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Συνοπτική περιγραφή μαθήματος: 

Το μάθημα εξετάζει τη συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων και τόπων διαχρονικώς, 

δίδοντας έμφαση στις σύγχρονες τάσεις. Η προσέγγιση γίνεται με παράλληλη θεώρηση των 

προβλημάτων και πρακτικών τόσο στην Ελλάδα όσο και σε διεθνές, κυρίως ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Αναλύεται το θεωρητικό πλαίσιο του αντικειμένου παράλληλα με τα πρακτικά και 

τεχνικά προβλήματα που συνδέονται με αυτό, ούτως ώστε να καταστεί σαφής η αντιστοιχία 

μεταξύ θεωρίας και πράξης. Στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται κείμενα και συμβάσεις 

που συγκροτούν το θεωρητικό υπόβαθρο του αντικειμένου καθώς και συγκεκριμένα 

παραδείγματα συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων, από το παρελθόν ή τη σύγχρονη 

πραγματικότητα, με έμφαση στη σχέση μεταξύ του θεωρητικού προβληματισμού και των 

λεπτομερειών της εφαρμογής. Το μάθημα αφορά σε μνημεία όλων των ιστορικών περιόδων, 

από την αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, μέχρι τους νεώτερους χρόνους και τη σύγχρονη εποχή. 

Στόχοι μαθήματος: 

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα είναι σε θέση: 



• να συνδυάζουν θεωρητικές αρχές και μεθόδους εφαρμογής, στο πλαίσιο του 
ολοκληρωμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού 

• να διατυπώνουν τεκμηριωμένη γνώμη και να συνθέτουν πειστικές και αξιόπιστες αναλύσεις 
για έργα αποκατάστασης μνημείων και χώρων 

• να γνωρίζουν τα κύρια στάδια της διεθνούς και ελληνικής ιστορίας των αποκαταστάσεων 

• να κατανοούν θεωρητικά και τεχνικά κείμενα σχετικά με την αποκατάσταση μνημείων  

•να κατέχουν τη βασική σχετική με τις αποκαταστάσεις θεωρητική και τεχνική ορολογία 

 

Εργασία εξαμήνου/Τρόπος αξιολόγησης: 

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση γραπτή εργασία σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο του 

μαθήματος, που θα αφορά στην κριτική παρουσίαση ενός έργου αποκατάστασης (50%) και 

γραπτή εξέταση (50%). 

 

Tίτλοι διαλέξεων: 

Εισαγωγή. Αποκατάσταση μνημείων: έννοιες και ορισμοί. Η αντιμετώπιση των μνημείων στην 
Αρχαιότητα, τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. 

18ος και 19ος αιώνας. Συντήρηση ή αποκατάσταση; Ιταλία, Γαλλία, Αγγλία. 

20ος αιώνας. Οι αποκαταστάσεις των ιστορικών κτηρίων μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι 
αποκαταστάσεις των μνημείων μετά τον πόλεμο.  

Αναστήλωση και αποκατάσταση μνημείων στην Ελλάδα (1830-2018). 

Τεκμηρίωση ιστορικών κτηρίων 

Θεωρητικά και τεχνικά ζητήματα αποκατάστασης αρχαίων μνημείων. 

Θεωρητικά και τεχνικά ζητήματα αποκατάστασης βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων. 

Θεωρητικά και τεχνικά ζητήματα αποκατάστασης νεώτερων και σύγχρονων μνημείων. 

Ζητήματα υλικών και εφαρμογής στην αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων. 

Αποκαταστάσεις ιστορικών συνόλων. Ιστορικά κέντρα πόλεων και παραδοσιακοί οικισμοί. 
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