Α'

ΕΝΟτΗΤΑ:

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ.

ΥΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΥΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΗΕ

HISTORIC CΠΥ OF CORFU TANGIBLE AND
INTANGIBLE HERITAGE
LA VILLE HISTORIQUE DE CORFOU.HERITAGE
TANGIBLE ΕΤ INTANGIBLE
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ΚΑΤΑΛΟΙΠΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΩΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ
Αγλσ:Lα Καραμάνου,

Αρχαιολόγος
Διευθύντρια Η' Ε.Π.ΚΑ.
Περίληψη

Η πόλη της Κέρκυρας είναι ένας τόπος με διαχρονική αρχαιολογική αξία. Τα μνημεία της
καλύπτουν μία χρονική περίοδο από τα προ·ίστορικά ως τα βυζαντινά και τα νεότερα χρόνια.
Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί λίθινα εργαλε ία της Προ·ίστορικής περιόδου , αλλά η ακμή
της αρχαίας πόλης αρχίζει από τον 8° αιώνα π.Χ. Σήμερα διασώζονται ερείπια των αρχα·ίκών,
κλασικών, ελληνιστικών και ρωμα·ίκών χρόνων, που μαρτυρούν την ύπαρξη μιας

καλοσχεδιασμένης και διατειχισμένης πόλης, με κεντρ ική Αγορά και πολλά δημόσια κτίρια,
πλήθος ιερών, εργαστήρια κεραμικής και σιδηρουργίας, λουτρικά συγκροτήματα, αλλά και
με δύο σημαντικά λιμάνια (αυτό του Αλκινόου και τον Υλλα.ίκό Λιμένα). Τα ερείπια καλύπτουν
τη σημερινή περιοχή της Παλαιόπολης, της χερσονήσου του Κανονιού, το κτήμα

Mon Repos

και τον Ανεμόμυλο. Εκτός των τειχών , στη σημερινή περιοχή της Γαρίτσας, aπλώνονταν τα
εκτεταμένα νεκροταφεία της πόλεως. Καθώς ένα μέρος των εν λόγω θέσεων με τις αρχαιότητες
είναι απαλλοτριωμένο, η Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει προτείνει την ενοποίηση των χώρων
αυτών και τη δημιουργία ενός περιπάτου, ο οποίος θα αποτελέσει ένα ζωντανό Μουσείο της
αρχαίας πόλης.
Επιπρόσθετα, η Η' Εφορεία Αρχαιοτήτων έχει υπό την εποπτεία της τρία Μουσεία το
Αρχαιολογικό, το Μουσείο Παλαιόπολης (Mon Repos) και το Μουσείο Ασιατικής Τέχνης,

το οποίο στεγάζεται στο Ανάκτορο των Αγίων Μηχαήλ και Γεωργίου. Πιστεύουμε ότι η
επίσκεψη στα εν λόγω Μουσεία, καθώς και στην Παλαιά Πόλη, στα δύο Φρούριά της και στο
Βυζαντινό Μουσείο συμπληρώνουν τις γνώσεις του επισκ έπτη για την ιστορία και τη

διαχρονική πορεία της πόλης.

CITY OF CORFU FROM ΤΗΕ PREHISTORIC
ΤΟ ΤΗΕ EARLY-CHRISTIAN PERIOD

REMAINS OF

ΤΗΕ

Aglaia Karamanou
Suιηmary

The city of Corfu is a place with a timeless archaeological value and monuments, wh ich aΓe
dated fΓom the prehistoric to the byzantine and post-byzantine ages (20' 1' cent.).
Stone tool from the prehistoric ages have been found in the aerea, but the ancient city's peak
perίod tarts from the sιh century B.C. Remains of the archaic, classical, hellenistic and roman
ages are pΓeserved to this date, proving the excistence of a well built, foι-tifίed city, wίth a
central Agora, many publίc bu ίl din gs, sanctuaries and cult places, pottery and ίιΌn woΓkshops,
baths, and two very ίmportant ports (that of 'Άikίnoos" and ' ΎIIaikos Limen "). All these
remains cover the aerea of Palaeopolis, Kanoni , Mon Repos and Anemomylos. The cemeteΓies
of the city weι-e extended outside the c ity walls, in the area that today is known as Gaι-itsa. Since
a paι-t of the above sites with antiquities has been expropriated, the Aι-caeological Seι-vice has
proposed their unifiation and the creation of a tour (walk) through them, that will have the effect
of a live open Museum of the ancient town.
FιιrtheΓmore, the Η ' Ephorate of Antiquities supervises three Museums, ιhe AΓcaeologica l
Museum, the Palaeopolis (Mon Repos) Museum and the Museum of Asian ΑΓt, at Saint Mί chael
and Geoι-ge Palace. We concider that a vίsίt to these Museums, as well as to the old city, the two
foΓtresses and the Byzan6ne Museum can complete the visίtoι·'s knowledge about the history of
the city through the ages.
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CORFOU: LES NOMS DES RUES : COMMUNICATIONS
ΕΤ SITUATIONS URBAINES

Professeut· de l' Hί.<Jtoίre

Nikos Karapidakis
al' Unίvers·ίte lonioπ

Resume
En se fondant sur le spectacle qu'offΓe la ville de Coι·fou aujoιιΓd'hui nou s nοιι s Γe ndons
compte que ce que constitue I'essentiel de son canιctere ce sont ses ιυes et ses ιυel\es.
Une etude du «systeme>> des rues de la ville de Corfou, devoile l ' oι·ganisati o n soc iale de la
ville et ses rapports avec la campagne. De meme, les eglises et leur oΓge:ιni sation nous ιηettent en
contact avec les riches et pulssantes fam ill es des patriciens qui dominaient politiqιιement la
ville depuis l'epoque de la domination veni tienne. Les changements sociaux qui adviennent
aρι·es le dix-hultieme siecle s'i mpι·iment egalen1ent s ιιr l'espace uι·bain jusqιι 'a nos jours.
La ville est en effet la tΓadιιction d'un espace an te ι·ieιιΓement agΓico l e en esρace urbain apΓes
Iϊ nstal lation sυccessiνe des populations su Γ des teιτai ns qιιi appartenaient au domaine publ ique,
u I'Egl ise ou a des proprietaiΓes pt'iνes. Le ιηeme pΓOcessιιs s'est pOUJ'SLΙiνi aιιχ temps plιιs
ι·e cents l oΓsq ue des vastes espaces de la campagne ont ete in c l υ s dans le Γeseau ιιΓbain en
l'c lnrgissant au detriment de cette demiere.

Η ΑΥΛΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ τΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Νάσος Μαρτίνος
Διδάκτορας Ψυχιατρικής -Λογοτέχνης

Περίληψη
Από τη θα μπή αυγή της ιστορίας, εκεί όπου ο θρύλος είναι ακόμη ο φορέας της
πραγματικότητας, η Κέρκυρα, το νησί των Φαιάκων της Οδύσσειας, καλλιεργεί τη μουσική
και την ποίηση . Στο πέρασμα του χρόνου , στο σταυροδρόμι Ανατολή ς και Δύσης, το νησί

βιώνει μία θυελλώδη εμπειρία ιστορικής παρουσίας, πολέμων, πολιορκιών, ε ισβολών και
κατακτήσεων. Το αρχαιοελληνικό και βυζαντινό παρελθόν αγωνιούν να ισορροπήσουν με τη

δυτική πολιτική και πολιτιστική παρουσία. Μέσα σε ένα ανεπανάληπτης ομορφιάς τοπίο, οι
Καλές Τέχνες καλλιεργούνται και αναπτύσσονται οργανώνοντας ένα aξιοζήλευτο πολιτιστικό
γίγνεσθαι που είναι παρών και δραστήριο μέχρι σήμερα, κυρίως στους τομε ίς της μουσικής,
της ζωγραφικής, του ποιητικού και του πεζού λόγου. Αυτή η άυλη πνευματική κληρονομιά και
το μαγευτικό της τοπίο είναι η σταθερή απάντηση της Κέρκυρας στις σκληρές προκλήσε ις του
χρόνου και της Ιστορίας.
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ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ.
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΙΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διονύσης Α. Ζήβας
Αρχιτέκτων,

Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Περίληψη
Αναφορά στην ιστορία και εξέλιξη των επτανησιακών οικισμών -αυτών που επιβιώνουν

1.

ακόμη και σήμερα- μπορεί να γίνει μόνο για την μετά τον ΙΓαι. περίοδο, μετά δηλαb1i την
κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους της Δ' Σταυροφορίας, το ι 204. την

διάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας και την ίδρυση των φραγκικών ηγεμονι ών της Ανατολ1iς.

Η περίοδος αυτή διαιρείται σε δύο κύριες υποπεριόδους. Αυτήν της φραγκοκρατίαςκι.ιι
την διάδοχη και ιδιαίτερα σημαντική περίοδο της ενετοκρατίας. Η ενιαία, από την Κέρκυρα
μέχρι τα Κύθηρα, ενετικ1i κυριαρχία είναι και η αιτία καθιέρωσης του όρου ''επτάνησα'Ό

2. Παρά τις κοινές, λίγο-πολύ, πολιτικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες που δημιουργεί
για όλα τα νησιά, η ενετική κυριαρχία, τοπικοί παράγοντες επηρεάζουν αποφασιστικά τη
δι αμόρφωση και την εξέλιξη των αστικών κέντρων των νησιών που αναπτύσσονται κατά
διαφορετικό τρόπο και διαμορφώνουν μια διαφορετικ1i φυσιογνωμία Μ έσα σ' αυτά τα αστικ(t
κέντρα -και στους οικισμούς της υπαίθρου που τα περιβάλλουν- αναπτύσσεται ο ν εώτερος
επτανησιακός πολιτισμός, η ποίηση, η μουσική, η τέχνη, η αρχιτεκτονική και το θέατρο.

3. Η πόλη της Κέρκυρας, διατηρώντας ακόμη σήμερα -σε αντίΟεση, aτυχώς. με τα άλλα
νησιά- σχεδόν άθικτη την αστικ1i δομή που σταδιακά διαμόρφωσε τους πέντε τελευταίους
αιώνες, τις αρχιτεκτονικές μορφές που εκφράζουν την ιστορία τη ς και το μοναδικό φρουριακό
συγκρότημα που υποδηλώνει τη σημασία της, παραμένει ένας ιδιαίτερα σημαντικός οικισμός
και η αξιολογότερη επτανησιακή πόλη.

