Ν. Τσιαρτσώνης
Κυρίες και κύριοι σύνεδροι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Η διάσωση του µνηµειακού πλούτου της χώρας µας και των ιστορικών
κατασκευασµάτων είναι µια υπόθεση που αφορά όλους µας. Ο σεβασµός της
αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς είναι θέµα παιδείας µας και πολιτισµού. Η
προστασία και η ανάδειξή της πρέπει να αποτελεί προτεραιότητά µας. Άλλωστε, ο
τόπος που δεν έχει παρελθόν, δεν έχει ούτε µέλλον. Κι εµείς έχουµε µεγάλη ιστορία,
που πρέπει να τη διαφυλάξουµε ως «κόρη οφθαλµού», για να προχωρήσουµε
µπροστά µε αλµατώδη βήµατα σε ένα ακόµα πιο λαµπρό µέλλον.
∆υστυχώς, στο παρελθόν ιστορικά κτήρια χάθηκαν και τη θέση τους έδωσαν σε
απρόσωπα οικοδοµήµατα της νέας µοντέρνας εποχής. Είµαστε υπέρ της προόδου,
υπέρ των Επιστηµών και των τεχνών, υπέρ της µοντέρνας αρχιτεκτονικής, όχι όµως
αυτή να παίρνει τη θέση των κοµψοτεχνηµάτων µιας άλλης εποχής. Ένα ιστορικό
κτήριο «χτυπηµένο» από το χρόνο, επιζητά τη φροντίδα µας για να πάρει και πάλι τη
λάµψη που δικαιούται. Η ιστορία συνεχίζεται, δεν καταργείται. Ο πολιτισµός
εξελίσσεται. ∆εν αντικαθίσταται από άλλον.
Οι πόλεις της Μακεδονίας και της Θράκης «κρύβουν» στα σοκάκια τους κτήρια που
είναι πραγµατικά στολίδια, ενώ δε λείπουν και ολόκληρες γειτονιές που συνιστούν
ολοκληρωµένους παραδοσιακούς οικισµούς. Αυτά µαρτυρούν την τεχνοτροπία των
προγόνων µας, αλλά και την ιστορική ακµή των περιοχών όπου εντοπίζονται. Είναι
χειροπιαστά κοµµάτια της ιστορίας µας, που πρέπει να ενσωµατωθούν ξανά στην
κοινωνία µας και να διατηρηθούν ζωντανά.
Στην κατεύθυνση αυτή, η ευθύνη της πολιτείας, αλλά και των αρχιτεκτόνων, των
πολιτικών µηχανικών, των χηµικών µηχανικών, των τοπογράφων, των αρχαιολόγων,
των εργολάβων, ακόµα και των απλών πολιτών –ιδιαίτερα των ιδιοκτητών
διατηρητέων κτηρίων– είναι πολύ µεγάλη.
Συγχαρητήρια στο Υπουργείο Πολιτισµού, στην Εφορεία Νεωτέρων Μνηµείων
Κεντρικής Μακεδονίας και στο τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού
Επιµελητηρίου Ελλάδος, που µε τη διοργάνωση του σηµερινού συνεδρίου,
συνεχίζουν την προσπάθειά τους για την προώθησης της µελέτης και έρευνας σε
θέµατα προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς.
Είναι δυνατόν να επιτευχθούν ηπιότερες επεµβάσεις σε ιστορικές κατασκευές, οι
οποίες θα εξασφαλίζουν τη µέγιστη διατήρηση της αυθεντικότητας και των αξιών της
µορφής, της τυπολογίας, της τεχνολογίας και των υλικών που ενσωµατώνει και
εκφράζει ένα ιστορικό κτήριο ή άλλο κατασκεύασµα.
Το µικρό και ευέλικτο µέγεθος του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, που
στεγάζεται σε ένα ιστορικό, παραδοσιακό και διατηρητέο κτίριο, σηµείο αναφοράς
και τοπόσηµο της πόλης, µας οδηγεί να προτείνουµε και την ανάδειξη του
υπουργείου ως προτύπου αειφορίας, οικολογικής διαχείρισης των δράσεών του και
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της εσωτερικής του λειτουργίας. Η αναζήτηση της αυθεντικότητας του
περιβάλλοντος και του πολιτισµού µας είναι βασικό µέληµα του Υπουργείου µας.
