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Την ιστορία (ή το θρύλο;) της βασιλόπιτας λίγο πολύ τη γνωρίζουμε: υποτί-
θεται ότι ξεκινά περίπου 1.500 χρόνια πριν, από την Καισαρεία της Καππα-
δοκίας στη Μικρά Ασία, όταν ο Μέγας Βασίλειος «ζύμωσε» μέσα σε ψωμά-
κια τα χρυσαφικά κατοίκων της πόλης, που προορίζονταν για λύτρα προς τον 
Έπαρχο της Καππαδοκίας, αλλά ως εκ θαύματος διεσώθησαν (οπότε, για να 
μην αδικήσει κανένα και επειδή δεν γνώριζε τι ανήκει σε ποιον, έβαλε από 
λίγα σε κάθε ψωμάκι και τα μοίρασε ακριβοδίκαια στους δικαιούχους).
Η δική μας βασιλόπιτα δεν θα περιέχει …χρυσαφικά στα κομμάτια της, αλλά 
το παραδοσιακό φλουρί. Δεν θα μοιράσει ασφαλώς τιμαλφή, αλλά ευχές 
και ελπίδες για ένα δημιουργικό και ευτυχές 2009. Και φυσικά, όπως κάθε 
χρόνο έτσι και φέτος, στη διάρκεια της κοπής της βασιλόπιτας, θα δοθεί το 
«στίγμα» του προγραμματισμού του ΤΕΕ/ΤΚΜ, για το νέο έτος. 
Τη φετινή του πρωτοχρονιάτικη πίτα, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα την κόψει στις  
30 Ιανουαρίου, στις 21.00, στην αίθουσα Αλέξανδρος του ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΛ-
ΛΑΣ. Σας περιμένουμε όλους εκεί, για να τα πούμε από κοντά, να ανταλλά-
ξουμε ευχές και να διασκεδάσουμε μαζεύοντας δυνάμεις για το 2009, που 
σίγουρα μας θέλει στις επάλξεις! 
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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL
2009: Στην αφετηρία…

Ήρθε «φορτσάτο» και το 2009, εν μέσω πυροτεχνημάτων κάθε είδους: των εορ-
ταστικών, αλλά και εκείνων των άλλων, που ακολούθησαν το θάνατο του άτυχου 
15χρονου και που ο απόηχός τους άλλαξε –λιγότερο ή περισσότερο για τον κα-
θένα- τις φετινές γιορτές.
Ήρθε πλησίστιο, φέρνοντας με το καλημέρα έναν κυβερνητικό ανασχηματισμό 
και πολλή δουλειά για το ΤΕΕ/ΤΚΜ, που φέτος έχει μπροστά του βαρύ πρόγραμ-
μα. Το 2009 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως έτος ορόσημο για το τμήμα Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Για τουλάχιστον δύο λόγους. 
Πρώτον, τη φετινή άνοιξη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα φιλοξενήσει την κοινή σύσκεψη των 
διοικουσών επιτροπών των τμημάτων του ΤΕΕ, η οποία «πιάνει» ξανά Θεσσα-
λονίκη, μετά από δέκα ολόκληρα χρόνια (η προηγούμενη κοινή σύσκεψη είχε 
φιλοξενηθεί στην πόλη το 1999 και η πριν από αυτή το 1990). Κατά συνέπεια, οι 
επόμενοι μήνες επιβάλλουν «φουλάρισμα» των μηχανών για την προετοιμασία 
της σύσκεψης. 
Δεύτερον, η κοινή σύσκεψη δε θα γίνει σε ένα χώρο προσωρινό ή «δανεικό» για 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Θα κάνει ποδαρικό -υπό την έννοια της φιλοξενίας μιας εκδήλω-
σης αυτού του μεγέθους- στο ιδιόκτητο κτίριο του Τμήματος, που «ξεμύτισε» ως 
ιδέα στα χρόνια της μεταπολίτευσης και έγινε επιτέλους πράξη. 
Το κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που ήδη στεγάζει τους ανθρώπους του, αναμένεται να 
εγκαινιαστεί επισήμως φέτος και να ανοίξει μέσα στο 2009 τις πόρτες –και το 
αμφιθέατρό του- στους Θεσσαλονικείς.
Και, φυσικά, το φετινό Νοέμβριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν και οι 
εκλογές του ΤΕΕ, ρίχνοντας για ακόμη μια φορά στο τραπέζι το φλέγον θέμα 
της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου του επιμελητηρίου. Η χρονιά δεν είναι, 
ωστόσο, σημαντική μόνο για το Επιμελητήριο, αλλά και για την πόλη της Θεσσα-
λονίκης, που φέτος έχει κι αυτή να κερδίσει τα δικά της στοιχήματα.
Ξεκινώντας από τη Διεθνή Έκθεση. Η εξαγγελία για τη μετεγκατάστασή της 
έγινε, ο (πολυαναμενόμενος εδώ και χρόνια) κύβος ερρίφθη, προτάσεις ακού-
στηκαν, δεσμεύσεις για γρήγορες αποφάσεις ανελήφθησαν, τώρα απομένει το 
πιο δύσκολο κομμάτι: η πράξη. Μέσα στο 2009, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα επιδιώξει να 
«σπρώξει» το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΘ, στο πλαίσιο των δυνατο-
τήτων του, καθώς οι αποφάσεις μπορούν να υλοποιηθούν μόνο με συνεχή και 
συντονισμένη πίεση όλων των φορέων της πόλης.
Μέσα στο 2009 –έστω προς το τέλος του- πρόκειται να ολοκληρωθεί και το 
δεύτερο στάδιο της μελέτης επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσ-
σαλονίκης (ΡΣΘ), που θα εξειδικεύσει τους γενικούς στόχους σε ειδικούς, θα 
προτείνει πολιτικά, θεματικά, χωρικά και διατομεακά μέτρα, θα διαμορφώσει 
το πλαίσιο εφαρμογής του ΡΣΘ και θα αποδώσει μια Στρατηγική Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα καταθέσει τεκμηριωμένες προ-
τάσεις για την επικαιροποίηση του ΡΣΘ και θα είναι παρόν σε κάθε φάση της 
διαδικασίας, ώστε η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει –στην ώρα της- το καλύτερο 
δυνατόν ΡΣ.
Οι καταστάσεις απαιτούν εγρήγορση, για να μη χάσει η Θεσσαλονίκη άλλα «στοι-
χήματα». Για να μην υπάρξουν καθυστερήσεις σε έργα και παρεμβάσεις πνοής 
για την πόλη, όπως η περίφημη «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας», που μήνες 
τώρα βρίσκεται στην αφετηρία, αλλά δε λέει να ξεκινήσει, περιμένοντας νεότερα 
για την έγκριση των οικονομικών κινήτρων εγκατάστασης επιχειρήσεων, αλλά 
και για αυτήν ακόμη την ακριβή χωροθέτησή της στο ΣΕΔΕΣ. 
Εκτός από τα παραπάνω, το 2009 θα είναι και ένα έτος στη διάρκεια του οποίου 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα συνεχίσει να μάχεται για τα επαγγελματικά δικαιώματα των 
μηχανικών, για την προστασία και αναβάθμιση της τεχνικής παιδείας και για 
την περαιτέρω κατοχύρωση του επαγγέλματος στην κοινωνική συνείδηση. Για 
το θέμα ειδικά των επαγγελματικών δικαιωμάτων, που δεν μπορεί να «χωρέ-
σει» στις λίγες λέξεις αυτού του σημειώματος, θα επανέλθουμε με νεότερο 
editorial, αφιερωμένο ειδικά στο φλέγον αυτό ζήτημα.
Με αυτές τις σκέψεις κατά νου, ευχόμαστε ένα δημιουργικό 2009, με υγεία και 
ειρήνη, αλλά και με τέτοιες πράξεις, που στις 31 του ερχόμενου Δεκεμβρίου θα 
μας δίνουν το δικαίωμα να το αναγνωρίζουμε ως το καλύτερο έτος των τελευταί-
ων χρόνων για τη Θεσσαλονίκη και το ΤΕΕ…
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ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

«Εγκληματική» χαρακτήρισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, την παραμικρή 
παραποίηση των προδιαγραφών ποιότητας των 
δομικών υλικών, σε οποιοδήποτε στάδιο της πο-
ρείας τους, από τον παραγωγό μέχρι το χρήστη, 
μιλώντας σε συνέδριο σχετικής θεματολογίας, 
που πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου, στη 
Θεσσαλονίκη. Το συνέδριο οργάνωσαν Ο Ελλη-
νικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ) 
και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος 
(ΣΒΒΕ) με την υποστήριξη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Όπως τόνισε ο κ. Κονακλίδης, ο όρος «δομικά 
υλικά» έχει διπλή σημασία για τους μηχανι-
κούς, αφού ο κλάδος περιλαμβάνει τόσο τους 
δημιουργούς, όσο και τους χρήστες τους. «Η 
τήρηση, εκ μέρους του παραγωγού, των προ-
διαγραφών του προϊόντος που είναι το δομικό 
υλικό, είναι ‘’εκ των ων ουκ άνευ’’ στην τήρηση, 
εκ μέρους του μηχανικού, των προδιαγραφών 
του δικού του προϊόντος, που είναι το τεχνικό 
έργο», πρόσθεσε.

n ΟΔΗΓΙΑ 89/106: ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΥΛΙΚΩΝ-ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΓΑ
Αναφερόμενος στην Οδηγία 89/106, που στοχεύ-
ει –μεταξύ άλλων- στη θέσπιση ενιαίων προδι-
αγραφών ασφαλείας εντός ΕΕ, ο κ. Κονακλίδης 
επεσήμανε τη διπλή διάστασή της. Από τη μία 
πλευρά, δεδομένου ότι η κατασκευή αποτελεί 
μία από τις κυριότερες και κρισιμότερες οικο-
νομικές δραστηριότητες παγκοσμίως, πιθανόν η 
89/106 να αποσκοπεί πρωτίστως στην εξάλειψη 
των εμποδίων της διακίνησης, στο πλαίσιο της 
ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς και εμμέσως στη 
βελτίωση του παραγόμενου τεχνικού έργου. 
«Η συμβολή της πάντως στη δουλειά του μηχα-
νικού είναι σημαντικότατη ασχέτως του ποιος 
είναι ο στόχος της. Η 89/106 είναι μία από τις 

πιο καλά τεκμηριωμένες και χρηστικές οδηγίες. 
Βασίζεται στη μοντέρνα αντίληψη της επιτελε-
στικότητας. Στη διερεύνηση δηλαδή της συμβα-
τότητας ορισμένων ιδιοτήτων, που έχουν τα υπο-
κείμενα στην οδηγία προϊόντα, με τις επιθυμητές 
ιδιότητες, ώστε αυτά να εκπληρώνουν το στόχο 
τους», συμπλήρωσε.

n ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΟΥ ΕΛΟΤ
Η Οδηγία εντάχθηκε στην Εθνική Νομοθεσία με 
το ΠΔ 334/94. «Αυτό δε σημαίνει ότι δεν υπήρ-
ξαν ή δεν υπάρχουν προβλήματα στην ουσιαστι-
κή ενσωμάτωσή της, όπως η καθυστέρηση της 
ΚΥΑ για την εφαρμογή των διατάξεων του ΠΔ στα 
αδρανή υλικά- εκδόθηκε πέρυσι το Φεβρουάριο 
- ή η καθυστέρηση της μετάφρασης των Ευρω-
παϊκών Προτύπων. Σ΄ αυτό το σημείο θα ήθελα 
να ζητήσω την αμέριστη οικονομική υποστήριξη 
του ΕΛΟΤ ώστε να προχωρήσει άμεσα το έργο 
του», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Ένα άλλο ζήτημα που δεν αφορά άμεσα στα δο-
μικά υλικά, αλλά είναι πολύ σημαντικό για όλο το 
σύστημα κατασκευής, είναι η ανάγκη εναρμό-
νισης των Ελληνικών Τεχνικών Κανονισμών και 
γενικότερα της Ελληνικής Τεχνικής Νομοθεσίας 
με τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Στο ζήτημα 
αυτό το ΤΕΕ προσφέρει τη συνεργασία του αλλά 
και διεκδικεί τη συμμετοχή του.
Επίσης, ενώ οι κοινοποιημένοι Κανονισμοί άλ-
λων χωρών Μελών, που είναι μεταφρασμένοι 
στα Ελληνικά μπορούν να αξιοποιηθούν από 
τους Έλληνες μηχανικούς, αρκετοί Ελληνικοί 
Κανονισμοί, προϊόντα σημαντικής εμπειρίας και 
γνώσης, όπως ο Αντισεισμικός ή ο Κανονισμός 
Τεχνολογίας Σκυροδέματος -97 δεν έχουν κοινο-
ποιηθεί στην ΕΕ και δεν είναι στη Βάση TRIS. 
Ο κ. Κονακλίδης υπενθύμισε ακόμη ότι το ΤΕΕ 
υπήρξε ο πρώτος φορέας στην Ελλάδα, που 
ασχολήθηκε με την Τυποποίηση, ήδη από το 
1933, επί Προεδρίας Νικολάου Κιτσίκη, αλλά 
και ότι το 2008 έχει χαρακτηριστεί από το ΤΕΕ 
ως Έτος Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγρα-
φών. 

Είναι βέβαιο ότι η  
εφαρμογή συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας θα 
βελτιώσει το επίπεδο των 

Μικρών, των Μεσαί-
ων και των Ιδιωτικών 

Έργων.

Η παραμικρή παραποί-
ηση προδιαγραφών, 

σε οποιοδήποτε στάδιο 
της πορείας του υλικού 
από τον παραγωγό στο 

χρήστη, ιδίως για τα βα-
σικά δομικά υλικά, είναι 

απλώς εγκληματική.

Το σενάριο που ως χώρα 
δεν έχουμε την πολυτέ-

λεια να πειραματιστούμε 
με αυτό είναι η «παρα-

γωγή» μηχανικών μέσω 
ταχύρρυθμων εκπαιδευ-

τικών διαδικασιών.

n ΟΔΗΓΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟ WWW.TEE.
GR
Ο ίδιος πρότεινε στους συνέδρους να επισκε-
φτούν την ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr), για 
να «ξεφυλλίσουν» τον Οδηγό Δομικών Υλικών. 
Είναι μία πολύ σημαντική δουλειά, της οποίας 
έχουν ολοκληρωθεί τα δύο μέρη, που αφορούν 
σε: αδρανή υλικά, αρχιτεκτονικά προφίλ αλουμι-
νίου, κονιάματα, λιθοσώματα, σκυρόδεμα, τσιμέ-
ντο, χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος, θερμομο-
νωτικά στεγανοποιητικά υλικά, συστήματα ξηράς 
δόμησης, χρώματα - βερνίκια - συγκολλητικές 
ουσίες, υλικά μεταλλικών κτιριακών κατασκευ-
ών, πυράντοχα υλικά και πυράντοχα συστήματα 
δόμησης, ξύλο ως δομικό υλικό και υλικά δι-
κτύων σωληνώσεων ύδρευσης - αποχέτευσης 
κτηρίων.
Ο κ.Κονακλίδης αναφέρθηκε και στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΕ και του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονί-
ας, www.tkm.tee.gr, όπου υπάρχουν τα επιστη-
μονικά συμπεράσματα 25 συνολικά εκδηλώσεων 
των τελευταίων πέντε ετών, που αφορούν άμεσα 
ή έμμεσα στα δομικά προϊόντα και την τυποποί-
ησή τους. 
Επανερχόμενος στο ζητούμενο της σύγχρονης 
κατασκευαστικής κουλτούρας, ο κ.Κονακλίδης 
επεσήμανε ότι το ΤΕΕ θεωρεί βέβαιο ότι η εφαρ-
μογή συστημάτων διαχείρισης ποιότητας θα βελ-
τιώσει το επίπεδο των Μικρών, Μεσαίων και του 
Ιδιωτικού Έργου. 
«Με απλά λόγια ένας κατασκευαστής που γνω-
ρίζει όλες τις παραμέτρους του έργου, που κατέ-
χει την τεχνολογική γνώση για αντιμετωπίσει τις 
δυσκολίες του και έχει αποτελεσματική οργανω-
τική συγκρότηση δεν μπορεί παρά να παράγει 
“ποιότητα” και ποιοτικά έργα, σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις των προδιαγραφών που τίθενται από 
τη σύμβαση του», πρόσθεσε.

n ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ …
ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Κονακλίδης στο στε-
λεχιακό δυναμικό, διευκρινίζοντας ότι δεν ανα-
φέρεται αποκλειστικά στην κατασκευή, αλλά σε 
όλο το δευτερογενή τομέα που τον μονοπωλεί 
η μεταποίηση και η κατασκευή, αφήνοντας ένα 
ελάχιστο μερίδιο στην ενέργεια. 
«Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται προσπάθεια να 
περάσει στην κοινή συνείδηση ο παραλογισμός 
ότι ένας απόφοιτος Πολυτεχνείου και Πολυτε-
χνικής Σχολής με πέντε έτη σπουδών, εγγεγραμ-
μένος στο Τεχνικό Επιμελητήριο, έχει τις ίδιες 
δεξιότητες – γιατί πως αλλιώς μπορεί να έχει 
τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα; – με έναν 
απόφοιτο τεχνολογικού ιδρύματος τριετούς φοί-
τησης. Τελευταία γινόμαστε μάρτυρες μιας νέας 
απόπειρας να συμπεριληφθούν σ’ αυτή την πα-
ράλογη εξίσωση και οι απόφοιτοι των Κέντρων 
Ελευθέρων Σπουδών», τόνισε.
Ο ίδιος υπενθύμισε ότι:
- Οι Μηχανικοί στη χώρα μας, καλούνται να υλο-
ποιήσουν υποδομές - κατοικία, παραγωγικούς 
χώρους, ενεργειακά, μεταφορικά, επικοινωνια-
κά δίκτυα -ανθεκτικές σε υψηλή σεισμική δρα-
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στηριότητα. Να εγγυηθούν δηλαδή την ασφάλεια 
αλλά και την περιουσία των συμπολιτών τους.
- Οι Μηχανικοί στην Ελλάδα καλούνται να αξιο-
ποιήσουν τους μικρούς συγκριτικά πόρους που 
διαθέτει η χώρα για να σχεδιάσουν και να υλο-
ποιήσουν ένα μέλλον ταυτόχρονα ανταγωνιστικό 
και βιώσιμο.
- Να παράξουν και να εφαρμόσουν καινοτομία, 
προάγοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχει-
ρήσεων στις οποίες παρέχουν υπηρεσία.
- Να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις του 
Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα.
- Να αποδείξουν και στο εξωτερικό την επάρ-
κεια των Ελληνικών Τεχνικών Εταιρειών.
Κατά συνέπεια, ένας στοιχειωδώς ορθολογικός 
σχεδιασμός θα προέβλεπε:
- Εκτίμηση των αναγκών σε επιστημονικό και τε-
χνικό δυναμικό, σε ικανό βάθος χρόνου. 
- Διαμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
με βάση την παραπάνω εκτίμηση
- Σαφή προσδιορισμό των επαγγελματικών δι-
καιωμάτων βάσει πιστοποιημένων δεξιοτήτων 
που θα έχουν ως αποτέλεσμα την πυραμιδική 
δομή των τεχνικών επαγγελμάτων. 
«Το σενάριο που οπωσδήποτε δεν ενδείκνυται 
και που ως χώρα δεν έχουμε την πολυτέλεια να 
πειραματιστούμε με αυτό, είναι η «παραγωγή» 
μηχανικών μέσω ταχύρρυθμων εκπαιδευτικών 
διαδικασιών, ενταγμένων σε λογικές ήσσονος 
προσπάθειας», κατέληξε.

n “ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΘΕ-
ΛΕΙ”
Στο μεταξύ, αυστηρή κριτική για την έλλειψη 
υποχρεωτικών προδιαγραφών ποιότητας στα 
δομικά υλικά, αλλά και πραγματικού ελεγκτι-
κού μηχανισμού, άσκησε στην ίδια εκδήλωση ο 
πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Γεώργιος Μυλωνάς. Όπως 
υποστήριξε, “στην Ελλάδα ο καθένας κάνει ότι 
του κατέβει, παράγει, εισάγει και διακινεί ότι θέ-
λει, αυτοσχεδιάζει”. 
Ο ίδιος κάλεσε την κυβέρνηση να υιοθετήσει τις 
ευρωπαϊκές νόρμες, να υποστηρίξει τα κέντρα 
πιστοποίησης και να δημιουργήσει νέα, αλλά και 
να είναι αυστηρή απέναντι στους εργολάβους ως 
προς την τήρηση των προδιαγραφών στα κτίρια, 
έστω και αρχικά στα δημόσια.
Διερωτήθηκε, εξάλλου, τί γίνεται με τα υλικά-
”μαϊμού”, ποιος τα ελέγχει (και βάσει ποιων 
προδιαγραφών) και πώς μπορεί μια ελληνική 
βιομηχανία να τα ανταγωνιστεί, όταν αυτά δεν 
επιβαρύνονται με κόστος έρευνας, ανάπτυξης 
και πιστοποίησης.

n ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΓΑΔΕΣ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΙ-
ΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Την εκτίμηση ότι ο κλάδος των δομικών υλικών δεν 
είναι πιθανόν να ανακάμψει από τα σημερινά επί-
πεδα για τα επόμενα 1,5-2 χρόνια, αν δεν αλλάξει 
κάτι, διατύπωσε ο ειδικός εμπειρογνώμων Ροδόλ-
φος Δρακούλης, μέλος του γενικού συμβουλίου 
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ).
 Από τη μία, τον κλάδο πιέζει η διεθνής οικονο-
μική κρίση και από την άλλη η αρνητική εγχώρια 

Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, που εκλέχτηκε 
στην ειδική συνεδρίαση της 6.3.2007 και αποτελεί-
ται από τους Κυριάκο Μουρατίδη - Πρόεδρο, Άνθι-
μο Αμανατίδη - Αντιπρόεδρο και Γεώργο Μιχαλιά - 
Γεν.Γραμματέα, έχοντας υπόψη τη σχετική περί ΤΕΕ 
νομοθεσία και την από 28//11/2008 παραίτηση του 
μέλους της Αντιπροσωπείας Τοτικίδη Ματθαίου, 
κηρύσσει τον εκλεγμένο πρώτο αναπληρωματικό 
Παυλή Ιωάννη Αγρ.-Τ του συνδιασμού “ΠΑΣΚ-
ΔΜ”, ως τακτικό μέλος της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη θέση του παραιτηθείντος.  n
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συγκυρία. Η ανάκαμψη θα μπορούσε να έρθει 
πιο γρήγορα, αν προχωρούσαν ταχύτατα οι εισ-
ροές κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, οι Συμπράξεις 
Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και τα έργα 
υποδομής. 
Σύμφωνα με τον κ. Δρακούλη, η υψηλή ιδιοκατοί-
κηση στην Ελλάδα (πάνω από 80%) και η ύπαρξη 
-σε μεγάλο ποσοστό- δεύτερης/εξοχικής κατοι-
κίας, θα οδηγούσαν κάποιον στο συμπέρασμα 
ότι αν προσελκύαμε ξένους αγοραστές εξοχικών 
στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε την 
“άμυνα” απέναντι στις αρνητικές επιδράσεις. “Κι 
όμως, πλέον, τίθεται και αυτό σε αμφισβήτηση, 
αφού η οικονομική ύφεση μειώνει δραστικά και 
την αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, που 
μέχρι σήμερα θεωρούνταν οι υποψήφιοι αγορα-
στές”, είπε. 
Κατά τον ειδικό εμπειρογνώμονα, οι βασικοί δαί-
μονες για την ελληνική βιομηχανία του κλάδου 
είναι: γραφειοκρατία, πολύπλοκη νομοθεσία, 
καθυστερήσεις στις αποφάσεις, έλλειψη καλά 
οργανωμένης τεχνικής εκπαίδευσης, αλλά και 
ελλιπής χρηματοδότηση το τελευταίο διάστημα. 
Επιπλέον, το άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών 
και η ελεύθερη διακίνηση προϊόντων, καθιστά 
κάποιους κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας 
δομικών υλικών πιο ευάλωτους στις εισαγωγές 
ξένων προϊόντων.
Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εφαρμογή της κοινο-
τικής οδηγίας 89/106 για τις σημάνσεις και τα 
πρότυπα ποιότητας έχει καθυστερήσει στην Ελ-
λάδα: επίσημες μεταφράσεις έχουν γίνει σε ελά-
χιστα πρότυπα, αλλά και αυτές δεν είναι ακόμη 
διαθέσιμες, ενώ ο αναγκαίος φορέας εποπτείας 
για την αγορά δομικών υλικών δεν έχει προχω-
ρήσει.

n ΣΤΟ 10% ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Η 
ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-”ΜΑΪΜΟΥΔΩΝ”
Το πρόβλημα των προϊόντων-”μαϊμούδων” δεν 
αφορά βέβαια μόνο τα δομικά υλικά, ούτε μόνο 
την Ελλάδα: η αγορά της παραποίησης-απομί-
μησης αντιπροσωπεύει περίπου 500 δισ. ευρώ, 
ήτοι το 7%-10% του παγκόσμιου εμπορίου, 
σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο γενικός 
διευθυντής Τελωνείων και ΕΦΚ, Νικόλαος Βερ-
ναδάκης. 
Πέραν των σοβαρών οικονομικών συνεπειών 
τους, τα “πειρατικά” προϊόντα στοιχίζουν και 
την απώλεια χιλιάδων εξειδικευμένων θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη (όπου οι απώλειες υπο-
λογίζονται σε 200.000 θέσεις ετησίως) όσο και 
στον υπόλοιπο κόσμο, ενώ μπορούν να θέσουν 
σε κίνδυνο και τη δημόσια υγεία ή το περιβάλ-
λον.
Ειδικά για τα δομικά υλικά στην Ελλάδα, ιδιαίτε-
ρη έμφαση δίδεται -σύμφωνα με τον κ. Βερναδά-
κη- στους ελέγχους των προϊόντων αλουμινίου, 

καθώς πληθαίνουν τα κρούσματα προώθησης 
συστημάτων αλουμινίου από Τρίτες χώρες (και 
ιδίως από Τουρκία), που είναι αντίγραφα αντί-
στοιχων ελληνικών, καταχωρημένων στον Οργα-
νισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. 
Με βάση τον τζίρο, οι βασικοί βιομηχανικοί 
κλάδοι δομικών υλικών στην Ελλάδα είναι τέσ-
σερις: χάλυβας-σίδηρος (τζίρος 2,6 δισ. ευρώ 
πέρυσι), αλουμίνιο (2,5 δισ., με εξαγωγές άνω 
του 1,1 δισ.), τσιμέντο (1,4 δισ.) και σκυρόδεμα 
(1,2 δισ.). 
Οι κλάδοι αλουμινίου και τσιμέντου παρουσι-
άζουν σχετικά σταθερή ετήσια παραγωγή, σε 
εκείνον του σκυροδέματος η ζήτηση βαίνει 
μειούμενη μετά την … «ολυμπιακή» αύξηση 
του 2003-2004, ενώ ως δυναμικότερος τομέας 
εμφανίζεται αυτός του σιδήρου. Ενισχύθηκαν 
το 2006-2007 οι κλάδοι κεραμοποιίας και χρω-
μάτων, ενώ, αντίθετα, πλακίδια, κυβόλιθοι και 
πλακόλιθοι δεν εμφανίζουν καλούς δείκτες πα-
ραγωγής, λόγω αυξημένου ανταγωνισμού από 
εισαγωγές.
Σε ότι αφορά τις κατασκευές, ο κλάδος δεν είναι 
σημαντικός μόνο για την Ελλάδα, αλλά γενικά για 
την ΕΕ, όπου ο συνολικός τζίρος του προσεγγίζει 
το 1,3 τρισ. ευρώ, με 26.000.000 θέσεις εργασίας 
(άμεσες ή έμμεσες), 2.500.000 επιχειρήσεις και 
συμβολή 10% στο κοινοτικό ΑΕΠ.  n
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ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Φόρουμ μηχανικών στη Βουλγαρία

Περισσότερα από 250 άτομα συμμετείχαν στο φόρουμ με θέμα «Ανταγω-
νισμός των μηχανικών στην Ευρώπη», που διοργάνωσε στη Σόφια, στις 28 
Νοεμβρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Μελετητών Βουλγαρίας (KΠΡ), με 
την ευκαιρία του εορτασμού των πέντε χρόνων λειτουργίας του. 
Οι συμμετέχοντες στο φόρουμ, που προέρχονταν από τις χώρες Ελλάδα, 
Βουλγαρία, Σερβία, Κροατία, Αυστρία και Γερμανία, διαπίστωσαν κοινά 
προβλήματα και προκλήσεις για τους μηχανικούς στην Ευρώπη, αλλά και 
για την τεχνική παιδεία.
Από πλευράς του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στο φόρουμ συμμετείχαν ο πρόεδρος της διοι-
κούσας επιτροπής, Τάσος Κονακλίδης και ο πρόεδρος της Αντιπροσωπεί-
ας, Κυριάκος Μουρατίδης, καθώς επίσης και το μέλος της ΔΕ, Πέτι Πέρκα. 
Επίσης, στο φόρουμ έδωσε το «παρών» ο αναπληρωτής γενικός γραμμα-
τέας του κεντρικού ΤΕΕ, Ευστάθιος Τσέγκος και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊ-
κού Συμβουλίου Πολιτικών Μηχανικών Β. Οικονομόπουλος.

n  Η ΑΤΖΕΝΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥΜ
Στην «ατζέντα» του φόρουμ, τα κυρίαρχα θέματα ήταν πέντε:
♦ Ο μελετητής μηχανικός, ως πλήρες μέλος της αγοράς εργασίας στην Ε.Ε.
♦ Η ανταγωνιστικότητα της παροχής μελετητικών υπηρεσιών σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο, υπό τις συνθήκες της παγκοσμιοποίησης και της διε-
θνούς οικονομικής κρίσης.
♦ Η ανταγωνιστικότητα του μελετητή μηχανικού, ως αποτέλεσμα της ζητού-
μενης ισορροπίας τιμής/ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών
♦ Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πλαίσιο: η διακήρυξη της Μπολόνια και 
η στρατηγική της Λισαβόνας για υλοποίηση της εκπαιδευτικής διάκρισης 
Bachelor/ Master- υπέρ και κατά- συνήθη προβλήματα των επιμελητηρίων 
των μηχανικών.
♦ Προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα του μηχανικού, που ασκεί το 
επάγγελμα στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον «Κώδικα Δεοντολογίας» των 
Αναγνωρισμένων Μηχανικών, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Επιμελητη-
ρίων των Μηχανικών.  

n  ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο κ. Dimitar Natchev, πρόεδρος του ΚΠΡ Σόφιας και συντονιστής της συζήτη-
σης, δήλωσε ότι η συζήτηση είχε πολύ ενδιαφέρον, καθόσον έγινε ανταλλαγή 
εμπειριών και προβλημάτων και διαπιστώθηκε από τους συμμετέχοντες η 
αναγκαιότητα αλλαγών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να γίνει πιο εύκολη 
και αποτελεσματική η δουλειά των μηχανικών σε ολόκληρη την Ε.Ε.
Ιδιαίτερα για τη Βουλγαρία, τόνισε ότι το ζητούμενο είναι να γίνει ένα επεν-
δυτικό πρόγραμμα γρήγορο και αποτελεσματικό.
Απευθυνόμενος στον παρευρισκόμενο υφυπουργό Περιφερειακής  Ανάπτυ-
ξης και Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας, Ντίμκο Μιχαλέφσκι, είπε χαρα-
κτηριστικά: «Ανοίξτε τις πόρτες του Υπουργείου στους μελετητές μηχανι-
κούς, προκειμένου να αποφύγουμε τα επακόλουθα της επερχόμενης κρίσης 
στον κλάδο».
Όσον αφορά στα θέματα ανταγωνισμού και των κατώτερων αμοιβών, ανέφε-
ρε ότι οι συνάδελφοι πρέπει να αποδεικνύουν την ανταγωνιστικότητά τους με 
τις μελετητικές τους λύσεις και με τη δυνατότητα να προτείνουν ανταγωνι-
στικές υπηρεσίες, τιμές και προϊόντα.
Τα προσωπικά και επαγγελματικά προσόντα του μηχανικού, καθώς και η 
τήρηση των κανόνων δεοντολογίας, είναι οι πιο σημαντικές προϋποθέσεις 
για κατασκευαστικές λύσεις αισθητικά άρτιες, μοντέρνες, με σεβασμό στο 
περιβάλλον και προσιτές τιμές.

n  ΖΗΤΕΙΤΑΙ …ΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ»
Ο κ. Stefan Kinarev, πρόεδρος του ΚΠΡ Βουλγαρίας, αναφέρθηκε κυρίως 
στο θέμα των κατώτερων αμοιβών μελετών σε σχέση με  τον ελεύθερο αντα-
γωνισμό. Ανέφερε ότι το ΚΠΡ κατ  ́αρχήν διαφώνησε με το Υπουργείο για τη μη 
θεσμοθέτηση κατώτερης αμοιβής μελέτης, στη συνέχεια όμως συμφώνησε, 
καθ’ όσον υπήρξε και δικαστική εμπλοκή με την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 
Ο ίδιος εξέφρασε την άποψη ότι η επιτροπή ανταγωνισμού και οι προτάσεις 
των εθνικών κυβερνήσεων λένε διαφορετικά πράγματα σε κάθε χώρα και 
πέφτουν σε συνεχείς παλινδρομήσεις για να αναδείξουν αυτό που ονομά-
ζεται «ελεύθερη αγορά», χωρίς πουθενά να ορίζεται τι ακριβώς σημαίνει 

αυτό. Δεν έχει βρει, τόνισε, «πουθενά σε καμία οδηγία εθνική ή ευρωπαϊκή 
τι σημαίνει η ‘’ρύθμιση’’ αγοράς».
«Η δική μας πρακτική σε καμία περίπτωση δεν περιορίζει τον ελεύθερο 
ανταγωνισμό. Έχει ως αρχή να εγγυηθεί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των με-
λετητικών υπηρεσιών. Το κόστος της μελέτης πρέπει να ανταποκρίνεται στην 
ποιότητα», πρόσθεσε.
Σε ότι αφορά το θέμα  των επαγγελματικών δικαιωμάτων τόνισε ότι, σε αυτή 
τη διεθνή διοργάνωση, είναι κρίσιμο να διαχωριστούν σαφώς οι έννοιες 
ακαδημαϊκή  και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς πρόκειται για δυο διαφο-
ρετικά πράγματα. Το σωστό είναι οι δυο αυτές έννοιες να εξισορροπούνται.
Στη διοργάνωση συμμετείχε και ο υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Δημοσίων Έργων, κ. Dimco Mihalevski, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι 
παρακολούθησε όλη τη συζήτηση, η οποία διήρκεσε τέσσερις ώρες. Στην 
παρέμβασή του, συνεχάρη το ΚΠΡ για τα επιτεύγματά του τα τελευταία πέ-
ντε χρόνια και τόνισε ότι απέναντι στο κράτος και την επαγγελματική οργά-
νωση εκκρεμούν πολλά προβλήματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπισθούν 
με συνεργασία των δυο μερών. Ως παράδειγμα ανέφερε την επεξεργασία 
του κανονισμού που έδωσε το Υπουργείο στο ΚΠΡ, για την αναγνώριση των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων (ειδικότητες). 
«Η δική σας πείρα, ιδέες, γνώσεις με τη στήριξη της Βουλγαρικής Κυβέρ-
νησης θα δώσουν τα δυνατότητα να πραγματοποιηθεί το κατασκευαστικό 
πρόγραμμα το οπoίο θα είναι ο μοχλός ανάπτυξης της εργατικής δύναμης 
και της οικονομίας της χώρας μας», τόνισε κλείνοντας.

n  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΜΙΜΗΣΗ Η ΑΥΣΤΡΙΑ;
Ο κ. Josef Robl, γενικός γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των 
Επιμελητηρίων των Μηχανικών (ECEC) και Αντιπρόεδρος του Ομόσπονδου 
Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων και Αναγνωρισμένων Μηχ. Συμβούλων, ανα-
φέρθηκε στη υφιστάμενη  κατάσταση στην Αυστρία.
«Το επιμελητήριο μας έχει συζητήσει στο παρελθόν τις σχέσεις μεταξύ ποι-
ότητας και αμοιβής της δεδομένης υπηρεσίας των μηχανικών. Δυστυχώς 
αυτή η συζήτηση έχει κλείσει. Γιατί έκλεισε; Από το 2006 οι νόμοι μας δε 
μας επιτρέπουν ως Επιμελητήριο να προκαθορίζουμε την αμοιβή των υπη-
ρεσιών των μηχανικών και των συμβούλων. Άρα έχουμε ‘’ελεύθερη’’ αγορά 
στην τεχνική και συμβουλευτική εργασία, όπως ακούσατε και από άλλους 
ομιλητές. Αυτές είναι οι δικές μας συνθήκες τώρα», εξήγησε ο ομιλητής.
Ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Αυστρία προσφέρει μια πολύ καλή 
λύση για την Ευρώπη. Από τη μια μεριά, τη Διακήρυξη της Μπολόνια και από 
την άλλη τις θέσεις του Επιμελητηρίου για τα επαγγελματικά δικαιώματα. 
Έχουμε τρεις βασικές συνθήκες για να είναι κανείς μέλος του Επιμελητηρί-
ου, να είναι ενεργός μηχανικός:
➢ Οι σπουδές πρέπει να είναι 4+ χρόνων, οι οποίες δίνουν επίπεδο Master.
➢ Πρέπει να έχει προηγηθεί πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον τριών χρόνων 
μετά το πέρας των σπουδών
➢ Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε εξετάσεις στο Επιμελητήριο.
«Αυτό προϋποθέτει πολύ καλή ποιότητα και κατά τη γνώμη μου αποτελεί 
το καλύτερο παράδειγμα στην Ευρώπη. Όσον αφορά το ζήτημα του τίτλου 
σπουδών στην Αυστρία υπάρχει το bachelor των τεχνικών επιστημών και στη 
συνέχεια, όταν κάποιος φτάνει στο επίπεδο του Master, ονομάζεται Διπλω-
ματούχος Μηχανικός», διευκρίνισε.
Τελειώνοντας, ο κ.Robl τόνισε ότι η ευρωπαϊκή αγορά για τους μηχανικούς 
καθορίζεται από την αναγνώριση της επαγγελματικής ειδικότητας και από 
την οδηγία για την απελευθέρωση των υπηρεσιών των μηχανικών στην Ε.Ε.,  
η οποία θα έπρεπε να είναι ενεργή από το 1997 αλλά ακόμα δεν είναι εξ 
ολοκλήρου ενεργή.
Οι αρχικές ιδέες αυτής της οδηγίας πρεσβεύουν ότι πρέπει κανείς να πληροί 
όλες τις προϋποθέσεις, κάτι που σημαίνει διπλώματα και κάθε επί πλέον 
προσόν που απαιτεί κάθε κράτος-μέλος.

n  ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
Στην Αυστρία, συνέχισε ο κ.Robl, «οι πόρτες είναι ανοιχτές» για όποιον μη-
χανικό από άλλη χώρα της Ε.Ε. θέλει να έρθει να προσφέρει τις υπηρεσίες 
του. Τόνισε δε ότι δεν είναι απαραίτητο να εγγραφεί κάποιος μηχανικός στο 
Επιμελητήριο για να δουλέψει εποχιακά.
Κάτι τέτοιο δεν είναι σύμφωνο με τις οδηγίες και αντίκειται στις αρχές για 
τις διασυνοριακές συνεργασίες. «Μόνο αν εξασφαλίσουμε την κινητικότη-
τα και τη σιγουριά μπορούμε να μιλάμε για ευρωπαϊκή αγορά», συνόψισε 
ο ομιλητής.
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n  ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ο κ. Β. Οικονομόπουλος, πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πολιτικών 
Μηχανικών επεσήμανε ότι η αγορά στον τομέα των μελετητών μηχανικών 
είναι ανταγωνιστική. Τόνισε ιδιαιτέρως το θέμα της ανταγωνιστικότητας των 
μελετητών μηχανικών, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, στις συνθήκες της 
οικονομικής κρίσης.
«Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να επικεντρωθούν στην προετοιμασία μελετών 
και τη χρησιμοποίηση της τεχνικής βοήθειας, ώστε να μπορούν να αξιοποι-
ήσουν τα εργαλεία της Ε.Ε., για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού τομέα. 
Θα πρέπει επίσης να επικεντρωθούν σε εκείνες τις πολιτικές που κατευθύ-
νουν τους οικονομικούς πόρους σε δημόσιες επενδύσεις», πρόσθεσε.

n  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
Ο κ. Dragoslav  Sumarac, πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Σερβίας, 
τοποθετήθηκε αρχικά στο ζήτημα των αμοιβών, λέγοντας ότι στη χώρα του 
δέχτηκαν ότι η κατώτατη αμοιβή πρέπει να υπάρχει σε όλες τις υπηρεσίες 
των μηχανικών. «Σε συνεργασία με την κυβέρνησή μας καταλήξαμε σε αυτήν 
τη λύση και τώρα έχουμε ένα περιθώριο μεταξύ χαμηλών και ειδικών υψη-
λών αμοιβών. Μας πήρε δυο χρόνια για να καταλήξει η κυβέρνηση σε αυτή 
τη λύση. Η κυβέρνηση αν και αργά πρότεινε το διάλογο. Δοκιμάζει να κάνει 
τις αμοιβές πιο χαμηλές και εμείς προτείνουμε τις δικές μας», πρόσθεσε.
Όσον αφορά τα προσόντα των μηχανικών, ανέφερε ότι μέχρι τη Διακήρυ-
ξη της Μπολόνια, στη Σερβία ίσχυε το 3+2. Σε κάποιους τομείς -κυρίως 
κατασκευής- είναι αναπτυγμένο και το σύστημα 4+1. «Η γνώμη μου είναι 
ότι πρέπει να το δεχτούμε ως οριστικό, όπως και το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο των Επιμελητηρίων. Άλλωστε, εμείς πρέπει να οραματιζόμαστε ότι η δια 
βίου μάθηση πρέπει να είναι υποχρεωτική και οι εξετάσεις για την άδεια 
άσκησης επαγγέλματος πρέπει να είναι πολύ πιο σοβαρές. Αυτό απαντά και 
το ερώτημα 3 ή 5 χρόνια σπουδών. Η γνώμη μου είναι ότι αυτοί που έχουν  
Master πρέπει να αποκαλούνται διπλωματούχοι μηχανικοί εκ των προτέρων 
(χωρίς εξετάσεις)», κατέληξε.
Ο Rudolf Kolbe, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών 
της Β. Αυστρίας και του Σάλτσμπουργκ, αναφέρθηκε στα προσωπικά και 
επαγγελματικά προσόντα του μηχανικού που ασκεί το επάγγελμα στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και στους πιο βασικούς κανόνες δεοντολογίας, που πρέπει 
να τηρεί κάθε επαγγελματίας.
Υπογράμμισε ότι ο μηχανικός πρέπει συνεχώς να βελτιώνει και να ανανεώνει 
τις γνώσεις του και να στραφεί προς τη δια βίου εκπαίδευση. Οι σχέσεις 
μεταξύ πελάτη και μηχανικού πρέπει να είναι διαφανής σε όλα τα επίπεδα 
ενώ οι μηχανικοί πρέπει να είναι υπόλογοι στην κοινωνία και να μελετάνε την 
ορθή ανάπτυξη της χώρας.
Στο κλείσιμο της συζήτησης ο κ. Mirco Oreshkovic (Κροατία), πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Επιμελητηρίων των Μηχανικών (ECEC),   
εντυπωσιασμένος από τη διοργάνωση δήλωσε ότι επρόκειτο για μια πολύ 
σημαντική συνάντηση και τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ουσιώδη, όχι 
μόνο για τους μηχανικούς, αλλά για ολόκληρη την κοινωνία.
«Διαπιστώσαμε ότι έχουμε κοινά προβλήματα και μπορούμε να αλληλοβο-
ηθηθούμε, ανταλλάξαμε εμπειρίες και πρακτικές από διαφορετικές ευρω-
παϊκές χώρες. Το ΚΠΡ είναι σεβαστός συνεργάτης και εμείς θα πάρουμε 
πρωτοβουλίες ώστε να συμμετέχουμε σε κοινές ενέργειες στο και να δημι-
ουργήσουμε μαζί πολιτικές στην Ε.Ε. για τον κλάδο μας», σημείωσε.

