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[στορική Αναδρομή 

Η Χpισ ωνtf\:ή .-\θή\·α τον ! ! ' ιιιώνα δι~ρ;zεται μία σημα\.τική κοt\.'Cύ\.'tκή f\:ω 

πνε ματική ωφή, πο ι-:κδηλcί)νετω r:κτός των ϊ.ιλλων από πλήθη Βυ~uντινcον 

ΕΙ\:κλ ησιό>ν. 

Η 1 νή Ταξιιφχό)ν- στf:ρη ή .-\στερίου βρίσκεται σε κατϊι.φιιτη πλιιγιϊι. 

Υμητ ο · προς τα Β.Α. της 1ο\.·ή Καισαριανή. καθώς και σε ψηλόηφο 

t-:πίπεοο σε σχέση με την ί\!. Καισαριω· ή. 

: ο : Β "ιι.ντινο · ς χρό\.'Ο .; κω στην Το ρκοκρατία ο Υμηττό- φιλ ;:ε\.'Ο ·σε 

r:κτός από τη\.' ί\.Ιονή Ασηφίου και ϊ.ιλλu μο\.·αστήρια. την Μ. Κωσαριι.ινής, τον 

.\Ίιο Ιωϊιννη τον Θεολόγο και ον. γιο lωϊ1ννη τον Κυνηγό ή τωv Φιλ σόφω\'. 

:-\. \' κω η περιοχή δεν ~:χει ακόμα ερε \: ηθεί ιιπό τη \.'εολιθική εποχή και τον 

ιι.ιc:)\:ιι . .-\λλι:ι. τιι πιφισσότερu λείψανu ανήκουν στην κλασσική Ι\:ω κυρίω

στη\• Ρωμαϊκή περίοδο. 

Κατά το\· -Ο ρμελή και τοv Καμπο · ρογλου η χρονική ίδρ ση τη~ 1ονής δεν 

f-:ί\·ι1ι Ί\'C• στή, το δε όνομα α τή: το έλαβε από τον Οσιο . \ο κά το\.' _τειρcότο 

ή .-\στεριώτου ιΑστέρη). 

Ως έφηβος έλαβε το μοναχικό σχήμα και στη πορεία διέμενε εντός αυτής. 

Αν όντως είναι έτσι, τότε η Μονή τοποθετείται χρονικά πριν το 920. 

1ετάτ ην πολιορκία και την προσωρινή κατάκτηση της Αθήνας από τα 

Βενεετικά στρατεύματα του Μοροζί\.'η στα 1687, η Αττική ερημώθηκε και ο 

πληθυσμός της για να αποφύγει διώξεις, επιδρομές και λοιμούς κατέφυε στην 

Πελοπόννησο. _τα χρόνια αυτά τα εισοδήματα της Μητρόπολης ήσαν τελείως 

ασήμαντα. -τις αρχές του \ 8°ι αιώνα άρχισε ο επαναπατρισμός, ο Πατριάρχη 

lεpεμίας ο Γ , με σιγίλλιο (F.κκλ ησιαστικό έγγραφο στο οποίο είχε τεθεί 



σφpuγίδ(L) το \ \ 6. ίL\'f.ΚΟψΕ -ιι ΠpΟ\'όμω ΠΟλΛώ\' στω..ι pοπηγιuκώ\' {Ο\'(ί)V 

κω f.τσι τα μονι1στήρια υπήzθησιιν κατι-: θF,ί<.tv στον Πατριάρχη κω όχι στο· 

Επίσκοπο της πΕριοχής. Η απόφαση αυτή του Πατριάρχη δεν ςέρουμε για 

πόσο κpϊιτησΕ . 

' 'λ -το τr: ος το 11"' ωώ,·α το [ο\·αστήρι ήτω: ακμαίο. Εvα από το κυριο -

πόρ ζ όπc•) κω στα πόλοιπα μο"·αστήρια του Υμηττού ηταv το μέλι πο 

καλλιεργοίισαν οι μοναχοί όχι μόνο για λογαριασμό της ίδιας της μοvής, αλλ<Ί. 

κω για λογαριασμό άλλων προσώπων. 

Η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε εις την t-...1ovή 2:αλαμίνος το 1687 και στην 

σ \'f.χΕι<ι στην , κρόπολη. ~ ,στυχώς καταστράφηκε κατά τφ· επανάσταση το 

ι 1 ι. 



Αρχ ιτεκτονική μορφή του χώρου 

Η r:ττιιι~:Ι ηιιS.::\·η ι...:ι1τι1σκt:,' η, η λιακόσμηση τC)\' "Π · ,.... . ,.... v ι Γ, ιφα\'Ειων. η πλαστικ . τητι1 

των r-:πί ιιS::ροuc ό·rκω\· και η Ερίτεχ,·η εμφάνιση τω\· τρ · λ' ,........ , Λω,· μι-: τ σ:υ-:τι"'r:ι 

ψηλό τύμπανο και την τοξωτή στέψη οημιουργο · ν ένα εκφραστικ · τ •Π 

αρχιτεκτονικής πο 
η ν<(ί!( η 

παράδοση». Ενα μέρος από τις ι-:κκλησίες αποκλίνουν από τη\' παραδ σιu!\:ή 

στο σ · vολο αποτελεί την λεγόμενη « 

Ενότητα. τούτο μπορι-:ί να οφείλεται στο\' χρόνο και στις ειδικόηφι-:~ σ νθήκι-:ς 

ιόρ · σεώς τους. :.\λλϊι. ι...:uι σΡ. μεταγε\·~;στερες ανακαινίσεις ή τφοσ ηκι-:.; π 

αλλοίωσαν σημα\·τιι-;:ά την αρχική αρχιτεκτονική το ς πόσταση. 

. τή την τύχη Είχαν και τα κιι.θολικ6: μοναστήρια κατά την Β "α\·τινή πι-:pί • 

Πpοσα ξάνο,·η1ι ~ χc:)ρ ς λειτο ργικο · .κατά το ς νεότερο ς χρο,· ι ς . 

. ρχι ι-:κτΟ\'tκϊι το καθολικό τη 1ονής ανήκει στον τύπο τ ι-:γγι-:γριι.μ~:\· σ 

τι1 ροι-:ιδούς. γω την ακρίβεια στον τ' πο τ απλού τετρακι · νιο με 

κταyωνικό τρούλλο. διαστάσεων 6,50χ 11.00 μ. Εχει όλα τα Υ\'Cι>ρίσματu τ 

Bu,.. αντι \'Ο· εγγεγραμμένου σταυροειδο 'ς ναού της Ελλαοικής -χολ ή_. 

Ε\ϊ1 σ' στημα αψίδων και τόξων μεταφέρει στους εξωτεριιcο ·. τοίχ τις 

κ · ριε'" πιέσεις του βάρο ς το τρούλλου, γι' αυτό στηρί"'εται {ινετα σr; 

τέσσερις μαρμάρινους κίο\·ε- υψηλούς και σχετικά λεπτο · . 

Οι τέσσερις κίονε στρέφονται με χαμηλά κιονόκρανα Ιωνικού ρυθμού. 

πό αρχαιολογικές ενδείξει ... φαίνεται ότι προέρχονται από αρχαιότερα κτίρια. 

Το φως διοχετεύεται μέσω του τρούλλου κατά τις πρωινές ώρε και εί\'αt 

διάχυτο και περιορισμέ\'Ο. Η εξωτερική τοιχοποιϊα του ναού είναι ακανόνιστη 

πλην του τρούλλου. Είναι κσ.vονικοί πορόλιθοι εναλλασσόμεν ιμε το " 

πλίν ου_. Ο δε τρο'λλος είνιιι κεντημένος με οπτοττλίνθο . 
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Α. Τράπεζα - Εστία 

Οι εστιάσεις τωv μοναχό>\' ΕΊί\'F.το σε ιδιαίτερο χό>ρο της μ νή.::. 0 οποίο.: 

ο\·ομιι~όταν τράπε~u ή αριστήριο. 

Οσον ιιφορϊι τις αψίδες (αέτωμα) κατ(ι. το ς Β ~αντινο · ς χρ · ν 

κατuσκε ίι.στηκιιν μεγάλΕς με σχήμα ημιεξάγωνο όπου οιuγρϊ1φετιιι ι-: :: ωτι-:pικϊι. 

μικρό πιφάθ ρο. 

Η εστία (μαγειρείο ή εψητήριο) βρισκόταν αριστερά της εισόδ 

β. Πvλιύνες 

Η μονή ως προς την ασφάλειά της r:ιχε φρο ριακό χιφuκτήρu 

κιιτασκε ιισμένο από παχυ τοίχο σχηματι~όμε\·ο ως επιμήκης κ λt\' ρικ · 

θόλο~. η δε είσοδος η πύλη κατασκε uσμένη από ξ ' λο κuι σίδηρο 

Εφοδιασμένη με ,ιιr:γ(:ιλα στρογγυλά λείu διακοσμητικά κεφάλια ιλώ"" Προ τηv 

ττ · λ η σ "· ηθέστι-:ρα εντός της κϊ:ιμαρας το π λώ"·ος κατασκε ϊ.ιστηκαν κηστ(.ι 

θρανία όπο καθόντο σ<Ν οι πε"·ήτες. 

γ. Κρή~•η ( Κρή11α ) ή Βρύσες 

Η Κρήνη βρίσκεται στη "·ότια πλε ρά του ναού. κατασκF. Ηστηκε δε ι-:πί 

το ρκοκρατίας. 

δ. Καμάρα 

Τ σχήμα της κάμαρας παρουσιάζει ποικίλες μορφές κατά εποχέ . 

Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους η κάμαρα κατασκευάζετο σε ημικ κλική 

μορφή, ενώ επί Τουρκοκρατίας παρουσίαζε Ισλαμική προφανώς μορφή άλλοτε 

με την μορφή ελαφρώς τεθλασμένου τόξου, άλλοτε δύο τόξων διπλής 

καμπυλότητας. 

Η κάμαρα κτιζόταν από λαξευτό πωρόλιθο. Οπισθεν της κάμαρα~ 

κατασκευάζετο τετράγωνο δωμάτιο. Χρησίμευε ως δεξαμενή καλυπτόμενη 

κατασκε αστικά από ημισφαιρικό ή κυλινορικό θόλο. 
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δ. Τοιχογραφίες 

Οι τοιχογραφίες τη. μο\·ή~ ι1νήκο ,. στο ι-:ίbος τη- νωrτογραφίuζ . Τα ;ι:ρώμα:u 

που r:ί;ι:αv χρησιμοποιηθr:ί κυρίως ήτιlν ω ερ θρό, το κίτρινο, το πρϊισιν . το 

μπλι-:, το μαίφο κω το ι1σπρο. 

Η ΧΡΟ\'Ολόγ ηση ων τοιχογρι1φιων τη- μο\·ή- ι-:ί\'(1L t-:pγo π: λ 

δωκινδ νr: μένο, γιατί το μειαλ · τερο μέρος α τώ': έχει καταστρι.ιφr:ί η:λι-:ίω

κuι οι τοίχοι είνuι ήδη επιχρισ~νοι. _τι- ελϊιχιστες ημικuη:στριφι-:νι-:ς 

τ ιχογρuφίες που διατηρούνται ακόμη δεν πάρχει καμία πογραφή με ή χωρί

χpο\·ολογία. Η η-:χνοτροπία και η χρήση των χρωμάτων είναι τα μό,·α στοιχεία 

πο μποροί1 \' \'U οοηγήσο ν σε χρο\•ολογικέ- ενδείξει'"'. Τα ~:ργα ι-:ί\' <lt 

αναμφισβήτητα μΕτ<tβ "ιιντι\.·ής ι-:ποχή-. οπότε ο χρόνος της rηι γρ<1φήσι-:ως 

τ ποθετι-:ίτω προς τα τ~λ η τοι.ι 16' 1 ή Ι 7·" ωά)να. 
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Συσχετ ισμός, μοναστήρι με κατο ικία 

Ο Γt-:ρμω:ός (.ψχ(.ιιολόγος .-\. ~1ilchoefer κc'χ\'Ει μω τολμηρή συσχ~:τιση τ 

σ γκροτήματος του σπιτιού τη- λττικής με τα μεσωω\ΊΚά μ νι1στήρω 

θt-:ωρcο\'!ας τα ω- ιφχικ(.ι πρότ πα. 

'f"" • , 
-ιιμεια. συσχετισης 

Ορθογιονιο F,ρμητικά κλειστό και από λίγε πόρτες προσιτ · γύρω ι1π μω 

μεγC:ιλ η αυτή. Κατοικίi-;ς. ση.ι' λοι και αποθή κε'": είναι τοποθετημένι.ι στις 

πλ L' /).:' -.-, ,_,σ-,. 

Κι α"· ι1κόμα η σχf.ση δεν είναι C:ιμεση. πι1ρχει η ίδια βασική συ\·θετtl\:ή ι ~Rα 

οπω ιL τή δωμορφcοθη)(ε κάτω από τις σ γκεκριμένης σ \'θήl\:Ες τη.: 

,U}:ταβ ~uντι \' ής περιόδου. 

Ο Γi-:pμι1\·6ς αρzι.ιιολόγο- ι, πε\.·θ μί~ει την ι1ρχιιιότητα της ιΜ:α- :ο κλειστ 

πr:ριβόλο - κλειστο · σχ ήμuτος. το οποίο σ ναντάμε σε όλες τις περι · δ ~ τη 

Ι στορίι1ς . 

Η <1 λ ή σαν ~ωτικός χώρο και y' ρω της τα κτίσμuτα πο ι-:ξ πηρετ ν ην 

οικογέ,:εια και τηv αγροτική ή ημιαγροτική "ωή τη . είναι χαρακτηριστική στο 

σπίτι της Ευρcοπης του Μεσαίωνα, αλλά και στα πιο σ · γχρονα της 

tν!εσογειακής λεκάνης. 

Την προσθήκη Πύργου δίπλα στο κυρίως σπίτι για αμυντικούς κυρίως λόγους 

συναντάμε στο σπίτι του Μιστρά. 

Κω είναι πολύ πιθανό το «Πυργάκι» της :\ττικής που και α τό φαίνεται να 

ε~:.υπηρετεί έναν ανάλογο σκοπό. όπως συμβαίνει και με το σπίτι το Γιαννάκη 

στο \ιόπεσι πο έχει πολεμίστρες στο στηθ ίο στο Χαγιάτι. 
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λλλωστε, Π · ργοι.ις r. ίχα\' στη\' λτηκή οι J..UΟΊιLλοκτημuτίες, κ ισμέ\ 'Ο ·..; ~σιL 

στι ΕΊκαταστϊ.ισεις τους. 

Οπω.;, οχυρωμένο κατά-κλειστο φαί\.·εται απ · ι:=:ξω. lέσ<ι υψώνεται το σπίτι του 

ιοι κτήτη ή το οωχειριστή κάπως ψηλότι-:ρο. Από τη\' ταράτσα τ μπορεί 

α τό~ \'11 παρακολουθr:ί τι - δο λειές τωv εργατιόν. 
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Ιστορική Ερευνα για την Αναστήλωση και 

διατήρηση των Ευρωπαϊκών μνημείων 

Η ιδ~:α της 6ιu.τήρησης των μνημείων Ί~\·νήθηκr: στα ~λη τ (δr: 11:ατ 

όΊδοο ) Ι 8,•1 αιcό\'α. Η Ιστορία. η λογοτι::χνίu. η Θρησκεία κω η πο/ ι ική 

συν~: βuλu.v στη Ίέννηση ε\.·ός καθολικο · κινήμuτο,... για την διϊι.σωση : u 

μ1,: ημειακο · πλούτου. 

Γω πρώτη φορά το 1961 έγινε στο συν~:δριο του Sa1nt Jacque de mpo telle'. 

Κιιθορίστηη: με ακρίβεια το 196.f στο δε· τε ρο σ νέοριο των αρχιτεκτό\'Cι)v 11.:ω 

-εχνικών ιστορικcο"· μ\·ημείων στην Βε1,:ετία. 

Ο παραδοσιακός οικισμός ~:γι1,:ε μαι καινο ' ργια αντίληψη και πήρε ιιπ · τ ' η-: 

μω θ~ση ι.περ~:χο σα στη 1,:ομοθεσίιι της διατήρησης. Οι οιιι.φορ ~: ; i!OL 

π<'φχο \' στι1 νομοθετικά μέτρα. οφείλο"·ται στο"· ιοιαίτερο zαριι.κτήρ(l. :ο 

11:ϊιθι-: ~:θ\.·ους. στο βαθμό εξε=:λιξης του κ{1θε κράτο και στ ν ιστ ρικό το -

πλο · το. 

Οι κοινοί λόγοι που αποφάσισαν τα περισσότερα κράτη να θεσπίσο v 

νομο εσία είναι: 

<L. Η βαθμιαία εξαφάνιση του αρχικο · προορισμού των μνημείων. 

β. Η αξία του συναισθηματικού δεσίματος μ' αυτά, ιδιαίτερα μετά τι 

καταστροφές του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου . 

γ. Η συνειδητοποίηση της πολιτιστικής εκπαιδευτικής και οικονομικής το ς 

αξίας. 

δ. Η ανάγκη άμυνας απέναντι σε κοινούς «εχθρούς», όπως η αστ φιλία, η 

απρογραμμάτιστη 
εκβιο μηχαvοποί ηση κοντά σε ιστοpι ο · , 

παραδοσιακούς τόπο ς, κ.α. 
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Παράδειγμα: 

Θα αναφερθώ συνοπτικά σε Βασιλικές και \' μοθετικέ ~ μεταρρ μίσει~ ο , 

Βελγίου. 

Ιστορικά: 

Το 1835 δημιουργήθηκε η Βασιλική Επιτροπή lνημείω"· αι τοπο εσιω"· · 

~υμβο λε τικό όργανο μεγάλης σημασίας για αρχή. 

Το L931 γίvF.τω στο Βέλγιο νόμος yια την πρ στασίιι των μ\.: η.w-:ίω\' 1ωι 

τοποθεσιώ\' . ~ύμφωνα με αυτόν. διεξάγονται έλεγχοι και δίv vται πρ \'Ομια σε 

ένα περιορισμένο αριθμό ιστορικών κτιρίων . 

Η Ζώνη προστασίας καθορίζεται σε 50 μi:τρα y ρω απο το μ"· ημr: ι . Η 

Προστασία του ιστορικού ό \'αμικού γί\'ι-:ται υπό τη"' τφοσηισία το 

Υπο ργείου Πολιτισμού . 

Το 1948 η Βασιλική Επιτροπή χωρίστηκε σε δ Ό α τό"·ομα μέρη. Το ~να ιι, · ηκ F. 

στο μορφωτιl\:ό τομi:α της Φλαμα,:οικής περιοχής, κω το ϊιλλο στο μ ρφωτιl\ 

τομέα τη~ -rαλλόφωνης περιοχής .. πό το 1971 πο επηλθε η α το\·ομίιι των 

διJο μερών του βελγικού κράτους. χωριστές νομοθεσίες προστι1τε , \' το\' 

μνημειακό πλούτο της Φλ{1\·δρας από την Βαλλονία. Από το 1971 ι-:ως to ι 9 -

τα Μορφωτικά Σ μβούλια αι των δ ·ο πλευρών ψήφισα νόμο ς κω 

οημοσίευσαv Βασιλική διατάγματα, που αποσκοπο 'v στην ίδρ ση καταλλήλω 

υπηρεσιών για μια ενεργητική πολιτική διάσωσης. 

Το 1976 στη φλαμανδική περιοχή ψηφίστηκε νόμος που α τικαθιστά ι:::vα 

μεγάλο μέρος του νόμου του 1931. 

Το 1977 με Βασιλικό διάταγμα ορί ... οvται λεπτομερώς τα καθήκοντα 

προστασίας για τους ιδιοκτήτες των διατηρητέων κτιρίων καθώς και οι 

σχετικές απαγορεύσεις για κ{1θε πρωτοβο λία του ιδιοκτήτη για αλλαγή χωρί~ 

τη σχετική άδεια. 
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..1ί\.·ει ακριβεί; οδηγίε~ '(ια τι; τr:χ\Ίf\~; Ι\ω :ι1 λικιί πο πp~πει ή δr:\· πρεπει 

\.ϊl χρησιμοποιηθούν. 

