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Λουτράκι. Πολεοδομική μελέτη-τουριστική ανάπτυξις / Σ. Μολφέσης, Θ. Παπαγιάννης .-- 
[χ.τ.], [χ.ό.] : [χ.χ.].-- 2 τεύχ.  

 
Ρυθμιστική μελέτη Βόλου : προκαταρκτική έκθεσις / Θύμιος Παπαγιάννης .-- Αθήνα, [ο 
συγγρ.] : [χ.χ.].-- 18σ. : χάρτες  

 
Το περιβάλλον στην Ελλάδα 1991-1996 / Σπ. Παπασπηλιόπουλος, Θυμ. Παπαγιάννης, 
Σπ.Κουβέλης.-- Αθήνα , Ιδρ.Μποδοσάκη : 1996.-- 280σ. : εικ., Βιβλιογραφίες  

 
Ο τουρισμός υπό το πρίσμα της αειφορίας / Θ. Παπαγιάννης .—  
Περίληψη:  

Στην εισήγηση αυτή ορίζεται η έννοια της αειφορίας ως αρχής, που πρέπει να διέπει 
ευρύτατα τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Εξετάζεται το φαινόμενο του τουρισμού 
υπό το πρίσμα της αειφορίας, και αναπτύσσονται οι ευμενείς και αρνητικές 
επιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων στις ζώνες υψηλών πιέσεων, όπως τα 
παράλια της Μεσογείου. Εξετάζεται ακόμη η προσαρμογή των τουριστικών 
δραστηριοτήτων στην αειφορία. Αναφέρονται μιά σειρά από προτεινόμενες 
συγκεκριμένες ενέργειες με πρωτοβουλία της πολιτείας και με συστράτευση του 
κοινωνικού συνόλου, όπως Ολοκλήρωση κτηματολογίων παραδοσιακών οικισμών, 
προστασία των διατηρητέων οικισμών-φυσικού περιβάλλοντος, καθορισμός 
χωρητικότητας επισκεπτών για τουριστικές περιοχές, ολοκληρωμένη διαχείριση 
χώρων στα πλαίσια της αειφορίας, κ.ά. 

Περιέχεται στο:  
Τουρισμός και περιβάλλον (11 Μαίου, 1994 : Αθήνα) . 1994.-- 6 σ.  και Τεχνικά 
Χρονικά , Διμηνιαία Έκδοση ΤΕΕ , Σεπτ.-Οκτ. 1995 , τεύχ.5 , σ.27-30  

 
Τεχνικά και οικολογικά προβλήματα περιοχής Αγ.Κηρύκου Ικαρίας: Μετά την πυρκαγιά του 
1993 / Μ. Ζαχαριάς, Θ. Παπαγιάννης, Σ. Παπασπύρου .-- Αθήνα : 1993.-- 22 σ. : πίν., φωτ., 
χάρτ.  
Περίληψη:  

Μετά την πυρκαγιά του 1993 οι δυσμενείς επιπτώσεις που ενδέχεται να 
παρουσιαστούν είναι, διάβρωση των εδαφών και μεταφορά του επιφανειακού 
λεπτόκοκκου υλικού, Πλημμυρικά φαινόμενα από την χειμαρρική δράση, 
κατολισθήσεις, μείωση της τροφοδότησης των υπογείων υδροφορέων, μείωση της 
ποικιλότητας της χλωρίδας λόγω ύπαρξης ειδών που δεν αναγεννώνται φυσικώς. Τα 
μέτρα προστασίας της περιοχής πρέπει να είναι άμεσα αλλά και μακροπρόθεσμα. Στα 
άμεσα έργα είναι οι αναδασώσεις και αναθαμνώσεις των καμμένων επιφανειών με 
φυτά που ριζοβολούν, είναι ανθεκτικά και πολύ λίγο απαιτητικά. Επίσης περίφραξη 
της καμμένης περιοχής για προστασία της αναγεννόμενης χλωρίδας από την 
αυγοβοσκή και κοπή των καμμένων κορμών που θα τοποθετηθούν στο έδαφος για να 
συγκρατήσουν την ροή των επιφανειακών υδάτων. Στα άμεσα έργα είναι και η 
κατασκευή μικρών φραγμάτων συλλογής φερτών υλικών στα ρέμματα, που θα 
ανακόψουν τις μεγάλες ταχύτητες των υδάτων. Στα μακρόπνοα έργα 
περιλαμβάνονται; Η μελέτη της αρχικής σύνθεσης της χλωρίδας, κατάρτιση 
προγράμματος προσεκτικής αναδάσωσης, οικολογική διαχείριση της δημοτικής 
έκτασης, διευθετήσεις ρεμμάτων και ολοκληρωμένη μελέτη της ευστάθειας του 
κέντρου του Αγ.Κήρυκο.  
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Διαχείριση του χώρου και αειφορικότητα = Territorial management and sustainability / 
Θύμιου Παπαγιάννη .-- 1993.-- σ. 92-97  
Περιέχεται στο:  

