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Περίληψη 

Η ομιλία στοχεύει στο να ενεργοποιήσει το κοινό και να βοηθήσει στο να μάθει ν΄ αναγνωρίζει τα σημεία 
και τα κτήρια του χθες μέσα στη σημερινή πόλη που ζει, εργάζεται, σπουδάζει και διασκεδάζει. 

Καθώς το χτισμένο περιβάλλον, η αρχιτεκτονική και η πολεοδομία επηρεάζουν συνειδητά ή ασυνείδητα 
τη ζωή μας, το να καταλάβουμε το πως και το γιατί, έχει μια ιδιαίτερη ξεχωριστή σημασία.  

Οι διαφάνειες δεν έχουν σκοπό την μάθηση του αρχιτεκτονικού ρυθμού μιας περιόδου και των 
μορφολογικών χαρακτηριστικών του, αλλά απλά και μόνο να ξυπνήσουν μνήμες και να χρησιμεύσουν 
ως σημεία αναφοράς. 
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Σύντομο Βιογραφικό 

Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη 
Ομότιμη Καθηγήτρια ΕΜΠ  

Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου και τελείωσε τις εγκύκλιες σπουδές της. Το 1970 αποφοίτησε από τη Σχολή 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. Από το 1975 υπηρετεί στη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Ε.Μ.Π. Το 2006 
εξελέγη παμψηφεί τακτική καθηγήτρια με γνωστικό αντικείμενο «Αρχιτεκτονική Τεκμηρίωση και 
Αρχιτεκτονική Σύνθεση». Από το 1998 διδάσκει στο μεταπτυχιακό τμήμα του Ε.Μ.Π. «Προστασία 
μνημείων- Συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών μνημείων και συνόλων». Έχει διδάξει επίσης σε 
μεταπτυχιακά σεμινάρια του Ε.Μ.Π. , του Τ.Ε.Ε. και του Ε.Ι.Ε., θέματα σχετικά με την πολιτισμική μας 
κληρονομιά, τις αποκαταστάσεις και της αρχειακής τεκμηρίωσης. Το 1995 με ομάδα μελετητών της 
αρχιτεκτονικής της νεότερης Ελλάδας δημιούργησε στα πλαίσια του Μουσείου Μπενάκη τα Αρχεία 
Νεοελληνικής Αρχιτεκτονικής, των οποίων είναι μέχρι σήμερα υπεύθυνη. 

Έχει ασχοληθεί με θεωρητικές και ερευνητικές μελέτες πάνω σε θέματα της σχολικής αρχιτεκτονικής, της 
νεοελληνικής αρχιτεκτονικής του 19ου και του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, της προστασίας της 
αρχιτεκτονικής αρχειακής τεκμηρίωσης μέσα από ανέκδοτες πηγές. 

Έχει λάβει μέρος με ανακοινώσεις σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια και συμπόσια. Περισσότερες 
από 100 εργασίες της είναι δημοσιευμένες σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά  



 
 

συνεδρίων και σε συλλογικές ή ατομικές δημοσιεύσεις (ενδεικτικά αναφέρουμε : «Ε. Τσίλλερ 1837-1923-
Η τέχνη του κλασικού» εκδ. Μέλισσα 2006, «Η μπλε πολυκατοικία» εκδ. Libro 2006, «Νεοκλασική 
Αρχιτεκτονική στην Ελλάδα» (συν. Με τον Μ.Μπίρη) εκδ. Μέλισσα 2001-βραβείο Δαίδαλος της Εταιρείας 
Συγγραφέων, «Ε. Ziller-Αναμνήσεις » (συν. Με την Α. Παπανικολάου-Κρίστενσεν) εκδ. Libro 1997, «Ε. 
Ziller-H τέχνη του κλασικού» εκδ. Μέλισσα 2000, «Τα ανάκτορα της Ελλάδας» εκδ. Μέλισσα 2009 κ.α. 

Το αρχιτεκτονικό της έργο περιλαμβάνει κυρίως κατοικίες και διαμορφώσεις εκθεσιακών χώρων, και 
μελέτες τεκμηρίωσης και αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και συνόλων (Ναύπλιο, Ύδρα, Γαλαξείδι, 
Αίγινα, Αθήνα). 

Είναι μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεοτέρων Μνημείων του ΥΠ.ΠΟ. και της Επιτροπής Προστασίας 
των Αθηναϊκών Μνημείων του Δήμου Αθηναίων. Είναι ιδρυτικό μέλος του ελληνικού τμήματος του 
T.I.C.C.I.H. (Διεθνής Επιτροπή για τη διάσωση της βιομηχανικής μας κληρονομιάς -Δ.Σ.), της Εταιρείας της 
Ιστορίας της Πόλης και της Πολεοδομίας και του Ινστιτούτου Έρευνας και Μελέτης της Αθηναϊκής 
Αρχιτεκτονικής των νεοτέρων χρόνων. Είναι επίσης μέλος του Τ.Ε.Ε. , του Σ.Α.Δ.Α.Σ. , του I.C.O.M.O.S. , 
του I.B.I. (Institut international des Chateaux historiques), της U.I.F.A. (Union International des Femmes 
Architects), του DO.CO.MO.MO. (Documentation and Conservation of Modern Movement), της Ελληνικής 
Αρχιτεκτονικής Εταιρείας , της Ελληνικής Εταιρείας Αισθητικής (Δ.Σ.) , του Κέντρου Μελετών Ιονίου, του 
Ε.Λ.Ι.Α. , της Χ.Ε.Ν. , του Συλλόγου των Αθηναίων (Δ.Σ.) , των φίλων του Μ.Ε.Λ.Τ. (Μουσείο Ελληνικής 
Λαϊκής Τέχνης- Δ.Σ.), των φίλων του Βυζαντινού Μουσείου, της Ε.Ο.Σ.Φ.Ι.Μ. (Δ.Σ.), του Ελληνικού 
Πολυτεχνικού Συλλόγου και άλλων επιστημονικών σωματείων. 

 

 

 

 