ΤΗΕ

HISTORY AND EVOLUTION OF ΤΗΕ ΙΟΝΙΑΝ ISLAND
SEΠLEMENTS: ΤΗΕ CASE OF CORFU
Dionysis Α. Zivas
Architect, Profes:o;or Emeritus, NTUA

Abstract
ι.
Reference to the history and eνolution of the Ionian Island settlements that haνe suΓ
νiνed up to the present day can be made only to the peΓiod after 1204, i.e. afteι· the fαll οΓ
Constantinople to the men of the Fourth Crusade, the dissolution of the Byzantine En1pire, and
the establishment of Latin rule in the Leνant. This era can be diνided into two main sub-peι·iod~ :
the period of Latin rule and the subsequent and particularly significant period of Venetian ιυle.
The uniform rule of Venice from Corfu to Cythera was one reason for the establi shment of !l1e
Greek term Heptanesos (Seνen Islands).
2. Despite the ιηοre or Jess common politica\ and socio-economic conditions thaι "νcι·e
CΓeated on all the islands by Venetian rule, local factoΓs weΓe of deci sive impol'tance in s h tιp in g
the urban centres of these islands, each of which deνeloped in a diffeΓent way and acquiΓed Η
different c haracter. Within these uι-ban centι-es, ίιnd the rural settlements sunounding theιη. cleνeloped tl1e modeιΊl lonian ls land cultuι·e: poetry, mιιsic , art, aι-chitecture and theatΓe.
3. The town or CoΓfu ι-eιηains a particularly important settlement and the most notewMth)'
a llloni<ιn ls\and towns, retaining νirtually intact to thi s day- in contrast unronιιnHt ely witll
the other islands - the ιιΓban stnιcωι·e that eνo l νed gl'adually ονeι- the past fiνe centιιι· ic s, the
ίιι·ciΊitectura l fοπηs that expΓess its hi story, and the unique fortΓess complex that indicntcs its

or

impoι·ta nce .
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ΚΕΡΚΥΡΑΪΚΗ ΑΡΧΠΕΚΤΟΝΙΚΗ
Αφροδίτη Αγοροπούλου-Μπιρμπίλη,
Δ ρ. Αρχιτέκτων Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε. Μ. Πολυτεχνείου.

Περίληψη
Στη σύντομη αυτή αναφορά δίνεται μια γενική αρχιτεκτονική εικόνα της πόλης της
Κέρκυρας που αποτελεί μια κληρονομιά του νεωτέρου παρελθόντος μας aνυπολόγιστης αξίας,
μοναδικό παράδειγμα σήμερα πλέον για την επτανησιακή αστική αρχιτεκτονικ1) μετά την
καταστροφή των άλλων επτανησιακών κέντρων, ένα σύνολο που αποτελεC συνδετικό κρίκο
ανάμεσα στην δυτική και την ελληνική αρχιτεκτονική τονίζοντας την συμμετοχή μας στον
ευρωπα·ίκό πολιτισμό.
Η αρχιτεκτονική της πόλης είναι ο καθρέφτης μιας ανεπτυγμένης κοινωνίας, ελληνικής
και ορθόδοξης στην πλειοψηφία της, που ακολουθώντας για πολλούς αιώνες την ιστορική
πορεία της Δύσης, δημιούργησε το περιβάλλον που ανταποκρινόταν στο επίπεδό της, κοντά
στο δυτικό πνεύμα, αλλά παράλληλα με ισχυρό το εγχώριο στοιχείο ένα περιβάλλον που
προσαρμόζεται με επιτυχία το λεξιλόγιο της Αναγέννησης, του Μπαρόκ και του Κλασικισμού
στην τοπική καλλιτεχνική παράδοση .
Η δομή της κλεισμένης άλλοτε μέσα σε τείχη πρωτεύουσας του νησιού, είναι κυρίως των
χρόνων της βενετοκρατίας. Στην σχεδόν συμπαγή μάζα των πολυώροφων κτιρίων της
αντιτάσσεται ο ελεύθερος χώρος της Σπιανάδας, που όπως και τα δύο φρούρια- το Παλιό και
το Νέο- που δεσπόζουν στα όρια του οικισμού, αντικατοπτρίζει και αυτή το αμυντικό παρελθόν
του.

Η πόλη παράς τις καταστροφές από τους βομβαρδισμούς του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου
και τις μετέπειτα σημειακές αλλοιώσεις, διατηρεί ακόμη σχεδόν ακέραιο το χαρακτήρα της.
Σ' όλο το χώρο της είναι διάχυτη η εντύπωση της ιστορικής συνέχειας. Τα αρχοντικά (Γιαλλινά,

Κομπίτσι κλπ.) και τα αυστηρά επίσημα κτίρια της βενετοκρατίας ( Λότζα, στρατώνες, Γκριμάνι
κλπ.) με τις έντονες επιδράσεις από την Αναγέννηση και το Μπαρόκ, τα λιγότερα αστικά και
λα.ίκά πολυώροφα σπίτια, οι εκκλησίες με τα ψηλά καμπαναριά τους (Αγ. Σπυρίδων,
Αντιβουνιώτισσα κλπ.) σχεδόν όλες επίσης της βενετοκρατίας, και ακόμα τα δημόσια και
ιbιωτικά κτίρια της Γαλλικής και Αγγλικής κατοχής (συγκρότημα Λιστόν, παλάτι Αρμοστών,
Ιονική Τράπεζα, μέγαρα Καποδίστρια, Πιέρρη κλπ.) που ακολουθούν τα χαρακτηριστικά
του κλασικισμού με λιτότητα και με στοιχεία κυρίως νεοαναγεννησιακά, δένουν αδελφωμένα
μ έσα στο πυκνοδομημένο συνεχές σύστημα σε ένα ιδιαίτερα γοητευτικό και μοναδικό σύνολο.

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΕΡΚΥΡΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ

1995-99
Α. Καρυδη,

Αρχιτέκτονας ΕΜΠ, Πολεοδόμος MSc
Περίληψη

Από τις αρχές της δεκαετίας

'90 αναπτύσσεται στην Κέρκυρα μια πολύπλευρη προσπάθεια

με σκοπό την αποκατάσταση της ιστορικής της εικόνας.

Ανεξάρτητες πρωτοβουλίες κλώθουν διαφορετικά νήματα ενός ιστού ο οποίος λόγω
ανεπανόρθωτων καταστροφών- κληροδοτημάτων των πολέμων του 20ού αι.- και λόγω της
έλλειψης επαρκών πόρων υποφέρει από σημαντικά κενά .
Μία από τις πρώτες προσπάθειες υιοθέτησης ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης
του Ιστορικού Κέντρου ειm)χΟη το 1995 με την Προγραμματικ1) Σύμβαση που συνυπέγραψαν
3 Υπουργεία ( ΥΠΕΘΟ, ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΑΤ ΥΠΠΟ) με το Δήμο Κερκυραίων και τη ΔΕΠΟΣ-
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ως δημόσιο μελετητικό φορέα για μεταφορά εμπειρίας. Η σύμβαση χρηματοδοτεί μία δέσμη
παρεμβάσεων για τη βελτίωση της τεχνικής υποδομής και της λειτουργίας των κοινόχρηστων
χώρων καθώς και για το δημόσιο πρόσωπο των κτιρίων μέσα στον παλαιό πυρήνα με σκοπό
την καθιέρωση κλίματος γενικότερης προστασίας και βελτίωσης που υπηρετεί την ανάπτυξη
της πόλης.
Η απόπειρα εισαγωγής στόχων για παρεμβάσεις πιο σύνθετες, πέρα απο τις αμιγώς
τεχνικές-εκτελεστικές, για να αξιοποιηθεί πλήρως η συμπαράσταση των αρμόδιων για την

υποστήριξη της οικονομικής δομής και για τον πολιτισμό υπουργείων προχώρησε πολύ
αδύναμα μέσα σε ένα διοικητικό μηχανισμό κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων , με
χαρακτηριστική την περίπτωση της πρότασης για ίδρυση Μουσείου της Πόλης που θα
aξιοποιούσε υπάρχουσες εγκαταστάσεις στο Παλιό Λιμάνι.

Στο τεχνικό επίπεδο ωστόσο έχει συσσωρευτεί σημαντική σε έκταση μελετητική εργασία
νέα δίκτυα και λιθόστρωτα σε μήκος 8 χιλιομέτρων οδικού ιστού μέσα στην παλιά
πόλη
- για την αποκατάσταση όψεων 220 κτιρίων πάνω στον παραπάνω οδικό ιστό
-για την πλήρη αποκατάσταση της μονής Αγ. Αικατερίνης, κτιρίου του τέλους του17ου αι.
για επανάχρηση από το Γραφείο Ανάπτυξης της Παλιάς Πόλης,
- για τη διαχείριση πληροφορίας δομημένης σε γεωγραφικό πρόγραμμα Η/Υ αφ'ένός
για την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης που καταγράφηκε το 1996 και αφ' ετέρου για
την άσκηση πολεοδομικού ελέγχου και για την παρακολούθηση μεταβολών και άλλων έργων
στο μέλλον.

- για

ΤΗΕ

PRESENT- DAY CORFU VERSUS ffiSTORY- PROJECTS
AND ACTIONS 1995-99
A.Karidi

Summary report
Since the eaι-ly 90's a ιηultifaceted campaign deνelops in Corfu, aiming to restore its historical
ιn1age .

Sepaι·ate initiatiνes aι-e

spinning diffeι·ent threads of this tissue, which, due ιο war and lack of
still suffer from considerable Jacunae.
One of the first attempts to engage in integι·ated historical centre management has been initiaιed in 1995, in the special contι-act signed between 3 Mini stι-ies and the Local Authoι-ity, for a
et of interνentions, catering fοι- the town 's technical infrastι-uctuι-e , s tι-eet - and open space
paνement and facade ι-estoration, in the sense of attaining geneι-al enνiωnmental impι-ovemen ι.
Απ attempt to introduce planning objectiνes, ονeι- and aboνe the purely technical ones, taking adνantage of the umbrella of the 'economic' and the 'cultural ' ministries, which were contributors to the contract, has been weakly supported by a mechanism of subdiνided and
untresspassable jurisdictions (the case of a 'premature' attempt to start an Open Town Museuιη
at the Old Port).
On the technical leνel howeνer, considerable woΓk has been accumulated in pιΌjects:
for the technical and enνironmental improveιηent over 8 km of the s tΓeeι netwoι·k inside
the old core
fοι· the uplifting of 220 house facades, in the respective paΓts ot· the stι·eet netwoι·k
for the restoration of a late l7 1h centuιΎ monastery, of"fered to house thc pωspectivc Old
Town Deνe l opment Agency
fοι- the manageιηent of structuΓed infoι·mation to analyze the o ld ωwι1s conclition in
1996, and to serνe town planning control and fuΓther monitoΓing activity fοι· the fιιιιιι·c.
ι·esources ,
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Η ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

HOUSING RΕΗΑΒΙLΠΑΠΟΝ AS Α TOOL OF URBAN PRESERVAΠON
LA POLffiQUE DE REHABILΠAΠON-OUΠL DE SAUVEGARDE

URBAN REHABILITATION

τHROUGH

FUNCTIONAL CHANGES

DR.

