
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

υμμετοχι φοιτθτών ςε  

Ημερίδα «Αρχιτεκτονικι , Πόλθ, Δθμοκρατία»  Χανιά 30 Οκτωβρίου 2017 

 

Εργαςτιριο Ιςτορίασ και Θεωρίασ  τθσ Αρχιτεκτονικισ 

με κζμα «Εκφράςεισ ολοκλθρωτιςμοφ ςτθ Νεοελλθνικθ Αρχιτεκτονικι και Ρόλθ» 

Αμαλία Κωτςακθ, Επίκουρθ κακθγιτρια 

Ππωσ ςασ είχα ενθμερωςει απο τον Ιουνιο 2017 ςτισ 30 Οκτωβρίου 2017 κα πραγματοποιθκεί 

ςτα Χανιά θμερίδα ςτο πλαίςιο του ςυνεδρίου που οργανώνει το Ίδρυμα τθσ Βουλισ των 

Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία με κζμα «Σζχνθ και Δθμοκρατία». 

Η θμερίδα ςτα Χανιά με τίτλο «Ρόλθ, Αρχιτεκτονικι, Δθμοκρατία» για τθν οποία ζχω οριςκεί 

υπεφκυνθ κα περιλάβει ζνα εργαςτιριο (το πρωί) με παρουςιάςεισ  φοιτθτικϊν εργαςιϊν που 

εκπονικθκαν ςτο πλαίςιο του κατ’ επιλογιν μακιματόσ μου Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι και 

Ρολιτιςμόσ το εαρινό εξάμθνο του ακαδθμαϊκοφ ζτουσ 2016-17 υπό τον γενικό τίτλο 

«Εκφράςεισ ολοκλθρωτιςμοφ ςτθ Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι και Ρόλθ»  με αφορμι τα 50 

χρόνια από τθν απριλιανι δικτατορία. 

Η θμερίδα και το εργαςτιριο κα πραγματοποιθκοφν ςτθν αίκουςα του Φιλολογικοφ Συλλόγου 

Χρυςόςτομοσ (οδ. Χάλθδων, Χανιά)  

Στο εργαςτιριο τθσ 30θσ Οκτωβρίου ςτα Χανιά κα ςυμμετάςχουν οι παρακάτω ομάδεσ: 

1. Βρακίδθ, Μπενιουδάκθ, Ραπδοποφλου, Φαράντου – « Η ελλθνικότθτα τθσ 

εκνικοφροςφνθσ» 

2. Ιωάννα Κοςμαδάκθ, «Η πολιτιςτικι διπλωματία των δικτατοριϊν. Τα ελλθνικά 

περίπτερα ςτισ Διεκνείσ εκκζςεισ» 

3. Κολαξισ Λάηαροσ, Μυλοφλθσ Ανδρζασ , «Τα «ψθλά» κτιρια τθσ επταετίασ» 

4. Σπφροσ Ματςοφκθσ, Δάφνθ Τςαγκαράκθ-Τςιριγγά, , Θεοδϊρα Μόςχου «Ο Τουριςμόσ 

ωσ νομιμοποιθτικό εργαλείο τθσ χοφντασ των ςυνταγματαρχϊν» 

5. Μπαντι Ακ., Γιαννάκθ Κων/να 

6. Μπαςδζκθ Νατ., Αμεράνθσ Ι., Συκιϊτθ Μ.,» Αρχιτεκτονικι τθσ Ρροπαγάνδασ: Το 

παράδειγμα των Ραιδουπόλεων»  

7. Καρτςωνάκθ Κωνςταντίνα, «Ολοκλθρωτιςμόσ ςτθ Λζρο. Ανεξίτθλα τα ίχνθ;» 

8. Ραυλοφρου, Ρετοφρθ Ελ. «Στρατθγικζσ και πολιτικζσ των  Ιταλϊν κατακτθτϊν  ςτον 

πολεοδομικό ςχεδιαςμό τθσ μεταςειςμικισ πόλθσ τθσ Κω» 

9. Γιαπιτηάκθ Μον., Ρετρά ροδιά, Τηϊρτηθ Φ.,  «Τα ίχνθ τθσ εξορίασ ςτθν εικόνα τθσ 

Ανάφθσ» 



10. οηανι Γ., «Απαλοιφι τθσ μνιμθσ; Το παράδειγμα του ςθμερινοφ Ράρκου Ελευκερίασ 

ΕΑΤ/ΕΣΑ» 

11. Τςίχλθ ελ., Μαςμανίδου Αγγ., Αρχάκθ Στ., «Η επιβεβλθμζνθ λευκότθτα ςτο Αιγαίο» 

12. Κοςμίδθ Μ., Στρατάκθ Ευγ. , «Η οργανωμζνθ δόμθςθ εργαςτικϊν κατοικιϊν ωσ 

εργαλείο για τθ διάλυςθ ριηοςπαςτικϊν πυρινων I To παράδειγμα του προςφυγικοφ 

οικιςμοφ τθσ Δραπετςϊνασ και θ διάλυςθ επί χοφντασ» 

13. Λιουδάκθ Εμμ., Ξεκαρδάκθ Μαρ., Ρατεράκθ Ελ., «Η απόδοςθ τθσ Ακινασ ςε πρακτικζσ 

εξουςίασ και ελζγχου μζςα από τα μάτι ατων ποιθτϊν»  

Διάρκεια παρουςιάςεων:  10 λεπτά – Με προβολι pp  

Το εργαςτιριο κα ολοκλθρωκεί με  ςυηιτθςθ  των φοιτθτών/τριων με διακεκριμζνουσ 

προςκεκλθμζνουσ πάνω ςτισ παρουςιάςεισ τουσ. 

Oι παραπάνω φοιτθτζσ/τριεσ παρακαλοφνται να ετοιμάςουν τισ παρουςιάςεισ τουσ. 

Τθν Σετάρτθ 27 επτεμβρίου ώρα 17.00 ςτο Κ4 ΠΡΩΣΗ ΤΝΑΝΣΗΗ όλων με Αμαλία Κωτςάκθ 

για τθν προετοιμαςία του εργαςτθρίου.   

Για επικοινωνία kotsaki@arch.tuc.gr    6977200697,  2821037117 

Καλι μασ επιτυχία! 

Αμαλία Κωτςάκθ 

 

mailto:kotsaki@arch.tuc.gr

