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Δ Ε Λ Τ Ι Ο  Τ Υ Π Ο Υ  

  
Διάλεξη του καθηγητή Αρχιτεκτονικής Α. Κωτσιόπουλου, 

αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, 
διοργανώνει στις 19/6 το ΤΕΕ/ΤΚΜ 

  
                Με διάλεξη του καθηγητή Αρχιτεκτονικής του ΑΠΘ Αναστάσιου Μ. Κωτσιόπουλου, 
αντεπιστέλλοντος μέλους της Ακαδημίας Αθηνών, θα συνεχιστεί στις 19 Ιουνίου ο «κύκλος» 

παρουσιάσεων των σημαντικότερων αρχιτεκτόνων της Κ.Μακεδονίας, που άνοιξε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
                Η διάλεξη, που τιτλοφορείται «Εκδοχές Ορίων», θα ξεκινήσει στις 7.30 το βράδυ της 
19ης Ιουνίου, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 2), ενώ θα 

επικεντρωθεί στην παρουσίαση του έργου του γραφείου «Α.Μ. Κωτσιόπουλος και συνεργάτες 
αρχιτέκτονες». 
                Η διοργάνωση διαλέξεων από αρχιτέκτονες της Κ.Μακεδονίας αποτέλεσε πρόταση της Μόνιμης 
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στόχος των εκδηλώσεων του είδους είναι η ανάδειξη 
της ποιοτικής αρχιτεκτονικής, αλλά και η ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των μηχανικών. 

                Άλλωστε, αυτή η πρακτική προβολής του έργου των Μηχανικών είναι ευρύτατα διαδεδομένη σε 
όλες τις ανεπτυγμένες χώρες. Στη λίστα των ομιλητών περιλαμβάνονται καταξιωμένοι αρχιτέκτονες, όσο 
και νέοι αρχιτέκτονες άγνωστοι στο ευρύ κοινό, που όμως έχουν να παρουσιάσουν αξιόλογο έργο. 
                Η διάλεξη του κ.Κωτσιόπουλου θα ξεκινήσει με μια σύντομη αναφορά σε ορισμένα σημαντικά 
έργα του παρελθόντος. Ακολούθως, θα επικεντρωθεί κυρίως στα τελευταία έργα του γραφείου και 
ειδικότερα στην προσπάθεια να ενσωματωθούν στη λογική του σχεδιασμού των κτιρίων η επεξεργασία 
του περιβλήματός τους και το ενδιαφέρον για την ενεργειακή τους «συμπεριφορά». Θα 

παρουσιαστούν κτίρια με σύνθετους μεταλλικούς ή ξύλινους διάτρητους «φλοιούς» όπως και πρόσφατες 
προσπάθειες για κτίρια με «πράσινες» όψεις. 

                Ο Α.Μ. Κωτσιόπουλος (διπλ. αρχ., δρ.αρχ., Ph.D.) είναι καθηγητής Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ. 
όπου διδάσκει θεωρία αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονικό σχεδιασμό ενώ πρόσφατα εξελέγη αντεπιστέλλον 
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.   
                Τα τελευταία δώδεκα χρόνια, εκτός από τον ίδιο, βασικά μέλη του γραφείου «Α.Μ. 
Κωτσιόπουλος και συνεργάτες αρχιτέκτονες» είναι οι αρχιτέκτονες Έμυ Ζουμπουλίδου (διπλ. αρχ. 
ΑΠΘ, M.A. A.A. Scool of Architecture) και Αλίνα Πάνου (διπλ. αρχ. ΑΠΘ, M.Sc. The Bartlett, UCL). Τα 
περισσότερα από τα κτίρια και άλλες μελέτες του γραφείου έχουν δημοσιευθεί, διακριθεί και παρουσιαστεί 
σε εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό._ 

 


