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Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά να χαιρετίζω την έκθεση «Φαντάσου την
πόλη, Κοζάνη 2013», εκ μέρους της ομάδας συντονισμού Imagine the
City.
Έπειτα από 9 εκθέσεις «Φαντάσου την πόλη» που έχουν διοργανωθεί σε
πόλεις της Ελλάδας από τοπικές ομάδες με τον συντονισμό του Imagine
the City, είμαστε σε θέση να σας διαβεβαιώσουμε ότι η συμμετοχή, η συνεργασία, η συν-δημιουργία και η υπέρβαση, είναι πραγματικά κίνητρα
για τον πολίτη που ζει την πόλη του και επιδιώκει την βελτίωση της ακόμη
και μέσα σε αντίξοες συνθήκες.
Αυτός είναι ο λόγος να συνεχίζουμε την προσπάθεια μας δικτυώνοντάς
την δημιουργικότητα και την ευφυΐα του ανθρώπινου δυναμικού που
υπάρχει με τις ανάγκες τις κοινωνίας μας για την διαχείριση των εκάστοτε προβλημάτων. Υποστηρίζουμε, συντονίζουμε και προκαλούμε συνεργασίες επιδιώκοντας την εξωστρέφεια της γνώσης και την ανάπτυξη ομάδων πρωτοβουλίας κατά τόπους. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλη σε τέτοιες δράσεις.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους weNTOYimagine, την ομάδα διοργάνωσης
της έκθεσης “Φαντάσου την πόλη: Κοζάνη 2013” και των παράλληλων εκδηλώσεων, για την άψογη συνεργασία μας που ολοκληρώνεται σε ένα ευφάνταστο αποτέλεσμα. Μια διοργάνωση σαν αυτή γίνεται όταν με επιμονή και υπομονή, ο καθένας σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο υπερβαίνει
τις δύσκολες περιστάσεις και επιλέγει να εστιάζει σε ένα κοινό στόχο με
πολλαπλά οφέλη για όλους.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που διαμόρφωσαν οι weNTOYimagine, οι μελετητές με την συμμετοχή-προτάσεις τους, οι τοπικοί φορείς, οι δημιουργοί,
οι χορηγοί και οι εθελοντές και φυσικά όλοι οι πολίτες, μαζί, μπορούμε να
μοιραστούμε τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας, αλλά και τις
δυνατότητες για αυτό τον τόπο και κάθε τόπο που με αγάπη και όραμα
μπορούμε να αλλάξουμε προς το καλύτερο.

Ντόβρος Βασίλειος
Αρχιτέκτων Μηχ. ΑΠΘ, MAA- IAAC
μέλος ομάδας συντονισμού ImagineTheCity
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Οι σύγχρονες ελληνικές πόλεις αντιμετωπίζουν ριζικές μεταβολές τα τελευταία χρόνια με τις πρόσφατες οικονομικές αλλαγές. Οι πόλεις, ψάχνοντας τις νέες ταυτότητες που είναι ακόμη υπό διαμόρφωση, άλλες φορές
παρατηρούν τις αλλαγές αυτές αμέτοχες κι άλλες ψάχνουν πιο δυναμικά τους τρόπους που θα διαμορφώσουν την εικόνα τους και θα λειτουργούν στο μέλλον.
Η ομάδα weΝΤΟΥimagine συγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 2012 προκειμένου να διοργανώσει τον Οκτώβριο του 2013 το “Φαντάσου την Πολη |
Κοζάνη 2013”. Η διάθεση της ομάδας δεν ήταν ακριβώς να αλλάξει την
πόλη, αλλά να φανταστεί νέους χειρισμούς μέσα σε αυτή, να αναδείξει
χώρους και σημεία που έχουν απαξιωθεί, να φανταστεί νέες χρήσεις, να
ανοίξει ένα διάλογο για κάποιες προβληματικές της πόλης και να δημιουργήσει νέες εικόνες στους κατοίκους για τον τρόπο που βιώνουν την
πόλη τους.
Σύμφωνα με τον Ηράκλειτο, η φύση αγαπά να κρύβει τον εαυτό της («Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί»). Αντίστοιχα, αν το αστικό τοπίο αποτελεί τη σύγχρονη φύση, τότε υπάρχουν πολλές κρυμμένες αξίες μέσα σε αυτό. Οι
πόλεις μας έχουν απεριόριστες δυνατότητες σε αυτά που μπορούμε να
ανακαλύψουμε, αλλά και να δημιουργήσουμε, να φανταστούμε, να καταστρέψουμε, να οικειοποιηθούμε. H διοργάνωση αυτή ελπίζουμε να αλλάξει έστω και προσωρινά την εικόνα που έχουμε για την Κοζάνη, τον τρόπο που βλέπουμε το αστικό τοπίο γύρω μας στην καθημερινότητα μας
και ίσως να δοκιμάσουμε να δούμε τα πράγματα γύρω μας διαφορετικά.
“Και πώς να χτίσουμε αυτόν τον παράδεισο; Δε ξέρω. Εδώ όλα τα λόγια θα με πρόδιναν. Με τ’ όνειρό μου έχασα τις κυριώτερες εντυπώσεις
και τις εκφράσεις τις πιο χρήσιμες. Να ακριβώς εκείνο που δεν μπορούν
να καταλάβουν αυτοί που με κοροϊδεύουν και λένε: “όνειρο, παράκρουση, παραλήρημα..” Μπά! Τί είναι ένα όνειρο; Και μήπως είναι τίποτα άλλο
από ένα όνειρο η ζωή μας; [..] Ω! Αν όλος ο κόσμος ήθελε να θέλει, όλα
θα χανε γίνει κιόλας”
Ντοστογιέφσκι – Το όνειρο ενός γελοίου

Αννίτα Κουτσονάνου
Αρχιτέκτων Μηχ. Παν.Πατρών, Culture Industry ΜΑ - Goldsmiths, University of London
μέλος ομάδας διοργάνωσης weNTOYimagine
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Παλασίδου Ελένη
Πρότυπη Εκπαιδευτική Μονάδα Γυμνασίου - Λυκείου
στη ΖΕΠ Κοζάνης

Στην εξαιρετικά προνομιούχα περιοχή της ΖΕΠ
διαμορφώνεται ένας μικρόκοσμος για τα νεότερα μέλη της τοπικής κοινωνίας, ένας χώρος
παροχής πολύπλευρης παιδείας, αναψυχής, κοινωνικοποίησης και μόρφωσης, ένα εκπαιδευτικό
κτίριο που ανταποκρίνεται στα δεδομένα και τις
επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας. Βασική επιδίωξη αποτέλεσε η σύνθεση ενός εκπαιδευτηρίου
υψηλών προδιαγραφών, ενταγμένο στο τοπίο της
περιοχής και σε αρμονική συνύπαρξη με αυτό,
αντίστοιχο του πρότυπου οικισμού για τον οποίο
προορίζεται, με λιτή αισθητική, απαλλαγμένο από
πολλά στολίδια και στοιχεία πρόσκαιρου εντυπωσιασμού. Κυρίαρχη συνθετική αρχή του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού αποτέλεσε η συγκρότηση
ενός συνόλου το οποίο παρά την μορφολογική
του αυτοτέλεια, βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση
με το άμεσο περιβάλλον.
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Ιάσονας Δεσποτίδης - Φωτεινή Νευροκοπλή
Μουσειακή αναπαράσταση παλιάς γειτονιάς της πόλης
της Κοζάνης - Νέα χρήση «εμπορικό κέντρο»

Στην ιστορική πόλη της Κοζάνης από τα 110 περίπου διατηρητέα που υπήρχαν πριν μια εικοσιπενταετία, σήμερα έχουν μείνει ελάχιστα. Στο κέντρο της Κοζάνης και στο Ο.Τ. 371, υπάρχει, αντικειμενικά, η δυνατότητα να αναβιώσει μια γειτονιά της παλιάς πόλης υπό τη μορφή μουσειακής
αναπαράστασης. Η πρόταση που επεξεργαστήκαμε περιλαμβάνει διώροφες κατασκευές δομημένες με παλιά υλικά και χαρακτηριστικά κατοικιών των τεσσάρων προηγούμενων αιώνων. Όλα
αυτά τα κτίσματα συγκροτούν μια γειτονιά με στενά δρομάκια, στοές, λιθόστρωτα κλπ με σκοπό
την προβολή του παρελθόντος της πόλης σε μικρογραφία. Ο στόχος της παρέμβασης κινείται
σε τρία επίπεδα: ανάδειξης του παρελθόντος της
πόλης μέσα από τη μουσειακή αναπαράσταση,
προσέλκυσης του επισκέπτη (τουριστική διάσταση) και λειτουργία εμπορικού κέντρου μέσα από
τις χρήσεις που θα δοθούν στα κτίσματα αυτά.
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Ευθυμίου Ευτύχης - Χριστίνα Αντζουλάτου
“Hexactinellidae variations”

Αυτόνομες, αυτοφυείς δομές που κατοικούν
στους ενδιάμεσους χώρους της Κοζάνης.
Κτίρια - όντα, με χαλαρό προγραμματικό χαρακτήρα, με μόνο στόχο την επαναδιαπραγμάτευση του ξεχασμένου δημόσιου χώρου
και τη μετατροπή του σε κοινό. Ακατοίκητοι
ακάλυπτοι, πλατείες σε ακηδία, απάτητα σοκάκια αποτελούν το θώκο για αυτή την εφήμερη οικολογία.
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Μητούλη Αντιγόνη - Τσιρέκα Μπέτυ
Ανοιχτοί Δημόσιοι Χώροι

Η μελέτη πραγματεύεται ένα μοντέλο οργάνωσης και διαμόρφωσης των ανοιχτών
δημόσιων χώρων της πόλης και ειδικότερα
της περιοχής παρέμβασης, με στόχο τη σύνθεσή τους σε ένα δίκτυο χώρων ικανό να
εξυπηρετήσει τις αστικές λειτουργίες και τις
διαφορετικές ανάγκες των χρηστών–κατοίκων–πολιτών.
Επιδιώκεται ο σχεδιασμός και η σύνδεση
των αδιαμόρφωτων χώρων, η διαμόρφωση
των δρόμων μέσω της απομάκρυνσης του
αυτοκινήτου και της μετατροπής τους από
εκτεταμένους υπαίθριους χώρους στάθμευσης σε δίκτυα συνύπαρξης μετακίνησης
και αστικής ζωής. Συστήνεται η χρήση του
αστικού κουτιού ως συνθετικού μοτίβου, εργαλείου διαχείρισης του χώρου αλλά και ως
κίνητρο για την επανοικειοποίηση του δημόσιου χώρου.
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Γαβριηλίδου Σοφία - Ζιώγας Κωνσταντίνος
Ανοιχτοί Δημόσιοι Χώροι

Υποπεριοχή Γ΄: Οδοί Λιούφη, Ερμού, Ολύμπου, Παλαμά, Ναβαρίνου, Γεωργίου Τιόλη.
Επιχειρείται η αξιοποίηση, η λειτουργική
και αισθητική αναβάθμιση των ελεύθερων
ανοιχτών χώρων, σε μια εξαιρετικά πυκνοδομημένη περιοχή, προς την κατεύθυνση
της άνετης και ευχάριστης διαβίωσης.
Με γνώμονα αφενός τον εμπορικό, υπερτοπικής σημασίας χαρακτήρα της περιοχής
και αφετέρου τον σεβασμό προς τον πεζό
πολίτη, προτείνονται τρόποι διαπλάτυνσης
πεζοδρομίων και περιορισμού της διέλευσης των οχημάτων, με παράλληλη διαμόρφωση ποδηλατοδρόμων.
Μέσα από έναν βιοκλιματικό σχεδιασμό,
και την υιοθέτηση της λογικής μικρών πάρκων (pocket parks), προτείνεται αλλαγή
των υλικών επιστρώσεων και φυτεύσεις σε
κάθε σημείο που είναι εφικτό.
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Ζαραβέλα Ελένη - Κουτσονάνου Αννίτα Παλασίδου Ελένη
Ανοιχτοί Δημόσιοι Χώροι