Alνaro

Gomez-Ferrer Bayo
Arquitect Urbanista
Profen·eur Unίversίdade de Vcιle11cia SPAIN
Contenιs

Role of the hi toΓical cen tre within the fΓame ΟΓ uΓban deνelopιηenι.
Peι·manent and acce sory νa lιιe of the hi torical centΓe.
U rban MasteΓ Plan. Con eΓνation planning of the historical centre. Detailed plans s uΓ
ιΌunding monumental sites.
4. Functional changes in the historical cenιι·e
5. U Γban function V s. urban profile
6. Housin g, seΓν ices and l e i suι·e: compatibil ity within a mu l tiΓunctional fι·a ιηework .
7. Cu l tuΓal ιοuι·i m compatible with ι·esidential custom
8. Architectural integration in the hi torical city
9. Limit on Γunctional changes in the historical centre
Abstract
The main idea of the conference is ιο show how the hi storical centre can act as a driνe of
urban deνelopment and to demonstι·are how ΓiνalιΎ between histoΓical cities ha led to the reinfoι·cement οΓ their cultural va lues.
The Planning PΙΌcess shou ld guide and contιΌI the limits on fun ctional changes in the hisιoι·ical ccntre ensuring pre eι-vation οΓ the uι-ban pιΌfile and characteι· as well a the compatibly
beιween housing, services and lei ure.
Permanent monitoring of the historical town is necessary to enable the planning pιΌcess to
eνo lνe according ιο new fιιnctional developments.
I.
2.
3.

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟ ΣΤΑΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Ελένη Μα'ϊστρου,
Αρχιτέκτων

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Ε.Μ.Π

Περίληψη
Στον ελληνικό χώρο σήμερα έχει γίνει σαφές ότι -όπως έχει προσδιοριστεί σε διεθνείς
συνθήκες και κείμενα και ειδικότερα στη Διακήρυξη του Άμστερνταμ το 1975, στη σύμβαση της
Γρανάδας το 1985 και στη διεθνή χάρτα για την προστασία των ιστορικών πόλεων το 1987- η
προστασία και ανάπτυξη των ιστορικών πόλεων επιτυγχάνεται μέσα από μελέτες πολεοδομικ1iς
αποκατάστασης που διερευνούν τα προβλήματα και τις αναπτυξ ιακές τους δυνατότητε ς,
αναλύουν τα ιστορικά στοιχεία, τη λε ιτουργία τη μορφή και την κοινωνι κό-οι κονομική οργάνωση
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για να καταλήξουν σε προτάσεις προστασίας και ανάπτυξης μέσα από πολεοδομικές,
νο μοθετικές και διο ικητικές ρυθμίσεις κοινωνικά και αναπτυξιακά μέτρα, αλλά και έργα
αναβάθμισης και ανάδειξης.

Οι παλαιότερες μελέτες πολεοδομικ1iς αποκατάστασης στην Ελλάδα, ξεκινούν πριν από το

1Υ75 που η διακήρυξη του Άμστερνταμ διατυπώνει τις αρχές της «ολοκληρωμένης προστασίας»,
ενώ η πρώτη ολοκλη ρωμένη παρέμβαση προστασίας και αναβάθμισης ξεκινά το 1979 στην
Πλάκα. Η παρέμβαση, βασίστηκε σε δύο ε ιδικές μελέτες 1 που συντάχθηκαν στο χρονικό
δ ι άστημα 1973-75 η πρώτη και το 1977-78 η bεύτερ η με κύριους στόχους την αντιμετώπιση των
προβλημάτων υποβάθμισης και αρχιτεκτονικΙiς, λειτουργ ικής και κοινωνικ1iς αλλοίωσης της
πε ριοχής. Σ ε πρώτη φάση, ολοκληρώθηκε η νομοθετική κατοχύρωση της προστασίας της πόλης
και οι κανονιστικές ρυθμίσε ις οργάνωσης τη ς (οριοθέτηση , κυκλοφοριακές ρυΟμίσεις,
πεζοδρομήσεις, ειδικοί όροι bόμησης, χρ1)σεις γης, bιατηρητέα κτίρια) και σε δεύτερο στάbιο η
υλοποίηση κοινωνικών μέτρων και έργων αναβάθμισης του δημόσιου χώρου (ανανέωση δικτύων,
διαμόρφωση και εξοπλισμός πεζόδρομων και κοινοχρήστων χώρων, επισκευές ιστορικών
κτιρίων, και εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης για τους κατοίκους).

Η παρέμβαση στην Πλάκα είναι ένα παράδειγ μα διεθνώς γνωστό, που έχει μάλιστα τύχει
και ανάλογων διακρίσεων (Β ραβείο της E uropa Nostra το 1983 και βραβείο στα πλαίσια του

H abitat lJ το 1998)

Η μεθοδολογία μελέτης και παρέμβασης και η ύπαρξη ειδικού γραφείου

-που παρακολουθεί μέχρι σήμερα την εξέλιξη της περιοχής- ψαν πρωτοποριακά για την εποχή
που εφαρ μόστηκαν και αποτέλεσαν υπόδε ιγμα και σε νεώτερες επεμβάσεις.
Π αρόλα όμως τα παραπάνω, μέσα από τη ση μερινή πραγματικότητα διαπιστώνεται ότι. ένα
από τα οξύτερα προβλ1iματα που συναντά η εφαρμογή της ολοκληρωμένης προστασίας στην
Ελλάδα, αλλά και στον Μ εσογειακό χώρο ευρύτ ερα, εντοπίζεται στη διασφάλιση της
λειτουργικής ισορροπίας των ιστορικών πόλεων και στη συγκράτηση των κατοίκων τους, κυρίως
όταν αυτές υπόκεινται σε πιέσε ις τουρ ιστικ1Ίς υπερανάπτυξης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η
απόκτηση αναπτυξιακής προοπτικής παράλληλης του τουρισμού και η διασφάλιση της ποιότητας
ζωή ς των κατοίκων τους είναι τα κύρια ζητούμενα.
1

0ι μελέτες σνντάχθηκαν απ6 διεπι<nημονική ομάδα με rπικεφ<ιλιiς τον καθηγηηi Διονύση Ζιiβα.

ΤΗΕ

PROTECTION AND DEVELOPMENT OF HISTORIC TOWN
CENTERS ΙΝ GREECE. ΤΗΕ CASE OF ΡLΑΚΑ ΙΝ ATHENS
Helen Maistrou ,
Archίtec:t

A8.\'i,\·taιιt Pι·c~j'e.<>sor,

School of Aπ.:hίtecture, NTUA

The early uΓban Γehabilitation studies in GΓeece, staΓted befo ι-e 1975 when the Amsteι·dam
DcclaΓation established the ρι·i nciples !'οι· 'comρι·eh c n s iνe ( integι·ated) protection '. whi le the
fiΓst complete inter·vcntion fοΓ pi'Otcctioιl and development begins in 1979 in thc old, histor·ic
part of Athens, the Pl aka. The intervention in Pl ak<ι was based on two pecial studies 1, the first
of' which was e l abo Γated in 1973-75 cιnd tl1e second one in 1977-78. The main objecti ve of the
tιtdies

was to deal with the pi'Ob lems r·csulting tΊ·οιη the decline (degeneration) a well as ιhe
functional cιnd social corτuption oF thc :..ιΓea. Thc first ph a~e of the pΓOj ec t focused
0 11 the dcvclopment Of the leg~ιl f'nlΠ'1C\VO Ι'k fο ι· tllC ΙΠOtectiOn Of thc ίlΓea and the ΓegulatoJ"Y
<ιιnendmcnt~ ι·equircd fοι· its planning a11ιl o ι·gani zω i o n (des ίgn ation , n1arking, ιι·aFfic ι·cgιιl a
tions, pedestΓi ίlll ways. special cond iti ons ι·cgaι·ding constnι ction and land ιι . c. li ted (preser ved)
bιιilιlings). τl1e second phase inc luded tl1c iιηpl eιηenιution of socialιηeasuΓes us well as p Γoject
ι·cgω·d iπ g t11c u pgnιdc ο1' public(coιηnl o n ) aι·cas ( ι·e 11 ovaι i o n of ιιti l ity nctwoι·ks , ιleve l op n1ent
:..ι11ιl cCjUiριηcllt ot' ρcde s tι·ian ways and coιηmon ί.ll'cas, ι·epLΙiι· of hi sιoι·ic buildings and ensιπing
aι-chitecωωl ,
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parking spaces fοι- residents).
The inteιΎention in Plaka is an inteι-nationally acknowledged example and it Γeceived many
distinctions (EuΙΌpa Nostι-a awaι-d in ι 983 and awaι-d within the framewoι·k of Habitat Π ι η
ι 998). The methodo ιogy applied in the design and inteι·venti on and the establishment of a
pecial office - which monitOJ"s the development of the area till today - weΓe considered
gΓoundbreaking for the time and constituted a model fοΓ later inteιΎention s.
NeveΓtheless , today we see that one of the major pι-obιems faced by the implementation of
'comprehensive (integrated) protection ' schemes ίη Greece and the greater Mediteιτanean
aΓea in geneΓal, is to secuΓe the functional balance of histoι-ic cities and to contain theiι- ι-esi
dents, especially when there is excessive tourist development. In these cases, the main objectives are to cι-eate growth peι-spectives together with tourism development while en suι-ing the
ι·esidents' quality of ιife.
1

The sιudies weι-e elaboraιed by an inιra·disciplinaι·y ιeam headed by Professor Dionys ios Zi νas.

REHABILITATION DU CENTRE HISTORIQUE
LE CAS DE PORTO

ΗΑΒΙΤΕ.

