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ΠΕΡΙΛΗΨH
Αξιότιµοι εκπρόσωποι της πολιτικής ηγεσίας, αξιότιµοι προσκεκληµένοι, αξιότιµη
προϊσταµένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας του
Υπουργείου Πολιτισµού, αξιότιµε πρόεδρε του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας, αξιότιµοι σύνεδροι,
Τέσσερα χρόνια µετά το 1ο Εθνικό συνέδριο µε τίτλο «Ήπιες Επεµβάσεις και
προστασία Ιστορικών Κατασκευών» και δύο εξειδικευµένων Εργαστηρίων που το
ακολούθησαν, σήµερα διοργανώνουµε, η Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής
Μακεδονίας του ΥΠ.ΠΟ. και το Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, το 2ο
Εθνικό Συνέδριο µε τίτλο: «Ήπιες Επεµβάσεις για την Προστασία των Ιστορικών
Κατασκευών». Αντιλαµβάνεστε, ότι ελαφρώς άλλαξε ο τίτλος του, γεγονός που
δηλώνει, ότι η περιπλοκότητα του αντικειµένου και ο συνεχώς διαµορφωνόµενος και
επαναδιατυπονόµενος προβληµατισµός εκφράζεται και στην τροποποίηση του τίτλου
του συνεδρίου. Βρισκόµαστε µπροστά σε νέα προβλήµατα, πριν καν λυθούν τα
παλιά.
Στο τριήµερο που ξεκινά σήµερα θα παρουσιαστούν 49 εισηγήσεις, εκ των οποίων
δύο ανήκουν σε προσκεκληµένους διεθνούς αναγνώρισης, τους καθηγητές Antonio
Bruno, ειδικό σε θέµατα επέµβασης σε ιστορικούς τόπους και µνηµεία, και Ario
Ceccotti, ειδικό στις ξύλινες κατασκευές.
Η Επιστηµονική Επιτροπή στελεχώθηκε από τους αξιόλογους ερευνητές στο
αντικείµενο της επέµβασης στα µνηµεία, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας: ΑΠΘ, ΕΜΠ, Πανεπιστήµιο Πατρών και
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Την Τιµητική Επιτροπή στελέχωσαν τα ανώτερα και
ανώτατα στελέχη του ΥΠ.ΠΟ. και των Τµηµάτων του ΤΕΕ στη Μακεδονία και
Θράκη, µε δικαίωµα µη κρινόµενης εισήγησης.
Μέχρι το σηµερινό, τελικό σηµείο παρουσίασης δεν κατέληξαν 18 εργασίες.
Η διαδικασία κρίσης των εισηγήσεων ήταν η εξής: υποβλήθηκαν από τους εισηγητές
περιλήψεις, οι οποίες κρίθηκαν από την Επιστηµονική Επιτροπή βάση συγκεκριµένου
ερωτηµατολογίου, και η οποία έκανε παρατηρήσεις επί της ουσίας. Στη συνέχεια, το
πλήρες κείµενο κάθε εισήγησης κρίθηκε βάσει συγκεκριµένου ερωτηµατολογίου από
δύο κριτές διαφορετικής επιστηµονικής περιοχής, εξασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό
διεπιστηµονική θεώρηση. Στις περισσότερες περιπτώσεις ακολούθησε νέα κατάθεση
βελτιωµένης εισήγησης, η οποία είτε έγινε δεκτή, είτε όχι, κατά κανόνα χωρίς νέες
παρατηρήσεις.
Οι θεµατικές ενότητες του παρόντος συνεδρίου είναι διευρυµένες σε σχέση µε το
προηγούµενο. Προστέθηκαν, µεταξύ άλλων, οι περιοχές της επιστηµολογίας, της
ιστορίας των κατασκευών, των ιστορικών τόπων και της εκπαίδευσης.

Επιµείναµε στον όρο «ήπια» επέµβαση, διότι αυτός ο όρος, αν και είναι ασαφούς
ορισµού, εντούτοις διεγείρει την προσοχή, ότι το ζητούµενο είναι διαφορετικό από το
συνήθως υλοποιούµενο, ότι απαιτείται µεγαλύτερη εντρύφηση στην υπόθεση των
επεµβάσεων, ότι επιθυµούµε µια τοµή στην µέχρι σήµερα τρέχουσα πρακτική.
Θεωρούµε, επίσης, ότι η Μετα-Επιστήµη των επεµβάσεων είναι αναγκαία, ώστε να
υπάρχει κριτική θεώρηση των σύγχρονων θεωριών επέµβασης. Η εµπλοκή της
Επιστήµης των Επιστηµών (Θεωρίας των Επιστηµών) –στην περίπτωσή µας µε
παραδειγµατικές αναφορές στις επεµβάσεις στα µνηµεία- εξετάζει διεπιστηµονικά τις
θεωρίες µε χρήση της κοινωνιολογίας –πολιτισµού- και της επιστήµης –των
γνώσεων. Η Ιστοριογραφία των επεµβάσεων από µόνη της, όσο «κριτική» και να
είναι, δεν αρκεί, εφ΄ όσον το κύριο µέληµά της είναι διαφορετικό. Χρειαζόµαστε
θεώρηση των επεµβάσεων του παρελθόντος, του παρόντος, αλλά και προβλέψεις ή
εικασίες για τις επιλογές του µέλλοντος. Ο επιστηµονικός αυτός κλάδος βοηθά τον
τρόπο σκέψης του µελετητή στην προσέγγιση του µνηµείου και εποµένως επηρεάζει
τη λύση που θα δώσει.
