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Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ θα απονείμει τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα στον 
αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Τζώνη την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 στο αμφιθέατρο του 
Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του ΑΠΘ. 
 

Ο Αλέξανδρος Τζώνης, καθηγητής Αρχιτεκτονικής, ερευνητής και συγγραφέας, μεγάλωσε στην 
Αθήνα και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Συνέχισε τις σπουδές του με 
υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Γέιλ, όπου ξεκίνησε και η ακαδημαϊκή του καριέρα το 1965. Στη 
συνέχεια δίδαξε σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, στο 
Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, στο 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ισραήλ, στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης, στο Εθνικό 
Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης στο Πανεπιστήμιο του Ντελφτ και στο Πανεπιστήμιο Tsinghua της 
Κίνας. Είναι παντρεμένος με την  Liane Lefaivre,  καθηγήτρια στο University of Applied Arts in Vienna. 
 

Το σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό του έργο εστιάζει σε θέματα μεθοδολογίας του 
σχεδιασμού, κριτικής της αρχιτεκτονικής,  αναθεώρησης του κλασικού κανόνα και του τοπικισμού. Το 
1985 ίδρυσε στο Πολυτεχνείο του Ντελφτ το ερευνητικό ινστιτούτο «Συστήματα Γνώσης Σχεδιασμού 
(Design Knowledge Systems - DKS)», για τη μελέτη της αρχιτεκτονικής μεθοδολογίας και την ανάπτυξη 
σχεδιαστικών εργαλείων. 

 
Τον Αλέξανδρο Τζώνη συνδέουν ιδιαίτεροι δεσμοί με την πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς ο 

πατέρας του υπήρξε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και είναι εγγονός του γνωστού 
αρχιτέκτονα του μεσοπολέμου Αλέξανδρου Τζώνη με υλοποιημένο έργο στη Θεσσαλονίκη. 

 
Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που προκαλεί η 

πολύχρονη οικονομική κρίση, επιδιώκει και επιτυγχάνει να έχει μια διακριτή οντότητα στο χώρο της 
ελληνικής αρχιτεκτονικής εκπαίδευσης με πολλαπλές εξωστρεφείς δράσεις που στοχεύουν σε μια 
ευρύτερη παιδευτική διαδικασία και παρουσία ιδιαίτερα χρήσιμη στο χώρο της Θεσσαλονίκης. 

 
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η απονομή του τιμητικού τίτλου του επίτιμου διδάκτορα από το 

ΑΠΘ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων στον Αλέξανδρο Τζώνη. Το γεγονός θα δώσει την ευκαιρία για να 
παρουσιάσει τις απόψεις του στο πλαίσιο μιας τελετής ανοιχτής στο ευρύτερο κοινό, όπου θα γίνουν 
αναφορές για το σύνολο του ακαδημαϊκού του έργου και για τη συμβολή του, μεταξύ άλλων, στην 
προβληματική του κριτικού τοπικισμού, του κανόνα της κλασικής αρχιτεκτονικής και της αποτίμησης 
του έργου των μοντέρνων και σύγχρονων αρχιτεκτόνων μέσα από τη διερεύνηση των αρχείων τους. 
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