Rui Ramos Loza
Architecte-Directeur du CRUARB
Bureau Municipal pour la RehabίlίtatίonUrbaίne
du Centre Hίstorίque de Porto
AbstΓact

LA CONFIGURAΠON SOCIALE DU CENTRE HISTORIQUE DE PORTO, L'ESPACE PUBLIC, LES EQUIPEMENTS SOCIAUX, LES ACΠVΠES ECONOMIQUES , TOURISME ΕΤ
DEVELOPPEMENT, PRESERVAτiON ΕΤ REHABILΠAτJON, ESPACE, TEMPS, ENERGIE
ΕΤ MOUVEMENT, L' INTERVENTION DE LA CRUARB ENTRE LE PASSE ΕΤ L' AVENIR
La ι-ehabilitation uΓbaine dans le Centι-e Histoι-ique de Pono, comme dans ιa ge n eι-alite de la
ville historique, ne se li mite pas a un probleme de n~cuperation d' immeubles ου de Γestauι·ati on
de monuments. Au contΓaire , nous sommes face a un probleme complexe qui est celui de la
dynamique de la pΓOpre ville, c' est-a-dire, du phenomene uΓbain en ge neι-al , auquel s' ajoute
ceιιιί du phenomene patrimoniaι.
Dans le CentΓe Historique de Porto nous devons. tous les jours, Γesoudre des pΙΌblemes de
pι-ese ιΎation du bien patΓimonial classe, qui est, en meme temps, ville vivante et acti ve.
Cette contΓadict ion determine une dynamique qui exige un equilibre, toujours precaire, entre
ce qui est a sauver et ce qui est a innover.
En effet, nous affrol1tons des pΙΌblemes spatiaιι x qui doivent etre Γesolus par la methode de
I' aι-c hitectιιre et des pΙΌblen1eS te mpoι·e l s qui doivent etJ"e resolus paΓ la methode de \ 'h i stoi ι·e et
de la pn~servati on.
Cet equi libre est sans cesse recherche a traveΓs \'experimentation, qn ' il s' agisse de pωblemes
fonctionnels et con stι-uctifs des immeubles, de pωblemes aΓcheologiques ου qιι ' il s' agisse des
pΓΟgΓaιηιηes capables de pΙΌιηοuvοίΓ les dynamiques sociales et econoιηiqιιes ponvant tι·aπ spoι·teΓ
le CeπtΓc Hi stoΓique veΓs un aveniΓ vivant, ou le logement ι·ehabilite joue le Γδι e. PΓinc i paι.
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LA QUESTION DU LOGEMENT ΕΝ CENTRE HISTORIQUE.
LE CAS DE PORTO
Joao Campos
Architecte
ConJ"ulteur d 'arch ίtecture du CRUARB
Buι-eau Munίcίpal pour la Rehabίlίtatίon Urbaίne
clιι Centre Hίstorίque de Porto
Abstract
Le plus gι-ave pro bleme a uque l la CRUARB a d ίi fa ire face, des son debut, a ete celui de la
deterioratίon des logements, qui avaie nt atteint un etat proche des ruines, suite a l'abandon
auque] il s ΟΠt ete VOUCS de la part des pΓOpΓietai ι·es et deS pOU VOΪΓS pub l ίcs, pendant plus d 'u n
siecle.
Il s'agit, en geneι-al, d' imrne ubles d' habitation unifarnili ale construits ou Γeconstruits aux
18e et 19e siec les, suι- le tissu nrbain et les maisons medievales.
Au couΓs du 19e siec le, la plupart de ces immeubles ont ete abandonnes par les familles
bourgeoises qui Jes habitaient afin d 'etre di vises en plu sieuΓs l ogeιηen ts. A u debut, c'etait un
par etage, e nsuite UΠ par pίece et, finalement, Jes pί eces etaίen t meme separees paΓ des cloίsons
assez precaires, se transforrnant e n de veritables ruches hιιm aines ou taudis.
Le pι-emier souc i de Ja reha bi litatio n ιι ι-baine a Ροι·tο, et auss i au Poι-tugal , a ete oι·i e n te νeΓS
I' adaptation de ces imrneubles de faφn a les transformer en des logement sGrs, sal ubΓe et
confo ι-tab l es .

PRESENTATION DES OPERAτiONS PROGRAMMEES
D' AMELIORATION DE LΉΑΒΙΤΑΤ (ΟΡΑΗ)

Architecte urhanίste

Michel Polge
en chef de /'Etat
FRANCE

AbstΓact

Cette procedure est uti lisee agrande echelle depιιi s 30 ans sur tout le teπitoiΓe , atravers des
Etat-ANAH -Collectivites locales. Elles permettent la rehabilitation de quartiers
dans leur e nsembl e (logeme nt public et prive, espaces publics, equ ipernents pub lics, ... ). Ces
pωceduΓes sont mises e n place pour 3 ans avec des etudes, une an iιηati on et des f inancements
specifiques.
paΓtenai·i ats
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ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ.
Γιώργος Ντέλλας
Αρχιτέκτων

Περίληψη
Η πολυπλοκότητα των προβλημάτων της μεσαιωνικ1iς πόλης της Ρόbου που είναι ζωντανή
και συγχρόνως διαχρονική οbήγησαν στη συνεργασία των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου
Πολιτισμού και της Τοπικής Αυτοδ ιοίκηση ς και στη δημιουργία ειδικών Γραφ ε ίων από
διεπιστημονικές ομάδες, κάτω από τις οδηγίες επιστημονικών επιτροπών, για την εκτέλεση
έργων αποκατάστασης με εξε ιδικευμένα συνεργεία τεχνιτών.
Τα έργα ξεκίνησαν το 1985 με την επισκευή και συντήρηση σπιτιών και την αποκατάσταση
ερειπωμένων κτισμάτων για ένταξη κοινωφελών χρήσεων και κατοικίας. Σύντομα προχώρησαν
στην αποκατάσταση σημαντικών μνημείων όπως ο ιπποτικός Ξενώνας της Αγίας Αικατερίνης,

το κτίριο

Vill aragut

κλπ. Το

1995

δυο προγράμματα αποκατάσταση ς των μεσαιωνικών

οχυρώσεων και βυζαντινών εκκλησιών οδήγη σαν στην ολοκλήρωση σημαντικών έργων όπως
η δ ιαμόρφωση της μεσαιωνικής τάφρου και η απόδοσή της στο κοινό, η ανάδειξη της Παναγιάς
του Μπούργκου, γνωστής ως Κομμένης Εκκλησιάς, των μοναστηριών του Αγ ίου Αυγουστίνου

και Αγίου Γεωργίου και η ένταξη νέων χρήσεων στο συγκρότημα του Παλιού Συσσιτίου και
1998 στα πλαίσια των τριών ιστορικών περιπάτων

της εκκλησίας των Αγίων Αποστόλων. Από το

στη ΒΔ περιοχή, στη Ν περιοχή και στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, αποκαθίστανται
και αναδεικνύονται, εντάσσοντας πολιτιστικές και εκπαιδευτικές κυρίως δραστηριότητες,
μνημεία-στάσε ις και παρέχουν τη δυνατότητα γ ια δ ιαφορετικού τύπου περιηγήσεις στη
μεσαιωνική πόλη της Ρόδου.
Η κατασκευή έργων υποδομής και ιδιαίτερα η <<υπογείωση των δικτύων κοινής ωφελείας
(ύδρευση , αποχέτευση, όμβρ ια, ΔΕΗ, ΟΤΕ) και αποκατάστασης των οδοστρωμάτων της
μεσαιωνικής πόληρ> αποτελεί έργο πνοής για τη «βελτίωση της ποιότητας ζω1Ίς των κατοίκων
της ευαίσθητης αυτής περιοχής» και πρωταρχικό στόχο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οι
εργασίες ξεκίνησαν το

1994, ολοκληρώθηκαν και προχώρησαν προς την κεντρική περιοχή

με

πολύ θετικά αποτελέσματα γ ια τη ζωή των κατοίκων και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης,

ενώ προβλέπεται να συνεχισθούν και να ολοκληρωθούν τα επόμενα χρόνια.
Το 1989 ξεκίνησε η εφαρμογή μέτρων ε ιδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και ελεγχόμενης
στάθμευσης στη μεσαιωνική πόλη για τους θερινούς μ1Ίνες αντίστοιχα με άλλα ιστορικά κέντρα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό . Τα μέτρα όπως αναθεωρήθηκαν το 1995 και ισχύουν μέχρι
σήμερα αφορούν την απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης όλων των οχημάτων
στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο της μεσαιωνικής πόλης για τις ώρες αιχμής, όπου για την
τροφοδοσία και τους κατοίκους επιτρέπ εται ορισμένες ώρες
Η καταγραφή των προβλημάτων της πόλης με ειδικές απογραφές των κατοίκων (1988) και του
εμπορικού κέντρου (1993-94) αποτέλεσαν την αρχική υποδομή μελετών για τη λήψη μέτρων
προστασίας και ανάδειξης του εμπορικού κέντρου και εφοδιασμού της πόλης με τον απαραίτητο
κοινωνικό εξοπλισμό. Η ειδική πολεοδομική απογραφή (1994-97) των κτισμάτων, των κατοίκων
και επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών της μεσαιωνικής πόλης μας επιτρέπει την εκπόνηση
μελετών ολοκληρωμένης πολεοδομικής αποκατάστασής της με στόχο την προστασία των μνημείων
και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων που βρίσκονται σε εξέλιξη και τη θέσπιση
ειδικής νομοθεσίας σχετικά με τον έλεγχο των οικοδομών και του ε μπορικού κέντρου, την
πολεοδομική οργάνωση του μνημειακού συγκροτήματος, την ολοκλήρωση των δικτύων υποδομής,
τη βελτίωση των μέτρων της κυκλοφορίας και στάθμευσης, τον εμπλουτισμό με νέους κατοίκους
και την οικονομική ενίσχυση της αποκατάστασης των μνημείων και των κατοικιών.

