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Ο Θεµιστοκλής Μπιλής (1967) Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Ε.Μ.Π. και η Μαρία Μαγνήσαλη
(1968) Αρχιτέκτονας Μηχανικός Ε.Μ.Π. MSc Ε.Μ.Π. ξεκίνησαν την κοινή επαγγελµατική τους πορεία
ιδρύοντας αρχιτεκτονικό γραφείο το 1993.
Αντιµετωπίζοντας την αρχιτεκτονική ως µια ενιαία στο χρόνο δηµιουργική δραστηριότητα
προσανατολίστηκαν από νωρίς σε ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών που περιελάµβανε την µελέτη και
την κατασκευή έργων

σχετικών τόσο µε τη σύγχρονη όσο και µε την ιστορική αρχιτεκτονική

παραγωγή. Και οι δύο είναι υποψήφιοι διδάκτορες στο ΕΜΠ.

To 2003 βραβεύτηκαν µε το Α’ Πανευρωπαϊκό βραβείο της Europa Nostra για το υλοποιηµένο έργο
τους: «Ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου στο Σαγκρί Νάξου».

Εργοδότες : Υπουργείο Πολιτισµού, Αρχαιολογική Εταιρεία, Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων,

Μουσείο

Μπενάκη,

Γερµανικό

Αρχαιολογικό

Ινστιτούτο,

Οργανισµοί

Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, Μητροπόλεις και ιδιώτες.

Επιλογή κάποιων έργων τους :

-Αναστηλώσεις αρχαίων µνηµείων – αναδείξεις αρχ. χώρων
- Aνάδειξη αρχαιολογικού χώρου Γύρουλα Σαγκρίου Νάξου,
- Aνάδειξη Aρχαϊκού ιερού Φλεριού Νάξου,
- Aνάδειξη αρχαιολογικού χώρου Κούρων Μελάνων Νάξου, Νάξου,
- Aνάδειξη αρχαιολογικού χώρου Θεσµοφορίου Τήνου,
- Αναστήλωση αρχαϊκού ναού ∆ήµητρας στη Νάξο (εργοδότης: Πανεπιστήµιο Αθηνών),
ναού
- Αναστήλωση Αθηνάς στη Kαρθαία Κέας(εργοδότης: ΥΠΠΟ Τ∆ΠΕΑΕ),
- Αναστήλωση Σταδίου Αρχαίας Μεσσήνης(εργοδότης: Αρχαιολογική εταιρεία),
- Αποκατάσταση αρχαίου Υδραγωγείου Νάξου (αρχαϊκής- Ρωµαϊκής εποχής)
(Πανεπιστήµιο Αθηνών),
- Αποκατάσταση ∆υτικής Στοάς στη ∆ωδώνη (Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων),
- Aνάδειξη Ιερού Απόλλωνα Αµυκλαίου Σπάρτης (υπό εφαρµογή) (Μουσείο Μπενάκη-Ε
ΕΠΚΑ)

-Αναστηλώσεις βυζαντινών – µεταβυζαντινών µνηµείων
Αναστήλωση Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής Αγ. Στεφάνου Αγγιδίων Νάξου
Αναστήλωση Κωδωνοστασίου Αγ. Νικολάου Σπετσών (εργοδότης: Μητρόπολη Ύδρας
– Σπετσών και Αιγίνης)
Αποκατάσταση ναών 12ου αι. Αγ. Σπυρίδωνα – Αγ. Νικολάου Πεντέλη Αττικής
(εργοδότης: ΥΠΠΟ-∆ΑΒΜΜ)
Αποκατάσταση ναού Αγ. Άννας Φυλής Αττικής (εργοδότης: ΥΠΠΟ-∆ΑΒΜΜ)
Αποκατάσταση ναού Αγ. Γεωργίου Παιανίας (εργοδότης: ΥΠΠΟ-∆ΑΒΜΜ)
Αποκατάσταση ναού Αγ. Ιωάννη Άνω Λιοσίων (εργοδότης: ΥΠΠΟ-∆ΑΒΜΜ)
Συνεργασία µε την 2η ΕΒΑ σε ανασκαφές στον Αγ. Γεώργιο Μελάνων (εργοδότης:
ΥΠΠΟ-2η ΕΒΑ)
Συνεργασία µε την 2η ΕΒΑ σε ανασκαφή στη θέση Λιβάδι Σχοινούσας
(παλαιοχριστιανικά κατάλοιπα) (εργοδότης: ΥΠΠΟ-2η ΕΒΑ)
Αποκατάσταση µεταβυζαντινού Πύργου Βαζαίου Νάξου, όπου λειτουργεί το Φεστιβάλ
Νάξου (ιδιωτικό έργο)
Αποκατάσταση µεταβυζαντινής µονής Αγ. Ελευθερίου Σαγκρίου Νάξου (∆ήµος
Νάξου)
Αποκατάσταση µεταβυζαντινού αρχοντικού Πρωτονοτάριου στο Κάστρο της Νάξου
(ιδιωτικό έργο)
Αποκατάσταση Πύργου Τρικαλίτη Αγ. Πέτρος, Κυνουρίας ( τοπικός Σύλλογος πολιτών
- ∆ήµος Β. Κυνουρίας)

