
 
 

1η Ανακοίνωση 
 
   Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας / Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία  µε το 

Σύλλογο Αρχιτεκτόνων ∆ιπλωµατούχων Ανωτάτων Σχολών Πανελλήνιας Ένωσης 

Αρχιτεκτόνων, τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τα Τµήµατα 

Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστηµίων: Αριστοτέλειου, Πατρών, 

Θεσσαλίας, ∆ηµοκρίτειου και Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνουν το 1ο Συνέδριο µε τίτλο: 

«∆ηµόσιος χώρος…αναζητείται» τον Οκτώβριο του 2011 στη Θεσσαλονίκη και καλούν 

τους ενδιαφερόµενους επιστήµονες να υποβάλουν ανακοινώσεις και να παρακολουθήσουν τις 

εργασίες του Συνεδρίου. 

   Το Συνέδριο επιδιώκει να φέρει στο προσκήνιο και να αναζητήσει όλες τις πλευρές των νέων 

δεδοµένων γύρω από το δηµόσιο αστικό χώρο, τη µεταβλητότητα και τα σηµερινά ρευστά 

του όρια, τις νέες νοηµατοδοτήσεις του αλλά και τα υπαρκτά και δεδοµένα προβλήµατα της 

διαχείρισης και λειτουργίας του στις ελληνικές πόλεις. 

   Ο δηµόσιος χώρος µιας πόλης αποτελεί το σηµαντικότερο συστατικό της στοιχείο, την 

κατεξοχήν εικόνα της στα µάτια πολιτών και επισκεπτών, είναι ο τόπος που προσλαµβάνεται 

και ερµηνεύεται από τον καθένα διαφορετικά, ανάλογα µε τα προσωπικά του βιώµατα και την 

αντίληψη που διαθέτει για την πόλη και τη ζωή του µέσα σε αυτή. Η περιήγηση ενός  

επισκέπτη στο δηµόσιο χώρο, στα πάρκα και τις πλατείες µιας πόλης αρκεί για να τον 

κατευθύνει στην αντίληψη της βασικής της δοµής αλλά κυρίως στην πρόσληψη και 

κατανόηση της ατµόσφαιράς της. Παρά τις όποιες αλλαγές έχει υποστεί, ο δηµόσιος χώρος 

µιας πόλης εξακολουθεί να αποτυπώνει και να διατηρεί τη συλλογική συνείδηση και µνήµη.  

   Η οικειοποίηση του δηµόσιου χώρου της πόλης από τους πολίτες της αποτελεί το 

πρωταρχικό ζητούµενο για την εξασφάλιση ενός συνεκτικού τρόπου κατοίκησης µέσα στο 

σηµερινό, διαρκώς µεταβαλλόµενο, και ρευστό τοπίο της νέας αστικότητας.  

   Η λειτουργική και αισθητική απαξίωση ιδιαίτερα του ελληνικού αστικού περιβάλλοντος 

έρχεται, όχι αδικαιολόγητα, µέσα από τα υπάρχοντα προβλήµατά του. Η ετερογένεια της 

ελληνικής πόλης, η πολλαπλότητά της, η πολυεπίπεδη και θραυσµατική σχέση της µε τον 

ιστορικό χρόνο, µας διαφεύγει κάτω από την αισθητική ισοπέδωση του δηµόσιου χώρου που 

βιώνουµε καθηµερινά.  

Θεµατικές ενότητες  συνεδρίου: 

� Η έννοια του δηµόσιου χώρου  

Ο δηµόσιος χώρος και τα νοήµατά του ακολουθούν τη σύνθετη και µεταβαλλόµενη φύση της 

πόλης στο χρονικό συνεχές. Θεωρητικές προσεγγίσεις για την έννοια του δηµόσιου χώρου 

σήµερα, τις ιστορικές και κοινωνικές του αναφορές   

� Τα όρια του δηµόσιου χώρου 

Τα όρια του φυσικού δηµόσιου χώρου αλλά και του «χώρου» της αστικής συλλογικότητας, 

υπό τη σηµερινή συνθήκη της συνεχούς διεύρυνσης του «ιδιωτικοποιηµένου» δηµόσιου 

χώρου, την ανάπτυξη των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και την επέκταση της ηλεκτρονικής 

κοινωνικής δικτύωσης.   
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� Μεταβλητότητα του δηµόσιου χώρου 

Ο δηµόσιος χώρος όπως αυτός βιώνεται στις σύγχρονες πόλεις είναι δυνατόν να µεταβάλλεται 

στο χρόνο και χώρο. Στοιχεία εφήµερα, happenings, νέες κοινωνικές οµάδες χρηστών, φυσικά 

φαινόµενα και άλλοι παράγοντες δηµιουργούν τις προϋποθέσεις αυτής της µεταβλητότητας. 