Πιφϊιλληλα. στην Βαλλοvία ψηφί~Ο\'!U! α1,,·ύ.λοyυ. διατάyματα. 

-ε ΕΊΚ · κλιο το ι 977 yια το νόμο του 1976. ω:uφr:pt-;ται ότι στι1 ιστ ρι κ(ι 

Ι\ι:;ντρα κω το ,.. παραδοσιακο · - οικισμο · - μέσα σ' 1-:\.·α πλαίσιο ιφμ ηι.:ή.; 

Ε\'σωμίιτωσης με το παλαιό. η σ · yχρο1,,·η αρχιτεκτο\.·ική χρησιμ π ι ·ητας 

σ · γχρονα υλικά. όπω μπετόν. μέταλλα κ.(1. μπορεί θα μιi.σια 1,,•υ. δε t-;ί JlH rη \.' 

παραδοσιακή που χρησιμοποιεί:;· λο. πέτρα. το· βλο. 

Χαρακτηριστικά σημεία της t-;yκυκλίοu είναι οι 11\.:αφορε~ σι-: \·ατ ·τ ητε; 

δημιο ρyίας πι--:~όδρομcu\' όσο ro δ \'ατόν περισσόηφω\.· στου- ισ-οριι-.: ι.; 

οικισμο · _, καθώς Ι\'ω οι Ι\'ανονισμοί yω τι; διci.φορες ταμπέλr-ς π ι1\ · ιφτcό\·τι.ιι 

στα οικοόομήμιιτι.ι. J.lE σκοπό rην ιι.ποφ yή απόκλιση από την ιιισ ητικη το 

κτιρίου . Οσον ι.ιφοpιΊ. τις επιχορηϊήσεις. ι::τοιμά"ετω κ t\'ό \' · μ ~ "'ω :ι ιι1 τι; 

δ ·ο πι--:ριοι.ές. 

Το Βέλγιο. στο1,,· ομέα της ι11,,·αβίωσης κω οιατήρησης ,:;χει \'α επιδr;ί::ει 

λ.αμπp{.ι παραδείyματα, όπως: 

Α. Η αναστήλωση της bequinage (μοναστηριακό συγκρότημα) στην Lon\ιa1n 

για Π(η·επιστημιακή χρήση. 

Ολόκληρα συγκροτήματα, εyκαταλειμμένων J..Ι.Ο\.'αστηριακ(όν κτιρίων 

αναστηλώθηκαν και έγιναν εστίες φοιτητών. 

8. Η φλαμανδική πόλη Bruqes και η Βαλλοvική πόλη Mon έχ ν να 

επιδείξουν παράλληλα επιτυχή προγράμματα αναβίωσης σε μεγάλη κλίμακα. 

Η Bruqes είναι μια φλαμανδική πόλη 120.000 κατοίκων, η )η πόλη το Βελyίο 

σε πληθυσμό. 

Η περιοχή της εκτείνεται σε J 3.500 cκτάpια και eίναι ο Βιομηχανικ · ς πολο.; 

της ..J τικής Φλάνδρας και το δε ·τερο λιμάνι το Βελyίο . Το 19 Ο ~yι\'t-; η 
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σ '(χώνευση :ω\· .., δήμιο\' ::η.;. χc•)ρι; κιφω ικ \.' μι1-.. η ι.:ω ργι.ι\'ιl(η 

ττροr:τοιμασια. 

Η πόλη της Bruqe ~; κταση-- 3 Ο ει..:ταριων αρχισ, \'(1 r:χει προβλήματα 

ισορροπίας μr, αξ ίι των r:μπορικωv όpαστηριοτητω\.' και η -- ικισ ική - ης 

κιιτιιστι.ισης. ηλιιδή. οι ιδιο τήτε '" ιiρχισαν \'α π βιiλλο \' σ \'F.χcί>- ωτησει.; 

επιδιορθώσεω\', επr.κτάσεω"" κατεδαφίσεων κλπ . εν πηρχε Ι\'<1\' ένι.ι σχι-' ·ιο 

στο οτr ίο θιι μπορο · σε vα βασιστεί ένα κοι\.' · 'ίκω σαν μέ ρ απω·τ ηση .;. 

-U\.' αποτ~;λεσμα στι -- ι.ιναπάντητες αιτήσει- ων κατοίκων , ι ι'.ιτ ιl( ι ιφχισω· 

να ~;χουν αση φ γ ή- από το ιστορικό μέρος της πόλης πρ α καιν (φγιu 

προιiστια . Η βαθμιι.ιία α η εγκατάλειψη ::ης π · Αη '" είχι-: σ αριt 

αποη:λ~σματu σι-: · λο 

fε ;τρ(•)τοβο λίιι τ 

τ · τομει 

ήμ -η'" π 'λ ης, το 19 1. μια μάδα Ι\' t\'( \.'ι λογω\', 

σ γ κοι νωνιολόγω\.'. π λt:οόόμιον. αρχιτι-:κτ · νων. σικ λ · γων κω -r:χ\·ι l-\<• )\'. 

ιφχισr: σr. σ \'Ε ργασία με τι ,.. ::οπικες πηρεσίες, μια χωρ α'_ιαl\ή μελετη η ς 

περιοχής. 

Το 1972 δημοσιε ' τηκε και μπήκε σε εφαρμογή το πρcίJτο ψ:ρο -- ί,ηζ μελπη-. τ 

ποίο αποτεΛεί την βι'.ιση της χωροτα;:: ιακή πολιτική πο α ακολ 

Το οε ' τερο μi,ρος αποη:λείται από μια λεπτομερ ' στατη ε~έ αση ν 

ικοδομικώv τετραγώνων και το φ σικο · περιβάλλοντα ( ρω ωτ' ι.ι τC:ι. Το 

τρίτο μέρος είναι μια σ · vθεση των αποτελεσμάτων το εύτιφ υ μέρο ς, σ · 

σχέση με την ήδη πάρχουσα μορφή της πόλης που α οδηγήσει στην τελι ή 

πρόταση για το ρυθμιστικό σχέδιο της πόλη . 

Η όλη μελέτη προέβλεπε vα πραγματοποιηθεί σε 25 χρόνια. Το αποτέλεσμα 

της μελέτης δεν θα επιβληθεί κατ απόλυτη λύση, αλλά α αποτελέσει 

πρόγραμμα «κατε · θ vσης», «τρόπο σκέψης», πο θα έχει την ι--: eλιξία \ 'ιι 

F.ξι--;λίσσr: αι σ \:έ χF.ια. 
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Κι1ϊ ι1υτό\' ΤΟ\' τρόπο. ϊφχισι-: ο .J.ήμος της ιτόΑη;. με ι-:πιχορηyήσF.ις -0 

r:νισχύει τις αναστηλcοσεις τω\' κατοικιcί:J'" _ε μερικF.ς περιπτώσr:ι- 0 ήμος 

rηοpϊι.~ει κω αναστηλώνει ολόκληρα οικοδομικά τετρ(ιγωvα. κατόπιν τα 

ι-:νοικιϊι.~ει ή τι1 ιτουλ{1F.ι. 

Γ. Εγι\·ε ιι~λέτη ·ιια τι:: λι-:ιτο ρ·,ιίεc. τηc.; πόλη . και τη · ι-· , . . σχι-:ση το . )JF. το 

ιστορικό της κ~;ντρο. το οποίο στεγά"ει 32.000 ϊιτομα. 

Δ. όθηκαv λ ·σεις στο κυκλοφοριακό της πρόβλημα, οημιο ργήθηκιη: ποΑλ ί 

πι-:ζόορομοι, πάρκι\·γκ κω ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας για τα ποδήλατα. σιιν 

το καλύη-:ρο μέσο κυκλοφορίας ~:σu στην πόλη . 

. υτή τη στιγμή καταση:υά~εται έ,:α τερι1στιο πC:φκιvγκ τtο θα περιβι1λλι-:ι τφ: 

ιστορική πόλη. 

Οι κάτοικοι επι.ι\·ι-:ιλημμέ,:α παροτρύνονται \.'(1 δώσο v τις ιδέες το ς ω δείγμα 

συμμετοχή., στην όλη προσπάθεια. 

Ε. Εγι1,·ι.ιν ξι-:χωριστf.ς μελέη:ς yια τις 9 λειτο ρ"(ίες της πόλη-. 

α. Κατοικία. β. Βιομηχανία. y. Βιοτεχνία. δ. Εμπόριο. ε. ιοίκηση, στ. Παιδι-:ίιL. 

~- Πολιτιστική ~ωή, η. Κοι\.·ωvικά Θέματα, θ. Το ρισμό. 

Τα αποη-:λέσματα των μελετών αφορούσαν την σωστή κατανομή των 

λειτουργιών στην πόλη, καθώς και τους α.λληλοεπιρρεασμούς το ~ στην 

αρμονική τους συνύπαρξη. 

Ζ. Εγινε ειδικό αρχείο τ:ωv κτιρίων της πόλης, όπου καταν~:::μονται σε τέσσερις 

κατηγορίες ανάλογα με την ιστορική τους μορφή. Η τέταρτη κατηγορία 

περιλαμβάνει μερικά κτίρια που θα μπορούσαν vα αντικατασταθο · ν με 

σύγχρονα. ~την αντικατάστασή τους ακολουθούν αυστηρές οδηγίες ως προς τη 

μορφή - τον τύπο - τα λικά - το χρώμα. 
Η. Μεγάλη σημασία δόθηκε στην προστασία του φυσικού περιβάλλοlι'tος της 

πόλης. τω,· πάρκων και τω δασών που υπάρχουν γύρω από αυτή. Το νερό τω,· 
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1':αναλιών ης καθαρίστηκε. ράγμιι ο ε ηρι-:άζt:ι θr.τικα η\' ωσθητι1':η Ι\ω 

γιεινή πλε ρά της πόι..ης. Το πρόβλημα τη; πόλη,.. Mon ήταν η εγκιηι'ιλι-:ιψη 

το Ιστορικο' τη Κέντρου και η προτίμηση των καινο · ργιων πρ αστίων u · . πο 

τοις κιιτοίκους της που προσέφεραν σαφώς κιιλ 'τερr;ς σ \'θηκr.ς ~ιιιβίωση .· 

Οι εκτιμήσεις της {:ρε νας ο έγινε. t-:οειχναν μια πιθανή α ·:: ηση 

πληθ σμού του ιστορικο · μέρους της πόλη από -ψι ο {:ως 91 ') . Εφ · σ \' πηpχε 

η δυνατότητα να λυθοίιν τα προβλήματα διαβίωση στο ιστορικό Ι\:~: ντρο . 

Το 1973 ανατέθηκε μελέτη για τηv μικρή ιστορική πόλη της Mon .. φορ σε 

τον καθορισμό της στεγαστικής πολιτικής στο ιστορικό αι μη μερ - τη

πόλ η . -ις γενικ{;ς λεπτομέρειες για την ι.ιναστήλωση και σ \,'τήρηση τω\' 

οι/\:'οδομημένωv ήδη κτιρίων. οδηγίες yια το ,.. ι.ικ{,ιλ πτο - χ<.ίψ - Ι\αt τη'· 

διατήρηση το πριiσινο , πρόταση για το κ κλ φοριακό της πρ · βλημα Ι\αt 

<l\'(ι.λ ση rcυ1,,· προβλημϊιτω.\'. με τrαρc!λληλες προτ{.ισει,.. για την r:πιλι ση : ι ;. 

γιιι. όλr:ς η; μορφ{:ς 1:CU\' δριισ~ηριοτήτω\,' τη: ~ωή; της πόλης. 

Ηδη στην Mon έzo tJ\ ' γίνε ι σημαντικά βήματα για την U\'ι.tβίωση της λη.:. 

σύμφωνιι με την παραπάνω μελeτη. 

Παρόμοιες μελέτες ιιυτή τηv στιyμή γίνονται στο 8{;λγι γιο. π λλf-:"" 

κοινότητες και δήμους που χαρακτηρίστηκα παραδοσιακοί οικισμοί. 

Η εκτενής αναφορά έγινε για να δώσουμε την εικόνα μιας χώρας το Βελyίο . 

που θέλει και προσπαθεί vα ι-;ναρμονίσει την πρόοδο και εξέλιξη με την 

διάσωση των ιστορικών του μνημείων. 
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[στορική αναδρομή συνταγματικών νόμων, μ σκοπό την 

αναστήλωση και διατήρηση των μνημείων στην Ελλάόα. 

_τη σ νέ·ιεια ~;να \'f:o ρε'μα ·ιp,\·νι~:τω από 'PF. ι... ι ι-. • \' ηη:~. σ οχι~σ ι-:;. 

cφχιτ~:κτο\·r:ς. όπως ο . Πικιώνης. ο . Βασιλr.ιίι η-. ο Π. Πr:λι-:πης. -\. 

Κωνσταντινίδης. ο Π. ·1ιχελή κ . ά .. οι οποί ι μελετ ύν και ανακαλt'Jπτ 

r:ληνική λαϊκή αρχιτεκτο\·ική και γί\'Ο\.'τω απολογηη:ς της Ελλη\'ικη. 

Π uραδοσιακής .-\ρχιη:κτο\·ική;. Γύρω στα 19-0 δημ σιεί '-τι.ιι μεριl\.ci. 

χuρακτηριστικιi. του- ~ργα. Α\·uφέρω μερικά (LΠό τα πιο '(νωστϊι Ep'(H: \ . 

Κωνστιιντι\'ίδη . τα παλαιά αθηναϊκά σπίτια. Αθήνα 1961 - Π . Ιιχι-:λ ή:.;, η 

r:λληνική λαϊκή αρχιτεκτονική, l 9-3 - Βασιλειάδη .• ι-:ισαγωΊη σ η\· 

ιιιγαιοπελcηίτικη αρχιτεκτονική. θή\.·α 19-- Κ.(:ι. Παράλληλα Ίατ πιi>,. ,·:ω 

ιφχιπ:κτο\·ικ~;~ πpοτ(1σει- y ια \•έο ς οικισμο Ί~. πω Πικιcό\'η. 

ωσθητικέ~ αρχι::ς rης αρχιτεκτονικής ro αι ~ω\.ΊΚ συνοικισμ ήμος 

Αττική~ κο\.τά στη\.' σημερι\.'ή Γλυφάδα. περιο ικό « ιξωνή» Ιαν. - Φεβρ . 19-2 

και . 1αρτ . - Απριλ. l 952. με U.\.'αφορά στην λαϊκή αρχιτεκτο\.·ική ιωραδ ση. 

Ολα τα παραπάνω δημιουργο · ν ένα νέο, θετικό και ελπιοοφόρο κλίμα. εν 

ι-:ίναι σύμπτωση ότι την ίδια χρο ική στιγμή ψηφί"ετω από τη Β λή ωτ ς 

προστατευτικός νόμος. Ο Νόμος 1459/50 «περί προστασίας ειδικής κατηγορία 

οικοδομημάτων και έργων τέχνης μεταγενεστέρων του 1830». νόμος α τό-

αποβλέπει στον έλεγχο ... αλλά χωρίς να εφαρμό"εται στην πράξη. 

Ο νόμος 1459/50 αν και είναι ατελής εννοιολογικά, έμελλε να εί ·αι τ 

μοναδικό νομικό στήριγμα yια να αντιμετωπιστεί η καταστροφή τη 

ι 1 F, οελλη\.·ικής Αρχιη~κτονικής Παράδοση'" στις εκαετίες τrο ακ λ θησα\ ' 
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μi:zρι σήμερα. Η ~παρ::ή ωυ βοηθϊι ΕΛ<(.(ιστιι. οιότι δι-:\.· δημι ιργηθηκt: η 

αρμόδια ιπηρεσία πο Οα τον ι-:φϊφμο~ι-:. 

Η πρ(•)τη προσπr1θεια γίνεται με ro ιiρθρ -2 ro κω ιl\:οπ ι ημf:ν 

ιφzιιιολ γικο Ί \.'όμο 5351/193_ «περί προστα ίιις σ \.'!ηρησι-:ω- "ω 

ω·ι.ιβιcίJσr:ω- τω\.· ι.ιρχαίω'ν· και \'F.ωη':ρωv μ\·ημείω\.' , κ ιpιc \.' "'ω λοιπc!J\' 

Π(φαδ σιακc!Jν στοιχείων». 

ί\ Ιεrά !Ο 1950. ~:πει τα από ένα ι-:μφ · λιο π · λεμο π ci ειασε τα χωρω ι!π) 

Ι\:όσμο κω γF.μισε την Αθή\.'α Ι\:αt την - ι-:σσαλο"·ίκη σε ιιπιφϊιδεκ βαθμ . 

αρχί~ει ο οικοοομικός οργασμό πο θα δημι ρyήσει την ι-:μπ ρι-:ιιματι ·ή 

ιφχιτ:ι-:κτο\.·ική. Πο χρησιμοποιεί υλικά και κι.ιτασκι-; αστικά ή μορφ λογι"α 

στοιχεία -ης «fνfο\·τ(:ρ\.·α;» ΕΠ χής (μπετόν. Ί αΛί, uσφαλτ . κ.ά.). 

Ε \'Ης ακατάσχετο· και απρογριφμι.ιτιστ υιt-.: δ μικό - ψγι.ισμ : 

σ σσωρΕ · ετuι στα ασ ικά κέ..,·τρα και σ ι- μη συριστικέ; περιοχ(:.:; τη· ι«φιι: 

κτίρω ηφατοι ργήμιιτα. που Είχα,· σαv σ \'έΠ -ια τη\' αχ · ρ θμη κι!τι1στ οφη 

ης ,·ι-:οι-:λλη,·ικής αρχιτεκτονική πιιρr1δ ση- σF. χρ · ,. ρr. · ρ. Εξι1φι.tνίσιιμε 

σχr:δόν ολοκληρωτικά την \•εώτερη αρχιτεκτο\·ική μα· ιστορια στ \' μα τη~ 

«προόοο . τη αξιοποίησης» και το λικο · κέρδο . 1έσα στο πανοαιμόνι 

απ ο κροτάλισμα τωv κατεδαφιστικcδv μηχανημάτων στι πολει - και τ ,.. .., 

δ \'Uτούς αγέρηδες της μοναξιάς στο ς ερειπωμένο - και r:ρημωμi:\.' 

οικισμούς της υπαίθρου, χάσαμε τηv αρχιτεκτονική ιcληρ νομιά. _την 

σ \.'έχεια η μεσολάβηση της επταετίας με τις α θαιρεσίες και τα εκτρωματικά 

αρχιτεκτονικά προϊόντα έδωσαν το τελευταίο κτ · πημα. 

~τη δεκαετία του 1970 φαίνεται ότι από τα 2. 00.000 κτίσματα που πήρξα στο 

ελληνικό χώρο από στατιστική καταγραφή του 1972, τα 1. 00.000 ήταν 

μεταπολεμικά. 1eτά την μεταπολίτε ση, μια μικρή μειονότητα της ινω\·ιιι-

μ.ι.ι- γίνε-αι εκωραστής τω\.' «τ'ψεωv» για την καταστροφή τη~ παρά ση.:: . 
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ιαμαρτυρίεζ. ι-:κκλ ήσι-:ις. ιιλλίι. πF.ρισσό ι-:ρο ι-:ίιι~-.:ή Έι ι Α · γ ι :ω τιι i-.:-1 ιιι 

τω ι-:ξ<lκολουθούν \'!1 φι-:ίJγου"· με γρήγ ρ ρ θμό. α ι.ικ υστ \' κω 

ιι,·ατι.ιρά~ ο ν ι-:λαφριι τα \'f-ψά τηζ ΙCΟL\'ω\·ίι.ι-. Ετσι σφραγίστηκε η \·ε ι-:λληνική 

μι.ις ~ωή ιιπό ο \9-0 ~:ως το 1975. 

Η π λιτεία δι-:ίχ\'Εt \'(L συ\·ι-:ρ;(f·:ται κω θι-:λι-:ι \'<1 σώσF.ι · .τι Εί\'ιΗ ακ μα ~ι \ 'ιπ ,._ 

f\1ε το \'f.O \'ομοσz~:διο ωυ 19 .+με το ι'φθρο 24 παρ. l καθιεριόνι-:τω '( tr1 rcp οτη 

φορC:ι η π:οχρέωση ω ιφϊιτ υ- \ '<L προσταη: · σει τ πF.ριβάλλ ν (φ σικ κω 

πολιτιστικό). 

