ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Ευ. Καµπούρη (αρµόδια σύνοψης της 6ης ενότητας):
Αντικείµενο συνεδρίας: µελέτες αποκατάστασης Β’

Στην ενότητα αυτή η παρουσίαση µελετών αποκατάστασης –που ξεκίνησε από
την προηγούµενη ενότητα–επικεντρώθηκε σε κτήρια ειδικού προορισµού. Ορισµένες
από τις µελέτες έχουν ήδη εφαρµοστεί και δόθηκε έτσι η ευκαιρία να παρουσιαστούν
και τα αποτελέσµατα αυτών των µελετών. Η ενότητα είχε κοινό αντικείµενο σε όλες
τις εισηγήσεις και εποµένως τέθηκαν κοινές παράµετροι, παρότι υπήρχε ποικιλία στις
ιστορικές κατασκευές που παρουσιάστηκαν και που χρονολογούνται από τον 17ο έως
και τον 20ο αιώνα. Μάλιστα, στο κτήριο της πρώτης εισήγησης υπήρχε οικοδοµική
φάση πολύ προγενέστερη.
Κοινό χαρακτηριστικό σ’ αυτές τις κατασκευές είναι ότι οι ανάγκες και οι
συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαν δηµιουργηθεί, δεν υπάρχουν πια. Εποµένως,
έπρεπε να προσδιοριστεί µια νέα χρήση. Οι µελέτες επεξεργάστηκαν µια ανάλυση η
οποία, περισσότερο ή λιγότερο, συµπεριλάµβανε τα ιστορικά στοιχεία, την
τυπολογία, τη δοµή, την παθολογία και τις υπόλοιπες σχετικές παραµέτρους και
κατέληγε στη µεθοδολογία αποκατάστασης, που και αυτή παρουσίαζε κλιµάκωση και
διαφοροποιήσεις στα παραδείγµατα που παρουσιάστηκαν.
Οι προβληµατισµοί που αναπτύχθηκαν έχουν να κάνουν κυρίως µε τον τοµέα της
νέας χρήσης. Πιο συγκεκριµένα, αναπτύχθηκαν απόψεις για την καταλληλότητα και
τη συµβατότητά της καθώς και για την πληρότητα της ανάλυσης που πρέπει να
προηγείται και επί πλέον την έρευνα όσον αφορά στατικές επιλογές.
Άλλες βασικές κατευθύνσεις που αφορούν στις νέες χρήσεις και πρέπει να
λαµβάνονται σοβαρά υπόψη είναι:
1. Να µην επιβαρύνουν τις επιλογές που γίνονται κατά την αποκατάσταση και
επιπλέον, αυτές οι επιλογές να µην έρχονται σε αντίθεση µε τη φυσιογνωµία
του µνηµείου.
2. Να αξιολογούνται οι διάφορες ιστορικές οικοδοµικές φάσεις και ανάλογα να
καθορίζεται η επέµβαση σ’ αυτές. Να µην θεωρείται ως δεδοµένο ότι
καταργούνται οι µεταγενέστερες φάσεις και ότι πρέπει να επιστρέφουµε στην
αρχική φάση του µνηµείου.
3. Παράλληλα µε την αποκατάστασή της, η ιστορική κατασκευή να εντάσσεται
στον αστικό ιστό και στη ζωή της πόλης µε τις σύγχρονες συνθήκες ζωής.
Επίσης, στην ενότητα αυτή εθίγησαν προβλήµατα που σχετίζονται µε τη µερική
διατήρηση ιστορικών κατασκευών, στις περιπτώσεις που απαξιώνεται κάποιο τµήµα
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τους, το οποίο συνήθως δεν έχει να κάνει µε τη δοµή ή τον φορέα, το οποίο πρέπει να
ενισχύεται ώστε να συνεχίσει να προσφέρει το έργο που προσέφερε µέχρι τότε.
Ένα, επίσης σηµαντικό, θέµα που θίχτηκε αφορά στη µεθοδολογία εκπόνησης
της µελέτης. Είδαµε, ανάµεσα στις άλλες, µία εκτενέστερη παρουσίαση µε χρήση
προσοµοιωµάτων και µάλιστα µε διαδοχικές επιλύσεις, προκειµένου να επιλεγεί αυτή
που επιφέρει τις λιγότερες καταπονήσεις στο δοµικό σύστηµα και προτάσεις για
επεξεργασία και χρήση υπολογιστικών προγραµµάτων τασικής ανάλυσης.
Κλείνοντας, θα ήθελα να παρατηρήσω πως εµφανίζεται µια χαλαρότητα στη
διεπιστηµονική συνεργασία µε την οποία εξασφαλίζεται η πληρότητα των µελετών.
∆ηλαδή, η κατεύθυνση αυτή δεν είναι ισχυρή και την είδαµε να εφαρµόζεται
περισσότερο σε παρουσιάσεις νέων συναδέλφων σε επίπεδο θεωρητικών εργασιών
και όχι σε επίπεδο πράξης. Όµως, η αµφίδροµη αυτή σχέση και συνεργασία είναι
κατά την άποψή µας απαραίτητη για να επιλύσει ζητήµατα στα οποία αναφέρθηκε το
Συνέδριο αυτό.
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