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ΠΡΟΣ: ΣΑΔΑΣ _ΠΕΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Atelier AREP, Jean Nouvel και Cristian de Portzampart στην Αθήνα

Οι  αρχιτέκτονες  πολεοδόμοι  Ανδρέας  Αλεξόπουλος και  Nickolas 
Buchoud από  την  AREP την  θυγατρική  των  γαλλικών  σιδηροδρόμων 

(SNCF) έρχονται στην Αθήνα για να παρουσιάσουν στο Συνέδριο “Riding 

out the storm” –  Socio-environmental metamorphosis, την κοινή πρόταση 

που κατέθεσαν ως ομάδα με τον βραβευμένο με Pritzker αρχιτέκτονα Jean 
Nouvel για την αστική ανάπλαση του Παρισιού. (Grande Paris). 

Οι γάλλοι πολεοδόμοι θα συμμετάσχουν σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα τις 

αστικές  αναπλάσεις  που  διοργανώνει  το  περιοδικό  RED (real estate & 

development) στο πλαίσιο του ετήσιου συνεδρίου RED business forum που 

πραγματοποιείται στις 4 και 5 Οκτωβρίου στην Αθήνα. 

Στην ίδια ενότητα τις απόψεις τους θα καταθέσουν ο Έλληνας εκπρόσωπος 

της  Ευρωπαϊκής  Τράπεζας  Επενδύσεων  (ΕΤΕπ)  στις  Βρυξέλλες  για  το 

πρόγραμμα  χρηματοδότησης  ανάπλασης  πόλεων  Jessica κ.  Χρ. 
Κοντογιώργος, o πρόεδρος της επιτροπής της Βουλής κ. Κ. Καρτάλης, o 

αρχιτέκτων  καθηγητής  στο  Harvard,  Σπύρος  Πολλάλης,  ο  δήμαρχος 

Ηρακλείου  Γ. Κουράκης και ο νέος Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 

της ΓΑΙΑΟΣΕ κ. Ν. Ιωαννίδης. 

O κ.  Αλεξόπουλος  είναι  καθηγητής  αρχιτεκτονικής  στις  Βερσαλλίες  και 

υπεύθυνος για το σχεδιασμό και ανάπτυξη σταθμών και αεροδρομίων. 



Τόσο  η  AREP,  όσο  και  η  Α2C (θυγατρική  του  γαλλικού  ΟΣΕ  για  τη 

διαχείριση της εμπορικής λειτουργίας των σταθμών) έχουν στο παρελθόν 

συνεργαστεί και υποβάλλει προτάσεις στους ελληνικούς σιδηροδρόμους.

Μια άλλη πρόταση από το «Μεγάλο Παρίσι» θα παρουσιάσει ο συντονιστής 

της  ομάδας του  atelier Cristian De Portzampart,  οικονομολόγος  Didier 
Martin.  O Cristian De Portzampart ήταν ο πρώτος γάλλος αρχιτέκτονας, 

που τιμήθηκε με το βραβείο Pritzker, ενώ έργα του κοσμούν εκτός από τις 

μεγαλύτερες  πόλεις  της  Γαλλίας,  τη  Νέα  Υόρκη,  το  Ρίο  και  άλλες 

μεγαπόλεις. 

Τη συζήτηση που θα συντονίσει  ο εκδότης του περιοδικού  RED, Γιάννης 

Παπαδομαρκάκης θα πάρουν μέρος, η νέα πρόεδρος της ΕΤΑ και πρώην 

επικεφαλής  του  ΟΡΣΑ κυρία  Αυγή  Μαρκοπούλου και  ο  πρόεδρος  του 

ΣΑΔΑΣ Δρ. Ευαγγ. Λυρούδιας.

Πληροφορίες για το Συνέδριο 
http://www.ered.gr/conference/conference.html

Πληροφορίες για το διαγωνισμό B GREEN

http://www.ered.gr/gr/interviewInside.php?art=13471

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την κυρία
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