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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Διάλεξη του αρχιτέκτονα Βασίλη Κολώνα
Διάλεξη, στο πλαίσιο της έκθεσης «Οι Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης στην περίοδο του
Εκδυτικισμού», θα πραγματοποιήσει αύριο Τρίτη 12 Απριλίου 2011 ο καθηγητής του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βασίλης Κολώνας. Η διάλεξη θα δοθεί στις 20:00, στο
αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49). Όπως είναι ήδη γνωστό, η έκθεση φιλοξενείται στο
ισόγειο χώρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η διάλεξη του καθηγητή Κολώνα έχει θέμα: «Έλληνες Αρχιτέκτονες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
(19ος-20οσαι.) - Η περίπτωση της Κωνσταντινούπολης». Θα εστιάσει στην αρχιτεκτονική έκφραση
των ελλήνων της Κωνσταντινούπολης μέσα από το έργο των αρχιτεκτόνων, αλλά και τη συμμετοχή των
ελλήνων, γενικότερα, στην παραγωγή του δομημένου χώρου, ως κατασκευαστών, επενδυτών και φορέων
υλοποίησης αρχιτεκτονικών έργων. Η ομιλία επικεντρώνεται στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σε
συγκεκριμένα σημεία επιχειρεί τον παραλληλισμό της Πόλης με τη Θεσσαλονίκη. Η συγκεκριμένη
εκδήλωση θα συμβάλλει επικουρικά στην προβολή της έκθεσης και στην ανάδειξη της αρχιτεκτονικής της
Πόλης και της ιστορίας της.
Υπενθυμίζεται ότι στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιαστούν στο ευρύ κοινό, οι Ρωμιοί
αρχιτέκτονες οι οποίοι έδρασαν μαζικά, κυρίως τον 19ο αιώνα, αλλά και στο πρώτο μισό του
περασμένου και αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του κτισμένου
περιβάλλοντος, χαρακτηρίζοντας ακόμα και σήμερα το τοπίο της Κωνσταντινούπολης. Οι Ρωμιοί
αρχιτέκτονες, οι οποίοι σε ένα μεγάλο βαθμό ανέλαβαν και πραγματοποίησαν την «δυτικοποίηση» της
Πόλης, εισήγαγαν νέους αρχιτεκτονικούς τύπους κτιρίων και μορφολογικά πρότυπα συμβάλλοντας
καθοριστικά στον εξευρωπαϊσμό της οικοδομικής δραστηριότητας και της διαμόρφωσης του σημερινού
της προσώπου. Η έκθεση πρωτοπαρουσιάστηκε στη Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο της
«Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης  Istanbul 2010». Το πρόγραμμα εμπνεύστηκε και
υλοποίησε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωγραφείου Λυκείου, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ιstanbul
2010.
Η έκθεση θα παραμείνει στο ΤΕΕ/ΤΚΜ έως τις 6 Μαΐου και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα 
Παρασκευή) από τις 08:00 έως τις 20:00. Στον χώρο της έκθεσης διατίθεται έναντι 25 ευρώ- ο σχετικός
κατάλογος. Χορηγοί είναι το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Attica
Bank

