Θύμιος Παπαγιάννης, αρχιτέκτων
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
Ο αρχιτέκτων Θύμιος Παπαγιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1934. Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το
1953 (πρόεδρος της Μαθητικής Κοινωνίας, βραβεία Δολασίκ και Valedictorian).
Σπούδασε αρχιτεκτονική και πολεοδομία στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ, 1953-1957,
βραβείο ΑΡΧ) και τα δύο τελευταίο έτη εκλέχτηκε πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Φοιτητών Αρχιτεκτονικής
στις ΗΠΑ. Υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό επί 36 μήνες (1957-1960). Το καλοκαίρι του 1958 πήρε το
δίπλωμα αρχιτέκτονα – μηχανικού από το ΕΜΠ.
Κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής του θητείας, μαζί με το συνάδελφο Σθένη Μολφέση, βραβεύτηκαν στον
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για το κτίριο γραφείων του ΟΣΕ (τότε ΣΕΚ) στην Αθήνα. Εκπόνησαν έτσι τη μελέτη
ενός από τα πρώτα έργα σύγχρονης αρχιτεκτονικής στη χώρα μας. Ακολούθησαν οι μελέτες για την αποπεράτωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης και του εργοστασίου Καραντάνη στο Λουτράκι, ενώ μαζί
με το Νίκο Βαλσαμάκη μελέτησαν το κτίριο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, που ουδέποτε αποπερατώθηκε.
Παράλληλα ίδρυσε το γραφείο μελετών «Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες», που περιέλαβε τμήματα πολεοδομίας – χωροταξίας, καθώς και στατικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Το 1980 το γραφείο πήρε
μορφή ανώνυμης εταιρίας, με τον Θύμιο Παπαγιάννη ως διευθύνοντα σύμβουλο, τον οποίον αντικατέστησε
η αρχιτέκτων Ήβη Νανοπούλου το 1996. Ο Θύμιος Παπαγιάννης παραμένει πρόεδρος του ΔΣ μέχρι σήμερα,
με ενεργό συμμετοχή στις κυριότερες μελέτες του γραφείου. Πρόσφατα ήταν επικεφαλής της ομάδας μελέτης
για το χωροταξικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ενώ συμπληρώνει σήμερα
60 έτη μελετητικής δραστηριότητας. Στις κυριότερες μελέτες του γραφείου περιλαμβάνονται το Εθνικό Χωροταξικό, η μελέτη προστασίας του Αμβρακικού κόλπου, το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, τα Πανεπιστημιακά
Νοσοκομεία Ηρακλείου Κρήτης και Ιωαννίνων, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις του Φαληρικού όρμου, κτιριακά
έργα τραπεζών, κτιρίων γραφείων, ξενοδοχείων και χώρων εκπαίδευσης.
Το γραφείο ΘΠ+Σ αποτέλεσε φυτώριο νέων αρχιτεκτόνων και από τους συνεργάτες του προήλθαν οκτώ
καθηγητές πολυτεχνείου. Οι μελέτες του τιμήθηκαν με 12 πρώτες βραβεύσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, μεταξύ αυτών και το χρυσό βραβείο δεκαετίας του IAKS για το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Στο διάστημα αυτό των 60 χρόνων προσφοράς και παράλληλα με το μελετητικό του έργο στο πλαίσιο του
γραφείου ΘΠ+Σ, ο Θύμιος Παπαγιάννης είχε ευρύτατη επιστημονική και κοινωνική δράση, αφιερώνοντας τα
τελευταία 35 έτη κυρίως στα θέματα περιβάλλοντος. Έτσι συνέβαλε αποφασιστικά στην ίδρυση της Εταιρίας
Προστασίας των Πρεσπών, του WWF Ελλάς, των Πρωτοβουλιών MedWet και Delos, του Ελληνικού Κέντρου
Βιοτόπων, ενώ βραβεύτηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και τη Συνθήκη Ραμσάρ για τους Υγροτόπους.
Το 2003 ίδρυσε το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο, το οποίο διευθύνει.
Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει 18 βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πάνω από 400 άρθρα
για τη διαχείριση του χώρου, την αρχιτεκτονική και το περιβάλλον.
Σήμερα, ο Θύμιος Παπαγιάννης συνεχίζει να εργάζεται ακαταπόνητα για την εδραίωση του κοινωνικού ρόλου
του αρχιτέκτονα, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη φυσική και
πολιτιστική κληρονομιά.
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