Οι σύγχρονες ελληνικές πόλεις χαρακτηρίζονται από μια διαρκή και συνήθως άναρχη ανάπτυξη, με ταυτόχρονη αλλοίωση του
χαρακτήρα τους και της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας που μπορεί να διαθέτουν, ενώ
παράλληλα παρατηρείται παραμέληση των
ανοιχτών δημόσιων χώρων τους. Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης αποτέλεσε ο
επαναπροσδιορισμός του υπαίθριου δημοσίου χώρου της πόλης της Κοζάνης, μέσα
από τον ανασχεδιασμό του. Βασική επιδίωξη του σχεδιασμού υπήρξε η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων καθιστώντας
παράλληλα τον δημόσιο χώρο ελκυστικότερο και λειτουργικότερο για τους πολίτες. Η
περιοχή μελέτης της συγκεκριμένης ομάδας (ΟΜΑΔΑ Β) περιλαμβάνει την έκταση
που ορίζεται απο τις οδούς Μπιζανίου και
Μεγάλου Αλεξάνδρου.
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Κάρμαζης Θέμης - Ρακοπούλου Σώνια
Ανοιχτοί Δημόσιοι Χώροι

Οι σύγχρονες ελληνικές πόλεις χαρακτηρίζονται από μια διαρκή και συνήθως
άναρχη ανάπτυξη, με ταυτόχρονη αλλοίωση του χαρακτήρα τους και της ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας που μπορεί να διαθέτουν
ενώ παράλληλα παρατηρείται παραμέληση των ανοιχτών δημόσιων χώρων τους.
Αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης
αποτέλεσε ο επαναπροσδιορισμός του
υπαίθριου δημοσίου χώρου της πόλης της
Κοζάνης, μέσα από τον ανασχεδιασμό του.
Βασική επιδίωξη του σχεδιασμού υπήρξε
η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθιστώντας παράλληλα τον δημόσιο
χώρο ελκυστικότερο και λειτουργικότερο
για τους πολίτες.
Η περιοχή μελέτης της ομάδας περιλαμβάνει την έκταση που ορίζεται ανάμεσα από
την οδό Γκέρτσιου έως την περιοχή Σιδηροδρομικού Σταθμού.
ΦΑΝΤΑΣΟΥΤΗΝΠΟΛΗ : ΚΟΖΑΝΗ 2013

08

Νίκος Παπαδημητρίου
Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας (Πλατεία Νίκης)
της Κοζάνης
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Η προτεινόμενη σύνθεση βασίζεται στους
δύο διαγώνιους άξονες της πλατείας.
Διατηρούνται αρκετά από τα υφιστάμενα
στοιχεία της πλατείας, με σκοπό τη διατήρηση της υπάρχουσας εξοικείωσης και των
συνηθειών των χρηστών της.
Στη ΒΑ γωνία διαμορφώνεται, υπερυψωμένος και περίοπτος, ο κύριος χώρος κοινωνικών εκδηλώσεων, προεκτείνεται δε προς
το κέντρο της πλατείας με τεχνητή λίμνη και
έναν ήπιο καταρράκτη. Τα διάσπαρτα σήμερα περίπτερα ομαδοποιούνται στους δύο
υπάρχοντες κυκλικούς χώρους στα άκρα
του άξονα ΒΔ-ΝΑ.
Η ακτινωτή διάσπαση της πορείας που αρχίζει από τη ΒΔ γωνία συμβάλλει, μαζί με
τη διαμόρφωση κερκίδων στην ανατολική
πλευρά, στη θεατρικότητα (θέαση/δράση)
που πρέπει να χαρακτηρίζει μια πλατεία.
ΣΕΛ. 11
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Βασίλειος Βασιλόπουλος - Ζιώγας Κωνσταντίνος - Λιάνα Άννα
Σκόρδας Στυλιανός - Σπανιόλα Μαρία - Τράγιας Βασίλειος

Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας (Πλατεία Νίκης)
της Κοζάνης
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός / 3ο Βραβείο

Ο προτεινόμενος σχεδιασμός σκοπό έχει
να δημιουργήσει ένα οργανωμένο ελεύθερο χώρο, που να ανταποκρίνεται στις
θεσμοθετημένες χρήσεις του και στις σύγχρονες ανάγκες της περιοχής.
Η «πλατεία», αντιμετωπίζεται ως πεδίο δράσης και αναπαραγωγής ερεθισμάτων: πολίτες vs τοπίο, περιπατητές vs καθήμενοι.
Αποκτά έναν «αστικό νατουραλισμό», ενδυόμενη φυσικά στοιχεία σε γεωμετρικές
αναπτύξεις και υιοθετώντας ήχους, μυρωδιές, υφές και χρώματα υπαίθρου.
Παράλληλα ενδυναμώνεται η θεατρικότητά της με την κατάλληλη οργάνωση των
πορειών και των περιοχών στάσης και δημιουργείται ένας ενιαίος κεντρικός χώρος, η
διευρυμένη σκηνή για την τέλεση των αστικών δρώμενων στην οποία «εισρέουν» οι
άνθρωποι και οι ανάγκες τους.
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Δημήτρης Χάμψας - Ορέστης Οικονομίδης Γιώργος Χάμψας
Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας (Πλατεία Νίκης)
της Κοζάνης
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Ενώ στο παρελθόν αντιλαμβανόταν και επιβεβαίωνε κάποιος τον κόσμο γύρω του και την
υπόσταση του διπλανού του μέσω της άμεσης
ακοής και όρασης, ο σημερινός άνθρωπος
εμπιστεύεται μια ακοή και όραση τεχνητή. Η
άποψή του διαμορφώνεται από αγορεύσεις
και αναλύσεις που μεταδίδονται τηλεοπτικά,
όταν ταυτόχρονα τείνει να συνάπτει σχέσεις
α–πρόσωπες, σε εικονικά «σημεία συνάντησης».
Η πρόταση ανακαλεί την Ιδέα της αρχαίας
Αγοράς, προκειμένου να αποδώσει στην πόλη
τον ελάχιστο μα ουσιαστικό δημοκρατικό
χώρο: μια γεωμετρική επιφάνεια πολιτικού και
εμπορικού χαρακτήρα. Η ορθογωνική αυτή
επιφάνεια προορίζεται να λειτουργεί ως μια
«σκηνή» του πολιτικού βίου της πόλης, υποστηρίζοντας και προβάλλοντας τις καθημερινές ή επετειακές, αυθόρμητες ή προγραμματισμένες δραστηριότητες των πολιτών.

ΣΕΛ. 13
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Παναγιώτης Ρούπας - Γιώτα Πασσιά
Διαμόρφωση της Κεντρικής Πλατείας (Πλατεία Νίκης)
της Κοζάνης
Πανελλήνιος Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

Η μελέτη αναλύει τις δυνάμεις του αστικού ιστού και ιεραρχημένες τις διαχειρίζεται ως άξονες για την σύνθεση των προτεινόμενων επεμβάσεων. Στην πλατεία, ίσως
τον πιο δυναμικό χώρο της πόλης, προτείνουμε πολυλειτουργικές κατασκευές και διαμορφώνουμε χώρους διαφορετικών ποιοτήτων και κλίμακας. Η κεντρική περιοχή
με τα σκληρά υλικά, τις ελάχιστες φυτεύσεις και την ενιαία δαπεδόστρωση, αναφέρεται στην αστική πλατεία. Το βορειότερο
τμήμα προσεγγίζει ποιοτικά μια πλατεία γειτονιάς, με μαλακά υλικά, για χρήσεις μικρότερης κλίμακας. Τέλος, στο νότιο άκρο διαμορφώνουμε ένα ισχυρό ‘πράσινο’ όριο.
Τις τρεις αυτές περιοχές οριοθετεί μια ελαφριά κατασκευή εξεδρών-στεγάστρου η
οποία επιτρέπει στον χρήστη μια διαφορετική δυνατότητα : την θέαση της πλατείας από ένα άλλο επίπεδο, την διαφορετική
συμμετοχή του στον ρυθμό της πόλης.
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Αθηνά Μεντεσίδου - Δημοσθένης Σάκκος
Κοζάνη: “Η Άλλη Οπική”

Η βόλτα στα στενά δρομάκια του κεντρικού
αστικού ιστού της Κοζάνης είναι ικανή να
αναδείξει σημεία και κτήρια ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
Όμως ο βίαιος τρόπος ένταξης τους στον
σύγχρονο αστικό ιστό τα καθιστά αφανή
και απαρατήρητα στο βλέμμα τόσο ενός
παρατηρητή όσο και των περίοικων. Στόχο μας αποτελεί η διαμόρφωση ενός οργανωμένου δικτύου διαδρομών αποτελούμενων από πεζοδρόμους και σημεία στάσης
που αναμένεται να αναδείξουν τον ιστορικό
δυναμισμό του κέντρου. Επειδή ο τρόπος
που κινούμαστε στην πόλη δεν είναι φυσικός αλλά πολιτιστικός και κοινωνικός, οι διαδρομές αυτές πρόκειται να συνδέουν κτήρια και σημεία ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ,
εντείνοντας τον πολυκεντρικό χαρακτήρα
των κεντρικών περιοχών και συντελώντας
στην ολική ποιοτική αναβάθμιση της Κοζάνης στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.
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Λεμονιά Καραγιάννη - Ευανθία Κορομπέλη Ζώη Τσατίρη
Πολεοδομική Μελέτη της πόλης της Κοζάνης

Στην πρόταση, για την ευρύτερη περιοχή,
αλλά και για την πόλη της Κοζάνης, βασικός
κατευθυντήριος άξονας είναι η ενίσχυση της
εικόνας του μητροπολιτικού κέντρου που τη
χαρακτηρίζει σήμερα και ο προσδιορισμός
των πόλων έλξης γύρω από τους οποίους
αναπτύσσονται ποικίλες δραστηριότητες
(ΖΕΠ-πανεπιστήμιο, νέο δημαρχείο, ΤΕΙ,κτλ.).
Γίνεται σχεδιασμός, με σκοπό τη διαμόρφωση του πολεοδομικού μοντέλου εκείνου που
θα μπορούσε να συνδυαστεί με τις κοινωνικές ανάγκες, το περιβάλλον, το χαρακτήρα,
το παρελθόν και την πολιτιστική κληρονομιά
της πόλης για το μέλλον.
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Αντιγόνη Μητούλη
Μορφές αστικών επεκτάσεων στην Ευρώπη και διερευνηση εργαλείων προώθησης της συμπαγούς πολεοδομίας (Compact City).
Η περίπτωση της Κοζάνης
Το πρόβλημα της διάχυσης των πόλεων
προς την περιφέρειά τους είναι εξαιρετικά
σοβαρό. Οι βασικότερες επιπτώσεις του
είναι η αύξηση του μήκους των μετακινήσεων, η ανάλογη παραγωγή αερίων του
θερμοκηπίου καθώς και η παραμόρφωση
της κλίμακας του αστικού χώρου με αποτέλεσμα την αποξένωση των κατοίκων. Για
την άσκηση πολιτικών συγκράτησης των
επεκτάσεων ένα από τα πρώτα βήματα είναι η κατανόηση της μορφής τους και των
παραγόντων που τις κατευθύνουν. Αναλύθηκαν λοιπόν 12 Ευρωπαϊκές πόλεις και
δόθηκε έμφαση στην Κοζάνη όπου εξετάστηκαν πολύ πιο αναλυτικά τόσο οι πολιτικές που ασκήθηκαν όσο και τα αποτελέσματά τους. Θεωρώντας δεδομένο ότι η
πραγματική συγκράτηση των επεκτάσεων
θα επιτευχθεί μόνο από ριζικές, καινοτόμες
και αποφασιστικές πολιτικές σχεδιάστηκαν
εργαλεία σχεδιασμού προς αυτή την κατεύθυνση. Με πρότυπη πόλη την πόλη του Γιόρκ-Αγγλία και την υφιστάμενη κατάσταση
της πόλης της Κοζάνης προτάθηκαν δορυφορικές εξαρτήσεις με ένα μέσο σταθερής
τροχιάς μεταξύ Κοζάνης και Κοίλων.
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Οικολογική Κίνηση
Απόψεις - προτάσεις της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης
για θέματα αστικού και περιαστικού πρασίνου

