ΣΥΝΟΨΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ
Α. Μιλτιάδου (αρµόδια σύνοψης της 4ης ενότητας):
Αντικείµενο συνεδρίας: α) παθολογία, β) δοµικά υλικά & λειτουργία

Στην ενότητα αυτή, µε τίτλο «Παθολογία – ∆οµικά υλικά και λειτουργία», δεν
υπήρχε άµεση συνοχή των διαφόρων εργασιών που παρουσιάστηκαν. Υπήρξαν δύο
ανακοινώσεις σε σχέση µε τα δοµικά υλικά, µία για παθολογία, ένα παράδειγµα
επανάχρησης και δύο ανακοινώσεις για θέµατα λειτουργίας. Εποµένως, η σύνοψη
αναφέρεται ξεχωριστά στις διαφορετικές οµάδες των εισηγήσεων.
Ως προς τις εργασίες για τα δοµικά υλικά, για άλλη µια φορά αναγνωρίστηκε
πως, κατά το σχεδιασµό των επεµβάσεων στερέωσης, αποκατάστασης και
συντήρησης, είναι απαραίτητη τόσο η τεκµηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης όσο
και των προτεινόµενων υλικών και τεχνικών επέµβασης. Οι εργασίες που
παρουσιάστηκαν κατέδειξαν την ανάγκη για συστηµατική έρευνα αναγνώρισης και
αποτίµησης των χαρακτηριστικών, της συµπεριφοράς, καθώς και των µηχανισµών
φθοράς των υπαρχόντων υλικών και δοµικών στοιχείων που συναντώνται σε
ιστορικές κατασκευές, αλλά και των νέων που προτείνονται να χρησιµοποιηθούν.
Έτσι, είχαµε δύο εργασίες από τις οποίες η πρώτη αναφερόταν σε υπάρχοντα υλικά,
µε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, ενώ η άλλη σε νέα υλικά που προτείνονται για
χρήση.
Όσον αφορά τα θέµατα της παθολογίας, ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε και
η σύνοψη που µπορούµε να κάνουµε είναι ότι επιβάλλεται η αξιοποίηση όλων των
διατιθέµενων σήµερα διαγνωστικών και διερευνητικών εργαλείων, έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η µετάβαση από το µέλος στο σύνολο. Αυτά τα εργαλεία είναι
ιδιαίτερα χρήσιµα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα δηµιουργίας αρχείων τεκµηρίωσης,
απαραίτητων για τη µελλοντική παρακολούθηση της συµπεριφοράς της κατασκευής.
Τα εργαλεία δεν αρκούν από µόνα τους, αλλά είναι πολύ χρήσιµα όταν
συνδέονται µε κατάλληλες βάσεις δεδοµένων. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων θα πρέπει
να τροφοδοτούνται στο στάδιο της µελέτης και των διερευνήσεων, κατά τη διάρκεια
των εργασιών, αλλά ακόµη περισσότερο και µετά από αυτές, σε τακτά χρονικά
διαστήµατα, προκειµένου να εξασφαλίζεται η περιοδική παρακολούθηση και η
έγκαιρη λήψη αναγκαίων µέτρων. Μια τέτοια προσέγγιση θα υπηρετήσει τόσο τη
διάδοση των γνώσεων, αλλά και την αποτίµηση των υλικών και τεχνικών στο χρόνο
και θα είναι πάρα πολύ βοηθητική για διορθωτικές κινήσεις.
Σχετικά µε τα θέµατα λειτουργίας και επανάχρησης τονίστηκαν τα εξής: Για την
αποδοχή της επανάχρησης ενός κτηρίου που παρουσιάζει σηµαντικά κατασκευαστικά
προβλήµατα, πέρα από τη διαµόρφωση πρότασης µε την ένταξη καταλλήλων
χρήσεων, είναι αναγκαίο να τεκµηριωθεί µε τους καλύτερους δυνατούς τρόπους η
φέρουσα ικανότητά του και η δυνατότητα αποτελεσµατικών επεµβάσεων,
προκειµένου να φιλοξενήσει τη νέα χρήση. Κι αυτό, βέβαια, πρέπει να γίνεται
ακολουθώντας όλα τα απαραίτητα στάδια αρχιτεκτονικής τεκµηρίωσης, δοµικής
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διάγνωσης και διαµόρφωσης των προτάσεων θεραπείας, προκειµένου η πρόταση
επανάχρησης να είναι πειστική.
Στο πλαίσιο των θεµάτων λειτουργίας, ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα που τέθηκε σ’
αυτό το Συνέδριο είναι η ηχοπροστασία. Η ηχοπροστασία του περιβάλλοντος και των
περιοίκων, αλλά και η εξασφάλιση ακουστικής άνεσης πρέπει να περιλαµβάνονται
στις απαιτήσεις λειτουργικότητας που λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό των
διαφόρων ηλεκτροµηχανικών εγκαταστάσεων. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο για την
ανάδειξη µιας ιστορικής κατασκευής και την απόδοση της σε χρήση.
Τα θέµατα αυτά µπορούν να αντιµετωπιστούν µε τον βέλτιστο τρόπο, όταν
εξαρχής εξασφαλιστεί η διεπιστηµονική συνεργασία, κάτι που έχουµε συνηθίσει να
το ακούµε για άλλες ειδικότητες. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να συµπεριλάβουµε
στην επιστηµονική οµάδα και ανθρώπους εξειδικευµένων αντικειµένων, προκειµένου
να αξιοποιηθούν οι διατιθέµενες σήµερα γνώσεις, µε την εκπόνηση ειδικών µελετών
ή ακόµα, για να διερευνήσουν τη δυνατότητα υιοθέτησης των απαιτούµενων
επεµβάσεων σε σχέση µε τις αξίες του µνηµείου και του περιβάλλοντος του.
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