Έχε ι πλέον διαφανεί καθαρά ότι τα σύνθετα προβλήματα που χαρακτηρίζουν όσα οικιστικά
σύνολα είναι συγχρόνως διατηρητέα μνημειακά συγκροτήματα αντιμετωπίζονται μόνο με τη
συντονισμένη δράση των συναρμοδίων φορέων, εξασφαλίζοντας συγχρόνως την
ευαισθητοποίηση του κο ινού .
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TRAVAUX DE RESTAURAΠON
DE LA VILLE
,
MEDIEVALE DE RHODES
;

Giorgos Dellas
Abstract
La complexite des problemes de la vi lle medievale de Rhodc , vi lle hi toriqυe eu meme temp
ville vivante, a conduit ala collaboration des ser·vices responsables dιι MinisteΓe dc la Cu ltιιι·e et
de la Mυnicipa lite et a l a cΓeati o n des buι-eaυx specifiqυe paΓ des specialistes et des artisans
experimentes ala restaυration des monument hi toriques.
Le chantiers se sont mis en route en 1985 avec la reparation des mai ons et la restauΓation des
baιiments en ruines, ροιιι· des nouvelles fonctions d' habitat ου d' utilite pub l iqυe. Tres vite on c'est
ava nce
la restauration des monuments, comme l ' ho sp i ce de Sainte Cathcι·ine, ου le
batiment « Villaragut ». En 1995 deux pΙΌgrarηmes de restauration des fortifιcations medievale · et
des eglises byzantine ont emmene al' integration des travaυx importants comme l ' amenageιηent dυ
fo se et son attribυtion aυ pυblic, la mise en valeuι· de l 'eglise « coυpee » de NotΓe Dame dυ ΒουΓg
et des monasteΓe de Saint Georges et de Sai ι1t Augusti n et la tran foΓmation de I' Ancien « Imaι·eι »
en salle d'exposition de la Pinacotheqυe de Rhodes en meιηe temp qυe cafe pυbli qυe. ApΓe 1998.
dans les cadres de trois pΓomenades hi sιoriques dans le Γegions nord-ovest, υd et de Saint Panιaleon.
des ιηonuments -stations se Γesatuι-ent et se ιηettent en valeur avec des actiνi tes cu ltuΓe ll es et
ectucati ves, en offΓant des visites speciales de la vi lle medievale de Rhodes.
Les « travaux d'infrastιυcture (ρυί ement de l 'eau, derivation, reseaυ electriqυe et telephonique)
et de conservation de paves » constituent υπ ouvrage essentiel ρουr l 'amelioration de la qualite de
vie des habitants de cetιe region tΓes delicate eι but priιηoΓdial de la Municipalite. Les tΓaνaux οn ι
conΊmence ρaι· le qυartieι· de Saint Pantaleon en 1994 eι sont integres, apΓes ils sont avance veι·s la
region centrale, avec de Γi υltats positifs poυr la vie citadine et l' amelioration estheti qυe de la νille.
ainsi qu' il est prevυ leur poυrsυite afin d' integrer l ' infrastructure de la vi lle medievale.
En 1989 on a avance l 'application des mesures speciale pour la circυlation et le tationement
de vehicυles dans la ville medievale pendant les moi s d' ete (depυi s le mois d' Avril jυ s qu aυ ιηοίs
de Novembre), relati ves aux aυtres villes hi stoΓiques nationale et mondiales. Ces mcsu rcs ι·eνisees
en 1995 sont en vigneuΓ jυsqu'aιιjoυrd'hui et coιΊceπΊent l ' inteΓdicti on de la cir·culation et du
tationement des vehicules au centΓe hisιoιiqυe et commeΓcial de la ville medieνale pendant le
heuι·es de pointe. Ρουr l 'appΙΌiνi sioneιηent du commeΓce et le seΓν ice des habitants la c iΓculation est
peπηi se ceΓtaines heυrs de la joυι·n ce.
Le Γecensemen t des problemes des habitants ( 1988) et dυ centre commeι·cial ( 1993-94) de la
vi lle medievale constitue la base poυr l 'eqυ ipemeιlt ocial nece ai Γe et la pri se des mesuι·es de
protecti on de l 'aΓchitecture hi sιo rique des batiments co mmeΓci aux. L' in ventaiΓe spccial ( 199497) de cons tΓuctions, des habitants, des entrep ι·i ces et des seΓν i ces pυbliqυes de la ν ί lle medievale
perιηet l'elaboration de etudes υrbaines integrees (qυi sont en tΓain) visantes la pι-otection des
monument , l' ameli oration de la qυalite de vie des habitants, eι une l egis laι ion specia le et eficace
relative: aυ co n trδ l e des constructions et du centΓe commercial, a l 'organisation urbaine de
l 'ensemble monumenta\, l ' ίnteg ration d ' in fraS tΓUCtuΓe, l ' ame\ί o rati on de meSUΓCS de circu \ati O Π et de stati onem ent, a l 'e nι·i c hi ssemen t avec des nouvaux habita nιs et a l a subvention
econom ique de l a re tauration des monυments et des pΙΌprietaires prives faibles.
I l est evident que le probl emes complexe qυi caracteΓi ent les ensembles habiιe qυi sont
en meme temps des monυments protcges, sc conf rontent seulcnΊent avec des actions sy ntoni ·ees
des services Γe ponsables, en assuι-ant la sensib ilisati on s imul ιanee du pυbli c.
qυe

a

a

a

a
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UN PROJET INTERNATIONAL POUR LA REHABILITATION D'UN
QUARTIER HISTORIQUE D' ISTANBUL
Prof.DR.Nur Akin
d'Istanbul,
Πιskίsla -ISTANB UUΓURQ UΙΕ

Uιιiveι-sίte Teclιnίque

F acιι.Lte cl 'Α ι-c:lιίtectuι-e

Abstract
Fener et Balat sont deux quartiers 11istoriques d'Istαnbul qui mettent en vue I 'aspect cosmopolite et multi-culturel de la ville, malgre les changements qu'ils ont subis et l'etat assez
deteriore qu ' ils exposent actuellement.
"Le PιΌjet de Rehabilitation de Fener et Balat" est un projet realise en 1998 par un groupe
pluridisciplinaire et supporte par Ie Centre Historique Mondial de I'Unesco, I'Union Europeen,
I'Institut d'Etudes Anatoliennes d'Istanbul et la Mairie de Fatih.
La precondition definie par I'Unesco et la Coopeι-ation Euι-opeenne pouι- le but du pι·oj et etait
la rehabilitation du quartier uniquement pouι- ses habitants (proprietaires ou locataires). Les
pι·incipes essentiels pour obtenir le support international etaient: ameliorer la qualite de vie des
habitants du lieu et tι-availler ensemble avec eux pour la rehabilitation des batiments qιιί y existent comme un vrai stock d' habitation.
Dans cette communication seront analyses et discutes les details impoι-tants de ce projet qui
avait pouι- but la rehabilitation des habitations du lieu comme outil de sauvegarde.

HOUSING REHABILITATION AS Α TOOL
OF URBAN PRESERVATION
Case study: Historical centre of the town Banska Stiavnica, Slovakia
Pavel Gregor
Professor
Univer.s·ίty oj7echnology SLOVAKIA
Assocίate

Abstι·act

The city of Banska Stiavnica developed οuι of a mineι- 's settlement and its evolution has
<ι l ways been closely connected with the mining of gold and silver. During the Middle Ages, the
city was one of the main centers fοΓ the pωduction of prec ious metals in Europe.
The town now has only I0,000 inhabitants in comparison with the 24,000 which ίι had during the 18 11' century. The decline of its industιγ and the gι-adnal exhanstion of its natural reources have reduced Banska Stiavnica to a state of economic and social stagnation which now
threatens its important architectural heritage and the quality of its natural surrounding, which
have been protected until now (from 1996 is Banska Stiavnica and technical heritage of its
nrrounding on the List of World Cultural Heritage).
In the late 1960' and early 1970' s, a governmental program was developed to restore and
rej nvenate the hi stoι·ical center. In prepaΓation , new housing developments comprised of highri e , concrete pane lized apartιηent buildings, typical of many Eastern European cities, were
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consrnιcted

to the south and east and οιιt of sight of the town centeι·. Α majoι-ity of the population was ιη oved to these developme nts and today appωximate l y one- IΊ al f of the popul atio n lives
tl1ere. Within the boι-deι-s of tl1e Town Monuιηent Reseι-ve, we fin d ;1t the beginning of 1990's
800 inhίιbίtants, with concentΓati on οΓ low-income gωups. At present the municipality, both as
some citizens associations. o ι·gιιni zed hoιι s ing pωjects to breathe new life in hi stoΓical centeι-,
ι·ocusi ng on active ωl e in the Hllocation o t· dwellings and a bal ance between the housing market
and stnιctι11·e of the popul atio n.

LES " CENTRES ANCIENS PROTEGES " ΕΝ REGION
WALLONNE (BELGIQUE)
Michel Van Der Meerschen
ICOMOS Belgίque

Vίce presίdent

Abstract
La Region wallonne occupe grosso-modo les 2/3 de la Belgique et repι-esente 262 communes. Paι·mi celles-ci, 45 "centres anciens proteges" be neficient d'une ι·egleme nt atio n
specifique en matieι-e d'urbanisme.
Cette Γeglementation a vu le jour dans les annees 1975 et suivantes dans la mouvance du
Congres d 'Amsterdam ( I 975). L'objectif, rappelons-le, etait de coordonner les politiques des
eι-vices des Monuments et des Sites et de I' Amenagement du Territoire, mission difficile caι- il
s'agissait de conc ilier les culturalίstes 1 et les urbani stes bien souvent ίnfectes par l'esprίt de la
Cl1arte d'Aιhenes 2 et bien davantage encore le corps des Po nts et Chaussees pour lequel l' image
ideale de la ville est un reseau d 'autoωutier et ωutier ιηuni d'echangeurs sophi stiques qui
debouche suι- un semis d'aires de stationnement.
Actuellement, aucun centre historique ne subit de pression toιιristique intoleι·able en Wal lonie.
Il y a cependant lieu de veiller a respecter l' esprit de la Γeglementation. Une ville com ιηe SPA,
centre theΓmal mondialement connu depuis le 1gesiecle, a subi Γecemment des demandes hδtel ieι·es
visant ades demolitio ns-reconstructions pouvant compromettι·e l 'aιι thenticite du noyau uι-bai n.
Au ni veau de l' habitat, on peut se rejouir que le S .D .E. R. (Schema de Developpement de
I'Espace Regio nal)3 preconise le renforcement des centι-es urbain s. Malheureusement, il faut
bien constater que bon nombre de centres commeι-ciaux en tissu urbain n'exploite que les ι·ez
de-chaussee des immeubles anciens delai ssant les etages et Γendant insecure les rues en dehors
des heures d'ouvertures des magasins.
En matieι-e de mobilite, il apparalt encore des volontes de restructurer le reseau voyeι- acoup
de demolition d' immeubles aux fin s de faire passer confortablement pendant les heures de pointe
(debarquement et embarquement des scolaires) les semi-remorques et les bus. Le centre vi lle de
THUIN, perche SUΓ un piton rocheux dans un site exceptionnel connalt aujourd'hui cet avatar.
1