Η Ελλάδα στην Ευρώπη: Χωροταξία και περιφερειακή πολιτική προς το 2000 (1993 : 
Αθήνα) , Greece in Europe: Spatial planning and regional policy toward the year 
2000 (1993 : Athens), / ΤΕΕ, ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ  

 
Προτάσεις γιά προστασία των δασών κυρίως από τις πυρκαγιές / Γ. Μωραϊτης, Θ. 
Παπαγιάννης, Γ. Σακκάς, Ε. Παπαϊωάννου, Δ. Σπάλλα .-- Αθήνα : 1990.-- 36 σ.  
Περίληψη:  

Η αποτίμηση των ζημιών από τις δασικές πυρκαϊές στην Ελλάδα δείχνει την σημασία 
των επιπτώσεών τους στην οικονομία και στο επίπεδο ζωής των κατοίκων. 
Προτείνονται μέτρα γιά την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και οργανωτικά και 
τεχνικά μέσα απαραίτητα γιά την προληπτική προστασία των δασών. Στους ίδιους 
τομείς προτείνονται μέτρα γιά την καταστολή των πυρκαϊών που εκδηλώνονται 
καθώς γιά την αποκατάσταση του περιβάλλοντος μετά από αυτές. Ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στην συμμετοχή και στην οργάνωση των πολιτών σε όλα τα παραπάνω.(ΤΕ)  

 
Ειδική χωροταξική μελέτη ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής Νέστου, Λίμνης Μητρικού και 
Βισθωνίδας / Α. Βοϊβόνδα, Β. Κιζηλού, Π. Κουτρέτση κ.ά .-- 1990.-- 8 σελ.  
Περίληψη:  

Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στην προστασία και την ανάπτυξη της ευρύτερης 
περιοχής ενός συμπλέγματος υγροτόπων διεθνούς σημασίας που προστατεύονται 
σύμφωνα με τη διεθνή Σύμβαση Ραμσάρ. Περιγράφονται οι ανάγκες και τα 
προβλήματα της περιοχής της μελέτης καθώς επίσης και οι στόχοι της. Αναφέρονται 
στη συνέχεια οι ειδικές απαντήσεις για τη μελέτη, η ανάγκη επαναπροσδιορισμού 
των επιπέδων αναφοράς της διερεύνησης, οι ιδιομορφίες και το εύρος της περιοχής 
και τελικά τα επίπεδα στα οποία αναφέρεται η μελέτη. Περιγράφονται ακόμη τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε η μελέτη και αφορούν: α) τη συγκέντρωση των 
στοιχείων β) τα υπόβαθρα των χαρτών-αεροφωτογραφίες γ) την έλλειψη 
συντονισμού στα υπουργεία και τις υπηρεσίες του δ) την έλλειψη χωροταξικού και 
τομεακού σχεδιασμού και ε) την έλλειψη σταθερής περιβαλλοντικής πολιτικής. Η 
εισήγηση τελειώνει με γενικά συμπεράσματα για τη σκοπιμότητα των ειδικών 
χωροταξικών μελετών και τη διασικασία υλοποίησης των προτάσεων των μελετών 
αυτών, καθώς με παρατηρήσεις ως προς τις προδιαγραφές, το χρόνο εκπόνησης, τα 
υπάρχοντα στοιχεία και τις αμοιβές. (ΤΕ)  

