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2007 ως Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 στη ΔΔΕ Β΄Αθήνας.   
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Το συγγραφικό της έργο σε συλλογικά έργα έχει ως εξής. Πανεπιστημιακά:  Διδακτική των 
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Σημειώσεις Παιδαγωγικής και Οργάνωσης της Διδασκαλίας (2004). Μελέτες: Καθορισμός 
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Γ' γυμνασίου(1998) *[βιβλία μαθητή, εργαστηριακοί οδηγοί, τετράδια εργαστηριακών ασκήσεων, βιβλία 
καθηγητή, σειρές διαφανειών],  Εποπτικό υλικό υποστήριξης και οδηγοί αξιοποίησης του μαθήματος της 
Χημείας Β' και Γ́  γυμνασίου (2000) του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων ΟΕΒΔ. Ψηφιακό 
διδακτικό υλικό: ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ (1999), Μια πρώτη γνωριμία (2002), Χημικοί Υπολογισμοί Α (2009), 
Άνθρακας  Α (2009). 

Από το 2014 που αφυπηρέτησε παραμένει κοντά στους εκπαιδευτικούς δραστηριοποιούμενη 
στο πρόγραμμα «Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο» της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού 
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παλεύει με τον συνδυασμό των λέξεων γράφοντας διηγήματα και ποιήματα. Είναι παντρεμένη με τον 
δρ. Βασίλη Αγγελόπουλο και έχουν δύο παιδιά. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  
 
Το παρόν πόνημα πραγματεύεται την εκπαιδευτική προσέγγιση του θεματικού πεδίου της 
προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, στοχεύοντας στην ανάδειξη της σπουδαιότητας 
της διατήρησης και προστασίας των μνημείων, αλλά και στην ουσιαστική ευαισθητοποίηση 
των πολιτών στα θέματα αυτά. 

Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί έναν σύνθετο επιστημονικό 
κλάδο, που η ολοκληρωμένη προσέγγισή του προϋποθέτει διεπιστημονικότητα και 
συνεκτίμηση ποικίλων παραγόντων. Στο πλαίσιο αυτό, το πρώτο τεύχος περιλαμβάνει τις 
βασικές έννοιες για την εισαγωγή του αναγνώστη στο θέμα της προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, όπως την έννοια της πολιτιστικής κληρονομιάς, τους βασικούς φορείς 
προστασίας, τη μελέτη της δομής και των υλικών, τα αίτια και τους μηχανισμούς της 
φθοράς, τις μεθόδους διάγνωσης της φθοράς, την εφαρμογή των επεμβάσεων συντήρησης, 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των μνημείων. Στο δεύτερο τεύχος πραγματοποιείται η 
διδακτική προσέγγιση του πεδίου της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς με την 
παροχή προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού για την υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων 
εργασίας (projects) με αποδέκτες τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και 
δράσεων των δήμων στο πλαίσιο πολιτιστικών δραστηριοτήτων - λαϊκού πανεπιστημίου με 
αποδέκτες ενήλικες πολίτες.  

Η έκδοση στόχο έχει να αποτελέσει κίνητρο για τη γνωριμία του μη εξειδικευμένου 
κοινού με τον πολιτιστικό πλούτο και τις πολλαπλές αξίες που αυτός φέρει, καθώς και την 
ενδυνάμωση της πολιτιστικής συνείδησης των πολιτών, αλλά και την πιθανή ενασχόληση 
των μαθητών στο μέλλον με το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο.  

Η συγγραφέας, διαθέτοντας το απαιτούμενο γνωστικό υπόβαθρο, μετά και την 
επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών της στη Β’ Κατεύθυνση «Υλικά και Επεμβάσεις 
Συντήρησης» του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ 
«Προστασία Μνημείων», αλλά και την παιδαγωγική επάρκεια σε συνέχεια της πολυετούς 
διδακτικής της εμπειρίας, δίνει το έναυσμα στους πολίτες να ευαισθητοποιηθούν και να 
ανταποκριθούν στα κρίσιμα θέματα διατήρησης και προστασίας της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Το παρόν έργο αποτελεί μέτρο της γνώσης, ευαισθησίας και εμπειρίας που 
χαρακτηρίζει την ίδια και έχει το χαρακτήρα σημαντικής πρωτοβουλίας με ιδιαίτερη σημασία 
στις μέρες μας, χαρακτηρίζοντας τους ενεργούς πολίτες αρωγούς στη σημερινή εποχή για την 
αντιμετώπιση της πολυ-επίπεδης κρίσης.  
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ΓΕΝΙΚΑ 

Υπάρχει ένα έλλειμμα εκπαιδευτικού υλικού αγωγής και ευαισθητοποίησης των πολιτών 
στην κατεύθυνση του πολιτιστικού περιβάλλοντος και της Προστασίας Μνημείων, που θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις κοινωνικές ομάδες για τη μύησής τους  στην κατεύθυνση 
των ορθών τρόπων ενεργοποίησης και συμμετοχής τους. 

 Η εκπαίδευση τόσο των ατόμων σχολικής ηλικίας, όσο και των ενήλικων πολιτών 
θα  μπορούσε να διευκολυνθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική αν υπήρχε διαθέσιμο ένα 
ανάλογο διδακτικό υλικό.   

  Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η εμπειρία που σύμφωνα με τον Jarvis 
(Jarvis 2004 α), είναι «η υποκειμενική επίγνωση μιας τωρινής κατάστασης, η οποία 
(επίγνωση) επέρχεται μόνο υπό το φως προγενέστερων εμπειριών». Επιδιώκεται η εμπειρική 
εκπαίδευση, δηλαδή αυτή «τη μορφή εκπαίδευσης που εκθέτει τους εκπαιδευόμενους σε μια 
εμπειρία και στη συνέχεια ενθαρρύνει το στοχασμό επάνω σε αυτήν ώστε να αναπτυχθούν 
νέες ικανότητες, νέες στάσεις ή νέοι τρόποι σκέψης» (Lewis και Williams, 1994). Ο όρος 
εμπειρική εκπαίδευση είναι πιο εύστοχος από τον όρο εμπειρική μάθηση. Ο πρώτος 
υποδηλώνει τις σχεδιασμένες και συγκροτημένες δραστηριότητες μάθησης που 
οργανώνονται μέσα σε συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς θεσμούς, ενώ ο δεύτερος 
υποδηλώνει όλες ανεξαιρέτως τις δραστηριότητες μάθησης, συμπεριλαμβανομένων των 
άτυπων ή και εκείνων που πραγματοποιούνται καθημερινά με φυσικό, μη οργανωμένο 
τρόπο. 

Με τη δυναμική της διάσταση και τη σιωπηρή δύναμη και γοητεία που ασκεί η 
έρευνα και η χειροπιαστή εμπειρική μελέτη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, είναι πιθανόν 
όσοι εμπλακούν να αποκτήσουν μιαν άλλη αίσθηση της εκπαιδευτικής αξίας των 
«επιστημονικών» γνώσεων. Η μελέτη αυτή είναι που διεγείρει στον άνθρωπο αισθήματα 
ανανέωσης και αυθορμητισμού, καθώς μαθαίνει να βλέπει το περιβάλλον του με αγάπη και 
σεβασμό από επιστημονική και αισθητική πλευρά. 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ/ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Όταν αναφέρονται οι παιδαγωγοί σε εμπειρίες ως εναύσματα μάθησης, εννοούν αυτές στις 
οποίες εκτίθενται οι εκπαιδευόμενοι, τις βιώνουν άμεσα, γίνονται αντιληπτές  από τις 
αισθήσεις τους και έχουν χαρακτήρα ενεργητικής πράξης (Φίλλιπς 2004). Πρόκειται για 
μεθόδους που περιλαμβάνουν παιχνίδια, προσομοιώσεις, μελέτες περίπτωσης, ψυχόδραμα,  
παιχνίδι ρόλων κ.ά. Ορισμένοι παιδαγωγοί, μάλιστα, συγκαταλέγουν μέσα στις εμπειρίες  και 
τις εισηγήσεις ή τις αυτομορφωτικές δραστηριότητες (Boud, Keogh, Walker, 2002α). Ο Jarvis 
(Jarvis 2004, β) κάνοντας μια συστηματική θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος,  εξηγεί ότι 
υπάρχουν δύο ειδών εκπαιδευτικές εμπειρίες: α) οι πρωτογενείς εμπειρίες, όπου οι 
εκπαιδευόμενοι εισέρχονται σε μια κατάσταση, τη βιώνουν άμεσα μέσω των αισθητήριων 
οργάνων και μπορούν είτε να ενεργήσουν είτε να σκεφτούν γύρω από αυτήν, β) οι 
δευτερογενείς εμπειρίες, όπου οι εκπαιδευόμενοι βιώνουν έμμεσα την εμπειρία ενός 
γεγονότος ή φαινόμενου. Την άμεση εμπειρία αυτού μπορεί να την είχε ο εκπαιδευτής ή 
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κάποιος από τους εκπαιδευόμενους που τώρα τη μεταφέρει στους άλλους συμμετέχοντες είτε 
μέσω λόγου, είτε γραπτού κειμένου, είτε οπτικοακουστικού υλικού. Άλλη πάλι περίπτωση 
είναι, κανείς από τους συμμετέχοντες, ούτε ο εκπαιδευτής, να μην είχε άμεση εμπειρία του 
γεγονότος ή φαινόμενου που συζητείται, αλλά όλοι μαζί να βιώνουν έμμεσα την εμπειρία 
μέσα από μια διήγηση, ένα γραπτό κείμενο, μια ταινία ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό κτλ. 
Σύμφωνα με αυτή την άποψη, η επεξεργασία των εμπειριών για μαθησιακούς σκοπούς 
πραγματοποιείται ανεξάρτητα από τις εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιεί ένας 
εκπαιδευτής, επομένως κάθε μορφή εκπαίδευσης είναι δυνατόν να θεωρείται εμπειρική και 
κάθε εκπαιδευτής μπορεί να χρησιμοποιεί το καταλυτικής σημασίας μέσο μάθησης που είναι 
η συστηματική επεξεργασία της εμπειρίας. 

Ο Αμερικανός παιδαγωγός θεμελιωτής της ανθρωπιστικής παιδείας John Dewey 
υπήρξε ο πρώτος διανοητής  που ασχολήθηκε συστηματικά με την εμπειρική εκπαίδευση. Στο 
βασικό έργο του «Εμπειρία και Εκπαίδευση» (1933, ελληνική έκδοση 1980) ισχυρίζεται ότι 
κάθε άνθρωπος είναι δυνατόν να βρίσκεται σε μια συνεχή διεργασία ανάπτυξης που 
βασίζεται στη συνεχιζόμενη εκπαίδευσή του, στο βαθμό που η προηγούμενη εκπαίδευση που 
έλαβε θέτει τις κατάλληλες βάσεις. Ο Dewey θεωρεί ότι αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει η 
παραδοσιακή εκπαίδευση, αυτή που απαιτεί από τους νέους απλώς να αφομοιώνουν όσα 
έχουν γραφτεί στα βιβλία ή υπάρχουν στο μυαλό των διδασκόντων. Χρειάζεται να 
διαμορφωθεί ένα διαφορετικό σύστημα εκπαίδευσης, τέτοιο που να επιτρέπει στους νέους να 
εμπλέκονται σε εμπειρίες με παιδευτική αξία, μέσα από τις οποίες υποκινείται η περιέργεια, 
ενδυναμώνεται η πρωτοβουλία και διαμορφώνεται η επιθυμία για περισσότερη μάθηση 
(Dewey, 1916).  

Με αυτό τον τρόπο η εκπαίδευση που βασίζεται στην αξιοποίηση των εμπειριών 
γίνεται κινητήρια δύναμη συνεχούς μάθησης. Καθώς προετοιμάζει τα άτομα για την 
αναζήτηση και αξιοποίηση νέων εμπειριών που θα τους προσδίδουν γνώσεις και ικανότητες 
σε βαθύτερο επίπεδο. Έτσι έθεσε τις αρχές της εκπαίδευσης μέσα από την αξιοποίηση της 
εμπειρίας 

Ο Dewey προχώρησε  ακόμη  στη διατύπωση συγκεκριμένης μεθοδολογίας, 
αξιοποίησης εμπειριών. Περιγράφει την εμπειρική εκπαίδευση σαν έναν αέναο κύκλο, όπου 
σε κάθε στάδιο το άτομο εμπλέκεται σε μια εμπειρία και στη συνέχεια προβαίνει σε 
συστηματική παρατήρηση των συνθηκών και συγκέντρωση πληροφοριών, αντιλαμβάνεται 
τις διαστάσεις του προβλήματος και τις διασυνδέσεις μεταξύ των μερών του και προβλέπει 
τις συνέπειες της ίδιας του της δράσης που ενδεχομένως θα απορρεύσει μέσα από την 
διεργασία που προηγήθηκε. Συνοψίζοντας, ο Dewey προσδιόρισε ότι η εκπαίδευση είναι η 
διεργασία άντλησης νοήματος από την εμπειρία και ότι ο στοχασμός επάνω στην εμπειρία 
είναι το κύριο στοιχείο της αυτής της διεργασίας. Οι απόψεις του Dewey αποτέλεσαν σημείο 
αναφοράς για πολλούς  παιδαγωγούς στις αρχές του 20ού αιώνα.  Βαθιά επηρεαστήκαν από 
την ανθρωπιστική θεωρία του  ορισμένοι από τους θεμελιωτές της εκπαίδευσης ενηλίκων, 
όπως ο Lindeman (1926), ο Knowles (1970), ο Carl Rogers (1961, 1972).  

Οι D. Boud, R. Keogh  και D. Walker (2002, β) ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με τη σημασία 
και το ρόλο του στοχασμού στην εκπαιδευτική διεργασία. Θεωρούν ως το πιο σημαντικό το 
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στάδιο μάθησης αυτό της επεξεργασίας της εμπειρίας (στοχασμός). Κατά συνέπεια πρέπει να 
σχεδιάζεται με προσοχή και να αφιερώνεται επαρκής χρόνος της όλης διαδικασίας σ’ αυτό. 
Παράλληλα, προτείνουν μια σειρά από εκπαιδευτικές στρατηγικές που μπορούν να 
βοηθήσουν την ανάπτυξη του στοχασμού. Οι εκπαιδευόμενοι εμπλέκονται στην 
εκπαιδευτική εμπειρία ακολουθώντας ορισμένα στάδια στοχαστικών διεργασιών, μέσα από 
τα οποία γίνεται συστηματική επεξεργασία της εμπειρίας. Εναύσματα απόκτησης εμπειριών 
είναι εισηγήσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, μελέτη διδακτικού υλικού κ.ά.  

Την εκπαιδευτική εμπειρία οι παραπάνω τρεις στοχαστές την ορίζουν ως νοητική και 
συναισθηματική ανταπόκριση σε καταστάσεις ή γεγονότα. Όσον αφορά τα αποτελέσματα των 
στοχαστικών διεργασιών, θεωρούν ότι αυτές δεν οδηγούν απαραίτητα σε δράση εξωτερική 
και παρατηρήσιμη. Είναι δυνατόν το αποτέλεσμά τους να εντοπίζεται στη συνειδητοποίηση 
μιας κατάστασης, στην ανάπτυξη γνώσεων και ικανοτήτων, στην ετοιμότητα για την 
εφαρμογή τους. Από την άλλη όμως πλευρά, οι συγγραφείς θεωρούν ότι μια ολοκληρωμένη 
στοχαστική διεργασία δεν μπορεί παρά να δημιουργεί στο άτομο μια εσωτερική δέσμευση 
απέναντι σε αυτά που έμαθε. Αισθάνεται, δηλαδή, την ανάγκη να δοκιμάσει σε πραγματικές 
συνθήκες όσα έμαθε, οπότε με αυτή την έννοια ο στοχασμός οδηγεί σε δέσμευση για δράση. 

Μια άλλη πρόταση ενίσχυσης του στοχασμού προτείνεται από τον Perkins που 
διαμόρφωσε και εφάρμοσε στην εκπαιδευτική πράξη μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία με 
βάση την οποία τα άτομα, μέσα από τη συστηματική παρατήρηση των έργων τέχνης, είναι 
δυνατόν να αναπτύσσουν την αυτό-οργάνωση της σκέψης τους και την ικανότητά τους για 
κριτικό στοχασμό. «Η τέχνη βοηθά (στην κινητοποίηση των διανοητικών δυνάμεων) με φυσικό 
τρόπο. Η παρατήρηση των έργων τέχνης υποκινεί και ενθαρρύνει τη στοχαστική διάθεση, ακριβώς 
γιατί απαιτείται μια σκεπτόμενη στάση προκειμένου να ανακαλύψουμε τι έχουν να μας δείξουν και 
να μας πουν. Επίσης, τα έργα τέχνης συνδέονται με τις κοινωνικές, προσωπικές και άλλες 
διαστάσεις της ζωής με ισχυρούς συναισθηματικούς δεσμούς. Επομένως, η παρατήρηση των έργων 
τέχνης μπορεί να οικοδομήσει ορισμένες σημαντικές διαθέσεις στοχασμού καλύτερα από πολλές 
άλλες διεργασίες.» (Perkins, 1994, σ. 4) 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ PROJECT ΚΑΙ ΤΙ ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT 

Η λέξη project έχει λατινική προέλευση και προέρχεται είτε από το ρήμα projectum που 
σημαίνει ό, τι και το αρχαίο ελληνικό ρήμα προβάλλω, δηλαδή ρίχνω προς τα εμπρός, είτε 
από το projicere σημαίνει σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου. Προέρχεται από το 
χώρο των επιχειρήσεων, καθώς εκεί χρησιμοποιήθηκε αρχικά και αναφέρεται στην καλά 
καθορισμένη χρονικά και θεματικά εργασία. Άρα ως project θα χαρακτηρίζαμε ένα σχέδιο 
εργασίας, ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται και υλοποιείται από πολλούς, από προτάσεις, 
σκέψεις και επιθυμίες τους.  

Χρησιμοποιήθηκε από τους παιδαγωγούς στις αρχές του 20ου αιώνα, όπως ο παιδαγωγός 
Richards που εννοούσε με αυτόν τον όρο τη διδασκαλία της χειρωνακτικής εργασίας 
σύμφωνα με ορισμένο τρόπο.  Στον όρο τώρα μέθοδος Project κυρίαρχη θέση και σημασία 
έχει η λέξη μέθοδος. Κι όλοι γνωρίζουμε ότι η λέξη μέθοδος σημαίνει τον τρόπο της έρευνας, 
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τον τρόπο με τον οποίο κάποιος εκτελεί αυτά που σκέφτηκε. Στη γενική Διδακτική  ο όρος  
«μέθοδος» σημαίνει το δρόμο που ακολουθεί ο δάσκαλος κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
του, ώστε να πετύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους και τους σκοπούς μιας 
συγκεκριμένης ενότητας.  

 Επομένως η μέθοδος Project ή η μέθοδος των σχεδίων εργασίας περιλαμβάνει μια ομάδα 
ατόμων που: 

 αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα 
 προγραμματίζει μόνη της την πορεία των ενεργειών της 
 και ενεργεί με σκοπό την ολοκλήρωση του στόχου που έχει προγραμματίσει. 

 Εν κατακλείδι, η μέθοδος Project είναι ένας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία 
συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι, και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από 
όλους όσους συμμετέχουν. 
 
 Οι διδακτικές συνέπειες της μεθόδου Project όσον αφορά στη σχολική ζωή, όπου τα 
τελευταία χρόνια προσπαθεί να κερδίσει έδαφος (Χρυσαφίδης 2002, Ντολιόπουλος 2001) 
είναι: 
1. Συσχετισμός του διδακτέου με την καθημερινή ζωή. Ο μαθητευόμενος γίνεται ενεργό 

κομμάτι μιας ζωντανής διαδικασίας απόκτησης γνώσης (βιωματική – επικοινωνιακή 
διδασκαλία). 

2. Δραστηριοποίηση των μαθητών. Οι μαθητευόμενοι μέσα από τη διαδικασία δημιουργίας 
αναζητούν οι ίδιοι τη γνώση, καθορίζοντας μόνοι τους τα όρια που θα σταματήσουν. 

3. Καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης. Ο μαθητευόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει 
σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια, την δική του αισθητική και τις δικές του εμπειρίες. 

4. Συνεργατικότητα. Η επικοινωνιακή σχέση δασκάλου  μαθητευόμενου στην 
παραδοσιακή διδασκαλία, σπάει και έτσι όλοι οι μαθητευόμενοι που συμμετέχουν στην 
ομάδα συνεργάζονται μεταξύ τους.   

5. Διαφοροποιημένη διδασκαλία. Ο κάθε εκπαιδευόμενος ασχολείται με το κομμάτι του 
Project που είναι πιο κοντά στις ανάγκες και στα ενδιαφέροντα του. 