Fr<ιn~oise C HOAΥ, " L' uι·banisme, uιopies eι ι·ealites ", ed. du Seui l, Pa.-i s, 1965

2

Jacqιιes HOULET," 20 aι1s d'applicaιion de la Ιοί Malraux ", Revisιu cienιifica ICOMOS. Ciudades Histoι·ici1s, 1993

3

S.D.E.R. adopιe par le gouvernement wallon le 27 mai 1999.
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ΤΗΕ

SITUATION OF REHABILITATION OF HISTORIC
TOWNS ΙΝ HUNGARY
Meιnhre

Andras Roman ΡΗ. D.
d'honneur de CIWIH HUNGARY

Abstract
The system change that took place in HungaιΎ did not resιιlt in any improvement to the
situation of the rehabilitation of historic cities. On the contι-aι-y, it worsened it. Why? Because
the ow neι-ship patterns of the building stock have changed substantially. The goveΓnment chose
to se ll the flats (which were in state propeι-ty) to their tenants for a fraction oftheir market value.
The new owners - mostly not reach people - cannot renovate their flats, which as a Γesult of
several decades of deterioration, are in very poor shape. So practically all rehabilitation projects
came to an end and the building stock continues to deterioΓate further. The goνeΓnment has no
concept on rehabilitation, the local governments either. Only a few wealthier local governments
do have funds available for supporting the renovation of condominiums. The maximum share is
50%, but how shall the owneΓs cover the rest of the costs? In most cases they cannot help selling
the attic.
In those circumstances the best one can say is some renovation is taking place, but any real,
complex rehabilitation project is out of the question. Our only chance is if the deteri oι-ated
building stock can stand another ten to twenty years before collapsing.

DIFFICULTIES OF CONSERVING HISTORIC TOWN HOUSES
ΙΝ JAPANESE MODERN CITIES
Yuichi Fukukawa
Professor of Chίba UnίversίtyJAPAN
Abstract
In Japanese historic towns such as Kyoto the traditional town houses have been lost little by
little, while high-rise apartment houses have been increasing. These high-rise apartments have a
haπηful influences on the traditional town houses and trigger the change of the commnnity. In
the conservation area designated by the law the town houses are conserved, but the areas aι-e
only a small portion of the town. One of the reasons why the traditional town houses have been
replaced by high-rise apartments is that the land value is so expensive that the people think
high-rise apartment houses are necessary to accommodate more units and the zoning regulations allow them. In fact the wooden Japanese traditional town houses were built for one family
(but tΓaditionally the family was large including employees). and stories were three at most
(ordinarily two stories). This is the most difficult question of historic conservation in Japanese
modern towns. So the architects and planners have looking for new type town houses which are
properly infilled in the historic fabrics, but it could not to be said that they are successful. First,
Ι think even low-rise buildings can provide moderate number of house units on the condition
that the buildings are placed properly according to the traditional way. We should get rid of the
preoccupation that the building must be high in order to provide more units. Second, the development system which is able to provide houses not to account for high land value should be
established. Το this end the land owners themselves or the ΝΡΟ on behalf of them develop theiΓ
land under the consent of the community.
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ΛΕΠΟΥΡΓΙΚΗ ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ.
Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΝΑΠΊΎΞΗΣ 'Ή ΠΑΡΑΓΩΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

FUNCTIONAL CHARAC'fER AND PRESERVATION. TOURISM IS Α
FACTOR OF DEVELOPMENT OR Α FAcτOR OF DEτERIORAΠON?
FONCΠONS

URBAINES E'f SAUVEGARDE. LE ROLE DU TOURISME

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ .

Η ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΠΕΡillΤΩΣΗ
Σοφία Αυγερινού-Κολώνια
Αν. Καθηγήτρια ΕΜΠ

Γεν. Γραμματέας Ελληνικού

JCOMOS

Περίληψη

Μέσα στο ευνο'ίκό πλαίσιο για την παγκόσμια άνοδο της τουριστικής δραστηριότητας τα
ταξίδ ια μικρής διάρκειας με προορισμό τις πόλεις αντιπροσωπεύουν μια δυναμική κατηγορία
ωτό ποιοτική και ποσοτική άποψη. Οι προοπτικές της τουριστικής κίνησης με προορισμό τις

ευρωπα·ίκές ιστορικές πόλεις προδιαγράφονται ανοδικές για τα επόμενα χρόνια. Υπολογίζεται
μάλιστα ότι θα τριπλασιαστεί φθάνοντας σε 75 εκατομμύρια περίπου ευρωπαίων τουριστών.
Η αύξηση της τουριστικής κίνησης δεν αντιστοιχεί μόνο σε απόλυτους αριθμούς, αλλά είναι
επίσης αναλογική , αντιπροσωπεύοντας ένα μεγάλο ποσοστό στη σύνθεση της ευρωπα'ίκής
τουριστικής δραστηριότητας.
Το τουρ ιστικό ενδιαφέρον για τις πόλε ις συνδέεται σε μεγάλο ποσοστό με πολιτιστικού
περιεχομένου κίνητρα, που αφορούν σε ιστορικές συνοικίες και κέντρα πόλεων, όπου εκτός
των άλλων εντοπίζονται, μνημεία, σημαντικά κτίρια και μουσεία, αγορές και υπηρεσίες.

Ενισχύετα ι επ ίσης από σημαντικές διοργαν ώσεις, όπως συνέδρια, μεγάλες εκθέσεις,
σημαντικά καλλιτεχνικά γεγονότα, ο ι αθλητικές συναντήσεις-αγώνες κ.α.
Από την άλλη πλευρά καθώς διαδίδονται οι νέες αντιλήψεις για την ανάκτηση των παλιών
αστικών κέντρων, αναγνωρίζονται δικαιώματα των πολιτών στην ιστορική μνήμη, στην εικόνα,

στην αισθητική του αστικού τοπίου και οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ενδιαφέρονται να
κάνουν αυτές τις πόλεις ελκυστικότερες τόσο για τους κατοίκους, όσο και για τους επισκέπτες
τους. Έτσι σε αρκετά παραδείγ ματα μικρομεσαίων ευρωπα'ίκών πόλεων ο αστικός τουρισμός
έχει εξελιχθεί σε πρωτεύοντα οικονομικό παράγοντα τοπικής ανάπτυξης. Εκεί οι τοπικοί φορείς
επενδύουν στον τουρισμό, επειδή τον θεωρούν ως μέσον αναζωογόνησης, ανάπλασης, βελτίωσης
της εικόνας των πόλεων, αλλά και ως ευκαιρία για τη δη μιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο τουρισμός με προορισμό τις πόλεις, ο αστικός τουρισμός συνδέεται με την ιδιαίτερη
πολιτιστική ταυτότητα κάθε πόλη ς. Επομένως στο επίπεδο της μεθοδολογίας του σχεδιασμού
θα πρέπε ι επίσης να εισαχθεί στον σχεδιασμό καθώς και στις ενέργειες διαχείρισης και
οργάνωσής των ιστορικών πόλεων.
Η πρόταση του αστικού του ρισμού αποτελεί μία πρόκληση και μια νέα αναπτυξιακή
δυνατότητα για τις ελληνικές ιστορικές πόλε ις.
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LE TOURISME Α DESTINATION DES VILLES. LE CAS DE LA GRECE
Sofia

Avgerίnou-Kolonias

Prσj'esseur assocίe

a I 'Unίversίte

Natίσnale Technίque dΆtl1ene~·

Secretα ίre 8enenιl ιle !α Sectίon Hellenίque

de 1'/COMOS

Abstract
Dans ce contexte favorable a l ' essoι- de l' activite touristique au niveau mondi al, les voyages
de courte duι-ee a destination des vil les constituent une categorie paι-ticulierement dynamique,
du point de vue a la foi s qualitatif et quantitatif. Les perspectives des flux touristiques a destination des villes historiques europeennes enregistrent une tendance croissante pour les prochaines
annees. On estime meme que ceux-ci vont tripler, atteignant environ 75 millions de touristes
eιιr·opeens. La hausse des flu x touristiques ne coπespond pas seulement ades valeurs abso lιιes,
ιnai s elle est egaleme nt proportionnelle et ι·epresente un pourcentage important de la co ιnpo ition de J'acti vite touristique euΙΌpeenne.
L' inteι-et touristique pour les villes est as ocie, dans une large mesure, ades motiνations d' ordre
culture l liees a des quartiers historiques et aux centres des villes, ou on tΙΌuνe, entre autres sites
interessants, des monuments, des batiments importants, des musees, des marches et des services.
Cet inteΓet se renfoι·ce , par ailleurs, suite aI 'organisation de manifestati ons d' enνeΓgure , telles que
congres, g randes expositions, evenements aΓtistiques impoΓtants, rencontres spoΓtives, etc.
D'autre part, a mesure que les nouvelles approches de la rehabilitation des vieux centre
urbains e diffusent, les dro its de citoyens a la me moire historique, a l' image, a l'esthetique du
paysage ιιrbain sont de plus en plus reconnus et les co llectivites locales s' interessent a Γe ndr·e
ces villes plus attι·ayantes, tant pour leurs habitants que pour leuι·s visiteurs. Ainsi, dans un
grand nombre de cas de vill e europeennes, petites et moyennes, le tourisme uι·bain est devenu
un facteur economique d ' impoΓtance primordiale pour le developpement local . Les instance.
locales investissent dans le touΓi sme car e lles y voient un moyen de r·evitalisatio n, de renovation,
d'ameli o ι-at i on de l' image des villes, ainsi qu'une opportun ite de cι-eation d' emplois.
Le tourisme adestination des villes, le tourisme urbain, est as ocie aI' identite cultuι-elle specifique
de chaque ville. Il faudra, par consequent, sur le plan methodologique, introdιιire egalement cet
aspect dans la planification et dans les actions de gestion et d'organisation des villes hi storiques.
La pΙΌpo si ti on du tourisme urbain represente un defi et un e nouve ll e potentialite de
developpeme nt pour les villes historiques de Grece.

