
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος,  

Δήμαρχος Ξάνθης 

Κυρίες και κύριοι,   

Με μεγάλη μου χαρά χαιρετίζω τις εργασίες του 2ου  Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας 

Δομικών Κατασκευών. Είναι ιδιαίτερη τιμή όλων μας να παρακολουθήσουμε την πλούσια 

θεματολογία του συνεδρίου και να γίνουμε κοινωνοί της ιστορικής κατασκευαστικής  

παράδοσης του τόπου μας.   

Οι συνολικά 8 θεματικές ενότητες που αφορούν την επιστημολογία των δομικών 

κατασκευών, την ιστορία των αρχιτεκτονικών μορφών, τις τεχνολογικές εφαρμογές, τις 

μεθοδολογίες, τεκμηρίωσης, προστασίας και διατήρησης μνημείων επεμβάσεις, τις 

κοινωνικές, ιδεολογικές, πολιτικές, οικονομικές, αισθητικές, παραμέτρους, κ.α.  

Η συμμετοχή μεγάλου αριθμού επιστημόνων από διαφορετικές ειδικότητες-διαφορετικούς 

επιστημονικούς κλάδους και πεδία ενδιαφέροντος, καθώς επίσης η παρουσία εκλεκτών 

συνέδρων, εγγυώνται την απρόσκοπτη και  επιτυχή διεξαγωγή του Συνεδρίου.   

Θα ήθελα, αφού εκφράσω την υπερηφάνεια μου που υπηρετώ αυτόν τον τόπο, να σας 

συστήσω την φιλόξενη πόλη μας. Η Ξάνθη είναι  ταυτόχρονα μια παραδοσιακή και 

σύγχρονη πόλη. αποτελεί μία πόλη με ταυτότητα, πλούσια παράδοση και κουλτούρα. Είναι 

μία πόλη με έντονη πολιτιστική δράση και κατοίκους που κρατούν ζωντανές τις 

παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα και ταυτόχρονα ανοιχτή σε κάθε νέα πρόκληση.  

Ωστόσο δεν είμαστε περήφανοι μόνο για όσα μας χάρισε η φύση και μας κληροδότησε το 

παρελθόν. Είμαστε περήφανοι και για το σύγχρονο δυναμικό παρόν που αναπτύσσεται 

στην πόλη και την περιοχή μας (και το Δημοκρίτειο συμβάλει τα μέγιστα), πράγμα που 

δημιουργεί αισιοδοξία για το ελπιδοφόρο μέλλον της.  

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ τους εμπνευστές - διοργανωτές του Συνεδρίου για τη 

σημαντική συνεισφορά τους και ιδιαίτερα  τον πρόεδρο του συνεδρίου καθηγ. Κ. Ν. Λιανό, 

τους φοιτητές του πανεπιστημίου και τέλος να ευχαριστήσω θερμά και όλους εσάς, κυρίες 

και κύριοι Σύνεδροι, που μας τιμήσατε με την εποικοδομητική παρουσία σας, χωρίς την 

οποία αυτό το Συνέδριο δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.   

Θα ήθελα να γνωρίζετε πως ο Δήμος και οι υπηρεσίες του είναι  πάντα διαθέσιμοι για 

συνεργασία και ελπίζω οι προσπάθειες όλων μας, να ευοδωθούν, ώστε μαζί να 

καταφέρουμε  πολλά και σπουδαία  πράγματα προς όφελος της πόλης μας και του 

ανεκτίμητου ιστορικού- πολιτιστικού φορτίου της.  

Εύχομαι από καρδίας καλή επιτυχία! 

 