						

Ένα Πράσινο Συμβόλαιο

Τα θέματα πρασίνου συνδέονται με τις λειτουργίες και τη δομή μιας πόλης. Ειδικά για την
Κοζάνη, που ασφυκτιά από την πυκνή δόμηση, τις αυθαιρεσίες και την προβληματική
ρυμοτομία, οι χώροι πρασίνου είναι ΖΩΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ. Η πρόταση αποσκοπεί σε μια πιο
ανοιχτή και φιλική πόλη, που θα αξιοποιεί και θα σέβεται κάθε τετραγωνικό μέτρο του
αστικού και περιαστικού πρασίνου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται ένα μακρόπνοο επιχειρησιακό σχέδιο πρασίνου, ένα πράσινο συμβόλαιο, και παράλληλες διορθωτικές κινήσεις
για τη συντήρηση, την αναβάθμιση και την προστασία των λιγοστών πράσινων οάσεων της
Κοζάνης.
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Βασιλειάδου Παρασκευή - Άρσις - Ηλιαχτίδα
Ανάπηρη Πόλη

Θα γίνει στην έκθεση του Imagine the City μια παρουσίαση των προβλημάτων μετακίνησης
των ατόμων με αναπηρία στην πόλη της Κοζάνης: η ελλιπής πρόβλεψη για την μετακίνηση
των ατόμων με αναπηρία, η έλλειψη μπαρών, οι κακοτεχνίες στις υπάρχουσες μπάρες και
στα πεζοδρόμια, η έλλειψη ενός δικτύου άνετης μετακίνησης μέσα στην πόλη ατόμων με
αναπηρία. Σκοπός της πινακίδας είναι να ευαισθητοποιήσει, να φέρει τον καθένα μας στη
θέση ενός ατόμου με κινητικά προβλήματα, ώστε να δημιουργηθεί ένας πυρήνας πίεσης
προς τους ιθύνοντες για μικρές ή μεγαλύτερες αλλαγές.
Η πινακίδα θα περιλαμβάνει φωτογραφίες από τις δυσκολίες που συναντούν άτομα με
αναπηρία μέσα στην πόλη, έκθεση του προβλήματος και διατυπωμένες απλές προτάσεις
για τη βελτίωση της προσβασιμότητας. Επιδίωξη είναι να γίνει στο μέλλον μία εκτεταμένη
παρέμβαση ευαισθητοποίησης στα πλαίσια των εκδηλώσεων Imagine the City.
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Τιάλιος Ζήσης
Ανάπλαση – ενοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων ελεύθερων
χώρων με στόχο τη βελτίωση του μικροκλίματος σε πυκνοδομημένες αστικές περιοχές.
Μελέτη περίπτωσης: η πόλη της Κοζάνης
Περιγράφονται οι συνθήκες που οδήγησαν
στη δημιουργία του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος στην πόλη. Αναλύεται η υπάρχουσα κατάσταση και τα περιβαλλοντικά
προβλήματα που εμφανίζει, που είναι παρόμοια με αυτά άλλων ελληνικών πόλεων
αντίστοιχου μεγέθους, ενώ γίνετα αναφορά στην κατάσταση των εσωτερικών ακάλυπτων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται πρόταση
ενοποίησης – ανάπλασης των ακάλυπτων
χώρων σε συγκεκριμένο Ο.Τ., με στόχο τη
βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών.
Τέλος, γίνεται συνοπτική αναφορά στη
δυνατότητα δημιουργίας “δικτύου” ιδιωτικών – δημόσιων ελεύθερων χώρων, σε μια
επέμβαση μεγαλύτερης κλίμακας, που θα
μπορούσε να βελτιώσει τις συνθήκες θερμικής άνεσης όχι μόνο τοπικά, αλλά σε μεγάλο κομμάτι της πόλης, ενώ ταυτόχρονα
θα συντελούσε πέρα από την περιβαλλοντική και στην αισθητική της αναβάθμιση.
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Έλενα Μεντεσίδου-Τσιόπτσια
Ακάλυπτος Χώρος Δημοτικού Κτηρίου

Προτείνεται ήπια αρχιτεκτονική επέμβαση στον ακάλυπτο κτηρίου δημόσιων υπηρεσιών
(Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κοζάνης, Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη) με χώρο πρασίνου, διατήρηση της υπάρχουσας φύτευσης, κατασκευή μόνιμων καθισμάτων περιμετρικά
και τοποθέτηση πινακίδας με ιστορικά στοιχεία και αναφορές για την ευρύτερη περιοχή
(στη συγκεκριμένη τοποθεσία τον προηγούμενο αιώνα στεγάζονταν τα σφαγεία και τα χασάπικα της πόλης, ενώ στη νότια πλευρά του δεσποζε ένας τεράστιος πλάτανος).
Ο χώρος είναι ιδανικός για αστικές συναθροίσεις και υπαίθριες εκδηλώσεις μικρής κλίμακας.
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Βιογραφικά Συμμετεχόντων

