Νέες πόλεις πάνω σε παλιές (Ελληνικό Τμήμα ICOMOS, ΤΕΕ-Τμ.
Δωδεκανήσου, 4η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ΚΒ’ Εφορεία
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Δήμος Ρόδου, 27-30 Σεπτεμβρίου
1993, Ρόδος)

Μ 33
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 1993
Πρωινή συνεδρίαση
Η έννοια της ολοκληρωμένης συντήρησης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η ελληνική εμπειρία/
Δ. Κωνστάντιος

κείμενο (610 KΒ)

Κριτήρια διατήρησης των αρχαιοτήτων που αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια σωστικών ανασκαφών:
μια προσπάθεια συστηματικής καταγραφής και αξιολόγησης/ Ε. Κανίνια

κείμενο (163 KΒ)

Η Ιστορική επαλληλία των πόλεων ως συνθετικό αίτημα για τον φυσικό σχεδιασμό/ Δ. Φιλιππίδης, Κ.
Μωραΐτης

κείμενο (685 KΒ)

Ο σχεδιασμός για προστασία της «παλιάς πόλης» ως σχεδιασμός της «σημερινής πόλης»/ Β.
Γκανιάτσας

κείμενο (161KΒ)

Αντιμετώπιση νομικών προβλημάτων από τη δόμηση νέων πόλεων πάνω στις παλιές/ Α. ΤζίκαΧατζοπούλου

κείμενο (341ΚΒ)

Προώθησις εκ μέρους του Υπ. Πολιτισμού σχεδίου νόμου προς σχηματισμόν διυπηρεσιακής
Επιτροπής προς εξέτασιν εκάστοτε του συνόλου του φάσματος αναγκαιότητος ή μη των υπό
δημιουργίαν αναπτυξιακών μονάδων της χώρας/ Γ. Κορρές

κείμενο (99ΚΒ)

Απογευματινή συνεδρίαση
Επανακατάκτηση του ιστορικού κέντρου. Ανάπτυξη και συγκριτική αξιολόγηση των δυνατών
επιλογών σήμερα/ Ι. Στεφάνου

κείμενο (258ΜΒ)

Το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Κω (1934): Μελέτη μιας αρχαιολογικής πόλης/ G. Rocco, M. Livadiotti,
κείμενο (1,1ΜΒ)
Επέκταση σχεδίου πόλεως Κω 1985-1990. Μια αρχαιολογική πρόταση που παρέμεινε ουτοπία/ Χ.
κείμενο (688KΒ)

Κάντζια

Κως: Πολεοδομικός σχεδιασμός και εφαρμογές σε μια ιστορική πόλη/Ι. Παπαευτυχίου
(2,9ΜΒ)

κείμενο

Η τύχη των αρχαιολογικών ιστών στις νέες πόλεις. Το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης/ Π. ΑδάμΒελένη

κείμενο (378KΒ)

Πόλεις επάλληλες, ορατές και αόρατες (το παράδειγμα της αρχιτεκτονικής της Θεσσαλονίκης)/ Γ.
Χατζηγώγας

κείμενο (233KΒ)

Πολεοδομικές επεμβάσεις πάνω σε ιστορικούς ιστούς. Το παράδειγμα της Λάρισας/ Π.
Σταθακόπουλος

κείμενο (1,3ΜΒ)

Καλαμάτα: Ανάγνωση Χωρικών δομών. Η Ιστορία και ο Σχεδιασμός της προστασίας/ Α.
Πεχλιβανίδου-Λιακατά

κείμενο (2,8ΜΒ)

Η Πολεοδομική-Χωροταξική συνιστώσα στην προστασία και τη διατήρηση των παραδοσιακών
οικισμών. Το παράδειγμα της παλιάς Ξάνθης/ Γ. Καρανίκας, Σ. Εμμανουηλίδου

κείμενο (1,6ΜΒ)

Παλιά Ξάνθη, το παραδοσιακό κτιριακό απόθεμα και τα προβλήματα προστασίας και αποκατάστασής
του/ Κ. Θεοχαρίδου, Β. Κολώνας

κείμενο (1,5ΜΒ)

