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26 ΙΟΥΝΙΟΥ – 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΡΟΥ, για 7η συνεχόμενη χρονιά, στο πλαίσιο των επιστημονικών δραστηριοτήτων του με σκοπό να
προωθήσει τα θέματα προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οργανώνει, σε
συνεργασία με την Περιφέρεια Νήσων Ν. Αιγαίου και το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης, σεμινάριο Επιμόρφωσης με
θέμα «ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΠΙΟΥ: Φυσικές και Πολιτισμικές ποιότητες ». Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί από 26 Ιουνίου
έως 1 Ιουλίου 2017 στην Ιστορική Μονή Ιησουϊτών στην Άνω Σύρο και διδάσκουν σε αυτό Καθηγητές από τα ΑΕΙ
της χώρας. Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επιστήμονες και φοιτητές προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς και σε
όποιους πολίτες θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε ότι αφορά το θέμα της προστασίας, ανάδειξης και
αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων ενός τόπου, ενώ τη θεωρητική κατάρτιση προβλέπεται να συμπληρώσει
εργαστήριο πρακτικής άσκησης και έκθεσης σπουδαστών της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, με θέμα: Από τη
Χαρτογράφηση στο Σχεδιασμό.
Εδώ και χρόνια γίνονται προσπάθειες απόδοσης και χαρτογράφησης των ποιοτικών διαστάσεων του τόπου και των
τοπίων του. Με τα παραδοσιακά μέσα αυτές οι διαστάσεις είχαν περιορισμένες δυνατότητες καταγραφής και
απόδοσης. Η ψηφιακή τεχνολογία σήμερα, παρουσιάζει τεράστιες δυνατότητες ώστε, τουλάχιστον τα ερεθίσματα
που δημιουργούνται από αυτές τις ποιότητες, να μπορούν να ποσοτικοποιηθούν και να χαρτογραφηθούν πιο
εύκολα. Έτσι μονάδες τέτοιων ερεθισμάτων, όπως μορφήματα, όλων των ειδών (ηχητικά, αφής, οσμητικά κ.λ.π),
πραξιακές μονάδες (πραξίματα) ή χρονικές (χρονήματα) μπορούν πλέον να χαρτογράφονται και τελικά να
επικοινωνούνται. Γιατί ο Τόπος δεν είναι μόνο τα χωρικά του δεδομένα αλλά και οι χρονικότητές του και ο Λόγος
και Μύθος που οι άνθρωποί του δημιουργούν καθώς και οι δραστηριότητες και τα έργα τους.
Στόχος του σεμιναρίου να συγκεντρωθούν και παρουσιαστούν όλες οι μέχρι τώρα προσπάθειες από τις
παραδοσιακές μέχρι τις πιο σύγχρονες και η ταχεία εξέλιξή τους, να διαφανεί η εξέλιξη και η πορεία της
χαρτογραφικής διαδικασίας, με απώτερο στόχο τη χρήση της στο σχεδιασμό. Για να μπορέσει ο σχεδιασμός να
συμπεριλάβει όχι μόνο τις πρακτικές λειτουργίες αλλά και τις ψυχονοητικές, συναισθηματικές, ιδεολογικές και
αντιληπτικές.
Σκοπός του, είναι να αποτελέσει το σεμινάριο βοήθημα, πλαίσιο και πηγή έμπνευσης έρευνας και αναφοράς, σε
θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε αυτό της εφαρμογής για όσους ασχολούνται με την πολεοδομική ανάλυση και
σχεδιασμό καθώς και την αρχιτεκτονική συνθετική διαδικασία. Θα μπορούν να ενημερωθούν για το τι σημαίνει
αντιληπτική χαρτογράφηση μέσω ορισμών και εννοιών που άπτονται του αντικειμένου και μέσω της ιστορικής
αναδρομής των κυριότερων θεωριών και πρακτικών, να ενημερωθούν για τις τρέχουσες εξελίξεις και να δουν την
εφαρμοσμένη ανάγνωση τόπων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Ειδικότερα, μέσα από την εξυπηρέτηση
της διπολικής σκοπιμότητας, διδακτικής-εκπαιδευτικής από τη μία και πληροφοριακής από την άλλη, επιτυγχάνεται
η δημιουργική ένταξη των ποιοτικών- άϋλων δεδομένων στο σχεδιασμό και τη σύνθεση.
Ακόμα θα αναλυθούν και θα εξηγηθούν ποιοτικές διστάσεις του τοπίου, λιγότερο διαδεδομένες και άρα όχι πολύ
γνωστές ή κατανοητές. Παραδειγματικά αναφέρουμε την οσμητική απόδοση ενός τόπου (οσμητικό τοπίο), την
απτική (τοπίο αφής) αλλά και τη βαθύτερη εκείνη σχέση του κάθε ατόμου και την ιδιαίτερη αντίληψη που αυτό
σχηματίζει για ένα τόπο (εσωτερικό τοπίο).

