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Το µελετητικό έργο των Ολυµπιακών 
Αγώνων στο συνέδριο της UIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ήδη από τον Φεβρουάριο, ο ΣΕΓΜ –µε πρωτοβουλία του συναδέλφου Νίκου Φιντικάκη– 
είχε εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για την προβολή του µελετητικού έργου των µελών του, στα 
πλαίσια των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004. Για το σκοπό αυτό συστάθηκε µια επιτροπή 
από τους συναδέλφους Γιώργο Αραχωβίτη, Νίκο Φιντικάκη και Πέτρο Πετρακόπουλο, ως 
εκπρόσωπο του ∆.Σ. του Συνδέσµου.  

Πολλά από τα µέλη του ΣΕΓΜ εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για συµµετοχή στην 
έκθεση αυτή, στα πλαίσια του µεγάλου γεγονότος, κι έτσι συγκεντρώθηκαν τελικά 28 πινακίδες 
από 25 διαφορετικά έργα, οι οποίες ταξίδεψαν στην Πόλη δωρεάν, χάρις στη συνδροµή του 
συναδέλφου Αλέξανδρου Τοµπάζη (ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Α. Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ 
ΕΠΕ), ο οποίος είχε δικό του stand ως keynote speaker (για πρώτη φορά στα χρονικά της UIA 
υπήρχε Έλληνας keynote speaker).  

Το συνέδριο, που διεξάγεται κάθε τρία χρόνια και η διεκδίκησή του από τις διάφορες 
πόλεις του κόσµου θυµίζει τη µάχη για την ανάληψη των Ολυµπιακών Αγώνων, έλαβε χώρα στο 
Συνεδριακό Κέντρο της Κωνσταντινούπολης, στο Πέραν, σε µία καταπράσινη κοιλάδα, σε 
διάφορα κτίρια (συνεδριακά κέντρα, Πολυτεχνείο, ξενοδοχεία κ.λπ.), ενώ η τελετή έναρξης έγινε 
στο ιστορικό κέντρο, στο φρούριο του Γεντί Κουλέ (Επταπύργιο), σε µια ιδιαίτερα ωραία βραδιά, 
µε πολλές συµµετοχές, µουσική και γεύσεις από την τουρκική κουζίνα. Χαρακτηριστικά της καλής 
διοργάνωσης ήταν –πέρα από τα πάµπολλα information desks στη πόλη και στα ξενοδοχεία– αφ’ 
ενός µεν ότι από το αεροδρόµιο ήδη υπήρχαν ειδικά counters για τους συνέδρους της UIA και 
µόνο, αφ’ ετέρου δε ότι σε όλη την πόλη είχαν αναρτηθεί πινακίδες καλωσορίσµατος µε τη φράση 
«Istanbul welcomes the contemporary masters». 
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Το περίπτερο των µελών του ΣΕΓΜ ήταν σε πολύ καλή θέση, στο ισόγειο του Military 
Museum, όπου έγινε η κυρίως αρχιτεκτονική έκθεση, στις Main Exhibitions (και όχι στις Parallel 
Exhibitions). Στο ίδιο κτίριο στεγάστηκαν οι εκθέσεις των διαφόρων κρατών, µεταξύ των οποίων 
και η έκθεση, που αφορούσε το έργο του συναδέλφου Αλέξανδρου Τοµπάζη.  

Στο stand έγινε έκθεση όλων των πινακίδων των έργων των µελών που συµµετείχαν µε 
παράλληλη προβολή τους σε οθόνη υπολογιστή. Παράλληλα, ένας νεαρός αρχιτέκτων, 
υπεύθυνος του stand, έδινε πληροφορίες για όλα τα έργα και µοίραζε σχετικό έντυπο υλικό 
(µπροσούρα ειδικά σχεδιασµένη για την περίσταση),  επιλεκτικά δε κι ένα CD, που περιελάµβανε 
τις πινακίδες και αγγλόφωνο επεξηγηµατικό κείµενο για κάθε έργο, µε τις φωτογραφίες που το 
συνόδευαν. Να σηµειώσουµε εδώ ότι η παρουσία του νεαρού αρχιτέκτονα στο περίπτερο του 
ΣΕΓΜ έγινε δυνατή χάρις στην βοήθεια του φίλου προέδρου του αντίστοιχου τουρκικού 
συνδέσµου ATCEA, Rasit Univar.  