6. Διαθεματική προσέγγιση. Η ολοκλήρωση του Project  περιλαμβάνει γνώσεις από διάφορα 
διδακτικά αντικείμενα που πρέπει να συνδυαστούν για το τελικό αποτέλεσμα. 

7. Ένταξη της σχολικής ζωής στην κοινωνία και εμπλοκή της κοινωνίας στη σχολική ζωή. 
Η μέθοδος Project ως μια βιωματική - επικοινωνιακή διδασκαλία είναι φυσικό να 
συλλέγει βιώματα και από τον κοινωνικό περίγυρο. Ο μαθητευόμενος μαθαίνει να δρα 
δημοκρατικά και μεταφέρει τα βιώματα του ως άτομο αλλά και ως ομάδα στην τοπική 
κοινωνία. 

8. Ο ρόλος του καθοδηγητή/δασκάλου αλλάζει από τα κλασικά πρότυπα, δεν είναι ο 
αλάνθαστος φορέας της γνώσης, αλλά ο συντονιστής των διαδικασιών, ο βοηθός στις 
αναζητήσεις και ο συνεργάτης των μαθητευόμενων. Δημιουργεί τις κατάλληλες 
συνθήκες που προκαλούν στους μαθητές προβληματισμούς και διάθεση για αναζήτηση 
και δημιουργία. 
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 Στο σημείο αυτό πάντως πρέπει να τονιστεί ότι σ’ αυτή τη μέθοδο δεν έχει και τόσο 
μεγάλη σημασία το αν θα παραχθεί στο τέλος κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα, όπου 
επικεντρώνεται συνήθως η αγωνία του εκπαιδευτικού. Στη μέθοδο Project έχει μεγαλύτερη 
σημασία ο δρόμος που οδηγεί στο όποιο αποτέλεσμα, οι διάφορες εμπειρίες που αποκτά 
κανείς στην πορεία προς τον αρχικό σκοπό του. Γιατί μέσα από τις διάφορες καταστάσεις που 
θα συναντήσει κανείς, τις εμπειρίες και τις προσπάθειες επίλυσης των προβλημάτων, που 
φυσικό είναι να ανακύπτουν στην πορεία, πηγάζει η απόκτηση ποικίλων δεξιοτήτων και, εν 
κατακλείδι, η μόρφωση.  
 

 

 

 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ PROJECT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι από τις προσφορότερες για την ευαισθητοποίηση 

των νέων και μεγαλύτερων σε ηλικία πολιτών στην προστασία της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς τόσο του τόπου μας, όσο και της Παγκόσμιας, φιλοδοξεί να εμφυσήσει στους 

εκπαιδευόμενους την επιθυμία για απόκτηση νέας γνώσης και να τους δώσει την ευκαιρία 

“να μάθουν πώς να μαθαίνουν” τώρα, και στο μέλλον (δια βίου μάθηση). Να τους καταστήσει 

ικανούς να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των καταστάσεων, να αντιμετωπίζουν τις 

προκλήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας και να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι και στη διαμόρφωση της νέας εποχής (Βαϊνά, 1996). Επίσης,  να διαμορφώσει 

πολίτες με σφαιρική αντίληψη της έννοιας του περιβάλλοντος, γνώση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, αλλά και κατανόηση των αιτίων που τα προκαλούν. Να εγείρει το ενδιαφέρον 

τους και να τους καταστήσει ικανούς να συμμετέχουν στον προσδιορισμό και στην επίλυσή 

τους με ανάληψη ατομικής και συλλογικής δράσης, κυρίως όμως για την πρόληψή τους. 

Επιπλέον να προσπαθούν να βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής, για έναν κόσμο βιώσιμο με 

στόχο την αειφορία. Εξασφαλίζει επίσης τη διαθεματική, διεπιστημονική και ολιστική 

προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος. Ταυτόχρονα ευνοεί τόσο τη συλλογική, όσο και την 

εξατομικευμένη διδασκαλία και καλλιεργεί στάσεις και συμπεριφορές φιλικές με το 

περιβάλλον.



 



 

  

  

  

ΣΣΧΧΕΕΔΔΙΙΑΑ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  

ΓΓΙΙΑΑ  

ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ    ΒΒΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΩΩΝΝ      

ΔΔΡΡΑΑΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΩΩΝΝ  

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
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1. ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ  

Ο λόγος έχει τεράστια δύναμη. Ως σύνολο μπορεί να καθηλώνει, να επηρεάζει, να εκφράζει 
νοήματα και ιδέες. Η γλώσσα αποτελεί, ασφαλώς, όργανο επικοινωνίας, αλλά παράλληλα 
συνδέεται με την ανθρώπινη σκέψη και είναι φορέας κάθε διανοητικής ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Την ένταση τη δίνουν οι λέξεις που τον συνθέτουν και οι έννοιες που 
αντιπροσωπεύουν. Η έννοια ή οι έννοιες που αντιπροσωπεύει κάθε λέξη δεν ήταν πάντα η 
ίδια στην πορεία του χρόνου, εξελίσσονται. Η προέλευση των λέξεων στις διάφορες γλώσσες 
είναι τις περισσότερες φορές  σχετικές μεταξύ τους.  
 

 

Κουίζ: Αντιστοίχηση λέξεων με γλώσσα 

civilisation civilization πολιτισμός civilisatie civiltà zivilisation 

Ελληνική Ιταλική Γερμανική Γαλλική Αγγλική Ολλανδική 

cultura Kultur culture beschaving  culture κουλτούρα 

 

 Αναζήτηση της έννοιας του πολιτισμού στη φιλοσοφία.   

 Χρησιμοποιώντας ελληνικά και ξενόγλωσσα λεξικά* ερευνήστε ποιο είναι το 
περιεχόμενο των  λέξεων στις ευρωπαϊκές γλώσσες. Ποια είναι η αρχική προέλευση των 
όρων σε κάθε γλώσσα, δηλαδή η ετυμολογία τους, και πώς εξελίχθηκαν. Πώς περνούν οι 
σημασίες από τη μια γλώσσα στην άλλη ως προς την προέλευση. 

 Ανάλογα με την ευχέρεια των μελών της ομάδας σε ξένη/ες γλώσσα/ες ασχοληθείτε με 
οικογένειες λέξεων σε κάθε γλώσσα Π.χ. γαλλικά: civiliser, civilisé, civil, κτλ., ιταλικά: 
incivilmentο, civiltà κ.ο.κ. Ποια η σημασία τους -αναζητήστε σχέσεις φωνητικές, 
μορφολογικές, κοινής ρίζας, αντιδάνεια κ.ά. 

 Διάκριση των εννοιών πολιτισμού και κουλτούρας. Ποια αντιπροσωπεύει τις  
πνευματικές αξίες, και ποια τις υποδεέστερες υλικές. Πώς σχετίζονται με τις έννοιες 
«καλλιέργεια» και «παιδεία». 

 Πολιτιστικός ή πολιτισμικός: ορθή χρήση της κατάλληλης λέξης. Ομοιότητες και 
διαφορές. 
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Για να ανταποκριθείτε στο σχέδιο εργασίας εκτός από τον/τους εκπαιδευτές του 
προγράμματος ζητήστε βοήθεια από καθηγητές γλωσσικών μαθημάτων (ελληνικής 
φιλολογίας και ξενόγλωσσων φιλολογιών), και αν είναι δυνατόν από γλωσσολόγο. Θα 
χρειαστούν αναλυτικά ετυμολογικά λεξικά ελληνικά και ξενόγλωσσα που υπάρχουν σε 
δημόσιες βιβλιοθήκες (όπως η Εθνική Βιβλιοθήκη, οι Δημοτικές, οι ηλεκτρονικές των 
σχολικών μονάδων, ηλεκτρονικά λεξικά του διαδικτύου, εγκυκλοπαιδικά λεξικά κ.ά.)  
 
* Ετυμολογικό Λεξικό Ανδριώτη, Ορθογραφικό- Ερμηνευτικό Δ. Δημητράκου,  Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
Μπαμπινιώτη, Nouveau petit Larousse illustré, Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Il nuovo Dizionario 
Italiano Gerzanti, κτλ. 



18  Τασούλα Γεωργιάδου 
 

Philosophia Ancilla/ Academica III 
 

 

2. Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ  

      ΠΩΣ   ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ. 

Στον ιστοχώρο της UNESCO (http://whc.unesco.org/en/about/) θα βρείτε πλούσιο υλικό για τα 
μνημεία που βρίσκονται κάτω από την προστασία της ως μέρος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς (ΠΠΚ). Μπορείτε να ξεναγηθείτε στις ιστοσελίδες του αφού επιλέξετε τη γλώσσα που 
γνωρίζουν καλύτερα τα μέλη της ομάδας σας, από αυτές που είναι διαθέσιμες, φυσικά. 

 

 

 
με το λογότυπο της Γαλλικής version  

(η εικόνα του φόντου δεν είναι σταθερή, αλλά εναλλάσσεται αρκετά γρήγορα) 

 

 

Με το λογότυπο της Αγγλικής version  

(η εικόνα του φόντου δεν είναι σταθερή, αλλά εναλλάσσεται αρκετά γρήγορα) 

 

 

 Μάθετε λίγα στοιχεία για την υπηρεσία World Heritage UNESCO: όπως 

Ποιο είναι το αντικείμενο ενασχόλησης της. Πότε δημιουργήθηκε. Πού εδράζεται. Ποιες 

προϋποθέσεις και κριτήρια πρέπει να πληρεί ένα μνημείο,  αρχιτεκτονικό σύνολο ή άλλο 

πολιτιστικό αγαθό, για να μπει κάτω από την προστασία της UNESCO. Ποιο είναι το σήμα 

κατατεθέν/λογότυπο των πολιτιστικών αγαθών της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς και τι συμβολίζει η απεικόνιση; 

 

 Στην αρχική ιστοσελίδα θα βρείτε ένα διαδραστικό παγκόσμιο χάρτη, όπου κουκίδες 
αντιπροσωπεύουν τα προστατευόμενα πολιτιστικά αγαθά. Από πρώτη ανάγνωση πού 
εντοπίζονται τα περισσότερα; Ποιες είναι οι περιοχές του κόσμου με προστατευόμενα 
μνημεία κατά φθίνουσα σειρά;  
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 Δουλεύοντας κατά γεωγραφικές ηπείρους αναζητήστε τον ακριβή αριθμό 
προστατευομένων πολιτιστικών αγαθών. 

 

Αμερική Ασία Αφρική Ευρώπη Ωκεανία 

     

 

 Αποδώστε με ραβδόγραμμα τον παραπάνω πίνακα. 

 Σχεδιάστε σε χαρτί του μέτρου μεγάλων διαστάσεων το περίγραμμα του χάρτη κάθε 
ηπείρου, και το περίγραμμα των χωρών. Χρωματίστε με διαφορετικό τρόπο κάθε ήπειρο. 
Εκτυπώστε τις εικόνες των προστατευόμενων μνημείων σε διαστάσεις της τάξης του 
εκατοστού, και τοποθετήστε τες στα ανάλογα σημεία στο χάρτη. 

 Καταγράψτε τις πληροφορίες που δίνει ο ιστοχώρος της UNESCO για κάθε μνημείο και 
μεταφράστε τις στα ελληνικά. Φτιάξτε ένα ντοσιέ κατά ήπειρο και κράτος με τα κείμενα 
που προέκυψαν και τις εικόνες που έχετε στη διάθεσή σας.   

 Αναζητήστε τον κατάλογο των πολιτιστικών αγαθών κατά Ευρωπαϊκό κράτος. 
Καταγράψτε τον αριθμό τους και κατασκευάστε ένα ραβδόγραμμα με άξονες τα κράτη 
(άξονα των χ) και τον αριθμό μνημείων (άξονα των ψ). Αποδώστε την ποσόστωση των 
ευρωπαϊκών μνημείων ΠΠΚ ανά  κράτος με στατιστική πίττα.  
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 Καταρτίστε τον κατάλογο των ελληνικών πολιτιστικών αγαθών της ΠΠΚ. 
Καταγράψτε τις πληροφορίες και εικονικό υλικό που τα συνοδεύει. Στη συνέχεια 
αντιστοιχίστε τα στο χρονολόγιο με βάση την ηλικία τους.  

 Επαναλάβατε το ίδιο (σε παράλληλο χρονολόγιο) για τα ιταλικά, τα γαλλικά, τα 
αγγλικά, ισπανικά κτλ. πολιτιστικά αγαθά ΠΠΚ.  

 Επιλέξτε και συνδυάστε ζεύγη χρονολογίων με τις ηλικίες των μνημείων, όπου το 
πρώτο μέλος είναι η Ελλάδα και δεύτερο κάποιο άλλο ευρωπαϊκό κράτος της 
επιλογής σας.  Συγκρίνετε τις ζώνες και σχολιάστε τα αποτελέσματα. 

 Επαναλάβατε την σύγκριση με ασιατικά, νοτιοαμερικανικά, αφρικανικά  κράτη. 

 Υποθέστε ότι αποτελείτε μια ομάδα που θέλετε (και έχετε αρμοδιότητα) να 
προωθήσετε την ένταξη ενός μνημείου της περιοχής σας στην ΠΠΚ. Συντάξτε μια 
υποτυπώδη έκθεση που παρουσιάζει τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και υποστηρίζει 
ένθερμα την επιθυμία σας.  

 Μπορεί ο φάκελος /έκθεση να αφορά ένα μνημείο/σύνολο που γνωρίζετε από 
επίσκεψή σας σε άλλο κράτος και που ενώ αξίζει να ενταχθεί δεν το φρόντισαν οι 
υπηρεσίες ή οι πολίτες του από άγνοια, αδυναμία ή άλλες πιο αναγκαίες γι’ αυτούς 
προτεραιότητες. 

 Εκθέστε το υλικό που διαμορφώσατε στο χώρο που δουλεύουν οι ομάδες σας και 
καλέστε κοινό για να το παρουσιάσετε με κατάλληλες διαλέξεις και προβολές. Ένας 
υπολογιστής συνδεδεμένος με το διαδίκτυο θα επιτρέπει την πλοήγηση του κοινού 
στα μνημεία της ΠΠΚ.  
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3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ 

Δεν νοείται σήμερα δόμηση σύγχρονων κατασκευών χωρίς οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, 

πλαστικές ύλες και γυαλί. Οι ιστορικές και παραδοσιακές κατασκευές, όμως, δεν 

οικοδομήθηκαν από αυτά τα υλικά. Αρχικά ο άνθρωπος χρησιμοποίησε έτοιμα υλικά, όπως 

τα εύρισκε στη φύση, που με στοιχειώδη κατεργασία τα μεταποιούσε. Ασχολήθηκε με την 

αναζήτηση καινούριων υλικών καλύτερης ποιότητας από τους λίθους και τα ξύλα, ώστε να 

κατασκευάσει καλύτερες κατοικίες και να βελτιώσει έτσι τις συνθήκες ζωής του.  

 

 

Νεολιθική Εποχή 8000-3000 

π.Χ. Χοιροκοιτία Κύπρου. 

 

2000 π.Χ. Στόουνχεντζ Ν. 

Αγγλία, ογκόλιθοι από 

ψαμμίτη. 

 

1700-1400 π.Χ., Μινωικό 

Ανάκτορο, αιθ. θρόνου: λίθοι, 

ξύλα, επιχρίσματα.  

Ακρωτήρι Θήρας 1650 

π.Χ: λαξευτοί λίθοι, ξύλο, 

λασπότουβλα.   

Λούξορ Αίγυπτου 1400-1360 

π.Χ.: λαξευτοί λίθοι, 

γρανίτες, ξύλο. 

 

1300-1250 π.Χ. Πύλη 

Λεόντων στις Μυκήνες 

λίθινοι ογκόλιθοι. 

 

5ος αιώνας π.Χ., Παρθενώνας: 

πεντελικό μάρμαρο, χρυσός, 

ξύλο, μεταλλικοί σύνδεσμοι.  

Ελληνιστική περίοδος, 

Θέατρο Φιλίππων: 

μάρμαρα, πλίνθοι, 

κονιάματα. 

Ρωμαϊκή περίοδος –Μικρό 

Κολοσσαίο στη Τυνησία: 

Λαξευμένη τοπική πέτρα, 

πλίνθοι. 

 

Βυζαντινοί χρόνοι 3ος-14ος  

μ.Χ: συμπαγείς οπτόπλινοι, 

ισχυρά κονιάματα αρμών. 

 

Μεσαίωνας12ος. μ.Χ.  Κάστρο 

Λεμεσού: Σταυρο-θόλια 

τοιχοποιίες πωρόλιθου. 

Μεσαίωνας13ος. μ.Χ. 
Γοτθική Τέχνη: Ρόδακες με 
βιτρώ, γλυπτές 
διακοσμήσεις, λιθοδομές. 
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Αναγεννησιακά κτίσμα-τα, 

15ος μ.Χ.: πλινθο-δομές, 

τοξωτά παράθυ-ρα, γυαλί και 

ξύλο.  

 

Εποχή Μπαρόκ 17ος μ.Χ. 

Όπερα Βιέννης: γλυπτά, 

καμπυλότητες, ορείχαλκος, 

μόλυβδος.   

 

19ος μ.Χ. Νεοκλασσικό στυλ, 

Ζάππειο Μέγαρο: κίονες, 

ορθομαρμαρώσεις, κεντητά 

κιγκλιδώματα. 

Αρχές 20ου Αρτ  Νουβώ 

Βρυξέλλες: βιομηχανικά 

υλικά, μέταλλο, γυαλί. 

 

Παραδοσιακά κονιάματα (σε μνημεία και ιστορικά κτίρια στα οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

τσιμέντο) συναντώνται σε έργα των δύο τελευταίων χιλιετηρίδων όπως είναι: τοιχογραφίες, 

ψηφιδωτά, πλινθοδομές, πατώματα και στέγες. Το πρώτο από τα υλικά αυτά, που το 

βρίσκουμε εύκολα και σε αφθονία στη φύση, είναι το αργιλικό χώμα που όταν αναμιχθεί με 

νερό  δημιουργείται μια εύπλαστη μάζα που στερεοποιείται όταν εκτεθεί στον ήλιο ή όταν 

ψηθεί. Οι Ασσύριοι και οι Βαβυλώνιοι χρησιμοποιούσαν αργιλούχα υλικά (πηλό) στις 

κατασκευές τους. Οι Αιγύπτιοι ανακάλυψαν τις καλές συνδετικές ιδιότητες της ασβέστου και 

της γύψου και χρησιμοποίησαν τα υλικά αυτά στην κατασκευή των πυραμίδων. Οι Αρχαίοι 

Έλληνες βελτίωσαν της συνδετικές ιδιότητες των παραπάνω υλικών, ενώ οι Ρωμαίοι 

τελειοποίησαν ένα είδος τσιμέντου που ονομάσθηκε ρωμαϊκό και χρησιμοποιήθηκε σε 

μεγάλες κατασκευές όπως το Κολοσσαίο και τα Ρωμαϊκά Υδραγωγεία. Το 1824 ο Άγγλος 

μηχανικός Joseph Aspdin ανακάλυψε το τσιμέντο portland, που είναι το τσιμέντο που 

χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα και για το οποίο πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Η πρόοδος των 

επιστημών έχει οδηγήσει τα τελευταία χρόνια σε σύγχρονα οικοδομικά υλικά με καλύτερες 

ιδιότητες, όπως οι συνθετικές ρητίνες κ.ά.  

 Χρονολογική ταξινόμηση των ιστορικών κτισμάτων και συνόλων της περιοχής σας. 
Προσδιορίστε με ακρίβεια αιώνων τα αρχαία μνημεία και πεντηκονταετίας τα νεότερα. 
Καταγράψτε τα υλικά κατασκευής που διακρίνετε. Ποια θέση έχουν τα υλικά που 
βρίσκονται έτοιμα στη φύση σε σχέση με τα βιομηχανικά υλικά. Ποια είδη λίθων 
χρησιμοποιούνται και τι σχέση έχουν με τη πετρογραφία της περιοχής.  

 Προσέξτε την τεχνοτροπία δόμησης, το μέγεθος των δομικών μονάδων και τα 
αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά της κάθε εποχής.  Ζητήστε βοήθεια από τον καθηγητή 
των καλλιτεχνικών, έναν αρχιτέκτονα και ένα επιστήμονα που ασχολείται με τα υλικά.  

 Συζητήστε το θέμα της αξιοποίησης των φυσικών τοπικών υλικών. Εξετάστε αν αυτό 
απασχολεί τη σύγχρονη αρχιτεκτονική αντίληψη. 
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 Κονιάματα και κονίες: Διάκριση και ορισμοί ως θεωρητική κατάρτιση από τον 
εκπαιδευτή. Κατασκευάστε νοηματικό χάρτη με την κατηγοριοποίηση τους με διάφορα 
κριτήρια (τρόπο παρασκευής, τρόπο πήξης, χρήση). Αναζητήστε σε πηγές την ιστορική 
εξέλιξη των κονιαμάτων, τη διαφοροποίηση της σύστασης τους και το ρόλο κάθε 
συστατικού τους. 