Το Πρόγραμμα του Σεμιναρίου :
Κυριακή 25 Ιουνίου:

Άφιξη στη Σύρο (απογευματινό πλοίο Blue Star Ferries)

Καθ’ όλη τη διάρκεια του σεμιναρίου, στους χώρους του σεμιναρίου θα εκτίθενται εργασίες σπουδαστών της
Σχολής Αρχιτεκτόνων ν του ΕΜΠ.
Θέμα Έκθεσης: Από τη Χαρτογράφηση στο Σχεδιασμό
Δευτέρα 26, Τρίτη 27, Τετάρτη 28, Πέμπτη 29, Παρασκευή 30/6:
Σάββατο 1 Ιουλίου:

09:30-12:30
Διαλέξεις ομιλητών
12:30-13:30
Εργαστήριο
09:00, Επίσκεψη και ξενάγηση στο εκκλησιαστικό συγκρότημα του Αγίου Γεωργίου
12:00, Παρουσίαση των εργασιών και αποτίμηση του σεμιναρίου

Κυριακή 2 Ιουλίου:

16:00, Αναχώρηση από Σύρο

Το Εργαστήριο:
Κατά τη διάρκεια του εξαήμερου σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εργαστούν πάνω στην
χαρτογράφηση των μορφών τοπίου του Μεσαιωνικού Οικισμού της Άνω Σύρου. Θα πρέπει να ετοιμάσουν μια
εργασία 7 -10 περίπου σελίδων με σχέδια, κείμενο και φωτογραφίες .
Οι συμμετέχοντες μπορούν να εργαστούν μόνοι τους ή σε ομάδες 2-3 ατόμων.
Από τους οργανωτές θα δοθεί αντίστοιχο υλικό προς επεξεργασία. Οι ομιλητές της κάθε ημέρας θα είναι στη
διάθεση των συμμετεχόντων.
Όλες οι εργασίες θα δημοσιευτούν σε ειδικό τεύχος του Ινστιτούτου Σύρου.

Το ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Ιουλίου ,


το πρωί στις 9:00, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν ξενάγηση από τον Ομ. Καθηγητή κ. Ιωσήφ
Στεφάνου στην Άνω Σύρο και στο ανακαινισμένο εκκλησιαστικό συγκρότημα Ι. Ν. του Αγίου Γεωργίου.



στις 12:00, οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους και θα γίνει αποτίμηση των εργασιών
του σεμιναρίου.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 120 ευρώ, ενώ για φοιτητές και ανέργους είναι 70 ευρώ.
Αίτηση συμμετοχής μπορείτε να συμπληρώσετε στο
https://goo.gl/forms/NzLEwLsZAHnOuMSl1

και πληροφορίες στη ιστοσελίδα του Ινστιτούτου www.syrosinstitute.eu και να αποστείλετε την απόδειξη
πληρωμής, στην ηλεκτρονική διεύθυνση syrosinstitute@gmail.com, με την ένδειξη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7ο
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, προκειμένου να κατοχυρώσετε τη συμμετοχή σας.
Η κατάθεση θα γίνει σε λογαριασμό της EUROBANK με ΙΒΑΝ: GR7802602810000790200978750
Όπως κάθε χρόνο περιορισμένος αριθμός ατόμων μπορεί να διαμείνει στα δωμάτια (δίκλινα)της Παλαιάς Μονής
Ιησουϊτών. ΐΘα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας και το κόστος διαμονής σε αυτά, ανέρχεται στα 100 ευρώ
το άτομο για όλες τις ημέρες.
Προθεσμία αποστολής αιτήσεων 15 Mαΐου 2017

