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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Οι αρχιτέκτονες αλλάζουν την πόλη
Με την απονομή των τριών πρώτων βραβείων του διαγωνισμού που προκήρυξε
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, με θέμα «οι αρχιτέκτονες αλλάζουν την πόλη», ολοκληρώθηκαν οι
εκδηλώσεις για την παγκόσμια ημέρα Αρχιτεκτονικής. Το θέμα που επιλέχθηκε
ήταν και το κεντρικό της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) για το έτος 2012
("Architects are citychangers").
Οι αρχιτέκτονες κλήθηκαν να παρουσιάσουν με ελεύθερο τρόπο το πεδίο
μετασχηματισμού της πόλης που επέλεξαν: ένα αστικό κενό, ακάλυπτους χώρους,
στοές, πεζοδρόμους, δώματα, μια πλατεία, οτιδήποτε ανήκει στον αστικό ιστό και
έχουμε φανταστεί ότι μπορεί να είναι διαφορετικό, έτσι ώστε στο σύνολο τους όλες
αυτές οι τοπικές μεταλλάξεις να συνθέτουν μια άλλη «πόλη μέσα στην πόλη».
Η απονομή των βραβείων του διαγωνισμού, ο οποίος διεξήχθη σε συνεργασία με
την Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ, έγινε χθες το βράδυ
(ανήμερα της παγκόσμιας ημέρας) στο αμφιθέατρο του Επιμελητηρίου. Συνοδεύτηκε
από ομιλίες γνωστών αρχιτεκτόνων, ενώ όλες οι συμμετοχές παρουσιάζονται σε
έκθεση στην είσοδο του ΤΕΕ/ΤΚΜ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.
Χαιρετίζοντας την εκδήλωση ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης
αναφέρθηκε στην διαχρονική συμβολή και την προσφορά των αρχιτεκτόνων.
«Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια, όταν η οικονομική κατάσταση ήταν σαφώς
καλύτερη και είχαμε τη δυνατότητα, δεν αλλάξαμε τη ζωή στην πόλη. Θα πρέπει να
αναδείξουμε ότι η αρχιτεκτονική συμβαδίζει με τον άνθρωπο. Επηρεάζει κάθε του
λειτουργία», τόνισε και αναφέρθηκε στις σημερινές προκλήσεις για τους μηχανικούς
λέγοντας ότι «το ΤΕΕ έχει άποψη, θέση και δύναμη για να αλλάξει τα δεδομένα».
Ακολούθησαν ομιλίες από την καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Τίτη Παπαδοπούλου με θέμα «Όταν η
Αρχιτεκτονική …είναι ή δεν είναι εκεί» και από την αρχιτεκτόνισσα Τατιάνα Τζάκα
της Urban Strategies με θέμα «Οι Αρχιτέκτονες αλλάζουν την πόλη;»
Τα βραβεία
Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε στην Ευδοξία Παπαλιούρα για την συμμετοχή
της με θέμα «Δύο ερμηνείες – εγγραφές για έναν κήπο ‘τσέπης’». Η βασική ιδέα
είναι η δημιουργία ενός μικρού κήπου (σε δύο εκδοχές), ενός κήπου ‘τσέπης’, με
σαφή αναφορά στους κοινοτικούς κήπους (community gardens) και στα πάρκα
‘τσέπης’ (pocket parks) της Νέας Υόρκης, ανοικτού σε όλους, αλλά συγχρόνως
κρυμμένος, σαν μία προστατευμένη φωλιά, μια πράσινη αστική εσοχή. Ο σκοπός
του σχεδιασμού είναι να αποτελέσει ο χώρος ένα αναπάντεχο σημείο στάσης στη
διαδρομή της Δελφών, μία πράσινη ‘σφήνα’ ανάπαυσης – περισυλλογής μέσα στο
δομημένο περιβάλλον.
Το δεύτερο βραβείο απονεμήθηκε στους Στέφανο Δημητρίου και Γρηγόρη
Βεγλιρή για την πρότασή τους με θέμα «Συλλογικός ακάλυπτος». Στόχος της
πρότασης ήταν η δημιουργία ευκαιριών συσχετισμού μεταξύ του ακαλύπτου χώρου
ενός οικοδομικού τετραγώνου της Θεσσαλονίκης και των υπολοίπων χώρων όπως
επίσης και η ήπια εισαγωγή αστικών ποιοτήτων χωρίς να ακυρωθεί ο ιδιωτικός του
χαρακτήρας.
Το τρίτο βραβείο δόθηκε στην Ευανθία Μοστρού για την πρότασή της με θέμα
«ξεκινώντας από τα κύτταρά της και τελικά ολόκληρη την πόλη». Η μελέτη της
διερευνά τις δυνατότητες ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων του
αστικού ιστού, καθώς η επανάχρηση αντιβαίνει στην αστική διάχυση,
εξασφαλίζοντας πολλαπλά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Παράλληλα,

αποδεικνύεται μοναδική ευκαιρία αναθεώρησης της μορφής της σύγχρονης
ελληνικής πόλης.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν –μεταξύ άλλων- ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του
δήμου Θεσσαλονίκης Θανάσης Παππάς, ο πρόεδρος του τμήματος Αρχιτεκτόνων
του ΑΠΘ Γιώργος Παπακώστας και ο ομότιμος καθηγητής Αρχιτεκτονικής του
ΑΠΘ Δημήτρης Φατούρος.

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