 Ασχοληθείτε με τις εφαρμογές και τις χρήσεις των κονιαμάτων, από τις οποίες θα 
μπορούσατε να παραθέσετε και φωτογραφίες.  

 Προμηθεύοντας την ομάδα με τα υλικά όπως πηλό, γύψο, θηραϊκή γη, φυσικό τσιμέντο, 
τεχνητό τσιμέντο μπορεί να μελετηθεί η ανθεκτικότητα τους. Τα υλικά αυτά έχουν 
χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς στην κατασκευή σπιτιών και γενικά κτιρίων και θα έπρεπε 
να αντιμετωπίσουν τα καιρικά φαινόμενα αλλά και χτυπήματα, σεισμούς και τις 
συνθήκες της καθημερινής μας ζωής. Σκεφθείτε για ποιο λόγο ο πηλός αντικαταστάθηκε 
από το τσιμέντο. Προτείνεται η διεξαγωγή κατάλληλων ελέγχων στα διάφορα υλικά 
ώστε να διαπιστώσετε τις διαφορές που παρουσιάζουν τα υλικά ως προς την αντοχή σε 

διάφορες συνθήκες.  

 Κατασκευάστε δοκίμια σε παραλληλεπίπεδα καλούπια από τα υλικά και δοκιμάστε την 
αντοχή τους στο νερό (κατά πόσο διαβρώνονται ή διαλύονται), στο βάρος, σε εφελκυσμό 
και ίσως σε οξειδωτικές ουσίες. Καταγράψτε τα αποτελέσματα σε πίνακες και, σε 
συνδυασμό με το κόστος του κάθε υλικού, σχεδιάστε το ανάλογο διάγραμμα.   

 Επισκεφθείτε βιομηχανία της περιοχής όπου παράγονται κονιάματα. Ζητήστε να 
ξεναγηθείτε στα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις να ακούσετε για τις πρώτες ύλες, να 
δείτε τη γραμμή παραγωγής και πώς διενεργούνται οι έλεγχοι για τις μηχανικές αντοχές 

των διαφόρων κονιαμάτων. Συζητήστε στην ομάδα και  κάνετε  συγκρίσεις.  

 Μπορείτε να καταγράψετε τα δομικά υλικά  των κατασκευών στις   δύο εικόνες; Ποια 
από αυτά χρησιμοποιούνταν ήδη από τους πρώτους πολιτισμούς και ποια είναι 
σύγχρονα; 

 

 

Νεοκλασικά σπίτια της Ερμούπολης Σύρου στην οδό  Σ. 

Πρώιου. 

 

Φολέγανδρος σοκάκι στη Χώρα – Λαϊκή ανώνυμη 

αρχιτεκτονική των Κυκλάδων. 
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Λαϊκοί παραδοσιακοί καλλιτέχνες 

Πάνω σε κόντρα πλακέ σχεδιάστε γεωμετρικά ή ελεύθερα μοτίβα που θα μπορούσαν να 

συνιστούν σχέδια για βοτσαλωτή αυλή. Κατασκευάστε τη μακέτα της αυλής 

χρησιμοποιώντας μικρά βότσαλα που  αφού τα κολλήσετε αν δεν έχουν φυσικό χρώμα, θα τα 

χρωματίσετε με χρώματα της αρεσκείας σας. 
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4. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΕΣ/ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ  

Στα καταστήματα τουριστικών ειδών της περιοχής 

σας πωλούνται απομιμήσεις αρχαίων μνημείων και 

αγαλμάτων, από μάρμαρο ή γύψο.  

Προμηθευτείτε ομοιώματα και από τα δύο υλικά. 

Διαλέξτε απομιμήσεις που αναπαριστούν τόσο τη 

σημερινή μορφή που παρουσιάζει το μνημείο όσο και 

μοντέλα της πρωταρχικής κατάστασης.   

 

 

 

 Σε τρία από τα ομοιώματα θα προκληθούν φθορές που προσομοιάζουν με αυτές που 
δημιουργεί καταστρεπτικός σεισμός.  

o Για μια από τις απομιμήσεις  φροντίστε να κρατήσετε μια στοιχειώδη 
αποτύπωση – κάτοψη, πλάγια όψη.  

o Τοποθετήστε κάθε  απομίμηση ξεχωριστά σε μαλακό υφασμάτινο σάκο και 
χτυπήστε τον δυνατά με το περιεχόμενό του σε σκληρό έδαφος ή με 
βαριοπούλα έτσι, ώστε να σπάσει σε αρκετά κομμάτια. Αδειάστε προσεκτικά 
το τεμαχισμένο περιεχόμενο σε επίπεδη επιφάνεια και αριθμήστε τα 
κομμάτια.  

o Στη συνέχεια, προσπαθήστε ως ομάδα να σχεδιάσετε την ¨αναστήλωση¨ των 
ομοιώματων των μνημείων. Συγκρίνετε την απαίτηση της διαδικασίας 
¨αναστήλωσης¨ όταν υπάρχει τεκμηρίωση με γνωστή την αρχική μορφή, 
όταν υπάρχει αποτύπωση και όταν δεν υπάρχει αρχικό σχέδιο.  

 

 Συναρμολογήστε με υπομονή τα κομμάτια και κολλήστε τα. Δοκιμάστε διαφορετικά 
υλικά συγκόλλησης:  Συμπληρώστε με γύψο τα κενά που προέκυψαν από το 
θρυμματισμό σε κόκκους  κάποιων σημείων.  

 

 Μια άλλη  απομίμηση μνημείου θα υποστεί φθορά ανάλογη με αυτήν που προκαλεί η 
ρυπασμένη ατμόσφαιρα. Επιλέξτε  μαρμάρινο ομοίωμα.  

o Ανιχνεύστε με την αφή την τραχύτητα της επιφάνειας του, και παρατηρήστε 
το χρώμα του.     

o Ψεκάστε με όξινο διάλυμα την απομίμηση, προσέχοντας να κρατήσετε ένα 
μέρος ανέπαφο για συγκρίσεις. Χρησιμοποιήστε οικιακό καθαριστικό για 

Μοντέλο πρωταρχικής μορφής αρχαίου 
ναού, από κατάστημα τουριστικών 
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άλατα/στίγματα στη ντουσιέρα ή αναψυκτικό τύπου cola. Επαναλάβετε τον 
ψεκασμό για 5 ημέρες.  

o Παρατηρήστε την τραχύτητα της επιφάνειας και τη μεταβολή του χρώματος 
από τις χρωστικές (ιδιαίτερα στην περίπτωση της cola).  

o Σημειώστε τις παρατηρήσεις σας.  

 

 Υποβάλετε το ομοίωμα σε ατμόσφαιρα αιθάλης από καπνό κεριών. Προσπαθήστε να 
καθαρίσετε την επιφάνεια με νερό και αραιό διάλυμα σαπουνιού. Συγκρίνετε με το 
αυθεντικό μέρος του ομοιώματος που δεν ήρθε σε επαφή με τους ρύπους και 
σημειώστε τα αποτελέσματα του ¨καθαρισμού¨ που επιχειρήσατε.   
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5. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ  

Φαινόμενα φθοράς εμφανίζονται πολύ σύντομα σε όλες τις κατασκευές. Η ποιότητα των 
υλικών και, κυρίως, της διαδικασίας ορθής οικοδόμησης παίζουν σημαντικό ρόλο στη 
καθυστέρηση της. 
 

 

Αποσάθρωση κονιαμάτων και βιολογική φθορά   

από διείσδυση νερού (όμβρια, πλύσιμο σκάλας) 

 

Τα βρύα και οι λειχήνες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος 

στη βρεχόμενη οριζόντια επιφάνεια του επιχρίσματος 

(περιοχή με υψηλή υγρασία). 
 

 

Εξάνθηση αλάτων & αποσάθρωση κονιαμάτων από 

ανερχόμενη υγρασία (στην εξωτερική πλευρά του τοίχου 

λιμνάζει νερό από κακή κλίση δαπέδου)  

 

Καστανή σκληρή κρούστα στο μαρμάρινο δάπεδο 

δίπλα στον τοίχο από άλατα και σκόνη. Λευκοί λεκέδες 

από απόπλυση (σημείο εξωτερικού χώρου κάτω από 

βρύση που στάζει) 

 

Ρήξη τοιχίου από μπετόν μετά από διάβρωση του σιδερένιου 

οπλισμού. Είχε προηγηθεί ρωγμή από το σεισμό του 1999. 

 

Ρήξη της χαμηλής τοιχοποιίας από σεισμό στο σημείο 
στήριξης του κιγκλιδώματος & βιολογική φθορά σε 
περιβάλλον με υψηλή υγρασία. 
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 Συζήτηση στην ομάδα για τα είδη της φθοράς και τα αίτια της. Προβάλει ο εκπαιδευτής 
ανάλογες εικόνες και παρουσιάζεται το θέμα θεωρητικά. Καλούμε έναν ειδικό 
επιστήμονα των υλικών ή της προστασίας μνημείων για διάλεξη.  

 Εξοικείωση στην αναζήτηση της φθοράς και των αιτίων της, καταρχάς, από τους χώρους 
που ζούμε και κινούμαστε.   

o Φωτογραφίστε τα σημεία που εντοπίζονται φθαρμένα υλικά.  

o Ανιχνεύστε με μεγεθυντικό φακό τη βιολογική φθορά.  

o Καταγράψτε πως προκλήθηκε η φθορά, αφού προβληματιστείτε για τα αίτια 
ανάλογα: με το μικροκλίμα, το δίκτυο ύδρευση και αποχέτευσης, τη 
γειτνίαση με άλλα υλικά, τη συνήθη ροή του νερού όταν  καθαρίζεται ο 
χώρος ή βρέχει, τις πτώσεις αντικειμένων από τυχόν σεισμό, τις επεμβάσεις 
επισκευής κ.ά. 

 Με ανάλογο τρόπο προχωρήστε με την ομάδα σας και τη βοήθεια του/των 
εκπαιδευτού/τών σας στην «ανάγνωση» της φθοράς ιστορικών κτισμάτων και μνημείων 
της περιοχής σας.  

o Φωτογραφίστε τα επίκαιρα σημεία.  

o Συζητήστε με την ομάδα τα πιθανά αίτια.  

o Ρωτήστε να μάθετε το ιστορικό των καταπονήσεων από σεισμό και τι 
επεμβάσεις στήριξης ακολούθησαν. 

 Τι μέτρα προτείνουν οι επισκευαστές για τις φθορές του οικείου χώρου που μελετήσατε 
(σπίτι, σχολείο, στέγη συλλόγου κτλ.). Γιατί τα μέτρα αυτά δεν είναι πάντα κατάλληλα  
για τις ιστορικές κατασκευές και τα μνημεία. Γίνεται σχετική συζήτηση για τη 
συμβατότητα των παραδοσιακών με τα νέα υλικά. 

 Συχνά οι τοίχοι, αλλά και τα μαρμάρινα μέρη και οι τοιχοποιίες από εμφανή τούβλα, των 
σχολείων και άλλων δημοσίων κτιρίων γίνονται «καμβάς» για την παλέτα επίδοξων 
καλλιτεχνών της γραφιστικής ή απλά φορείς συνθημάτων κ.ά.  

o Προτείνετε τρόπους προστασίας ανάλογα με το είδος της επιφάνειας.  

o Αναζητήστε προϊόντα καθαρισμού και προστασίας σε χρωματοπωλεία και 
ειδικά καταστήματα.  

 Τα μηνύματα αγωγής δε βλάπτουν.  

o Κατασκευάστε πινακίδες με μηνύματα αποτροπής για graffiti, υπογράψτε με 
την ιδιότητα της ομάδας πρωτοβουλίας και αναρτήστε τις σε εμφανή σημεία.  

o Διαδώστε το μήνυμά σας με κάθε πρόσφορο τρόπο (εφημερίδα τοίχου, 
φυλλάδιο, συζήτηση με το κοινό). 
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  6. ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΒΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

Παρθενών  

"Ο Παρθενών έμεινε σχεδόν άθικτος επί σειράν αιώνων. Οι χριστιανοί κατά τον 4ο και 5ο μ.Χ. αιώνα 

έκαναν μικρές μετατροπές στο εσωτερικό (προσθήκη αψίδος, άνοιγμα, πλευρικών εισόδων, 

διαμόρφωσις κλιμακοστασίου ανόδου στην ΝΔ. γωνία του σηκού), όταν το μνημείο έγινε εκκλησία. 

Κατά το διάστημα της Φραγκοκρατίας χρησίμευσε σαν καθολική μητρόπολις των Φράγκων δουκών 

των Αθηνών. Αργότερα έγινε τζαμί. Στα 1687, μία έκρηξις πυρίτιδος (κατά την πολιορκία του κάστρου 

της Ακροπόλεως από τους Ενετούς προεκάλεσε φοβερή καταστροφή στον ναό, με την κατάρρευση του 

σηκού και των περισσοτέρων κιόνων της βορεινής πλευράς. Αργότερα, στα1801-1803, αφαιρέθηκαν 

από τον ερειπωμένο Παρθενώνα τα περισσότερα από τα γλυπτά του. Στο διάστημα μεταξύ 1835-1844 

το μνημείο απηλλάγη από τις νεώτερες προσθήκες και έγιναν καθαρισμοί, ενώ κατά τα έτη 1898-1929 

σημαντικά τμήματα ανεστηλώθησαν, όχι με απόλυτη επιτυχία πάντοτε". 

 

Χ. Θ. Μπούρας, Μαθήματα ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, 1968, τόμος Α', σ. 187. 

 

Ροτόντα –Άγιος Γεώργιος Θεσσαλονίκης 

Η Ροτόντα ανήκει στα περίκεντρα οικοδομήματα και το όνομά της οφείλεται στο σχήμα της. Κτίστηκε 

στα χρόνια του καίσαρα Γαλερίου γύρω στα 306 μ.Χ. ως ναός του Δία ή του Κάβειρου και κατ' άλλους 

ως Μαυσωλείο του Γαλερίου. Η θέση της βρίσκεται στον άξονα της μνημειώδους οδού που συνδέει τη 

θριαμβική αψίδα του Γαλερίου με το ανακτορικό συγκρότημα στα νότια. 

Κατά τον 50 αιώνα οι χριστιανοί μετέτρεψαν το κτίριο σε χριστιανικό ναό, αφού επέφεραν τις 

αναγκαίες αλλαγές και διαρρυθμίσεις, και τον αφιέρωσαν στους Αγίους Ασωμάτους. 

Το αρχικό κτίριο, έχει διάμετρο 24,5 μ. Οι τοίχοι του έχουν 6,30 μ. πάχος και διασπώνται εσωτερικά σε 

οκτώ ορθογώνιες κόγχες, από τις οποίες η νότια ήταν η κύρια είσοδος. Γιγαντιαίος τρούλος από 

οπτοπλίνθους, που φθάνει σε ύψος τα 30 μ., στεγάζει το κτίριο. Οι χριστιανοί διάνοιξαν και διεύρυναν 

την ανατολική κόγχη, κατασκευάζοντας ιερό βήμα, ενώ γύρω από το κτίριο προσέθεσαν περιμετρική 

στοά, αφού άνοιξαν και τις υπόλοιπες κόγχες για καλύτερη επικοινωνία. Η στοά αυτή σήμερα δε 

σώζεται. Την ίδια εποχή διακοσμήθηκε ο ναός με ψηφιδωτά. 

Σεισμοί κατέστρεψαν τμήμα του μνημείου και την αψίδα του ιερού, η οποία  μετά την αποκατάστασή 

της ενισχύθηκε με δύο αντηρίδες και διακοσμήθηκε με την τοιχογραφία της Αναλήψεως (9ος αιώνας). 

Το 1590/1 μετατράπηκε σε τζαμί από τον σεΐχη Σουλεϋμάν Χορτατζή Εφέντη, ο οποίος και έδωσε το 

όνομά του στο νέο τζαμί. 

Οι σεισμοί που έπληξαν την πόλη της Θεσσαλονίκης το 1978, προξένησαν σοβαρές βλάβες στο 

μνημείο. Οι αναστηλωτικές εργασίες απαίτησαν μεγάλες επεμβάσεις στο κτίριο και το διάκοσμό του, 

το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχει περατωθεί. 

ΥΠΠΟ 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων 
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Ρωμαϊκή περίοδος ως ναός του 

Δία επί Γαλέριου 

Χριστιανικά – βυζαντινά χρόνια, 

προσθήκη ιερού & ψηφιδωτών 

Οθωμανική περίοδος ως 

τζαμί 

Αναστήλωση 

μιναρέ 1998 

 

 

 Σχολιάστε στην ομάδα σας τα παραπάνω κείμενα, που εξιστορούν τη διαδρομή των δύο 
ναών στις ιστορικές περιόδους. Συνήθως οι αρχαίοι ναοί χρησιμοποιήθηκαν και πάλι ως 
τόποι λατρείας των νεότερων θρησκειών ή δογμάτων. Προβληματιστείτε και σημειώστε 
τις παρατηρήσεις σας.  

 Με αφορμή τα κείμενα εντοπίστε τα μνημεία της περιοχή σας που οικοδομήθηκαν για 
μια συγκεκριμένη χρήση και σε διάφορες ιστορικές περιόδους χρησιμοποιήθηκαν για 
άλλους σκοπούς.  

 Καταγράψτε την πορεία τους στο χρόνο. Αναζητήστε εικόνες ή αναπαραστάσεις από τις 
διάφορες περιόδους. Να επισημάνετε τα χαρακτηριστικά που μαρτυρούν αυτήν την 
πορεία. Αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά των πολιτισμών που αλληλοδιαδέχθηκαν; 
Υπάρχουν στοιχεία καταστροφής μαρτυριών και τι προβλέπεται σχετικά από το Χάρτη της 
Βενετίας; 

 Εκτός από τους ναούς και τα παλάτια που σεβάστηκαν οι διερχόμενοι πολιτισμοί 
υπάρχουν και άλλα προστατευμένα /διατηρητέα ακίνητα που έχουν αποκτήσει νέες 
χρήσεις. Εντοπίστε τέτοιες περιπτώσεις στην πόλη ή το νομό σας και ποιος είναι ο φορέας 
που τα διαχειρίζεται. Τι είδους επεμβάσεις έγιναν (αναστήλωση, ανακαίνιση, 
αναπαλαίωση, ανακατασκευή). Διατυπώστε τις προσωπικές σας απόψεις για τις 
επεμβάσεις και συζητήστε τις στις ομάδες σας με ειδικούς της συντήρησης. 

 

 Οι νέες χρήσεις των διατηρητέων επηρέασαν πέραν από  τη 
διατήρηση των ακινήτων και τη ζωή της τοπικής κοινωνίας. 
Με αφορμή τις νέες χρήσεις των διατηρητέων κτιρίων που 
εξετάσατε σχολιάστε αν διατηρήθηκαν καλύτερα τα κτίσματα 
και αν προέκυψε  οικονομικο/πολιτιστική ανάπτυξη για μια 
μερίδα συμπολιτών σας ή ολόκληρη την πόλη. 

 Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται φιλότιμες προσπάθειες 
…διάσωσης μνημείων από τις τοπικές αρχές, χωρίς σχεδιασμό 

 
Μεσαιωνικός Πύργος στις Ροβιές 

Ευβοίας/ επεμβάσεις χωρίς μελέτη 
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από ειδικούς συντηρητές. Χρησιμοποιούνται ασύμβατα υλικά και μεθοδολογία από 
εμπειροτέχνες, με αποτέλεσμα οι επεμβάσεις να κάνουν χειρότερη ζημιά. Παρατηρώντας 
με προσοχή μνημεία ή /και αρχιτεκτονικά σύνολα της περιοχής σας εντοπίστε 
περιπτώσεις ανακολουθίας με το Χάρτη Βενετίας  και τη Συνθήκη της Γρανάδας.   

 Παρουσιάστε τα αποτελέσματα του προγράμματός σας στην τοπική κοινωνία για 
ενημέρωση, προβληματισμό και ευαισθητοποίηση. 
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7. ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ 

Εντοπισμός και σύγκριση λαϊκών αρχιτεκτονικών στοιχείων 

Οι πλειοψηφία των παραδοσιακών οικισμών στη χώρα μας χαρακτηρίζονται από όρους 

δόμησης που διασφαλίζουν τη φυσιογνωμία ενός συγκεκριμένου είδους «παραδοσιακού 

οικισμού» σε επίπεδο χωριού, με λαϊκή - ανώνυμη αρχιτεκτονική, χαμηλή δόμηση, με 

κυρίαρχη χρήση την κατοικία, που κτίσθηκε παραθετικά, χωρίς ρυμοτομικό σχέδιο.  

 

 

 

 
 

 

Στην Ελλάδα έχουν χαρακτηριστεί παραπάνω από 600  οικισμοί ως παραδοσιακοί 

 Εντοπίστε τους πιο γνωστούς   και σχηματίστε ένα κατάλογο, πρώτα από αυτούς που 
γνωρίζουν τα μέλη της ομάδας σας και στη συνέχεια από πηγές. 

