
Τα παραπάνω υπογραµµίστηκαν στη διήµερη
επιστηµονική εκδήλωση που πραγµατοποιή-

θηκε πρόσφατα µε θέµα «Αντισεισµικές Επεµ-
βάσεις σε Μνηµεία και Ιστορικούς Οικισµούς»
και η οποία διοργανώθηκε από τον Οργανισµό
Αντισεισµικού Σχεδιασµού και Προστασίας (Ο-
ΑΣΠ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και
Πρόγνωσης των Σεισµών (ΕΚΠΠΣ), µε τη στήρι-
ξη των Υπουργείων ΠΕΧΩ∆Ε και Πολιτισµού,
καθώς και του Συµβουλίου της Ευρώπης. 
Η διηµερίδα -που σκοπό είχε την κατάθεση

εµπειριών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο,
τον προβληµατισµό και την ανταλλαγή απόψε-
ων στον ευαίσθητο τοµέα των δοµητικών επεµ-
βάσεων στο µνηµειακό πλούτο της χώρας µας-
πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία. Υπήρξε
συµµετοχή µεγάλου αριθµού (περισσοτέρων
των 500 ατόµων), ακαδηµαϊκών, ερευνητών, στε-
λεχών υπουργείων και ιδιωτών µελετητών, Ελ-
λήνων και ξένων, σχετικών µε το αντικείµενο. 
Τις εργασίες της εκδήλωσης χαιρέτισαν από

πλευράς ΥΠΕΧΩ∆Ε ο Γεν. Γραµµατέας κ. Γεώρ-
γιος  Τρυφωνίδης και η Γεν. ∆/ντρια Πολυτίµη
Σαββίδου,  από πλευράς Υπουργείου Πολιτισµού
ο Γεν. ∆/ντής Βασίλης  Χανδακάς, ενώ, εκ µέ-
ρους του ΤΕΕ, ο πρόεδρος της ∆.Ε. κ. Γιάννης  Α-
λαβάνος. Ακόµη, ο Πρόεδρος της Επιστηµονι-
κής Επιτροπής της διηµερίδας οµότιµος καθ. κ.
Θ.  Π.  Τάσιος  (φωτ.) και ο εκτελεστικός Γραµµα-
τέας του Συµβουλίου της Ευρώπης κ. Εladio
Galiano. Την έναρξη των εργασιών έκανε ο Πρό-
εδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος
Μακρόπουλος  (φωτ.).
Όπως επίσης επισηµάνθηκε, στις περιοχές

υψηλής σεισµικότητας, στις οποίες συγκαταλέ-
γονται και οι περισσότερες περιοχές του ελλη-
νικού χώρου, η προσπάθεια προστασίας µιας ι-

στορικής κατασκευής προσκρούει σε ειδικά σο-
βαρά προβλήµατα που έχουν άµεσο αντίκτυπο
και στη διαδικασία της ανάλυσης. Για την υλο-
ποίηση, λοιπόν, αυτής της προσπάθειας, είναι α-
παραίτητη µια σε βάθος γνώση των προβληµά-
των που αντιµετωπίζει η κατασκευή, των λόγων
-των αιτιών- που τα προκάλεσαν, καθώς επίσης
και µια βαθιά γνώση της επιρροής που κάθε
παρέµβαση θα µπορούσε να έχει στην κατα-

σκευή. 
«Σχεδόν όλα τα ιστορικά µνηµεία που σώ-

ζονται σε σεισµογενείς περιοχές -υπογραµµί-
στηκε από τους ειδικούς- έχουν υποστεί ως έ-
να βαθµό καταστρεπτικούς ή επιβλαβείς σει-
σµούς και επέζησαν µέσα από µια διαδικασία
µάλλον φυσικής επιλογής. Ο µόνος τρόπος να
µπορέσουν οι τεχνικοί, είτε αυτοί είναι µελετη-
τές είτε κατασκευαστές, τεχνίτες, υπάλληλοι
των τοπικών αρχών και παραγωγοί τεχνικών υ-
λικών µιας περιοχής µε παραδοσιακό αρχιτε-
κτονικό πλούτο να “γνωριστούν” µε αυτό, είναι
η ύπαρξη ενός οργανωµένου και συστηµατο-
ποιηµένου αρχείου πληροφοριών. Για το λόγο
αυτό κρίνεται επιτακτική η ανάγκη της σύντα-
ξης και η ευρύτερη αποδοχή ενός Κανονιστι-
κού Πλαισίου για την αντισεισµική θωράκιση
των µνηµείων».

Αυτοκίνητο και logistics
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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΦΦΡΟΣΩ ΚΚΑΒΑΛΑΡΗ

Η αντισεισµική θωράκιση 
των µνηµείων

Η επισκευή ή και η ενίσχυση µιας ιστορικής κατασκευής, είναι µια
δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί από το µηχανικό ειδικές
γνώσεις και εµπειρία. Η πολιτική αξία µιας τέτοιας κατασκευής και η
απαίτηση να διατηρηθεί και στο µέλλον για τις επόµενες
ανθρώπινες γενεές, απαιτεί υψηλό
βαθµό προστασίας απέναντι σε
κάθε µελλοντική βλάβη ή
καταστροφή, που θα µπορούσε να
επέλθει από διάφορες επιδράσεις,
στις οποίες βέβαια
συµπεριλαµβάνεται και ο σεισµός,
κατά κύριο λόγο στη χώρα µας.

ΗΕλληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) διοργα-
νώνει  ηµερίδα µε θέµα: «Αuto & Logis-

tics». Η επιστηµονική εκδήλωση -που απευθύ-
νεται σε στελέχη εµπορικών εταιρειών του
κλάδου των αυτοκινήτων (είτε χρησιµοποιούν
µε δική τους διεύθυνση logistics, είτε χρησιµο-
ποιούν υπηρεσίες 3ΡL
(outsourcing), αλλά και
εταιρειών παροχής υ-
πηρεσιών logistics (3ΡL)- θα πραγµατοποιηθεί
στο ξενοδοχείο «Μετροπόλιταν» (πρώην
«Χανδρής») από τις 2 το µεσηµέρι έως τις
6.30 το απόγευµα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση,

στόχος της ηµερίδας είναι να ενηµερωθούν οι
υπεύθυνοι logistics, πωλήσεων και marketing
για τις εξελίξεις σε θέµατα αποθήκευσης και
διακίνησης τόσο των οχηµάτων, όσο και των
ανταλλακτικών. 

Ανάµεσα στα θέµατα που θα αναπτυχθούν
είναι:

- Αυτοκίνητο και 3ΡL
- Θαλάσσια µεταφορά αυτοκινήτων - εκτε-

λωνισµός
- Ανταλλακτικά και διαχείριση αποθεµάτων

- Αποθήκευση και
διάθεση ανταλλακτι-
κών

- Σχεδιασµός νέου
κέντρου - διακίνηση ανταλλακτικών 
Το κόστος συµµετοχής ανέρχεται στα 30

ευρώ για τα µη µέλη και στα 15 ευρώ για τους
φοιτητές (τα µέλη συµµετέχουν δωρεάν).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στο τη-
λέφωνο: 210-6717.361. Fax: +30 210-6717.588,
e-mail: info@eel.gr
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