Η έκθεση του ΣΕΓΜ είχε µεγάλη επιτυχία και ανταπόκριση από το κοινό και πιστεύουµε 
ότι ανέδειξε τη σηµασία του έργου των Ελλήνων µελετητών, η οποία δεν έτυχε της δέουσας 
προβολής από το επίσηµο κράτος. Παράλληλα, έγινε από τον υπογράφοντα παρουσίαση της 
βιοκλιµατικής και περιβαλλοντικής διάστασης των Ολυµπιακών Έργων του 2004 στη session του 
προγράµµατος ARES (Architecture & Renewable Sources), καθώς και στην αντίστοιχη session 
της διεθνούς οµάδας εργασίας «Αθλητισµός κι Αναψυχή» από τον συνάδελφο Νίκο Φιντικάκη.  
Το συνέδριο αυτό καθ’ εαυτό είχε µεγάλη επιτυχία. Ο επίσηµος αριθµός των συµµετοχών 
ξεπέρασε τις 9.500. Πέρα από τις κλασσικές οµιλίες, στρογγυλές τράπεζες, συζητήσεις κ.λπ., 
έγιναν πολλές ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις από εξέχοντες αρχιτέκτονες. Ενδεικτικά, αναφέρουµε 
τους Tadao Ando, Charles Correa, Peter Eisen man, Zaha Hadid, κ.λπ. και φυσικά, όπως 
προαναφέρθηκε, τον Αλέξανδρο Τοµπάζη, τον οποίο παρουσίασε στο κοινό (περίπου 3.500 
άνθρωποι) η πρόεδρος του ελληνικού τµήµατος της UIA κ. Λίζα Σιόλα.  

Πρέπει να επισηµανθεί η ιδιαίτερα σηµαντική ελληνική παρουσία στο συνέδριο, αφού 
πέρα από τα όσα αναφέρονται παραπάνω για τον ΣΕΓΜ και τον Αλέξανδρο Τοµπάζη, στον τοµέα 
των εκθέσεων υπήρχαν stands του προγράµµατος ARES (Architecture & Renewable Sources), 
που έγινε σε συνεργασία των Σχολών Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ και του ∆ΠΘ και του ελληνικού 
τµήµατος της UIA, για το οποίο την ευθύνη είχαν οι Νίκος Φιντικάκης και Κυριάκος Πιπίνης, µε 
πολλές ελληνικές συµµετοχές από διάφορα ΑΕΙ, καθώς και έκθεση του έργου του Γραφείου 
Στυλιανίδη και παρουσίαση των έργων της Ακροπόλεως και της Ενοποίησης Αρχαιολογικών 
Χώρων. Στον τοµέα των οµιλιών, ήταν επίσης σηµαντική η παρουσία Ελλήνων αρχιτεκτόνων, 
ενώ αθρόα ήταν και γενικά η συµµετοχή Ελλήνων αρχιτεκτόνων και µηχανικών, καθώς και 
πολλών Ελλήνων φοιτητών, ανεβάζοντας τη χώρα µας στη δεύτερη θέση σε συµµετοχές, µετά τη 
διοργανώτρια χώρα.  

Το επόµενο συνέδριο θα διοργανωθεί στο Τορίνο, το 2008, δύο χρόνια µετά τους 
Χειµερινούς Ολυµπιακούς Αγώνες του 2006, ενώ το µεθεπόµενο, του 2011, το ανέλαβε µετά από 
σκληρή µάχη µε το Durban το Τόκιο.  