 Συλλέξτε φωτογραφικό υλικό από παραδοσιακούς οικισμούς που έχετε επισκεφθεί τα 
μέλη της ομάδας σας. Μπορείτε να προγραμματίσετε επισκέψεις σε γειτονικούς της 
περιοχής σας οικισμούς και να φωτογραφίσετε σύνολα κα μεμονωμένα οικοδομήματα. 
Φωτογραφίστε λεπτομέρειες των οικοδομημάτων. 

Καρλόβασι Σάμου 

Οία 

Καστοριά 

Σύμη 
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 Με τη βοήθεια μιας Μηχανής Αναζήτησης του Διαδικτύου (π.χ. http://www.Google.gr, 
http://www.Yahoo.gr, http://www.Altavista.com, κ.ά.)  αναζητήστε με το όνομα εικόνες 
από ελληνικούς παραδοσιακούς οικισμούς.  

 Μεγεθύνετε  τις εικόνες των οικισμών που επιλέξατε, όπως και χαρακτηριστικών 
οικημάτων και κάντε μια έκθεση ομαδοποιώντας με κάποιο κριτήριο (π.χ. νησιωτικοί, 
ορεινοί, παραθαλάσσιοι, πεδινοί). 

 Επισημάνετε  τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κάθε τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής και 
συγκρίνετε τα ανάλογα στοιχεία μεταξύ τους (τοιχοποιία, στέγες, παράθυρα, εξώστες, 
πλακόστρωση, φράκτες κτλ.). Ζητήστε τη βοήθεια ενός ειδικού - αρχιτέκτονα μηχανικού 
- για να κατονομάσετε με την σωστή ορολογία τα αρχιτεκτονικά στοιχεία. 

 Δικαιολογήστε τη χρήση των οικοδομικών υλικών, των χρωμάτων, την επιλογή του 
προσανατολισμού, τη χωροταξία των κτισμάτων κ.ά., σε σχέση με τη γεωγραφία, το 
κλίμα, την πετρογένεση και τις έξωθεν επιδράσεις (π.χ. από γειτνίαση, μετανάστευση, 
κατακτητές) της περιοχής. 

 Η παράδοση δε σταματά στην ανώνυμη λαϊκή αρχιτεκτονική.  

o Στις επισκέψεις σας ζητήστε να γευτείτε παραδοσιακά εδέσματα και ποτά.  

o Καταγράψτε συνταγές της τοπικής κουζίνας,  ζαχαροπλαστικής και 
ποτοποιίας.  

o Μπορείτε να κάνετε συσχετισμούς με την εντόπια γεωργική παραγωγή, το 
κλίμα και την οικονομία. 

 Οι παραδοσιακές περιοχές χαρακτηρίζονται και διαφορετικά τοπικά γλωσσικά ιδιώματα.  

o Καταρτίστε στοιχειώδη λεξικά με λέξεις, εκφράσεις και τοπικές παροιμίες.  

o Αναζητήστε τη σχετική ετυμολογία, ομοιότητες και διαφοροποιήσεις με τη 
σύγχρονη ή την αρχαία ελληνική.  

o Πώς διαφοροποιείται η προφορά στις νησιωτικές και ορεινές περιοχές 
(βαριά, κοφτή, περιορισμός ή επέκταση φωνηέντων, με μουσικότητα, κ.ά.). 

 Άυλα πολιτιστικά τοπικά αγαθά αποτελούν τα προϊόντα χειροτεχνίας κάθε τόπου. 
Ενδιαφερθείτε να βρείτε και να φωτογραφίσετε τοπικές τεχνοτροπίες για υφαντά, 
κεντήματα, πλεκτά, ξυλογλυπτική, αγγειοπλαστική, λαϊκή ζωγραφική κτλ. 
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8. ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΜΙΛΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ                                      

          « ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» 

 

Δήλος: Όταν κυνηγημένη η Λητώ (από την Ήρα) γέννησε τον Απόλλωνα στη Δήλο, έφερε στον κόσμο τη μουσική του 

φωτός. Η μουσική είναι αρχιτεκτονική στο χρόνο και ακόμα αυτή η αόρατη αρμονία στο Αιγαίο μεταμορφώθηκε σε πέτρα 

και μ’ ένα καταιγισμό φωτός γεννήθηκαν οι Κυκλάδες.  

Η παραπάνω εικόνα, ως φωτογραφία - δηλαδή ως εικαστικό έργο της Μ. Σταφυλίδου - 

μπορεί να έχει αποδίδει τον καταιγισμό του φωτός στις Κυκλάδες,  την αρμονία των 

χρωμάτων και την φυσικότητα του τοπίου, δεν είναι όμως κατάλληλα να προβάλει τον 

αρχαιολογικό χώρο της Δήλου - ένα από τα πιο φημισμένα ιερά της αρχαιότητα – στο 

επίσημο και πλέον άρτιο λεύκωμα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Είναι ανεπίτρεπτο 

ένας αρχαιολογικός χώρος με τέτοια αρχαιολογική, ιστορική και καλλιτεχνική αξία να 

παρουσιάζει τέτοια εικόνα εγκατάλειψης, να μην είναι προσιτός και επισκέψιμος, να 

κοσμείται από ποικιλόχρωμα αγριόχορτα. Κάποιος πρέπει να τους μιλήσει για τα 

Αρχαιολογικά Πάρκα. 

 Συζητήστε στην ομάδα σας με τον εκπαιδευτή/τρια σας για τις προδιαγραφές που πρέπει 
να πληρούν οι αρχαιολογικοί χώροι και τα ιστορικά σύνολα. Παρατηρήστε εικόνες από 
περιποιημένους αντίστοιχους χώρους, κυρίως, όπως αυτούς που βρίσκονται υπό την 
προστασία της UNESCO, ως μέρος της Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα καλό 
παράδειγμα αποτελεί ο αρχαιολογικός χώρος της Κάτω Πάφου στην Κύπρο, που 
αναλύεται διεξοδικά στο θεωρητικό υποστηρικτικό υλικό.  

 Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομός ή επαρχία που να μη κρύβει αρχαιολογικούς θησαυρούς. 
Οργανώστε  επισκέψεις στους πλησιέστερους  της περιοχής σας. Επιλέξτε αυτούς που δεν 
είναι πολύ προβεβλημένοι στους τουριστικούς οδηγούς και είναι σχετικά οργανωμένοι. 
Υπάρχουν αρκετοί που φυλάσσονται ελλιπώς ή απλά είναι περιφραγμένοι. Πρέπει, ως 
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ομάδα, να έρθετε σε συνεννόηση με  κάποιους από την κοινότητα ή το δήμο και έχουν τα 
κλειδιά. Ζητήστε τη βοήθειά τους για να σας συνοδέψει στην περιήγηση.  

 Κατά την επίσκεψή σας εντοπίστε τα έντονα προβλήματα προσβασιμότητας / 
επισκεψιμότητας και ανάδειξης του χώρου. Στην ολομέλεια της ομάδας με τη βοήθεια 
του/των εκπαιδευτού/τών  συζητήστε τρόπους εξωραϊσμού και εξυγίανσης του χώρου. 
Καταστρώστε ένα πλήρες σχέδιο, τέτοιο που θα μπορούσατε να το προτείνετε στο 
δημοτικό συμβούλιο, τις τοπικές υπηρεσίες του ΥΠΠΟ κτλ. που διαχειρίζονται το χώρο.  

 Ένας σχεδιασμός επέμβασης πολιτών μπορεί να περιλαμβάνει:  

o  Εξόρμησης της ομάδας για αποψίλωση του χώρου από τα αγριόχορτα,  

o Κατάλογο χορηγών της περιοχής που προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν ή να 
προσφέρουν από τα είδη που εμπορεύονται ή τις τεχνικές τους υπηρεσίες (για 
παράδειγμα: χαλίκι για επίστρωση μονοπατιών, ανθεκτικά καλάθια αχρήστων, 
λάμπες φωτισμού, φωτοηλεκτρικά φαναράκια, ελαφρές κατασκευές στήριξης, 
στοιχειώδη ηλεκτρική εγκατάσταση κ.ά.) 

o Άνοιγμα μονοπατιών επίσκεψης και στρώσιμο  χαλίκι, επισκευή φρακτών  με 
προσωπική εργασία της ομάδας,  

o Δενδροφύτευση σε κατάλληλα σημεία για σκίαση ορισμένων σημείων όπου θα 
μπορούσαν να  αναπαύονται οι επισκέπτες, να διαβάζουν τα κατατοπιστικούς 
τουριστικούς οδηγούς/φυλλάδια, να συγκεντρώνονται τα γκρουπ  για τα 
εισαγωγικά της ξενάγησης.  

o Σύνθεση κατατοπιστικού υλικού με εικόνες και κείμενα, αν δεν υπάρχουν ήδη 
για το συγκεκριμένο χώρο. 

 

 

o Εγκατάσταση καλαθιών κατά τις 
διαδρομές επίσκεψης και 
φωτοηλεκτρικών φαναριών. Ζητήστε 
τη βοήθεια ενός φίλου ειδικού 
(αρχιτέκτονα, διακοσμητή κτλ.) - αν 
δεν υπάρχει κάποιος από τα μέλη της 
ομάδας σας με σχετική ειδικότητα - 
για την επιλογή των κατάλληλων 
σημείων, συμβουλευτείτε τον για τις 
αποστάσεις, τις ευθυγραμμίσεις και 
γενικότερα την αρμονική χωροταξία. 

 

 

 

Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Βάσσες της Ηλείας – έργο 

του Ικτίνου - προστατευμένος από ειδικό  κάλυμμα - σκέπαστρο 

για τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης του μνημείου από την 

Ιταλική αρχαιολογική αποστολή.  
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o Κατασκευή κατατοπιστικών πινακίδων και σχεδιαγραμμάτων των ερειπίων, με 
σύντομες πληροφορίες και αδιαβροχοποίησή τους. 

o Φιλοτέχνηση σχεδίου ή μακέτας με την αναπαράσταση του μνημείου ή μέρους 
του μνημείου όταν είχε λειτουργικό ρόλο. Η απόδοση έχει διδακτικό χαρακτήρα 
για τους επισκέπτες. Απαιτείται η συμβολή αρκετών ειδικών επιστημόνων, όπως 
ενός αρχαιολόγου,  ενός αρχιτέκτονα, ή μακετίστας. Μπορεί να βοηθήσει την 
ομάδα και ο καθηγητής καλλιτεχνικών ΠΕ8. Προηγείται αναζήτηση από 
ιστορικές πηγές της μορφής του μνημείου, πριν φτάσετε σε υποθέσεις γι’ αυτήν. 

o Προσφορά  προσωπικής εθελοντικής εργασίας των μελών της ομάδας σας για 
περιφρούρηση, μετακίνηση  ή/και  πληροφόρηση ομάδων επισκεπτών μετά από 
προσυνεννόηση, στην περίπτωση που δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες ξεναγοί. 

 

Στους αρχαιολογικούς χώρους υπάρχουν πολλά ευπαθή μέρη που πρέπει να προστατεύονται 

με σκέπαστρα, όπως π.χ. επιδαπέδια βοτσαλωτά δάπεδα. Σε ορισμένους αρχαιολογικούς 

χώρους (π.χ. στην Αμφίπολη της Μακεδονία) καλύπτονται με ανθεκτικό φύλλο νάιλον 

επάνω στο οποίο ρίχνουν χαλίκι, άμμο και χώμα. Οι ξεναγοί (επαγγελματίες ή ερασιτέχνες) 

ανασηκώνουν το νάιλον για να επιδείξουν τα σχέδια. Υποδείξτε στους διαχειριστές του 

χώρου κατάλληλα σκέπαστρα  για αντικατάσταση των πρόχειρων λύσεων που φθείρουν τις 

παραστάσεις κατακρατώντας υγρασία.  

Το σύγχρονο  ελληνικό κράτος απέκτησε τα κυριότερα δημόσια κοινωφελή Μέγαρα και 

Ιδρύματα από προσφορές ευεργετών. Ακολουθώντας τη σίγουρη «συνταγή» αναζητήστε 

χορηγούς για την προσπάθειά σας! 
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9. ΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ 

Πειραιάς - το Ρολόι 

Δεν υπάρχει περίπτωση στις αναδρομές στον 

παλαιό Πειραιά να λείψει αναφορά στο Ρολόι. 

Εκθέσεις φωτογραφιών, λευκώματα, βιβλία, 

ημερολόγια, όπως το εικονιζόμενο, περιέχουν 

απαραιτήτως, - τις περισσότερες φορές ως 

κυρίαρχο θέμα στο εξώφυλλο ή το σαλόνι του 

εντύπου - το κτίριο με το Ρολόι.  Ήταν το 

πρώτο κτίριο που αντίκριζαν όσοι μπαίνανε 

(Μανιάτες, νησιώτες,  μετανάστες κτλ.) με 

πλοίο στο λιμάνι, αυτό που αφήναν τελευταίο 

στη στεριά αφού έπιναν το καφεδάκι του αποχωρισμού στα καφέ και τα ζαχαροπλαστεία του 

ισογείου. Τόπος συνάντησης της παρέας πριν την εξόρμηση για δουλειά η ψυχαγωγία. Σήμα 

κατατεθέν για το Μεγάλο Λιμάνι.  

Το Ρολόι που δεν υπάρχει πια στη παραλιακή λεωφόρο απέναντι από το νεοκλασικό του ΝΑΤ 

(Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου). Κατεδαφίστηκε επί Δημαρχίας Αριστείδη Σκυλίτση, την 

περίοδο της επταετίας, στο πλαίσιο του νοικοκυρέματος του Λιμανιού. 

 

 

Έπεσαν οι «δίδυμοι πύργοι» 

Οι δίδυμοι πύργοι της... Καβάλας, δύο τεράστιοι όγκοι από τσιμέντο, που βρίσκονταν δίπλα 

στο χώρο που ανεγείρεται το νέο δικαστικό μέγαρο της πόλης, δεν υπάρχουν πια. 

Αφανίστηκαν κυριολεκτικά μέσα σε λίγα λεπτά ύστερα από ελεγχόμενη έκρηξη από μέλη 

ειδικής τεχνικής ομάδας, ενώ ελήφθησαν έκτακτα μέτρα από την Αστυνομία ώστε να μην 

κινδυνέψουν οι πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στην περιοχή. Τα δίδυμα της Καβάλας 

αποτέλεσαν την πρώτη και πιο μεγάλη βιομηχανική μονάδα αξιοποίησης σίτου της 

Μακεδονίας και της Θράκης πριν από 75 χρόνια περίπου και ανήκαν αρχικά στις 

οικογένειες Γεωργή - Νικολετόπουλου. Μερίδα των κατοίκων αντέδρασε πάντως 

θεωρώντας ότι το κτίριο αυτό που στέγασε τη βιομηχανική ιστορία της Καβάλας θα έπρεπε 

να παραμείνει ως μουσειακός χώρος.  

 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 04/04/2005 
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ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΕΚΡΗΞΗ ΤΑ ΣΙΛΟ 

Κατέρρευσε ένα κομμάτι της ιστορίας της Καβάλας με την ανοχή των τοπικών αρχών. 

Η τελευταία σελίδα στην σύγχρονη ιστορία του κτιρίου των αλευρόμυλων Γεωργή-Νικολετόπουλου 

γράφτηκε χθες το πρωί. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρών στην πρώτη κατεδάφιση που έγινε στην 

Καβάλα με τη μέθοδο της ελεγχόμενης έκρηξης. Η ύστατη προσπάθεια για τη διάσωση του κτιρίου 

έγινε λίγες ώρες πριν την κατεδάφιση. Το απόγευμα του Σαββάτου, όταν 11 πολίτες κατέθεσαν 

ασφαλιστικά μέτρα προκειμένου να καταφέρουν τη διακοπή της κατεδάφισης. Αρχικώς απευθύνθηκαν 

στο Ειρηνοδικείο αλλά η υπόθεση εκδικάστηκε στο Πρωτοδικείο, σε μια διαδικασία που άρχισε στις 

20:00 και ολοκληρώθηκε στις 22:00. Τα ασφαλιστικά μέτρα κατέθεσαν ο πρώην βουλευτής Η. Π., ο 

νομαρχιακός σύμβουλος Σ.Σ., ο δημοτικός σύμβουλος Β. Λ., ο καθηγητής του ΔΠΘ Λ.Β., οι αρχιτέκτονες 

Μ.Τ. και Ε. Α., ο πολιτικός μηχανικός Θ. Κ., οι τοπογράφοι Α. Τ. και Δ. Τ., ο δημοσιογράφος Χ. Ι. και ο 

διακοσμητής Γ. Μ. Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων δεν έγινε δεκτή. …. 

Με αφορμή το γεγονός, ο δημοτικός σύμβουλος Β.Λ. δήλωσε ότι για την κατεδάφιση ευθύνονται ο 

δήμαρχος και ο νομάρχης. …… "Οι πολιτικοί νάνοι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, κατάφεραν και 

γκρέμισαν αυτόν τον γίγαντα" ανέφερε ο κ. Λ. εμφανώς δυσαρεστημένος από την τροπή που πήραν τα 

πράγματα. Πολλοί ήταν οι συγκεντρωμένοι χθες στο χώρο της κατεδάφισης που, δήλωναν θλιμμένοι 

για την εξέλιξη. Οι Μύλοι Γεωργή-Νικολετόπουλου κατεδαφίστηκαν όπως μια σειρά άλλων κτιρίων 

στην Καβάλα που μαρτυρούν την ιστορία της πόλης, με αποφάσεις ή την ανοχή ή την αδιαφορία των 

τοπικών αρχών . 

 

Αποτυχία λόγω Έλλειψης αποκέντρωσης 

Οι διαφωνίες Καβαλιωτών για την κατεδάφιση των 

μύλων εκφράζονταν μέχρι και την τελευταία 

κυριολεκτικά στιγμή. Στις 29 Μαρτίου, τρεις 

Καβαλιώτες έστειλαν επιστολή στον πρωθυπουργό, με 

την οποία ζητούσαν να κηρυχθεί το κτίριο βιομηχανικό 

μνημείο. Η επιστολή κοινοποιήθηκε στη ΙΆ  Εφορία 

Νεοτέρων Μνημείων, η οποία και αντέδρασε την 

Παρασκευή 1 Απριλίου. Με έγγραφό της, το οποίο 

κοινοποιήθηκε στη Νομαρχία, το Δήμο, το ΤΕΕ και τον 

πρόεδρο Πρωτοδικών, η Εφορία Νεοτέρων Μνημείων 

ζητούσε πίστωση χρόνου, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο ανακήρυξης μνημείου. Στο 

έγγραφό της, η υπηρεσία χαρακτηρίζει τους μύλους "αξιόλογη τεχνική κατασκευή της εποχής της, 

μαρτυρία της ιστορίας της Καβάλας, στοιχείο έμπνευσης συγγραφέων* και καλλιτεχνών". Στο σχετικό 

έγγραφο αναφερόταν ακόμη ότι "η μη αντιμετώπιση μέχρι σήμερα της αξιολόγησης του κτίσματος 

οφείλεται στην έλλειψη αποκέντρωσης της υπηρεσίας" η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και 

καλύπτει όλη σχεδόν τη βόρεια Ελλάδα. 

*«Το Σιλό» του συντοπίτη Βασίλη Βασιλικού είναι εμπνευσμένο από το Μύλο. 
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Τα σιλό  αντιστάθηκαν 

Όλα έγιναν όπως είχαν προγραμματιστεί μέρες πριν και έτσι λίγο μετά τις 9 χθες το πρωί άρχισε η 

αντίστροφη μέτρηση για την κατεδάφιση των Μύλων. Το υπόλοιπο του κτιρίου είχε κατεδαφιστεί 

λίγα χρόνια πριν, προκειμένου να αρχίσει η ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου. Για τα σιλό, όγκου 

2.500 κυβικών μέτρων και ύψους 42 μέτρων, εξολοκλήρου φτιαγμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα 

χρειάστηκαν περισσότερα από 140 κιλά ζελατοδυναμίτη. …. 

Την κατεδάφιση κινηματογράφησαν εκατοντάδες Καβαλιώτες με κάμερες ή κινητά τηλέφωνα, είτε σε 

μικρή απόσταση από το σημείο είτε από τα μπαλκόνια των σπιτιών. Η κατεδάφιση έγινε επίσης και 

αντικείμενο ντοκιμαντέρ του διεθνούς τηλεοπτικού δικτύου Discovery Channel, το οποίο βρέθηκε 

αυτές τις μέρες στην Καβάλα. 

Για την ιστορία 

Οι Μύλοι στην οδό Τενέδου στην Καβάλα, έχουν επικρατήσει στη μνήμη του κόσμου ως Μύλοι 

Νικολετόπουλου. Η κατασκευή τους είχε γίνει στις αρχές της δεκαετίας του '30, υπάρχουν αναφορές 

για το 1937, αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει την ακριβή χρονολογία. Στο παρακείμενο 

κτίριο των μύλων, το οποίο έχει κατεδαφιστεί λίγα χρόνια νωρίτερα, υπήρχε μια προμετωπίδα με την 

επωνυμία της εταιρείας. 