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 1993
Πρωινή συνεδρίαση
Σταθερές και μετασχηματισμοί. Ο σχεδιασμός της επανάχρησης ιστορικών τόπων/ Μ. Νομικός
κείμενο (1,6ΜΒ)

Αγορά, πόλη, ιστορικός χώρος: Η περίπτωση της Καρδίτσας/ Φ. Μαργαρίτη

κείμενο (2,1ΜΒ)

Ένταξη νέων επεμβάσεων μέσα σε παλιές πόλεις/ Ζ. Καραμάνου

κείμενο (1,1ΜΒ)

Παλιό - καινούργιο, κτισμένο - άκτιστο. Προβλήματα στην αρχιτεκτονική σύνθεση: Το παράδειγμα
της πάνω πόλης Θεσσαλονίκης/ Κ. Οικονόμου

κείμενο (1,2ΜΒ)

Αρχιτεκτονική τεκμηρίωση και ανάπλαση της συνοικίας Βαρόσι Έδεσσας/ Γ. Βελένης, Χ. Ζαρκάδα,
Α. Πιστιόλης

κείμενο (1ΜΒ)

Η ανάπλαση της συνοικίας Βαρόσι Έδεσσας: Από τη μελέτη στην εφαρμογή/ Χ. Ζαρκάδα-Πιστιόλη
κείμενο (930KΒ)
Προστασία και τουριστική ανάπτυξη των ιστορικών μεσογειακών πόλεων/ Ν. Ροδολάκης
(278KΒ)

κείμενο

Πολιτική επεμβάσεων σε κεντρικές περιοχές ιστορικών κέντρων με μεγάλη ένταση χρήσεων γης/ Γ.
Μιχαήλ

κείμενο (151ΚΒ)

Νεοκλασικές επιδράσεις στα κτίσματα των αστικών και ημιαστικών κέντρων της Κρήτης. Το
παράδειγμα του οικισμού Άνω Αχαρνών Νομού Ηρακλείου/ Χ. Τζομπανάκη

κείμενο (538KΒ)

Ένταξη της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς στη σύγχρονη ζωή: Ιδεολογία, πραγματικότητα, προοπτικές/
κείμενο (172ΚΒ)

Α. Στεφάνου, Χ. Σιαξαμπάνη-Στεφάνου

Προοπτικές διατήρησης μνημειακού πλούτου στη Σιάτιστα/ Α. Παπάζογλου
Σχεδιαστική παρουσίαση της εξέλιξης των ιστορικών συνόλων/ Γ. Ντέλλας

κείμενο (1,7MΒ)
κείμενο (3,5MΒ)

Απογευματινή συνεδρίαση
Επανασχεδιασμός του περιβάλλοντος χώρου της Αγίας Σοφίας Θεσσαλονίκης/ Ε. Χατζητρύφωνος
κείμενο (1,6ΜΒ)

Η διαμόρφωση του προαυλίου της βασιλικής Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης/ Ν. Ιωαννίδου
κείμενο (498KΒ)
«Πλατεία» και «Ανασκαφή» στον μεσαιωνικό ιστό. Τέσσερεις πλατείες στη μεσαιωνική Ρόδο/ Ρ.
Χριστοδουλοπούλου

κείμενο (1,6ΜΒ)

Εξέλιξη του πολεοδομικού ιστού στον ιστορικό πυρήνα της πόλεως της Ρόδου. Η περίπτωση της
πλατείας Πεισιδώρου/ Α. Κωτσάκη

κείμενο (1,3ΜΒ)

Αρχαιολογικά Πάρκα. Ένα πείραμα εφαρμογής στον μυθικό Όλυμπο/ Ε. Πετρίδης
(153KΒ)

κείμενο

Οι αρχαίες πολεοδομικές χαράξεις του Αθηναϊκού άστεως και η σημασία τους σε μια πρόταση
ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων της Αθηναϊκής αγοράς με τη Ρωμαϊκή και τη βιβλιοθήκη του
Ανδριανού/ Ρ. Οικονομίδου

κείμενο (1,7ΜΒ)

