
Επιστηµονικό ∆ιήµερο 
ΟΟ   ΠΠοολλιιττ ιισσµµόόςς   ττηηςς   ΑΑππεειικκόόννιισσηηςς   

““Με την ευκαιρία της παρουσίασης του Νέου Χάρτη του Νοµού Ξάνθης”” 
Ξάνθη, 17 – 18 Μαρτίου 2006 
Υπό την αιγίδα του Νοµάρχη Ξάνθης 

και του Πρύτανη του ∆ΠΘ 
Με την οργανωτική πρωτοβουλία  

της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ξάνθης, 
του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης, 

του Εθνικού Κέντρου Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς – Εθνική Χαρτοθήκη, 
τη συµµετοχή 

του Πανεπιστηµίου Αρχιτεκτονικής IUAV της Βενετίας (CIRCE - Centro Rilievo, Cartografia ed Elaborazioni)  
και τη συνεργασία 

της Εταιρείας Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νοµού Ξάνθης 
 

 
Επιστηµονική Επιτροπή 

Καθ. Σταυρούλα Πανταζοπούλου Πρόεδρος Τµ. Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ, Επ. Καθ. Νίκος Λιανός Τµ. Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ, Επ. Καθ. Βασίλης Τσιούκας Τµ. 
Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ, Αν. Καθ. Σπύρος Σπαταλάς Τµ. Τοπ. Μηχ. ΑΠΘ, Καθ. Ευάγγελος Λιβιεράτος Τµ. Τοπ. Μηχ. ΑΠΘ, Πρόεδρος ΕΚΕΧΧΑΚ, 
Πρόεδρος ICA WG DigiTech in CartoHeritage, Καθ. Πέτρος Πατιάς Τµ. Τοπ. Μηχ. ΑΠΘ, Πρόεδρος CIPA, Αν. Καθ. Μαρία Αδάµη Τµ. Αρχ. 
Μηχ. ΕΜΠ, Αν. Καθ. Francesco Guerra Πανεπ. Αρχ. IUAV Βενετίας.  

Αφετηρία και σκοπός του ∆ιηµέρου: Με την ευκαιρία της δηµόσιας 
παρουσίασης του νέου χάρτη του Νοµού Ξάνθης από τη Νοµαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση, ο οποίος σχεδιάστηκε και συντάχθηκε από το Εθνικό 
Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς για λογαριασµό της, 
οµάδα διδασκόντων του Τµήµατος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πο-
λυτεχνικής Σχολής του ∆ΠΘ, πρότεινε την ολοκλήρωση της παρου-
σίασης αυτής µε ένα επιστηµονικό διήµερο αφιερωµένο στην φιλοσο-
φία, την επιστήµη και την τεχνολογία της Αποτύπωσης και της Απεικό-
νισης. 
Το διήµερο έχει σκοπό να θίξει µερικά από τα σηµαντικότερα ζητή-
µατα που σχετίζονται µε την αναπαράσταση του φυσικού και του 
ανθρωπογενούς χώρου που ενδιαφέρουν όχι µόνον την Αρχιτεκτονική 
αλλά και τον ευρύτερο πολιτισµό της ζωής και των έργων του Ανθρώ-
που.  
Στόχος είναι η παρουσίαση και η συζήτηση θεµάτων που βρίσκονται 
στην διεθνή αιχµή των εφαρµογών και του προβληµατισµού γύρω από 
τις αποτυπώσεις και τις απεικονίσεις µε συγκεκριµένα παραδείγµατα 
«καλής πρακτικής» από εργασίες που έχουν ήδη γίνει ή θα µπορούσαν 
να γίνουν µε επωφελή αποτελέσµατα στον Πολιτισµό και την καθηµε-
ρινή ζωή.     

Τόπος και χρόνος: Οι εργασίες του ∆ιηµέρου θα γίνουν στο ∆ηµοτικό 
Αµφιθέατρο της Ξάνθης την Παρασκευή και το Σάββατο 17 και 18 
Μαρτίου και οργανώνονται έτσι, ώστε να καλύψουν συνολικά 4 
συνεδρίες (2 πρωινές και 2 απογευµατινές). Τέλος των εργασιών 
προβλέπεται να είναι το απόγευµα του Σαββάτου. 

