Σας καληµερίζω εκ µέρους του ΥΠΠΟΑ στη σηµερινή ηµερίδα για τις εµφανείς και
αφανείς ενισχύσεις των µνηµείων.
Θα προσεγγίσω το θέµα αναφερόµενη στους αφανείς συντελεστές των εργασιών της
αναστήλωσης, που µε γνώση, αφοσίωση, πάθος και µεράκι επιτελούν ένα έργο
επίπονο και σηµαντικό, για το οποίο τους συγχαίρω θερµά και τους εύχοµαι να
έχουν πάντα το ίδιο κέφι να συµβάλλουν στη διάσωση των µνηµείων, την αναβίωσή
των και να τα καθιστούν αναγνώσιµα στους ανθρώπους, ευαισθητοποιώντας τους στα
θέµατα διατήρησης και ανάδειξης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.
Εξάλλου, η διάσωση ενός µνηµείου, το οποίο αποτελεί φορέα ιστορικής µνήµης,
συντελεί και συµβάλλει στην αειφορία του πλανήτη µας.
Η έννοια της αειφορίας µπορεί να προέρχεται από τη δασολογική ορολογία, ωστόσο
εάν διαβάσουµε την ακόλουθη φράση του Χ. Φον Κάρλοβιτς, που πρώτος
χρησιµοποίησε την έκφραση αειφόρος τo 1713 και είπε: «Η τέχνη, η επιστήµη και το
καθεστώς αυτής της χώρας βασίζεται στη δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης του
ξυλώδους κεφαλαίου µε τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή, µόνιµη και
αειφορική εκµετάλλευσή του, διότι αυτό είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση χωρίς
την οποία δεν µπορεί η χώρα να υπάρξει» και βάλλουµε τη λέξη µνηµειακού
πλούτου, δηλαδή «η τέχνη, η επιστήµη και το καθεστώς αυτής της χώρας βασίζεται
στη δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης του µνηµειακού πλούτου µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή, µόνιµη και αειφορική εκµετάλλευσή του, διότι αυτό
είναι µια απαραίτητη προϋπόθεση, χωρίς την οποία δεν µπορεί η χώρα να υπάρξει»,
τότε συνειδητοποιεί κανείς τη σηµασία της διατήρησης του µνηµειακού της πλούτου
ως εργαλείου για την επίτευξη της αειφόρου και βιώσιµης ανάπτυξης, στα πλαίσια
του συνόλου του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος του ανθρώπου.
Είναι προφανές ότι η επίτευξη της αειφορίας στον αστικό χώρο έχει έντονα
κοινωνική διάσταση.
Η διάσωση των ιστορικών κελυφών, ως ένα βαθµό διασφαλίζεται από τη
λελογισµένη επανάχρησή τους, σ’ ένα περιβάλλον περιβαλλοντικά βιώσιµο και
αποδεκτό από τον χρήστη, τον οποίο τα καθηµερινά προβλήµατα δεν θα εξωθήσουν
να αναζητήσει καλύτερες συνθήκες ζωής αλλού.
Τα έργα των προηγούµενων γενεών εξάλλου, που συγκροτούν την πολιτιστική
κληρονοµιά, είναι σαφώς µη ανανεώσιµα και απαιτούν διαφύλαξη.
Πέραν όµως της διαπιστωµένης αναγκαιότητας της διατήρησης µνηµειακού µας
πλούτου, ερχόµαστε καθηµερινά αντιµέτωποι µε τα πρακτικά προβλήµατα που
αφορούν στη συντήρηση και ανάδειξή των.

Ο σεισµός για παράδειγµα, φυσικό φαινόµενο πολύ συχνό στον ελλαδικό χώρο, έχει
ιδιαίτερες επιπτώσεις στα µνηµεία, καθώς επιβαρύνει την κατάσταση ενός κελύφους
ήδη βεβαρυµένου από το χρόνο και όχι µόνο.
Οι µελετητές του µνηµείου που έχουν την ευθύνη της διαχείρισής του, έχουν να
αντιµετωπίσουν αφενός µεν την ανάγκη απαλοιφής του κινδύνου για τους
διερχοµένους, τους τυχόν χρήστες, τους επισκέπτες του µνηµείου και αφετέρου της
διαφύλαξης της ακεραιότητάς του.
Η επέµβαση λοιπόν που απαιτείται πρέπει να δικαιολογείται από την ανάγκη για την
προστασία του απέναντι στη φθορά του χρόνου ή των φυσικών φαινοµένων, τις
νεωτερικές επεµβάσεις, που αλλοιώνουν την αρχιτεκτονική τυπολογία του, αλλά και
την ανάδειξή του, τη διδακτική παρουσία του, την αναγνωσιµότητά το, και τέλος την
εξυπηρέτηση µιας νέας χρήσης του, συµβατής µε το χαρακτήρα και τις δυνατότητες
της φέρουσας ικανότητάς του.
Οι διεθνείς αρχές της προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς καθορίζουν τον
τρόπο προσέγγισης των µνηµείων αναφορικά µε τη συντήρηση, την ενίσχυση και την
αποκατάστασή των.
Η Ελληνική Νοµοθεσία, απόλυτα συµβατή µε αυτές, όπως έχουν αποτυπωθεί µε τη
Χάρτα της Βενετίας (1964), τη διακήρυξη του Άµστερνταµ, τη Σύµβαση της
Γρανάδας, τη συνθήκη των Παρισιών, και, τα διεθνή Συµπόσια, αλλά και τις
διεθνείς πρακτικές και την εµπειρία – καλή ή κακή – που αποκοµίζουµε στο διάβα
του χρόνου, εκφράζεται κυρίως µε το Νόµο «για την προστασία των αρχαιοτήτων και
εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς», που αποτελεί και την κωδικοποίηση των
Νόµων που στοχεύουν στην προστασία των µνηµείων.
Ωστόσο, ο τρόπος προσέγγισης του µνηµείου, για την αποκατάστασή του, είναι
καθοριστικός, τόσο για τη µετέπειτα ζωή του, όσο και την περιφρούρηση της
αυθεντικότητάς του.
Οι επεµβάσεις σ’ αυτό δεν πρέπει να στοχεύουν στον αποκλεισµό βλαβών στο
µέλλον, και κυρίως αναφέροµαι στις βλάβες από σεισµό ή άλλα φυσικά φαινόµενα.
Το µνηµείο αν είναι πληγωµένο από το σεισµό, πρέπει να το επαναφέρουµε στην προ
του σεισµού κατάσταση ισορροπίας του.
Οι σύγχρονες επεµβάσεις να είναι αναστρέψιµες και διακριτές, χωρίς να είναι εις
βάρος της συνολική αισθητικής εικόνας του. Καµία σκηνογραφική προσπάθεια δεν
είναι επιτρεπτή, καθώς η ενίσχυση ή η συµπλήρωση ενός µνηµείου πρέπει να
αναφέρεται στην αρχική µορφή του κτιρίου, µε την ειλικρινή αποδοχή της αναγκαίας
σηµερινής επέµβασης σε αυτό, για την στήριξή του και γιατί όχι, την ενδυνάµωση της
αναγνωσιµότητάς του, εφόσον φυσικά έχουν µελετηθεί σε βάθος οι αρχιτεκτονικοί
κανόνες και η µορφολογία της αρχικής κατασκευής του.

Χαιρετίζω λοιπόν τη σηµερινή ηµερίδα και είµαι σίγουρη ότι τα
αποτελέσµατά της θα συµβάλουν αποτελεσµατικά στην προσπάθεια όλων µας στην
κατεύθυνση της διατήρησης και ανάπτυξης της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.

