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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιούσε
τις συνεδριάσεις της ολομέλειάς του σε διάφορες τοποθεσίες, σε χώρους που του
διέθεταν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα ή οι χώρες που το φιλοξενούσαν. Απέκτησε
δικό του χώρο μόλις το 1973, όταν κατασκευάστηκε στο Λουξεμβούργο το κτίριο
Schuman, το οποίο διέθετε ημικύκλιο (αίθουσα συνόδου) για τις συνεδριάσεις της
ολομέλειάς του.

Το κτίριο Schuman σχεδιάστηκε τη δεκαετία του ’60 και η κατασκευή του ξεκίνησε το
1970. Τα αρχικά σχέδια χρειάστηκε να προσαρμοστούν προκειμένου να ληφθεί
υπόψη η αναμενόμενη διεύρυνση των Κοινοτήτων. Τη δεκαετία του ’70,
πραγματοποιούνταν συνεδριάσεις ολομέλειας στο ημικύκλιο σε τακτική βάση.
Ωστόσο, με την αύξηση του αριθμού των βουλευτών μετά τις άμεσες εκλογές του
1979, η αίθουσα δεν ήταν πλέον αρκετά μεγάλη ώστε να χωρά όλους τους βουλευτές.

Το ημικύκλιο του Λουξεμβούργου είναι γνωστό για την καλλιτεχνική αξία του
διάκοσμού του, και ιδίως για το επιψευδαργυρωμένο ανάγλυφο που δημιούργησε η
Ομάδα NP2 από το Τορίνο. Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες που
έδωσαν οι καλλιτέχνες σε συνεντεύξεις σχετικά με το έργο τους αλλά και σχετικά με
το πώς ανέθεσε την εργασία αυτή στην ιταλική εταιρεία ο βέλγος εργολάβος που είχε
αναλάβει τη διαμόρφωση της αίθουσας.

Ο Emilio Colombo, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
απευθύνεται σε σύνοδο ολομέλειας στο Λουξεμβούργο το 1979.

Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο:

 Το κτίριο Schuman
 Το ημικύκλιο
 Η Ομάδα NP2
 Η δημιουργία του ανάγλυφου
 Η χρήση του ημικυκλίου
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Εξωτερική όψη του κτιρίου Schuman (2012).

Το κτίριο Schuman
Το κτίριο Schuman έχει στεγάσει διάφορα τμήματα της Γραμματείας του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου από το 1973. Παρά την αυστηρή όψη και τον διοικητικό χαρακτήρα του,
στεγάζει το πρώτο ημικύκλιο (αίθουσα συνόδου) που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε για
τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρόλο που η έδρα της Γραμματείας ήταν από την αρχή στο Λουξεμβούργο, το μόνο
κτίριο που είχε κατασκευαστεί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60 για να στεγάσει τα
ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ήταν ο Πύργος, ο οποίος εγκαινιάστηκε το 1966 και
φιλοξενούσε από κοινού το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Αργότερα μετατράπηκε και
πλέον λειτουργεί ως συνεδριακό κέντρο.

Οι αυξανόμενες δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και οι απαιτήσεις που αυτές
δημιούργησαν οδήγησαν σε διαπραγματεύσεις με το Μεγάλο Δουκάτο του
Λουξεμβούργου για την κατασκευή ενός διοικητικού κτιρίου στην περιοχή Kirchberg
Plateau. Χάρη στα έγγραφα που έχουν διατηρηθεί στη συλλογή του Γραφείου του Γενικού
Γραμματέα Hans Nord, μπορούμε λοιπόν να ανασυνθέσουμε τα διάφορα στάδια της
συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την κυβέρνηση του Λουξεμβούργου.

