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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Η απνθαηάζηαζε ηνπ Εζληθνύ Θεάηξνπ ηεο Ρόδνπ είλαη ινγηθό λα απαζρνιεί έληνλα ηελ
θνηλσλία ηνπ ηόπνπ καο, θαζώο ην κλεκείν απηό απνηειεί έλα εμαίξεην δείγκα
αξρηηεθηνληθήο ζην θέληξν ηεο πόιεο κε κεγάιε ηζηνξία. Δπζηπρώο ε εηθόλα ηνπ, ηα
ηειεπηαία ρξόληα, δελ είλαη απηή πνπ ηνπ αξκόδεη.
Καηά θαηξνύο δεκνζηνπνηνύληαη δηάθνξεο θξίζεηο, ηεθκεξησκέλεο ή κε, γηα ηελ πνξεία ηνπ
έξγνπ, ηηο κειέηεο θαη ηελ όιε ηξνπή πνπ έρεη πάξεη ην ζέκα. Η Ε.Μ.Δ.Τ.Δ.Α.. Δσδ/ζνπ
ζεσξεί ζθόπηκν λα πάξεη ζέζε θαη λα αλαθεξζεί ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη από
ηνπο ζπλαδέιθνπο Μεραληθνύο ηεο Δηεύζπλζεο Μεζαησληθήο Πόιεο & Μλεκείσλ
(Δ.Μ.Π.&Μ.) ηνπ Δήκνπ Ρόδνπ, πνπ από ην 2007 έζεζαλ πςεινύο ζηόρνπο θαη επεδίσμαλ
κε θάζε κέζν λα αληαπνθξηζνύλ ζην δύζθνιν εγρείξεκα εθπόλεζεο ησλ εμεηδηθεπκέλσλ
κειεηώλ απνθαηάζηαζεο ηνπ Εζληθνύ Θεάηξνπ.
πλνπηηθά ζα ζέιακε λα αλαθέξνπκε όηη, παξά ηνλ κηθξό αξηζκό ππαιιήισλ θαη ηελ
έιιεηςε βαζηθώλ εηδηθνηήησλ ζην πξνζσπηθό ηεο, ε Δ.Μ.Π.&Μ., κε ηελ έκπξαθηε ζηήξημε
πνιιώλ θνξέσλ θαη εζεινληώλ, όπσο ηνπ Σ.Ε.Ε. Δσδ/ζνπ, Μεραληθώλ δηαθόξσλ
εηδηθνηήησλ θαη απιώλ πνιηηώλ, εθπόλεζε θαη νινθιήξσζε νξηζηηθέο κειέηεο νη νπνίεο
είλαη έηνηκεο από ην 2013 θαη είλαη νη αθόινπζεο: Ιζηνξηθή ηεθκεξίσζε, Οξηζηηθή
Αξρηηεθηνληθή

Μειέηε,

Μειέηε

ηαηηθνύ

Φνξέα,

Οξηζηηθή

Ηιεθηξνινγηθή

θαη

Μεραλνινγηθή Μειέηε, Οξηζηηθή Μειέηε θεληθήο Λεηηνπξγίαο θαη Οξηζηηθή κειέηε
Αθνπζηηθήο. Οη θύξηνη άμνλεο ζηνπο νπνίνπο βαζίζηεθε ε πξόηαζε επέκβαζεο είλαη νη εμήο:
-

Αληηκεηώπηζε ηνπ θηηξίνπ σο κλεκείν θαη απνθαηάζηαζε απηνύ θαηά ην δπλαηόλ
πιεζηέζηεξα ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, κε ηνλ απαξαίηεην ηερλνινγηθό θαη ιεηηνπξγηθό
εθζπγρξνληζκό ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ζύγρξνλεο απαηηήζεηο θαη αλάγθεο

-

Αμηνπνίεζε ηνπ αξρηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη ηνπ απζεληηθνύ πιηθνύ κε γλώκνλα ηελ
αεηθόξν ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ, ηε ρξήζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο θαη
παξαδνζηαθώλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνύ, δξνζηζκνύ θαη ιεηηνπξγίαο, κε ην κηθξόηεξν

