
	 111 FOCUS 

Abstract	
The	importance	of	historic	building	recording	was	
gradually	recognized	during	the	second	half	of	the	
20th	century,	as	the	protection	ideology	and	the 
architectural	heritage	concept	begun	to	develop.	In	
general,	recording	provides	information	on	the	
process	of	recognizing,	understanding,	interpreting	
and	presenting	the	heritage process,	as	a	
permanent	archive	which	includes	all	monuments,	
buildings	and	places.	In	this	study,	the	architectural	
heritage	protection	of	Athens	buildings,	between	
the	end	of	the	19th	until	the	first	half	of	the	20th	
century,	is	of	particular	interest.	The	idea	of	a	
record-keeping	program	of	preserved	buildings	in	
the	city	of	Athens,	which	were	built	between	1830	
and	1940,	was	born	when	MONUMENTA,	a	greek	
non-profit	modern	organization	for	preserving	and	
highlighting	architectural	heritage,	received	a	lot	of	
complaints	about	old	buildings	demolition.	In	order	
to	fulfill	this	significant	concept,	MONUMENTA	for	
collecting	information	has	followed	in	situ	
recording	methodology,	aiming,	also,	to	create	a	
free	database	accessible	to	everyone.	It	is	worth	
noting	that,	culture’s	promotion	is	a	comparative	
advantage	for	the	cities’	sustainable	development,	
as	Agenda	2030	supports	in	SDGs	17	goals,	
concerning	the	role	of	history	and	culture	within	
the	human	habitat.		
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Introduction	
When	Athens	became	the	capital	of	the	newly	
formed	Greek	state	in	1834,	it	obtained	a	
neoclassical	character	(fig.06),	thanks	to	the	
Bavarian	king	Otto, like	the	other	European	
capitals.	The	city	core	was	the	Acropolis	Holy	Rock	
and	the	royal	palaces,	around	which	Palais	type	
houses,	which	belonged	to	the	Athens’	rich	
homogeneous	and	bourgeois residents,	appeared	
(fig.03).	After	the	Minor	Asia	disaster	and	refugees 
arrival	in	Greece	in	1922,	the	living	conditions	
changed	dramatically. It	was,	also,	the	time when	
the interwar	period	architectural	movements,	such	
as	post-neoclassicism	(fig.02),	eclecticism	(fig.07),	
Art-Nouveux,	Jungenstil,	Art-Deco	(fig.04),	as	well	
as	the	modern	Bauhaus	movement, emerged.[1]	
However,	in	1960,	when	the	housing	issue	in	
Athens	reached	its	peak,	many	neoclassical	
buildings	(fig.05),	even	the	public	ones	such	as	
theaters,	were	demolished	and	replaced	by		

impersonal	modern	multi-storey	residential	
apartment	buildings.	At	the	firs	decades	of	the	21st	
century,	there	are	some	existing	neoclassical	
buildings	in	the	city	center	of	Athens,	still	
contributing	to	the	19th	century	European	capital	
character.	These	buildings,	which	are	mainly	
residences	and	are	sparsely	located	in	the	city,	
constituted	part	of	Greece’s	cultural	heritage,	
collapsed	over	time,	or	were	demolished.	[1]	
Because,	the	very	important	buildings	of	Athens,	
especially	of	the	19th	century	(fig.01),	had	already	
begun	slowly	disappearing,	without	any	existing	
recording	or	photography	archive,	MONUMENTA,	
as	willing	to	contribute	more	effectively	to	the	
newest	Athenian	architecture protection,	started	in	
2013	the	Athens	buildings	recording,	which	lasted	
until	2015. This	program	was	funded	by	Stavros	
Niarchos	Foundation	and	implemented	by	a	great	
number	of	volunteers	for	buildings	recording,	one	
of	who	was the	author	of	this	research.	The	
methodology,	which	was	followed,	was	completed	
in	two	phases:	a)	in	situ	buildings	recording	and	b)	
through	the	digitization	information	collected	at	
buildings	recording’s	stage.	Today,	the	updated	
electronic	platform including	all	digitized	recording	
data	has	been	completed	and	those	who	are	
interested	can	now	draw	upon	this	digital	platform	
a	lot	of	information	about	the	historic	buildings	of	
Athens.	Besides,	the	specific MONUMENTA’s	
program	of	Athenian	architecture buildings		

recording	and	digitization	concerning	cultural	
heritage	preservation,	will	contribute	significantly	
to	the	city’s	sustainable	development.	Thus,	the	
historic	environment	and	cultural	heritage	of	
Athens	need	to	be	acknowledged	as	valuable	
resources	and	development	incentives. [2]	
	
Theoretical	frame	of	historical	buildings	
recording	
Regarding	the	historic	buildings	recording	
importance	during	the	second	half	of	the	20th	
century,	as	the	protection	ideology	and	
architectural	heritage	concepts	begun,	UNESCO’s	
General	Conference	in	1976,	issued	a	
recommendation	on	the	historic	areas	and	
conservation	modern	role,	highlighting	the	need	of	
recording	and	documenting	historic	buildings,	in	
order	to	be	decided	which	buildings	or	complexes	
should	be	preserved.	In	addition,	according	to	this	
recommendation,	open	public	and	private	spaces,	
including	their	green	spaces,	should	be	recorded.	
[3]	
The	architectural	heritage	recording	also	discussed	
at	the	11th	General	Assembly	of	ICOMOS	held	in	
Sofia	in	1996,	where	a	“principles text	for	the	
monuments,	blocks	of	buildings	and	spaces 
recording" which	constituted	each	place	"cultural	
heritage"	was	validated.	In	this	text	it	is	also	
mentioned	that	“recording	is	based	on	collecting	
information	describing	the monuments,	buildings	
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Fig.1 – Early 20th century Urban House, 19 Agias Lavras st., Athens	
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and	sites	features,	condition	and	operation	at	a	
specific	point	in	time,	being	the	main	part	of	the	
maintenance	process.	The	recording,	which	
includes	tangible	and	intangible	elements,	is	part	of	
the	documentation	and	may	contribute	to	the	

understanding	of	the	heritage	and	its	related	
values.	[4]	
As	it	has	been	already	mentioned	in	this	study,	
recording	provides	information	on	the	recognizing,	
understanding,	interpreting	and	presenting	the	
heritage process,	while	it	provides	a	permanent	
archive	of	all	monuments,	buildings	and	places at	
the	same	time,	which	may	be	damaged	or	
destroyed	by	natural	events	or	by	man-made	

activities	for	any	reason.	However,	the	
architectural	heritage	recording	is	also	necessary	
for	the	evolution	planning	of	a	place,	as	the	New	
Charter	of	Athens	characteristically	states,	
attributing	special	importance	to	the	natural	and	
cultural	elements	of	heritage systematic	protection.	
It	also	points	out	that	planning	-	in	all	levels-	
"should	be	based	on	the	region’s	historical,	
functional,	morphological	and	cultural	
physiognomy	in-depth	analysis,	as	well	as	on	its	
special	qualities recognition".	[5]	