Η παρ. 6 ο ίδιου ι1ρθρο 2-+ ι1ναφέρει: «ότι τιι μνημ.Ε-:ία και ι π:αραο σιuκ~:~ 

ι-:ριοχ~:ς βρίσΚΟ\'Τω πό τη"· προστιι.σίιι το κρ(ιτο , ω τι ι-:πιτρ~: Ο\' ... <Lι με 

\'όμο περιοριστικϊι μf.τρι1 τη ιδι κτησιu _ των ι ιωτιόν αν μΕσιι σι-: ι.ι τή 

ι 1 1τrΊρχο ν μνη.w-:ίιι ή παραδοσιιικr.ι κτίριι.ι. 

Ε\·δωφ~:ρο σα παρο σιϊ1ζετι1ι η εξέλιξη τη- νομικής πρ σ ι.ισίιις η ~ 

ι.ιρ;ι:ιη-:ι-.:το"·ική~ Ι\:ληρο"·ομιίι~ που σημειώ\'t-:τω ιLΠό το 197- ~χρι σήμερα . 

Θα ωϊιωέρω μι-:ρικι'.ι. ,·ομοθr:τικιΊ ~τρα πο έχο \' σα\' κ ρμ · 

\ . Το \: . /γμα /19 3 «π:ι:-:ρί Γι-:νιιω' Οιιωδομικο' Καν \'tσμ '» . κω 

r:ιδικόηφα τα άρθρα 9 κι.ι.ι Ο που ξεκαθαρίνοντω ι έννοιες καλ ' τττι-:ρα . 

., Ο \:όμος 622/1977 που οίνει το δικαίωμα στο .. Ε. να F.ΚΠ \'F.ίι-:ιοικ 

όρους δομήσεως. 

3. Το .Δ/γμn. 9.+l/L977. ΦΕΚ 320. τε ' χος. 1 /t0/l977, και ειοικότερα με 

ϊφθρο 20γ και 23γ «περί προστασίας, οποιουδήποτε τεχνικού r:ργου 

σ ντηρήσεως, αναστηλώσεως κλπ. Από το 1830 μέχρι το 18 0>> . 

.+. Το διάταγμα 13/11/1978 «περί χαρακτηρισμού ως παραδοσιακών ι ισμώv 

του κράτους και καθορισμό των όρων και περιορισμό ομήσεω των 

οικοπ~δων αυτcί)\.'» (ΦΕΚ αρ. Φ.59.+, τεύχος ' ) με το οποίο κηρ · χ ηκιιν ..i20 
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' ι-:ριπ οιι-.:ισμ ί σι1\· ϊ(ιφι1' σωκ ί ι1 : τ · τι: \ φιιπ ι· ρ y ι-:ι ιl\ισμ ι ~-.:ιιι 

τcόρι1 Υπο ργι-:ίο .\ωροτα .: ίι1ς ικισμ ί κω π~φιβϊιί .. λο,· .... () .\ . . ΓΙ . ) . 

Ο\ · μο 0/Ι 9 κι.ιι ειοικόηφα ι'φθp 2 πο ιι.,·ιJ.φεpι-; rαι σr θι-:σμ τη : 
μηι 1φορι'.ι; : σ νη-:λι-:στή δόμησης μια μ.Ηθ δι-; ση πα μπορι-: ί \'ι.t απ βι-: ι 

ολίι χρησιμη γ ιu rη'' επιχr:ιρηση τη- 'ιιiσωση - ι • πίlpίlδ )σιακ · πλ ι ο υ. 

Ε Ι\τό- ιιπό τους παραπιiνω ,·όμ - πίJ.ρχ • κ:ω ι-. ιοικό ι-:ρ ι πο ι1ναφ~φ \.' c.ιι 

στη'· ω:αστήλωση τω"· μνημ~ίω"· · ω- σ "' πτικιi σι1: ι1ναφι-:ρω πι l\<J. ω: 

α. · '. 2Ι6/19-+3 «ΠF.pί ιt\υστηλι!)σΕω .... ιφχι.ιίω" Ι\ω ιστορικιiη· μνημr; ιω\' » . 

β . · ·. lγ}JJl 1 16 Ι «περί α\·αστηλcόσεω- ι.ιρχαίω\' κι.ιι ιστορικών μνημr; ιω\'» . 

Ί· \ . 16/Ι .2 . Ι 93 <φ · eμιση uπι.ιλ.λοτρίωση - ιφχωω"· μ"·ημ.eίω\.' οικ ' ομιο"· 
l\.(U> 

δ . \. 79 Ι 1 ιφί1 θμιση απαλλοτρίωση ς αρχαίω,· μ\' ημ.Ηίων οιι..: ' μώ"· κ . ιt . > 

Η παρι'ιθι-:ση κω μ · \'Ο r(ι \.' \' μο F.τικ:ιί:ιν μi:τρω"· όημι ιιρ γει μω αισι) κ, η 

πp ο tl\ή yω ην τ ' χη τω\.' «ιπ Λ ίπω\.'» πο yλίrωσα\' ιιπο η"· l\(L αστρ φιl\η 

, ι-:ρί δο 19-0-19 Ο . 

~ στ χd>~ όμω η uπόθF.ση τη ιJ.\.'αστήλωσης Ι\αt ιατήρηση - τω\' μ,· ημι-:ιων 

ΟΕ\.' λ · νr:τω με μό\.'Ο την πάρχ σα ν μοθεσία η οπ ία ε ί\·αι ατελri ς κ:ω 

μr: ρικ~:- φ ρέ ανεφάρμ στη . 

Η οινωνία μα , εμείς, όλοι μ.ιJ. • είτε από άγνοια αι λανθασμέ"·η α\'τιληψη , 

είτF. u.πό άλλο ς ερδοmcοπικο · λ · yo , αρ '.·είται στην πλr.ιον · τητίι τη να 

προστατεύσει την αρχιτεκτονική παράδοση και να πρ βληματιστεί ιπάvω στις 

επιπτώσει που έχει η απ(όλεια της παραο σιω~ής μας φuσιογ ωμίας. 

Χρειϊ.ι~εται κατανόηση ro προβλήματος και σ νεργασια τ ρατ 

πολίτη για την αμοιβαία προσφορ(1 κω θ σία, χωρί κοινω\.ΊΚή αbικία και 

χωρί , κερόοσκοπι ή περβολή. 
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μ π r. p ιι σ μ u τ ι κ 11 

Θ~:λησα νu κάνω Η τή ην ι-:ισή'(ηση πιστε , οντιι.ς όη για tην Ο~:σπιση σωστου 

'·ομοθεηκού πλωσί u διάσωσης της παραδοσιακής μας "ληpο,· μιας ι-:ι,·αι 

χρήσιμη κω υπιφ<lίτητη η σ γκριτική μελέτη ·:ομοθεσιωv 11λλω\' zωριι)\' , 

ιδιαίτερα ιι τcί)\: πο διακρίθηκω: σ'αuτόν τον τομi:η. 

Η παρούσα ι-:ισήγηση 11,·αφRpεται μόνο στο Βελγιο. Ε\' r,ίναι ιι.σφΗλω~ η μ ,. η 

ι-: ρωπαϊκή χιίφα ιτο ενδιαφέρθηκε να σιοσει τηv πολιτιστική της κληρο,· ομιι.ι 

Προσωπική πιφατήρηση ι-:ί,·αι. ότι θf.λησι-: \'lt σώσει τον rω.pυδοσωκ · της 

πλο · το. λυτή η σ γκριτική μελέτη δεv θu ωφελησει αv 1-η.ιείς δt-:ν Οελήσουμ.t-: 

\'<L κρ<ι.τήσουμε ό,τι ωτέμει,·ε ωτό το\' τερ(ι.στιο ιστορικό κιι.ι rτιφ<ιδο(jω.1ω 

ιτλοtJτο της χcίφας μας . 
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Ιστορική αvαδρο~ιή από το i\ιlηδέv προς τηv γέ\-•ν ηση του 

Αρχιτεκτονικού πλούτου της Ελλάδα 

Κατϊι τον ΓΕciψγιο _ιω ~~: . οπλαρχηγό τη Επι1ν1iσωση,.. 1 _1 (1 1-1 ( ~) 

στα . πο,U\: ημονr; · ματri το που περιr.ίχr1ν στοιχr:ία F.ρί ω"· Α η\ϊι)\' ΕΠί 

Το ρκ:οl\ρατίας, ι,ι\·αφέρει όη γ · ρω στα 1 ϊ90 η κωμόπολη των:\. ηνcί)ν l\<LL ,ω-; ιι 

πρωτι-; · ο σα τη Ελλϊιδας. είχε 1. ·οο Χρισηανο · .. 375 Τ · ρκ 

κω 1- Το ρκόγ φτο . Το 1 33 η Αντιβασιλεία ' ρι"ε σαν πρωη-; υ 1σιι τ 

Ελληνικο · κράτο ς την :\θή\'<t, δε\.' έβα"ε μόν σα\.· ρ · σημο ηv· διιιμ · ρφωση 

τη~ εθνικής σ νι:.ιδήσεως και της κρuη ή λοκλήρωση ~. αλλί.ι ~ ι-: ι-...ι ν (σε 

σιηχρόνως μια ,ω-:γιiλη επιχείρηση: την κατασκε ή μιι.ι; \'~;α λη;. Τ 

ολεοδομικό σχ~;δι της .-\θήνα , \'Ομοθετη,ιmνο ο 1 3~. πρ διαγ ριiφr:ι τ η\· 

μορφή η.; πρωπ; σας. ορί"ει τα όρια 11νάμεσα στη\' π λη ω η\ · 

ιφιβϊιλλ •σα · παιθρο , ανϊιμεσα στΟ\' ιδιωτικ · και το ~ ημ · σιο χώρ . 1(11 ρι ... r:ι 

ο r:ίδο . και τη θέση ωv ημοσίωv κτιρίων πο πρέπει \.'α α\·ιηερθ · "' στη\· 

ρωτε · ισα το Ελληvικο · ΒασιλF.ίο . 

Το σχέδιο αυτό ουσιαστικά θα ακ ρωθεί, διότι ο ' τε ο ήμ ς ' τε το Κρϊι 

εί\·ω σε θέση vα αντιμετωπίσο ν το κόστος των αποζημιώσF:ων π 

απαιτούνται, είτε για την διάνοιξη των προβλεπόμενων δρόμων και πλατειών 

είτε για την απαλλοτρίωση του αρχαιολογικού χώρου. 

Ενώ στην σ vέχεια οι σημαντικέ '"" νομοθετημένες επεκτάσεις της πόλη σε 

τμήματα που δεν είχαν οικοδομηθεί θα μπορο · σαν α θεωρηθ · σαν μια 

ε" αιρετικά προωθημένη μορφή ελέγχου και διαχείρισης τη πόλης, αλλα παρ' 

όλα α τά δ ,ν F.ίναι παρϊ1 απλές οικοπεδοποιήσεις αφο · F. σ ,,. δε · "·ται ι f. 
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ιιπό ΓpΊα λ · · · , υποvομης. 01.ι Ε ωτο κιι:ι.ισκι-: η οημ σιιΟ\' κτιριω'" οι τι-: κιι\' ωω 

πρόβλι-:ψη χιόρο γι' α τϊ.ι. 

Τα δ ημόσιu \\:τίρω πο προr:βλεπε το πολε όομικ · σχF.διο του 1 J.ι σε με ιιiλ 

μέp ,: tζ 811 pιηματοποιηθο . \' σϊη διί.φκι-;ια τ 19" ι~.ιcόνα. _τ βιιθμο μως 
πο η zρηματοδότησή το ι-:ξι~.ρτϊιται ι1π τις δωρεές ιδιωτό)\' ( «Ε ,.ι":οι 

Ε ι-:ργιrες»). ο τόπος κω ο χρόνος r.ατασκ~ ής το ς δε\' ι1ντι1ποκρί,·1-:τω ι.ι\·τιι 

στι - uνιiγκες της πόλης. 

Πι.φϊιδειΊ,ι.ιu: τα σχολικά κτίρια. οι τμηματικέ ι.ιγορες τρ φψω\' κω τιι 

σφαΊεία. Παρόλο που η σημασία το - για τη ~ωή της κοινότητι.ι: ι-:ί,·ω 

δω τcωμ~:\·η σ ις αρχικ~:ς τcροδιαγραψf:ς κω σε · λη η 'ιιiρκι-:ιιι :οι ι 9" 

<.ιιιο·)\:ιι. οωπιστcί>\'Ο\'Τιtι τα προβλήμ,ατι1 πο δημιο ργr.ί η ~:λλι-:ιψή τ . ς. υι 

<L\'ιi.γη:~ uι ~:έ~ δι-:\· θα κuλ φθο · \' τrλικιl. παρίι. μό\'Ο στο μr:σοπόλι-:μ . Γ ι ι 

φω,·όμΕ\'Ο διuπισ ιόνι-:τω κω ~ιι.ι το Rργ<.ι πο ομης. Τα φ σικι'ι 

χαpα\\:-ηριστικα ης περι χής κω οι κλιμuτολογικf:ς σ \'θηκr:~ ι.ιπωτι · ,. 

μωφοπρόθι-:σμ.<1 κω σημαντικά ~:ρy(!, ενώ η σ ,·ε;ι:ή ι.ι' ξηση της πολης κα,·ι:ι 

κ(ιθι-: μ}:τρο να ξεπερvιF.ται πολύ γρήγορα από τ:η\' α , ξ ηση τω\· U\'αγκώ"·· 

Ετσι. η :\θήνα θα γνωρίσει μια από τις τραγικότερες λι-:ιψ δρίε- το 1 9, ι-:νω η 

λημμελής κατασκευή και η κακή c \'τήρηση του δραγωγείο εωρι-:ίτuι. το 

1 9-, σαν αίτιο των συχνcο1,.· επιδημιών τυφοειδο' π ρι-:το', yω \'<! μην 

αναφερθούμε παρά μόνο στην ύδρευση. 

Κι όμως, όλο αυτό το διάστημα, ούrε η συνείδηση το προβλήματος λείπει, 

ούτε η επιστημοvικοτεχνική γνώση <αι η δω.τύπωση προτάσεων από τη μεριά 

των ι-:ιοικών. Κυρίως, από το 1880 και μετά, όταν το ράτος αρχϊ'ει, στα 

πλαίσια των μεγf1λων δημοσίων έργων εθνικού επιπέδου, να αντιμετωπΓει και 

τα προβλήματα υποδομής το λεκuνοπε ίο . σr.ιρίι μελr;τών θα 

πραγμιιτοποιηθο ·\.με U\'(iθεση κρατική ή δημοτική. ίF.λέτF.ς πο βασι~Ο\' αι 
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στα εχνικά ι-: ρωπαϊκc1 πρό- πιι. ροσαρμόζο,τω ομω~ στι; Ειδ ιι-:ι-:~ , · θη~-:t:; 

της πόλη και σ \.'οδεύο\.·τuι σ χ,·ιΊ. uπό ρειLλιστικέ; ροτϊισει - γιu :η,· 

ϊ.ρηματοδότηση ι-:ίτε rLπό ω δημόσιο ή δημοτικό ταμείο. t-:ίτε από ειδικέ~ 

συνι-:ισφορέ; των ι-:πωφελο · μενων ιοιοκτητών . Κrφία όμως 11πό ιιι ~:; τι~ 

πpοσπϊιθι-:ιε; δt-:ν θα κατr1λή ;:ι-: ι πρι"' από το 1920. εν t-:ί\.·αι λ ιπό"· ~:λλι-:ιψη 

ροδιαγραφcόν και Ί\.'ώση το πρόβλημα τη ~ :\.θή\.·ας -ο 19" ωιό\.·ι1. t\'<LΙ 

~ήτημα πρόβλεψης. προγραμματισμοίι και μακροπρ θι-:σμων επενδίσεcι)\'. Εί\.·ω 

πρόβλημα ωτοοέσμι-: σης από η\.' σ γκ ρίι1 και τα σ μφέροντα. Και ιι· ιι τ 

φαί\.·εται ότι δεν ήταν έτοιμοι ο· π: οι κϊιτοικοι ο' τε οι αρχέ . 
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Ξένοι επιστήμονες και μελετητές 

και Αρχιτεκτονικός πλούτος της Ελλάόας 

Κuμίu άλλη πόλη της Γερμανίας δεv· α\·αγvώρισε τόσο νωρίς κω J.!}: τόση 

επιμο1.:ή την αγάπη της για τηv· ελληνική αρχαιότητα. όσο το ΒF.ρολί\ ·ο. ο 

Φρειδερίκος ο Μέγας δυσκολευόταν ήδη να ξεχωρίσει καλά-καλά τu σ · νορα 

ανάμεσα στην Ρώμη και την Αθήνα. 

~την οιακόσμηση των ανακτόρων και τωv· κήπων του Βασιλι(i τα F.ργα τη 

ιφχuίας γλυπτικής έπαιζαν σπουδαίο ρόλο. Οπως το ι 768- 70 Κ(ιτασια-: άστηκε 

~:νuς κυκλικός ναός. στον οποίο τοποθετήθηκε το περίφημο για την εποχ ή 

σύμπλεγμα των θυγατέρων του Λυκομήδη, αρχαιοελληνικής τF.χνη ,w-: 

σύγχ ρονι1 συμπληρώματα, κ.ι.i. 

Το 1786 π~:θα\'F. ο Φρειδιφίκος ο Μέγας, και οι κιιλλιτtχνε., του Βερολί1,.·ου 

t-:πη·όησιη· τις πιο περίτεχνr.ς μορφές για το μ\·ημείο του. Την εποχή ι::η:ί \· η 

Είχr: π:λειcίJσει έ\·α έργο. που δήλωνε καθαρά ότι το Βερολίνο δεν ήθελε "'α 

/ί'v·ει η \'έα Ρcόμη όπως συνέβαινε γύρω στις αρχές του αιώνα υπό την 

διακυβέρνηση του φιλόδοξου. Πρcόσου Βασιλιά, αλλά η νέα Αθήνα. Πρόκειται 

για την πύλη του Βραδεμβούργου. 

Κτίστηκε στα 1788-1791 , κυρίως το 1789, δηλαδή τη χρονιά της Γαλλικής 

Επανάστασης, από τον Carl Gotthard Langhans με πρότυπο τα Προπύλαια των 

Αθη'v'(όν. Ηταν η πιο σημαντική πύλη της πόλης, γιατί, για τον ταξιδιώτη που 

ερχόταν από τα δυτικά ξανοιγόταν από εκεί η πολυτελής οδός Unter den Linden, 

που οδηγούσε στην καρδιά της πόλης , στο ανάκτορο του Βερολί\·ου (Berliner 

Schloss). Η πύλη , που αρχικά ονομάστηκε «πύλη της ειρήνης», δε\.' είχε πια 
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oz ρωματικό zfφακτήρα. υλλϊι στο\· ξ~:\'Ο ττο τη\' διάβω\·ε. η ϊι · λη ιL\ ' )ι γ ο-::ω · 

σιtν τόπος τω\.' τεχ\'CΟ\' και των ι-:πιστημ(Ϊ)\'. Οι π~τρινες μορφ~:ς της .\Οήνι1ς κ:ω 

1:0 .-\ρη, πο βά~ει ο σπαθί στο θηι..:άρι. πογραμμί~ο ν τ ,. χr.φακτήρα ι1υτό 

:ο · ΒF.pολί\'Ο 

Το 1979 ο \'Εfφός Καρλ Φριεδριψη Σψηιν"ελ { 'εκαεπτϊι ετώ\') απ φ11σισr-: ,·ιι 

σπο δάσει λρχιη:κτο\.·ική, πιστε · Ο\.·τιις οτι η κατοικία ωμ ρφcί)\·ει Ο\' 

κίιτοικό της. Ε\.'ώ σ γχρό,·ι1) αποτελεί rιτ μική έκφρι1ση της πρ σωπιl\: τη α: 

του. Tov παιδιηωγικό α τό στόχο ο chιnkel προσπάθησr: \'α το"· L •ποβ ηθησι-:ι 

με ~ωγραφι !\'ή και γλ πτική διακόσμηση, με β(ιση το ελληνικό πρ · τ π 

-1..!ΊΊ.Ρό"·ω .' ο h1nk~I ι1ντι).l}-:tό>πι ~F. πολ · θετικά τη\.' τφ · οο της τF.χν λ γίιι:. 

