Οµάδα Εργασίας µε θέµα: «Προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας θεσµοθέτηση δράσεων διαχρονικού χαρακτήρα»
Ν. Καµαριανός, ∆. Χατζησάββα, Αρχιτέκτονες
Η οµάδα εργασίας αναλαµβάνει την προετοιµασία, την εξειδίκευση και τον
προγραµµατισµό δράσεων, καθώς και την προετοιµασία διαλέξεων,
συναντήσεων και τη διερεύνηση θεµατικών περιοχών ενδιαφέροντος για την
πραγµατοποίηση προτεινόµενων δράσεων. Η υλοποίηση όλων των παραπάνω
δράσεων γίνεται σε συνεργασία µε το Τµήµα Επιστηµονικών Θεµάτων του
ΤΕΕ/ΤΚΜ.
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Στόχος - πρόθεση δράσεων
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας/Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας µέσα από
τον προγραµµατισµό δράσεων για την προβολή της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας
επιχειρεί να λειτουργήσει ως κόµβος/πλατφόρµα δηµιουργικής επικοινωνίας
µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων και προσώπων που σχετίζονται µε την
παραγωγή και τη χρήση του δοµηµένου περιβάλλοντος. Οι συγκεκριµένες
δράσεις επιχειρούν τη διαµόρφωση µιας πολιτικής για την ενίσχυση της ποιοτικής
αρχιτεκτονικής και τη διάχυση των ιδεών της στην ελληνική κοινωνία.
Μέσα από το περιεχόµενο, αλλά και τον τρόπο διεξαγωγής των
συγκεκριµένων δράσεων επιδιώκεται να ανακινηθεί ένα κλίµα εµπιστοσύνης και
συνεργασίας µεταξύ των συναδέλφων αρχιτεκτόνων, του Τεχνικού
Επιµελητήρίου, αλλά και των κατοίκων της πόλης, πάνω σε θέµατα που αφορούν
στην αρχιτεκτονική δηµιουργία.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός για την υλοποίηση δράσεων, συνεδρίων και
εκδηλώσεων µε σκοπό τη διάχυση της αρχιτεκτονικής δηµιουργίας στο κοινωνικό
σύνολο εντάσσεται σε µια συγκροτηµένη πρόταση για την ενθάρρυνση κάθε
δηµιουργικής πρωτοβουλίας για την αρχιτεκτονική και για µια συνολική
διευθέτηση των χειρισµών προώθησης της σύγχρονης αστικής συνείδησης και
της αρχιτεκτονικής.
Χρονικός προγραµµατισµός
Ο προγραµµατισµός των συγκεκριµένων δράσεων στοχεύει στην αξιοποίηση
του ευρύτερου δυναµικού των υγιών δυνάµεων της αρχιτεκτονικής παραγωγής.
Προγραµµατίζονται δράσεις που κινούνται σε δύο ταχύτητες, αυτές που
αξιοποιούν την επικαιρότητα και την τρέχουσα δυναµική της αρχιτεκτονικής
δηµιουργίας και που µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα, και αυτές που
προσβλέπουν στη θεσµοθέτηση δράσεων διαχρονικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον
τρόπο το ΤΕΕ/ΤΚΜ επιδιώκει την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου επιλογέα για την
τρέχουσα αρχιτεκτονική πραγµατικότητα, ενώ ταυτόχρονα χαράζει µια
µακροπρόθεσµη προοπτική/πολιτική για την αρχιτεκτονική δραστηριότητα. Τα

Τεχνικά Επιµελητήρια µέσα από αυτές τις θεσµοποιηµένες δράσεις µπορούν να
συµβάλλουν αποφασιστικά στη διαµόρφωση προτάσεων για τη διαµόρφωση
εθνικής πολιτικής για την αρχιτεκτονική.
H θεσµική αξιοπιστία των προγραµµατισµένων δράσεων κρίνεται ότι θα
διασφαλιστεί µε την έγκαιρη και την τακτική/επαναληπτική περιοδικότητα
πραγµατοποίησής τους. Είναι σηµαντική η εγγραφή ενός αριθµού
δράσεων/εκδηλώσεων στη συλλογική µνήµη των κατοίκων της πόλης και των
µελών του ΤΕΕ, ώστε να λειτουργήσει ως κινητήρας ανάπτυξης της τόσο
πολύτιµης αστικής συνείδησης.
Θεµατικό περιεχόµενο
Το θεµατικό εύρος των εκδηλώσεων ενθαρρύνει τόσο δράσεις
πειραµατικού/πρωτοποριακού χαρακτήρα, όσο και ενέργειες που συνδέονται µε
την αξιόλογη διαχείριση των περιοριστικών όρων που τίθενται για την υλοποίηση
ενός έργου στο πλαίσιο της οικοδοµικής πραγµατικότητας.
Οι δράσεις στοχεύουν να υπερβούν τα αµιγώς “συντεχνιακά” θέµατα των
αρχιτεκτόνων και τα τοπικά όρια δράσης της τρέχουσας επικαιρότητας, δίνοντας
το βήµα, σε µια ετερογενή ηλικιακή γκάµα συναδέλφων, για την ανταλλαγή
απόψεων και τον προβληµατισµό γύρω από το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση
του χώρου που ζούµε.
Είναι εξαιρετικά σηµαντικό οι συγκεκριµένες εκδηλώσεις να συµπεριλάβουν τη
συµµετοχή διαφορετικών ειδικοτήτων και οπτικών για τη διαχείριση µιας
θεµατικής, αλλά και κυρίως να ανοίξουν αυτή την προβληµατική στο ευρύτερο
κοινό, τους κατοίκους της πόλης. Αποτελεί µονόδροµο για την ανάκτηση της
αξιοπιστίας του επαγγέλµατος του αρχιτέκτονα η ενηµέρωση και
ευαισθητοποίηση του κοινού για συµµετοχή στη διαµόρφωση άποψης και
αισθητικής παιδείας για το δοµηµένο περιβάλλον, στο οποίο κατοικεί.
Συνεργασία µε άλλους φορείς
Οι προτεινόµενες δράσεις στοχεύουν στη δηµιουργία µιας νέας σχέσης µεταξύ
βασικών φορέων-θεσµών και του κλάδου, µε στόχο την αναζωογόνηση του
χώρου συνεργασίας και το συντονισµό µεταξύ όλων των εµπλεκόµενων φορέων
για την προώθηση ενός συλλογικού σχεδίου για την Ελληνική αρχιτεκτονική και
τον αστικό σχεδιασµό.
Θεµατολογία δράσεων
Οι δραστηριότητες-εκδηλώσεις επιχειρούν να καλύψουν ευδιάκριτες
θεµατολογικές περιοχές, που απαντούν τόσο στις σύγχρονες πολυδιάστατες
απαιτήσεις του επαγγέλµατος όσο και στις κοινωνικές-περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του στο σύνολο της πόλης.
Προβολή αρχιτεκτονικής δηµιουργίας - θεσµοθέτηση δράσεων διαχρονικού
χαρακτήρα

