Κύκλος εργαστηρίων-σεμιναρίων για φιλική στο περιβάλλον αρχιτεκτονική
στον Ξενώνα Στάμου Στούρνα
Ιστορικό
Ο Ξενώνας Στάμου Στούρνα είναι κληροδότημα της οικογένειας του πρόωρα
χαμένου (1962) φοιτητή της αρχιτεκτονικής Στάμου Στούρνα στο Σύλλογο
Αρχιτεκτόνων (τότε ΣΑΔΑΣ). Οι συσπουδαστές του μάλιστα τη χρονιά του θανάτου
του, οργάνωσαν σεμινάριο στη μνήμη του.
Με τις οικονομίες της οικογένειας του Στάμου Στούρνα αγοράσθηκε το θαυμάσιο
αρχοντικό Χατζηαργύρη (1861) στο χωριό Άλλη Μεριά του Πηλίου, το οποίο
επισκευάστηκε και διαμορφώθηκε σε Ξενώνα από τον ΣΑΔΑΣ και έκτοτε λειτουργεί
ως Ξενώνας των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής και των Αρχιτεκτόνων στη μνήμη του
(1).
Τα τελευταία χρόνια ο Ξενώνας μεταξύ άλλων και για λόγους οικονομικής
δυσπραγίας του Συλλόγου έχει περιπέσει σε μαρασμό.
Μια νέα ζωή
Το κτίσμα – το αρχοντικό – που προσφέρεται για φιλοξενία σε συνδυασμό με τον
εκτεταμένο χέρσο περιβάλλοντα χώρο το καθιστούν ιδανικό για τη λειτουργία ενός
κέντρου διερεύνησης αρχιτεκτονικών εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον, κάτι
σαν το κέντρο Franck Loyd Right στις ΗΠΑ, τηρουμένων των αναλογιών.
Oι σκέψεις και οι προβληματισμοί της επιτροπής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ «για φιλική στο
περιβάλλον Αρχιτεκτονική» (2), ξετυλίχθηκαν ξεκινώντας από δύο αδιαπραγμάτευτες
αρχές σε σχέση με τη διαχείριση τη λειτουργία και την αξιοποίηση του
κληροδοτήματος:
- η όποια χρήση, διαχείριση και αξιοποίηση πρέπει να σέβεται απόλυτα το πνεύμα
του κληροδοτήματος και παράλληλα
- πρέπει να είναι υποδειγματική τόσο για τους αρχιτέκτονες όσο και για τη κοινωνία.
Ο κύκλος των σεμιναρίων για φιλική στο περιβάλλον Αρχιτεκτονική
Με γνώμονα αυτές τις κατευθύνσεις, από τον Οκτώβρη του 2009 ξεκίνησε ο κύκλος
των εβδομαδιαίων εργαστηρίων-σεμιναρίων για φιλική στο περιβάλλον αρχιτεκτονική
με εισήγηση και διοργάνωση της ομώνυμης επιτροπής του ΣΑΔΑΣ.
Ο χαρακτήρας των εργαστηρίων-σεμιναρίων
Η θεματολογία των Εργαστηρίων-Σεμιναρίων αφορά:
- Προβλήματα αποκατάστασης και συντήρησης που παρουσιάζουν τα παραδοσιακά
κτίρια, με συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς το παραδοσιακό κτίριο του Ξενώνα
Στάμου Στούρνα που φιλοξενεί τα Εργαστήρια-Σεμινάρια
- Σχετικά με την παραδοσιακή δόμηση τα διδάγματά της και την αξιοποίησή τους
- Διερευνώνται εφαρμογές και τεχνικές επεμβάσεων που δεν θα αλλοιώνουν τις
βιοκλιματικές ιδιότητες των στοιχείων του κτιρίου, αλλά θα θεραπεύουν και θα
βελτιώνουν την απόδοσή τους
- Διερευνώνται εναλλακτικές τεχνικές δόμηση
Τα εργαστήρια-σεμινάρια
Έχουν γίνει έως σήμερα τα εξής εργαστήρια-σεμινάρια του κύκλου αυτού για
φοιτητές της αρχιτεκτονικής και νέους αρχιτέκτονες:
1ο Οκτώβρης 2009

2ο Μάης 2010
3ο Οκτώβρης 2010
4ο Μάης 2011
Το επόμενο σεμινάριο αυτού του κύκλου θα γίνει τον Μάη του 2012
(1) Οποιοσδήποτε φοιτητής της αρχιτεκτονικής ή αρχιτέκτονας κατόπιν συνεννόησης
με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων μπορεί να φιλοξενηθεί.
(2) Επιτροπή στα πλαίσια του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που συστάθηκε το 2007, με
πρωτοβουλία αρχιτεκτόνων, ευαισθητοποιημένων στην καλλιέργεια των αξιών και
την ανάπτυξη νέων ιδεών της φιλικής στο περιβάλλον αρχιτεκτονικής.

