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EDITORIAL
Ο κύβος του Rubik των μηχανικών
Έχουμε ένα κουβάρι στα χέρια μας. Ή έναν κύβο του Rubik, αν το
προτιμάτε αλλιώς. Το να βρούμε την άκρη του νήματος ή να συνταιριάσουμε τα «τετράγωνα», σίγουρα δεν είναι εύκολο εγχείρημα. Αλλά η
προσπάθεια έχει ήδη ξεκινήσει. Το κουβάρι, ο κύβος είναι ασφαλώς τα
επαγγελματικά δικαιώματα: ένας τομέας στον οποίο θα τοποθετηθεί το
κέντρο βάρους των προτεραιοτήτων μας και το 2009.
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή: μια φορά και έναν καιρό, τα
επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των πανεπιστημιακών σχολών και των ΤΕΙ ήταν σαφή και διακριτά. Καθένας είχε τον ρόλο του και
άπλωνε αναλόγως το πάπλωμα. Αυτό δεν υφίσταται σήμερα. Αντ΄ αυτού
διαπιστώνεται συγχώνευση, σύγχυση, «άρπα κόλλα».
Το θέμα δεν υφίσταται φυσικά μόνο μεταξύ ΑΕΙ και ΤΕΙ. Έχει μπει μέσα
στις πανεπιστημιακές αίθουσες, υπάρχει πλέον και μεταξύ των διαφόρων ειδικοτήτων μηχανικών και δεν κομίζουμε γλαύκας στην Αθήνα
ούτε κάρβουνο στο Κάρντιφ όταν το λέμε.
Ένα (και πασίγνωστο) το κρατούμενο λοιπόν: επιβάλλεται να ανοίξει ο
διάλογος για να ξεκαθαρίσει το τοπίο στα επαγγελματικά δικαιώματα.
Φτάνουν τα λόγια, τέρμα τα ψέματα. Το ζήτημα επείγει να ξεκαθαρίσει.
Για να μην αναρωτιόμαστε post festum* τί συνέβη, αν κάποια στιγμή ο
αντίκτυπος αυτής της σύγχυσης στα επαγγελματικά δικαιώματα φτάσει
μέχρι την καθημερινότητα της κοινωνίας.
Κι ενώ το κουβάρι είναι ήδη μπλεγμένο, προστίθενται και νέα προβλήματα: η πολιτεία ιδρύει καινούργια τμήματα και θεσμοθετεί νέες
ειδικότητες (π.χ., μηχανικούς περιβάλλοντος ή χωροταξίας), χωρίς να
ορίζει τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Δεύτερο το κρατούμενο λοιπόν: με το που ιδρύεται ένα πανεπιστημιακό τμήμα, πρέπει να καθορίζονται αυτομάτως τα επαγγελματικά δικαιώματα των ανθρώπων που
θα φοιτήσουν σε αυτό.
Για όλα τα παραπάνω -και για πολλά ακόμη, που σχετίζονται με τα
επαγγελματικά δικαιώματα και έχουν ήδη τεθεί επανειλημμένως, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τα επαναλάβουμε- θα κινηθούμε τάχιστα. Όχι
με ευχολόγια, αλλά με πράξεις και με πιέσεις προς τα κέντρα λήψης
αποφάσεων.
Ο διάλογος για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων «τρέχει»
καιρό τώρα και πρέπει να κλείσει για να προχωρήσουμε επιτέλους στην
πράξη -χωρίς καθυστέρηση, χωρίς παλινωδίες, χωρίς προχειρότητες.
Άλλωστε, δεν υπάρχει κύβος του Rubik χωρίς λύση. Απλά, το πρόβλημα
θέλει επιμονή, υπομονή, ευστροφία και ευελιξία.

*κατόπιν εορτής
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NEO ΠAPAΓΩΓIKO ΠPOTYΠO
XPEIAZETAI H ΘEΣΣAΛONIKH
Παρουσίαση πολιτικού ημερολογίου
Την ανάγκη προώθησης ενός νέου παραγωγικού προτύπου για την πόλη
της Θεσσαλονίκης, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, κατά την ομιλία του στην παρουσίαση του πολιτικού ημερολογίου με
τίτλο “Ατζέντα Θεσσαλονίκης 2009” του δημοσιογράφου Βαγγέλη Πλάκα,
στις 12/1.
Το νέο αυτό πρότυπο μπορεί να πάρει «σάρκα και οστά» -στην πράξη και
όχι στα λόγια- με την αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης σε διαμετακομιστικό
κέντρο, σε κόμβο για τις επιχειρήσεις παροχής προηγμένων υπηρεσιών,
έρευνας και τεχνολογίας, εμπορίου και μεταποίησης και σε κοιτίδα παραγωγής σύγχρονου και πολύμορφου πολιτιστικού προϊόντος.
«Ένα μητροπολιτικό κέντρο εν τέλει, που τροφοδοτεί και τροφοδοτείται από
την ενδοχώρα του, την εγγύς εντός και εκτός συνόρων περιοχή του. Που διαθέτει δηλαδή τις αναγκαίες συμβατές και άυλες υποδομές, την απαιτούμενη εξουσία, τις μορφές διοίκησης και το ικανό στελεχιακό δυναμικό που θα
υποστηρίξει αυτή την αμφίδρομη σχέση», υπογράμμισε ο κ. Κονακλίδης.
Κατά τον ίδιο, η πόλη έχει πλέον σημαντικά εργαλεία στη διάθεσή της, για
να υλοποιήσει αυτό το στόχο: το ΕΣΠΑ, την προοπτική της Ζώνης Καινοτομίας και ενός νέου εκθεσιακού χώρου, την πιθανότητα μιας -σοβαρής αυτή
τη φορά διεκδίκησης- της ΕΧΡΟ, αλλά και το Εθνικό Χωροταξικό και το Νέο
Ρυθμιστικό, που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης.
«Στο χέρι μας είναι να μην τα διαχειριστούμε επιφανειακά, για να βγούμε από την υποχρέωση, να μην τα εξαντλήσουμε για εξυπηρέτηση στόχων επικοινωνιακής φύσεως, να μην τα αφήσουμε να ατονήσουν, να μην
τα ακυρώσουμε με πισωγυρίσματα και καθυστερήσεις. Και σ’ αυτά νομίζω,
ασχέτως της πολιτικής μας τοποθέτησης, του βαθμού αισιοδοξίας και του
αν βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδειο, συμφωνούμε όλοι», υπογράμμισε.

Το νέο παραγωγικό μοντέλο για την πόλη είναι καθοριστικής σημασίας για
να ενισχυθεί και η ψυχολογία των ανθρώπων της: «Οι άνθρωποι της πόλης», τόνισε ο κ. Κονακλίδης, «βλέπουν τη Θεσσαλονίκη να αφαιμάσσεται
από το επιχειρηματικό, πολιτικό, πολιτιστικό, επιστημονικό της δυναμικό
προς χάριν ενός κέντρου με σαφώς περισσότερα κίνητρα και ευκαιρίες
ανάδειξης. Βλέπουν την πόλη να εγκλωβίζεται επί δεκαετίες στη διεκδίκηση δύο – τριών μεγάλων έργων. Να ξεχνάει να σχεδιάσει όχι απλώς την
επιβίωσή της αλλά την ανάπτυξη και το μέλλον της. Να μην αποπειράται
καν να πλασαριστεί στη λίστα των μητροπολιτικών κέντρων της Ευρώπης
και του κόσμου. Και στρέφονται προς τα πίσω. Προς το ήδη και προ πολλού
παραχθέν προϊόν που κι αυτό δεν προβάλλεται και ενίοτε δε συντηρείται.
Προς μια ιστορία που κινδυνεύει να ξεχαστεί και επειδή δεν την αναδεικνύουμε αλλά κυρίως επειδή δεν εξελίσσεται».
Ο κ. Κονακλίδης επεσήμανε ακόμη ότι ως μηχανικός θεωρεί πως το ζητούμενο για τη Θεσσαλονίκη έγκειται στη ρεαλιστική εκτίμηση των καταστάσεων, στην επιλογή στόχων– όχι ως ευκταίου ή οράματος αλλά ως σταδίου
μιας διαρκούς διαδικασίας βελτίωσης- και στον προσδιορισμό διαδικασιών
και χρονοδιαγραμμάτων.
n Ο ΣΤ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ: ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗ Β. ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Στο επίκεντρο του κυβερνητικού ενδιαφέροντος συνεχίσουν να βρίσκονται
η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα, όπως διαβεβαίωσε ο νέος υπουργός Μακεδονίας-Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης, κατά την ομιλία του στην
παρουσίαση. Κατά τον κ. Καλαφάτη, η κυβέρνηση θα επιμείνει στη θέση
της για αναπτυξιακή στροφή προς την περιφέρεια, καθώς η Θεσσαλονίκη
αποτελεί το βατήρα της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.
Ο ευρωβουλευτής Μαργαρίτης Σχοινάς χαρακτήρισε απογοητευτικό το κλίμα
μέσα στο οποίο γίνεται η συζήτηση σχετικά με τις ευρωεκλογές. “Δεν αναδεικνύονται τα σοβαρά θέματα, παρά μόνο η ονοματολογία γύρω από τους υποψήφιους βουλευτές”, είπε και τάχθηκε κατά της εκλογής τους με σταυρό.
Την πεποίθηση ότι η Θεσσαλονίκη έχει χάσει το βαλκανικό στοίχημα εξέφρασε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΒΕΘ και της ΔΕΘ, Δημήτρης
Μπακατσέλος, ο οποίος ζήτησε τη συμπαράσταση της πολιτείας στις προσπάθειες των παραγωγικών φορέων θέτοντας ως πρώτο στόχο την εξάλειψη της γραφειοκρατίας.
n ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ-ΡΟΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στο μεταξύ, στη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα δημοσκόπησης που διεξήγαγε η εταιρία Interview, με θέμα τη στάση
των Θεσσαλονικέων έναντι των επικείμενων ευρωεκλογών, καθώς και το
ρόλο της Θεσσαλονίκης στον ευρωπαϊκό χώρο. Όπως προκύπτει από την
έρευνα, σχεδόν εννέα στους δέκα Θεσσαλονίκης (89,1%) προτίθενται να
ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, παρά τη χαλαρότητα της ψήφου.
Ερωτηθέντες τι θα καθορίσει την ψήφο τους, το 47,6% αναφέρει την εσωτερική πολιτική συγκυρία και το 36,6% τις θέσεις των κομμάτων για τα ευρωπαϊκά θέματα. Το 38,6% δηλώνει ότι στις ευρωεκλογές ψηφίζει πάντα
ότι και στις εθνικές, σε αντίθεση με το 24,8% που δηλώνει ότι ψηφίζει διαφορετικά κόμματα, ενώ το 32,7% αναφέρει πως μερικές φορές επιλέγει
το ίδιο κόμμα και στις δύο αναμετρήσεις. Επιπλέον το 76,2% πιστεύει ότι
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών θα επηρεάσει την εσωτερική πολιτική
σκηνή, ενώ μεγαλύτερο είναι το ποσοστό (83,2%) όσων εκτιμούν ότι οι αποφάσεις των Βρυξελλών επηρεάζουν την καθημερινότητά μας.
Κληθέντες να διατυπώσουν απόψεις για το ρόλο της Θεσσαλονίκης εντός
ΕΕ, σχεδόν τέσσερις στους δέκα (37,6%) θεωρούν ρεαλιστικό το στόχο
να αναδειχθεί η πόλη σε κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το 33,7%
δύσκολα υλοποιήσιμο και το 24,8% άνευ περιεχομένου. Επιπλέον για την
ισχυροποίηση του ρόλου της Θεσσαλονίκης το 29,7% θεωρεί ότι η πόλη
πρέπει να αναδείξει την ιστορία και τον πολιτισμό της, το 22,8% να αξιοποιήσει τη γεωγραφική θέση της και το 14,9% να ποντάρει στον τουρισμό.
Το «παρών» στην παρουσίαση έδωσαν –μεταξύ άλλων- οι βουλευτές Α. Τζιτζικώστας, Γ. Μαγκριώτης, Τ. Κουράκης, Θ. Καράογλου και Α. Ρεγκούζας,
ο γενικός γραμματέας του ΥΜΑΘ, Λουκάς Ανανίκας, ο νομάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης, δήμαρχοι, ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ΝΔ
Θεσσαλονίκης, Βάκης Φραντζής, αντινομάρχες, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί
σύμβουλοι κτλ. n
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ΠEPIBAΛΛONTIKH KAI ENEPΓEIAKH
AΠOΔOΣH TΩN KTIPIΩN
Ημερίδα, 20 Φεβρουαρίου
Τεχνική ημερίδα με θέμα την περιβαλλοντική
και ενεργειακή απόδοση των κτιρίων διοργανώνουν στις 20 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη, στο
πλαίσιο της INFACOMA, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι τεχνικές
εκδόσεις ΚΤΙΡΙΟ και η HELEXPO, συνεχίζοντας
τη σταθερή τους πορεία για την υποστήριξη του
τεχνικού κόσμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα “Corona”, εντός των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης.
Η εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια και οι σύγχρονες επιλογές στην κατεύθυνση αυτή, τόσο σε
επίπεδο κατασκευής, όσο και σε επίπεδο επεμβάσεων αποτελούν ένα από τα πλέον επίκαιρα
θέματα της εποχής μας. Η σημασία της συγκεκριμένης εκδήλωσης γίνεται ακόμη μεγαλύτερη,
ενόψει των αλλαγών που αναμένονται στους
κανονισμούς για το σχεδιασμό και τις κατασκευαστικές λύσεις των σύγχρονων κτιρίων με ενεργειακά κριτήρια.
Μάλιστα, η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου
με τον καθορισμό μιας νέας διαδικασίας ελέγχου,
αξιολόγησης και βαθμονόμησης των κτιρίων, καθιστά αναγκαία την ύπαρξη της κατάλληλης τεχνικής γνώσης, η οποία θα συμβάλλει στην επιλογή
των κατάλληλων κατασκευαστικών λύσεων σχεδιασμού και επέμβασης.
Το πρόγραμμα της ημερίδας είναι το ακόλουθο:

-Χαιρετισμός από τους προέδρους του T.E.E./
Τ.Κ.Μ., Τάσο Κονακλίδη και της HELEXPO, Aριστοτέλη Θωμόπουλο.
-Κλειώ Aξαρλή, αναπληρώτρια καθηγήτρια
Α.Π.Θ.
Ενεργειακός σχεδιασμός. Απαιτήσεις, δυνατότητες, προοπτικές.
-Δημήτρης Aραβαντινός, αναπληρωτής καθηγητής Α.Π.Θ.
Οικοδομικές λύσεις για το ενεργειακά αποδοτικό
κτίριο.
-Άγις Παπαδόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής
Α.Π.Θ.
Επιλογή τεχνολογιών θέρμανσης και κλιματισμού.
-Δημήτρης Mπίκας, καθηγητής Α.Π.Θ.
Αξιολόγηση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των κτιρίων.
-Αλέξανδρος Τομπάζης, αρχιτέκτων μηχανικός
Ενεργειακά αποδοτικά κτίρια.
Την ημερίδα θα συντονίσει ο εκδότης των τεχνικών εκδόσεων ΚΤΙΡΙΟ, κ. Πέτρος Παπαϊωάννου.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, συμπεράσματα και
κοκτέιλ.
Την εκδήλωση προσκαλούνται να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι μηχανικοί και
ιδιώτες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
υλικών και της κατασκευής κτιρίων. Η είσοδος
είναι ελεύθερη. n

ΨΗΦΙΣΜΑ Δ.Ε. ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΠΑΕ
Ημερίδα, 26 Φεβρουαρίου

Αποτροπιασμό και αγανάκτηση για την αιματοχυσία στη Λωρίδα της Γάζας εκφράζει –με ψήφισμά
της- η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που ζητά
την άμεση κατάπαυση των δολοφονικών επιδρομών
και των βομβαρδισμών και την παύση του ναυτικού
αποκλεισμού.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά επίσης από την ελληνική κυβέρνηση και την ΕΕ να αναλάβουν πρωτοβουλίες
για εκεχειρία, ενώ ανακοινώνει –μεταξύ άλλων- τη
συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας και αποστολή
στη Γάζα μονάδων αίματος. Το πλήρες κείμενο του
ψηφίσματος ακολουθεί:
«Η ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταδικάζει απερίφραστα
τις πολεμικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν χώρα
τις τελευταίες μέρες από τον ισραηλινό στρατό στη
Λωρίδας της Γάζας. Πρόκειται για μια επίθεση με
τραγικό απολογισμό σε εκατοντάδες νεκρούς και
τραυματίες που στην πλειοψηφία τους ανήκουν στον
άμαχο πληθυσμό. Οι Ισραηλινές ενέργειες πυροδοτούν ένα νέο κύκλο βίας και αίματος στην πολύπαθη
περιοχή της Μέσης Ανατολής και εξανεμίζουν κάθε
προσπάθεια για εκεχειρία και εξεύρεση μιας ειρηνικής και βιώσιμης λύσης για τους δύο λαούς.
Εκφράζουμε τη λύπη, την αγανάκτηση και τον απο-

τροπιασμό μας για τη αιματοχυσία που συντελείται.
Απαιτούμε την άμεση κατάπαυση των δολοφονικών
επιδρομών, των βομβαρδισμών στη Λωρίδα της
Γάζας και την άμεση παύση του έμμεσου ναυτικού
αποκλεισμού.
Αξιώνουμε ουσιαστική, ειρηνική, δίκαιη επίλυση
του Παλαιστινιακού προβλήματος με τη δημιουργία
ενιαίου ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Ζητούμε από την Ελληνική Κυβέρνηση και από την
Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες για
εκεχειρία στην περιοχή, να διασφαλίσει και να εγγυηθεί την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στους
εγκλωβισμένους Παλαιστίνιους και να στηρίξει
έμπρακτα το δίκαιο αγώνα του Παλαιστινιακού λαού.
Αποφασίζουμε να συμπαρασταθούμε έμπρακτα και
πολύμορφα στον Παλαιστινιακό λαό με τις παρακάτω δράσεις:
• Έκδοση ψηφίσματος και δημοσιοποίησή του.
• Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας και εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών.
• Διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας και αποστολή στη Γάζα μονάδων αίματος». n

Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μετά από πρόταση της Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων διοργανώνει την Πέμπτη 26
Φεβρουαρίου 2009 ημερίδα με θέμα «Αναβάθμιση
της λειτουργίας των ΕΠΑΕ και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας τους».
Στην ημερίδα κλήθηκαν να συμμετέχουν, με εισηγήσεις και παρεμβάσεις, το ΥΠΕΧΩΔΕ, η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση και τα Πολεοδομικά Γραφεία Θεσσαλονίκης, η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και
Κοινοτήτων της Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΔΚ), ο
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Ελλάδας (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ) και
οι τοπικοί Σύλλογοι Αρχιτεκτόνων Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και επαγγελματίες αρχιτέκτονες.
Σκοπός της ημερίδας είναι να εξαχθούν συμπεράσματα, με στόχο την αναβάθμιση των λειτουργιών
των ΕΠΑΕ, την επίλυση τεχνικών προβλημάτων,
καθώς και την εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των εκπροσώπων των Φορέων στις ΕΠΑΕ και
τη συγκρότηση σχετικού μητρώου, από το οποίο θα
γίνεται η επιλογή των μελών τόσο των ΕΠΑΕ, όσο και
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Η Οργανωτική Επιτροπή της ημερίδας αποτελείται
από τους αρχιτέκτονες και μέλη της Μ.Ε. Αρχιτεκτονικών Θεμάτων: Θ. Παππά, Κ. Παρθενόπουλο, Δ.
Μάνου, Σ. Μπαγιούκ, Δ. Σέμση και Κ. Πετρίδου. n
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ –
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Την ανάγκη καθορισμού ενός ρεαλιστικού συστήματος αναγνώρισης προσόντων, πιστοποίησης ή/
και διαπίστευσης για τους ενεργειακούς επιθεωρητές, υπογραμμίζει πενταμελής ομάδα εργασίας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που έθεσε στο «μικροσκόπιο» την
κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων.
Η μελέτη της οδηγίας ανέδειξε αδυναμίες που
σχετίζονται με το μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών, το οποίο είναι «ανοιχτό» σε όλες τις
κατηγορίες επιστημόνων (αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ).
Το γεγονός αυτό επιτάσσει να προχωρήσει το προαναφερθέν σύστημα αναγνώρισης προσόντων. Σε
πιο ειδικό επίπεδο, θα πρέπει να διευκρινιστούν με
λεπτομέρειες τα κριτήρια για την ένταξη των υποψηφίων ενεργειακών επιθεωρητών στο μητρώο.
Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στη μεταβατική διάταξη των 18 μηνών, κατά την οποία θα δοθούν
προσωρινές άδειες ενεργειακών επιθεωρητών με
μοναδικό κριτήριο τη 10ετή εμπειρία: στην ουσία,
η μεταβατική αυτή διάταξη δίνει τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων σε άτομα
χωρίς σχετική εκπαίδευση. Το πλήρες κείμενο των
συμπερασμάτων της ομάδας ακολουθεί:

τους σημαντικότερους τομείς στην Ε.Ε, τόσο από
οικονομικής, όσο και από ενεργειακής άποψης, καθώς στον κτιριακό τομέα καταναλώνεται το 40% της
συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Για το λόγο
αυτό, η Ε.Ε. προχώρησε στη σύσταση της Οδηγίας
2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων», η οποία εκφράζει την υποχρέωση σχεδιασμού, κατασκευής και
ανακατασκευής ενεργειακά πιο αποδοτικών κτιρίων
διασφαλίζοντας παράλληλα συγκεκριμένες συνθήκες διαβίωσης για τους χρήστες τους, προσδιορίζει
την ανάγκη κατηγοριοποίησης των κτιρίων με σαφή
κριτήρια και πιστοποιημένες διαδικασίες και καθορίζει τα πρότυπα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.
Με την εφαρμογή της Οδηγίας επιδιώκεται η μείωση της ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση, ψύξη,
ζεστό νερό χρήσης και φωτισμό, ο περιορισμός
της κατανάλωσης ενέργειας μέσω της βελτίωσης
του βαθμού απόδοσης των ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων, καθώς και ο έλεγχος της χρήσης
συμβατικών καυσίμων με την προώθηση τεχνολογιών που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ ενσωματώθηκε στην ελληνική
νομοθεσία με το Νόμο 3661 - «Μέτρα για τη μείωση
της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων» (ΦΕΚ
89/19 Μαΐου 2008), ο οποίος προβλέπει την έκδοση
n ΠΕΝΤΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Ο κατασκευαστικός κλάδος θεωρείται ένας από Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων και

Σχήμα 3.1. Προσφερόμενη προστασία του
κτιρίου από το κλίμα.

Φωτ. 3.2. Άποψη
του φωταγωγού στο
κτίριο Casa Mila (Le
Pedrera) στη Bαρκελώνη της Iσπανίας.
Σχεδιάστηκε από τον
Γκαουντί κατά την
περίοδο 1905-1910

διακρίνει πέντε βασικές θεματικές ενότητες αναφορικά με τον καθορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων
ενεργειακής απόδοσης και της μεθόδου υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3) νέων και
υφιστάμενων κτιρίων (άρθρα 4 και 5), την έκδοση
πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 6),
τις επιθεωρήσεις των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού (άρθρα 7 και 8) και την πρόβλεψη
ειδικευμένων και διαπιστευμένων ενεργειακών επιθεωρητών (άρθρο 9).
n ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Η Οδηγία επιβάλλει την έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα νέα και υφιστάμενα κτίρια,
εκτός περιορισμένων εξαιρέσεων. Μάλιστα, στα
μεγάλα κτίρια η ανάρτηση του πιστοποιητικού σε
δημόσιο χώρο είναι δεσμευτική. Το ενεργειακό πιστοποιητικό θα αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου και χωρίς αυτό
είναι αδύνατη η ολοκλήρωση οποιασδήποτε δικαιοπραξίας (πώληση, ενοικίαση, μεταβίβαση κ.λ.π.),
που αφορά στο κτίριο. Υπό αυτό το πλαίσιο, κρίσιμος
είναι ο ρόλος του ενεργειακού επιθεωρητή, καθώς
σύμφωνα με την Οδηγία η ενεργειακή πιστοποίηση
των κτιρίων και η τακτική επιθεώρηση λεβήτων και
συστημάτων κλιματισμού διενεργούνται από διαπιστευμένους ενεργειακούς επιθεωρητές.
n Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκρότησε
Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο την καταγραφή
των εξελίξεων και των προοπτικών σε ότι αφορά
στην ενεργειακή απόδοση των υφιστάμενων και
νέο-ανεγειρόμενων κτιρίων με δεδομένη την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/2002, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων και στη διαμόρφωση του μητρώου των
ενεργειακών επιθεωρητών. Μέλη της ομάδας ορίστηκαν οι Αναστασέλος Δημήτριος, ΜΜ, Δακουράς
Στέργιος, ΜΜ, Οξυζίδης Σίμος, δρ ΜΜ, Σιβένας
Γρηγόριος, ΜΜ, Τσικαλουδάκη Κατερίνα, δρ ΠΜ,
λέκτορας ΑΠΘ.
Συγκεκριμένα, αφού πρώτα αναλύθηκαν οι επιδιωκόμενες συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης,
παρουσιάστηκαν συνοπτικά τα ενδεδειγμένα μέτρα
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων, τα οποία αφορούν στην κατάλληλη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου και όλων εκείνων
των στοιχείων που καθορίζουν το μικροκλίμα στην
περιοχή γύρω από το κτίριο, στον ενεργειακό σχεδιασμό του κτιρίου, στην αύξηση της απόδοσης των
λεβήτων και των κλιματιστικών διατάξεων, καθώς
και στη χρήση ΑΠΕ.
n ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στη συνέχεια, αναπτύχθηκε η τιμολογιακή – φορολογική πολιτική ενεργειακών προϊόντων και μελετήθηκε:
• η παροχή φορολογικών κινήτρων για την αναβάθμιση της ενεργειακής κλάσης των υφισταμένων
κτιρίων,
• η χρήση αντικινήτρων μέσω σημαντικής αύξησης
της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων που καταναλώνονται για τη θέρμανση των κτιρίων (κύρια πετρέλαιο θέρμανσης) με ταυτόχρονη επιστροφή όλου του
φόρου κατά την έναρξη της περιόδου θέρμανσης,
• η αλλαγή της μεθόδου υπολογισμού κατανομής
κοινόχρηστων δαπανών θέρμανσης και ψύξης των
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
Μάρτιος 2009
κτιρίων σε συνδυασμό με την υποχρέωση εγκατάστασης μετρητών ενέργειας (θερμιδομετρητών) και
• η αλλαγή της τιμολογιακής πολιτικής σε ενεργειακά προϊόντα (κλιμακωτά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος) έτσι ώστε να ενθαρρύνει την εγκατάσταση σε
κτίρια κεντρικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης
υψηλής απόδοσης.
n ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ
Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα συμπεράσματα που
προέκυψαν από την κριτική θεώρηση του μητρώου
των ενεργειακών επιθεωρητών, οι αρχές δημιουργίας του οποίου καθορίζονται στο σχέδιο του ΚΕΝΑΚ. Καταρχήν, ο κανονισμός προτείνει ένα μητρώο
«ανοικτό» σε όλες τις κατηγορίες επιστημόνων, το
οποίο προβλέπει ότι όλοι ανεξαρτήτως οι απόφοιτοι
ΑΕΙ και ΤΕΙ μπορούν δυνητικά να αποκτήσουν την
τεχνική επάρκεια για να λειτουργήσουν ως ενεργειακοί επιθεωρητές, Ωστόσο, στην πράξη δεν είναι
δυνατό όλοι να αποκτήσουν το επιστημονικό υπόβαθρο για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων,
καθώς θα πρέπει να έχουν γνώσεις δομικής φυσικής και θερμικής συμπεριφοράς του κτιρίου και των
εγκαταστάσεών του.
n ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Επομένως, για να επιτευχθεί υψηλό επίπεδο αντικειμενικότητας, αξιοπιστίας και τεχνικής κατάρτισης πρέπει να καθοριστεί ένα ρεαλιστικό σύστημα
αναγνώρισης προσόντων, πιστοποίησης ή/και διαπίστευσης για τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Σε
πιο ειδικό επίπεδο, θα πρέπει να διευκρινισθούν με
λεπτομέρειες τα κριτήρια για την ένταξη των υποψήφιων ενεργειακών επιθεωρητών στο μητρώο, για
την αναγνώριση της εμπειρίας τους στο αντικείμενο,
για τον τρόπο έκδοσης των διαφοροποιημένων αδειών Α και Β τάξης, καθώς και για τον «ικανό» αριθμό
επιθεωρήσεων προκειμένου να γίνει η μεταπήδηση
του επιθεωρητή από Α΄ σε Β’ τάξη.
n ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ 18 ΜΗΝΩΝ
Σημαντικό πρόβλημα εντοπίζεται και στη μεταβατική διάταξη των 18 μηνών, κατά την οποία θα δοθούν
προσωρινές άδειες ενεργειακών επιθεωρητών με
μοναδικό κριτήριο τη 10ετή εμπειρία, καθώς ουσιαστικά δίνεται η δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών
επιθεωρήσεων από άτομα χωρίς σχετική εκπαίδευση. Επιπλέον, πιθανώς να προκύψει πρόβλημα στην
περίπτωση που κάποιοι από τους «προσωρινούς»
επιθεωρητές αποτύχουν στις μελλοντικές εξετάσεις
του εκπαιδευτικού προγράμματος, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει ερωτηματικά σχετικά με
την εγκυρότητα των ενεργειακών επιθεωρήσεων
που έχουν ήδη διεξάγει (και πιθανώς έχουν ήδη
λάβει αμοιβή). Ενδέχεται, επίσης, με τη μεταβατική διάταξη να δημιουργηθεί στρέβλωση της αγοράς, καθώς κατά την αρχική περίοδο η ζήτηση για
ενεργειακούς επιθεωρητές θα είναι αυξημένη και
θα καλύπτεται από άτομα με διαφορετικά προσόντα από αυτά που προβλέπονται από τον κανονισμό.
Επομένως, ευνοείται η δημιουργία επιθεωρητών
«δύο ταχυτήτων», με μεγαλύτερο ίσως αντίκτυπο
στους νέους μηχανικούς. n

Σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα τις πράξεις που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με διαφορετικό
τακτοποίησης και εφαρμογής οικοπέδων και τον σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών:
αναλογισμό αποζημιώσεων, διοργανώνει στις 9 Παραδείγματα
Μαρτίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμή- • Υπολογισμός των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών που
μα Κεντρικής Μακεδονίας, μετά από εισήγηση του βρίσκονται εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών
Τμήματος Επαγγελματικών Θεμάτων. Το σεμινάριο που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με διαφορετικό
εντάσσεται στο πλαίσιο της συνέχισης του προγράμ- σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων αυτών:
ματος επιμόρφωσης των μηχανικών (ελεύθερων Παραδείγματα
επαγγελματιών ή υπαλλήλων στο δημόσιο ή ιδιωτικό Επιστημονική υπεύθυνη: Φαρμάκη Παρασκευή,
τομέα), ενώ ο πλήρης τίτλος του είναι: «Οι πράξεις ΑΤΜ
τακτοποίησης οικοπέδων και ο υπολογισμός των Στην επιλογή των καταρτιζόμενων θα προηγηθούν
υποχρεώσεων ιδιοκτησιών που βρίσκονται εκατέ- οι συνάδελφοι που δεν έχουν παρακολουθήσει σερωθεν του κοινού ορίου περιοχών που εντάχθηκαν μινάριο προηγούμενου κύκλου. Η επιλογή θα γίνει
στο σχέδιο πόλης με διαφορετικό σύστημα υπολο- με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμμετοχής τους.
γισμού των υποχρεώσεων αυτών».
Ο σκοπός τόσο των πράξεων τακτοποίησης και ανα- Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να το παρακολογισμού αποζημίωσης οικοπέδων όσο και των πρά- λουθήσουν, καλούνται να συμπληρώσουν και να
ξεων εφαρμογής είναι η τακτοποίηση των οικοπέ- υποβάλουν αίτηση δήλωσης συμμετοχής, μέχρι
δων προκειμένου για την οικοδομική τους εκμετάλ- την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009.
λευση. Το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα το οποίο Η ακριβής ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου είκαλείται μεν να επιλύσει ο Αγρονόμος Τοπογράφος ναι η Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009, ώρα 17.00.
Μηχανικός αλλά είναι πιθανόν να απασχολήσει κάθε Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη στην ιστοσεμηχανικό, έμμεσα, κατά την έκδοση οικοδομικής λίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr και υποβάλάδειας οικοπέδου ή κατά την παροχή συμβουλών σε λεται στα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου
κάποιον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη. Με το παρόν σε- 49 - 1ος όροφος), Fax 2310883110 και στο e-mail:
μινάριο θα δοθούν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να ggiokas@central.tee.gr, πληροφορίες Γ. Γκιόκας,
μπορέσει ένας μηχανικός να ασχοληθεί στην πράξη τηλ. 2310883147. n
με το αντικείμενο αυτό. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυ&(!" # &$" %
50/. #59. . ……………………
θεί το βασικό νομοθετικό πλαίσιο, θα αναπτυχθούν
&(!" # &$" %
50/. #59. . ……………………
&   !&$% "!%
243,1....../…./2009
&   !&$% "!%
243,1....../…./2009
τα κριτήρια αρτιότητας και οικοδομησιμότητας των
&+ =--201<3 *93
&+ =--201<3 *93
οικοπέδων, θα δοθούν οι βασικές κατευθύνσεις για
   ( #!"$ 2009)
   ( #!"$ 2009)
0 2;/5476 =--2,6 10 7=22+2476 -543:476-&4=4-5*476 .83014;6
την απαιτούμενη έρευνα και τέλος θα υποδειχθούν
0 2;/5476 =--2,6 10 7=22+2476 -543:476-&4=4-5*476 .83014;6
οι ενέργειες που απαιτούνται στην πράξη ώστε να
   :
   :
καταστεί ένα οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο. Ει«   #  !
δικά μέσα από το σύνθετο αντικείμενο του θέματος
«   #  !
# !"##  # !  
# !"##  # !  
δίνεται η δυνατότητα να αναπτυχθούν παράλληλα οι
 # ! ! ! "#
 # ! ! ! "#
!  "   "     ! 
!  "   "     ! 
βασικές λειτουργίες των πράξεων τακτοποίησης
!! # !"## ! #»
!! # !"## ! #»
και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων και
των πράξεων εφαρμογής και να υποδειχθεί ο τρό#)!' " ...................................................................."!"  ..............................................................
#)!' " ...................................................................."!"  ..............................................................
"&&..............................................................................................................................................
πος με τον οποίο υποχρεώνονται οι ιδιοκτησίες που
"&&..............................................................................................................................................
&"% #">"&%%.................................................... . &...........................................................
βρίσκονται στις καλούμενες «συρραφές» σχεδίων
&"% #">"&%%.................................................... . &...........................................................
''!%.....................................................................&/#"..........................................................
πόλεως οι οποίες απαντώνται σήμερα πολύ συχνά
''!%.....................................................................&/#"..........................................................
&>)!".................................... FAX ................................ e-mail.......................................................
&>)!".................................... FAX ................................ e-mail.......................................................
δεδομένου ότι πραγματοποιούνται επεκτάσεις ρυ" &&" %#"')!........................................................................................................................
" &&" %#"')!........................................................................................................................
μοτομικών σχεδίων σε όλα τα αστικά κέντρα αλλά
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�
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�
και στην επαρχία.
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Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους
)&"% '#"%
�
)&"% '#"%
�
συναδέλφους και θα γίνει στην αίθουσα που δημι#!#%& "%
�
#!#%& "%
�
ουργήθηκε στον προθάλαμο του αμφιθεάτρου στο
# &  #$.....................................................................................................................
# &  #$.....................................................................................................................
ισόγειο του νέου κτιρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ κατά τις απο....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
γευματινές ώρες (17.00 – 22.00) και η διάρκειά του
#$""' ! %' &"( % % !$ $% $% &"' &/& ............................................
#$""' ! %' &"( % % !$ $% $% &"' &/& ............................................
 :...........................................................................................................................................
θα είναι 25 ώρες (1 εβδομάδα).
 :...........................................................................................................................................