Οι συγκεκριµένες δράσεις αφορούν στην ενδυνάµωση της ποιοτικής
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας µέσα από εκδηλώσεις προβολής της αρχιτεκτονικής,
την παρουσίαση του έργου σηµαντικών αρχιτεκτόνων και την πραγµατοποίηση
διαλέξεων-οµιλιών για σηµαντικά θέµατα της αρχιτεκτονικής και του αστικού
σχεδιασµού, όπως: θέµατα για την εποπτεία της τρέχουσας αρχιτεκτονικής και
έρευνα για τις νέες τάσεις και τις δηµιουργίες των αρχιτεκτόνων.
Σε όλες τις θεµατικές δράσεις ένα µέρος τους απευθύνεται σε τρέχουσες
εκδηλώσεις και ορισµένες από αυτές έχουν τη δυνατότητα να µετεξελιχθούν σε
θεσµικές δράσεις διαχρονικού χαρακτήρα. Προτάσεις, όπως η δηµιουργία
κέντρου Αρχιτεκτονικής ή οδηγού της πόλης, ενέχουν για την πραγµατοποίησή
τους µακροπρόθεσµες διαδικασίες και απευθύνουν µια ευρύτερη προοπτική για
το σχεδιασµό της αρχιτεκτονικής προβολής.
1. ∆ιαλέξεις αρχιτεκτόνων
Παρουσίαση του έργου σηµαντικών αρχιτεκτόνων - προσκλήσεις για διαλέξεις
σε διακεκριµένους αρχιτέκτονες του ελληνικού και διεθνούς χώρου.
∆ιακεκριµένοι αρχιτέκτονες της Θεσσαλονίκης
Παρουσιάζουν την πρόσφατη δραστηριότητά τους στην αρχιτεκτονική
πρακτική µε υλοποιηµένα έργα και µελέτες.
Συνέχιση των προγραµµατισµένων διαλέξεων αρχιτεκτόνων.
2008
ΟΜΙΛΗΤΕΣ
1 Νικηφορίδης Μάκης - Κουόµο Bernard
2 Κουλουκούρης Χρίστος
3 Κωτσιόπουλος Τάσος
4 Καλογήρου Νίκος
5 Λεφάκης Κωνσταντίνος
6 Λαδά Σάσα - Παπαδόπουλος Λόης
7 Νοµικός Μιχάλης - ∆ούση Μαρία
8 Παπακώστας Γιώργος - Βλάχος Γιάννης
Νέοι αρχιτέκτονες
Παρέχεται µόνιµο βήµα στην παρουσίαση τόσο του θεωρητικού/ερευνητικού
όσο και του εφαρµοσµένου έργου νέων αρχιτεκτόνων, που επιλέγονται µε
αφορµές από την τρέχουσα επικαιρότητα. Oι νέοι αρχιτέκτονες αποτελούν έναν
ευαίσθητο δείκτη στις επερχόµενες αλλαγές και οι προτάσεις τους ανοίγουν ένα
πολύπτυχο από διαφορετικές προσεγγίσεις και παρεµβάσεις στα νέα χωρικά
δεδοµένα. Οι αρχιτέκτονες µπορεί να δραστηριοποιούνται τόσο στην πόλη της
Θεσσαλονίκης όσο και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού.

Προτεινόµενα πρόσωπα: Κωστοπούλου - Μακρή, Λ. Σπάνια, Ν. Κτενάς, X.
Παπούλιας, Π. ∆αβλάντη - Chi Wing Lo.
∆ιακεκριµένοι αρχιτέκτονες της διεθνούς και της ελληνικής σκηνής
Πρόκειται για την παρουσίαση του έργου διακεκριµένων αρχιτεκτόνων της
διεθνούς σκηνής π.χ. σε συνεργασία µε την αρχιτεκτονική σχολή Α.Π.Θ., ή/και το
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης καθώς και µε τα ξένα Ινστιτούτα της
Θεσσαλονίκης π.χ. Γκαίτε, Γαλλικό Ινστιτούτο.
Παρουσίαση του έργου σηµαντικών ελλήνων αρχιτεκτόνων: Μ. Κορρές,
Κούρκουλας-Κοκκίνου, οµάδας ISV (Ιωάννου-Σωτηρόπουλος-Van Gilder) κ.ά.
Έλληνες αρχιτέκτονες στο εξωτερικό
Γνωριµία µε το έργο σηµαντικών ελλήνων αρχιτεκτόνων (αρχικά της
Θεσσαλονίκης ) που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό: Χρ. Γέσιος κ.ά.
∆ιαλέξεις MEGARON PLUS
Επιδιώκεται η συνεργασία µε την οµάδα προετοιµασίας-διοργάνωσης
αρχιτεκτονικών διαλέξεων στην Αθήνα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του
MEGARON PLUS και σε συνεργασία µε το Μέγαρο Μουσικής της Θεσσαλονίκης.
Ζητείται η συµβολή του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, ώστε σε
συνεργασία µε το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών να διοργανωθούν αντίστοιχες
διαλέξεις και στη Θεσσαλονίκη, εκµεταλλευόµενοι την παρουσία στην Ελλάδα
των διακεκριµένων διεθνούς εµβέλειας αρχιτεκτόνων.
Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας/Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας έχει
διατυπώσει, ήδη από την έναρξη των εκδηλώσεων το 2005, την πρόταση να
αναλάβει το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης τη διοργάνωση αντίστοιχων
εκδηλώσεων και στη Θεσσαλονίκη.
Το Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. ως ένας από τους αρµόδιους φορείς της Θεσσαλονίκης για
την προβολή της σηµασίας της Αρχιτεκτονικής, στην προσπάθειά του να
συµβάλλει στην τόνωση του ενδιαφέροντος για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική,
οργανώνει κάθε χρόνο πληθώρα επιστηµονικών εκδηλώσεων µεταξύ των
οποίων και διαλέξεις σηµαντικών ελλήνων και ξένων αρχιτεκτόνων και µπορεί να
συµβάλλει µε την εµπειρία του στην παραπάνω διοργάνωση.
Η πραγµατοποίηση εκδηλώσεων προβολής του έργου σύγχρονων
Αρχιτεκτόνων είναι σηµαντική ευκαιρία για προβληµατισµό και ανταλλαγή
απόψεων και εµπειριών µέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο για τις τάσεις της
σύγχρονης αρχιτεκτονικής διεθνώς.
Απαιτήσεις για το σύνολο των διαλέξεων
Προετοιµασία περιεχοµένου και χρονικός καθορισµός - ∆ιαδικαστικά θέµατα:
εύρεση τακτικής ηµεροµηνίας, χώρου εκδηλώσεων, και ονοµασίας διαλέξεων,
ώστε να αποτελέσουν έναν επαναληπτικό θεσµό συνάντησης µε την
αρχιτεκτονική, π.χ. την 1η Τετάρτη κάθε µήνα, Αρχιτεκτονικές Τετάρτες ή