PRESENTATION DES «VILLES D' ART ΕΤ D'HISTOIRE».
Delphine Lecouvreur
Archίteι-ιe
lngenίeur

du

Patrίn1o ίne

FRANCE

Abstract
11 'agit d ' un y teme franς:ais d' identification des sites urbain de grande valeur et de la misc
e n place des outi ls de promotion de ces ensembles urbains (recrutement de personnel specialisc
po ur des visites uΓbaines , guides, partenariat Etat-collectivites locales sur ce theme, etc .. )
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NAPLES AND ΤΗΕ REVIVAL OF ITS CULTURAL
TOURISTIC VOCATION
Teresa Colletta
Professor Archίtect of " Urban History "
University of Naples "Federico Ι/ " ITALY

Abstract
The growing importance of touι· i s m in the uι·ban and en v iωnmenta l pl anning policy is enhcιn ced, with particularly refeι-ence to artistic, architectuι·al , urban and n atuΓal heritage, that
rηιιst be careful attended, not only as an attraction, and shielded from being impropeι·Ι y exρlo ited or even damaged by rehabilitation projects.
C ιιltu ι·al tourism between refurbishment and preservation is now the real problem in the
hi s toι-ical centres. Although it would be wrong to deny the economical ωle- besides the aestethic
ίιtlCI the hί storic value- of the enviωnmental and aΓchitectural heritage , the tr'Ue problem ί to
:-.uvc its authenticity .
aples, Γecently included in the List UNESCO of "World Heritage", is just the matter of the
co rτect use of the artistic and cultural tourism, as a tool fo r the active pre ervation of the zone
to be pΙΌtected in the historic center, and for the Γeconversion of disιιsed areas on the West of the
town, in the perspective of the safeguard of the splendid envίronmental heritage and landscape,
open to Flegreo field .
The argument is to achieve the ίndί spen sable sy nergie between overall development prognιιη for tourίsm and the conservatίon plan of the preexί stences. The realί zatίons and the Plans.

IMPACT AND RISΚS OF TOURISM ΙΝ CULTURAL
HERITAGE ENVIRONMENT
F. Drdacky
/ΤΑΜ - A cadenιy of Scίences of the Czech Republίc
ARCCHIP Centre of Excellence supported under the EC 5'1' Research Fraιnework
(Advanced Reseaι·ch Centre.for Cultural Herίtage lnterdiscίplinary Project.5)
Prague, Czech Republic:
Μ.

Abstract
Paper discusses relation of mass tourism to cultural heritage tabi lity ba ed on knowledge
taken from Centr·al EuΙΌpean experience. It presents a sample of the contemporary sί tu ati o n ί η
the Czech Republic wίth the relevant economy consequences. Especially vulnerabίlίty of small
hi stoΓic settlements to development pressures is studied. Even though the presented case. Γepreent mostly small historic cities, a comparison to large c ities with hi storic centres i added.
There aΓe further analysed impacts and ri sks generated by a high attendance of vi sitors to cultu nι l monuιηents as well as rί sks to vi sitors and their Γeduction possi bilitίes. The conιι· ibuti o n
also deals with the role of cultural tourism in social and economic stability of cultuΓal heritage
site and the needs of tourism concerning urban development and safeguaι·ding planning. Conclusion contain s some recommendations for creation of touΓism management policy in cultuΓal
he Γitage cities and regions. An endeavour for quality instead of quantity in cultural hcritage
touΓism is ι·equested, which needs ίmpωvements in training and education of c ultuΓal h c ι·itage
management as well as of touri sm professionals.
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ΤΗΕ

FUTURE OF OLD RAUMA AS Α LIVING TOWN
Anna Nurmi-Nielsen
Museum s Director
Rauma Museum FINLAND

Absιι·act
Fiππish World Heritage towπ Old Rauma was approved for the list ίπ 1991 as a uπique
exaπψlc of aπ old Nordic woodeπ towπ. The World Heritage Committee πoticed that this part of

The

preserved withiπ its hi storical boundaι·ies as a complete whole where liviπg,
social life are combiπed iπto a fuιΊctioπal eπti ty. Old Rauιηa is οπ the Woι-ld
Herilίlgc list ποt oπly for its build eπviroπmeπt, but also as a liviπg tow π.
Fο ι· about teπ years ago Old Rauma was the ceπtre of a towπ with about 48.000 inhabitaπt .
Οπ the Old Τοwπ lived about 800 inhabitaπts and there were 200 differeπt kiπd of small shops
and workshops. Now the πumber of iπhabitaπts iπ Rauma has beeπ slowly decreasing becau~c
of the stι-uctural chaπces ίπ paper and pulp productioπ aπd ίπ shipbuildiπg industry.
Αι the ame time the structure of trade has beeπ chaπciπg. The small shops . elliπg food have
disappeared aπd maπy speci al shops for clothiπg, shoes and other thinks people use fοΓ normal
liviπ g have closed. Today people ίπ Rauma as elsewhere drive to big shopping ceπtres outside
the cities. Ιπ the biggest shopp iπg ceπtres have ποt oπly big shops but also aπ arca for small
special shops - just of that kind there has traditioπally beeπ ίπ city ceπtres.
Now we ίπ Rauma say ίπ a πew situatioπ . There was aπ iπdustrial area fοι- pωductioπ of
pι-efabricated bui ldiπg uπits of coπcrete just iπ the ceπtral part of the towπ. The plot has been
uπused about ten yeaι-s, but ποw the area has got πew ow πeι-s. They aι·e two compaπies , which
οwπ big shoppiπg ceπtres all οπ ίπ the couπtry, aπd οπe big buildiπg co mpaπy. They waπt to
bιιi ld a real mega size shoppiπg ceπtre with capacity ποt oπly fοι- seΓνiπ g Rauma but big areas
aωuπd the city. They also have aπ idea to move the ποw existiπ g shoppiπg ceπtres from the
ouιskirts of the town to the πew area.
The aι-ea is ju ι ίπ a buffer zone fοι- the World Heritage area. How to find the ι·i gh t solutions
in this difficult plaπniπg problem? The πew shoppiπg ceπtre caπ be the death fοι· the small
pecial shop ίπ the Old Town, but it caπ al ο bring πew customers to the Old Τοwπ . Not oπ l y
ιhc towπ plaπers have beeπ active for findiπg a good solution, but also the shopkeeper aπd
hoιιse owπeι-s in the o ld towπ have waked up. They have asked the best architects fωm the town
to hclp them, and have started a pι-oject for effecting the use ofthe shoppiπ g areas ίπ Old Rauma.
Will the old town keep its status as a liviπg town aπd city ceπtre οι· wil l it be oπ l y aπ area for
museιιms, some iπhabitants, tourists and souvenir shops.
tl1e

ιown

has

beeπ

woι-kiπg, aπd

ARCHAEOLOGICAL EXCAVATIONS WITHIN HISTORIC CITIES
Secretaι-y

Ray Bondin
General CIWJH-ICOMOS

Ab tract
We have ποt g i veπ suffi c i eπ t imponaπt to archaeological excavatioπ s withiπ οuι- historic
cities as the aΓchitectιιι-e is moι-e thaπ e π οιιg l1 importaπt for our cities. Ι will examine the diffi cu lti cs tl1at such excavatioπ s give nnd thc way ιhat such pωjects sl1ould be handled, in cluιl i ng
futuι·c ι·cρι·eseπtatioπs of fiπds.
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(MONITORING)
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MONITORING DES VILLES HISTORIQUES
Jean - Louis Luxen
Se(:ι-etaίre

General

dΊCOMOS Belg ίιιm

Abstract
«Etat de preparation du manuel de methodologie pour les rapports pe ι·i odiques des νi l les
historiques inscrites sur la Liste du patrimoine mondial, eiabore en liaison avec I' ICCROM eι
I'UNESCO. Comparaison avec I' Audit urbain de I' Union Europeenne. Proposition d'un exer·cice
explo r·atoi ι-e, dans le cadre du CIVVIH, impliquant une doιιzaine de vi lles hi stoι·i qιιes, en νue
d' affineΓ \e choix et la definition pι·ec ise des indicateuι-s de bonne conserνation».

REFLECTIONS

ΟΝ

MONITORING WORLD HERITAGE SITES
Christopher Pound

Abstr·act
perioclic Γeνiew of Wo.-ld Heritage Sites is underway. Some 200 si tes aι-e ιιrb<.ιn sites
othcι-s relate to towns and villages. Skills and exper·ience of managing uι-b:.ιn sites is essenιiul
αnd wil l make a vaiιιab l e contι-ibution to the reν iew. English sites wer·e Γeνicwed infoπηnlly Γίνe
yeaι·s ago. This exeι-c i se found five issues con1mon to all of the ιη . τt1ese wcι·e issιιcs ο Γ boιιnd
aΓi es . lack of r·esources, consistency of co n seι·vation , ιηanagernenι of traffic and m<ιπugemeπι σι·
v i sito ι·s. Two sites ι-ev i ewed in Noι·way sl1ow these issues were foιιnd heι·c. Thcsc sites wi ll l1c
descι-ibed bι-iefl y. lssues arising fωιη the ι·eview ot"the Bιγggen in Beι·gen t"ounιl caι·eι·ιιl tl1oι1g hι
should be g i νen to World Heritage values as they affect uι·baπ sites and in pίιι-ιi cιι l :.ιΓ uιιt heπιicit)'
and signi ficance. Training of a urban experts to co ntri bιιte to this exer·cise sl1ould bc ιιπdeΓfίιkeη
to en ι11·e consistence and a shared experience.
τl1c

L'IDENTITE HISTORIQUE DE BETHLEEM ΕΤ LES MESURES
DE SAUVEGARDE D'UN PATRIMOINE λ RISQUE

lrιstίtutίon

Ab

Tatiana Κ. Kirova
Professor Aι-clιίtect
of Architecture ΠΑLΥ

tι-act

La situatίorι d 'extrem e emergence que dans ce moιnent vive la cite de Bethleeιn .f'aίt an(:ore
plus· ίιnρortant de trouver dίrectίons de sauvegarde du patrimoίne cultural ancor plus rίsφιe
dans /e nωment que να augmenter le conflict erι Pa/estίne, erι engendrant plus· ίιηpοι-ιαηts
problems de caracter socίal, cί vίl et humanitaire.

a

11 ne semble pas necessaiΓe de donner des aΓguments su ι· I' impoΓtance mondi ale de la conse Γ
vation de l'i denti te hi storique de BETHLEEM , ni su r l'interet qui no us anime tant
individuellement que collecti vement pour la conservation de cette identite, en paΓticulieΓ dans
ce moment auss i de licat.
Les risques d ' une perte de memoire hi torique du site ne sont helas pas si eloigne., eι en
consequence a ete constitue un premier groupe de travail pour identifier les possibles mesιιΓes
de sauvegarde et les hypotheses pour la rectaction d' un Plan geneΓal de con servatio ιl de Ι :.ι ville
de BETHLEEM, qu ' il a pour principal obiectif la conseι-vation du caι·acte.- historique de la ville
a traνeΓS )e deνeJ oppeme n t de deUX diΓectiOΠ S pΓinc ίpaJs d'etude.
L't~tude s'est developpe selon deux direction : ccll e de la ι-ec h eι·cl1 e histo.-ique des sou.-ces,
et ce lle du recιι e il de donnees sur pl ace.
Dllns la pou.-sιιite des .-eche.-ches il seι·a indi spe n s<ιble de s'occ upe ι· non scul cιηent des ί.tspccts
cιιltιι ι·cl s m ateι·i el s des sites historiques, mais aussi de les completcι- pί1r· des eιudes an tlπopologiques
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et soci ales sur les differentes ethnies presentes, lesquelle ont assuι·e dans le temp le developpement
d'abord tribal puis urbain des lieux , ainsi que suι- les ιηodes de vie en gendn~s paι· les r aces et les
ι-e li g i ons (catholiques r omains, c hn~tiens or-thodoxe , armeniens, musulmans jui f. etc.).

