
«Φεςτιβάλ Πολιτιςμοφ, μνθμεία και Πόλθ: ζνασ διάλογοσ ςε εξζλιξθ»  

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Σο Ερευνθτικό Εργαςτιριο Ιςτορίασ & Θεωρίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ του Πολυτεχνείου Κριτθσ με 

υπεφκυνθ τθν επίκουρθ κακθγιτρια Αμαλία Κωτςάκθ, ςε ςυνεργαςία με τον Διμο Ρεκφμνθσ 

και τθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Ρεκφμνου οργανϊνει ςυνάντθςθ με κζμα: 

«Φεςτιβάλ Πολιτιςμοφ, μνθμεία και Πόλθ: ζνασ διάλογοσ ςε εξζλιξθ»  

τθν Παρακευι 16 Ιουνίου ϊρα 19.00 ςτον Ενετικό Ναό  του Αγίου Φραγκίςκου – Προςωρινι 

ζκκεςθ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Ρεκφμνου, Αγίου Φραγκίςκου 4, Παλιά Πόλθ Ρεκφμνου. 

Είναι κοινόσ τόποσ ότι  τα φεςτιβάλ πολιτιςμοφ αποτελοφν διεκνϊσ μοχλοφσ τουριςτικισ 

ανάπτυξθσ αλλά και γενικότερθσ ανάδειξθσ των πόλεων που τα φιλοξενοφν ςυμβάλλοντασ ςτθν 

αναγνωρίςιμότθτά τουσ.  Σισ περιςςότερεσ φορζσ ςυνδζονται με χαρακτθριςτικά μνθμεία των 

πόλεων ςυνειςφζροντασ ςτθν προςταςία και αξιοποίθςι τουσ.  

Η Κριτθ, ζνα νθςί με ςθμαντικό μνθμειακό πλοφτο αλλά και πολιτιςτικό υπόβακρο αποτελεί 

ιδανικό πεδίο αξιοποίθςθσ αυτισ τθσ πρακτικισ. 

Σο Ερευνθτικό Εργαςτιριο Ιςτορίασ & Θεωρίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ του Πολυτεχνείου Κριτθσ με 

υπεφκυνθ τθν επίκουρθ κακθγιτρια Αμαλία Κωτςάκθ ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ 

Μεταπτυχιακϊν πουδϊν τθσ χολισ Αρχιτεκτόνων μθχανικϊν ζχοντασ ωσ ςτόχο τθν ανάπτυξθ 

του διαλόγου πάνω ςε αυτό το καίριο κζμα ειδικά για τθν Κριτθ, διερεφνθςε το φαινόμενο των 

φεςτιβάλ Πολιτιςμοφ γενικότερα ςτθν Ελλάδα  και τθσ ςχζςθσ  που αυτά αναπτφςςουν με τα 

μνθμεία και τισ  πόλεισ  που τα φιλοξενοφν.  

Η ςυνάντθςθ περιλαμβάνει παρουςιάςεισ  ερευνϊν που εκπόνθςαν οι φοιτθτζσ του 

Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν ςτθν Αρχιτεκτονικι χολι του Πολυτεχνείου Κριτθσ 

υπό τθν επίβλεψθ τθσ κακθγιτριασ  Αμαλίασ Κωτςάκθ, ςυηιτθςθ ςτρογγυλισ τραπζηθσ με 

εκπροςϊπουσ φορζων και ςυηιτθςθ με το κοινό. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

19.00 Χαιρετιςμοί  

19.15   Προοίμιο 

Αμαλία Κωτςάκθ, «Φεςτιβάλ πολιτιςμοφ, μνθμεία και πόλθ: ιχνθλατϊντασ τον μεταξφ τουσ 

διάλογο - Ειςαγωγικά»  

Γιάννα βζτσ , «Φεςτιβάλ Πολιτιςμοφ ςτθν Ελλάδα – φντομθ Ιςτορικι επιςκόπθςθ» 



19.30  Ζρευνεσ  φοιτθτϊν ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ Μεταπτυχιακϊν πουδϊν  ςτθν 

Αρχιτεκτονικι χολι του Πολυτεχνείου Κριτθσ υπό τθν επίβλεψθ τθσ Αμαλίασ Κωτςάκθ, 

επίκουρθσ κακθγιτριασ. 

Μαρία Βολικοφ, Ελζνθ Κουνδουράκθ, Όλγα Σςουτςουδάκθ, «τθ βαριά ςκιά τθσ Ακρόπολθσ.  

Σο φεςτιβάλ Ακθνϊν – Επιδαφρου» 

Γιάννα βζτσ,  «αν πασ ςτθν Καλαμάτα»  - Φεςτιβάλ Χοροφ  

Ηλίασ Μιχαλογιάννθσ,  «Σεριρζμ και ςιμαντρα» – Σα Δημήτρια ςτθ Θεςςαλονίκθ 

Αντϊνθσ Ανουςάκθσ, Μαρία Κουνδουράκθ,  Μαριζττα Ζθςιμάτου , «Σα’ μακεσ Αρετοφςα μου» 

- Αναγεννθςιακό φεςτιβάλ Ρεκφμνου 

Ιςαβζλλα Βοφρου,  «Σαξίμ, ςιτάρ και  οφτια ςτο  Χουδζτςι  Ηρακλείου» 

Κατερίνα Μεςαριτάκθ,  «Πόλεισ αδελφοποιθμζνεσ – φεςτιβάλ ανάδελφα» 

Aμαλία Κωτςάκθ ,  Επιχειρϊντασ μια αποτίμθςθ 

20.45  τρογγυλό τραπζηι  

Αμαλία Κωτςάκθ - επίκουρθ κακθγιτρια Πολυτεχνείου Κριτθσ, Δθμιτρθσ Μιχελογιάννθσ- 

κεματικόσ αντιπεριφερειάρχθσ Ανάπτυξθσ Κριτθσ, Πζπθ Μπιρλιράκθ - Πρόεδροσ τθσ 

Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. και τθσ Επιτροπισ Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ Διμου Ρεκφμνθσ, Αναςταςία 

Σηιγκουνάκθ - Διευκφντρια Εφορείασ Αρχαιοτιτων Ρεκφμνου, Μάνοσ Σςάκωνασ,  αρχιτζκτων ,  

Ross Daly, μουςικόσ 

υηιτθςθ με το κοινό. 

 