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ Ή «ΚΑΘΑΡΕΣ» ΑΜΟΙΒΕΣ;
Για το ζήτημα των ελάχιστων αμοιβών, o κ.Oreshkovic τόνισε ότι κατά τη 
γνώμη του δε θα έπρεπε να γίνεται συζήτηση για ελάχιστες αμοιβές, αλλά 
για “καθαρές” αμοιβές. Αυτό σημαίνει, διευκρίνισε, ότι ο μηχανικός πρέπει 
να απαντάει στο maximum των απαιτήσεων του πελάτη και, την ίδια στιγ-
μή, οι καθαρές αμοιβές πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα στο μηχανικό να 
εκσυγχρονίζει τις ικανότητές του για να μπορεί να ανταποκριθεί στις νέες 
απαιτήσεις του επόμενου πελάτη. «Αυτό που εγώ κατάλαβα είναι ότι πρέ-
πει να υπερβούμε τους κοινωνικούς και πολιτικούς μας εταίρους και με τις 
λεγόμενες καθαρές αμοιβές να διαφυλάξουμε το φυσικό ενδιαφέρον», υπο-
γράμμισε. n
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Με πρόεδρο τον ομότιμο καθηγητή Γεώργιο Πε-
νέλη και αντιπρόεδρο το Φίλιππο Περδικάρη, 
συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας 
Ερευνών Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ). Συγκεκριμένα,  η 
σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου διαμορφώ-
νεται ως εξής:
-Πρόεδρος: Γεώργιος Πενέλης, ομότιμος καθη-
γητής
-Αντιπρόεδρος: Φίλιππος Περδικάρης, καθηγη-
τής, 
-Γενικός Γραμματέας:  Θωμάς Σαλονικιός, κύριος 
ερευνητής
-Ταμίας: Μιχαήλ Τσιτώτας, υπ. Δρ Πολ. Μηχ., 
Αναπληρωτής Διευθυντής Μελετών της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» 
-Μέλος: Αντώνης Σακελαρίου, δρ Πολιτικός Μη-
χανικός ΔΕΗ
-Αναπληρωματικά Μέλη: Μαρίνα Μωρρέτη, επί-
κουρη καθηγήτρια και Παναγιώτης Πανέτσος, Δρ 
Πολιτικός Μηχανικός, Τμηματάρχης συντήρησης 
γεφυρών της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη της ΕΠΕΣ στην ετήσια γε-

ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ Γ. ΠΕΝΕΛΗ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ 
ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΠΕΣ

νική συνέλευση της ολομέλειας, την Παρασκευή 
16/01/2009 στις 17:00 στην αίθουσα σεμιναρίων 
του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμένου Σκυ-
ροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. Στην περίπτω-
ση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα γίνει δύο ώρες 
αργότερα στις 19:00 με τα παρευρισκόμενα μέλη. 

Επιστημονική εκδήλωση 
Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
της, η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Ερευνών 
Σκυροδέματος (ΕΠΕΣ) οργανώνει επιστημονική 
εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα σε-
μιναρίων του Εργαστηρίου Κατασκευών Οπλισμέ-
νου Σκυροδέματος και Φέρουσας Τοιχοποιίας του 
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. την Πα-
ρασκευή 16/01/2009 στις 18:00 με ομιλητές:

1. Κάππος Ανδρέας, Καθηγητής Α.Π.Θ.,
«Αντισεισμική Προστασία Γεφυρών» 
2.  Σταθόπουλος Σταμάτης, Δρ Πολιτικός Μηχανι-
κός, Μελετητής, «Σχεδιασμός, Μελέτη και Κατα-
σκευή Γέφυρας Μετσόβου της Εγνατίας Οδού»
Καλούνται όσοι συνάδελφοι μηχανικοί ενδιαφέ-
ρονται να την παρακολουθήσουν. n

Επιστολές προς τον υπουργό Μεταφορών και 
Επικοινωνιών και την ΕΕΤΤ, απέστειλε ο μηχα-
νολόγος-ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, Δανιήλ Κανδυλιά-
ρης, ζητώντας να πληροφορηθεί αν τελικά ισχύει 
–ή όχι- ο νόμος του Αυγούστου 2008, που εισήγε 
μέτρα για την καλύτερη/οικονομικότερη πρό-
σβαση ατόμων με αναπηρίες ή σοβαρές ασθέ-
νειες στο δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο.
Τις επιστολές του συναδέλφου «προκάλεσε» η 
αντίδραση εταιριών τηλεφωνίας στο ερώτημά του 
αν δέχονται την προβλεπόμενη από το νόμο (ΦΕΚ 
Β, 1667 18/8/2008) επιδότηση ή έκπτωση δαπα-
νών για άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 
67%. Ο συνάδελφος έστειλε το ερώτημα προς τις 
εταιρίες OTENET, TELLAS, HOL και Vivodi.
Γραπτή απάντηση έλαβε μόνο από την ΟΤΕΝΕΤ, 
η οποία τον ενημέρωσε μέσω e-mail ότι το ζή-
τημά του έχει προωθηθεί στις αρμόδιες υπηρε-
σίες του ΟΤΕ. Από τη HOL έλαβε ένα τηλεφώ-
νημα, που τον ενημέρωνε ότι οι εκπτώσεις δεν 
ισχύουν για κατοίκους Αθηνών και Θεσσαλονί-
κης, ενώ οι υπόλοιπες εταιρίες δεν απάντησαν. 
Το κείμενο της επιστολής του κ. Κανδυλιάρη 
προς τον υπουργό Μεταφορών-Επικοινωνιών 
και την ΕΕΤΤ, την οποία ο συνάδελφος κοινο-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ

ποίησε στο «Τ», ακολουθεί: 

«Αξιότιμοι Κύριοι,
Έχω την τιμή να σας γνωρίσω ότι προ ημερών 
έστειλα εις: ΟΤΕΝΕΤ, tellas, hol, vivodi το συ-
νημμένο κείμενο-ερώτημα. Εγγράφως με e-mail 
μου απάντησε μόνο η ΟΤΕΝΕΤ […]. Επίσης μου 
τηλεφώνησαν από την HOL και μου είπανε ότι οι 
παροχές προς τους ΑΜΕΑ κλπ. που προβλέπονται 
από τον υπόψη Νόμο ότι δεν αφορούν τους διαμέ-
νοντες στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη!!!. Αλλά 
από την μελέτη του υπόψη Νόμου τουλάχιστον, 
δεν διαπίστωσα κάτι τέτοιο. 
Επειδή τυγχάνω δυστυχώς από τους λίγους που 
πιστεύουν ότι οι νόμοι γίνονται για να ισχύουν για 
όλη την Ελλάδα και όχι μόνο μέσα στους τοίχους 
του γραφείου του αρμόδιου Υπουργού, αλλά και 
ότι οι νόμοι γίνονται για να καλύψουν μία σοβαρή 
πραγματική ανάγκη, εδώ κοινωνική και ανθρώπι-
νη και όχι για να κάνει μία φιγούρα ο αρμόδιος 
Υπουργός σε κάποια ομάδα πίεσης, παρακαλώ να 
μου γνωρίσετε αν τελικά θα εφαρμοσθεί ο υπόψη 
Νόμος και πότε  […] 
Με Τιμή
Κανδυλιάρης Δανιήλ». n

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παίρνοντας 
υπόψη και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, όρισε 
τους εκπροσώπους του Τμήματος στα παρακάτω 
Συμβούλια και Επιτροπές μικρής διάρκειας:
• Σε Επιτροπές Διαγωνισμών 5 (πέντε) μελετών της 
Δ/νσης Δημοσίων Έργων-Τμήμα Συγκοινωνιακών 
Έργων όπως ακολουθεί
1. «Συμπλήρωση-Επικαιροποίηση-Μερική Τροπο-
ποίηση υφισταμένων μελετών οδικού κυκλώματος 
Κασσάνδρας Ν.Χαλκιδικής τμήμα Ποτίδαια-Κασ-
σανδρεία» τους ΠΜ Γουναροπούλου Μαρίνα ως 
τακτική και Στρατόπουλο Κων/νο ως αναπληρωμα-
τικό.
2.«Γεωτεχνικές μελέτες συγκοινωνιακών έργων 
Π.Κ.Μ.2008» τους ΠΜ Στρατόπουλο Κων/νο ως 
τακτικό και Γουναροπούλου Μαρίνα ως αναπληρω-
ματική.
3.«Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας Χαλάστρας-
Βραχιάς στον Αξιό ποταμό» τους ΠΜ Μανώλή Κων/
νο ως τακτικό και Παπανικολάου Γιώργο ως αναπλη-
ρωματικό.
4.«Ολοκλήρωση μελέτης οδικού άξονα Ν.Μουδανιά-
Σιθωνία τμήμα από Ν.Μουδανιά έως Ψακούδια» 
τους ΠΜ Παπανικολάου Γιώργο ως τακτικό και Μα-
νωλή Κων/νο ως αναπληρωματικό.
5.«Μελέτη βελτίωσης οδού εισόδου στο Κιλκίς» 
τους Καραβασίλη Ανδρέα ΑΤΜ ως τακτικό και Φακή 
Κων/νο ΠΜ ως αναπληρωματικό
•Σε 2(δύο) Επιτροπές Διαγωνισμών της «Εγνατία 
Οδός Α.Ε.» όπως ακολουθεί
Α) «Ολοκλήρωση κατασκευής τμήματος αρτηρίας 
από Χ.Θ. 23+000 έως Χ.Θ. 23+600-Κλάδος εισόδου 
στην περιοχή Παραδείσου και κλάδος εξόδου προς 
Θαλασσιά» Ισμυρλή Ελεονόρα Αγρονόμο Τοπογρά-
φο μηχανικό ως τακτική και Περτζινίδου Μαρία Πο-
λιτικό μηχανικό ως αναπληρωματική. 
Β) «Έργα προστασίας πρανών, αντιπλημμυρικά έργα 
οικισμού Θαλασσιάς και αποκατάσταση-βελτίωση 
βατότητας τοπικού οδικού δικτύου περιοχής ποτα-
μού Νέστου(τμήμα 14.2.1)» Καπετάνο Γιώργο Μη-
χανολόγο μηχανικό ως τακτικό και Λεκίδη Βασίλη 
Πολιτικό μηχανικό ως αναπληρωματικό.
•Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάληψη εκ-
πόνησης της «Ολοκληρωμένης μελέτης οδικού 
τμήματος Κόμβος Τριλόφου-Ν.Μηχανιώνα-Επα-
νωμή» τους Κολομόνδο Κων/νο ΑΤΜ ως τακτικό και 
Μαυρουδή Παναγιώτη ΠΜ ως αναπληρωματικό.
•Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση της 
μελέτης «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για 
την περιαστική οδό Σερρών και τη σύνδεσή της με 
τον κάθετο άξονα 60 Θεσσαλονίκη-Σέρρες-Προμα-
χώνας» τους ΠΜ Κουρούδη Αικατερίνη ως τακτική 
και Μεντέ Αλέξανδρο ως αναπληρωματικό.
•Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την κατασκευή 
του έργου «Ανακατασκευή οδών Ελ. Βενιζέλου και 
Ηρώων Πολυτεχνείου» τους Γιαννίκη Σάββα ΠΜ ως 
τακτικό και Κορακίδη Ηλία ΑΤΜ ως αναπληρωμα-
τικό.
•Στην Επιτροπή Διαγωνισμού για την ανάθεση εκ-
πόνησης της μελέτης «Πολιτιστικό Κέντρο Μηχα-
νιώνας» τους ΑΜ Καμαριανό Νίκο ως τακτικό και 
Γκλεγκλάκου Άννα ως αναπληρωματική. n

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ 
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ



MIES VAN DER ROHE 2009
10 έργα από την Ελλάδα στη λίστα των 340 διαγωνιζομένων

Στην Ελλάδα έχουν κατασκευαστεί τα 10 από τα συνολικά 340 αρχιτεκτονικά 
έργα, που θα διεκδικήσουν φέτος το βραβείο MIES VAN DER ROHE 2009 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική. Για το βραβείο, 
που είναι από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνώς και θα παρουσιαστεί το Μάιο 
του 2009, διαγωνίζονται 340 αρχιτεκτονικά γραφεία και επαγγελματίες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα Mies van der Rohe ανακοίνωσαν πρό-
σφατα τον κατάλογο των 340 έργων, που θα διεκδικήσουν το βραβείο των 
60.000 €. Το βραβείο, που καθιερώθηκε το 1987, αποτελεί την υψηλότερη 
διάκριση για την Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική και απονέμεται κάθε δύο χρόνια 
σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί εντός της προηγούμενης διετίας.
Πρωταρχικοί στόχοι του είναι να αναγνωρίσει και να επαινέσει την αρτιότητα 
στον τομέα της αρχιτεκτονικής, καθώς και να επιστήσει την προσοχή στη 
σημαντική προσφορά των Ευρωπαίων επαγγελματιών σε ότι αφορά στην 
ανάπτυξη νέων ιδεών και τεχνολογιών. Πέραν του βραβείου, απονέμεται και 
Ειδική Μνεία για Πρωτοεμφανιζόμενο Αρχιτέκτονα, η οποία αφορά ποσό 
των 20.000 € και προορίζεται για νέους αρχιτέκτονες που ξεκινούν την κα-
ριέρα τους. 

Τα επί ελληνικού εδάφους έργα
Στα έργα που διαγωνίζονται συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 
Διαμόρφωση Παραλιακού Μετώπου Παλιάς Πόλης Ηρακλείου Κρήτης 
(Europan 4) - Σωκράτης Στρατής και Συνεργάτες, Εξαώροφο Κτήριο Γρα-
φείων Ανώνυμης Εταιρίας στην Αθήνα - Αλεξάνδρα Καλλίρη και Συνεργάτες 
Αρχιτέκτονες, Κατοικία στα Περιβόλια - Αλέξανδρος Μάριος Νικηφοριάδης 
και Δανάη Σκαράκη, Αμφιθεατρική Κατοικία στην Ύδρα - Αριστείδης Αντω-
νάς, 360º Apartment Building - Divercity Architects, Tower House in Urban 
Athens - Lo & Davladi Architects, Διαίρεση και Περιστροφή: σπίτι για δια-
κοπές στη Νάουσα - Νίκος Καλογήρου, Πύλη Εισόδου και Στέγαστρο στον 
Αστέρα Βουλιαγμένης, Αθήνα - Ρένα Σακελαρίδου, Μόρφω Παπανικολάου 
και Συνεργάτες Αρχιτέκτονες, Κατοικία στην Αρχαία Κόρινθο - Σπύρος Πα-
παδόπουλος, Κτίριο Γραφείων - Γιάννης Αίσωπος
Η Κριτική Επιτροπή του 2009 απαρτίζεται από τους: 
Πρόεδρος: Francis Rambert (Παρίσι) 
Γραμματέας: Lluís Hortet (Βαρκελώνη), Διευθυντής Ιδρύματος Mies van 
der Rohe
Ole Bouman (Ρότερνταμ) 
Irena Fialová (Πράγα) 
Fulvio Irace (Μιλάνο) 
Luis M. Mansilla (Μαδρίτη) 
Vasa J. Perović (Λουμπλιάνα) 
Carme Pinós (Βαρκελώνη)  
Μεταξύ των προηγούμενων βραβευθέντων περιλαμβάνονται οι Mansilla 
+ Tuñón, OMA (Rem Koolhaas, Ellen van Loon), Zaha Hadid, Dominique 
Perrault και Sir Norman Foster. 
Για τον πλήρη κατάλογο των έργων που παρουσιάζει το κάθε κράτος, καθώς 
και για φωτογραφίες του κάθε έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
σκέπτονται τον ιστοτόπο www.miesarch.com. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες, μπορούν να επικοινωνούν με τους:
Pati Núñez / Yvette Colomer
Erica Bolton / Tamsin Selby miespress@miesbcn.com    
erica@boltonquinn.com arquitectura@scoopcomunicacion.com
tamsin@boltonquinn.com
Τηλ: (+34) 934 154 653, (+34) 622 296 657  
Τηλ. (+44) 020 7221 5000, (+44) 07711 698 18 . n

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 1983/2008:
ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΟ ΤΟΠΙΟ
Διάλεξη της Μαρίας Γούλα, 29 Ιανουαρίου  

Μετά από πρόσκληση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας / Τμήμα Κεντρι-
κής Μακεδονίας και του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ., θα πραγματοποι-
ηθεί την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2009 και ώρα 7.00 μ.μ., στο αμφιθέατρο 
του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η διάλεξη της αρχιτέκτονα 
Μαρίας Γούλα με θέμα «Βαρκελώνη 1983 / 2008: Από το Δημόσιο Χώρο 
στο Τοπίο».
Πρόκειται για τη δεύτερη διάλεξη του αφιερώματος στη Σύγχρονη Ισπανική 
Αρχιτεκτονική που έχει προγραμματίσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά από πρόταση της 
Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. 
Σχετικά με το θέμα της διάλεξης η Μαρία Γούλα αναφέρει:
«Η πόλη της Βαρκελώνης αποτέλεσε παράδειγμα σύγχρονου αστικού σχε-
διασμού τη δεκαετία του 80 συνδέοντας μια για πάντα τον εκσυγχρονισμό 
των εργαλείων και των ιδεών για το σχεδιασμό του δημόσιου χώρου με τις 
εξαιρετικές, και ίσως ανεπανάληπτες, συλλογικές διαδικασίες του πολιτι-
κού εκδημοκρατισμού της Ισπανίας. 
Με αφορμή την 25η επέτειο της ουσιαστικής εισαγωγής του τοπίου ως και-
νοτομικό και τελικά αναγκαίο, διεπιστημονικό παράδειγμα για το σχεδιασμό 
του υπαίθριου χώρου, αλλά και τα δέκα χρόνια  οργάνωσης της Ευρωπαϊ-
κής Μπιενάλε Τοπίου στη Βαρκελώνη, παρουσιάζεται η ευκαιρία  για την 
ευρύτερη συζήτηση και αξιολόγηση μίας πιθανής κρίσης  αυτού που είναι 
γνωστό ως «μοντέλο της Βαρκελώνης» και της δυνατότητας αποκατάστασής 
της μέσω εναλλακτικών και κυρίως βιώσιμων στρατηγικών σχεδιασμού.
Η διάλεξη πραγματεύεται την κριτική παρουσίαση αντιπροσωπευτικών  έρ-
γων δημόσιου χώρου στο κέντρο της πόλης, αλλά και στις περιφέρειές της. 
Πρόκειται για έργα που έχουν υλοποιηθεί μέσα στην τελευταία δεκαετία και 
στα οποία γίνεται φανερή η στροφή  της θεματικής και των εργαλείων στις 
προσεγγίσεις  σε μια αντίληψη τοπίου για τον υπαίθριο χώρο.» n

4. Κεντρικό Πάρκο του Πόμπλε Νόου, Βαρκελώνη, Ζαν Νουβέλ αρχιτέκτων/ Parc Central de Poble Nou, 
Jean Nouvel, arquitecte

1. Πάρκο Ρέμα της Φοντσάντα, Σαν Ζουάν Ντεσπί, 
Βαρκελώνη, Μανουέλ Ρουισάντσεθ, αρχιτέκτων/ 
Parc de la Fontsanta, Sant Joan Despi, Manuel 
Ruisanchez

2. Πάρκο Πέδρα Τόσκα, τμήμα του Εθνκού πάρκου 
της Γκαρότσα, Ολότ,  RCR αρχιτέκτονες, /Parc de 
Pedra Tocsa, Olot, RCR

3. Κάλυψη και Αποκατάσταση της Γκραν Βία, 
Βαρκελώνη,  Αριόλα Φιόλ, αρχιτέκτονες. 
/Cobriemnt Gran Via, Arriola/Fiol, arquitectes
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ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
πέντε ενότητες που φωτί-
ζουν όψεις του πολιτισμού 
που αναπτύχθηκε στη 
Μακεδονία από την αυγή 
της Προϊστορίας έως την 
ύστερη αρχαιότητα:
-  Η ζωή στην προϊστορική 
Μακεδονία
- Προς τη γένεση των 
πόλεων
- Στη Μακεδονία από τον 
7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη 
αρχαιότητα
- Θεσσαλονίκη, Μακεδο-
νίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακεδό-
νων, Αρχαιολογικό Μου-
σείο, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με 
θέμα «Ανάδειξη της αθλη-
τικής ιστορίας και του 
ολυμπιακού πνεύματος. 
Ολυμπιακοί Αγώνες»,  
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης 
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημη-
τρίου), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Από-
φοιτοι 2007 – 2008», 
με έργα αποφοίτων του 
Τμήματος Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 
της ΣΚΤ του ΑΠΘ, 18 Δε-
κεμβρίου 2008 – 25 Ιανου-
αρίου 2009, Μακεδονικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης – Γαλλικό Ινστιτούτο 
– Ινστιτούτο Γκαίτε, Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
του Εδουάρδου Σακαγι-
άν, με τίτλο «Θεατές», 4 
Δεκεμβρίου 2008 – 24 
Ιανουαρίου 2009, γκαλερί 
Καλφαγιάν (Πρ. Κορομηλά 
43), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ της Αλεξάνδρας 
Μαράτη, με τίτλο «Η εξέ-
γερση των οικοτύπων», 
18 Δεκεμβρίου 2008 – 20 
Ιανουαρίου 2009, γκαλερί 
Artis Causa (Μητροπόλε-
ως 97), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ανθέ-
ων Όψεις  Χριστούγεννα 
2008», 11 Δεκεμβρίου 
2008 – 17 Ιανουαρίου 
2009, γκαλερί «Μεταμόρ-
φωσις» (Χρ. Σμύρνης 12), 
Θεσσαλονίκη.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ελένη» του Ευριπίδη, 
μέχρι 12 Απριλίου 2009, 
ΚΘΒΕ – Νεανική Σκηνή, 
Θέατρο Μονής Λαζαρι-
στών, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Σαν τα σκυλιά» του 
Ρίτσαρντ Ζάϊντλικ, 26 
Δεκεμβρίου 2008 – 18 
Ιανουαρίου 2009, ΚΘΒΕ, 
κύκλος παραστάσεων 
«1Χ4», Μονή Λαζαρι-
στών – σκηνή «Σωκράτης 
Καραντινός» (Κολοκοτρώ-
νη 25-27 Σταυρούπολη), 
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο Ερωτευμένος Πειρα-
τής» του Θέμη Μουμου-
λίδη, από 20 Νοεμβρίου 
2008, ΚΘΒΕ – Παιδική 
Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Πορτραίτα από τη συλλογή 
ΜΜΣΤ», αφιερωμένη στη μνήμη του Γρηγορίου Νότα, 
14 Δεκεμβρίου 2008 – 1 Φεβρουαρίου 2009, Χώρος 
Τέχνης & Λόγου (οικία Παπασιλείου), Σέρρες.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Εικαστικό Πανόραμα στην Ελλά-
δα», 16 Δεκεμβρίου 2008 – 22 Φεβρουαρίου 2009, 
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αποθήκη Β1, 
λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Ο παράνομος τύπος στη Βόρεια Ελλάδα – Εθνική Αντίστα-
ση 1941-44», 15 Νοεμβρίου 2008 – 31 Ιανουαρίου 2009, Μορφωτικό Ίδρυμα 
ΕΣΗΕΜ-Θ (Στρ. Καλλάρη 5), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Γιάννη 
Βούρου, 30 Ιανουαρίου – 3 Μαρτίου 
2009, χώρος τέχνης «Ορφέως 20», 
Ξάνθη. 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ερρίκος Δ’» του Λουίτζι Πιραντέλλο,  12 Δεκεμβρίου 
2008 – 31 Ιανουαρίου 2009, ΚΘΒΕ, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Επιστροφή στον Παράδει-
σο» του Φίλιπ Ρίντλεϊ, από 
30 Ιανουαρίου 2009, ΚΘΒΕ, 
κύκλος παραστάσεων 
«1Χ4», Μονή Λαζαριστών 
– σκηνή «Σωκράτης Κα-
ραντινός» (Κολοκοτρώνη 
25-27 Σταυρούπολη), Θεσ-
σαλονίκη.