19th	and	20th	century	building recording	in	
Greek	cities	
Based	on	all	the	above,	it	is	obvious	that	of	the	19th	
and	20th	century building	recording	in	the	Greek	
cities,	as	well	as	their	promotion	through	a	digital	
database,	contributes	to	the	historical	memory 
preservation,	to	the	architecture	and	culture	
promotion	of	modern	Greece.	It	also	expresses	the	
historical	continuity	promotion	of	a	place,	which	
offers	social	self-knowledge	and	ensures	social	
cohesion,	as	well.		[6]-[7]-[8]	
The acquaintance	of	a	place	historical	building	is	
useful	for	possible	future	required	interventions,	as		
well	as	for	the	city’s individual	historical	
characteristics	due	to	their	preservation	policy.	
Meanwhile,	it	contributes	to	the	scientific	research 
promotion,	to	the	citizens’	knowledge	and	
sensitization	on	the	architectural	heritage 
protection	issues	and	on	the	historical	buildings 
multiple	value realization.	These	buildings	usually	
have	a	human	scale	and	a	special	style,	compared	
to	the	modern	buildings uniformity.	Finally,	it	
contributes	to	the	education	of	young	people	who	
will	undertake	the	cultural	creation	of	the	place 
continuation	in	the	coming	years.	[9]-[10]-[11]-
[12]	
Through	the	Athens’	building	recording	from	the	
end	of	the	19th	until	the	first	half	of	the	20th	
century,	each	neighborhood’s	special	physiognomy	
and	historical	memory,	the	local	folk	architecture,	
the	Athenian	neoclassicism	emergence	and	
evolution	which	develop	a	local	character,	
including	eclecticism,	are	highlighted.	This	building	
recording	also	includes	refugee	buildings,	which	
were	built	from	1922	onwards	and	interwar	
buildings	period,	constituting	the	"modern	
architectural	heritage	of	Greece”.	[9]-[10]-[11]	

Building	recording	and	preservation	
contribution	in	sustainable	development	
Under	the	Sustainable	Development	Goals	(SDGs)	
framework,	which	was	adopted	in	September	2015	
by	the	United	Nations,	the	international	
development	agenda	referred	to	culture	for	the	
first	time.	This	has	been	praised	by	UNESCO	as	“an	
incomparable	acknowledgment”,	too.	It	was,	also,	
claimed	that	the	culture	preservation	and	
promotion	is	an	end	in	itself,	contributing	directly	
to	many	of	the	SDGs,	as	in	safe	and	sustainable	
cities,	at	the	same	time.	Cultural	heritage	—	both	
tangible	and	intangible	—	and	creativity,	as	well,	
are	resources	that	need	to	be	protected	and	

carefully	managed,	because	they	can	serve	as	levers	
for	achieving	the	SDGs	goals.	[13]-[14]-[15]	
It	is	a	fact,	that	the	broader	concept	of	sustainable	
development	includes	not	only	environmental,	but	
also	economic,	social	and	cultural	aspects.	Lots	of	
researches	implemented	around	the	world	
demonstrate	that	preservation	of	cultural	heritage	
enhances	environmental,	social,	cultural	and	
economic	sustainability.		Cultural		heritage		can		
contribute	towards	well-being	and	quality	of	life	of	
communities,	can	help	to	mitigate	the	impacts	of	
cultural	globalization		and		can		become		an		
incentive		for		sustainable		economic		development.		
So,	culture’s	promotion	is	a	comparative	advantage	
for	the	cities’	sustainable	development,	and	
according	to	a	UNESCO’s	working	group recent	
declaration,	it	contributes	significantly	to	the	
economic,	social	and	environmental	frame	of	
sustainable	development,	while	in	other	relevant	
reports	is	presented	as	the	fourth	sustainable	
development	pillar.[7]-[14]	
It	is	obvious	that	historic	building	preservation	and	
reuse	constitutes	a	proper	environmental	choice,	as	
historic	buildings	due	to	their	construction	
materials	have	better	environmental	behavior;	they	
have	less	heating	needs	and	provide	natural	
cooling.	At	the	same	time,	building	maintenance	
and	reuse	ensures	resource,	materials,	time	and	
energy	savings.	Historic	buildings	have	an	added	
value,	because	they	are	buildings	that	could	not	be	
rebuilt	in	the	current	technology	and	economy 
conditions.[12]	

Case	study:	The	recording	and	preservation	of	
the	Athens	buildings	(1830-1940)	
The	idea	of	a	record-keeping	program	of	Athenian	
edifices	built	between	1830	and	1940,	still	listed,	
was	born	when	MONUMENTA,	begun	upon	
receiving	complaints	about	old	buildings	being	
demolished	or	were	about	to	be	whilst	it	was	
impossible	to	find	information	to	document	their	
history	and	subsequently	to	defend	their	
protection.	Consequently,	seeking	to	contribute	
more	effectively	to	the	Athenian	architecture 
preservation	after	six	years	of	activity,	
MONUMENTA	began	the	documentation	effort	in	
January	2013,	which	was	completed	in	December	
2015.	The	program	not	only	included	building	
recording	and	photographing,	but	also	designing	
the	digital	database	and	another	equally	important	
task:	collecting	oral	testimonies	and	archive	
material	from	owners	who	live	or	have	lived	in	old	
buildings,	as	well	as	from	architects	and	civil	
engineers	who	have	designed	and	constructed	
buildings	in	Athens.[2]	
Upon	completion	of	the	documentation,	a	new	
proposal	was	submitted	for	the	implementation	of	
the	three-year	program	“Documentation	and	
Promotion	of	the	19th	and	20th	century’s	buildings	
in	Athens”,	following	the	former,	which	included	
the	database	listing	of	the	documented	buildings,	
the	systematization	and	extension	of	the	collection	
of	oral	testimonies	and	evidence,	as	well	as	the	
implementation	of	educational	programs	and	
various	events.	

