
Προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
Θέµα : Κτίριο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» 

 
Επειδή το ιστορικό του κτιρίου «Ευαγγελισµός» δεν είναι γνωστό στο σύνολο των µελών της 
Συγκλήτου, επιτρέψτε µου µια σύντοµη εισαγωγή. Το κτίριο της παλιάς Κλινικής «Ευαγγελισµός», 
που κτίσθηκε στις αρχές του προηγούνενου αιώνα, περιήλθε στην ιδιοκτησία του Πανεπιστηµίου 
Κρήτης µετά από δωρεά του ενός τρίτου στο Τµήµα Ιατρικής και αγορά του υπολοίπου από το 
Πανεπιστήµιο επί Πρυτανείας Γεωργίου Γραµµατικάκη. Το κτίριο ευρίσκεται στο κέντρο του 
Ηρακλείου επί οικοπέδου περίπου 600 τ.µ. και διαθέτει δοµηµένη επιφάνεια περί τα 1200 τ.µ. 
συµπεριλαµβανοµένου του υπογείου. Το κτίριο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο 
µε απόφαση του Τµήµατος Νεωτέρων Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού (ΦΕΚ 190/Β/21-3-
1996). Εποµένως για οποιαδήποτε επέµβαση στο κτίριο (επισκευές, συντήρηση, προσθήκη κλπ.) 
απαιτείται η έγκριση της 7ης Εφορείας Νεωτέρων Μνηµείων. 
 
Για την αξιοποίηση και ανάπλαση του κτιρίου το 1997, επί Πρυτανείας Χριστίνας Σπυράκη, το 
Πανεπιστήµιο συγκρότησε Επιτροπή µε συµβουλευτικό χαρακτήρα από τους (µε αλφαβητική σειρά): 
Βασιλάκη Μανόλη, Γραµµατικάκη Γιώργο, Καλοκαιρινό Αλέξη, Κουγιουµτζάκη Γιάννη, 
Κωνσταντόπουλο Πάνο, Μανούσο Ορέστη, Νικολάου Χρήστο, Σαββάκη Μπάµπη, Τζοµπανάκη 
Χρυσούλα και Τσαµπαρλάκη Γιάννη. Η Επιτροπή φρόντισε για την αποτύπωση του κτιρίου από την 
Τεχνική Υπηρεσία του Πανεπιστηµίου, εκπόνησε προτάσεις σχετικά µε τις απαιτούµενες µελέτες για 
την αποκατάσταση του κτιρίου, αναζήτησε τρόπους χρηµατοδότησης και κύρια πρότεινε χρήσεις µε 
βάση τις ανάγκες της Πανεπιστηµιακής κοινότητας και τη θέση του κτιρίου. Κύρια αποστολή του 
κτιρίου θα ήταν η σύνδεση του Πανεπιστηµίου µε την πόλη του Ηρακλείου και την τοπική κοινωνία. 
Θα µπορούσε να αποτελεί ένα πολυδύναµο πολιτιστικό κέντρο / πανεπιστηµιακή λέσχη για το σύνολο 
της πανεπιστηµιακής κοινότητας για δραστηριότητες πληροφόρησης, διάδοσης της επιστηµονικής 
γνώσης, πολιτιστικές. Συµπληρωµατικά θα ήταν εντευκτήριο εσωτερικά για τα µέλη του 
Πανεπιστηµίου και για τις σχέσεις τους µε  την κοινωνία του Ηρακλείου. Σ’ αυτό το πλαίσιο είχε 
προταθεί και είχε γίνει δεκτή η ίδρυση Μουσείου της Ιατρικής. 
 
Για την ιστορία αναφέρεται εδώ ότι όσο λειτουργούσε η Επιτροπή δέχθηκε προτάσεις για προσωρινή 
χρήση µέχρι την εξεύρεση πόρων για την εφαρµογή του σχεδιασµού που το Πανεπιστήµιο είχε 
χαράξει. Αρχικά από το ∆ήµο Ηρακλείου για να στεγάσει το Μουσείο της Μάχης της Κρήτης, και 
ακολούθως από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας σε αναµονή της µόνιµης εγκατάστασής του στο 
ανακαινισµένο και αναπλασµένο κτίριο της Ηλεκτρικής. Με σύνεση και µε γνώµονα τη µακρόπνοη 
προοπτική του κτιρίου η Επιτροπή απέρριψε και τις δύο δελεαστικές προτάσεις. Θα εξηγήσω 
παρακάτω γιατί οι αποφάσεις της Επιτροπής ήταν ορθότατες µε µόνο κριτήριο το έργο της 
ανάπλασης. 
 