Ιδεολογία και πραγματικότητα στη νέα και την αρχαία πόλη των Αθηνών: Ο Ιλισός/ Π. Τουρνικιώτης
κείμενο (1,5ΜΒ)
Μια βίαιη μεταλλαγή μεσαιωνικού ιστού πόλης στους νεώτερους χρόνους. Η περίπτωση της σχολής
Ουρσουλινών στο κάστρο της Νάξου/ Ο. Βαβατσιούλας, Μ. Διαμαντοπούλου

κείμενο (1,9ΜΒ)

Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 1993
Πρωινή συνεδρίαση
Οι δυνατότητες επιστημονικής έρευνας σ' εκείνες τις αρχαίες πόλεις που βρίσκονται κάτω από
σύγχρονες/ Σ. Ραυτοπούλου

κείμενο (256KΒ)

Διατήρηση μνημειακών συγκροτημάτων στη Ρόδο: τα οικόπεδα Φώκιαλη - Πράσινου και Κ.
Κωσταρίδη/ Α. Δρελιώση, Μ. Φιλήμονος

κείμενο (483KΒ)

Η τύχη των αρχαίων μετά την αποκάλυψή τους ή Σωστικών ανασκαφών παραλειπόμενα και προτάσεις
για νέες σχέσεις ανθρώπου-μνημείου/ Μ. Μιχαλάκη-Κόλλια

κείμενο (2ΜΒ)

Επέκταση ενός σύγχρονου οικισμού πάνω σε μια μινωϊκή πόλη: Τα Τριάντα της Ρόδου/ Τ. Μαρκέτου
κείμενο (240KΒ)
Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου: Η αρχαιολογική έρευνα ως βάση για τον σύγχρονο αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό - διευθέτηση της πόλης/ Κ. Μανούσου, Ε. Παπαβασιλείου

κείμενο (1,7ΜΒ)

Διατήρηση αρχαίων σε υπόγειο ή σε ακάλυπτο χώρο: το παράδειγμα της Κω/ Ε. Μπρούσκαρη
κείμενο (1,1ΜΒ)

Απογευματινή συνεδρίαση

Περίσσα Θήρας: Προβλήματα προστασίας και ένταξης των αρχαιοτήτων σε έναν αναπτυσσόμενο
παραθεριστικό οικισμό/ Ε. Γερούση

κείμενο (773KΒ)

Η περίπτωση της Τούμπας Θεσσαλονίκης/ Κ. Σουέρεφ

κείμενο (130KΒ)

Θεσσαλονίκη: Σύγχρονη πόλη και αρχαιότητες από τα προϊστορικά μέχρι τα ελληνιστικά χρόνια/ Ε.
Τρακοσοπούλου-Σαλακίδου

κείμενο (1,8ΜΒ)

Προβλήματα προστασίας και ανάδειξης ανασκαφών μέσα στη σύγχρονη πόλη: Παράδειγμα τα Χανιά/
Γ. Χριστοδουλάκος

κείμενο (91KΒ)

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 1993
Πρωινή συνεδρίαση
Συμβολή της φωτογραμμετρίας και φωτοερμηνείας στη μελέτη του θέματος: «Νέες πόλεις πάνω σε
παλιές»/ Ε. Πάτμιος

κείμενο (123KΒ)

Συμβολή της Πληροφορικής στην τεκμηρίωση, τη μελέτη και τον προγραμματισμό επεμβάσεων σε
ιστορικά κένρα: Το παράδειγμα της Ρόδου/ Ν. Ζαρίφης

κείμενο (1ΜΒ)

Πυροπροστατευτικός σχεδιασμός ιστορικών συνόλων/ Κ. Παπαϊωάννου

κείμενο (2,1ΜΒ)

Συμβολή της γεωτεχνικής μηχανικής στην αρχαιολογική έρευνα και στην αντιμετώπιση τεχνικών
προβλημάτων/ Σ. Τσότσος, Κ. Πιτιλάκης

κείμενο (2,4ΜΒ)

Μέθοδοι χαρτογράφησης και εκτίμησης των φυσικών μηχανικών και δυναμικών ιδιοτήτων παλαιών
τεχνητών επιχωματώσεων/ Δ. Ραπτάκης, Σ. Τσότσος, Κ. Πιτιλάκης

κείμενο (2ΜΒ)

