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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος  

Το μάθημα στοχεύει στην εμβάθυνση σε ζητήματα χωρικού σχεδιασμού σε ιστορικά κέντρα. 
Εστιάζει στις σύγχρονες πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης των ιστορικών συνόλων, όπως 
αυτές υπαγορεύονται από τους φορείς προστασίας και ανάδειξής των. Αναλύονται οι έννοιες 
των ιστορικών συνόλων και της διατήρησης, της αναβίωσης και της αποκατάστασης και 
εξετάζεται το θεσμικό πλαίσιο και οι πολιτικές προστασίας (Διεθνείς Συμβάσεις, Συστάσεις, 
Επιλογή από Ελληνική νομοθεσία). Εξετάζονται οι συνθήκες που προκαλούν την υποβάθμιση 
των ιστορικών συνόλων, η σύγχρονη ιδεολογία για τη διατήρηση τους και τα προβλήματα της 
διατήρησής σε συνάρτηση με τα σύγχρονα αστικά προβλήματα. Για την εμβάθυνση στα 
παραπάνω, παρουσιάζονται παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στον 
ελλαδικό και τον ευρωπαϊκό χώρο. Το μάθημα  περιλαμβάνει διαλέξεις και εργαστήρια για τη 
διόρθωση των εργασιών 

 

Περιεχόμενο μαθήματος- διαλέξεις 

 Από το μνημείο στα ιστορικά σύνολα, η διαχρονική εξέλιξη του σχεδιασμού των 
ιστορικών συνόλων. 



 Σύγχρονες στρατηγικές για τη διαχείριση των ιστορικών συνόλων, η έννοια του 
Ιστορικού αστικού τοπίου. 

 Ζητήματα βιώσιμης αστικής κινητικότητας σε ιστορικά κέντρα πόλεων. 

 Το ζήτημα του τουρισμού στα ιστορικά κέντρα. 

 Τουρισμός versus προστασία και διατήρηση. Το φαινόμενο του υπερ-τουρισμού σε 
ιστορικά κέντρα πόλεων.  

 Η περίπτωση του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. 

 Το ιστορικό κέντρο της Bologna. 

 Το ιστορικό κέντρο της Δρέσδης και ο ρόλος της UNSECO. 

 Η περίπτωση του ιστορικού κέντρου της Κέρκυρας. 

 Ρόδος και Βαλέτα, οι παράλληλες πορείες των πόλεων και τα σύγχρονα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν. 

 Η παλιά πόλη των Χανίων, ζητήματα διατήρησης και ο ρόλος του σχεδιασμού. 

 Οι παραδοσιακοί οικισμοί στην Ελλάδα, προβλήματα, προοπτικές και ο ρόλος του 
χωρικού σχεδιασμού.  

Στο μάθημα θα συμμετέχουν με ομιλίες εξιδεικευμένοι στο αντικείμενο επιστήμονες. 

 

Στόχοι μαθήματος 

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα είναι σε θέση: 

 Να γνωρίζουν τις σύγχρονες στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
ιστορικών συνόλων. 

 Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τα εργαλεία του χωρικού σχεδιασμού και την 
εφαρμογή τους στα ιστορικά σύνολα. 

 Να αξιολογούν την επίδραση του σχεδιασμού στο ιστορικό αστικό περιβάλλον. 
 

Εργασία εξαμήνου/ Τρόπος αξιολόγησης  

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση γραπτή εργασία, θέμα της οποία είναι η ανάλυση ενός ιστορικού 
συνόλου, η αποτίμηση της επίδρασης των σχεδίων που έχουν εφαρμοσθεί, και η αξιολόγηση 
των δυνατοτήτων και των κινδύνων που  παρουσιάζει. Στο τέλος του εξαμήνου παραδίδεται 
τεύχος και ακολουθεί προφορική υποστήριξη της εργασίας.  
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