
Διατήρηση – ανάδειξη και αξιοποίηση των ιστορικών κέντρων των πόλεων χθες – σήμερα - αύριο: Η 
εμπειρία του παρελθόντος, μέσα από μελέτες περίπτωσης, ως εργαλείο ανατροφοδότησης στο σήμερα για 
το σχεδιασμό των ιστορικών κέντρων του αύριο 
 
Σκοπός της εργασίας είναι η  διερεύνηση της δυνατότητας και του τρόπου αξιοποίησης της υπάρχουσας γνώσης και 
εμπειρίας που έχει προκύψει από πόλεις που έχουν εφαρμόσει  πολιτικές για την  αξιοποίηση των ιστορικών τους 
κέντρων. 
Μεθοδολογικά για τη διερεύνηση του ζητήματος θα ακολουθηθεί συνοπτικά η παρακάτω δομή: 
Αρχικά, θα γίνει η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος που αφορά το πεδίο της ανάδειξης και προστασίας των 
ιστορικών κέντρων των πόλεων η οποία θα περιλαμβάνει την εννοιολογική αποσαφήνιση, την ανάλυση της εξέλιξης των 
ιδεολογιών του κινήματος της διατήρησης στο πέρασμα του χρόνου καθώς και την διερεύνηση των σημερινών  
προκλήσεων και εργαλείων διαχείρισης. 
Κατόπιν, θα γίνει έρευνα  για τις περιπτώσεις πόλεων που έχουν υλοποιήσει στρατηγικές, προγράμματα και σχέδια 
διαχείρισης για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των ιστορικών τους κέντρων. Η ανάλυση για κάθε πόλη 
περιλαμβάνει τη συλλογή  πληροφοριών και παραμέτρων οι οποίες σχετίζονται και επηρεάζουν την ταυτότητα  του 
συγκεκριμένου τόπου (ιστορία, υφιστάμενης υποδομές, μνημειακός πλούτος, υφιστάμενες χρήσεις, νομικό πλαίσιο, 
χρηματοδοτικά εργαλεία, κοινωνικοοικονομική δομή, παραγωγικοί τομείς κτλπ) καθώς και την ανάλυση και αξιολόγηση 
των  στρατηγικών, σχεδίων διαχείρισης, πρακτικών/μέτρων  που έχουν εφαρμοστεί για την διατήρηση – ανάδειξη και 
αξιοποίηση του ιστορικού κέντρο της πόλης αυτής. 
Στη συνέχεια, θα διερευνηθεί η ενδεχόμενη συσχέτιση που υπάρχει μεταξύ:  των παραμέτρων των πόλεων  -  των 
εφαρμοζόμενων στρατηγικών, σχεδίων διαχείρισης, πρακτικών/μέτρων για την διατήρηση, ανάδειξη και αξιοποίηση του 
ιστορικού κέντρο της πόλης αυτής -  και των προκαλούμενων  αποτελεσμάτων που αυτές οι πολιτικές επέφεραν.   
Ακολούθως, θα διερευνηθεί η δυνατότητα διατύπωσης γενικότερων συμπερασμάτων, επί των εφαρμοζόμενων 
πολιτικών, ικανών να αξιοποιηθούν και σε άλλες πόλεις που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά, για την ανάδειξη 
των δικών τους ιστορικών κέντρων. 
Εν συνεχεία και με δεδομένο ότι τα παραπάνω αποτελέσματα της έρευνας θεωρούνται στο στάδιο αυτό, ως μια 
«θεμελιωμένη» βάση δεδομένων προς αξιοποίηση ζητούμενο, πλέον θα είναι ο σχεδιασμός ενός «εργαλείου» που θα 
συνδυάζει την αποκρυσταλλωμένη αυτή γνώση και τεχνογνωσία με τις παραμέτρους και τα ζητούμενα της προς 
αξιοποίηση ιστορικής περιοχής προκειμένου να παρέχεται ένα σώμα κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών προς 
εφαρμογή.  
Τέλος, η αξιολόγηση της λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του «εργαλείου» αυτού θα προκύψει μέσα από την 
πιλοτική εφαρμογή του σε ένα ιστορικό κέντρο και εν προκειμένω στο ιστορικό κέντρο των Χανίων. 


