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Σύνδεση μεταmυχιακών σπουδών, έρευνας, ανάmυξης και εφαρμογών
ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου

Μαίρη Ανανιάδου- Τζημοπούλου

Καθηγήτρια, Τμήμα Αρχιτεκτόνων , Διευθύντρια ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονική Τοπίου , ΑΠΘ .
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Κατ'αρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση , να συγχαρώ την
οργανωτική επιτροπή και να δηλώσω ότι με χαρά και ενδιαφέρον συμμετέχω στην
ημερίδα που ΤΕΕ και ΕΜΠ διοργανώνουν για τις Μεταmυχιακές Σπουδές των

Πολυτεχνείων, τις Εμπειρίες και Προοmικές. Το θέμα αφορά ό,τι πιο καινούριο
έχουμε την τελευταία δεκαετία στα Πολυτεχνεία. Τα ΠΜΣ καλύπτουν πεδία και
περιοχές

σύγχρονων

ειδικεύσεων .

Προσφέρουν

σπουδές

στην

Ελλάδα

για

αντικείμενα που οι περισσότεροι από εμάς και οι απόφοιτοι μας, μόνο στο εξωτερικό ,
έως πρόσφατα , μπορούσαν να σπουδάσουν .
Το τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ όπου από το

1974

εργάζομαι , διαθέτει τρία ΠΜΣ , όλα Διατμηματικά . Η σύντομη εισήγηση μου για τις
« Προπτυχιακές σπουδές, μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα , στρατηγική ανάmυξης και

διάρθρωσης

των

ΑΕΙ»

βασίζεται στην εμπειρία

μου ,

διδακτική ,

ερευνητική

και

εφαρμοσμένη , τη συμμετοχή μου στα όργανα που διαμόρφωσαν το Πρόγραμμα

'
Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και τα τρία Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών

του Τμήματος, ένα εκ των οποίων έχω την τιμή να διευθύνω . Ιδιαίτερα

από το τελευταίο θα γενικεύσω κάποια συμπεράσματα .
Είναι το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής Τοπίου που με τη διοικητική υποστήριξη του

Τμήματος Αρχιτεκτόνων λειτουργεί από το

2003 ως Διατμηματικό Πρόγραμμα

Μεταmυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων , Πολυτεχνικής Σχολής και της

Γεωπονικής Σχολής, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι διετές και
το

πρώτο

ολοκληρωμένο

πρόγραμμα

Σπουδών

Αρχιτεκτονικής

Τοπίου

που

διδάσκεται στην Ελλάδα. Βασίστηκε στην υπερτριαντάχρονη εμπειρία διδασκαλίας και

έρευνας του αντικειμένου στις δύο σχολές και την μακρόχρονη, πρωτοπόρο ως προς
τα

ελληνικά

δεδομένα ,

δραστηριοποίηση

του

ΑΠΘ

σε

αυτό .

Στα

πλαίσια

των

μαθημάτων αντιμετωπίζονται σημαντικά προβλήματα μελέτης και σχεδιασμού τοπίου ,
όπως φαίνεται από τους τίτλους και το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών.
Στη διπλωματική διατριβή, δίνεται έμφαση σε έργα αρχιτεκτονικής τοπίου που ως
ερευνητικά ή εφαρμοσμένα θέματα απασχολούν τη σύγχρονη , ελληνική κυρίως, αλλά
και διεθνή επικαιρότητα .
Οι πενταετείς σπουδές των Αρχιτεκτόνων και Γεωπόνων που συμμετέχουν στο

μεταπτυχιακό και η ισοτιμία του διπλώματος τους με

Master,

σε συνδυασμό με την

αυξημένη ζήτηση- επιλογή , το εξαιρετικό επιστημονικό δυναμικό και τις παρεχόμενες
σπουδές στο ΔΠΜΣ, οδηγεί σε ένα υψηλής ποιότητας ΜΔΕ , Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου .

Οι εκδόσεις του ΔΠΜΣ, όπως Οδηγός Σπουδών ,

5 τόμοι Πρακτικών Συνεδρίου ,

Δημοσιεύσεις ερευνητικών και μεταπτυχιακών διατριβών , μαζί με τις Εκθέσεις του

ΔΠΜΣ , όπως Έργου ΔΠΜΣ, SΟχρονα Πολυτεχνικής ΑΠΘ , Βαρκελώνη ,

Biennale

Αρχιτεκτονικής Τοπiου καθώς και τη συμμετοχή του ΔΠΜΣ, αναγνωρισμένο από
EFLA και IFLA, στον διεθνή κατάλογο των διετών Πανεπιστημιακών Master
Αρχιτεκτονικής Τ οπίου, το έχουν ήδη καθιερώσει πανελλαδικά και διεθνώς.
Το ΔΠΜΣ απασχολούν οι σύγχρονοι προβληματισμοί για το τοπίο και την
κοινωνική ευθύνη μας απέναντι του . Στο πρόσφατο συνέδριο «Αρχιτεκτονική Τοπίου.
Εκπαίδευση, Έρευνα, Εφαρμοσμένο Έργο» , όπου συνάδελφοι από τα Πολυτεχνεία
και Πανεπιστήμια όλης της χώρας συμμετείχαν καθώς και όσοι δραστηριοποιούνται
εφαρμοσμένα στο αντικείμενο , ξεδιπλώθηκε η εξέλιξη και πρόοδος της γνώσης, της
επιστημονικής σκέψης, της έρευνας και των σύγχρονων έργων Αρχιτεκτονικής
Τοπίου . Αντιμετωπίστηκαν επίκαιρα για την ελληνική κοινωνία και το περιβάλλον

ζητήματα όπως: Πολιτική ευθύνη , θεσμικό πλαίσιο και επαγγελματική αντιμετώπιση
στη διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου, Διεύρυνση των οριζόντων της σχετικής
εκπαίδευσης και έρευνας, Σχέση επιστήμης και τέχνης στην Αρχιτεκτονική Τοπίου ,
Νέες ιδέες, προβληματισμοί και τάσεις ως προς την έρευνα και τα έργα τοπίου στους
κόλπους μιας ραγδαία διεθνώς ανατπυσσόμενης προοπτικής .

Η Αρχιτεκτονική Τοπίου , επιστήμη , τέχνη και τεχνική που ασχολείται με τη μελέτη
για το σχεδιασμό του τοπiου , φυσικού και aνθρωπογενούς , απολαμβάνει μια περίοδο
ανανεούμενης ενόρασης και
διογκούμενων
καλλιτεχνικών,

πιέσεων

ερεθισμάτων.

Καλείται σε όλον τον κόσμο , λόγω

περιβαλλοντικών,

πολιτισμικών,

οικονομικών

και

να ανατπύξει νέες ιδέες και εναλλακτική οmική για μια ευρύτατη

κατηγορία έργων. Εκτός από το κατά παράδοση πεδίο ενασχόλησης της, δηλαδή
πάρκα, κήπους και δημόσιους υπαίθριους χώρους, το σύγχρονα καθιερωμένο πεδίο
των εφαρμογών που μεταπολεμικά διευρύνθηκε, περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας
δ ημόσια

έργα ,

υποδομές,

μετα-βιομηχανικά

ανακτώμενες τοποθεσiΈς,

αγρούς ή

τομείς πόλεων και συχνά τους οριακά εγκαταλειμμένους ή ενδιάμεσους χώρους.
Απαιτείται για την άσκηση της Αρχιτεκτονικής Τοπίου, ένας εκτεταμένος κορμός
εφοδίων σε διαφορετικές κατευθύνσεις και δεξιότητες, τόσο συνθετικά και ευφάνταστα
όσο και τεχνικά και διαχειριστικά. Απαιτείται βασική γνώση και ευαισθησία. Απαιτείται
εξειδικευμένη ,