Σεβόµαστε την εθνική µας κληρονοµιά και στηρίζουµε τις όποιες προσπάθειες
διατήρησής της. Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρµόσουµε έναν εσωτερικό κανονισµό
διαχείρισης των υλικών και πόρων. Αυτός θα προβλέπει οι παρεµβάσεις που θα
χρειάζονται να γίνονται στους εσωτερικούς χώρους του κτηρίου, να πληρούν
συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Να γίνονται µε σεβασµό στην ιστορικότητα και στην
αρχιτεκτονική του. Επίσης, ο κανονισµός θα προβλέπει τη συµβατότητα των υλικών
σε σχέση µε τα αυθεντικά που τοποθετήθηκαν αρχικά για την κατασκευή του
κτηρίου. Στόχος µας είναι να διαφυλάξουµε αυτό το αρχιτεκτονικό στολίδι από κάθε
αισθητική ή άλλη αλλοίωση του αυθεντικού χαρακτήρα του.
Παράλληλα, στο πλαίσιο των διακηρύξεων και των αρχών της διακυβέρνησης της
Ν.∆., αλλά και των κατευθύνσεων του πρωθυπουργού για την αειφορία και την
ανάπτυξη, µε την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, το Υ.ΜΑ.Θ.
ανακοινώνει σειρά κι άλλων µέτρων και δράσεων, προς την κατεύθυνση αυτή.
Μερικά από αυτά είναι η ανακύκλωση και χρησιµοποίηση ανακυκλούµενου υλικού,
η οικολογική διαχείριση των συστηµάτων ενέργειας (θέρµανση, ψύξη, φωτισµός), η
χρησιµοποίησης υβριδικής τεχνολογίας στις µεταφορές, η προσπάθεια
ευαισθητοποίησης των πολιτών προς την κατεύθυνση της προστασίας του
περιβάλλοντος και του σεβασµού για παράδειγµα της αειφορίας, καθώς επίσης η
ίδρυση ανεξάρτητου φορέα µε την επωνυµία «Συµβούλιο Προστασίας και Ανάπτυξης
του Θερµαϊκού Κόλπου», ο οποίος θα υπάγεται στο υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.
Η συµµετοχή στο συνέδριό σας ενός τόσο σηµαντικού επιστηµονικού δυναµικού, η
πληρότητα της προσέγγισης και ο πλούτος της θεµατολογίας που παρουσιάζεται,
αποτελούν τις εγγυήσεις για την επιτυχή έκβαση των εργασιών σας. Και είµαστε
βέβαιοι γι’ αυτό.
Εύχοµαι το 2ο Εθνικό Συνέδριο, µε θέµα «Ήπιες Επεµβάσεις για την προστασία
Ιστορικών Κατασκευών», να τύχει ακόµα µεγαλύτερης επιτυχίας από το πρώτο, το
οποίο ολοκληρώθηκε καταγράφοντας συµπεράσµατα ιδιαίτερα χρήσιµα για τους
επιστήµονες του κλάδου.
Τα νέα συµπεράσµατά σας θα αποτελέσουν ένα χρήσιµο εργαλείο και στα χέρια της
πολιτείας, ιδιαίτερα την εποχή αυτή, που είναι υψηλές οι απαιτήσεις ποιότητας.
Με εξαιρετική εκτίµηση και συναδελφικούς χαιρετισµούς,
Νίκος Τσιαρτσώνης
(τον χαιρετισµό διάβασε ο κ. Κ. Παρθενόπουλος, Γεν. ∆/ντής Υπ.
Μακεδονίας –Θράκης, Προϊστάµενος Γεν .∆/νσης και ∆/νσης Πολιτισµού)

Ν. Τσιαρτσώνης
Υπουργός Μακεδονίας - Θράκης
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