ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Ν. Καλογεράς (αρµόδιος σύνοψης της ειδικής ενότητας):
Αντικείµενο συνεδρίας: προσκεκληµένοι εισηγητές prof. A. Bruno και prof. A.
Ceccotti

Η τελευταία αυτή ενότητα είχε την ιδιοτυπία ότι οι δύο εισηγητές παρουσίασαν
τις δουλειές τους µέσω ικανών αντικαταστατών. Έτσι, τελικά ακολούθησε ευρύτατη
συζήτηση. Οι δύο αυτές εισηγήσεις δεν έχουν κάποια κοινά σηµεία τα οποία θα
µπορούσα να συνοψίσω.
Στην πρώτη εισήγηση, ανάµεσα στ’ άλλα ενδιαφέροντα, ακούστηκε η
«προκλητική» θέση ότι ο κύριος στόχος των αρχιτεκτόνων σε µια επέµβαση ή και
επανόρθωση είναι να κάνουν καλή αρχιτεκτονική.
Αυτό το τονίζω διότι κάποιοι υπεύθυνοι του σχετικού µεταπτυχιακού
προγράµµατος στην Αθήνα είχαν ένα µικρό παράπονο ότι φοιτητές µε ικανότητες
στην αρχιτεκτονική σύνθεση διστάζουν να έρθουν στο µεταπτυχιακό, διότι το
θεωρούν ιδιαίτερα εξειδικευµένο και τεχνοκρατικό. Επιπλέον, ενώ κατά τη διάρκεια
του προγράµµατος εξετάζονται τα θέµατα από ιστορική και αρχαιολογική άποψη, δε
δίνεται καθόλου έµφαση στην αρχιτεκτονική θεώρηση.
Ο A. Bruno µας παρουσίασε µια πραγµατικότητα που, ακόµη, στη χώρα µας
φαίνεται τολµηρή. Ίσως να µην είµαστε ακόµη αρκετά ώριµοι από πλευράς
διοίκησης, ώστε αυτή να δεχθεί λύσεις όπως αυτές που παρουσίασε ο καθηγητής.
Λύσεις τις οποίες έχουν δεχτεί τρεις-τέσσερις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Στην εισήγηση αυτή φανερώνεται η γενική κατεύθυνση ότι οποιαδήποτε
επέµβαση, ακόµα και η συντήρηση ενός ιστορικού κτιρίου, είναι αρχιτεκτονική
πράξη στο σύνολό της. Όλα τα άλλα στοιχεία πρέπει να βοηθούν ώστε η επέµβαση να
καταλήγει σε µια καλή αρχιτεκτονική.
Ευτυχώς, στην Ελλάδα έχουµε αρχίσει να έχουµε µερικά τέτοια παραδείγµατα,
όπως είναι το Μεγάλο Αρσενάλι (το όνοµα του κτηρίου ελήφθη από το site του
Κέντρου Αρχιτεκτονικής, γιατί απουσίαζε από το κείµενο) στα Χανιά, που στεγάζει
το Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, δηλαδή υπήρχε η ανάγκη για ένα καλό
αρχιτεκτόνηµα κι έτσι, η επέµβαση ήταν πολύ προσεκτική.
Επίσης, µέσα από τη θεωρητική εισήγηση που έκανε ο καθηγητής A. Bruno,
φαίνεται ότι είναι βαθύς γνώστης και των άλλων προβληµάτων που συζητούµε εδώ.
Γνωρίζει καλά τα θεωρητικά προβλήµατα που αφορούν στην επικοινωνία µεταξύ των
διαφόρων συντελεστών που συµβάλλουν στην αποκατάσταση ενός κτηρίου.
Παράλληλα, κατέχει και τα τεχνικά προβλήµατα, τα καθαρά τεχνολογικά και κυρίως,
τα προβλήµατα στερεολογίας (στερεωτικά προβλήµατα;).
Στη δεύτερη εισήγηση, αυτή του κ. Α. Ceccotti, θίγεται το θέµα της ήπιας
επέµβασης, το οποίο αποτελεί, κατ' εξοχήν, αντικείµενο αυτού του Συνεδρίου.
Προβάλλεται το αίτηµα της διάσωσης των ξύλινων κατασκευών. Αυτή είναι, αν
θέλετε, µια φωνή απελπισίας από τον Α. Ceccotti: «Μην καταδικάζετε µια
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κατασκευή, όταν την έχετε υπολογίσει και δεν ικανοποιούνται όλοι οι έλεγχοι. ∆ώστε
της µια δεύτερη ευκαιρία». Στο σηµείο αυτό, µπαίνει κι ο προβληµατισµός αν η
κατασκευή υπολογίζεται πράγµατι µε το σωστό τρόπο, πράγµα που ανέφερε κι ο κ. Π
(Πενέλης;) που είναι πιο κατάλληλος να µιλήσει γι’ αυτό το θέµα.
Συµπερασµατικά, στις δύο εισηγήσεις της ενότητας αυτής θίγονται ορισµένα
σηµαντικά προβλήµατα που άπτονται γενικότερα του τρόπου µελέτης της
αποκατάστασης και της επανάχρησης. Επίσης, αναζητείται ο τρόπος για να
φτάσουµε, χωρίς την έλλειψη τόλµης, εις το να µη χάσουµε αυτό στο οποίο και ο
ένας και ο άλλος εισηγητής εστιάζουν: την πραγµατική αυθεντικότητα του κτηρίου,
απηλλαγµένη από περιττές έννοιες και επιθετικούς προσδιορισµούς.
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