Συναντήσεις - ∆ιακρίβωση δυνατότητας πραγµατοποίησης των εκδηλώσεων, σε
συνεργασία µε άλλους Φορείς.
2. Θεµατικά αφιερώµατα - εκδηλώσεις
Αναφέρονται σε γενικά θέµατα που αφορούν στην αρχιτεκτονική και
προσανατολίζουν - εστιάζουν θεµατικά την εκάστοτε εκδήλωση, προσδιορίζοντας
ταυτόχρονα τους πιθανούς συνεργάτες/επιστηµονικούς συµβούλους των
αφιερωµάτων.
∆ράσεις που µπορούν να υλοποιηθούν άµεσα
Θεµατικές ηµερίδες και εκδηλώσεις που άπτονται σε θέµατα επικαιρότητας.
Προτεινόµενα αφιερώµατα
∆ηµόσιος χώρος - ∆ηµόσια αρχιτεκτονική - Βιώσιµες και αειφόρες πόλεις Παγκοσµιοποίηση/τοπικότητα και αρχιτεκτονική - Νέες αρχιτεκτονικές επεµβάσεις
σε υφιστάµενα κελύφη - Εφήµερη αρχιτεκτονική - Αρχιτεκτονική εκπαίδευση Αρχιτεκτονική µικρής κλίµακας.
Ειδικότερα προτείνονται εκδηλώσεις έγκαιρης παρουσίασης (στο πρώτο
στάδιο µελέτης) σε δηµόσια συζήτηση των έργων δηµόσιου ενδιαφέροντος: π.χ.
η αρχιτεκτονική ποιότητα των προτεινόµενων στάσεων του µετρό Θεσσαλονίκης
της Αττικό Μετρό Α.Ε. · ή ακόµη η κριτική αποτίµηση πρόσφατα υλοποιηµένων ή
εν εξελίξει σηµαντικών έργων για την πόλη: η ανάπλαση της παραλίας, η
υποθαλάσσια αρτηρία, τα µουσεία της πόλης, ο δηµόσιος χώρος της πόλης, η
ανάπλαση των πεζοδρόµων Ροτόντα και Γούναρη, η επαναφορά/απόσυρση των
δηµόσιων αγορών στο κέντρο της πόλης και οι περιβαλλοντικές κοινωνικές
επιπτώσεις τους.
Θεσµοθέτηση δράσεων διαχρονικού χαρακτήρα
Πραγµατοποίηση των δράσεων:
«Εβδοµάδα αρχιτεκτονικής»
«Βραβεία αρχιτεκτονικού έργου»
«Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος»
Σε πιο µόνιµη θεµατική επαναληπτικότητα προτείνονται εκδηλώσειςσυζητήσεις που αφορούν σε: παρουσιάσεις αποτελεσµάτων αρχιτεκτονικών
διαγωνισµών - σύγκλιση/απόκλιση µελέτης και εφαρµοσµένου/υλοποιηµένου
έργου - νέες επεµβάσεις δηµόσιου ενδιαφέροντος για την πόλη.
Ενδεικτική ανάπτυξη αξόνων σε θεµατικά αφιερώµατα
∆ηµόσιος χώρος
O δηµόσιος χώρος στις πόλεις είναι ο κατεξοχήν χώρος εκδίπλωσης της
συλλογικής ύπαρξης. Εξετάζονται οι αλλαγές που υφίσταται ο δηµόσιος χώρος
στις σύγχρονες πόλεις, ο ρόλος, οι µορφές και οι νέες δυνατότητές του.

