Επιστημονικές Ημερίδες ΤΕΕ/ΕΜΠ
Εισαγωγικό σημείωμα
Έλενα Κωνσταντινίδου, Επικ. καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ

Το κείμενο που ακολουθεί αναφέρεται συνοπτικά στη σειρά ημερίδων που πραγματοποιήθηκαν
σε κεντρικές πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Τρίπολη, Ναύπλιο, Καλαμάτα, Κόρινθο) κατά την
περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016, σε συνεργασία της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΤΕΕ Πελοποννήσου.
Από τη πλευρά της Σχολής Αρχιτεκτόνων, η πρόταση του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη
συνδιοργάνωση αυτών των ημερίδων έγινε αποδεχτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση, γιατί προσέφερε στους
σπουδαστές και διδάσκοντες της Σχολής, την ευκαιρία για εξωστρέφεια και ουσιαστική διάδραση με την
τοπική κοινωνία τους φορείς, τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής και ειδικότερα με τους
συναδέλφους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων. Αλλά επιπλέον γιατί η γεωγραφική περιοχή, στην οποία
προσκλήθηκαν να συνεισφέρουν ακαδημαϊκά, χαρακτηρίζεται από φυσικές ποιότητες τόπου υψηλότατες
και, το κυριότερο, από ιστορικό βάθος μοναδικής σημασίας για τον παγκόσμιο πολιτισμό.
Στα πλαίσια των ημερίδων ανεδείχθηκαν και συζητήθηκαν:


Ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό μεμονωμένων κτηριακών κατασκευών, αλλά και οικιστικών

αρχιτεκτονικών συνόλων και μικρότερων ή μεγαλύτερων αστικών συγκροτήσεων και διαμορφώσεων
τοπίου.


Ζητήματα που αφορούν την κατασκευαστική τεκμηρίωση και τη διερεύνηση σύγχρονων υλικών

και τεχνολογικών εξελίξεων, ως εργαλείων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.


Ζητήματα αειφορικής προσέγγισης που αφορούν τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και παράλληλα

επιχειρούν να υποδείξουν, ευρύτερα, την ανάγκη σεβασμού και ενσυνείδητου σχεδιασμού του
περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου, ως συνολικού υποδοχέα κατοίκησης των τοπικών κοινωνιών.


Ζητήματα συνολικότερης στρατηγικής διαχείρισης που αφορούν τόσο το δομημένο όσο και το

φυσικό περιβάλλον, αλλά και το συνολικότερο «πολιτισμικό τοπίο» των υπό εξέταση περιοχών.


Ζητήματα που αφορούν τη διερεύνηση της ταυτότητας των υπό εξέταση περιοχών, τη

συγκρότηση, ανάδειξη και προώθηση της, σε συσχετισμό με τα υπάρχοντα φυσικά και ανθρωπογενή
χαρακτηριστικά του τόπου και σε συσχετισμό με δυνατότητες αρχιτεκτονικής- κτηριακής, αρχιτεκτονικήςοικιστικής και αρχιτεκτονικής- τοπιακής παρέμβασης.
Στις ημερίδες συμμετείχαν με διαλέξεις καθηγητές της Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, καθώς
και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί σπουδαστές που παρουσίασαν σχετικές εργασίες, που αναφέρονται
στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου. Τις ημερίδες παρακολούθησαν τοπικοί φορείς, κάτοικοι και
κυρίως συνάδελφοι μηχανικοί, εργαζόμενοι στην ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου, που εξέφρασαν
τις σκέψεις και τις απόψεις τους συμβάλλοντας στη γόνιμη συζήτηση που αναπτύχθηκε.
Ειδικότερα, η θεματολογία των ημερίδων περιελάμβανε:

1. ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ: Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ (Τρίπολη 17 Σεπτεμβρίου 2016. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή Ημερίδας ΕΜΠ: Μ.
Καφρίτσα, Ε. Κωνσταντινίδου, Κ. Μωραΐτης, ΤΕΕ: Π.Καμπυλαυκάς)