Το κτίριο έχει ανάγκη σηµαντικών εργασιών που ξεκινούν από στατική θωράκιση και φθάνουν ως την 
εσωτερική διαµόρφωση και τις εσωτερικές εγκαταστάσεις. Πράγµατι η πρώτη µελέτη που απαιτείται 
αφορά στη στατική αντοχή του κτιρίου µε µετρήσεις τόσο στο σκυρόδεµα, όσο και στον οπλισµό του. 
Ακολούθως απαιτείται το κτιριολογικό πρόγραµµα, που καθορίζεται από τη χρήση, ώστε να 
προχωρήσει η αρχιτεκτονική µελέτη εσωτερικής διαµόρφωσης των χώρων. Τότε θα µπορεί να τεθεί 
το ζήτηµα της στατικής µελέτης και θα φανούν οι ανάγκες στατικής θωράκισης, που εξαρτώνται 
άµεσα από τη χρήση. Θα ήταν διαφορετικές αυτές οι ανάγκες εάν το κτίριο χρησιµοποιούνταν για 
γραφεία, διαφορετικές εάν χρησιµοποιούνταν ως Μουσείο, και διαφορετικές εάν διαθέτει ένα θέατρο 
ή µια αίθουσα διαλέξεων. 
 
Με δοσµένο ότι η ανάπλαση και αποκατάσταση του κτιρίου θα γίνει άπαξ, προσωρινή χρήση νοείται 
µόνο µε δύο τρόπους. Είτε το κτίριο χρησιµοποιείται ως έχει χωρίς καµία επέµβαση, είτε 
ανακαινίζεται και αναδιαµορφώνεται κατά το σχεδιασµό της οριστικής χρήσης, και εφόσον µπορεί να 
φιλοξενηθεί προσωρινά άλλη δραστηριότητα, αυτή εγκαθίσταται σε µέρος του αναπλασµένου κτιρίου. 
 
Ας έλθουµε τώρα στην πρόταση του Τµήµατος Ιατρικής αναφερόµενοι στο σύνολο των παραµέτρων 
του ζητήµατος. Ζητείται η προσωρινή στέγαση του Εθνικού Κέντρου Αθλητικής Όρασης ως µέρους 



του ∆ιεθνούς Ιατρικού Εκπαιδευτικού Κέντρου. Υπενθυµίζω ότι το Κέντρο Αθλητικής Όρασης 
ιδρύθηκε από το Υφυπουργείο Αθλητισµού πριν µερικούς µήνες, επί υφυπουργίας του σηµερινού 
∆ηµάρχου Ηρακλείου κ. Κουράκη, και εντάσσεται στα Ολυµπιακά έργα. Από την άλλη πλευρά για 
µεγάλο πλέον διάστηµα το κτίριο τελεί υπό κατάληψη από οµάδα φοιτητών και χρησιµοποιείται από 
άστεγους παρά την επικινδυνότητα του κτιρίου και δηµιουργώντας προβλήµατα στη δηµόσια εικόνα 
του Πανεπιστηµίου. 
 
