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Landscape Awards 2021

Οι νικητές των πρώτων βραβείων
για την αρχιτεκτονική τοπίου σε Ελλάδα και Κύπρο
Τα πρώτα βραβεία για την αρχιτεκτονική
τοπίου σε Ελλάδα και Κύπρο, τα
Landscape Awards 2021 είναι
γεγονός. Οι διαγωνιζόμενοι έβαλαν τον
πήχη ψηλά. Η Επιτροπή αξιολόγησε.
Οι κορυφαίοι ξεχώρισαν, με έργα που
αποτελούν πλέον ορόσημο για τις
μελλοντικές δημιουργίες στον δυναμικά
ανερχόμενο τομέα του landscape
architecture.
Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής των
βραβείων ήταν ο διεθνούς κύρους
Έλληνας αρχιτέκτονας και αρχιτέκτων
τοπίου, Θωμάς Δοξιάδης. Κορυφαίοι
ακαδημαϊκοί και εξειδικευμένοι
επαγγελματίες του κλάδου στελέχωσαν
την Επιτροπή.
Τα βραβεία διοργανώθηκαν υπό την
σημαντική αιγίδα του Πανελλήνιου
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Τοπίου.
Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής
Landscape Awards 2021
Θωμάς Δοξιάδης, Architect –
Landscape Architect, Principal
of doxiadis+ Architects –
Landscape Architects

«Πρώτος χρόνος για τα πρώτα
Landscape βραβεία στην Ελλάδα,
είναι μεγάλη μας χαρά που είχαμε την
ευκαιρία σαν doxiadis+ να στηρίξουμε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
εγχείρημα και να είμαστε μέρος της
αξιόλογης επιτροπής.
Οι συμμέτοχες δείχνουν πολύ
ενδιαφέροντα έργα σε μια χρονική
στιγμή όπου προσβλέπουν στην
δημιουργία χώρων που καλύπτουν

τόσο τις καθημερινές μας ανάγκες όσο
και την ανάγκη για την σύνδεση μας με
το τοπίο – ανάγκη που αναγνωρίστηκε
κατά κόρων κατά την διάρκεια της
πανδημίας.
Ευχόμαστε η προβολή μέσω των
βραβείων και της πολύ αξιόλογης
προσπάθειας της Boussias να
συνεχίσουν να αναγνωρίζουν τις καλές
πρακτικές και την ποιοτική δουλειά η
οποία θα πάει το υψηλό επίπεδο του
ελληνικού design ακόμα ψηλότερα.»
Δήλωση Πανελληνίου Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Τοπίου
Εκ μέρους του Πανελληνίου Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων Τοπίου θα ήθελα να
σας συγχαρώ για την πρωτοβουλία
διοργάνωσης της εκδήλωσης
Landscape Awards.
Οι βραβεύσεις έργων σχεδιασμού,
προστασίας και διαχείρισης του
τοπίου συμβάλλουν ουσιαστικά στην
ανάδειξη της αρχιτεκτονικής τοπίου
αλλά και της ευαισθητοποίησης του
κοινού στα θέματα του τοπίου και του
περιβάλλοντος.
Ο Π.Σ.Α.Τ επικροτεί και στηρίζει
πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη
διοργάνωση των βραβείων τοπίου,
όπου διακρίθηκαν έργα που ανέδειξαν
την ταυτότητα του τοπίου, μέσα από μια
ισχυρή αφήγηση για την επανασύνδεση
του ανθρώπου με τον τόπο του και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Προσφέροντας την αιγίδα του, δήλωσε
έμπρακτα την στήριξη του στην
εκδήλωση “Landscape Awards”, έτσι
ώστε να παρουσιαστεί η συνθετότητα
του αντικειμένου της αρχιτεκτονικής
τοπίου και οι διαφορετικές απόψεις
συναδέλφων αρχιτεκτόνων τοπίου
σε μια ευρεία κλίμακα έργων,
συμβάλλοντας τα μέγιστα στον
εμπλουτισμό γνώσεων και εμπειριών.
Για άλλη μια φορά συγχαρητήρια στην
πρωτοβουλία και στην διοργάνωση της
εκδήλωσης των βραβείων τοπίου.

Δρ. Ιωάννης Α. Τσαλικίδης,
MLA, Oμότιμος Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ
Τμήμα Γεωπονίας

