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υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ: 

Σο μάκθμα πραγματεφεται Ειδικά Θζματα Ιςτορίασ τθσ Αρχιτεκτονικισ εντοπιςμζνα ςτθ 
Νεοελλθνικι Αρχιτεκτονικι από  ιδρφςεωσ του ελλθνικοφ Κράτουσ μζχρι και τθ δεκαετία 
του 1960. Πιο ςυγκεκριμζνα επιχειρεί να αναδείξει τθν πολιτιςμικι αξία τθσ νεοελλθνικισ 
αρχιτεκτονικισ κεωροφμενθ ωσ κριτιριο για τθν αποτίμθςθ και τθν προςταςία τθσ μζςα 
από τθν αναηιτθςθ των ιςτορικϊν, ιδεολογικϊν, κοινωνικϊν και οικονομικϊν παραμζτρων 
που τθ διαμόρφωςαν. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίδεται ςτον νεοκλαςικιςμό και τον μοντερνιςμό 
(προπολεμικό και μεταπολεμικό) που κατά τεκμιριο προςτατεφονται κεςμικά όπωσ επίςθσ 
και ςτθ βιομθχανικι κλθρονομιά. Επίςθσ πραγματεφεται τθ ςθμαςία τθσ Ιςτορίασ τθσ 
Αρχιτεκτονικισ και των μεκόδων τθσ ςτα ηθτιματα τεκμθρίωςθσ και  προςταςίασ του 
ιςτορικοφ περιβάλλοντοσ ςτθ ςφγχρονθ Ελλάδα. Σο μάκθμα  περιλαμβάνει διαλζξεισ και 
εργαςτιρια για τθ διόρκωςθ των εργαςιϊν όπωσ και εκπαιδευτικι επίςκεψθ ςτθν Ακινα 
αν οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν. 

Περιεχόμενο μακιματοσ - διαλζξεισ:  

- Ιςτοριογραφία τθσ νεοελλθνικισ αρχιτεκτονικισ. Αρχειακι ζρευνα και ηθτιματα 
τεκμθρίωςθσ 



- Νεοκλαςικιςμόσ. Αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά  και ιδεολογικό υπόβακρο ςτθ νεϊτερθ 
και ςφγχρονθ Ελλάδα. Α’ μζροσ 

- Νεοκλαςικιςμόσ. Αρχιτεκτονικά χαρακτθριςτικά  και ιδεολογικό υπόβακρο ςτθ νεϊτερθ 
και ςφγχρονθ Ελλάδα. Β’ μζροσ 

- Η αρχιτεκτονικι τθσ μετάβαςθσ (εκλεκτικιςμόσ, αρ ντεκό, αρ νουβϊ). Αρχιτεκτονικά 
χαρακτθριςτικά και πολιτιςτικό φορτίο. 

- Ο μοντερνιςμόσ ςτθν Ελλάδα του μεςοπολζμου. Α’ Μζροσ 

- Ο μοντερνιςμόσ ςτθν Ελλάδα του μεςοπολζμου. Β’ Μζροσ 

- Η «άνοιξθ» τθσ δεκαετίασ του 1960. Μεταπολεμικόσ μοντερνιςμόσ. 

- Σο «μοντζρνο» βλζμμα ςτθ φφςθ τθσ Κριτθσ τθ δεκαετία του 1960  

- Οι περιπτϊςεισ του Άρθ Κωνςταντινίδθ και του Δθμιτρθ Πικιϊνθ ωσ προςεγγίςεισ τθσ 
ελλθνικότθτασ. 