Το 1965, το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, το οποίο
εκπροσωπούσε στις συνεδριάσεις
ο Διευθυντής της Γενικής
Διεύθυνσης Γενικών Υποθέσεων
Pierre Ginestet, δρομολόγησε
διαπραγματεύσεις με το
Υπουργείο Δημοσίων Έργων του
Λουξεμβούργου, και ιδίως με τον
αρχιτέκτονα Laurent Schmit που
ήταν υπεύθυνος για το έργο.
Ιδιαίτερη σημασία για το
Κοινοβούλιο είχαν η
λειτουργικότητα και οι
υλικοτεχνικές πλευρές του έργου,
στο οποίο συμπεριλαμβανόταν η
κατασκευή περίπου 470 γραφείων με καλό φωτισμό (30 από τα οποία θα
χρησιμοποιούνταν από τις πολιτικές ομάδες και 15 για σκοπούς εκπροσώπησης), μιας
αίθουσας συνεδριάσεων για περίπου 100 άτομα με θαλάμους διερμηνείας, μιας
βιβλιοθήκης και διάφορων άλλων εγκαταστάσεων, όπως καφετέριας, κυλικείου και
αποθηκευτικών χώρων, μεταξύ άλλων και για τα αρχεία.1

Αφού επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με το έργο κατασκευής, τον Ιούνιο του 1970, το έργο
ανατέθηκε στην Compagnie d'Entreprises CFE (πρώην Compagnie Belge de Chemins de Fer et
d'Entreprises) με την ολοκλήρωσή του να έχει προγραμματιστεί έως τα τέλη του 1973.

Ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1970, η αναμενόμενη διεύρυνση της Κοινότητας, με την
προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της Δανίας, έθεσε
προβληματισμούς σχετικά με το μέγεθος του κτιρίου. Η τροποποίηση του έργου κρίθηκε
απαραίτητη και είχε ως αποτέλεσμα να προστεθεί ένας ακόμη όροφος ώστε να αυξηθεί η
χωρητικότητα του κτιρίου από 1.000 σε 1.200 άτομα. Παρόλο που οι εργασίες δεν είχαν
ακόμη ολοκληρωθεί, τον Ιανουάριο του 1973 μεταφέρθηκαν στο κτίριο τα πρώτα
τμήματα2, και έως τα τέλη του ίδιου έτους το κτίριο τέθηκε σε πλήρη λειτουργία. Έπειτα από



EPRS Το πρώτο ημικύκλιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μονάδα Ιστορικών Αρχείων Σελίδα 3 από 8

Simone Veil, Πρόεδρος του ΕΚ κατά τη διάρκεια του διαλόγου μεταξύ της
Ευρώπης και της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του
Ειρηνικού το 1979 στο Λουξεμβούργο.

πρόταση του Προέδρου του Κοινοβουλίου Cornelis Berkhouwer, δόθηκε στο κτίριο το
όνομα του Robert Schuman.3

Σήμερα, το κτίριο έχει έξι ορόφους πάνω από το έδαφος και δύο ακόμη ορόφους στο
υπόγειο, καθώς και δύο αυλές που παρέχουν φυσικό φως στις αίθουσες που υπάρχουν σε
αμφότερες τις πλευρές των διαδρόμων. Το κτίριο έχει μήκος 100 μέτρα, πλάτος 56 μέτρα
και ύψος 33 μέτρα και καταλαμβάνει επιφάνεια 36.000 τετραγωνικών μέτρων με όγκο
125.000 κυβικών μέτρων.