-Αναστηλώσεις νεώτερων µνηµείων
- Αποκατάσταση νεοκλασσικού στην πόλη της Αίγινας (ιδιωτικό έργο)
- Αποκατάσταση εκλεκτικιστικού κτιρίου (δεκαετίας 1920) στη Ν. Σµύρνη (∆ήµος Ν.
Σµύρνης) –υπό εφαρµογή
- Αποκατάσταση νεοκλασσικού στην Αθήνα (Μετς) µε προσθήκη (ιδιωτικό έργο) –υπό
εφαρµογή
- Ανέγερση νέων κτιρίων
- Μουσείο Αρχαιολογικού χώρου Σαγκρίου Νάξου (Πανεπιστήµιο Αθηνών)
- Κτήριο Γραφείων Λ. Ποσειδώνος & Λοκρίδος (1400µ2) (ιδιωτικό έργο)
- Κατοικίες στη Σαρωνίδα, στα Σπάτα και αλλού. (ιδιωτικά έργα)

Άλλη δραστηριότητα (Άρθρα, διαλέξεις) :
Συνεργασία µε το ΥΠΠΟ – ∆ΑΒΜΜ ως τεχνικός σύµβουλος (Θ. Μπιλής) για την εκπόνηση
µελετών αποκατάστασης των σεισµόπληκτων βυζαντινών εκκλησιδίων του νοµού Αττικής
(από το σεισµό του 1999).
- Άρθρα στα περιοδικά: Αntike Welt, Αρχιτέκτονες, Η αρχιτεκτονική ως τέχνη, Επτά ηµέρες
(Καθηµερινή),
Αρχαιογνωσία και στους υπό έκδοση συλλογικούς τόµους :
«Αποκαταστάσεις κτηρίων στην Πελοπόννησο», «Το αναστηλωτικό έργο στο Αιγαίο» ,
«Εκκλησίες στην Ελλάδα µετά την Άλωση » (εκδότης : Σπουδαστήριο Ιστορίας της
Αρχιτεκτονικής, ΕΜΠ)
- Η απόδοση της αναστήλωσης του ναού της ∆ήµητρας έχει κατατεθεί προς δηµοσίευση
στο DAI.
- Συµµετοχή ως διδάσκοντες στο σεµινάριο Εuroform- Σ.Π.Α.Π. µε τίτλο : «Αποκατάσταση
διαταραγµένων Οικοσυστηµάτων», µε θέµα Αποκατάσταση τοπίου στην Σπηλιά της
Πεντέλης (Νταβέλη), 1992
- ∆ιαλέξεις: στο Πρόγραµµα διαλέξεων στο Σπουδαστήριο Ιστορίας Αρχιτεκτονικής του
Ε.Μ.Π.,
- Συµµετοχές σε συνέδριο µεταπτυχιακών αποφοίτων Ε.Μ.Π. (11.09.2004) - 2004, Συµµετοχή
στην 4η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων Ε.Ι.Α.

