
H Σχολή Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κρήτησ ςτο Ηράκλειο. 

Ο ΣΑΝΗ (Σφλλογοσ Αρχιτεκτόνων Νομοφ Ηρακλείου) διοργανϊνει, ςε ςυνεργαςία με τθν 

Σχολι Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κριτθσ (επιςτ. επιμζλεια Α. Τηομπανάκθσ), ςειρά 

διαλζξεων ςχετικϊν με τθν πολιτιςτικι κλθρονομιά, τισ επεμβάςεισ ςτα ιςτορικά κζντρα, 

τθν βιομθχανικι αρχαιολογία, τον δθμόςιο χϊρο και το τοπίο. 

Σε κάκε ςυνάντθςθ οι ομιλθτζσ (διδάςκοντεσ τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου 

Κριτθσ) κα αναλφςουν και κα παρουςιάςουν τθν κάκε κεματικι από άποψθ και ιςτορικι ι 

κεωρθτικι αλλά και με ζναν περιςςότερο «απτό» τρόπο, δθλαδι μζςω εφαρμοςμζνου 

ζργου ι βραβευμζνων μελετϊν ςτα πλαίςια πανελλθνίων αρχιτεκτονικϊν διαγωνιςμϊν. 

Με τον τρόπο αυτό ο ΣΑΝΗ και θ Σχολι Αρχιτεκτόνων αποςκοποφν να επιςτιςουν τθν 

προςοχι του κοινοφ αλλά και των φορζων τθσ πόλθσ ςε ηθτιματα που αφοροφν τον 

δθμόςιο χϊρο και τθν διαχείριςι του. 

Οι διαλζξεισ κα πραγματοποιθκοφν ςτο Μουςείο Αρχαίασ Ελλθνικισ Τεχνολογίασ  «Κϊςτα 

Κοτςανά» (Ενετικό μζγαρο Ιττάρ), οδόσ Επιμενίδου 18,  ςτισ παρακάτω θμερομθνίεσ .  

Ώρα ζναρξθσ 19.00 

24/01/2020 

Θεματική: Βιομηχανική Αρχαιολογία ςτην Κρήτη 

-Βιομθχανικι/τεχνικι αρχιτεκτονικι ςτθν Κριτθ: δίκτυα και ςυηεφξεισ 

Αμαλία Κωτςάκθ (Αναπλ. Κακθγιτρια) 

 

-Βιομθχανικι αρχιτεκτονικι ςτθν Κριτθ. Το παράδειγμα τθσ ανάπλαςθσ τθσ περιοχισ τθσ 

Λίμνθσ τθσ Αγυιάσ Χανίων και τθσ επανάχρθςθσ του μικροφ υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ 

(ΜΥΗΣ) 

Μαρία Μανδαλάκθ (Επίκ. Κακθγιτρια) 

 

 

31/01/2020 

Θεματική: Δημόςιοσ χώροσ και ιςτορική πόλη 

-Τα τείχθ ωσ «ενδιάμεςοσ χώροσ» 

Αλζξιοσ Τηομπανάκθσ (Αναπλ. Κακθγθτισ) 

 

-Σύγχρονος δημόζιος χώρος ζηο ιζηορικό κένηρο: Η περίπηωζη ηης πλαηείας Καηεχάκη, 

Χανιά 

Αλζξανδροσ Βαηάκασ (Επίκ. Κακθγθτισ) 

 

-Iδζεσ και πραγματικότθτεσ 

Δθμιτρθσ Τςακαλάκθσ (Αναπλ. Κακθγθτισ) 

 

 

21/02/2020 

Θεματική: Oλοκληρωμζνη διαχείριςη ιςτορικών κζντρων  

-Σφγχρονεσ ςτρατθγικζσ ςχεδιαςμοφ ιςτορικών κζντρων : Η ευρωπαϊκι εμπειρία και οι 

προοπτικζσ ςτα ιςτορικά κζντρα τθσ Κριτθσ. 

Δζςποινα Διμζλλθ (Επίκ. Κακθγιτρια) 



 

-Η επανάχρθςθ ιςτορικών κτθρίων ωσ ζναυςμα για τθν ενίςχυςθ του ςυλλογικοφ 

Νικόλαοσ Σκουτζλθσ (Κακθγθτισ) 

 

 

28/02/2020 

Θεματική: Δημόςιοσ χώροσ και αρχιτεκτονική τοπίου 

-Xαρτογραφιςεισ του τοπιακοφ βλζμματοσ 

Διμθτρα  Χατηθςάββα (Αναπλ. Κακθγιτρια) 

 

-Τοπιογραφώντασ υπαίκριουσ χώρουσ ςτθν Ελλθνικι πόλθ. Παραδείγματα από ζργα 

αρχιτεκτονικών διαγωνιςμών. 

Πανίτα Καραμανζα (Επίκ. Κακθγιτρια) 