Περιέχεται στο:  
Ειδικές χωροταξικές μελέτες (1990 : Αθήνα) , Προδιαγραφές-αμοιβές , / ΤΕΕ  

 
Ειδική χωροταξική μελέτη ανάπτυξης ευρύτερης περιοχής Νέστου, λίμνης Μητρικού και 
Βισθωνίδας και προτάσεις ζωνών χρήσεων γης / Αναστασία Βοιβόνδα, Βάσω Κιζήλου, 
Θύμιος Παπαγιάννης, [κ.ά.] .-- Αθήνα , [χ.ό.] : 1989 (α' φάση) : 1990 (β' φάση) .-- 2 φάσεις : 
2 τεύχη + 7 σχέδια (α' φάση) + 140σ. +7 προσαρτήματα (β' φάση) εικ., πίν., σχ., χάρτες 1 
χάρτης  
Περιεχόμενα:  

(α' φάση) κείμενο - προσαρτήματα - σχέδια, 
(β' φάση) κείμενο  

Περιέχει:  
κείμενο - προσαρτήματα - σχέδια (α' φάση) , κείμενο (β' φάση)  

 
Η άποψη της επιτροπής του ΤΕΕ για την χωροθέτηση του Ολυμπιακού χωριού / Π. 
Λουκάκης, Χ. Ανταχόπουλος, Δ. Κονταργύρης, Δ. Μολφέσης, Π. Γκοιμίσης, Γ. 
Κοντορούπης, Θ. Παπαγιάννης, Ν. Μπανιάς, Ι. Φραντζεσκάκης, Β. Χαρίσης .-- Αθήνα : 
1988.-- 13 σελ. : σχήμ.  
Περίληψη:  
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Αναφέρονται αρχικά οι αρχές χωροθέτησης και οι συνθήκες διοργάνωσης των 
Ολυμπιακών Αγώνων, που συνδέονται άμεσα με την επιλογή θέσης για τη 
χωροθέτηση του Ολυμπιακού Χωριού (Ο.Χ.) και στη συνέχεια τα κριτήρια επιλογής 
της θέσης του Ο.Χ., που αποτελεί και την κυριότερη από τις εγκαταστάσεις που 
απαιτούνται. Παρουσιάζονται οι δύο πιό κατάλληλες περιοχές και αναφέρονται οι 
λόγοι για τους οποίους πλεονεκτεί η πρώτη, κατά την άποψη της πλειοψηφίας της 
επιτροπής και γίνονται ορισμένες επισημάνσεις. Τέλος παρουσιάζεται η 
μειοψηφούσα άποψη για την επιλογή της θέσης του Ο.Χ. Στην εισήγηση ακολουθεί 
σχέδιο πρότασης της επιτροπής για αναστολή οικοδομικών έργων στις περιοχές 
ΟΑΚΑ-Λεκανών Αχαρνών Αττικής καθώς και πρόταση πολεοδομικών 
προδιαγραφών για το Ολυμπιακό χωριό.(ΤΕ)  

 
Το "επάγγελμα", του Αρχιτέκτονα/Πολεοδόμου στη χώρα μας. Ευθύνες και προοπτικές / Θ. 
Παπαγιάννης .-- 1984.-- 9 σ.  
Περιέχεται στο:  

Ο ρόλος του ρυθμιστικού σχεδίου στην τοπική ανάπτυξη (1984 : Αθήνα) , / ΤΕΕ-ΕΕ 
Ρυθμιστικών Σχεδίων & Πολεοδομικών Μελετών  

 
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. / Παπαγιάννης Θ. .-- 1981.-- 4 
σελ.  
Περίληψη:  

Τονίζεται ότι η ανάπτυξη ενος τόπου, μιας περιοχής δεν μπορεί να προγραμματιστεί 
και να εφαρμοστεί απο το κέντρο αλλά μόνο με την αποκέντρωση και μετάθεση των 
μηχανισμών λήψης αποφάσεων στην περιφέρεια, στους κατοίκους και στους 
τοπικούς φορείς Εξετάζεται το παράδειγμα της Μαγνησίας και η απόφαση του 
Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για το μέλλον της περιοχής των 
πόλεων Βόλου και Λάρισας.  

