UIA ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
«Architecture, Building, Climate», με αυτό το κεντρικό θέμα η UIA,
εκπροσωπώντας 1,3 εκατομμύρια αρχιτέκτονες παγκοσμίως, γιορτάζει την
Παγκόσμια Ημέρα της Αρχιτεκτονικής, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015.
Ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις των χωρών του κόσμου προσεγγίζουν το COP21, όπου θα
διεξαχθούν οι φετινές διαπραγματεύσεις για τη Συνθήκη για το Παγκόσμιο Κλίμα, η
UIA συμμετέχει και παρεμβαίνει μέσω των εθνικών και περιφερειακών της οργανώσεων και
επιτροπών, με στόχο να επισημάνει έντονα τον ουσιώδη ρόλο της Αρχιτεκτονικής, του
Design και του Αστικού Σχεδιασμού στον περιορισμό των σχετικών εκπομπών ρύπων
απέναντι στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Τα μέλη της UIA, οι Ομάδες και Επιτροπές Εργασίας και οι συνεργαζόμενοι Φορείς
κινητοποιούνται, σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2015, για να προωθήσουν δράσεις, προτάσεις και
λύσεις με την τεράστια δύναμη της Αρχιτεκτονικής και της Πολεοδομίας για την Παγκόσμια
Κλιματική Αλλαγή, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις των καιρών μας.
Ηγούμενη μιας σειράς από εκδηλώσεις και συνεδρίες, αφιερωμένες στο Responsible
design, planning and building, η UIA θα τονίσει την προσφορά των Αρχιτεκτόνων σε
παγκόσμια κλίμακα, κατά τη διάρκεια του COP21, που θα διεξαχθεί στο Παρίσι από τις 30
Νοεμβρίου ως τις 11 Δεκεμβρίου του 2015. Ο Πρόεδρος της UIA, Esa Mohamed, θα
ηγηθεί ειδικής αντιπροσωπείας, που θα εκπροσωπήσει τους αρχιτέκτονες παγκοσμίως στις
κρίσιμες αυτές διεθνείς συναντήσεις.
Το Ελληνικό Τμήμα της UIA πραγματοποίησε ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό της
Παγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής στην Καβάλα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015,
στο πλαίσιο της 3ης Εβδομάδας Αρχιτεκτονικής, που διοργάνωσε με επιτυχία ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων Καβάλας (ΣΑΝΚ) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων, το
ΤΕΕ Καβάλας, το Δήμο Καβάλας, την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το
ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας και άλλους τοπικούς φορείς, με συντονιστή τον πρόεδρο του ΣΑΝΚ
Γιάννη Νεστορίδη, αλλά και με την ενεργή συμμετοχή και των πολιτών της Καβάλας,
παρουσία της προέδρου του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ Τόνιας Κατερίνη και του προέδρου του ΣΑΔΑΣΤμήματος Αττικής Αντώνη Μαούνη. Η κεντρική θεματική ενότητα των εκδηλώσεων, σχετικά
με την επανάχρηση των υπό εγκατάλειψη παλιών βιομηχανικών μνημείων, των
καπναποθηκών της πόλης, ανέδειξε ουσιαστικά το βιοκλιματικό σχεδιασμό και την
οικολογική προσέγγιση, ως βασικά εργαλεία για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον
περιορισμό της εκπομπής ρύπων. Το Ελληνικό Τμήμα της UIA εκπροσωπήθηκε από το Νίκο
Φιντικάκη, μέλος του UIA Council, ο οποίος μετέφερε το χαιρετισμό της προέδρου του
Ελληνικού Τμήματος Φανής Βαβύλη, τη Γιάννα Μήτσου, διευθύντρια του Διεθνούς
Προγράμματος Εργασίας «Architecture & Tourism», τον Κυριάκο Πιπίνη, Γραμματέα του
Ελληνικού Τμήματος και τον Κάρολο Γαλανό, μέλος του Διεθνούς Προγράμματος UIACIMES.