Ο τρόπος που χρησιμοποιούνταν οι διάφοροι όροφοι περιγράφεται σε ένα σύνολο σχεδίων
που βρέθηκαν σε αλληλογραφία του 19744: στο ισόγειο βρίσκονταν η βιβλιοθήκη και το
εστιατόριο· στον πρώτο όροφο υπήρχε το μπαρ των βουλευτών και τα γραφεία του
Προέδρου· ο δεύτερος όροφος οδηγούσε στους εξώστες του ημικυκλίου, τους θαλάμους
διερμηνείας και την αίθουσα ελέγχου. Στον ίδιο όροφο, υπήρχε αίθουσα Τύπου, τα γραφεία
του Γενικού Γραμματέα και ορισμένα γραφεία για αποκλειστική χρήση από τα μέλη του
Συμβουλίου. Ο τρίτος όροφος χρησιμοποιείτο από τις πολιτικές ομάδες, ενώ στον τέταρτο
όροφο βρίσκονταν τα γραφεία των Κοσμητόρων, μαζί με διοικητικά γραφεία, το τμήμα
εθιμοτυπίας, κάποιες κοινοβουλευτικές επιτροπές και γραφεία για μέλη του Συμβουλίου και
της Επιτροπής. Τον πέμπτο όροφο χρησιμοποιούσαν οι κοινοβουλευτικές επιτροπές, ενώ
στον έκτο εργάζονταν οι διερμηνείς και η τότε ΓΔ Δ, Έρευνα και Τεκμηρίωση. Οι δύο όροφοι
στο υπόγειο στέγαζαν το τυπογραφικό πιεστήριο, όπου τυπώνονταν και διανέμονταν
έγγραφα που ήταν απαραίτητα για τη λειτουργία του Κοινοβουλίου, καθώς και διάφορες
αίθουσες που χρησιμοποιούνταν για τεχνικές εργασίες και σκοπούς αποθήκευσης.

Το ημικύκλιο
Μετά την υπογραφή της Συνθήκης Συγχώνευσης, το Λουξεμβούργο, οι Βρυξέλλες και το
Στρασβούργο επιλέχθηκαν ως προσωρινοί τόποι εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Το 1965, οι υπηρεσίες της Γραμματείας εγκαταστάθηκαν στο Λουξεμβούργο, ενώ το
Στρασβούργο θα φιλοξενούσε τις συνόδους της ολομέλειας. Η συζήτηση γύρω από την
επιλογή μίας μόνο έδρας για το Κοινοβούλιο συνεχίστηκε ένθερμα τη δεκαετία του ’70. Η
κατασκευή ημικυκλίου που θα έδινε στους βουλευτές τη δυνατότητα να συνέρχονται σε
ολομέλεια πυροδότησε
ανησυχίες ότι το Κοινοβούλιο
θα εγκατέλειπε σταδιακά το
Στρασβούργο.

