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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Κυριακή 13-12-2015 πραγματοποιήθηκε στην Καστοριά το κλείσιμο της 3ης Μπιενάλε
Αρχιτεκτονικής & Αστικής Αποκατάστασης (BAU3) με την περιήγηση σε μνημεία και
ιστορικά κτήρια της πόλης
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ακαδημαϊκοί, μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων,
αρχαιολόγοι, ιστορικοί αλλά και απλοί πολίτες που θέλησαν να γνωρίσουν από κοντά τα
επισκέψιμα μνημεία. Επίσης την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο πρόεδρος της
εταιρείας τουρισμού Δυτ. Μακεδονίας κ. Παναγιώτης Κώττας, ο αντιδήμαρχος
Πολιτισμού κ. Λεωνίδας Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος ΤΕΕ
Δυτ. Μακεδονίας κ. Δημήτρης Μαυροματίδης, ο καθηγητής Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής
κ. Πάνος Τσολάκης.
Η περιήγηση περιελάμβανε το αρχοντικό Τσιατσιαπά, τον Ι.Ν. Εισοδίων της Θεοτόκου,
τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου του Τζώτζα, τον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων, τον Ι.Ν. Αγίου
Στεφάνου, το Αρχοντικό Ωρολογόπουλου, το Αρχοντικό Δήμου, το Αρχοντικό
Μπασάρα, τον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής και ολοκληρώθηκε στο Αρχοντικό Βέργου.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση στη διάρκεια της οποίας καταγράφηκαν πολύ
ενδιαφέροντα συμπεράσματα και διατυπώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις για την
περεταίρω αξιοποίησης του αρχιτεκτονικού πλούτου που διαθέτει η πόλη της Καστοριάς
αλλά και η Δυτική Μακεδονία συνολικά.
Το ΤΕΕ αναλαμβάνει τη δέσμευση για ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών
αξιοποίησης των παραπάνω συμπερασμάτων καθώς και την διατύπωση προς όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς στοχευμένων προτάσεων ανάπτυξης στους τομείς του τουρισμού,
του πολιτισμού και της εκπαίδευσης.
Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΤΕΕ Καστοριάς θα ήθελε να ευχαριστήσει τον αντιδήμαρχο
πολιτισμού κ. Λεωνίδα Παπαδημητρίου για τη συνεργασία στην υλοποίηση της
εκδήλωσης, την Εφορείας Αρχαιοτήτων Καστοριάς και ιδιαίτερα τον προϊστάμενο της
κ. Απόστολο Σαραφέρα για την συμμετοχή τους στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην
Κοζάνη καθώς και για την μεταφορά της εμπειρίας τους στην αποκατάσταση μνημείων
κατά την εκδήλωση της Καστοριάς, τον κ. Ρωμύλο Μαντζούρα για τις εξαιρετικές
ιστορικές αναφορές του κατά την διάρκεια της περιήγησης. Επίσης τους κ.κ. Σιδέρη
Σμαρόπουλο και Αργύρη Δήμου οι οποίοι μας φιλοξένησαν στους ξενώνες τους
προκειμένου να διαπιστωθεί το αποτέλεσμα των εργασιών αποκατάστασης που

πραγματοποιήθηκαν σε αυτούς και τον κ. Σωτήρη Στεργίου για την ευγενική προσφορά
μιας σειράς προϊόντων οίνου της επιχείρησης του.
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