Στους κυλινδρόμυλους γινόταν μέχρι το 1967 η επεξεργασία των σιτηρών της ευρύτερης περιοχής από 

τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Η μονάδα αυτή δεν έμεινε και τόσο στην ιστορία γιατί απασχόλησε 

τεράστιο αριθμό εργαζόμενων, αλλά γιατί αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο διακίνησης των αλεύρων 

της περιοχής. ….. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στη θέση των Μύλων θα υψωθεί πολυώροφη οικοδομή, 

στην οποία θα στεγαστούν καταστήματα και δικηγορικά 

Εφημερίδα  Εγνατία Δευτέρα 4/4/2005 

Σε 6,8 δευτερόλεπτα οι Μύλοι Νικολετόπουλου πέρασαν στην ιστορία. 

Έντεκα πολίτες της Καβάλας κατέθεσαν αίτημα ασφαλιστικών μέτρων για την αναβολή της 

διαδικασίας, η οποία εξετάστηκε αμέσως στο Πρωτοδικείο Καβάλας και τελικά απορρίφθηκε. Το 

έγγραφο της 11ης Εφορείας Νεοτέρων μνημείων ανέφερε ότι πρόκειται για "μια αξιόλογη τεχνική 

κατασκευή της εποχής της, μαρτυρία της ιστορίας της Καβάλας, στοιχείο έμπνευσης συγγραφέων και 

καλλιτεχνών". Και αυτό αποτέλεσε βασικό όπλο για τους αντίθετους με την κατεδάφιση Β. Λ., Σ. Σ., 

Η.Π., Λ.Β. κ.ά. Το αίτημα απορρίφθηκε μετά από την κατάθεση της άποψης του ιδιοκτήτη Δ. Μ., 

πράγμα που έκανε μέσω του δικηγόρου του και προέβαλε το επιχείρημα ότι τα εκρηκτικά ήταν ήδη 

τοποθετημένα και οποιαδήποτε αναβολή θα ήταν επικίνδυνη. Το πρωί του Σαββάτου ο Β.Λ. 

απευθύνθηκε στον Εισαγγελέα και ζήτησε την επέμβαση του, αλλά ο Εισαγγελέας απάντησε ότι 

εφόσον έχουν εκδοθεί όλες οι προβλεπόμενες άδειες, δε μπορεί να επέμβει. Το πρωί της Κυριακής, 

πριν την έκρηξη, ο Β. Λ. και άλλοι που διαφωνούσαν με την κατεδάφιση βρέθηκαν στο σημείο των 

μύλων και τοποθέτησαν ένα  μεγάλο πανό που έγραφε «Σεβαστείτε την ιστορία», ενώ σε μια γωνία 

υπήρχε μια πινακίδα με την ερώτηση «Μετά έχουν σειρά οι Καμάρες;». Ο Β.Λ. αμέσως μετά την 

κατεδάφιση των σιλό δήλωσε στην εφημερίδα μας: «Σήμερα συντελέστηκε ένα έγκλημα της ιστορίας 
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της πόλης μας, ο μύλος ήταν δεμένος με την οικονομική ανάπτυξή της. Ήταν η καρδιά της 

βιομηχανικής ζώνης. Εμείς απευθυνθήκαμε και στον πρωθυπουργό, αλλά η Εφορεία Νεοτέρων 

Μνημείων ζήτησε από τις αρμόδιες υπηρεσίες πίστωση χρόνου για να το ανακηρύξει ως βιομηχανικό 

μνημείο το συγκεκριμένο κτίσμα, ενώ  όλοι οι αρμόδιοι κώφευσαν. Έχει βαριές πολιτικές ευθύνες ο 

νομάρχης και ο δήμαρχος Καβάλας και δυστυχώς κι άλλες πλευρές δεν συνέργησαν. Ο αρχηγός της 

αντιπολίτευσης ήταν ο συνήγορος της εταιρίας κατά την  εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων και 

τελικά κανένας δεν εμπόδισε το να γίνει η κατεδάφιση». 

Εφημερίδα  Ξυράφι Δευτέρα 4/4/2005 

 

Ασχοληθείτε θεωρητικά με τις αξίες και των πολιτιστικών αγαθών και  την ταξινόμησή τους 

όπως προτείνουν οι ειδικοί επιστήμονες. Στη συνέχεια…   

 Με αφορμή το εικονικό υλικό και τα κείμενα που προηγήθηκαν σχολιάστε τα στη ομάδα 
σας. Αναλύστε και συζητήστε τα συναισθήματα των πολιτών για κάποια κτίσματα που 
δεν πρόλαβαν να ανακηρυχθούν μνημεία και ως εκ τούτου διατηρητέα κτίσματα. 

 Ποιες αξίες διακρίνετε στις κατασκευές, όπως το ρολόι του Πειραιά και οι Μύλοι της 
Καβάλας, για την τοπική κοινωνία ή τους επισκέπτες της περιοχής. Γιατί μνημονεύονται 
από τους παλιότερους και τι σημασία έχει γι’ αυτούς; Έπρεπε να χαθούν και ποιοι έχουν 
τις ευθύνες; 

  Σχολιάστε και τη στάση των εμπλεκόμενων δημόσιων υπηρεσιών. Ποιοι,  πότε και πώς 
πρέπει να ενεργοποιηθούν για τη διάσωση αξιόλογων – για κάποιους λόγους - 
κτισμάτων; Τι προβλήματα υπάρχουν με τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ; 

 Προσέξτε την επαγγελματική ιδιότητα των πολιτών που αγωνίζονται για τη διατήρηση. 
Πολλές φορές μπορεί μια διαμαρτυρία να γίνεται για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά 
ποιοι από τους πολίτες οφείλουν να προβληματίζονται και να ασχολούνται;  

 Η στάση του τύπου διαφοροποιείται. Η πρώτη  (ηλεκτρονική) εφημερίδα είναι αθηναϊκή, 
ενώ οι άλλες τοπικές. Σχολιάστε τη διαφορετική έκταση και δικαιολογήστε το ύφος της 
κάθε μιας. 

 Θα υπάρχουν στη περιοχή σας ανάλογες περιπτώσεις κτισμάτων ή συνόλων που χάθηκαν 
ενώ έπρεπε να διατηρηθούν. Συμβουλευτείτε τους πιο ηλικιωμένους και φροντίστε να 
συγκεντρώστε υλικό κάθε μορφής (φωτογραφίες, γκραβούρες, κείμενα, συμβόλαια κ.ά.) 
που αναφέρετε σ’ αυτά. Προτείνετε τρόπους διαφύλαξης και ανάδειξης του υλικού που 
συγκεντρώσατε μια και το αυθεντικό έχει χαθεί.    

 Καταρτίστε ένα κατάλογο με μνημεία της εγγύτερης σας περιοχής και αναζητήστε ως 
ομάδα ποιες αξίες έχουν. Ιεραρχήστε τις αξίες ανάλογα με τη βαρύτητά τους. 
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10.  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Η ευρωπαϊκή εμπειρία (Ιταλία, Αγγλία, Γαλλία κ.ά.) έδειξε πως  η περιβαλλοντική πολιτική  

στην κατεύθυνση «ανάπλασης - αξιοποίησης των μνημείων και απόδοσής τους στην τοπική 

κοινωνία» συνέβαλε σημαντικά από τη μια στην καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος και 

από την άλλη στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ο ιστορικός-πολιτιστικός τουρισμός, 

ίσως, είναι ο μοχλός της πιο αποτελεσματικής διατήρησης του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος. 

 

 

 

8. Νέες χρήσεις παλιών κτιρίων 

Αναζήτηση των άρθρων 10- 13 περί Πολιτικής Προστ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΟΝΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ 

 Περιεργαστείτε προσεκτικά το χάρτη 
και τα σημεία που επισημαίνονται. 
Προσπαθήστε να ερμηνεύσετε τους 
συμβολισμούς. Αναζητήστε τα 
τοπωνύμια σε μια γεωγραφική 

εγκυκλοπαίδεια.  

Για την «Ολυμπιακή Γη» - όπως 

προσφωνούν την περιοχή της Ηλείας, μιας 

και εκει βρίσκεται η Αρχαία Ολυμπία – σε 

λεύκωμα/τουριστικό οδηγό που 

απευθύνεται στους επισκέπτες με αφορμή 

τους Ολυμπιακούς του 2004, προτείνονται 

ενδιαφέρουσες διαδρομές που 

περιλαμβάνουν αξιόλογα σημεία 

ιστορικού ενδιαφέροντος, φυσικού 

κάλλους, χώρους αναψυχής, μονές, 

παραδοσιακούς οικισμούς και 

αρχαιολογικούς τόπους.   
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 Δεν υπάρχει στην Ελλάδα περιοχή που να μην διαθέτει ανάλογα σημεία με αυτά που 
προβάλλουν οι Ηλείοι. Αποφασίστε ως ομάδα με πιο γεωγραφικό, κοντινό σας, χώρο θα 
θέλατε να ασχοληθείτε και να τον προβάλλετε. Μπορείτε να χαράξετε πολιτιστικές 
διαδρομές μέσα στην πόλη, την επαρχία ή τον νομό σας.  

 

 Χρησιμοποιώντας τον κατάλληλο  χάρτη για το χώρο που αποφασίσατε, προσδιορίστε τα 
σημεία επίσκεψης που θα προτείνετε, συμπεριλαμβάνοντας μνημεία και χώρους όλων των 
τύπων. Συνδέστε τα κατάλληλα στην πιο οικονομική σε χρόνο διαδρομή. Προτείνετε 
διαδρομές πεζή και τυχόν διαδρομές με προσφερόμενο παραδοσιακό μέσο (αμαξάκι, 
καραβάκι, υποζύγιο). 

 

 

Παράδειγμα πολιτιστικής διαδρομής σε ιστορικά σημεία διαφόρων περιόδων στην Αιτωλοακαρνανία  (από την εργασία 

των Μοροπούλου Α, Μαγγιώρου Π., Curcic SI., και Χαρκιολάκη Ν.Η συντήρηση, αξιοποίηση και ανάδειξη της αρχ/κής 

κληρονομιάς του νομού Αιτωλοακαρνανίας ως αναπτυξιακή πρόταση και διαδικασία. Πιλοτική εφαρμογή στην περιοχή 

του Αμβρακικού Βόνιτσα1995 . 

 

 Ενδιαφέρον θα παρουσιάζουν και επιμερισμένες διαδρομές, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 
ενδιαφέροντα των επισκεπτών, κατά  είδος τουρισμού:  αρχαιολογικός, θρησκευτικός, 
παραδοσιακών οικισμών, ιαματικός, αθλητικός /χιονοδρομικός, φυσιολατρικός, ορειβατικός, 
παραλίες για κολύμπι, κ.ά. 

Παραθαλάσσια διαδρομή νοτίου Αμβρακικού 
1. Φρούριο Ακτίου 
2. Ανακτόριον - Ιερό Ακαρνάνων 
3. Κάστρο Βόνιτσας 
4. Παναγία Αλιχνιώτισσα (Βυζαντινό) 
5. Μοναστηράκι - Παντοκράτορας (Βυζαντινός Ναός) 
6. Pόμβη (Mεταβυζαντινό Μοναστηριακό Συγκρότημα) 
7. Θύρρειον - Αρχαία Πόλη, Κάστρο και Μουσείο 
8. Ηράκλεια - Αρχαία Πόλη 
9. Εχινός - Αρχαίο Επίνειο Θυρρείου 
10. Λιμναία (Φρούριο Αμφιλοχίας) - Ερείπια Αρχαίας Πόλης 
- Ακρόπολη - Τείχη προς παραλία 
11. Άγιος Στέφανος Pιβίου 
12. Άργος Αμφιλοχικό 
13. Μπούκα - Αρχαιολογικός χώρος 'Ολπες 
14. Ρέθα (Mεταβυζαντινό Μοναστηριακό συγκρότημα) 
15. Μενίδι - παραλιακό χωρίο (Μάχες Αντίστασης) 
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 Φωτογραφίες και κείμενα των χώρων επίσκεψης είναι απαραίτητα. Συγκεντρώστε ένα δικό 
σας φωτογραφικό υλικό και γράψτε τα κατάλληλα σύντομα κείμενα αφού ανατρέξετε σε 
αξιόπιστες πηγές.   

 Θα χρειαστεί να σχεδιαστεί ένας νέος χάρτης με χαραγμένες τις διαδρομές που προτείνετε. 
Χρησιμοποιείστε διαφορετικά χρώματα για τις επιμέρους διαδρομές ειδικού ενδιαφέροντος 
(διαδρομή θρησκευτικών τόπων λατρείας, διαδρομή αρχαιολογικών χώρων, διαδρομή 
σπηλαίων και ιαματικών πηγών, κ.ο.κ.) Σχεδιάστε βινιέτες της αρεσκείας σας για το 
υπόμνημα: αρχαιολογικός τόπος, βυζαντινή μονή/ναός, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, 
κάστρο/πύργος/φρούριο, μουσουλμανικά ευρήματα, σπήλαιο, ιαματικά λουτρά, 
υδροβιότοπος, μονοπάτι, καταρράκτης, παραδοσιακό γεφύρι, δάσος, πεζοπορία, ποτάμι για 
καγιάκ/ράφτινγκ, χιονοδρομική πίστα κ.ο.κ. Καλό είναι να διακρίνονται με διαφορετικό 
χρώμα τα σημεία του πολιτιστικού από αυτά του φυσικού περιβάλλοντος. 

 Φιλοτεχνήστε ένα πολύπτυχο φυλλάδιο (ή λεύκωμα) που περιλαμβάνει το χάρτη με τις 
διαδρομές, τα κείμενα και τις φωτογραφίες. Διαφημίστε το έργο σας με το σλόγκαν 
«Ποιοτικός τουρισμός  στις τέσσερεις εποχές». 

 Η ενασχόληση σας θα αναδείξει και τα προβλήματα των αξιοθέατων σημείων: 
προσβασιμότητα, ανάγκες για αποψίλωση και καθαρισμό χώρων, επισήμανση με πινακίδες, 
φωτισμός, έλλειψη αναπαραστάσεων λειτουργίας στο παρελθόν κ.ά. Καταγράψτε τις 
αναγκαίες άμεσες και οικονομικές επεμβάσεις που απαιτούνται και απευθυνθείτε στον 
Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκθέστε την κατάσταση στο νομάρχη και τους δημάρχους 
της περιοχής. Προτείνετε τη βοήθειά σας - ως ομάδα - στις υπηρεσίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. 

 

Κουίζ: τι αντιπροσωπεύει στο χάρτη της Ηλείας το σύμβολο   ? 

Βοήθεια: Η Ζάκυνθος βρίσκεται απέναντι από την Ηλεία! 
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11.  ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ    
           ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  

Το έργο του Γ. Δημητροκάλλη* «Παραδοσιακή Ναοδομία 

στην Τήνο» είναι επιστημονική μελέτη και καταγραφή 

της βυζαντινής και μεταβυζαντινής ναοδομίας στις 

Κυκλάδες, που έγινε από εξειδικευμένο αρχιτέκτονα – 

αναστηλωτή και μάλιστα διακεκριμένο και βραβευμένο 

από την Ακαδημία Αθηνών πανεπιστημιακό δάσκαλο. 

Στο έργο επιχειρείται, με άριστο αποτέλεσμα, η 

τυπολογική εξέταση των ναών κατά ρυθμό οι οποίοι 

ταξινομούνται και περιγράφονται και η μορφολογική 

εξέταση των αρχιτεκτονικών τους στοιχείων (θύρες, 

παράθυρα, τέμπλα, κόγχες Ιερού, τρούλοι, δάπεδα 

κωδωνοστάσια κ.ά.) Τα αναλυτικά περιγραφικά 

κείμενα συνοδεύονται και τεκμηριώνονται με 

λεπτομερείς και ακριβείς αποτυπώσεις,  γραμμικά 

σχεδιάσματα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. 

 

«Κατά την διάρκεια του ΙΆ  Διεθνούς Συνεδρίου Κλασσικών 

Σπουδών (24-30.8.1999), κάποιος κύριος Γ.Μ. μου συστήθηκε 

πως εκπροσωπούσε το "Ίδρυμα της Ευαγγελιστρίας Τήνου". 

Θυμάμαι τα λακωνικά του λόγια: «Κύριε Καθηγητά, μου 

είπαν ότι μπορείτε να ανακαλύπτετε τα βυζαντινά μνημεία. 

Ελάτε και στην Τήνο, μήπως βρείτε κάτι». Δεν θυμάμαι τι 

του απάντησα τότε. Ίσως του απάντησα με υπεκφυγές, γιατί 

δεν πίστευα ότι στην Τήνο υπάρχουν βυζαντινά μνημεία. 

Αλλά ο κύριος Γ.Μ. ήταν επίμονος, μου τηλεφώνησε 

επανειλημμένα, και σχεδόν με πίεσε. 
Στο τέλος τον Ιούλιο του 2000, πήγα - του ζήτησα όμως να 

μου διατεθεί ένα «σκληρό» αυτοκίνητο, κι ένας άνθρωπος 

που θα με βοηθούσε «ήλιο με ήλιο». Βρέθηκαν! Ο άνθρωπος 

ήταν ο ίδιος ο κ. Γ.Μ. και τ' αυτοκίνητο το δικό του. Η 

έρευνα άρχισε με αφόρητη ζέστη, το μεσημέρι δεν τρώγαμε 

για να μην νυστάξουμε. Υπήρξε ακούραστος, εύρισκε τους  

ιδιοκτήτες των ναϋδρίων, εύρισκε ποιος έχει τα κλειδιά, ποιος αγροτικός δρόμος οδηγεί εδώ ή 

εκεί. Φυσικά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας 

ενθουσιάστηκαν, κι ανέλαβαν όλες τις οικονομικές δαπάνες…». 

                                                                                                                               (από τον πρόλογο του συγγραφέα) 

Εικ. 2 

Εικ. 1 
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 Ποια είναι τα κίνητρα του Τήνιου κ. Γ. Μ. που διακρίνετε από την ανάγνωση του 
κείμενου του προλόγου του συγγραφέα; Τι είδους συναισθήματα έχει για τον τόπο του 
και την ιστορία του; Σχολιάστε τη στάση του. 

 Σίγουρα υπάρχουν στο νομό σας (ή τη στενότερη περιοχή) εκκλησάκια στην ύπαιθρο. 
Ασχοληθείτε με την ανακάλυψη και την καταγραφή τους. Ρωτήστε να μάθετε για την 
ιστορία τους και τις παραδόσεις που συνδέονται με αυτά (πανηγύρια, εκδηλώσεις, 
λειτουργίες).  

  Το περιεχόμενο της Εικόνας 2 περιλαμβάνει τη φωτογραφία ενός ναΐσκου, και τρία 
γραμμικά σχέδια που αντιστοιχούν στην πρόσοψη, την κάτοψη και την τομή του. Με τη 
βοήθεια του καθηγητή του γραμμικού σχεδίου  του Λυκείου ή ενός αρχιτέκτονα 
μηχανικού μάθετε πως σχεδιάζεται ένα υποτυπώδες γραμμικό σχέδιο κάτοψης, 
πρόσοψης, πλάγιας όψης και εσωτερικής  τομής.  

 Μπορείτε να κάνετε μια ανάλογη αποτύπωση των ναΐσκων της περιοχής σας. 
Προγραμματίστε επισκέψεις με την ομάδα σας για να μετρήσετε διαστάσεις και να 
φωτογραφίσετε το εσωτερικό και το εσωτερικό των ναΐσκων. Φωτογραφίστε 
χαρακτηριστικές λεπτομέρειες αρχιτεκτονικών στοιχείων.  Σχεδιάστε με την ομάδα σας 
στοιχειωδώς τομές και όψεις. 

 Ταξινομώντας τα κείμενα τις φωτογραφίες και τα σχέδια θα φιλοτεχνήσετε ένα υλικό 
που μπορεί να παρουσιαστεί σε κοινό ή /και να εκδοθεί. Σίγουρα δεν θα είναι ένα έργο 
ισάξιο με τη μελέτη που πήραμε ως αφορμή ενός ειδικού επιστήμονα. Θα είναι, όμως, 
πολύ πιο εύκολο με αυτόν τον τρόπο να τραβήξετε το ενδιαφέρον ενός επιστήμονα - 
ερευνητή που θα ήθελε να εμβαθύνει στη μελέτη ενός τέτοιου αντικειμένου, αλλά και 
της τοπικής αρχής για τη ναοδομία της υπαίθρου του τόπου σας.  