Τους λόγους για την απόφαση
αυτή εξήγησε ο ίδιος ο
Πρόεδρος Walter Behrendt
στην εναρκτήρια ομιλία του
στην πρώτη συνεδρίαση της
ολομέλειας στο κτίριο
Schuman: «Δεν πρόκειται
καθόλου για μείωση της
πολιτικής παρουσίας μας στο
Στρασβούργο. Πρόκειται,
ωστόσο, για μια προσπάθεια,
τόσο το 1973 όσο και τα
προηγούμενα έτη, να διαχειριστούμε με τον πιο οικονομικό τρόπο τον αυξανόμενο φόρτο
εργασίας που μας υποχρεώνει να πραγματοποιούμε ολοένα και περισσότερες περιόδους
συνόδου.»5
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Παρόλο που, κατά τις αρχικές συζητήσεις σχετικά με το εν λόγω έργο, το 1965, το
Κοινοβούλιο είχε ζητήσει την κατασκευή μεγάλης αίθουσας συνεδριάσεων για περίπου 100
άτομα, το 1970, ο Γενικός Γραμματέας Hans Nord, σε σημείωμά του προς τον Πρόεδρο
Mario Scelba6, αναφέρει σαφώς την ανάγκη για εξασφάλιση κατάλληλου χώρου και
συνθηκών εργασίας τόσο στο Στρασβούργο όσο και στο Λουξεμβούργο. Έτσι, το 1971, το
έργο διαμορφώθηκε έτσι ώστε να συμπεριλάβει την κατασκευή ημικυκλίου που θα έκανε
δυνατή την ομαλή διεξαγωγή συνεδριάσεων της ολομέλειας. Τα κριτήρια που έπρεπε να
πληροί η αίθουσα μπορούν να συναχθούν από σημείωμα που απέστειλε τον Ιανουάριο του
1971 ο Pierre Ginestet στον Hans Nord. Η αίθουσα έπρεπε να έχει επαρκή χωρητικότητα για
τους 142 βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά και δυνατότητα επέκτασης έως
και κατά 208 έδρες, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει και τους βουλευτές που θα
προσθέτονταν με την αναμενόμενη προσχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας
και της Δανίας (καθώς και της Νορβηγίας, η οποία αργότερα αποφάσισε να μην
προσχωρήσει στην ΕΕ). Επίσης, το ημικύκλιο έπρεπε να διαθέτει χώρο για τον Πρόεδρο και
το Προεδρείο του Κοινοβουλίου, βήμα για τους ομιλητές, τους εκπροσώπους του
Συμβουλίου και της Επιτροπής και των υπαλλήλων που τους συνόδευαν, και γραφείο για
τους στενογράφους. Το σχέδιο ήταν να δημιουργηθεί εξώστης στον επάνω όροφο, στον
οποίο η πρόσβαση θα ήταν δυνατή τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό της
αίθουσας, ο οποίος θα φιλοξενούσε μέγιστο αριθμό 200 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων
δημοσιογράφων και ατόμων από το ευρύ κοινό.7 Η αίθουσα έπρεπε να διαθέτει θαλάμους
διερμηνείας και τεχνικό εξοπλισμό, όπως ακουστικά, μικρόφωνα και τηλεοράσεις που θα
μετέδιδαν τους διαλόγους και θα εμφάνιζαν τα ονόματα των ομιλητών και τους τίτλους των
εκθέσεων που συζητούνταν.

Παρόλο που η προσοχή των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου είχε επικεντρωθεί πρωτίστως
στις τεχνικές και πρακτικές πλευρές της αίθουσας, το τελικό αποτέλεσμα χαρακτηρίζεται
επίσης από αξιοσημείωτη κομψότητα όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση. Η αίθουσα
έχει σχήμα παραλληλόγραμμου (28 μέτρα x 20 μέτρα) και έχει διακοσμηθεί με έναν φίνο
συνδυασμό διάφορων υλικών. Οι τοίχοι καλύπτονται από δέρμα, τα έδρανα είναι ξύλινα,
ενώ οι πολυέλαιοι και το ταβάνι είναι κατασκευασμένα από μέταλλο. Τα έδρανα των
βουλευτών έχουν τοποθετηθεί σε σχήμα U κοιτάζοντας προς το αναλόγιο και το βήμα του
Προέδρου. Στον πίσω τοίχο κυριαρχούσε το επιψευδαργυρωμένο ανάγλυφο που
δημιούργησε η Ομάδα NP2 από το Τορίνο. Στη μέση, υπήρχαν δύο πόρτες διακοσμημένες
με το ίδιο μοτίβο, που είχαν διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποτελούν μέρος του γλυπτού χωρίς
να ξεχωρίζουν από αυτό, και οδηγούσαν στο γραφείο του Προέδρου.

Το έργο της κατασκευής της αίθουσας ανατέθηκε στον βέλγο σχεδιαστή εσωτερικών
χώρων και επιπλοποιό René Simonis που, το 1928, είχε ιδρύσει την Entreprise Simonis, η
οποία συνεχίζει να λειτουργεί μέχρι και σήμερα και είναι γνωστή για τη συμμετοχή της σε
σημαντικά έργα, όπως η κατασκευή της αίθουσας της βελγικής Γερουσίας και της Bank
Brussels Lambert. Αυτό που δεν αναφέρουν τα έγγραφα είναι το πώς προέκυψε η ανάθεση
της διακόσμησης της αίθουσας στον Simonis και την Ομάδα NP2. Το γεγονός ότι δεν
υπάρχουν ίχνη του έργου αυτού στα ιστορικά αρχεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στα
αρχεία του Υπουργείου Δημοσίων Έργων του Λουξεμβούργου, αλλά ούτε και στα σχέδια
του αρχιτέκτονα Laurent Schmit, υποδηλώνει ότι η διαχείριση αυτής της πλευράς του έργου
πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου από την κατασκευαστική εταιρεία. Ο Simonis, ο οποίος
ήταν γνωστός στους βελγικούς κύκλους εκείνη την περίοδο, πιθανότατα επιλέχθηκε από
την Compagnie d'Entreprises (CFE) λόγω της αποδεδειγμένης πείρας του.

