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20 Νοεµβρίου 2008
Τέχνη + Ζωή : Αρχαιολογία

Συµπόσιο στο Ζάππειο

Αρχαία Μνηµεία και Σύγχρονες Τεχνολογίες
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 07:00
Ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις Αρχαίες
Βάσσες της Ηλείας.

ΛΗΓΕΙ αύριο (6 Οκτωβρίου) το 21ο ∆ιεθνές Συµπόσιο της ∆ιεθνούς Επιτροπής Αρχιτεκτονικής Φωτογραµµετρίας
(CIPA), που πραγµατοποιείται στο Ζάππειο αυτή την εβδοµάδα. Θέµα του Συνεδρίου είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες
στην καταγραφή, την τεκµηρίωση και τη συντήρηση του παγκόσµιου µνηµειακού πλούτου και ιδιαίτερα του
µνηµειακού πλούτου της χώρας µας, όπως οι εργασίες αποκατάστασης της Ακρόπολης.
Ο καθηγητής του ΑΠΘ K. Πέτρος Πατιάς, αναφέρθηκε στον πίνακα της Ουνέσκο µε τα 851 µνηµεία από όλο τον
κόσµο και τον έντονο διεθνή ανταγωνισµό, προκειµένου να συµπεριληφθεί ένα µνηµείο στον κατάλογο αυτό.
Από το σύνολο των µνηµείων υπό την «προστασία» της Ουνέσκο τα 17 από αυτά είναι ελληνικά, καταχωρηµένα ως
µνηµεία της Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς.
Τα µνηµεία αυτά είναι: Ο ναός του Επικούρειου Απόλλωνα στις αρχαίες Βάσσες της Ηλείας, η Ακρόπολη στην
Αθήνα, ο αρχαιολογικός χώρος των ∆ελφών, η Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, τα Μετέωρα, το όρος Αθως, τα
Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά Μνηµεία της Θεσσαλονίκης, το Ιερό του Ασκληπιού στην Επίδαυρο, ο Μυστράς, η
Ολυµπία, η νήσος ∆ήλος, το µοναστήρι του ∆αφνίου, ο Οσιος Λουκάς και η Νέα Μονή της Χίου, το Πυθαγόρειο και
το Ηραίο της Σάµου, η Βεργίνα, οι Μυκήνες και η Τίρυνθα, η Χώρα µε το µοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του
Θεολόγου και η Κρύπτη της Αποκάλυψης στην Πάτµο και τέλος, η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας.
Ο κ. Πατιάς σηµειώνει ότι τόσο η διαδικασία ένταξης και, κυρίως, η διαδικασία περιοδικού ελέγχου, προκειµένου
να διατηρηθεί ένα µνηµείο στον κατάλογο της Ουνέσκο, απαιτεί τη δηµιουργία ενός πλήρους και εµπεριστατωµένου
φακέλου.
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ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΙ

· SEMINAR: Introduction to Technical Computing using MATLAB for Scientists and Engineers –
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