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ΘΕΑΤΡΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΟΠΠ ΄ 97
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥΣ
21 - 22 - 23 /01/ 1997
Χαιρετισµός του προέδρου του ΣΑΘ
Θανάση Κ. Παππά
Αγαπητοί προσκεκληµένοι
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Κυρίες και Κύριοι,

Εκ µέρους του ∆Σ του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων σας καλωσορίζω στη
σηµερινή εκδήλωση, την πρώτη µιας σειράς εκδηλώσεων που στοχεύουν στην
προβολή των µελετών που συντάχθηκαν στα πλαίσια του τεχνικού προγράµµατος
του Οργανισµού ΠΠ, στην παρουσίαση των προτάσεων από τους ίδιους τους
δηµιουργούς και στην ανταλλαγή απόψεων, για τα θέµατα της πόλης και της
αρχιτεκτονικής.

Τα θέµατα προετοιµασίας της πόλης ενόψει της Πολιτιστικής πρωτεύουσας
απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια έντονα το Σύλλογο, ο οποίος στο µέτρο των
δυνατοτήτων του, διατύπωσε ένα σχέδιο µε προτάσεις για την εκπόνηση ενός
συντονισµένου

προγράµµατος

έργων

προετοιµασίας

του

πολεοδοµικού

συγκροτήµατος, κατέθεσε προτάσεις για τα θέµατα διαχείρισης των τεχνικών έργων,
ανάθεσης µελετών και υλοποίησης πολιτιστικών δράσεων από τον Οργανισµό ΠΠ.
Η καλόπιστη κριτική και παρέµβασή µας σε πλήθος θεµάτων, η συµµετοχή
του ΣΑΘ σε Επιτροπές και κυρίως στη Συµβουλευτική Επιτροπή για την ανάθεση
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των µελετών, οι θέσεις του για εκπόνηση πλήρων µελετών και για την
υλοποίηση αρχιτεκτονικών διαγωνισµών, οι προτάσεις του προς τον Οργανισµό για
οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων - ηµερίδων , παρουσίαση των µελετών και για το
καλλιτεχνικό Πρόγραµµα συνιστούν µε ουσιαστική παρέµβαση του ΣΑΘ για τα
θέµατα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας.
Απ΄ την άλλη πλευρά, η συµµετοχή των αρχιτεκτόνων στην εκπόνηση των
µελετών του Οργανισµού ΠΠ, αποτελεί θετικό στοιχείο καθώς ενισχύεται το
µελετητικό δυναµικό από το οποίο αξιώνουµε την εκπόνηση άρτιων µελετών οι
οποίες εκλαµβάνονται ως εφαλτήριο για την αναζωογόνηση της αρχιτεκτονικής,
αλλά κυρίως του αστικού χώρου, της ίδιας της πόλης.

Οι εκδηλώσεις προβολής αναφέρονται πέραν της σηµερινής µε γενικό τίτλο
«Κτίζοντας Θέατρα» στις εξής θεµατικές περιοχές :
•

Μείζονες αστικές αναπλάσεις

•

Ιστορική φυσιογνωµία της πόλης

•

Κτίρια Πολιτιστικής υποδοµής

•

Αρχιτεκτονικοί διαγωνισµοί

Πιστεύουµε πως µε τη συµβολή του Οργανισµού ΠΠ θα πραγµατοποιηθούν
οι εκδηλώσεις προβολής των µελετών, θα ληφθούν µέτρα για ενιαία παρουσίαση
όλου του πλούτου των µελετών και των σχεδίων, περί τα τέλη του ‘ 97, σε µια µεγάλη
έκθεση στην αποθήκη 1 στο Λιµάνι, δηµιουργώντας προϋποθέσεις για µια πιο
µόνιµη δραστηριότητα στα θέµατα προβολής της
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αρχιτεκτονικής ως µέσο πολιτιστικής αναβάθµισης όλων των συντελεστών
που παρεµβαίνουν στην παραγωγή του δοµηµένου περιβάλλοντος.
Η δική µας πρόταση σε µια τέτοια κατεύθυνση είναι η δηµιουργία του
Κέντρου Αρχιτεκτονικής, για το οποίο έχουµε υποβάλει συγκεκριµένες προτάσεις
στον Οργανισµό ΠΠ και στο ∆ήµο Θεσ/νίκης.

Κυρίες και Κύριοι,
Τα έργα του Οργανισµού ΠΠ θα αποτελέσουν την απαραίτητη πολιτιστική
υποδοµή, η οποία θα στεγάσει τις πολιτιστικές δραστηριότητες και τους βασικούς
πολιτιστικούς θεσµούς της πόλης.
Η δηµιουργία της θεατρικής και της εν γένει πολιτιστικής υποδοµής - έχοντας
υπόψη τις αρρυθµίες, τις καθυστερήσεις κ.λ.π. - αποτελεί µακροπρόθεσµα τον πόλο
για την προσέλκυση οικονοµικών δραστηριοτήτων, για παροχή υπηρεσιών προς την
Περιφέρεια , το Εθνικό, Βαλκανικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, για µετατροπή της
Θεσ/νίκης σε Μητροπολιτικό Κέντρο .
Εποµένως η ανάδειξη της φυσιογνωµίας και της πολιτιστικής ταυτότητας
της πόλης, η ενίσχυση της πολιτιστικής δηµιουργίας καθώς και η δηµιουργία
συγκεκριµένων και σταθερών πολιτιστικών θεσµών είναι δύο (2) βασικοί στόχοι
τους οποίους συγκεκριµένοι αποδέκτες οφείλουν να υλοποιήσουν.
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Η

νέα

λοιπόν

θεατρική πραγµατικότητα, περιγράφεται από την

απόδοση στην πόλη :
• των δύο (2) ανακατασκευασµένων µεγάλων θεατρικών αιθουσών ( ΕΜΣ &
Β. Θέατρο )
• την αναστήλωση και διαµόρφωση του νέου Πολιτιστικού Κέντρου στη
Μονή Λαζαριστών
• την κατασκευή δέκα (10) θεατρικών αιθουσών µε µέση χωρητικότητα 380
θέσεων, οι οποίες κατανέµονται :
9στους ∆ήµους Θέρµης, Καλαµαριάς,
Σταυρούπολης, Νεάπολης, Μενεµένης, Συκεών
9στο ∆ήµο Θεσ/νίκης ( Αυλαία, Ανετον )
9στον ΟΛΘ ( Αποθήκη 1 και ∆ )
• την ανακατασκευή του ΟΛΥΜΠΙΟΝ που θα αποτελέσει τη µόνιµη στέγη του
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
• την ανακατασκευή της αίθουσας τελετών του ΑΠΘ µε κύρια χρήση τις
συναυλίες της Κρατικής ορχήστρας
• την κατασκευή ή ανακατασκευή οκτώ (8) υπαίθριων θεάτρων .

Η παρουσίαση των έργων αυτών από τους δηµιουργούς τους και τα
συνεπαγόµενα ερωτήµατα αναφορικά µε τον ίδιο αριθµό των θεάτρων, τις
ιδιαιτερότητες και τις επί µέρους επιλογές, τη σχέση αρχιτεκτονικής και θεάτρου,
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είναι

ζητήµατα

που

θα

µας απασχολήσουν το τριήµερο αυτό και θα

αποτελέσουν το πεδίο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων.

Με αυτές τις σκέψεις εύχοµαι καλή επιτυχία της εργασίας του τριηµέρου.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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