ΔΙΑΛΕΞΗ της Ελληνίδας 
αρχιτεκτόνισσας Μαρίας 
Γούλα, με θέμα «Βαρκε-
λώνη: Από το Δημόσιο 
Χώρο στο Τοπίο», στο 
πλαίσιο του αφιερώματος 
στη Σύγχρονη Ισπανική 
Αρχιτεκτονική, 29 Ιανου-
αρίου 2009, ΤΕΕ/ΤΚΜ 
και Τμήμα Αρχιτεκτόνων 
Α.Π.Θ., αμφιθέατρο 
Μακεδονικού Μουσείου 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσ-
σαλονίκη.

3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
«Ήπιες επεμβάσεις για 
την προστασία ιστορικών 
κατασκευών. Νέες τάσεις 
σχεδιασμού», 19 έως 21 
Μαρτίου 2009, Υπουργείο 
Πολιτισμού/Εφορεία 
Νεωτέρων Μνημείων 
Κ.  Μακεδονίας και ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
& Υποδομών του ΥΜΑΘ 
και το Διατμηματικό 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμ-
μα της Π.Σ. του Ε.Μ.Π. 
«Προστασία Μνημείων», 
Θεσσαλονίκη (e-mail: 
synedrio@monument.gr, 
http:// www.monument.
gr).

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
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ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «Νερό», από 
τον θεματικό κύκλο «Τα 4 στοιχεία της φύσης 
και ο άνθρωπος», Νοέμβριος 2008 – Ιανουάριος 
2009, Μουσείο Φωτογραφίας (αποθήκη Α’, λιμά-
νι), Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ στο Λευκό 
Πύργο, από 1 Σεπτεμβρίου 2008:
Ισόγειο: «Ο χώρος και ο χρόνος»
1ος όροφος: «Θεσσαλονίκη- Μεταμορφώσεις»
2ος όροφος: «Μνημεία και ιστορία»
3ος όροφος: «Πατρίδα των ανθρώπων»
4ος όροφος: «Στους δρόμους του εμπορίου»
5ος όροφος: «Το τερπνόν μετά του ωφελίμου»
6ος όροφος: «Γεύσεις»

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Έργα από τη συλλογή ΜΜΣΤ 
– Δωρεά Δημήτρη Μεϊμάρογλου», 14 Δεκεμβρίου 
2008 – 1 Φεβρουαρίου 2009, εκθεσιακός χώρος 
Δ.Ε.Π.Κ.Α. Δ. Σερρών, Σέρρες.

ΕΚΘΕΣΗ του Δημήτρη 
Τζαμουράνη με τίτλο 
«Σημαδεμένα τοπία», σε 
συνεργασία με το ϊδρυμα 
«Κόνραντ Αντενάουερ», 
18 Δεκεμβρίου 2008 
– 1 Φεβρουαρίου 2009, 
Μακεδονικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσ-
σαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο κύκλος με την κιμω-
λία στον Καύκασο» του Μπέρτολντ Μπρέχτ, 28 Νο-
εμβρίου 2008 – 31 Ιανουαρίου 2009, ΚΘΒΕ, κύκλος 
παραστάσεων «1Χ4», Μονή Λαζαριστών – σκηνή 
«Σωκράτης Καραντινός» (Κολοκοτρώνη 25-27 
Σταυρούπολη), Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ «Αναβάθμι-
ση της λειτουργίας των 
ΕΠΑΕ & βελτίωση της  
αποτελεσματικότητας και 
αποδοτικότητας τους», 29 
Φεβρουαρίου 2009, ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Θεσσαλονίκη.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ - ΧΑΡΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
Χαρτογραφική περιήγηση στην ιστορία της πόλης
Επιμέλεια: Πάρις Σαββαΐδης, καθηγητής Α.Π.Θ., πρόεδρος ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ – Εθνικής Χαρτοθήκης

15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ), που εποπτεύεται και 
επιχορηγείται από το Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης,  σε συνεργασία με 
την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη 
Δημοτική Πινακοθήκη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη θεματική έκθεση χαρ-
τών που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με θέμα μια πόλη και τη δια χαρτών παρου-
σίαση της ιστορίας της. Περισσότεροι από 150 χάρτες διαφόρων κλιμάκων, 
τεχνοτροπιών και περιεχομένου περιγράφουν την παρουσία και τη σημασία 
της Θεσσαλονίκης στο χώρο και το χρόνο. 
Πραγματικά, οι χάρτες ως καθρέπτες της ιστορίας απεικονίζουν αυτό το ταξίδι 
της Θεσσαλονίκης. Οι χάρτες ως μάρτυρες διαχρονικών διαδρομών τονίζουν 
τη σημασία της. Οι χάρτες ως μαθηματικά εργαλεία τοποθετούν τη Θεσσαλο-
νίκη στο γεωγραφικό χώρο και δείχνουν  τη μεγάλη σπουδαιότητα της πόλης 
για πολλούς αιώνες. 

n Ιστορία και αναμνήσεις
Με τη βοήθεια των χαρτών παρουσιάζεται το πέρασμα της ιστορίας και των 
αναμνήσεων από την πόλη, μια πόλη που περιέγραψαν οι συγγραφείς και οι 
ποιητές και της έδωσαν επίθετα μοναδικά, όπως Μεγαλόπολη, Μεγίστη, Πο-
λυάνθρωπη, Θεοφύλακτη, Θεοφρούρητη, Μαρτυροφύλακτη, Λαμπροτάτη, 
Πρεσβυτάτη, Μητρόπολη. Κι αυτά τα επίθετα δείχνουν τον πολύτιμο ρόλο της 
Θεσσαλονίκης σε όλη την περιοχή, για ένα χρονικό διάστημα πολλών αιώνων. 
Εκτός όμως από τα κείμενα των συγγραφέων, η θέση της Θεσσαλονίκης απει-
κονίζεται συνεχώς στους χάρτες κάθε εποχής, γεγονός που επίσης αποδει-
κνύει  τη μεγάλη σπουδαιότητα της πόλης για πολλούς αιώνες. 

n Ρωμαϊκός ο παλαιότερος χάρτης
Η παλαιότερη απεικόνιση της Θεσσαλονίκης σε σωζόμενο χάρτη πιστεύεται 
ότι είναι σε ένα χάρτη οδικού δικτύου της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, γνωστό 
ως Tabula Peutingeriana. Ο χάρτης αποδίδεται στο μοναχό Καστόριο από τα 
μέσα περίπου του 4ου μ.Χ. αιώνα, αλλά  διασώζεται αντίγραφό του, του 13ου 
αιώνα. Ακόμη, η Θεσσαλονίκη απεικονίζεται και στους πτολεμαϊκούς χάρτες, 
οι οποίοι αποτελούσαν το βασικό χαρτογραφικό υπόβαθρο στην Ευρώπη επί 
σειρά αιώνων. Στους χάρτες που αρχίζουν να συντάσσονται από τους πλέον 
αξιόλογους χαρτογράφους από τα τέλη του 15ου αιώνα και αργότερα, η Θεσ-
σαλονίκη σημειώνεται με διάφορα ονόματα ανάλογα με την εθνικότητα του 
χαρτογράφου, αλλά και ανάλογα με το αν απεικονίζεται η αρχαία Ελλάδα ή η 
σύγχρονη κατά την εποχή της σύνταξης του χάρτη. Το σχέδιο της πόλης (εντός 
των τειχών ακόμη) εμφανίζεται σε ναυτικούς χάρτες του γαλλικού και του 
βρετανικού ναυαρχείου ήδη από τα μέσα του 18ου αιώνα. 
Από τα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας και η εκτέλεση σχετικών έργων οδήγησε στη σύνταξη 
χαρτών μεγάλης κλίμακας, όπου απεικονίζονται τα οικοδομικά τετράγωνα και 
οι δρόμοι της εποχής με κείμενα στην παλαιοτουρκική γλώσσα. Παρόμοιοι χάρ-
τες συντάχθηκαν από εκδότες ταξιδιωτικών οδηγών σε μια εποχή που η μυστη-
ριώδης Ανατολή προσέλκυε το ενδιαφέρον των περιηγητών. 

n Χάρτες μικρής κλίμακας
Ακόμη, η Θεσσαλονίκη απεικονίζεται και σε πληθώρα χαρτών μικρής κλίμα-
κας της ευρύτερης περιοχής. Οι χάρτες αυτοί, που συντάχθηκαν από υπη-
ρεσίες διαφόρων κρατών, απεικονίζουν το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο, 
τους κυριότερους οικισμούς άλλοτε με ελληνικά και άλλοτε με τουρκικά 
ονόματα και, μερικές φορές, το φυσικό ανάγλυφο και το υδρολογικό δίκτυο. 
Επίσης, από τους χάρτες αυτούς μπορούμε να μελετήσουμε τις μεταβολές 
της ακτογραμμής στο Θερμαϊκό Κόλπο, ιδιαίτερα στις εκβολές των μεγάλων 
ποταμών.
Από τις αρχές του 20ού αιώνα, η Θεσσαλονίκη αποτυπώθηκε και χαρτογρα-
φήθηκε από τοπογραφικές υπηρεσίες των συμμαχικών δυνάμεων που στρα-
τοπέδευαν στην πόλη κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και από ελληνικές 
υπηρεσίες.
Η πυρκαγιά του 1917 και οι ανάγκες αποκατάστασης των πυροπαθών οδή-
γησαν στην αποτύπωση της πυρίκαυστης ζώνης που έγινε γρήγορα και απο-
τελεσματικά υπό την επίβλεψη του καθηγητή Γεωδαισίας στο Πολυτεχνείο 
της Αθήνας Δημήτριο Λαμπαδάριο. Η συσταθείσα «Διεθνής Επιτροπή Νέου 
Σχεδίου Θεσσαλονίκης» με επικεφαλής το Γάλλο αρχιτέκτονα – Πολεοδόμο 
Ernest Hébrard σχεδίασε ένα αξιόλογο ρυμοτομικό σχέδιο σύμφωνα με τα 
διεθνώς παραδεκτά για πολεοδομικές παρεμβάσεις σε τέτοιου είδους ιστο-
ρικές πόλεις. Ωστόσο, τα γεγονότα της μικρασιατικής καταστροφής, το με-

Ο χάρτης της πόλης μπορεί να έχει πολλές όψεις. Να είναι σχεδιασμένος 
με γραμμές, να δημιουργείται από μια σύνθεση γεωμετρικών σχημάτων και 
εικόνων, ακόμη να σχεδιάζεται από εκατομμύρια σημεία. Η Θεσσαλονίκη 
μπορεί να είναι μεγάλη ή μικρή, μισή ή ολόκληρη, με χαμηλά σπίτια ή με 
πολυκατοικίες, να μας γεμίζει ιστορία, υπερηφάνεια, να δημιουργείται κα-
θώς κινούνται τα λεωφορεία ή τα ταξί ή οι αναμνήσεις και τα όνειρα των 
κατοίκων της. Οι χάρτες με τις εικόνες του παρελθόντος και του παρόντος. 
Με τους περιπάτους, με τα τραμ και το μετρό. Με τους αόρατους πια κήπους 
του Μπες Τσινάρ, τα περιορισμένα πάρκα και την προσμονή για πιο ανθρώ-
πινη ζωή. Με το λιμάνι, την παραλία, τις γειτονιές, τα τείχη, το Λευκό Πύργο, 
το Επταπύργιο. Με τα καφέ, τα μαγαζιά και τη βροχή και τον ήλιο. Η πόλη με 
τις ευκαιρίες που δεν ήρθαν, τις ευκαιρίες που χάθηκαν και τις ευκαιρίες 
που έγιναν πραγματικότητα. Η πόλη που αλλάζει συνέχεια τη μορφή της. Η 
πόλη που απεικονίζεται στους χάρτες των χαρτογράφων, των ιστορικών, των 
στρατιωτικών, των μελετητών, των μηχανικών, των περιηγητών, αποτυπώ-
ματα του χώρου και του χρόνου, εικόνες χάρτινες και ψηφιακές μιας Θεσσα-
λονίκης που έφυγε, μιας Θεσσαλονίκης που ζούμε και μιας Θεσσαλονίκης 
που περιμένουμε ...
Αυτή η καταγραφή της σταδιακής μεταβολής των χαρακτηριστικών της πό-
λης, όπως αποτυπώνονται σε δεκάδες χάρτες διαφορετικών περιόδων, δι-
αφορετικών κλιμάκων και διαφορετικής σχεδίασης, αποτελεί το στόχο της 
έκθεσης «Θεσσαλονίκης Ανάδειξις – Χαρτών Αναμνήσεις». Η ανάγνωση 
των χαρτών επαναφέρει πληροφορίες και αναμνήσεις, ενώ στις μεταβολές 
της χαρτογραφικής εικόνας βασίζονται η μελέτη της ανάπτυξης και η ελπίδα 
της ανάδειξης. 

n Η μεγαλύτερη θεματική έκθεση
Η έκθεση Θεσσαλονίκης Ανάδειξις - Χαρτών Αναμνήσεις οργανώθηκε στα 
πλαίσια των 43ων ΔΗΜΗΤΡΙΩΝ από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας, 
Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής 
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Χάρτες 1: Λεπτομέρεια 
πτολεμαϊκού χάρτη, 
όπου η Θεσσαλονί-
κη αναγράφεται ως 
Thessalonica (Tabula 
Europa X, Geographia, 
έκδοση Basle από S. 
Münster και A. Petri, 
1540).

Χάρτες 2: Απεικόνιση 
της Θεσσαλονίκης σε 
χάρτη του Oλλανδού 
χαρτογράφου Joan 
Blaeu, Atlas Graecia, 
1640.

Χαρτες 3: Απεικόνιση 
της Θεσσαλονίκης σε 
ναυτικό χάρτη του 
J. Roux, 1764.

γάλο πρόβλημα των προσφύγων, τα συμφέροντα και οι συνεχείς παρεμβάσεις 
για λόγους πολιτικής και μικροπολιτικής σκοπιμότητας οδήγησαν σε μεγάλο 
αριθμό τροποποιήσεων κατά τα επόμενα χρόνια. Οι τροποποιήσεις αυτές ήταν 
τόσες, ώστε λίγα χαρακτηριστικά του αρχικού σχεδίου να έχουν τελικά διατη-
ρηθεί. Παρόλα αυτά, είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η Θεσσαλονίκη πέρασε 
στην επόμενη φάση της πολεοδομικής της ιστορίας και ευρύτερης ανάπτυξης. 
Φαίνεται το τέλος μιας εποχής: οι στενοί δρόμοι και τα σοκάκια αντικαθίστανται 
με μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα και δρόμους με μεγάλο σχετικά πλάτος. Η 
οθωμανική πόλη αρχίζει να προσπαθεί να μεταλλαχθεί σε ευρωπαϊκή. 

n Επέκταση του σχεδίου πόλης
Το ελληνικό κράτος στη συνέχεια προχώρησε σε επεκτάσεις του σχεδίου πό-
λης, καθώς έφθαναν οι πρόσφυγες  στη Θεσσαλονίκη μετά τη Μικρασιατική 
Καταστροφή και σε εκπόνηση νέων ρυμοτομικών σχεδίων αργότερα. Οι εντά-
ξεις νέων περιοχών της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης σε σχέδιο 
πόλης συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Δεκάδες ρυμοτομικά σχέδια διαφόρων 
περιοχών και τροποποιήσεις υφιστάμενων σχεδίων βρίσκονται στα αρχεία της 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
Και η Θεσσαλονίκη συνεχίζει την ιστορία της. Με τις χαρτογραφικές και το-
πογραφικές δραστηριότητες να καλύπτονται με επαρκή επιστημονικό και 
επαγγελματικό τρόπο, έχουμε μια συνεχή παραγωγή χαρτών και διαγραμ-
μάτων. Κατά την εικοσαετία 1920-1940 αρκετοί χάρτες διαφόρων κλιμάκων 
συντάσσονται από ελληνικές ή ξένες υπηρεσίες ή ιδιώτες και πωλούνται στο 
εμπόριο. 

n Πολεμικό χαρτογραφικό ενδιαφέρον
Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, η Θεσσαλονίκη συγκέντρω-
σε και πάλι το ενδιαφέρον των χαρτογραφικών υπηρεσιών των κρατών που 
εμπλέκονταν στις επιχειρήσεις. Έτσι, μπορούμε να βρούμε σε διάφορες 
γλώσσες χάρτες μικρών κλιμάκων με ικανοποιητική απεικόνιση της Θεσσα-
λονίκης και της ευρύτερης περιοχής της και χάρτες μεγαλύτερων κλιμάκων 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση τοπωνυμίων και την 
περιήγηση στην πόλη πέρα από στρατιωτικούς σκοπούς. 
Τέλος, κατά τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει μια τεράστια προσφορά χαρτών 
που απεικονίζουν τη Θεσσαλονίκη σε έντυπη ή ηλεκτρονική και διαδικτυακή 
μορφή. Οι χάρτες εξυπηρετούν τις ανάγκες του σχεδιασμού βασικών παρα-
μέτρων και συνθηκών της πόλης, βοηθούν τον επισκέπτη να περιηγηθεί την 
πόλη (πραγματικά ή εικονικά) και γενικότερα αποτελούν εργαλείο για την κα-
θημερινότητα πολλών ανθρώπων. 
Παράλληλα, οι χάρτες της Θεσσαλονίκης λειτουργούν ως παράθυρο προς το 
παρελθόν για μελετητές και ρομαντικούς, αλλά και ως αφετηρία σχεδιασμού 
για πολεοδόμους και ονειροπόλους... 

n Υλικό της έκθεσης
Το πρωτογενές εκθεσιακό υλικό συγκεντρώθηκε από τους συλλέκτες κ.κ. 
Αλέξανδρο Γαρύφαλλο, Σάββα Δεμερτζή, Αριστοτέλη Νανιόπουλο, Άγγελο 
Παπαιωάννου, Πάρι Σαββαΐδη, τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης 
(Διεύθυνση Πολεοδομίας), το Δήμο Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Μελετών Αρ-
χιτεκτονικών Έργων και Διεύθυνση Τοπογραφίας), το Κέντρο Ιστορίας Θεσσα-
λονίκης, τα αρχεία της κ. Αλεξάνδρας Καραδήμου – Γερολύμπου και των κ.κ. 
Βασιλείου Δημητριάδη, Ανδρέα Καϊση, την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιο-
τήτων, το Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας,  την Eταιρεία Ύδρευσης-Αποχέτευ-
σης Θεσσαλονίκης, το Αττικό Μετρό – Μετρό Θεσσαλονίκης, την Κτηματική 
Υπηρεσία Νομού Θεσσαλονίκης, τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου και 
Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης, καθώς και το αρχείο του ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ 
- Εθνικής Χαρτοθήκης. Την έκθεση συνοδεύει πολυσέλιδος κατάλογος – λεύ-
κωμα, όπου διακεκριμένοι συγγραφείς σχολιάζουν και συμπληρώνουν την 
εικόνα της πόλης δια των χαρτών.
Από το προσωπικό του ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ, για την προετοιμασία της έκθεσης 
και του λευκώματος εργάστηκαν η κ. Μαρία Παζαρλή και η κ. Ελπίδα Δανιήλ 
με γενικό συντονισμό από την κ. Φωτεινή Παππά. Επίσης, βοήθησαν η κ. Ιω-
άννα Παπαδοπούλου, η κ. Νόπη Πλούτογλου, Τοπογράφοι Μηχανικοί ΑΠΘ και 
ο κ. Βασίλειος Τσανίδης, νομικός.
Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από 12 Νοεμβρίου 2008 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
2008 στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης στην παλιά Αλάνα της 
Τούμπας. n

Χάρτες 4: Χάρτης της 
Θεσσαλονίκης εντός 
των τειχών από την 
έκδοση Orient Grece et 
Turkie d’Europe, 1873 
του γαλλικού εκδοτικού 
οίκου Hachette, όπου 
φαίνεται κατεδαφισμένο 
το παραθαλάσσιο τείχος.



14/ 367
15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΤΕΥΧΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΙΣ
ΧΑΡΤΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Χάρτης 10: Πολεοδο-
μικός χάρτης, «Σχε-
διάγραμμα πόλεως 

Θεσσαλονίκης»,  εκδότης 
Ι. Ξενάκης, Βόλος, 

1:10.000, 97x66 εκ., πε-
ρίπου 1930-35. Πρόκειται 

για χάρτη που βασίζεται 
στο σχέδιο Εμπράρ. 

Είναι ένας χρηστικός 
χάρτης της πόλης, είναι 
ενδεικτικό ότι περιέχει 
και διαφημίσεις, στον 

οποίον παρουσιάζονται 
τα οικοδομικά τετράγωνα 
της πόλης, το αστικό οδι-
κό της δίκτυο καθώς και 
τα συστήματα σταθερής 

τροχιάς.  

Χάρτης  12: Απόσπασμα (ένθετο) από το χάρτη του P. Lapié, [Φύλλο Χάρτη με 
ΝΑ Αιγαίο] «Plan de Salonique», 60.7 x 47.1 εκ., 1829. Ο συνολικός χάρτης 
περιλαμβάνει σε ένθετα τα λιμάνια της Ρόδου και της Θεσσαλονίκης. O αστικός 
ιστός απεικονίζεται χωρίς λεπτομέρεια, όμως δίνονται άλλες πληροφορίες, 
όπως π.χ. τα παραλιακά τείχη και το παλιό λιμάνι, η θέση και η ονομασία 
ορισμένων πυλών των τειχών, κάποιο βασικό οδικό δίκτυο έξω από τα τείχη, 
κοιμητήρια, ρέματα κ.ά.