ανώτατη

εκπαίδευση

που

παντού

στον

κόσμο

παρέχεται

σε

Πανεπιστημιακές Σχολές Αρχιτεκτονικής Τοπίου εδώ και έναν αιώνα . Και καθώς αυτά
τα

εφόδια

και

οι

τεχνικές

αναδεικνύουν

όλο

και

περισσότερο

εξειδικευμένες

εφαρ μογές , ο ρόλος της εκπαίδευσης στο αντικείμενο επιβάλλεται όχι μόνο ως
μετάδοση εμπεριστατωμένης γνώσης αλλά και ως ανάπτυξη της κριτικής
προσωπικότητας και δημιουργικής ευρηματικότητας , ένα σύνολο αυθεντικότητας και
υπεύθυνης καθοδήγησης στις σπουδές.
Με αυτές τις σκέψεις το πρόγραμμα είναι προϊόν εμπειρίας και γνώσης,
προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα και απαιτήσεις, καθώς και στις ελληνικές
πανεπιστημιακές και επαγγελματικές συνθήκες .

Είναι άμεση η σύνδεση μεταmυχιακών σπουδών - έρευνας - ανάπτυξης και
εφαρμογών. Σύγχρονα ζητήματα σχεδιασμού αστικών, βιομηχανι κών, φυσικών ,
οδικών , τοπίων εκμετάλλευσης φυσικού πλούτου κ . α., οι νέες τάσεις και η κριτική
σύγχρονων μεγάλων έργων και διαγωνισμών σχεδιασμού αστικών χώρων και τοπίου ,

ζητήματα μορφής και ιδεολογίας στη σύγχρονη Αρχιτεκτονική Τοπίου , σχέσεις και
όρια Αρχιτεκτονικής , Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τοπίου, έννοιες και

προσεγγίσεις σχεδιασμού του τοπίου, ο Σχεδιασμός Τοπίου , οι τεχνικές σχεδίασης

και κατασκευής του τοπίου, η δημιουργική έκφραση και αρχιτεκτονική στο τοπίο είναι
μερικά

μόνο ζητήματα που ερευνητικά μας απασχολούν,

συσχετισμένα με την
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δυναμική της αναmυσσόμενης προβληματικής γύρω από θέματα εφαρμοσμένου
έργου , όπως δειλά στον ελληνικό και ραγδαία στον υπόλοιπο, κυρίως τον ευρωπαϊκό
για μας , χώρο παρακολουθούμε να αναπτύσσεται.

Μας απασχολεί η σχέση με τα σύγχρονα αναmυξιακά έργα και τις εφαρμογές.
Σύγχρονα μεγάλα έργα Αρχιτεκτονικής Τοπίου, από αυτά που στο Συνέδριο
παρουσιάστηκαν από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, όπως, ille st denis, parc st
john, reims, νille neuνe de grenoble, maurepas - elancourt, sausset, seine - saint
dennis, αυτοκινητόδρομος RN3 Γαλλίας και πολλές άλλες εφαρμογές Αγγλίας,

Ολλανδίας, κ. α. Ελληνικά έργα που τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν με αφορμή
την διεύρυνση των οριζόντων σχεδιασμού του υπαίθριου χώρου

