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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝ-ΚΑΤΟΙΚΩ: Εβδομάδα εκδηλώσεων
με θέμα τις αλλαγές που επιφέρει στον αστικό χώρο της Θεσσαλονίκης
η εγκατάσταση μεταναστών-παλιννοστούντων
Εβδομάδα εκδηλώσεων, με θέμα τις αλλαγές που έχει επιφέρει στον αστικό χώρο της
Θεσσαλονίκης η εγκατάσταση μεταναστών και παλιννοστούντων στην πόλη, διοργανώνει
στις 29 Νοεμβρίου-6 Δεκεμβρίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/ Τμήμα Κεντρικής
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).
Οι εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν υπό τον ενιαίο τίτλο «τη Θεσσαλονίκη
συν-κατοικώ», διοργανώνονται υπό την αιγίδα του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης και
σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Περιλαμβάνουν δε, επιστημονική ημερίδα, κινηματογραφικό αφιέρωμα, έκθεση
φωτογραφίας και εικαστικές δράσεις. «Αιχμή του δόρατος» των εκδηλώσεων θα αποτελέσει
η επιστημονική μελέτη, με θέμα τους αρχιτεκτονικούς και πολεοδομικούς
μετασχηματισμούς στη Θεσσαλονίκη, λόγω του φαινομένου της μετανάστευσης, η οποία
θα παρουσιαστεί στις 30/11, στο πλαίσιο της ημερίδας.
«Την τελευταία δεκαετία η Θεσσαλονίκη έχει μετατραπεί σε μια πολυσυλλεκτική κυψέλη
ανθρώπων, καθώς μεγάλες μεταναστευτικές ομάδες (παλιννοστούντες ομογενείς από τις χώρες πρώην
ΕΣΣΔ, Αλβανοί κλπ.) έχουν εγκατασταθεί σε αυτή. Η πόλη είχε να δεχθεί τόσο μεγάλη αύξηση
πληθυσμού από την εποχή της μεγάλης αστυφιλίας δηλαδή τις δεκαετίες του 60 και του 70»,
υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης και προσθέτει: «Στόχος της εβδομάδας
εκδηλώσεων είναι η καταγραφή και παρουσίαση των αλλαγών που έχουν επέλθει λόγω της
μετανάστευσης, αλλά και [ ] η έναρξη διαλόγου σχετικά με την πόλη και τους ανθρώπους της, παλιούς
και νέους κατοίκους».

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
30/11: ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ»
Ημερίδα με θέμα «Αστικός Χώρος και Μετανάστευση» διοργανώνει την
Παρασκευή 30 Νοεμβρίου, στην αίθουσα «Παύλος Ζάννας» του κινηματογράφου
«Ολύμπιον» το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η ημερίδα θα διαρκέσει από τις 9.30 το πρωί ως τη μία μετά το
μεσημέρι.
Στη διάρκειά της, θα παρουσιαστεί η προαναφερθείσα μελέτη της Ομάδας Εργασίας
(ΟΕ) που συγκρότησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ κατόπιν πρότασης της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών
Θεμάτων, με αντικείμενο «Αρχιτεκτονικοί και πολεοδομικοί μετασχηματισμοί στη Θεσσαλονίκη
λόγω του φαινομένου της μετανάστευσης».
Η εν λόγω μελέτη της Ο.Ε. είναι η πρώτη που περιέχει πρωτότυπη έρευνα πεδίου στη
Θεσσαλονίκη και επεξεργασία αδημοσίευτων δημογραφικών δεδομένων για το πολεοδομικό
συγκρότημα. Αποτυπώνει -στο μέτρο του δυνατού- τις μεταβολές σε κοινωνικο-αστικό επίπεδο (ως προς
τη σύσταση του πληθυσμού, τις συνθήκες παραγωγής των νέων περιοχών κατοικίας στη Δυτική
Θεσσαλονίκη, αλλά και το δημόσιο χώρο του ιστορικού κέντρου), που σχετίζονται με τις πολύ πρόσφατες
μεταναστευτικές κινήσεις προς την πόλη.
Η παρουσίαση της μελέτης του ΤΕΕ/ΤΚΜ θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί, από τις
αρχιτεκτόνισσες Σοφία Βυζοβίτη, Φυλλιώ Κατσαβουνίδου και Παρασκευή Κούρτη. Θα ακολουθήσει
εισήγηση της αρχιτεκτόνισσας-πολεοδόμου Σαλώμης Χατζηβασιλείου και της οικονομολόγουπεριφερειολόγου Όλγας Λαφαζάνη, με θέμα «Μετανάστριες οικιακές βοηθοί στην πόλη και τη
γειτονιά: Η περίπτωση της Κυψέλης» (ομάδα έρευνας του ΕΜΠ: Βαΐου Ντίνα, Κεφαλέα Ρεβέκκα,
Λαφαζάνη Όλγα, Μονεμβασίτου Αλέκα, Μπαχαροπούλου ’ννα, Χατζηβασιλείου Σαλώμη)