Χάρτης  14: Χάρτης Κεντρικής Μακεδονίας, Λιθογραφείον Β. Παπαχρυσάνθου 
και ΣΙΑ, Αθήναι, 1:400.000, 49.6 x 70.5 εκ., περ. 1915. Διακρίνονται οι σημαντι-
κοί οικισμοί, το βασικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο και οι λίμνες Γιαννιτσών 
(αποξηραμένη πλέον), Λαγκαδά (Κορώνεια), Δοϊράνης και Μπεσικίων (Βόλβη). 
Η λίμνη των Γιαννιτσών φαίνεται συνδεδεμένη με τη θάλασσα με μια σειρά ελών.

Χάρτης  15: Οθωμανικός χάρτης Θερμαϊκού Κόλπου και μεγάλου τμήματος της 
Χαλκιδικής, όπου απεικονίζεται το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο της ευρύ-
τερης περιοχής, το φυσικό ανάγλυφο, ποτάμια και λίμνες, διάφοροι οικισμοί και 
άλλες πληροφορίες, 72.1 x 63.3 εκ., περίπου 1900.

Χάρτης 9: War Office, 
Χάρτης της Θεσσαλο-

νίκης και της περιοχής 
της, «Map of Salonica 

and surrounding 
country (Turkish: 

SELANIK, Bulgarian: 
SOLUN, Greek: 

Thessaloniki)», 47.8 x 
57.9 εκ., 1909. Ο χάρτης 

παρουσιάζει πολλές 
λεπτομέρειες της 

επέκτασης της πόλης 
κατά τις αρχές του 20ού 

αιώνα, όπως την περιοχή 
των «Εξοχών» και τους 

«Πύργους», τις γραμμές 
του τραμ, τη θέση 

προξενείων, κτιρίων των 
αρχών, θέσεις νοσοκο-

μείων και στρατοπέδων, 
καθώς και ένα σχέδιο 
από τα ελάχιστα για το 
σχέδιο (οριζοντιογρα-

φία) της διαμόρφωσης 
του χώρου στο πάρκο 

«Μπες Τσινάρ».

Χάρτες 5: Η Θεσσαλονί-
κη σε λεπτομέρεια χάρ-
τη, κλίμακας 1:154.000 

με τίτλο Θεσσαλονίκη 
και περίχωρα, εφημερί-

δα Πρωία, 1936. Παρόλη 
τη μικρή κλίμακα του 
χάρτη αποτυπώνεται 

η ανάπτυξη των νέων 
(προσφυγικών) συνοικι-

σμών της πόλης.
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Ευφυές γεωγραφικό σύστημα (GIS) για τη διαχεί-
ριση παγίων και την παρακολούθηση-δρομολό-
γηση απορριμματοφόρων και άλλων δημοτικών 
οχημάτων, διαθέτει ήδη ο δήμος Νεάπολης Θεσ-
σαλονίκης, που -μέσα από μια σειρά εφαρμογών- 
έχει περάσει στην πρωτοπορία των υπηρεσιών 
της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης.
Το σύστημα –μαζί με άλλες καινοτόμες εφαρμο-
γές- παρουσιάστηκαν στη διάρκεια ημερίδας για 
τη νέα εποχή της ψηφιακής δημόσιας διοίκησης 
στη Νεάπολη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 
Δεκεμβρίου, στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεολαίας 
του Δήμου.
Όπως τόνισε κατά τη διάρκεια της ημερίδας το 
στέλεχος της εταιρίας Tredit ΑΕ (έχει αναλάβει 
το σχετικό έργο, σε κοινοπραξία με την εταιρία 
ΑΝΚΟ), Γ. Δημαρέλος, ένα από τα σημαντικότερα 
ζητήματα για τους δήμους της χώρας είναι η δι-
αχείριση (παρακολούθηση και δρομολόγηση) του 
δημοτικού στόλου οχημάτων, που μπορεί να συμ-
βάλει στην καλύτερη αντιμετώπιση του κυκλοφο-
ριακού προβλήματος.
Κρίσιμο ζήτημα είναι ο σωστός σχεδιασμός των 
δρομολογίων και η  δυνατότητα παρακολούθησης 
της επιχειρησιακής λειτουργίας του δημοτικού 
στόλου.
Το έργο στο Δήμο Νεάπολης υλοποιήθηκε στο 
χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2007– Μάιος 

Δ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ: 
ΨΗΦΙΑΚΟ …«ΓΚΑΖΙ» ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
 

2008 και στο πλαίσιο του πραγματοποιήθηκαν 
εγκαταστάσεις τηλεματικών μονάδων στα δημοτι-
κά οχήματα, ολοκληρώθηκαν και εγκαταστάθηκαν 
εφαρμογές και Κέντρο Ελέγχου, ενώ εκπαιδεύτη-
καν οι χρήστες και διαχειριστές του συστήματος.
Η υποδομή που δημιουργήθηκε στο Δήμο Νεά-
πολης στοχεύει στη βελτιστοποίηση των παρεχό-
μενων υπηρεσιών στους παρακάτω τομείς:
•Σωστή διαχείριση του δημοτικού στόλου
•Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς τους 
πολίτες (διαχείριση αιτημάτων σε σχέση με τα πά-
για του Δήμου)
•Έγκαιρη γνώση προβλημάτων κυκλοφορίας, που 
σχετίζονται με το οδικό δίκτυο του Δήμου
•Δημιουργία μηχανισμών για την αντιμετώπιση 
τους.
•Προώθηση προγραμμάτων συντήρησης και ανά-
πτυξης της περιοχής
•Παρακολούθηση και αξιοποίηση των περιουσι-
ακών στοιχείων
•Βέλτιστη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού και 
εξοπλισμού 
Την ημερίδα διοργάνωσε ο δήμος Νεάπολης, ενώ 
η υλοποίησή της εντάσσεται στο πλαίσιο του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας” - Μέτρο 5.1. Το έργο χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) κατά 
80% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 20%. n

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2009

Με θέμα «Οικολογία και Σινεμά» κυκλοφορεί και 
φέτος, για 23η χρονιά, το Οικολογικό Ημερολόγιο 
(τσέπης, τσάντας κτλ) του 2009, από την Οικολογι-
κή Κίνηση Θεσσαλονίκης.
Πρόκειται για το γνωστό ετήσιο θεσμό του οικολο-
γικού κινήματος της χώρας μας, που συντροφεύει 
την καθημερινότητα κάθε ευαίσθητου πολίτη. 
Μέσα στις 288 έγχρωμες και καλαίσθητες σελί-
δες του (12x16,5 εκ.) μπορεί κανείς να βρει, εκτός 
από τις κλασσικές πληροφορίες ενός ημερολογίου 
(γιορτές, πανσέληνους κτλ), τις επετείους με οικο-
λογικό, ειρηνιστικό και εναλλακτικό κοινωνικό-πο-
λιτικό περιεχόμενο, το ημερολόγιο της γυναικείας 
περιόδου, επιλεγμένες προτάσεις για τα οικολογι-
κά και περιβαλλοντικά βιβλία που κυκλοφορούν, 
όλα τα καταστήματα βιολογικών προϊόντων, υγιει-
νής διατροφής κτλ στην Ελλάδα, τις οικολογικές 
και περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α.
Φέτος το Οικολογικό Ημερολόγιο είναι αφιερωμέ-
νο σε κινηματογραφικές ταινίες που έχουν οικολο-
γικό περιεχόμενο, υπόθεση και προβληματισμό. 
Ταινίες βασισμένες σε πραγματικά περιστατικά 
και αγωνιστές για το περιβάλλον και την ποιότητα 
ζωής, ταινίες για τη σχέση ανθρώπων/ζώων, έργα 
επιστημονικής φαντασίας με δυστοπικά φουτου-
ριστικά περιβάλλοντα και κοινωνίες πληγμένες 
από οικολογική καταστροφή, ντοκιμαντέρ για την 
κλιματική αλλαγή, τη διατροφή, την εξαθλίωση 
του «τρίτου» κόσμου, με προτάσεις φιλικές για το 
περιβάλλον, παιδικές ταινίες και κινούμενα σχέ-
δια με οικολογικά μηνύματα για τους μικρούς μας 
φίλους, κλπ.
Το Οικολογικό Ημερολόγιο κυκλοφορεί σε 4.000 
αντίτυπα και διατίθεται στα βιβλιοπωλεία Αθήνας, 
Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων, στα καταστή-
ματα υγιεινής διατροφής καθώς και μέσα από 
το δίκτυο των οικολογικών και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων και των υποστηρικτών της πολιτικής 
οικολογίας.
Η τιμή πώλησής του είναι 9 €.
Θα θέλαμε τη συνεργασία σας, με τη μορφή διά-
θεσης του Ημερολογίου στα μέλη σας ή σε φιλικό 
κόσμο. Οι οργανώσεις το χρεώνονται 7 €, ώστε να 
κρατήσουν 2 € για τις ανάγκες τους. Με 7 € το 
χρεώνονται και όσα άτομα προμηθευτούν πάνω 
από 10 αντίτυπα.
Παραγγελίες στο e-mail μας, που είναι: ecology-
trem@nath.gr,  www.ecology-salonika.org
ή στα τηλέφωνα 2310 222503, 2310 409770, 2310 
421196, 6946 621161. n

Για τις 21 Ιανουαρίου αναβλήθηκε –λόγω των κατα-
λήψεων σε κτίρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών ΑΠΘ- το σεμινάριο με τίτλο «Ενίσχυση Κτιρίων 
με Σύνθετα Υλικά», που επρόκειτο να πραγματο-
ποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου. Το σεμινάριο, που 
διοργανώνεται από το ΑΠΘ και το ΙΤΣΑΚ, θα γίνει 
στην αίθουσα του κτιρίου υδραυλικής του Τμήμα-
τος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ και θα ξεκινήσει 
στις 5 το απόγευμα. Μικρές τροποποιήσεις έχουν 
γίνει και στο πρόγραμμα, το οποίο ακολουθεί:

17:00 – 17:30 Προσέλευση
17:30 – 18:00 “Επεμβάσεις σε κτίρια Ο/Σ με σύν-
θετα υλικά: Γενικές αρχές - Κανονισμοί”
Ανδρέας Κάππος, Καθηγητής Εργαστηρίου Κατα-
σκευών Ο/Σ και Φέρουσας Τοιχοποιίας ΑΠΘ
18:00 – 18:30 “Επισκευή / ενίσχυση υποστυλωμά-
των Ο/Σ παλαιάς τεχνολογίας με μανδύες σύνθε-
των υλικών και χαλυβδοϋφασμάτων” 
Γεωργία Θερμού, Λέκτωρ -υπό διορισμό- Εργαστη-
ρίου Κατασκευών Ο/Σ και Φέρουσας Τοιχοποιίας 
ΑΠΘ
18:30 – 19:00 “Μηχανικά χαρακτηριστικά ινοπλι-
σμένων πολυμερών από ίνες χάλυβα”
Θωμάς Σαλονικιός, Κύριος Ερευνητής, Διεύθυνση 
Αντισεισμικών Κατασκευών ΙΤΣΑΚ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ
Σεμινάριο 21 Ιανουαρίου

19:00 – 19:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΚΑΦΕ
19:30 – 20:00 “Επισκευή και ενίσχυση τοιχωμάτων 
Ο/Σ με σύνθετα υλικά”
Ανδρέας Κάππος, Καθηγητής Εργαστηρίου Κατα-
σκευών Ο/Σ και Φέρουσας Τοιχοποιίας ΑΠΘ
20:00 – 20:30 “Συμπεριφορά δοκών υφισταμένων 
κατασκευών από Ο/Σ ενισχυμένων με σύνθετα υλι-
κά και χαλυβδοϋφάσματα”
Γιώργος Μιτολίδης, Πολιτικός Μηχανικός MSc, 
Υποψήφιος Διδάκτορας ΑΠΘ
20:30 – 20:50 “Στρατηγικές επεμβάσεων σε κτίρια 
Ο/Σ με σύνθετα υλικά”
Γεωργία Θερμού, Λέκτωρ Εργαστηρίου Κατασκευ-
ών Ο/Σ και Φέρουσας Τοιχοποιίας ΑΠΘ
20:50 Συζήτηση – Συμπεράσματα
21:15 Δεξίωση για τους συμμετέχοντες

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ελεύθερη, για 
τους μηχανικούς και τους φοιτητές του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών που επιθυμούν να το παρα-
κολουθήσουν. 
Πληροφορίες: Α.Π.Θ.:2310995662, 2310995743, 
Ι.Τ.Σ.Α.Κ.:2310476081-4  n
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ΥΦΑΡΠΑΓΗ ΠΟΡΟΥ ΤΟΥ ΤΣΜΕΔΕ
Υφαρπαγή πόρου του ΤΣΜΕΔΕ, του ταμείου των 
μηχανικών επιχειρείται με το νέο ασφαλιστικό 
νόμο, σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο. Πρό-
κειται για τον πόρο 1% επί των πιστοποιήσεων των 
δημοσίων έργων και αποτελεί ουσιαστικά εργοδο-
τική εισφορά των κατασκευαστών στο ΤΣΜΕΔΕ.
Με τις πρόσφατες ρυθμίσεις ο πόρος αυτός χα-
ρακτηρίζεται ως κοινωνικός πόρος με συνέπεια 
μέρος ίσο με το 10% του ετησίως εισπραττόμενου 
ποσού να αποδίδεται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο 
Αλληλεγγύης των Γενεών (ΑΚΑΓΕ).
«Η υφαρπαγή του 10% απειλεί να υπονομεύσει τη 
μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα του ΤΣΜΕ-
ΔΕ» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το ΤΕΕ επι-
καλούμενο πόρισμα επιτροπής τεχνοκρατών.
(Ημερησία 23/12/2008)

ΤΡΟΧΑΙΑ: 75.000 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ 1.200.000 ΤΡΑΥ-
ΜΑΤΙΕΣ ΣΕ 35 ΧΡΟΝΙΑ
Τα θύματα των τροχαίων δυστυχημάτων στη χώρα 
μας στη διάρκεια μιας 35ετίας είναι περισσότερα 
από τα θύματα των πολέμων στη διάρκεια εκατό 
ετών! Συγκεκριμένα είχαμε 75.000 νεκρούς και 
1.200.000 τραυματίες σε τροχαία την περίοδο 
1965-2000. Τα τροχαία είναι η πρώτη αιτία θανά-
του των ανδρών ηλικίας 15-24 ετών. Το 80% των 
τροχαίων ατυχημάτων με σοβαρούς τραυματι-
σμούς γίνεται σε άτομα ηλικίας 15-25 ετών με τα-
χύτητες μικρότερες των 60 χλμ./ώρα σε απόσταση 
όχι μεγαλύτερη από τα 30 χλμ. από το σπίτι τους 
τις πρώτες τέσσερις ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Τα 
παραπάνω στοιχεία θα παρουσιάσει ο διευθυντής 
του χειρουργικού τομέα ΑΠΘ, καθηγητής Γεώρ-
γιος Καπετάνος, σε ημερίδα με θέμα “Τροχαία 
ατυχήματα” που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο 10 
Ιανουαρίου από τις 9 το πρωί έως τις 2 μετά το 
μεσημέρι στο ξενοδοχείο “Μακεδονία Πάλας”. Η 
ημερίδα διοργανώνεται από την Ιατρική Εταιρεία 
Θεσσαλονίκης και το χειρουργικό τομέα της Ιατρι-
κής σχολής του ΑΠΘ. 
(Μακεδονία 4/1/2008)

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΠΤΥΧΙΑ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΙ ΣΕ ΜΙΣΘΟΥΣ
Ανάμεσα στις 27 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στην Ελλάδα παρότι οι νέοι 20-29 ετών 
διαθέτουν πτυχίο σε ποσοστό 43%, εμφανίζε-
ται το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας αλλά και οι 
χαμηλότεροι μισθοί για τους νέους πτυχιούχους. 
Στη χώρα μας, κάθε χρόνο 36.000 νέοι παίρνουν 
πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και 40% από αυτούς ακολουθεί 
μεταπτυχιακές σπουδές. Ωστόσο ο φόβος της 
ανεργίας αναγκάζει τους περισσότερους να απα-
σχολούνται με μισθούς 650-800 ευρώ, όταν οι 
Ισπανοί και οι Ιταλοί παίρνουν τουλάχιστον 1.000 
ευρώ τον μήνα, ενώ οι Δανοί, οι Σουηδοί, οι Βρε-
τανοί, οι Βέλγοι, γενικώς οι συνομήλικοί τους στις 
χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης έχουν 
τουλάχιστον κατά 50%-70% μεγαλύτερες μηνιαί-
ες απολαβές.
(Τα Νέα 23/12/2008)

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ 690 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;
Με ρυθμούς χελώνας και με ορατό τον κίνδυ-
νο απώλειας πόρων συνολικού ύψους 690 εκατ. 
ευρώ από το Ταμείο Συνοχής βρίσκεται η χώρα 
μας, εμφανίζοντας απορροφητικότητα μόλις 43% 
σε έργα περιβάλλοντος.   Χαρακτηριστικό είναι ότι 
δεκαπέντε από τα εβδομήντα τέσσερα περιβαλ-
λοντικά έργα δεν έχουν καν ξεκινήσει, ενώ άλλα 
δεκατρία ακολουθούν ρυθμούς… αραμπά, πα-
ρουσιάζοντας απορροφητικότητα κάτω από 50%. 
Μεγάλη υστέρηση παρουσιάζουν τα έργα για τα 
στερεά απόβλητα, τη διαχείριση φραγμάτων αλλά 
και τα έργα για την προστασία της φύσης, ενώ ικα-
νοποιητική εικόνα εμφανίζουν οι δράσεις για τη 
διαχείριση των λυμάτων.
(Πρώτο Θέμα 29/12/2008)

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕ-
ΜΑΤΟΣ 
Πρόστιμα σε τέσσερις εταιρείες έτοιμου σκυρο-
δέματος, συνολικού ύψους 120.000 ευρώ, επέβα-
λε ο υφυπουργός Ανάπτυξης διότι προχώρησαν 
σε ανατιμήσεις των προϊόντων τους χωρίς να 
υποβάλουν στοιχεία κοστολόγησης. Πρόκειται για 
τις εταιρείες Φινομπετόν, Έργο Μπετόν, Μπέρες 
Μπετόν και Λατόμ Τεχνομπετόν ΑΕ.
(Το Βήμα 23/12/2008)

ΒΡΑΒΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Σε ορισμένες πόλεις η τοπική αυτοδιοίκηση «κοι-
τάζει» 20 ή 30 χρόνια μπροστά, επενδύοντας στη 
δημιουργία ελεύθερων χώρων ή προσπαθώντας 
να διορθώσει πολεοδομικές αυθαιρεσίες και 
λάθη δεκαετιών. Το Αγρίνιο, η Λάρισα, η Καβά-
λα και η Ξάνθη είναι ορισμένες από τις περιοχές 
αυτές, που βραβεύθηκαν από τους πολεοδόμους-
χωροτάκτες για τις παρεμβάσεις που υλοποιούν ή 
προγραμματίζουν. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο 
του 2ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Πολεοδομίας 
- Χωροταξίας, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ελλή-
νων Πολεοδόμων - Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ). Το 1ο 
βραβείο χωροταξίας απενεμήθη στην πόλη του 
Αγρινίου για το νέο γενικό πολεοδομικό σχέδιό 
της. Ο δήμος, που αριθμεί σήμερα (απογραφή 
2001) 54 χιλιάδες κατοίκους και εκτιμάται ότι θα 
φθάσει τους 63,5 χιλιάδες το 2020, πρόκειται να 
δημιουργήσει τέσσερις περιοχές προστασίας με 
ειδικούς πολεοδομικούς περιορισμούς: μια ζώνη 
εξωαστικού πρασίνου, τη ζώνη προστασίας της 
λίμνης Λυσιμαχίας και του ποταμού Αχελώου, τις 
παραρεμάτιες περιοχές και τις περιοχές ανάδει-
ξης αρχαιολογικών χώρων και μνημείων[…] Το 2ο 
βραβείο χωροταξίας απονεμήθηκε στην Καβάλα. 
Οσον αφορά τα βραβεία πολεοδομίας, το 1ο βρα-
βείο απονεμήθηκε στη Λάρισα για τα προγράμμα-
τα αναπλάσεων στο κέντρο της πόλης και το 2ο 
στην Ξάνθη. 
(Η Καθημερινή 23/12/2008)

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 20ΕΤΗΣ ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩ-
ΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
Ακόμη και 20 χρόνια αναμένουν για την καταβολή 
της σχετικής αποζημίωσης από το Δημόσιο οι πο-
λίτες των οποίων οι ιδιοκτησίες απαλλοτριώνονται 
αναγκαστικά, σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής 
Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών που έχει 
συστήσει το υπουργείο Εσωτερικών με σκοπό 
τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Το θεσμικό 
πλαίσιο που διέπει τις αναγκαστικές απαλλοτρι-
ώσεις, όπως αναφέρουν τα μέλη της επιτροπής, 
είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και περιλαμβάνει συ-
νταγματικές διατάξεις, πληθώρα νομοθετικών 
και κανονιστικών ρυθμίσεων και πλούσια σχετική 
νομολογία […] Κύρια γενεσιουργός αιτία των κα-
θυστερήσεων, σύμφωνα με την έκθεση, είναι η 
οικονομική αδυναμία των δημοσίων φορέων, κυ-
ρίως στις περιπτώσεις των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και του υπουργείου Πολιτισμού, 
να διαθέσουν τα ποσά που απαιτούνται για την κα-
ταβολή της αποζημίωσης.
(Το Βήμα 23/12/2008)

ΤΑ ΦΕΣΙΑ ΠΝΙΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ Β. ΕΛΛΑ-
ΔΑΣ
Το Νοέμβριο οι ακάλυπτες επιταγές σημείωσαν 
στη Βόρεια Ελλάδα αύξηση - ρεκόρ 166,2%, 
ενώ στην κεντρική Μακεδονία αυξήθηκαν κατά 
176,9%, πολύ πάνω από τον πανελλαδικό μέσο 
όρο του 161,36%. Τα στοιχεία της Τράπεζας της 
Ελλάδος (ΤτΕ) αποτυπώνουν ένα δυσοίωνο σκη-
νικό, με όλα τα στοιχεία να δείχνουν τη δυσχερή 
θέση στην οποία βρίσκεται η πραγματική οικονο-
μία. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Νοέμβριο ο δεί-
κτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη μεταποίη-
ση κατρακύλησε στις 68,1 μονάδες, υποχωρώντας 
κατά 34,4%.
(Αγγελιοφόρος 24/12/2008)