 Δεν είναι μόνο τα εκκλησάκια που παρουσιάζουν ενδιαφέρον τοπικής λαϊκής  
αρχιτεκτονικής. Υπάρχουν πολλές άλλες κατασκευές όπως: γεφύρια, κεφαλόβρυσα, 
κιγκλιδώματα, περιστεριώνες, φλάρους κ.ά. Επιλέξτε αντικείμενο και ασχοληθείτε με 
την ομάδα σας ακολουθώντας τις παραπάνω οδηγίες καταγραφής, αποτύπωσης και 
ταξινόμησης. 
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α β γ 

Περίτεχνοι περιστερώνες  από 

διάφορες περιοχές: 

α. Τήνος 

β. Φαγιούμ Αίγυπτος 

γ. Καβάλα επάνω στις Καμάρες 

 

* Ο συγγραφέας Γ. Δημητροκάλλης γεννήθηκε στην Νάξο (1933), αλλά μεγάλωσε και έζησε στην Αθήνα. 

Αρχιτέκτων του Ε.Μ.Π. (1956) και αρχιτέκτων - αναστηλωτής του Πανεπιστημίου της Ρώμης (Ι967), υπήρξε 

διδάκτωρ και υφηγητής της, Αρχιτεκτονικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην οποία δίδαξε ως επίκουρος καθηγητής. Ως 

αναπληρωτής καθηγητής δίδαξε Βυζαντινή, Αρχαιολογία και Ιστορία της Τέχνης στο Τμήμα 'Ελληνικής 

Φιλολογίας   του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Έγραψε πολλές μελέτες, στα ελληνικά και ξένα.  Τον 

Δεκέμβριο του 2002 ή Ακαδημία Αθηνών του απένειμε αργυρό μετάλλιο για το σύνολο του ερευνητικού και 

συγγραφικού του έργου στους τομείς της, Αρχιτεκτονικής, της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας της Τέχνης.  
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12. ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

 

Στην ελληνική νομοθεσία χρησιμοποιείται αδιακρίτως ο όρος παραδοσιακός οικισμός τόσο 

για οικιστικά σύνολα, προϊόντα λαϊκής και ανώνυμης Αρχιτεκτονικής, όσο και για τις 

ιστορικές πόλεις και ιστορικά αστικά κέντρα με πολεοδομικό σχεδιασμό, επώνυμη 

αρχιτεκτονική, ένα σύνολο λειτουργιών, οικονομικών, κοινωνικών και ιδεολογικών και μια 

πλούσια πολιτιστική παράδοση. Το παράδειγμα που ακολουθεί αφορά μια ιστορική πόλη, την 

Καβάλα.* 

 

Το εικονιζόμενο στη διπλανή φωτογραφία έργο ανήκει σ’ 

ένα εκλεκτό φιλόλογο της Β/θμιας Εκπαίδευσης, που αν 

και δεν είχε καταγωγή από την Καβάλα στην οποία 

αναφέρεται, υπηρέτησε επί σειρά ετών, από τη δεκαετία 

του ’60, στα σχολεία της πόλης. Ίσως, έχοντας υπόψη του 

α. την προτροπή/υποχρέωση των καθηγητών και 

δασκάλων του 19ου αιώνα, β. τη σειρά  εγκυκλίων μετά το 

1860 με παράκληση προς αυτούς ¨να επαγρυπνούν για τη 

διαφύλαξη των αρχαιοτήτων και την τήρηση του νόμου 

που απαγορεύει την εξαγωγή τους¨** και γ. την προσωπική 

φιλοτιμία του, την ιδιαίτερη αγάπη για τον τόπο και την ανάγκη να εμπνεύσει τους μαθητές 

του, ασχολήθηκε με τα παραδοσιακά κτίρια της Καβάλας. Είναι ιδιαίτερα τιμητικό σήμερα να 

βρίσκει κανείς βιβλιογραφικές αναφορές στην εργασία του ακόμη και στην πολύτομη 

εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα σε ό,τι αφορά ιστορικά κτίρια της Καβάλας. 

και  

Η νεότερη Καβάλα έχει μια συναρπαστική ιστορία , όχι μόνο γιατί μέσα σε μισό 

περίπου αιώνα (μετά το 1864) από χωριό έγινε μεγαλούπολη, αλλά γιατί στην αντίστοιχη 

περίοδο η ποιότητα της ζωής της υπήρξε μοναδική για την επαρχία. Το βιβλίο που καλύπτει 

αυτή την περίοδο είναι κυρίως ένα «λεύκωμα φωτογραφιών» από τα κτίρια εκείνα της 

πόλης, που υπήρξαν γέννημα μιας θαυμαστής ακμής και που καθημερινά χάνονται ή 

αλλοιώνονται από το χρόνο και τις οικοδομικές επεμβάσεις. Παράλληλα, όμως επιχειρείται – 

με την Εισαγωγή που ακολουθεί- να δοθεί μια ιστορική σκιαγράφηση εκείνης της εποχής και 

να οριστούν τα πλαίσια μέσα στα οποία θα εξελιχθεί η Καβάλα…. 

(από τον πρόλογο του συγγραφέα) 
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 Ποια κίνητρα του συγγραφέα διακρίνετε από την ανάγνωση του προλόγου του έργου. Τι 
είδους συναισθήματα έχει για τον τόπο, την ιστορία του, τις μεταβολές στην 
αρχιτεκτονική. Σχολιάστε την προοπτική και τη στάση του. 

 Ασχοληθείτε με τα παραδοσιακά κτίρια στο νομό σας (ή τη στενότερη περιοχή) 
Ανακαλύψατε τα περιοδεύοντας τα σοκάκια των παλιών συνοικιών  και την 
καταγράψτε τα. Ρωτήστε να μάθετε για την ιστορία της κατασκευής τους σε σχέση με 
του ιδιοκτήτες που τα κατασκεύασαν. Αναζητήστε τις επιδράσεις που είχαν από το 
επάγγελμά τους, τα ταξίδια τους ή την οικονομική τους επιφάνεια. 

 Κάνετε επισκέψεις επί τόπου, φωτογραφίστε τα κτίρια από διαφορετικές γωνίες όπως 
και ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και διακοσμητικά χαρακτηριστικά, αναζητήστε επιγραφές 
από τα ίδια τα κτίρια.  

 Στην καταγραφή σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: προφορικές μαρτυρίες, προσωπικά 
έγγραφα κατοίκων, διηγήσεις και πληροφορίες, συμβολαιογραφικά έγγραφα 
(συμβόλαια, διαθήκες, συμφωνητικά από το υποθηκοφυλακείο), σχετικά  βιβλία της 
τοπικής δημοτικής βιβλιοθήκης (ίσως να μην εκδίδονται πια ή να είναι τοπικής 
εμβέλειας). 

 Για την αναγνώριση των χαρακτηριστικών του στυλ συμβουλευτείτε κάποιο έγκριτο 
βιβλίο Ιστορίας της Τέχνης***. Επιβεβαιώστε τα χαρακτηριστικά παίρνοντας τη 
συμβουλή ενός ειδικού (καθηγητή εικαστικών, καλλιτέχνη της ΑΣΚΤ, αρχιτέκτονα 
μηχανικό). Οι ιστορικές πόλεις διαθέτουν πολεοδομικό σχεδιασμό και επώνυμη 
αρχιτεκτονική που μπορείτε να αναζητήσετε. 

 Περιδιαβαίνοντας θα εντοπίσετε οικοδομικές «παραφωνίες» που αλλοιώνουν αισθητικά 
τη φυσιογνωμία της πόλης. Επισημάνετέ τες και αναζητήστε στην τοπική πολεοδομία αν 
είναι σύμφωνες με το ρυμοτομικό σχέδιο και τους όρους δόμησης. 

 Στην προσπάθεια  να διατηρηθούν οι ηθικές αξίες του παρελθόντος, λαμβάνεται 
μέριμνα στην πόλη σας να συσχετίζονται αυτές με τις πρακτικές ανάγκες των κατοίκων 
της; Καταγράψτε τις επιτυχείς αλλαγές χρήσης κτισμάτων καθώς και επεμβάσεις 
εξυγίανσης και ανάδειξης παλαιών  συνοικιών. 

 Ταξινομώντας τα κείμενα τις φωτογραφίες θα φιλοτεχνήσετε ένα λεύκωμα που μπορεί 
να παρουσιαστεί σε κοινό ή /και να εκδοθεί. Επισυνάψτε ένα χάρτη της πόλης όπου 
εμφανίζονται οι δρόμοι, που θα σχεδιάσετε.   

 

* Ι. Στεφάνου, Θ. Μαράτου, «Ιστορικές πόλεις. Όροι δόμησης και φυσιογνωμία.-το παράδειγμα της Ερμουπόλης» 

σημειώσεις για το μάθημα Διαχείριση περιβάλλοντος του μετ/κού προγράμματος  Προστασία Μνημείων.  

**Α.. Κόκκου «Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα Μουσεία» σελ. 99-100, Αθήνα 1977. 

***Ο. Ζιρώ, Ελ. Μερτζάνη, δρ.Β. Πετρίδου  υπό δρ. Σιγάλα Γ., Ιστορία της Τέχνης  (μαθήματα επιλογής  Γ́  Λυκείου)  
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  

  

ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ  

 ΜΕΛΕΤΗ 
 ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
      ΚΑΙ 

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ  
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ΟΟ  ΧΧΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒΕΕΝΝΕΕΤΤΙΙΑΑΣΣ  

Το δεύτερο Διεθνές Συνέδριο των  Αρχιτεκτόνων και των Τεχνικών των Ιστορικών 
Μνημείων, πού πραγματοποιήθηκε στη Βενετία στις 25-31 Μαΐου 1964, αποδέχτηκε και 
υπέγραψε  το παρακάτω κείμενο 

 

Ορισμοί 

1. Η έννοια ενός ιστορικού μνημείου δεν καλύπτει μόνο το μεμονωμένο αρχιτεκτονικό έργο 
αλλά και την αστική και αγροτική τοποθεσία που μαρτυρεί ένα ιδιαίτερο πολιτισμό, μια 
ενδεικτική εξέλιξη ή ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τις μεγάλες δημιουργίες 
αλλά και για ταπεινά έργα πού με τον καιρό απέκτησαν πολιτιστική σημασία. 

2. H συντήρηση και η αποκατάσταση των μνημείων αποτελεί έναν επιστημονικό κλάδο ο 
οποίος πρέπει να αποτείνεται στη συνεργασία όλων των επιστήμων και όλων των τεχνών 
που μπορούν να συνεισφέρουν στη μελέτη και τη διάσωση της μνημειακής κληρονομιάς. 

3. Η συντήρηση και η αποκατάσταση των μνημείων αποσκοπούν να τα διασώσουν τόσο ως 
έργα τέχνης όσο και ως ιστορικές μαρτυρίες. 

 

Συντήρηση 

4.  Η συντήρηση των μνημείων έχει σαν πρωταρχική απαίτηση τη συνεχή και μόνιμη 
φροντίδα για τη διατήρησή τους. 

5.  Η συντήρηση των μνημείων ευνοείται πάντοτε από την καταλληλότητά τους να 
χρησιμοποιηθούν για κάποιο σκοπό ωφέλιμο στην κοινωνία, Μια τέτοια χρησιμοποίηση 
είναι βέβαια επιθυμητή, αλλά δεν πρέπει να αλλάζει τη διάρθρωση ή τη διακόσμηση των 
κτιρίων. Οι διαρρυθμίσεις που επιβάλλει η αλλαγή τής λειτουργίας τους (οπό νέες χρήσεις) 
πρέπει να αντιμετωπίζονται και ενδεχομένως να επιτρέπονται μέσα σε αυτά τα όρια 

6.  Η συντήρηση ενός μνημείου συνεπάγεται τη διατήρηση του άμεσου περιβάλλοντος του 
στην κλίμακά του. Αν το παραδοσιακό πλαίσιο δεν έχει εξαφανιστεί, έχουμε καθήκον να το 
διατηρήσουμε, αλλά και ταυτόχρονα να αποκλείσουμε κάθε προσθήκη, κάθε κατεδάφιση και 
κάθε αλλαγή που θα μπορούσε να αλλάξει τις σχέσεις των όγκων και των χρωμάτων. 

7.  Το μνημείο είναι αναπόσπαστο από την ιστορική στιγμή που αντιπροσωπεύει και από το 
χώρο που είναι τοποθετημένο. Επομένως, η μετακίνηση του όλου ή τμήματος ενός μνημείου 
μπορεί να γίνει παραδεκτή μόνο αν επιβάλλεται από την ανάγκη διάσωσής του, ή 
δικαιολογείται από λόγους μεγάλης εθνικής ή διεθνούς σημασίας. 

8.  Τα γλυπτικά, ζωγραφικά ή διακοσμητικά στοιχεία, που είναι αναπόσπαστα δεμένα με το 
μνημείο, δεν μπορούν να διαχωριστούν παρά μόνο αν το μέτρο αυτό είναι η μοναδική 
διέξοδος για να ασφαλιστεί η διάσωσή τους. 

 



Προστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά ΙΙ 51 
 

Philosophia Ancilla/ Academica IΙΙ 
 

 

Αποκατάσταση και αναστήλωση 

9.  Η διαδικασία τής αποκαταστάσεως είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδικεύσεως, που 
επιλέγεται να γίνεται κατ' εξαίρεση. Έχει ως στόχο να διατηρήσει και να αποκαλύψει τις 
αισθητικές και ιστορικές αξίες τού μνημείου και βασίζεται στον σεβασμό προς την αρχική του 
υπόσταση και τα αυθεντικά του στοιχεία. Σταματάει στο σημείο όπου αρχίζουν να υπάρχουν 
υποθέσεις.  Πέρα από αυτό το σημείο, οποιαδήποτε εργασία, που ενδεχομένως θα θεωρηθεί 
απαραίτητη για αισθητικούς ή τεχνικούς λόγους, θα πρέπει να διαχωρίζεται από την (αρχική) 
αρχιτεκτονική σύνθεση και να φέρνει τη σφραγίδα της εποχής μας. Σ’ όλες τις περιπτώσεις ή 
αρχαιολογική μελέτη θα προηγείται της αποκαταστάσεως και θα την ακολουθεί. 

10.  Όταν οι παραδοσιακές τεχνικές αποδεικνύονται ανεπαρκείς. ή στερέωση ενός μνημείου 
μπορεί να εξασφαλιστεί με την προσφυγή σ' όλες τις σύγχρονες τεχνικές συντηρήσεως και 
κατασκευές, πού ή αποτελεσματικότητά τους θα έχει αποδειχθεί από τα επιστημονικά 
δεδομένα και τις οποίες θα εγγυάται ή πείρα τής εφαρμογής τους. 

11. Οι αξιόλογες προσθήκες όλων των εποχών στη σημερινή υπόσταση ενός μνημείου πρέπει 
να γίνουν σεβαστές, γιατί σκοπός τής αποκαταστάσεώς του δεν είναι ή ενότητα του αρχικού 
του ρυθμού. Όταν ένα κτίριο φέρνει υπερκείμενες φάσεις διαφόρων εποχών, η επαναφορά 
στην αρχική του κατάσταση δεν δικαιολογείται παρά μόνο κατ' εξαίρεση. Αν, δηλαδή, τα 
στοιχεία που θα αφαιρεθούν έχουν πολύ μικρή σημασία και ή σύνθεση πού θα αποκαλυφθεί 
είναι μεγάλης ιστορικής, αρχαιολογικής ή αισθητικής αξίας κι ακόμη αν ή κατάσταση τής 
διατηρήσεως του μνημείου κριθεί αρκετά ικανοποιητική. Η κρίση σχετικά με την αξιολόγηση 
των μεταγενέστερων στοιχείων και η απόφαση για την απάλειψή τους, δεν θα πρέπει να 
εξαρτώνται μόνον οπό το άτομο πού ανέλαβε τη μελέτη τού έργου. 

12. Τα στοιχεία πού προορίζονται να αντικαταστήσουν τμήματα τού μνημείου πού έχουν 
καταστραφεί, πρέπει να ενσωματώνονται αρμονικά στο σύνολο, αλλά και να διακρίνονται 
από τα αυθεντικά μέρη, έτσι ώστε να μην πλαστογραφούνται τα καλλιτεχνικά και ιστορικά 
τεκμήρια του κτιρίου. 

13. Οι προσθήκες δεν μπορεί να γίνουν ανεκτές παρά μόνον αν σέβονται όλα τα 
ενδιαφέροντα μέρη τού κτιρίου, το παραδοσιακό του πλαίσιο, την ισορροπία της συνθέσεως 
του και τις σχέσεις του με τον περιβάλλοντα χώρο. 

 

Μνημειακά σύνολα 

14. Τα μνημειακά σύνολα πρέπει να γίνουν αντικείμενο ειδικών φροντίδων για να διασωθεί 

η ακεραιότητά τους και να εξασφαλιστεί η εξυγίανσή τους, η διαρρύθμιση και η αξιοποίησή 

τους. Οι εργασίες για τη συντήρηση και την αποκατάσταση τους πρέπει να εμπνέονται από τις 

αρχές που διατυπώνονται στα προηγούμενα άρθρα. 
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Ανασκαφές 

15. Οι ανασκαφές πρέπει να γίνονται σύμφωνα με επιστημονικούς κανόνες και καθώς 

ορίζουν οι συστάσεις για τους διεθνείς όρους που πρέπει να εφαρμόζονται στις 

αρχαιολογικές ανασκαφές, τις οποίες υιοθέτησε η UNESCO το 1956. Επιβάλλεται να γίνεται 

διευθέτηση των ερειπίων και να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για τη συντήρηση και τη 

μόνιμη προστασία των αρχιτεκτονικών στοιχείων των ευρημάτων. Εξάλλου, θα είναι 

ευπρόσδεκτη κάθε πρωτοβουλία, που θα διευκολύνει την κατανόηση του μνημείου χωρίς να 

παραμορφώνει τη σημασία του. Ωστόσο κάθε εργασία ανακατασκευής θα πρέπει να 

αποκλείεται εκ των προτέρων.  Μόνον η αναστήλωση μπορεί να αντιμετωπιστεί, δηλαδή, ή 

ανασύνθεση μελών πού σώθηκαν άλλα έχουν μετακινηθεί. Οι συμπληρώσεις, όμως, θα είναι 

πάντα αναγνωρίσιμες και θα αντιπροσωπεύουν το ελάχιστο που απαιτείται για να 

εξασφαλισθούν οι συνθήκες συντηρήσεως τού μνημείου και να αποκατασταθεί η 

μορφολογική του συνέχεια. 

 

Τεκμηρίωση και δημοσιεύσεις 

16. Οι εργασίες συντηρήσεως, αποκαταστάσεως και ανασκαφής θα πρέπει να βασίζονται σε 
εξακριβωμένη τεκμηρίωση, δηλαδή σε αναλυτικές και κριτικές εκθέσεις εικονογραφημένες 
με σχέδια και φωτογραφίες. Όλες οι φάσεις των εργασιών για την απάλειψη νεότερων 
στοιχείων, τη στερέωση, την ανασύνθεση και την ένταξη νέων (στοιχείων), καθώς και όλα 
τα τεχνικά και μορφολογικά στοιχεία, που θα εξακριβώνονται κατά τη διάρκεια των 
εργασιώνv, θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερειακά. Αυτή ή τεκμηρίωση θα κατατίθεται 
στα αρχεία ενός δημόσιου Ιδρύματος και θα είναι προσιτή στους ερευνητές. Συνιστάται η 
δημοσίευσή τους. 
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Εμπλουτισμός των αρχών του Χάρτη της Βενετίας 

 (κυρίως, κάτω από τις συνθήκες της αναστύλωσης των μνημείων της Ακρόπολης) 

 

1. Αρχή της αναστρεψιμότητας  (συνοπτικά) 

α) Πλήρης τεκμηρίωση πριν, κατά την διάρκεια και μετά την επέμβαση 

β) Διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού της υφιστάμενης μάζας του, μνημείου και των πάσης 
φύσεως τεκμηρίων που αυτή φέρει 

γ) Αποφυγή ισχυρών - μη αναστρέψιμων - συγκολλήσεων. Κάθε ξένο σώμα (υλικό 
στερέωσης) πρέπει να παραμένει αναλλοίωτο και αβλαβές στην μέγιστη χρονική διάρκεια 

 

2. Αρχή της αυθεντικότητας του δομικού συστήματος 

Επανατοποθέτηση των επί μέρους δομικών στοιχείων στην αρχική τους θέση (και 
"μοναδική"). Επιβάλλεται η εξασφάλιση των ιδιαιτεροτήτων του αρχικού κατασκευαστικού 
συστήματος. 

 

3. Αποφυγή μετακινήσεων και συναφών παρεμβάσεων σε τμήματα του κτιρίου που έμειναν 
αμετακίνητα από την αρχαιότητα. 'Ένα μεγάλο ποσοστό της αρχαιολογικής τους αξίας 
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπέστησαν επεμβάσεις σε ενδιάμεσες φάσεις. 

 

4. Ελαχιστοποίηση των μεταβολών, κυρίως σε ό,τι αφορά την αποκτηθείσα - δια μέσου του 
χρόνου – γενική εικόνα του ερειπίου. Όμως, οι απαραίτητες συμπληρώσεις μορφολογούνται 
πιστά, σύμφωνα με την κλασική ρυθμολογία. 

