
                                             

           ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΖΟΥΛΙΑ 

Γεννήθηκα πριν 65 χρόνια στην Αθήνα.  
Είμαι χήρος και πατέρας του αρχιτέκτονα Στάθη Ζούλια.  
Σπούδασα Αρχιτεκτονική στο ΕΜΠ και στη συνέχεια έκανα τις Μεταπτυχιακές σπουδές και το 
Διδακτορικό μου στο Παρίσι σε θέματα Πολεοδομίας και Χωροταξίας. Δούλεψα κυρίως στην 
Ελλάδα ως ελεύθερος επαγγελματίας αρχιτέκτων πολεοδόμος και σύμβουλος Πολεοδόμος σε 
νομοπαρασκευαστικά θέματα στο Επιμελητήριο του Πειραιά και στο Τεχνικό Επιμελητήριο.  
 
Στη Τζια ήρθα για πρώτη φορά το 1994 με τη σύζυγό μου, Αθηνά  Mεγγισοπούλου. Την 
ερωτευθήκαμε αμέσως και από τότε, χωρίς διακοπή, γίναμε εποχιακοί κάτοικοι του νησιού. 
Είμαστε μαζί της ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου Φίλων Κέας με δραστηριότητες κυρίως 
πολιτιστικές και υποστηρικτικές των αναγκών της Τζιάς (κυρίως για στήριξη του 
Περιφερειακού κέντρου υγείας) καθώς και για πολιτιστικά θέματα (στήριξη της προσπάθειας 
για την αναστήλωση του Πύργου στην Αγία Μαρίνα). Από το 2004 -που κτίσαμε και το δικό 
μας σπίτι στο Φωτημάρι- γίναμε πλέον, σχεδόν μόνιμοι κάτοικοι. Από το 2014 που έφυγε 
πρόωρα, η Αθηνά από τη ζωή, κατοικώ το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου στη Τζια. Γρήγορα 
έγινα και  δημότης του νησιού και ομολογώ ότι  η διαμονή και η συνεπακόλουθη 
μεταδημότευσή μου, με βοήθησαν να ξεπεράσω μια εξαιρετικά δύσκολη φάση της ζωής μου. 
Αισθάνομαι ότι οφείλω πάρα πολλά στο νησί και τους κατοίκους του! 
 
Ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Αγωνιστικού Μπριτζ Κέας   (ΣΑΜΚΕΑΣ) (έδρα 

Κορησσία)  που πέρα από την αναψυχή μας, φιλοδοξεί και έχει σαν στόχο να παίξει ένα ρόλο 

για την ανάπτυξη θεματικού τουρισμού και σε εποχές εκτός της γνωστής καλοκαιρινής 

περιόδου, με την διοργάνωση τριημέρων αγώνων που φέρνουν στο νησί αθλητές του μπριτζ 

και από άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και ολοένα αυξανόμενες  διεθνείς συμμετοχές.  

Μπορώ και θέλω να βοηθήσω το νησί μας σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας καθώς και 

σε βοήθεια επίβλεψης τεχνικών δημοτικών έργων.  Πριν από 3 χρόνια συμμετείχα στην 

ομάδα που δούλεψε τις θέσεις του Δήμου Κέας προς το Υπουργείο  για τους μορφολογικούς 

αρχιτεκτονικούς κανονισμούς. Έχουμε ασχοληθεί αφιλοκερδώς με την μελέτη για την 

αξιοποίηση του χώρου και των κτισμάτων στον εκθεσιακό χώρο (μηχανήματα εμαγέ) 

απέναντι από την τράπεζα της ΑΛΦΑ.   

Θεωρώντας τιμή μου την πρόσκληση της κυρίας Ρένας Βελισσαροπούλου,  να πάω κι 
εγώ «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΖΙΑ» μας και συμφωνώντας απόλυτα με το πρόγραμμα του 
συνδυασμού, θα προσπαθήσω  να συμβάλω με όλες τις δυνάμεις μου, στην ευόδωση 
των στόχων του!  Είμαι υποψήφιος σύμβουλος στο τοπικό της Κορησσίας στην 
περιοχή της οποίας (Βουρκάρι, Οτζιάς, Μελισσάκι, Φωτημάρι), έχω ζήσει  τα τελευταία 
26 χρόνια  και έχω γνωρίσει τόσο τα προβλήματά της όσο και τις πολυάριθμες 
ομορφιές της. 