- τοπίου στη χώρα

μας, aρθρώνουν σημαντικό λόγο , δυσανάλογα επιτυχέστερο από την πολιτική τοπίου

που με δειλά ομολογουμένως βήματα , εξελίσσεται πάντως. Μερικά μεταξύ αυτών:
Λόφος Edison, Μαραθώνια διαδρομή, Ιστορικός Ελαιώνας Αθηνών , Περιφερειακή
Υμμητού Αττική Οδός Α.Ε. , Αλεξανδρούπολη - Κήποι, Εγνατία Οδός Α. Ε., Λίμνη
αναρρυθμιστικού φράγματος, ΔΕΗ , Αγ . Βαρβάρας Αλιάκμονα. Έργα ανάκτησης
αστικών χώρων , αστικά ή αρχαιολογικά πάρκα, υλοποιημένα όπως, Κήποι του Πασά ,
Πάρκο Γρόττας Νάξου, Αρχαιολογικό Καρχηδόνας,Τελλόγλειο , Ολυμπιακά έργα
όπως Αγιος Κοσμάς. Πρώτα βραβεία πανελλήνιων και διεθνών αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών όπως, πάρκα παραλίας Θεσσαλονίκης, Στρατόπεδο Κόδρα , Ελληνικό
κ . α . Πολλές ενδιαφέρουσες σύγχρονες διαμορφώσεις όπως, για το Μουσείο
τεχνολογίας Θεσσαλονίκης, τουριστικές υποδομές, έργα εκμετάλλευσης ορυκτού
πλούτου και λατομικές εγκαταστάσεις ή αποκαταστάσεις όπως, λευκόλιθοι Χαλκιδικής
ή έργα τέχνης τοπίου όπως στα λατομεία μαρμάρου Διονύσου , πάρκα και βοτανικοί

κήποι ,

περιβάλλοντα

μετώπων

ή

δημοσίων

υδάτινων

τοπίων

κτιρίων,
όπως,

αναπλάσεις,
στην

Κρήτη,

διαμορφώσεις
Θεσσαλονίκη

παράλιων
και

αλλού .

Ενδιαφέρουσες επίσης προοmικές ως προς το αστικό τοπίο που αναδύονται μέσα
από την καταρχήν παραδοχή έλλειψης πολιτικής, όπως και γενικότερα άλλωστε
τοπίου, την εξαφά νιση του ελεύθερου χώρου της πόλης.
Μέσα

από

αυτά

θα

μου

επιτρέψετε

να

συμπεράνω

και

κατ'

επέκταση

να

γενικεύσω .

1.

Είναι σημαντική η σχέση προmυχιακών- μεταmυχιακών σπουδών. Οι δεύτερες

συμπληρώνουν τις πενταετείς σπουδές, έτσι και αλλιώς ισότιμες με Master, για
γνωστικά πεδία που δεν καλύmονται πλήρως από το βασικό δίπλωμα , απαιτούν
ευρύτερο ορίζοντα βασικών γνώσεων που συνήθως προσφέρεται από δύο ή
περισσότερα διαφορετικά Τμήματα και εξειδικευμένο ΔΕΠ.

2. Με την μέχρι σήμερα πρωτοπορία των Μηχανικών στην κοινωνική εξέλιξη και
πρόοδο της χώρας, μέσω της συμβολής τους στα τεχνικά και έργα ανάπτυξης και
πολιτισμού , είναι κοινωνικά mα προσδιορισμένη η ανάγκη διεύρυνσης των
ειδικεύσεων προς νέες , δοκιμασμένες και ελλείπουσες στη χώρα μας.

3.

τ α διατμηματικά προγράμματα

μεταmυχιακών σπουδών φέρνουν νέα πεδία

ειδίκευσης , καλύmουν εκπαιδευτικά κενά ή εκσυγχρονίζουν επιστημονικούς τομείς
και ειδικότητες.

4. Το πεδίο εφαρμογής τους παίζει ιδιαίτερο ρόλο ανάmυξης στα σύγχρονα μεγάλα
έργα .
Ειδικότερα ως προς την Αρχιτεκτονική Τοπίου .

5.

Η

πολιτική

τοπίου ,

ελλειπής

στη

χώρα

μας,

ωθείται

στην

ωρίμανση

και

αναθεώρηση της, μέσω παρόμοιων προγραμμάτων .

3

6. Η παραμέληση , η αποσπασματικότητα και ο κατακερματισμός του πεδίου των
εφαρμογών μπορεί μέσω αυτών να εκσυγχρονιστεί θεσμικά αλλά και πρακτικά
στο επίπεδο μελετών και κατασκευών των αντίστοιχων έργων .