Ητω: πF.πεισμf.,·ος ότι η τf;χ,·η και η τF.Χ\.'Ολοyία - μF. τφ· έ\.'\' ια της Ελι.η,·ικη

λt-:;ης «tf:χ,·ω» - δΕ\: εί\'ίll αντίθετες, αλλά αποσκοπο ' ν στο ίδιο. στη,· 

r:ξίιψωση το πολιτισμού. 

Τιι ~ργι1 ποι σχεδίασΕ ο ίδιος στην περίοδ 1 1 -1 3~ εκτελεστηκιL\' μι-:τι1 : 

θιi\'ΙLΤό :ου. ι1λλά καταστρϊιφηκιL\' σχεδ · ν ολοκληρωτικϊι στψ· διάρκεω :οι 

οε · τιφο παγκοσμίου πολέμα . Ε1,:α μεγάλο το σχέδι ο δεν 

πραγμα-οποι ήθηκε ποτέ. είχε \.'α κάνr:ι με την λθή,·α. Οταν η Α ή\'α 

ι1πι-:λευθερώθηκε από τον τουρκικό ~υγό και ο Βα ιφός πρίγκιπα- ωv 

α\:ακηρύχθηκε σε Βασιλιά της Ελλάδας, chinkel ημιο · ργησε στ σχέδι 

για τον Οθωvα ένα ευρύχωρο ανάκτορο στην Ακρόπολη. 

((Τα εμείπzα τωι · αρχαίωι· Α.:τισμάτωι'. θα διατηρο 'σαι· την περοχ1{ τους. ει-ώ σrη 

rι.π()δει,;η rοι ι rSτι η ι ·έα Είj_άδα σ ι·εχί;ει rψ παράδοση τη αρχαία..,. τα rτι i ϊ11w1 α 

rτΙJμπί.ηpύ)ματα θα σιηι.:επρώ Ι'Οιτα 1· σε ασ 'μμετρε: ομάδε.., ϊ 'ρω από τις αυί.ϊ ~ κυ.ι 

θα δέιϊJ Ι 'Τα 1· μετα.;ύ τους στα ίr5ω στ ί. προέβλεπε h:αι τψ υ.~·ι;.παράστα.ση rrιι J 

ι πει ιμε~ ·έθους rηιί./.μο. τος nις Α Ηr{ω . .:;» . 
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Το ύλο επ~εφημα ηταν ~:τσι σ;υ-:δωσμε\· ώστε \ ' ΙL Εpχπr.ιι Ι\ιL\'Ε ι · ι.ιιτ τη 

6 τική ιτλι-: ρά το Βρϊιχο κω \.'<L πι-:ρ\.·ιΊι-:ι μέσι.ι ι.ιπό τι~ Προπ · λωα γω ,.α 

α\·~: βr:ι στο ψο· to\J Παρθενώvα σε F;"·α είδ ς lπποδρομ υ . Τα \.'ώτα τωv 

Προττ λι1ίω\· κω της Πι,·ι.ικοθήκη;, κuθώ - κω το όιιτλι.L\.'Ο κτιριο . 

zρησίι.u-: ι.ιν για \.'α κτιστοίι\.' οι στιιίιλοι κι.ιι α ι.ιμαξοστ(.ισιι.ι. Τ ιδι τ 

ανϊ.ικτορο. ψ: τηv μορφή ενός μεγάλο σπιτιού της Π μπηϊα = ι.ιπ ι-:λΕίτο ι.ιπο 

~;,:αν ισόγΕιο όροφο κuι βρισ-κόταv στην ιι\·ατολική πλδtJpϊt τ Βρϊιz) ι.u-: 

τρόπο \.'(1 ι-:μφι.ινί~t: ι μία μακριά κεντρική πη: ρυγα πο f.ψτανι-: ι·) · το μ}:σο τ 

Παρθr:νώ\.·α. 

Ο Leo νοη ΚJenze ΊΕ\.'\'η)..U-:\·ος το 17 ..i. πιστε ·ε ι ότι : « Υπι;μ.;r:. r πιψι.t·· ι ιωι 

ΠfΙU/\-ειrο.. ι 1 ( .{ ι ι π<iμ.;ι-: ι μια ι..:ω μι ί ~ (/ μια τ i;i η Κιαο.σΙΩ·: ι ιίς. Γ.'/\"t; ιΊ η r)ηί ( ιr)ιj πο ι 

~ ϊ c·)ιιιrrf: :ψ τει.είωmί ης rrτψ rψ;u.iu. ι::ι./ ψικιί. ιστομικιί ιω. ι ποi ι ιrrτικιj 1-:ποι.ιίιι. 

_το\· Klenze ιινuτ~;θηη: το 1 J..i από τον :\ο δ βίκο .--\'. \'U ταξ ιδι-: ύσι-: ι στη, · 

Ελλιi.όιι .ιu-: σκοπό την ε1rι.ι\.·εξF.ταση το σχεδιαγρ(ιμματο :η· :\θ ήvιις π ι-: ι ;υ-: 

ψ.λπηθι-:ί ωτ · ον Κλι-:ά\'θη και το chaubert . 

Το ταξίοι του Klenze στην Ελλάδα σ μπίπτει σε μια εποχή κατά τηv π ίιι ο 

αρχιη~κτο\'ας βρισκόταν στην δυσμένεια το ι\ο δοβίκο . '. Κατόπιν Εντολής 

το . \ουδοβίκου Α', τα Προπύλαια δημιουργήθηκαν ανάμεσα στα 1 46-60. 

Κά\·οντας {:\·αν απολογισμό ο Klenze, της αρχιτεκτοv·ικής ο δραστηριότητας 

βγ(.ιζει το συμπέρασμα: 

<< Ε(ί.ι · εί1γχz επιτρεπτό 1 ·α εμπιστε θοιίμε στο ς αωγι·ώστες μαι.,, τα προσωπιι·:fi μας 

σΙJω.ισθιίματα. τ6τε μπορώ ι·α σας ομοi.01.,ίσω δτι σε μια .;ω17 μέχρ ι τώμα 

ει; τυχισμέ171 ι..:αι επzτυχημέι'fl. μ<ίι α μία στι;μ17 ψηί.17ς ε χαρίστηm7 ι..:αι χυ.μάς 

έ:;ησrι. σω· αμι.ιτέh-τοως. rψ t:ωρ:;η τωι · ερΊ·ασιώ1 ο.ιυ.σπ/ί.ωrrη rη..; Αλριjποί.ης. 

οι c·1ιιιι..ι6τεμο1 1 μ πιμείοι 1 το ι\·<1σμου)). 
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Ο Χρυσός αιώνας της παιόεία..; στη .lανία (1750-Ι 850) σ ν~:βΙLλε αποφασισ l!\:ΙL 

στην διαμόρφωση το ωσθητηρίο1..1 ο ς κιιι στο1.· τρ · πο με τ ν οποί 

Ερμή,·εuσαv τα διδϊι.,ιματα τη.; Ελληνι ι-.:ή ς ιφχωότητας στον ωώ1.·α τ υ 

νεοι--:λι1σικισμού. 

Ο καθηγητής-αρχιτέκτονας Gustav Friednch Het ch της .\κ:αόημίιι- Κυλω1.· 

TEX\'(t)\.' από το 1815 στην Κοιτεγχϊ:ιγη, στα μαθήματά το χρησιμ ποίησι-: διι-.:ι1 

του σχ~:δια για \'U βοηθήσι-:ι το - σπουδαστές του ,.α yνωpίσ υν τ:ην 

καλαισθησία και τι - αρχές που διέπουν τους διάφορο ς ρυθμοι)ς των αρχαίων 

κιόνων. ης καθαρές γραμμέ και ι ι1ΗLλογίες - με λίγα λόγια - το ορχαί 

Ελληνικό καλλιη~Χ\.'tJο.:ό ιδε<δδες. Τη γνώση αυτή ο Het ch ι-:c· ρ t•σε 

θ10μι-:λιώδες στοιχείο yια τη\' καrϊφτιση του αρχιτέκτο,·α. 

Οι ~ω:οί ι.φχιτέκrο\.·ες πο t-;πισκέφθηκα\' τηv· ΕΛλϊ.ιδα κατά rη\· βασιλι: ίι1 

Οθωνα ήταν όλοι σπο δαστf.ς το G.F Hetsch. 

!. Ο Chnstίan Hansen (1803-1883) ιιφού έλαβε (ιδεια από τη\.' Ακαδημία Καλcί)\' 

Τ Ε;(\ϊί)\: της ΚοπεγχάΊης τΟ\.' ΙοιJλιο του 1 33. ξεκίνησε :ιυ. τη\· . \θήνα. 

όπου ι::~ησε και εpγ(ιστηκε για 17 ολόκληρα χρόνια. 

α. !\ [ε tO\' γνωστό αρχαιολόγο Ludv ig Ro s ( 1806-1859) οπο δι η· θ νε τις 

εργασίες συντήρησης των ελλ ηνικών αρχαιοτήτων κατά τηv περίοδο Ι 34-

1836 και ήταν καθηγητής τη αρχαιολογίας στο Πω:επιστήμιο θη"·ών 

μέχρι το 1845. Και του Leo von Klenze υπέβαλαν στην κυβέρνηση eνα 

σχέδιο για την εξασφάλιση του μέλλοντος της Ακρόπολης. Το σχέ ιο α τό 

έγινε οεκτό τον Αύγουστο του 1834. 

Οι εργασίες αναστήλωσης άρχισαν τοv [ανουάριο του ι 35 και 

περατcδθηκuν το 1837. 

Τον Ludwίg Ross και τον Leo νοη Klenze πλαισίωναν οι Christιan Han n, 

Eduard Schaubert, ο Γάλλος αρχιτέκτονας C. Laurant και την η:λr.ι ιτι1ίιι 
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rτιφίοδο ο ΕΛλφ·ιLς ιφzιιιολόΊος Κ ριιικος Πιτι:ϊιl\ης ( 1 ϊ9 -! · 63) - κu cί)· 

1'Ul η ι1\·αστήλωση του ,·ιιο · :\πτf.ρο \.ίl\ης το κιιλοκαίρι τ 35. 

Ο Hansen ι1ποκόμισε πολ'τιμη πείρα r:φ σον το δόθηκc: η μο\'αοική 

ι-: 1...:ι.ιφιιι \'ιι μελπήσει τις η:χvικές λεπτ μ}:ρι-:ιες τη- ιφχιιίιις 

αρχιτι::κτο,ικής, πρϊι.γμα που στάθηκε καθ ρισ ικό Ίtα τη\' ωρίμανσή τ υ ως 

ιφχιτ~:κτΟ\'U. 

β. Το πρώτο κρατικό κτίριο πο πιφήγγειλι-: η κ β~:ρνηση ητιt\' : 

. Όμισματοκοπείο. Ο Chri tian Han en το ~:κτισε την περίοόο 1 35-1 36 στψ: 

πλατr:ία Κλαυθμώ1.:ος όπο υψω"·όταν επί έναν ωώνα. Εδcδ κόπηκαν τι1 

πρcότu χάλκινα\' μίσμuτι~. 

Το ! 836 f:κησε τη\.' ι-..:αθολιl\ή εκκλησία το Αγίου Πι( λο στον Πειρωύ. 

Τρία μόλι ~ χρό"·ια αργότερα ο Cl1ristian Hansen εt...:πόvησF. τη μ :λ~;-η γ ια τ 

Πω·επιστήμιο λθη"ϊδν ( 1839-1850). 

2. Ο Theophιlus Hansen (1813-189\) αδι-:λφό- ... ο hrιstιan hansen. ήρθε στη\' 

Ελλάδα το'· Οκτώβριο του 1 3 και F.μει ,·ε έω- τ ,. ~ω.ρτιο το 18~6. 

ι.ι. Ο Τ. Hansen έκτισε κατά το διάστημα !8~2-18~3. το μικρό γ τθι1'ό 

πιφι::κκλήσι του Αγίου Λουκά στο Neo Ηράκλειο. 

β. Μια ιδιωτική κατοικία στην πλατεία ~υντάγματος, το πλο · σιο εμπόρου 

ι1πό την Τεργέστη Αντωνίου ~ημητρίου κuτά το διάστημα 1 42-! 43. 

y. Οι οικοδομικές εργασίες του Αστεροσκοπείου σε νεοκλασική τεχνοτροπία, 

άρχισαν το 1842 και περατώθηκαν το 18~. 

3. Απροσδόκητη ανακάλυψη αποτέλεσαν για το ς αρχιτέκτονες ανούς 

μικρές Βυ"'αντινές Εκκλησίες. 

~την θήνα και στα περίχωρά της υπήρχαν π:άνω από 125 Β ζαντιν ί ναοί 

και μονές του 9 1• έως και tου l 2°1
• uιcδνα. 
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Οι <φχιτf.Ι\τ \'Ε~. ~:Ι\πληκ: ι. δω ίσ.,..ωσα\· :η,· Ι\<11\:ή κ<Lτ(1σ-<Lση σ-η,· 1 ιιι 

ι-:ίχU\: πt-φιέλθει α Β ~ω·τι,·ι:.ι ι.ι τϊι. μνημt:ία ι-.:ω τ νί~ο ν σε ι-:πιστ λι-:- Ι\ω 

r:κθ~;σεις ότι θα απατηθο · ,. ιΊ.μεσες f.\'f:ργειες για \'α σω ο ,,. ι.u-: ρικά απ · 

ι1ι -ιΊ.. Κιπϊι ~ο,· ι 9·• ωιί)\'ίl τα πιφισσότερα 1ωταστρ<Ί.φηι-.:αν κιιι σω ... ον ω 

μό, ·ο είκοσι π.ςρίπο . 

Το ι -+Ο ο Chri tian και ο Theophilu Han en σι-: σ νι-:ργασία μ.Ε Ο\' duard 

chaιιbert εκπόνησα,· μια w.Μ:τη για έ\·α ,·έο μητρ πολιτικό ,·ιω. στη,· π ω 

πι-:ριέλαβι.ιν νι::οβ "αντινά στοιχεία. 

1ι-:τ(1 την επανϊ.ιστι1ση τη J 11~ _επη:μβρίο το 1 43. η ,w-:λι::τη ~:στη 

ι.u-:τι~τροπέ~ όπου r:πεη:;βησαν και ϊιλλοι ι1ρχιτF:κτονι-:~. τελικrΊ \'ίL -

λοκληρώθηκι-: το ! 62. Ως οιι-.::οδομικό λικό ι.ρησιμοποιή ηκαν -rrι t-: ρι-:ίπιιι 

ι-:βδομή\'Πt περίπου Β ζαντt\'CΟ\' Εκκλησι<ί)v. 

fία rΊ.λλη μι-:λr:τ η σι-: \'Ε β ζαντινή η:χνοτρ πία ήταν η μελέ η ιιιι :ο 

Οφθιιλμια ρι-:ί . ο οποίο κτίστηκε κα Ί το -ωστημιι 1 -+ - ι ., 

.+ . . -\πό τ "' Theophιlιι Hansen κτίστηκαν όλα μα~ ί το 1 50-1 η L \'ιt--:ή 

Βιβλι θήκη . η λκαδημίιι και το Ζάππειο. 

5. λπό :ον Chnstian Hansen κτίστηκε ο αγγλικανικός ναός το ν ί 
1 

το 18.+Ο- ! 841 στην οδό Φιλελλήνων. Γοτ ική νοοτροπία για πρώτη φορα 

στην Ελλάδα, σε συvδ ασμό με το καμπαναριό (β "αντιvή έμπν ση) . 

6. Κατά την δεκαετία του ! 840 ο Christian Hansen κατασκε · ασε λιμε •ικά κτίρια 

στο Καλαμάκι και στο Λο τράκι. στις δ ·ο άκρες το Ισθμο · , τα οποία είχε 

παραγγείλει η α στριακή ατμοπλοϊκή εταιρεία Llo d ως τμήμα των έργω 

στον Ισθμό. τα οποία είχε εγκρίνει ο Οθωv. 

7. Το 188.+ το Υπο ργF.ίο Εσωτερικών πρότεινε στον Τ. Hansen \'α αvαλϊιβr.ι τ 

έργο. Ο Τ. Hansen θεώρησF. την ανϊιθεση μεγάλη τιμή τ . ~τσι ωστF. 

δi:χτηκF. ,.α αναλf1βει χωρίς αμοιβή. 
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Οι .J.u.νοί ιι τοί ιιρ·ιιη:κτο\.·e-. rro ε·ν,ιϊωτηκιι\.' στη\.· Ελ' ~ ι.. ,.. Λαόυ. στι; (φχ?:; τ ι . 

\9"' ωcΟ\.'11 μu~ί με (ιλλο ~ Ει.ιρωπι.ιίους κω Ελλη\'ες σ \'αδΡ.λφο ς τοι,;, 

σημιχδι-:ψαv την αpχιτεκτΟ\.'tκή ιστορία τη- λθή\.·ας. 

Πι1ρϊ1.λληλιι. γεν,·ι~;ται η ~ωνσιμονική θεωpίι1 στην Γαλλία μετϊι τη-.· uλλική 

Επιι\.·(ιστι1ση. Πηγή της θεωρίας ήτα,· ο κοι,·ω\.· ικός στοχαστή;. rω.> ο

φιλόσοφο C\aude Henri de aint- imon ( 1 60-1 _5), pαμι.ιτί'~ετω μίι.ι \'~<L 

κοινωνία χωρίς προ"·όμια και α\·ισότητες, που θα στηρίζt:τω στην επιστιiμη κω 

την βιομηχανία. Με τον όρο «Βιομηχω:ίω> δηλώνει fνα ι-: ρ · φ(.ισμι~. 

παραγωγικών δραστηριοτήτων του χιφιο και το πνε · ματο-. από την 

χι-:ιρωvωcτική και διανοητική εργασία ω . τι'; καπιταλιστικές. εμπ ρικ~:- κω 

τραπι-:~ικ~ς ι-:πιχι-:ιρήσεις. ~τφ: ν?:α. ΒιομηχΗνική κοινω\.·ίu η εξο σίιι θι,ι πr.ιψει 

να ασκRίτω από τι- κυρίαρχf-:ς τάξει; τωv ε γενά>ν, τωv γαιοκτημ · \ϊ•η· , τ 

ι-:λήρου και tOJ\.' ανωτ~ρων κρατικcο1..· παλλήλων. και θα περάσει στα χι-:ριι1 :ω\' 

παριηωγικcϊ>v τϊιξι-:ων: των r:ργατcδ\.·, μικροϊδιοκτητcύν. των βι μηχά,·ων, των 

εμπόρων, των _ραπr:~ιτώ\'. τωv Επιστημό,·ων. ων καλλι εχνών. 

Η σωνσιμονική σκέψη Εισάγετω στην Ελλϊιδα μετ(ι τα 1 33 οπό τον Gusta\e 

dΈichthal ( 1804- l886). 

Τον Οκτώβριο του 1833 ο G. D'Eichthal αποβιβάζεται στο ι α ' πλιο, κω 

συ\·δέεται με τα μέλη της Βα αρικής αντιβασιλείας και ιδιαίτRρα με τ \.' 