:.............................................................................................................................................
Περιεχόμενο:

:.............................................................................................................................................
• Τακτοποίηση οικοπέδων: Εισαγωγή – Θεωρία
– Νομοθεσία
'=4-5+
'=4-5+
• Πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού αποζημίωσης οικοπέδων: Παραδείγματα
• Πράξεις εφαρμογής: Παραδείγματα υπολογισμού
εισφορών σε γη και σε χρήμα
• Υπολογισμός των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών που
βρίσκονται εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιοχών
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ΠPOTAΣH ΓIA ENΣΩMATΩΣH
TΩN TEI ΣTA ΠANEΠIΣTHMIA

MIA MINIMUM
KATOIKIA
ΓIA TON 21ο AIΩNA
Έκθεση αρχιτεκτονικής, 16/2-7/3

Σήμερα, πάνω από το
70% των τμημάτων των
ΤΕΙ στην Κ.Μακεδονία
έχουν συνάφεια με
αντίστοιχα τμήματα
στα πανεπιστήμια της
περιοχής
Θετικά αντιμετωπίζει
το ΤΕΕ την προοπτική
ενσωμάτωσης –υπό
προϋποθέσεις- των 160
τμημάτων ΤΕΙ της Ελλάδας στα 280 πανεπιστημιακά τμήματα
Τρεις βαθμίδες τεχνικής
εκπαίδευσης προβλέπει
η πρόταση του ΤΕΕ

Θετικά αντιμετωπίζει το ΤΕΕ την προοπτική ενσωμάτωσης –υπό προϋποθέσεις- των 160 τμημάτων ΤΕΙ της Ελλάδας στα 280 πανεπιστημιακά
τμήματα, όπως προκύπτει από σχετική τοποθέτηση του πρόεδρου του, Γιάννη Αλαβάνου, κατόπιν σχετικής πρότασης του πρύτανη του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Κωνσταντίνου Μουτζούρη. Η πρόταση κατατέθηκε στη διάρκεια της
7ης συνάντησης πρυτάνεων Πολυτεχνείων και
Κοσμητόρων Πολυτεχνικών Σχολών στη Θεσσαλονίκη, στις 15/1.
Άλλωστε, ο σχεδιασμός του ίδιου του επιμελητηρίου κινείται σε παράλληλη κατεύθυνση με την
παραπάνω, επιδιώκοντας παρεμβάσεις σε όλες
τις δομές της τεχνικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η πρόταση του ΤΕΕ προβλέπει τη δημιουργία τριών βαθμίδων: της λυκειακής τεχνικής
εκπαίδευσης, της μεταλυκειακής τριτοβάθμιας
(ΙΕΚ και κάποιες ανώτερες σχολές) και της ανώτατης (διπλωματούχοι Πολυτεχνείων).
Εάν η ενοποίηση προχωρήσει και ειδικά για τις
τεχνολογικές επιστήμες, όλοι οι απόφοιτοι των ενοποιημένων πολυτεχνικών σχολών θα μπορούν υπό
προϋποθέσεις να εγγράφονται στο ΤΕΕ και το ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με την πρόταση του κ. Μουτζούρη.

στα Πολυτεχνεία και θα περάσουν με επιτυχία τις
απαιτούμενες εξετάσεις.
Σχετικά με τους αποφοίτους των κολεγίων, ο κ.
Αλαβάνος ξεκαθάρισε ότι «δεν μπορεί να υπάρξουν κολέγια στην Ελλάδα που να παράγουν διπλωματούχους μηχανικούς. Απαιτούνται τέτοιες
χρηματοδοτήσεις, κεφάλαια, καθηγητές και εργαστήρια, ώστε κανένας δε θα έχει την πρόθεση
να επενδύσει σε τέτοιου είδους κολέγια, για να
ανταγωνιστεί τα ελληνικά Πολυτεχνεία».
n Φορέας πιστοποίησης ικανοτήτων και δεξιοτήτων
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσο
Κονακλίδη, στο συνολικό αυτό σκηνικό, το ΤΕΕ
μπορεί να μετεξελιχθεί σε φορέα πιστοποίησης
ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ώστε αν κάποιος
απόφοιτος ΤΕΙ θελήσει να «ανέβει» βαθμίδα, να
μπορεί να δίνει εξετάσεις και να κρίνεται στην
πράξη. Ο ίδιος επανέλαβε τη σημασία της πενταετούς διάρκειας σπουδών.

n Προσωποπαγείς θέσεις για τους διδάσκοντες
στα ΤΕΙ;
Τι θα γίνει, όμως, με το διδακτικό προσωπικό των
ΤΕΙ (δεδομένου ιδίως ότι λιγότεροι από τους μιn Συναφούς αντικειμένου με τα ΑΕΙ το 70% των σούς διδάσκοντες έχουν διδακτορικό); Σύμφωνα
τμημάτων ΤΕΙ
με τον πρύτανη του ΕΜΠ «κανείς δε θα μείνει αδιΣήμερα, πάνω από το 70% των τμημάτων των ΤΕΙ κημένος». Το διοικητικό προσωπικό προτείνεται
στην κεντρική Μακεδονία έχουν συνάφεια με να ενταχθεί στα πανεπιστήμια, ενώ διερευνάται
αντίστοιχα τμήματα στα πανεπιστήμια της περιο- ο τρόπος απορρόφησης όλων των διδασκόντων
χής, βάσει της πρώτης επεξεργασίας των στοιχεί- των ΤΕΙ (πιθανότατα μέσω της δημιουργίας προων από τη διοίκηση του ΕΜΠ. Χαρακτηριστικό πα- σωποπαγών θέσεων στα πανεπιστήμια).
ράδειγμα αποτελεί η ενσωμάτωση του Τμήματος Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα λειτουργούν σήμερα
Δομικών Έργων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στο Τμήμα 23 πανεπιστήμια με 280 σχολές και τμήματα, 15 ΤΕΙ
Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.
με 160 τμήματα και μία Ανώτατη Σχολή ΠαιδαγωΚατά τον κ. Μουτζούρη, τα πλεονεκτήματα της εν- γικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
σωμάτωσης θα είναι πολλά και σημαντικά: Δε θα Στη συνάντηση συμμετείχαν –μεταξύ άλλων- οι
χρειαστεί να μετεξελιχθούν τα ΤΕΙ σε πανεπιστή- πρυτάνεις του ΑΠΘ, Αναστάσιος Μάνθος και του
μια, αλλά θα αναβαθμιστούν. Επίσης, η χρηματο- Πολυτεχνείου Κρήτης, Ιωακείμ Γρυσπολάκης,
δότηση προς τα ενοποιημένα ανώτατα ιδρύματα καθώς και οι κοσμήτορες των Πολυτεχνικών
θα αυξηθεί.
Σχολών Θεσσαλονίκης, Νίκος Μουσιόπουλος,
Πάτρας, Νίκος Σπύρου, Αιγαίου, Στέφανος Γκρίn ΤΕΕ: Εξετάζει το ενδεχόμενο αποδοχής απο- τζαλης και ΔΠΘ, Γιάννης Διαμαντής.
φοίτων ΤΕΙ υπό προϋποθέσεις
Παραβρέθηκε ακόμη η υπεύθυνη του Τομέα ΠαιΣήμερα, το ΤΕΕ μελετά το ενδεχόμενο να ανοίξει δείας του ΤΕΕ και καθηγήτρια του ΕΜΠ, Τόνια
τις πόρτες του στους αποφοίτους των τεχνολογι- Μοροπούλου, ενώ –εκτός από τον κ. Κονακλίδηκών τμημάτων των σημερινών ΤΕΙ, κατά τη με- τις εργασίες παρακολούθησε και ο αντιπρόεδρος
ταβατική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι θα της Διοικούσας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Χρήστος Βλαχοπαρακολουθήσουν έναν κύκλο μαθημάτων μέσα κώστας. n

Στη Θεσσαλονίκη θα «ταξιδέψει» από τις 16 Φεβρουαρίου μέχρι τις 7 Μαρτίου η έκθεση των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού «Μια minimum
κατοικία για τον 21ο αιώνα», που οργανώθηκε από
το ευρωπαϊκό δίκτυο σχολών αρχιτεκτονικής GAU:
DI, με πρωτοβουλία του Γαλλικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής (IFA). O διαγωνισμός, που είχε στόχο την
προώθηση της βιώσιμης αρχιτεκτονικής και του
βιώσιμου αστικού σχεδιασμού, ολοκληρώθηκε προ
ολίγων μηνών, με την απονομή των βραβείων.
Η έκθεση, που περιοδεύει σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, θα φιλοξενηθεί στη Θεσσαλονίκη από
το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ (μέλος του δικτύου GAU:DI) σε συνεργασία με την Κοσμητεία της
Πολυτεχνικής Σχολής και με την υποστήριξη του
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνιά της
θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου,
στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε στη Βενετία ως παράλληλη εκδήλωση της 11ης Biennale Αρχιτεκτονικής το
Σεπτέμβριο του 2008. Το ευρωπαϊκό δίκτυο GAU:
DI που ιδρύθηκε στα 2001 συμπεριλαμβάνει πολλά
κέντρα αρχιτεκτονικής και χρηματοδοτείται από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα CULTURE 2000.
Ο διαγωνισμός προσέφερε την ευκαιρία σε ευρωπαϊκές σχολές αρχιτεκτονικής να αναδείξουν το ζήτημα της έρευνας για τη βιώσιμη αρχιτεκτονική και
να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων.
Σε κείμενο που υπογράφουν η Jana Revedin
[European Commissionaire of the Gau:di
competition] και η Marie-Hélène Contal [adjoint
director of IFA, Coordinator of the Programme
Gau:di] σχολιάζεται το αντικείμενο του διαγωνισμού
ως εξής: «Στον αιώνα μας, κατά τον οποίο οι κοινωνίες πρέπει να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο
καταναλώνουν το χώρο, την ενέργεια και τα υλικά, οι
προτάσεις για ένα σπίτι διακοπών θέτουν τους φοιτητές στην καρδιά του προβλήματος και των αντιφάσεών του. Οι διακοπές είναι μια κατάκτηση για την
ανάπτυξη της Ευρώπης, μια ελπίδα για καλύτερη
ζωή. Όμως, ο προηγούμενος αιώνας έδειξε ότι οι
διακοπές, όπως και άλλες βιομηχανίες, μπορεί να
καταστρέψουν τις πηγές της». n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με
πέντε ενότητες που φωτίζουν 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, Μακεδονίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακεδόνων, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της
αθλητικής ιστορίας και
του ολυμπιακού πνεύματος. Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με έργα από τη
συλλογή του Βαφοπούλειου, μέχρι 28 Φεβρουαρίου
2009, Βαφοπούλειο, (Γ.
Βαφόπουλειου 3), 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 Ελλάδα», 16 Δεκεμβρίου 2008 – 22 Φεβρουαρίου 2009,
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (αποθήκη Β1,
λιμάνι), Θεσσαλονίκη.

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.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Πού είναι ο Τάσος που
ερωτεύτηκα;» της Χαρούλας Αποστολίδου από
22/04/2009 - 14/06/2009, ΚΘΒΕ, κύκλος παραστάσεων «1χ4», Μονή Λαζαριστών, (Κολοκοτρώνη 2527 Σταυρούπολη), Θεσσαλονίκη.

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

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Σαν τα
σκυλιά» του Ρίτσαρντ
Ζάϊντλικ, 22/04/2009
- 14/06/2009, ΚΘΒΕ,
κύκλος παραστάσεων
«1Χ4», Μονή Λαζαριστών – σκηνή «Σωκράτης Καραντινός»
(Κολοκοτρώνη 25-27
Σταυρούπολη), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Ο Ερωτευμένος Πειρατής» του Θέμη Μουμουλίδη, από 20 Νοεμβρίου
2008, ΚΘΒΕ – Παιδική
Σκηνή, Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.

11/368
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΦEBPOYAPIOY 2009

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

B’ ΈΚΘΕΣΗ με τίτλο «Δημιουργώ, άρα Υπάρχω
(I create, therefore I am)», 23 Ιανουαρίου - 22 Φεβρουαρίου 2009, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, Αποθήκη Β1, Λιμάνι, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ελένη» του Ευριπίδη,
μέχρι 12 Απριλίου 2009, ΚΘΒΕ – Νεανική Σκηνή,
Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Επιστροφή στον Παράδεισο» του Φίλιπ Ρίντλεϊ,
30 Ιανουαρίου 2009 - 1
Mαρτίου, ΚΘΒΕ, κύκλος
παραστάσεων «1Χ4»,
Μονή Λαζαριστών – σκηνή
«Σωκράτης Καραντινός»
(Κολοκοτρώνη 25-27 Σταυρούπολη), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Ηλία Δακουλάκου με τίτλο «Ηλίας Δακουλάκος / Αναδρομή 1968-1978», 29 Ιανουαρίου – 15
Μαρτίου 2009, Πολιτιστικό Κέντρο του ΜΙΕΤ (Βασ. Όλγας 108),
Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΗΜΕΡΙΔΑ «Αναβάθμιση
της λειτουργίας των
ΕΠΑΕ & βελτίωση της
αποτελεσματικότητας και
αποδοτικότητας τους»,
29 Φεβρουαρίου 2009,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, 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»

3ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Ήπιες επεμβάσεις για
την προστασία ιστορικών
κατασκευών. Νέες τάσεις
σχεδιασμού», 9 έως 11
Απριλίου 2009, Υπουργείο
Πολιτισμού/Εφορεία
Νεωτέρων Μνημείων
Κ. Μακεδονίας και ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με τη