Περιέχεται στο:  
Ανάπτυξη στην Ελλάδα (1981 : Βόλος) , Πρακτικά προσυνεδρίου , / ΤΕΕ-Τμ. 
Μαγνησίας  

Λέξεις Κλειδιά:  
Αποκέντρωση , Περιφερειακή Ανάπτυξη , Αναπτυξιακή Πολιτική  

 
Η ανάπτυξη του Βόλου κρίνεται στην Αθήνα / Θ. Παπαγιάννης .-- 1981.-- σ. 157-162  
Περίληψη:  

Τονίζεται ότι η ανάπτυξη ενος τόπου, μιας περιοχής δεν μπορεί να προγραμματιστεί 
και να εφαρμοστεί απο το κέντρο αλλά μόνο με την αποκέντρωση και μετάθεση των 
μηχανισμών λήψης αποφάσεων στην περιφέρεια, στους κατοίκους και στους 
τοπικούς φορείς Εξετάζεται το παράδειγμα της Μαγνησίας και η απόφαση του 
Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος για το μέλλον της περιοχής των 
πόλεων Βόλου και Λάρισας.  

Περιέχεται στο:  
Πρακτικά προσυνεδρίου για την ανάπτυξη στην Ελλάδα [1981:Βόλος] , / ΤΕΕ-Τμ. 
Μαγνησίας  

 
Αθήνα διαμέρισμα 6 : Κεντρική περιοχή : Οργάνωση του χώρου και ρυθμίσεις : Περιοχή 
μελέτης: Δήμοι Αθηναίων, Καλλιθέας, Μοσχάτου και Ταύρου .-- Αθήνα , ΥΧΟΠ : 1981.-- 3 
τεύχη : 19σ.(τεύχ.1) 232σ.(τεύχ.2) πολλ.αρ.(τευχ.3)εικ., πιν., σχ., χάρτες  
Σημειώσεις:  

- Υπάρχει σε 2 αντίτυπα και βρίσκεται σε dossier με ταξιθετικό αρθμό 711.40949512 
Υ  

 
Η ανάγκη της ανώτατης εκπαίδευσης στα πλαίσια ανάπτυξης του Βόλου / Θύμιος 
Παπαγιάννης .-- 1980.-- τ.4, σ.297-305  
Περίληψη:  
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Παρουσίαση των φυσικών τάσεων αβάπτυξης του πολεοδομικού συγκροτήματος 
Βόλου - Ν.Ιωνίας και των κρατικών προθέσεων για τη δημιουργία χώρου εντατικών 
προγραμμάτων και πόλου έλξης πληθυσμού. Ρόλος της ανώτατης εκπαίδευσης στην 
αποκατάσταση της δημογραφικής ισορροπίας στην εξύψωση του πολιτιστικού 
επιπέδου και στην αποκατάσταση της ανθρώπινης ζωτικότητας στην πόλη. 
Απαραίτητη συνθήκη για τη δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών. Επιθυμητοί 
τομείς εξειδίκευσης. (ΣΥ)  

Αγγλική Περίληψη:  
Presentation of the natural tendencies of the urban complex of Volos and Nea Ionia. 
The governmental plan for creating places of intensity and poles for population 
growth. Role of higher education in restoring the demographic balance, in improving 
the cultural standards and in restoring the human vitality of the city. Necessary 
conditions for creating university faculties. Desired specializations.  