Υπουργό των Εσωτερικών rω. Κωλέττη. Τον Απρίλιο του 1834 ιδρ · εται από 

τον Ιω. Κωλέττη στο Υπουργείο Εσωτερικών ένα «Γραφείο της ~ημόσιας 

Οικονομίας». με αντικείμενο την χωρογραφική και οικονομική μελέτη της 

χώρας. :Στο σχετικό διάταγμα ορίζεται ότι τα καθήκοντα το γραφείο θα είναι: 

«η χωρογραφική και τοπογραφική περιγραφή του κράτους», η απογραφή το 

πληθυσμού, ο προσδιορισμός των «εθνικών πόρων», η α\'ίχνε ση ΗΟ\' μέσω,· 

που θα σ ντελέσουv «εις την αύξηση του εθνικού πλούτου και ι-:ι~ τη · 
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βr.λτίωση τη; φι,σική; κω ηθικής καωστιιση; το ι: \' ~». σ ... η σ \':ιιξη 

λt-:πτομερή κuταλόγο των δήμων. xc· ριcόν , κωμοπ · λΕων, πω Εω \' κω 

μο\·ιιστηριών. Στην καταμέτρηση τω"· r.θνικ(ό\' όημοτικώ\• κω ιοιό1<.:·τητω\.: γω ν 

κω τη\' κιιτι1-ιρι1φή των προϊό1.·τω\.' κιiθΕ ΠF.pι χής και τις ττλο τ πι.φιιγωγικt:ς 

πη:~;ς. \'α ωτο'(ρ<iψει tO\.' αριθμό των ιιτ · μων και των ικο γr, , ·ε ιcό,·. 1<.:ιι c;>..: κω 

τα εισοοήμuτα κάθε οικιστική ·- μ 1.:ϊ.ιδας, \.' ιt t:ντοπίσr:ι τα ιιρ-zι.ιι λ )γι~-.:ιι 

μ"·ημεία ~-.:αι αντικείμ.Ε\'<1 κω τις αρχαίες δικές αρτηρίε -, \'U Ί \ϊ•>μ ησΕ ι 

σχr:τικά με τη μεωφορά πλ ηθ σμών uπό τον ~:να τόπο στ ν ιιλλ . \ ' ιι 

ΕΚΠΟ\.'ήσει μελέτΕς ι ω. την F:κμετάλλr; ση τωv φ σικώv π · ρων . την χϊφιιξη 

δρόμcu\'. την ιι,·ιΊ.τττ -:. η τη; Βιομηχανίι.ι- και της \'<L τιλίι.ι , ην σι στ:ιιση 

τ:ραπr;~ι!)\.'. τ~λο -, η t::κπόνηση μελ~;τη- Ε\' • r.ποικιστικ 

δηλιιδή η ι-:Ίκατι'ιστuση στην ΕλλC:ιοα ομογε\'ώ\• και ιιλλοδωτω\.· Ε 

λ π:ς οι μεγι.ιλόπνοr;ς ιδ~:Ες οεv βρήκαν ανταπόκριση μετιΊ. ι.ιπ · 

r.ξΡ.pι-; \.'ητικές μελ~:τες που έγι"·αv. οπότε ~:μει,·ε ημιτελές τ σχεδι 

IΚ(ι)\'. 

ΚΙJ. ίί ιι-::: 

'( ιι.ι την 

τοπο~ιραφική κω στατιστική ι.u::λ~:τη τη χώρας κλπ. Τα μόνα ριiγμαω 

~:γιναν. ήταν η παραχώρηση yαιώv σε στρατιωτικο · ιτο αγω,· ίστηκι.ι\.' κα α 

την Ελλη\·ική Επανάσταση, καθώς και η τακτοποίηση τη ιόιοκτησιιι- στην 

Ελλιiοα, και η εγκατάσταση Ελλήνων προσφ 'γων. Τον Σεπτέμβριο το ι 34 με 

έγγραφο της αντιβασιλείας διατάσσεται η έξωσή το από τη χώρα. ειτf:ι ή 

υπήρχαν πληροφορίες ότι η θεωρία το .... αινσιμονισμο · δεν ήταν γι' α τ · ς 

τίποτε περισσότερο πό μια θρησκευτική αίρεση. Av απέμει ε, τελικά, κιiτι 

από τη διείσδυση των Σαινσιμονικών ιδεών στην Ελλάδα, α τό είναι μi1λλον τ 

θετικό μέρος της σαινσιμοvικής θεωρίας: είναι η αντίληψη που ιφχί~ει να 

οιαχέεται ευρύτατα την εποχή αυτή, ότι ο εκσυγχρονισμός τω παραyωyικcίη· 

μέσων και ιδιαίτερα η ανάπτυξη της βιομηχα"·ίας αποτελο · v τφωταρχικο · -

ιταρ(iγοντες για την οικονομική και οινω,·ική πρόοδο και τη\' ευημερία. Κω 
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δι-:\ · Εί\:αι rι.,χι·· 
- ι u.ιο. ' η τη\' ι-:ιτοχή ι1L•τή ιφχί~ι-:ι \'(.l J'\lll{\'ώ\'Et l{!Lt στη\' Ελλι'ιόιι. η 

Χ.Ρήση του ο· 
Ρου 1<Βιομηχιινίω> κuι ,.α γίη-:τω ση~ίο ιn:ιιφοpϊ.ις σε Ι{ϊ.ιθι-: 

Τίpο . θ σπα εια v . . 
, ι ια ίΟ\' ε !{σιηχpονισμο rης OLl{OVO,ULUς. 
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Εκπαίδευση του Αρχιτέ κτο\.'α σε θέιιατα αποκατάσταση J\ιlνηιι είων 

και παραδοσιακών οικισμών 

Τ θ~:μu τη ; ε κπαίόι-:ι ισης Ι\:αt ε .Ξ. ι-: ιδίκι-; σης το ιφχι έ κτο\,· ιι σ ιι θ~: μιι ιι 

.-\ποκαταστ(ισι-:ως Μ\,'ημr: ίιι)\.' Ι\:αt Ιlαραb σιακώ\,' ικισμώ\,' , ι-: ί\, 'αt Ε \ ' ιι ;τρ βλημα 

πο λ · ~:χει απασχολήσει τη\,' βιβλιογραφία - κ ρίως -η\,' ξ 
0

Ε\'η - ιιλλιί ιι 

τι-:λε ταίι.ι χρ · \. · ια και φ· ελλη\.·ική . ιδωί ερα όω\.' μέσα στι~ αρμ όι ' τη {:- οι 

ι-:ί\ ' αt Ι\:αt η r: πι::μβατική δρϊιση πιίχω σε σίι \ 'Ολα η κω μr;μ \.'ωμr; \'α κ ήριιι με 

κατιιξιωμf.\'η ιστορική κω μ ρφ λ γική μνήμη . 

-Ε πuλωόηφη uνυκοί\.'(ι)σή μ . στ z· Πιl\'F.λλήvι . ρχιη:κtΟ\,'LΙ( ()Lι\'Εδρι 

ε ίχα Ι\:ι1ι πιiλι θίξ ι-: ι τιι πρ βλήμιιτιι ιι τϊι π ι 1στ χώ _ ακ ' μη πιηιψ.Ε\ ' t\' 

ιi.λι τι.ι σ η\ · Ελλιiδα . ιιλλϊι ι.ιπωτ \,' όλο Ι\αι ιεστικ · τερι.ι μια λίση . μιιι 1\111 , 

το ο; μι.ι~ ι-: ι\'(11 ροικισμέ\.·ο; μι-: λο · σιι..ι κι.ιι 11 ' ι · λοy η rφχιη·: /\:! \ ' t/\:η 

ιστοριl(ή παρ ισία. 

Εί\'αι ιιπόΛ τη ωϊιyκη το Ιάθημα tcu\.' . π κατuσ-ι.ισF, ω\.· Ιστ ρι/\:ω\' 

. 1\:ημr: ιω\' και ~ \,'όλων \,'(1 αντιμετωπισθεί όχι μ \'Ο σι-; ε πιπι-;δο 

μr: ηιπτ χιακώv σπο δών αλλϊι και σF, προπτ χιακό ι-:πιπε ο με ην ι ριση 

ειδικού προ αυτό το σκοπό _πο δαστηρίο ή Εδ ρα _ .ιu-:σα στ ς 

προγραμματισμένους Τομεί- των ΑΡχιτεκ:τονικώ ... χολcόν . εν φτάνει η 

α\.τψετώπιση αυτού του μεγάλου θέματος \'α γίνεται μόνο σε ωωτ' επιλ γην 

υποχρεωτικά» μαθήματα όπως αυτή τη στιγμή στις .... χολές μας ή \'U ι-:ξαρτατω 

απλά ι...:αι μόνο από προσωπικές προσπriθε ιες και πρωτοβουλίε το ιδακτιι.;: · 

προσωπικο · τω\' σ ναφών με το α ·τικείμενο Εδρών. 

~τη\' Ε ρο)πη και με ιόιαίηφη ι=;μφαση στις ιταλικές ΑρχιτεπΟ\' ιl\e.; -χολ~~ η 

r:πιστημ \.'tκή α τή περιοχή αντιμr;τωπίvεται προ πολλ ' σε ~ ί r: Ό 
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προπτυχιακό μt μια μεθόδι-: ση rιοχρr-:ωτικω\· πρ απιιιτ μι-:,·ων μιιθη,wι (!}\' 

στο εκπuιδι-:ιτιJ..:ό πρό ιρ<ψμu. _το πρ πτ 1χω ό πρ "γραμμα τη- Εδρ<ις 

.-\ποJ..:αταστάσεω\' \\:ημείω\' το Πω· . Γη- Ρό>μη-, μετ:α-: · των αλλω\.' 

(.L\.Ίlφ~:ροντω ί<L Παρακάτω σzι-:τικ(t. με τΌ\.' ορισμό !(•)\.'αποκαταστάσεων: «r:ίνω 

Ο ι-:πιστημ \ΊΙ\ός κλάδος (OL αποκιtταστάσF.ις κω <.i\'αστηλ ι)σι-;ις) Π 

r-:πισημuίνι-:ι τη\.' ι.ιποδεκτή μι-:θοδολογίι.ι μι-:τρα, r:νι-:ρ yι-:ιt-:.: 1'<.ιι 

δραστηριότηη-:ς- ΊL<L τη\' ι-:πf.μβαση στα π λιτιστικϊι ιι.γα ϊι. αρχι ΕΙ\:: \' LΙ\(ι 

μνημι-:ία κω παραδοσιακο · ς οικισμο · ς. ι.L\.'εγνωρισ~:\' ιστορικο "-<LL 

ωσθητικού F.νδιαφf.ροντο:. στη..: προσπϊιθr-:ιι.ι να εξασφαλιση:ί η προστιισια ή 

η ι.ικερωότητϊι το - σω: uπu.ραι τ ήτω,· μαρτι ρι<ό\'. κ ι ν<; ,. αγα ω,· :η-. 

Ι\Οι \'ότητα.::» κω πιο κ(ιτω σχετικα με ο - εκπωοε τικου- στ χ .., 

ί\ Ιαθήματο;: «-Κ πας το ~ lαθήματο- r. ι \'ι.ιt \'(L φερει τ - σπ ιδιιστf:ς σF. 

ι-:1ωφή μι-: τη,· ι-:ι ρι-:ία κω σ · \'θετη προβληματική των ωτοκαταστι.ισι-:ω, · t-:ιι <•>.: 

και \'ι1 τος οδηγήσF.ι rφχικά στο ,·ιι r:μβαe·,. υν στο - ειδιl\ο·- ρ ' πο ς "ι.ιt 

~ι; μι-:θόδους r:πεμβϊισεω. το ι-:ιδικ · α το· r::πιστημο,·ιl\ο Ι\λϊιδ κι.ιι r:λ ς 

στη,· t-:κπό,:ηση συγκεκριμένης ϊισκηση~-μι-:λέ ης αποκιπι.ιστιίσεω 

r1ρχιη:κτ νικού μνημείου... 2: μβο λε · Ο\'ται ένθr:ρμα ι σπ οαστF:- ,·ι.ι 

αρακολουθήσο v τα κατ' επιλογήν μαθήματα: 

α. 1ουσειολογίας 

β. 2:τερεώσεως και Προσαρμογής Κτηρίων 

γ. Ρυθμολογίας και Οικοδομικής Παραδοσιακών Κατασκευ<όv φ σι α 

των υποχρεωτικών: α) [στορίας της Αρχιτεκτονικής, β) Αποτυπώσεων. γ) 

Τεχνολογίας Υλικών, δ) Στατικής και Επιστήμης Κατασκε ώv, ε) 

, ρχιτεκτοvικών _υvθF.σεωv και ζ) Πολεοδομίας». 

Η Εδρα Αποκαταστάσεων 1νημείω\.' στο Πανεπιστήμιο Ρώμης διαθ~;η:ι ~:::ι 

καθηγητ:f..;, οι οποίοι. εκτό τω\.' παpαπC:ινω κοι\.·ών προyραμματικώ\.· σκf:ψr:<1)\'. 
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ο καθr:να- αι τό\'ομα, καλίιπτ •\'από μω ιδιαίπ:ρη πι-:ρι χη· r:τσι οι σϊ:ο όιιση-: .: 

όιιιλ~;γο ντο τμήμα το οποίοv το πρόγρuμμα το ς f.\'όιαφ~:ρr:ι. 

Η uνιίγκη της σποΙJδής ιιυτή- εί\'αt προφανής, μιιι και η ι-:1ηψβατική οραστη 

ιφχιτf.κτο\·ι1 πολλές φορf.; επι-:κτεί\:ετω σε κτήρια κω σ · ν λα μ\·ημειιι 

παραδοσιωω · χαρακτήρα, αλλϊ1 και όπο η σ vθr:ση f;\·ό- κ η ί 
σε 

παραδοσιακό πι-;ριβίιλλο\.' δt:\.' μπορεί να αvτιμετωπισθr:ί μό\' \' με τις /\'ωσr: ι.: 

κτη ριοΛογίας Ι\:ω αρχιτεκτΟ\'tΚό)\.' σ \.'θι',σεωv π υ παρέχ ντω 

Πολ η-:χνεία. Το περίφημο πρόβλημα τη έ\.'tα~ ης σ 'γχρο\·ο 1αηρί 

πr:ριβάλλο\.' ιστορικό κω αισθητικά αξιόλογο Εί\.'αt θέμα r:ράστι 

σ ιι 

πολ · μορφο κω απαιη:ί μια η-; κμηριωμi;νη ;νcί>ση όχι μό\·ο τη- ιστορίας -:η; 

ι.φχιη:κτο\'ι!\: ή~ και της ιφχιτι-:κτοι.·ικη- μορφολ γίι1 - ιtΛΑιι τη~ 

«ιφχιτεκτονική- ιόf.ολογίας» που δ ναμικιί πρ~:πει \'α εξελίσσετω κω Ι\'ριτ:ικιί 

\'tt ΕΠΕ\'tφγι-:ί σε κϊιθε στιγμή της σ 'λληψη Ι\'ω πραγμϊιτωση.: :οιι 

ιφχιτι-;κτο\·ικο · ~:ργο , μi:σα απ' όλr:., τις συvιστcί>σι-;ς τη; λοκλήρωσή · ο 

Η ιστορική μ\ · ήμη και η οπτικά και διαισθητικά ι1ντιληπτή στο χcόρ πuροισω 

τη- - η αρχιη:κτονική - απαιτο · ν F.vαv ιοιαίτερο σεβασμ ' και μίιι. π zρ~:ωση 

παιδr:ίας μr: την ευρύτερη σημασία του όρου. Γι' αυτό και η r: θ · νη cσ\· 

ι1ρχιτεκ:τόvωv είναι μεγάλη μια που ακριβώς με το έργο το διαμορφώ\'Ο \,' 'χι 

μόνο το κέλυφος που ζούμε αλλά και τη διαχρο\.·ική μα vατότητα τη 

ιστορικής πληροφόρησης μέσα στον χώρο. Και ο χώρος α τός κο βαλάει 

μνήμε . που έχουμε υποχρέωση να τις αποδώσο με ατόφιες και με ιφιτικ: · 

πvείιμα στον σύγχρονο άνθρωπο. Με λίγα λόγια δεν έχουμε δικαίωμα \'α 

«διαλέγουμε» την ιστορία μας - πολλές φορές αυθαίρετα · με την σ \.'εχή 

εξαφάνιση ιστορικών κτηρίων ή και ολοκλήρων τμημάτων ιστο , πόλεων (Η 

Αθή\•α και οι μεγάλες ελλη\.·ικές πόλεις αποτελούν κλασσικό παράδι-;ιγμιι 

αυτού του φαι\'Ομέ\.'ΟU). Η ~:vvοια το ιστορικού κέντρο ι-:ι.· πι.φι.ι-:ι. 'Η 
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μάλλον r.ξαφανίστηκε με ης U\'Τtκωαστ6σι-:ι; πο η ι-::f';ρδοσκ πι!\:ή 

ιιντιμcτώπιση της χρήσης γης αλλά "ω η έλλειψη σιαστικής κριτικής της 

ιφχιπ:κτονική επέμβασης επέβαλε στι πόλεις μας. Ο μεγάλος ι-:δώ /\:ίνδ \"Ο ~ 

r.ίνιιι η uτρt:ιντιιzτη πίστη πολλών ότι το ι'φγο το ς ι1ποη-:λι-; i κι.ιι την 

« καλύη-:ρη» λύση. Το θέμα δεν τίθεται ~;τσι και αλοίμο\'Ο αν στη'' ιστορία τη: 

ιφχιπ:κτοvικής αφήνονταν αχαλίνωτοι οι «ταλαντο · χοι». Αυτό έγ ινε σ νή ως 

στις δικτατορίες όπου ο «ταλαντούχο~» εξι-:φρα"ε πια την ισχ ρή κω ι-:κ :ω\: 

άνω επιβολή του κράτους μεταφρϊιζοvτας την ιδεολογία σε αρχιτεκτο,·ικ ί. 

Η ε\.·άσκηση της r.πεμβατικής δυνατότητα της αρχιτεκτο\·ι ής πρι:πει "·α 

βρίσκι-:ται σε σ νι-;zή ~:λεγχο κι αυτό~ ο έλεγχο θι.ι πρ κύψε:ι μό,·ο ~:σα <1π · 

γι-;νιι-..:ότερι-:.:; εκπαιδr:υτικέ- διαδικασίες κω r:πιμορφωτικές προσπϊ.ιθι-:ιι-;- μt: 

αποδέκτε.:; όσο το δυ,:ατό,· και πλuτ · τε ρο λαϊκό επίπεδο . Είναι CL\'ι'ϊf/\:η 

κόσμος ,.α συ\·ωσθάνεται πλήρως τηv αξία ι-.:ω την σημασία του μ, · ημείου σι.ι\ · 

μιφτυρία ~ τη ~ ιστορίας του - όποια και αν εί\'!Ll α τή -. Εδώ θα ΠΡ-νθ μίσω ην 

ι1ν · πι1ρκτη μΑριμνα για τα μουσουλμανικ{1 μνημεία στην Ελλίιδα αλλά "uι τη'' 

τύχη τόσων άλλων αρχιτεκτονικών μαρτυριών όπως τα νααφιώτικα της 

Αθή\.·ας που όπως φαίνεται οεν εκφράζουν κιιτάλληλη ιστορική μ"·ήμη 

σύμφωνα με ην κρατο ' σα ιδεολογία έτσι ώστε να «αξίζει» η διατήρησή το ς. 

Ακόμη το ξεπούλημα των παραδοσιακών οικισμών μα στην Μάνη (χάριν της 

περίφημης τουριστικής αξιοποιήσεως) και την εγκατάσταση ή μετατροπή 

ιστορικών μνημείων σε χρήσεις ξένες προς τον οργανισμό της και τη σημασία 

τους. 

Μια σειρά ατέλειωτη και απρογραμμάτιστη, λοιπόν, επεμβάσεων, π:ου 

δυστυχώς παραμένουν και αυξάνονται. Γι' αυτό είναι αναγκαία η F.ιδική 

r.κπαίδευση του αρχιτέκtΟ\.'ιt σ' ιι.υτά τα θέματα, ήδη από τα χρόνω της 

εισαγωγής του στις ~χολές. 
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Π ρ~:πι-;ι νΗ μίLθει ότι η σφρι.ιγίδι1 και η ιπογραφή ω δΕ\' ι-:ί\'(11 πλ ιιλλιι .w-:σ 

κοινω\.·ικής προσφορϊ1ς . Α; r,ίμuστε λιγόη:ρο σί·,ιοι.ροι σ ιc: «σ ν , r.τη.:ι-:ς μιις 

ll\:fl\.' · τηη-: ς» ιδιαίηφα όταν το f.ργο μuς f.ρχr.τω \.'U. επηρ~;C:ισει και \'(l 

δωμορψ(:)σF.ι όzι μό ·ο zcόpo ..; ~ωής αλλά ι-..:λίμακΕ'"" ιστορικών ΊΕΊΟ\.' τ(ι)\,'. ε::· 

ιiλλο ο σι-:βασμό,.. στα ι.φχιη-:κτονικά μνηψ;ία ι-:ίνω ι-:λικά σι-:βασμ : τη: ι Ία.: - -

α τή~ τη- ιστορίας μας. 