Το πρώτο μέρος της ημερίδας "Αρκαδίας μοναδικότητα: η ταυτότητα του τόπου και σύγχρονες
τεχνολογικές προκλήσεις", περιελάμβανε εισηγήσεις που αφορούσαν ζητήματα ταυτότητας και ιδιαίτερης
φυσιογνωμίας της Αρκαδίας, ζητήματα νοηματοδότησης και μνήμης του πολιτισμικού τοπίου, καθώς
ζητήματα προστασίας, αναβάθμισης και ανάπτυξης ιστορικών ορεινών οικισμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε

στην Πόλη της Τρίπολης, στις μνήμες του τόπου, την αρχιτεκτονική του παρελθόντος και του παρόντος, τα
προβλήματα αλλά και τις προοπτικές για την μελλοντική της εξέλιξη και ανάπτυξη.
Το δεύτερο μέρος εστίασε σε θέματα κατασκευαστικής τεκμηρίωσης και ζητήματα αναγνώρισης,
συντήρησης, ανάδειξης και αποκατάστασης των παραδοσιακών τοπικών συστημάτων. Τέθηκε επίσης το
ζήτημα των νέων τεχνολογικών εξελίξεων, των ενεργειακών αναβαθμίσεων των παραδοσιακών ιστορικών
κτιρίων και της αειφορικής προσέγγισης που αφορά τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
Το τρίτο μέρος της ημερίδας, περιελάμβανε τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, με κύριο άξονα
τα Προβλήματα και τις Αναπτυξιακές προοπτικές του τόπου. Στο στρογγυλό τραπέζι που οργανώθηκε
συμμετείχαν οι Δήμαρχοι της Αρκαδίας και εκπρόσωποι τους καθώς και εκπρόσωποι του ΤΕΕ και της
Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, από πλευράς δήμων, συμμετείχαν οι : Δ. Βόζνος
(αντιδήμαρχος δήμου Τρίπολης, Γ. Γιαννόπουλος (δήμαρχος Γορτυνίας), Ι. Φουσέκης (δήμαρχος
Μεγαλόπολης), Π. Μαντάς (δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας), Χ. Λυσίκατος (δήμαρχος Νότιας Κυνουρίας), με
σύντομες παρουσιάσεις που αφορούσαν τα βασικά πλεονεκτήματα του Δήμου τους καθώς και τα
σημαντικότερα προβλήματα. Διατύπωσαν επίσης σκέψεις σε σχέση με τις Αναπτυξιακές Προοπτικές και
γενικότερα τα ζητήματα της διαχείρισης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ακολούθησαν τοποθετήσεις των
Α. Παπαφωτίου (Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου), Κωνσταντίνου Γαλιώτου (Επιστημονικού Συνεργάτη
Περιφέρειας Πελοποννήσου), και Α. Ψαράκη, (Προϊστάμενου Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου), που αναφέρθηκαν κυρίως στο Στρατηγικό
Σχεδιασμό και τον Επιχειρησιακό Προγραμματισμό Πολιτιστικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας
Πελοποννήσου, στους άξονες και θεματικούς στόχους από τους οποίους θα μπορούσαν να προκύψουν τα
απαραίτητα κονδύλια καθώς και στη δυνατότητα σύνδεσης των επιμέρους προτάσεων με χρηματοδοτικά
προγράμματα.
Επίσης, ο Π. Καμπυλαυκάς, Πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ Αρκαδίας, και μέλος της αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Πελοποννήσου, αναφέρθηκε στα προβλήματα του τόπου, στο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι
μηχανικοί στην προστασία, ανάπτυξη και ανάδειξη του δομημένου χώρου, αλλά και στις δυσκολίες που
συναντούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.
Η συζήτηση που ακολούθησε, με τους εκπροσώπους των εμπλεκόμενων - σε επιστημονικό,
πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο - φορέων, αλλά και με το κοινό, αφορούσε κριτικές διαπιστώσεις και
εναλλακτικές προσεγγίσεις και επισημάνσεις σχετικές με τα προβλήματα, τις ανάγκες αλλά και τα
πλεονεκτήματα και τις ιδιαιτερότητες του δομημένου χώρου. Αναδείχθηκε η πολλαπλή σημασία και ο
πλούτος της περιοχής, η συνολική εικόνα της γεωγραφικής ενότητας της Αρκαδίας και οι πολλαπλές
ταυτότητες που θα μπορούσαν να αναδειχθούν. Προς αυτή την κατεύθυνση διατυπώθηκε η πολιτική
βούληση εκ μέρους των παρευρισκομένων φορέων, για στήριξη κάθε επιστημονικής προσπάθειας και
τοπικής πρωτοβουλίας με στόχο την προστασία και ανάπτυξη του τόπου.