Βασιλόπουλος Βασίλειος
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1975. Αποφοίτησε από την Αρχιτεκτονική Σχολή του
Α.Π.Θ. το 2000 και συνέχισε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην Bartlett School of
Architecture στο Λονδίνο (MSc Urban Design). Δούλεψε σε γνωστά αρχιτεκτονικά
γραφεία στην Θεσσαλονίκη και υπήρξε μέλος της αρχιτεκτονικής ομάδας Room
for Thought στην Αθήνα. Δίδαξε αρχιτεκτονικό σχεδιασμό στην Αρχιτεκτονική
Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετείχε σε αρχιτεκτονικές εκθέσεις και
διαγωνισμούς με διακρίσεις. Από το 2008 διατηρεί αρχιτεκτονικά γραφεία στην
Κοζάνη και στην Άφυτο Χαλκιδικής.
Γαβριηλίδου Σοφία
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Είναι διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός
του Α.Π.Θ. Σήμερα κατοικεί και εδρεύει στην Κοζάνη, όπου διατηρεί Τεχνικό Γραφείο.
Ευθυμίου Ευτύχης
Βιολόγος και Σχεδιαστής, ερευνά τους τρόπους εφαρμογής της συστημικής σκέψης
στο σχεδιασμό και στη μορφογέννεση. Ασχολείται ενεργά με το σχεδιασμό σε όλα
τα επίπεδα, από τα κόμιξ έως την αρχιτεκτονική, διερευνώντας τους υβριδικούς
χώρους μεταξύ πραγματικού και ψηφιακού κόσμου. Σπούδασε Βιολογία στο
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του
στην Αρχιτεκτονική του Βόλου. Παράλληλα, διδάσκει αλγοριθμικό σχεδιασμό και
prototyping, ενώ δοκιμάζεται στην αυτοέκδοση και τη σκηνογραφία. Έχει εκθέσει
σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θα ήθελε ο κόσμος να μοιάζει περισσότερο στο μπλοκάκι
του.
Ζαραβέλλα Ελένη
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Το 2004 αποφοίτησε από το Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης. Το 2010 αποφοίτησε από το μεταπτυχιακό με τίτλο «Σεισμική Μηχανική
και αντισεισμικές κατασκευές» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστήμιου. Ζει και
εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας στην Κοζάνη. Είναι μέλος του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Μόνιμης Επιτροπής Πολιτισμού του ΤΕΕ / Τμήματος
Δυτικής Μακεδονίας.
Ζιώγας Κωνσταντίνος
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Το 2000 αποφοίτησε από το Τμήμα
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκτοτε ζει και εργάζεται ως ελεύθερος
επαγγελματίας στην πόλη της Κοζάνης.
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Καραγιάννη Λεμονιά
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1988 και φοίτησε στην σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για ένα εξάμηνο
στο ‘Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de lVallès / ETSAV της Βαρκελώνης.
Αποφοίτησε από την σχολή Αρχιτεκτόνων τον Φεβρουάριο του 2012 με βαθμό
πτυχίου 8.62. Εργάστηκε στην εταιρεία τεχνικών μελετών Π. Μακρίδης και
Συνεργάτες (PM + A) (Σεπτέμβριος –Νοέμβριος 2012). Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά
workshops: Ecoweek 2012 –International happening for ‘Green’ Design and
Intervention Thessaloniki Greece και EWWUD- European Workshop Waterfront
Urban Design 2011 – ανασχεδιασμός του θαλάσσιου μετώπου της πόλης της
Λισαβόνας.
Καρμαζής Ευθύμιος
Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1975. Σπούδασε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ
στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών από το οποίο αποφοίτησε το 1998. Κατέχει
Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων. Από το 2001 εργάζεται
στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης , όπου απασχολείται σε
Μελέτες & Επιβλέψεις Δημοσίων Έργων καθώς και στη κατασκευή Έργων με
Αυτεπιστασία.
Κορομπέλη Ευανθία
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1987. Φοίτησε στην σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για ένα εξάμηνο στο Ecole
nationale supérieure d’ Architecture de Toulouse. Συμμετείχε εθελοντικά στο
έργο «Διαμόρφωση – Ανάδειξη του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Θήρας».
Εργάστηκε στο αρχι τεκτονικό γραφείο SPARCH Σακελαρίδου – Παπανικολάου.
Από 01/01/2013 εργάζεται στην Τεχνική Υπηρεσία της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου
Όρους. Συμμετείχε στο Ευρωπαϊκό workshop: Ecoweek 2012 - Διεθνής Συνάντηση
Σχεδιασμού και Παρέμβασης, Θεσσαλονίκη – International happening for ‘Green’
Design and Intervention Thessaloniki Greece.
Κουτσονάνου Αννίτα
Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
του Πανεπιστημίου Πατρών και του Centre for Cultural Studies του πανεπιστημίου
Goldsmiths του University of London. Έχει εργαστεί σε αρχιτεκτονικά γραφεία και
σε πολιτιστικούς φορείς στην Αθήνα, την Πάτρα, τη Βενετία και το Λονδίνο κι έχει
συμμετάσχει σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Από το 2010 διατηρεί αρχιτεκτονικό
γραφείο στην Κοζάνη.
Λιάνα Άννα
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το 2004 αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος
με τίτλο Διαχείριση Τεχνικών Έργων, του Ε.Α.Π. Συνεργάστηκε με μελετητικά και
κατασκευαστικά γραφεία στη Θεσσαλονίκη(2004-2009). Από το 2009 διατηρεί
αρχιτεκτονικά γραφεία στην Κοζάνη και στις Κυκλάδες.
Μητούλη Αντιγόνη
Υποψήφια Διδάκτωρ του Τμήματος Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Α.Π.Θ. στον Τομέας της Χαρτογραφίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στον
Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων αποφοίτησε το 2006 από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων
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Μηχανικών του Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας της Πολυτεχνικής Σχολής
του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τακτικό μέλος των Συμβουλίων
Αρχιτεκτονικής του Ν.Καστοριάς και μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
και των Μόνιμων Επιτροπών Πολιτισμού και Χωροταξίας & Πολεοδομίας του ΤΕΕ/
Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
Παλασίδου Ελένη
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ποντοκώμη Κοζάνης. Το 2010 αποφοίτησε από το
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκτοτε ζει και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας
στην Κοζάνη. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και της Μόνιμης
Επιτροπής Χωροταξίας και Πολεοδομίας του ΤΕΕ / Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας.
Έχει επίσης εργαστεί ως εκπαιδευτικός και υπεύθυνη σπουδών στο χώρο της
ξενόγλωσσης εκπαίδευσης.
Παπαδημητρίου Νίκος
Τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές στην Καλαμάτα. Μετά τις σπουδές στο ΕΜΠ
(1969-1974) εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας έως το 1981. Στη συνέχεια
προσλήφθηκε στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπου εργάστηκε έως
το 2007. Στο διάστημα 1991-1992 παρακολούθησε μαθήματα βιομηχανικού σχεδίου
(στον τομέα του αυτοκινήτου) στην Ιταλία. Από το 2007 κινείται μεταξύ Αθήνας και
Βρυξελλών και ασχολείται με το ελεύθερο επάγγελμα.
Ρακοπούλου Ι. Σώνια
Γεννήθηκε στο Dortmund της Γερμανίας. Απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής του
Α.Π.Θ. - Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, (βαθμός πτυχίου 8,12). Ενεργειακός
Επιθεωρητής Κτιρίων, Εγκαταστάσεων Κλιματισμού, Ενεργειακός Επιθεωρητής
Λεβήτων, Εγκαταστάσεων Θέρμανσης. Κάτοχος πτυχίου πληροφορικής. Ειδικευμένη
στον τρισδιάστατο σχεδιασμό. Συμμετοχή στις ανασκαφές στο Δίον Πιερίας (2007).
Εισηγήτρια ημερίδας (Λίμνη Ευβοίας-2009) με θέμα «δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά
έργα στο Δήμο Αιγαίων τον 19ο και τον 20ο αιώνα» παρουσιάζοντας το αρχοντικό
Τομπάζη. Από το 2010 διατηρεί αρχιτεκτονικό γραφείο στην Κοζάνη.
Σκόρδας Στυλιανός
Γεννήθηκε το 1975 στην Κοζάνη. Αποφοίτησε το 2004 από τη Σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στην Αθήνα συνεργάστηκε
με αρχιτεκτονικά γραφεία και συμμετείχε σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και
διαγωνισμούς μελετών (Στέγαστρο προστασίας Λυκείου Αριστοτέλη, Αποκατάσταση
- Αναδιάρθρωση Αττικού Άλσους). Από το 2007 ζει και εργάζεται στην Κοζάνη.
Σπανιόλα Μαρία
Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Το 2000 αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην
Bartlett School of Architecture στο Λονδίνο (March in architectural design). Έχει
συνεργαστεί με γνωστά μελετητικά γραφεία στην Θεσσαλονίκη (2000-2002)στο
Λονδίνο (2003-2004)και στην Αθήνα (2004-2010). Από το 2010 διατηρεί αρχιτεκτονικό
γραφείο στην Κοζάνη.
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Τιάλιος Ζήσης
Απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ (1999). Εργάστηκε στην
εταιρία PLM Hellas ως επιθεωρητής εγκαταστάσεων (2000-2003), με αντικείμενο τη
μελέτη –επίβλεψη και συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων. Από το 2003 είναι καθηγητής
πληροφορικής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως ωρομίσθιος
καθηγητής στα ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, ως επιμορφωτής σε σεμινάρια του ΟΑΕΔ
καθώς και σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ. Από το 2009 είναι μεταπτυχιακός φοιτητής
στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού Πόλεων και Κτηρίων του ΕΑΠ.
Τσατίρη Ζωή
Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 1987. Φοίτησε στην σχολή Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και για ένα εξάμηνο
στο Ecole nationale supérieure d’ Architecture της Τουλούζης. Αποφοίτησε από την
σχολή Αρχιτεκτόνων τον Φεβρουάριο του 2012, με βαθμό 8.86 και μέχρι σήμερα
συνεργάζεται με την εταιρία ANCA- Τεχνική μελετητική. Ανέλαβε την μελέτη για την
κατασκευή φαρμακείου στον νομό Θεσσαλονίκης και συμμετείχε στην αρχιτεκτονική
μελέτη εφαρμογής για την κατασκευή παιδικού σταθμού στην Ν. Ρεδαιστό.
Συμμετοχη σε Ευρωπαϊκά workshops: Ecoweek 2012 –International happening
for ‘Green’ Design and Intervention Thessaloniki Greece και EWWUD- European
Workshop Waterfront Urban Design 2011 (ανασχεδιασμός του θαλάσσιου μετώπου
της πόλης της Λισαβόνας).
Τσιρέκα Δέσποινα (Μπέτυ)
Γεννήθηκε στην Κοζάνη το 1984. Σπούδασε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και φοιτά στο τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιασμού
του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας. Από το 2011 ζει και δραστηριοποιείται στην Κοζάνη.
Αρχιτεκτονικό γραφείο Δημήτρη Γ. Χάμψα
Ιδρύθηκε το 2008 και έχει εισέλθει δυναμικά στο χώρο των ολοκληρωμένων κτηριακών
μελετών και την κατασκευή. Έχει εκπονήσει μελέτες, για δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Παράλληλα, η τακτική συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς προσφέρει
την ευκαιρία να ερευνηθούν κρίσιμα και σύνθετα ζητήματα της αρχιτεκτονικής ή
και να δοκιμασθούν καινοτόμες μέθοδοι επίλυσης, εμπειρία η οποία αξιοποιείται
στα έργα που ανατίθενται στο γραφείο. Το μέχρι σήμερα πραγματοποιημένο έργο
(υλοποιημένο υπό την επίβλεψη/καθοδήγηση και την ευθύνη του γραφείου) αφορά
κυρίως σε χώρους κατοικίας και εμπορικών καταστημάτων. Το έργο του γραφείου
(ερευνητικό ή αρχιτεκτονικό) έχει φιλοξενηθεί σε περιοδικά, καταλόγους, εκθέσεις
και επιστημονικά συνέδρια σχετικά με την αρχιτεκτονική και την πολεοδομία.
Studioentropia (Παναγιώτης Ρούπας - Γιώτα Πασσιά)
Η βασική ομάδα του studioentropia αποτελείται από τους Παναγιώτη Ρούπα και Γιώτα
Πασσιά, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς ΕΜΠ και δραστηριοποιείται από το 2007. Η ομάδα
εκπονεί μελέτες για ιδιωτικά έργα ενώ παράλληλα συμμετέχει σε πανελλαδικούς και
διεθνείς διαγωνισμούς. Ασχολείται με την αρχιτεκτονική, την αρχιτεκτονική τοπίου,
τον σχεδιασμό εσωτερικών χώρων, τον βιομηχανικό σχεδιασμό και την γραφιστική.
Επιδίωξή της είναι να συνεχίσει να θεωρεί την αρχιτεκτονική ως σύστημα ευέλικτο
και ανοιχτό, διαχειριζόμενη όλα τα χωρικά συστήματα ως δυναμικά.
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Αντζουλάτου Χριστίνα
Είναι δευτεροετής φοιτήτρια αρχιτεκτονικής (πολυτεχνείο Κρήτης), της αρέσουν τα
κόμιξ και η εξοχή. Αναζητά εναλλακτικές θεωρήσεις του χώρου και της μορφής, που
θα την οδηγήσουν στη δημιουργία του προσωπικού σχεδιαστικού της δοκιμίου. Εν τω
μεταξύ επιδίδεται με πάθος σε οποιοδήποτε σχεδιαστικό εγχείρημα, είτε πρόκειται
για κάποιο φοιτητικό διαγωνισμό, είτε για το γέμισμα μιας σελίδας με γραμμές.

Δεσποτίδης Ιάσονας
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1991. Μεγάλωσε στη Κοζάνη και ολοκλήρωσε
τη Μέση Εκπαίδευση στο Γ! Λύκειο Κοζάνης. Στην Αρχιτεκτονική Σχολή του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης φοιτά από το 2009.

Μεντεσίδου Αθηνά
Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης το 2009. Τον
ίδιο χρόνο εισήχθει στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Βρίσκεται στο
9ο εξάμηνο των σπουδών της. Το 7ο εξάμηνο των σπουδών της το παρακολούθησε
στο τμήμα αρχιτεκτόνων της πολυτεχνικής σχολής στο Άαχεν.Έχει συμμετάσχει
σε 2 εκθέσεις, η μία είχε ως θέμα την κατοικία και η άλλη είχε ως αντικείμενο τη
συντήρηση και αποκατάσταση κτιριακών συνόλων. Τέλος το 2013 συμμετείχε στο
workshop του προγράμματος smanful με θέμα τον επανασχεδιασμό περιοχών με
μονομερή χαρακτηρα.

Νευροκοπλή Φωτεινή
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1991. Μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη και ολοκλήρωσε
τη Μέση Εκπαίδευση στο Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Στην Αρχιτεκτονική Σχολή
του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης φοιτά από το 2009.

Σάκκος Δημοσθένης
Γεννήθηκε στην Κοζάνη. Αποφοίτησε από το 1ο Γενικό Λύκειο Πτολεμαϊδας το
2008 και το 2009 εισήχθει στο τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Βρίσκεται στο 9ο εξάμηνο των σπουδών του.
Στο χρονικό διάστημα αυτό παρακολούθησε σεμινάριο με θέμα τη συντήρηση
και αποκατάσταση μνημείων, ενώ συμμετείχε επίσης σε δύο εκθέσεις, η μία με
αντικείμενο την κατοικία και η δεύτερη με θέμα την επανάχρηση περιοχών, στις
οποίες εντοπίζονται εστίες υποβάθμισης. Τέλος το 2011 συμμετείχε σε workshop με
θέμα ερείπια του παρελθόντος.

Τράγιας Βασίλειος
Γεννήθηκε το 1974 στην Κοζάνη Αποφοίτησε το 1999 από το τμήμα Εσωτερικής
Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων της Σχολής
Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας. Είναι τελειόφοιτος στο τμήμα Αρχιτεκτόνων
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. Από το 2000 ζει και εργάζεται στην
Κοζάνη.