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΔΕ ΜΕ 
ΤΟ «ΚΑΛΗΜΕΡΑ» ΤΟΥ 2009
Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του 2008 
έκλεισε με απόλυτη επιτυχία, καθώς οι δαπάνες 
του έφθασαν τα 9,6 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 
350 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον αρχικό προϋπο-
λογισμό. Για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσε-
ων του 2009 προβλέπεται επιτάχυνση της χρημα-
τοδότησης από την αρχή του χρόνου, με στόχο την 
τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε μία 
δύσκολη περίοδο, λόγω της διεθνούς οικονομι-
κής κρίσης. Με απόφαση που υπεγράφη σήμερα 
από τον κ. Γιάννη Παπαθανασίου, προβλέπεται 
η άμεση εκταμίευση ποσού 1,7 δισ. ευρώ για τα 
έργα του ΠΔΕ.
(Απογευματινή 3/1/2009)

ΣΕ ΔΥΟ ΜΗΝΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΟΔΟΣ
Λίγο πριν από την ερχόμενη άνοιξη οι οδηγοί θα 
φτάνουν απευθείας από την Ηγουμενίτσα έως τα 
ελληνοτουρκικά σύνορα στους Κήπους Έβρου και 
σε μόλις μία ώρα παραπάνω από αυτόν που χρει-
άζονται για να μετακινηθούν από την Αθήνα στη 
Θεσσαλονίκη. Ολόκληρος ο κύριος άξονας της 
Εγνατίας, των 670 χιλιομέτρων, ο μεγαλύτερος της 
χώρας, θα αποτελεί πραγματικότητα. […]  Τα πρώ-
τα δείγματα της μεγάλης ανατροπής που φέρνει ο 
νέος αυτοκινητόδρομος είναι έντονα αισθητά στα 
τμήματα που σταδιακά παραδίδονταν στην κυκλο-
φορία από το 2000 που ολοκληρώθηκε το πρώτο 
«κομμάτι» του μεταξύ Κομοτηνής και Μεστής 
μέχρι και το πιο πρόσφατο (Νοέμβριος 2008) από 
τον ανισόπεδο κόμβο Νεοχωρίου έως το Ελευθε-
ροχώρι της Θεσπρωτίας. Σχέδια πόλης επεκτά-
θηκαν, αξίες γης απογειώθηκαν, επιχειρήσεις 
πολλαπλασιάστηκαν, τουριστικές μονάδες αυξή-
θηκαν, βιομηχανικές εγκαταστάσεις πύκνωσαν. Η 
«εικόνα» του οικονομικού και κοινωνικού χάρτη 
σε πολλές περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής και 
Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης δεν είναι 
πια η ίδια όπως πριν από δέκα χρόνια.
(Απογευματινή 4/1/2009)

ΔΑΝΕΙΟ 400 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Στη σύναψη ομολογιακού δανείου ύψους 400 εκα-
τομμυρίων ευρώ από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
προχώρησε το ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να απο-
πληρωθούν οι οφειλές στους κατασκευαστές της 
Εγνατίας Οδού και να εξασφαλιστούν οι πόροι για 
την ολοκλήρωση του έργου. Το δάνειο θα αποπλη-
ρωθεί από τα έσοδα του άξονα, που θα προκύψουν 
από τα διόδια και τους σταθμούς εξυπηρέτησης 
αυτοκινήτων. Η σύναψη του δανείου ανακοινώθη-
κε χθες μετά τη συνάντηση του υπουργού ΠΕΧΩ-
ΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά με τον πρόεδρο του Ταχυ-
δρομικού Ταμιευτηρίου κ. Άγγελο Φιλιππίδη. «Με 
το δανεισμό αυτό από το Ταχυδρομικό Ταμιευτή-
ριο δεν επιβαρύνεται καταρχήν το δημόσιο χρέος 
και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, δεν 
επιβαρύνεται ο προϋπολογισμός του 2008», ανέ-
φερε ο κ. Σουφλιάς, ενώ πηγές του υπουργείου 
υποστήριζαν ότι το δάνειο συνάφθηκε με ιδιαί-
τερα προνομιακούς όρους. Σύμφωνα με ανακοί-
νωση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, το δάνειο 
θα έχει εμπράγματες εξασφαλίσεις διαρκείας 5,5 
ετών και προνομιακό επιτόκιο Euribor + 1,4%.
(Η Καθημερινή 18/12/2008)
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ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΟΤΑ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΒΙΑ-
ΜΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ
Με χαμόγελα υποδέχτηκαν το 2009 οι 120 απο-
λυμένοι της ΒΙΑΜΥΛ και ΟΙ 23 της ΒΑΛΚΑΝ ΕΞ-
ΠΟΡΤ, καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση 
με την οποία επιτρέπεται σε επιχειρήσεις των νο-
μαρχιών και των δήμων να τους προσλάβουν. Σύμ-
φωνα με την τροποποίηση του σχετικού Ολοκλη-
ρωμένου Προγράμματος Παρέμβασης του ΟΑΕΔ, 
επιτρέπεται σε αμιγείς και μικτές επιχειρήσεις 
των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού να επιχορηγηθούν για 
την απασχόληση απολυμένων της ΒΙΑΜΥΛ και της 
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ. Το συνολικό ποσό που θα δια-
τεθεί για την επιχορήγηση της απασχόλησης των 
απολυμένων ανέρχεται σε 3,078 εκατ. ευρώ, ποσό 
που θα καλυφθεί από τους πόρους του ΛΑΕΚ. Το 
πρόγραμμα προβλέπει την απορρόφηση 97 απο-
λυμένων, ενώ άλλοι 25 θα επιχορηγηθούν για να 
ανοίξουν τη δική τους επιχείρηση.
(Αγγελιοφόρος 3/1/2008)

ΠΤΩΣΗ 50% ΣΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΜΗΤΩΝ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟ 2008
Σημαντική μείωση που αγγίζει το 50% καταγρά-
φηκε στη διάρκεια του 2008 στις πωλήσεις νεόδ-
μητων κατοικιών, ενώ για το σύνολο των αγοραπω-
λησιών η αντίστοιχη υποχώρηση αγγίζει το 30%, 
τόνισαν τα προεδρεία της Πανελλήνιας Oμοσπον-
δίας Iδιοκτητών Aκινήτων (ΠOMIΔA) και Ένωσης 
Kατασκευαστών Kτιρίων Eλλάδας, επικαλούμενοι 
στοιχεία του Συλλόγου Συμβολαιογράφων.
(Η Καθημερινή 23/12/2008)

ΑΡΙΘΜΟΣ-ΡΕΚΟΡ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΑ ΠΕΡΥΣΙ
Περί τα 40,3 εκατομμύρια άνθρωποι, αριθμός 
ρεκόρ, απασχολήθηκαν σε διάφορες εργασίες 
πέρυσι στην Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία που 
δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Εθνική Στα-
τιστική Υπηρεσία. Ήταν ο μεγαλύτερος αριθμός 
απασχολουμένων μετά την ένωση της Γερμανίας 
το 1990, σύμφωνα με τα στοιχεία. Ο αριθμός των 
απασχολουμένων αυξήθηκε κατά 1,5% σε σχέση 
με το 2007,σε 582.000,κάτι που εν μέρει οφείλε-
ται στην οικονομική έκρηξη κατά το πρώτο εξά-
μηνο του έτους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία. 
Η οικονομική πτώση κατά το δεύτερο εξάμηνο του 
2008 δεν είχε κάποια σημαντική επίπτωση στην 
απασχόληση, αναφέρεται στην ανακοίνωση.
(Ελεύθερος Τύπος 2/1/2009)

ΜΕΓΑΛΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΩΝ ΜΜΕ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΤΟΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΜΠΜΕ
Μεγάλο ενδιαφέρον έχουν επιδείξει οι μικρομε-
σαίοι για τα άτοκα δάνεια κεφαλαίου κίνησης που 
χορηγεί το Ταμείο Εγγύησης Μικρών και Πολύ Μι-
κρών Επιχειρήσεων […] Από τις 18 έως και τις 24 
Δεκεμβρίου, το τηλεφωνικό κέντρο του Ταμείου 
εξυπηρέτησε 5.736 κλήσεις από μικρομεσαίους 
οι οποίοι ζητούσαν πληροφορίες για το πρόγραμ-
μα, ενώ 556 ενδιαφερόμενοι εξέφρασαν τις δυ-
σκολίες που έχουν αντιμετωπίσει με τις τράπεζες. 
Σύμφωνα με πρόχειρες εκτιμήσεις του Ταμείου, 
υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 30.000 επιχει-
ρηματίες ενδιαφέρθηκαν τις πρώτες ημέρες για 
τα δάνεια του κεφαλαίου κίνησης. Στις 29 Δεκεμ-
βρίου εγκρίθηκαν οι πρώτες 5 αιτήσεις που είχαν 
υποβληθεί στην Αγροτική Τράπεζα. Ακολούθησαν 
άλλες 17 από την ΑΤΕ και 5 από τη First Business 
Bank, ενώ παραμονή της Πρωτοχρονιάς το ΤΕ-
ΜΠΜΕ δέχθηκε και τις 5 πρώτες αιτήσεις έγκρι-
σης από την Εθνική. Σύμφωνα όμως με τραπεζικά 
στελέχη, αρκετές τράπεζες έχουν δεχθεί μεγάλο 
αριθμό αιτημάτων.
(Ελεύθερος Τύπος 5/1/2008)

ΠΕΜΠΤΑ ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΡΟΜΠΟΤ 
ΤΗΣ NASA ΣΤΟΝ ΑΡΗ
Όταν τα δύο τροχοφόρα ρομπότ της NASA έφτα-
σαν στον Άρη τον Ιανουάριο του 2004, κανείς 
δεν περίμενε ότι θα υπερέβαιναν κατά 20 φορές 
την ονομαστική διάρκεια της αποστολής τους. 
Το Spirit προσεδαφίστηκε στο νότιο ημισφαίριο 
στις 3 Ιανουαρίου του 2004, ενώ το Opportunity 
ακολούθησε 21 ημέρες αργότερα, σε μια διπλή 
αποστολή 820 εκατ. δολαρίων, σχεδιασμένη να 
διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες. Πέντε χρόνια 
μετά, οι δίδυμοι ρομποτικοί γεωλόγοι συνεχίζουν 
να αφήνουν τα ίχνη τους στις κόκκινες ερήμους, 
έστω κι αν η πορεία έχει επιβραδυνθεί λόγω της 
προχωρημένης ηλικίας τους. Μέσα σε αυτή την 
πενταετία, τα πανομοιότυπα ρομπότ διένυσαν συ-
νολικά 21 χιλιόμετρα στην τραχιά επιφάνεια του 
Άρη και μετέδωσαν 250.000 φωτογραφίες και 36 
Gigabyte δεδομένων. Χάρη στα νέα αυτά στοιχεία 
οι επιστήμονες μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι 
ο πλανήτης διέθετε κάποτε μεγάλες μάζες υγρού 
νερού.
(in.gr 5/1/2009)

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΓΙΑ ΚΙΝΑ ΚΑΙ ΡΩ-
ΣΙΑ ΤΟ 2009
Συνεχίζοντας την προσπάθειά της να εδραιωθεί 
στο κλαμπ των ισχυρών του Διαστήματος, η Κίνα 
θα συνεργαστεί με τη Ρωσία για την αποστολή δύο 
ερευνητικών δορυφόρων που θα τεθούν σε τροχιά 
γύρω από τον Άρη και θα φωτογραφήσουν τόσο 
τον πλανήτη όσο και το μικρό φεγγάρι του Φόβο 
[…] Η σινορωσική αποστολή στον Κόκκινο Πλα-
νήτη προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο, δήλωσε 
αξιωματούχος της Κίνας στην εφημερίδα Τα Νέα 
του Πεκίνου. Ένας κινεζικός και ένας ρωσικός 
δορυφόρος θα εκτοξευτούν με ρωσικό πύραυλο 
και θα ταξιδέψουν μαζί για 11 μήνες, πριν τελικά 
αποχωριστούν για να τεθούν σε τροχιά ανεξάρτητα. 
Το κινεζικό σκάφος, με την ονομασία Γίνγκχουο 
1, θα είναι εξοπλισμένο με δύο κάμερες που θα 
φωτογραφήσουν τον Άρη και τον δορυφόρο του 
Φόβο, δήλωσε ο Τσεν Τσάνγκια, υποδιευθυντής 
του ερευνητικού προγράμματος. 
(in.gr 5/1/2009)

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΟΝΟΙ “ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ” 
ΜΕΝΟΥΝ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΙ
Χιλιάδες τόνοι “πετρελαίου” μένουν ανεκμετάλ-
λευτοι στα πλούσια γεωθερμικά πεδία της Μακε-
δονίας και της Θράκης. Το άμεσα αξιοποιήσιμο 
δυναμικό ξεπερνά σε ισχύ τα 200 MWt και μπορεί 
να αντικαταστήσει 160.000 τόνους ισοδύναμου 
πετρελαίου ανά έτος, ενώ το συνολικά διαθέσιμο 
θερμοενεργειακό δυναμικό είναι πολλαπλάσιο.  
Από τα γεωθερμικά πεδία της Βόρειας Ελλάδας 
πηγάζει νερό θερμοκρασίας 30-90 βαθμών Κελ-
σίου. Από μία γεώτρηση που βγάζει νερό 70 βαθ-
μών Κελσίου η ενέργεια που προκύπτει μπορεί να 
αντικαταστήσει 3.000 τόνους πετρελαίου ετησίως. 
Με δεδομένο ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν 
δεκάδες γεωτρήσεις σε κάθε γεωθερμικό πεδίο, 
το συνολικό ενεργειακό όφελος αντιστοιχεί σε 
τουλάχιστον 50.000 τόνους πετρελαίου ετησίως, 
εκτιμά ο καθηγητής Γεωλογίας στο ΑΠΘ Μιχάλης 
Φυτικάς. Μόνο στην Ανατολική Μακεδονία και τη 
Θράκη υπάρχουν γεωτρήσεις που υπολογίζεται 
ότι έχουν ενεργειακό προϊόν αξίας 25.000.000 
ευρώ, ισχύος 76 μεγαβάτ, που αντιστοιχούν σε 
59.000 τόνους πετρελαίου. Το προϊόν αυτό μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία, σε σύγχρονες 
καλλιέργειες, στην ιχθυοτροφία, στην παραγωγή 
μεταποιημένων προϊόντων, στην αφαλάτωση και 
τον τουρισμό. 
(Μακεδονία 4/1/2008)

ΑΠΟΡΡΟΦΗΘΗΚΑΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΤΟΥ 
Γ΄ ΚΠΣ
Πλήρης είναι η απορρόφηση των προβλεπόμε-
νων κοινοτικών πόρων που έχει σημειωθεί στην 
πλειονότητα των προγραμμάτων του Γ’ ΚΠΣ. Αυτό 
διαπιστώθηκε κατά τη χθεσινή σύσκεψη του 
υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου 
Αλογοσκούφη και του υφυπουργού Οικονομίας 
και Οικονομικών Γιάννη Παπαθανασίου για την πο-
ρεία υλοποίησης του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ 2007-
2013. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, 
το γεγονός αυτό θα αποτυπωθεί και στα στοιχεία 
του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος του Γ’ ΚΠΣ, μόλις ολοκληρωθεί η καταγραφή 
όλων των δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί 
μέχρι τις 31-12-2008. Σημειώνεται ότι προβλέ-
πεται παράταση έως τις 31-12-2009 για τα προ-
γράμματα των πυρόπληκτων περιοχών της χώρας, 
ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει την 
πρόθεση, λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, 
να δοθεί εξάμηνη παράταση για όλα τα κοινοτικά 
προγράμματα σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. 
(Απογευματινή 3/1/2009)

ΜΕ ΧΡΗΣΙΚΤΗΣΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 50.000 ΑΚΙΝΗΤΑ!
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί 
μέχρι τώρα οι υπηρεσίες της «Κτηματολόγιο ΑΕ», 
συνολικά έχουν δηλωθεί περίπου 5,8 εκατομ-
μύρια δικαιώματα, από τα οποία τα 5,1 αφορούν 
δικαιώματα φυσικών προσώπων -από περίπου 4 
εκατομμύρια που υπολόγιζε η εταιρία- και περί-
που 700 χιλιάδες δικαιώματα από νομικά πρόσω-
πα (τράπεζες και οργανισμοί) από ένα εκατομμύ-
ριο που εκτιμούσε. Το Δημόσιο δεν υποχρεούται 
να δηλώσει σε αυτήν τη φάση την περιουσία του, 
που εκτιμάται στις υπό κτηματογράφηση περιοχές 
σε περίπου 1,5 εκατ. δικαιώματα. O υπολογισμός 
των δικαιωμάτων που έχουν δηλωθεί ξεπερνά τις 
προβλέψεις κατά περίπου 5%, γεγονός που μπο-
ρεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά στην πράξη είναι 
λογικό, καθώς δεν υπήρχε μέχρι σήμερα αξιόπι-
στη βάση δεδομένων για το σύνολο των περιουσι-
ακών δικαιωμάτων. Από τα στοιχεία που υπάρχουν 
μέχρι τώρα, προκύπτει ότι από το σύνολο των δι-
καιωμάτων που έχουν δηλωθεί στις 107 περιοχές, 
το μεγαλύτερο ποσοστό είναι καθαρό. Δηλαδή πο-
σοστό 86% δήλωσε πλήρη και ψιλή κυριότητα στα 
ακίνητα, 13% αφορά επικαρπία και εμπράγματες 
ασφάλειες και 1% αφορά χρησικτησία!
(Αγγελιοφόρος 5/1/2009)

Β. ΕΛΛΑΔΑ: ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΚΑΤΑ 10%-40%
Με τα πιο δυσοίωνα μηνύματα ξεκινά το 2009 για 
τον εμπορικό κόσμο της Βόρειας Ελλάδας, που 
κατά τη διάρκεια του 2008 είδε τις πωλήσεις του 
να συρρικνώνονται κατά 10%-40%. Η μείωση του 
τζίρου των εμπορικών καταστημάτων το πρώτο δε-
καήμερο του Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη λόγω 
των πρωτοφανών βανδαλισμών που σημειώθηκαν 
στο κέντρο της πόλης άγγιξε το 90%! H βαρυχει-
μωνιά που αντιμετώπισε το εμπόριο στη Βόρεια 
Ελλάδα, αλλά και ευρύτερα σε όλη τη χώρα το 
2008, θεωρείται μία από τις χειρότερες των τε-
λευταίων ετών, ενώ εκτιμάται ότι η κατρακύλα θα 
συνεχιστεί και το 2009 με αμείωτους ρυθμούς. 
Σύμφωνα με εμπορικούς κύκλους, τη νέα χρονιά 
δεν αποκλείεται να καταγραφούν αρκετά λουκέτα 
επιχειρήσεων αλλά και περικοπές προσωπικού, 
κάτι που με νύχια και με δόντια αποφεύχθηκε στις 
περισσότερες πόλεις το 2008. 
(Μακεδονία 28/12/2008)
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Εκ παραδρομής της συντάκτριας του πολύ ενδιαφέροντος άρθρου με τίτλο 
«Στρατηγικό Πλαίσιο Αναγνώρισης & Αναβάθμισης της Χωρικής Ταυτότητας 
της Ελληνικής Πόλης», που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 365 του «Τ», ο υπότιτ-
λος του κειμένου βρέθηκε …επτά χρόνια μπροστά. 
Συγκεκριμένα, στον δεύτερο χάρτη, που δημοσιεύτηκε με τον υπότιτλο ‘Χω-
ρική (συντακτική) Ταυτότητα της Θεσσαλονίκης Π.Π.Ε. 1997’, το ορθό είναι: 
‘Χωρική (συντακτική) Ταυτότητα της Γλασκόβης Π.Π.Ε. 1990’. 
Η συντάκτρια του άρθρου, αρχιτέκτων-πολεοδόμος-urban designer, Αναστα-
σία Μ. & Μ. Πάπαρη (e-mail: anastpapa@teemail.gr) επιφυλάσσεται να επα-
νέλθει με άρθρο για τη «Θεσσαλονίκη - Π.Π.Ε. 1997». n

EK ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ

Στις στέγες και τους καπναγωγούς («πκαρήδες») της 
Μυτιλήνης, στα μπαλκόνια με τα περίτεχνα κάγκελα 
και τα φουρούσια, στις τρίριχτες σκεπές, στις πλιθιές 
και τα βαριά μάνταλα, πάνω στο λουλακί των τοίχων 
και μέσα τις «κουτιαστές» (μεταλλικές κλειδαριές 
μέσα σε σιδερένια κιβωτιάκια),  ο χρόνος αφήνει την 
υπογραφή του. Φθείρει την ύλη, αλλά φθείρει και τη 
μνήμη. Και μέσα του, οι άνθρωποι, τα κτίρια, ο κό-

