
Καμπάνια του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το αστικό περιβάλλον 

  
«Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα» 

   

Στις 24 Μαΐου, Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων, αρχίζει να ξετυλίγεται το πολυήμερο αφιέρωμα του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
στο αστικό περιβάλλον και στη βελτίωση της ζωής των κατοίκων στην πόλη. 
Πρόκειται για το πρώτο μέρος μιας σειράς πολύμορφων δράσεων, που αρχίζουν τη Τετάρτη 24 Μαΐου και 
ολοκληρώνονται, για τη φάση αυτή, τη Τετάρτη 31 Μαΐου. 
Οι εκδηλώσεις αυτές, στις οποίες καλούνται να συμμετέχουν οι κάτοικοι της πόλης μας, είναι το 
αποτέλεσμα πολύμηνης δουλειάς των ανθρώπων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που: Eρεύνησαν, σχεδίασαν, 
οργάνωσαν τις παρακάτω ανοικτές εκδηλώσεις ελπίζοντας ότι οι πολίτες της Θεσσαλονίκης θα βρούνε 
ενδιαφέρον σε αυτές, θα συμμετέχουν , θα καταθέσουν τις απόψεις τους και θα συμβάλλουν με τον τρόπο 
τους σε μία κοινή προσπάθεια για ένα καλύτερο περιβάλλον ζωής σε αυτή τη πόλη που όλοι 
μοιραζόμαστε. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ‘ανοίγει’ λοιπόν το αφιέρωμά του στη ‘Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα’, με τις παρακάτω 
εκδηλώσεις, οι οποίες  είναι η δημόσια αρχή αυτού του περιβαλλοντικού μαραθωνίου, για μια καλύτερη 
πόλη. 
  
ΠΟΛΗ-ΠΡΑΣΙΝΟ 

Τετάρτη, 24 Μαΐου Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων 

Υπαίθρια εκδήλωση στην Πλατεία Αριστοτέλους,  έναρξη την Τετάρτη στις 8 μ.μ.  με το συγκρότημα του 
Βασίλη Γκουνταρούλη (χ. Ξύλινα Σπαθιά) 

Παρουσίαση διαδραστικής εγκατάστασης για το πράσινο ( πλατεία Αριστοτέλους, μεταξύ Τσιμισκή και 
Μητροπόλεως). Διάρκεια μέχρι 6 Ιουνίου. 
  
Η ΠΟΛΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ 
25 – 30 Μαΐου 

Κινηματογραφικό αφιέρωμα, σε συνεργασία με το  Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Προβολές 
κάθε μέρα στις 8 μ.μ. και στις 11 μ.μ., στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, αίθουσα Π. ΖΑΝΝΑΣ. 
  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΙΑ ΜΕΡΑ 

Παρασκευή, 26 Μαΐου, στις 7.30 μ.μ. 
Παρουσίαση της ταινίας  μικρού μήκους, παραγωγής ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο πλαίσιο του κινηματογραφικού 
αφιερώματος. 
  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 

Δευτέρα, 29 Μαΐου 

Παρουσίαση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων της έρευνας για το τι ενοχλεί τους κατοίκους και πως 

αντιδρούν. 
Θα σχολιάσουν οι: 
Κώστας Ζουράρις, εκδότης-διευθυντής εφημερίδας ‘Μακεδονία’ 
Μαργαρίτα Καραβασίλη, αρχιτέκτων-πολεοδόμος, π. γενική  επιθεωρήτρια περιβάλλοντος 

Κώστας Λασκαρέλιας, προϊστάμενος γραφείου Θεσσαλονίκης εφημερίδας ‘Ελευθεροτυπία’ 
Ιεροκλής Μιχαηλίδης, ηθοποιός 

Γιάννης Ξανθούλης, λογοτέχνης –δημοσιογράφος 

Σάκης Τζακόπουλος, πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ 

Τραϊανός Χατζηδημητρίου, διευθυντής εφημερίδας ‘Αγγελιοφόρος’ 
Θόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής Α.Π.Θ, υπεύθυνος έρευνας 

Ξανθίππη Σκαρπιά-Χόιπελ,καθηγήτρια ΠΣ ΑΠΘ, πρόεδρος ΜΜΣΤ 

Συντονιστής ο δημοσιογράφος Κώστας Μπλιάτκας. 
Στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ, στις 7 μ.μ.. 
  
ECO MENTALITY: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 

Τετάρτη 31 Μαΐου 

Εκδήλωση σε συνεργασία  με το Ινστιτούτο Γκαίτε και την Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Περιβάλλοντος 
και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς 

Στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ Π. ΖΑΝΝΑΣ, στις 7 μ.μ., με ομιλητές τους: 
Helmut F.O. Müller, Αρχιτέκτονα, Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Ντόρτμουντ 

Dietmar Riecks, Αρχιτέκτονα 

Stefan Kohler, Διευθυντή του Γερμανικού Ινστιτούτου Ενέργειας 

 


