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Προς: Σύλλογο Φίλων Αλεξάνδρου "Φηγός" 
 
Αγαπητοί Φίλοι του Αλεξάνδρου, 
 
Στις 23-26 Αυγούστου 2019, η CiBa Cities In Balance, διοργανώνει στον Αλέξανδρο Λευκάδας, την 
Πρώτη Διεπιστημονική Συνάντηση με θέμα Μνήμη και Λήθη στο Δημόσιο χώρο. 
 
Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Μελέτης Γλυπτικής, Αρχιτεκτονικής και Επικοινωνίας ”   με διακριτικό 
τίτλο, “CiBA - CitiesinBalance” ιδρύθηκε το 2018 από τους αρχιτέκτονες Νεφέλη Παπαδημητρίου και 
Ανδρέα Λαμπρόπουλο και την καθηγήτρια κινηματογραφικών σπουδών Λυδία Παπαδημητρίου με 
σκοπό να συνεισφέρει στη μελέτη και βελτίωση του αστικού χώρου και ειδικότερα του υπαίθριου 
ελεύθερου δημόσιου χώρου και των λειτουργιών του. 
 
Ο δημόσιος χώρος, εννοείται ειδικά ως Πεδίο Πολιτισμικής Επικοινωνίας με καταλύτη την Τέχνη, 
σύμφωνα με το γλυπτικό και ερευνητικό έργο του γλύπτη Θόδωρου, και ιδιαίτερα εκείνη την πτυχή 
του έργου του που εστιάζει στα ζητήματα βιωσιμότητας του αστικού χώρου και υλοποιήθηκε με την 
διεπιστημονική ομάδα εργασίας «Εργαστήριο Αστικού Τοπίου».  
 
Σκοπός μας είναι η συμβολή στην έρευνα, μελέτη, προστασία και δημιουργία βιώσιμων δημόσιων 
χώρων εντός των σύγχρονων πόλεων, υπαίθριων δημοσίων χώρων που θα είναι ελκυστικοί, 
προσβάσιμοι και φιλικοί στους πολίτες, θα ενθαρρύνουν την επικοινωνία και θα λειτουργούν ως 
υπόβαθρο πολιτισμικής, οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης.  
 
Στο στόχο αυτό εντάσσεται η διεπιστημονική έρευνα για τον αστικό και δημόσιο χώρο, η διευκόλυνση 
της επικοινωνίας μεταξύ εμπλεκομένων φορέων και κοινού, η εκπαίδευση και η διασπορά της γνώσης 
των ερευνητικών πορισμάτων και η συμβολή στην ανάπτυξη προγραμμάτων μελετών και εφαρμογών 
βελτίωσης των συνθηκών στο φυσικό χώρο.   
 
Στο πλαίσιο αυτών των στόχων διοργανώνεται η 1η Διεπιστημονική Συνάντηση Cities In Balance, 
ένα εργαστήριο διαλόγου και ανταλλαγής ιδεών, 23-26 Αυγούστου 2019 στον Αλέξανδρο Λευκάδας. 
Αποτελεί επιθυμία μας μέρος των εκδηλώσεων "Μνήμη και Λήθη στο Δημόσιο Χώρο" να 
πραγματοποιηθεί στη πλατεία του χωριού. 
 
Η Cities In Balance ελπίζοντας να συνεχιστούν οι Συναντήσεις Αλεξάνδρου που διοργάνωνε ο 
Σύλλογος  Φίλων Αλέξανδρου "Φηγός" από το  2010 έως το 2014 όπου συμμετείχε ενεργά και ο 
γλύπτης Θόδωρος, συνιδρυτής και επίτιμος πρόεδρος της Cities In Balance, ζητά την υποστήριξη σας 
για την διοργάνωση και την ενεργό συμμετοχή σας στη διοργάνωση της  1ης Διεπιστημονικής 
Συνάντησης Cities In Balance.  
 
Με εκτίμηση, 
Για την CiBa Cities In Balance, 
 Νεφέλη Παπαδημητρίου  
 Λυδία Παπαδημητρίου 
 Ανδρέας  Λαμπρόπουλος  