Fig.3 – 19th century Urban House, Kyprou st., 
Athens 
	

Fig.2 – Early 20th century Urban House, 83 Agias 
Lavras st., Athens 

	

Fig.4 – 20th century Urban House, 43 Sokratous st., 
Athens 
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This	proposal	included	the	implementation	of	a	
new	building	registration	program,	this	time	in	
Thessaloniki,	which	resulted	in	the	documentation	
of	1.636	buildings.[2]	
-The	recording	methodology	/	in	situ	recording	
The	Athens	architectural	heritage	protection	had	
been	a	fundamental	goal	for	MONUMENTA.	In	
particular,	the	main	axis	of	this	activity	was	it’s	
reaction	to	the	historic	buildings demolition	and	
also	citizens’	activation	for	their	protection.	The	
Athens	architectural	heritage	is	not	only	consisted	
of	the	historic	city	center	important	architectural	
premises	or	of	the	approximately	3000	remarkable	
buildings	that	have	been	declared	protected	by	the	
government	bodies,	but	also	of	a	larger	number	of	
different	style	buildings,	which	preserve	the	past	
memory	alive.	[2]	
The	initial	methodological	issues	have	been	about	
the	spatial	and	temporal	boundaries	of	this	
research.	It	has	been	decided	from	the	beginning,	
that	the	Athens	buildings	recording	was	limited	
within	the	Athens	municipality	borders,	which	
exceeded	the	old	city borders.	In	addition,	the	
starting	point	was	set	in	1830,	the	year	of	the	
founding	of	the	New	Greek	state,	while	the	end	date	
in	1940.	Greece's	involvement	in	World	War	II	and	
the	reduction	of	building	construction	activity	in		
the	following	years	constitued	a	strong	milestone	
for	the	city	evolution.	[2]	
The	ambitious	goal	of	all	the	existing	buildings	
recording,	built	in	Athens	from	1830	to	1940,	could	

only	be	achieved	through	primary	in	situ	research	
in	every	neighborhood	of	Athens.	Thus,	in	situ	
recording	project	was	the	main	and	most	important	
and	demanding	part	of	the	program,	both	in	terms	
of	work	quantity	preparation	and	systematization	
and	in	terms	of	in	situ	work coordination.	A	lot	of	
preparation	preceded	the	recording,	which	aimed	
to	define	the	methodology	and	all	data codification,	
starting	from	photographing	and	naming	the	
photographs	to	the	streets naming,	in	an	analogous	
way	in	the	Greek	and	the	English	language,	the	
recording	sheets,	the	buildings marking,	the	
printed	digital	files archiving	way;	in	short,	the	
recording	material	arrangement	and	the	control	
process.	At	the	end	of	each	in	situ	research,	the	
collected	material	was	sorted	into	files	according	to	
each	neighborhood	and	the	building’s	block 
number.	The	final	control	by	the	coordinators,	
followed	after	archiving.	[2]	
-	Digital	management	of	the	recording	program	
Among	the	challenges	of	the	Athens	building	
recording	program,	despite	in	situ	research,	was	
the	arrangement	and	presentation	of	the	buildings	
recorded	information,	as	well	as	the	necessary	
foundation	mechanisms,	which	will	contribute	to	
the	database	maintenance	and	enrichment	in	
future.	This	is	one	of	the	main	differences	from	the	
former	existing	Athens	architectural	recordings;	
MONUMENTA’s	recording	material	is	organized	
spatially	and	thematically	and	is	freely	accessible	in	
digital	form	to	anyone	who	is	interested.	[2]	
According	to	the	current	developments	in	cultural	
data	processing,	the	recording	project	coordination	
team	has	designed	an	interactive	digital	
management	program	aiming	to	the	systematically	
recorded	information	arrangement	and	to	the	
public	and	cultural	experts’ effective	
communication.	Specifically,	a	quadrilateral,	
modular	format	was	chosen	for	the	recording	
information management,	with	the	possibility	of	
extending	its	use	for	recording	other	cities’	
architectural	heritage.	Especially,	this	database	was	
designed	for	enabling	the	identity	documentation	
(location,	characteristics	and	use),	the	building	
historicity	over	time,	the	preservation condition	

and	the	surrounding	area	as	well.		All	the	above	
highlight	the	late	19th	–	early	20th	century	building	
recording value,	which	took	place	under	the	
MONUMENTA’s	program	covering	all	Athens	
neighborhoods,	while	it	expands	at	the	same	time	
to	other	greek	cities	with	a	large	number	of	young	
scientists	and	students	voluntary	participation.	[2]	

Conclusion	
Concluding,	sustainable	development	can	be	
defined	as	the	development	integrating	
environmental,	economic,	social	and	cultural	goals.	
The	loss	of	distinctiveness	of	the	built	environment	
and	identity	of	the	place	are	the	main	concerns	
striving	for	sustainable	development	of	
communities.	Numerous	studies	and	researches	
implemented	around	the	world	have	demonstrated	
that	cultural	heritage	and	its	preservation	can	
significantly	contribute	towards	reaching	the	
targets	of	sustainable	development.	It’s	a	fact,	that	
the	SDGs	have	institutionalized	a	conceptual	
change	in	thinking	about	development	beyond	
economic	growth	—	envisioning	a	desirable	future	
that	is	equitable,	inclusive,	peaceful,	and	
environmentally	sustainable.		
In	fact,	culture’s	promotion	constitutes	a	
comparative	advantage	for	the	cities’	sustainable	
development,	as	it	contributes	significantly	to	the	
economic,	social	and	environmental	frame	of	
sustainable	development.	It	is	obvious	that	Greek	
architecture	preservation	and	promotion	will	
contribute	to	the	spatial	tourist	emergence	and	the	
cultural	tourism	reinforcement	of	the	cities	and	the	
Greek	countryside,	promoting	individual	buildings	
and	historic	complexes	and	attracting,	also,	
financial	resources	for	the	local	community.	The	
database	can	provide	an	access	to	information,	
photos,	maps	and	planned	visits,	cultural	routes	
and	trips. In	particular,	the historic	Athens	building	
recording	and	digitization	within	the	MONUMENTA	
program	are	part	of	Greece’s	cultural	heritage,	and	
must	be	acknowledged	as	valuable	resources	and	
development	incentives.	
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Περίληψη	
Η	σημασία	της	καταγραφής	ιστορικών	κτηρίων	
αναγνωρίζεται	σταδιακά	κατά	το	δεύτερο	μισό	του	20ού	
αιώνα,	καθώς	αρχίζει	να	αναπτύσσεται	η	ιδεολογία	της	
προστασίας	και	η	έννοια	της	αρχιτεκτονικής	κληρονομιάς	
Εν	γένει,	η	καταγραφή	παρέχει	πληροφορίες	για	τη	
διαδικασία	της	αναγνώρισης,	κατανόησης,	ερμηνείας		και	
παρουσίασης	της	κληρονομιάς,	καθώς	και	ένα	μόνιμο	
αρχείο	όλων	των	μνημείων,	κτηρίων	και	τόπων.	Ιδιαίτερο	
ενδιαφέρον	για	τον	ελλαδικό	χώρο	παρουσιάζει	η	
προστασία	της	αρχιτεκτονικής	κληρονομιάς	των	κτηρίων	
της	Αθήνας	του	19ου	και	20ού	αιώνα,	η	οποία	εξετάζεται	
σε	αυτήν	την	έρευνα	ως	μελέτη	περίπτωσης.	Η		ιδέα	ενός	

