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Συνάντηση με Αντιπερ.Θεσσαλονίκης για το Open House
και την έκθεση για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.
Τη δέσμευση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Απόστολου Τζιτζικώστα για την
έμπρακτη στήριξη τόσο της ένταξης της Θεσσαλονίκης στη δράση “Open House” όσο και
της διοργάνωσης της έκθεσης «Θεσσαλονίκη 1912 – 2012, η αρχιτεκτονική και
πολεοδομική εξέλιξη της πόλης», εξασφάλισε το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο κ. Τζιτζικώστας ενημερώθηκε
από τον πρόεδρο και τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και από τα μέλη της Μόνιμης
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα δύο πρότζεκτ που προωθεί το
Επιμελητήριο.
Πιο συγκεκριμένα, η δράση “Open House” προβλέπει το άνοιγμα για ένα Σαββατοκύριακο
στο κοινό δωρεάν δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων. «Η πόλη της Θεσσαλονίκης θα
μετατραπεί σε ένα μεγάλο μουσείο με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια. Η πόλη μας διαθέτει
σημαντικά διατηρητέα και σύγχρονα κτίρια τα οποία θα μπορούσαν να ανοίξουν τις πύλες
τους, φέρνοντας έτσι πιο κοντά το κοινό της πόλης αλλά και τους επισκέπτες της με την
αρχιτεκτονική της και την εξέλιξη της πόλης στο πέρασμα του χρόνου», τόνισε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης. «Η καθιέρωση του Open House στη Θεσσαλονίκη θα
συνεισφέρει έμμεσα στην αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, καθώς θα λειτουργήσει τόσο
ως κίνητρο αποκατάστασης αξιόλογων υπαρχόντων κτιρίων όσο και ως κίνητρο για τους
σύγχρονους αρχιτέκτονες. Επιπλέον, θα συνδράμει αποφασιστικά στην εξωστρέφεια της
πόλης και της προσέλκυσης νέων τουριστών», υπογράμμισε από την πλευρά του ο κ.
Τζιτζικώστας.
Η δράση ‘Open Hοuse Thessaloniki‘ προτείνεται να ξεκινήσει το τελευταίο Σαββατοκύριακο
του Νοεμβρίου στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της
Θεσσαλονίκης. Θα πρέπει να ενταχθούν τουλάχιστον 50 κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά όλων
των κατηγοριών δηλαδή κατοικίες, γραφεία, τράπεζες, μουσεία, πλατείες, κυβερνητικά κτίρια,
πρεσβείες κ.α.), ενώ οργανωτικά θα συμμετέχουν περίπου 200 εθελοντές.
Η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων πρότεινε τη συνεργασία με τον οργανισμό
Open City που έχει έδρα το Λονδίνο (διοργανωτή των αντίστοιχων Open House σε όλο
τον κόσμο) με στόχο την παγκόσμια προβολή της πόλης καθώς και τη καθιέρωση
συνεργασίας με τον φορέα αυτό. Για τη επίτευξη του σκοπού είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί
ένας Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός. «Ο φορέας αυτός είναι όρος που θέτει το Open City
προκειμένου να ενσωματωθούμε στον παγκόσμιο οργανισμό. Θα τελεί υπό την αιγίδα που
ΤΕΕ/ΤΚΜ και ως ‘εταίροι’ μπορούν να μπουν διάφοροι φορείς όπως η αντιπεριφέρεια, ο
δήμος, η μητρόπολη, ο οργανισμός τουρισμού κτλ», ξεκαθάρισε ο κ. Κονακλίδης.
Η δράση ξεκίνησε από το Λονδίνο πριν από περίπου 20 χρόνια και εξαπλώθηκε σε
αρκετές πόλεις του κόσμου (Νέα Υόρκη, Δουβλίνο, Τελ Αβίβ, Ιερουσαλήμ, Ελσίνκι,
Μελβούρνη, Βαρκελώνη, Σικάγο, Ρώμη, Λισαβόνα κα), ενώ εκτός από τη Θεσσαλονίκη
φιλοδοξούν να ενταχθούν η Βουδαπέστη, το Περθ και η Αδελαϊδα.
Έκθεση για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης
Στην ίδια συνάντηση, ο κ.Τζιτζικώστας εξέφρασε τη δέσμευση της αντιπεριφέρειας
Θεσσαλονίκης να συμμετάσχει ουσιαστικά και έμπρακτα στην διοργάνωση της έκθεσης
«Θεσσαλονίκης 1912-2012, η αρχιτεκτονική και πολεοδομική εξέλιξη της πόλης», την
οποία προωθεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τα τμήματα Αρχιτεκτόνων και Μουσειολογίας
του ΑΠΘ. Στόχος της έκθεσης είναι η κριτική προσέγγιση των δυναμικών
μετασχηματισμών του αστικού τοπίου που οδήγησαν στη δημιουργίας της σύγχρονης
μητρόπολης. Ταυτόχρονα, θα σηματοδοτήσει την αφετηρίας ενός διαλόγου για την
αποτίμηση της σημερινής κατάστασης της πόλης καθώς και των προοπτικών βελτίωσής της.
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Σύντομα νέα συνάντηση
Με την ευκαιρία της παρουσίας του στο ΤΕΕ/ΤΚΜ ο κ. Τζιτζικώστας ζήτησε τη
πραγματοποίηση νέας συνάντησης με τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής προκειμένου να
γίνει διάλογος πάνω στα θέματα ανάπτυξης της πόλης, όπως το μετρό, η Εξωτερική
περιφερειακή, η Ζώνη Καινοτομίας και το Λιμάνι.. Πρόθεση του αντιπεριφερειάρχη είναι η
αποστολή σχετικού εγγράφου προς όλα τα κόμματα, τα οποία προεκλογικά θα
κληθούν να δεσμευτούν για τα συγκεκριμένα αναπτυξιακά θέματα.
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
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