ΦΑΝΤΑΣΟΥΤΗΝΠΟΛΗ : ΚΟΖΑΝΗ 2013

Βασιλειάδου Παρασκευή
Η Παρασκευή Βασιλειάδου είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλοσοφικής,
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με ειδίκευση στην
Ψυχολογία. Τα τελευταία 8 χρόνια εργάζεται σε διάφορες θέσεις που αφορούν στον
εκπαιδευτικό ή εμπορικό τομέα.
Τσιόπτσια-Μεντεσίδου Έλενα
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κοζάνη, όπου τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές
της. Φοίτησε στη Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης και στη Σχολή
ξεναγών Θεσσαλονίκης. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στην Αγγλία, City
University, London UK (Τμήμα Ιστορίας) & OCA London UK (Τμήμα Ιστορίας της
Τέχνης). Είναι Εκπαιδεύτρια Εκπαιδευτών Πλοιοσυνοδών του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού πιστοποιημένη από τον ΕΟΤ και τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς της
Γερμανίας και της Ιταλίας.
Εργάστηκε επί σειρά ετών ως Αεροσυνοδός (GULF AIR) και ως Ξεναγός. Έχει άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος στην αγγλική και γαλλική γλώσσα.
ΑΡΣΙΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ
Η ΑΡΣΙΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός, οργανισμός. Από το
2007 οργανώνει υπηρεσίες, παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, για την καταπολέμηση
της φτώχειας, την υποστήριξη των νέων, την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
και την ενδυνάμωση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Στόχος της είναι η κάλυψη του
κενού στην πρόληψη αλλά και στην αντιμετώπιση των φαινομένων της φτώχειας,
του κοινωνικού αποκλεισμού και του ρατσισμού που ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει
επιφέρει. Παράλληλα, ενισχύει τη φωνή και τη δράση των ενεργών πολιτών, μέσα από
την ανάπτυξη και την προώθηση του εθελοντισμού σε τοπικό επίπεδο. Οι δράσεις της
ΑΡΣΙΣ-ΚΟΖΑΝΗΣ, πλαισιώνονται με περισσότερους από 100 εθελοντές.
«Ηλιαχτίδα»
Ο Σύλλογος Γονέων & Φίλων Παιδιών με Αισθησιοκινητικές Διαταραχές Δυτ.
Μακεδονίας με την επωνυμία «Ηλιαχτίδα» ιδρύθηκε το 1999, στην Κοζάνη, ως μη
κερδοσκοπικό Σωματείο. Συγκροτήθηκε από γονείς παιδιών με προβλήματα κίνησης,
διαταραχές λόγου, νοητική υστέρηση, καθώς και από πολίτες της περιοχής.
http://www.noesi.gr/pronoise/iliaxtida-ditmak#sthash.S0vDlP0h.dpuf
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Δημιουργήθηκε από ενεργούς και οικολογικά ευαισθητοποιημένους πολίτες της
Κοζάνης το 1986. Σκοποί της Ο.Κ.Κ. είναι : η προστασία της φύσης, η ανάπτυξη της
οικολογικής συνείδησης, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάπτυξη
δράσεων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των γενικότερων στόχων της όπως η
προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Η Ο.Κ.
έχει περισσότερα από 100 μέλη και διοικείται από 7μελές διοικητικό συμβούλιο, ενώ,
αναπτύσσει δράσεις όπως: παρεμβάσεις σε ευαίσθητες περιοχές για την προστασία
και ανάδειξη παραδοσιακών ορειβατικών μονοπατιών και παραδοσιακών οικισμών,
παρεμβάσεις προστασίας των ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων στην πόλη,
δενδροφυτεύσεις, δράσεις ευαισθητοποίησης και συμμετοχή σε εκπαιδευτικά
προγράμματα. Η Οικολογική Κίνηση έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα ζητήματα
του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος της Κοζάνης όπως π.χ. η κήρυξη σε
διατηρητέο μνημείο του κτήριου του Ξενία Κοζάνης.
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
WORKSHOP “PERFORMANCE NOW V.4”

Σύλληψη/διδασκαλία: Αγγελική Αυγητίδου
Το Performance now v.4: performance και
αρχιτεκτονική – τόποι αναχώρησης, ήταν ένα
τριήμερο βιωματικό εργαστήριο performance
art και αρχιτεκτονικής που πραγματοποιήθηκε
στους χώρους του πρώην Σιδηροδρομικού
Σταθμού Κοζάνης. Στόχος του εργαστηρίου,
στο οποίο συμμετείχαν φοιτητές/τριες και
πρόσφατοι απόφοιτοι των Τμημάτων Εικαστικών
και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονικής
και Θεάτρου, ήταν η πειραματική εξερεύνηση,
μέσω του σώματος και της κίνησης, της
δυναμικής του χώρου, μέσω συνεργατικών
ασκήσεων, αυτοσχεδιασμού και θεωρητικής
παρουσίασης.

Τα δύο αυτά άτομα μπορεί να ζουν στο ίδιο ή σε
διαφορετικό μέρος, αλλά κάποια στιγμή στην
ζωή τους θα συναντηθούν και θα ενωθούν
οπωσδήποτε.
Η κλωστή , με την οποία είναι δεμένοι , μπορεί
να τεντώσει αλλά δεν σπάει ποτέ. Οι δυο
άνθρωποι είναι ενωμένοι στην ζωή τους, ήταν,
είναι και θα είναι….
Το έργο αποτελείται από ένα video διάρκειας
7:27’ και μια εικαστική εγκατάσταση 100x100cm

Φωτογράφηση: Πάτροκλος Σκαφίδας.
http://arealartist.wix.com/performance

ΑΣΤΙΚΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ
Κλίτσα Αντωνίου & Γιώργος Λάζογλου

RED STRING OF FATE
Έλενα Εφέογλου, Eικαστικός, ΜΑ Photography
Η “Κόκκινη Κλωστή της Μοίρας” αναφέρεται
σε ένα παλιό κινέζικο και ιαπωνικό μύθο.
Σύμφωνα με αυτό τον μύθο, οι Θεοί δένουν
με ένα κόκκινο νήμα το μικρό δάχτυλο ή τον
αστράγαλο δυο ανθρώπων που πρόκειται
να συναντηθούν στην ζωή τους και να
διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο ο ένας στη
ζωή του άλλου.
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Όπως ορίζει τους μη χώρους ο ανθρωπολόγος
Μαρκ Οζέ, ο σιδηροδρομικός σταθμός
Κοζάνης ανήκε κάποτε σε αυτήν την
κατηγορία. Οι μη χώροι είναι πρωτίστως
συνδεδεμένοι με μεταφορά και επικοινωνία και
συνήθως αποτελούν ειδικά κατασκεπασμένα
περιβάλλοντα, σχεδιασμένα για να ικανοποιούν
τις ανάγκες του σύγχρονου υπέρ-κινητικού
ανθρώπου.
Στερημένοι
ταυτότητας,
ιστορίας και κοινωνικοποίησης, οι μη-χώροι
λειτουργούν παροδικά,
σαν περάσματα,
εξυπηρετώντας κυρίως σκοπούς επικοινωνίας
και καταναλωτισμού. Στο πλαίσιο αυτής της
έκθεσης, οι καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις της
Κλίτσας Αντωνίου και του Γιώργου Λάζογλου
(“Παραλληλοτοπίες - Οι Κροκοσυλλέκτες”
και “Κάθε Τοίχος είναι Κήπος”) μετατρέπουν
τη μη-ανθρωπολογική φύση του μη-χώρου σε
χώρο με ανθρωπολογικά χαρακτηριστικά.

Έτσι ο σταθμός της Κοζάνης γίνεται πλέον
ένα "δοχείο" γεμάτο από στοιχεία ιστορίας,
αναπαραστάσεις ταυτότητας και ταυτόχρονα
τόπος όπου προωθείται η κοινωνικοποίηση.
Μαρίνα Μακρή, Επιμελήτρια έκθεσης

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
Φωτογραφικό
Εργαστήρι
Κοζάνης
“Φωτοδίοδος”
Τέσσερις
διαφορετικές
φωτογραφικές
προσεγγίσεις της πόλης:
1. « Η σιωπή της Κυριακής » από τον Αλέξανδρο
Βρεττάκο.
Κυριακάτικοι περίπατοι στους εμπορικούς
δρόμους αποκαλύπτουν μια πολιτεία σιωπής
μέσα από αντανακλάσεις και εικόνες βιτρινών.

AΣΤΙΚΑ ΤΟΠΙΑ
«Η άλλη Όψη - Σύνθεση και ανασύνθεση
εικόνων της πόλης»
Φωτογραφική Λέσχη Κοζάνης
Η Φωτογραφική Λέσχη Κοζάνης παρουσιάζει
τρείς φωτογραφικές προτάσεις.
1. «Πλατεία ματ»
Παρέμβαση στην πλατεία Αλώνια, 300x200cm,
φωτογραφίες, χαρτί, ξύλο, μεικτή τεχνική.
Δημιουργός Κουτσοσίμος Μανώλης
2. «Σε μία γκρίζα πόλη υπάρχει χρώμα; Υπάρχει,
αρκεί να το αναζητήσεις και να μάθεις να το
βλέπεις»
Φωτογραφικό κολάζ, 300x200cm
Δημιουργοί: Κώστας Ζυμπάς, Παντελής
Κουτσελάκης, Μανώλης Κουτσοσίμος, Βασίλης
Λότσιος, Λένα Τσιώγκα, Αντρέας Τζήμος, Πόπη
Σεραφείμ, Ξένια Παπαδοπούλου, Εφέογλου
Έλενα

2. «Κοζάνη 2021»
από τον Αλέξανδρο
Βρεττάκο.
Πώς θα γινόταν άραγε το τοπίο γύρω μας
αν αναγκαζόμασταν να ζήσουμε σε μια άλλη
πόλη; Μέσω της τεχνολογίας των υπολογιστών
και ακροβατώντας ανάμεσα στον σουρεαλισμό
και το κιτς επιχειρείται η αναπαράσταση μιας
πόλης πλημμυρισμένης.
3. «Η πόλη μου» από τους μαθητές του 6ου
Γυμνασίου Κοζάνης
Μια εξαιρετική φωτογραφική ερευνητική
εργασία με θέμα την πόλη στην οποία
μεγαλώνουν οι μαθητές.
4. «Χρώμα και πράσινο» από τον Απόστολο
Ιωαννίδη.
Με την βοήθεια της ψηφιακής επεξεργασίας
προστίθεται πράσινο με την μορφή φυτών
και αλλάζουν οι χρωματισμοί κτισμάτων
προσδοκώντας σε μια πιο χαρούμενη αστική
αισθητική.

3. «Η πόλη αλλιώς. Φουτουριστική ανασύνθεση»
Φωτογραφικό κολάζ, 300x200cm
Δημιουργοί: Κώστας Ζυμπάς, Παντελής
Κουτσελάκης, Μανώλης Κουτσοσίμος, Βασίλης
Λότσιος, Λένα Τσιώγκα, Αντρέας Τζήμος, Πόπη
Σεραφείμ, Ξένια Παπαδοπούλου, Εφέογλου
Έλενα
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ 1200+477
Η διέλευση μέσα από τις ράγες που
σηματοδοτεί την πορεία προς στην αποθήκη….
Υλικά παρατημένα – πεταμένα παίρνουν
ένα νέο ρόλο | γίνονται δομικά – χρηστικά –
διακοσμητικά στοιχεία και αποτελούν πλέον
ένα ορόσημο στο χώρο του σταθμού…
1200 μικρά + 477 μεγάλα πλαστικά μπουκάλια
νερού + ξύλο + μέταλλο τοποθετούνται
πάνω σε μια ξύλινη πλατφόρμα, που έχει τις
διαστάσεις βαγονιού.

όπως εξηγούν όλα τα βιβλία της οικονομίας,
αλλά οι ανταλλαγές αυτές δεν είναι μονάχα
ανταλλαγές
εμπορευμάτων,
είναι
και
ανταλλαγές λέξεων, πόθων, αναμνήσεων.
Το βιβλίο μου ανοίγει και κλείνει με εικόνες
ευτυχισμένων πόλεων που συνεχώς αλλάζουν
σχήμα και χάνονται, κρυμμένες μέσα σε
δυστυχισμένες πόλεις...» Ίταλο Καλβίνο
Τα παιδιά κάνουν μια νέα αρχή με μια
ευτυχισμένη πόλη που δεν έχει πια που να
κρυφτεί…

ΑΟΡΑΤΕΣ ΠΟΛΕΙΣ
σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων
Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα πλαίσια των
Παραμυθένιων Κυριακών
Τα παιδιά έγιναν μικροί Μάρκο Πόλο
και δημιούργησαν μια υπέροχη μακέτα
της Σωφρονίας ,της Ολίντα (πόλεις που
αναφέρονται στο βιβλίο του Ίταλο Καλβίνο «οι
αόρατες πόλεις» ) και της δικιάς τους νέας
πόλης.
«…Οι πόλεις είναι ένα σύνολο πραγμάτων:
απομνημονεύσεων, επιθυμιών, σημείων μιας
γλώσσας, οι πόλεις είναι τόποι ανταλλαγών,
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ΣΤΟ ΒΑΓΟΝΙ ΞΑΝΑ
Εμπνεόμενοι από το χώρο και την ποιητική του,
διαμορφώνουμε το εγκαταλειμμένο βαγόνι
του σιδηροδρομικού σταθμού και το θέτουμε
σε τροχιά έτοιμο, να φιλοξενήσει κάθε είδους
ταξιδευτή.
Τόπος: ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΟ ΒΑΓΟΝΙ
Σημείο Αναχώρησης: ΝΤΟΥ ΚΑΦΕ
Άφιξη: ώρα 19:00, Παρασκευή 4/10/2013

ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ... ΑΛΛΙΩΣ
συνδιοργάνωση με το Δίκτυο Πολιτών Pro-tasis

STREET ART

Ή πως μπορεί ένας χώρος στάθμευσης
να αποκτήσει ένα κυριακάτικο πρωϊνό
μια άλλη χρήση. Στόχος της δράσης
είναι να μεταμορφώσει προσωρινά ένα
χώρο στάθμευσης σε τόπο συνύπαρξης,
κοινωνικοποίησης και εν τέλει έκφρασης,
αλλάζοντας για λίγο την καθημερινή όψη της
πόλης. Ο ζωτικός χώρος που τόσο μας λείπει
στο αστικό κέντρο, αφού περισσεύουν τα
αυτοκίνητα και η κίνηση, επιστρέφει για λίγο
στους πολίτες για να τον χρησιμοποιήσουν,
όπως επιθυμούν.