Που απευθύνεται το ∆ιήµερο: Το Επιστηµονικό ∆ιήµερο απευθύνεται 
σε αρχιτέκτονες, µηχανικούς, ιστορικούς, αρχαιολόγους, γεωγράφους, 
καλλιτέχνες, συντηρητές πολιτιστικών αγαθών, µουσειολόγους, ειδι-
κούς της πολιτιστικής επικοινωνίας, πολιτικούς, τεχνικούς και διοικητι-
κούς της ανάπτυξης και του πολιτισµού και της λεγόµενης πολιτιστικής 
µηχανικής (ingénierie culturelle) όπως και σε κάθε ενδιαφερόµενο ευ-
αίσθητο πολίτη.  
Ιδιαίτερα απευθύνεται σε φοιτητές στους οποίους θα δοθεί η ευκαιρία 
να ενηµερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στον τοµέα αυτόν και 
ιδιαίτερα για το πώς αντιµετωπίζονται τα σχετικά προβλήµατα και σε 
άλλες χώρες και διεθνείς πρακτικές, στο πλαίσιο της κοινωνίας της 
γνώσης και της πληροφορίας. 
Η συµµετοχή οµάδας διδασκόντων και φοιτητών της Αρχιτεκτονικής 
της Βενετίας θα έχει, γι’ αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον συµβάλλοντας 
στην όλη ενηµέρωση, τον προβληµατισµό και συζήτηση. 

Οµιλητές: Το αναλυτικό πρόγραµµα του ∆ιηµέρου µε τους οµιλητές, 
κατά τεκµήριο ειδικούς στο αντικείµενο, και τους τίτλους των 
εισηγήσεών, θα δηµοσιοποιηθεί και θα σταλεί στους ενδιαφερόµενους 
που  

έχουν δηλώσει ενδιαφέρον συµµετοχής µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2006. 

Ελεύθερη συµµετοχή: Η συµµετοχή στο ∆ιήµερο είναι ελεύθερη χω-
ρίς τέλη εγγραφής και παρακολούθησης. Οι συµµετέχοντες παρακα-
λούνται να φροντίσουν ατοµικά τις µετακινήσεις και τη διαµονή τους 
στην Ξάνθη. 

Πρόγραµµα:  Το πρόγραµµα του ∆ιηµέρου χωρίζεται σε δύο µέρη: 

A. Στην επίσηµη παρουσίαση του Νέου Χάρτη του Νοµού 
Ξάνθης, από τον Νοµάρχη Ξάνθης και το Εθνικό Κέντρο 
Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονοµιάς.  

B. Στην παρουσίαση των εισηγήσεων του προγράµµατος του 
διηµέρου µε θέµατα:  

• Ιστορική εξέλιξη τεκµηρίωσης, 
• Άµεσες µέθοδοι τεκµηρίωσης: η σηµασία της σχέσης 

χρήστη και αντικειµένου. 
• Έµµεσες µέθοδοι τεκµηρίωσης: οι εφαρµογές και οι 

δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες ψηφιακές τεχνο-
λογίες, 

• Η απόδοση της καταγραφής: θέµατα ακρίβειας και 
αισθητικής απόδοσης 

• Εργασίες και παραδείγµατα «καλής πρακτικής» σχε-
τικά µε το θέµα, 

• η πολιτιστική και αναπτυξιακή διάσταση: συµβολή και 
προοπτικές, που προσφέρουν οι απεικονίσεις. 

• Η σύγχρονη διεπιστηµονική αντιµετώπιση του αντικει-
µένου τεκµηρίωσης.  

Θα δοθεί άνετος χρόνος όχι µόνο στις παρουσιάσεις αλλά για τη 
συζήτηση µεταξύ των συµµετεχόντων. 

Επικοινωνία - ∆ηλώσεις ενδιαφέροντος συµµετοχής: Η εκδήλωση 
ενδιαφέροντος συµµετοχής στο ∆ιήµερο (ονοµατεπώνυµο, ιδιότητα, 
διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) στα παρακάτω επικοινωνιακά µέσα: 
Ηλεκτρονικά:  
Επ. Καθ. Νίκο Λιανό nlianos@arch.duth.gr και 
Επ. Καθ. Βασίλη Τσιούκα vtsiouka@arch.duth.gr. 
Τηλεφωνικά: 25410 79351 και 25410 79353 (εργάσιµες ώρες),  
Fax: 25410 379350. 
 

Οργανωτική Επιτροπή 
Πέπη Στάντσιου Πρόεδρος Εταιρείας Τουριστικής Προβολής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νοµού Ξάνθης, Υποψ. ∆ρ. Έµµυ Ανδριοπούλου Τµ. Αρχ. 
Μηχ. ∆ΠΘ,  Υποψ. ∆ρ. Στ. ∆ενδιλιάρη Τµ. Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ, , Υποψ. ∆ρ. Γιάννης Αθανασόπουλος Τµ. Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ, Υποψ. ∆ρ. Μιλτιάδης ∆ανιήλ 
Τµ. Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ, Νατάσσα ∆ηµητριάδου ΕΤΕΠ, Τµ. Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ, Έλενα Γούναρη ΕΤΕΠ, Τµ. Αρχ. Μηχ. ∆ΠΘ. 
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