
ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Οι εργασίες, που περιέχονται σε αυτόν τον τόμο παρουσιάστηκαν στο 2ο Πανελλήνιο 

Συνέδριο «Ιστορία Δομικών Κατασκευών»  της Ξάνθης. Διοργανώθηκε από τη Σχολή 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε συν-διοργάνωση με 

το Δήμο Ξάνθης και την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής 

Μακεδονίας και Θράκης.  

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 5 – 7 Δεκεμβρίου 2014, στην Πολυτεχνική Σχολή 

Ξάνθης του Δ.Π.Θ. και συμμετείχαν 104 ομιλητές με 53 πρωτότυπες εργασίες.  

Σκοπός του συνεδρίου ήταν: 

- η επίτευξη πολυπαραμετρικής διεπιστημονικής διαλεκτικής εξέτασης των 

διαφόρων αντικειμένων έρευνας και η ανάδειξη της συνύφανσης τους,  

- η παρουσίαση των σύγχρονων επιστημών για την ανάλυση της ιστορίας των 

δομικών κατασκευών,  

- η εμβάθυνση στα πορίσματα των σχετικών εμπεριστατωμένων ερευνών, η 

ιδεολογική και μεθοδολογική προσέγγιση των ιστορικών δομών,  

- η ανάλυση και ο συσχετισμός των κοινωνικών, πολιτικών, οικονομικών, 

τεχνολογικών παραμέτρων, που καθορίζουν τις κατασκευές,  

- η θεώρηση της εξέλιξης των δομικών κατασκευών,  

- η διερεύνηση της διαχείρισης των επεμβάσεων στις ιστορικές κατασκευές 

(συντήρηση, αποκατάσταση, ενίσχυση, τροποποίηση), καθώς και  

- η ανάλυση των δυνατοτήτων της σύγχρονης έρευνας και διδασκαλίας στο πεδίο 

διαχείρισης συνεργιών και άσκησης σύγχρονου σχεδιασμού. 

Ο παρών τόμος περιέχει τα επιστημονικά άρθρα, που υποβλήθηκαν εγγράφως και που 

εγκρίθηκαν, ύστερα από την ανώνυμη υποβολή τους σε δύο κριτές (μέλη της επιστημονικής 

επιτροπής).  

Οι 53 εργασίες είναι ταξινομημένες σε 8 ενότητες, σύμφωνα με την παρουσίαση τους κατά 

τη διάρκεια του συνεδρίου και πιο συγκεκριμένα:  

1η συνεδρία: εκπαίδευση/επιστημολογία (προεδρείο Ε. Εφεσίου- Κ. Μωραίτης, 

2η συνεδρία: στερεώσεις/αντισεισμικός έλεγχος (προεδρείο Χ. Καραγιάννης- 

       Β. Πανταζοπούλου), 

3η συνεδρία: ιστορία, μορφολογία, τεχνολογία (προεδρείο Κ. Καραδήμας-Π. Τσολάκης), 

4η συνεδρία: σχεδιασμός - τεχνολογικές εφαρμογές (προεδρείο Ε. Κανετάκη-Δ. Μάτσας), 

5η συνεδρία: αναγνώριση, επεμβάσεις, μέθοδοι (προεδρείο Ε. Βιντζηλαίου-Χ. Ιγνατάκης), 

6η συνεδρία ιστορία, μορφολογία, αποκατάσταση (προεδρείο Μ. Αναστασίου- 

      Μ. Παπαδόπουλος), 

7η συνεδρία: ιστορία, μορφολογία, αποκατάσταση (προεδρείο K. Maνωλίδης- 

      Κ. Τρακοσοπούλου), 

 



8η συνεδρία: τεχνολογικές εφαρμογές - παράμετροι σχεδιασμού (προεδρείο Κ. Αξαρλή- 

      Κ. Aδαμάκης). 

 

Επιπλέον, υπήρξαν δύο ειδικές συνεδρίες (στην αρχή και το τέλος του συνεδρίου) με 

προσκεκλημένους ομιλητές, που ανέπτυξαν εκτεταμένα ειδικά θέματα.  

1η ειδική συνεδρία: ομιλητής Μιχάλης Καμίλης (προεδρείο Π. Κόκκορης - Α. Νακάσης), 

2η ειδική συνεδρία: ομιλητής Νικόλαος Λιανός (προεδρείο Ν. Λιανός - Ν. Χατζητρύφων), 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής, ευχαριστώ θερμά όλους τους κριτές (μέλη της 

Επιστημονικής Επιτροπής), που αξιολόγησαν και έκριναν τις πρωτότυπες εργασίες, που 

παρουσιάστηκαν στο συνέδριο.  

Επίσης, ευχαριστώ θερμά όλους τους συγγραφείς για τη συμμετοχή τους και για τη 

συνεργασία τους κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και της προετοιμασίας αυτής της 

έκδοσης. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες απευθύνω στο Δήμο Ξάνθης και στην Υπηρεσία Νεωτέρων 
Μνημείων Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ως συνδιοργανωτές 
συνέδραμαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας. 
 
Το Συνέδριο «Ιστορία Δομικών Κατασκευών», διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια. 
Εύχομαι και το 2ο συνέδριο να αποτελέσει, όπως και το πρώτο, ένα σημαντικό βήμα 

ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων για την πρόοδο της επιστήμης και γενικότερα της 

πολιτισμικής κληρονομιάς της χώρας μας. 

Εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής, 

   Νικόλαος Α. Λιανός 

Καθηγ. αρχ/κτων ΤΑΜ-ΔΠΘ 

      Επιμελητής έκδοσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υ.Γ. τα άρθρα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα τελικά κείμενα των συγγραφέων. 


