
Ποια τείχη για ποια πόλη;

Νικόλαος Ιωσηφίδης, Δάφνη Καλογήρου, Ελισάβετ Κάλτσου, Κωνσταντίνα Οικονόμου,

Στέλλα Σερεμέτα, Αθανασία Σπυροπούλου, Νικόλαος Στυλιανού, Ιωάννης Τζίμας,

Σταύρος Τοκμακίδης, Σπυρίδων-Τσαμπίκος Σφήκας, Χριστίνα Χαλκιοπούλου

Υπεύθυνοι Καθηγητές: Θανάσης Νευροκοπλής, Νικολέτα Σατσλή, Αθηνά Φουστέρη

Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα της Θεσσαλονίκης 

και οι σημερινές προκλήσεις 

μέσα από το βλέμμα των νέων.



•οι πρώτες metaverse 

πόλεις στον κόσμο είναι

γεγονός

•δημιουργούν ένα 

αφιλόξενο και ψυχρό

οικιστικό περιβάλλον

•αποξένωση του ανθρώπου

από τον εαυτό του, τον

συνάνθρωπο και τη Φύση. 

Μετα-πόλη



Ποιες είναι οι αρχές και

το βασικό περιεχόμενο

της πόλης;

βασικά συστατικά και διαμόρφωση του πολίτη



Δημιουργία των πόλεων

Από την παλαιολιθική στη

νεολιθική εποχή

Σύμφωνα με τον Aldo Rossi, η

πόλη είναι «το κατεξοχήν έργο

τέχνης του ανθρώπου», όπου

«αποκτούν μορφή και

έκφραση οι υπαρξιακές, 

πνευματικές και κοινωνικές

ανάγκες του ανθρώπου»vi



–Mircea Eliade

Η πόλη έχει δύο θεμελιακά συστατικά: 

το ιερό κέντρο και τα τείχη.



Μελέτη Περίπτωσης: Διμήνι Βόλου



Τα τείχη και η

λειτουργία τους

Ως όριο ή σύνορο, οχύρωμα και κατώφλι





Παιδιά

Πρόσφυγες

Ηλικιωμένοι

Θρησκεία

Οικονομική

κατάσταση



Μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε όλοι μαζί μια πόλη

χωρίς αποκλεισμούς, πιο κοντά στον Άνθρωπο, που είναι

ο κατεξοχήν ιδρυτής, σχεδιαστής και κάτοικος της;

Πώς θα βρεθεί η δυνατότητα να ακούγονται οι «φωνές» 

όλων των πολιτών ανεξαιρέτως;



Η σύγχρονη πόλη

Προκλήσεις και τρόποι αντιμετώπισης



Οι πόλεις απομακρύνονται όλο και 

περισσότερο από την έννοια της 

κοινότητας και τα ανθρωποκεντρικά 

χαρακτηριστικά

Προκλήσεις



• κοινωνική συνοχή

• σχέση με τη Φύση

• μετάβαση στην ψηφιακή εποχή



Τρόποι αντιμετώπισης

Η συνάντηση και συμπόρευση:

[α] του Άνθρωπου με την Κοινότητα, 

[β] του ατομικού με το συλλογικό συμφέρον και

[γ] της Τεχνολογία της εποχής –και της κάθε εποχής– μαζί με

τη Φύση.
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Σας ευχαριστούμε για 

την προσοχή σας!