προγράμματος	καταγραφής	κτιρίων	που	χτίστηκαν	μεταξύ	
1830	και	1940	και	διατηρούνται	στην	Αθήνα,	γεννήθηκε	
όταν	η	MONUMENTA,	μια	ελληνική	μη	κερδοσκοπική	
οργάνωση	για	τη	διατήρηση	και	την	ανάδειξη	της	
αρχιτεκτονικής	κληρονομιάς	ελάμβανε	καταγγελίες	για	
κατεδάφιση	παλαιών	κτιρίων.	Ακολουθώντας	την	
μεθοδολογία	της	επιτόπιας	καταγραφής,	η	MONUMENTA	
συνέλεξε	σημαντικές	πληροφορίες	στοχεύοντας	στη	
δημιουργία	μιας	ελεύθερης	στο	κοινό	βάσης	δεδομένων.	
Αξίζει	να	σημειωθεί	ότι,	η	ανάδειξη		του	πολιτισμού	
αποτελεί	ένα	συγκριτικό	πλεονέκτημα	για	την	αειφόρο	
ανάπτυξη	των	πόλεων,	όπως	υποστηρίζει	η	Ατζέντα	2030	
στους	17	στόχους	της	SDG,	σχετικά	με	το	ρόλο	της	
ιστορίας	και	του	πολιτισμού	στον	ανθρώπινο	βιότοπο.	
	
Λέξεις	κλειδιά:	καταγραφή	κτηρίων,	τεκμηρίωση	
κτηρίων,	αρχιτεκτονική	πολιτιστική	κληρονομιά,	ιστορικά	
κτήρια	της	Αθήνας,	πολιτιστική	κληρονομιά	και	αειφόρος	
ανάπτυξη	
	
Εισαγωγή	
Όταν		η	Αθήνα	έγινε	πρωτεύουσα	της	Νεοσύστατου	
Ελληνικού	κράτους	το	1834,	η	πόλη	απέκτησε	ένα	
νεοκλασικό	χαρακτήρα	(fig.06)	όπως	και	οι	άλλες	
ευρωπαϊκές		πρωτεύουσες	της	ίδιας	χρονικής	περιόδου,	
χάρη	στον	Βαυαρό	βασιλιά	της	‘Οθωνα.	Πυρήνα	της	πόλης	
αποτέλεσαν	ο	Ιερός	Βράχος	της	Ακρόπολης	και	τα	βασιλικά	
ανάκτορα,	όπου	γύρω	από	αυτά	αναπτύχθηκαν	
μονοκατοικίες	τύπου	Palais,	των	πλούσιων	ομογενών	και	
μεγαλοαστών	της	Αθήνας	του	19ου	αιώνα	(fig.03).	Μετά	
τη	Μικρασιατική	καταστροφή	(1922)	και	την	έλευση	των	
προσφύγων,	οι	συνθήκες	κατοίκησης	της	Ελλάδας	άλλαξαν	
δραματικά.	Επίσης,	ήταν		η	εποχή	που	εμφανίστηκαν	τα	
αρχιτεκτονικά	ρεύματα	του	Μεσοπολέμου,	όπως	ο	όψιμος	
νεοκλασικισμός	(fig.02),	ο	εκλεκτικισμός	(fig.07),	το	Art-
Nouveux,	το	Jungenstil,	το	Art-Deco	(fig.04)	και	το	
μοντέρνο	κίνημα	επιρροής	Bauhaus.[1]	
Όμως,	το	1960,	το	οικιστικό	ζήτημα	στην	Αθήνα	έφτασε	
στο	αποκορύφωμά	του,	όταν	πολλά	νεοκλασικά	κτίρια	
(fig.05),	ακόμα	και	δημόσια	όπως	θέατρα,	κατεδαφίστηκαν	
και	στη	θέση	τους	κτίστηκαν	απρόσωπες	μοντέρνες	
πολυκατοικίες.	Φτάνοντας	λοιπόν	στον	21ο	αιώνα,	η	
Αθήνα	διαθέτει	πλέον	μερικά	νεοκλασικά	κτήρια	στο	
κέντρο	της	πόλης,	τα	οποία	συμβάλλουν	στο	νεοκλασικό	
χαρακτήρα	της	τότε	ευρωπαϊκής	πρωτεύουσας	του	19ου	
αιώνα,	ενώ	τα	κτήρια-	κατοικίες,	που	έχουν	απομείνει	
διάσπαρτα	στην	πόλη	και	αποτελούν	μέρος	της	
πολιτιστικής	κληρονομιάς	της	χώρας,		καταρρέουν	στο	
πέρασμα	του	χρόνου	ή	κατεδαφίζονται.[1]	
Επειδή	τα	πολύ	σημαντικά	κτήρια	της	Αθήνας	κυρίως	του	
19ου	αιώνα	έχουν	ήδη	αρχίσει	σιγά-σιγά	να	εξαφανίζονται,	
χωρίς	να	έχει	γίνει	κάποια	καταγραφή	και	φωτογράφιση	
αυτών,	η	MONUMENTA	θέλοντας	να	συμβάλλει	πιο	
αποτελεσματικά	στην	προστασία	της	νεότερης	αθηναϊκής	

