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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κύκλο διαλέξεων αρχιτεκτονικής ανοίγει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, αρχής γενομένης από
τις 12/3 και την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας

Κύκλο διαλέξεων για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική, την πόλη, τον δημόσιο χώρο
και την προβολή του έργου νέων Ελλήνων αρχιτεκτόνων ανοίγει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε μια
προσπάθεια να προσφέρει βήμα δημόσιου διαλόγου για τα συγκεκριμένα θέματα. Η
πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο του
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.Αλεξάνδρου 49) και αφορά την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας
και τον
σχετικό διαγωνισμό. Τη διάλεξη θα δώσουν οι αρχιτέκτονες Θέμης
Χατζηγιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, μελετητές του Α΄ βραβείου
του αντίστοιχου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Ο τίτλος του σχετικού διενεργηθέντος διαγωνισμού ήταν «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ». Είχε προκηρυχθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του
2012 και στόχος του, σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη, ήταν «ο ανασχεδιασμός της
Πλατείας ως χώρου περιπάτου και αναψυχής µέσω σύγχρονων, αρχιτεκτονικών και
αστικών παραβάσεων, ο εμπλουτισμός του υφιστάμενου πρασίνου και η ανάδειξη των
ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της ιστορίας της Πλατείας».
Το σκεπτικό του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διοργάνωση των διαλέξεων έγκειται στο
γεγονός ότι στο ήδη βεβαρυμμένο τοπίο της ελληνικής παθογένειας ως προς την
αρχιτεκτονική, τον σχεδιασμό και την παραγωγή του χώρου, η παγίωση μιας νέας
δύσκολης οικονομικής κατάστασης ήρθε να εναποθέσει και το δικό της φορτίο. Σε μια
εποχή όπου, διεθνώς, η πολυεπίπεδη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση
έχει ήδη επαναπροσδιορίσει την αρχιτεκτονική και την πόλη με νέα δεδομένα και
προσεγγίσεις, η ελληνική αρχιτεκτονική κοινότητα αντιμετωπίζει και την ίδια της την
αδυναμία να σχολιάσει, να ερμηνεύσει, να διαπιστώσει και να διατυπώσει ευθαρσώς τον
σημερινό της ρόλο.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ λαμβάνοντας υπόψη του και τον θεσμικό ρόλο του ως τεχνικού
συμβούλου της ελληνικής Πολιτείας, θέλει να προσφέρει βήμα δημόσιου διαλόγου για
την αρχιτεκτονική και την πόλη της Θεσσαλονίκης, να διερευνήσει το έργο και τις ιδέες
των νέων της αρχιτεκτόνων σε μια εποχή που η χώρα μαστίζεται από τη συνεχιζόμενη
φυγή του επιστημονικού και δημιουργικού της κεφαλαίου, να αναδείξει τα θέματα που
διαπραγματεύονται οι πρόσφατοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, να παρουσιάσει ιδέες,
λύσεις και εφαρμοσμένο έργο. Μέσω του κύκλου διαλέξεων για την Αρχιτεκτονική και
την Πόλη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων επιθυμούν να
θέσουν σε συζήτηση τα σύγχρονα θέματα, που αναδύονται πάντα μέσα από το πρίσμα
και τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου.

Οι αρχιτέκτονες Θέμης Χατζηγιαννόπουλος και Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης
δραστηριοποιούνται στο πεδίο του σχεδιασμού και της υλοποίησης αρχιτεκτονικών
έργων, καθώς επίσης και μελετών περιβαλλοντικού σχεδιασμού που αποτελεί επιπλέον
αντικείμενο ειδίκευσης. Το εφαρμοσμένο έργο της ομάδος των αρχιτεκτόνων αφορά σε
μελέτες δημόσιων και ιδιωτικών έργων διαφορετικής κλίμακας και διαφορετικού
βαθμού συνθετότητας, σημαντικό μέρος των οποίων έχει διακριθεί με βραβεία σε
πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς._

Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου
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