Μια σκάλα, ένας άδειος τοίχος, μια παλιά
πόρτα που ανασύρει μνήμες, ένας κορμός
δέντρου, μια κολώνα και ό,τι άλλο μπορεί να
φανταστεί κάποιος σε έναν δημόσιο χώρο,
μπορεί να μετατραπεί σε έργο τέχνης ορατό
σε όλους. Καλλιτέχνες μπορούν μ’ αυτόν τον
τρόπο να περάσουν με φαντασία και χιούμορ
τα μηνύματά τους, να τονίσουν ελλείψεις,
να δώσουν χρώμα στο μουντό και άχαρο,
να μετατρέψουν το δημόσιο χώρο σε χώρο
δημιουργίας, συνεύρεσης και χαλάρωσης.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ
«Το να ζεις σημαίνει να αφήνεις τα ίχνη σου»
Walter Benjamin
Φτιάχνουμε κατασκευές σκεπτόμενοι την πόλη
και δημιουργούμε το δικό μας αποτύπωμα για
αυτήν. Ένα εικαστικό εργαστήρι με πλαστελίνη,
γύψο και διάφορα αντικείμενα, που έχει σκοπό
να ενεργοποιήσει την φαντασία των παιδιών και
να θέσει ζητήματα μορφών, χώρου και πόλης.
Ποια είναι τα σημάδια που αφήνει η πόλη στους
πολίτες;
Ποιο είναι το δικό μας ίχνος στον χώρο και στην
πόλη;
Πως μπορούμε να την φανταστούμε αλλιώς ;
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ΦΩΣ ΚΑΙ ΗΧΟΣ
Διάσπαρτα στην πόλη, δίπλα μας αλλά πολλές
φορές καλά κρυμμένα από τις πολυκατοικίες, είναι υπέροχα και μας θυμίζουν την πόλη
που χάσαμε: διατηρητέα κτήρια, που έχουν
απωλέσει τη χρήση τους συνεχίζουν όμως να
υπάρχουν σαν “νεκρά’’ κελύφη μέσα σε ένα
ζωντανό ιστό.
Με τη χρήση φωτισμού και μουσικής “ζωντανεύουμε” δυο διατηρητέα κτήρια, το Αρχοντικό Βαμβακά και το Ξενοδοχείο Πανελλήνιον,
αναδεικνύοντας το παρελθόν και το παρόν
τους και καθιστώντας αυτά ικανά να “ζήσουν”
και στο μέλλον.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
στον υπαίθριο χώρο παραπλεύρως του
Αρχοντικού Βαμβακά
σε συνεργασία με το Vespa Club Κοζάνης
Ανάμεσα στο χτισμένο της πόλης, συχνά
προκύπτουν (μέσα από τους μετασχηματισμούς
της στον χώρο και τον χρόνο) χώροι κενοί,
αχρησιμοποίητοι, αόρατοι στην ζωή της
πόλης, που ωστόσο φαντάζουν έτοιμοι να
υποδεχτούν δράσεις και να φιλοξενήσουν
αστικά συμβάντα, συλλογικές και ατομικές
συμπεριφορές.
Σε μία τέτοια περιοχή, με υλικά εύκολα
διαχειρίσιμα από τον καθένα, διαμορφώνονται
καθιστικά και κατασκευές για παιχνίδι, γίνονται
φυτεύσεις και χρωματίζονται οι τοίχοι.
Έτσι ο υπαίθριος χώρος ενεργοποιείται
και μετατρέπεται σε τόπο συνάντησης της
γειτονιάς.

VIEW MASTERS
Το χθες, το σήμερα, το πιθανό και το φαντασιακό δημιουργούν το υπόβαθρο για μία διαφορετική ανάγνωση του αστικού σκηνικού. Μέσα
από ειδικές κατασκευές, τα «view masters», ο
πολίτης μπορεί να παρατηρήσει επιλεγμένα
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σημεία της πόλης σε διαφορετικές παραλλαγές: άλλοτε αναβιώνεται ο χαμένος αρχιτεκτονικός πλούτος της παλιάς Κοζάνης (με εικόνες
από το λεύκωμα «Κοζάνη - Οδοιπορικό στο
χρόνο» του Γ. Τσιομπάνου) και άλλοτε εμπλουτίζεται το άχαρο σημερινό τοπίο με γνωστές
αρχιτεκτονικές μορφές.
Μέσω των οπτικών ερεθισμάτων που προσφέρουν τα «view masters» επιδιώκεται ένας προβληματισμός επάνω σην ποιότητα του αστικού
περιβάλλοντος και των μηχανισμών που το δημιουργούν. Τί είχαμε, τί έχουμε, τί θα μπορούσαμε να έχουμε και τί πρέπει να επιδιώξουμε.

κατά τη διάρκεια της έκθεσης η Στοά “ξαναζωντανεύει” με κινηματογραφικά, μουσικά,
εικαστικά και άλλα δρώμενα.

SCHOOL TIME
ΣΙΝΕ ΣΤΟΑ
στη Στοά Τσιμηνάκη
Στο πλαίσιο της αναβίωσης παραμελημένων
και υποβαθμισμένων αστικών σημείων και
κτηρίων της πόλης, επαναχρησιμοποιείται
η Στοά Τσιμηνάκη, μία από τις ελάχιστες
διαμπερείς στοές της πόλης, κάποτε ένα
ζωντανό μέρος με πλήθος καταστημάτων
και περαστικών, που σήμερα θυμίζει ερημικό
τοπίο, εγκαταλειμμένο και παραμελημένο.
Με τη συνδρομή του Δήμου Κοζάνης και
εθελοντών πολιτών επιχειρείται ο καθαρισμός
του χώρου και η αισθητική και λειτουργική του
αναβάθμιση - από τα μέσα Σεπτεμβρίου και

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης είναι
χώρος ειδικών προδιαγραφών και απαιτήσεων
με αρκετές ελλείψεις, σε λειτουργικό και
αισθητικό επίπεδο. Με τη συμμετοχή των
παιδιών, τη συνεργασία των δασκάλων και την
καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων επιδιώκεται
η βελτίωση των υπαρχουσών υποδομών.
Οι νέες επεμβάσεις και κατασκευές (που
επικεντρώνονται κυρίως στην αυλή του
σχολείου) στοχεύουν στη δημιουργία ενός
περιβάλλοντος με πλουσιότερα ερεθίσματα
και πολλαπλές δυνατότητες. Τα παιχνίδια,
οι διαμορφώσεις και οι διακοσμήσεις που
προστίθενται προσβλέπουν στην διεύρυνση
των δεξιοτήτων, την ενίσχυση των αισθήσεων
(όραση, ακοή, αφή) και την προώθηση της
κοινωνικότητας των μικρών μαθητών.
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HINT GENERATOR
STORIES FROM THE CITY
Επιμέλεια:
Γιάννης Αρβανίτης, αρχιτέκτων - curator
Δημήτρης Μπαλτάς, interactive media developer

ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

Επιμέλεια:
Δημήτρης Φιλιππίδης
ομότιμος καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
Συμμετοχή:
Γεωργία Καραμήτρου- Μεντεσίδη
Δρ. Αρχαιολόγος, επίτιμη προϊστάμενη Λ΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων
Ένα «κυνήγι θησαυρού», μια εξερευνητική
αποστολή σε μία πόλη άχρωμη, δαιδαλώδη,
ακαλαίσθητη που εξακολουθεί, όμως, και
διατηρεί σημεία γοητευτικά που περιμένουν
να αποκαλυφθούν. Η διαδρομή επιχειρεί να
καλύψει την (πολεοδομική, αρχιτεκτονική,
ιστορική) εξέλιξη της Κοζάνης μέσα από την
επίσκεψη αρχαιολογικών σημείων, αξιόλογων
κτηρίων και μνημείων (διατηρητέων και μη),
περιοχών με ιδαίτερη αξία και ξεχωριστούς
μύθους.

Ένα αστικό παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους,
που συνδυάζει αρχές προγραμματισμού και
Το Hint Generator σε μια νέα εκδοχή για το
Imagine the city: Κοζάνη 2013 σας καλεί να
ανακαλύψετε ορόσημα και θρύλους της πόλης
μέσα από μια απρόβλεπτη βόλτα. Κρατήστε το
και ακολουθήστε τα hints που ο μηχανισμός
αισθητήρων και arduino σας αποκαλύπτει
σταδιακά για μια μικρή αστική περιπέτεια!

ΧΩΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΝΑ ΥΛΙΚΑ

ΜΕ

κεντρική πλατεία Κοζάνης
Στόχος της δράσης είναι να κινητοποιήσει
τη “φαντασία”. Μέσω μίας προσωρινής
κατασκευής (installation) από ξύλινες παλέτες
και πλαστικά εσχαροκιβώτια προτείνεται ένας
άλλος τρόπος διαμόρφωσης του δημόσιου
χώρου και μια εναλλακτική χρήση υλικών
που, κατά βάση, θεωρούνται περιορισμένης
αισθητικής και πρακτικής αξίας. Δίνεται έτσι
το ερέθισμα στους επισκέπτες να αρχίσουν
να σκέφτονται έξω από τα συνήθη πλαίσια και
να γίνονται πιο τολμηροί και επινοητικοί στον
τρόπο που συνδιαλέγονται με το περιβάλλον
τους.
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ΞΑΝΑΒΓΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΑΤΑ
Το στενό πίσω από το κτήριο του Φιλοπροόδου
Συλλόγου Κοζάνης «θυμήθηκε» κάποιες από
τις παλιές του δόξες. Τότε που τα φιδογυριστά
δρομάκια της πόλης δεν αποσκοπούσαν
μόνο στο να συνδέουν το σημείο Α με το
σημείο Β, αλλά ήταν μια μικρή σκηνή όπου
διαδραματίζονταν και εξιστορούνταν τα μεγάλα
και μικρά συμβάντα της γειτονιάς και των γύρω
συνοικιών.
Ήταν μια εποχή όπου ο δρόμος, ενώ
χρησιμοποιούνταν από τον κάθε περαστικό,
λειτουργούσε και ως συνέχεια του σπιτιού,
Επιτυγχανόταν δηλαδή, ασυνείδητα και
αβίαστα, ένας εξαιρετικός συνδυασμός του
δημόσιου χαρακτήρα με την ιδιωτικότητα και
την ατομική ιδιοκτησία.

ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Το ποδήλατο ως μέσο σύνδεσης σημείων
ενδιαφέροντος της πόλης μας και ως μίας
ήπιας μορφής μετακίνηση δύναται να μας κάνει
σήμερα μια βόλτα στα στενά δρομάκια της
Κοζάνης περνώντας από χώρους όμορφους
αλλά παραμελημένους, χώρους ενδιαφέροντες
αλλά αναξιοποίητους. Η βόλτα μας αυτή θα
ξεκινήσει από το χώρο του σιδηροδρομικού
σταθμού και θα περάσει από το δημοτικό κήπο,
το πάρκο του Αγίου Δημητρίου και θα τερματίσει
στο ίδιο σημείο θέλοντας να δείξουμε την αξία
και τη σημασία του.
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ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
ΘΑΝΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ

Πολεοδόμος – συγκοινωνιολόγος, καθηγητής στο Ε.Μ.Π.
Σχολή Τοπογράφων Μηχ. - Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, ιδρυτής και υπεύθυνος της Μονάδας
Βιώσιμης Κινητικότητας

Ο Ρεαλισμός της Ουτοπίας / Κοζάνη 1983-2013

Προκλήσεις βιώσιμου πολεοδομικού και κυκλοφοριακού σχεδιασμού για την Κοζάνη του 21ου
αιώνα
Η ομιλία θα θέσει το ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας σταυροφορίας απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στα προβλήματα ποιότητας ζωής και ενεργειακής εξάρτησης μέσα στο οποίο καλείται σήμερα
ο συνδυασμένος πολεοδομικός και κυκλοφορικός
σχεδιασμός να δώσει λύσεις. Ειδικότερα με την
προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας επιδιώκεται
πρωτίστως να γίνουν οι πόλεις πιο ζωντανές με εντονότερη ανθρώπινη παρουσία στους δημόσιους χώρους και στο δρόμο έτσι ώστε να υπηρετήσουν ξανά
τις βασικές αξίες της αστικότητας, να γίνει η αστική
συνείδηση πιο ισχυρή και να αλλάξει η σημερινή νοοτροπία σε μια κουλτούρα κινητικότητας πιο πολιτισμένη. Ως προς την Κοζάνη θα εξεταστεί το εφικτό
εφαρμογής των παραπάνω αρχών, οι δυσκολίες και
ενδεχομένως οι ευκαιρίες που δίνονται.
---------------------------------------------------

ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών - Τομέας Αρχιτεκτονικού
και Αστικού Σχεδιασμού

Θυλάκια Αστικών Αίθριων Συναθροίσεων
Η διερεύνηση της έννοιας «ανθρώπινη κλίμακα»
στον αστικό ιστό.
Προσεγγίσεις που συγκροτούν σημερινές τάσεις
μεταβολής και σχεδιασμού αστικών κέντρων.
Κριτική παρουσίαση εφαρμοσμένων δειγμάτων.
Απόπειρα σύστασης δέσμης χωρικών σχέσεων και
σχεδιαστικών χειρισμών για τη βιωσιμότητα της ανθρώπινης κλίμακας σε συνθήκες συνωστισμού και
συμφόρησης.
Καλλιέργεια διόδων ευαισθητοποίησης στην κατανόηση της έννοιας ‘ανθρώπινη κλίμακα’ στον αστικό
ιστό. Άσκηση τρόπων αρχιτεκτονικής σκέψης και
πρακτικής για τη βιωσιμότητά της.
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Ομότιμος καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Μια επίσκεψη στη σημερινή Κοζάνη μπορεί να γίνει
αφορμή για νοσταλγικές σκέψεις. Μπορεί όμως να
είναι κι ένα εργαλείο κατανόησης του τι έγινε στην
πραγματικότητα και ανίχνευσης του τι μπορεί να γίνει μελλοντικά. Η συμφιλίωση ανάμεσα στην ουτοπία του 1980, με τη μορφή του διαφημιζόμενου τότε
εκσυγχρονισμού, και στην κρίση του 2010, με τη
μορφή της κατάρρευσης των πάντων, μπορεί να μας
προσγειώσει σε μια χρήσιμη αυτογνωσία κι ένα ρεαλισμό, απαραίτητο για να σταθούμε στα πόδια μας.
-------------------------------------------------

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΡΑΟΣ
Αναπληρωτής καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Η πολεοδομική ανασυγκρότηση της Κοζάνης.
Μια αποτίμηση με προορισμό το μέλλον
Η εισήγηση επιχειρεί καταρχήν μια σφαιρική καταγραφή και αποτίμηση του εγχειρήματος της πολεοδομικής επανοργάνωσης της Κοζάνης και της
ευρύτερης περιοχής της από τη δεκαετία του 1980
και μετά, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία του
πολεοδομικού σχεδιασμού που εν τέλει διαμορφώθηκε και ακολουθήθηκε. Επιχειρείται επίσης μια
αναγνώριση των σημαντικότερων σημερινών προκλήσεων που αφορούν την περιοχή, όπως επίσης
και μία αναφορά στις στρατηγικές του μελλοντικού
σχεδιασμού που έχουν κομβική σημασία για την
πόλη και τους πολίτες της.
---------------------------------------------------

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ-ΜΕΝΤΕΣΙΔΗ
Δρ. Αρχαιολόγος, επίτιμη προϊστάμενη Λ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Κοζάνη, οι Αρχαιότητες της Πόλης
Στην ομιλία μου θα παρουσιάσω αρχαιολογικά ευρήματα της πόλης, σύμφωνα με τα οποία αποδεικνύεται ότι εντός της Κοζάνης και στις παρυφές της η
ζωή ξεκινάει από τους προϊστορικούς χρόνους και

συνεχίζεται έως τη βυζαντινή εποχή. Πρόκειται για
ευρήματα προϊστορικών χρόνων, ιδιαίτερα εποχής
Χαλκού και Σιδήρου, οργανωμένη νεκρόπολη αρχαϊκών και κλασικών χρόνων με ταφές και ελληνιστικής εποχής, ανάγλυφες στήλες και επιγραφές ρωμαϊκών χρόνων, εκ των οποίων μία μαρτυρεί βουλή
και δήμο, ταφικά μνημεία ρωμαϊκών χρόνων με έργα
πλαστικής πρώτης ποιότητας, κεραμική βυζαντινών
χρόνων. Άλλωστε η καίρια γεωγραφική της θέση
ήταν φυσικό να προσελκύσει από νωρίς το ενδιαφέρον των ανθρώπων για μόνιμη εγκατάσταση.
---------------------------------------------------

ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ
Φωτογράφος

Το Αιγαίο, μια Διάσπαρτη Πόλη
---------------------------------------------------

ΛΙΑ ΝΑΛΜΠΑΝΤΙΔΟΥ
Φωτογράφος

Urban Secret Garden - Why the Night (Μυστικός Κήπος)
---------------------------------------------------

DESIGNERS UNITED

επικοινωνίας και προβολής προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί επιτυχώς η θέση της σύγχρονης
πόλης μέσα στην παγκόσμια αγορά προσελκύοντας
ταυτόχρονα νέους επενδυτές ή επισκέπτες.
---------------------------------------------------

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Μουσικός, Δρ. Πανεπιστημίου York

Ακροατήρια και Auditoria - χώροι ακρόασης για
μια κοινωνία που ακούει
Η μουσική μπορεί τελικά να απευθύνεται σε δύο
διαφορετικά ακροατήρια: αυτά που πρωτίστως ενδιαφέρονται για τον ήχο και αυτά που γοητεύει κυρίως το θέαμα και η κοινωνική περίσταση. Το πρώτο
ακροατήριο, παραδοσιακά μικρότερο, είναι ένας
δείκτης για το πόσο μια κοινωνία μπορεί να ακούει,
πόσο είναι ικανή για πολυφωνία και δημοκρατία - η
σημειολογία της εικόνας για μια τέτοια κοινωνία δεν
αποτελεί το ολοκληρωτικό σχήμα της σύγχρονης διαφημιστικής οπτικής.
Ο Παναγιώτης Δημόπουλος θα μιλήσει για την ιστορική σημασία των χώρων συναυλιών σε μια σύγχρονη πόλη και θα συντονίσει μια συζήτηση πάνω στις
πιο συγκεκριμένες συντεταγμένες της Κοζάνης και
των διαθέσιμων ή πιθανών χώρων συναυλιών εδώ.

Δημήτρης Παπάζογλου, creative director

--------------------------------------------------Επαναπροσδιορίζοντας την εικόνα της σύγχρονης και ανταγωνιστικής πόλης
Στον εμπορικό κόσμο η δημιουργίας εικόνας μιας
μάρκας (brand) έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα
μοναδικό σύνολο συναισθημάτων και εμπειριών
στους ανθρώπους που έρχονται σε επαφή με το
προϊόν.
Γι’ αυτόν τον λόγο και προκειμένου να παραμείνουν
ανταγωνιστικές, είναι πολλές οι φορές που μεγάλες
εταιρείες τροποποιούν ή αντικαθιστούν πλήρως την
υφιστάμενη εικόνα τους, φτάνοντας ακόμα και σε
ριζικές αλλαγές προκειμένου να εξυπηρετήσουν
τους στρατηγικούς τους σκοπούς.
Ομοίως, ο ανταγωνισμός μεταξύ πόλεων-αστικών
χώρων και η ανάγκη για ανάπτυξη οικονομίας καθιστά σκόπιμη την δημιουργία σύγχρονων εργαλείων

ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
Δικηγόρος, συγγραφέας, εκδότης πνευματικής επιθεώρησης «Παρέμβαση»

Λογοτεχνικοί Χώροι
Γιατί πρέπει να υπάρχουν και να συγκινούν ταυτόχρονα με τα κείμενα ή και από μόνοι τους, οι χώροι
όπου η υπαρκτή και ζώσα λογοτεχνία (ποίηση, πεζογραφία) θα κινείται σε μια «φανταστική» πόλη που
δεν θα απέχει από την πραγματικότητα.
Με αφορμή τις «Αόρατες πόλεις» του Ιταλο Καλβίνο ο Β.Π.Κ. θα προσπαθήσει να περιηγηθεί στους
αόρατους τρόπους της λογοτεχνίας στους ορατούς
τόπους της.
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Βιογραφικά Προσκεκλημένων Ομιλητών

Βλαστός Θάνος καθηγητής Σχολής Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. και ιδρυτής και υπεύθυνος
της Μονάδας Βιώσιμης Κινητικότητας

Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Λιέγης, CES από την Ecole Nationale des Ponts
et Chaussées (Παρίσι), απόφοιτος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Ε.Μ.Π. και πολιτικός
μηχανικός της Ecole Speciale des Travaux Publics του Παρισιού. Διδάσκει επίσης σε
Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Ε.Μ.Π. και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Έχει
συμμετάσχει με Ανακοινώσεις σε μεγάλο αριθμό διεθνών Συνεδρίων στην Ελλάδα και το
εξωτερικό και δημοσιεύσει σε πολλά επιστημονικά περιοδικά. Ως επιστημονικός υπεύθυνος
έχει εκπονήσει πολλά ερευνητικά προγράμματα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για
δημόσιους φορείς στην Ελλάδα. Το βασικό αντικείμενο του ενδιαφέροντός του είναι ο τομέας
της Βιώσιμης Κινητικότητας και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός πολιτικών για την προώθηση
της δημόσιας συγκοινωνίας, του ποδηλάτου και του περπατήματος και για την αναβάθμιση
των ποιοτήτων του αστικού περιβάλλοντος και των δημόσιων χώρων. Είναι συγγραφέας
οκτώ σχετικών βιβλίων. Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα από υπεύθυνες θέσεις για τεχνικά
θέματα της ειδικότητάς του σε διεθνείς φορείς, επιτροπές και δίκτυα πόλεων όπως ο ΟΟΣΑ,
Eurocities, Car Free Cities κ.λπ.
Ζαφειρόπουλος Σαράντης αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Α.Π.Θ.
Σπούδασε αρχιτεκτονική στη Θεσσαλονίκη (1971). Συνέχισε τις σπουδές του στο Graduate
School of Arts and Sciences University of Pennsylvania στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ.
Είναι κάτοχος master of Architecture και ph.D. in Architecture (Doctor of Philosophy in
Architecture). Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια στην Ελλάδα, Η.Π.Α., Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία,
Ιταλία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία, Τουρκία και Γερμανία. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις
σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει κάνει δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ερευνητικό έργο του εκτείνεται στους τομείς της αρχιτεκτονικής
σύνθεσης, του αστικού σχεδιασμού, της θεωρίας της αρχιτεκτονικής σύνθεσης, της
εκπαίδευσης του αρχιτέκτονα και της σχέσης κτισμένου περιβάλλοντος με φυσικό τοπίο.
Σερράος Κωνσταντίνος Δρ. πολεοδομίας Πολυτεχνείου Βιέννης, αναπληρωτής καθηγητής

Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.

