ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ κ. ΑΛΕΞΙΑΔΗ
Στην εβδομάδα Αρχιτεκτονικής με θέμα
«Αρχιτεκτονική και Δημόσιος Χώρος»
Καβάλα 3-7 Οκτώβρη 2012

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σας μεταφέρω το
χαιρετισμό του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, ο
οποίος σας καλωσορίζει στην Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής που συνδιοργανώνεται από το
Σύλλογο Αρχιτεκτόνων του Ν. Καβάλας και το Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας, όπου επιστήμονες θα καταθέσουν προβληματισμούς και θα
ανταλλάξουν εμπειρίες στο κρίσιμο ζήτημα της σχέσης της αρχιτεκτονικής με το δημόσιο
χώρο.
Σύμφωνα με τον Jan Gehl ο δημόσιος χώρος είναι «ο χώρος όπου όλοι έχουμε δικαίωμα
πρόσβασης, χωρίς εισοδηματικούς ή κοινωνικούς περιορισμούς». Ο δημόσιος χώρος έχει
υποκειμενικό περιεχόμενο το οποίο προσλαμβάνεται και ερμηνεύεται από τον καθένα
διαφορετικά. Οπωσδήποτε όμως, συνδέεται με τα δικαιώματα του πολίτη, ενσαρκώνοντας
τη δεύτερη φύση του ανθρώπου ως μέλους ενός συνόλου.
Στην ελληνική πόλη, ο δημόσιος χώρος με τις μνήμες που ενεργοποιεί, τις διαδοχικές
μεταλλαγές που έχει υποστεί υπό την επίδραση ανθρωπογενών και μη επιδράσεων αλλά
και τα νοήματα που συμπυκνώνει, αποτυπώνει την εικόνα της πόλης και των κατοίκων της.
Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι η αρχιτεκτονική του δημοσίου χώρου αποτέλεσε
διαχρονικά δημόσια έκφραση, με σεβασμό στους θεσμούς και στους πολίτες, μέσα από το
διάλογο των δημιουργών και των πολιτών στους οποίους απευθύνεται.
Σήμερα, εξαιτίας του τρόπου που οι πόλεις διαχρονικά έχουν ή δεν έχουν σχεδιαστεί, έχει
προκύψει τεράστιο έλλειμμα δημόσιων χώρων, ενώ είναι έντονη και η ανάγκη
επαναπροσδιορισμού των υφιστάμενων. Ως πολιτική ηγεσία, έχοντας διαπιστώσει το
πρόβλημα που υπάρχει, έχουμε ήδη δρομολογήσει δράσεις, ώστε μέσω της βελτίωσης του
δημόσιου χώρου να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωή των κατοίκων των πόλεων, σε
συνδυασμό με την αισθητική βελτίωση του τοπίου. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της
απαίτησης, προσπάθειες όπως η Εβδομάδα Αρχιτεκτονικής, μπορούν να συμβάλλουν
σημαντικά, προκειμένου όχι μόνο να επιβεβαιώσουν το ενδιαφέρον γύρω από το θέμα του
δημόσιου χώρου και της αρχιτεκτονικής του, αλλά και να προτείνουν λύσεις που θα
συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό και την ανάκτηση του. Ευχόμαστε η συγκεκριμένη
προσπάθεια, να συνεχιστεί ως θεσμός, που θα συντελέσει στη σημαντική αλλαγή της
εικόνας του αστικού περιβάλλοντος.
Ευχαριστώ, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΚΑ , τους συναδέλφους, την οργανωτική επιτροπή, και όλους όσους τιμάτε με την
παρουσία και τη συμμετοχή σας τη σημαντική αυτή προσπάθεια.
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