Ζητήµατα ιδιωτικοποίησης του δηµόσιου χώρου στη Θεσσαλονίκη - shopping
malls, βραβεία αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, που αφορούν σε πλατείες και άλλες
εγκαταστάσεις ελεύθερων χώρων, η επανα-ενεργοποίηση των ελεύθερων
χώρων που προκύπτουν από την απελευθέρωση των τέως στρατοπέδων της
περιφερειακής Θεσσαλονίκης κ.λπ.
∆ηµόσια Αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη
H εκδήλωση θα επιχειρήσει την καταγραφή και κριτική διάγνωση της
ισχύουσας πραγµατικότητας για τη δηµόσια αρχιτεκτονική στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. Θα συζητηθεί ο ρόλος της δηµόσιας αρχιτεκτονικής στην αυγή
της τρίτης χιλιετίας. Tο δηµόσιο αρχιτεκτονικό κτιριολογικό τοπίο παραµένει από
τους λίγους αξιόπιστους µοχλούς ενίσχυσης της αστικής συλλογικότητας. Tα
δηµόσια κτίρια είναι σηµεία αναφοράς για την πόλη, κατώφλια συνάντησης,
περάσµατος από το ατοµικό στο συλλογικό επίπεδο, πυρήνες συνεύρεσης και
αλληλεγγύης. Η δηµόσια αρχιτεκτονική αποτελεί εργαλείο για τη βελτίωση των
συνθηκών ζωής σε συλλογικό επίπεδο και ταυτόχρονα γίνεται εργαλείο για την
προβολή της εικόνας της πόλης προς τα έξω. Ποια είναι τα όρια και µε τι όρους
σχεδιάζεται και κυρίως υλοποιείται αξιόλογη δηµόσια αρχιτεκτονική; Πώς
αντιµετωπίζεται το φαινόµενο παράκαµψης του θεσµού των αρχιτεκτονικών
διαγωνισµών ή ακόµα της αναστολής-αλλοίωσης βραβευµένων µελετών για την
υλοποίηση της δηµόσιας αρχιτεκτονικής στη χώρα µας; Yπάρχει στον ελληνικό
χώρο η δυνατότητα συµµετοχής των αρχιτεκτόνων στην απαιτούµενη διεύρυνση
της δηµόσιας αρχιτεκτονικής σε σύγχρονες υποδοµές (δίκτυα κυκλοφορίας,
δρόµοι κ.τ.λ.); Ποιες κατευθύνσεις διαγράφονται για το µέλλον της δηµόσιας
αρχιτεκτονικής ως εργαλείο αναβάθµισης του αστικού χώρου και κυρίως
προώθησης συλλογικών οραµατισµών;
Μνήµη της πόλης και της αρχιτεκτονικής
Τα κτίρια, οι δηµόσιοι χώροι όσο και τα µνηµεία παρεµβαίνουν στη µνήµη και
τη λειτουργία των πόλεων, κινητοποιούν συµβάντα, ενεργοποιούν
υποβαθµισµένες περιοχές, συνδέουν αποκοµµένα τµήµατα του ιστού της πόλης,
αποτρέπουν και επιτρέπουν δράσεις, διαµορφώνουν εξάρσεις και σηµεία
αναφοράς, όρους συνύπαρξης και συγκατοίκησης των ανθρώπων στις πόλεις.
Η επαφή µε την ιστορική διαστρωµάτωση της πόλης διευκολύνει στην
επίγνωση και αξιολόγηση της ιστορικής παρακαταθήκης των µνηµείων των
πόλεων. ∆ηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την ενεργό συµµετοχή και εµπλοκή
του πολίτη στις χωρικές παρεµβάσεις της πόλης του.
Θα θιγούν ακόµη ζητήµατα που αφορούν σε: Κατεδαφίσεις αξιόλογων µη
χαρακτηρισµένων µνηµείων, τα µνηµεία σε κίνδυνο - Προστασία και ανάδειξη
ιστορικών συνόλων/κτιρίων - Απόδοση αρχαιολογικών χώρων στη συλλογική
ζωή της πόλης - Νέα τοπόσηµα/σηµεία αναφοράς στην πόλη Ανανέωση/επικαιροποίηση των αρχείων για τα διατηρητέα κτίρια - Συνεργασία
εµπλεκόµενων φορέων για τη διατήρηση της συλλογικής µνήµης Τουριστικοποίηση ιστορικών κέντρων στις ευρωπαϊκές πόλεις - Μνήµη και
εφήµερες κατασκευές της σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Αστικό πράσινο
Η σχέση της αστικής αρχιτεκτονικής µε το φυσικό τοπίο µετά τις αναταράξεις
τις σχετικές µε την πλατεία Οµονοίας θα µπορούσε να είναι το αντικείµενο
έρευνας, µιας έκθεσης ή/και ηµερίδας. Η ποσοστιαία αναλογία πράσινων χώρων
στις ελληνικές πόλεις σε σχέση µε το δοµηµένο περιβάλλον είναι εξαιρετικά
χαµηλή. Η συνθετική διαχείριση του πρασίνου στα αστικά κέντρα αποτελεί µια
σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία, που αξίζει να διερευνηθεί.
Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική - Βιώσιµες πόλεις
Εκµετάλλευση της ενεργειακής και βιοκλιµατικής συµπεριφοράς ενός κτιρίου.
Βιώσιµη ανάπτυξη της πόλης, περιβαλλοντική ρύπανση, οικολογικές διαστάσεις,
ενεργειακή αναβάθµιση κτιρίων, βιοκλιµατικά αρχιτεκτονική.
Ενεργοποίηση ανεκµετάλλευτου δυναµικού αστικών κενών για την απόδοσή τους
στις συλλογικές δραστηριότητες της πόλης (στρατόπεδα).
Σχέση της πόλης µε τη θάλασσα.
Ανανέωση – εκσυγχρονισµός του γηρασµένου κτιριακού αποθέµατος του
οικιστικού µοντέλου της αστικής πολυκατοικίας.
Αναβάθµιση και εµπλουτισµός των συλλογικών κοινόχρηστων χώρων-δηµόσιος
χώρος-αστικό πράσινο.
Βελτίωση υπαρχόντων και δηµιουργία νέων δίκτυων υποδοµής και συστηµάτων
κυκλοφορίας (µετρό-υποθαλάσσια αρτηρία-αεροδρόµιο).
Ισόρροπη ανάπτυξη της πόλης, σχέσεις κέντρου-περιφέρειας (∆υτικό τόξο) σχέση της πόλης µε τα όριά της (πύλη των Βαλκανίων).
Αρχιτεκτονική και τέχνη
Η αρχιτεκτονική αποτελεί µια διεπιστηµονική δραστηριότητα, συχνά δανείζεται
εργαλεία, έννοιες και µεθόδους από άλλες επιστηµονικές περιοχές. Επηρεάζεται
άµεσα από τις επιστηµονικές, καλλιτεχνικές καινοτοµίες. Σχέση Αρχιτεκτονικής µε
εικαστικές παρεµβάσεις στον αστικό χώρο, σχέση τέχνης µε αστική ζωή.
Σύγχρονη αρχιτεκτονική και ο ρόλος του αρχιτέκτονα - νέες τάσεις και περιθώρια
παρέµβασης
Η σύγχρονη αρχιτεκτονική καλείται να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις και
δεσµεύσεις, που επιβάλλουν οι απαιτήσεις της εποχής. Η έντονη κινητικότητα και
αστικοποίηση των πληθυσµών, η σταδιακή ιδιωτικοποίηση του δηµόσιου χώρου,
οι παγκοσµιοποιηµένες συνθήκες και τα σύγχρονα τεχνολογικά και επιστηµονικά
δεδοµένα ορίζουν το νέο σκηνικό της αρχιτεκτονικής δράσης. Μέσα στο πλαίσιο
αυτό, ο αρχιτέκτονας καλείται να επαναπροσδιορίσει το ρόλο, τα περιθώρια
παρέµβασης και τα νέα πεδία δράσης του, προκειµένου να παραµείνει ρυθµιστής
του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Θέµατα προς ανάπτυξη: Οικονοµική και πολιτισµική παγκοσµιοποίηση και
τοπικές κοινωνίες, αρχιτεκτονική παράδοση και κοσµοπολιτισµός - Επιδράσεις
νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίηση της πληροφορίας, νέοι τρόποι εργασίας,
αναψυχής, εκπαίδευσης, επιδράσεις στην αρχιτεκτονική σύλληψη και παραγωγή
- ∆ιεθνείς αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί και δικτυακές συνεργασίες. - Νέα υλικά και