Χάρη σε συνεντεύξεις των μελών της Ομάδας NP2 και σε έγγραφα του αρχείου Nerone
Ceccarelli, κατορθώσαμε να διαπιστώσουμε ποια βήματα οδήγησαν στην ανάθεση της
δημιουργίας του επιψευδαργυρωμένου ανάγλυφου στην Ομάδα NP2.8
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Ο Giovanni Ceccarelli, γνωστός ως «Nerone», και ο Gianni Patuzzi, με την
ομάδα τους.

Η Ομάδα NP2
Η Ομάδα NP2 ιδρύθηκε από τον Giovanni Ceccarelli, γνωστό ως Nerone (1937-1996), και
τον Gianni Patuzzi (γεννηθείς 1932), ο οποίος εργάστηκε σε διεθνές επίπεδο9 από το 1962
έως το 197410, έλαβε σημαντικά βραβεία11 και συνεργάστηκε με διάσημους καλλιτέχνες,
όπως ο Emilio Vedova, ο Marcel Breuer και άλλοι. Οι δυο νέοι καλλιτέχνες γνωρίστηκαν κατά
τη διάρκεια των σπουδών τους στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βενετίας (Accademia di
Belle Arti) και συναντήθηκαν ξανά το 1959 στο Τορίνο, όπου ξεκίνησαν μια επιτυχημένη
συνεργασία από την οποία προέκυψε η ίδρυση της Ομάδας NP2 το 1962. Το έργο τους
βασιζόταν στην ιδέα της απελευθέρωσης της τέχνης από τα μουσεία και τις πινακοθήκες,
μέσω της ενσωμάτωσής της στην αρχιτεκτονική, με σκοπό να αποκτήσει πρόσβαση στην
τέχνη το ευρύτερο κοινό.

Το εργαστήριο Borgaro Torinese, όπου εργάζονταν οι δύο καλλιτέχνες, εξελίχθηκε σε
πραγματική εστία πειραματισμού και ήταν ανοιχτό στη συνεργασία με άλλους καλλιτέχνες
και τεχνίτες. Το εύρος των έργων τους ήταν μεγάλο και ποικίλο. Δημιουργούσαν και
κατασκεύαζαν μνημειώδη γλυπτά, έπιπλα, βάσεις και πάνελ, χρησιμοποιώντας διάφορες
τεχνικές από μεταλλουργία και ξυλουργική ως χρήση τσιμέντου και χαρακτική σε μάρμαρο,
που αναδείκνυαν την αυθεντική δημιουργικότητα και τις σπουδαίες τεχνικές δεξιότητές
τους. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, οι δυο καλλιτέχνες άρχισαν να διαφοροποιούν τις
δημιουργίες τους και, μαζί με τα μοναδικά έργα τέχνης τους (τα οποία συνέχιζαν να φέρουν
την υπογραφή της Ομάδας NP2), ξεκίνησαν επίσης να δημιουργούν επιχρίσματα και
αρχιτεκτονικά εξαρτήματα. Σύμφωνα με όσα μας είπε ο Gianni Patuzzi κατά τη διάρκεια της
συνέντευξής του, η Ομάδα εργαζόταν σκληρά στο εργαστήριο12, ωστόσο τα λόγια του
μαρτυρούν ακόμη τον ενθουσιασμό που χαρακτήριζε τις δημιουργίες της.

