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ΣΙΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΕΔΙΑΜΟ Ε ΙΣΟΡΙΚΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Κατηγορία Ελεφκερθσ επιλογισ 

Ζτοσ- Εξάμηνο  2ο Εξάμθνο  

(ECTS) 6 

Προαπαιτοφμενα ΟΧΙ 

Είδοσ διδαςκαλίασ Θεωρθτικό και εργαςτθριακό 

Διδάςκων Νικόλαοσ κουτζλησ -  

κακθγθτισ                        

Γλώςςα Διδαςκαλίασ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

     

υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ 

Εκπαιδευτικόσ ςτόχοσ είναι θ πλιρθσ ανάγνωςθ και τεκμθρίωςθ εισ βάκοσ του 

υφιςτάμενου ιςτοφ, επί του οποίου ςχεδιάηονται νζεσ δομζσ επαναςφνδεςθσ με το 

ευρφτερο περιβάλλον τθσ πόλθσ. θμαντικό ηθτοφμενο αποτελεί θ εμβάκυνςθ ςτθν 

ζννοια του υφιςτάμενου, θ εντρφφθςθ  ςτισ ενδογενείσ αξίεσ του κτιριακοφ 

αποκζματοσ ςτθν πόλθ, τζλοσ ο βακμόσ και το είδοσ τθσ νζασ επζμβαςθσ 

βαςιηόμενοι ςτισ κεωρίεσ για τθν αποκατάςταςθ, ανάκτθςθ, επανάχρθςθ τθσ 

ιςτορικισ αρχιτεκτονικισ κλθρονομιάσ και ςτισ πλζον ςφγχρονεσ τοποκετιςεισ 

κεωρθτικϊν και αρχιτεκτόνων. 

Περιεχόμενο μαθήματοσ - Διαλζξεισ      

1.  Ειςαγωγι ςτο μάκθμα – Παραδείγματα ζνταξθσ ςε υφιςτάμενο ιςτορικό περιβάλλον 

(Πίηα και Βενετία) 

2.  Οι αξιακζσ κεωριςεισ του 19ου αιϊνα και o καινοτόμοσ λόγοσ του Alois Riegl  



3. Η Αυκεντικότθτα του ζργου τζχνθσ και θ πολιτικι ςτθ ςκζψθ του Walter Benjamin 

4.Η παραδοςιακι αρχιτεκτονικι και οι οικιςμοί τθσ Κριτθσ 

5. Παραδείγματα ζνταξθσ νζων δομϊν ςε υφιςτάμενο ιςτορικό περιβάλλον   

6.Παρουςίαςθ τεκμθρίωςθσ και μελζτθσ αποκατάςταςθσ του Φραγκοκάςτελλου                     

7. Η αναπαράςταςθ του χρόνου ςτο αρχιτεκτονικό ζργο. Carlo Scarpa και David 

Chipperfield 

το μάκθμα κα ςυμμετάςχει με ομιλία και ςε δφο φάςεισ εξζλιξθσ των εργαιϊν ο  Γιάννθσ 
Κϊηθσ, Ομότιμοσ κακθγθτισ ΕΜΠ, http://www.kizisarchitects.gr/gr/index.php/gr/projects  
   

Α’ άςκηςη Ο κάκε φοιτθτισ αναλφει ςε ςχζδια, ςκίτςα επαναςχεδιαςμζνα, με 

φωτογραφίεσ και κολάη ζνα ζργο νζασ δθμιουργίασ ςε ιςτορικό περιβάλλον. Παραδίδεται 

πινακίδα ανάλυςθσ με κείμενο 500 λζξεων, εντόσ των πρϊτων τριϊν εβδομάδων 

μακθμάτων.  

B’ άςκηςη δίδεται διαφοροποιθμζνθ κεματικι προςαρμοςμζνθ ςε αρχιτζκτονεσ, 

πολιτικοφσ μθχανικοφσ, αρχαιολόγουσ, ςυντθρθτζσ ι άλλθ ειδικότθτα του κάκε φοιτθτι.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΣΑΗ  

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ:  50%*     Α’ ΚΑΙ Β’ ΑΚΗΗ 50%  

*θ κεωρθτικι κατάρτιςθ είναι βζβαια αλλθλζνδετθ με τισ αςκιςεισ 
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