σμος χάνεται.
«Οδοιπορικό σ’ έναν κόσμο που χάνεται», στη γνήσια παραδοσιακή αρχιτε-
κτονική της Λέσβου, πραγματοποιεί ο πολιτικός μηχανικός Γιάννης Καρα-
τζάς, στο ομότιτλο λεύκωμα 243 σελίδων, που εξέδωσε το Τμήμα Βορειοα-
νατολικού Αιγαίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Ο συγγραφέας έχει συγκεντρώσει εξαιρετικό φωτογραφικό υλικό, ενώ πα-
ράλληλα διέσωσε τεχνικούς όρους, που χρησιμοποιούσαν τα μαστόρια μιας 
περασμένης εποχής, οι οποίοι τείνουν και αυτοί να εξαφανιστούν.
Αναφερόμενος στο έργο του συγγραφέα, ο πρόεδρος ΔΕ του ΤΕΕ/Τμήματος ΒΑ 
Αιγαίου, Γεώργιος Σπανέλλης, τονίζει: «Σε όλες τις μορφές της δουλειάς του πα-
ρατηρούμε την κραυγή αγωνίας για κάτι που η επίσημη Πολιτεία ενώ υποστηρίζει 
ότι το προστατεύει, το αφήνει στην τύχη του, έρμαιο της άναρχης ΄́ εξέλιξης’’ του 
καιρού και των διάφορων συμφερόντων».
Ο ίδιος ο Γιάννης Καρατζάς επισημαίνει: «Οι φωτογραφίες εδώ, δεν εκπλη-
ρώνουν ρόλο σελιδοποιητικής διακόσμησης ενός αρχιτεκτονικού βιβλίου, 
ούτε στοχεύουν μόνο στη διευκόλυνση της ανάγνωσής του. Το σχετικά με-
γάλο, αλλά πάντως πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό, τεκμηριώνει τα κείμενα 
που συνοδεύει και στοχεύει είτε στην κατανόηση της υπαρκτής πραγματι-
κότητας είτε στην απόδειξη κάποιου ισχυρισμού, ενώ μπορεί ακόμη και να 
‘’διαβαστεί’’ εντελώς αυτοτελώς».
Κατά τον συγγραφέα, πρόκειται για τη συγκέντρωση στοιχείων μιας αρχι-
τεκτονικής αντίληψης ανώνυμων μαστόρων και τεχνητών, μιας εποχής που 
ολοκλήρωσε πια τον κύκλο δημιουργίας της και κινδυνεύει τώρα να χαθεί 
οριστικά, από διάβρωση ύλης και μνήμης.
Τα υλικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την αρχιτεκτονική αυτή εξαφανίζονται γορ-
γά, μέσα από διαδικασίες επανασύνδεσης με τη σύγχρονη ζωή, όσων γερασμέ-
νων οικοδομημάτων αντέχουν ακόμη, ύστερα από χρόνια άστοργης μεταχείρισης 
κι εγκατάλειψης.
Οι απλοί Λέσβιοι λαϊκοί δουλευτάδες, με τις πέτρες, τα τούβλα, τα ξύλα και 
τη λάσπη που συνταίριαζαν χτίζοντας, κατέθεσαν στο έργο τους τη γνήσια 
καλαισθησία τους, που πιστοποιεί τη συνέχεια του εθνισμού τους, κι αυτό 
καμάρωναν με στιχάκια όπως το παρακάτω: «όποιους δεν είνι μιρακλής, του 
πρέπει να ‘πουθάνει, γιατί σι τούτου του ντουνιά, άδικα τόπου πιάνει». n

«ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ Σ’ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ 
ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ»
Βιβλιοπαρουσίαση

Το Νοέμβριο του 1911, ο Θεσσαλονικιός Μουσιών Πήλι-
ου, επαγγέλματος αμαξηλάτη, ενοικίασε από την τουρ-
κική διοίκηση, για τρία χρόνια, χώρο 150 τετραγωνικών 
πήχεων, στη θέση «Ντουτ Μπαξέ», κοντά στο Λευκό 
Πύργο, καταβάλλοντας το αντίστοιχο τίμημα. Στον χώρο 
κατασκεύασε και ένα παράπηγμα (καρροποιείον) για τις 
επαγγελματικές ανάγκες του.
Ένα χρόνο αργότερα, η Θεσσαλονίκη απελευθερώθηκε 
και εγκαθιδρύθηκε η Ελληνική Διοίκηση.  Στα αρχεία 
των αρμόδιων υπηρεσιών, βρέθηκε μία από τις πρώτες 

υποβληθείσες αιτήσεις, με ημερομηνία 9/2/1913 και θέμα «μίσθωση κτήματος 
του δημοσίου». Αιτών ήταν ο Μουσιών Πήλιου, που υποχρεώθηκε εκ των πραγ-
μάτων να ζητήσει την αναμίσθωση του ακινήτου από την ελληνική διοίκηση. 
Αυτή ήταν και η πρώτη καταγεγραμμένη αίτηση στα αρχεία.
Ιστορίες όπως αυτή, ενοικιαστήρια συμβόλαια, χάρτες και τοπογραφικά δι-
αγράμματα παρουσιάζονται στο καλαίσθητο λεύκωμα 176 σελίδων, με τίτλο 
«Κτηματικές ιστορίες- Από το αρχείο της Κτηματικής Υπηρεσίας Νομού Θεσ-
σαλονίκης», που εξέδωσε το ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ – Εθνική Χαρτοθήκη, σε συ-
νεργασία με την Κτηματική Υπηρεσία Ν.Θεσσαλονίκης. Το λεύκωμα συνόδεψε 
σχετική έκθεση, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.
Οι φάκελοι της Υπηρεσίας περιέχουν χάρτες, έγγραφα, εντολές, περιγρα-
φές, πρωτόκολλα, σχέδια, αναφορές, επιστολές πολιτών, παρακλήσεις και 
ονόματα. Ξεφυλλίζοντας τα χάρτινα αυτά ντοκουμέντα, στην πραγματικότητα 
ξεφυλλίζουμε μικρές ανθρώπινες ιστορίες και ένα μεγάλο κομμάτι της ιστο-
ρίας αυτής της πόλης. 
Ανάμεσά τους, ιστορίες προσφύγων που γέμισαν τη Θεσσαλονίκη με τα όνειρά 
τους μετά το 1922 και ιστορίες καταπατητών που προσπαθούσαν να χωρέσουν 
τη ζωή τους σε ένα δωμάτιο. Ακόμη, ιστορίες των κτιρίων της πόλης και ολό-
κληρων περιοχών της. Με σκηνικό που άλλαζε με το πέρασμα του χρόνου και 
με καθοριστικό το ρόλο της Κτηματικής Υπηρεσίας με όποιο όνομα και αν λει-
τουργούσε.
«Η ιστορία γράφεται με δεκάδες τρόπους […] Μια σημαντική πηγή πληροφόρησης 
για την ιστορία της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας 
είναι η Κτηματική Υπηρεσία. Μέσα από χάρτες, τοπογραφικά και κτηματολογικά 
διαγράμματα, αποτυπώνεται η πληθυσμιακή, χωροταξική και κοινωνική εξέλιξή 
της», επισημαίνει σε μήνυμά του ο υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Μαργαρίτης 
Τζίμας. 
Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Λουκάς Ανανί-
κας, υπογραμμίζει ότι το λεύκωμα αυτό προσφέρει στον αναγνώστη τη δυνα-
τότητα για ένα ταξίδι στο χρόνο, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1920. n

«ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» 
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ 176 ΣΕΛΙΔΩΝ 
ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
Βιβλιοπαρουσίαση

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, απόφοιτοι της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας εύχεται μια Χαρούμενη και Ευτυχισμένη Και-
νούργια Χρονιά για όλους και μια καλύτερη τύχη για την Ελλάδα το 2009. Την 
Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2009 στις 11 π.μ. σας προσκαλούμε στο Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών για να κόψουμε όλοι μαζί τη βασιλόπιτα του Συλλόγου Αποφοί-
των. Μετά την κοπή της βασιλόπιτας θα υπάρχει η δυνατότητα όποιος θέλει να 
γευματίσει στον ίδιο χώρο. 
Θα χαρούμε πολύ να παρευρεθούμε όλοι μαζί.
Σας ευχόμαστε καλό, ευτυχισμένο και δημιουργικό Νέο Έτος.  n

ΠΙΤΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΣ ΑΠΘ 

1 Φεβρουαρίου
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Μαρία Τσαντσάνογλου
διευθύντρια του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης

Για πρώτη φορά το Παρίσι φιλοξενεί μεμονωμένη 
έκθεση για τη συλλογή Κωστάκη, χάρη στη πρωτο-
βουλία του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. 
Πρόκειται για 179 έργα, καθώς και αρχειακό υλι-
κό, τα οποία παρουσιάζονται υπό τον τίτλο «Vers de 
Nouveaux Rivages» («Προς Νέες Ακτές»), στο Μου-
σείο Maillol στο Παρίσι. 
Με αφορμή τη συγκεκριμένη έκθεση η διευθύντρια 
του ΚΜΣΤ Μαρία Τσαντσάνογλου εκτιμά ότι θα είναι 
από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις του Παρισιού. 
Θεωρεί ως την «πιο προνοητική επένδυση του ελλη-
νικού δημοσίου» την αγορά της συλλογής Κωστάκη, 
έργα της οποίας έχουν δει πολλοί φιλότεχνοι της Θεσ-
σαλονίκης. Ωστόσο, η κ. Τσαντσάνογλου υπογραμμίζει 
την ανάγκη να υιοθετήσουν και οι Θεσσαλονικείς τη 
συνήθεια των κεντροευρωπαίων να επισκέπτονται 
οικογενειακώς τα Σαββατοκύριακα τα μουσεία, τα 
οποία όπως λέει έχουν αλλάξει πολύ τις τελευταίες 
δύο δεκαετίες. 
Η κ. Τσαντσάνογλου υποστηρίζει ότι το Μουσείο λει-
τουργεί από… κεκτημένη ταχύτητα καθώς δεν έχει 
οριστεί νέο δ.σ. και εκφράζει την ευχή της να προχω-
ρήσει γρήγορα η στέγασή του στην αγορασμένη από 
το υπουργείο Πολιτισμού, ΥΦΑΝΕΤ.

n Πρόσφατα εγκαινιάστηκε η έκθεση με έργα από 
τη συλλογή Κωστάκη του ΚΜΣΤ στο Παρίσι. Πώς 
μεταφράζεται μια τέτοια έκθεση για ένα ελληνικό 
μουσείο;
Η έκθεση “Vers de nouveaux rivages” (“Προς 
Νέες Ακτές”) με έργα από τη συλλογή Κωστάκη 
του Κ.Μ.Σ.Τ. που εγκαινιάστηκε στις 12 Νοεμβρίου 
στο Μουσείο Μαγιόλ του Παρισιού είναι ένα πολύ 
σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για το μουσείο και 
τη χώρα γιατί παρουσιάζει, και καθώς φαίνεται με 
μεγάλη επιτυχία, μια ολοκληρωμένη ενότητα έρ-
γων της εικαστικής πρωτοπορίας στο Παρίσι που 
είναι η καρδιά του μοντερνισμού και των ιστορικών 
πρωτοποριών. Εξαιρετική ήταν και η συγκυρία της 
έκθεσης “Ο Φουτουρισμός στο Παρίσι”, η οποία 
παρουσιάζεται ταυτόχρονα στο Κέντρο Πομπιντού 
και όπου το Κ.Μ.Σ.Τ. επίσης συμμετέχει με δύο 
σημαντικά και πολύ προβεβλημένα έργα από τη 
συλλογή Κωστάκη. Έχω πει πολλές φορές ότι η 
αγορά της συλλογής Κωστάκη ήταν η πιο προνοη-
τική επένδυση του ελληνικού δημοσίου στο χώρο 
των εικαστικών τεχνών. Μέσα από τη μεθοδική και 
τεκμηριωμένη προβολή της συλλογής, το Κ.Μ.Σ.Τ. 
εγγράφεται στα σημαντικά μουσεία της Ευρώπης.

n Ποια ήταν η εμπειρία από μια τέτοια διεθνή συ-
νεργασία δεδομένου ότι δεν επρόκειτο για δανει-

σμό μεμονωμένων έργων, αλλά για μια ολόκληρη 
παραγωγή-έκθεση;
Η συνεργασία ήταν υποδειγματική. Ας μην ξεχνού-
με ότι ιδρύτρια του μουσείου Μαγιόλ ήταν η ρωσι-
κής καταγωγής Dina Vierny, η οποία ήταν μοντέ-
λο του Μαγιόλ, του Ματίς, του Μπονάρ και άλλων 
μεγάλων δημιουργών, αλλά και συλλέκτρια έργων 
ρωσικής τέχνης, κυρίως από τη δεκαετία του 1960. 
Επομένως από την πρώτη στιγμή αισθανθήκαμε 
ότι η συνεργασία δεν έχει τυπικό χαρακτήρα αλλά 
γίνεται με άξονα την κοινή αγάπη για αυτό που θα 
παρουσιάζαμε: τη ρηξικέλευθη ρωσική τέχνη των 
πρώτων δεκαετιών του 20ού αιώνα. Άψογος εί-
ναι και ο κατάλογος της έκθεσης που τυπώθηκε 
από τις εκδόσεις Gallimard γιατί περιέχει τις πιο 
πιστές, έως σήμερα, φωτογραφικές αναπαραγω-
γές των έργων της συλλογής Κωστάκη. Και εδώ 
ξεπεράστηκε ο τυπικός επαγγελματισμός: είδα-
με τουλάχιστον τέσσερις φορές δοκιμαστικά των 
ίδιων τυπογραφικών έως ότου καταλήξουμε στην 
πιστότητα. Ομολογώ πως - ενώ έχω συνεργαστεί 
έως τώρα με πολύ καλούς τυπογράφους- δεν έχω 
ξανασυναντήσει τυπογράφο που να δείχνει τόσο 
μεγάλο ενδιαφέρον για την ακρίβεια της τυπωμέ-
νης εικόνας.

n Πως υποδέχτηκε το κοινό του Παρισιού τα έργα 
της συλλογής δεδομένου ότι πρόκειται για έργα 
όχι ευρέως γνωστά;
Το κοινό του Παρισιού είναι ένα από τα πιο φιλότε-
χνα και συνεπώς από τα πιο “δύσκολα” κοινά στην 
Ευρώπη. Ας μην ξεχνούμε ότι το Παρίσι ήταν το 
κέντρο των εικαστικών τεχνών για εκατό και πλέον 
χρόνια, από τα μέσα του 19ου έως τα μέσα του 20ού 
αιώνα. Στο Παρίσι γεννήθηκαν πολλά κινήματα του 
μοντερνισμού και βρήκαν έδαφος οι ευρωπαϊκές 
πρωτοπορίες. Ωστόσο, στο ιστορικό κέντρο των 
τεχνών, η ρωσική πρωτοπορία ποτέ δεν παρουσι-
άστηκε σε εξειδικευμένη έκθεση. Οι Γάλλοι γνω-
ρίζουν καλά ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις 
καλλιτεχνών, όπως τον Καζιμίρ Μαλέβιτς, τον Αλε-
ξάντρ Ρότσενκο (ιδίως το φωτογραφικό του έργο), 
τον Μιχαήλ Λαριόνοφ και τη Νατάλια Γκοντσαρόβα, 
δε γνωρίζουν, όμως, το έργο πολλών άλλων ση-
μαντικών δημιουργών, όπως του Ιβάν Κλιουν, της 
Λιουμπόβ Ποπόβα, του Γκούσταβ Κλούτσις, του 
Ιβάν Κουντριασόφ κ.ά. Αυτό είναι και το ενδιαφέ-
ρον στοιχείο της έκθεσης, έτσι όπως προβλήθηκε 
από τους ίδιους τους Γάλλους. Χαρακτηριστικά 
τονίστηκε ο υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικός 
χαρακτήρας της συλλογής, τόσο σε ότι αφορά τα 
πολλά κινήματα της περιόδου της ρωσικής πρω-
τοπορίας, όσο και τον εμπλουτισμό γνώσεων με 
νέα ονόματα δημιουργών. Εάν κρίνω από τις τερά-
στιες ουρές έξω από το μουσείο Μαγιόλ την πρώτη 
ημέρα μετά τα εγκαίνια, από το γεγονός ότι 1000 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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κατάλογοι πουλήθηκαν την πρώτη κιόλας ημέρα, 
καθώς και από το ότι ήδη μας έχουν ζητήσει πα-
ράταση τριών εβδομάδων για την λήξη της έκθε-
σης (που κανονικά θα έληγε στις 2 Μαρτίου!), θα 
πρέπει να είναι από τις πιο επιτυχημένες εκθέσεις 
αυτής της περιόδου στο Παρίσι.

n Παρούσα στα εγκαίνια ήταν και η κόρη του Κω-
στάκη. Ποιες εικόνες και τι συναισθήματα σας 
μετέφερε;
Ήταν μεγάλη η επιθυμία της κυρίας Αλίκης Κωστά-
κη να πραγματοποιηθεί μια έκθεση της συλλογής 
στο Παρίσι. Το επιθυμούσε και ο ίδιος ο Γιώργος 
Κωστάκης ο οποίος στη δεκαετία του 1980 είχε κά-
νει αρκετές απόπειρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα. 
Ένας άλλος συναισθηματικός λόγος που συνδέει 
την κυρία Κωστάκη με το Παρίσι είναι το γεγονός 
ότι σήμερα ζουν εκεί πολλοί Ρώσοι καλλιτέχνες 
της δεκαετίας του 1960, φίλοι του συλλέκτη από τα 
χρόνια της Μόσχας. Είναι όλοι τους γνωστοί καλ-
λιτέχνες σήμερα: ο Έρικ Μπουλάτοφ, ο Βλαντίμιρ 
Γιανκιλέφσκι, ο Ολέγκ Τσελκόφ, ο Έντουαρντ Στέ-
ινμπεργκ, ο Όσκαρ Ράμπιν και άλλοι. Για το λόγο 
αυτό, μαζί με την έκθεση, ξεκινήσαμε στο Παρίσι 
και μια ακόμη παραγωγή: την προετοιμασία ενός 
ντοκιμαντέρ με θέμα το συλλέκτη Κωστάκη. Η ται-
νία θα περιλαμβάνει οικογενειακό αρχειακό υλικό 
και συνεντεύξεις από ανθρώπους που τον γνώρι-
ζαν καθώς και πρωτότυπες λήψεις στη Μόσχα, στο 
Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, στη Στοκχόλμη, στη Ρώμη. 
Σκηνοθέτης είναι ο Πέτρος Σεβαστίκογλου και η 
αρχή έγινε στο Παρίσι.

n Υπάρχουν σκέψεις για μεταφορά έργων της 
συλλογής Κωστάκη και σε άλλες ευρωπαϊκές 
πρωτεύουσες;
Περίπου 65 έργα (πίνακες, σχέδια και αρχειακό 
υλικό) θα ταξιδέψουν τον Φεβρουάριο του 2009 
στο Λονδίνο για την έκθεση “Ποπόβα – Ρότσενκο: 
ορίζοντας τον κονστρουκτιβισμό”. Η έκθεση θα 
πραγματοποιηθεί στην Tate Modern και θα παρου-
σιαστούν, μαζί με τα έργα της συλλογής Κωστάκη, 
πολύ σημαντικά έργα από περιφερειακά μουσεία 
της Ρωσίας, πολλά από τα οποία ταξιδεύουν στην 
Ευρώπη για πρώτη φορά. Η έκθεση θα μεταφερθεί 
τον Μάιο του 2009 στη Μονή Λαζαριστών και στη 
συνέχεια στο μουσείο Reina Sofia της Μαδρίτης. Η 
έκθεση “Lost Vanguard Found: σύνθεση αρχιτε-
κτονικής και τέχνης στη ρωσική πρωτοπορία” που 
ήταν μια παραγωγή του Κ.Μ.Σ.Τ. (τόσο οικονομικά 
όσο και από πλευράς καλλιτεχνικού και επιστημο-
νικού σχεδιασμού και συντονισμού) με συνεργάτες 
από τις ΗΠΑ και τη Μόσχα, κέρδισε τις καλύτερες 
εντυπώσεις από τη διεθνή μουσειακή κοινότητα. Ο 
σχεδιασμός του καταλόγου έλαβε πολύ θετικά σχό-
λια και έχει μεγάλη ζήτηση ενώ η ίδια η έκθεση ξε-
κινά μια περιοδεία στην οποία περιλαμβάνεται και 
πάλι η Γαλλία, η Ολλανδία, η Μαδρίτη και η Βαρκε-
λώνη, ενώ τέλος, η έκθεση θα παρουσιαστεί στις 
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αρχές του 2012 στη Βασιλική Ακαδημία του Λονδί-
νου. Μεγάλες εκθέσεις της συλλογής ετοιμάζουμε 
και για το 2011 στο Botin Foundation της Ισπανίας 
και στο Μουσείο Στέντελικ στο Άμστερνταμ.

n Παραμένει τελικά «μυστήριο» για τους Θεσσα-
λονικείς η συλλογή Κωστάκη; Θεωρείτε ότι την 
έχουν δει σ’ ένα σημαντικό ποσοστό της;
Η συλλογή έχει παρουσιαστεί στη Θεσσαλονίκη στο 
μεγαλύτερο ποσοστό της και φυσικά θα εξακολου-
θήσει να παρουσιάζεται μεθοδικά και συστηματι-
κά. Υπάρχουν μικρά σχέδια που για να παρουσια-
στούν χρειάζονται τα κατάλληλα συμφραζόμενα. 
Λόγου χάρη στην έκθεση “Lost Vanguard Found” 
παρουσιάσαμε περίπου 100 σχέδια για πρώτη 
φορά. Ασφαλώς μεγάλο μέρος των φιλότεχνων 
της πόλης έχουν δει τη συλλογή Κωστάκη. Δυ-
στυχώς, όμως, ο αριθμός των φιλότεχνων της Θεσ-
σαλονίκης είναι απογοητευτικά περιορισμένος. Κι 
αυτό δεν είναι μυστήριο, είναι μια πραγματικότητα 
που οφείλουμε να αλλάξουμε. Χρειάζεται στρατη-
γική συντονισμένη με τη συνεργασία των μουσείων, 
των σχολείων, των δημοσιογράφων, των επίσημων 
φορέων. Θέλει κόπο και χρόνο. Η συνήθεια των 
κεντροευρωπαίων να επισκέπτονται με τις οικο-
γένειές τους και τους φίλους τους τα Σαββατοκύ-
ριακα τα μουσεία πρέπει να έρθει και στη Θεσσα-
λονίκη. Τα μουσεία σήμερα δεν είναι αυτά που ήταν 
πριν από είκοσι χρόνια. Είναι πολύ πιο φιλικά στους 
επισκέπτες και προσφέρουν πλήθος από δυνατό-
τητες, διαθέτουν χώρους αναψυχής, καφέ, πωλη-
τήρια, αίθουσες προβολής, βιβλιοθήκες, οργανω-
μένες ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα… 
Ιδιαίτερα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Το Μουσείο 
Πάει Σχολείο” που το Κ.Μ.Σ.Τ. εφαρμόζει ήδη από 
πέρυσι, στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών με 
τις εκθέσεις και τις δραστηριότητες του μουσείου. 
Για να επιστρέψω, δε, στη συλλογή Κωστάκη, πι-
στεύω πως η έκθεση “Ποπόβα – Ρότσενκο: ορίζο-
ντας τον κονστρουκτιβισμό” που θα μεταφερθεί τον 
επόμενο Μάιο από την ΤΑΤΕ Modern στο Κ.Μ.Σ.Τ. 
στη Μονή Λαζαριστών, θα προκαλέσει ένα νέο 
κύμα επισκεπτών οι οποίοι θα διαπιστώσουν την 
αξία της συλλογής Κωστάκη μέσα από τη σχέση 
και τη σύγκρισή της με άλλα σημαντικά έργα της 
περιόδου της ρωσικής πρωτοπορίας.