Το 1964, εντάχθηκε στην Ομάδα
NP2 και ο Piercarlo Ceccarelli,
νεότερος αδερφός του Nerone, που
μόλις ξεκινούσε την καριέρα του
στον τομέα της διαχείρισης. Ο
Piercarlo ανέλαβε τη διοίκηση και τη
διαφήμιση, και η συνεισφορά του
αποδείχτηκε ζωτικής σημασίας για
την προώθηση του έργου που
παρήγαγε η Ομάδα. Χάρη στις
εκθέσεις αρχιτεκτονικής που
επισκεπτόταν, κατόρθωσε να
δημιουργήσει ένα σημαντικό δίκτυο
επαφών με αρχιτέκτονες,
εκθεσιακούς χώρους, και γκαλερί
τέχνης και design, αρχικά στις
Ηνωμένες Πολιτείες και έπειτα στην
Ευρώπη.13 Οι πρώτες παραγγελίες
δεν άργησαν να έρθουν, τόσο από
ιδιώτες όσο και από δημόσιους φορείς.

Η δημιουργία του ανάγλυφου
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60, πραγματοποιήθηκαν εκθέσεις των έργων της NP2 σε
πολλούς εκθεσιακούς χώρους, όπως η γκαλερί του σχεδιαστή Roger Vanhevel, η οποία
λειτουργεί ακόμη στην Avenue Louise στις Βρυξέλλες. Πιθανότατα, από εκεί προέκυψε η
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Συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΟΚ στο
Λουξεμβούργο, 1976: Ο Jean, ο Μεγάλος Δούκας του Λουξεμβούργου,
και η Joséphine-Charlotte, η Μεγάλη Δούκισσα.

ανάθεση της δημιουργίας του ανάγλυφου στην Ομάδα. Δεδομένου ότι ο Simonis και ο
Vanhevel14 γνωρίζονταν τόσο προσωπικά όσο και επαγγελματικά, και ότι η Enterprise
Simonis βρισκόταν κοντά στην Galerie VanHevel εκείνη την εποχή, είναι πιθανό ότι ο
Simonis είδε τα έργα του Nerone και του Patuzzi σε αυτόν τον εκθεσιακό χώρο και τους
επέλεξε για την ολοκλήρωση του έργου του.

Η συνέντευξη με τον καλλιτέχνη, Gianni Patuzzi, τον Δεκέμβριο του 2014, μας βοήθησε να
εκμαιεύσουμε πολλές ακόμη πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία του ανάγλυφου. Ο
Patuzzi μας μίλησε για τη στιγμή που ο Piercarlo Ceccarelli έφερε στο εργαστήριο ένα
σχέδιο του τοίχου που επρόκειτο να διακοσμήσουν. Ο τοίχος είχε τέσσερις ορθογώνιες
οπές στο επάνω μισό, όπου θα στεγάζονταν οι θάλαμοι διερμηνείας. Το στοιχείο αυτό
ενέπνευσε τους καλλιτέχνες για τη δημιουργία του θέματός τους.

Το ανάγλυφο καλύπτει μια επιφάνεια 150 τετραγωνικών μέτρων (25 μέτρα x 6 μέτρα) και
αποτελείται από 83 ορθογώνια πάνελ από ψευδάργυρο, διαφόρων μεγεθών, τα οποία
έχουν τοποθετηθεί σε έξι επίπεδα. Το μοτίβο γύρω από τις τέσσερις οπές στο επάνω μέρος
θυμίζει τα ελληνικά διακοσμητικά μοτίβα. Οι ευθείες γραμμές στο επάνω μέρος του έργου
έρχονται σε αντίθεση με τις καμπύλες γραμμές του κάτω μέρους, οι οποίες πλαισιώνουν το
αφηρημένο γεωμετρικό μοτίβο σαν παρενθέσεις. Όπως είπε ο Nerone Ceccarelli, επρόκειτο
για ένα μήνυμα που δεν χρειαζόταν μετάφραση15. Το ανάγλυφο χρονολογείται από το 1972.

