
ΚΤΗΜΑ ΤΑΤΟΙΟΥ : ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ 

Υπεφκυνθ Κακθγιτρια : Μαριζττα Καλαμαρά, Φιλόλογοσ 

 

1θ Ομάδα: Αντωνίνθσ Βαγγζλθσ, Βελλιανίτθσ Δθμιτρθσ, Γκανιάτςοσ Κωνςταντίνοσ, 

Ζαμπετάκθσ  Αριςτείδθσ  

Η ιςτορία του πρώην βαςιλικοφ κτήματοσ Τατοίου. 

 

 

2θ Ομάδα : Γελαδάκθσ Δθμιτρθσ, Γιαννουλόπουλοσ Αντϊνθσ, Νικολάου Κωνςταντίνοσ, 

Συγγελάκθσ Μάνοσ 

Η Ελληνική Βαςιλική Δυναςτεία ( 1863- 1974) 

( Γεώργιοσ Α΄, Κωνςταντίνοσ Α΄, Αλζξανδροσ Α΄, Γεώργιοσ Β΄, Παφλοσ Α΄, 

Κωνςταντίνοσ Β΄) 

 

 

 

3θ Ομάδα : Αχιλιά Ιουλίττα, Βαςιλείου Κωνςταντίνοσ, Κουνάδθ Μαρίνα, Χιόνθ Φιλιϊ 

Κτήρια & Εγκαταςτάςεισ του πρώην βαςιλικοφ κτήματοσ Τατοίου: 

Το πρώθν Βαςιλικό Κτιμα Τατοΐου, διαιρείται ςε τρείσ αυτόνομεσ και αυτοτελείσ ενότθτεσ: Τθν 

Ανακτορικι, τθν Διοικθτικι και το “Χωριό” ι αλλιώσ τθν Γεωκτθνοτροφικι/Οικιςτικι ενότθτα. Ξεχωριςτι 

ενότθτα του Κτιματοσ αποτελεί το Βαςιλικό Κοιμθτιρι. 

 



4θ Ομάδα: Γονατά Άννα, Ιερωνυμάκθ  Μαρία 

Περιβάλλον: ζνα χώροσ-κλειδί ςτην τοπική και οικολογική λειτουργία τησ 

Αττικήσ. 

 

 

 

5θ Ομάδα: Πζντο Μελίνα, Χαραλαμπάκθ Τηουλιζττα 

Το μζλλον του πρώην βαςιλικοφ κτήματοσ Τατοίου: 

Η ανάδειξθ ενόσ μνθμείου τθσ φφςθσ, του πολιτιςμοφ και τθσ αρχιτεκτονικισ  ωσ μοχλοφ ανάπτυξθσ για 

τθν τοπικι κοινωνία και παραδείγματοσ λειτουργίασ ενόσ πρότυπου κτιματοσ ςτθν Ελλάδα. 

 

 

 Στόχοσ τθσ εργαςίασ των μακθτϊν ιταν θ δθμιουργία ενόσ ιςτορικοφ ντοκιμαντζρ .Αφοφ οι 

μακθτζσ μελζτθςαν κατά ομάδεσ τισ διάφορεσ κεματικζσ και ςυηιτθςαν με τον κακθγθτι 

Ιςτορίασ του Μεταπολεµικοφ Κόςµου, κ. Ευάνκθ  Χατηθβαςιλείου και τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου Αρχιτεκτονικισ Κλθρονομιάσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Περιβάλλοντοσ και 

Πολιτιςμοφ , επίτιμο μζλοσ του Σωματείου των Φίλων του Τατοίου, ιςτορικό και ςυγγραφζα κ. 

Κϊςτα Μ.  Σταματόπουλο, προχϊρθςαν ςτθ ςυγγραφι ςεναρίου με τίτλο : «Κτήμα Τατοίου : 

προσ αποκατάςταςιν». Η εργαςία των μακθτϊν ςτόχο είχε τθν ανάδειξθ τθσ εγκατάλειψθσ του 

Κτιματοσ και τθ ςφνδεςι τθσ με τον κεςμό τθσ βαςιλείασ κακϊσ και τθ δυνατότθτα αυτοφ να 

αποβεί βιϊςιμο  αλλά και επικερδζσ. 

 Για τθ δθμιουργία του βίντεο οι μακθτζσ επιςκζφκθκαν το Κτιμα Τατοίου όπου και 

πραγματοποίθςαν μια ςειρά λιψεων που απεικονίηουν τθν εγκατάλειψι του και 

παρακολοφκθςαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ςτο Ίδρυμα Λαςκαρίδθ με κζμα «Πώσ 

καταςκευάηεται ζνα ντοκιμαντζρ», με ειςθγθτι τον δθμοςιογράφο Κϊςτα Αυγερόπουλο. Επίςθσ, 

οι ςυνεντεφξεισ από τον κακθγθτι Ευάνκθ Χατηθβαςιλείου και τον ιςτορικό και ςυγγραφζα κ. 

Κϊςτα Μ. Σταματόπουλο βιντεοςκοπικθκαν και αξιοποιικθκαν εκτενϊσ κατά τθ δθμιουργία 

του βίντεο. 

 Στισ 3 Μαρτίου 2017, θ υπουργόσ Πολιτιςμοφ κ. Λυδία Κονιόρδου , ενζκρινε τθν αρχιτεκτονικι 

μελζτθ και ςτατικι προμελζτθ για τθν αποκατάςταςθ του κερινοφ Ανακτόρου ςτο πρϊθν 

βαςιλικό κτιμα Τατοίου, όπωσ εκπονικθκε από τθν Διεφκυνςθ Προςταςίασ και Αναςτιλωςθσ 



Νεότερων και Σφγχρονων Μνθμείων. Βζβαια, θ ζλλειψθ κονδυλίων και τα ανεπίλυτα νομικά 

ηθτιματα ςε ςχζςθ με τθν διαχείριςθ του κτιματοσ ςίγουρα δυςχεραίνουν το ζργο 

αποκατάςταςθσ, ωςτόςο  κεωροφμε ότι θ κακι μοίρα του Τατοíου αλλάηει και ότι για το 

πολφπακο κτιμα ξεκινά μια νζα εποχι. 