 

5. Την εγκυρότητα των επιλογών επέμβασης διασφαλίζει η δημοσιοποίηση και συζήτησή 
τους σε διεθνή συνέδρια ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Έπεται η δημοσίευση λεπτομερώς  
των μελετών που εγκρίθηκαν. 
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ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΟΟΣΣ  ΧΧΑΑΡΡΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΑΑΡΡΧΧΙΙΤΤΕΕΚΚΤΤΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΚΚΛΛΗΗΡΡΟΟΝΝΟΟΜΜΙΙΑΑΣΣ  

(EUROPEAN CHARTER OF THE ARCHITECTURAL HERITAGE) 

Υιοθετημένος από την Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 26, 
Σεπτεμβρίου 1975, ο ευρωπαϊκός χάρτης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς πιστοποιήθηκε 
επισήμως στο συνέδριο από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά που διοργανώθηκε 
στο Άμστερνταμ από τις 21 έως τις 25 Οκτωβρίου 1975. 

 

 

Η Επιτροπή των Υπουργών,  

Θεωρώντας ότι ο στόχος του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι να επιτύχει  τη μεγαλύτερη   
ενότητα μεταξύ των μελών του με σκοπό την προστασία και την πραγματοποίηση των 
ιδανικών και των αρχών όποιες είναι η κοινή κληρονομιά τους: 

Θεωρώντας ότι τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης που έχουν εμμείνει στην 
ευρωπαϊκή πολιτιστική Συνθήκη σχετικά με στις 19 Δεκεμβρίου 1954 δεσμεύθηκαν, να πάρουν 
την κατάλληλη προστασία μέτρων και να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη των εθνικών 
συνεισφορών τους στην κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης.  

Αναγνωρίζοντας ότι η αρχιτεκτονική κληρονομιά, μια αναντικατάστατη έκφραση του 
πλούτου και η ποικιλομορφία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνήθειας, διαμοιράζεται σε όλους 
τους λαούς και ότι όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη πρέπει να παρουσιάσουν πραγματική αλληλεγγύη 
στη συντήρηση εκείνης της κληρονομιάς 

Θεωρώντας ότι το μέλλον της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς εξαρτάται, κατά ένα 
μεγάλο μέρος, από την ένταξή του στο πλαίσιο της ζωής των λαών και από το βάρος που 
δίνεται σε αυτό στα περιφερειακά και σχέδια πόλης προγραμματισμού και ανάπτυξης.  

Έχοντας υπόψη τη σύσταση της ευρωπαϊκής συνδιάσκεψης των Υπουργών που είναι 
αρμόδιοι για τη συντήρηση και την αποκατάσταση  των μνημείων και  των περιοχών  
πολιτιστικής κληρονομιάς κράτησαν στις Βρυξέλλες το 1969, και τη σύσταση 589 (1970) της 
συμβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της  Ευρώπη, που απαιτεί  ένα χάρτη  σχετικό με 
την αρχιτεκτονική κληρονομιά 

Βεβαιώνει την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν  μια κοινή   ευρωπαϊκή 
πολιτική και συντονισμένες ενέργειες προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, 
βασισμένη στις αρχές της ολοκληρωμένης συντήρησης. 

Συστήνει ότι οι κυβερνήσεις των κρατών μελών πρέπει να κάνουν τα απαραίτητα 
νομοθετικά, διοικητικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά βήματα για να εφαρμόσουν μια 
πολιτική  ολοκληρωμένης διατήρησης για την αρχιτεκτονική κληρονομιά, και για να 
ξυπνήσουν το δημόσιο ενδιαφέρον για μια τέτοια  πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής εκστρατείας του έτους αρχιτεκτονικής 
κληρονομιάς που οργανώθηκε το 1975 υπό την αιγίδα του  Συμβουλίου της Ευρώπης.  
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 Υιοθετήστε και πιστοποιήστε τις αρχές του ακόλουθου χάρτη, που συντάσσεται από την 
Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Μνημεία και τα Αρχιτεκτονικά Σύνολα: 

 

 

1. Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά 
αποτελείται όχι μόνο από τα σημαντικότερα 
μνημεία μας: περιλαμβάνει επίσης τα σύνολα 
από μικρότερα κτήρια στις παλαιές πόλεις μας 
και τα παραδοσιακά χωριά στις φυσικές ή 
προκαλούμενες από τον άνθρωπο τοποθετήσεις 
τους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Το παρελθόν, όπως ενσωματώνεται στην 
αρχιτεκτονική κληρονομιά, παρέχει το είδος του 
απαραίτητου περιβάλλοντος για μια 
ισορροπημένη και πλήρη ζωή. 

 

 

 

 Για πολλά έτη, μόνο σημαντικά μνημεία 
ήταν προστατευμένα και απεκατεστημένα 
και μάλιστα χωρίς αναφορά στον 
περιβάλλοντα χώρο τους –τα περίχωρά τους. 
Πιο πρόσφατα  συνειδητοποιήθηκε   ότι, εάν 
τα περίχωρα είναι παραμελημένα, ακόμη και 
εκείνα τα σημαντικά μνημεία μπορούν να 
χάσουν ένα μεγάλο μέρος του χαρακτήρα 
τους.  

Σήμερα, αναγνωρίζεται ότι οι ολόκληρα 
σύνολα κτηρίων, ακόμα κι αν δεν 
περιλαμβάνουν οποιοδήποτε παράδειγμα της 
σημαντικής αξίας, μπορούν να έχουν μια 
ατμόσφαιρα που τους δίνει την ποιότητα των 
έργων της τέχνης, των διαφορετικών 
περιόδων ένωσης και των μορφών σε ένα 
αρμονικό σύνολο. Τέτοια σύνολα πρέπει 
επίσης να συντηρηθούν.  

Η αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι μια 
έκφραση της ιστορίας και μας βοηθά για να 
καταλάβει τη σχετικότητα του παρελθόντος 
στη σύγχρονη ζωή.  

 

Στο όνομα ενός γρήγορα 
μεταβαλλόμενου πολιτισμού,  μέσα στον 
οποίο λαμπρές επιτυχίες συνοδεύονται από 
σοβαρούς κινδύνους, οι άνθρωποι έχουν 
σήμερα ένα ενστικτώδες συναίσθημα για την 
αξία αυτής της κληρονομιάς.  

Αυτή η κληρονομιά πρέπει να περάσει στις 
μελλοντικές γενεές  στο αυθεντικό της 
μέγεθος και σε όλη την ποικιλία της ως 
ουσιαστικό μέρος της μνήμης της ανθρώπινης 
φυλής.  

Διαφορετικά, μέρος της ανθρώπινης 
συνειδητοποίησης της συνοχής του θα 
καταστραφεί. 
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 3. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι ένα 
κεφάλαιο αναντικατάστατης πνευματικής, 
πολιτιστικής, κοινωνικής και οικονομικής 
αξίας.  

 

 

 

4. Η δομή των ιστορικών  κέντρων και των 
περιοχών διευθύνεται σε μια αρμονική 
κοινωνική ισορροπία. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά έχει να παίξει 
έναν σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάθε γενιά τοποθετεί μια διαφορετική 
ερμηνεία    για το παρελθόν και αντλεί τη νέα 
έμπνευση από αυτήν. Αυτό το κεφάλαιο έχει 
ενισχυθεί κατά τη διάρκεια των αιώνων: η 
καταστροφή από οποιοδήποτε μέρος από αυτό 
μας αφήνει φτωχότερους, δεδομένου ότι τίποτα 
νέο που δημιουργούμε, παρόλο την ωραιότητά 
του, δεν θα καταστήσει ανώδυνη την απώλεια.  

Η κοινωνία μας πρέπει τώρα να διαχειριστεί τους 
πόρους της. Πέραν από το να γίνει πολυτέλεια 
αυτή η κληρονομιά είναι ένα οικονομικό 
προτέρημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 
σώσει τους κοινοτικούς πόρους.  

 

 Προσφέροντας τους σωστούς όρους για την 
ανάπτυξη ενός ευρέος φάσματος  
δραστηριοτήτων στις παλαιές πόλεις και τα 
χωριά μας ευνοείται η κοινωνική ολοκλήρωση. 
Μπορούν για άλλη μια φορά να αφεθούν σε μια 
κοινωνική ανάμειξη.  

 

 Η αρχιτεκτονική κληρονομιά παρέχει έναν 
πλούτο υλικού για την εξήγηση και τη σύγκριση  
μορφών και  φορμών και των εφαρμογών τους. 
Σήμερα όταν η οπτική εκτίμηση και η από  
πρώτο χέρι εμπειρία διαδραματίζουν έναν 
αποφασιστικό ρόλο μέσα η εκπαίδευση, αυτό 
είναι ουσιαστικό στο να κρατήσει ζωντανά τα 
στοιχεία των διαφορετικών περιόδων και των 
επιτευγμάτων τους.  

Η επιβίωση αυτών των στοιχείων θα βεβαιωθεί 
μόνο εάν η ανάγκη να προστατευτεί αυτή 
γίνεται κατανοητή από το μέγιστο αριθμό 
ατόμων, ιδιαίτερα από τη νεότερη γενεά που θα 
είναι οι μελλοντικοί φύλακές της.  
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6. Αυτή η κληρονομιά βρίσκεται σε κίνδυνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Η ολοκληρωμένη συντήρηση αποτρέπει 
αυτούς τους κινδύνους.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απειλείται από την άγνοια, το 
πεπαλαιωμένο πνεύμα, την επιδείνωση κάθε 
είδους και την παραμέληση. Ο αστικός 
προγραμματισμός μπορεί να είναι 
καταστρεπτικός όταν  οι αρχές ενδίδουν πάρα 
πολύ εύκολα στις οικονομικές πιέσεις και στις 
απαιτήσεις της  κυκλοφορίας των οχημάτων.  

Η κακή σύγχρονη τεχνολογία και η απερίσκεπτη 
αποκατάσταση μπορούν να είναι καταστρεπτικές 
στις παλαιές δομές. Προπάντων, η κερδοσκοπία 
εδάφους και ιδιοκτησίας υπερ-τροφοδοτεί  όλα 
τα λάθη και τις παραλείψεις και εκμηδενίζει τα 
πλέον προσεκτικότερα τοποθετημένα σχέδια.  

 

Η ολοκληρωμένη συντήρηση επιτυγχάνεται 
από την εφαρμογή των ευαίσθητων τεχνικών 
αποκατάστασης και τη σωστή επιλογή των 
κατάλληλων λειτουργιών. Στην πορεία της 
ιστορίας τα κέντρα των πόλεων και μερικές 
φορές των χωριών αφέθηκαν να επιδεινωθούν 
και έχουν μετατραπεί σε περιοχές  κατοικίας 
κάτω του μετρίου. Η αποκατάστασή τους πρέπει 
να αναληφθεί σε ένα πνεύμα  κοινωνικής 
δικαιοσύνης και δεν πρέπει να προκαλέσει την 
αποχώρηση των φτωχότερων κατοίκων.  

Λόγω αυτού, η συντήρηση πρέπει να είναι μια 
από τις πρώτες μελέτες σε όλο τον αστικό και 
περιφερειακό προγραμματισμό.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ολοκληρωμένη 
συντήρηση δεν αποκλείει την εισαγωγή της 
σύγχρονης αρχιτεκτονικής στις περιοχές που 
περιέχουν τα παλαιά κτήρια, υπό τον όρο ότι το 
υπάρχον πλαίσιο, οι αναλογίες, οι μορφές, τα 
μεγέθη και η κλίμακα γίνονται σεβαστά πλήρως 
και χρησιμοποιούνται  παραδοσιακά υλικά. 
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8. Η ολοκληρωμένη συντήρηση εξαρτάται από 
νομική, διοικητική, οικονομική και τεχνική 
υποστήριξη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νομική:  

Η ενσωματωμένη συντήρηση πρέπει να 
αξιοποιήσει πλήρως όλους των ισχύοντες 
νόμους και τους κανονισμούς που μπορούν να 
συμβάλουν στην προστασία και τη συντήρηση 
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Όπου τέτοιοι 
νόμοι και κανονισμοί είναι ανεπαρκείς για αυτό 
σκοπό πρέπει να συμπληρωθούν από τα 
κατάλληλα νομικά όργανα σε εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.  

Διοικητική:  

Για να πραγματοποιηθεί μια πολιτική  
ολοκληρωμένης συντήρησης, πρέπει να  
καθιερωθούν κατάλληλα επανδρωμένες  
διοικητικές   υπηρεσίες  

Οικονομική: 

Όπου είναι απαραίτητο, η συντήρηση και η 
αποκατάσταση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς 
και των μεμονωμένων μερών, εκεί πρέπει να 
ενθαρρυνθεί από τις κατάλληλες μορφές 
οικονομικών  ενισχύσεων και κινήτρων, 
συμπεριλαμβανομένων των φορολογικών 
μέτρων. Είναι ουσιαστικό  οι οικονομικοί πόροι 
που παρέχονται από τις δημόσιες αρχές για την 
αποκατάσταση των ιστορικών κέντρων να είναι 
τουλάχιστον ίσοι με εκείνους που διατίθενται για 
νέα κατασκευή.  

Τεχνική:  

Υπάρχουν σήμερα πολύ λίγοι αρχιτέκτονες, 
τεχνικοί όλων των ειδών, ειδικευμένες 
κατασκευαστικές εταιρίες και  εξειδικευμένοι 
παραδοσιακοί τεχνίτες για να ανταποκριθούν σε 
όλες τις ανάγκες της αποκατάστασης.  

Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν  
επιμορφωτικές διευκολύνσεις και προοπτικές 
αύξησης της απασχόλησης για σχετικές  
διευθυντικές, τεχνικές και χειρωνακτικές 
δεξιότητες. Η κτηριακή βιομηχανία  πρέπει να 
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9. Η ολοκληρωμένη συντήρηση δεν μπορεί να 
πετύχει χωρίς τη συνεργασία όλων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική   κληρονομιά 
είναι η κοινή ιδιοκτησία της ηπείρου μας. 

 

 

ωθηθεί για να προσαρμοστεί σε αυτές τις 
ανάγκες.  

Εξάλλου οι παραδοσιακές τέχνες πρέπει να 
ενθαρρυνθούν παρά  να επιτραπεί να 
εξαφανιστούν.  

 

Αν και η αρχιτεκτονική κληρονομιά ανήκει 
στον καθένα, κάθε ένα από τα μέρη της είναι 
εντούτοις στο έλεος του κάθε ατόμου.  

Το κοινό πρέπει να ενημερωθεί κατάλληλα 
επειδή οι πολίτες έχουν δικαίωμα για να 
συμμετέχουν στις αποφάσεις που έχουν 
επιπτώσεις στο περιβάλλον τους.  

Κάθε γενιά έχει ένα μοναδικό  ενδιαφέρον ζωής 
για αυτήν την κληρονομιά και είναι αρμόδια για 
τη μεταβίβασή του στις μελλοντικές   γενεές.  

 

 

Τα προβλήματα συντήρησης δεν είναι 
ιδιαίτερα σε οποιαδήποτε χώρα. Είναι κοινά για 
το σύνολο της Ευρώπης και πρέπει να 
εξεταστούν με έναν συντονισμένο τρόπο. 
Εναπόκειται στο Συμβούλιο της Ευρώπης για να 
εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη ακολουθούν τις 
συνεπείς πολιτικές σε ένα πνεύμα αλληλεγγύης.  
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ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΝΝΑΑΛΛΥΥΣΣΗΗ  ΑΑΞΞΙΙΩΩΝΝ  
 

30 Συνέδριο Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων (1883) Άρθρο 4. 

Καλλιτεχνικό Ενδιαφέρον - ποιότητα υλικών - ποιότητα διακοσμητικών στοιχείων, patina 
και ηλικία, γραφικότητα (ή ακόμη) η ερειπιώδης κατάσταση 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΩΝ υπό Alois Riegl (1903) 

(Der moderne Denkmalkultus. sein Wesen und seine Entstehung Wien 1903) 

1. Αξίες Μνήμης 

α) Αξία της ηλικίας 

β) Ιστορική αξία 

γ) Αξία εξειδικευμένης αναμνηστικής λειτουργίας 

2. Αξίες παρόντος 

α) Χρηστική αξία 

β) Καλλιτεχνική αξία 

β1 Αξία δημιουργικής πρωτοτυπίας (πρωταρχική καλλιτεχνική αξία) 

β2 σχετική καλλιτεχνική αξία 

Κατά τον Riegl η έννοια ιστορικόν είναι ευρύτατη, αφορά σε κάθε τι που υπήρξε. Η ιστορική 
μαρτυρία δύναται να είναι γραπτή ή απλώς ένα έργο τέχνης. Ο Riegl αναγνωρίζει ποιότητες 
γενικής σύλληψης, μορφής και χρώματος ως καλλιτεχνικές ιδιότητες και την σπανιότητα ή 
την ηλικία ως παράγοντες αύξουσας αξίας. 

 

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΩΝ κατά Chanon Raymond Lemaire 

(La restauration des Monuments anciens, Anvers 1938) 

ι) Χρηστική αξία, Καλλιτεχνική αξία, Ιστορική αξία, αξία της γραφικότητας 

Chanon Raymond Lemaire: "...Ο σκοπός της αποκατάστασης ενός μνημείου είναι 

να διασώζει κάθε μια από τις αξίες του στο μέγιστο δυνατό βαθμό..." 

Αλλά ενώ η σκέψη της ανάλυσης των αξιών είναι γενικώς αποδεκτή, τα συστήματα αξιών 

παρουσιάζουν διαφορές όχι μόνον όταν (και επειδή) προτείνονται από διαφορετικούς 
ειδικούς, αλλά και όταν προτείνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές από τον ίδιο 
μελετητή, με διαφορετική ιεράρχηση και προσθήκη νέων αξιών. 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΩΝ κατά BERNARD M. FEILDEN 
 

1979 1982 1988 

1. Πολιτιστικές αξίες 

(α) Αξία τεκμηρίου 

(β) Ιστορική αξία 

(γ) αρχαιολογική αξία και 

αξία ηλικίας 

(γ) αισθητική αξία 

(ε) αρχιτεκτονική αξία 

(ζ) αξία αστικού τοπίου 

(η) τοπιακή και οικολογική 

αξία 

 

2. Χρηστικές αξίες 

(α) λειτουργική αξία 

(β) οικονομική αξία 

(γ) κοινωνική αξία 

(δ) πολιτική αξία. 

 

3. Συγκινησιακές αξίες 

( α) θαυμασμός 

(β) ταυτότητα 

(γ) ιστορική συνέχεια 

 

1. Συγκινησιακές αξίες 

(α) θαυμασμός 

(β) ταυτότητα 

(γ) ιστορική συνέχεια 

(δ) πνευματική και συμβολική 

 

2. Πολιτιστικές αξίες 

(α) Αξία τεκμηρίου 

(β) Ιστορική αξία 

(γ)  αρχαιολογική αξία, αξία 
ηλικίας και σπανιότης 

(δ) αισθητική αξία και αξία 
συμβόλου 

(ε) αρχιτεκτονική αξία 

(ζ) αξία αστικού τοπίου, 

φυσικού τοπίου και 

οικολογική αξία 

(η) επιστημονική αξία 

 

3. Χρηστικές αξίες 

(α) λειτουργική 

(β) οικονομική 

(γ) κοινωνική 

(δ) πολιτική 

 

1. Συγκινησιακές αξίες 

α) θαυμασμός 

(β) ταυτότητα 

(γ) ιστορική συνέχεια 

(δ) πνευματική και συμβολική 

(ε) ιερότητα 

 

2. Πολιτιστικές αξίες 

(α) Αξία τεκμηρίου 

(β) Ιστορική αξία 

(γ) αρχαιολογική αξία, αξία 

ηλικίας και σπανιότης 

(δ) αισθητική αξία και αξία 

συμβόλου 

(ε) αρχιτεκτονική αξία 

(ζ) αξία αστικού τοπίου, 

φυσικού τοπίου και 

οικολογική αξία 

(η) επιστημονική και 

τεχνολογική αξία 

 

3. Χρηστικές αξίες 

(α) λειτουργική 

(β) οικονομική 

(γ) κοινωνική 

(δ) πολιτική 
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΞΙΩΝ κατά τον Μ. Κορρέ, (1989 κ.ε.) 