τρόποι παραγωγής, τεχνολογικές καινοτοµίες, διαδραστικά κτίρια, ευέλικτες
κατασκευές.
Πόλη - κατοίκηση και ποιότητα ζωής
Αστικός εξοπλισµός - φωτισµός - ηχητική ρύπανση.
Πολυπολιτισµική συγκατοίκηση στις πόλεις - νέου τύπου κοινωνική σύνθεση στις
πόλεις - βία στις πόλεις.
Κυκλοφοριακή αναβάθµιση - νέοι χώροι στάθµευσης.
Πρόβλεψη για χρήση συλλογικών χώρων από ανθρώπους µε ειδικές ανάγκες.
Ανάπτυξη χώρων συλλογικής χρήσης - νέα δηµόσια κτίρια - δηµόσιοι χώροι
άθλησης, αναψυχής (Αλάνα Τούµπας κ.λπ.).
Εκδηλώσεις και συµβάντα για την ανάπτυξη της αστικής συνείδησης των
κατοίκων της πόλης (δηµόσιες συζητήσεις, περιοδικά, εκθέσεις κ.λπ.).
3. Αρχιτεκτονικές Εκθέσεις
Προγραµµατισµός και υλοποίηση της έκθεσης αρχιτεκτονικού έργου (που
θεσµοθετήθηκε και υλοποιείται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Θεσσαλονίκης).
Η συνέχεια µε τη διασφάλιση συγκεκριµένης περιοδικότητας της επιτυχηµένης
συνεργασίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας/Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας
µε την HELEXPO ΑΕ στο πλαίσιο της «INFACOMA» της παρουσίασης/έκθεσης
των πειραµατικών αρχιτεκτονικών προτάσεων, που στηρίζονται στην αιχµή της
ψηφιακής τεχνολογίας, µετά τις εκθέσεις: Ψηφιακές τοπογραφίες digital
topo_graphies (2005), {+ αθροίσεις, syn_athr(O)isis} (2008).
Μεταφορά στη Θεσσαλονίκη σηµαντικών αρχιτεκτονικών εκθέσεων από τον
ελληνικό και διεθνή χώρο, π.χ. biennale αρχιτεκτονικής Ε.Ι.Α., Αχαΐας, Τριεννάλε
αρχιτεκτονικής Κρήτης, Έκθεση Ευρωπαϊκών βραβείων Mies Van der Rohe,
Βραβείων διαγωνισµών του Europan κ.λπ.
4. Τύπος/Εκδόσεις - Αρχιτεκτονική
Ανάπτυξη συνεργασίας µε εκδοτικούς οίκους για θεµατικά αφιερώµατα που
άπτονται των εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Έντυπη παρουσίαση του έργου σηµαντικών αρχιτεκτόνων που συνέβαλλαν
στο αρχιτεκτονικό τοπίο της πόλης - µικρά θεµατικά αφιερώµατα που µπορεί να
περιλαµβάνουν συνεντεύξεις ή/και παρουσιάσεις της σκέψης των αρχιτεκτόνων
για την αρχιτεκτονική και την πόλη ή/και παρουσίαση του υλοποιηµένου έργου
τους στη Θεσσαλονίκη.
Προτεινόµενα πρόσωπα: Κ. Φιλίππου, ∆ιαβάτης, Παπαγιαννόπουλος,
Φατούρος, Ζογγολόπουλος, Μουτσόπουλος κ.ά.
5. Εκδηλώσεις αρχιτεκτονικής για την εποπτεία του θεσµού των
αρχιτεκτονικών διαγωνισµών
Παρουσιάσεις των αποτελεσµάτων όλων των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών,
ψηφιακά ή σε δηµόσιες συζητήσεις µε τους αρµόδιους φορείς και µελετητές. Είναι

αναγκαία η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων, προκειµένου να ανακτηθεί ένα
κλίµα αξιοπιστίας και εµπιστοσύνης στην επαπειλούµενη διαβλητότητα και
απαξίωση του πιο σηµαντικού θεσµού της αρχιτεκτονικής δηµιουργικότητας.
Είναι αναγκαίο, επίσης, να µελετηθεί ξανά το ζήτηµα της υλοποίησης των
αρχιτεκτονικών βραβείων και το ζήτηµα της µελετοκατασκευής χωρίς επίβλεψη,
που έχει κυριαρχήσει, χωρίς ανάληψη της ευθύνης και τη δηµοσιοποίηση του
έργου.
6. Συµβουλευτικοί φορείς- εκδηλώσεις- σεµινάρια -Workshops
Εξειδικευµένες εκδηλώσεις που στοχεύουν τόσο στην παροχή νέας
εξειδικευµένης γνώσης για του νεότερους κυρίως συναδέλφους όσο και στην
ανανέωση της υπάρχουσας γνώσης για τους παλιότερους, προκειµένου οι
αρχιτέκτονες να παρακολουθήσουν τις ραγδαίες εξελίξεις και τις αυξανόµενες
απαιτήσεις του επαγγέλµατος.
Προτείνονται ευέλικτες εκδηλώσεις, όπως σεµινάρια ή workshops: ο φωτισµός
των κτιρίων µε εισηγήτρια την Ελ. Ντεκώ, βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και
αειφόρος ανάπτυξη, σχεδιασµός τοπίου, ακουστική κτιρίων κ.λπ.
7. Ψηφιακή πλατφόρµα-ενηµέρωση
Info-ψηφιακή πλατφόρµα
Προτείνεται η δηµιουργία ψηφιακής πλατφόρµας για την παρουσίαση
αξιόλογων θεµάτων από τον κυβερνοχώρο και την πληροφορική.
Αρχιτεκτονικά συµβάντα: παρουσίαση εκθέσεων, συνεδρίων, κριτικές
παρουσιάσεις, αποδελτίωση από διεθνή και τοπικά αρχιτεκτονικά έντυπα.
Προτεινόµενα θέµατα: σηµαντικά αρχιτεκτονικά συνέδρια π.χ. UIA, εκθέσεις,
όπως biennale Βενετίας και Ε.Ι.Α.
Σύντοµη παρουσίαση - πληροφόρηση γύρω από τις δραστηριότητες του ΤΕΕ και
άλλων φορέων που εµπλέκονται µε την παραγωγή του δοµηµένου
περιβάλλοντος.
Ενηµέρωση για νέα υλικά και τεχνικές καινοτοµίες.
Παρουσιάσεις σχεδίων - υλοποιηµένου έργου αρχιτεκτονικών διαγωνισµών.
Μεταφράσεις άρθρων.
Επαφή µε την αρχιτεκτονική εκπαίδευση.
Ειδικότερα προτείνεται η δηµιουργία ενός εποπτικού ψηφιακού χάρτη
συνεχούς ενηµέρωσης για τα εν εξελίξει έργα δηµόσιου ενδιαφέροντος της
πόλης, όπως Υφανέτ, λαχαναγορά, παραλία, µετρό, κ.λπ. Κρίνεται απολύτως
σηµαντική η ενηµέρωση τόσο του τεχνικού κόσµου όσο και των πολιτών για τα εν
εξελίξει έργα της πόλης του. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα καλείται να φέρει σε
επικοινωνία τους περιχαρακωµένους φορείς, που ασχολούνται µε την παραγωγή
του δοµηµένου περιβάλλοντος, υπουργεία, δήµους, ιδιωτικούς και δηµόσιους
φορείς. Με τον τρόπο αυτό φορείς και κοινό θα ενηµερώνονται για τον
αρχιτέκτονα ανάδοχο του έργου, τη φάση και το προβλεπόµενο κόστος
κατασκευής. Κρίνεται σηµαντική η αναγκαστική δηµοσιοποίηση, η ταυτοποίηση
του έργου µε τον αρχιτέκτονα δηµιουργό του και η ενηµέρωση του κοινού για την

