
 

 

Εςπερίδα  τησ 20/04/16 ςτο 5ο_ ΓΕΛ  Αμαρουςίου. 

 

 

Ειςθγθτισ:     

Γιϊργοσ  Δθμόπουλοσ 

Αρχιτζκτων - Μθχανικόσ 

επιτ. Σχολικόσ Σφμβουλοσ Αρχιτεκτόνων  

τζωσ Διευκυντισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ 

Νομοφ  Αργολίδασ 

 

Θζμα:   

" Η ςυμβολι του Αρχιτζκτονα ςτθν ολοκλθρωμζνθ 

διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ μασ κλθρονομίασ'' 

 

 

 



 

Αρχιτζκτων:            

Είναι εκείνοσ που δθμιουργεί λειτουργικζσ ςυνκζςεισ 

για αρμονικι ςυνφπαρξθ του ανκρϊπου με το 

περιβάλλον. Ωσ μζςον ι ωσ εργαλείο χρθςιμοποιεί τισ 

οικοδομικζσ καταςκευζσ και τισ ιπιεσ παρεμβάςεισ ςτο 

περιβάλλον. 

Η παρουςία του ςτθν εξελικτικι πορεία του ανκρϊπου 

ανατρζχει ςτα βάκθ των αιϊνων και ζχει ςφραγίςει 

όλα τα αξιοκαφμαςτα ζργα και δθμιουργιματα .  

Η πολιτιςτικι κλθρονομία είναι μια ποςοτικι, αλλά 

κυρίωσ ποιοτικι και αξιακθ ζννοια που αναδεικνφει το 

αποτφπωμα  του πολιτιςμοφ μιασ κοινωνίασ ςε 

ςυγκεκριμζνθ εποχι. 

Οι κοινωνίεσ - κλθρονόμοι ζχουν θκικό χρζοσ να  

προςτατεφουν και να διαχειρίηονται με ςεβαςμό και 

ευκφνθ αυτόν τον πολιτιςτικό πλοφτο, αφοφ το 

άκροιςμα των πολιτιςμϊν ςε πλάτοσ και ςε βάκοσ 

χρόνου είναι θ ίδια θ Ιςτορία των κοινωνιϊν.      

Ζκνθ χωρίσ Ιςτορία είναι κτίςματα χωρίσ κεμελίωςθ. 



Αναγνώριςη - Διαχείριςη μνθμείου: 

 

_ Ενδείξεισ ι πλθροφορίεσ ι μαρτυρίεσ  (αυτοψία) 

_Ανίχνευςθ, εγκάρςιεσ τομζσ  Χιαςτί.  

_Αναςκαφι 

_Σχεδιαςτικι αποτφπωςθ. 

_Επιςτθμονικι- Αρχαιολογικι τεκμθρίωςθ. 

_Αρχιτεκτονικι τεκμθρίωςθ. 

_Διαγνωςτικι μελζτθ υλικϊν, φκορϊν, βλαβϊν. 

_Αναςτιλωςθ. 

_υποςτθρικτικζσ ςυμπλθρωματικζσ 

επεμβάςεισ-κακαριςμόσ. 

_Ανάδειξθ ςτισ προκικεσ ι ςε βάκρο. 

_Προβολι ςτο κοινό για διδακτικοφσ, αιςκθτικοφσ , 

ιςτορικοφσ ι Εκνικοφσ ςτόχουσ. 

 

 



Η ςυμβολή και η παρουςία του Αρχιτζκτονα είναι 

καθοριςτική και απαραίτητη.   

 

Είτε ωσ αυτόνομοσ, είτε ωσ ςυνεργαηόμενοσ με 

τεχνικοφσ άλλων ειδικοτιτων. 

Σ αυτι τθν ακολουκία των φάςεων τθσ διαχείριςθσ των 

μνθμείων, ο Αρχιτζκτων εμπλζκεται: 

-ςτθν αναςκαφι 

-ςτθν αποτφπωςθ 

-ςτθν τεκμθρίωςθ 

-ςτθν αναςτιλωςθ 

-ςτισ υποςτθρικτικζσ επεμβάςεισ, 

είτε ωσ  αυτόνομοσ, είτε  αλλθλοςυμπλθρϊνεται  

αμφίδρομα με άλλεσ ειδικότθτεσ  και όλοι μαηί 

αναδεικνφουν τθν άξια του μνθμείου. 

 

_Να υπογραμμίςω πωσ ο ςεβαςμόσ ςτθν αρχικι 

αυκεντικι υπόςταςθ του μνθμείου πρζπει να είναι 

κυρίαρχοσ ςτόχοσ. 



Οι παρεμβάςεισ πρζπει να επιδιϊκουν τθν αρμονικι 

ζνταξθ των νζων μελϊν τα οποία πρζπει να είναι 

απολφτωσ απαραίτθτα και να ζχουν ςαφι διάκριςθ 

από τα αυκεντικά. Μια απρόςεκτθ, ανεφκυνθ και 

ατεκμθρίωτθ επζμβαςθ κα υποβάκμιηε το μνθμείο ςε 

ζνα γραφικό και κακζκτυπο ςφνολο. 

