
Η 6η ημερίδα ΕΣΩ έρχεται στη Στέγη! 
  
Την Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017 , στο μεγάλο Αμφιθέατρο της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών, διεξάγεται για 6η 
συνεχόμενη χρονιά η ημερίδα ΕΣΩ. Η ημερίδα ΕΣΩ συγκεντρώνει κάθε χρόνο τους σημαντικότερους 
εκπροσώπους της Ελληνικής δημιουργικής σκηνής, και έχει καθιερωθεί ως ο κορυφαίος θεσμός προβολής 
στην Ελλάδα για τις τέχνες του σχεδιασμού. 
  
Το 2017, οι ομιλίες δείχνουν τους τρόπους με τους οποίους οι επαγγελματίες του δημιουργικού τομέα 
κατάφεραν να σταθούν απέναντι σε δυσκολίες και αντιξοότητες, κεφαλαιοποιώντας την εμπειρία τους από 
πιο «εύκολες» εποχές και στρεφόμενοι προς τομείς εξειδίκευσης με ολοένα και μεγαλύτερη ζήτηση.  Στην 
ημερίδα, θα παρουσιαστεί πρωτότυπο υλικό που αφορά τον σχεδιασμό υποδομών φιλοξενίας, το 
αρχιτεκτονικό branding, τα κτίρια ειδικών απαιτήσεων. Επίσης, θα αναδειχθεί μια ολοένα διευρυνόμενη 
αγορά με ανάγκες για σύγχρονη οπτική επικοινωνία, όπου το μέλλον επιφυλάσσει απρόβλεπτες ευκαιρίες. 
  
Στο ΕΣΩ θα μιλήσουν για τη δουλειά τους οι: Δημήτρης Ποτηρόπουλος-Λιάνα Ποτηροπούλου (Potiropoulos 
Architects), ο Γιάννης Δουρίδας (R.C.TECH), o Joost Frijda (GFRA Architects), o designer Δημήτρης 
Παπάζογλου, Η Ρία Βογιατζή (ELASTIC Architects), η Έλενα Μπρασινίκα (Bllend) και o Tάσος Γεωργαντζής 
(Urban Soul Project). Μία πάρα πολύ ιδιαίτερη παρουσίαση θα έχουμε από τους Lead Architects των ZAHA 
HADID ARCHITECTS, Ζέττα Κοτσιώνη και ο Δημήτρη Κολώνη, οι οποίοι θα μιλήσουν για το όραμα της Ζaha 
Hadid και την συνέχιση του έργου του γραφείου , μετά και την πρόσφατη απώλεια της χαρισματικής ιδρυτικής 
του φυσιογνωμίας. 
  
Συντονιστές της 6ης ημερίδας ΕΣΩ θα είναι οι Σταύρος Μαρτίνος (αρχισυντάκτης, Archisearch.gr και 
διευθυντής του προγράμματος ARKKI Σχολείο Αρχιτεκτονικής για παιδιά και νέους) και η Αρχιτέκτονας 
Μάγδα Σγουρίδη. 
  
Η ημερίδα ΕΣΩ διοργανώνεται από τα περιοδικά ARCHISEARCH.gr και +DESIGN. 
  
Όλες τις παρουσιάσεις/video των προηγούμενων διοργανώσεων του ΕΣΩ μπορείτε να τις δείτε στην 
σύνδεση www.vimeo.com/archisearch H προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει  και μπορείτε να κάνετε κράτηση ή 
να αγοράσετε τα εισιτήριά σας ηλεκτρονικά, με τραπεζική κατάθεση, paypal ή πιστωτική κάρτα στην σύνδεση 
http://bit.ly/1S5Hov4 
 

 
Συνδεση με υλικό ομιλητών 
https://www.dropbox.com/sh/gq0kseu57g3xj5w/AACFUL4QIVGHc5GDl7SxAZKea?dl=0 
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