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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  
  

Με διαπανεπιστημιακό αρχιτεκτονικό workshop για 5 περιοχές της Θεσσαλονίκης ξεκίνησαν οι 
παράλληλες εκδηλώσεις του συνεδρίου «Δημόσιος χώρος �αναζητείται» 

  
Με ένα διαπανεπιστημιακό εργαστήριο αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο του οποίου ομάδες φοιτητών και 
καθηγητών θα διερευνήσουν πέντε περιοχές-«κλειδιά» της Θεσσαλονίκης (από τον χώρο της ΔΕΘ 

μέχρι τις Στοές της πόλης), ξεκίνησαν σήμερα, στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι παράλληλες 
εκδηλώσεις του συνεδρίου «Δημόσιος χώρος� αναζητείται». 
Τα επιμέρους εργαστήρια,  υπό τον ενιαίο τίτλο«Αστικές στρατηγικές για το δημόσιο χώρο», τα 
οποία  θα διαρκέσουν μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, εντάσσονται στο πλαίσιο και της 15ης Biennale Νέων της 

Μεσογείου  και είναι ανοιχτά στο κοινό. 
  
Οι περιοχές που θα διερευνηθούν ανά πανεπιστημιακό τμήμα είναι οι εξής: 
-Η περιοχή Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 
-Η περιοχή ΔΕΘ: Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ 
-Η περιοχή Λαχανόκηπων: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π. Θεσσαλίας 
-Οι εγκαταστάσεις του λιμανιού δίπλα στον 1ο προβλήτα: Τμήμα Αρχιτεκτόνων Π. Κρήτης 
-Οι Στοές της Θεσσαλονίκης: Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Στο εργαστήριο θα συμμετέχει επίσης η Αρχιτεκτονική Σχολή του Πολυτεχνείου της 
Κωνσταντινούπολης (ITU), με θέμα διερεύνησης το θαλάσσιο μέτωπο και συγκεκριμένα την εξέδρα του 

Ομίλου Φίλων Θαλάσσης και την παράκτια ζώνη, από το Μέγαρο Μουσικής έως το Παλατάκι. 
Στις 19 Οκτωβρίου, θα διοργανωθεί στο αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ στρογγυλό τραπέζι, γύρω από την 

εκπαίδευση και το Δημόσιο χώρο, όπου  θα παρουσιαστούν και τα αποτελέσματα του εργαστηρίου (η 
ακριβής ώρα θα ανακοινωθεί σε επόμενο ΔΤ). 
  
Το συνέδριο 

Το 1ο  συνέδριο «Δημόσιος χώρος �αναζητείται», το οποίο διοργανώνεται στις 20-22 Οκτωβρίου από το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία  με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών Σχολών των 
Πανεπιστημίων, Αριστοτέλειου, Δημοκρίτειου, Πατρών, Θεσσαλίας, και του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα 
φιλοξενηθεί στις αίθουσες «Ολύμπιον» και «Παύλος Ζάννας» του κινηματογράφου Ολύμπιον, στη 
Θεσσαλονίκη. 
Το συνέδριο επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο και να αναζητήσει όλες τις πλευρές των νέων δεδομένων 
γύρω από το δημόσιο αστικό χώρο, τη μεταβλητότητα και τα σημερινά ρευστά του όρια, τις νέες 
νοηματοδοτήσεις του, αλλά και τα υπαρκτά και δεδομένα προβλήματα της διαχείρισης και λειτουργίας του 
στις ελληνικές πόλεις. 
Κεντρικές εισηγήσεις του συνεδρίου θα είναι η διάλεξη εκπροσώπων του διεθνούς φήμης 
αρχιτεκτονικού γραφείου «West 8», καθώς και εκείνη του Ηλία Ζέγγελη, καθηγητή 

του Berlage Institute και επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. 
  
Στις 15/10 τα εγκαίνια της Εκθεσης Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών 
  
Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης το Δήμο Κοζάνης και 
το Δήμο Ηρακλείου,  διοργανώνει Έκθεση βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελετών, με αντικείμενο τον 
Δημόσιο χώρο και τίτλο  PUBLICCITY / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ. 
Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στον Κήπο των Ρόδων της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης από τις 15 έως 
τις 30 Οκτωβρίου 2011. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 15 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 
μ.μ. στο αμφιθέατρο του Κτιρίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου._ 
 