Έκδοση Βιβλίου
Θεµιστοκλής Μπιλής,
Τίτλος : ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ –ΘΕΡΜΕΣ Β∆1 «ΙΣΕΙΟΝ»
Εκδότης: Επιτροπή Συντήρησης Μνηµείων Επιδαύρου - ΑΘΗΝΑ 2007
ISBN : 978-960-6608-85-8
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ΜΕΛΕΤΕΣ – ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ
Θ.ΜΠΙΛΗΣ – Μ. ΜΑΓΝΗΣΑΛΗ

Μελέτη – Επίβλεψη Αναστήλωσης Αρχαϊκού Ναού στο Σαγκρί Νάξου
και ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου.
Ολοκληρωµένη παρουσίαση ενός σπουδαίου αρχαιολογικού χώρου.
Το έργο περιελάµβανε αναστήλωση και ανάδειξη του περιβάλλοντα χώρου του ναού µε την κατασκευή
υποδοµών όπως πορειών επισκέψης, φυλάκιου, µουσείου, χώρων υγιεινής.
Το έργο βραβεύτηκε µε το Α’ πανευρωπαικό βραβείο Εuropa Nostra 2003.

Μελέτη – επίβλεψη Αναστήλωσης Ελληνιστικού Σταδίου Αρχαίας Μεσσήνης
Το συγκεκριµένο µνηµείο αποτελεί ένα απο τα σπουδαιότερα ελληνιστικά σύνολα της Ελλάδας.
Η µελέτη περιελάµβανε την αναστήλωση τόσο του σταδίου όσο και των περιµετρικών στοών του.
Οι εργασίες ανάταξης του σταδίου πραγµατοποιήθηκαν µε προσήλωση στα δεδοµένα που προέκυψαν
από την ανάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης του µνηµείου. Εκατοντάδες αρχιτεκτονικά µέλη
βρήκαν την αρχική τους θέση τους προσφέροντας µια σπάνιας πληρότητας και σαφήνιας εικόνα για
µνηµείο της αρχαιότητας.

Μελέτη – επίβλεψη Αναστήλωσης Ναού «Αθηνάς» Καρθαίας Κέας και Προπύλου Ιερού «Αθηνάς».
Στον µαγευτικό και δυσπρόσιτο αρχαιολογικό χώρο της Καρθαίας συµµετείχαµε από την έναρξη του
προγράµµατος ανάδειξης µε την σύνταξη προµελέτης στην οποία βασίστηκε στη συνέχεια το σύνολο
του έργου. Ο περίπτερος δωρικού ρυθµού ναός της «Αθηνάς», συντηρήθηκε και αποκαταστάθηκε. Νέο
υλικό εντάχθηκε τόσο για την στερέωση των τοίχων όσο και για την υποστήριξη της αναγνωσιµότητας.
Νέα στοιχεία προέκυψαν κατά την αναστήλωση όπως η συστηµατική προσέγγιση του ύψους των
κιόνων του πτερού, η ανακάλυψη αρχαιότερων κατασκευών κάτω από την επιφάνεια του ερειπίου
καθώς και άγνωστων πριν το έργο αρχιτεκτονικών µελών κοµβικής σηµασίας από τον θριγκό.

Αναστήλωση του µαρµάρινου Κωδωνοστασίου της µονής Αγίου Νικολάου Σπετσών.
Από τις πρώτες εφαρµογές εισαγωγής ράβδων Τιτανίου για συγκολλήσεις µαρµάρινων µελών σε έργο
εκτός Ακροπόλεως. Το κωδωνοστάσιο (1805) αποτελεί αξιόλογο ιστορικό ντοκουµέντο της δύναµης
της τοπικής κοινωνίας τα προεπεναστατικά χρόνια.