 

_Η  Κα.  Γεωργιάδου, ςτο βιβλίο που μασ 

παρουςίαςε ςιμερα, ζχει αναλφςει το αντικείμενο ςε 

ζκταςθ και με ευκφνθ, ζχει προςεγγίςει τισ πτυχζσ του 

ςε βάκοσ και με λεπτομζρεια. 

 

_Η προςταςία και θ διαχείριςθ τθσ πολιτιςτικισ 

κλθρονομίασ είναι ζνα ηιτθμα ςφνκετο, πολυδιάςτατο, 

πολυπαραγοντικο, πολυπαραμετρικο, 

πολυεπιςτθμονικο. Η ςυγγραφζασ ζχει αναδείξει όχι 

μονό το κεωρθτικό μζροσ, αλλά και το εφαρμοςτικό. 

Ζχει υπειςζρκει ςτθ λεπτομζρεια, ζχει πλθρότθτα 

γνϊςθσ και πλθροφοριϊν, περιζχει και μεταφζρει 

Τεχνογνωςία, απευκφνεται ςε ειδικοφσ. 

 



 

_O θεςμικόσ ρόλοσ του Αρχιτζκτονα 

 

Η ςυμβολι του Αρχιτζκτονα ςτθν προςταςία τθσ 

Αρχιτεκτονικισ και Φυςικισ κλθρονομίασ δεν είναι 

μια αόριςτθ και εν δυνάμει ςυμμζτοχθ οφτε ζνα 

ευχολόγιο. Είναι μια κεςμοκετθμζνθ και 

ςυγκεκριμζνθ λειτουργιά μζςα ςτθ δομι του 

κράτουσ ςτα πλαίςια τθσ κακ’ φλθν αρμοδιότθτασ 

και επιςτθμονικισ ευκφνθσ για τθν οικιςτικι 

ανάπτυξθ τθσ χϊρασ εντόσ και εκτόσ του 

πολεοδομικοφ ιςτοφ. 

 

Λειτουργοφν ςτο ΥΠΕΚΑ και ςτισ Περιφερειακζσ 

Ενότθτεσ, ΣΑ. (Συμβοφλια  Αρχιτεκτονικισ) και  

ΚΕΣΑ (Κεντρικό Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ), ο ρόλοσ 

τουσ είναι γνωμοδοτικόσ,  ςυμβουλευτικόσ ι 

ειςθγθτικόσ , θ ζγκριςθ τουσ όμωσ αποτελεί 

προχπόκεςθ για τθν ζκδοςθ Οικοδομικισ Άδειασ ι 

άλλθσ  περιβαλλοντικισ επζμβαςθσ. 

 



Αρμοδιότθτεσ:   Σφνταξθ εκκζςεων επί 

διατθρθτζων κτιςμάτων και όμορων αυτϊν ςτα 

ιςτορικά κζντρα πόλεων. Ζλεγχοσ-γνωμοδότθςθ, ςε 

παραδοςιακοφσ οικιςμοφσ, παραδοςιακά ι 

διατθρθτζα ςφνολα,  (Σινιεσ, Διλοσ, 

Καςτροπολιτειεσ, Πομπθια), ςε ιςτορικοφσ τόπουσ, 

ςε περιοχζσ ιδιαίτερου φυςικοφ κάλλουσ, ςε χϊρουσ 

ι κτιρια διατθρθτζα, ςε κατεδαφίςεισ κτιςμάτων 

προ του 1955. 

 

_Ο   Ν.Ο.Κ. (νζοσ οικοδομικόσ κανονιςμόσ), νόμοσ 

4067/12 ςτο άρκρο 5 (χριςθ κτθρίων) δίνει κίνθτρα 

- διευκολφνςεισ ςε διατθρθτζα κτίςματα ϊςτε να 

μθν εγκαταλειφτοφν και να γίνουν χρθςτικά.  Στο 

άρκρο 6  με τίτλο «Προςταςία  Αρχιτεκτονικισ 

και φυςικισ κλθρονομίασ» ικανοποιεί τισ απαιτιςεισ 

προςταςίασ ςε επιςτθμονικό επίπεδο.   

 

 

 

 



Φωτογραφικό υλικό  

 

1.  Αρχαίο Μεταλλουργείο 

 

 



2.  Ναόσ Αλζασ Ακθνάσ 

 

 

 

 



3.  Μνθμείο Παλαιάσ Επιςκοπισ Αρχαίασ Τεγζασ 

 

 

 





 

4.  Θζατρο Μεγαλόπολθσ 

 

 

 

 



 

 



5.  Μεταλλικό κτίςμα ςτθν Παραλία Ναυπλίου 

 

 

 

 

 

6.  Hoover Dam 

 



 

 

 



 

 


