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Στόχοι Μαθήματος

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι η γνωριμία με το αντικείμενο της
προστασίας και αποκατάστασης μνημείων και ιστορικών συνόλων και η
ένταξη των ζητημάτων που σχετίζονται με την διαχείρισή τους σε ένα
ευρύτερο θεωρητικό πλαίσιο αρχών και κανόνων. Θέτοντας βασικά
ερωτήματα, ηθικής τάξεως (τι είναι μνημείο, ποιά η σημασία της μνήμης
στην δόμηση της συλλογικής ταυτότητας, ποιοί εμπλέκονται στην
προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και ποιές είναι οι αρμοδιότητές
τους, ποιοί είναι οι κίνδυνοι που απειλούν τα μνημεία, κλπ) επιχειρείται μια
σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών /τριών με τα ζητήματα που θα κληθούν
να διαχειριστούν ως επαγγελματίες, με εξιδίκευση στον τομέα των
αποκαταστάσων μνημείων και συνόλων.

Διαλέξεις /
εβδομάδα

2

Εργαστήρια /
εβδομάδα

Το μάθημα περιλαμβάνει συνοπτική αναφορά στην ιστορία των θεωριών
δια της οποίας οι φοιτητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν
την δυναμική έννοια της «αξίας» και τις διαφορετικές προτεραιότητες που
θέτουν οι εκάστοτε κοινωνίες.
Ειδικη αναφορά γίνεται στις θεμελιώδεις Χάρτες των Αθηνών (1931) και της
Βενετίας (1964) καθώς και στα ποικίλα κανονιστικά κείμενα που
ακολούθησαν. Η ευρύτατα αποδεκτή θεωρία του Brandi αναπτύσσεται
διεξοδικά, ενώ ειδική αναφορά γίνεται στην μέριμνα για την προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τέλος, αναπτύσσεται
ο ρόλος της βιομηχανικής επανάστασης και οι εξελίξεις στον τομέα της
διατήρησης της Βιομηχανικής Κληρονομιάς (Διεθνής ΕπιτροπήTICCIH και
Χάρτα Nihzny Tagil). Η επανάχρηση και γενικά η ένταξη νέων χρήσεων σε
ιστορικά κελύφη και σύνολα είναι ένα ακόμη θέμα, καθώς και η διαχείριση
της πιο πρόσφατης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς του 20ου αιώνα.
Όλες οι αναφορές σε αρχές και νομοθεσίες πλαισιώνονται από
παραδείγματα.

1

Μαθησιακά
Αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει να βοηθήσει τους φοιτητέςνα:
Κατανοήσουν την σκοπιμότητα και το περιεχόμενο των κυριότερων
διεθνώνΧαρτών, των Διεθνών οργανισμών, καθώςκαι της σχετικής
ελληνικής και κυπριακής νομοθεσίας.
Κατανοήσουν την σχέση της διαχείρισης του παρελθόντος με την ιδεολογία
της εκάστοτε εποχής. Παρακολουθώντας την χρονική εξέλιξη των θεωριών
θα μπορέσουν καλύτερα να εκτιμήσουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν
την σχέση αυτή και σήμερα.
Καλλιεργήσουν κριτική σκέψη έναντι των δράσεων που αφορούν στο θέμα
του μαθήματος και την ικανότητα να τεκμηριώνουν με ορθολογικό τρόπο τις
επιλογές τους.
Αναπτύξουν επιχειρησιακές δεξιότητες στην ομιλία και τη γραφή.

Προαπαιτούμενα
Περιεχόμενο
Μαθήματος

-

Συναπαιτούμενα

-

1. Εισαγωγή: Στόχοι, έννοιες και ορισμοί
2. Ιστορική αναδρομή: από την αρχαιότητα έως τον 18ο αιώνα
3. Μεταξύ εμπειρίας και θεωρίας (19ος αι – αρχές 20ου αιώνα)
4. Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές Ι (20ος αι)
5. Σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές ΙΙ (20ος αι)
6. Κριτική αποκατάσταση. Η θεωρία του Cesare Brandi
7. Η μέριμνα των αρχαιοτήτων στην Ελλάδα και την Κύπρο
8. Σύγχρονες τάσεις και προκλήσεις
9. Βιομηχανική Κληρονομιά
10. Επανάχρηση
11. Αρχιτεκτονική κληρονομιά του 20ου αιώνα
12. Παραδείγματα αποκαταστάσεων Μνημείων και Συνόλων

Μεθοδολογία
Διδασκαλίας

Το διδακτικό τμήμα του μαθήματος παραδίδεται στους φοιτητές με
διαλέξεις, που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές
παρουσιάσειςpowerpoint. Οι σημειώσεις και οι εικόνες διανέμονται στους
μαθητές σε ηλεκτρονική μορφή.
Οι διαλέξεις συμπληρώνονται με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και
ιστορικά σύνολα.
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Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την απόδοση των φοιτητών/τριών (ανάλυση
σε βάθος, πληρότητα προτάσεων κλπ) στις παρακάτω ασκήσεις και στην
τελική γραπτή εξέταση:
 Κριτικός σχολιασμός των βασικών Χαρτών, Αθηνών και Βενετίας (5%)
 Από την θεωρία στην πράξη: ανάπτυξη παραδειγμάτων (20%)
 Τεκμηρίωση και Επανάχρηση Βιομηχανικών κτηρίων (10%)
 Διαδραστικές ασκήσεις (15%)
 Γραπτή εξέταση (50%)

Γλώσσα
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Ελληνική
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