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ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ (ΕΤΕΠΑΜ)
2Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η ΕΤΕΠΑΜ οργανώνει στην Αθήνα 21-24 Μαΐου 2009 το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο
Αναστηλώσεων, στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
Αντικείµενο του Συνεδρίου είναι η παρουσίαση ζητηµάτων που αφορούν α) την
Αναστήλωση των ιστορικών κτισµάτων και των λειψάνων τους (φιλοσοφία και
µεθοδολογία των επεµβάσεων, τεχνολογική έρευνα, υλικά κλπ) και β) την Ανάδειξη
µνηµείων και αρχαιολογικών χώρων. Το συνέδριο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε
επιστήµονες από τους χώρους των φυσικών επιστηµών και της τεχνολογίας, που
συνεισφέρουν στο αναστηλωτικό έργο. Οι ανακοινώσεις στο συνέδριο θα είναι
πρωτότυπες, θεωρητικές και εφαρµοσµένες, και θα κριθούν ως περιλήψεις από δύο
κριτές της Επιστηµονικής Επιτροπής.
Μέρος του Συνεδρίου αφιερώνεται στην ανάπτυξη του Ειδικού Θέµατος:
«Σύγχρονες τάσεις των Αναστηλώσεων». Η εξέταση του θέµατος επικεντρώνεται
στην παρουσίαση του πρόσφατου προβληµατισµού πάνω στα θέµατα των
Αναστηλωτικών επεµβάσεων τόσο στην Ελλάδα, όσο και άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
υπό το πρίσµα των σχετικών φιλοσοφικών προσεγγίσεων, που επικρατούν στον
τοµέα, κατά το τέλος του 20ου και την αρχή του 21ου αιώνα.
Στο πλαίσιο του ειδικού θέµατος έχουν προσκληθεί στο συνέδριο να παρουσιάσουν
κύριες εισηγήσεις διακεκριµένοι Έλληνες και ξένοι επιστήµονες, που θα σχολιάσουν
µέσα από έργα και µελέτες τις επικρατούσες στις χώρες τους απόψεις.
Στόχος της διοργάνωσης είναι η ουσιαστική αλληλοενηµέρωση / ανταλλαγή απόψεων
µεταξύ συνέδρων και προσκεκληµένων εισηγητών και η πρόκληση ενός γόνιµου
διεπιστηµονικού διαλόγου, που θα συνεισφέρει στην προώθηση (προς όλους τους
φορείς υλοποίησης στη χώρα µας) της δέουσας επιστηµονικής προσέγγισης των
αναστηλώσεων και αναδείξεων των µνηµείων.
Η συµµετοχή στο συνέδριο είναι ανοικτή (µε ή χωρίς ανακοίνωση) και το κόστος
ανέρχεται σε 100 Ευρώ για όσους εγγραφούν µέχρι τις 20 Μαρτίου, και 120 Ευρώ
για όσους εγγραφούν αργότερα. Προβλέπεται η έκδοση τόµου περιλήψεων, που θα
δοθεί στους συµµετέχοντες µε την έναρξη του Συνεδρίου και συµπεριλαµβάνεται στο
κόστος εγγραφής. Η καταβολή µπορεί να γίνει στον λογαριασµό της ALPHA BANK
0707/705002002009112, για το 2ο Συνέδριο της ΕΤΕΠΑΜ και ονοµατεπώνυµο
καταθέτη.
Κατά τις ηµέρες του Συνεδρίου θα αναρτηθούν οι προτάσεις σχεδιασµού του
λογότυπου της ΕΤΕΠΑΜ οι οποίες θα υποβληθούν στα πλαίσια σχετικού
διαγωνισµού. Λεπτοµέρειες για συµµετοχή και όρους, θα αναρτηθούν στην
ιστοσελίδα της ΕΤΕΠΑΜ.
Προθεσµίες.
Η πρώτη απάντηση στις αιτήσεις συµµετοχής µε ανακοίνωση (βάσει τίτλου) έχει ήδη
δοθεί. Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική µορφή µέχρι την 31η
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54005, Θεσσαλονίκη, (ή στην ηλεκτρ. διεύθυνση: conference@etepam.gr)
µορφοποιηµένες βάσει των αποστελλόµενων προδιαγραφών. Οι τελικές απαντήσεις
θα δοθούν µετά την κρίση της Επιστηµονικής Επιτροπής µέχρι τις 20 Ιανουαρίου.
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου:
Φ. Αθανασίου (ΑΜ, ΥΠ.ΠΟ.), Ε. ∆εληνικόλα (ΑΜ, ελεύθ. επαγγ.), Κ. ∆ρόσου (ΠΜ,
ΥΠ.ΠΟ.), Κ. Θεοχαρίδου (ΑΜ, ελεύθ. επαγγ.), Α. Μιλτιάδου (ΠΜ, ΥΠ.ΠΟ.), Σ.
Στεφάνου (ΑΜ, Κε.∆.Α.Κ.) και Ε. Χλέπα (ΑΜ, ελεύθ. επαγγ.).
Οργανωτική Γραµµατεία:
Κ. ∆ρόσου (ΠΜ), Σ. Βογιατζής (ΑΜ), και Π. Μπίρταχας (ΑΜ).
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Τηλ : 2310-457902 (Κ. ∆ρόσου , Γραµµ. ΕΤΕΠΑΜ),
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Επιστηµονική Επιτροπή του Συνεδρίου:
Φ. Αθανασίου (ΑΜ, ΥΠ.ΠΟ.), Γ. Βελένης (ΑΜ, καθ. Α.Π.Θ.), Ε. Βιτζηλαίου (ΠΜ,
καθ. Ε.Μ.Π.), Κ. Ζάµπας (ΠΜ, ελεύθ. επαγγ.), Χ. Ζαρκάδα (ΑΜ, ΥΠ.ΠΟ.), Π.
Θεολογίδου (ΑΜ, Παν. Θεσσαλίας), Πλ. Θεοχαρίδης (ΑΜ, ΥΠ.ΠΟ.), Γ. Καραδέδος
(ΑΜ, καθ. Α.Π.Θ.), Π. Κουφόπουλος (ΑΜ, καθ. Παν. Πατρών), Σ. Μαµαλούκος
(ΑΜ, καθ. Παν. Πατρών), Α. Μιλτιάδου (ΠΜ, ΥΠ.ΠΟ.), Χ. Μπούρας (ΑΜ, οµ. καθ.
Ε.Μ.Π.), Κ. Μυλωνάς (ΑΜ, καθ. Ε.Μ.Π.), Κ. Παλυβού (ΑΜ, καθ. Α.Π.Θ.), Ι.
Παπαγιάννη (Χ-ΠΜ, καθ. Α.Π.Θ.), Γ. Πενέλης (ΠΜ, οµ. καθ. Α.Π.Θ.), Κ. Πιτιλάκης
(ΠΜ, καθ. Α.Π.Θ.), Σ. Στεφάνου (ΑΜ, Κε.∆.Α.Κ.), Κ. Στυλιανίδης (ΠΜ, καθ.
Α.Π.Θ.), Θ. Τάσιος (ΠΜ, οµ. καθ. Ε.Μ.Π.), Σ. Τσότσος (ΠΜ, καθ. Α.Π.Θ.), Ε.
Χλέπα (ΑΜ, ελεύθ. επαγγ.).

