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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ
Διαλεξεις και workshops, Απρίλιος 2011

Κύκλο διαλέξεων, παράλληλα με εργαστηριακές ασκήσεις (workshops), διοργανώνει 
στις 10-16 Απριλίου το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου της ΣΤΕΓ Δράμας του ΤΕΙ Καβά-
λας, στο πλαίσιο της δράσης LAND2011,  με τίτλο: “Ύδωρ και πόλη: έργα τέχνης – πη-
γές ζωής”. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στη Δράμα και σε αυτές καλούνται να 
συμμετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι επιστήμονες, ερευνητές, πτυχιούχοι μηχανικοί και 
φοιτητές, υποβάλλοντας ανακοινώσεις και παρακολουθώντας τις εργασίες.
Το Workshop επανατοποθετεί το συχνά παραμελημένο υδάτινο στοιχείο στο επίκεντρο 
των σχεδιαστικών πρακτικών της αρχιτεκτονικής τοπίου και αναζητά σχεδιαστικές 
προτάσεις που συνιστούν αφορμές δημιουργίας νέων δικτύων δημοσίων χώρων γύρω 
από υδάτινα πάρκα μικρότερης και μεγαλύτερης κλίμακας. Το αρχιτεκτονικό δίδυμο Π. 
Νικηφορίδης και Μ. Cuomo είχαν δηλώσει για την ανάπλαση της Νέας Παραλίας της 
Θεσσαλονίκης ότι «σήμερα που οι πόλεις αναζητούν διεξόδους - οάσεις μέσα στην πυ-
κνότητα και την εντατική χρήση του πολεοδομικού τους ιστού, το νερό γίνεται ένα πολύ-
τιμο πρωτογενές υλικό που όσες το διαθέτουν στην όποια του μορφή - θάλασσα, λίμνη, 
ποτάμι - το αξιοποιούν για να αναβαθμίσουν τη δημόσια εικόνα τους και να αναδείξουν 
νέα μοντέλα αστικής ανάπτυξης. Η υλοποίηση αυτών των μοντέλων προϋποθέτει την 
“κατάκτηση” ενός νέου συνόρου για την πόλη και τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης 
μεταξύ του κτισμένου χώρου και του νερού.» 
Στη σύγχρονη προβληματική ανάπλασης αστικών περιοχών, διεθνή παραδείγματα σχε-
διαστικών προτάσεων με κυρίαρχο στοιχείο το νερό αποκαλύπτουν την ουσιαστική συμ-
βολή τους στην επίτευξη μιας – συχνά επιδιωκόμενης - αστικής πολυλειτουργικότητας 
(Βαρκελώνη, Γένοβα, Ρότερνταμ κ.α.)
Το Workshop αποτελεί θεματική συνέχεια του Διεθνούς Διαγωνισμού που αφορά στη 
μελέτη ανάπλασης του Δημοτικού Κήπου της Δράμας στο κέντρο της πόλης και με κυ-
ρίαρχο στοιχείο το νερό. Στην έναρξη των εργασιών του LAND2011, θα δοθούν και τα 

αντίστοιχα βραβεία του Διεθνούς Διαγωνισμού.
Το Workshop διοργανώνεται από το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου της ΣΤΕΓ Δράμας, 
ΤΕΙ Καβάλας και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Δράμας.
Η Επιστημονική Επιτροπή του LAND2011 αποτελείται από τους: Tsiomis Yannis, Hublin 
Anne, Ζαφειρόπουλος Σαράντης, Ισπικούδης Ιωάννης, Σπιτάλας Νίκος. Η Οργανω-
τική Επιτροπή του LAND2011 αποτελείται από τους: Δ. Εβρενοπούλου, Ε. Πολύζου, 
Ν. Φούρναρη και Φ. Ηλιοπούλου. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδαιφερόμενοι 
μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Χρυσοβέργη & Κασσάν-
δρου, 66100, Δράμα. Προϊστάμενος του Τμ. Αρχ. Τοπίου: Dr. Νίκος Σπιτάλας (spitalas@
teikav.edu.gr). Ηλεκτρονική διευθύνση: etp-tat@teikav.edu.gr. Οργανωτική Επιτροπή 
του LAND2011: Δ. Εβρενοπούλου (devren2005@gmail.com), Ε. Πολύζου (epolyzou@
yahoo.com), Ν. Φούρναρη (etp-tat@teikav.edu.gr), Φ. Ηλιοπούλου (iliopoulou.filio@
gmail.com). )n


