
"Εκφράςεισ ολοκλθρωτιςμοφ ςτθν νεοελλθνικι αρχιτεκτονικι και πόλθ"   
   Εκδιλωςθ ανοικτι ςτο κοινό 
 
Το Ερευνθτικό Εργαςτιριο Ιςτορίασ και Θεωρίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ  
με υπεφκυνθ τθν επίκουρθ κακθγιτρια Αμαλία Κωτςάκθ  
και  αφορμι τα 50 χρόνια απο τθν απριλιανι δικατορία  
οργανώνει ςτο πλαίςιο  

του κατ' επιλογιν μακιματόσ τθσ "Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι και Πολιτιςμόσ"  

εκδιλωςθ ανοικτι ςτο κοινό 
με κζμα   "Εκφράςεισ ολοκλθρωτιςμοφ ςτθν νεοελλθνικι αρχιτεκτονικι και πόλθ"   
τθν Τρίτθ 16 Μαϊου 2017, ώρα 18.00 Γαλάηιο Αμφικζταρο Γ2, Πολυτεχνειοφπολθ 
 

Πρόγραμμα 
 18.00 - 18.45  Γιώργοσ Σαρθγιάννθσ, ομότιμοσ κακθγθτισ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ ΕΜΠ  

                      "Τάξθ" και"Αταξία" ςτθν πόλθ 
 Mζςα από τθν Ιςτορία  τθσ Πόλθσ και Ιςτορία των Κοινωνικών Συςτθμάτων μια πόλθ που δεν πλθροί τισ 
κοινωνικζσ και οικονομικζσ προχποκζςεισ τθσ «κοινωνικισ ςυμβίωςθσ», όχι για το «ζθν» αλλά για το «εύ 
ζην» όπωσ ζχει αναλυκεί από τον  Αριςτοτζλθ, είναι είτε ζνασ α-κοινωνικόσ ςχθματιςμόσ πολιτών χωρίσ 
πολιτικι ςυνείδθςθ, είτε μια αποκικθ εργατικών χεριών: και ςτισ δφο περιπτώςεισ, δεν είναι πόλθ. Η 
φπαρξθ «τάξθσ» και «αταξίασ» ςτθν πόλθ, είτε αυτι αφορά το ςχζδιο είτε τθν κοινωνικι  τθσ 
ςυγκρότθςθ, είναι κάτι που ξεκινά από το ίδιο το Κοινωνικό Σφςτθμα ςτο οποίο ανικει θ κάκε πόλθ ςτθν 
Ιςτορία τθσ, και αυτι εμφανίηεται, «εκ των ζςω» ςε ςυςτιματα που είναι ςτθν ακμι τουσ ι επίπλαςτα 
«εκ των ζξω» ςτθν αποςφνκεςι τουσ. 

18.45 - 19.00  Διάλειμμα 

19.00 - 19.4    Άλκθςτθ Πρζπθ, αρχιτζκτων – πολεοδόμοσ   

                         Χωρικζσ πρακτικζσ εξουςίασ και ελζγχου ςτθν πόλθ: 
                       ανκεκτικότθτα και αςφάλεια. 
Η αςτικι ανκεκτικότθτα εμφανίηεται ςιμερα, ωσ ζννοια και ωσ ςτόχευςθ, ςτο κζντρο των αναπτυξιακών 
πολιτικών για τα κζντρα των πόλεων, ωσ θ καλφτερθ απάντθςθ ςτα αιτιματα για ζνα πιο αςφαλζσ 
μζλλον. Ποιζσ είναι όμωσ ςτθν πραγματικότθτα οι απειλζσ απζναντι ςτισ οποίεσ οι πόλεισ καλοφνται να 
αναπτφξουν τθν ανκεκτικότθτά τουσ; Κατά πόςο θ νζα αυτι ζννοια αποτελεί ζνα νεοφιλελεφκερο 
εργαλείο αςφάλειασ και κοινωνικοφ ελζγχου; Και τελικά, ποιεσ είναι οι προοπτικζσ που δίνει ι αφαιρεί 
από τισ αναπτυξιακζσ πολιτικζσ των αςτικών κζντρων; 
 

Γιώργοσ Σαρθγιάννθσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Αρχιτεκτονικισ Σχολισ ΕΜΠ 
 Δίδαξε Ιςτορία τθσ Πόλθσ και τθσ Πολεοδομίασ ςτθν Αρχιτεκτονικι Σχολι ΕΜΠ (1965-2008). Κατευκφνει 
ωσ υπεφκυνοσ και διδάςκει ςε δφο μακιματα ςτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Πολεοδομίασ και 
Χωροταξίασ " του Ε.Μ.Πολυτεχνείου. Ζχει δθμοςιεφςει πάνω από 200 επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και 400 
άρκρα ςε κζματα ιςτορίασ και ιςτορίασ τθσ πόλθσ και τθσ πολεοδομίασ,  προςταςίασ περιβάλλοντοσ,κ.ά., 
και ζχει μετάςχει με ανακοινώςεισ ςε πάνω από 40 ελλθνικά και διεκνι Συνζδρια.  Είναι μζλοσ ςε 
πλικοσ επιςτθμονικών και πολιτιςτικών ςωματείων και διετζλεςε Πρόεδροσ τθσ Επιςτθμονικισ 
Επιτροπισ αποκατάςταςθσ του μεςαιωνικοφ οικιςμοφ Αναβάτου Χίου (1999-2003) και μζλοσ τθσ 
ISΟCARP, τθσ Österreichische Geselschaft fur Raumforschung und Raumplanung, του ΔΣ του ΟΣΕ (1989-
1992), τθσ Ομάδασ Εμπειρογνωμόνων για τθν χάραξθ δικτφου τραμ ςτθν Ακινα (2003-2005) και τθσ 
Συντακτικισ Επιτροπισ του περιοδικοφ του ΣΑΔΑΣ «Αρχιτζκτονεσ» (2001-2006).  
 

Άλκθςτθ Πρζπθ 
Γεννικθκε ςτθν Ακινα. Σποφδαςε Αρχιτεκτονικι ςτο Παρίςι (Ecole Nationale Supérieure d’Architecture 
de Paris-La Villette) και ςτθ Στοκχόλμθ (Kungliga Tekniska Högskolan). Ολοκλιρωςε τισ μεταπτυχιακζσ τθσ 
ςπουδζσ ςτθν Πολεοδομία ςτο ΕΜΠ. Άξονασ των ερευνθτικών τθσ ενδιαφερόντων είναι οι χωρικζσ 
εκφάνςεισ των νεοφιλελεφκερων πολιτικών αςτικισ ανάπτυξθσ. 



 


