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Σά β β α το  2 0  Ο κ τ ω β ρ ί ο υ  2 0 1 8
Π ολ υ δ ύ να μ ο  Δ η μ οτ ι κό  Κ έ ν τρ ο  Λ ε υ κ ω σ ί α ς

Πρόγραμμα Συνεδρίου

9:00-9:30 Εγγραφές-καφές

9:30 -9:45  Άνοιγμα εργασιών 
• Καλωσόρισμα από διοργανωτές
•  Χαιρετισμός από Δήμαρχο Λευκωσίας,

        κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη

9:45-10:05  Η γκετοποίηση της παλιάς πόλης της Λευκωσίας  
  και η διαδικασία εξευγενισμού

  Θέμος Δημητρίου
  Πολιτικός Μηχανικός, τέως πρόεδρος του Τεχνικού 
  Επιμελητηρίου Κύπρου

10:15-10:35  Οι αλλαγές στο πρόσωπο της πόλης και 
  ο περιορισμός των αστικών «Κοινών».
  Παραδείγματα από την πόλη της Λευκωσίας.

  Δρ. Μαρία Χατζημιχαήλ
  Κοινωνική και πολιτική επιστήμονας

10:45-11:05 Η μοιρασμένη παλιά πόλη της Λευκωσίας και η ανάπλαση 
  της σε ένα μετα-συγκρουσιακό τουριστικό αξιοθέατο. 
  Ποια η σχέση της Τέχνης;

  Δρ. Ευανθία (Εύη) Τσελίκα 
  Επίκουρη καθηγήτρια, Πρόγραμμα Καλών Τεχνών,
  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 



11:30-11:50 Τα «Κοινά» εδάφη της πόλης της Λευκωσίας,
  ρύπανση και χρήση γης

  Δρ. Άντης Ζήσιμος
  Χημικός-γεωχημικός

12:00-12:20 Ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική – Νερά, Έδαφος,  
  Απόβλητα

  Νεοκλής Αντωνίου
  Χημικός – Μηχανικός Περιβάλλοντος

12:30-12:50 Κλιματική αλλαγή, μικροκλίμα στο αστικό περιβάλλον, 
  και τι σημαίνουν για μας ως πολίτες

  Δρ. Μαρίνα Νεοφύτου
  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Κύπρου
  (ειδικότητα: Περιβαλλοντική Ρευστοδυναμική)
  Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
  Πανεπιστήμιο Κύπρου

13:00-13:20  Αειφορία και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός.
  Η Περίπτωση της Παραδοσιακής Αρχιτεκτονικής.

  Δρ. Αιμίλιος Μιχαήλ
  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
  Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερευνητικό Εργαστήριο «Ενέργεια
  και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων»

13:30-14:00 Κλείσιμο εργασιών συνεδρίου



Σκεπτικό διοργάνωσης

Το Συνέδριο που πραγματοποιεί το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας  
εντάσσεται στα πλαίσια του διαρθρωμένου διαλόγου του ευρωπαϊκού 
προγράμματος ERASMUS + στη Βασική Δράση 3, Συναντήσεις Νέων 
με Φορείς Χάραξης Πολιτικής στον Τομέα της Νεολαίας κάτω από τον 
τίτλο: «Σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι επιπτώσεις 
τους στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων στο 
αστικό περιβάλλον. Παραδείγματα από την πόλη της Λευκωσίας».

Το σχέδιο περιλαμβάνει συνολικά 3 Δράσεις. 

Το Συνέδριο (Δράση 1) είναι εισαγωγικού χαρακτήρα και ευελπιστεί να 
φέρει κοντά περιβαλλοντικά κινήματα, κοινωνικά ρεύματα, ειδικούς, 
και νέους ανθρώπους σε ένα κοινό διάλογο. Μέσω της εκδήλωσης  
ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ επιθυμεί να εμβαθύνει και να κάνει αισθητή την 
παρουσία του στα περιβαλλοντικά ζητήματα του τόπου. 

Θα γίνει προσπάθεια σύνδεσης των παγκόσμιων επίκαιρων 
περιβαλλοντικών ζητημάτων των αστικών κέντρων, με ζητήματα 
που αφορούν στα αστικά κέντρα της Κύπρου. Θα γίνει διασύνδεση 
και συζήτηση των προεκτάσεων τους. Το Συνέδριο επιδιώκει  
ισορροπημένες διαδράσεις μεταξύ θεωρητικών και τεχνικών 
επιστημονικών θεμάτων καθώς και της εφαρμογής τους στην 
καθημερινότητα. Αφενός εμπλέκονται έγκυροι ερευνητές, 
εμπειρογνώμονες, φορείς χάραξης πολιτικής και τεχνοκράτες στα 
ζητήματα που πραγματέυεται το συνέδριο και αφετέρου εντάσσονται 
σε δομημένη συζήτηση οι νέοι/νέες της Κύπρου.

Η Δράση 2 του Σχεδίου θα έχει μορφή εργαστηρίου (workshop) 
στις 24 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Ειρήνη (τέρμα οδού Λήδρας) για 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με νέους και τεχνοκράτες.

Η Δράση 3 ολοκληρώνει το Σχέδιο με εργασία πεδίου (field trip) 
στις 3 Νοεμβρίου σε χώρους περιβαλλοντικής σημασίας στο αστικό 
κέντρο της Λευκωσίας για επιτόπιά συζήτηση. Η περιδιάβαση θα 
καταλήξει στο κέντρο της παλιάς πόλης της Λευκωσίας όπου θα 
υπάρξει κοινωνική εκδήλωση γνωριμίας.

Ευελπιστούμε ότι με την συμβολή των ειδικών και των νέων θα γίνει 
δημοσίευση των πρακτικών και των συζητήσεων που θα προκύψουν 
κατά τις δράσεις σε ειδικό τόμο της Ετήσιας Επιθεώρησης του 
Προμηθέα.