n Πότε, εκτιμάτε, πως θα σας παραχωρηθεί και 
επίσημα η Υφανέτ από το υπουργείο Πολιτισμού;
Η ΥΦΑΝΕΤ έχει αγοραστεί από το Υπουργείο Πολι-
τισμού. Το μουσείο μας έχει απόλυτη ανάγκη από 
έναν εκθεσιακό χώρο διεθνών προδιαγραφών για 
να στεγάσει τόσο τη συλλογή Κωστάκη όσο και τις 
πλούσιες δραστηριότητές του. Ελπίζω να προχω-
ρήσει σύντομα η τεχνική μελέτη και στη συνέχεια 
να υπάρξει μια αρχιτεκτονική μελέτη αντάξια της 
σημαντικής συλλογής που θα στεγάζεται στο νέο 
κτήριο του μουσείου. Αυτή τη στιγμή είμαστε ένα 
πολύ δραστήριο μουσείο με εξαιρετικά ελλιπείς 

Η έκθεση “Ποπόβα – Ρό-
τσενκο: ορίζοντας τον 
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Η ΥΦΑΝΕΤ έχει αγορα-
στεί από το Υπουργείο 
Πολιτισμού. Το μουσείο 
μας έχει απόλυτη ανάγκη 
από έναν εκθεσιακό 
χώρο διεθνών προδια-
γραφών για να στεγάσει 
τόσο τη συλλογή Κωστά-
κη όσο και τις πλούσιες 
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Χωρίς διοικητικό συμ-
βούλιο το Μουσείο λει-
τουργεί “από κεκτημένη 
ταχύτητα” δεδομένου 
ότι ως καλλιτεχνική 
διευθύντρια υλοποιώ τις 
υπάρχουσες αποφάσεις 
και τον ήδη εγκεκριμένο 
καλλιτεχνικό προ-
γραμματισμό ο οποίος, 
βέβαια, έχει ημερομηνία 
λήξης

χώρους που μας εμποδίζουν να αναπτύξουμε τη 
δράση μας.

n Πόσο δυσχεραίνει την ομαλή λειτουργία του 
ΚΜΣΤ το γεγονός ότι από τις 9 Ιουνίου δεν έχει 
οριστεί νέο διοικητικό συμβούλιο;
Χωρίς διοικητικό συμβούλιο το μουσείο λειτουρ-
γεί “από κεκτημένη ταχύτητα” δεδομένου ότι ως 
καλλιτεχνική διευθύντρια υλοποιώ τις υπάρχουσες 
αποφάσεις και τον ήδη εγκεκριμένο καλλιτεχνικό 
προγραμματισμό ο οποίος, βέβαια, έχει ημερομη-
νία λήξης. Ως εκ τούτου, ελπίζω να οριστεί σύντομα 
το διοικητικό συμβούλιο του μουσείου.

n Ποιες άλλες δράσεις προγραμματίζει το ΚΜΣΤ 
στο άμεσο μέλλον;

Το Κ.Μ.Σ.Τ. εγκαινιάζει στις 17 Δεκεμβρίου το Ει-
καστικό Πανόραμα 3 σε επιμέλεια της Χριστίνας 
Πετρηνού. Είναι μια θεσμική διοργάνωση που βασί-
ζεται στην ετήσια καταγραφή της σύγχρονης εικα-
στικής παραγωγής στην Ελλάδα και τεκμηριώνεται 
στη θυγατρική ιστοσελίδα του μουσείου μας www.
visualarts.gr. Προσπαθούμε να συμπληρώσουμε 
με τον τρόπο αυτό το κενό που υπάρχει και διεθνώς 
στην πληροφορία για τη σύγχρονη τέχνη στη χώρα 
μας. Βεβαίως, προχωρούμε ολοταχώς και για την 
2η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης η οποία θα εγκαι-
νιαστεί στις 22 Μαίου 2009 και θα έχει το γενικό 
τίτλο “Πράξις”. Πρόκειται για ένα μεγάλο διεθνές 
εικαστικό φεστιβάλ που θα έχει διασπορά στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης, θα περιλαμβάνει πολλές 
εκθέσεις και άλλες παράλληλες δράσεις και θα 
παρουσιάσει έργα από 100 και πλέον καλλιτέχνες 
απ’ όλο τον κόσμο. Επιμελήτριες της 2ης Μπιε-
νάλε είναι η Bisi Silva από τη Νιγηρία, η Gabriela 
Salgado από την Αργεντινή και η Συραγώ Τσιάρα, 
διευθύντρια του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης Θεσ-
σαλονίκης.  n
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Αρχιτέκτων από εκπαιδευτικό όμιλο στην 
Θεσσαλονίκη, για διεξαγωγή μαθημάτων. 
Τηλ 2310 227195.
Αρχιτέκτων από φροντιστηριακό οργανι-
σμό, για φοιτητικά μαθήματα και εργασίες. 
Γνώση στατιστικό πρόγραμμα Minitab. Τηλ 
2310 270727, 2310 222594.
Αρχιτεκτόνισσα, νέα, από τεχνικό γραφείο 
μελετών - κατασκευών στην Καλαμαριά. 
Γνώση AutoCAD cadware. Βιογραφικό 
Fax 2310 403837, 697 2960066. 
Αρχιτέκτων από γραφείο Mavvidis and 
Partners για το τμήμα μελετών. Γνώ-
ση Γ.Ο.Κ., ευχέρεια στην σύνθεση, φω-
τορεαλισμό. Τηλ 2310 531100, email: 
b.mavvidou@mavvidis.com.
Αρχιτέκτων από οίκο που δραστηριοποι-
είται σε ειδικές κατασκευές συστημάτων 
ντουλάπας γραφείων, εξωτερικών κου-
φωμάτων, επίπλων κουζίνας, για στελέχη 
διακόσμησης. Τηλ 2310 320120.
Αρχιτέκτων από μελετητική γραφείο. Γνώ-
ση Η/Υ(Word, Excel), AutoCAD, ArchiCAD, 
νομοθεσία, έκδοση οικοδομικών αδει-
ών. Fax 2310 425321, Τηλ. 2310 429400, 
email: tm-architects@tee.gr.
Αρχιτέκτων από αρχιτεκτονικό γραφείο, 
για τη θέση διαχείρισης αρχιτεκτονι-
κών μελετών. 4έτη εμπειρία σε μελέτες 
εφαρμογής και κατασκευές ειδικών αρ-
χιτεκτονικών έργων. Γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων. Μεταπτυχιακή ερευνητική 
εργασία επιθυμητή. Βιογραφικό Τηλ 2310 
426304, email: nsoul@tee.gr. Υπόψη κας 
Μόσχου.
Ηλεκτρολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο 
στην Θεσσαλονίκη, για διεξαγωγή μαθη-
μάτων. Τηλ 2310 227195.
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία κατασκευής 
σιντριβανιών και πισινών. Εμπειρία σε 
ηλεκτρονικούς αυτοματισμούς. Τηλ 2310 
476380.
Ηλεκτρολόγος (κωδ. Τ.Π.Α. 12/08) από 
ΦΑΓΕ Α.Ε. για τεχνικό προϊστάμενο, για το 
εργοστάσιο στο Αμύνταιο Φλώρινας. 3έτη 
προϋπηρεσία σε βιομηχανία, γνώση σύγ-
χρονου αυτοματισμού, Αγγλικά, Η/Υ(Ms 
Office). Βιογραφικό email: personnel@
fage.gr, ΦΑΓΕ Α.Ε., Διεύθυνση Ανθρώ-
πινου Δυναμικού, Ερμού 35, Τ.Κ. 14452 
Μεταμόρφωση.
Μηχανικός από κατασκευαστική εταιρεία 
με έδρα την Θέρμη. Βιογραφικό email: 
info@chatz.kostas@yahoo.gr.
Μηχανικός από βιομηχανία μεταλλικών 
κατασκευών για το τμήμα σχεδιασμού. 
Γνώση μηχανολογικού σχεδίου. Βιογραφι-
κό email: aris@metalon-tech.gr.
Μηχανικός από εταιρεία αυτοματισμού 
(Plc Scada). Γνώση προγραμματισμού 
(assmbly C/Pascal) ξένη γλώσσα επι-
θυμητή. Βιογραφικό email: info@atlas.
group.gr.
Μηχανικός από έργων συμβούλων για την 
οργάνωση διοίκηση προγραμμάτων. Ηλι-
κία έως 35 ετών, προϋπηρεσία σε επενδυ-
τικά προγράμματα. Βιογραφικό Fax 2310 
330174.
Μηχανικός από βιομηχανία ρούχων στη 
Βουλγαρία, ως υπεύθυνο παραγωγής. Ηλι-
κία 30 έως 50 ετών, Βουλγαρικά. Προϋπη-
ρεσία στο χώρο επιθυμητή. Βιογραφικό 
Τ.Θ. 1659, Τ.Κ. 41002 Λάρισα.
Μηχανικός δομικής κατεύθυνσης από 
MACON ΑΤΕΕ, ως υπεύθυνο τεχνικής 
υποστήριξης. Ηλικία έως 30 ετών, Αγγλι-
κά, Η/Υ(Internet) άδεια οδηγήσεως. Τηλ 
2310 402154, email: info@macon.gr. Υπό-
ψη κ. Στρογγύλης.
Μηχανικός από εταιρεία Tekore Α.Ε. 
εμπόριο μονωτικών δομικών υλικών με 
έδρα ΒΙ.ΠΕ Σίνδου, για σύμβουλος πωλή-
σεων. Ηλικία έως 35 ετών, προϋπηρεσία. 
Βιογραφικό Fax 2310 796763, email: info@

teckore.gr. Υπόψη κ. Μουρτοπούλου.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από εκ-
παιδευτικό όμιλο στην Θεσσαλονίκη, για 
διεξαγωγή μαθημάτων. Τηλ 2310 227195.
Μηχανικός Προγραμματιστής Γνώση 
visual basic. Βιογραφικό Τηλ 2310 888771, 
email: info@infolearn.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από ει-
σαγωγική εταιρεία χονδρικής  πώλησης 
ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου Dista 
Α.Ε.. Γνώση γλώσσας SQL. Προϋπηρεσία 
σε κώδικα ERP (Atlanis), γνώση γλώσ-
σας HTML, C++, επιθυμητή. Βιογραφικό 
email: dparagoglou@dista.gr.
Μηχανικός Περιβάλλοντος από τεχνική 
εταιρεία. Εμπειρία επιθυμητή. Βιογραφικό 
email: cvqr@mail.gr.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία .Βιο-
γραφικό Τηλ. 2310 325115, email: info@
steertgrafiti.gr.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εταιρεία. 
Ηλικία έως 35 ετών, Ιταλικά ή Αγγλικά, Η/
Υ(Word, Excel), μηχανών γραφείου, μετα-
φορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.
Μηχανολόγος από εταιρεία μελετών. Επι-
θυμητή εμπειρία σε άδειες βιομηχανιών 
και μελέτες πολεοδομίας. Βιογραφικό Fax 
2310 458062, email: georgoudis-co@hol.
gr.
Μηχανολόγος οικονομικού ή μηχανουργι-
κού τομέα, από τεχνική και εμπορική εται-
ρεία. Άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), 
AutoCAD. Fax 23960 31383, Τηλ. 23960 
31337.
Μηχανολόγος από Τέμπα Α.Ε. για μηχα-
νικό πωλήσεων. Ηλικία έως 30 ετών, 3έτη 
προϋπηρεσία σε εταιρεία Η/Μ εφαρμογών 
θέρμανσης και ψύξης. Βιογραφικό Fax 
2310 789996, email: salonoca@tempa.gr. 
Υπόψη κου Κώστα Μίνδου.
Μηχανολόγος ενεργειακής κατεύθυνσης 
από εμπορική και τεχνική εταιρεία Α.Ε., 
για τη θέση μηχανικού πωλήσεων στο 
υποκατάστημα Θεσσαλονίκης. Ηλικία 27 
έως 30 ετών, Αγγλικά, Γερμανικά, άδεια 
οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 2310 789996, 
email: salonoca@tempa.gr.
Μηχανολόγος από εταιρεία κατασκευ-
ής καπναγωγών ATRITUDE στην ΒΙ.ΠΕ. 
Σίνδου, για τη θέση του μηχανικού παρα-
γωγής. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, συστή-
ματα πιστοποίηση ISO, άδεια οδηγήσεως. 
Βιογραφικό Fax 2310 586998, Τηλ. 2310 
586999, email: info@atriumhvac.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εται-
ρεία κατασκευής πισίνων – υδρομασάζ 
κλπ, για την υποστήριξη τεχνικών και 
εμπορικών δραστηριοτήτων στην Βό-
ρειο Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Ηλικία έως 35 ετών, Αγγλικά, Η/Υ (Word 
Excel), AutoCAD, άδεια οδηγήσεως. Βι-
ογραφικό Τηλ. / Fax 2310 314814, email: 
anthopoulosthes@filpro gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτικό 
όμιλο στην Θεσσαλονίκη, για διεξαγωγή 
μαθημάτων. Τηλ 2310 227195.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τε-
χνική κατασκευαστική εταιρεία  στη Θεσ-
σαλονίκη. Βιογραφικό email: apetrid@
tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικής κα-
τεύθυνσης, από μελετητική εταιρεία με 
μεταπτυχιακό δίπλωμα. Fax: 2310 307983, 
email ail:concept@tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτικό 
οργανισμό, για εργασίες και διδασκαλία 
φοιτητικών μαθημάτων στα ελληνικά και 
στα αγγλικά. Μεταπτυχιακός ή διδάκτορας. 
Τηλ. 2310 264004.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνι-
κή εταιρεία  με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, 
για επίβλεψη κατασκευής δημοσίων ή ιδι-
ωτικών έργων. 8έτη εμπειρία. Βιογραφικό 
Fax 2810 211929. (17121812)

Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από κατασκευαστική εταιρεία μεταλλικών 
κτιρίων για την εκπόνηση κατασκευαστι-
κών σχεδίων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, 
μεταφορικό μέσο. Διεύθυνση εταιρείας 
17χλμ Θεσσαλονίκης – Σερρών(Δρυμός). 
Βιογραφικό Fax 23940 73104, Τηλ. 23940 
72050, email: info@anipsotikiavee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος από 
τεχνική εταιρεία μεταλλικών κατασκευών 
για το τμήμα σχεδιασμού παραγωγής και 
στατικών μελετών. Χρήση προγράμματος 
INSTANT, AutoCAD. Επιθυμητή γνώση 
σχεδιαστικού STRUCAD και προϋπηρε-
σία σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευ-
ών. Βιογραφικό Fax 2310 684206, email: 
ikyria@tee.gr info@kyriakos.com.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος 
Μηχανικός, για επίβλεψη σε οικοδομές 
και δημόσια έργα Βιογραφικό Fax 2310 
888011, Τηλ. 2310 887340 693 6905200, 
email: ikoukoumas@yahoo.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία  με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. 6-7έτη 
εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2810 211929.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία δομικών 
υλικών ΠΟΛΑΤ Α.Ε. για το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης και ποιοτικού ελέγχου. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικό Fax 
23990 20173, email: factory@polat.gr. 
Υπόψη κ. Κοκόγλου.

Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση 
οικοδομικών αδειών και γνώση Γ.Ο.Κ., 
AutoCAD, ArchiCAD, ARTLANTIS, 
Photoshop, για συνεργασία με μηχανι-
κούς, εργολάβους και τεχνικές εταιρείες. 
Τηλ 2310 961066, 693 2625558.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2001. Γνώση Γ.Ο.Κ., 
σχεδιαστικών προγραμμάτων, εμπειρία σε 
μελέτες κτιρίων και εσωτερικών χώρων, 
για συνεργασία με μηχανικούς, τεχνικά 
γραφεία, εταιρείες ανακαινίσεων. Τηλ 693 
7193689.
Αρχιτέκτων, μέλος ΤΕΕ 2004. Γνώση 
Γ.Ο.Κ., σχεδιαστικών προγραμμάτων, 
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδει-
ών, διαμόρφωση εξωτερικών και εσωτε-
ρικών χώρων, για εξωτερική συνεργασία 
με μηχανικούς και τεχνικά γραφεία. Τηλ 
694 4282688.
Αρχιτέκτων και Πολιτικός Μηχανικός με 
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδει-
ών, ευχέρεια στην σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., 
προγραμμάτων σχεδιασμού 2d -3d φωτο-
ρεαλιστικής απεικόνισης, για εξωτερική 
συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εται-
ρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310 
325445, 697 3837826, email: matrymo8@
otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005. 3έτη 
εμπειρία σε Ελλάδα και Ισπανία, ευχέ-
ρεια στην σύνθεση, άπταιστα Αγγλικά, 
Ισπανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2D 
- 3D, Photoshop, 3D Studio Max, μελέτες 
εφαρμογής, μεταπτυχιακές σπουδές, για 
συνεργασία με μελετητικά γραφεία, τε-
χνικές και κατασκευαστικές εταιρίες. Τηλ 
2310 454815, 697 4197336, email: giota.
kaplani@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με διοικη-
τική και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανι-
κών και κτιριακών έργων, μελέτες καθοδι-
κής προστασίας σε έργα φυσικού αερίου, 
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδηγήσε-
ως, για εργασία ή συνεργασία. Τηλ. 2310 
314278, 697 6206265.

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.

Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό 
πτυχίο Α τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλο-
ντικές μελέτες), για στελέχωση εταιρείας. 
Τηλ 697 3036907, email: f_anast@mail.
gr. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος& 
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε πε-
ριβαλλοντικές μελέτες, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArcGIS, γνώση 
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικών 
εφαρμογών, για εργασία σε μελετητικές 
- κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 
7608922
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
εκπόνηση στατικών μελετών, έκδοση οι-
κοδομικών αδειών, για συνεργασία. Τηλ 
23920 20099, 697 7166269, 694 5333963.
Πολιτικός Μηχανικός με πείρα στις στα-
τικές μελέτες με Η/Υ οικοδομικών έργων 
από σκυρόδεμα, για συνεργασία με μη-
χανικούς και εργολάβους. Τηλ. -Fax 2310 
417908, 694 4371420.
Πολιτικός Μηχανικός, 4έτη εμπειρία στη 
μελέτη ιδιωτικών έργων  και έκδοση οικο-
δομικών αδειών, για εξωτερική συνεργα-
σία με μελετητικά γραφεία, τεχνικές κατα-
σκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 4509897.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2001, 
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδει-
ών, για εξωτερική συνεργασία με μηχανι-
κούς, εργολάβους, τεχνικές κατασκευα-
στικές εταιρείες. Τηλ 695 5470077.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
εκπόνηση στατικών και αρχιτεκτονικών 
μελετών (ΤΕΚΤΩΝ-FESPA), φωτορεαλι-
στική απεικόνιση, για εργασία ή για συνερ-
γασία. Τηλ 694 8826703, 2310 639345.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε δη-
μόσια και ιδιωτικά έργα, για συνεργασία με 
τεχνικά γραφεία για εκπόνηση εργασιών 
προμέτρησης, κοστολόγησης, επιμέτρη-
σης και πρωτόκολλα παράδοσης έργου, 
Τηλ 697 3625460.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπό-
νηση στατικών και υδραυλικών μελετών 
και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
και προμετρήσεων-επιμετρήσεων, ζη-
τάει συνεργασία. Τηλ. 2310 920453, 694 
6783844.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005, 
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Αντι-
σεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων», 
3έτη εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών 
έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, για 
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους, 
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 
697 2778846.
Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία 
στην εκπόνηση τοπογραφικών μελετών, 
έκδοση οικοδομικών αδειών, για συνερ-
γασία. Τηλ 23920 20099, 697 7166269, 694 
5333963.
Τοπογράφος Μηχανικός MSc. με ειδίκευ-
ση στα γεωγραφικά συστήματα πληροφο-
ριών, εμπειρία σε μελέτες – εφαρμογές 
GIS, για συνεργασία. Τηλ 697 8997946, 
693 7136073.
Χημικός Μηχανικός για συνεργασία, με-
λετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγορίες 
27 (περιβαλλοντικές μελέτες), και ενερ-
γειακές μελέτες. Τηλ 697 9794439.
Χημικός Μηχανικός κάτοχος αδείας 
εφαρμογής καταπολέμησης εντόμων και 
τρωκτικών με την κατάλληλη οργάνωση 
για φακέλους απεντόμωσης – μυοκτονίας 
για συστήματα HACCO και ISO. Τηλ 693 
7043668

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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n  2009: Στην αφετηρία...

 04
n  Δομικά υλικά, 

προδιαγραφές και ποιότητα

 05
n  Αντικατάσταση μέλους της 

αντιπροσωπείας

 06
n  Κοινές προκλήσεις και 

προβλήματα για τους 
μηχανικούς όλης της 
Ευρώπης

 08
n  Με πρόεδρο τον Γ. Πενέλη 

συγκροτήθηκε σε σώμα το 
νέο Δ.Σ. της ΕΠΕΣ

n  Για την πρόσβαση ατόμων 
με αναπηρίες στο δημόσιο 
τηλεφωνικό δίκτυο

n   Οικολογικό ημερολόγιο 
2009

 16
n  Με μια ματιά

 18 
n  «Οδοιπορικό σ’ έναν 

κόσμο που χάνεται»
n  «Κτηματικές ιστορίες» ένα 

ταξίδι 176 σελίδων στο 
χρόνο

n  Πίτα συλλόγου αποφοίτων 
ΠΣ ΑΠΘ

n  Εκ παραδρομής

 20
n  Μαρία Τσαντσάνογλου 

Προνοητική επένδυση του δημοσίου 
η αγορά της συλλογής Κωστάκη

 22
n  Ζητείται

n  Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ/
ΤΚΜ

 09
n  Μies Van Der Rohe 2009
n  Βαρκελώνη 1983/2008: 

Από το δημόσιο χώρο στο 
τοπίο

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-14
n  Θεσσαλονίκης ανάδειξις 

- Χαρτών αναμνήσεις

 15
n   Δ. Νεάπολης: Ψηφιακό 

...«γκάζι» για 
απορριμματοφόρα και 
δημοτικά οχήματα

n   Eνίσχυση κτιρίων με 
σύνθετα υλικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

http://www.tkm.tee.gr
επισκεφθείτε μας...

http://www.tkm.tee.gr