δπλαηό θόζηνο, νξζνινγηθή ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ζε βάζνο ρξόλνπ, αιιά θαη
αλάδεημε ηνπ θηηξίνπ όρη κόλν σο δνρείνπ πνιηηηζκνύ, αιιά θαη σο αληηθεηκέλνπ κε δηθή
ηνπ πνιηηηζηηθή ππεξαμία
-

Λεηηνπξγηθή κεηαηξνπή ζε θέληξν πνιηηηζκνύ, αλνηρηό γηα ην θνηλό, κε θεληξηθή
αίζνπζα 700 ζεαηώλ γηα ζέαηξν, κηθξέο όπεξεο, ρνξό θαη κνπζηθή, κηθξή πεηξακαηηθή
ζθελή, αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ, ρώξνπο κόληκσλ αιιά θαη πεξηνδηθώλ εθζέζεσλ,
ρώξν βηβιηνζήθεο θαη ηζηνξηθνύ αξρείνπ

Είλαη αλακθίβνιν όηη νη ππάξρνπζεο νξηζηηθέο κειέηεο εμαζθαιίδνπλ ηε δηαηήξεζε ησλ
κνξθνινγηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ θηεξίνπ, θαζώο θαη ηε ζπκβαηόηεηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο
θαη ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ κλεκείνπ κε ηελ πξνηεηλόκελε ρξήζε. Aπό δσ θαη πέξα όκσο,
είλαη απαξαίηεηε ε ζύληαμε κειεηώλ εθαξκνγήο, θαζώο θαη ηεπρώλ δεκνπξάηεζεοπξνϋπνινγηζκνύ, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνύλ όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ
απξόζθνπηε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη λα δηαζθαιηζηεί ε πνηόηεηα απηνύ κε απζηεξέο
πξνδηαγξαθέο πνπ ζα απνηεινύλ εγγύεζε γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ ζεάηξνπ.
Ο Δήκνο Ρόδνπ, βαζηδόκελνο ζηηο νξηζηηθέο κειέηεο είλαη ζε ζέζε πξνρσξήζεη ζηελ
νινθιήξσζε ησλ κειεηώλ κόλν κε ηελ πξόζιεςε εηδηθώλ ζπκβνύισλ γηα ηελ αθνπζηηθή
θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζθελήο, αιιά θαη ηελ θαηάξηηζε νκάδαο εξγαζίαο κε κεραληθνύο
όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη απνθιεηζηηθή ελαζρόιεζε κε ην ζέαηξν. ε ελαιιαθηηθή
πεξίπησζε ην θόζηνο αλάζεζεο ησλ κειεηώλ ζε ηδηώηεο κεραληθνύο πξνθύπηεη από ηελ
ηζρύνπζα λνκνζεζία (Ν.3316/2005, Ν.4413/2016).
Δελ είλαη δπλαηόλ ηε ζηηγκή πνπ ε πόιε καο δηεθδηθεί λα γίλεη πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηεο
Επξώπεο, λα κελ έρνπλ δξνκνινγεζεί ελέξγεηεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο, αιιά αλη’
απηνύ νη θαζ’ ύιελ αξκόδηνη λα μηθνπιθνύλ γηα ην πνηνο είλαη ππεύζπλνο. Άπνςε καο είλαη
όηη επηβάιιεηαη κηα αλνηρηή ζπδήηεζε γηα ην κέιινλ ηνπ θηεξίνπ, θαζώο θαη ε δέζκεπζε
ησλ αξκόδησλ ή εκπιεθόκελσλ θνξέσλ γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο όζνλ αθνξά ηελ εμεύξεζε
πόξσλ, ώζηε λα νινθιεξσζνύλ νη δηαδηθαζίεο θαη λα απνδνζεί ην θηήξην ζην θνηλό.
Θεσξνύκε όηη, θάζε παξαπέξα θαζπζηέξεζε ζε αλάιεςε πξσηνβνπιηώλ ζα είλαη
θαηαζηξνθηθή γηα ην κλεκείν.
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