αρχιτεκτονική δραστηριότητα, καθώς και η καταγραφή της απουσίας της
αρχιτεκτονικής από την υλοποίηση του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία συντονισµού και την πολυπλοκότητα των
ζητηµάτων που τίθενται προκειµένου για τη λήψη αρχιτεκτονικών αποφάσεων και
επεµβάσεων, που σχετίζονται µε έργα µείζονος σηµασίας για την πόλη της
Θεσσαλονίκης, προτείνει την εξεύρεση ενός πλαισίου συνεργασίας µε τους
εµπλεκόµενους δηµόσιους φορείς, που έχουν την ευθύνη υλοποίησης αυτών των
έργων. Η κοινοποίηση από πλευράς των εµπλεκόµενων φορέων των µελετών
σηµαντικών έργων, που είναι σε εξέλιξη στη Μόνιµη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών
Θεµάτων και η συνεργασία στη δηµοσιοποίηση των εν λόγω µελετών, θα
µπορούσε να διευκολύνει στην κατεύθυνση αυτή. Στόχος είναι η έγκαιρη
ενηµέρωση της Επιτροπής πάνω σε θέµατα που αφορούν σε κρίσιµα ζητήµατα
της αρχιτεκτονικής παραγωγής της πόλης µας, προκειµένου να κινητοποιήσει την
επικοινωνία, την επιστηµονική ανταλλαγή γνώσεων και την ανάπτυξη ενός
γόνιµου διαλόγου για την επιτυχή έκβασή τους. Η καταγραφή και δηµοσιοποίηση
αυτών των µελετών θα διευκολύνει τη δηµιουργία ενός πλαισίου αµοιβαίας
συνεργασίας και εµπιστοσύνης, που θα εξασφαλίζει επιστηµονικό εµπλουτισµό,
διαφάνεια και συναίνεση, προκειµένου για την άρτια υλοποίηση των έργων όσο
και την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής και αστικής συνείδησης των κατοίκων της
πόλης. Η ευρύτερη συµµετοχή του τεχνικού κόσµου στην τεχνογνωσία και την
ανταλλαγή εµπειριών σχετικά µε την υλοποίηση έργων δηµόσιου ενδιαφέροντος
θα συνεισφέρει στην αναβάθµιση του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Στο βαθµό που η δηµόσια αρχιτεκτονική παραµένει από τους λίγους
αξιόπιστους µοχλούς ενίσχυσης της αστικής συλλογικότητας και της
αναβάθµισης του αστικού χώρου της πόλης µας, προτείνεται η συνεργασία όλων
των φορέων, προκειµένου να εξασφαλισθεί η βέλτιστη µελέτη και υλοποίησή της.
8. Συντονιστικός φορέας
Αρχιτεκτονικής

-

συνεργασία

ΤΕΕ

µε

άλλους

Φορείς

Προετοιµασία κοινών εκδηλώσεων όπως διαλέξεις/εκθέσεις µέσα από µια
κοινή προσπάθεια των συλλογικών φορέων των Ελλήνων Αρχιτεκτόνων (ΥΠΠΟ,
ο ΣΑ∆ΑΣ – ΠΕΑ, ο ΣΑΘ, το Τµήµα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ,
ΚΑΜ/Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, ΕΙΑ/Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής)
προκειµένου για τη δηµιουργία µιας νέας σχέσης µεταξύ βασικών θεσµών του
κλάδου µε στόχο την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής και τη δηµιουργία και την
ενίσχυση θεσµών πνοής, που να υπηρετούν τους σκοπούς αυτούς.
Συνεργασία και µεταφορά εκθέσεων στη Θεσσαλονίκη.
– Ε.Ι.Α
5η Μπιενάλε νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων
η
– ΚΑΜ
4 Τριεννάλε αρχιτεκτονικής ‘’Κρήτη 2004-2007’’
∆ιεθνής αρχιτεκτονικός διαγωνισµός για φυσικές καταστροφές – UIA
Έκθεση Ευρωπαϊκών βραβείων Mies Van der Rohe.
Βραβεία διαγωνισµών του Europan κ.ά.
Αρχιτεκτονικές διαλέξεις MEGARON PLUS.
Ματίας Κλοτς (27/5), Κένεθ Φράµπτον (19/5), Στίβεν Χόλ (28/10).
Συνεργασία για τη µεταφορά εκδηλώσεων ΣΑΘ, Αρχιτεκτονικής Σχολής κ.λπ.