- Η μοντζρνα αρχιτεκτονικι ςτθν Ελλάδα. Σεκμθρίωςθ και προςταςία. Ο ρόλοσ του 
DOCOMOMO (ελλθνικοφ και διεκνοφσ) – Προςκελθμζνοσ: Κϊςτασ Σςιαμπάοσ) 

- Η βιομθχανικι κλθρονομιά ςτθν Ελλάδα. Σεκμθρίωςθ και προςταςία. Ο ρόλοσ του TICCIH 
(προςκεκλθμζνοσ: Νίκοσ Μπελαβίλασ) 

- Σο ίχνοσ του παρελκόντοσ ςτθν Κριτθ. Διάλογοι ιδεολογίασ και αρχιτεκτονικισ 

το μάκθμα κα ςυμμετάςχουν με ομιλίεσ, κριτικι εργαςιϊν και ςχολιαςμό οι παρακάτω 
εξειδικευμζνοι ςτο αντικείμενο επιςτιμονεσ: 

- Κϊςτασ Σςιαμπάοσ, επίκουροσ κακθγθτισ ΕΜΠ, Πρόεδροσ ελλθνικοφ DOCOMOMO 

 http://www.arch.ntua.gr/person/1370 

- Νίκοσ Μπελαβίλασ, κακθγθτισ ΕΜΠ, Πρόεδροσ ελλθνικοφ τμιματοσ TICCIH 
(Ινςτιτοφτο προςταςίασ Βιομθχανικισ Κλθρονομιάσ) 

 http://www.arch.ntua.gr/person/194 

τόχοι μαθήματοσ: 

- θ κατάκτθςθ από τουσ φοιτθτζσ/τριεσ  του απαραίτθτου γνωςτικοφ υποβάκρου, 
πραγματολογικοφ και ιδεολογικοφ,  για τθν κατανόθςθ τθσ νεϊτερθσ και ςφγχρονθσ 
αρχιτεκτονικισ ςτθν Ελλάδα μζςα από τθν γνϊςθ τθσ εξζλιξισ τθσ κατά τον 19ο και 
20ο αιϊνα αλλά και του πλζγματοσ των παραμζτρων που οδιγθςαν ςτθν 
παραγωγι τθσ.  

- Η ςυγκρότθςθ ενόσ αξιολογικοφ ςυςτιματοσ για τθν κριτικι και τθν αποτίμθςι τθσ 
βαςιςμζνο ςε επιχειριματα όπου θ αρχιτεκτονικι γίνεται αντιλθπτι ωσ μζροσ του 
γενικότερου πολιτιςμικοφ γίγνεςκαι. 

Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ 

τόχοσ τθσ εργαςίασ είναι θ εξοικείωςθ των φοιτθτϊν/τριϊν με τθν αρχειακι ζρευνα και τα 
ηθτιματα τεκμθρίωςθσ τθσ Νεοελλθνικισ Αρχιτεκτονικισ κακϊσ και θ ανάπτυξθ τθσ κριτικισ 
τουσ ικανότθτασ ωσ προσ τθν αποτίμθςι τθσ βαςιςμζνθ ςε τεκμθριωμζνα επιχειριματα. 

http://www.arch.ntua.gr/person/1370
http://www.arch.ntua.gr/person/194


Η εργαςία βαςίηεται ςε πρωτογενι ζρευνα (αρχειακι ι πεδίου) και δευτερευόντωσ 
βιβλιογραφικι και αφορά τθν μελζτθ αρχιτεκτονικϊν ζργων ι ςυνόλων ςε ςχζςθ με το 
ιςτορικό και κοινωνικοπολιτικό πλαίςιο ςτο οποίο παριχκθςαν. Ιδιαίτερθ ςθμαςία δίδεται 
ςτθν αποτίμθςι τουσ αρχιτεκτονικά και ευρφτερα πολιτιςμικά. το τζλοσ του εξαμινου 
παραδίδεται τεφχοσ και ακολουκεί προφορικι υποςτιριξθ τθσ εργαςίασ. 