� Σχέση αστικού / φυσικού στο δηµόσιο χώρο 

Ο δηµόσιος χώρος ως υβριδικό οικοσύστηµα µεταξύ αστικού και φυσικού. Νέες υλικότητες και 

νέες οπτικές επαναπροσδιορίζουν παγιωµένες αντιθέσεις και επαναφέρουν στην πόλη τις 

«ξεχασµένες» ποιότητες του φυσικού περιβάλλοντος (φως, σκιές, αισθήσεις, εναλλαγή 

εποχών).  

� Μνηµεία και δηµόσιος χώρος 

∆ιαχρονικά αλλά και σήµερα τα µνηµεία ως αστικά µνηµειακά τοπόσηµα, είτε ως µοναδικά 

σηµειακά µνηµεία, είτε ως µνηµειακά σύνολα, είτε ως αρχαιολογικά αποτυπώµατα, 

προσφέρουν µια δυνατότητα διαλόγου και σχολιασµού της ιστορικότητας και δυνατότητες και 

αφορµές επαναπροσδιορισµού του δηµόσιου χώρου. 

� Τα αστικά δίκτυα ως δηµόσιος χώρος 

Τα δίκτυα κινητικότητας είναι οι κατεξοχήν δηµόσιοι αστικοί τόποι. Ρευστοί και ταυτόχρονα 

συµπαγείς, συνδυάζουν τις πολλαπλές ταυτόχρονες ταχύτητες µιας πόλης, την κίνηση και τη 

στάση, την τέχνη και τη διαφήµιση, την εµπορικότητα και την ελευθερία της έκφρασης. 

Μπορούν να είναι οι οικείοι τόποι µιας πόλης όπου η κίνηση ενώνει χωρίς να διαιρεί.  

� ∆ιαχείριση του δηµόσιου χώρου 

Τα προβλήµατα και οι δυνατότητες που προκύπτουν από τη δράση κοινωνικών οµάδων και 

φορέων που διαχειρίζονται το δηµόσιο χώρο. 

Τα όρια των παρεµβάσεων. 

� Συµµετοχικές διαδικασίες στην οργάνωση του δηµόσιου χώρου 

Θεωρητικές θέσεις και υιοθετηµένες πρακτικές όπως η µεθόδευση ευρύτερων συµµετοχικών 

διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων για το σχεδιασµό (συµµετοχή από πάνω προς τα κάτω) 

αλλά και οµάδες αστικών δράσεων που ενθαρρύνουν και καλλιεργούν την αυτοοργάνωση και 

την δραστική εµπλοκή ευρύτερων οµάδων πληθυσµού στις διαδικασίες διαµόρφωσης ενός 

δηµόσιου χώρου.  

� Ποιότητες του δηµόσιου χώρου 

Σχολιασµός των υπαρκτών, αγνοούµενων, «κρυµµένων» ποιοτήτων οι οποίες εν δυνάµει 

µπορούν να αναδειχθούν. Νέες τάσεις σχεδιασµού. 

 

Όλες οι παραπάνω θεµατικές ενότητες θα περιλαµβάνουν τις πολλαπλές 

προσεγγίσεις του ∆ηµόσιου χώρου όπως: 

� Πολιτική: Ο συσχετισµός µιας σειράς εννοιών όπως η δηµοκρατία, ο διαχωρισµός, η 

περιθωριοποίηση, η ιδιωτικοποίηση, η ενεργή πολιτική δράση αλλά και η πολιτική µνήµη 

και ο συµβολισµός µε την πολυπλοκότητα της εµπειρίας του δηµόσιου χώρου.  

� Κοινωνιολογική: Η προσέγγιση και ο µετασχηµατισµός του δηµόσιου χώρου ως 

αποτέλεσµα της βιωµατικής σχέσης του µε τις κοινωνικές οµάδες που φιλοξενεί. 

� Ψηφιακή: Ο δηµόσιος αστικός χώρος ως τόπος σύγχρονης επικοινωνίας και δικτύωσης,  

διάδραση ψηφιακού και φυσικού χώρου, νέες σχεδιαστικές πρακτικές που υπερβαίνουν το 

σχεδιασµό της µορφής του δηµόσιου χώρου. 

� Περιβαλλοντική: Στη σύγχρονη προβληµατική ενός βιώσιµου αστικού τρόπου ζωής, ο 

δηµόσιος χώρος αποτελεί το κατεξοχήν πεδίο όπου µπορούν να αναζητηθούν οι νέες 

ισορροπίες ανάµεσα στις πολλές και συχνά συγκρουόµενες ανάγκες  

� Εικαστική: Προσεγγίσεις µετασχηµατισµού του δηµόσιου χώρου µέσω διαφόρων τύπων 

εικαστικών δρώµενων και κατασκευών. 

