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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η Διοργάνωση του 1ου  Θεματικού Εργαστηρίου 

«ΧΩΡΟΣ» Αξιοποίηση & προσαρμοστική επαναχρησιμοποίηση στις 

ιστορικές περιοχές - 1st Thematic Workshop on Space – Valorisation and 

Adaptive Reuse in the Heritage City, στο πλαίσιο του Προγράμματος 

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας URBACT KAIRÓS 

 

To 1ο Θεματικό Εργαστήριο με θέμα «Χώρος», πραγματοποιήθηκε (μέσω της πλατφόρμας 

zoom), την Τετάρτη 3 και Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021. Το Θεματικό Εργαστήριο,  υλοποιήθηκε 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, URBACT III, με τίτλο KAIRÓS.  Ο 

Δήμος Ηρακλείου ήταν ο Δήμος υποδοχής και συν διοργανώτρια πόλη.  

        

Στο διήμερο εργαστήριο, συμμετείχαν περισσότεροι από 100 Διεθνείς ερευνητές, 

πολεοδόμοι και αρχιτέκτονες, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν διαδικτυακά  για να συζητήσουν 

την διαλεκτική σχέση ανάμεσα στο ήδη υπάρχων κτιριακό πολιτιστικό απόθεμα και την 

δημιουργία νέων αστικών χώρων σε ιστορικές περιοχές. Εταίροι του Προγράμματος KAIRÓS, 

καθώς επίσης και εκπρόσωποι άλλων Ευρωπαϊκών πόλεων που  διαχειρίζονται θέματα που 

αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά σε συνάφεια με τις αστικές αναπλάσεις, μοιράστηκαν 

με τους συμμετέχοντες τις καλές πρακτικές τους.  

  
 

Την 1η ημέρα του εργαστηρίου, η κα Anke van Wijck, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες εκ 

μέρους  του Επικεφαλής Εταίρου Δήμου της Mula (Ισπανία). Στη συνέχεια πήρε το λόγο η κα 

Ρένια Δρόσου, Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, Συντονίστρια 

Προγράμματος KAIRÓS, περιέγραψε τις δράσεις του Δήμου Ηρακλείου στο πλαίσιο του 
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KAIRÓS, μέσω του οποίου η Αστική Αναγέννηση προσεγγίζεται με ολιστική και επιστημονική 

μεθοδολογία. Ήδη από την 1η φάση του Προγράμματος, ολοκληρώθηκε μια μελέτη 

σκοπιμότητας και ένα Master Plan για την Αστική Αναγέννηση της Αγίας Τριάδας που έχει 

σαν στόχο την ανάπτυξη και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος και της πολιτιστικής 

κληρονομιάς της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό έχει συστηθεί και μια Τοπική Ομάδα URBACT, 

στην οποία συμμετέχουν ενδιαφερόμενοι φορείς αλλά και ιδιώτες με σκοπό την προώθηση 

των σκοπών του KAIRÓS, σε τοπικό επίπεδο.  

Εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, τους συμμετέχοντες καλωσόρισε ο Αντιδήμαρχος 

Αναπτυξιακού Προγραμματισμού – Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Ολοκληρωμένης 

Ανάπτυξης Υπαίθρου και Τουρισμού, κος Γιώργος Σισαμάκης. Ο κος Σισαμάκης, στην ομιλία 

του αναφέρθηκε στην συμβατότητα της πολιτικής σχεδιασμού του Δήμου Ηρακλείου σε ότι 

αφορά τον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου και τις σχεδιαζόμενες αναπλάσεις σε ιστορικές 

περιοχές καθώς και την σύνδεση του Στρατηγικού Σχεδιασμού με τους πέντε βασικούς 

πυλώνες του KAIRÓS: Χώρος, Διακυβέρνηση, Οικονομία, Ελκυστικότητα και Κοινωνική 

Προσβασιμότητα. Αναφέρθηκε επίσης στον Στρατηγικό Σχεδιασμό του Δήμου για την 

επόμενη πενταετία, ο οποίος βασίζεται στο τρίπτυχο: Βιώσιμος και Συνεκτικός Δήμος, Δήμος 

με έντονη πολιτιστική και τουριστική ταυτότητα και Έξυπνος Δήμος.  Αναφέρθηκε επίσης στη 

σημαντική συμβολή που έχει η συμμετοχή τόσο των πολιτών, όσο και των φορέων στον δια 

πολιτιστικό διάλογο και στις σχεδιαζόμενες πολιτικές. Η περιοχή της Αγίας Τριάδας, ως 

περιοχή μελέτης έγινε με γνώμονα από την μια πλευρά την ιστορικότητα της περιοχής και 

από την άλλη πλευρά της ωριμότητας σε επίπεδο σχεδιασμού.  

Ο κος Miguel Rivas, Επικεφαλής Εμπειρογνώμονας του Προγράμματος KAIRÓS, παίρνοντας 

το λόγο αναφέρθηκε στην πρωταρχική σημασία της διάστασης «Χώρος», τόσο στην 

διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, όσο και της συνύπαρξης με την ιστορικότητα μιας 

περιοχής και τη δημιουργία νέων αρχιτεκτονικών φορμών. Η μελέτη του Χώρου βρίσκεται 

στο επίκεντρο των αστικών αναπλάσεων.  
 

Η 1η ημέρα του εργαστηρίου, επικεντρώθηκε στο δυναμική των έργων αρχιτεκτονικού και 

αστικού σχεδιασμού με παραδείγματα από το Ukmergé (Λιθουανία), το Sibenik (Κροατία), το 

Ηράκλειο (Ελλάδα), το Τορίνο (Ιταλία), το Μπορντό (Γαλλία) και το Τορίνο (Ιταλία). 