Διεύθυνση Περιβάλλοντος
& Υποδομών του ΥΜΑΘ
και το Διατμηματικό
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Π.Σ. του Ε.Μ.Π.
«Προστασία Μνημείων»,
Θεσσαλονίκη (e-mail:
synedrio@monument.gr,
http:// www.monument.
gr).
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η
κατοικία στην Ελλάδα από
τον 20ό στον 21ο αιώνα»
(πανόραμα της πρόσφατης
ελληνικής αρχιτεκτονικής
μέσα από 75 επιλεγμένα
έργα), 23 Ιανουαρίου – 15
Μαρτίου 2009, Μουσείο
Μπενάκη (Πειραιώς 138
και Ανδρονίκου), Αθήνα.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ με
τίτλο «Περιβαλλοντική
και Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων», 20
Φεβρουαρίου 2009, στο
πλαίσιο της INFACOMA,
ΤΕΕ/ΤΚΜ - τεχνικές εκδόσεις ΚΤΙΡΙΟ - Helexpo,
αίθουσα CORONA στη
Helexpo, Θεσσαλονίκη.
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ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ
Σώθηκε το σπίτι όπου λαβώθηκε και ξεψύχησε ο Π.Μελάς
του Άγγελου Αγγελίδη
Κυριολεκτικά στο παραπέντε σώθηκε το σπίτι
όπου λαβώθηκε και ξεψύχησε ο Μακεδονομάχος
Παύλος Μελάς. Βρίσκεται στη σκιά του Βιτσίου,
στην πανέμορφη Καστοριά, σε ένα μικρό χωριουδάκι που πήρε μετέπειτα το όνομα του ήρωα.
Για περισσότερα από 100 χρόνια έστεκε μόνο του,
χωρίς καμία συντήρηση. Η υγρασία, οι κακουχίες
αλλά και η εγκατάλειψη δεκαετιών άφησαν πάνω
στο κτίριο βαθιά τα σημάδια τους. Τώρα, είναι σε
εξέλιξη έργα συντήρησης και αποκατάστασης
μετά από ειδική μελέτη του Αρχιτέκτονα Μηχανικού από τη Θεσσαλονίκη, Φαίδωνα Αναγνωστόπουλου. Με προϋπολογισμό 133.000 ευρώ και
με το «πράσινο φως» από την αρμόδια Εφορία,
επιχειρείται η διάσωση του μνημείου. Όλοι «τρέχουν» για να προλάβουν το δύσκολο χειμώνα,
ώστε οι εργασίες να ολοκληρωθούν έγκαιρα και
να μετατραπεί και πάλι σε στολίδι της δυτικής
Μακεδονίας.
n Η ιστορία
Ήταν απόγευμα της 13ης Οκτωβρίου 1904 όταν ο
Παύλος Μελάς, αναζήτησε καταφύγιο στο μικρό
χωριό Στάτιστα Καστοριάς, καθώς είχε τραυματιστεί την προηγούμενη μέρα σε μάχη με τους Τούρκους κοντά στο Πολυπόταμο. Πήρε την ομάδα του
και κατέβηκε στο χωριό. Μοίρασε τα 49 παλικάρια
που τον συνόδευαν σε επτά σπίτια. Ο ίδιος επέλεξε να μείνει στην οικία της οικογένειας Καντζάκη
καθώς ο Χατζής Ιωάννης Καντζάκης ήταν ιερέας
και δάσκαλος του χωριού και διατηρούσε σχέσεις
με τον Μητροπολίτη Καστοριάς Γερμανό Καραβαγγέλη. Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Παύλος Μελάς
διατηρούσε άριστες σχέσεις με το Μητροπολίτη
Καστοριάς.
Η σπιτονοικοκυρά του περιποιήθηκε το τραύμα και
έβαλε σε όλους φαγητό. Λίγο αργότερα, ο Παύλος

Μελάς κάλεσε τους άντρες του χωριού για να τους
μιλήσει σχετικά με τον αγώνα. Να τους εμψυχώσει
και να τους δώσει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα.
Το μυστικό της παραμονής του Παύλου Μελά στο
χωριό μαθεύτηκε γρήγορα και έφτασε μέχρι τα αυτιά του εχθρού του, τουρκαλβανού αντάρτη Βίτρο
Βλάχο, τον οποίον κυνηγούσαν με μεγάλη μανία
οι Τούρκοι. Χωρίς να χάσει χρόνο, ο τουρκαλβανός
έβαλε σε εφαρμογή ένα σατανικό σχέδιο. Έστειλε
γράμμα στους Τούρκους διώχτες του, λέγοντας ότι
ο ίδιος κρύβεται στο σπίτι όπου είχε αναζητήσει
καταφύγιο ο Παύλος Μελάς. Στην ουσία, έβαλε
τους Τούρκους να σκοτώσουν τον Μακεδονομάχο,
κάνοντάς τους να πιστεύουν ότι κυνηγούν τον Βίτρο
Βλάχο.
Σε χρόνο ρεκόρ, περισσότεροι από 120 Τούρκοι
στρατιώτες έφτασαν στο χωριό. Ο Παύλος Μελάς
έδωσε εντολή να μην κινηθεί κανένα από τα παλικάρια του. Θεωρούσε τυχαία τη διέλευση των Τούρκων από το χωριό. Όμως, οι τούρκοι περικύκλωσαν
τα σπίτια όπου είχαν κρυφτεί οι άντρες της ομάδας
του. Ο Μακεδονομάχος αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Πήδηξε από τον πρώτο όροφο
του σπιτιού και κινήθηκε προς το νότο. Όμως, οι
άσπρες κάλτσες που φορούσε τον πρόδωσαν μέσα
στο πυκνό σκοτάδι. Ένα βόλι του έκοψε το νήμα
της ζωής, στην αυλή του σπιτιού της οικογένειας
Καντζάκη που τώρα ανακαινίζεται. «Με έφαγαν τα
σκυλιά», πρόλαβε να ψελλίσει.
Στην τελευταία και μοιραία αποστολή του στη Μακεδονία, είχε σταλεί επίσημα από το Μακεδονικό
Κομιτάτο της Αθήνας ως γενικός αρχηγός των Σωμάτων της περιοχής Μοναστηρίου – Καστοριάς. Ο
Μελάς στο διάστημα αυτό ως το θάνατό του φρόντισε κυρίως να οργανώσει την τοπική άμυνα και να
ενισχύσει το φρόνημα των κατοίκων. Προσπάθησε
να εκφοβίσει τους Βουλγάρους και να επαναφέρει
στο Πατριαρχείο πληθυσμούς, που από φόβο είχαν
προσχωρήσει στην Εξαρχία .
Ο θάνατός του συγκλόνισε το Πανελλήνιο και το
αφύπνισε. Ολόκληρη η Αθήνα πένθησε. Ο θάνατός
του έγινε αφορμή να τρέξουν στη Μακεδονία πολλοί Έλληνες αξιωματικοί. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Μακεδονίας οργανώθηκε, απλώθηκε,
γιγαντώθηκε για να καταλήξει στους νικηφόρους
Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13. Ο Μελάς
στάθηκε ο πρωτομάρτυρας για το ξαναγύρισμα της
Μακεδονίας στους κόλπους της ελληνικής πατρίδας. Για τον απλό κόσμο ο Παύλος Μελάς πέρασε
στο θρύλο και κυριάρχησε στις καρδιές του ως ο
κύριος εκφραστής του αγώνα. Η λαϊκή μούσα τον
είδε σαν άλλο Κλέφτη κι Αρματολό κι έτσι, με τον
ίδιο τρόπο, τον παρουσιάζει στα τραγούδια της.
n Η Μελέτη
Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση και ανάδειξη
υπάρχοντος διώροφου διατηρητέου κτιρίου με χρήση κατοικίας. Βρίσκεται εντός σχεδίου, στο χωριό
Μελάς του δήμου Κορεστείων και η διατήρησή του
οφείλεται στο γεγονός ότι εκεί σκοτώθηκε κατά τη
περίοδο του Μακεδονικού Αγώνα ο Παύλος Μελάς.
Στο άμεσο περιβάλλον του κτίσματος υπάρχουν
αποκλειστικά κατοικίες.

n Περιγραφή του έργου
Το κτίριο κατασκευάστηκε στα τέλη του 19ου αιώνα
και αναπτύσσεται σε δύο στάθμες, ισόγειο και όροφο. Λόγω της κλίσης του φυσικού εδάφους στη κύρια όψη του είναι διώροφο ενώ στην πίσω όψη είναι
σχεδόν ισόγειο. Η επικοινωνία των ορόφων γίνεται
με εξωτερική ξύλινη σκάλα στην κύρια όψη. Υπάρχει επίσης λιθόκτιστη σκάλα στην πίσω όψη όπου
διαμορφώνονται δύο είσοδοι, μία σε κάθε χώρο.
Στο ισόγειο υπάρχουν τρεις χώροι που χρησίμευαν
ως αποθηκευτικοί καθώς και για τη στέγαση των
ζώων. Στον όροφο υπάρχουν τέσσερις χώροι που
επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω ημιυπαίθριου χώρου. Οι δύο εξ αυτών έχουν απ’ ευθείας επικοινωνία και με τον πίσω αύλειο χώρο. Η επικάλυψη του
κτιρίου γίνεται με τετράριχτη στέγη με βυζαντινού
τύπου κεραμίδια.
Οι όψεις του στις τρεις πλευρές χαρακτηρίζονται από
εμφανή λιθοδομή με ξυλοδεσιές (χατίλια). Στην κύρια όψη το κτίσμα έχει εμφανή λιθοδομή στο ισόγειο
και επιχρίσματα στον όροφο. Τα ανοίγματα είναι μικρά και περιορισμένα σε αριθμό στις πλάγιες όψεις
και μόνο στην κύρια όψη υπάρχουν περισσότερα.
Στους χώρους του ορόφου υπάρχουν τζάκια για τη
θέρμανσή τους αλλά και το μαγείρεμα.
n Περιγραφή της κατασκευής
Το κτίριο είναι δομημένο με μικτή κατασκευή. Στο
ισόγειο όλες οι τοιχοποιίες είναι από λιθοδομή με
πηλοκονίαμα και ξυλοδεσιές. Στον όροφο η λιθοδομή συνεχίζεται στους τρεις περιμετρικούς τοίχους
ενώ η πρόσοψή του είναι κτισμένη με ξυλόπηκτο
τοίχο τύπου τσατμά επιχρισμένο με ασβεστοκονίαμα. Έχει δε και τα περισσότερα ανοίγματα. Το δάπεδο του ισογείου είναι από χώμα και του ορόφου
ξύλινο, οροφές έχουν μόνο τα δύο μικρά δωμάτια
της πρόσοψης. Ο ημιυπαίθριος χώρος και τα δύο
μεγάλα δωμάτια δεν έχουν οροφή. Στους χώρους
αυτούς η ξύλινη στέγη είναι εμφανής. Όλα τα κουφώματα τους κτίσματος είναι ξύλινα, όπως και η
σκάλα ανόδου προς τον όροφο.
n Παθολογία
Σε ότι αφορά στη λιθοδομή παρατηρούμε λύση της
συνοχής στη βορειοανατολική γωνία του κτίσματος, στο σύνολο της λιθοδομής τα αρμολογήματα
είναι ασθενή, οι ξυλοδεσιές βρίσκονται σε καλή
κατάσταση εκτός από περιορισμένες θέσεις που
παρουσιάζουν φθορά. Η ξυλεία της στέγης, που
δεν είναι η αρχική αλλά οφείλεται σε προηγούμενη
επισκευή, δεν είναι υγιής. Το πέτσωμα είναι φθαρμένο, τα κεραμίδια είναι σαθρά και σε μερικές θέσεις τα νερά της βροχής εισέρχονται στο εσωτερικό
του κτιρίου.
Τα ξύλινα δάπεδα του ορόφου είναι φθαρμένα
στο σύνολό τους και ακατάλληλα για τη χρήση
του κτίσματος ως επισκέψιμης ιστορικής οικίας.
Τα επιχρίσματα είναι κατά τόπους κατεστραμμένα
αλλά πρέπει να καθαιρεθούν προκειμένου να ενισχυθούν οι λιθοδομές. Ο τοίχος του δωματίου, που
κατέχει τη νοτιοανατολική γωνιά της κατοικίας και
είναι κατασκευασμένος από τσατμά, είναι σαθρός.
Τα ξύλινα κουφώματα χρήζουν επισκευής. Θα γίνει
προσπάθεια να συντηρηθούν και να μην αντικατασταθούν, για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του κτίσματος. Το ίδιο συμβαίνει αι με τις θύρες όλων των
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χώρων. Στο βορειοανατολικό χώρο του ισογείου
που είναι υπόγειο στη βόρεια πλευρά, παρατηρείται
έντονη υγρασία στην εξωτερική τοιχοποιία.
Τα ξύλινα υποστυλώματα του δαπέδου του ορόφου, που βρίσκονται εντός των χώρων του ισογείου
χρήζουν αντικατάστασης. Τέλος τα τζάκια των δύο
κύριων χώρων του ορόφου είναι κατεστραμμένα
και έχουν αντικατασταθεί με νέες πρόχειρες κατασκευές που πρέπει να καθαιρεθούν.
Η ξύλινη σκάλα ανόδου διατηρείται σε καλή κατάσταση ενώ η λιθόκτιστη στην οπίσθια όψη παρουσιάζει έντονες φθορές και λύση της συνοχής των
λίθων.
Οι αναλλειμματικοί λιθόκτιστοι τοίχοι της αυλής
έχουν σαθρά αρμολογήματα και τα δύο πρόπυλα
του αύλειου χώρου χρήζουν επισκευής.
n Επεμβάσεις
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η στερέωση του
κτιρίου και ο περιορισμός των επεμβάσεων στις
απολύτως αναγκαίες ώστε να μη θιγεί, κατά το δυνατόν, η αυθεντικότητα και ο χαρακτήρας του κτίσματος.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι προτάσεις διακρίνονται
σε επεμβάσεις:
Α. στον κατακόρυφο φέροντα οργανισμό
1. Λιθοδομές όψεων
2. Εσωτερικές τοιχοποιίες
Εργασίες: καθαίρεση του τοίχου του δωματίου του
ορόφου που έχει πρόσωπο στον ημιυπαίθριο χώρο,
καθαίρεση επιχρισμάτων στον όροφο, εφαρμογή
τριπτών επιχρισμάτων τριών στρώσεων, χρωματισμός με τσιμεντόχρωμα λευκό
Β. Στον οριζόντιο φέροντα οργανισμό
1. Θεμελίωση
Εργασίες: εκσκαφή χωρίς μηχανικά μέσα στην έξω
πλευρά της λιθοδομής όπου παρατηρείται υγρασία
λόγω της λάσπης. Σε τμήματά της έως το πλατύσκαλο αριστερά μέχρι του θεμελίου και μετά το πλατύσκαλο σε βάθος μισού μέτρου, καθαίρεση κονιάματος αρμολογήματος και εκβάθυνση των αρμών σε
όλη την επιφάνεια της λιθοδομής, καθαρισμός και
βαθύ αρμολόγημα των όψεων της λιθοδομής στη
στάθμη του θεμελίου, κτίσιμο με πλινθοδομή μπατική δίπλα στη λιθοδομή για υδρομόνωση, ενέματα
για την πλήρωση των κενών μεταξύ λιθοδομής και
τοιχοδομής με μπατικούς οπτοπλίνθους, επίχωση
με τα προϊόντα εκσκαφής, κατασκευή λιθόστρωτου
2. Δάπεδα
Εργασίες: στο ισόγειο κατασκευή λιθόστρωτου
δαπέδου σε όλους τους χώρους ύστερα από μικρή
διαμόρφωση του δαπέδου, αποξήλωση όλων των
ξύλινων δαπέδων με προσοχή, αποξήλωση φέροντος δομικού σκελετού πατώματος ημιυπαίθριου
χώρου, κατασκευή δομικού σκελετού ημιυπαίθριου, επισκευή, συντήρηση, αποκατάσταση στην οριζόντια επιφάνεια των σκελετών των δαπέδων του
ορόφου, αντικατάσταση των ξύλινων στύλων όλων
των πατωμάτων με νέους και τα κιονόκρανα επ’ αυτών, κατασκευή των ξύλινων δαπέδων με νέο σανίδωμα, κατασκευή του δαπέδου του ημιυπαίθριου
χώρου με διαλεγμένα σανιδώματα από τα ξηλωθέντα υπάρχοντα
3. Ξύλινες κλίμακες: επισκευή και συντήρηση σκάλας (συντηρητικό ξυλείας) τρίψιμο, στερέωση
4. Στέγη

