
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διοργάνωση της ηµερίδας της ΕΤΕΠΑΜ µε θέµα ΕΜΦΑΝΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ που έγινε στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, 
στις 10 Οκτωβρίου. Η ηµερίδα αυτή γίνεται µέσα στο 10

ο
 χρόνο από την ίδρυση της ΕΤΕΠΑΜ 

και λόγω του επετειακού της χαρακτήρα  αποφασίσθηκε να γίνει µε δωρεάν συµµετοχή.  

 Την παρακολούθησαν 185 επαγγελµατίες  από τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα καθώς και 
φοιτητές (68   αρχιτέκτονες,  78 πολιτικοί µηχανικοί, 7 τοπογράφοι,  3 ηλεκτρολόγοι-
µηχανολόγοι, 9 αρχαιολόγοι, 13 συντηρητές κλπ). Τη διοργάνωση υποστήριξαν οικονοµικά η 
Πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ που µας διέθεσε δωρεάν το Αµφιθέατρο, και ο ΟΑΣΠ µε 
επιχορήγηση.  

Επίσης τέθηκε υπό την αιγίδα του ΟΑΣΠ, της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ και του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού. 

Η Πόπη Θεοχαρίδου, Γραµµατέας του ∆Σ και πρώτη Πρόεδρος της ΕΤΕΠΑΜ άνοιξε την 
ηµερίδα τονίζοντας τον επετειακό της χαρακτήρα,  και τον σηµαντικό ρόλο που έχει παίξει η 
ΕΤΕΠΑΜ µέσα στην 10χρονη ήδη πορεία της . 

Την ηµερίδα χαιρέτησαν εκ µέρους του ΑΠΘ ο Κοσµήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, 
Καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Κατσάµπαλος ο οποίος τόνισε την αµέριστη συµπαράστασή του 
σε παρόµοιες διοργανώσεις της ΕΤΕΠΑΜ που συµβάλλουν στην ενηµέρωση των µηχανικών 
στα ειδικά θέµατα στερέωσης των µνηµείων  και η Αν. Καθηγήτρια κα Α. Αλεξοπούλου,  
∆ιευθύντρια του ∆ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής 
Σχολής ΑΠΘ «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση µνηµείων Πολιτισµού», που 
επεσήµανε την µεγάλη αξία της διεπιστηµονικής προσέγγισης στο θέµα των αναστηλώσεων 
και τις προσπάθειες που γίνονται εδώ και 16 χρόνια στο ∆ιατµηµατικό µεταπτυχιακό για την 
Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση µνηµείων Πολιτισµού.  

Ακολούθησαν χαιρετισµός του κ. Κ. Στυλιανίδη, Προέδρου του ∆Σ του  ΟΑΣΠ και της κ. 
Γατοπούλου, Γεν. ∆/ντριας του ΥΠΠΟΑ που έχουν αναρτηθεί . 

Όλες οι παρουσιάσεις συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον του κοινού και προκάλεσαν 
ενδιαφέρουσες συζητήσεις και ερωτήσεις από τους συµµετέχοντες.  

Για πρώτη φορά προσκλήθηκαν και συµµετείχαν οι Προϊστάµενοι  των ∆/σεων Αναστήλωσης 
του ΥΠΠΟΑ που παρουσίασαν χαρακτηριστικά παραδείγµατα από τα έργα που εκτελούν οι 
Υπηρεσίες τους  µε αναθέσεις σε εργολήπτες δηµοσίων έργων ενώ η κ. Κ. ∆ρόσου, πολ. 
µηχανικός της 10ης ΕΒΑ παρουσίασε χαρακτηριστικά έργα αναστήλωσης σε µνηµεία της 
Μακεδονίας που έγιναν από τις περιφερειακές Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ µε αυτεπιστασία. 

Στο στρογγυλό τραπέζι που έγινε στο κλείσιµο της ηµερίδας συνοψίστηκαν οι διαπιστώσεις 
και οι προβληµατισµοί που προέκυψαν από την ηµερίδα που συνοπτικά είναι: 

Τόσο οι εµφανείς όσο και οι αφανείς ενισχύσεις των µνηµείων είναι αποδεκτές µέθοδοι αρκεί 
να τεκµηριώνεται επαρκώς η ανάγκη κατά περίπτωση εφαρµογής τους.  

Οι αφανείς ενισχύσεις, ιδιαίτερα στα Αρχαία, Βυζαντινά και Μεταβυζαντινά µνηµεία πρέπει να 
γίνονται µε υλικά άριστων προδιαγραφών και διάρκειας ζωής (ανοξείδωτος χάλυβας, τιτάνιο, 
ειδικά υλικά κονιαµάτων) . 

