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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

   
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από εισήγηση της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, στο πλαίσιο 
προβολής των Μηχανικών και ειδικότερα των αρχιτεκτόνων, διοργανώνει σειρά παρουσιάσεων-διαλέξεων 
των σημαντικότερων συναδέλφων που δραστηριοποιούνται στην Κεντρική Μακεδονία. 
  
Η πρακτική προβολής του έργου των Μηχανικών είναι ευρύτερα διαδεδομένη σε όλες τις αναπτυγμένες 
χώρες και προωθεί με αυτόν τον τρόπο την ανάδειξη της ποιοτικής αρχιτεκτονικής δίνοντας παράλληλα 
δυνατότητα ανάπτυξης ενός διαλόγου μεταξύ των Μηχανικών. 
  
Στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονται τόσο γνωστοί και καταξιωμένοι αρχιτέκτονες, όσο και νέοι 
αρχιτέκτονες, άγνωστοι στο ευρύ κοινό, που όμως  έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογο έργο. 
  
Την Πέμπτη 8 Μαΐου 2008 και ώρα 7.30μμ στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 2) θα γίνει η παρουσίαση-διάλεξη  από τους συναδέλφους Πρόδρομο 
Νικηφορίδη και Μπερνάρ Κουόμο με  τίτλο «Από την Μενεμένη στην Ευαγγελίστρια» 

  

Η κοινή πορεία των αρχιτεκτόνων Πρόδρομου Νικηφορίδη και Μπερνάρ Κουόμο ξεκίνησε το 1990 με τον 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό EUROPAN όπου απέσπασαν το Α΄ Βραβείο. Έχουν διακριθεί σε πολλούς 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Μελέτες και υλοποιημένο έργο τους έχουν 
παρουσιασθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένα σε αρχιτεκτονικά 
περιοδικά. 
  
Θα παρουσιάσουν την δουλειά τους μέσα από μία προβληματική που συνοψίζεται σε τρία θέματα-άξονες 
προβληματισμού. Ο χρόνος και η πόλη, ο δημόσιος χώρος και η πόλη και το δημόσιο κτίριο και η 
πόλη. Οι τρεις θεματικές ενότητες θα παρουσιαστούν μέσα από διάφορες μελέτες όπως μεταξύ των 

άλλων οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί του EUROPANστη Μενεμένη, του Μνημειακού Άξονα 
της  Αριστοτέλους, της Ανάπλασης της  Νέας Παραλίας, της  Ακαδημίας Γραμμάτων και Πολιτισμού στην 
Καλαμαριά, του Ολυμπιακού Χωριού, μελέτες και υλοποιημένο έργο όπως η πλατεία Γάτσου στην 
Νεάπολη, το βιομηχανικό κτίριο της Σπανός στη Σίνδο, τα βιβλιοπωλεία Ιανός, η Τεχνόπολη 
Θεσσαλονίκης και το νέο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.  

 