MONITORING DES VILLE HISTORIQUES : REFLEXIONS
PROF. ARCH. Elvira Petroncelli Macchiaroli
Pro_fessor o_{ Technίque and Uι-ban and Regίonal Plannίn,fζ
Plannίng and Teπitorίal Science Depaι·tnιenf
Un ίver!J'ίty of Naples " Fecleriω 1/ " JTALY
A bstract
Par ι·apport ce qu 'on affiι·me dans la C haΓte interηational e pοιιι· l a sauvegar·de des villes
historiques et aιι χ pΓeoccupati on s qui avaient caι·acter-ise sa r·edaction, ιι ne acti on de mon i toι·ing
peΓmet de me ttΓe en Γe li ef des nou velles pωble m atiq ues et, notam ment, l'ex igence de ctefin irdes CΓίteres pωporti o nn es pouΓ la s au vegaΓde de ce patr-imo ine dans ses el e ιηen ts mateι-iaux et

a

i nιan gibles.

Des nos j οιιι-s il ne 'agit plu d ' introdιιir-e de nou velles pΓesCΓi pti o n s, m ais- en syntonie
ce que e veι-ifie dans plusieurs sec teuΓs di sc iplin aiΓes- il est oppo l'tιιn de pous e ι· veι·s des
fuι1ηes d ' actions syneΓg iques qιιί peι·mette nt de ι·assembl eΓ et de faire paΓti c i peΓ, afin de pou rsιι i v ι·e
lcs ιηe mes desseins, les collectivites teιτitoΓi a l es, les personnes jur·i di qιι es eι paΓti cuJi eΓes, la
soc i eιe civile et l 'opinion publique.
La commun aute a notamment ιιn Γδ le tres imporιant dans la caΓacter-isati o n des lieιι x eι , aιι
ιηι2ιη e temps, elle ι·evete un rδle cons ideΓab l e dans leu ι·s sauvegaι·d e. Malheιιreιιseme n ι les
col lectiv ites teιτitori ales donnent peu d'attention cette qιιesti on en oιιbl iant qιιe le faiι d'acαoί'tι-e
1\Jentite des lieux aide donner- davantage d'espace des tΌπη es de d uι·abi l i te.
RegardeΓ la valoΓi sation des identites locales et l euι·s gestions, tel que des « ΓessoιιΓces
nouvelles », san s doute peut etΓe l ' atout pοιιr une gestion coπecte dιι patι·in1oi r1c, su Γtouι paΓ
raρ port l a n~alite des centΓes historiqnes; sans νοιιl ο iι·. toutefois, cons i deΓeι· la pro ιηotion des
valeurs identitaires comme une soι·te de « deι·ni eι·e pl age » pοιιΓ l eιιrs ~uι·v i vance.
ιιvec

a

a

a

a

LE MONITORING: INSTRUMENT DE CONTROLE
ΕΤ DE COMMUNICATION
Michel Bonnette
Ac(joint αιι Ι itιι/αίι-e
αιαί,-e

UNESCO en

pαtι-ίιιιοίιι e ι·ιι ltu rel

Uniνer!J'ite Lανα/

CANA DA

A bs tΓact

Je peux faire ιιηe pΓesentation sιιι·Ιa qιιestion dιι « moni toΓin g» οιι «sιιίν i » . Jc ροιιιτaί expl oΓe Γ
le concept de «mon itoring» (qu' est-ce que le monito Γing? qιιί lc f'ait? ψωnd'? com ιηent? etc.) et
montrer comment on peιιt utli eΓ cette technique, qιιί fαi t essenti e ll eιηent nppel ades inc/ίcateuΙ"S,
pοιιΓ ameli oreι- les processus de gestion de la con seΓvati o n de. sites h isto Γi qιιes. Les activiιes
de monitoring d' ιιn sitc sont regωιιpees dans un tcι!Jleau cle IJoιd, soΓtc de ι·ιιπι('f cle ,,·ante du site
qιιί peut etre tΓan s mi s aιι χ personnes responsables dc sa gouveπ1e. En c!e ιηanclant a ιι χ gestionn:ιiΓes
de '>ites d'ιιtili seΓ une meme technique de monitorin g pouΓ l' e n scnΊb le cles sites hi sιoι· i qιιes eιabli s
sιιι· un meme teπitoiΓe, on αee des tableaιι x de boΓd coιηρtιΓatifs qιιί ρeπηettcnι. en ιιη cli n d'oci Ι, de
coπ stιιteΓ l 'etaι de sante de l'ensemble dιι domaine ρ:ιιι·iιηοπ ίί\1 cπ quesιi on. En ηιηιίcι·e dc coι ιsc ι·
vωion des site historiques, il e t in1poι-ιant de pοιι νο iΓ ιηesιιι·eι· l 'ecaι·t cn t Γe le~ oι1jectifs viseς ct
les nSsιι l tats obtenus (co ntrδle) . Et, pιιί sqιι ' il s' ag it d'ιιn e ι·e.ςρo π sab i I i ιc collectivc, ί I csι eg<.ιlc ιη~ι1l
i nφοι·ιaπt ιlc ρου voi r· paι-ιageΓ avec les auιo r·i ιcs po l ί ιiqιιcs eι sc i c ιHi f'i qιιcs cι ~ιvcc I 'cπscn1 b lc cle I ~~
[10Ι1ιr l ur ion lcs conclusions de cet exeΓc i cc (co ιηnΊιι n icHti on ).
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PROJECTS ENDANGERING ΤΗΕ INTEGRITY OF
ΤΗΕ HISTORIC CORE OF PRAGUE AS WORLD HERITAGE SITE
Josef Stulc
ICOMOS Czech
AbstΓact

The , Pankrac Plain " and , Josef ska ka. aιη a" (St. Joseph Barracks) projects- most dangerous
ίtttacks on ιhe historical town-planning integrity of the WoΓid Heritage City of Prague
The on-going monitoΓing of the woΓid heΓitage sites i11 the Czech Republi c ι·eveal ed i11 the
Γecent development of the City of PΓague a numbeΓ of dangeΙΌus trend . The mo t seΓious dangeΓ reprcsent the two in the title mentioned projects.
The ,Pankrac Plain" project intends to eιτect thΓee sky- scΓapers on an elevated platfoΓnl
within the buffer-zone just next to the outheι·n outskirt of Prague woΓi d heΓitage site. The
Ri chard Mayer's design of the up to 150 m ιall buildings is in itself indisputably excelle11t.
Enyway 011 the cho en, extremely se11 itive spot are the ky craper completely unacceptable. If
carried out they could severely impaiΓ thc so faι· miι·ac ulously we\1 preserved compositio11 ofthe
hi 'tOΓic dominant of the city. The purely commercial project is ment as an advertiseιηent and
demon tration of the financial power of it developer. It shamelessly competes even with the
Prague 's most impoΓtant architectural as well as spiritual dominant - PΓague Ca tlc with St.
Vi tιι s Catl1edΓal.
The seco11d so cal led , Jo efska kasarπa" project bΓing diffeΓeπt but evenly eΓious dangeΓ:
w i thiπ the νeιγ central paΓt of PΓag ue conseΓνation aΓea the noble buildings of St. Josepl1
baιτacks fΙΌm the 1830's shoLΙid be demolished. Α huge business-cel1tι·e combined with a sιιpeΓ
rnarket multicinema aπd a paΓking house (for cca I 000 caΓs) should be built 011 their spot. This
sheer· town-planning nonsence wou ld draw inιo already overcrowded histoΓical centrc οΓ the
city a massi ve car traffic and a large number of cleι·ks. Tt also mean fu ι·ther decrease of permancnt inhabitants and thus undesiι·able social changes in the <Hea.
Both projects supported by prominent politicians, aι·e tιΌI1gly oposed not on ly by the state
heritage pΓeservation agencie , but also by Prague ' citizens ι·epresented by various NGO's like
τl1e Club fΌι· 0 \d Pι·ague, Prague I11itiative 2002, The Pankrac Society a11d oth eΓs. The fi11al
dccisio11 ha not bee11 done yet.
The contributio11 complemented with . lide will end with a call for an inteι·11atio11al solidarity
a11d help i11 the campaigns. Historic Prague, 011e of the most beautiful cities i11 the world,
ccι·ιai11ly deserves it.

DEVELOPING ΤΗΕ HERITAGE- GUilliNG

ΤΗΕ

FUTURE
Nils Ahlberg

Senίor execιιtίve offίcer

Centra/ Board of Natίonal Antίquίtίes SWEDEN
AbstΓact

Mo11itoring the Cultural Heritage hould be a11 i11tegrated part of physical planni11g. It is a
process i11volvi11g a series of steps and special ists of many kinds, and it is taking placc on a
numbeΓ of levels. For Historic Towns, the level of "aΓea protection" is particu laΓi y iιηpo Γtant
In Sweden theΓe i a system of 'Άreas of National Impon ance". The legislation says that the
hi sιorical va/ιιes of these shall be protected. Thi s foΓces us to analyse and detϊne these values iπ
a coιηpaΓative , national peΓspective. It i s needed !Όι· t11e des ignation οΓ the aΓca, but can also be
used a. the basis fοι· guidelines for futuι·c develoρn1ent, a11d as a ιοοl Γοι· decisioπs and Γol l ov.ι
ing-up. This makes the analyses, and tl1e ρrese11tation of it, a key i. sue in the plnnning pι·ocess
thc staning-point fοΓ the following steps, giv ing ϊ.ιι·guιη e nts. Γai s in g LΙ WUΓCΙ1ess. se ικliι1 g "s ignals", wl1at changes can be done ϊ:ιnd whω is not cιcceptab lc.
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