Η σ "·ι-:χή..; μελέτη και η ι-:"·ηψ:ρωση στα ολ σ'νθετ<ι πρ βλήμι.ι α <ι>\' 

ι1ποl\:ιΗαστάσεωv μ"·ημείωv ι-;ί\.'ιΗ απαραίτηη:ς πο ήκες βάσF.{•> , π:ρ 11\.Ει.W::"· 

να Ηντιψ:τωπισθούν η προστασία και η σ ντήρηση της ιφχιη: νι1':ης 

κλ ηρ νομιϊι; το tόπο . 

~την Ιταλίι1. uπό πολλιi ήδη χρ · \.'Lα το πρ · βλημι.ι ι1ντιμι-:τωπίσ η1'Ε 

Ηποτr.λεσματικϊι με τφ· καθιf.ρωση μαθήματος λπο1':αταστάσεω; f \.·η~ : ίc•>ν και 

Οικισμ.cό\' πο ~;χι-;ι σα σκοπό όχι μόνο την ;φοπαρασκε ή τ ι.u-:λλο, .. ω.;: ι 

αρχιτ~:κτο,·ι.ι στι1 ~:ιδικότr:ρα προβλήματα τω'' αποκαταστι'ισι-:ω"· ι.ιλλϊ1 1\:1.ιι τη 

σ μπλ ήρωση της γι-:νικής το επιμορφώσεως με τη δ ,·ιφική ρ εκ αση -ων 

σπο δc!)\: τη- f στορίας τη Αρχιτεκτονικής η οποία ~:τσι αποκτ{.ι μια σ ,. αική 

οντότητα ~:πεμβάσεω στο σύγχρονο αρχιτεκτο"·ικό περιβάλλ "" 

ι σπο δές α τές αποτελο ' ..... επιτακτική ω:άγκη ειδικά γιu. τ ν Ε ρωπαι 

ρχιτέκτοvα πο εργάζεται μέσα σ' έvα χώρο ·που η μνημειακή παροισίu 

είναι συνυφασμένη με τις παραστάσει και τα βιώματα της αθημt:ρινής v ωής. 

Η θέση όμως του «Αρχιτέκτονα Ιστορικών Μνημείων» και η κ: ινωνική 

σημασία του επιστημο ·ικού του ρόλου δεν είναι δ νατόν α πρ σ ι ριστ ν 

και να δώσουν θετικά αποτελέσματα εάν προηγο μέvως δεν έχο \: αφ μοιω εί 

οι διακυμάνσεις και οι εμπειρίες που στην ισορία των αποκ:αταστί.ισεων 

γίνονται σ γη:κριμi:\.'Οζ προβληματισμός δρι'χσΕως απ' τη"' ~:π χή ~η: 

οιακηρ ' ξεως το ...λιt-:υθ \.'tηρίο , το ι 9..+ στη Γαλλία, ,ιu-:χ~ ι ι: ση~ρι\.·~:-
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1Lνι(ητήσει; στ σ · \'θΕ ο ε ί;η-:δο :η.:; ιστοpιΚ"ής ωσθητιΚ"ή.:; και τεχ,·ολ γικής 

r:ξι-:λίξεω τη ι-:πιστήμης 11 ή;. Εί,·ω λοιπόν ι1παραίτητη προ"πόθι-:ση η 

κα ά!ληλη εκπαίδευση τω,· ιφχιτF.κτό\'ω\.' προτο · κληθο'v να προσφέρο ν 

την ι-: r:μβι~τικr] δρϊιση του: ΊΗ1 τη οιϊ.ισωση των ιφrιτεκτονικών μνηι.u-:ίω,· μας . 

Τα ιφ~σeι)ς ι-;πόμενα μ.Ε (ι. τη λήξη ο 8' Παγκοσμίο Πολ~:μο ηρς<L\' 

11ποφιισιστικϊι στη λήψη μΑτρωv πρ κειμέ\.'Ο \.'α οωφ Λαχθr,ί μνημειακό.:; 

λο · το- τη:; Ε ρ<οπης. σ Ο\' ο ποιο,· F.κτό των ϊιλλωv οι πολι-:μικές 

επιχειρήσι-:ι~ είχι1ν προξr.ν1Ίσει αν π λόγιστες κατιιστροφ~:ς. 

Για μιυ. 11\:τιμετcδπιση ι.u-: μειuλ · :ερη ορΊανωτική και επιστημονική 

σοβιφ ' τητ11 σ η σ · ,·οδο -c1)\: Ηνωψ:νων Εθνcοv {UNE CO). στη ΧίιΊη 0 ,. 

• ι pιλι το 195-ι μπήΚ(1\' ι β(ισεις 'ftιl Τη\' Κ<1tιtΛληλότεpη αντιμετcο tση το 

κινδ · \'Ο ΤίΟ απειλο · σε 
,.. . 

με ε uφανιση -ην uρχιπ: κ-;:ο\.'lΚή 

κληρο,·ομιϊι. ι1\:ιη,·ω ρίστηΚ"Ε η 11\·άγκη και τ~: ηκαν οι 1τρcί)τες βιiσεις Ί t<L 

οργ11νωψ:νι-:: σποιδές εξειδικείσεως στηv αποκατc'1σταση μνηJ..LF,ίων κω 

<L \'Ηβίωση πιφιιδοσιω.;:cί>ν οικισμc!)\'. 

1f:σα στο σ · \'Ολο των οωφόρω"' μετιιπτ 1χιακώv σχολώv πο λeιτο ργο · \' 

σήι.u-:ρα σΌλόκλ ηρο τον κόσμο σημαντική θέση κατέχει το ~ιεθνές Κ~\τρο 

. \:ωκα ασ-::άσF.ως Πολιτιστική- ΚληρονομΗiς ([ntemational Centre for 

Conνer ation) (ICCROM) πο ιδρtιθηκε από τη UNESCO το 1957 στη Ρώμη. ~· 

α τό λειτουργεί τμήμα αρχιτεκτονικών αποκαταστάσεων (archιtectural 

con ervation course) με τη σ vεργασία της ~χολής Εξειδικεύσεως για τη 

Μελέτη και την Αποκατάσταση των Μνημείων της Αρχιτεκτονικής -χολής 

ΟΙJ Πανεπιστημίου της Ρώμης (Scuola di Perfezionamento per lo Studio e il 

Restauro dei Monumenti). Οι σπουδέ στο Κ~:ντρο διαρκούν ένα F.ξάμηνο και 

Οιδϊισκο \.' ιφπειρογνώμονε- από το διεθνή χcορο, δεκτοί γί\'Οντω δε 

διπλωματο · χοι αρχιτέκτο\.·ε~. αρχαιολόγοι και ιστορικοί της τ~:χνη; απ' όλε-
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ι ~ ;{cJ)pε; -η- yης με δι \'<Ηό η u εμβιιθ · \'σΕC•)ς ω,· σπ:οιόcό\' - 1ιιι ποιο,· : 

Επιθ ,w-:ί - στα π) ιιίσω πια της ~χολής Εξειδικε · σεω ου Πι1\·επιστημίο τη~ 

Ρc:)μη; δ · ο λήρω,· ακαδημαϊκών ετώ\' για τη\· απόκτηση το μεταπτ χιακο · 

·ιτλοι το «λρzιτ~:κτονα Ιστορικcί>v 1νημείω\'>>. 

:\λλϊ.ι στο Κ~;,τρο λειτο ργοί! \' εκτό. από το αρχιτεκτονικό τμήμα cΊ.λλu δ · 

μήματα Ε:: ειδικr: · σεω-: f:,·α ρώτο για τη σ \Τήρηση τω\' οιχογριιφιώ\· 

( con eΓ\ ίltιon t' ιnural pa1ntιng ) με την σ \'εργασία του Istιtuto Centrale dι 

Re tauro ης Ρώμης κω ~:,·c.ι δε · τε ρο «Γε\•tκών Αρχcί>v· - \:τηρ ήσεω~» 

ι Γoundaιηental principle ot· conservatιon) απε υ\•όμενο στο επιστημο,·ικ · 

προσω ικό c•)\' ivf σείω\·. rωv Κρατικώ"' Υπηρεσιών :\ποκαταστάσr:ως κω 

- \'Τηpήσr:ω τc•)\,' fo σείω\'. ηι)\' Κρατικών Υπηρr:σιών :\ιτοκαταστϊ.ισr:ω~ κω 

" \::ηρήσr:c•)~ ~f,·η,w-:ίω\.' όπω~ κω σι:: αρχαιολόyο ς "ω ιφχι ~:κτ ,·r:; . 

8ωρκr:ί r:,·α η-:τρϊψη\' . Η πλο σιότατη βιβλιοθήκη από ο λήρες (φχείο τ ι 

Κ~:, ·:ρο σ ι \·ιστο . \'μία μονιωική πηγή Ε\'ημερcόσr:ως 1((1[ πληροφορήσεως σ' 

11ι τό\' \' r:ιδικό επιστημο\·ικό τομέα τη. σ ντηρήσεω- κω προστασίας τη,.. 

ποl ι ιστιl\:ής κληρο\·ομιϊ.ις. Πρόσφατα δημιο ργήθηκε και λειτο ργεί πιι ένα 

-ρίτ :μι1μιι yια την εμβάθ νση πάv·ω σε θέματα ασφαλεία , κλιματισμο · κω 

φω ισμο · fo σείων. 

στ χώς όμως γίνονται δεκτοί με προτεραιότητα και σε περισσότερο αριθμό 

κϊι ε χρόνο επιστήμονες από τα 62 κράτη-μέλη που αποτελούν τον π ρήνα το 

Κέντρο , με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη ή σχεδόν αόύνατη η εγγραφή των 

Ελλήνων υποψηφίων για τον απλό λόγο ότι δυστυχώς ο τόπος μας δεν είναι 

ακόμα κράτος-μέλος του ιεθνούς Κέντρου ενώ είναι ήδη όλες οι υπόλοιπ ς 

χώρε- τη Βαλκανικής και η Κύπρος από το 1963. Παρ' όλα α τά έχο v γίνει 

ό~ τοί r:ίη-: .W::σω το Πανεπιστημίο τη Ρcομης είτε μέσω τη UNE CO κι.ιι 
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ΕΧ.Ο \' ωτοφ ι-ήσει ιιρ~..:t:τοί Ελλ η\·r:~ uρχιτέ~..:το\Έ; πολλοί από :ο ~ ο ι0ί 

11 ι-:φοίτησαν eπίση~ και απ· τη .... χολή Εξειδικc: · σεω,.. το Παν. Της Ρcόμη;. 

Η διδασκαλία στο ""μήμα αποκαταστάσεω αρχιτεκτονικcόν μνη,ι.u-:ίων στο 

1 CROι 1 zc•>ρί~πω βuσικϊι σε δ ·ο κύρω σκ~λη: Το θεωρητικό μέρος κω τφ: 

ριικτική ι-:ξάσκηση ι-:πιτρι-:πο\.' ας μετά την ι-:πιτ χή ~:κβαση ίCΟ\.' σzι-:τικcΟ\' 

δωδικασιcΟ\.' ην απόκτηση του σχετικο · Πιστοποιητικο · το K~:Hp 

( Certι tlcate ot' rchitectural Con erνatιon ). 

Η πρακτική r.ργασία διαρκεί όλο το εξάμηνο και οι σπουδαστέ ,ι.u-:λετο · ν δί1ο 

σ γκεκρψi:\·α f-,ιU1τα: Ι) Τη μελf.τη αποκαταστάσεω ενός μνημείο και 2) Τη 

,w-;λ~;τη 11\·11βιώσεως κιιι αποκuταστr1σεω ε"·ός παραοοσιακο · οικισμοί) ή 

ιστ ρικο Ί κέ\τρο 

Η ,ι.u-:λ~: η τ μ\·ημειοι ό ως και α ... ή το παραδοσιακο · οικισμο · εκ;το,·r.ί:ω 

ιι, · ομcίδι-: ~ σπ ιδασ ώ\' οι ο οίε- στο τέλο- το r:ξαμήνο παρο σιά-ο \' :η 

,ω·:λ~:τη το ~ σ η\' ι-:ξετασ ική ι-:πιτροπή για την ~ελι ή αξιολόγησή τη.:. 

Κι1ηί .,.ο Ι 97~-75 (1\'τtκείμ.ε,·α τη μελέτης ήσαν: 

α. \Ι ελέτη αποκαταστάσεως μνημείου : Εκκλησία της . Maria deιι· Orto στη 

Ρc;*η κω 

β. \Ι ελέτη οικισμού: Τμήμα το Ιστορικο · Κέ\.τρο της Ρώμης. 

Κω οι δ ·ο εργασίε πραγματοποιήθηκα\.' κάτω από την καθ δήγηση των 

επιμελητών του Κέντρο 

..\) .\Ιελέτη Αποκαταστάσεως της Εκκλησίας 

(Η εργασία α τή δημ.οσιε · θηκε αργότερα στο περιοδικό του ή μου της Ρώμη 

«Capitolium» ~. 5-6, 1976 σελ. 33-39) και πραγματοποιήθηκε από αρχιτέκτονες 

και ιστορικο · της τέχνης οκτώ κρατώ\.'. ~υγκεκριμμ.ένα έλι1βαv μέρος 

επιστήμ νr.ς από την Ιταλία. Ελβετία. Μεξικό. Γιο γ οσλuβία. Β~:λ γιο. 
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Γ ο αη:μίι.Λu. Βουλ γαρίι~ κω ΗΠ τφ: Ελλωχι r:κτο

σ νϊιδr.λφο αρχιτέκτω1.· Γ. Βι~φειί.ιοης. 

Η ,αι:λέτη χωρίστηκε σε δ · ο φ<!σεις: 

1) στην ιστορική J..1.f.Λ~:τη και ~;ρε \'U και 

2) στψ· λt:πτομερt:ιω::ή αποτ · πωση το μvημεί 

υ γριtφ \'τ -

~τη1.· η·:λική φάση έγινε δυνατή η επισήμα\'ση CO\' κατασ ρ φω\' ι..:ι.ιι η 

διt:ρε · 1.· ηση τω\.' ω τιώv τω τι προκαλο · \' Ίtα να διατ πωθεί η προταση 

αποκαταστι!σF.ως το αρχιτεκτο\.·ικο · μνημι-:ί 

Β . :\ Ιελέτη Αναβιώσεως Τμήματος του Ιστορικού Κέντρου της Ρώμης 

Οι φάσεις της εργασίιις ήσαν οι eξής: 

1) Ιστορική ανάλ ση του σ νόλο και μελ~:τη ωτ μι!διι σπ δαστιί)\ ' 1-:ιδικ · 

οικοοομικού η~τραγcο\'Ο . 

2) Τt:ιφηρίωση-σ λλογή στοιχF.ίων (οικονομία, χρήσει,.. κλ .) της υ ι..φχο ση.: 

καη ιστι'.ισεως. 

3) .-\ οτ · πωση-μελ~;τη το ι.ιρχιτεκτο\·ικού ργα"·ισμο (με βάση σχεηι...1-:

κιφτέλF.ς). 

-.Ο Τ πολογί<L και μορφολογική ανιΊ.λ ση των αρχιτεκτο"·ημάτων . 

5) Πρόταση α1.·αβίωσης με βασική σκέψη την αποδf:σμε ση το κτιριακ 

οργανισμού και την επαναλειτο ργία του στις τυπ λογικέ δομές το . 

Φ σικά όλα τα παραπάνω με γνώμονα τη πολεοδομική εt:ελικτική μορφ λογία 

του Ιστορ ικού Κέντρου της πόλεως σαν αναπόσπαστο τμήμα της σ'γχρ νη 

~ωής μέσα απ' τη συνεχή εναλλακτικότητα των διαφόρων ιστορικών φάσεων 

που δ ιαμόρφωσαν την φ σιογνωμία του. 

Οι μελέτες αυτές μετά την τελική τους επεξεργασία (την πορεία τωv π ίων 

πολύ περιληπτικά ανέφερα πιο πά1.•ω) παραδόθηκαν στο ς U\'άλογ 

κρατικο · . φορείς για τη1,.· r;φαρμογή τους. 
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ΠαρϊιλληΛu όμως μ;-; τη δριιστηριότη:ιι τω\' σπο1..ιδ(()\• r:ξι:ιδι!\:ι-: uσr:c».; -c 

ιι::θνο ·; Κέντρου λειτουρ;ι-:ί όπω'" ι-:ίπαμε πιο πάνω και η Ιι::τιιπτ χιω .. ~ή 

S:χολ ήτ ου Πανεπιστημίο της Ρώμης. Η σπουδή που διαρκεί δίJ χρό"·ια 

ιιπωτι-:ί ι-:ξι-:τ{1σι-:ι.; σι-: ένη:κα μιιθήματα κιιι τφ: εκπ · νηση μιας πρωτότ πης Επί 

ιτrλώματι ..Jιuτριβής πάνω σε θέμα F.ίτε ιιποκαταστάσεω- t:\.' · ς μ\:ημείο ι-:ίη-: 

α ·αβι(οσεω _ ι-:\·ός παραδοσιακού οικισμού . Η σ1..ι\·ερ;ι1σίιι μεταξ · Κ~:,τρ) ιωι 

_χολής εί\'αt στενή και εξασφαλίζει την παρουσία ι.ι ι: ι · λογων Κα ηγητc•)\· μι-: 

ιδιαίτερι-:.; ικανότητες. Εκτός (tπό τον Καθηγητή 8. Fielden, τι:ο μέχρι ρι ν 

τέσσερις μήνες ήταν και ο διευθυ,:τής το ICCROM και τον Κι1θηγητη Oe 

Ange!i d' Os at πο διευθ ·\'ει τη !'νfεταπ: χιακή _χολή το Πανεπιστημίο ι τη.:: 

Ρc,.ψη-:. η~ ο\·όματα rcιJ\.' R. Boneli. G. Carbonara, G Miareli-Marianι . G Zander 0 

Πα"·ι-:πιστημίου τη . Ρώμης και Μ. Carbonnell. Πρ F.δρ της ιι-:θ\.·οί)ς l:\·cσσΕι•)~ 

. ρzιτεκτονικής Φωτογραμμετρίας και ιι-: θυ\.το · της ϊπηρεσιιις 

Φc1Ηοyρ11μ~τρίuς το Εθ\.·ικού Γεωγριιφικο . r νστιτο ' 'ίΟ τη - ΓιιλΛία;. ι;ι \'((( 

μιιι εγγ · ηση του ψηλού επιπέδου των μεταπτ χιαΚΟ)\' σπο δcό"" 

Τα μαθήματα στην Μετωττ χιακή Σχολή του Πα"·επιστημί ιι της Ρcδμη ~ ι-:ί,·ιιι 

τα ,,::η· -· ..... _, .,. 

t) ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΤ . ΙΚΩΝ 

ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ 

Το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω σημεία: 

l. l. Η έννοια του «συνόλου» και η σημασία του για την επιστήμη των 

ανι.ι.στηλώσεωv. 

1.2. Η σχέση μεταξύ των διαφόρων τεχν(ον: αρχιτεκτονική, γλ πτική, 

~ωγραφική. Χρώμα και μορφή. Πολυχρωμία. 

1.3. Παραδείγματα κριτικής ερμηνείας συνόλων. 
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2) ΒΑΣ(ΚΕΣ -\ΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙ.-\Σ ΤΩ' ΠΟ \IΤΙ-ΤIΚΩ~ -\Γ \ΘΩ~ 
-Ί:ο μϊ.ιθημu ι.ι rό ι-:ξr:τα~οντuι σι. \'Ο τικ(.ι α πιφιικιi.τω εμΗ ι.ι: 
2
· 1 • Βασική ορ λ γίιι στα ιτι.ιλικϊι-γr.ιλλικά-αγγλιl\α. 

) ) 1 
-·-· στοριl\ή <Λ'(ισκόπηση τι•)\.' σ γχρό\'<ον ιφχcι)\' ΗιJ\' ι.ι\·ι.ιστηλωσι:.ων. 

2 3 Ιστορ · θ · , · · · · ικη 1':ω ωσ ητιl\:η Ε\'\' LOA γω -c!J\' ι.ιπ Ι\ιιτι.ιστασεω\.'. 