αρχιτεκτονικής	(fig.01),	ξεκίνησε	το	2013	την	καταγραφή	
των	κτηρίων	της	Αθήνας	που	διήρκεσε	μέχρι	το	2015.	Το	
πρόγραμμα	αυτό	χρηματοδοτήθηκε	από	το	ίδρυμα	
Σταύρος	Νιάρχος	και	υλοποιήθηκε	από	ένα	πλήθος	
εθελοντών	για	την	καταγραφή	των	κτηρίων,	ένας	εκ	των	
οποίων	ήταν	και	η	συγγραφέας	αυτού	του	άρθρου.	Η	
μεθοδολογία	που	ακολουθήθηκε	ολοκληρώθηκε	σε	δύο	
φάσεις:	α)	με	την	επιτόπια	καταγραφή	των	κτηρίων	και	β)	
με	την	ψηφιοποίηση	των	πληροφοριών	που	συλλέχθηκαν	
στο	στάδιο	της	καταγραφής.	Σήμερα	έχει	ολοκληρωθεί	και	
η	επικαιροποίηση	της	ηλεκτρονικής	πλατφόρμας	με	
ψηφιοποιημένα	όλα	τα	δεδομένα	καταγραφής	και	οι	
ενδιαφερόμενοι	μπορούν	πλέον	να	αντλούν	μεγάλο	μέρος	
πληροφοριών	για	τα	ιστορικά	κτήρια	της	Αθήνας,	μέσα	
από	την	ψηφιακή	πλατφόρμα.	Εκτός	των	άλλων,	το	
συγκεκριμένο	πρόγραμμα	καταγραφής	και	ψηφιοποίησης	
των	κτηρίων	της	αθηναϊκής	αρχιτεκτονικής	της	
MONUMENTA,	για	τη	διατήρηση	της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	της	Αθήνας,	θα	συμβάλλει	σημαντικά	στην	
επίτευξη	των	στόχων	της	βιώσιμης	ανάπτυξης	της	πόλης.	
Έτσι	λοιπόν,	το	ιστορικό	περιβάλλον	και	η	πολιτιστική	
κληρονομιά	της	Αθήνας	πρέπει	να	αναγνωριστούν	ως	
πολύτιμοι	πόροι	και	κίνητρα	ανάπτυξης.[2]	
	
Θεωρητικό	πλαίσιο	της	καταγραφής	ιστορικών	
κτηρίων	
Όσον	αφορά	τη	σημασία	των	ιστορικών	κτιρίων	που	
καταγράφονται	κατά	το	δεύτερο	μισό	του	20ού	αιώνα,	
καθώς	ξεκίνησε	η	ιδεολογία	της	προστασίας	και	η	έννοια	
της	αρχιτεκτονικής	κληρονομιάς,	η	Γενική	Διάσκεψη	της	
UNESCO	το	1976	εξέδωσε	σύσταση	για	τη	διατήρηση	και	
τον	σύγχρονο	ρόλο	των	ιστορικών	περιοχών,	τονίζοντας	
την	ανάγκη	καταγραφής	και	τεκμηρίωσης	ιστορικών	
κτιρίων,	προκειμένου	να	αποφασιστεί	ποια	κτίρια	ή	
συγκροτήματα	πρέπει	να	διατηρηθούν.	Επιπλέον,	
σύμφωνα	με	τη	σύσταση,	πρέπει	να	καταγράφονται	οι	
ανοιχτοί	δημόσιοι	και	ιδιωτικοί	χώροι	και	η	βλάστησή	
τους.[3]	
Το	ζήτημα	της	καταγραφής	της	αρχιτεκτονικής	
κληρονομιάς		απασχόλησε	και	την	11η	Γενική	Συνέλευση		
του	ICOMOS	που	πραγματοποιήθηκε	στη	Σόφια	το	1996,	η	
οποία	επικύρωσε	ένα		«κείμενο	αρχών	για	την	καταγραφή	
μνημείων,	συνόλων	κτηρίων	και	τόπων»,	τα	οποία	
συγκροτούν	την	«πολιτιστική	κληρονομιά»		του	κάθε	
τόπου.	Στο	κείμενο	αυτό	αναφέρεται	ότι	«η	καταγραφή		
συνίσταται	στην	καταγραφή	πληροφοριών	που	
περιγράφουν	τα	φυσικά	χαρακτηριστικά,	την	κατάσταση	
και	τη	λειτουργία	των		μνημείων,	των	κτηρίων	και	των	
τοποθεσιών	σα	μια	συγκεκριμένη	χρονική	στιγμή	και	
αποτελεί	βασικό	μέρος	της	διαδικασίας	της	συντήρησης.	Η	
καταγραφή	μπορεί	να	περιλαμβάνει		υλικά	αλλά	και	άυλα	
στοιχεία,	αποτελεί	μέρος	της	τεκμηρίωσης	και	μπορεί	να	
συμβάλλει		στην	κατανόηση	της	κληρονομιάς		και	των	
σχετικών	αξιών	της».[4]	
Όπως	έχει	ήδη	επισημανθεί	σε	αυτήν	την	έρευνα,	η	
καταγραφή	παρέχει	πληροφορίες	για	τη	διαδικασία	της	
αναγνώρισης,	κατανόησης,	ερμηνείας		και	παρουσίασης	
της	κληρονομιάς	ενώ	παράλληλα,	παρέχει	ένα	μόνιμο	
αρχείο	όλων	των	μνημείων,	κτηρίων	και	τόπων	που	μπορεί	
από	οιονδήποτε	λόγο	να	αλλοιωθούν	ή	να	καταστραφούν	
από	φυσικά	γεγονότα	ή	ανθρωπογενείς	δραστηριότητες.	Η	
καταγραφή	της	αρχιτεκτονικής	κληρονομιάς,	είναι	όμως	
απαραίτητη	και	για	το	σχεδιασμό	της	εξέλιξης	ενός	τόπου,	
όπως	αναφέρει	χαρακτηριστικά		και	η	νέα	Χάρτα	της	
Αθήνας,	η	οποία	αποδίδει	ιδιαίτερη	σημασία	στη	
συστηματική	προστασία	των	φυσικών	και	πολιτιστικών	
στοιχείων	της	κληρονομιάς	και	επισημαίνει		ότι	ο	
σχεδιασμός	–	σε	όλες	τις	κλίμακες-		«θα	πρέπει	να	
βασίζεται	σε	μία	εις	βάθος	ανάλυση	της	ιστορικής,	
λειτουργικής,	μορφολογικής	και		πολιτιστικής	
φυσιογνωμίας		της	περιοχής	και	στην	αναγνώριση	των	
ιδιαίτερων	ποιοτήτων	της».[5]	
	