Για την επιχειρηματικότητα των μεταναστών στη Θεσσαλονίκη θα μιλήσει ο
αρχιτέκτων-οικονομικός γεωγράφος Λόης Λαμπριανίδης, καθηγητής Οικονομικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Από την πλευρά της, η αρχιτέκτων Ελένη
Τζιρτζιλάκη θα πραγματοποιήσει εισήγηση με τίτλο «Αθήνα, η εκτοπισμένη πόλη», ενώ θα
ακολουθήσουν παρεμβάσεις φορέων και συζήτηση.

29/11/2007- 5/12/2007: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Κινηματογραφικό αφιέρωμα, με ταινίες εμπνευσμένες από το θέμα της μετανάστευσης,
διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 29/11-5/12, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης. Σε διάφορες ώρες και ημέρες στη διάρκεια του αφιερώματος, ώστε να μπορέσουν να τις
παρακολουθήσουν ακόμη και οι κινηματογραφόφιλοι με «βαρύ» πρόγραμμα, θα προβληθούν οι εξής
ταινίες: «Ποτέ Μαζί» του Φατίχ Ακίν, «Crash» του Paul Haggis, «Ο άνθρωπος χωρίς παρελθόν»
του Aki Kaurismaki, «Η υπόσχεση» των Luc & Jean-Pierre Dardanne και «Ο χτύπος που έχασε η
καρδιά μου» του Ζακ Οντιάρ. Οι ταινίες θα προβληθούν στο «Ολύμπιον», ενώ για περισσότερες
λεπτομέρειες, οι ενδιαφέρομενοι μπορούν να αναζητήσουν το λεπτομερές πρόγραμμα στην ιστοσελίδα
του
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/FILES/th_thessaloniki_synkatoikw_cinema.pdf).

29/11/2007- 31/12/2007: ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η Έκθεση φωτογραφίας θα παρουσιάζει υλικό σχετικό με τη μετανάστευση από τις περιοχές
των δήμων Σταυρούπολης και Μενεμένης και από τις κοινότητες Ευκαρπίας και Ωραιοκάστρου. Οι
φωτογραφίες τραβήχτηκαν από τη φωτογραφική ομάδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου
Ελευθερίου Κορδελιού: «Φωτοπόροι». Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου,
στις 8 το βράδυ, στον 5ο όροφο του κινηματογράφου «Ολύμπιον».

29/11/2007 και 3/12-6/12/2007: ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ «ΖΩΓΡΑΦΙΖΩ ΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΟΥ»
Πρόκειται για εικαστική δράση στην οποία θα συμμετέχουν μαθητές Δημοτικών Σχολείων
από τις συνοικίες όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα πεδίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά και από άλλες
περιοχές της πόλης. Η δράση διοργανώνεται σε συνεργασία με τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Έχει τίτλο «Ζωγραφίζω τη γειτονιά μου» και αντικείμενο την απεικόνιση της
κατοικίας και του αστικού χώρου, όπως την αντιλαμβάνονται τα παιδιά. Οι ζωγραφιές ενδέχεται στο τέλος
να εκτεθούν δημόσια, σε συνδυασμό με την παραπάνω έκθεση φωτογραφίας.