Η πρώτη διοργάνωση για την απονομή
των βραβείων Αρχιτεκτονικής Τοπίου
στην Ελλάδα, Landscape Awards
2021,ολοκληρώθηκε με επιτυχία, ιδιαίτερα
αν ληφθούν υπόψη οι δυσμενείς συνθήκες
της πανδημίας σε κοινωνικό και οικονομικό
επίπεδο. Σημαντικό ρόλο στη επιτυχία
αυτή διαδραμάτισε ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Τοπίου (ΠΣΑΤ)
κοινολογώντας τον διαγωνισμό στα μέλη
και στους φίλους του. Στην σύγχρονη
εποχή και σε παγκόσμιο επίπεδο το
"ΤΟΠΙΟ" υπο την ευρύτερη έννοια αποκτά
βαρύνουσα σημασία στη δημιουργία του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσω του
εξειδικευμένου σχεδιασμού(nature based
solutions,SUDS,LEED κλπ.) Η εκπαίδευση,
η αναγνώριση και η καθιέρωση του
επαγγέλματος του αρχιτέκτονα τοπίου
γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη και στην
χώρα μας, ώστε να μπορεί να συμβάλλει
ουσιαστικά στην ολοκλήρωση σημαντικών
έργων ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας
και οικονομίας. Τα έργα που κρίθηκαν για
πρώτη φορά φέτος ήταν ολοκληρωμένα,
πολυποίκιλα σε αντικείμενο και κλίμακα και
αναδείκνυαν τις εγγενείς αξίες των τοπίων
για τα οποία μελετήθηκαν. Είμαι βέβαιος
πως στην Ελλάδα υπήρχαν πολλά ακόμη
αξιόλογα έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου τα
οποία θα μπορούσαν να είχαν υποβληθεί
για κρίση. Ελπίζω πως την επόμενη χρονιά,
με τους κατάλληλους χειρισμούς, αυτό θα
γίνει πραγματικότητα.
▶
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Κωνσταντίνος Μωραΐτης,
Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ένας διαγωνισμός για το τοπίο… για το
τοπίο γενικά που αφορά όλες τις κλίμακες
του σχεδιασμού. Επιτέλους η διεύρυνση
ή έστω η προσπάθεια διεύρυνσης,
αυτού που κάθε περιορισμένη
συντεχνιακή ομάδα επιχειρεί να ορίσει ως
αποκλειστικό δικό της αντικείμενο. Αλλά
ακούστε με καλά… Το τοπίο δεν αφορά
τον τοπιοτεχνικό ή κηποτεχνικό σχεδιασμό
μόνο, δεν αφορά μόνο τον αστικό
σχεδιασμό και την τοπιακή πολεοδομία,
δεν επιχειρεί μόνο να αναρριχηθεί στα
σύγχρονα κτίρια και να τα αφομοιώσει.
Αποτελεί καταστατική έννοια αναφοράς
για τις επιστήμες μας ειδικότερα και
τον σύγχρονο πολιτισμό μας συνολικά.
Για τα τοπολογικά μαθηματικά και τη
μαθηματική θεωρία των καταστροφών,
για τον ‘animate-κινητικό’ σχεδιασμό με
computer, για την ‘επιγενετική βιολογία’
Για τις οικοσοφικές μας διαθέσεις,
την φροντίδα μας για το εκτός πόλης
τοπίο κάθε μορφής, για το αστικό

τοπίο με έμφαση, για τη συμμετοχική
κοινωνική τοπιακή μας εγρήγορση. Από
το πολύμορφο αυτό τοπίο αναδύονται
βασικές έννοιες του πολιτισμού μας
για να επηρεάσουν πολλές πλευρές
των ηθών μας ταυτόχρονα και να
επιστρέψουν στη συνέχεια, για να
εγκατασταθούν στη γη ξανά.
Δρ. Ευάγγελος Ματζίρης
- Προϊστάμενος Τμήματος
Μελετών και Σχεδιασμού
Αστικού Περιβάλλοντος Δήμου
Θεσσαλονίκης, Διδάσκων
του Τμήματος Δασολογίας και
Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ

Συγχαρητήρια στους νικητές και σε
όλους τους συμμετέχοντες.
Ο διαγωνισμός Landscape Awards
2021, ήταν μια ευκαιρία πολύτιμη για να
κατατεθεί και να αξιολογηθεί η γνώση,
η αγάπη και το πάθος για τον κήπο, τον
ελεύθερο χώρο και το τοπίο.
Πρόσωπα και ομάδες ανθρώπων
δημιούργησαν στο χαρτί και τη γη.
Αποτύπωσαν όχι απλά την άποψη τους,
αλλά την ψυχή τους.

Όλοι όσοι συμμετείχαμε, από όποια θέση
συμμετείχαμε, κερδίσαμε.
Μάριος Γκρόγκος, Landscaper,
Greenplus - MrGreenHat

Η άψογη διοργάνωση των Landscape
Awards 2021 και η πληθώρα σοβαρών
προτάσεων από συναδέλφους είναι μια
καλή αρχή για την περαιτέρω εξέλιξη
του κλάδου. Είναι γεγονός πως το
μέλλον θα είναι πολύ ''πράσινο'' με
ανθοφόρα ταλέντα! Συγχαρητήρια σε
όλους τους συμμετέχοντες.
Tα κορυφαία βραβεία για το 2021
Landscape Architect of the
Year αναδείχτηκε το γραφείο
Πολυάννα Παρασκευά + Συνεργάτες
συγκεντρώνοντας την υψηλότερη
βαθμολογία από στο σύνολο των
βραβευμένων υποψηφιοτήτων του.
Contractor of the Year αναδείχτηκε
η ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
συγκεντρώνοντας την υψηλότερη
βαθμολογία από το σύνολο των
βραβευμένων υποψηφιοτήτων της.
Επιμέλεια: Λήδα Δεληγιάννη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΙΚΗΤΩΝ
Landscape Architect of the Year
Πολυάννα Παρασκευά + Συνεργάτες
Contractor of the Year
ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Awards

