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Νέα Σειρά Εισηγήσεων
Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2010
«Σχεδιάζοντας τις Πόλεις για την Κλιματική Αλλαγή»

Ο φετινός κύκλος εισηγήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διαπραγματεύεται
θέματα που άπτονται του σύγχρονου οικολογικού προβληματισμού και εστιάζει
στα προβλήματα των ελεύθερων χώρων και χώρων πρασίνου της Αθήνας
που ολοένα και αυξάνονται. Παρατηρούμε καθημερινά την υποβάθμιση τους,
την συρρίκνωση τους και την απραγία της διοίκησης ως προς αυτό με
αποτέλεσμα η ποιότητα ζωής μας να υποβαθμίζεται. Δεν χρειάζεται να
υπενθυμίσουμε ότι ο πράσινος χώρος που αναλογεί σε κάθε κάτοικο της
Αθήνας είναι 2.55 m2, σε αντίθεση με το Λονδίνο ή το Άμστερνταμ για
παράδειγμα όπου η αναλογία είναι 9.00 m2 και 27.00 m2 αντιστοίχως!
Η ζωή στο Λεκανοπέδιο επιβαρύνθηκε ιδιαίτερα μετά τις καταστροφικές
πυρκαγιές που άλλαξαν πλέον την περιβαλλοντική φυσιογνωμία σχεδόν
ολόκληρης της Βορειοανατολικής Αττικής. Η απώλεια των περιαστικών μας
δασών αναμένεται ότι θα αλλάξει το θερμοκρασιακό εύρος και θα
επηρεάσουν άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων του Λεκανοπεδίου, με τη
μεσημεριανή ζέστη να αυξάνεται (1.5 – 2 °C στο Λεκανοπέδιο και 4 °C στο
κέντρο της Αθήνας) και το νυχτερινό κρύο να εντείνεται.
Οι ομιλητές του κύκλου, θα παρουσιάσουν παραδείγματα – εφαρμογές
σωστού σχεδιασμού και αξιοποίησης των χώρων αυτών. Στόχος είναι μια
εποικοδομητική συζήτηση με το κοινό αλλά και το ΥΠΕΚΑ και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση που έχει σοβαρή υποχρέωση απέναντι σε όλους να προχωρήσει
σε σημαντικά βήματα για την βελτίωση της κατάστασης των ελευθέρων
χώρων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτύχουμε μία ουσιαστική δέσμευση για
άμεση θεσμοθέτηση της προστασίας όλων των ελεύθερων χώρων της
Αττικής, και ιδιαίτερα του λεκανοπεδίου, και υλοποίηση των έργων ανάδειξης σε
πάρκα πρασίνου, με υποδομές αναψυχής και άθλησης, μέσα από τον κύκλο
εισηγήσεων της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Κόστος Συμμετοχής:
- € 15.00 ανά ημέρα / € 50.00 για παρακολούθηση ολόκληρου του κύκλου
- Φοιτητικό: € 8.00 ανά ημέρα / € 25.00 για παρακολούθηση ολόκληρου του
κύκλου
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Πρόγραμμα Εισηγήσεων
Τίτλος Εισήγησης

«Βιοκλιματικός Ανασχεδιασμός Ανοιχτών Χώρων»

10/11/2010
18.30 –
20.30

«Αστική Μόλυνση και Μικροκλίμα»
Εφαρμογή στην Αθήνα – αναδρομή

17/11/2010
18.30 –
20.30

24/11/2010
18.30 –
20.30

Ματθαίος Σανταμούρης, Τμ.
Φυσικής Πανεπιστημίου
Αθηνών

Ευάγγελος Λυρούδιας,
Πρόεδρος ΣΑΔΑΣ

«Σχεδιασμός του Κέντρου των Τιράνων»

Νίκος Φιντικάκης, Αρχιτέκτων
Μηχανικός

«Σχεδιασμός του Κέντρου Δήμου Υμηττού»

Νάση Δημοπούλου,
Αρχιτέκτων

«Σχεδιασμός του Κέντρου Δήμου
Αμαρουσίου»

Φωτεινή Ξυράφη, Αρχιτέκτων

«Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Λεωφόρου
Θηβών»

Φωτεινή Ξυράφη, Αρχιτέκτων

« Βιοκλιματική Αρχιτεκτωνική σε Ανοιχτούς
χώρους – Εθνικός Κήπος»
01/12/2010
18.30 –
20.30
«Ξένα χωροκατακτητικά είδη στο αστικό
πράσινο»
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Εισηγητής

Μαρία Παπαϊωάννου
Αρχιτέκτων- Μηχανικός

Επαμεινώνδας Ευεργέτης
Γεωπόνος MSc
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