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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ & ΣΟΧΟ 

 

Εργαστηριακό μάθημα εμβάθυνσης σε ζητήματα αποκατάστασης και 

επανάχρησης ιστορικών κτιρίων και συνόλων. Εισαγωγή σε ζητήματα 

διεπιστημονικής προσέγγισης του αντικειμένου και αρχιτεκτονικές 

προτάσεις σε επίπεδο εφαρμογής.  

1. αποκατάσταση και επανάχρηση ιστορικών κτιρίων και 

συνόλων,  

2. επεμβάσεις ανασχεδιασμού ιστορικών κτιρίων, 

3. οι προσθήκες σε ιστορικά κτίρια και γενικότερα η νέα 

αρχιτεκτονική σε ιστορικό πλαίσιο, 

4. ανάπλαση – αναβίωση ιστορικών συνόλων.  

 

τόχος του μαθήματος είναι να φέρει τους φοιτητές σε επαφή με τη 

Θεωρία του Τλικού Πολιτισμού και την ιστορική και κριτική 

αντιμετώπιση της πολιτιστικής παράδοσης, την ερμηνεία της δηλαδή, 

όπως εγγράφεται στο πολιτιστικό απόθεμα, στα αρχιτεκτονικά 

σύνολα και στα μνημεία.  

Επιδιώκει να τους δώσει εφόδια για να μπορέσουν να χειριστούν 

προγραμματικά και σχεδιαστικά ένα τόσο ευαίσθητο, αυξημένων 

απαιτήσεων και αυξημένης πολυπλοκότητας τομέα και ταυτόχρονα 

να τους εξοικειώσει να με την πολυδιάστατη και διεπιστημονική 

προσέγγιση του ιστορικού αρχιτεκτονικού αποθέματος.  

Μέσα από τους περιορισμούς (ιστορικότητα, αυθεντικότητα, 

υλικότητα) που επιβάλλουν οι υφιστάμενες κτιριακές δομές είναι 

δυνατόν να προκύψει ένα πολύ διαφορετικό είδος δημιουργικής 

ενέργειας που δεν απορρέει μόνο από τις αισθητικές ή στιλιστικές 

προτιμήσεις, αλλά ερμηνεύει, αξιολογεί και συνδιαλέγεται με το 

υφιστάμενο χρησιμοποιώντας ειδικές αρχιτεκτονικές στρατηγικές και 

υιοθετώντας  διεθνείς συμβάσεις και κανόνες. 
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ΘΕΜΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  
 

Σο θέμα του εργαστηρίου είναι η τοά Μαλακοπή, η οποία βρίσκεται 

στο δυτικό τμήμα του κέντρου της Θεσσαλονίκης, σε μία περιοχή 

γνωστή ως “Υραγκομαχαλάς”. Σο κτίριο ανεγέρθηκε το 1906, από την 

οικογένεια Αλλατίνη, σε ιδιόκτητο οικόπεδο, προκειμένου να στεγάσει 

την Σράπεζα Θεσσαλονίκης (Banque de Salonique). Έκτοτε το κτίριο 

έχει αλλάξει αρκετές χρήσεις και ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ οι 

διαφορετικές ανάγκες κάθε περιόδου τροποποίησαν/αλλοίωσαν την 

αρχική δομή. Ζητούμενο του εργαστηρίου είναι η ανάλυση και 

τεκμηρίωση του ιστορικού κτιρίου και η δημιουργική αποκατάστασή 

του, με σκοπό την ανάδειξη της αυθεντικότητάς του και την 

ενσωμάτωση ενός νέου σύγχρονου χαρακτήρα. Η επιλογή της 

χρήσης είναι ένα ζήτημα προς διερεύνηση, με γνώμονα τη 

συμβατότητά της προς το κτίριο και τις ανάγκες της περιοχής.  

Για το πρώτο στάδιο της ανάλυσης/τεκμηρίωσης θα σχηματιστούν 

10μελείς ομάδες. Σο στάδιο αυτό θα διαρκέσει 4 εβδομάδες και θα 

κλείσει με την αντίστοιχη παρουσίαση. Για το επόμενο στάδιο του 

σχεδιασμού θα σχηματιστούν 3μελείς ομάδες. ε αυτό το στάδιο, 

στόχος είναι σε δύο εβδομάδες να ολοκληρωθεί η κεντρική ιδέα και η 

επιλογή της χρήσης, για τα οποία επίσης προβλέπεται ενδιάμεση 

παρουσίαση. το τελικό στάδιο των 5 εβδομάδων θα γίνει η 

επεξεργασία της πρότασης αποκατάστασης και επανάχρησης, η 

οποία ξεκινάει από κλίμακες 1/500 για την ευρύτερη περιοχή, 

επικεντρώνεται στις κτιριακές κλίμακες 1/100 και 1/50 και φθάνει έως 

κατασκευαστικές λεπτομέρειες 1/5. 

Η συνθετική πορεία του εργαστηρίου συνοψίζεται στα εξής: ανάλυση 

υφιστάμενου / αξιολόγηση κατάστασης διατήρησης / αξιολόγηση 

διατηρούμενων και μη στοιχείων / επιλογή χρήσης / προτάσεις 

συντήρησης και αποκατάστασης παθολογίας / επεμβάσεις στο 

ιστορικό κέλυφος / σχεδιασμός νέων στοιχείων / σχεδιασμός 

περιβάλλοντος χώρου και περιοχής. 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΗΡΙΟΤ 

 

α/α ΗΜ/ΝΙΑ Προγραμματισμός / περιεχόμενο μαθημάτων 

1. 
Πέμπτη 

14/02/19 

Εισαγωγική παρουσίαση μαθήματος 

Παρουσίαση θέματος / σχηματισμός 10μελών ομάδων  

2. 
Πέμπτη 

21/02/19 

Ιστορία και Θεωρία των αποκαταστάσεων 

Επεξεργασία Ανάλυσης - Σεκμηρίωσης / Επίσκεψη στο κτίριο 

3. 
Πέμπτη 

28/02/19 

Παρουσίαση παραδείγματος 

Επεξεργασία Ανάλυσης - Σεκμηρίωσης 

ΑΠΟΚΡΙΕ 

4. 
Πέμπτη 

14/03/19 

Παρουσίαση παραδείγματος 

Επεξεργασία Ανάλυσης - Σεκμηρίωσης 

5. 
Πέμπτη 

21/03/19 
ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Ανάλυσης - Σεκμηρίωσης 

6. 
Πέμπτη 

28/03/19 

Παρουσίαση παραδείγματος 

χηματισμός 3μελών ομάδων / Επεξεργασία Κεντρικής Ιδέας 

7. 
Πέμπτη 

04/04/19 

Παρουσίαση παραδείγματος 

Επεξεργασία Κεντρικής Ιδέας 

8. 
Πέμπτη 

11/04/19 
ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ Κεντρικής Ιδέας & Προτεινόμενης Χρήσης 

9. 
Πέμπτη 

18/04/19 

Σεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης παθολογίας  

Επεξεργασία Πρότασης 

 

ΠΑΧΑ 

 

10. 
Πέμπτη 

09/05/19 

Παρουσίαση παραδείγματος 

Επεξεργασία Πρότασης 

11. 
Πέμπτη 

16/05/19 

Ενεργειακή αναβάθμιση ιστορικών κτιρίων 

Επεξεργασία Πρότασης 

12. 
Πέμπτη 

23/05/19 
Επεξεργασία Πρότασης 

13. 
Πέμπτη 

30/05/19 
ΣΕΛΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ 

 

 

 

 