Για παράδειγµα προτείνεται η ηµερίδα «Αστική αρχιτεκτονική και φυσικό
τοπίο», µε αφορµή τη Μεταφορά της έκθεσης - biennale τοπίου της Βαρκελώνης
Η σχέση της αστικής αρχιτεκτονικής µε το φυσικό τοπίο µετά τις αναταράξεις
τις σχετικές µε τις υλοποιηµένες προτάσεις βραβείων αρχιτεκτονικών
διαγωνισµών για τις διαµορφώσεις αστικών πλατειών θα µπορούσε να είναι το
αντικείµενο έρευνας µιας έκθεσης ή/και ηµερίδας όπου θα εξετασθεί η ελληνική
πραγµατικότητα (πλατείες της Αθήνας, απελευθέρωση στρατοπέδων της
Θεσσαλονίκης, βραβεία και έπαινοι του διεθνούς διαγωνισµού για το
Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικού, υποθαλάσσια αρτηρία και σχέση της πόλης µε
τη θάλασσα κ.λπ.).
Η έρευνα - εκδήλωση αυτή θα µπορούσε να συνδεθεί και µε τις εκδηλώσεις τις
σχετικές µε τα ευρωπαϊκά βραβεία για τον αστικό δηµόσιο χώρο του Κέντρου
Σύγχρονης Κουλτούρας της Βαρκελώνης (European prize for urban public space,
Centre de Cultura Contemporanea de Barcelona, 2000, 2002,2004),
[http/urban.cccb.org].
Οι παρουσιάσεις αυτές µπορούν να συνδεθούν µε τις διαλέξεις οµιλητών του
ΣΑΘ ή ακόµη µε το µεταπτυχιακό της Αρχιτεκτονικής τοπίου του Α.Π.Θ.
Ακόµη µπορεί να πραγµατοποιηθεί ηµερίδα µε θέµα το αστικό πράσινο, στην
οποία θα συµµετάσχουν επιστήµονες από διαφορετικές ειδικότητες και
προσεγγίσεις. Ο εντοπισµός, η αξιολόγηση, η επανάχρηση, η συντήρηση και η
δηµιουργία αξιόλογων τοπίων και πράσινων χώρων παραµένει ένα κρίσιµο
ζήτηµα για τη βιώσιµη ανάπτυξη των πόλεων. Ο σχεδιασµός του τοπίου και του
πρασίνου πέρα από µορφολογικά κριτήρια συνδέεται µε µια πληθώρα
παραµέτρων, που αφορούν στη γεωµορφολογία, τη βλάστηση, τα δίκτυα, το
ανάγλυφο του εδάφους, τη βιοποικιλία του οικοσυστήµατος, κοινωνικές και
πολιτισµικές παραµέτρους. Η σύνθετη αυτή διαδικασία συχνά είναι απαγορευτική
για επιτυχείς αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις του πρασίνου. Προτείνεται η
διεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος υποστηριζόµενη από ειδικότητες της
αρχιτεκτονικής τοπίου, τοπογραφίας, χωροταξίας, οικολογίας, γεωπονίας,
γεωλογίας, βιολογίας κ.λπ.
9. Ίδρυση και λειτουργία Kέντρου Aρχιτεκτονικής στη Θεσσαλονίκη
Τα κέντρα αρχιτεκτονικής, θεσµοθετηµένοι οργανισµοί σε πολλές πόλεις της
Ευρώπης και του κόσµου, αποτελούν εργαλεία για την ανάδειξη και προβολή της
αρχιτεκτονικής δηµιουργίας, αρχειοθετούν και κωδικοποιούν έργα αρχιτεκτόνων,
συναρθρώνουν δράσεις της αρχιτεκτονικής µε τον αστικό πολιτισµό,
παρεµβαίνουν µε συνέδρια, ηµερίδες και εκδηλώσεις, που σκοπό έχουν τη
διάχυση των ιδεών της αρχιτεκτονικής στο κοινωνικό σύνολο, αποτελούν µε µια
λέξη σηµείο σήµανσης για τον πολιτισµό των πόλεων και των χωρών τους.
Έχει προταθεί επανειληµµένα από τον ΣΑΘ και το ΤΕΕ η σύσταση του
κέντρου αρχιτεκτονικής και εγκατάστασή του στην αποθήκη Γ του ΟΛΘ.
Είναι γνωστό ότι οι σύγχρονες µητροπόλεις τόσο στον Ευρωπαϊκό αλλά και
στο διεθνή χώρο διαθέτουν αντίστοιχα Κέντρα ή Μουσεία Αρχιτεκτονικής, τα
οποία παρεµβαίνουν ουσιαστικά στην προβολή της αρχιτεκτονικής του τόπου
τους, αλλά και τη σύζευξη µε τα σύγχρονα ρεύµατα και τάσεις της αρχιτεκτονικής

διεθνώς. Η ανάληψη της πρωτοβουλίας για την ίδρυση και λειτουργία ενός
Κέντρου Αρχιτεκτονικής εντάσσεται στη λογική της δηµιουργίας πολιτιστικών
θεσµών και απαντά στην αναγκαιότητα για σύζευξη της αρχιτεκτονικής µε τον
πολιτισµό και την πολιτεία.
Στόχοι του κέντρου αρχιτεκτονικής µπορούν να αποτελέσουν
Σε εθνικό επίπεδο:
η ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πολιτισµική σηµασία της αρχιτεκτονικής,
η κατανόηση και βελτίωση του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος.
Σε διεθνές επίπεδο:
η προβολή της ελληνικής αρχιτεκτονικής δραστηριότητας - συµπεριλαµβανοµένου
και του θεωρητικού έργου - στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. Εντάσσονται
δράσεις που προωθούν την ελληνική παρουσία στο εξωτερικό και κάθε τύπου
ανταλλαγές και συνεργασίες µε φορείς του εξωτερικού.
Το κέντρο Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης αρχικά θα επιχειρήσει:
-

την αξιοποίηση των υφιστάµενων χώρων µε την εγκατάσταση µόνιµης
έκθεσης µε µελέτες και µακέτες σηµαντικών έργων της πόλης,
τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκθέσεων για την αρχιτεκτονική,
το σχεδιασµό και παραγωγή εκπαιδευτικών προγραµµάτων για παιδιά και
ενήλικες, τη διοργάνωση εργαστηρίων και συζητήσεων, την προβολή στα
ΜΜΕ κ.ά.,
την εγκατάσταση του ανάγλυφου του ιστορικού εµπορικού κέντρου, καταρχήν
και τη συµπλήρωσή του σε επόµενη φάση,
τη δηµιουργία αρχειακού υλικού, επεξεργασία, ταξινόµηση και
δηµοσιοποίηση - την αρχειοθέτηση - ταξινόµηση των πρωτότυπων µελετών
της πυρίκαυστου,
την προβολή και τεκµηρίωση της ιστορίας της πόλης,
τη λειτουργία ειδικής βιβλιοθήκης αναγνωστηρίου,
τη συνεργασία µε τις αρχιτεκτονικές σχολές, την οργάνωση επιστηµονικών
συνεδρίων και αρχιτεκτονικών γεγονότων, όπως βραβεία αρχιτεκτονικής,
αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί, εκδόσεις κ.ά.