Fig.7 – Three buildings of Athens historic center built in 1920’s, 55-59 Vas. Sofias Ave. 
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Καταγραφή	των	κτηρίων	του	19ου	και20ού	αιώνα	
στις	ελληνικές	πόλεις		
Με	βάση	όλα	τα	παραπάνω,	είναι	προφανές	ότι	η	
καταγραφή	των	κτηρίων	του	19ου	και	20ού	αιώνα	και	στις	
ελληνικές	πόλεις,	καθώς	και	η	προβολή	τους	μέσω	μιας	
βάσης	δεδομένων,	συμβάλλει	στη	διάσωση	της	ιστορικής	
μνήμης,	στην	ανάδειξη	της	αρχιτεκτονικής		του	νεότερου	
ελληνικού	κράτους		και	του	ελληνικού	πολιτισμού		που	
αυτή	εκφράζει	και	στην	ανάδειξη	της	ιστορικής	συνέχειας		
του	τόπου,	η	οποία	προσφέρει	κοινωνική	αυτογνωσία	και	
εξασφαλίζει	κοινωνική	συνοχή.[6]-[7]-[8]	
Η	γνωριμία	των	ιστορικών	κτηρίων	που	έχει	ένα	μέρος	
είναι	χρήσιμη	για	πιθανές	μελλοντικές	απαιτούμενες	
παρεμβάσεις	σε	αυτά,	καθώς	και	για	τον	σχεδιασμό	
πολιτικής	διατήρησης	των	ιστορικών	χαρακτηριστικών	
της	κάθε	περιοχής	με	παράλληλη	διαχείριση	της	εξέλιξής	
τους.	Παράλληλα,	συμβάλλει	στην	προώθηση	της	
επιστημονικής	έρευνας,	στην	ενημέρωση	και	
ευαισθητοποίηση	των	πολιτών	πάνω	σε	θέματα	της	
προστασίας	της	αρχιτεκτονικής	κληρονομιάς	και	στη	
συνειδητοποίηση	της	πολλαπλής	αξίας	των	ιστορικών	
κτηρίων,	που	διαθέτουν	ανθρώπινη	κλίμακα,	ποιότητα	
χώρων	και	μια	ιδιαίτερη	αισθητική,	έναντι	στην	
ομοιομορφία	της	πλειοψηφίας	των	νεώτερων	κτηρίων.	
Τέλος,	συμβάλλει	στην	εκπαίδευση	των	νέων	που	θα	
αναλάβουν	τα	επόμενα	χρόνια	τη	συνέχιση	της	
πολιτιστικής	δημιουργίας	του	τόπου.[9]-[10]-[11]-[12]	
Μέσω	της	καταγραφής	των	κτηρίων	του	19ου	και	20ού	
αιώνα	στην	Αθήνα,	αναδεικνύεται	η	ιδιαίτερη	
φυσιογνωμία	και	η	ιστορική	μνήμη	της	κάθε	γειτονιάς,	η	
τοπική	λαϊκή	αρχιτεκτονική,	η	δημιουργία	και	η	εξέλιξη	
του	αθηναϊκού	νεοκλασικισμού	που	αναπτύσσει	έναν	
τοπικό	χαρακτήρα	και	οι	ποικίλες	εκφράσεις	του	
εκλεκτικισμού	που	αναζητά	νέες	μορφές.	Η	καταγραφή	
περιλαμβάνει	επίσης	κτίσματα	προσφυγικά,	κτισμένα	από	
το	1922	και	μετά,	και	κτήρια	«μοντέρνα»	της	εποχής	του	
Μεσοπολέμου,	τα	οποία	συγκροτούν	τη	«νεώτερη		
αρχιτεκτονική	κληρονομιά	της	Ελλάδας».[9]-[10]-[11]	

Η	συμβολή	της	καταγραφής	και	διάσωσης	των	
κτιρίων	πολιτιστικής	κληρονομίας	στην	αειφόρο	
ανάπτυξη	
Στο	πλαίσιο	των	Στόχων	Αειφόρου	Ανάπτυξης	(SDGs)	που	
εγκρίθηκαν	τον	Σεπτέμβριο	του	2015	από	τα	Ηνωμένα	
Έθνη,	η	διεθνής	αναπτυξιακή	ατζέντα	αναφέρεται	στον	
πολιτισμό	για	πρώτη	φορά.	Αυτό	έχει	επαινεθεί	από	την	
UNESCO	ως	«απαράμιλλη	αναγνώριση».	Η	διαφύλαξη	και	η	
προώθηση	του	πολιτισμού	είναι	αυτοσκοπός,	και	
ταυτόχρονα	συμβάλλει	άμεσα	σε	πολλά	από	τα	SDGs,	όπως	
στις	ασφαλείς	και	βιώσιμες	πόλεις,	Η	πολιτιστική	
κληρονομιά	–	τόσο	η	απτή	όσο	και	η	άυλη	-	και	η	
δημιουργικότητα	είναι	πόροι	που	χρειάζεται	να	
προστατεύονται	και	να	διαχειρίζονται	προσεκτικά,	γιατί	
μπορούν	να	χρησιμεύσουν	ως	μοχλοί	για	την	επίτευξη	των	
SDGs	στόχων.[13]-[14]-[15]	
Είναι	γεγονός	ότι	η	ευρύτερη	έννοια	της	αειφόρου	
ανάπτυξης	περιλαμβάνει	όχι	μόνο	περιβαλλοντικές,	αλλά	
και	οικονομικές,	κοινωνικές	και	πολιτιστικές	πτυχές.	
Πολλές	έρευνες	που	υλοποιήθηκαν	σε	όλο	τον	κόσμο	
καταδεικνύουν	ότι	η	διατήρηση	της	πολιτιστικής	
κληρονομιάς	ενισχύει	την	περιβαλλοντική,	κοινωνική,	
πολιτιστική	και	οικονομική	βιωσιμότητα.	Η	πολιτιστική	
κληρονομιά	μπορεί	να	συμβάλει	στην	ευημερία	και	την	
ποιότητα	ζωής	των	κοινοτήτων,	μπορεί	να	βοηθήσει	στον	
μετριασμό	των	επιπτώσεων	της	πολιτιστικής	
παγκοσμιοποίησης	και	μπορεί	να	αποτελέσει	κίνητρο	για	
βιώσιμη	οικονομική	ανάπτυξη.	Η	ανάδειξη,	λοιπόν,	του	
πολιτισμού	αποτελεί	συγκριτικό	πλεονέκτημα	για		την	
αειφόρο	ανάπτυξη	των	πόλεων,	και	σύμφωνα	με	
πρόσφατη	επισήμανση	ομάδας	εργασίας	της	UNESCO,	
συμβάλλει	σημαντικά	στην	οικονομική,	κοινωνική	και	
περιβαλλοντική	διάσταση	της	αειφόρου	ανάπτυξης,	ενώ	

