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Δευτζρα 30 Οκτωβρίου 2017        Αίκουςα Φιλολογικοφ Συλλόγου Χανίων «Ο Χρυςόςτομοσ»   

  

 ΠΟΛΗ 

 δημοκρατία 

 ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ 

Τθν Δευτζρα 30 Οκτωβρίου κα πραγματοποιθκεί ΗΜΕΡΙΔΑ και ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ με θζμα «Πόλη, 

Δημοκρατία, Αρχιτεκτονική» ςτθν Αίκουςα του Φιλολογικοφ Συλλόγου Χανίων «Ο Χρυςόςτομοσ», 

(Οδόσ Χάλθδων 83, Χανιά, ζναντι Δθμοτικισ Πινακοκικθσ). Η εκδιλωςθ αποτελεί ςυνδιοργάνωςθ 

του Ιδρφματοσ  τθσ Βουλισ των Ελλινων για τον Κοινοβουλευτιςμό και τθ Δθμοκρατία, τθσ  Σχολισ 

Αρχιτεκτόνων μθχανικών του Πολυτεχνείου Κριτθσ και του Φιλολογικοφ Συλλόγου Χανίων «Ο 

Χρυςόςτομοσ»  με τθν υποςτιριξθ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Χανίων. Τθν επιςτημονική επιμζλεια 

και οργάνωςη τθσ εκδιλωςθσ ζχουν θ Αμαλία Κωτςάκη, επίκουρθ κακθγιτρια τθσ Σχολισ 

Αρχιτεκτόνων μθχ. του Πολυτεχνείου Κριτθσ και ο Κώςτασ Μαυρακάκησ, αρχιτζκτων, Πρόεδροσ του 

Φιλολογικοφ Συλλόγου Χανίων «Ο Χρυςόςτομοσ».  Η εν λόγω διοργάνωςθ εντάςςεται ςτο πλαίςιο 

των προ-θμερίδων του ςυνεδρίου με τίτλο «Τζχνθ & Δθμοκρατία» που οργανώνει το Ίδρυμα τθσ 

Βουλισ ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ 7,8,9 Δεκεμβρίου 2017. 

Η εκδιλωςθ ςτα Χανιά ςυγκροτείται από δφο διακριτά μζρθ: Το πρωί τθσ Δευτζρασ 30 Οκτωβρίου κα 

λάβει χώρα Εργαςτήριο με τίτλο «Εκφράςεισ ολοκληρωτιςμοφ ςτη νεοελληνική αρχιτεκτονική και 

πόλη» όπου κα παρουςιαςτοφν εργαςίεσ φοιτθτών/τριών που εκπονικθκαν ςε κατ’ επιλογιν 

μάκθμα « Νοελλθνικι Αρχιτεκτονικι & Πολιτιςμόσ» ςτθν Σχολι Αρχιτεκτόνων  μθχ. του 

Πολυτεχνείου Κριτθσ το οποίο διδάςκει θ  κακθγιτρια Αμαλία Κωτςάκθ.  Οι εργαςίεσ 

πραγματεφονται κζματα όπωσ θ «Ελλθνικότθτα» τθσ εκνικοφροςφνθσ, θ επιβεβλθμζνθ λευκότθτα 

του Αιγαίου ωσ αποτζλεςμα εφαρμογισ του Νόμου τθν περίοδο των δικτατοριών, τα οικιςτικα 

ςυγκροτιματα των παιδουπόλεων, οι ςτρατθγικζσ ςτον πολεοδομικό ςχεδιαςμό των Ιταλών 

κατακτθτών ςτθ Δωδεκάνθςο , θ αλλοίωςθ του τοπίου από τθν πολιτικι για τον τουριςμό τθσ 

απριλιανισ δικτατορίασ αλλά και γενικότερα το αρχιτεκτονικό και πολεοδομικό αποτφπωμα των 

δικτατοριών ςτθν Ελλάδα του 20
ου

 αιώνα. Οι παρουςιάςεισ κα ολοκλθρωκοφν με ςυηιτθςθ με 

προςκεκλθμζνουσ διακεκριμζνουσ αρχιτζκτονεσ και ιςτορικοφσ.Σο εργαςτήριο είναι ανοικτό μόνο 

ςτουσ φοιτητζσ/τριεσ  τθσ Σχολισ Αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου Κριτθσ. 

Σο απόγευμα τησ Δευτζρασ αφιερώνεται ςε ΗΜΕΡΙΔΑ κατά τθν οποία κα επιχειρθκεί να 
προςεγγιςκεί το κρίςιμο ερώτθμα του κατά πόςον θ αρχιτεκτονικι και ο χώροσ γενικότερα μπορεί να 
ςυμβάλει ςτθν ενίςχυςθ τθσ Δθμοκρατίασ και πώσ θ Δθμοκρατία επθρεάηει τθν διαμόρφωςθ του 
χώρου αντίςτοιχα,  εςτιαςμζνο κυρίωσ ςτθν νεώτερθ και ςφγχρονθ Ελλάδα.  Κεντρικόσ ομιλητήσ κα 
είναι  ο  Παναγιώτησ Σουρνικιώτησ, κακθγθτισ του Εκνικοφ  Μετςοβίου Πολυτεχνείου με  κζμα "Η 
αρχιτεκτονική τησ Δημοκρατίασ: πολιτική, νόημα, μορφή".  Ζθτιματα  όπωσ οι αρχιτεκτονικζσ 
εκφράςεισ διαφορετικών εκδοχών κοινοβουλευτιςμοφ, θ ςυλλογικι μνιμθ ωσ προχπόκεςθ 
Δθμοκρατίασ, ηθτιματα λογοκριςίασ ςτισ αναπαραςτάςεισ τθσ πόλθσ αλλά και ευρφτερα κζματα 
όπωσ ο ςυμμετοχικόσ ςχεδιαςμόσ και τα αιτιματα Δθμοκρατίασ ςτον ςχεδιαςμό του αςτικοφ χώρου 
κα αποτελζςουν κζματα των ειςθγιςεων.  

 Η ημερίδα είναι ανοικτή ςτο κοινό και η είςοδοσ ελεφθερη. 



 

 