 

Αισθητική αξία 

(εξαρτάται από την καλλιτεχνική αξία ως εκτιμάται σήμερα, από την κατάσταση του υλικού 
και από το περιβάλλον του μνημείου συμπεριλαμβανομένων φωτός και καιρού) 

Καλλιτεχνική αξία 

(εξαρτάται μόνον από τη μορφή και το στυλ ως εκτιμώνται σήμερα και ομοίως από τα 
φυσικά χαρακτηριστικά του υλικού) 

Ιστορική αξία 

(εξαρτάται μόνον από τις υφιστάμενες ιστορικές μαρτυρίες αναφορικώς προς το αντικείμενο 
ή από παρόμοιας αξίας αρχαιολογικές μαρτυρίες) 

Αρχαιολογική αξία 

(Εξαρτάται μόνον από τις αναγνωριζόμενες υλικές μαρτυρίες) 

Αξία τεκμηρίου 

(ως προς την Ιστορία της Τέχνης την Ιστορία της Τεχνικής, την Ιστορία της Επιστήμης, κτλ., ή 
ως προς οιονδήποτε συνδυασμό αυτών) 

Αξία Μνήμης 

(Ατομικής ή συλλογικής) 

Αξία συμβολισμού 

(Ατομική ή συλλογή με πνευματικό, εθνικό, κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό ή θρησκευτικό 
νόημα) 

Αξία τοποσήμου 

(Εξαρτάται από την ορατότητα, την ατομικότητα και την απόσταση από άλλα τοπόσημα) 

Αξία σπανιότητας 

(1) Γνήσια ή απόλυτη αξία σπανιότητας γνώρισμα εξαιρετικών επιτευγμάτων. Τα 
αντικείμενα αυτά είναι σπάνια όχι εξ αιτίας τυχαίας εξαφάνισης ή μη ανακάλυψης άλλων 
του αυτού είδους, ούτε εξ αιτίας μη αναγνώρισης (για λόγους ιδεολογικών προτιμήσεων π.χ.) 
άλλων παρόμοιων ως ισαξίων, αλλά μόνον επειδή προϋποθέτουν υψίστη ανθρώπινη 
δεξιότητα ή τεχνογνωσία ή εξόχως δυσεύρετη ύλη ή αμύθητη δαπάνη, ή, κατά μείζονα λόγο, 
εάν προϋποθέτουν συνδυασμό των προηγουμένων . 
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(2) Συμπωματική ή τυχαία αξία σπανιότητας ανήκει σε αντικείμενα τα οποία δεν είναι μεν 
σπουδαία (δύνανται μάλιστα να είναι και ευτελή), υφίστανται όμως σε ελάχιστο αριθμό, είτε 
εξ αρχής, είτε κατόπιν συμπωματικής εξαφάνισης όλων των άλλων του είδους των, όσον 
πολυπληθές και αν υπήρξε αυτό κάποτε. 

(3) Σχετική αξία σπανιότητας αποτέλεσμα σύγκρισης της σπανιότητας ενός αντικειμένου 
προς τη σπανιότητα ενός άλλου ή άλλων αντικειμένων. 

Υλική αυθεντικότητα 

(εξαρτάται από το ποσοστό αυθεντικού υλικού από συγκινησιακής απόψεως ή επί τη βάσει 
αναγνωρίσιμων εκδηλώσεων ηλικίας) 

Χρηστική αξία 

(εξαρτάται από την λειτουργική καταλληλότητα και την κατάσταση διατηρήσεως) 

Συγκινησιακή αξία 

(εξαρτάται από το νόημα, τη σπουδαιότητα, την υλική αυθεντικότητα, την ηλικία, τη φήμη 
και από τις άλλες αξίες χωριστά ή σε συνδυασμό) 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΝ κατά τον καθηγητή ΜΑΝΩΛΗ ΚΟΡΡΕ. 

Αφορούν κυρίως τη σχέση Αυθεντικού-Αντιγράφου 

Μεταβιβαστές αξίες 

Αξία αισθητική, καλλιτεχνική, χρηστική και τοποσήμου 

Μη μεταβιβαστές αξίες 

Αξία ιστορική, αρχαιολογική, τεκμηρίου, σπανιότητας και 

Υλική αυθεντικότητα 

μεταβιβαστές ή μη μεταβιβαστές αξίες, αναλόγως προς τις συνθήκες 

Αξία μνήμης, Αξία συμβολισμού και Συγκινησιακή αξία 

 

 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ κατά τον καθηγητή ΒΑΣΙΛΗ ΓΚΑΝΙΑΤΣΑ 

Αρχές: Συναισθηματικές, Πολιτισμικές, Χρηστικές 

Αξίες μνημιακές: α) ηλικιακή, β) ιστορική, γ) προθετική 

Αξίες σημερινές: α) χρηστικές, β) καλλιτεχνική β1) νέα –φρέσκια 

                                                                                            β2) σχετική 
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Αποσπάσματα από το νόμο 3028/2002 του ΥΠΠΟ 

Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Άρθρο 2 - Έννοια όρων 

α) Ως πολιτιστικά αγαθά νοούνται οι μαρτυρίες της ύπαρξης και της ατομικής και 

συλλογικής δραστηριότητας του ανθρώπου. 

β) Ως μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες και ανήκουν 

στην πολιτιστική κληρονομιά της Χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη 

προστασία βάσει των εξής διακρίσεων. 

αα) Ως αρχαία μνημεία ή αρχαία νοούνται όλα τα πολιτιστικά αγαθά που ανάγονται στους 

προϊστορικούς, αρχαίους, βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους και χρονολογούνται 

έως και το 1830, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6 και 20. Στα αρχαία μνημεία 

συμπεριλαμβάνονται σπήλαια και παλαιοντολογικά κατάλοιπα για τα οποία υπάρχουν 

ενδείξεις ότι συνδέονται με την ανθρώπινη ύπαρξη. 

ββ) Ως νεότερα μνημεία νοούνται τα πολιτιστικά αγαθά που είναι μεταγενέστερα του 1830 

και των οποίων η προστασία επιβάλλεται λόγω της ιστορικής, καλλιτεχνικής ή 

επιστημονικής σημασίας τους, κατά τις διακρίσεις των άρθρων 6 και 20. 

γγ) Ως ακίνητα μνημεία νοούνται τα μνημεία που υπήρξαν συνδεδεμένα με το έδαφος και 

παραμένουν σε αυτό ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή ποταμών, καθώς και 

τα μνημεία που βρίσκονται στο έδαφος ή στο βυθό της θάλασσας ή στον πυθμένα λιμνών ή 

ποταμών και δεν είναι δυνατόν να μετακινηθούν χωρίς βλάβη της αξίας τους ως μαρτυριών. 

Στα ακίνητα μνημεία συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις, οι κατασκευές και τα 

διακοσμητικά και λοιπά στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα τους, καθώς και το 

άμεσο περιβάλλον τους. 

δδ) Ως κινητά μνημεία νοούνται τα μνημεία που δεν θεωρούνται ακίνητα. 

………………………………………………………………………………………… 

δ) Ως ιστορικοί τόποι νοούνται είτε εκτάσεις στην ξηρά ή στη θάλασσα ή στις λίμνες ή στους 

ποταμούς που αποτελέσαν ή που υπάρχουν ενδείξεις ότι αποτελέσαν το χώρο εξαίρετων 

ιστορικών ή μυθικών γεγονότων ή εκτάσεις που περιέχουν ή στις οποίες υπάρχουν ενδείξεις 

ότι περιέχονται μνημείο μεταγενέστερα του 1830, είτε σύνθετα έργα του ανθρώπου και της 

φύσης μεταγενέστερα του 1830, το οποία συνιστούν χαρακτηριστικούς και ομοιογενείς 

χώρους, που είναι δυνατόν να οριοθετηθούν τοπογραφικά, και των οποίων επιβάλλεται η 



Προστατεύουμε την Πολιτιστική μας Κληρονομιά ΙΙ 65 
 

Philosophia Ancilla/ Academica IΙΙ 
 

προστασία λόγω της λαογραφικής, εθνολογικής, κοινωνικής, τεχνικής, αρχιτεκτονικής, 

βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους. 

ε) Ως άυλα πολιτιστικά αγαθά νοούνται εκφράσεις, δραστηριότητες, γνώσεις και 

πληροφορίες, όπως μύθοι, έθιμα, προφορικές παραδόσεις, χοροί, δρώμενα, μουσική, 

τραγούδια, δεξιότητες η τεχνικές που αποτελούν μαρτυρίες του παραδοσιακού, λαϊκού και 

λόγιου πολιτισμού. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Άρθρο 3 - Περιεχόμενο της προστασίας 

1. Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας συνίσταται κυρίως: 

α) στον εντοπισμό, την έρευνα, την καταγραφή, την τεκμηρίωση και τη μελέτη των 

στοιχείων της, 

β) στη διατήρηση και στην αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά κάθε 

άμεσης ή έμμεσης βλάβης της, 

γ) στην αποτροπή της παράνομης ανασκαφής, της κλοπής και της παράνομης εξαγωγής, 

δ) στη συντήρηση και την κατά περίπτωση αναγκαία αποκατάστασή της, 

ε) στη διευκόλυνση της πρόσβασης και της επικοινωνίας του κοινού με αυτήν , 

στ) στην ανάδειξη και την ένταξή της στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και 

ζ) στην παιδεία, την αισθητική αγωγή και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την 

πολιτιστική κληρονομιά. 

………………………………………………………………………………………….. 

 

Άρθρο 5 - Προστασία άυλων πολιτιστικών αγαθών 

Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την αποτύπωση σε γραπτή μορφή, καθώς και σε 

υλικούς φορείς ήχου, εικόνας ή ήχου και εικόνας, την καταγραφή και την τεκμηρίωση 

άυλων πολιτιστικών αγαθών του παραδοσιακού λαϊκού και λόγιου πολιτισμού που 

παρουσιάζουν ιδιαίτερη σημασία. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του 

Υπουργού Πολιτισμού, καθορίζονται ο τρόπος καταγραφής και αποτύπωσης των άυλων 

πολιτιστικών αγαθών, οι αρμόδιες για την υλοποίηση των παραπάνω ενεργειών υπηρεσίες ή 

και φορείς και ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. 
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ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΩΝ  

 

Τα μέρη του αρχαίου ναού 

Ο κυρίως ναός ονομάζεται 

"σηκός" και στέγαζε το 

λατρευτικό άγαλμα. Ο "πρόναος" 

είναι ο μικρός χώρος μπροστά από 

το σηκό, ενώ ο "οπισθόδομος" 

είναι ο αντίστοιχος στο πίσω 

μέρος του ναού, που πολλές φορές 

χρησίμευε ως θησαυροφυλάκιο. Η είσοδος των ναών προσανατολιζόταν πάντοτε προς την 

ανατολή. Η κιονοστοιχία που περιβάλλει το κτίσμα ονομάζεται "πτερόν" ή "περίστασις" και 

διαμορφώνει στοά. Ο ναός που περιβάλλεται από "πτερόν" ονομάζεται περίπτερος. 

 

Τα μέρη του κίονα Δωρικός - Ιωνικός ρυθμός 
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Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί που διαμορφώνονται κατά την αρχαϊκή περίοδο και κυριαρχούν 

στην ελληνική αρχιτεκτονική των ναών είναι ο δωρικός και ο ιωνικός. Ο δωρικός ρυθμός 

χαρακτηρίζεται από λιτότητα και αυστηρότητα και συναντάται κυρίως στην Πελοπόννησο, 

την Δυτική Ελλάδα και την Μεγάλη Ελλάδα. Ο ιωνικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από 

διακοσμητική διάθεση και λεπτότητα και εμφανίζεται στη Μικρά Ασία και τα νησιά του 

Αιγαίου Με τον όρο "ρυθμό" εννοούμε την αναλογία και τη συμμετρία των μερών ενός 

συνόλου, ώστε να είναι αυτό αρμονικό Οι κίονες των ναών έχουν κορμό μονολιθικό ή 

αποτελούνται από κομμάτια, τους σφονδύλους ή σπονδύλους Τα μέρη τους είναι τρία βάση, 

κορμός και κιονόκρανο. Ο δωρικός όμως κίονας, εκτός σπάνιων εξαιρέσεων, δεν έχει βάση. 

Στον κορμό παρατηρούνται η μείωση της διαμέτρου, από κάτω προς τα πάνω, και η ένταση, 

δηλαδή μια ελαφρά εξόγκωση στο 1/3 του ύψους του κίονα Σκοπός της μείωσης είναι να 

δημιουργήσει την εντύπωση της ευστάθειας, ενώ σκοπός της έντασης την εντύπωση της 

τέλειας ευθύτητας του κορμού. Ο κορμός των κιόνων αυλακώνεται από ραβδώσεις, οι οποίες 

δημιουργούν έντονες φωτοσκιάσεις, έτσι ώστε η μορφή του κορμού να γίνε καλύτερα 

αντιληπτή από το θεατή και να εντείνεται η καθετότητα. Ο δωρικός κίονας έχει 16-20 

ραβδώσεις, που καταλήγουν σε οξείες ακμές ενώ ο ιωνικός έχει 24-44 ραβδώσεις, που 

καταλήγουν σε επίπεδες ράχες (ταινίες). Η σημαντικότερη διαφορά των δυο ρυθμών 

εντοπίζεται στο κιονόκρανο, που στον ιωνικό ρυθμό φέρει έλικες και ανάγλυφα ανθέμια, 

ενώ στο δωρικό εμφανίζεται απλό και λιτό. 

 

Ιστορία της Τέχνης  (για το μάθημα επιλογής της Γ́ Λυκείου)  

Των: Ζιρώ Ο., Μερτζάνη Ελ.,  Δρ.Πετρίδου Β., υπό Δρ. Σιγάλα Γ. 
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ΒΒΙΙΒΒΛΛΙΙΟΟΓΓΡΡΑΑΦΦΙΙΑΑ 

Βασίστηκε κατά πολύ στις σημειώσεις των παραδόσεων και των εργαστηριακών ασκήσεων του 

ΔΜΠΣ «Προστασία Μνημείων – β́  κατεύθυνση: Υλικά και Μέθοδοι Συντήρησης» του ΕΜΠ, που 

δόθηκαν από τους διδάσκοντες του προγράμματος, Καθηγητές και μέλη ΔΕΠ: 

Μοροπούλου Αντωνία, Αγγελακοπούλου Ε., Αθανασιάδου Α., Ανδριωτάκη-

Παναγιωτουνάκου Π., Αυγερινού-Κολώνια Σ., Βαλτά-Γρόσσου Μ., Βγενόπουλος 

Α.,Βιντζηλαίου Ε., Βλαχόπουλος Α., Γαλάνη Θ., Γετίμης Ν., Γιαουτζή Μ., Γκανιάτσας Β., 
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τις παραχώρησε στη συγγραφέα. 

Οι περισσότερες φωτογραφίες είναι από το προσωπικό αρχείο της συγγραφέως ή της ομάδας 
των συντελεστών του ΜΤΠΣ «Προστασία Μνημείων» για τις ανάγκες του πονήματος. 

 

Υπάρχουν ενδείξεις στις εικόνες του εργαστηρίου Υλικών του ΕΜΠ για τις μεθόδους 
διάγνωσης της φθοράς. 
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Ὁ σύλλογος «σὺν Ἀθηνᾷ» ἱδρύθηκε στὴν Καβάλα τὸ Σεπτέμβριο τοῦ 
2012 μὲ σημεῖο ἀναφορᾶς του τὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία καὶ 
κύριους στόχους του: 1) τὴν προώθηση τοῦ ὀρθολογισμοῦ καὶ τῆς 
ἐπιστήμης καὶ 2) τὴν καλλιέργεια τῆς πολιτικῆς ἠθικῆς. Σὲ σχέση μὲ 
τὴ Δημόσια Ἐκπαίδευση τῆς χώρας μας, ἰδίως τὴν Τριτοβάθμια, 
ἀποβλέπει στὴν ἐκλαΐκευση τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσης καὶ τὴ 
διαθεσιμότητά της στὴν κοινωνία. Μέλη του εἶναι κυρίως 
ἐπιστήμονες, ὄχι μόνον τῶν λεγόμενων ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν. 
Στὶς προγραμματικές του δραστηριότητες ἐντάσσονται: 1) τὰ σὲ 
ἑβδομαδιαία βάση μαθήματα ἀρχαίων ἑλληνικῶν καὶ ἀρχαίας 
ἑλληνικῆς φιλοσοφίας, ποὺ παρέχονται στὸ κτίριο «Πυθαγόρας» τοῦ 
Δήμου Καβάλας, 2) τὶς σὲ μηνιαία βάση Διαλέξεις πρὸς τὸ εὐρὺ κοινό, 
ποὺ δίνονται κατὰ κύριο λόγο στὴν αἴθουσα «Βασίλης Βασιλικὸς» τῆς 
Δημοτικῆς Βιβλιοθήκης Καβάλας καὶ 3) τὰ σὲ ἐτήσια βάση 
πανελλήνια Συνέδριά του, τὸ πρῶτο τῆς Πολιτικῆς Φιλοσοφίας (25-
27/04/2014) καὶ τὸ δεύτερο τῆς Ἐπιστημολογίας (22-24/05/2015), ὑπὸ 
τὴν αἰγίδα τοῦ Δήμου Καβάλας. 

 
 
Ιστοχώρος:  https://synathena.wordpress.com 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Η ιδέα για τις Εκδόσεις Σαΐτα ξεπήδησε τον Ιούλιο του 2012 με 
πρωταρχικό σκοπό τη δημιουργία ενός χώρου όπου τα έργα 
νέων συγγραφέων θα συνομιλούν άμεσα, δωρεάν και ελεύθερα 
με το αναγνωστικό κοινό.  
Μακριά από το κέρδος, την εκμετάλλευση και την 
εμπορευματοποίηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, οι Εκδόσεις 
Σαΐτα επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τις σχέσεις Εκδότη-
Συγγραφέα-Αναγνώστη, καλλιεργώντας τον πραγματικό 
διάλογο, την αλληλεπίδραση και την ουσιαστική επικοινωνία 
του έργου με τον αναγνώστη δίχως προϋποθέσεις και 
περιορισμούς. 
 

Ο ισχυρός άνεμος της αγάπης για το βιβλίο, 
το γλυκό αεράκι της δημιουργικότητας, 

ο ζέφυρος της καινοτομίας, 
ο σιρόκος της φαντασίας, 
ο λεβάντες της επιμονής, 
ο γραίγος του οράματος, 

καθοδηγούν τη σαΐτα των Εκδόσεών μας. 
 

Σας καλούμε λοιπόν να αφήσετε τα βιβλία να πετάξουν 
ελεύθερα!



 

 

Το θέμα «Προστασία Μνημείων» είναι 

ανεξάντλητο ως πηγή ιδεών για ανάπτυξη 

Σχεδίων Εργασίας (projects). Το διδακτικό υλικό 

περιορίστηκε σε θέματα προσιτά και κατανοητά 

στο μέσο πολίτη, αν και μπορεί να επεκταθεί για 

πιο εξειδικευμένες ομάδες με υψηλότερο 

μορφωτικό επίπεδο. Το αυτό ισχύει και για τη 

θεματολογία.  

 

Προτείνονται δώδεκα ολοκληρωμένα Σχέδια Εργασίας (projects) για προγράμματα 

βιωματικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα προτεινόμενα είναι ενδεικτικά και 

επεκτάσιμα. Ο χρόνος που απαιτείται για τη διεξαγωγή τους καθορίζεται από τις ίδιες τις 

ομάδες που θα τα αξιοποιήσουν και τον διαθέσιμο χρόνο που έχουν τα μέλη των ομάδων. 

Ορισμένα απαιτούν μονοψήφιο αριθμό συναντήσεων, ενώ άλλα μπορούν να αποτελέσουν 

προγράμματα τεσσάρων ως έξι μηνών, ή ακόμη και δραστηριότητα χρονιάς. Τα προτεινόμενα 

θέματα έχουν ως εξής:  

 Οι περιπέτειες των λέξεων,  
 Η Παγκόσμια Πολιτιστική μας Κληρονομιά και πώς προστατεύεται,  
 Ιστορικά και Παραδοσιακά Οικοδομικά Υλικά – Κονιάματα,  
 Ερασιτέχνες αναστηλωτές/συντηρητές,  
 Αναγνωρίζοντας τη φθορά και τις αιτίες της,  
 Διαφοροποίηση χρήσης στο διάβα του χρόνου,  
 Παραδοσιακοί Ελληνικοί Οικισμοί,  
 Κάποιος πρέπει να μας μιλήσει για τα «Αρχαιολογικά Πάρκα»,  
 Ας διακρίνουμε τις αξίες,  
 Πολιτιστικές διαδρομές,  
 Καταγράφοντας στοιχεία της τοπικής λαϊκής αρχιτεκτονικής,  
 Τήρηση της φυσιογνωμίας των Ιστορικών Πόλεων. 

Έναυσμα για συζήτηση και προβληματισμό δίνουν αυθεντικά κείμενα από πηγές, καθώς και 

περί τις πενήντα κατατοπιστικές εικόνες.  

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό ευελπιστεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής 

συνείδησης, της περιβαλλοντικής ευθύνης και του εθελοντικού ιδεώδους των πολιτών που 

θα ασχοληθούν αξιοποιώντας το. και λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστές θα μεταδώσουν 

αξίες και θα κινητοποιήσουν και άλλους. 
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