ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Σάκη Τζακόπουλου
Πριν από τέσσερα χρόνια το Νοέµβριο του 2000, το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας /
Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας και το Υπουργείο Πολιτισµού / Εφορεία Νεωτέρων
Μνηµείων Κεντρικής Μακεδονίας οργανώσαµε από κοινού το 1ο Εθνικό συνέδριο µε
θέµα «Ήπιες επεµβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών».
Η µεγάλη συµµετοχή σε αυτό και το ενδιαφέρον των συναδέλφων από την πόλη µας
αλλά και από όλη την Ελλάδα, µας υποχρεώνει να συνεχίσουµε αυτή τη προσπάθεια
και να οργανώσουµε το 2ο Εθνικό οµότιτλο συνέδριο.
Μέσα από αυτή τη κοινή προσπάθεια, ελπίζουµε να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση
ενός επιστηµονικού διαλόγου, που στοχεύει στην ενηµέρωση, στην ευαισθητοποίηση
και στη συµµετοχή της κοινωνίας στον προβληµατισµό πάνω στα ζητήµατα αυτά.
Επίσης στόχος µας είναι να συµβάλλουµε στη διαµόρφωση µιας δηµιουργικής
επικοινωνίας ανάµεσα σε όλους του αρµόδιους φορείς, στην επιστηµονική κοινότητα
και στους συναδέλφους πού έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πού ασχολούνται
στην πράξη µε ζητήµατα πού αφορούν στην αποκατάσταση και επανάχρηση των
ιστορικών κατασκευών.
Συµµεριζόµενοι το µερίδιο ευθύνης πού µας αναλογεί, κάνουµε ότι είναι δυνατόν
ώστε να στηρίξουµε αυτή αλλά και κάθε άλλη προσπάθεια πού στοχεύει στην
αναβάθµιση της ποιότητας του δοµηµένου περιβάλλοντος. Είναι δε κοινή διαπίστωση
ότι η προστασία και η διατήρηση των Μνηµείων και των ιστορικών οικιστικών
συνόλων καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό αυτή την ποιότητα και διαφυλάσσουν την
Αρχιτεκτονική µας Κληρονοµιά, δηλαδή κατ΄ επέκταση την πολιτιστική µας
ταυτότητα.
Για το λόγο αυτό, η συµβολή στην προσπάθεια για την προστασία, ανάδειξή και
αξιοποίησή τους µε τον πιο ενδεδειγµένο τρόπο, είναι υποχρέωση και καθήκον µας.
Για να επιτύχουµε αυτό τον στόχο απαιτείται γνώση και ευαισθησία. Με την ελπίδα
ότι η προσπάθεια πού καταβάλλουµε θα συµβάλλει αποτελεσµατικά προς αυτή τη
κατεύθυνση χαιρετίζω τις εργασίες του 2ου Εθνικού συνεδρίου.
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