Όταν υπάρχουν ανησυχίες ή αβεβαιότητα  για την συµπεριφορά των υλικών ενίσχυσης στο 
µέλλον είναι προτιµότερο να εφαρµόζονται εµφανείς, αντιστρεπτές ενισχύσεις. 

Οι εµφανείς ενισχύσεις πρέπει να εντάσσονται αισθητικά στο µνηµείο και να είναι 
εµφανίσιµες. Απαιτείται δηλαδή, εκτός από την διαστασιολόγησή τους βάσει των 
υπολογισµών του πολιτικού µηχανικού και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός τους.  

Ειδική κατηγορία αποτελούν τα νεώτερα µνηµεία που συχνά τα αυθεντικά υλικά  κατασκευής 
τους έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής (κοινός χάλυβας, οπλισµένο σκυρόδεµα) για τα 
οποία όλοι συµφώνησαν ότι οι επεµβάσεις σε αυτά διαφοροποιούνται και  πρέπει να 
συζητηθούν διεξοδικά για να εξειδικευθούν  και εξετασθούν τα κριτήρια µε βάση τα οποία 
κηρύσσονται, προστατεύονται και επισκευάζονται. 

Τονίσθηκε επίσης ο σηµαντικός ρόλος που παίζουν τα στοιχεία που προσδίδουν ή ενισχύουν 
την διαφραγµατική λειτουργία στα µνηµεία από φέρουσα τοιχοποιία καθώς µπορούν να 
ενταχθούν µε αφανή τρόπο σε υπάρχοντα πατώµατα ή στέγες, επισηµάνθηκε όµως ότι 



πρέπει κάθε φορά να ελέγχεται η επιρροή τέτοιων ενισχύσεων στο σύνολο του φέροντα 
οργανισµού τους. 

Επίσης επισηµάνθηκε η ανάγκη εκπόνησης άρτιων µελετών που να στηρίζονται σε πλήρη 
τεκµηρίωση της µορφής και της παθολογίας των µνηµείων, και η ανάγκη διεξαγωγής επί 
τόπου ερευνητικών εργασιών και εργαστηριακών ελέγχων πριν από την διατύπωση των 
προτάσεων επέµβασης. Αυτές οι έρευνες πρέπει να γίνονται στην φάση εκπόνησης της 
µελέτης (ακόµα κι αν αποτελούν µια µικρή εργολαβία µε ικριώµατα, κλπ οικοδοµικές 
επεµβάσεις επί των µνηµείων)  και όχι όταν ξεκινά το έργο της αναστήλωσης γιατί τότε 
οδηγούµαστε σε ριζικές ανατροπές των προτάσεων επέµβασης µε πολλές δυσµενείς 
επιπτώσεις στο χρονοδιάγραµµα και το κόστος των έργων. 

Τονίσθηκε ότι το κόστος των ελάχιστων αναγκαίων ερευνών είναι αντιµετωπίσιµο πλέον και 
πρέπει να  αποτελεί προϋπόθεση για τις αναστηλωτικές µελέτες σε µνηµεία, ακόµη και  για 
αυτές που τις πληρώνουν ιδιώτες. Στο θέµα αυτό σηµαντικό ρόλο για τις µελέτες του ΥΠΠΟΑ 
µπορεί να παίξει η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης (∆Ι.ΤΕ.Α.) και τα εργαστήρια 
των Πολυτεχνικών σχολών που έχουν ήδη διεξάγει σηµαντικές έρευνες στον τοµέα αυτόν, 
ενώ για τους ιστορικούς οικισµούς θα µπορούσαν να γίνουν πιλοτικά προγράµµατα σε 
συνεργασία του ΥΠΠΟΑ µε την τοπική αυτοδιοίκηση για να συγκεντρωθούν ερευνητικά 
δεδοµένα και προδιαγραφές χαρακτηριστικών τρόπων επέµβασης ανά οικισµό   που να είναι 
διαθέσιµα στους ιδιώτες µελετητές . 

Επειδή από την όλη συζήτηση προέκυψε η ανάγκη ειδικής και διεξοδικής συζήτησης για τα 
προβλήµατα επισκευής και ενίσχυσης των νεώτερων µνηµείων, αλλά και πιθανού 
επαναπροσδιορισµού των κριτηρίων αυθεντικότητας στις κατασκευές αυτές που έχουν γίνει 
µε υλικά περιορισµένου χρόνου ζωής, η ΕΤΕΠΑΜ αποφάσισε να συµπεριλάβει το θέµα αυτό 
στο επόµενο Συνέδριό της το 2015. 

Τέλος, µετά την επιτυχία της ηµερίδας η ΕΤΕΠΑΜ θα εξετάσει την επανάληψή της και στην 
Αθήνα.  