Συμμετέχουσα εταιρεία | Επωνυμία Έργου
Residential

GOLD

Christiana Karagiorgi Architects: Η κατοικία ενός surfer

SILVER

MASTROMINAS ARCHITECTURE | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΥΡΡΑΚΟΥ: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - HUG HOUSE

BRONZE

Λαμπριανού Κουτσόλαμπρος Αρχιτέκτονες: House 27 gardens
▶
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Urban Microscapes
GOLD

Γιδαράκου Μαρία | Καλιακός Σοφοκλής | Πιτσιάβας Λάζαρος: Πλατεία Δημαρχείου Κατερίνης

SILVER

Τμήμα Πρασίνου Δήμου Αγίου Δημητρίου & Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Αγίου Δημητρίου: Βοτανικός Κήπος
Δήμου Αγίου Δημητρίου

BRONZE

ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΟΥ: Διαμόρφωση & Εξωραϊσμός Πλατείας στην Κοινότητα Ελεδιώς, Επαρχίας Πάφου,
Κύπρος
Commercial Landscape

GOLD

Δήμος Έδεσσας: Ταρατσόκηπος δημαρχείου Έδεσσας

SILVER

ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Piraeus Port Plaza 1. by Agropolis

BRONZE

ANOTHER FOREST: ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
The Hospitality Landscape

GOLD

Πολυάννα Παρασκευά + Συνεργάτες: Olive Cloth

SILVER

Ztopos: olives in stone-scape

BRONZE

Πολυάννα Παρασκευά + Συνεργάτες: Διαμόρφωση υπαιθρίου χώρου στο ξενοδοχείο «Πόρτες» στο Κουφονήσι
Horticultural & Planting Design

GOLD

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ: "Το μικρό σχολειό της γης" Οικολογικό Αγρόκτημα Αναγεννητικής Γεωργίας και
Οικολογικής Διαχείρισης

SILVER

ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Piraeus Port Plaza 3. vertical garden by Agropolis
Urban Masterplan & Design

GOLD

ΑΜΚΕ Επιστημονική ομάδα "Οψόμεθα εις Φιλίππους": ΠΑΡΚΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ

SILVER

Angeliki Tzifa – Sofia Nikolaidou: The Green Hub: a resilient vision for Thessaloniki

BRONZE

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβου: Ανάδειξη και Συντήρηση Πάρκου Απολιθωμένου
Δάσους Λέσβου – Περιοχή Κύρια Απολιθωμένη
Public Realm / Open Space

GOLD

Landscape Roidis: LANA PARK - Τίρανα Αλβανία

SILVER

Πολυάννα Παρασκευά + Συνεργάτες: Kid's Olive Ground

BRONZE

100 Architects: Pegasus Trail
Landscape Restoration

GOLD

ΑΓΡΟΠΟΛΙΣ ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΙΟΥ: Piraeus Port Plaza 2. by Agropolis

SILVER

Ztopos: water flows restorations

Γιώργος Μυλωνάς, Πρόεδρος |
και Διευθύνων Σύμβουλος, Alumil
Αρχισυντάκτης:
Γιώργος Λαμπίρης, εσωτ: 389, E: glampiris@boussias.com
Σύμβουλος Έκδοσης: Βασίλης Μπαρτζώκας
Σύνταξη - Επιμέλεια:
ΜατίναΔαπάνη
Χαρκοφτάκη,
εσωτ: 392,νερού
E: mharkoftaki@boussias.com
2019
ανάλυσης
Ευρώπη: 3,5 δισ. ευρώ
Χριστίνα Παπαγιάννη, email: cpapagianni@boussias.com
Σπύρος Πιστικός, εσωτ. 289, Ε: spistikos@boussias.com

Υπεύθυνη Διαφήμισης:
Ματίνα Δημητριάδου, εσωτ: 331,
E: mdimitriadou@boussias.com
Υπεύθυνη Συνδρομών:
Βίκυ Θεοδωρίδου, εσωτ: 101,
E: vtheodoridou@boussias.com
Σελιδοποίηση: Εύη Μπάβα

Εκδότης:
Μιχάλης Μπούσιας
Διευθύντρια Ημερήσιων Εκδόσεων:
Αντωνία Κατσουλιέρη
Creative Director:
Γιώργος Τριχιάς

Στοιχεία επικοινωνίας: Τ: 210 6617777, F: 210 6617778, Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας www.boussias.com / Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ
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