Η σύσταση του κέντρου θα δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις αναβάθµισης της
αρχιτεκτονικής παρουσίας.
10. Προγράµµατα ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης των πολιτών ως προς το
δοµηµένο περιβάλλον
Εκδηλώσεις για διαλέξεις σε σχολεία και συζητήσεις ανοίγµατος της
αρχιτεκτονικής θεωρίας και πράξης στον ορίζοντα του σύγχρονου κόσµου και
στη δικαιοδοσία των κατοίκων. Πρόθεση είναι να γίνουν οι κάτοικοι της πόλης
κοινωνοί των δυσκολιών άσκησης του επαγγέλµατος, αλλά και ενεργοί µέτοχοι
στις αποφάσεις για τη διαµόρφωση του δοµηµένου περιβάλλοντος που
κατοικούν.

Χρειάζεται να γίνει συνειδητό από τους κατοίκους των πόλεων ότι η
αρχιτεκτονική διαµορφώνει το καθηµερινό περιβάλλον διαβίωσής τους, στεγάζει
τις ιδιωτικές και δηµόσιες στιγµές τους (την κατοικία, την εργασία, τους
δηµόσιους χώρους και τα κτίρια) και ότι αποτελεί δικαίωµα των πολιτών.
Απαιτείται η επαναδιαµόρφωση της σχέσης των πολιτών µε το δηµόσιο χώρο.
Από κοινού πολίτες, αρχιτέκτονες και πολιτεία καλούνται να συνεργασθούν, να
συµπράξουν για να βελτιώσουν λειτουργικά και αισθητικά το δοµηµένο
περιβάλλον της ζωής τους.
Επαφή της αρχιτεκτονικής µε τις βασικές σπουδές εκπαίδευσης. Τι καινούργιο
θα µπορούσε να εισάγει η επαφή των βασικών σπουδών εκπαίδευσης µε την
αρχιτεκτονική; Ισχυροί κοινωνικοπολιτικοί λόγοι και κυρίως η έλλειψη αστικής
κουλτούρας µακράς διάρκειας ευθύνονται για την κατάσταση ανυποληψίας της
αρχιτεκτονικής και των αρχιτεκτόνων. Η αρχιτεκτονική παιδεία συντελεί στην
ευρύτερη επίγνωση της κοινωνίας όπου ζούµε και στη διαµόρφωση της αστικής
συνείδησης (δηµόσια κτίρια, περιβάλλον, µνηµεία).
11. Οδηγός Αρχιτεκτονικής
Η σύνταξη ενός αρχιτεκτονικού και πολεοδοµικού οδηγού της Θεσσαλονίκης
αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την καταγραφή/ανάδειξη τόσο του ιστορικού
πλούτου της πόλης όσο και της σύγχρονης αρχιτεκτονικής της εξέλιξης.
Η έκδοση θα οδηγήσει στη συγκέντρωση πολύτιµου καταγραφικού υλικού
µέσα από τη φωτογράφηση, τη συλλογή σχεδίων και τη βιβλιογραφική έρευνα σε
αρχειακό υλικό για τις παλιότερες περιόδους της πόλης.
Στον προτεινόµενο οδηγό προβλέπεται µια παρουσίαση της εξέλιξης της
Θεσσαλονίκης από την ίδρυσή της έως σήµερα. Τα µνηµεία του ρωµαϊκού,
βυζαντινού, οθωµανικού παρελθόντος παρουσιάζονται συνοπτικά κυρίως από τη
σκοπιά της σηµερινής τους ένταξης ως σηµείου αναφοράς στη σύγχρονη πόλη.
Θα παρουσιάζονται οι νεότερες φάσεις της εξέλιξης της πόλης (οθωµανικός
εκσυγχρονισµός, πολεοδοµία του µεσοπολέµου, επεκτάσεις του εικοστού αιώνα,
σύγχρονη ανοικοδόµηση). Η νεότερη αρχιτεκτονική (επαύλεις, δηµόσια κτίρια,
Άνω Πόλη, αγορές, αστικές πολυκατοικίες και σύγχρονη µεταπολεµική
αρχιτεκτονική) µπορεί να παρουσιάζεται σε ενότητες µε αναφορές σε σηµαντικά
µεµονωµένα κτίσµατα και τυπο-µορφολογικές κατατάξεις των επιµέρους
κατηγοριών.
Εκτός από το αρχείο κατά κτίσµα (φωτογραφία, σχέδια, µικρό κείµενο λεζάντα)
παρουσιάζονται συνθετικοί πίνακες (τυπολογία κτισµάτων, ιστού, µέτωπα ) και
προβλέπονται χάρτες για το κέντρο της πόλης και την ανατολική περιοχή.
Επίσης, θα συνταχθεί πρωτότυπο συνθετικό κείµενο για κάθε περίοδο και
αρχιτεκτονική τάση, ενώ παράλληλα θα παρουσιαστούν οι κυριότερες φάσεις της
πολεοδοµικής εξέλιξης της πόλης µε κείµενο και αντίστοιχους χάρτες.
Η έκδοση του οδηγού αυτού είναι εξαιρετικά σηµαντικό γεγονός, αφού θα
αποτελέσει την απαρχή για µελλοντικές εκδόσεις, θα σηµατοδοτήσει τη συµβολή
του ΤΕΕ σε καθοριστικό παράγοντα για την ανάδειξη της φυσιογνωµίας της
πόλης.

Η συγκεκριµένη έκδοση προβλέπεται να πραγµατοποιηθεί σε συνεργασία µε
ενδιαφερόµενους εκδοτικούς οίκους και χορηγούς, ώστε το κόστος της έκδοσης
να περιοριστεί και τελικά, να αποβεί προς όφελος του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
12. Συναντήσεις Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων

∆ιοργάνωση τακτικών συναντήσεων για την ανταλλαγή σκέψεων και
πρωτοβουλιών των Ευρωπαίων αρχιτεκτόνων ή/και µε τη δηµιουργία
εργαστηρίων που εξετάζουν ζητήµατα που αφορούν στην πόλη.
Θα δοθεί έµφαση στα κοινά ζητήµατα που αφορούν στις ευρωπαϊκές πόλεις:
- Η αρχιτεκτονική ως κινητήριος µοχλός για τη δηµιουργία αξίας χρήσης και
υπεραξίας.
- Τουρισµός στις ευρωπαϊκές πόλεις star-system και δηµόσια αρχιτεκτονική.
- Ανοικοδόµηση της Ευρωπαϊκής πόλης και ιστορικά κέντρα.
- Περιβαλλοντικά ζητήµατα, θέµατα αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης, επαγγελµατικής
κατοχύρωσης κ.λπ.