7. Είναι ιδιαίτερος ο ρόλος της εκπαίδευσης Αρχιτεκτονικής Τοπίου στην παιδεία των
Αρχιτεκτόνων. Τόσο ως προς τον σχεδιασμό του υπαίθριου χώρου- τοπίου , όσο
και ως προς την κάθε παρέμβαση στο περιβάλλον . Δεν υπάρχει έργο επί της γης
που δεν σχεδιάζεται σε κάποιο τοπίο. Κανένα τοπίο δεν είναι πανομοιότυπα ίδιο
με ένα άλλο . Το τοπίο είναι καθρέφτης ιστορίας και πολιτισμού . Αναγνωρίζουμε ότι
έργα αρχιτεκτονικής τοπίου οφείλουν επίσης να σχεδιάζονται ως έργα τέχνης και
πολιτισμού .
ανάπτυξη

Μαθήματα

Αρχιτεκτονικής

προσωπικής

αντίληψης,

Τοπίου

συμβάλλουν

αρχιτεκτονικής

ουσιαστικά

άποψης,

στάσης

στην
και

χαρακτήρα , συμβάλλουν στην συνθετική και δημιουργική ικανότητα των νέων που

σήμερα μαζί μας, αύριο εκείνοι μόνοι , θα συνεχίσουν να οραματίζονται και να
διαμορφώνουν τον κόσμο μας.

8.

Είναι διττός ο ρόλος, η συμβολή , η επικαιρότητα της σημασίας και η αναγκαιότητα
ενίσχυσης του γνωστικού αντικειμένου τόσο στην εκπαίδευση του Αρχιτέκτονα ,

όσο και στην Μεταmυχιακή για την χώρα μας εξειδίκευση Αρχιτεκτόνων Τοπίου .

9. Είναι πρωταρχικής σημασίας η εκπαίδευση στο αντικείμενο και η συμβολή της
στην

κάλυψη

σύγχρονων

κοινωνικών

απαιτήσεων

για

την

αντιμετώπιση

οξυμμένων στον τόπο μας ζητημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης του υπαίθριου
χώρου- τοπίου.

Αριστοτέλειο Πανεmστήμιο Θεσσαλονίκης, Μ . Ανανιόδου-Τζημοπούλου (εκδ .) , Αρχιτεκτονική
Τοπίου , Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΔΠΜΣ, Εκδόσεις ΖΗΤΗ , Θεσσαλονίκη , 2003.
Αριστοτέλειο Πανεmστήμιο Θεσσαλονίκης, Μ. Ανανιόδου- Τζημοπούλου (εκδ.), Συνεδρiο ΔΠΜΣ.
Αρχιτεκτονική Τοπίου . Εκπαίδευση , Έρευνα και Εφαρμοσμένο Έργο, ΠΣ ΑΠΘ , 11-14 Μαϊου,
Πρακτικά Τόμοι I, 11 , 111, IV, V, Εκδόσεις ΖΗΤΗ , Θεσσαλονίκη , 2005
Έ κθεση Έργου Jacques Simon, Traνaux Durables et Eρhemeres και Έργου Με ταπτυχιακού
Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΑΠΘ, Πολυτεχνική Σχολή , Εκθεσιακός χώρος, Θεσσαλονίκη , 11-20 Μαϊου

2005
Έκθεση για τα

50 χρόνια της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, προβλήτα Ι , ΟΛΘ, Θεσσαλονίκη,
2005
Έκθεση Biennale Βαρκελώνης, Uniνersitat Politecnica de Catalunya, Escola Tecnica Superior
dΆrquitectura , Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου , Συμμετοχή ΔΠΜΣ Αρχιτεκτονικής Τοπίου με 9
proj ects, Βαρκελώνη , Μάρτιος 2006
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