 

        

Από την ελληνική πλευρά συμμετείχαν στην 1η ημέρα ως ομιλητές οι:  

 κος Σωκράτης Στρατής, Αρχιτέκτονας – Πολεοδόμος PhD,  Αναπληρωτής Καθηγητής, 

Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με θέμα ομιλίας «Επανασχεδιασμός 

του Παραλιακού Μετώπου της Παλιάς Πόλης του Ηρακλείου”, μελέτη που τιμήθηκε 

με το βραβείο  EUROPAN 4. 
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 κα Μάγια Κόμβου, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Μονάδας Α’ Προϊσταμένη Μονάδας 

Α’ Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Πολιτισμού ΥΠΠΟΑ, με θέμα ομιλίας «Ενίσχυση της 

διαχρονικότητας των ιστορικών κέντρων μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις σε 

αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία:  Το παράδειγμα της Αθήνας και της Λάρισας».   

 

Κατά τη 2η ημέρα, ειδικοί και εκπρόσωποι πόλεων μοιράστηκαν μελέτες και μορφές 

σχεδιασμού, π.χ. σχετικά με τον κρίσιμο ρόλο της κάλυψης βασικών παρεμβάσεων για τις 

εγκαταλελειμμένες ιστορικές περιοχές στη Mula (Ισπανία), · τη σημασία της δέσμευσης της 

κοινωνίας των πολιτών για στρατηγικές αστικής ανάπλασης στα Σκόπια της Βόρειας 

Μακεδονίας, καθώς και προσεγγίσεις στρατηγικού σχεδιασμού για την αστική ανάπλαση 

υπό την ηγεσία της κληρονομιάς στο Sankt Hans, στη Δανία και την Olot, στην Ισπανία. 

Το Εργαστήριο έκλεισε με μια ενότητα αφιερωμένη στο Ηράκλειο, με θέμα  «Η αστική 

αναζωογόνηση στην πόλη του Ηρακλείου, με μοχλό την Πολιτιστική Κληρονομιά». Στην 

ενότητα αυτή προέδρευσε εκ μέρους του Δήμου Ηρακλείου, η κα Ζαχαρένια Δρόσου, 

Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής. Τον συντονισμό των 

ομιλητών είχε η κα Μαρία Γιατρομανωλάκη, Επικεφαλής της Τοπικής Ομάδας URBACT και 

Γραμματέας του Περιβαλλοντικού Συλλόγου, Αγίας Τριάδας. Στην ενότητα έγινε από τους 

ομιλητές, αναφορά σε Προγράμματα Ανάπλασης και Δράσεις που αφορούσαν στις ιστορικές 

συνοικίες  του Ηρακλείου,  «Αγίας Τριάδα» και «Λάκκος». Ομιλητές στην συγκεκριμένη 

ενότητα ήταν οι:  

 Γιώργης Πετράκης, Αρχιτέκτονας Msc, Πολεοδόμος με τίτλο ομιλίας «Η περίπτωση 

της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας και η συμπερίληψή της στις Πολιτιστικές 

Διαδρομές του Ηρακλείου».  

 Στέλιος Μικράκης, Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου Ηρακλείου, Πολίτικος Μηχανικός 

ΕΜΠ, Msc με θέμα ομιλίας :«Προτάσεις για την βελτίωση της καθημερινότητας 

στην Αγία Τριάδα».  

 Σήφης Κληρονόμος, Μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής του Προγράμματος 

«ΑΘΕΑΤΗ ΠΟΛΗ», Κοινωνιολόγος Msc, με θέμα ομιλίας «Λαϊκή Αστική Αναγέννηση 

της Γειτονιάς του Λάκκου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΘΕΑΤΗ ΠΟΛΗ». 

 Μαρία Κασωτάκη, Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης, Χημικός Μηχανικός Msc, με θέμα ομιλίας 

«Συνδέοντας το Πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Ηρακλείου (ΣΒΑΑ) 

με την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2021-2027».   

 

Ο κος Miguel Rivas, έκλεισε τα διήμερο εργαστήριο με μια μικρή σύνοψη και το συμπέρασμα 

ότι η Πολιτιστική Κληρονομιά πρέπει να είναι οδηγός για τον σχεδιασμό και την αστική 

αναγέννηση των πόλεων. 

Από την πλευρά του Δήμου Ηρακλείου στην διοργάνωση του Θεματικού Εργαστηρίου 

«Χώρος», συνέβαλαν  η Τοπική Οργανωτική Επιτροπή (ΤΟΕ), αποτελούμενη από τους: κα 

Ρένια Δρόσου (Διευθύντρια Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής και 

Συντονίστρια Έργου), κα Μάρθα Παπαδομιχελάκη (Στέλεχος Τμήματος Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων  και Υπεύθυνη Επικοινωνίας), κα Πελαγία Σαββάκη (Στέλεχος Τμήματος 

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Υπεύθυνη Οικονομικού), κα Κυριακή Βουμβουλάκη 

(Συνεργάτιδα Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ηρακλείου καθώς και οι εξωτερικοί 
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συνεργάτες στο πλαίσιο του Προγράμματος KAIRÓS, κος Κώστα Καρμπέρη και κα Μαίρη 

Ξυπνητού. 

Ο Δήμος Ηρακλείου είναι Εταίρος του Έργου KAIRÓS, του URBACT III Action Planning 

Network, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους (ΠΔΕ). 

 

 

 

 


