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ΕΜΦΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΛΕΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛYΤΕΧΝΕΙΟΥ
(ΚΤΙΡΙΟ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το 2014 η ΕΤΕΠΑΜ έκλεισε 10 χρόνια από την ίδρυσή της. Στο πλαίσιο της
µέχρι τώρα συνεχούς επιστηµονικής δραστηριοποίησης της εταιρείας στον
τοµέα της αναστήλωσης των µνηµείων, διοργανώσαµε τον Οκτώβριο του
2014 στην Θεσσαλονίκη ηµερίδα µε θέµα "Εµφανείς και αφανείς ενισχύσεις
των µνηµείων".
Η εκδήλωση αυτή, έκτη µέσα στην δεκαετία από την ίδρυση της
ΕΤΕΠΑΜ, είχε µεγάλη συµµετοχή µηχανικών και άλλων επιστηµόνων που
ασχολούνται ή επιθυµούν να ασχοληθούν µε τις επεµβάσεις στα µνηµεία και
δόθηκε η ευκαιρία να επανεξετασθεί ο προβληµατισµός για τις µεθόδους και
τις αρχές ενίσχυσης των µνηµείων, και να παρουσιασθεί και συζητηθεί η
εµπειρία από τις επεµβάσεις και έρευνες που έγιναν στον τοµέα των
ενισχύσεων τα τελευταία χρόνια. Για τον λόγο αυτόν αποφασίσθηκε η
επανάληψή της στην Αθήνα, µε τους ίδιους οµιλητές. Η ηµερίδα θα είναι
ανοικτή στο κοινό.
Ακολουθεί πίνακας οµιλητών. Η ανάρτηση του αναλυτικού προγράµµατος
της ηµερίδας θα γίνει στην ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ: www.etepam.gr
ΟΜΙΛΗΤΕΣ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ
Ενότητα 1
∆ηµοσθένης Σβολόπουλος, Αρχιτέκτων µηχανικός, Προϊστάµενος ∆ΑΑΜ- Ελένη
Τουµπακάρη, δρ Πολιτικός µηχανικός ∆ΑΑΜ:
Σχεδιασµός επεµβάσεων σε αρχαία µνηµεία: εµπειρίες, απόψεις και
προτάσεις της ∆/σης Αναστήλωσης Αρχαίων Μνηµείων.
Θ. Βλαχούλης, Αρχιτέκτων µηχανικός, Προϊστάµενος ∆ΑΒΜΜ - Ιωάννα Καράνη,
Αρχιτέκτων µηχανικός, Προϊσταµένη Τµήµατος Έργων ∆ΑΒΜΜ:

Συµπεράσµατα και επισηµάνσεις για την χρήση εµφανών και αφανών
ενισχύσεων σε µνηµεία- παραδείγµατα εφαρµογής τους σε έργα της ∆/σης
Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών µνηµείων.
Αµαλία Ανδρουλιδάκη δρ Αρχιτέκτων µηχανικός, Προϊσταµένη ∆ΑΝΣΜ:
Μέθοδοι και επεµβάσεις ενισχύσεων σε νεώτερα µνηµεία.
Κωνσταντία ∆ρόσου, Πολιτικός µηχανικός, MSc αναστηλώσεων, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Χαλκιδικής και Αγίου Όρους:
Εµφανείς Ή Αφανείς Ενισχύσεις Μνηµείων;
Παραδείγµατα Εφαρµογής τους σε Μνηµεία της Μακεδονίας
Ενότητα 2
Κοσµάς Στυλιανίδης δρ Πολιτικός µηχανικός, Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών:
Αφανής στατική ενίσχυση και εµφανής προστασία έναντι περιβαλλοντικών
δράσεων τοίχου ∆υτικής παρόδου Αρχαίου θεάτρου Θάσου
Ανδρονίκη Μιλτιάδου δρ Πολιτικός µηχανικός, Προϊστ. Ειδικής Υπηρεσίας Προβολής
και Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Σύγχρονης ∆ηµιουργίας:
Επεµβάσεις βελτίωσης διαφραγµατικής λειτουργίας πατωµάτων
και στεγών
Ελευθερία Τσακανίκα, δρ Πολιτικός µηχανικός, Λέκτορας Σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ:
Ενισχύσεις ξύλινων φερόντων στοιχείων σε µνηµεία
Πέτρος Κουφόπουλος, δρ Αρχιτέκτων µηχανικός, Αναπληρωτής καθηγητής
Πανεπιστηµίου Πατρών:
Η εφαρµογή χαλύβδινων ελκυστήρων ενσωµατωµένων σε τοιχοποιίεςΖητήµατα σχεδιασµού και εκτέλεσης
Ενότητα 3
Γεώργιος Πενέλης, δρ Πολιτικός µηχανικός, Οµ. Καθηγητής ΑΠΘ, Τακτικό µέλος
Ακαδηµίας PONTANIANA:
Επεµβάσεις σε µνηµεία: εναρµόνιση ασφάλειας µε αυθεντικότητα
Κώστας Παπαντωνόπουλος, δρ Πολιτικός µηχανικός:
Ενίσχυση ή αποκατάσταση αρχαίων µνηµείων - µια περιδιάβαση
Χρήστος Ιγνατάκης, δρ Πολιτικός µηχανικός, Καθηγητής Τµήµατος Πολιτικών
Μηχανικών ΑΠΘ:
Εµφανείς και αφανείς ενισχύσεις σε Βυζαντινά και Οθωµανικά µνηµεία Προβληµατισµοί και αποφάσεις
Ελισάβετ Βιντζηλαίου, δρ Πολιτικός µηχανικός, Καθηγήτρια Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών ΕΜΠ:
Μελέτες πολιτικού µηχανικού για τις επεµβάσεις σε µνηµεία και ιστορικά
κτίρια- Παρούσα κατάσταση και προτάσεις βελτίωσης
Ε. ∆εληνικόλα, Αρχιτέκτων µηχανικός αναστηλώσεων:
Ο ρόλος του αρχιτέκτονα στον σχεδιασµό των ενισχύσεων µε ελκυστήρες
Φανή Μαλλούχου – Τufano: Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Πολυτεχνείου Κρήτης:
Ενισχύσεις αρχαίων µνηµείων στην Ελλάδα και Ιταλία-Ιστορική
αναδροµή, διαφορές και οµοιότητες

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΤΕΠΑΜ

