ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αρ. Πρωτ. 568/28.1.2013
ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

Παρουσία του υπουργού ΠΕΚΑ η έναρξη της εκδήλωσης “Θεσσαλονίκη στα αρχεία”
στις 29/1

Παρουσία του υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Ευάγγελου Λιβιεράτου, πραγματοποιείται αύριο Τρίτη 29 Ιανουαρίου η εκδήλωση με
τίτλο «Η Θεσσαλονίκη στα αρχεία. Σημασία και δυνατότητες αξιοποίησης αρχειακών πηγών
για τη μελέτη της πόλης», που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. Η ημερίδα, που θα ξεκινήσει στις 18.30, στην αίθουσα 'Μωρίς
Σαλτιέλ” του νέου κτηρίου του Μεγάρου Μουσικής (Μ2), εντάσσεται στο πλαίσιο των
παράλληλων εκδηλώσεων της έκθεσης «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 100+. Αρχιτεκτονική και Πόλη:
Εκμοντερνισμοί και προσαρμογές». Πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ.Λιβεριάτος θα
ξεναγηθεί στους χώρους της έκθεσης.
Η αξιοποίηση της αρχειακής γνώσης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή
της νεώτερης ιστορίας και της πολιτιστικής παραγωγής. Κατ’ επέκταση, η γνώση και η
χρησιμοποίηση των αρχειακών πηγών δεν αφορά μόνο το στενό κύκλο των
ερευνητών (ακαδημαϊκών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών κλπ.), που
ασχολούνται με τη μελέτη της εξέλιξης και των μετασχηματισμών της πόλης, αλλά και
οποιονδήποτε επιχειρεί να επέμβει στο σημερινό της σώμα, στο βαθμό που η
κατανόηση της δομής και λειτουργίας του σύγχρονου αστικού χώρου απαιτεί και τη γνώση
της διαδικασίας σχηματισμού του.
Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι το εξής:
18:30

Χαιρετισμοί

19:00

«Την μνήμη προσπαθώ να περισώσω»
Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη, αρχιτέκτων, ομότιμη καθηγήτρια Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, υπεύθυνη Αρχείων Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής του Μουσείου
Μπενάκη

19:30

Ιστορίες Αρχείων
Αλέκα Καραδήμου-Γερόλυμπου, αρχιτέκτων - πολεοδόμος, καθηγήτρια Τμήματος
Αρχιτεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ

20:00

Πολεοδομικό Αρχείο Θεσσαλονίκης: σχέδια και μελέτες μετά το 1950
Αθηνά Βιτοπούλου, Δρ. αρχιτέκτων - πολεοδόμος, Πολεοδομικό Αρχείο
Θεσσαλονίκης (ΠΑΘ), Τομέας Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης, Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΠΣ ΑΠΘ

20:20

Το Αρχείο του Κέντρου Ιστορίας Θεσσαλονίκης
Ανέστης Στεφανίδης, Πολιτικός Επιστήμων, Υπεύθυνος αρχείων Κ.Ι.Θ

20:40

Το Αρχείο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν. Θεσσαλονίκης
(Δ.Τ.Υ.Ν.Θ.) 1932 – 1973, Προβολή του περιεχομένου του και της ιστορικής
του αξίας
Τριανταφυλλιά Κουρτούμη, Διευθύντρια του Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας των
Γ.Α.Κ.
Ιορδάνα Χατζηισαάκ, ΜΑ Ιστορίας, Αρχειονόμος των Γ.Α.Κ.

21:00

Ερωτήσεις – Συζήτηση._

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