Εργασίες: Καθαίρεση επικεραμώσεως με προσοχή
για την επανατοποθέτηση των μη κατεστραμμένων,
Καθαίρεση της καμινάδας του κτιρίου, Αποξήλωση
σανιδώματος στέγης, Καθαίρεση του φέροντος οργανισμού της στέγης με αποτύπωση της θέσης των
για την επανατοποθέτηση τους στην ίδια θέση, Ανακατασκευή του φέροντος οργανισμού της στέγης με
νέα ξυλεία καστανιάς όπως και ενίσχυση στα σημεία έδρασης επί των λιθοδομών, Κουτελογέμιση
με λιθοδομή έως του πετσώματος, Τοποθέτηση
πετσώματος από ξύλο καστανιάς, Τοποθέτησης
στεγανωτικής μεμβράνης PVC, Ανακεράμωση της
στέγης με τα υπάρχοντα και με τη συμπλήρωση
νέων υγιών αν τα υπάρχοντα δεν επαρκούν μετά τη
διαλογή τους, Ανακατασκευή των απολήξεων στις
καμινάδες του κτιρίου
5. Κουφώματα
Εργασίες: επισκευή και συντήρηση των κουφωμάτων και θυρών, ανακατασκευή παραθύρου στον ένα
χώρο, επισκευή και συντήρηση όλων των κουφωμάτων και θυρών, αποξήλωση κασώματος και πόρτας του δωματίου με τα τρία παράθυρα, επισκευή,
συντήρηση και επανατοποθέτησή τους, επισκευή,
συντήρηση και αποκατάσταση λειτουργίας όλων
των παραθύρων του ορόφου
6. Διάφορες εργασίες
- κατασκευή δύο τζακιών στα δύο μεγάλα δωμάτια
- επισκευή υπάρχοντος τζακιού
- κατασκευή τουαλέτας και βόθρου στον αύλειο
χώρο του κτιρίου πλήρως
- κατασκευή κτιστής βρύσης και αποχέτευσής της
- επισκευή και διόρθωση επικάλυψης στις υπάρχουσες λιθοδομές στον αύλειο χώρο
- ανακτήσεις τμήματος λιθοδομής περίφραξης
- σε τμήματα λιθοδομής αύλειου χώρου καθαίρεση
κονιάματος, αρμολογήματος, καθαρισμός και νέο

αρμολόγημα
- στην ανατολική πλευρά του κτίσματος κατασκευή
λιθοδομής προς το όμορο οικόπεδο για διαμόρφωση χώρου από καθαίρεση τμήμα της μπετονένιας
διαμόρφωσης
- τοποθέτηση ικριωμάτων σιδήρων σωληνωτών και
στις τέσσερις πλευρές του κτιρίου εξωτερικά σε όλο
το ύψος καθώς και εσωτερικά. n
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ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΑΘ ΑΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΠΘ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ

Aπόφαση της ΔE του TEE/TKM

15-17 Οκτωβρίου

Στη συνεδρίαση της 25ης Νοεμβρίου, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, αναφορικά με τις διώξεις
που έχουν ασκηθεί από τη διοίκηση της ΕΥΑΘ ΑΕ
κατά 18 μηχανικών-εργαζομένων της:
“H ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ ενημερώθηκε για τις διώξεις
της διοίκησης της ΕΥΑΘ ΑΕ κατά συναδέλφων
μας μηχανικών και θεώρησε σκόπιμο να αναλάβει
πρωτοβουλίες ώστε να αρθεί αυτή η αρνητική, για
τη λειτουργία της εταιρείας, κατάσταση. Αντίστοιχη πρωτοβουλία είχαμε αναλάβει και στην αρχή
του έτους, όταν παρασταθήκαμε στη δίωξη κατά
του συναδέλφου Μιχάλη Βαδράτσικα, πρώην γενικού διευθυντή της ΕΑΥΘ ΑΕ, και καταγγείλαμε
με απόφαση της Αντιπροσωπείας τη δίωξη εναντίον του (ΑΠ 2619/12.02.2008).
Στην παρούσα φάση παρ’ όλη την καλή και συναινετική διάθεση της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν διαπιστώθηκε πρόθεση συνεργασίας εκ μέρους της διοίκησης και ιδιαίτερα του
προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της ΕΥΑΘ
ΑΕ, συναδέλφου Γεώργιου Σκόδρα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε, μέχρι
στιγμής έχουν ασκηθεί από τη διοίκηση της ΕΥΑΘ
ΑΕ διώξεις κατά 18 (!!!) συναδέλφων μας μηχανικών και έχουν επιβληθεί ποινές και καθαιρέσεις,
ακόμα και σε συνταξιοδοτημένους συναδέλφους,
διώξεις που έχουν ως συνέπεια την προσωπική
και επαγγελματική τους απαξίωση και την προσωπική και οικογενειακή ταλαιπωρία. Ανάμεσα
στα στελέχη που διώκονται περιλαμβάνονται και
οι δύο πρώην γενικοί διευθυντές της επιχείρησης
καθώς και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη.
Η οποιαδήποτε ποινή εργαζομένου πρέπει να
βασίζεται σε διαφανείς και τεκμηριωμένες διαδικασίες και εισηγήσεις, πρακτική που δεν γνω-

ρίζουμε αν ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν έχουμε την πρόθεση να καλύψουμε
οποιονδήποτε εργαζόμενο σε περίπτωση παράβασης του θεσμικού πλαισίου, των κανονισμών
και της δεοντολογίας του επαγγέλματος. Είναι
αδύνατο όμως το σύνολο σχεδόν των μηχανικών
μιας υπηρεσίας, με σημαντικό και αποδεδειγμένο
έργο να έχουν παραπέσει σε τέτοια επαγγελματικά παραπτώματα, ώστε να δικαιολογούνται οι διώξεις. Εξάλλου η διοίκηση της ΕΥΑΘ παρότι της
ζητήθηκε δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει το δίκαιο
των παραπομπών.
Για τους λόγους αυτούς καταγγέλλουμε τις διώξεις
κατά των μηχανικών και γενικότερα των εργαζομένων στην ΕΥΑΘ ΑΕ και αποφασίσουμε να παρασταθούμε στην προσπάθεια δικαίωσης και αποκατάστασής τους. Καλύπτουμε όλες τις προσφυγές τους
στις κρατικές και στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου
και διαφάνειας της χώρας μας, πράξεις που αποτελούν συνταγματικό τους δικαίωμα. Θεωρούμε
ανήθικη και αντισυναδελφική την επίθεση κατά
των συναδέλφων μηχανικών και διαβιβάζουμε όλα
τα στοιχεία που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, στο
Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Επαναλαμβάνουμε ότι για το ΤΕΕ/ΤΚΜ η ΕΥΑΘ
Α.Ε. αποτελεί ιδιοκτησία και κοινωνική περιουσία της πόλης και όχι μόνο εργαλείο οικονομικής
απόδοσης, και ζητάμε την ακύρωση των παραπομπών, την αποκατάσταση των συναδέλφων και
την αποκατάσταση της συνεργασίας του Δ.Σ. με
τους εργαζόμενους προς όφελος της πόλης και
των πολιτών της. Καλούμε δε τα συναρμόδια και
εποπτεύοντα την ΕΥΑΘ Α.Ε. Υπουργεία να λάβουν
τα αναγκαία μέτρα για τη δίκαιη και διάφανη αντιμετώπιση του θέματος στην κατεύθυνση των προτάσεών μας.” n

Συνέδριο με θέμα την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
διοργανώνει στις 15-17 Οκτωβρίου 2009 το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, σε μια προσπάθεια να αναζητηθούν και να αξιολογηθούν λύσεις
για το ελληνικό περιβάλλον.
Πρόκειται για το 3ο εθνικό συνέδριο του Συμβουλίου, το οποίο προσκαλεί το επιστημονικό δυναμικό της χώρας να προτείνει λύσεις, σε μια περίοδο
που υπάρχει ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων για τον
περιορισμό της έκλυσης αερίων του θερμοκηπίου
στην ατμόσφαιρα και την ενθάρρυνση της χρήσης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Επιπλέον, το συνέδριο διεξάγεται σε μια περίοδο
που είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός και η εφαρμογή δράσεων βιώσιμης ανάπτυξης –σε όλους τους
τομείς και τα επίπεδα οργάνωσης της κοινωνίας.
Στόχος του συνεδρίου είναι αφενός η κατανόηση
των μηχανισμών της κλιματικής αλλαγής και η
αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο. Αφετέρου, το συνέδριο
στοχεύει στην προώθηση σύγχρονων τεχνικών, τεχνολογίας και εφαρμογών περιορισμού των φαινομένων και των συνεπειών τους με ορίζοντα χρόνου,
μέσω της χρήσης ΑΠΕ, του χωρικού σχεδιασμού
και της απαραίτητης κοινωνικής οργάνωσης. Απώτερος σκοπός είναι η εναρμόνιση του ανθρώπου με
το φυσικό περιβάλλον, τη βιώσιμη ανάπτυξη και
την προοπτική αειφορίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου τον τίτλο και σύντομη
περίληψη –έως 200 λέξεις- της εργασίας τους,
καθώς και να γνωστοποιήσουν την προτίμηση για
προφορική παρουσίαση ή αναρτημένη εργασία,
στη διεύθυνση mtsiouri@agro.auth.gr. Οι εργασίες (μέχρι 6 σελίδων) θα περιληφθούν –μετά από
αξιολόγηση- στα πρακτικά του συνεδρίου, εφόσον
παραληφθούν μέχρι τις 30/8/2009.
Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο Περιβάλλοντος του
ΑΠΘ είναι συμβουλευτικό όργανο της πρυτανείας.
Ιδρύθηκε από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ τον Μάιο του
1999, για την επίτευξη συνεργειών μεταξύ εργαστηρίων (133 τότε) και τμημάτων ή σχολών (20 σήμερα), που δραστηριοποιούνται σε περιβαλλοντικά
θέματα. Απαρτίζεται από εκλεγμένους εκπροσώπους των 20 τμημάτων ή σχολών και εκλεγμένους
των οποίων επιβαρύνει τόσο την οικονομία όσο και επίσης –μεταξύ αυτών- το συντονιστή και αναπληρωτή συντονιστή του. n
το περιβάλλον.