Περιέχεται στο:  
Ο ρόλος του πανεπιστημίου στο μετασχηματισμό των περιφερειακών πόλεων (4η : 
1980 : Βόλος) , The role of universities in the transformation of regional cities (4rth : 
1980 : Volos), τ.4  

 
Αθήνα διαμέρισμα 6: Κεντρική περιοχή : Οργάνωση του χώρου και ρυθμίσεις : Δήμοι 
Αθηναίων, Καλλιθέας, Μοσχάτου και Ταύρου : Α' φάση .-- Αθήνα , ΥΧΟΠ : 1980.-- 192σ. : 
πίν., χάρτες  
Σημειώσεις:  

- Το παρόν βρίσκεται σε dossier με ταξιθετικό αριθμό 711.40949512 Υ  
 

ΚΕΠΑ Βόλου-Λάρισας: οργάνωση ευρύτερης περιοχής διπόλου / Α.Κολλάρος, 
Θ.Παπαγιάννης, Α.Βοϊβόνδα [κ.ά.] .-- Αθήνα , [χ.ο.] : 1979.-- 139σ. : πίν.,9 χάρτες  

 
Αθήνα: Συμβολή στη ρύθμιση του χώρου / Θ. Παπαγιάννης, κ.ά. .-- Αθήνα , [χ.ό.] : 1978.-- 
65σ.+ παράρτημα  

 
Βόλος: Χωροταξική και ρυθμιστική μελέτη:Ρυθμιστική μελέτη Βόλου:Τέταρτο 
στάδιο,Δεύτερη φάση . τόμος 2 .-- [χ.τ.], [χ.ό.] : 1976.-- 167σ. : 27 χάρτες  

 
Βόλος: Χωροταξική και ρυθμιστική μελέτη:Ρυθμιστική μελέτη Βόλου:Τέταρτο 
στάδιο,Δεύτερη φάση . τόμος 1 .-- [χ.τ.], [χ.ό.] : 1976.-- 145σ. : 20 χάρτες  

 
Καβάλα: ρυθμιστική μελέτη : Δ΄φάση : το ρυθμιστικό σχέδιο / Θ. Παπαγιάννης, Γρ. 
Διαμαντόπουλος, Β. Κιζήλου, [κ.ά.] .-- [χ.τ.], [χ.ό.] : 1976.-- 2τ. : πολλ. αρ. (τ.1) + 8 χάρτ. 
(τ.2) πίν., σχ., χάρτ. 19 πτυσσόμενα σχέδια  

 
ΚΑΒΑΛΑ: ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ .-- [χ.τ.], Νομαρχία Καβάλας : 1975 (Γ'φάση) : 1976 
(Δ'φάση)  
Περιεχόμενα:  

(Γ΄φάση) χάρτες , 
(Δ΄φάση) το ρυθμιστικό σχέδιο  

 
Καβάλα: ρυθμιστική μελέτη : Β΄φάσις : ανάλυσις υφιστάμενης καταστάσεως / Θ. 
Παπαγιάννης, Β. Κιζηλού, Π. Κουτρέτση, [κ.ά.] . μέρος Β .-- [χ.τ.], [χ.ό.] : 1975.-- 2τ. : 153σ. 
(τ.1)20 χάρτ. (τ.2) πίν., σχ., χάρτ.  

 
Καβάλα : ρυθμιστική μελέτη : Γ΄φάσις : εναλλακτικά ρυθμιστικά σχέδια / Θ. Παπαγιάννης, 
Β. Κιζηλού, Π. Κουτρέτση, [κ.ά.] .-- [χ.τ.], [χ.ό.] : 1974.-- 7 χάρτες  

 
Κεντρικός Υπεραστικός Σταθμός Αυτοκινήτων Αθηνών : Υ1 Γενική Θεώρησις .-- Αθήναι , 
[χ.ο.] : 1971.-- 130p. : σχεδόν όλο πίν.  
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Καστέλλι Κισάμου - Κρήτη / Θ. Παπαγιάννης, Κ. Γιαμαλάκη, Μ. Φωτιάδης [κ.α.] . Κ4 .-- 
Αθηνα , Θ. Παπαγιάννης & συνεργάτες : 1976.-- πολλ.αρ. : εικ., πίν., σχ., χάρτες  

 
Ιερός ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ανω Γλυφάδα : Ano Glyfada church / Σ. Μολφέσης, Θ. 
Παπαγιάννης .-- 1963  
Περιέχεται στο:  