2. ΝΑΥΠΛΙΟ: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ , ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
(Ναύπλιο, 8 Οκτωβρίου 2016. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή Ημερίδας ΕΜΠ: Μ. Καφρίτσα, Ε.
Κωνσταντινίδου, Κ. Μωραΐτης, ΤΕΕ: Π.Καμπυλαυκάς)

Το πρώτο μέρος της ημερίδας αφορούσε ζητήματα συγκρότησης και προώθησης της ιδιαίτερης
ταυτότητας του τόπου καθώς και ζητήματα προστασίας, αναβάθμισης και αειφόρου ανάπτυξης.
Παρουσιάστηκε επίσης ένα σύστημα καταγραφής και τεκμηρίωσης για την προστασία, ανάδειξη και
διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, που έχει πραγματοποιηθεί με πεδίο εφαρμογής την παλιά πόλη
του Ναυπλίου, ενώ τέθηκαν και ζητήματα που αφορούν την ένταξη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής στο
ιστορικό περιβάλλον. Το δεύτερο μέρος, περιελάμβανε εισηγήσεις που αφορούσαν την μεθοδολογία και
τις τεχνικές, στερέωσης και αποκατάστασης ιστορικών κτιρίων καθώς και παραδείγματα επεμβάσεων
(κτίρια από λιθοδομή, ξύλινες κατασκευές, κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα)

3.

ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
(Κόρινθος, 11 Νοεμβρίου 2016. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή Ημερίδας ΕΜΠ: Μ. Καφρίτσα,
Ε. Κωνσταντινίδου, Κ. Μωραΐτης, ΤΕΕ: Π.Καμπυλαυκάς)

Το πρώτο μέρος της ημερίδας με θέμα "Νότια Πελοπόννησος: ιστορική ταυτότητα – πολιτισμικό
τοπίο – καινοτομία", περιελάμβανε παρουσιάσεις σχετικές με ζητήματα διαχείρισης της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, ανάδειξης των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής
και "ανάγνωσης" του τόπου και του τοπίου ως πεδίου - τροφοδότη της σύγχρονης αρχιτεκτονικής σκέψης
και πράξης (με έμφαση την περιοχή της Μάνης). Τέθηκαν επίσης ζητήματα σύγχρονου σχεδιασμού στο
ιστορικό περιβάλλον αλλά και στο αστικό τοπίο, καθώς και θέματα που αφορούν την ταυτότητα του τόπου
και την ενίσχυση της, που μπορεί να επεκταθεί σε προσεγγίσεις δικτύων τόπων, δικτύων
επισκεψιμότητας, όσο και δικτύων παραγωγικών συσχετισμών. Τέλος, παρουσιάστηκε το Α βραβείο
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με θέμα «Επανασχεδιασμός της Οδού 23ης Μαρτίου με σκοπό την
Ενοποίηση του Ιστορικού και Εμπορικού Κέντρου της πόλης της Καλαμάτας».
Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε παρουσιάσεις από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς
σπουδαστές. Αρχικά έγιναν αναφορές στην Καλαμάτα, στη σημασία της διαχρονικά, στη σημερινή
κατάσταση, στα θετικά, αρνητικά, στις ευκαιρίες και στις προοπτικές για τη μελλοντική ανάπτυξη της
πόλης. Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε μια πρόταση προστασίας αναβίωσης και ανάπτυξης του οικισμού
του Διπόρου στα πλαίσια συγκρότησης ενός ευρύτερου δικτύου επίσκεψης των οικισμών της Μάνης και η
κατασκευαστική ανάλυση και πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης ιστορικών κτισμάτων του
οικισμού που θα συμβάλλουν με τη νέα τους χρήση στην αναβίωση του. Επίσης, μια πρόταση προστασίας
και ανάδειξης του ιστορικού χαρακτήρα της Παλιάς Πόλης της Κυπαρισσίας και ανάπλασης του δημόσιου
χώρου της.