AΞIOΠOIHΣH BIOMHXANIKΩN
ΠAPAΠPOΪONTΩN ΣTH ΔOMHΣH
Συνέδριο, 1-3 Ιουνίου

Η Επιστημονική Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης
Εφαρμογών Βιομηχανικών Παραπροϊόντων (ΕΒΙΠΑΡ), σε συνεργασία με το ΤΕΕ-ΤΔΜ, οργανώνει το
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο, τον Ιούνιο 1-3, 2009, στην
Αιανή Κοζάνης (Μουσείο Αιανής), με θέμα «Βιομηχανικά Παραπροϊόντα – Δόμηση και Περιβάλλον»,
με στόχο την ενημέρωση και διάχυση της γνώσης,
της έρευνας και της εμπειρίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων παραγωγών και των χρηστών για την επωφελή αξιοποίηση των παραπροϊόντων, η διαχείριση

Υποβολή περιλήψεων έως 15 Φεβρουαρίου 2009
(δόθηκε παράταση από 31 Ιανουαρίου) και υποβολή
τελικού κειμένου έως 31 Μαρτίου 2009.
Θέματα του συνεδρίου:
1. Ελληνικά Βιομηχανικά Παραπροϊόντα: Παραγωγή – Χαρακτηρισμός – Πλαίσιο REACH – Διεθνής
εμπειρία
2. Έρευνα σχετικά με την αξιοποίηση βιομηχανικών
παραπροϊόντων
3. Εφαρμογές – Κριτήρια Καταλληλότητας – Κανονιστικά Πλαίσια για την αξιοποίησή τους
4. Οικονομικοτεχνική προσέγγιση και Περιβαλλοντικές διαστάσεις
5. Στρατηγική διαχείριση βιομηχανικών παραπροϊόντων
Πληροφορίες: Ιστοσελίδα: www.evipar.org, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@evipar.org n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΑ 3 ΔΙΣ. ΟΙ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ
Σε 3 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι ανέρχεται το
κατά προσέγγιση ύψος των οφειλών του Δημοσίου προς το σύνολο των κατασκευαστικών επιχειρήσεων της χώρας. Μάλιστα ορισμένες από
τις οφειλές αυτές φαίνεται ότι εκκρεμούν από το
2004. Αυτό προκύπτει από έγκυρες πηγές εργοληπτικών οργανώσεων, οι οποίες αναμένουν τις
επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν πληρωμές
των οφειλών τους και, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά εκπρόσωπός τους, «ό,τι πάρουμε καλό
θα είναι», καθώς σχεδόν η πλειονότητα των κατασκευαστικών επιχειρήσεων βρίσκεται σε αδιέξοδο λόγω των υψηλών οφειλών, ενώ ορισμένες
κατασκευαστικές επιχειρήσεις έχουν διακόψει τα
έργα που ανέλαβαν ελλείψει χρημάτων […] Από το
σύνολο των υπολογιζόμενων 3 δισ. ευρώ, τα 2 δισ.
ευρώ αποτελούν οφειλή του Δημοσίου κυρίως σε
συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενώ το 1 δισ. ευρώ
αποτελεί την εθνική συμμετοχή σε έργα του ευρύτερου δημόσιου τομέα […] Ωστόσο εκφράζονται
φόβοι για τις πληρωμές του 2009, καθώς το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων είναι ήδη περιορισμένο και με τις εκταμιεύσεις που αναμένεται
να γίνουν τις επόμενες ημέρες δεν αποκλείεται να
γίνει μετακύλιση του προβλήματος στις πληρωμές
έργων του 2009 ή να δημοπρατηθούν λιγότερα
έργα το τρέχον έτος.
(Το Βήμα 14/1/2009)
ΣΕ Δ. ΕΛΛΑΔΑ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΤΑ
ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Ποσοστά ανεργίας υψηλότερα κατά 2,5 φορές
έναντι των ανδρών πλήττουν τις γυναίκες στην
Ελλάδα, σύμφωνα τουλάχιστον με στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, η οποία για τον
Οκτώβριο 2008 διαπίστωσε... υποχώρηση της
ανεργίας. Ειδικότερα, στο 7,4% έναντι 7,9% τον
Οκτώβριο του 2007 διαμορφώθηκε το ποσοστό
ανεργίας τον Οκτώβριο του 2008 σύμφωνα με την
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το
σύνολο των απασχολουμένων κατά τον Οκτώβριο
2008 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 4.615.808 άτομα. Οι
άνεργοι ανήλθαν σε 367.204 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 4.260.063
άτομα. Τα ποσοστά ανεργίας, σύμφωνα με τα ίδια
στοιχεία, ανήλθαν σε 4,5% για τους άνδρες και
σε 11,5% για τις γυναίκες, ενώ από γεωγραφικής
πλευράς, τα υψηλότερα ποσοστά παρουσιάζονται
με 10,7% σε Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία
και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη με το μικρότερο ποσοστό (1,9%) στο Βόρειο Αιγαίο.
( Η Αυγή 15/1/2009)
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Μέχρι το τέλος του ερχόμενου Φεβρουαρίου ολοκληρώνεται ο κύριος άξονας της Εγνατίας Οδού,
από την Ηγουμενίτσα έως του Κήπους του Έβρου.
Τη δήλωση αυτή έκανε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος πραγματοποίησε χθες
περιοδεία στο έργο και έδωσε στην κυκλοφορία
70 νέα χλμ. του εν λόγω αυτοκινητοδρόμου στους
Νομούς Καβάλας, Ξάνθης και Ιωαννίνων. Τα τέσσερα νέα τμήματα που παρέδωσε στην κυκλοφορία ο υπουργός είναι τα ακόλουθα:1.ΣτρυμόναςΑγ. Ανδρέας της μεσόγειας χάραξης μήκους 41
χλμ., 2.Παράδεισος Καβάλας-Α/Κ Βανιάνου (γέφυρα Νέστου) μήκους 7 χλμ., 3.Α/Κ Αράχθου-Α/Κ
Χρυσοβίτσας (Περιστερίου) 9 χλμ., 4.Α/Κ Μικροκάστρου-Α/Κ Αλιάκμονα μήκους 13χλμ.
(Απογευματινή 14/1/2009)

ΣΕ «ΚΩΜΑ» Η ΖΩΝΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ;
Χωρίς υπερβολή, η Ζώνη Καινοτομίας βρίσκεται
σε «κώμα», καθώς ούτε πρακτικά ζητήματα έχουν
διευθετηθεί ούτε κονδύλια έχουν δεσμευτεί. Το
διοικητικό συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας που
θα υλοποιήσει και θα διαχειρίζεται τη Ζώνη έχει
συσταθεί, με πρόεδρο τον καθηγητή Ιάκωβο Βασάλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Ιορδάνη Αρζιμάνογλου, και συνεδριάζει τακτικά, αλλά τίποτε
πρακτικό δεν έχει προχωρήσει, ενώ ακόμη και
μέλη του δ.σ. εμφανίζονται δυσαρεστημένα από
τη λειτουργία αλλά και την αποτελεσματικότητά
του. Ο ίδιος ο κ. Βασάλος έχει κατά το παρελθόν
μιλήσει για έλλειψη πόρων, αλλά η αλήθεια είναι
ότι δεν έχουν προχωρήσει ούτε οι ρυθμίσεις που
δεν απαιτούν δαπάνες, όπως είναι η χωροθέτηση της Ζώνης και η καθιέρωση κινήτρων για την
προσέλκυση επιχειρήσεων και επιστημονικού ερευνητικού προσωπικού. Έτσι, ένα πρότζεκτ της
τάξεως των 250 εκατ. ευρώ την προσεχή πενταετία για τη Θεσσαλονίκη κινδυνεύει να ναυαγήσει,
πριν ακόμη το «σκαρί» του καθελκυστεί στη θάλασσα για το παρθενικό του ταξίδι.
(Αγγελιοφόρος 11/1/2009)
ΠΤΩΤΙΚΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
Πτωτικά κινήθηκε το 2007 η εγχώρια παραγωγή
έτοιμου σκυροδέματος διαμορφούμενη σε περίπου 24 εκατ. τόνους, ενώ το 2008 εκτιμάται ότι
περιορίστηκε περαιτέρω, έως και -25%. H βιομηχανία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος είναι
ένας κλάδος με κυκλικές διακυμάνσεις και χαρακτηρίζεται από μικρές περιόδους ανάπτυξης,
στις οποίες παρεμβάλλονται βραχείς περίοδοι
κάμψης. Σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε.
επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του προϊόντος,
το οποίο δεν μπορεί να αποθεματοποιηθεί σε
έτοιμη μορφή (διατηρεί τις ιδιότητές του για λιγότερο από δύο ώρες από τη στιγμή της παραγωγής
του), ο κλάδος είναι πολυδιασπασμένος και με χαμηλή συγκέντρωση, δίνοντας μεγάλη σημασία στη
γεωγραφική κάλυψη, τις μονάδες που λειτουργούν στην περιοχή των έργων αλλά και τις μικρές
τοπικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία
του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Έτοιμου
Σκυροδέματος (ΣΕΒΕΣ) στην Ελλάδα λειτουργούν
420 εταιρείες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος,
οι οποίες διαθέτουν 600 μονάδες παραγωγής.
(Μακεδονία 14/1/2009)

ΣΕ ΚΑΘΕΤΗ ΠΤΩΣΗ Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ
Οι κατασκευαστές δεν προχωρούν στην έκδοση
νέων αδειών, αφού παραμένουν απούλητα πάνω
από 150.000 νεόδμητα διαμερίσματα- Με οικονομικό πλήγμα απειλούνται χιλιάδες επαγγελματίες
του κλάδου.
Συνεχίζεται η «βουτιά» στην οικοδομή, καθώς
οι κατασκευαστές δεν προχωρούν στην έκδοση
νέων αδειών, αφού παραμένουν ακόμη απούλητα περισσότερα από 150.000 νεόδμητα διαμερίσματα. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε χθες
στη δημοσιότητα η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία,
κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2008
το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής- δημόσιας) στο σύνολο της
χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 55.003 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 14.232.000 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 55.172.000 κυβικά
μέτρα όγκου, έναντι 65.267 οικοδομικών αδειών
που εκδόθηκαν κατά την αντίστοιχη περίοδο του
2007. Παρατηρήθηκε, δηλαδή, μείωση 15,7%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, 16,9% στην
επιφάνεια και 16% στον όγκο.
(Το Βήμα 13/1/2009)