σε	άλλες	σχετικές	αναφορές	παρουσιάζεται	ως	ο	τέταρτος	
πυλώνας	της	αειφόρου	ανάπτυξης.[7]-[14]	
Είναι	λοιπόν	προφανές	ότι	η	διατήρηση	και	η	επανάχρηση		
ιστορικών	κτηρίων	αποτελεί	μια	σωστή	περιβαλλοντική	
επιλογή,	καθώς	τα	ιστορικά	κτήρια	λόγω	των	υλικών	
κατασκευής	τους	έχουν	καλύτερη	περιβαλλοντική	
συμπεριφορά	–έχουν	λιγότερες	ανάγκες	θέρμανσης	και	
εξασφαλίζουν	φυσικό	δροσισμό.	Παράλληλα	η	διατήρηση	
και	επανάχρηση	των	κτιρίων	εξασφαλίζει	εξοικονόμηση	
πόρων,	υλικών,	χρόνου	και	ενέργειας.	Τα	ιστορικά	κτίρια	
εμπεριέχουν	υπεραξία,	γιατί	πρόκειται	για	κτίρια	που	δεν	
επαναλαμβάνονται	με	τις	παρούσες	συνθήκες	τεχνολογίας	
και	οικονομίας.	[12]	

Μελέτη	 περίπτωσης:	 Η	 καταγραφή	 και	 διατήρηση	
των	κτηρίων	της	Αθήνας	(1830-1940)	
	Η	MONUMENTA,	θέλοντας	να	συμβάλλει	με	ένα	πιο	
αποτελεσματικό	τρόπο	στην	προστασία	της	νεότερης	
αθηναϊκής	αρχιτεκτονικής,	μετά	από	έξι	χρόνια	δράσης,	
ξεκίνησε	το	2013	την	καταγραφή	των	κτιρίων	της	Αθήνας,	
που	ολοκληρώθηκε	το	2015.	Το	πρόγραμμα	δεν	
περιελάμβανε	μόνο	την	καταγραφή,	τη	φωτογράφιση	των	
κτηρίων	και	τον	σχεδιασμό	της	ψηφιακής	δράσης	
δεδομένων	αλλά	και	τη	συλλογή	προφορικών	μαρτυριών	
και	αρχειακού	υλικού	από	τους	ιδιοκτήτες	που	ζουν	ή	
έζησαν	σε	παλιά	κτήρια	και	από	τους	αρχιτέκτονες	και	
τους	πολιτικούς	μηχανικούς	που	σχεδίασαν	και	
κατασκεύασαν	κτίρια	στην	Αθήνα.[2]	
Με	την	ολοκλήρωση	της	καταγραφής	κατατέθηκε	νέα	
πρόταση	για	τη	διεξαγωγή	του	τριετούς	προγράμματος	
«Τεκμηρίωση	και		ανάδειξη	κτηρίων	του	19ου	και	20ού	
αιώνα	στην	Αθήνα»,	που	αποτελούσε	συνέχεια	του	
πρώτου	και	περιελάμβανε	την	καταχώριση	των	
καταγεγραμμένων	κτηρίων	σε	βάση	δεδομένων,	τη	
συστηματοποίηση	και	τη	διεύρυνση	της	συλλογής	των	
προφορικών	μαρτυριών	και	των	τεκμηρίων	καθώς	και	την	
πραγμάτωση	εκπαιδευτικών	προγραμμάτων	και	ποικίλων	
εκδηλώσεων.	Στην	πρόταση	αυτή	συμπεριλήφθηκε	η	
εφαρμογή	ενός	νέου	προγράμματος	καταγραφής	κτηρίων,	
αυτή	τη	φορά	στη	Θεσσαλονίκη	που	είχε	ως	αποτέλεσμα	
την	καταγραφή	1.636	κτηρίων.[2]	
-Η	μεθοδολογία	της	καταγραφής	/	επιτόπια	καταγραφή	
Η	προστασία	της	αρχιτεκτονικής	κληρονομιάς	της	Αθήνας		
υπήρξε	θεμελιώδης	στόχος	της	MONUMENTA.	Ιδιαίτερα	η	
αντίδρασή	της	στις	κατεδαφίσεις	ιστορικών	κτηρίων	και	η	
ενεργοποίηση	των	πολιτών	υπέρ	της	προστασίας	τους	
αποτελούν	τον	κύριο	άξονα	της	δραστηριότητάς	της.	Η	
αρχιτεκτονική	κληρονομιά	της	Αθήνας	δεν	περιορίζεται	
μόνο	στα	σημαντικά	αρχιτεκτονήματα	του	ιστορικού	
κέντρου	της	πόλης	ή	στα	περίπου	3000	αξιόλογα	κτήρια	
που	έχουν	κηρυχτεί	διατηρητέα,	αλλά	περιλαμβάνει	ένα	
μεγαλύτερο	πλήθος	κτηρίων,	διαφόρων	εποχών	που	
διατηρούν	τη	μνήμη	του	παρελθόντος.[2]	
Τα	αρχικά	μεθοδολογικά	ζητήματα	που	τέθηκαν	
αφορούσαν	στα	χωρικά	και	χρονικά	όρια	αυτής	της	
έρευνας.	Ο	στόχος,	να	καταγραφούν	όλα	τα	σωζόμενα	
κτήρια	που	ανεγέρθηκαν	στην	Αθήνα	από	το	1830	έως	το	
1940,	δεν	θα	μπορούσε	να	επιτευχθεί	παρά	μόνο	μέσα	από	
πρωτογενή	επιτόπια	έρευνα	σε	κάθε	γειτονιά	της	Αθήνας.	
Έτσι,	το	έργο	της	επιτόπιας	καταγραφής	αποτέλεσε		το	
κυριότερο	και	σημαντικότερο	τμήμα	του	προγράμματος	
και	υπήρξε	απαιτητικό	στην	οργάνωση,	τόσο	ως	προς	την	
προετοιμασία	και	συστηματοποίηση	του	όγκου	δουλειάς	
όσο	και	ως	προς	το	συντονισμό	της	επιτόπιας	εργασίας.	
Μεγάλη	προεργασία	προηγήθηκε	της	καταγραφής,	που	
αποσκοπούσε	στον	καθορισμό	της	μεθοδολογίας	και	στην	
κωδικοποίηση	όλων	των	στοιχείων,	από	τον	τρόπο	
φωτογράφισης	και	ονομασίας	των	φωτογραφιών,	μέχρι	
την	ονομασία	των	οδών	με	ενιαίο	τρόπο	στα	ελληνικά	και	
αγγλικά,	των	φύλλων	καταγραφής,	τη	σήμανση	των	
κτηρίων,	τον	τρόπο	αρχειοθέτησης		των	έντυπων	
ψηφιακών	αρχείων:	με	λίγα	λόγια,	την	οργάνωση	του	
υλικού	καταγραφής,	αλλά	και	τη	διαδικασία	ελέγχου.	Στο	