Μελέτη – επίβλεψη Αναστήλωσης πρώην µονής Τίµιου Σταυρού ή Πύργος Βαζαίου στη Νάξο
Ένα από τα σπουδαιότερα µεταβυζαντινά µοναστήρια της Νάξου µετά την αποκατάσταση είναι
επισκέψιµο µνηµείο στο οποίο λαµβάνει χώρα το Φεστιβάλ Νάξου µε εκδηλώσεις πολιτιστικού
περιεχοµένου (εκθέσεις, οµιλίες, συναυλίες κα). Το µνηµείο αποκαταστάθηκε µε τόλµη και ταυτόχρονα
µε σεβασµό. Η πολυστρωµατική του ιστορία φωτίστηκε και παρουσιάστηκε µε ευαισθησία. Οι νέες
απαιτήσεις και χρήσεις συµβιβάστηκαν στο πλαίσιο της λογικής ότι το βασικό έκθεµα είναι το ίδιο το
µνηµείο. Εκατοντάδες επισκέπτες κάθε χρόνο γίνονται κοινωνοί της ποιότητας του χώρου που
προσφέρει αυτό το αξιόλογο παράδειγµα µεταβυζαντινής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής.

Μελέτη – επίβλεψη Αναστήλωσης πύργου Τρικαλίτη στον Αγιο Πέτρο Κυνουρίας (εργοδότης Τοπικός
Πολιτιστικός Σύλλογος)
Ο πύργος του Τρικαλίτη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό δείγµα της ευρύτερης οµάδας των πύργων της
Τουρκοκρατίας στη Πελοπόννησο. Το έργο χρηµατοδοτήθηκε από το ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος.

Μελέτη Αναστήλωσης εκκλησιδίων σπηλιάς Πεντέλης (έργο ∆ΑΒΜΜ-ΥΠΠΟ)
Εκκλησίδια του 12ου αι. αναστηλώθηκαν βάσει µέλετης εφαρµογής που εκπονήσαµε για το ΥΠΠΟ. Τα
εκκλησίδια είναι τοποθετηµένα στο στόµιο της σπηλιάς γνωστής µε το όνοµα Νταβέλη στο χώρο των
αρχαίων λατοµείων µαρµάρου.

Μελέτη – επίβλεψη Αποκατάστασης νεοκλασσικής οικίας της Αίγινας.
Στη πόλη της Αίγινας αποκαταστήσαµε ένα δείγµα αστικής αρχιτεκτονικής του τέλους του 19ου αι. Κατά
τη διάρκεια των εργασιών εντοπίστηκαν και αποκαταστάθηκαν τα στρώµατα των οροφογραφιών και
τα αρχικά χρώµατα των εξωτερικών όψεων. Έγιναν επίσης εργασίες νέας διαρρύθµισης σε νέα
προσθήκη.

Μελέτη – επίβλεψη Αποκατάστασης οικίας Πρωτονοταρίου (πρώην ∆όµνας Σοµµαρίπα) Νάξου.
Στη πόλη της Νάξου αποκαταστήσαµε ένα από τα σπουδαιότερα σπίτια µεγάλης κλίµακας του
κάστρου. Η συγκεκριµένη κατοικία µαζί µε το Βυζαντινό µουσείο (πύργο Ζευγώλη) σηµατοδοτούν
σήµερα µε τον καλύτερο τρόπο τη συνέχεια του κάστρου µέσα στο ανώνυµο και επιβαρυµένο από
σωρεία αυθαιρεσιών αστικό τοπίο της Χώρας.

(φωτ. Γ. Μίχας)

Μελέτη- επίβλεψη Ανέγερσης κτηρίου Γραφείων
Το κτήριο γραφείων (1400µ2) που βρίσκεται στη Λ. Ποσειδώνος στη παραλία Μοσχάτου σχεδιάστηκε
βάσει των αρχών της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής. Χαρακτηριστικά του έργου είναι : Η γλυπτική
διάρθρωση του όγκου του κτηρίου και η διαµόρφωση ευχάριστων συνθηκών διαβίωσης .
Συγκρατηµένη πολυτέλεια δίνει νόηµα στην αξία των υλικών και της αξία της αρχιτεκτονικής χωρίς να
κυριαρχεί µια νεοπλουτίστικη εξωστρέφεια.