Το έργο δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου στο εργαστήριο Borgaro Torinese, όπου εργάζονταν
οι καλλιτέχνες μαζί με τους βοηθούς τους. Ολόκληρη η διαδικασία, από τον σχεδιασμό
μέχρι την ολοκλήρωση του γλυπτού, διήρκεσε περίπου δύο μήνες, από τους οποίους δύο
εβδομάδες αφιερώθηκαν στη βαφή των πάνελ και δύο εβδομάδες στη χάραξή τους.
Αρχικά, οι πλάκες είχαν διαστάσεις 1 μέτρο x 2 μέτρα και πάχος 2 χιλιοστά.

Ήταν όμοιες με αυτές που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή φέρετρων και
αγοράστηκαν από έναν τοπικό πωλητή, όπως συνήθιζε να κάνει η συγκεκριμένη ομάδα.

Οι καλλιτέχνες επεξεργάστηκαν το ξύλο με την τεχνική της χάραξης, που χρησιμοποιείται
συνήθως στη χαρακτική και την τυπογραφία. Το μοτίβο ζωγραφίστηκε επάνω στα πάνελ με
λιπαρό υλικό, το οποίο το μετέτρεψε σε αρνητικό, προκειμένου να προστατευτούν τα
μεταλλικά μέρη που δεν επρόκειτο να χαραχτούν. Έπειτα, τα πάνελ περάστηκαν με
σφουγγάρια διαποτισμένα με νιτρικό οξύ, τα οποία άφησαν χαρακιές πάχους έως και
1 χιλιοστού στο μέταλλο, δημιουργώντας το εντυπωσιακό εφέ chiaroscuro. Τα πάνελ
αριθμήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε ειδικές θήκες πριν σταλούν στο Λουξεμβούργο, όπου,
όπως συνηθιζόταν, η εταιρεία που
είχε αναλάβει την εγκατάστασή τους
τα τοποθέτησε ακολουθώντας τις
οδηγίες των καλλιτεχνών.

Η χρήση του ημικυκλίου
Η πρώτη περίοδος συνόδου στο νέο
ημικύκλιο πραγματοποιήθηκε στις
12 Φεβρουαρίου 1973. Την ημέρα
εκείνη, ο Πρόεδρος της Επιτροπής
François-Xavier Ortoli παρουσίασε το
έκτο ετήσιο πρόγραμμα της
Επιτροπής για το 1973. Από το 1973
έως το 1979, το ημικύκλιο
φιλοξένησε 35 συνεδριάσεις του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπό την
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Σχέδιο θέσεων αίθουσας,
κατανεμημένων ανά πολιτική ομάδα,

Σεπτέμβριος 1975.

προεδρία τεσσάρων διαφορετικών Προέδρων. Κατά τη διάρκεια αυτής της εξαετίας, οι
περίοδοι συνόδου του ΕΚ πραγματοποιούνταν εναλλακτικά στο Λουξεμβούργο και το
Στρασβούργο. Περίπου οι μισές από αυτές πραγματοποιήθηκαν στο Λουξεμβούργο. Το
διευρυμένο Προεδρείο ενέκρινε το ετήσιο χρονοδιάγραμμα.

Έπειτα από τα σχόλια που διατυπώθηκαν κατά την πρώτη συνεδρίαση, η αίθουσα
υποβλήθηκε πολλές φορές σε προσαρμογές. Σε δήλωσή του, ο Γενικός Γραμματέας Hans
Nord συμπεριέλαβε έναν κατάλογο με βελτιώσεις που έπρεπε να πραγματοποιηθούν, ιδίως
αναφορικά με το σύστημα ήχου, την έλλειψη εξοπλισμού που θα έδινε στους βουλευτές τη
δυνατότητα να παρακολουθούν τις συζητήσεις από τα γραφεία τους, και την ανάγκη για
περισσότερες θέσεις για το προσωπικό της Επιτροπής και του Συμβουλίου.16 Επίσης,
αυξήθηκε ο αριθμός των θαλάμων διερμηνείας από τέσσερις σε έξι γλώσσες.