τέλος	κάθε	επιτόπιας	έρευνας	γινόταν	συγκέντρωση	και	
ταξινόμηση	του	υλικού	σε	φακέλους	σύμφωνα	με	τη	
γειτονιά	και	τον	αριθμό	του	οικοδομικού	τετραγώνου.	
Μετά	από	την	αρχειοθέτηση	ακολουθούσε	ο	τελικός	
έλεγχος	από	τους	συντονιστές.[2]	
-Η	ψηφιακή	διαχείριση	του	προγράμματος	καταγραφής		
Ανάμεσα	στις	προκλήσεις	του	προγράμματος	καταγραφής	
των	κτηρίων	της	Αθήνας,	εκτός	από	την	επιτόπια	έρευνα,	
ήταν	η	οργάνωση	και		η	παρουσίαση	της	καταγραφόμενης		
πληροφορίας	σχετικά	με	τα	κτήρια,	αλλά	και	η	δημιουργία	
των	απαραίτητων	μηχανισμών	που	θα	συμβάλλουν	στη	
διατήρηση	και	τον	εμπλουτισμό	της	βάσης	δεδομένων	στο	
μέλλον.	Αυτή	είναι	και	μία	από	τις	βασικές	διαφορές	από	
τις	υπόλοιπες	καταγραφές	της	αρχιτεκτονικής	
κληρονομιάς	της	Αθήνας	που	ήδη	υπάρχουν:	το	υλικό	της	
καταγραφής	της	MONUMENTA,	είναι	οργανωμένο	χωρικά	
και	θεματικά	και	ελεύθερα	προσβάσιμο	σε	ψηφιακή	μορφή	
σε	οποιανδήποτε	ενδιαφερόμενο.[2]	
Σχετικά	με	τη	βάση	δεδομένων,	στο	κέντρο	του	
ενδιαφέροντος	τοποθετήθηκαν	τα	κτήρια	της	Αθήνας,	με	
σκεπτικό	τη	δημιουργία	μιας	«ψηφιακής	καρτέλας	
κτηρίου»,	που	θα	μπορεί	να	συμπεριλάβει	οποιαδήποτε	
πληροφορία	σχετική	με	το	κτήριο.	Η	βάση	δεδομένων	που	
σχεδιάστηκε	δίνει	τη	δυνατότητα	τεκμηρίωσης	της	
ταυτότητας	(θέση,	χαρακτηριστικά,	χρήση),	της	
ιστορικότητας	του	κτηρίου	στο	πέρασμα	του	χρόνου,	της	
κατάστασης	διατήρησης	αλλά	και	του	περιβάλλοντος	
χώρου.	Με	όλα	τα	παραπάνω	αναδεικνύεται	η	αξία	της	
καταγραφής	των	ιστορικών	κτηρίων,	του	19ου	και	20ού	
αιώνα,	η	οποία	πραγματοποιήθηκε	στο	πλαίσιο	του	
προγράμματος	MONUMENTA,	καλύπτοντας	όλες	τις	
γειτονιές	της	Αθήνας	ενώ	παράλληλα	επεκτείνεται	
σταδιακά	και	σε	άλλες	ελληνικές	πόλεις,	με	εθελοντική	
συμμετοχή	μεγάλου	αριθμού	νέων	επιστημόνων,	φοιτητών		
και	μαθητών.[2]	

Επίλογος	
Κλείνοντας,	χωρίς	αμφιβολία,	η	αειφόρος	ανάπτυξη	μπορεί	
να	οριστεί	ως	η	ανάπτυξη	που	ενσωματώνει	
περιβαλλοντικούς,	οικονομικούς,	κοινωνικούς	και	
πολιτιστικούς	στόχους.	Η	τάση	της	οικονομικής	
παγκοσμιοποίησης	αποτελεί	ουσιαστική	απειλή	
πολιτιστικής	παγκοσμιοποίησης.	Η	απώλεια	της	
ιδιαιτερότητας	του	δομημένου	περιβάλλοντος	και	η	
ταυτότητα	του	τόπου	είναι	οι	κύριες	ανησυχίες	για	την	
αειφόρο	ανάπτυξη	των	κοινοτήτων.	Πολυάριθμες	μελέτες	
και	έρευνες	που	υλοποιήθηκαν	σε	όλο	τον	κόσμο	απέδειξαν	
ότι	η	πολιτιστική	κληρονομιά	και	η	διατήρησή	της	
μπορούν	να	συμβάλουν	σημαντικά	στην	επίτευξη	των	
στόχων	της	βιώσιμης	ανάπτυξης.	Είναι	γεγονός	ότι	οι	SDGs	
στόχοι	βιώσιμης	ανάπτυξης	καθιέρωσαν		μια	εννοιολογική	
αλλαγή	στη	σκέψη	για	ανάπτυξη	πέρα	από	την	οικονομική	
ανάπτυξη	-	οραματίζοντας	ένα	επιθυμητό	μέλλον	που	είναι	
δίκαιο,	χωρίς	αποκλεισμούς,	ειρηνικό	και	περιβαλλοντικά	
βιώσιμο.	Πράγματι,	η	ανάδειξη	του	πολιτισμού	αποτελεί	
συγκριτικό	πλεονέκτημα	για		την	αειφόρο	ανάπτυξη	των	
πόλεων,	καθώς	συμβάλλει	σημαντικά	στην	οικονομική,	
κοινωνική	και	περιβαλλοντική	διάσταση	της	αειφόρου	
ανάπτυξης.	Είναι		προφανές	ότι	η	διατήρηση	και	ανάδειξη	
της	ελληνικής	αρχιτεκτονικής	θα	συμβάλλει	στην	
τουριστική	προβολή	του	τόπου,	στην	ενίσχυση	του	
πολιτιστικού	τουρισμού	στις	πόλεις	και	στην	ελληνική	
επαρχία,	με	προβολή	των	μεμονωμένων	κτισμάτων	αλλά	
και	των	ιστορικών	συνόλων	και	στην	προσέλκυση	
οικονομικών	πόρων	για	την	τοπική	κοινωνία.	Μέσω	της	
βάσης	δεδομένων,	είναι	δυνατόν	να	αντληθούν	
πληροφορίες,	φωτογραφίες,	χάρτες	και	να	σχεδιαστούν	
επισκέψεις,	πολιτιστικές	διαδρομές,	ταξίδια.	Ειδικότερα,	η	
καταγραφή	και	ψηφιοποίηση	των	ιστορικών	κτιρίων	της	
Αθήνας	στα	πλαίσια	του	προγράμματος	MONUMENTA,	
αποτελούν	μέρος	της	πολιτιστικής	κληρονομιάς	της	
Ελλάδας	και	πρέπει	να	αναγνωριστούν	ως	πολύτιμοι	πόροι	
και	κίνητρα	ανάπτυξης.	


