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Μζγαρα,  9 Ιουλίου 2019 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Γρθγόρθσ ταμοφλθσ, Διμαρχοσ Μεγαρζων: 
«Σιμά τθν πόλθ μασ και το Διμο Μεγαρζων με  τθν δουλειά του 

ο ςυμπολίτθσ Αρχιτζκτονασ Νίκοσ Παπαπανοφςθσ, 
που ςχεδιάηει το “STAR CITY” ςτον πλανιτθ Αρθ!» 

 
Μία πολφ ςθμαντικι είδθςθ βγικε ςτθ δθμοςιότθτα τθν περαςμζνθ 

εβδομάδα που ξεπερνάει τθν πραγματικότθτα κι αγγίηει τον κόςμο τθσ φανταςίασ 
πλιν όμωσ είναι πζρα για πζρα γεγονόσ αλθκινό. 

Κολοςςιαίοι οργανιςμοί εργάηονται εντατικά ώςτε ςτισ επόμενεσ δεκαετίεσ 
να πραγματοποιθκεί θ κατοίκθςθ ςτον πλανιτθ Αρθ, ανάμεςά τουσ και το 
μελετθτικό Γραφείο “Delta Architects” του πολυβραβευμζνου ςυμπολίτθ μασ 
γνωςτοφ και καταξιωμζνου Αρχιτζκτονα Νίκου Παπαπανοφςθ και τθσ Σατιάνασ 
Κοφπα, που ςχεδιάηουν τθν πρώτθ αποικία του “παγκόςμιου ανκρώπου” ςτον Αρθ 
με το όνομα STAR CITY. 
 Σο Γραφείο του Νίκου Παπαπανοφςθ ζχει προκρικεί ςτθν επόμενθ φάςθ 
του διεκνοφσ διαγωνιςμοφ “Mars Colony Design Competition 2019” και 
περιλαμβάνεται ςτθ δεκάδα των προτάςεων που ςυναγωνίηονται με εκπροςώπουσ 
τθσ Ρωςίασ, τθσ Πολωνίασ, τθσ Γαλλίασ, τθσ Ελβετίασ, τθσ ουθδίασ και των 
Ηνωμζνων Πολιτειών τθσ Αμερικισ. 

Οι Αρχιτζκτονεσ ζχουν να ςχεδιάςουν τισ κατοικίεσ, μαηί και όλουσ τουσ 
κοινόχρθςτουσ χώρουσ ςυμβίωςθσ ςτον πλανιτθ Αρθ. 

Ο Νίκοσ Παπαπανοφςθσ διλωςε ότι: « ςτο STAR CITY το 2030 , οι πρώτοι 60 
από τουσ 1000 ςυνανκρώπουσ μασ,  που κα βρεκοφν ςτον Αρθ κα παραμείνουν 
αρχικά ςτα διαςτθμόπλιά τουσ και κατόπιν κα κατοικιςουν ςτθν αποικία. Θα 
κατοικιςουμε ςτον Αρθ όχι γιατί κα καταςτραφεί θ γι αλλά για να μθν 
καταςτραφεί.» 

 

   Ο Νίκος Παπαπανούσης θαη ε Τατιάνα Κούππα, αποηειούλ κία οκάδα κε 

δηαθρίζεης θαη ταραθηήρα, ζσλεργάδοληαη κε ηοσς αλζρώποσς ηοσ MIT θαη ηοσ 

Παλεπηζηεκίοσ Κύπροσ, οη οποίοη έτοσλ ήδε ηο know how ηες δωής ζηολ Άρε, 

θοσβαιώληας ζηης αποζθεσές ηοσς ηέζζερης ζεκαληηθές βραβεύζεης από ηε NASA. 



 Η μία αφορά τον διαςτθμικό ςτακμό “ΜΑRΙΝΑ”, ζνα ξενοδοχείο ςτο 
διάςτθμα, θ άλλθ το κερμοκιπιο “BEAVER” για παραγωγι τροφίμων για 4 
αςτροναφτεσ ςτον πλανιτθ Άρθ, και οι άλλεσ δυο, το “HYDRA” και “HYDRATION”, 
δυο διαφορετικά ςυςτιματα φδρευςθσ και εξαγωγισ νεροφ ςτον πλανιτθ Άρθ.  

Οι ίδιοι οι αρχιτζκτονεσ ζχουν διακρικεί ςτθν Ελλάδα ςε μία ςειρά ζργων 
όπωσ resort ξενοδοχεία, όπωσ το Maya Exclusive Resort and Spa ςτθ Ρόδο, που ζχει 
αποςπάςει επτά βραβεία - τα πζντε Χρυςά, πολυτελείσ κατοικίεσ και χώρουσ 
εμπορικών χριςεων όπωσ μεταξφ άλλων, το Peñarrubia Lounge και το μεξικάνικο 
εςτιατόριο Rayen που μόλισ άνοιξε τισ πόρτεσ του ςτθν Ακθναϊκι Ριβιζρα, κακώσ 
και μζςα ςτο 2019 το «κρυλικό» Αλάςκα τθσ Κθφιςιάσ.  

Ο Διμαρχοσ Μεγαρζων ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ διλωςε: 
« Ο Νίκοσ Παπαπανοφςθσ ζχει πετφχει πολλά και ςθμαντικά ςτθν 

επαγγελματικι του καριζρα και με τισ καινοτόμεσ  και πρωτοποριακζσ 
επιςτθμονικζσ του προτάςεισ και αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ ζχει καταξιωκεί διεκνώσ 
και παγκοςμίωσ και προφανώσ τιμά τθν πόλθ μασ και το Διμο Μεγαρζων. 

Από καρδιάσ ακόμθ μία φορά επικυμώ να επαινζςω δθμόςια και να τον 
ςυγχαρώ για τθ λαμπρι του επιςτθμονικι διαδρομι και του εφχομαι ειλικρινά να 
ςυνεχίςει το ζργο του εντυπωςιάηοντασ τθν παγκόςμια κοινι γνώμθ. 

Ανκρωποι, επιςτιμονεσ αυτοφ του βελθνεκοφσ αποτελοφν τεράςτιο 
κεφάλαιο για τθν χώρα μασ και για τα Μζγαρα. ΕΤΓΕ!» 
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