 

 



Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου: 

Πρόδροµος Νικηφορίδης    Πρόεδρος, αρχιτέκτων  

Μαρία ∆ούση                    Αντιπρόεδρος, αρχιτέκτων 

Παρασκευή Κούρτη           Γραµµατέας, αρχιτέκτων 

Γιώργος ∆έλλιος                Ταµίας, αρχιτέκτων 

Βίκυ Παπαγεωργίου           Μέλος, αρχιτέκτων 

Γιώτα Αδηλενίδου              Μέλος, αρχιτέκτων 

Παρασκευή Ταράνη           Μέλος, αρχιτέκτων 

 

Όροι διεξαγωγής Συνεδρίου: 

 Το συνέδριο θα είναι ανοιχτό σε όσους επιθυµούν να συµµετάσχουν µε ή χωρίς ανακοίνωση. 

Οι εισηγήσεις στο συνέδριο θα είναι πρωτότυπες, θεωρητικές και εφαρµοσµένες, και θα 

κριθούν ως περιλήψεις και πλήρη κείµενα από δύο κριτές, µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής. 

Το συνέδριο θα λήξει µε διατύπωση πορισµάτων από το σώµα των συνέδρων. 

Κόστος συµµετοχής:  

  
Ποσό έγκαιρης εγγραφής 
(έως 1η Μαρτίου 2011) 

 

 
Ποσό εγγραφής 

(µετά την 1η Μαρτίου 2011) 

Σύνεδροι, εισηγητές 
(Φοιτητές και νέοι 
µηχανικοί κάτω πενταετίας  
σύµφωνα µε τον Α.Μ. 
ΤΕΕ) 

 
40,00 € 

 
60,00 € 

 
Σύνεδροι, εισηγητές 
 

100,00 € 150,00 € 

 

Τράπεζα Πειραιώς, αρ. λογαριασµού: EUR 5203-039758-608, IBAN: GR66 0172 2030 0052 

0303 9758 608. Περιλαµβάνει: α) Τόµους πρακτικών, β) Φάκελο συµµετοχής, γ) Βεβαίωση 

παρακολούθησης και δ) Μπουφέ. Η καταβολή του παραπάνω ποσού πριν την έναρξη του 

συνεδρίου είναι προϋπόθεση για την προφορική παρουσίαση εισήγησης.  

Παράλληλα η είσοδος στο Συνέδριο θα είναι ελεύθερη για όποιον επιθυµεί να το 

παρακολουθήσει χωρίς όµως να έχει την δυνατότητα προµηθευτεί τον τόµο των πρακτικών, 

τον φάκελο συµµετοχής και τη βεβαίωση παρακολούθησης.  

 

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων:  Παρασκευή 23 Ιουλίου 2010 

Γνωστοποίηση αποδοχής περιλήψεων:  Παρασκευή 24 Σεπτεµβρίου 2010 

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής πλήρους 

κειµένου:  
Παρασκευή 17 ∆εκεµβρίου 2010 

Γνωστοποίηση της κρίσης των πλήρων κειµένων:  Παρασκευή 25 Φεβρουαρίου 2011 

Μέγιστος χρόνος προφορικής παρουσίασης 

ανακοινώσεων:  
15 λεπτά 



 

Οδηγίες προς τους εισηγητές: 

Αρχικά παραδίδεται σε ηλεκτρονική µορφή περίληψη µιας σελίδας Α4 (γραµµατοσειρά 

Tahoma, µέγεθος 11, µονό διάστηµα, κανονική απόσταση χαρακτήρων και περιθωρίων). 

Περιέχει: 

� Τον τίτλο της εισήγησης που θα είναι σύντοµος και σαφής έως 70 χαρακτήρες 

� Τον εισηγητή, την ειδικότητα και την επαγγελµατική ιδιότητά του (τα ίδια για τους 

συγγραφείς) 

� Αναφορά στη θεµατική ενότητα του Συνεδρίου που εντάσσεται η εισήγηση. 

� Αναφορά στο θέµα – πρόβληµα που διαπραγµατεύεται η εισήγηση, τους στόχους, τη 

µεθοδολογία της προσέγγισης και τα κύρια αποτελέσµατα. 

� Ρητή αναφορά στην πρωτοτυπία και τη συνεισφορά της εισήγησης 

� Αναφορά στην πλέον βασική βιβλιογραφία 

� Λέξεις – κλειδιά µέχρι 5 

Επίσης, 

� Οι εργασίες που παρουσιάζουν υποδειγµατικές αναφορές (Case Studies) πρέπει να 

περιέχουν θεωρητική τεκµηρίωση της πρωτοτυπίας του υποδείγµατος. 

� Κάθε ερευνητής µπορεί να καταθέσει µία εργασία. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε να αποτείνεστε: 

Οργανωτική Επιτροπή 1ου Συνεδρίου "∆ηµόσιος χώρος…αναζητείται" : τηλέφωνο επικοινωνίας 

2310-228320, Fax. 2310-221415 

Email: www.publicspace@central.tee.gr και στην ιστοσελίδα www.publicspace.gr 

  


