
Cea mai înaltã clãdire
de lemn din Europa,
gata de restaurare

O
rfelinatul Prinkipo
Greek, cea mai
mare construcþie
de lemn din Euro-
pa, respectiv a
doua din lume,

amplasat în Büyükada - una din
cele nouã insule ale Principilor de
pe coasta oraºului Istanbul -, ur-
meazã sã fie restaurat dupã ce, anul
trecut, începuse sã se prãbuºeascã.

Patriarhul Bartolomeu I, liderul
creºtinilor ortodocºi din Istanbul, a
anunþat recent cã Patriarhia Orto-
doxã Greceascã Fener se va ocupa
de restaurarea clãdirii, în pofida tu-
turor dificultãþilor tehnice ºi econo-
mice, potrivit dailysabah.com.

"Pentru restaurare, dorim sã ajun-
gem la autoritãþile statului, la muni-
cipalitãþi, la organizaþiile non-guver-
namentale (ONG-uri) ºi la toþi iubito-
rii Istanbulului, ca sã obþinem spri-
jin", a spus Bartolomeu I, adãugând:
"Numai cu o astfel de cooperare ex-
tinsã aceastã problemã poate fi re-
zolvatã, iar orfelinatul poate fi redat

Istanbulului". Conform afirmaþiilor
sale, bogãþia culturalã ºi arhitectura-
lã a orfelinatului poate fi transferatã
în viitor, dupã restaurare.

Subliniind trãsãturile arhitectura-
le ale clãdirii iconice, Bartolomeu I a
spus cã este "datoria de conºtiinþã a
tuturor" sã punã capãt procesului
de degradare pe care l-a experi-
mentat orfelinatul în ultimele dece-
nii.

Laki Vingas, coordonatorul pro-
iectului de restaurare a orfelinatu-
lui, a declarat cã lucrãrile prelimina-
re pentru restaurare au fost finaliza-
te. Domnia sa a adãugat: "Din pãca-
te, 50% din acoperiº este distrus,
totul este deteriorat. Aproximativ
60% din etajul al patrulea s-a prã-
buºit, iar 40% din etajele al treilea ºi
al patrulea sunt la fel. Ar trebui am-
plasat un sistem de protecþie ºi ele-
mente de susþinere, astfel încât clã-
direa sã nu fie distrusã".

Orfelinatul Prinkipo Greek a fost
inclus în 2018, de cãtre organizaþia
de patrimoniu cultural Europa

Nostra, pe lista "celor mai periclita-
te ºapte clãdiri din Europa", iar po-
trivit ahvalnews.com, în septem-
brie 2020, rezidenþii din Istanbul au
semnalat cã o parte a Orfelinatului
Prinkipo Greek a cedat.

Clãdirea a fost construitã în anul
1898 de arhitectul Alexander Valla-
ury, iar o perioadã a funcþionat ca
hotel ºi cazinou - Prinkipo Palace. În
1903, sultanul Abdulhamit al II-lea
a refuzat sã elibereze un nou per-
mis pentru cazinou, iar clãdirea a
fost vândutã Elenei Zarifi, soþia unui
proeminent bancher grec, care l-a
donat Patriarhiei Ecumenice a Con-
stantinopolului. Timp de peste 60
de ani, între 1903 ºi 1964, clãdirea a
fost folositã ca orfelinat de cãtre Pa-
triarhie, însã a început sã fie neglija-
tã încã din anii 1960, în contextul
tensiunilor dintre guvernul turc ºi
cetãþenii greci din Anatolia.

Orfelinatul, confiscat ulterior de
statul turc, a fost distrus de un in-
cendiu în 1980 ºi, expus condiþiilor
meteorologice nefavorabile, a cã-
zut într-o stare de dezintegrare ma-
sivã.

Dupã ce a pierdut un apel în
1997, în faþa unei Curþi turceºti, Pa-
triarhia Ortodoxã s-a adresat Curþii
Europene a Drepturilor Omului din
Strasbourg, care, în 2007, i-a recu-
noscut dreptul de a deþine proprie-
tatea clãdirii. Patriarhia Ortodoxã a
reuºit sã pãstreze controlul legal al
orfelinatului în 2010, iar în 2012,
Fondul Mondial al Monumentelor a
inclus clãdirea pe lista celor mai
ameninþate situri de patrimoniu
din lume.

Patriarhiei Ortodoxe i-au lipsit,
însã, resursele pentru restaurarea
orfelinatului, care necesitã ample
lucrãri.

În februarie 2020, Tuma Çelik, un
reprezentant al Partidului Demo-
crat al Poporului (HDP), atrãgea
atenþia cã orfelinatul "s-ar putea sã
nu supravieþuiascã condiþiilor de
iarnã", menþionând cã este respon-
sabilitatea Ministerului Culturii ºi
Turismului sã protejeze situl. Potri-
vit lui Çelik, în timp ce orfelinatul a
fost înapoiat teoretic Patriarhiei,
acesta a rãmas sub controlul Direc-
þiei Generale a Fundaþiilor din Tur-
cia, care a împiedicat Patriarhia sã
preia controlul deplin al sitului.

Dupã lupte legale, Patriarhia a
reuºit sã-ºi recupereze certificatul
de proprietate, iar în urma apariþiei
ºtirilor despre prãbuºirea parþialã a
acoperiºului clãdirii, Patriarhia
Ortodoxã Greacã a anunþat cã va
începe reconstrucþia sitului.

Potrivit Europa Nostra, clãdirea
orfelinatului are nevoie de o susþi-
nere financiarã de 50 de milioane
de euro ca sã fie restauratã. Odatã
restaurat, orfelinatul din Turcia ar
putea deveni un centru pentru dia-
log ecologic ºi inter-religios.

Europa Nostra susþine cã pe lista
celor ºapte clãdiri aflate în pericol
se mai numãrã biserici post-bizanti-
ne din Albania (în localitãþile Mos-
copole ºi Vithkuq), Centrul Istoric
din Viena, mãnãstirile ºi schitul Da-
vid Gareji din estul Georgiei, monu-
mentul Buzludja din Bulgaria ºi Ca-
zinoul din Constanþa, România. Pe
aceastã listã se aflã o singurã clãdi-
re din Europa de Vest, fabrica de
gheaþã Grimsby, cea mai veche fa-
bricã de gheaþã din Marea Britanie.
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