
Ήπιες επεμβάσεις για την προστασία των ιστορικών κατασκευών 
Το 2ο Εθνικό Συνέδριο για τις «’Ηπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορικών κατασκευών» - οι 

εργασίες του οποίου άρχισαν σήμερα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 16 Οκτωβρίου - 
πραγματοποιείται σε μία περίοδο που τα προβλήματα που συνδέονται με τη διάσωση , προστασία και 
αξιοποίηση των ιστορικών κατασκευών και συνόλων είναι πολύ περισσότερα απ’ ότι πριν τέσσερα χρόνια, 
όταν πάλι η Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωναν το πρώτο ομότιτλο συνέδριο. 
Οι εργασίες του Συνεδρίου άνοιξαν με χαιρετισμό του υπουργού Μακεδονίας- Θράκης 
κ. Τσιαρτσιώνη, που ανέγνωσε ο διευθυντής Πολιτισμού του ΥΜΑ-Θ κ. Κώστας Παρθενόπουλος, 

«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. Η ιστορία» τονίσθηκε, 
«συνεχίζεται, δεν καταργείται. Στην κατεύθυνση αυτή, η ευθύνη της πολιτείας, αλλά και των μηχανικών, 
των αρχαιολόγων, των εργολάβων, ακόμα και των απλών πολιτών , ιδιαίτερα των ιδιοκτητών διατηρητέων 
κτιρίων- είναι πολλή μεγάλη». 
Στη συνέχεια ο διευθυντής Αναστηλώσεων του υπουργείου Πολιτισμού κ. Βασίλειος Χανδακάς, 

κατέθεσε την άποψή του για πως θα πρέπει να επιχειρούνται οι επεμβάσεις στις ιστορικές κατασκευές, 
λέγοντας ότι στόχος θα πρέπει να είναι η «διατήρηση της αύρας του μνημείου», κάτι που πρέπει να 
επιτυγχάνεται παρά το ότι είναι σε ισχύ «εχθρικοί» κανονισμοί , που αν ακολουθούνταν θα οδηγούσαν 
ακόμη και στην κατεδάφιση σημαντικότατων μνημείων. 
Ο κ.Χανδακάς συμπλήρωσε ότι ελπίζει, η συζήτηση που αρχίσει στην επόμενη συνάντηση του ICOMOS, 
να καταλήξει στην σύνταξη και υλοποίηση ενός νέου κανονισμού που θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα 
αναστηλώσεων μνημείων. 
Ο πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Σάκης Τζακόπουλος επεσήμανε ότι η διαφύλαξη της 

αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είναι σύνθετο θέμα, με άμεση σχέση σε ζητήματα οικονομίας, πολιτικής 
βούλησης, αρμοδιοτήτων, ιδεολογικών επιρροών, ωριμότητας της Πολιτείας και συνειδητοποίησης των 
πολιτών. 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ επεσήμανε επίσης ότι η Πολιτεία εμφανίζεται να δρα αντιφατικά στην ευρέως 
εκφρασμένη απαίτηση των πολιτών για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας, θυσιάζοντας σημαντικά 
δείγματα της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς ορισμένες φορές άκριτα και βεβιασμένα, στο βωμό 
γραφειοκρατικών διαδικασιών (μη συντονισμού αρμοδίων οργάνων), της κακώς εννοούμενης ανάπτυξης, 
των ιδιωτικών συμφερόντων και των δήθεν τολμηρών εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων. 
Η κα. Ευαγγελία Καμπούρη, προϊσταμένη της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακεδονίας, 
μίλησε για ήπια και συνετή διαχείριση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, υπογραμμίζοντας ότι τέσσαρα 

χρόνια μετά τις εργασίες του 1ου Εθνικού Συνεδρίου, παραμένει στην επικαιρότητα το ίδιο ζήτημα, τόσο σε 
επίπεδο προσδιορισμού των αναγκαίων προδιαγραφών του έργου της διατήρησης και βελτίωσης της 
αρχικής δομής και τυπολογίας των ιστορικών κατασκευών, όσο και της διασφάλισης της βιώσιμης 
ανάπτυξης των πόλεων αλλά και της αναβάθμισης της σύγχρονης κατοικίας, ως περιβάλλον μέσα στο 
οποίο εντάσσεται το ιστορικό αρχιτεκτονικό απόθεμα. 
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου κ. Ν. 
Χατζητρύφων o oποίος και αναφέρθηκε στο διευρυμένο θεματολόγιο της διοργάνωσης που καλύπτει τις 
παρακάτω ενότητες: 
● Επιστημολογία της Διατήρησης και Επέμβασης ● Κοινωνικές, Ιδεολογικές, Πολιτικές και Οικονομικές 
Παράμετροι ● Θεσμοί και Κοινωνικός Διάλογος ● Ανάλυση και Τεκμηρίωση ● Μορφολογία και 
Τυπολογία ● Περιβάλλον των Μνημείων ● Ιστορικά Σύνολα και Τόποι · Ένταξη Νέων Κατασκευών ● 

Σύγχρονη Χρήση ● Ιστορικά Δομικά Συστήματα ● Παθολογία ● Συντήρηση Υλικών και Νέα Συμβατά 
Υλικά ● Νέες Συμβατές Τεχνολογίες ● Υπολογιστικές Μέθοδοι Φέροντος Οργανισμού ● Συστάσεις, 
Διατάγματα, Κανονισμοί ● Διεπιστημονική Εκπαίδευση και Εξειδίκευση 

 