- Σρόποσ εξζταςθσ : απαλλακτικι εργαςία  

Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

1.  Δ. Φιλιππίδθσ (1984), Νεοελληνική Αρχιτεκτονική, εκδ. Μζλιςςα, Ακινα 

2.   Ελ. Φεςςά – Εμμανουιλ (2001), Δοκίμια για τη Νζα Ελληνική Αρχιτεκτονική, 
Ακινα 
3. Α. Κωτςάκθ (2014), ΚΡΗΣΗ 1913-2013 Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία μετά την 
Ζνωςθ, εκδ. Πνευματικοφ Κζντρου Χανίων, Χανιά 
4.  Α. Κωτςάκθ – Κ. Σςιαμπάοσ επιμ., (2020), Σο μοντζρνο βλζμμα ςτην ‘ελληνική’ 
φφςη, εκδ. FUTURA, Ακινα  
5. Κ. Σςίχλθ – Αρϊνθ (2008), Ιςτορικζσ χολζσ και Μζθοδοι, εκδ. Παπαηιςθ, Ακινα 
6. Β. Κολϊνασ (2016), Θεςςαλονίκη 1912-2012 Η αρχιτεκτονική μιασ εκατονταετίασ, 
εκδ. University Studio Press, κεςςαλονίκθ 
7. Π. Σουρνικιϊτθσ (1994), Παρθενώνασ – Η ακτινοβολία του ςτα νεώτερα χρόνια, 
εκδ. Μζλιςςα, Ακινα 
8. Σα τεtράδια του Μοντζρνου, ςειρά τευχϊν – ζκδοςθ του ελλθνικοφ DOCOMOMO 
9.  Αρχιτεκτονικά Θζματα, ετιςια επικεϊρθςθ 
10. Θζματα Χώρου + Σεχνών, ετιςια επικεϊρθςθ 
11. Μ. Καρδαμίτςθ Αδάμθ – Εμμ. Μπίρθσ (2001), Νεοκλαςςική αρχιτεκτονική ςτην 
Ελλάδα, εκδ. Μζλιςςα, Ακινα 
12. Μ. Καςιμάτθ επιμ. (2010), Ερνζςτοσ Σςίλλερ αρχιτζκτων, εκδ. Εκνικισ 
Πινακοκικθσ, Ακινα 
13. Β. Κολϊνασ (2002), Ιταλική αρχιτεκτονική ςτα Δωδεκάνηςα 1912-1943, εκδ. 
Ολκόσ, Ακινα 
14. Κ. Σςιαμπάοσ (2010), Καταςκευζσ τησ όραςησ. Από τη θεωρία του Δοξιάδη ςτο 
ζργο του Πικιώνη, εκδ. Ποταμόσ, Ακινα 
15. Κ. Σςιαμπάοσ (2017), Αμφίθυμη νεωτερικότητα 9+1 κείμενα για τη μοντζρνα 
αρχιτεκτονική ςτην Ελλάδα, εκδ. Επίκεντρο, Ακινα 
16. Α. Κωτςάκθ (2007), Αλζξανδροσ Νικολοφδησ 1874-1944 Πολιτικά οράματα 
Αρχιτεκτονικζσ χειρονομίεσ, εκδ. Ποταμόσ, Ακινα 
17. Α. Κωτςάκθ (2018), Η ςτζγαςη τησ Δικαιοςφνησ -  Αθήνα 1874-2014 Πόλη, 
Δικαιοςφνη, Αρχιτεκτονική, εκδ. Νομικι Βιβλιοκικθ, Ακινα 
18. Α. Κωτςάκθ επιμ. (2020), Πόλη, Δημοκρατία, Αρχιτεκτονική e-book, ζκδ. 
Ιδρφματοσ τθσ Βουλισ των ελλινων, Ακινα 
19. Ν. κουτζλθσ επιμ. (2018) _ςυλλογικόσ τόμοσ, υν-ηχήςεισ με τον Δημήτρη 
Πικιώνη, εκδ. Πλζκρον, Ακινα 
20. Ντ. Βαϊου επιμ. (2019)_ςυλλογικόσ τόμοσ,  Άρησ Κωνςταντινίδησ, εκδ. Κδρυμα 
τθσ Βουλισ των Ελλινων, Ακινα 


