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υνοπτική περιγραφή μαθήματοσ: 

Σο μάκθμα εξετάηει τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ μνθμείων και τόπων διαχρονικώσ, 

δίδοντασ ζμφαςθ ςτισ ςφγχρονεσ τάςεισ. Η προςζγγιςθ γίνεται με παράλλθλθ κεώρθςθ των 

προβλθμάτων και πρακτικών τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςε διεκνζσ, κυρίωσ ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αναλφεται το κεωρθτικό πλαίςιο του αντικειμζνου παράλλθλα με τα πρακτικά και 

τεχνικά προβλιματα που ςυνδζονται με αυτό, οφτωσ ώςτε να καταςτεί ςαφισ θ αντιςτοιχία 

μεταξφ κεωρίασ και πράξθσ. το πλαίςιο του μακιματοσ εξετάηονται κείμενα και ςυμβάςεισ 

που ςυγκροτοφν το κεωρθτικό υπόβακρο του αντικειμζνου κακώσ και ςυγκεκριμζνα 

παραδείγματα ςυντιρθςθσ και αποκατάςταςθσ μνθμείων, από το παρελκόν ι τθ ςφγχρονθ 

πραγματικότθτα, με ζμφαςθ ςτθ ςχζςθ μεταξφ του κεωρθτικοφ προβλθματιςμοφ και των 

λεπτομερειών τθσ εφαρμογισ. Σο μάκθμα αφορά ςε μνθμεία όλων των ιςτορικών 

περιόδων, από τθν αρχαιότθτα και τον μεςαίωνα, μζχρι τουσ νεώτερουσ χρόνουσ και τθ 

ςφγχρονθ εποχι.  

τόχοι μαθήματοσ: 

Οι φοιτθτζσ που ολοκλθρώνουν επιτυχώσ το μάκθμα είναι ςε κζςθ: 

• να ςυνδυάηουν κεωρθτικζσ αρχζσ και μεκόδουσ εφαρμογισ, ςτο πλαίςιο του 
ολοκλθρωμζνου αρχιτεκτονικοφ ςχεδιαςμοφ 

• να διατυπώνουν τεκμθριωμζνθ γνώμθ και να ςυνκζτουν πειςτικζσ και αξιόπιςτεσ 
αναλφςεισ για ζργα αποκατάςταςθσ μνθμείων και χώρων 



• να γνωρίηουν τα κφρια ςτάδια τθσ διεκνοφσ και ελλθνικισ ιςτορίασ των αποκαταςτάςεων 

• να κατανοοφν κεωρθτικά και τεχνικά κείμενα ςχετικά με τθν αποκατάςταςθ μνθμείων  

•να κατζχουν τθ βαςικι ςχετικι με τισ αποκαταςτάςεισ κεωρθτικι και τεχνικι ορολογία 

 

Εργαςία εξαμήνου/Σρόποσ αξιολόγηςησ: 

Η αξιολόγθςθ κα γίνει με βάςθ γραπτι εργαςία ςε κζμα ςχετικό με το αντικείμενο του 

μακιματοσ, που κα αφορά ςτθν κριτικι παρουςίαςθ ενόσ ζργου αποκατάςταςθσ (50%) και 

γραπτι εξζταςθ (50%). 

 

Περιεχόμενο μαθήματοσ - διαλζξεισ: 

- Ειςαγωγι. Αποκατάςταςθ μνθμείων: ζννοιεσ και οριςμοί. Η αντιμετώπιςθ των 
μνθμείων ςτθν Αρχαιότθτα, τον Μεςαίωνα και τθν Αναγζννθςθ. 

- 18οσ και 19οσ αιώνασ. υντιρθςθ ι αποκατάςταςθ; Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία. 
- 20οσ αιώνασ. Οι αποκαταςτάςεισ των ιςτορικών κτθρίων μζχρι τον Β΄ Παγκόςμιο 

Πόλεμο. Οι αποκαταςτάςεισ των μνθμείων μετά τον πόλεμο.  
- Αναςτιλωςθ και αποκατάςταςθ μνθμείων ςτθν Ελλάδα (1830-2018). 
- Σεκμθρίωςθ ιςτορικών κτθρίων 
- Θεωρθτικά και τεχνικά ηθτιματα αποκατάςταςθσ αρχαίων μνθμείων. 
- Θεωρθτικά και τεχνικά ηθτιματα αποκατάςταςθσ βυηαντινών και μεταβυηαντινών 

μνθμείων. 
- Θεωρθτικά και τεχνικά ηθτιματα αποκατάςταςθσ νεώτερων και ςφγχρονων 

μνθμείων. 
- Ζθτιματα υλικών και εφαρμογισ ςτθν αποκατάςταςθ ιςτορικών κτθρίων. 
- Αποκαταςτάςεισ ιςτορικών ςυνόλων. Ιςτορικά κζντρα πόλεων και παραδοςιακοί 

οικιςμοί. 
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- ταφροσ Μαμαλοφκοσ, Δρ αρχιτζκτων- αναςτθλωτισ, αναπλ. Κακθγθτισ Σμιματοσ 
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