2
·
4

· Η πι.ιτίνα κ:.ιι η ε ~:μβαση το αpχιτέκτ \'U ισ: pιl\:ω\· μ\·ημf:ίω,·. 
) - . 
-.) . Τ πpοβλημα ω,· σ μπληpωσεων. 

Γω τι.ι δ · ο ι1ιτ6 μαθήματα δί,·r:τω επr:τιη.~\'η βιβλιοyρι.ιφια ι ~ιι.ιιη:pιι Ι\.ι-;ιμ~,·<•J\' 
ω\' C Brandι, . Rιegl, R. Bonelli, C. Ce chι, Ρ Gazzola ι 

~ιριi.wr:ι τι.ι 1\ ριοτr:ρυ. κείμε\•ι.ι (.ι\'ω σ' ι.ιι τ(.ι τu r:ματι.ι. 

3) IΣΤΟΡΙ . ' ΤΩ.' : . \ .' 1 . \ΣΤΗ .\ΩΣΕΩΝ Κ . \Ι .\Π Κ \Τ' -\. .., _.., . . ·"'- \._ Ω~ 

\Ι\:Η\ΙΕΙΩ\ί 

Το μιίθημι.ι ι~κοi,ο θεί ro πι.ιρυ.κιί.τω σ 1.:οπτικό πρ 'γραμμι.ι: 
3. 1. Εισιηωγή Η ~;\'\'Οια ιι)\.' ιιποκαπ.ιστcί.σεω,· σε σ;ο-:ση με :φ· ιιισ ητικ-η 

t...:ριτική ι:ξελι κτική το - ορεία σι.ι\.' ι-:π~μβι.ιση ρ στι.ισίι.ι· κ-ω 

σι \'7ήp ηση-. f εθοδ λογία επέμβασης. :\π καταστιί.σεις .t.ι''ημf:ιων Ι\.ι.ιι 

ιστορική κο λτο · ρα. 

3.2. ιστορία των αποκ:αταστάσεω\.'. Η ιστορική σ vειδητοποίηση το 

οιαχωρισμοίι μεταξ · ι.ιρχιη:κ:το\.·ικού ~:ργο και επεμβάσεων των 

αποκαταστάσεων. , παρχέ του κινήματος από το τέλ το ι οο . 

. -\ρχωολογικές, αποκαταστάσει της ποχή του νΕοκλασσι ισμο ·. Η 

ιφχιτεκτοvική κουλτούρα στη Γαλλία το 1800 και η έννοια το ρ μο', 

σε σχέση με τις ανακατασκευές και σ μπληρώσει στις Ε ρωπαϊκές 

χωρες. 

41 



Η θέση :οι ρο,U<J.\-τισμου l\"lll οι ωτοκιJ.τιισ α· σιcι-. Κ .-, ριτηριιι ι..:ω μ.(: Οσ. )ι 

Η σ\Jτιρονη ωτιιι~τ(:Jπιση και (L\Τίληψη το προβ' . 
ι. ι-· Λ η μα τος ω "' 

ι1ποκι ιτr1στιΊ.σr:ω\·. 

Η Ι\"ριτι!\"ή ιJ.\τίληψη στη ι.u-:λ~τη τω\: r.ιποl\"ιJ.τr1στάσF-: ω\' . 

., " ο .) . ..) . προβληματισμό- σχπικά με τα ιστορι!\:(ι κt-:\τρι1 

παραδοσtιι!\"Ο · ς t!\"ισμο · .,. 

~ · Ίϊ.ΡΟ\' η ιJ.ρχι τF.κτονική και επέμβαση αποκuταστι1σι-; c·>-

αναβιώσεως . 

.-\ νϊ.ιπλαση Ι\"ω προστασία του τοπίο 

Κω :ια "'"Ο μϊιθημιι ι.ι τό η βιβλιογραφίιJ. ει\· ιιι η:ριΊ.στιι.ι. l.Ξ \ ·η: λι;> 

πλ η ρο({)οριιικϊι σηι.u-:ι(;J\'ω τα παρω,:ϊιτω κείμt:\'lL: 

Brand ι , C Th orιa del Re ιauro. Roιna 1963. 

[e chι C .. Theoria e rorιa del Re ·rauro, Roma 1970 

Gazzola. Ρ. The Pa t ιn rhe Future Roma 1976 

4) ΤΕΧ"°Ο .\ΟΓΙΑ ΤΩΝ Υ.\lΚΩ~, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟ:\Ω:\" 

Εςετά~ Ο\':-ας στο μUθημα αυτό όλα τα τεχ\·ολογικα προβλήμι.ιτιJ. ) 

πιJ.ρουσι(.ιζο v τα παλαιά υλικά δομής και προτεί\'Ο\'t<Η μi:θ ό ι 

αντιμετωπίσεως της διαβρώσεως των διαφόρων τ · πων λικ(ί)ν γω την 

αποτελεσματική συντήρησή τους. 

Επίσης ιδιαίτερη μνεία γίνεται στη μελέτη των αιτιών και τη θ~φαπεία το 

φαινομένου της υγρασίας στι παραδοσιακές τοιχοδομές. 

Η βιβλιογραφία είναι και εδώ μεγάλη, σημειώνω απλώς δ 'ο είμενα μεγάλο 

ενδιαφέροντος: 

~. Daνe torιa dei ιnaterial da construzione (Trad. Ital . ), Milano 196 -- ' 

4 ') ι'tl 



G Ma αrι. L · uιnιJιω neι ιnonuιn nrι. Rοιηa 1 ι)t)Υ 

5) ΣΤΟΙΧΕι...\ :\Ο\ΙΟΘΕΣΙ.\Σ, ΟΡΓ.\ ~ΩΣΗ ΓΩ~ ΡΓΟΤ \.ΞΙΩ:\ Κ \1 ΓΩ:\ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩ:\ 

-ω ,ιιιl.θημιι ω. τ6 r:ξι-:τι'ι~Ο\'τϊΗ βασικϊι οι Ίι1φορt:τιl\1-: .: \' μοθι-:σίι-:.: σ 0 {)ι~: Ο\ · η 

ι.c:φο ;το Ε\'οιιιφ~:ρου\' -ιι , ρ βλήμιιτι1 , ρ σ ι1σίι1ς :η.: οΛι:ιrrη" η.: 

Ι\:λ ηρ \'Ομιιi.ς. 

Εξι-:τι:ι~ι-: ω ι-;πίση- το ι=:ργο η•>\' διιιφόριι)\' διι-:0\'Ci)\: ΟΡΊ!L\'ισμω\· ϊ )Ι 

ι1σχολ ύ\.'Πιt μr: την ιιπ κατ(ισταση μ\·ημείιι)\.' ι-:ω ι ισμιδ\.' πcσ- : 1 . ο . 

!CO 10 . f ΟΜ κω το _ μβοιιλίο τη.; ι:Ξι ρcδ ης . 

. π' :ο σπο δασ ή πριηματοπου·:ί-ω :i:λο.; Ε:pγασία-,w-:λι=:τη σι ~ · ι-:ρι:ιf\:η.: 

-ιΕpΕι "·ήσι-:ω= rης \'Ομοθι-:σίι.ις :ριι;>\' "Ρα C;)\' τη.; δωλ Ίή.; του . 

6) . \Χ-\ . \ \'ΣΗ ΤΩ~ .-\Ρ\JΤΕΙ\ΤΟ,ΊΚΩ~ ΟΡΓ.\'f-.\ΙΩ~-. \ ΠΟ .\ΟΓΙ \ 

ΤΩ.'i Π.-\Ρ . \..\ΟΣΙ . \Ι\Ω:\ 1\.\ Τ. \ΣΙ\ \Ώ.'i 

ι r:ξι-:τϊ:ισr:ις σ· ιιι-ό ω μιι ημι1 '(ί\' \'τω .ιu-: βιιση μω ϊλή~ η μr:λr:τη 1'.ιιι 

( Ι\:ιι-ϊι ρ τιμη η σ :η= ι-:ι. ιισι"η.: 

ιφχιτr:Ι\:το1,:ική; η τη- ρωμιιϊκής) η οπ ία σ \.'Οδι-:ίι ι-:τω α ο ιστ ρικη 

διι-:ρι-;( . ,·ηση καθώς και απ · τη τ πολ γική συγ ριτιt-.:ή μr,λι=:τη αρ μ i<• ,. 

"·ιΗι1σκι-::t.ιώ\.'. με σκοπό τη σ yκεκριμενοπ ί ηση μιιις «τ π λ γίΗς». 

- γzρόνως στι'" προφορικ~; δ κιμιισίες ι-;:: ετάζετι.ιι η ι τη ιι. :η~ 

αποτυπώσεως που πρeπι-;ι νυ. ι-:ίνω λι-:πτοψ:ρ~στατη ι=:τσι ι!)στι-: 1,·α /L\'t-:τω 

ο \.'ατή η μελέτη τ-ωv ω:αλογιώ\.' t0 μ"·η,ιu-;ίο και η αρχιtεκτο\·ική δ μή u μf: 

ι-:μβάθυ\·ση στο τρόπο κατασκε ής, στα υλικά και στις ικ δομtl\:Rς ιδι μ ρφιι-:ζ 

το αρχιτεκτονικο · το οργανισμο ·. 

Ε:ξι-:τϊιζεται επίσηζ μορφολογικ{:ι η ερμη\'f.ία ο αρχιτι-:κτο\·ήμιιτος "ω η 

οιακόσμησή του. Μι-: ιδιαίτερ η ι=:μφαση μελι::το · \'Hlt ι διϊιφορι-:: <1λλ ιι:)σΕι.: r; 

προσθήκF.~ μt;σα σης οιϊιφορι-:~ ~\'ι1λλακ-ικι-:~ φιίσΕι; της ιστορίι1~ r ι . 
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Οσ \.' ίLψ pίL -η,· <(- οι.ογιιι Ί(•)\' ~-.:ι ιτ: <Lσκr: ι, ι1> ' · )) η ;τρ φ f)ll\. η ι) ) ψ!Hilt1 

ιφβιιθtλι-:ι σι-: :τιφιιδ ι-: ί Ί ματιι σχι-:τικ11 σι-: διιιφ ΡΕ ικr:; ομως , ι-:ρωμ:; 

ισ:ορικογF.ωγραφιιω · f-: \. 'OL<1ψ~po\.'t ς. Κιιτά ο . \1(. Ετ • 19 ~-7 • οι 

ήσιL\': 1) ο ι.c:φο~ της f\fr:σογι-:ίο Ι((Η 2) ο zcί)p . η ς Ι~:ση ς .\\ ' !ΗΌ) ή-. 

Γι· ι.ωτό Ι\αι βασικ(ι ιιπωπ:ί ω η Ί\'C;Jση Άω\· τc•>\.' όιι1φ · pc•) \' οιι... 1 ι) μιl\C•)\' 

ιδιομορφιc;)\.' στι; ιωτιιση: ~:; <J. τcδv ω"' t-:pι zώ\'. 

7) _\f.-\Γ~ΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩ~ ΣΤΑΤΙΚΩ~ \,\.\ ΙΩ- Ω'\ ~ . \Ι 

ΕΞΥΓΙΑ~ΣΗ ΤΩ~ ΚΑ Τ.\ΣΚΕΥΩ~ 

Βασι"'ά -ο μάθημιJ. ι1 τό r.ξι-:τι:ι~ι-:ι τη σωτική σ μπι-:ριφορ(.ι. τ ιφzι r: κ \ 'L K · 

οργυ\·ισμο · τω1,· πι.ιλωιί>\' κτιριc•J\.' κιιι δί\'Ε Ι ιδωίη:ρη ~: μφι.ιση στ:ο ρ βλημ11 :η~ 

διιη,·cί>σι-:ως -ω\.' tωταστροφώ\' ι--:ω αλλοιώσr:ω\· - φ~:ρο,·το· οργιη ισμι ι...ω 

-cφ· κι1τ<1/,ληλη ,ι.u::θόδr: ση τη; θr:ραπι-:ίt.Lς. 

8) Α~..\ΒΙΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡ\ΙΟΓΗ ΤΩ' 1-ΤΟΡΙΚΩ~ ~ ΤΙΡΙΩ'\, 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ '10\'ΣΕΙΟ .\ΟΓΙΑΣ 

.1. Αποκαταστάσεις μνημείων 

ξι-:τιi~r:τω η θι-:c~ρηση κω η ι-:πιστημο\·ική ,ι.u-:λ~: η της ι-:φαρμ γ η ς : ης r:c•)ι ω~ 

τω\· 11\.'ΙJ.βιώσεωv και τωv Ι\:ριτηρίωv «προσcφμο yή "» τω\' παρυ. σιωcc• \' 

ιφzιτ:F.κτο\.· ικώ\.' ~-.:τισμάτωv'. 

Πλήρης μελέτη (από κάθε ιΊπ ψη) το μ\.'ημεί στ ποι ρ · ι--:ι-:ιτ:ω \'(L γί\.'f-; ι 

ι-:π~μβαση. 

Κριτική πά\.·ω στη\' χρησιμότητα και τη\' ι1vάγ η τ:ης ι-:πεμβίισι-: ος 

(πΑηροφόρηση των εκπολιτιστικών φ ρέων και της κοινής yνωμη~ με 

σ Ύχρον η ορuστηριοποί ησή το ) . 

..\\.'ιt .... ητησιακή έρε να τ:ωv προτειvομέvωv λύσεων. Κριτήρια ιαλ γή: . 

..\ναγκαίιL συγκι-:κρι,ι.u-:νοποίηση τωv ορίων τη επfψβίJ.σεω .- ll\'<L τητιt 

προ: ραμμuτι σμο · . 
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,\ Ιι-:λ~:τη η•)\' κατι~ση: ι~σ··ιl\C•)\ ' ιόιομ ρQt(•J\'. ιλιl\(•)\' ' μη; -ι1ι )l"ι)όομι"<•)\' 

λι-::τ-c ψ:ρι-;ιώ\· . 

Γι-:ί.1 1-: ι-:: ι-:ρ:ιι~σίι-:; ":ι.ιι /E \'tl\ή rιιφοισίι.ιση τοι ~:p"(σι . 

. 2. Κρι τήρια _\lοuσεισλογία.; 

Η ιφχιηχ:Ό\'tt-:ή Η•)\ ' μο σι-:ιι!J\' Ιιστ ρική ι.ι\ ' ΙL ρ μη tωι rn !/. ΡΟ\'~; 

Γι ~Ιοισr:ίο σι-: σz~:ση μι-: :η zρήση του . 

Βι~σικιi κ ιρι λοιι"ϊι ;τροyραμμu:ιι t\Ιοισι-:ίc•>\'. 

9) \1 . \ΕΤΗ 1\.-\1 ΠΡΟ-Τ-\-l.-\ ΤΟΥ Π.\Ρ. ο .... ι-\1\ΟΥ 1\.\1 Φ\ _Jl\O\ 

Π EPf 8.-\ . \ . \Ο,ΤΟΣ 

Π ραyμα οποιι-:ίται στα πλαίσιcι τ μαθήματο - αιτ η .ιιt:λf: η 

ι υτ:ο "ι.ιη.ιστϊισι-:ω και αναβιcόσεω - ε\:ό ιστ ρικο κι-;\·τρ η f; \ ' -:: 

;τιφι1οοσιακο οικισμο με βάση ιr .., μι-:θοοείισι-:ι - ΠΟ ι φισωντω 11 ι τη\' 

υποyραφή του , άρτη της Βε"·ι-:τίιι- κω ι-:κείνω\.' πο ι-:φαρμ · ~ονrαι ι1π .., 

Επισrημο\.'ικού διεθνείς οργανισμού . Επίσης απαραίτητη η αταyραφή τc \: 

στοι;υ~ίωv το οικισμού μ.ι-: βιiση τη"' καρτέλα fPCE. 

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη μ.ελf;τη των χρήσεω\.' κω η.; 

σ yκεκριμ.ε"·οποι ήσεως τω\' βασικcό\.' θέσεων rη επ ,μβάσεω; ψ;σα ι~π · τφ· 

καrι.ι,·όηση το πολι-:οδομικ ίι ιστο · το 11\ισμο ·. 
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10} Σ:ΤΟΙ\ΕΙΑ .\ ΕΡΟΦΩΤΟΓΡ .\ΦΙ-\Σ: 1\ .\1 ΦΩΤΟΓΡ \ \1'Ι Ε ΓΡΙ\_ 

Το μ<Lθημιι ω :ό βιισι1':ιi ι-:μβιlύί\'ι-: ι στη\ ' :όσο zρησιμη Ί l(l: )\.' ιφzιτ ~: ~-..-ι)\ ' (L 

ιι;-οριι..:ώ1.· μ\: ημ~-:ίc• >\' ι-:πιστήμη η- φω ογραμμι-:τρι11.ς . οιι ι-: t\ ' ι.ιt μι-: : η\ ' 

σι ·,ι;φ )\'Jl ι.ι\·τιλ ηψ η ιι ιφιιίτη ο Ε Ρ ΊΙLλr-:ί στη δο λι-: ιϊι :01 . 'ξι-: :ι'ι~ι)\':ιιι )\ 

μi:θ ' οι ι-:ω οι :ι-:ι.\'lι-: ~:; -η; στι-: ρι-: φc•>το γριφμεφίιι; ι-:ω ωφοφω: Ίι ιιωιιι_ Ι\ΙLΙ 

η zρησιμοποί ησή το : ση; ιφzι Ε Ι\Τ )\ ' 11\: ~:; ιLΠ η i'"Ι;Jσι-:ι ~ ,ll\ ημι-:ιc•J\ ' ι-..ιιι 

οιι-:ισμc•)\'_ Η βιβ/ ιο γ ρωοίιι ι-:ί,·ιιι ιφκι-:τιi ;τλ σω Ι\:ω ιινι.ιψφι-: τιιι βιισιl\ϊt. σι-: 

ι-,: ι-: ι ,w-: νιι :ω\.' Κuθη γ η-c;>, . 1. Carb nell ι-..ω Η Foraιnιτtι_ 

1 l ) ΤΕ\:\ ΙΚΕΣ ΤΩ:\ _ \:\.-\ΣΚ.-\ΦΩ:\ Κ . \Ι \~ΑΣ Η \Ω ..... Η f Ω 

'ΡΗ\Ι .\ ΤΩ:\ 

_ τ μιiθημιt rη • τό ι-;ζι-: τϊ.ι~ι-: ω η μι-:θο · λο~ιιι.ι ι-..ιιι οι Ίι'.tφιψr-: ; η·:/' ι1'.;:,: :ι•J\' 

fL\ 'fLσl\:ιιφc•)\' κιιθι;>; 1\:111 η ρ γι:ι, ·ωση τιιJ\' ι-: ργοωξίc•J\ ' κι1ι τ 11 pοσι·ι:-ι " Η ιοι 

σποι οιισ:~:; λιφβο,·οι \' μι-:ρ ; 111 ιφιιίτη•α σι-: ιι\·ιισι.:ιιφή). 

Γ:cίση.: οι\·ι-:-ω μr::ιιiλη ροσοzή στCL ;--ροβ/.ήμι.ι:ιι :c•J\' όιαω pc•J\' •1Qιισι-:ι•J \ ')) ι-:111 

rr:η ;.ρσ, ·ολ )~ιηση τ ι; μι-: βιιση -η,· ι σ:ορι!\:ή ,ι.u-:λι-:-η Ι\:ιιι :φ· ι-· ι-:ι \ 'ι t ι-::τί :ι•J\ ' 

η pημιL':(•)\'. 

~ !ι-:λι-: :ι'ι ω ι-:πί ση; τρό ; -ι-:ιφηριc~σι-:ως τη; ω·ιισκιιφη ; ι-:ω η ηρηση : 

σzι-::ικο ημερ λογίο . λπωτο ' ντω λεπτ μερέστατε - αποτι (;}σι-: ι - στα 

διίι.ωορα στάδια-φϊισει.., τω\· ιι\.·ασιωφικ(ίη· εργασι(ί)\'. 

~Ιι-:λετάται τf;λος η μι-:θοδ λογία επεμβίισεω- γιυ. τη σ \'τ ήρηση κω 

ω·αστήλωση τω κατασκ:ε ώv πο βΛ~:πο \' το φως με η\.' α\'ιισκ-αφή. 

