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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

υγχαρητήρια του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη ταμοφλη 
 ςτον ςυμπολίτη Αρχιτέκτονα Νίκο Παπαπανοφςη 

 
Ο ςυμπολίτθσ παςίγνωςτοσ πλζον Αρχιτζκτων ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΠΑΝΟΤΗ είναι 

ζνα από τα μζλθ τθσ ομάδασ που ςχεδίαςε τισ πρϊτεσ ανκρϊπινεσ κατοικίεσ ςτον 
ΑΡΗ! 

Το ζγκυρο μθνιαίο περιοδικό “Gala”  με ευρεία κυκλοφορία,  ςτο τεφχοσ του 
Ιανουαρίου, αφιερϊνει 6 ςελίδεσ ςτο μζγα εγχείρθμα τθσ εγκατοίκθςθσ ςτον 
πλανιτθ ΑΡΗ και ςτουσ βραβευμζνουσ Αρχιτζκτονεσ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΠΑΝΟΤΗ και τθν 
ςυνεργάτιδά του ΣΑΣΙΑΝΑ ΚΟΤΠΑ, που ζλαβαν το πρϊτο βραβείο ςτον παγκόςμιο 
διαγωνιςμό καταςκευισ του πρϊτου οικιςμοφ ςτον Αρη. 

Σχολιάηοντασ το γεγονόσ ο Διμαρχοσ Μεγαρζων ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ 
διλωςε: 
« Είναι πραγματικά φανταςτικό το γεγονόσ,  ότι ςε μία δεκαετία όπωσ λζνε οι 
ειδικοί, κα καταςκευαςτοφν ςτον πλανιτθ ΑΡΗ οι πρϊτεσ ανκρϊπινεσ κατοικίεσ, 
δθλαδι μία αποικία. 
Είναι δε ςυγκλονιςτικό , ότι θ καταςκευι του οικιςμοφ αυτοφ κα βαςιςτεί ςτθν 
πρωτοποριακι και βραβευκείςα  ιδζα κακϊσ και ςτθν  επιςτθμονικι εργαςία ενόσ 
Μεγαρίτθ του φίλου Αρχιτζκτονα του ΝΙΚΟΤ ΠΑΠΑΠΑΝΟΤΗ και τθσ ςυνεργάτιδάσ 
του ΣΑΣΙΑΝΑ ΚΟΤΠΑ. 

Διαβάηοντασ ςτο αφιζρωμα του περιοδικοφ “Gala” τθν περιγραφι και τθ 
λειτουργία τθσ πρϊτθσ ανκρϊπινθσ αποικίασ ςτον ΑΡΗ υποκλίνομαι ςτθ ςφγχρονθ 
πρωτοποριακι ςκζψθ, ςτθν ςπουδαία αυτι επιςτθμονικι εργαςία, με  ςφραγίδα  
Ελλθνικισ προζλευςθσ, που μασ ξεπερνάει κι αγγίηει αλθκινά το όνειρο και  
προςωπικά ςυναιςκάνομαι τθν ιςτορικι αξία του γεγονότοσ και τθν ςπουδαία 
προςωπικότθτα του ΝΙΚΟΤ ΠΑΠΑΠΑΝΟΤΗ, ο οποίοσ φαίνεται ζχει ςτο DNA του 
κάτι από τθν δθμιουργία των Μεγαριτών τθσ κλαςςικισ αρχαιότθτασ, που εκείνοι 
είχαν γράψει ιςτορία με τισ αποικίεσ τουσ ςτον τότε γνωςτό κόςμο κι  αυτόσ ζχει 
ιδθ ςυνδζςει το όνομά του με τθν πρϊτθ αποικία ςτον πλανιτθ ΑΡΗ! 

Η καταξίωςθ του ΝΙΚΟΤ ΠΑΠΑΠΑΝΟΤΗ προςφζρει αίγλθ ςτθν πόλθ μασ 
και ςτον Διμο προςφζροντασ προςτικζμενθ αξία ςτα Μζγαρα και του οφείλουμε 
πολλζσ ευγνϊμονεσ ευχαριςτίεσ και κερμά ςυγχαρθτιρια.» 
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