Περιττό να αναφέρω ότι θεωρώ σηµαντική συµβολή την αποκατάσταση του κτιρίου και την απόδοσή 
του σε χρήση. Ωστόσο απαιτείται συνέπεια και σεβασµός στις προηγούµενες αποφάσεις, γιατί 
εκφράζουν τη συλλογική βούληση του Πανεπιστηµίου και γιατί η όποια προσωρινή παραχώρηση δεν 
θα µπορούσε να επιτραπεί να καταστεί στο µέλλον οριστική εκχώρηση. Αν οι εγκαταστάσεις δεν 
ακολουθούν τον αρχικό σχεδιασµό ο κίνδυνος είναι ορατός να κριθεί ασύµφορη η αλλαγή χρήσης 
αργότερα. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να τονίσω για το Ηράκλειο την απόλυτη προτεραιότητα 
ολοκλήρωσης των κτιρίων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. Το Τµήµα 
Μαθηµατικών λειτουργεί από το 1977 και το Τµήµα Επιστήµης Υπολογιστών από το 1984 και είναι 
άδηλο πότε θα εγκατασταθούν σε νέα κτίρια. Εξάλλου, επειδή το θέµα του Εθνικού Κέντρου 
Αθλητικής Όρασης αποτέλεσε αντικείµενο της προεκλογικής διαµάχης κατά τις τελευταίες δηµοτικές 
εκλογές, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε το Πανεπιστήµιο να µην εµφανισθεί εµπλεκόµενο στο 
πρόβληµα, µε κίνδυνο να πυροδοτηθούν αντιδράσεις από τους σηµερινούς χρήστες του κτιρίου. 
Απαιτείται εποµένως προσεκτική αντιµετώπιση που να µπορεί να ανταπεξέλθει σε ενδεχόµενους 
σκοπέλους, και σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζει τη Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστηµών. 
 
Με σεβασµό στην οµόφωνη απόφαση του Τµήµατος Ιατρικής θεωρώ ότι η µόνη παραχώρηση που θα 
µπορούσε να γίνει αποδεκτή από το Πανεπιστήµιο είναι η προσωρινή αντικατάσταση του Μουσείου 
Ιατρικής  από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικής Όρασης. Σηµειώνω ότι η αλλαγή δεν είναι µικρής 
σηµασίας, γιατί µία χρήση διάδοσης επιστηµονικής γνώσης µετατρέπεται, έστω και προσωρινά, σε 
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών, εφόσον το Εθνικό Κέντρο Αθλητικής Όρασης θα λειτουργεί 
αυτοχρηµατοδοτούµενο. 
 
Θα πρότεινα εποµένως στη Σύγκλητο τα ακόλουθα: 

• Το κτιριολογικό πρόγραµµα του Πανεπιστηµίου για το Ηράκλειο διατηρεί σε απόλυτη 
προτεραιότητα την ολοκλήρωση των κτιρίων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών 
Επιστηµών. 

• Γίνεται αποδεκτή η προσφορά από το υπό ίδρυση Εθνικό Κέντρο Αθλητικής Όρασης της 
αποκατάστασης του κτιρίου «Ευαγγελισµός», µε την προϋπόθεση ότι δεν θα ανατραπούν οι 
σχεδιασµοί του Πανεπιστηµίου και εφόσον περιορισθεί στους χώρους του Μουσείου 
Ιατρικής. 

• Η αποκατάσταση του κτιρίου είναι πλήρης, µε βάση την τελική χρήση, και δεν απαιτεί άλλες 
επενδύσεις, πλην ίσως εξειδικευµένου εξοπλισµού που θα κρίνονταν αναγκαίος για γενική 
χρήση από το σύνολο του Πανεπιστηµίου. 

• Ανασυγκροτείται και επανενεργοποιείται η Επιτροπή του κτιρίου «Ευαγγελισµός» ως 
συµβουλευτική της Συγκλήτου και της Πρυτανείας για την επικαιροποίηση των 
αποφάσεων χρήσης και για αναζήτηση πρόσθετων πόρων για την ανάπλαση του 
κτιρίου. 

• Η αποκατάσταση του κτιρίου τελεί υπό την εποπτεία του Τεχνικού Συµβουλίου. 
 
Θεωρώ ότι η πρόταση αυτή ικανοποιεί ισορροπηµένα όλους τους ενδιαφερόµενους, δεν αφήνει 
περιθώρια αντιδράσεων από την πλευρά των φοιτητών, αφού το κτίριο θα είναι ανοικτό και σε αυτούς 
τόσο για εκπαιδευτικές όσο και για πολιτιστικές δραστηριότητες και συναντήσεις. Επιπλέον θα 
διευκολύνει τις συνεργασίες του Πανεπιστηµίου µε το ∆ήµο στο πλαίσιο των συµφωνιών που έχουν 
υπογραφεί. 
 
Ηράκλειο, 17 Φεβρουαρίου 2003 
Γιώργος Τζιρίτας 
 