4.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ: ZΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ
(Κόρινθος, 14 Δεκεμβρίου 2016. Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή Ημερίδας
ΕΜΠ:Κ. Καραδήμας, Μ. Κατσαρός, ΤΕΕ: Θ. Κοσυφάκη)

Το πρώτο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε παρουσιάσεις που αφορούσαν τον ενεργειακό σχεδιασμό ως
αναπόσπαστο μέρος του ολικού σχεδιασμού, ζητήματα κανονισμών και αξιολόγησης, σύγχρονες
τεχνολογίες και ενεργειακά συστήματα κτιρίων. Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος συζητήθηκαν ζητήματα
ενεργειακών αναβαθμίσεων των ιστορικών κτιρίων, ενεργειακής και περιβαλλοντικής απόδοσης καθώς
και περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, η σειρά ημερίδων που συνδιοργανώθηκαν από τη Σχολή
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και το ΤΕΕ Πελοποννήσου, έδωσαν την
αφορμή για την έναρξη ενός δημιουργικού επιστημονικού διαλόγου, για επιστημονικά ζητήματα που
αφορούν το δομημένο χώρο αλλά και για θέματα που καθημερινά συναντούν οι μηχανικοί στο έργο τους.
Μέσα από τις παρουσιάσεις αλλά και τις συζητήσεις που ακολούθησαν, αναδείχθηκε η υψηλή
ποιότητα και οι αξίες του φυσικού, δομημένου, και πολιτισμικού τοπίου της ευρύτερης περιοχής της
Πελοποννήσου και η ανάγκη προστασίας αλλά και ενίσχυσης, και ανάδειξής τους.
Πρόκειται για ένα σημαντικό τόπο, με ισχυρά πολιτιστικά χαρακτηριστικά, με τον οποίο η Σχολή
Αρχιτεκτόνων εμπλέκεται δημιουργικά εδω και δεκαετίες μέσα από την έρευνα, τη διδασκαλία θεμάτων
που αφορούν την προστασία και ανάδειξη των ιστορικών συνόλων, ζητήματα ένταξης σύγχρονης
αρχιτεκτονικής στο ιστορικό περιβάλλον, ζητήματα κατασκευαστικής τεκμηρίωσης κλπ. Αξίζει να
σημειωθεί ότι η Σχολή Αρχιτεκτόνων με τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς της φοιτητές, μεταξύ
άλλων, έχει μελετήσει επί σειρά ετών τους ιστορικούς οικισμούς της Πελοποννήσου. Οι μελέτες
αναγνώρισης της φυσιογνωμίας των οικισμών αυτών που έχουν πραγματοποιηθεί από τους
προπτυχιακούς φοιτητές τα τελευταία χρόνια, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Σχολής
(http://5a.arch.ntua.gr/) και είναι διαθέσιμες προς το ευρύ κοινό. Τα στοιχεία αυτά, όπως και κάθε
στοιχείο ερευνητικής ή άλλης μελέτης που εκπονείται στη Σχολή, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους
μηχανικούς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, από ερευνητές και επισκέπτες αλλά και από τους
Δήμους και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα. Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι η Σχολή συνεισφέρει προς την
τοπική κοινωνία και εμπλέκεται δημιουργικά με αυτή.
Τέλος, σημειώνουμε ότι, οι επιστημονικές "συναντήσεις" ακαδημαϊκών και συναδέλφων
μηχανικών όλων των ειδικοτήτων, που επετεύχθησαν μέσα από τις ημερίδες αυτές, ανέδειξαν τον ρόλο
της τοπικής κοινωνίας και τη σημασία που έχουν οι συλλογικές προσπάθειες για τη βελτίωση της
ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος και κατ επέκταση της ποιότητας της ζωής. Για να παραχθεί έργο
στον τόπο και στην κοινωνία, βασική προϋπόθεση, ειδικά την εποχή της κρίσης, δεν είναι μόνο τα
κονδύλια ή οι πολιτικές προθέσεις και η πολιτική βούληση αλλά και η συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού,
οι κοινές επιθυμίες και τα κοινά οράματα. Σε αυτή την κατεύθυνση εκτιμούμε ότι οι ημερίδες συνέβαλαν
στο μέγιστο βαθμό.