Επιστημονικός συνεργάτης του Ινστιτούτου πολεοδομικών ερευνών Ludwig-Boltzmann
του Πολυτεχνείου Βιέννης (1989 – 1994). Ερευνητής του Σπουδαστηρίου Πολεοδομικών
Ερευνών του ΕΜΠ (από το 1995 μέχρι σήμερα). Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού
και Προστασίας (1997 – 2002). Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης (2002 – 2004). Πρόεδρος ΔΣ του Οργανισμού Διοίκησης και Διαχείρισης του
Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» (2011-2012). Πρόεδρος ΔΣ
του ΝΠΔΔ «Πράσινο Ταμείο» (2012-1013). Εντεταλμένος διδάσκων του Τμήματος Μηχανικών
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(2001 – 2005) και του Προγράμματος Σπουδών «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων και
κτιρίων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (από το 2001 έως σήμερα). Εκπαιδευτής του
Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του ΕΜΠ και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
Ερευνητικό έργο, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, μελέτες και δημοσιεύσεις σε
επιστημονικά περιοδικά.
Φιλιππίδης Δημήτρης ομότιμος καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Ε.Μ.Π.
Είναι αρχιτέκτονας (ΕΜΠ 1962) με μεταπτυχιακές σπουδές στις ΗΠΑ (1973). Δίδαξε
πολεοδομία στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ ώς τη σύνταξή του (1975-2005). Εκπόνησε
αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές μελέτες (1964-95). Έχει δημοσιεύσει άρθρα και κριτικές
βιβλίων για την ελληνική αρχιτεκτονική (παραδοσιακή και σύγχρονη) και πολεοδομία καθώς
και κείμενα σε καταλόγους εκθέσεων. Δημοσίευσε 16 βιβλία, μετάφρασε δύο, επιμελήθηκε
άλλα 3 (Ελληνική Παραδοσιακή Αρχιτεκτονική, 6 τομ. 1980-88• Νησιά του Αιγαίου, 2003•
Ανθολογία Κειμένων Ελληνικής Αρχιτεκτονικής, 2006), και επιμελήθηκε 4 αφιερώματα και 6
μονογραφίες αρχιτεκτόνων στα Αρχιτεκτονικά Θέματα. Με τον σκηνοθέτη Γιάννη Σκοπετέα
έγραψε τα σενάρια του ντοκιμαντέρ «Για πέντε διαμερίσματα και ένα μαγαζί!» (Μουσείο
Μπενάκη 2004) και της σειράς 13 ντοκιμαντέρ για την ελληνική αρχιτεκτονική «Από τον
Καλλικράτη στον Καλατράβα» (ΕΡΤ 2010). Συνεργάστηκε με τα περιοδικά Φωτογράφος (199194) και Αντί (1989-2008).
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Καραμήτρου-Μεντεσίδη Γεωργία δρ. Αρχαιολόγος, επίτιμη προϊστάμενη Λ΄ Εφορείας
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

Γεννήθηκε στην Παναγίτσα Λοκρίδας και σπούδασε Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Scuola Nazionale di Archaeologia της Ρώμης
με υποτροφία του Ιταλικού Ινστιτούτου και είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Το 1983 της ανατέθηκε η ευθύνη της αρχαιολογικής έρευνας του Νομού Κοζάνης. Έθεσε
αμέσως σε εφαρμογή ένα επίμονο πρόγραμμα διάσωσης, προστασίας και ανάδειξης στο
Νομό Κοζάνης με δεκάδες σωστικές και συστηματικές ανασκαφές - αποκορύφωμα των
προσπαθειών αυτών αποτελεί η ίδρυση του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής. Συγγραφέας
πλήθους άρθρων και βιβλίων (περί τα 130), όπως των αρχαιολογικών οδηγών της Αιανής, της
Κοζάνης και του Βελβεντού, βιβλίων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα, που εφαρμόζονται
σε 15 θεματικές ενότητες (αθλητισμός, αρχαία διατροφή, γλυπτική, νομίσματα κτλ.), καθώς
και του δίτομου έργου Βόϊον - Νότια Ορεστίς, Αρχαιολογική Έρευνα και Ιστορική Τοπογραφία.
Από το 2010 θέσπισε την ετήσια επιστημονική συνάντηση για το Αρχαιολογικό Έργο στην Άνω
Μακεδονία.
Καλαφάτης Στράτος φωτογράφος
Γεννήθηκε στην Καβάλα το 1966. Αποφοίτησε από το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και
Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1987. Σπούδασε φωτογραφία
στο Art Institute of Philadelphia (1993-97) και ήταν συντονιστής του PhotoCircle στη
Θεσσαλονίκη (1995-97). Ο Στράτος Καλαφάτης ήταν μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης το 2000 και διευθύνων σύμβουλος του Φωτογραφικού
Κέντρου Σκοπέλου (2000). Έχει πάρει μέρος σε διάφορες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην
Ελλάδα και το εξωτερικό. Εργάζεται σαν φωτογράφος ενώ παράλληλα διδάσκει φωτογραφία.
Ναλμπαντίδου Λία φωτογράφος
Σπούδασε Εικαστική Φωτογραφία (Bachelor of Fine Arts in Photography) στο Columbus
College of Art & Design, Columbus - Ohio, ΗΠΑ (1991). Το 2000 συμμετείχε με υποτροφία
στο μεταπτυχιακό, διαπολιτισμικό & διεπιστημονικό Πρόγραμμα Project Area Body του
Internationale Frauenuniversität (Hannover & Bremen) στην Γερμανία. Tα τελευταία 20 χρόνια,
φωτογραφικές της εργασίες έχουν συμπεριληφθεί σε ελληνικές και διεθνείς εκθέσεις &
διοργανώσεις. Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές καθώς και στις συλλογές του Eθνικού
Mουσείου Σύγχρονης Tέχνης (ΕΜΣΤ) – Aθήνα, του Mουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
και της architekturbild e.v. – Stuttgart. Tο 2002, εκδίδει το βιβλίο της Το Iδιωτικό Πεδίο του
Σπιτιού μου (1996- 2001) - Mηδέν έως Πέντε με την συνεργασία των Eκδόσεων Kύβος - Aθήνα.
Το 2013, η φωτογραφική της εργασία “ Ο Μυστικός Κήπος” έχει προεπιλεγεί για το 6ο Διεθνές
Βραβείο Φωτογραφικού Βιβλίου – Κάσσελ. Διδάσκει Φωτογραφία από το 1994.
Designers United
Οι DU είναι ένα δημιουργικό γραφείο με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ιδρύθηκε το 2005 από τους
Δημήτρη Κολιαδήμα και Δημήτρη Παπάζογλου και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις οπτικής
επικοινωνίας και branding για ένα ευρύ φάσμα πελατών διαφόρων μεγεθών, κλάδων και
προϋπολογισμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο ενεργητικό τους συγκαταλέγονται
περισσότερες από 50 ελληνικές και διεθνείς διακρίσεις και δουλειές για πελάτες όπως η Volvo
Car Corporation στη Σουηδία, η Volvo Ocean Race και η Ευρωλίγκα στην Ισπανία, το στούντιο
La Surprise στο Παρίσι και η Adidas Hellas μεταξύ άλλων. Έχουν συμμετάσχει σε επιτροπές
αξιολόγησης γραφιστικών εργασιών, σε πολιτιστικά έργα αλλά και έργα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, ενώ οι δουλειές τους έχουν παρουσιαστεί σε πληθώρα εφημερίδων, περιοδικών
εκδόσεων και βιβλίων του κλάδου της γραφιστικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δημόπουλος Παναγιώτης μουσικός, Δρ. Πανεπιστημίου York
Γεννήθηκε στην Αθήνα τo 1977 και μεγάλωσε στην Κοζάνη. Με την μουσική ασχολήθηκε
συστηματικά από το 1996 όταν μετακόμισε στο Εδιμβούργο για τις σπουδές του. Έχει μάθει
μουσική με τους, μεταξύ άλλων, Anna Butterworth, Margaret Murray-McLeod, Anthony
Gilbert, Μurray McLachlan και George Lewis σπουδάζοντας πιάνο, ανώτερα θεωρητικά,
φιλοσοφία και σύνθεση στο Εδιμβούργο, στο Βασιλικό Κολλέγιο του Manchester, στο
Πανεπιστήμιο του Cambridge και στο Πανεπιστήμιο του York ως υπότροφος διάφορων
οργανισμών. Tο 2007 ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στην μουσική σύνθεση και
επαναπατρίστηκε στην Κοζάνη. Το έτος 2007-08 δίδαξε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του
Α.Π.Θ. και στο Ωδείο Δημητρίου Δημόπουλου. Συνθέσεις και εκτελέσεις του κυκλοφορούν
από την Dunelm Records (από το 2009 από την Divine Records)
Καραγιάννης Π. Βασίλης δικηγόρος, συγγραφέας, εκδότης πνευμ. επιθεώρησης «Παρέμβαση»
Γεννήθηκε το 1953 στη Λευκοπηγής Κοζάνης. Τέλειωσε τη Νομική Θεσσαλονίκης. Από το
1996 έως το 2003 διετέλεσε διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης αλλά και του
Ινστιτούτου Βιβλίου και Ανάγνωσης (σύσταση το 1995). Από το 1984 εκδίδει και διευθύνει την
εποχιακή πλέον πνευματική επιθεώρηση της Κοζάνης η «Παρέμβαση».
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Δεσποτίδης Κώστας
Ζιώγας Κώστας
Ιωαννίδης Λευτέρης
Κουτσονάνου Αννίτα
Λιάνα Άννα
Μητούλη Αντιγόνη
Ρακοπούλου Σώνια
Ράπτη Ντίνα
Σκόρδας Στυλιανός
Σπανιόλα Μαρία
Τράγιας Βασίλης
Τσιρέκα Μπέτυ
Τσολάκη Εύη
Χαδιώ Κωνστάντζα

www.wedoimaginekozani.wordpress.com
www.facebook.com/PhantasouTinPoliKozani2013
e -mail: imaginethecitykozani@gmail.com
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Φαντάσου την πόλη: Κοζάνη 2013
4 - 13 Οκτωβρίου, Αποθήκη του Σιδηροδρομικού Σταθμού (ΟΣΕ)
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΔΕΑ
Imagine the City, ομάδα συντονισμού
www.imaginethecity.gr | adopt@imaginethecity.gr
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
weNTOYimagine
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ - VIDEO
P & N Photography (Πάτροκλος Σκαφίδας και Νατάσσα Σκαφίδα)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Σιουτζούκης Σωτήρης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ζήγρα Αγγελική
Τασοπούλου Ελένη
Κλαδόπουλος Γιώτης
Σαράτσης Δημοσθένης
Θεοδωρίδου Σοφία
Τυριακίδου Χριστίνα
Παλασίδου Ελένη
Τέζα Αθηνά
Γκιούρα Μαρία
Μυστίλογλου Βαρβάρα
Χατζόγλου Σταύρος
Ασλανίδου Φούλη
Ντζιόκα Κατερίνα
Λότσιος Βασίλης
Στραβού Δημήτριος (CAMERA STUDIO)
Ποντιακός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Ρυακίου
Ζάμκος Ιωάννης
Αλεξία Τζιμήκα
Nteko Rataratats
Vespa Club Kozani
Αρχαιολογικό Μουσείο Κοζάνης
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