Από τις πολυάριθμες εκθέσεις που παρουσιάστηκαν στην αίθουσα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
έχει η έκθεση Patijn με τίτλο «Draft convention on elections to the European Parliament by
direct universal suffrage» (Σχέδιο σύμβασης για τη θέσπιση εκλογών στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο μέσω άμεσης καθολικής ψηφοφορίας), η οποία συζητήθηκε στην ολομέλεια
της 14ης Ιανουαρίου 1975. Η απομαγνητοφώνηση του διαλόγου μαρτυρά πόσο σημαντικό
ήταν για το Κοινοβούλιο, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, να καταστεί δημόσιος ο διάλογος και
να υπάρχει επικοινωνία με τους πολίτες της Ευρώπης, όπως φαίνεται και από την παρουσία
πολλών δημοσιογράφων και τηλεοπτικών καμερών στην αίθουσα.17

Μετά τις πρώτες ευρωπαϊκές εκλογές, που
πραγματοποιήθηκαν τον Ιούνιο του 1979, ο αριθμός
των βουλευτών αυξήθηκε από 208 σε 410, κάτι που
σήμαινε ότι το ημικύκλιο δεν ήταν πια κατάλληλο για τη
διεξαγωγή συνεδριάσεων ολομέλειας, οι οποίες, με το
πέρασμα του χρόνου, ξεκίνησαν να διεξάγονται ολοένα
και συχνότερα στο Στρασβούργο. Από το 1975 έως το
1980, οι τρεις συνεδριάσεις για τη συγκρότηση της
Συμβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΟΚ και οι πέντε
ετήσιες συνεδριάσεις της πραγματοποιήθηκαν στο
ημικύκλιο του κτιρίου Schuman. Η Συνέλευση
αποτελείτο από τους εκπροσώπους 46 κρατών της
Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, και εννέα
κράτη μέλη της ΕΟΚ που είχαν υπογράψει τη Σύμβαση
της Λομέ.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, το ημικύκλιο συνέχισε να
χρησιμοποιείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και
άλλα θεσμικά όργανα για διάφορες εκδηλώσεις και
συνεδριάσεις, όπως οι εκδηλώσεις και οι συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης που
οργάνωναν οι βουλευτές και άλλοι οργανισμοί, όπως το Παγκόσμιου Φόρουμ Ειρήνης και
το Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας του Λουξεμβούργου. Το ημικύκλιο αποτελεί επίσης
σημαντικό αξιοθέατο για ομαδικές επισκέψεις που διοργανώνει το Γραφείο Πληροφοριών
του ΕΚ στο Λουξεμβούργο.

Η αίθουσα, ο διάκοσμος και το μεγάλο επιψευδαργυρωμένο ανάγλυφο διατηρούνται σε
άριστη κατάσταση μέχρι και σήμερα και, με την ιστορία τους, αποτελούν ζωντανή μαρτυρία
μιας περιόδου έντονης ανάπτυξης και σημαντικών αλλαγών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
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Δήλωση αποποίησης ευθύνης και δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του συντάκτη και οι απόψεις
που εκφράζονται σε αυτό δεν αντικατοπτρίζουν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Η αναπαραγωγή και η μετάφραση για μη εμπορικούς σκοπούς επιτρέπεται υπό την
προϋπόθεση ότι γίνεται μνεία της πηγής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ενημερωθεί και του έχει
αποσταλεί αντίγραφο.

Το χειρόγραφο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 στο Λουξεμβούργο © Ευρωπαϊκή Ένωση
2016.
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