Μετά τα όσα είδαµε στο συνέδριο αυτό, πιστεύουµε ότι η µελλοντική του διεκδίκηση από 
την Ελλάδα είναι must, αφού –πέραν της σηµασίας του αυτής καθ’ εαυτής– η πόλη που το 
αναλαµβάνει έχει τεράστια προβολή και ενίσχυση του τουριστικού της ρεύµατος. 
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Αντιπροσωπεία του ΣΕΓΜ έγινε δεκτή 
από τον Οικουμενικό Πατριάρχη 

 
 
 
 
 
 
 

 
Στα πλαίσια του συνεδρίου της UIA 2005, αντιπροσωπεία του ΣΕΓΜ, είχε έγινε δεκτή από 

τον Παναγιότατο Οικουµενικό Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολοµαίο.  
Συγκεκριµένα, την Πέµπτη 7 Ιουλίου, ανήµερα της Αγίας Κυριακής, η αντιπροσωπεία του 

Συνδέσµου, αποτελούµενη από τον πρόεδρο του ∆.Σ. Παναγιώτη Αντωναρόπουλο, το µέλος του 
∆.Σ. Πέτρο Πετρακόπουλο, αµφότεροι µε τις συζύγους τους, το µέλος της επιτροπής του 
συνεδρίου Γιώργο Αραχωβίτη µε τη σύζυγό του συνάδελφο Λιάνα Μπόµπου-Αραχωβίτου και οι 
εκλεκτοί συνάδελφοι Κυριάκος και Αντέλα Κυριακίδη, εκκλησιάστηκαν στον ναό της Αγίας 
Κυριακής στο Kοντοσκάλι (Cumcapi), χοροστατούντος του Πατριάρχη.  

Μετά το πέρας της λειτουργίας ο Παναγιότατος πήρε το λόγο και καλωσόρισε τις 
αντιπροσωπείες του Πρυτανικού Συµβουλίου του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης υπό τον 
πρύτανη κ. Καραµπίνη, που βρέθηκε στη Πόλη για να του ανακοινώσει επίσηµα την αναγόρευσή 
του σε επίτιµο διδάκτορα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής και του ΣΕΓΜ, εξαίροντας το ρόλο των 
µελών του στην επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.  

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο πρόεδρος του ∆.Σ. του Συνδέσµου, ο οποίος απηύθυνε 
σύντοµο χαιρετισµό προς τον Πατριάρχη και στη συνέχεια του επέδωσε τον τόµο «Οι Έλληνες 
Μελετητές µπροστά στην Ολυµπιακή Πρόκληση», µε ιδιαίτερη αφιέρωση, πράγµα που συγκίνησε 
ιδιαίτερα τον Παναγιότατο, ο οποίος ακολούθως χαιρέτισε ένα προς ένα τα µέλη της 
αντιπροσωπείας του ΣΕΓΜ.  

Μετά το πέρας σύντοµης σχετικής εκδήλωσης, ο Πατριάρχης δέχθηκε τις 
αντιπροσωπείες στην αίθουσα της εκκλησίας, όπου παρατέθηκε και µικρή δεξίωση.  
Την όλη λειτουργία και εκδήλωση βιντεοσκόπησε το πρώτο γερµανικό κανάλι (ARD), στα πλαίσια 
ειδικού αφιερώµατός του για τον Πατριάρχη κ. Βαρθολοµαίο.  

Για τα µέλη της αντιπροσωπείας του Συνδέσµου η εµπειρία ήταν µοναδική, τόσο όσον 
αφορά τον εκκλησιασµό σε µια ελληνική εκκλησία στη Πόλη, όσο και την επαφή µε τον 
Παναγιότατο, µια πραγµατικά χαρισµατική µορφή της Ορθοδοξίας. 

 
 
 


