
 H "Πράσινη" Πρόταση για την Πόλη μας 
  
Άνοιξε το βράδυ της Τετάρτης, το ανθισμένο δωμάτιο που εγκατέστησε  στην Πλατεία Αριστοτέλους το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, με μία διαφορετική πρόταση για το αστικό τοπίο, με το πράσινο σε ρόλο πρωταγωνιστή για 
την πόλη. 
Με τη ΠΟΛΗ ΠΡΑΣΙΝΟ, άνοιξαν όμως  και οι εκδηλώσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ «Θεσσαλονίκη, κάθε 
μέρα» με κεντρικό θέμα τις συνθήκες ζωής στη πόλη και κεντρικό στόχο τη βελτίωσή τους. 
  
Η ΠΟΛΗΠΡΑΣΙΝΗ εκδήλωση, πρόταση και ψυχαγωγία, τράβηξε το ενδιαφέρον των φίλων του 

ΤΕΕ/ΤΚΜ αλλά και των περαστικών, που αφού επισκέφτηκαν την εγκατάσταση πήραν θέση δίπλα, στο 
γύρω χώρο  για τη συναυλία του Βασίλη Γκουνταρούλη. 
  
Δεν ήταν όμως μόνο η μουσική που κράτησε τον κόσμο στην εκδήλωση. Ήταν, η αισθητική αλλά και το 
περιεχόμενο και, το μήνυμα, αυτού που οι επισκέπτες με πιο ποιητική διάθεση ονόμασαν ανθισμένο 
δωμάτιο, οι πιο �.πεζοί, διαφορετικό κουτί και οι εμπνευστές του χώρο ανταλλαγής ιδεών. 
Ο κόσμος έδειξε απρόσμενη ανταπόκριση, πήρε το ενημερωτικό φυλλάδιο, συμπλήρωσε το έντυπο με 
τις δικές του προτάσεις για το περιβάλλον της πόλης, άνοιξε συζήτηση και έγιναν  �πηγαδάκια� στην 
πλατεία. 
Η προσέλευση συνεχίσθηκε μέχρι αργά , έντυπα και φυλλάδια εξαντλήθηκαν για να ανανεωθούν 
βεβαίως για τις επόμενες μέρες, όλες τις μέρες που η ανθισμένη κάμαρη θα περιμένει το κοινό της να 
την επισκεφθεί. 
Στο διάστημα αυτών των δέκα ημερών,  ελπίζουμε ότι οι προτάσεις για τη ΠΟΛΗΠΡΑΣΙΝΟ, θα 

πολλαπλασιασθούν και πως η �κάλπη� θα βγάλει τελικά πολλές απόψεις και ιδέες για μια πιο πράσινη, 
πιο όμορφη, πιο ανθρώπινη πόλη.  
  
Στο μεταξύ, οι εκδηλώσεις Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα συνεχίζονται, με το κινηματογραφικό αφιέρωμα Η 
Πόλη Ποτέ Δεν Κοιμάται, που άρχισε χθές Πέμπτη και συνεχίζεται σήμερα με την ταινία Θεσσαλονίκη, 
μία μέρα, παραγωγής του ΤΕΕ/ΤΚΜ. . Η παρουσίαση της ταινίας θα γίνει σε ειδική εκδήλωση, στις 7.30 

μ.μ., στην αίθουσα �Π.Ζάννας� του ΟΛΥΜΠΙΟΝ. 
Είναι γυρισμένη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραθανάση, με  μουσική Δημήτρη Πλαζομύτη, ενώ παίζουν 
οι ηθοποιοί Αστέρης Πελτέκης και Βίβιαν Κοντομάρη. Οπερατέρ, ο Θόδωρος Καλέσης. 
  
Το πρόγραμμα της ημέρας θα συνεχισθεί με τη προβολή στις 8.μ.μ. της 
ταινίας Bin- jip (3- iron)- Ολομόναχοι μαζί του Κιμ Κι- Ντούκ και στις 11 μ.μ. με τη 
ταινία Collateral του Michael Mann. 

 

 



 

 

 

  

 

  

 