(φωτ. Γ. Μίχας)

Μελέτη- επίβλεψη Ανέγερσης συγκροτήµατος κατοικιών στη Σαρωνίδα Αττικής
Το συγκρότηµα αποτελεί µια σύνθεση απλών πρισµάτων που συµπλέκονται µεταξύ τους.
To αποτέλεσµα παραπέµπει µε αναφορές στο λεξιλόγιο των απαρχών του µοντέρνου. Το παιχνίδι των
φωτοσκιάσεων τονίζει το ανάγλυφο της επίλυσης. Έγινε προσπάθεια εισαγωγής χαρακτηριστικών
στοιχείων της ποιότητας της µονοκατοικίας σε κάθε ιδιοκτησία χωρίς όµως το κτήριο να χάσει τη
συνοχή του και κυρίως χωρίς να απωλέσει την κλίµακα του.

Σχεδιασµός στεγάστρου προστασίας για την είσοδο σήραγγας στο αρχαίο Υδραγωγείο Νάξου.
Η αντοχή στις δυσµενείς συνθήκες και στην αναµενόµενη έλλειψη συντήρησης που µαστίζει τα δηµόσια
έργα οδήγησε σε διαχρονικές επιλογές σε συνδυασµό πάντα µε την επιζητούµενη αρµονική ένταξη µε
το φυσικό περιβάλλον.

Μελέτη- επίβλεψη κατοικίας στα Σπάτα Αττικής.
Στην κατοικία αυτή επιδιώχθηκε η ένταξη στη σύνθεση στοιχείων και χρωµάτων που χαρακτηρίζονται
από την συνεχή επαναδιαπραγµάτευση της µοντέρνας αρχιτεκτονικής µε την εισαγωγή στοιχείων και
ποιοτήτων που υπήρξαν στην αστική ελληνική αρχιτεκτονική χωρίς όµως µιµητισµούς και στείρες
επαναλήψεις.

Μελέτη- επίβλεψη διαµόρφωσης του ευρύτερου χώρου του αρχ. χώρου Σαγκρίου Νάξου

Μελέτη- επίβλεψη ∆ιαµόρφωσης πορείας επίσκεψης στο σηµείο Αµπελάκι (Κατσόπυρνος)
Κουρουνοχωρίου Νάξου, θέσης του αρχαίου υδραγωγείου Νάξου. (Α)
Κατά την άποψη µας οφείλει ο σχεδιασµός των προσθηκών πάνω η σε σχέση µε ένα ερείπιο να έχει µια
«συγκρατηµένη» αυτοτέλεια . Μικρές επεµβάσεις (µια διάστρωση εδάφους, ένα στενό επίπεδο
πρόσβασης, µια στενή κλίµακα) µπορούν εάν αντιµετωπιστούν µε τη δέουσα σηµασία να δώσουν ένα
αποτέλεσµα που να έχει τη σφραγίδα της εποχής µας . Ταυτόχρονα οφείλουν να µην επικρατούν
ολοκληρωτικά µε την πολυλογία και εξωστρέφεια.

Μελέτη- επίβλεψη ∆ιαµόρφωσης αρχαιολογικού χώρου Φλεριού στη Νάξο
Στο αρχαιολογικό χώρο Φλεριού όπου εντοπίστηκε πρωίµο αρχαϊκό ιερό εκπονήσαµε τις εργασίες
τεκµηρίωσης της ανασκαφής και µελετήσαµε και επιβλέψαµε τις εργασίες διαµόρφωσης του
αρχαιολογικού χώρου. Στο πλαίσιο του έργου µαζί µε άλλα θέµατα (ανατάξεων λιθοσωρών, ορθής
επισήµανσης των ερειπίων στο έδαφος) αντιµετωπίστηκαν ζητήµατα ανάσχαισης της διαβρωτικής
δράσης του νεού σε έδαφος µε αρκετή κλίση.

Νέα πρόσβαση του Κούρου της «Ποταµιάς» Νάξου.
Oπως και στο έργο του Γύρουλα προσεγγίστηκαν όλες οι νέες κατασκευές µε τη λογική της
ενσωµάτωσης στο περιβάλλον. Οι σχηµατισµοί των βράχων, η βλάστηση, η ποιότητα του εδάφους
αποτέλεσαν αφορµές και οδηγούς για την ανάπτυξη των νέων κατασκευών.