Η Ιστορία των Κατασκευών είναι επίσης αναγκαία, ώστε να κριθεί, κατά πόσο η κάθε
φορά εξεταζόµενη υφιστάµενη κατασκευή υλοποίησε την επιστήµη της εποχής της, ή
κατά πόσο αποτελούσε εξ αρχής µια αναξιόπιστη πρόταση που απαιτούσε βελτιωτική
επέµβαση. Εποµένως, σε µια µελέτη επέµβασης, θεωρούµε, ότι πρέπει να
περιλαµβάνεται η Ιστορία των Κατασκευών της περιόδου και του τύπου του
εξεταζόµενου κτηρίου. Με τον τρόπο αυτόν είναι δυνατόν, µαζί µε την ανάλυση –
τεκµηρίωση του µνηµείου να ολοκληρώνεται η εικόνα του και στη συνέχεια να
καθίσταται δυνατή µια ευρέως τεκµηριωµένη πρόταση συντήρησης, αποκατάστασης
και ενίσχυσης.
Η ενσωµάτωση των Ιστορικών Τόπων και Τοπίων στη θεµατολογία του συνεδρίου,
αποτελεί πλέον κοινώς αποδεκτή θεµατική ενότητα και προϊδεάζει για µια
µελλοντική διεύρυνση του τίτλου του επόµενου -3ου- Συνεδρίου, το οποίο ελπίζουµε
ότι σε τέσσερα χρόνια θα διοργανωθεί. Η διεθνής προσπάθεια στον τοµέα αυτό, δεν
περιλαµβάνει µόνον τη διαχείριση των συνόλων των ιστορικών δοµικών έργων, αλλά
και τις σύγχρονες κατασκευές –κτήρια ή προστατευτικές κατασκευές- και τους
τόπους. Εκτός των προσπαθειών που γίνονται ανά τον κόσµο, αξιόλογες εκδόσεις,
πρόσφατα δε και διεθνές συνέδριο στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή µας
καταγράφουν, αναλύουν και διατυπώνουν θεωρίες γι΄ αυτήν τη θεµατική ενότητα.
Στο παρόν συνέδριο προβλέπουµε Αρµόδιους Σύνοψης ανά θεµατική ενότητα
(Rapporteurs), ώστε στο τέλος να διευκολυνθεί η συζήτηση και να συνοψιστεί η
γνώση που θα αποκτήσουµε. Επιθυµούµε να αποκτήσουµε θεωρητικά εργαλείαβοηθήµατα για την έρευνα και δουλειά µας, διαθέσιµα από την επόµενη του
συνεδρίου. Εποµένως, κατά τις επιµέρους συζητήσεις, εκτός από τις διευκρινιστικές
ερωτήσεις, επιθυµητές είναι και σύντοµες κριτικές σε όσα θα ακουστούν. Οι
συζητήσεις θα αποµαγνητοφωνηθούν και θα εκδοθεί ένας τρίτος τόµος πρακτικών, ο
οποίος θα σταλεί στους συνέδρους.
Οι εισηγήσεις προβλέπεται να διαρκούν 14 λεπτά της ώρας, και παρακαλώ τους
εισηγητές και τα προεδρεία συζήτησης να υλοποιήσουν αυτήν τη ρύθµιση. ∆εν
υπάρχει δυνατότητα για υπέρβαση της ώρας λήξης των συνεδριών. Πριν κλείσω,
θέλω να ευχαριστήσω όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του συνεδρίου:

§ Την προϊσταµένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας του
Υπουργείου Πολιτισµού, κυρίας Ευαγγελίας Καµπούρη και
§ Τον πρόεδρο του Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου
Ελλάδας, κύριο Αθανάσιο Τζακόπουλο, διότι οι φορείς στους οποίους προΐστανται,
διοργανώνουν αυτό το συνέδριο,
§
Τα µέλη της Επιστηµονικής Επιτροπής, διότι µε τις κρίσεις τους συνέβαλαν
ουσιωδώς στην βελτίωση πολλών εισηγήσεων,
§ ιδιαίτερα, όµως ευχαριστώ τον πρόεδρο της Επιστηµονικής Επιτροπής, οµότιµο
καθηγητή κ. Θεοδόσιο Τάσιο, ο οποίος συνέβαλε στα µέγιστα στη φυσιογνωµία
αυτού του συνεδρίου.
§ Τα µέλη της Τιµητικής Επιτροπής, διότι µε το κύρος τους στήριξαν το παρόν
συνέδριο, και επιπλέον εµπλούτισαν µε εισηγήσεις τους τον προβληµατισµό του
συνεδρίου.
§ Το χορηγό του συνεδρίου, Σεισµοµόνωσης Α.Ε., για την οικονοµική στήριξη και
τους χορηγούς επικοινωνίας, εφηµερίδες Μακεδονία και Θεσσαλονίκη.
§
Τέλος, ευχαριστώ, όσους µε οποιοδήποτε τρόπο µας βοήθησαν,
συµπεριλαµβανόµενων των γραµµατέων στην υποδοχή.
Σας εύχοµαι ευόδωση των προσδοκιών σας γι΄ αυτό το συνέδριο, καλές εργασίες, και
για όσες και όσους ήρθαν από άλλες πόλεις, καλή παραµονή στη Θεσσαλονίκη.

