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 Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956, από πατέρα φιλόλογο και μητέρα μαθηματικό.
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Ε.Μ.Π. και αποφοίτησε το 1979. Παράλληλες σπουδές
στο κλασσικό και σύγχρονο χορό. Παρουσία στα γράμματα από το 1996 με την
ποιητική συλλογή «Ποιητική Μυθολογία» σε υπερρεαλιστική γραφή. Είναι μητέρα
δύο παιδιών και ασκεί το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ως ελεύθερος
επαγγελματίας.
 Μέλος
της
ομάδας
αρχιτεκτόνων
«Ομάδα
Αρχιτεκτονικών
και
Περιβαλλοντικών Μελετών» συνεργάστηκε σε μελετες δημοσίων έργων. Οι
γνώσεις και η εμπειρία από τα ταξείδια στις περιβαλλοντικές μελέτες (Λευκάδα,
Πίνδο, Κρήτη κ.α) την βοήθησε να συντάξει ένα αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο ύφους και
μορφών σύγχρονης αρχιτεκτονικής αντίληψης με οικολογικό περιεχόμενο.
 Μέλος του Studio 3+1 architects σε συνεργασία με τον Πέτρο Μπερτζουάνη και
τον Αλέξανδρο Μπερτζουάνη, εφάρμοσε τις αρχές Βιοκλιματικού Σχεδιασμού σε
μελέτες και επιβλέψεις ιδιωτικών έργων (Παθητικά Ηλιακά Συστήματα).
 Α’ Βραβείο Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Οικολογικής Κατοικίας
2000-Βραβεία Αντώνη Τρίτση για την κατοικία τους «Διώροφη κατοικία και
γραφείο δύο Αρχιτεκτόνων στην Αθήνα» με χρήση παθητικών ηλιακών
συστημάτων. Το έργο είναι βασισμένο στην μελέτη των παλιών Αθηναικών σπιτιών.
 Άλλα κτισμένα έργα: μονοκατοικίες βιοκλιματικού σχεδιασμού στην Αθήνα, την
Πάτρα, την Εύβοια, την Αίγινα. Επίσης έχει κατασκευαστεί και λειτουργεί με
βιοκλιματικό σχεδιασμό το Διασχολικό Αθλητικό Κέντρο-Κολυμβητήριο του Δήμου
Μελισσίων, στην Αθήνα.
 Συμμετοχή σε Εκθέσεις αρχιτεκτονικού έργου, με το Studio 3plus1 architects, όπως
στη Πάτρα (ΣΑΝΑΣ 1994, 2000, 2003, 2006), στο Ρόττερνταμ (1999), στην Αθήνα
(Ζάππειο 2000 και Μ.Μπενάκη Ε.Ι.Α 2009) κ.ά.
 Άρθρα της για τον Βιοκλιματικό Σχεδιασμό στην αρχιτεκτονική (όπως η Εισήγηση
στο 11ο Πανελ. Αρχιτεκτονικό Συνέδριο ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ-2011: «Βιοκλιματικός
Σχεδιασμός και παραδείγματα σύγχρονης ελληνικής Αρχιτεκτονικής») ή κριτικής
της σύγχρονης αρχιτεκτονικής με βάση τις αρχές της φαινομενολογίας βρίσκονται
σε περιοδικά του συλλόγου ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του ΤΕΕ ή σε ηλεκτρονικά αρχιτεκτονικά
περιοδικά.
Άλλες πληροφορίες για Βιοκλιματικό σχεδιασμό, βλέπε την ιστοσελίδα μας
www.info@studio3plus1.gr

