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υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ: 

Σο μάκθμα ςτοχεφει  ςτθν εμβάκυνςθ ςε ηθτιματα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ ςε ιςτορικά 
κζντρα. Εςτιάηει ςτισ ςφγχρονεσ πρακτικζσ ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ των ιςτορικών 
ςυνόλων, όπωσ αυτζσ υπαγορεφονται από τουσ φορείσ προςταςίασ και ανάδειξθσ των. 
Αναλφονται οι ζννοιεσ των ιςτορικών ςυνόλων και τθσ διατιρθςθσ, τθσ αναβίωςθσ, και τθσ 
αποκατάςταςθσ και εξετάηεται το κεςμικό πλαίςιο και οι πολιτικζσ προςταςίασ (Διεκνείσ 
υμβάςεισ, υςτάςεισ, Επιλογι από τθν Ελλθνικι νομοκεςία). Εξετάηονται οι ςυνκικεσ που 
προκαλοφν τθν υποβάκμιςθ των ιςτορικών ςυνόλων, θ ςφγχρονθ ιδεολογία για τθ 
διατιρθςι τουσ και τα προβλιματα τθσ διατιρθςθσ ςε ςυνάρτθςθ με τα ςφγχρονα 
οικιςτικά προβλιματα. Για τθν εμβάκυνςθ ςτα παραπάνω,παρουςιάηονται παραδείγματα 
ολοκλθρωμζνων αςτικών παρεμβάςεων ςτον ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο.  
Σο μάκθμα περιλαμβάνειδιαλζξεισ και εργαςτιρια για τθ διόρκωςθ των εργαςιών.  

Περιεχόμενο μαθήματοσ -  διαλζξεισ 

 Από το μνθμείο ςτα ιςτορικά ςφνολα, θ διαχρονικι εξζλιξθ του ςχεδιαςμοφ των 
ιςτορικών ςυνόλων 

 φγχρονεσ ςτρατθγικζσ για τθ διαχείριςθ των ιςτορικών ςυνόλων, θ ζννοια του 
Ιςτορικοφ Αςτικοφ Σοπίου. 

 Ζθτιματα βιώςιμθσ Αςτικισ κινθτικότθτασ ςε ιςτορικά κζντρα πόλεων 

 Σο φαινόμενο ηιτθμα του εξευγενιςμοφ ςτα  ιςτορικά κζντρα. 

 Σουριςμόσ versusπροςταςία και διατιρθςθ . Σο φαινόμενο του υπερ-
τουριςμοφ ςε ιςτορικά κζντρα πόλεων 



 Η περίπτωςθ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ Ακινασ 

 Σο ιςτορικό κζντρο τθσ Bologna 

 Σο ιςτορικό κζντρο τθσ Δρζςδθσ, και ο ρόλοσ τθσ UNESCO. 

 Η περίπτωςθ του ιςτορικοφ κζντρου τθσ Κζρκυρασ 

 Ρόδοσ και Βαλζτα, οι παράλλθλεσ πορείεσ δυο πόλεων και τα ςφγχρονα 
ηθτιματα που αντιμετωπίηουν. 

 Η παλιά πόλθ των Χανίων, ηθτιματαδιατιρθςθσ και ο ρόλοσ του ςχεδιαςμοφ.  

 Οι παραδοςιακοί οικιςμοί ςτθν Ελλάδα, προβλιματα , προοπτικζσ και ο ρόλοσ 
του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ.  

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

- Γαβρά ΕλζνθΚακθγιτρια Σμιματοσ  Βαλκανικών, λαβικών & Ανατολικών 

πουδών,Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ,  Οικιςτικι και Πολιτιςτικι Κλθρονομιά ςτα 

Βαλκάνια και Παρευξείνιο Χώρο    (https://www.uom.gr/egavra)  

- Γοςποδίνθ Αναςταςία,  Κακθγιτρια Σμιματοσ Μθχανικών Χωροταξίασ, 

Πολεοδομίασ και Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, Πολεοδομία και Αςτικόσ χεδιαςμόσ 

http://www.prd.uth.gr/staff/γοςποδίνθ-άςπα 

τόχοι μαθήματοσ: 

Οι φοιτθτζσ που ολοκλθρώνουν επιτυχώσ το μάκθμα είναι ςε κζςθ: 

 να γνωρίηουν τισ ςφγχρονεσ ςτρατθγικζσ για τθν ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ των 
ιςτορικών ςυνόλων  

 να κατανοοφν και να ερμθνεφουν τα εργαλεία του χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και τθν 
εφαρμογι τουσ ςτα ιςτορικά κζντρα  

 να αξιολογοφν τθν επίδραςθ του ςχεδιαςμοφ ςτο ιςτορικό περιβάλλον 

Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ: 

Η αξιολόγθςθ κα γίνει με βάςθ γραπτι εργαςία, κζμα τθσ οποίασ είναι θ ανάλυςθ ενόσ 

ιςτορικοφ ςυνόλου, θ αποτίμθςθ τθσ επίδραςθσ των ςχεδίων που ζχουν εφαρμοςκεί και θ 

αξιολόγθςθ  των δυνατοτιτων και τισ απειλών που παρουςιάηει. το τζλοσ του εξαμινου 

παραδίδεται τεφχοσ και ακολουκεί προφορικι υποςτιριξθ τθσ εργαςίασ. 
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