Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ ΣΤΑ ΤΕΛΗ 18ου ΑΙΩΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
∆ούση Μαρία
ΠΕΡΙΛΗΨH
Ορισµένα από τα ιστορικά δοµικά συστήµατα είναι περισσότερο γνωστά, ίσως
λόγω του αριθµού των µνηµείων πού διασώζονται στη χώρα µας, όπως π.χ. τα
ιστορικά δοµικά συστήµατα µε φέρουσα τοιχοποιία και ξύλινα δάπεδα, τα ξυλόπηκτα
καθώς και εκείνα του οπλισµένου σκυρόδεµατος. Λίγα ωστόσο γνωρίζουµε για τα
σύµµεικτα οικοδοµικά συστήµατα µε κυρίαρχο στοιχείο τον σίδηρο, τα οποία
εµφανίστηκαν στον Ελληνικό χώρο για ένα σχετικά µικρό χρονικό διάστηµα, από τα
τέλη του 19ου έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οπότε και υποχώρησαν
µπροστά στην κυριαρχία των κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. Η χρήση των
οικοδοµικών αυτών συστηµάτων εισήλθε στην Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό χώρο,
όπου πρωτοεµφανίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Σχεδόν ταυτόχρονα µε την Ελλάδα
εγκαταλείφθηκε και στην Ευρώπη, και παραµένει ίσως η πλέον βραχύβια οικοδοµική
τεχνολογία στην ιστορία της οικοδοµικής. Ωστόσο, στα λίγα σχετικά χρόνια που
εφαρµόστηκε, άφησε σηµαντικά δείγµατα αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής
τελειότητας, πού εντάσσονται στο ευρύτερο κίνηµα του εκλεκτικισµού και του art
nouveau, καθώς και σε σειρά βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, τα οποία σήµερα
αποτελούν και τα σηµαντικότερα δείγµατα της βιοµηχανικής µας κληρονοµιάς.
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει και να ερµηνεύσει το
γεωγραφικό πλαίσιο και τις κοινωνικο-οικονοµικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες
γεννήθηκε το οικοδοµικό αυτό σύστηµα και να περιγράψει συνοπτικά τις πρώτες
εφαρµογές του, ως συµβολή στην ιστορία της οικοδοµικής εξέλιξης των ιστορικών
κατασκευών.
Ωστόσο είναι φανερό ότι η γνώση αυτή δεν είναι µόνο µια ιστορική καταγραφή,
αλλά να αποτελεί τη βάση για την προσέγγιση, κατανόηση, αποτίµηση του δοµικού
αυτού συστήµατος και συνεπώς να συµβάλει στη δηµιουργία ενός πλαισίου
επιθυµητών ήπιων επεµβάσεων αποκατάστασης. Επεµβάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει
να αλλοιώνουν, αλλά αντίθετα να στοχεύουν στη διατήρηση της δοµής και του
χαρακτήρα των ιστορικών αυτών κατασκευών.
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Εικ.: Το ∆ιοικητήριο στη Θεσσαλονίκη, το οποίο σχεδίασε και κατασκεύασε ο Ιταλός αρχιτέκτονας V.
Poselli το 1891.
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