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Μαθητές σε ρόλο αρχιτέκτονα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής
Σε μικρούς αρχιτέκτονες μετατράπηκαν περίπου 40 μαθητές δημοτικών σχολείων στο πλαίσιο
των εκδηλώσεων που διοργάνωσε χθες το ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Παγκόσμια Ημέρα Αρχιτεκτονικής.
Από νωρίς το πρωί, αγόρια και κορίτσια της Ε τάξης των δημοτικών σχολείων Επανομής
Θεσσαλονίκης και Νέου Μαρμαρά Χαλκιδικής βρέθηκαν στο κτίριο του Επιμελητηρίου, όπου
ενημερώθηκαν για την αρχιτεκτονική και το θέμα του φετινού εορτασμού που είναι «τα ανθρώπινα
δικαιώματα». Έπειτα τα παιδιά φόρεσαν μπλουζάκια στα οποία αναγράφονταν το μήνυμα της
παγκόσμιας ημέρας Αρχιτεκτονικής και πήγαν στον «κήπο του Ήχου» που βρίσκεται απέναντι από
το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο νέο παραλιακό πάρκο, όπου μέσα από ένα παιχνίδι ανακάλυψαν τι είναι αρχιτεκτονική
και πόσο τους αφορά. Στο τέλος τα παιδιά υποδύθηκαν τους αρχιτέκτονες και με τη βοήθεια
ενός εικαστικού εργαστηρίουδημιούργησαν μακέτες με κατοικίες, τις οποίες έπειτα ένωσαν,
προσπαθώντας να αντιληφθούν πως μπορούν να συνυπάρχουν με τρόπο αρμονικό. Επίσης, έγραψαν
τις εντυπώσεις τους στον τοίχο που είχε στηθεί στη νέα παραλία και στον οποίο ο καθένας μπορούσε
να εκφραστεί γράφοντας τι είναι για τον ίδιο η αρχιτεκτονική. Στόχος του προγράμματος ήταν
η εξοικείωση των μαθητών με την έννοια του αρχιτεκτονικού χώρου, καθώς και ο προβληματισμός
και η ευαισθητοποίησή τους για την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος, μέσα από βιωματικές δράσεις
προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας. «Τα παιδιά είναι αυτά που
μας εκπλήσσουν πάντα», δήλωσε η μουσειολόγος και μουσειοπαιδαγωγός Βίλλυ Πολυζούλη, η οποία
εξηγούσε στους μικρούς μαθητές τι είναι αρχιτεκτονική. «Στήσαμε αυτό το πρόγραμμα στο πλαίσιο μίας
προσπάθειας να επικοινωνήσουμε στο κοινό τη συμβολή της αρχιτεκτονικής στη διαμόρφωση της
ποιότητας ζωής του ανθρώπου αλλά και να επικοινωνήσουμε στα παιδιά ότι είναι δικαίωμα τους να
μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση, την οριοθέτηση του προσωπικού τους χώρου αλλά και στην
διαμόρφωση του δημόσιου χώρου γενικότερα», τόνισε.
Από τη πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης υπογράμμισε: «Είναι η πρώτη φορά
που μπήκαμε στη διαδικασία να φέρουμε μαθητές και να τους διδάξουμε τι είναι αρχιτεκτονική. Πλέον
με τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε, έχουμε σταματήσει να μιλάμε για τη ποιότητα ζωής. Και η
αρχιτεκτονική σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής», τόνισε και συνεχάρη όλους τους νέους
αρχιτέκτονες που συμμετείχαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης.
Στις 20:00 στο φουαγιέ του ΤΕΕ/ΤΚΜ πραγματοποιήθηκε εκδήλωση απονομής των βραβείων του
διαγωνισμού αφίσας που είχε προκηρυχθεί στο πλαίσιο του εορτασμού για την παγκόσμια ημέρα
Αρχιτεκτονικής. Η αφίσα του ΑΜ Γιώργου Δημόπουλου βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο, η αφίσα της
ΑΜ Όλγας Γκούμα με το δεύτερο και η αφίσα του ΑΜ Τάσου Μπουτζίκα με το τρίτο, ενώ αποφασίστηκε
να δοθεί και έπαινος για την αφίσα της ΑΜ Σοφίας Στραβέλα.
Ερμηνεύοντας την αφίσα που σχεδίασε ο Γιώργος Δημόπουλος επικαλέστηκε τα λόγια του Φουκό,
σύμφωνα με τον όποιο η αρχιτεκτονική δεν είναι μόνο στοιχείο μέσα στον χώρο αλλά και βουτιά μέσα σε
ένα πεδίο κοινωνικών σχέσεων. «Αυτή η σκέψη επιχειρείται να εκφραστεί στην πρότασή μου μέσα από
μία θεατρική τομή με την οποία παρουσιάζονται σε αντίστοιχη συνάφεια με το πραγματικό κόσμοδιαφορετικοί τύποι ανθρώπων σε διαφορετικές δράσεις και σχέσεις ως στοιχεία ενός λεξιλογίου και την
άρθρωση ενός κριτικού λόγου πάνω στο θέμα της ισότιμης συνύπαρξης των ανθρώπων», υπογράμμισε.
Να σημειωθεί ότι κύριο χαρακτηριστικό των συμμετοχών στον διαγωνισμό ήταν η διαπραγμάτευση
εννοιών όπως: η ιδιωτικότητα, η συλλογικότητα, το πολυπολιτισμικό στοιχείο, η ακεραιότητα, η ηθική, η
ποιότητα ζωής, η ισότητα, το φυσικό περιβάλλον και η καθημερινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο
παγκόσμιο κοινό δικαίωμα στην κατοικία, το κέλυφος- καταφύγιο, και στην διαφορετικότητα του ιδιωτικού
χώρου. Οι συγκεκριμένες έννοιες απεικονίζονται με γραφιστικούς χειρισμούς και συμβολισμούς, ώστε το
συνολικό αποτέλεσμα να αποτελεί ένα ενδιαφέρον σύνολο εικόνων, σχημάτων, λέξεων και σχεδίων. Η
έκθεση του συνόλου των συμμετοχών φιλοξενείται στο φουαγιέ του κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ κι έχει
ως στόχο να επικοινωνήσει το σύνολο των εννοιών που πραγματεύονται, τόσο στο αρχιτεκτονικό
όσο και στο ευρύτερο κοινό.
Χορηγός των εκδηλώσεων είναι η εταιρία SPITZE Α.Ε.

