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Περίληψη 
Οινέλα θαη κεγαιύηεξνο αξηζκόο κλεκείσλ αξρηηεθηνληθήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο έρεη 

ηελ αλάγθε εληζρπηηθώλ κέηξσλ πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ή λα βειηησζεί ε αληνρή ηνπο. Η έιιεηςε 

ζπληήξεζεο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θζνξά από αλζξσπνγελή θαη πεξηβαιινληηθά αίηηα ζέηνπλ ζε 

θίλδπλν ην Αμηαθό θνξηίν πνπ θέξνπλ από ηε ζηηγκή ηεο θαηαζθεπήο ηνπο κέρξη ζήκεξα.   

Η ελίζρπζε ησλ κλεκείσλ κε εκθαλείο κεηαιιηθέο δηαηάμεηο όπσο ειθπζηήξεο, δηαδώκαηα, 

πιαίζηα, πεξηδέζεηο θ.ιπ, πιεξνί βαζηθέο πξνϋπνζέζεηο πνπ έρνπλ ηεζεί από δηεζλή θαλνληζηηθά 

θείκελα κε βαζηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο ηελ αλαζηξεςηκόηεηα θαη ηελ επαλαιεςηκόηεηα, ηα 

νπνία είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηά γηα επεκβάζεηο ζε κλεκεία. Η δηαηξηβή δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ 

αλάιπζε ησλ βαζηθόηεξσλ κεηαιιηθώλ δηαηάμεσλ, ηνπ πιηθνύ θαηαζθεπήο ηνπο, ηνπ ηξόπνπ 

εθαξκνγήο, ηεο ζηαηηθήο ηνπο ιεηηνπξγίαο θαη ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο δύν αηώλεο 

ζε κλεκεία ζηε ρώξα καο. Επηρεηξεί λα αλαιύζεη ηα δηιήκκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ, ηδηαίηεξα ηνπο 

ηειεπηαίνπο δύν αηώλεο, ηνπο επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κλεκείσλ νη 

νπνίνη κε ηελ ζεηξά ηνπο ηαιαλίδνπλ ηα ίδηα ηα κλεκεία αγλνώληαο ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο όηη ε 

απζεληηθόηεηα ηεο κνξθήο, ησλ πιηθώλ θαη ηεο δνκήο ηνπο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

αληηζεηζκηθή ηνπο πξνζηαζία.  

Απώηεξνο ζθνπόο είλαη λα γίλεη αληηιεπηό όηη ε αζθάιεηα θαη νη Αμίεο ηνπ θάζε κλεκείνπ 

είλαη ζπληζηώζεο δηαθνξεηηθώλ δηεπζύλζεσλ θαη πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ θαηάιιεια ώζηε ε 

ζπληζηακέλε ηνπο λα κελ νδεγεί ην κλεκείν νύηε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο αηζζεηηθήο «θαθνπνίεζήο» 

ηνπ ιόγσ έληνλσλ επεκβάζεσλ ελίζρπζεο, αιιά νύηε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο δνκηθήο «θαθνπνίεζήο» 

ηνπ από έλαλ ζεηζκό ιόγσ ηδενιεςίαο γηα ηελ απζεληηθόηεηά ηνπ. 