Αρχιτεκτονική , Μάρτ. - Απρ. 1963 , έτ. Ζ', τεύχ. 38 , σ. 52-54  
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_38_52.pdf 

 
Σκέψεις πάνω στο έργο του Pier Luigi Nervi : Reflections on the work of Pier Luigi Nervi / 
Θ. Παπαγιάννη .-- 1963  
Περιέχεται στο:  

Αρχιτεκτονική , Μάρτ. - Απρ. 1963 , έτ. Ζ', τεύχ. 38 , σ. 68-73  
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_38_68.pdf 

 
Πολεοδομική μελέτη Λουτρακίου : Town planning study of Loutraki / Αρχιτέκτονες: Σ. 
Μολφέσης, Θ. Παπαγιάννης .-- 1963  
Περιεχόμενα:  

Η πόλι σήμερον - διαπιστώσεις και κριτική , 
Προβλέψεις της μελέτης και χρονική προοπτική , 
Εθνική αξιοποίησις του Λουτρακίου , 
Προτάσεις χρήσεως εδάφους , 
Συγκοινωνίαι , 
Ο νέος οικισμός , 
Τουρισμός , 
Δημόσιαι εγκαταστάσεις , 
Πραγματοποίησις - Προγραμματισμός  

Περιέχεται στο:  
Αρχιτεκτονική , Μάϊος - Ιούν. 1963 , έτ. Ζ', τεύχ. 39 , σ. 59-68  

Περιέχει:  
Η πόλις σήμερον - διαπιστώσεις και κριτική , Προβλέψεις της μελέτης και χρονική 
προοπτική , Εθνική αξιοποίησις του Λουτρακίου , Προτάσεις χρήσεως εδάφους , 
Συγκοινωνίαι , Ο νέος οικισμός , Τουρισμός , Δημόσιαι εγκαταστάσεις , 
Πραγματοποίησις - Προγραμματισμός  
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_39_59_a.pdf 
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_39_59_b.pdf 

 
Εργοστάσιο αεριούχων ποτών στο Λουτράκι : A soft drinks plant at Loutraki / Αρχιτέκτονες: 
Σ. Μολφέσης, Θ. Παπαγιάννης .-- 1963  
Περιέχεται στο:  

Αρχιτεκτονική , Σεπτ. - Οκτ. 1963 , έτ. Ζ', τεύχ. 41 , σ. 2-9  
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_41_2.pdf 

 
Παπαγιάννης , Θ.  
Σκέψεις πάνω στα σύγχρονα προβλήματα της μελέτης νοσοκομειακών κτηρίων : Hospital 
design problems and the need for documentation / Του αρχιτέκτονος: Θ. Παπαγιάννη .-- 1963  
Περιέχεται στο:  

Κείμενα , Αρχιτεκτονική , Νοέμ. - Δεκ. 1963 , έτ. Ζ', τεύχ. 42 , σ. 2-4  
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_42_2.pdf 

 
Πρόταση για την τουριστική αξιοποίηση της Κυλλήνης : A study for the tourist development 
of Kyllini beach / Σ. Μολφέσης, Θ. Παπαγιάννης .-- 1963  
Περιέχεται στο:  

Αρχιτεκτονική , Μάρτ. - Απρ. 1963 , έτ. Ζ', τεύχ. 38 , σ. 50-51  
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http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_38_52.pdf
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_38_68.pdf
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_39_59_a.pdf
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_39_59_b.pdf
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_41_2.pdf
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_42_2.pdf


http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_38_50.pdf 
 

Αναμόρφωσις σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης / Σ. Μολφέσης, Θ. Παπαγιάννης .-- 
1961  
Περιέχεται στο:  

Αρχιτεκτονική , Νοέμ. - Δεκ. 1961 , έτ. Ε', τεύχ. 30 , σ. 68-69  
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1961/archit_1961_30_68.pdf 
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http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1963/archit_1963_38_50.pdf
http://library.tee.gr/digital/architectoniki/1961/archit_1961_30_68.pdf