- \ 'ι-: ργασίu στο έργο μεταξ · ιιρχιτ~: ιαονu και αρχαιολόγ 

Τέλο _ - όπως πp αναφέραμε - παρο σιάν εται από ΤΟ\.' σπο οαστή μια 

πρωτότ π η επί ιπλcδματι ιατριβή η οποία αφού ι-:γl\ρ ι θι-:ί απ · tσ\.' ιι-:υ tJ\'tη 

της -ΧΟΛή.; πιιρο σ ιάζπιιι στην λομέλι-:ια τω\.' Καθηyητώ,· y ιιι τη'' ι-:λι11..ή 

ι-:γκριση κω ποστήριξή της ι-:κ μi;ρ υ- τ υποψηφί ι. 
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~1ι:τι1 (LΠ . όλι1 ι1ι:ι1 γι\·r::ω \' μί~οιμΕ Qft\·ι-:ρη η σημ(1σω πι ι υι σ;: )t6~·..: rLι :~:~ 

ι-:ξι-:ι6ικr:(1σι-:ι1)\' {:χ υ"· γω :η\ · ρΟή πρ ιφuσκι-:ι ή : ι ιφχιη-: 1\:Ο\'ιL ισ~οριl\ι ι)\ " 

.ιι,·η,w:ί<1>"'- λλλri. F:πίσης ι.:ω η flπrφωτη η πρ r1pr1σ".:Έ;ιη τ ι L• - \ . ('),: 

-υ\ · ισιη.ι.ι-: - σι-: ;τροπη zιακο r:πί F:δΟ (L -οι r:π1-pr:ψι-:ι \'!1 fti"OI\ ησ~· ι 

ψ:γι1λί:ι-:pη ΕLιΙLLσθη!ΟΠ ίηση Ο (1\' χι-:ιpι~t:τω θι-:μ<LίιL φ pτισψ: \ '(L ,W: μω 

~:\"ι:ι \'η ιστοριl(ή αρο σία. 
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Νεολ ιθικός οικισμός του -1000 π. :Χ . 

Ο :ί:ί.ο.: :ω ϊιμθροι «Η ιϊοmί του ί.όφου)). ϊr:pιoχri lιιyιΊ\Ί . 11 κιι:ιισ ροωη : ι 

\·r:οί.ιΟιJο-: · ιJο-:ισμ :ο -ωΟΟ ;τ .. \. π ι βρισΗ::ι..ιι σ: λοφ) Ι ιι y ιι, · ι . 

ιι οψΗσιστηκr: οριστιl\ιΊ τrροχθr:; ιιτrό : Ι\Ε\' ... ΡΙ"-ό . \ρzιιιολ y ιι-.:) -l μβc.)ι ί. tι) . 

τφοκr:ιμέ\Ό \'Cl γί, · ι-:ι ""Ο ωφ δρόμιο τω\' _τrιiτω,·. 

'(Τrι. ϊιι;-ιι. τοι rΙ.Fμω.ιμ ΓΊtJ..; μ/πf-. Ι 111. .).ϊϊιιψτr ιι ι π rι. r,·ιη \'111 μ/1μ(ιι ι . rιμ11 η 

ιιποφ11πη /Ιf-'Πf-ϊ ιο ι πωωι πr-. ι π 11.1 ο ο //Ηιωr'iιt'ι.; ·μrιμμ11.ιι . r:ί F-: σ ιι ,ω.λη : ι -ι) 

KF-:\' ρικό λρχωολογιl\·ό _ι μβ · λιο ( Κ .. . - .). ) ΊΕ\'LΙ\ - ~1 pιιμμι1η:ιι.: -. 1.Ξ ι ·y. 

Γω\·,·ιι" · τrοι Λο;. 

Κω Ε\' σ ,·ι-:ι.r:ίιl. · λοι μιι~ί. ιιφοί ι:-:~~·::ι1σιL\' η~ ΕΙ\δ χΕ.: ,w-:ωl\ι,·ηση ; :μημιι:ο..: 

ω )ικισμο Ι\ . ιϊ. οι ίr:~ κρίθηκιι\' ιL\'Εψιι-.: ι-:; - ιιπω 

σι. μ<D<•)\'ησί.l\' σ-φ· ιι/\Ί l.Τ' rl\ ιί.; · ι\ϊj ίι Ι.Πl-1 \ (•JΠIJ ιι ι Ι.ι;ιpιιι " • _ημιισω 0,LJ.(ι)-., ~: ;(t: t -1.) 

ίδι) το :ιr: :ιο\· δ;. λόφο όπα βρισκr:τω , · ~: Λι ικ ); ι 11-..ισμ .: f ιι 

κιπι1στpι1φF-:i - α rιπι:-:t\'(ι) Εί ιωτc'1 το _υμβο ·· λιο . ιιφοί• ~:κr:ι πp βι.~:πr:τω \ '11 

κΙLτασι.:ι-:ι r~στεί ο διιίδρομος προσγείωση; τ ω-:ροδρ μωιι . Τι Οιι ,W-:1\n: 

Κι.φίΙL λ · ση οε1,.· ήη11,.· εφικτή. παρά μό\'Ο ης όημοσιεuση; rη: cι\·ασl\ι1φή.; ιtπ 

ω\· Κ. _τάϊ\·χάο ερ όλω"· τω1,.· ~: ρημιiΗύ\' τrο ι~π ι.:ιιλ · φ ηt-..ιt\' (rr ίτω. 

!lΠΟθήκες. σ μπληpωματικοί χcίφοι ι-:αι e1,·αν (φιστα σω~όμt;\' ϊ.. p μι.ι ιι.: 

είχ της Τελική . F-:ολιθική- και Πρωτοχάλκι\·η~ Επ χής). 

Π ρ κειμέ\·οu \'α οιατηρηθεί η μ\·ήμη, θα κατασκε ασ εί μια μω.:t ι.ι 

πλαισιωμένη από φωτογραφικό υλικό, τα οποια θα t,ιαί ε\τω σr; r:ιδικ 

προσπελάσιμο χcί:>ρο του ιιεροορομίο 

/(Εrί.\ r)f.'\' ;·11 · tίτrι.1 · το ια.μοr)μιίμιο Ηυ. μπομοι ' πι1.;.π \(.(ΠΙ 1 ιιιιηπrJΙμ f ()\ ' (Ι /1 '/ (rμ ι ι : •ι . 

((Ηιι ιω iμ;ιr.Γ.· .')>, ήτιJ.\' η ωτϊ.ι\τηση. 
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Ορισμ.r:\·ε; ιιπό :ι; fφ(•Η 11, ι1\·:ησr:ι;. 7(!)\' ι L(!)\' ~(•)\' μr:λιό\'. ι-:ϊι-:ι~ιL\ ' -:ι·>~ ,, 11 / J 1 

; · ιι ri•rι.1 ~ο rι.ι-.μrιr)μriμιο r)f ι Hr~ ;"\ ωμι.,~ι.ι Π/Ι ι ' πrι.μ.,); ίrιι οιιιισμοι ' ιι. 

Κω σίγοιιρι1 δι-:\' θα ήω\' ι-:πιση:ψιμος χcόρο~ /ll1 -r J<:OL\'O. r:\·ω ωρι.ι μ)-: ω 

•λι1' ϊΟL θιι ωποθr:τηθι-:ί σι-: Ειδι1'ό χcόρ ro ωφο ρ μί ι ι . θι.ι μα )t \' ιιιL E\'IL\ ' 

Οιl\ισμό μο\ϊLδικό. ϊσηφιι 11 λι~ ιιι τιί. η α φαση rη; :ιι ι-:\ · ι1•1ση; η-ω· 

σχι-: \' ι.ι\·ιιl\ΟL • ψιστικη. 

fΞ\· τω μετα;:. · ψ ηφίστηl(ε ιιπ · ω Γμήμα fστορία Ι\ω λρχιιιολ )γιιι.:: r ι 

Πιl\'ΕΠιστημίο .-\θη\ϊδ\', μr: -ο π ίο yί\.'ι-;τω ~:Ι\κληση στ ) π r1 . \ ' ΙL 

<1\' ιη.ιχθι-:ί στη\' Ι\:ατcιστροφή τω\' μ\·ημr:ίω\' τη.; πολι ιστικιi~ μ.ιι· Ι\:ληρΟ\' ψω·. 

ο ι ~:φτο ι \' θ Ίμιιτα HOv' μr:yαλet)\: όημοσίωv· ι-:ργc• ν. οπω- τ ~!ι-::ρ . τ 

.-\ι-:poop · μιο κ.ϊι. 

Τι1 σϊ.όλια τιι ι1φή,·ω σ'ι-;σι1~! 
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1. 

) 

3. 

-i . 

6. 

-
1. 

9. 

10. 

11 . 

l 2. 

l 3. 

Ι .+. 

15. 
16. 

Β 1 Β .\ 1 Ο Γ Ρ Α Φ 1 Α 

θ~:μιι : .'\ιφη γ ηση ι1δι-:ω.:: φωωγpιιφηrrη~ · ω;τ γ ρι1ψιt-.1) 
1. \ 1 .. σ-Ερίοu. 
\ρ . Πρωτ .: λθή,υ 15 !οι, · ί 1990/121-+ 
\ιι-:ί θμ·ση: Υ οt • ρ γ ι-:ι ι Π ολιτισμ · 
Τμημιι : 111 Εφορι-:ίι1 Βι .~t1\'τtΚ(;)\' λρχ/τι·>ν 
Γίη~ . ..1/,·ση: Πολ · γ,·ι!ηο ' .2 
Γι1χ. Κο)δι!\"ι .ς 1 Ο· -55 
Τ ηλ~:<D(·η· : 3.213 - Ι 

Γ . -<')τηρίο 
Ε ρι-:τήριο lr:σαι(•J\ϊΚC;>,. \Ι,·ημt-: ίc•J\.' ΕΛUιδο.: 
\Ι~ρος .-\'-Τόμος Γ r: ος !993 (σr: λ. 165-16i) 
- l ρψ:λή; 
-L \'ΟΠtι!\"ή Ι\"ιι ι'ιστιιση ω'.: .\θφ'(;>, . (σι-:λ . -+ ) 

\ιψπιiκη.:: 
\ι:λτίο .\pισω1νι!\"ή; .\ρzωολογική; Ε ιιιpι-:ίιις 
\!~: ρο.: Β. ισr:λ . J-+. 95) 
Κιψπο ' ρ Ίλ ι 
Ισ:ορίι1 n•J\' . \θη,·ι1ίc•J\' 11 (σι-:λ. 202! 
ΟρλιΊ, ·δος 
~ ! )\·ι1σ:ηpω"η .-\ρχιη:κ:ο\ · ι1-.:ή 
-\θή\'ιιt 192- (σι-:λ . IU. 12. 30 r:ι9κ . 9) 

ι1zι'ιι-.:ης !ωϊι,·,·ης 
Ε..'\. ιΕτωρr:ία .\ριστιι1ν11\:ή) Τr: ' χος .-\' (σι-:λ . 3 

ρλι'ι\'δο; 1 

Ε ι ρι-:-ήρια Γ\ !ι-:σαωJ\'ΙΙ\CίJ\.' ι,· ημ.ι:-:ίω, · 
Τύμος Γ (σελ . 16 ) 

. Γρ. Κιιμπο · ρογλο 2 

\ ι,·ημείιι Ιστορία τω,· Αθηναίων 
"Γόμος λ' ισελ. 3 ι 1) 
Τ .. ~ερούτσος 
Χ.ριστιανικ ή λθή \'ΙL 

. ΙΕΕ Δ. 1892 (σελ. 70) 
.\ κ ο ' . ~ 2 .... . pΛαvοος 

Μονή Αρχιτεκτονική Αθήνα 1958 (σελ. 17) 
. \.Κ. Ορλι'1νδος3 
~1ονή λρχιτεκτο,·ική ...\θή,·α 1958 
Τόμο_ 2 
Π. \ανιφίδης 

ιαμόρφωση του χώρου 
ο.ν . Wa!tf 
Τόμος 2(σελ . .+8 ) 
L Robert Ball Epιgr !96.+-1957 (σr:λ . 1-.+.1 -9) 
Χιιτζηδϊι.κη~ 
Τι..ι Βιιζαν ινϊι ί\.l\.· ημι::ω λττιι-.:ή,; Ι\ω Βοιωτίας 
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17. 
1 . 

19. 

20. 

21 . 

)') 

23 . 

2-i . 

26 . 

- '<. 

29. 

30. 

31. 

., Ι 
-'-· 

...\θή\'!LL 19 -6 
thene 8\zantιn 1ι5< 

(Ι.{ποίpι1;-Κιιλ ΊΕ ιJΟ • ιλο; 
Ε1>.:ι-.:λ ησίF-:~ rη; .\ Π!Ι\"r]..; ι 69 
Ξ ηόποι /.ο -

ι ι ~ 

Βι :ι~,·:ι ,·οι ,·ιωί λ ::ιl\ή: 
. \p;ι:ιιιοί. yι l\ή Εφημr:pιδι~ 1913 
Ί ι: ι ι. )~ 31.J (σr:λ. ι 30- Ι .+3) 
\ r Γιί Ρ η; Κc•)\Π:ι l\'τι \'Ο; 

11βιι,·i:r-:.: 1960 (σr:λ. 309) 
Ει.λη\ϊl\ή Πιφαδοσωl\ή .-\ρχιη: κτο,·ική 
Γόμο; Ε' 
:\ ,\1ιl ho~t~r ιιιρzωι λογο; σr-:λ. 212) 
Κ. Π ωτι1ϊ(ι)U\'\ 'Ο ι 
Τιι Ελλ φυ-:ιί μο, ·ασ ήριιι σιι\' ιφzιη:κ \' tl\'~:.; σ , .θ~: σ :ι; 
. \θή\' !Lt [9'.,.,(σΕλ . 12-1-) 

Γ. Π .. \ϊιββα 
Οιl\ισμ ι σ~η,·. \ρzιιίι1 Ελ ι.ι1δι~ 

tl\ισμ ί σ-η,· · λλω5ι1 
\. . ί\ 1 οι ρει; 
ΚιJ.τοι Ι\ίr:: 1-.. :111 οι Ι\ισμοί στη\' Βι ·~ι1ντι ,. η Ι:Ξλλ11ιSι1 ι σr:λ . ., 3-., 
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Μέρος Δεύτερο 



Παράρτημα 1 

Φωτογραφική άποψη από τοιχογραφίες της εκκλησίας Ταξιαρχώ ·. 
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Παράρτημα 11 

Φωτογραφική άποψη της Ιεράς Μονής Αστερίου. 
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ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΗΣΙ.ΜΟΝΗΣ 

Α. Ιστορικό της Επεμβάσεως 

Το 1929 με την άδεια της εκκλησιαστικής αρχής και των αρμοδίων κρατικών 

υπηρεσιών (Υπουργείο Πολιτισμού - Α' Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων) 

ανοικοδομήθηκε μεγάλο τμήμα προς την Δυτική πλευρά του περιβόλου. 

Το 1932 επισκευάστηκε η στέγη. 

Το 1933 έγιναν εργασίες συντηρήσεως. 

Το 1947 κατασκευάσθηκε ξύλινη πόρτα, στην θέση της εισόδου της 1. Μονής. 

Την χρονική περίοδο 1952-1957 η Βασίλισσα της Ελλάδος Φρειδερίκη 

δημιούργησε προσθήκες στην 1. Μονή, όπως φαίνεται και στο σχέδιο της 

κάτοψης. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι τα πατώματα της τραπεζαρίας, του 

lίνίηg room και των κελιών έχουν επενδυθεί (κατά πληροφορίες από την τότε 

Βασίλισσα της Ελλάδος Φρειδερίκη) με μάρμαρα Ιωαννίνων αποχρώσεως ροζ. 

Το μοναστήρι το χρησιμοποίησε ως εξοχική κατοικία κατά την περίοδο 1957-

1967. 

το 1959 επισκευή της στέγης και των τρούλλων. 

Β. Προτάσεις για την ανάπλαση της Ι. Μονής 

ο σκοπός της Ανάπλασης ή της Επέμβασης είναι χωρίς να αλλοιωθούν τα 

υφιστάμενα στοιχεία καθώς και ο βασικός κορμός της Ι. Μονής, ώστε η ι 

Μονή να αποκτήσει πόρους με προοπτική να μπορεί το ίδιο το μοναστήρι να 

συντηρεί αυτοδύναμα τις υπάρ-χουσες ανάγκες του καθώς και τις υλικές φθορές 

που προξενεί ο -χρόνος. Αυτός ο σκοπός μπορεί να υλοποιηθεί με το να γίνουν 
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κάποιες διακριτικf:ς επεμβάσεις εσωτερικά χωρίς να αλλ(ι.ξο με τ 

αρχιτεκτονικό ύφος της 1. Μονής. 

Οι προτάσεις που μπορούν να ειπωθούν είναι οι εξής: 

8 Καθώς μπαίνουμε από την είσοδο της Ι. Μονής , τα δ Ό κελιι1 πο σ •αντάμε 

στο αριστερό μας χέρι μπορούν να διαμορφωθο ' v σε δωμάτια ώστF. να έχ ν 

την δυνατότητα να φιλοξενούν περαστικο 'ς F.πισκί:πτες και η ιαμονή το ς 

να είναι ευχάριστη. 

• Λίγο πιο πίσω από τα δύο δωμάτια υπάρχουν ίχνη από κάποιο κλειστ ' χ(ορο. 

εκτός αυτού υπάρχει απομεινάρι κολ(ονας αγνώστων στοιχείων . 

αυτός παραμένει όπως έχει. 

χ' ρ ς 

• Η υπάρχουσα τραπεζαρία γίνεται αναγνωστήριο και βιβλιο ή η γ ω. τ 

κοινό, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στον επισκέπτη να μελετήσει κάποι 

βιβλίο που θα του προκαλέσει ενδιαφέρον ή να π(φει κάποιε χρήσιμr:. 

πληροφορίες από τον πάλληλο πο βρίσκεται στο αναγνωστήρι . 

• Το Living Room (αντίγραφο από το φιστάμενο παλαιό σχέδι της ι. Μονή , 

ξενόγλωσση αναφορά) γίνεται Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων με σκοπό να 

εξασφαλίσει όλες τις δυνατές πολιτιστικές κω εκπαιδευτικές εκ ηλώσει . 

Οι εναλλακτικές λύσεις πο μπορούν να γίνονται μέσα σε αυτό τ χώρ F.ίvαι 

οι εξής: 

• Αναψυκτήριο σε καθημερινή βάση. 

• Εκθέσεις. 

• Συζητήσεις. 

• Προβολές. 

• ιαλέξεις. 

• Εκκλησιαστικές εκδηλώσεις κάθε μορφής. 
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8 Προβλέπεται χώρος (βλέπε σχέδιο) που μπορεί να διαμορφωθεί σε ο τρό 

για το κοινό με τρία αποχωρητήρια και τρεις νιπτήρες. 

8 Προβλέπεται χώρος (βλέπε σχέδιο) για την δημιουργία δω~τίου για την 

διαμονή του φύλακα όλο το 24ωρο. 

• Προβλέπεται χώρος (βλέπε σχέδιο) για την δημιουργία δωματίου για το ς 

επισκέπτες. 

• Διαμόρφωση μικρού χώρου ανάμεσα στις δύο εισόδους των δωματίων σε 

λινοθήκη. 

• Βγαίνοντας από την είσοδο της Ι. Μονής αριστερά, ο χώρος αυτός μπορεί να 

διαμορφωθεί σε αποθηκευτικό χώρο. 

• Ο χώρος της Εκκλησίας Ταξιαρχών παραμένει ως έχει και διατηρείται με 

καθημερινή συντήρηση. 

• Η υπάρχουσα υπαίθρια βεράντα βρίqκ:εται δίπλα στην Αίθουσα Πολλαπλών 

Χρήσεων, προβλέπεται για χώρο αναψυχής για τους επισκέπτες. 

• Προβλέπεται χώρος (Βλέπε σχέδιο) για την δημιουργία παρασκευαστηρίου, 

όπως τόστ, γλυκά, αναψυκτικά, κ.ά. 

• Προβλέπεται χώρος (Βλέπε σχέδιο) για λουτρό προς χρήση των 

υπαλλήλων. 
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Μέρος Τρίτο 



Παράρτημα ΙΠ 

Φωτογραφικό υλικό για την σχεδιαστική 
μελέτη της Ιεράς Μονής 
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