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Σ
Κέντρο Θηββών, Λ. Μπέέλλου 1
Αγαπητέέ Κύριε / Κυρίαα,
Το Συμβοούλιο Αρχιτεκτονικής Κληηρονομιάς τηης ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣΣ Περιβάλλονντος & Πολιτισμού και
ο Δήμος Θηβαίων σα
ας προσκαλοούν στην Ημεερίδα «Αναδεεικνύοντας τηη Θήβα μέσω
ω των μνημεείων της»,
που πρα
αγματοποιείτα
αι στην Θήβα
α, στις 18 Μαρτίου και ώρα 11:00π.μ.
Η ημερίδδα απευθύνεται: α/ στο ευρύ κοινό, β/ σε αρχιττέκτονες, πολλιτικούς μηχαανικούς, πολεοδόμους,
αρχαιολόόγους και γενικότερα σε όσ
σους ασχολούύνται με την αποκατάσταση
α
η κι ανάδειξη μνημείων και συνόλων
αλλά και με τον πολεεοδομικό σχεδδιασμό αναπ
πλάσεων, και γ/ σε εκπροσ
σώπους των αρμοδίων φοορέων της
Πολιτείαςς.
Στόχος τηης ημερίδας είναι,
ε
με έμφαση τη Θήβα, να ευαισθητοοποιηθεί το ευυρύ κοινό ανααφορικά με τηνν βιώσιμη
χρήση μννημείων και συνόλων
σ
για τηην ανάδειξη τω
ων ελληνικώνν πόλεων αλλάά και να παροουσιαστούν με
μ εύληπτο
τρόπο ταα θέματα και τα
τ επιτυχημέννα παραδείγμαατα ένταξης μνημείων
μ
και συνόλων
σ
σε υυφιστάμενουςς αστικούς
ιστούς στον Ελλαδικόό χώρο. Πιστεεύουμε πως αυτή
α
η ημερίδδα θα συμβάάλλει στην καλλλιέργεια ενόός γόνιμου
διαλόγου, με στόχο τηην καλύτερη ανάδειξη τωνν πόλεών μαςς μέσω μιας βιώσιμης
β
χρήήσης των μνηημείων και
συνόλων του κάθε τόπ
που.
Η ΕΛΛΗΝ
ΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕ
ΕΙΑ εδώ και 45 χρόνια ερργάζεται αστααμάτητα για την
τ διαφύλαξξη της πολιτισ
στικής και
αρχιτεκτοονικής κληροννομιάς του τόπ
που μας, με τηην υποστήριξηη πολιτών, ορργανώσεων κααι φορέων απ
πό όλη την
Ελλάδα.
α
Η παρουσία σας στηνν εκδήλωση είίναι ιδιαίτερα σημαντική γιαα την προώθηηση του διαλόόγου και την ανταλλαγή
απόψεωνν σχετικών με την θεματική της ημερίδας.
Σας περιμμένουμε!
Με εκτίμηηση,

Λυδία Καρρά
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