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 40 ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΜΕ
ΣΔΙΤ;
Χωρίς παρεκκλίσεις τα χρονοδιάγραμμα που έχει
θέσει η κυβέρνηση θα προχωρήσει η διαδικασία
ιδιωτικοποίησης της OA, ενώ μέσα στις επόμενες
ημέρες η Υπηρεσία Πολιτικής Aεροπορίας αναμένεται να προχωρήσει στην ανάθεση μελετών
σε συμβούλους για τη μερική ιδιωτικοποίηση των
40 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας. Αυτά
τόνισε χθες ο απερχόμενος υπουργός Μεταφορών - Επικοινωνιών κ. K. Xατζηδάκης, ο οποίος
ξεκαθάρισε ότι το θέμα της Ολυμπιακής θα το
χειρίζεται ο νέος υπουργός Μεταφορών E. Στυλιανίδης […] Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου
Μεταφορών, οι σύμβουλοι της κυβέρνησης για το
συγκεκριμένο έργο, θα εξετάσουν όλα τα ενδεχόμενα, δηλαδή τις Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα καθώς επίσης και άλλες μεθόδους,
όπως την παραχώρηση της εκμετάλλευσης ορισμένων χώρων των αεροδρομίων. Αν και ακόμα
δεν έχει ανακοινωθεί ποια αεροδρόμια μπορούν
να προσελκύσουν ιδιωτικά κεφάλαια, ωστόσο θα
πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι προτεραιότητα
θα δοθεί στα δέκα αεροδρόμια-«φιλέτα» με τη
μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Βάσει των επίσηΑΓΟΡΕΣ ΜΕ …ΚΙΝΗΤΟ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΣΟΥΠΕΡ μων στοιχείων επιβατικής κίνησης της Υπηρεσίας
ΜΑΡΚΕΤ
Πολιτικής Αεροπορίας, πρόκειται για τα πλέον ελΗ τρίτη γενιά καταστημάτων αγοράς τροφίμων κυστικά αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, του Hραείναι γεγονός και αναμένεται να γίνει το νέο hot κλείου, της Pόδου, της Kέρκυρας, των Xανίων,
spot των μεγαλουπόλεων. Το κλασικό παντοπω- της Kω, της Zακύνθου, της Mυτιλήνης, της Xίου
λείο της γειτονιάς έδωσε πριν από χρόνια τη θέση και της Σαντορίνης, η συνολική επιβατική κίνηση
του στο σούπερ μάρκετ κι αυτό με τη σειρά του των οποίων μαζί με το Αεροδρόμιο της Αθήνας
αναμένεται να περάσει στην ιστορία μετά τη δημι- ξεπέρασε τα 35 εκατομμύρια άτομα το 2007.
ουργία του πρώτου σούπερ μάρκετ υψηλής τεχνο- (Ημερησία 9/1/2009)
λογίας, το οποίο άνοιξε πρόσφατα στο Τένισβορστ
της Γερμανίας. Το φιλόδοξο αυτό εγχείρημα της Η ΕΛΛΑΔΑ 81Η ΣΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟMETRO GROUP, που λειτουργεί ακόμη σε πειρα- ΜΙΑ»
ματικό στάδιο, αναμένεται να μονοπωλήσει το εν- Η ελληνική οικονομία παραμένει «κλειστή» σε
διαφέρον των καταναλωτών […] Η σημαντικότερη πολλούς τομείς, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα
ίσως καινοτομία που έχει να επιδείξει το εν λόγω του ιδρύματος Heritage Foundation, που διαπνέσούπερ μάρκετ συνδέεται άμεσα με το κινητό τη- εται από συντηρητικές απόψεις. Στην παγκόσμια
λέφωνο. Πρόκειται, δηλαδή, για μια εφαρμογή λίστα των οικονομικά «ελεύθερων οικονομιών»,
του κινητού που επιτρέπει στους καταναλωτές να η Ελλάδα κατατάσσεται στην 81η θέση, με ορια«σκανάρουν» τα προϊόντα που αγοράζουν την ώρα κή άνοδο στη βαθμολογία της. Σε σχέση με την
που τα εναποθέτουν στο καλάθι, αποφεύγοντας Τουρκία είναι 20 θέσεις χαμηλότερα, ενώ ακόμη
έτσι τις τεράστιες ουρές και την αργοπορία στα και τα Σκόπια βρίσκονται στην 78η. Πιο φιλελεύταμεία. Η συγκεκριμένη υπηρεσία τούς παρέχει θερο κράτος ανακηρύχθηκε για ακόμη μία φορά
επίσης τη δυνατότητα να γνωρίζουν κάθε στιγμή το Χονγκ Κονγκ, ενώ ακολουθούν Σιγκαπούρη και
το ακριβές ποσό των αγορών τους, αλλά και τα Αυστραλία. Οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 6η θέση της
συστατικά τους, αφού αναγράφονται λεπτομερώς λίστας.
στην οθόνη της συσκευής τους.
(Ελεύθερος Τύπος 14/1/2009)
(Ελεύθερος Τύπος 17/1/2009)
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Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Ο Όλυμπος είναι το πρώτο και μοναδικό ελληνικό
«Μνημείο της Φύσης» που πέρασε στην επόμενη
φάση μίας ψηφοφορίας που διεξάγεται ήδη στο
Διαδίκτυο με σκοπό την ανάδειξη των 7 σπουδαιότερων μνημείων της φύσης. […] Ο παγκόσμιος
αυτός διαγωνισμός διεξάγεται από το Ίδρυμα
«The 7 wonders foundation» μεταξύ 430 φυσικών μνημείων από 224 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Στη β’ φάση πέρασαν 261 μνημεία (το πρώτο
μνημείο από κάθε χώρα). Από την Ελλάδα πέρασε
ως πρώτος ο Όλυμπος, ενώ υποψήφια ήταν ακόμη τα Μετέωρα, η Σαντορίνη και το Απολιθωμένο
Δάσος της Λέσβου. Η ψηφοφορία για την πρώτη
φάση ολοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου και ήδη
άρχισε η ψηφοφορία της Β’ φάσης η οποία θα
ολοκληρωθεί μέχρι τις 7 Ιουλίου του 2009 προκειμένου να αναδειχθούν οι 77 πιο δημοφιλείς
υποψηφιότητες. Κατόπιν στις 21 Ιουλίου του 2009
θα ανακοινωθούν οι 21 υποψηφιότητες οι οποίες
θα μπουν στην τελική φάση που θα οδηγήσει στην
ανάδειξη των 7 θαυμάτων του φυσικού περιβάλλοντος του πλανήτη μας.
Η τελική ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά τα έτη
2010 και 2011 και στα μέσα του 2011 θα ανακοινωθούν τα 7 θαύματα της φύσης όπως τα επέλεξαν πολίτες από όλον τον κόσμο. Όσοι επιθυμούν
να ψηφίσουν, μπορούν να το κάνουν μεταβαίνοντας στη διεύθυνση: http://www.new7wonders.
com/nature/en.
(Η Καθημερινή 14/1/2009)

ΟΙ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ «ΔΕΝ ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΟΣΟ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ»
Οι μικρές ανεμογεννήτριες για χρήση σε σπίτια δεν αποδίδουν την ισχύ που υπόσχονται οι
κατασκευαστές και σε ορισμένες περιπτώσεις
αδυνατούν να τροφοδοτήσουν ακόμα και τα δικά
τους ηλεκτρονικά εξαρτήματα, δείχνει έρευνα στο
χώρο της Βρετανίας. Το πρόβλημα οφείλεται στο
γεγονός ότι οι περισσότερες οικιακές ανεμογεννήτριες βρίσκονται τοποθετημένες σε ακατάλληλα
σημεία, καταλήγει η έκθεση της συμβουλευτικής
εταιρείας μηχανικής Encraft. Αντίθετα, οι τουρμπίνες που έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλα κτίρια
ή σε μεγάλο ύψος φαίνεται να αποδίδουν ικανοποιητικά. Όπως αναμεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πολλοί κατασκευαστές ισχυρίζονται ότι η αιολική ενέργεια μπορεί να καλύψει έως
και το 30% των αναγκών ενός νοικοκυριού, ενώ
στην πραγματικότητα οι «μίνι» ανεμογγενήτριες
προσφέρουν μόλις 214 Whr (βατώρες) ανά ημέρα.
Αυτό αντιστοιχεί περίπου 5% της μέσης οικιακής
κατανάλωσης, αρκετό για να διατηρήσει τέσσερις
λαμπτήρες φθορισμού αναμένους για ένα 24ωρο
[…] Η έρευνα κάλυψε 4 αγροτικές, 10 προαστιακές
και 12 αστικές τοποθεσίες για διάστημα ενός χρόνου. Πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης και της Βρετανικής Ένωσης
Αιολογικής Ενέργειας, η οποία όμως χαρακτήρισε
τα πορίσματα αναξιόπιστα.
(in.gr 15/1/2009)

ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Διπλάσιο ποσοστό επισφαλών δανείων έναντι των
ευρωπαϊκών τραπεζών καταγράφουν τα ελληνικά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα δάνεια των ελληνικών τραπεζών που βρίσκονται «στο κόκκινο» έφτασαν, πλέον, το 6% του συνόλου, ενώ στην Ευρώπη
βρίσκονται στο 3% και ο στόχος της Τράπεζας της
Ελλάδος για το τέλος του 2008 ήταν 3,5%.
(Αγγελιοφόρος 14/1/2009)

70 ΤΟΝΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σοβαρός παραμένει ο κίνδυνος για τη δημόσια
υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση χιλιάδων τόνων επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων. Η
απόθεσή τους στις χωματερές συνεχίζεται, παρ΄
ότι με βάση την ελληνική νομοθεσία θα έπρεπε να
οδηγούνται για αποτέφρωση. Πρόσφατες φωτογραφίες από χωματερή στην περιοχή του Πύργου
καταδεικνύουν την απόρριψη ιατρικών αποβλήτων
χωρίς να έχει προηγηθεί αποτέφρωση- ούτε καν
υγειονομική ταφή. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, λιγότερα από τα μισά επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα της
χώρας οδηγούνται στον ειδικό αποτεφρωτήρα του
Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νομού
Αττικής (ΕΣΔΚΝΑ) στα Λιόσια για ολοκληρωμένη
διαχείριση. Πάντως, σε συζήτηση επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή σχετικά με τα νοσοκομειακά
απόβλητα, ο υφυπουργός Υγείας κ. Γ. Παπαγεωργίου υποστήριξε ότι το 76% των νοσοκομείων
και των υγειονομικών μονάδων της Αττικής (183
υγειονομικές μονάδες των Αθηνών, δημόσιες και
ιδιωτικές, και 89 από την υπόλοιπη Αττική) διοχετεύουν τα απόβλητά τους στην υψικάμινο του
αποτεφρωτήρα. Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι τα
παραγόμενα επικίνδυνα απόβλητα είναι περίπου
70 τόνοι την ημέρα, οι οποίοι πρέπει να τύχουν
ειδικής προστασίας.
(Το Βήμα 12/1/2009)

Β. ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ: ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΣΕΙΣΜΩΝ
“Σε πολύ καλή φάση” βρίσκεται, σύμφωνα με τον
ομότιμο καθηγητή Σεισμολογίας Βασίλη Παπαζάχο, το μοντέλο μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης σεισμών της ομάδας η οποία πριν από λίγο διάστημα
επιβεβαιώθηκε στις προβλέψεις της από τους
μεγάλους σεισμούς 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στη Ρόδο το 2008, και έντασης 6,9 βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ, στην περιοχή των Κυθήρων.
“Η πολιτεία λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών και μπορώ να πω ότι
η στάση της είναι θετική, αφού σε μεγάλο βαθμό
αξιοποιούνται αυτές οι πληροφορίες”, τονίζει στη
“Μ” ο καθηγητής αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα
αποτελέσματα της μεσοπρόθεσμης πρόγνωσης
σεισμών αξιοποιούνται από την ελληνική πολιτεία. “Το μοντέλο μεσοπρόθεσμης πρόβλεψης
της ομάδας μας προβλέπει μεγάλου μεγέθους
σεισμούς, μεγαλύτερους δηλαδή των έξι βαθμών
της κλίμακας Ρίχτερ, και αναφέρεται σε χρόνια
από τώρα. Πρακτικά λοιπόν είναι αδύνατο να πει
κανείς στον κόσμο να μείνει έξω από τα σπίτια του
για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό όμως που
μπορεί να γίνει είναι να αξιοποιηθεί αυτή η πρόγνωση, ώστε σε συγκεκριμένες περιοχές να γίνει
σχολαστικός έλεγχος των σχολείων, των νοσοκομείων, όλων των δημόσιων κτιρίων. Αυτή είναι και
η πρακτική αξία του μοντέλου μεσοπρόθεσμης
πρόβλεψης σεισμών. Να εστιαστεί ο κτιριακός
έλεγχος σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας,
καθώς είναι αδύνατο και εξαιρετικά πολυδάπανο
να ελεγχθούν όλα τα κτίρια σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια”, τονίζει ο κ. Παπαζάχος.
(Μακεδονία 14/1/2009)

Αυτό εξάγεται ως συμπέρασμα από σχετική συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της
εβδομάδας στη νομαρχία Έβρου με τη συμμετοχή
εκπροσώπων του ελληνικού σκέλους της κοινοπραξίας υλοποίησης του αγωγού, καθώς και
της εταιρείας Ασπροφώς, που είναι αρμόδια για
την επικαιροποίηση της προμελέτης χάραξης, η
οποία είχε συνταχθεί το 2001, βάσει της οποίας
ο αγωγός κατέληγε ανατολικά της Αλεξανδρούπολης. Επειτα από την κατάθεση των προτάσεων χωροθέτησης του αγωγού, θα κληθεί να λάβει
θέση η νομαρχία Έβρου μέσα από διαδικασία
διαλόγου με την τοπική κοινωνία και τους εμπλεκόμενους φορείς.
(Ημερησία 14/1/2009)
«ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΔΕΝΤΡΩΝ
Οι γιορτές έφυγαν, τα δεντράκια όμως έμειναν
και η θέση τους δεν είναι στα σκουπίδια. Ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών πόλεων του
εξωτερικού οι Αθηναίοι πρέπει να μάθουν ότι τα
αληθινά χριστουγεννιάτικα δέντρα ανακυκλώνονται. «Αυτό που μπορεί να γίνει σίγουρα με τα
δέντρα είναι να μετατραπούν σε φυτικό λίπασμα,
μέσα από τη διαδικασία της κομποστοποίησης»,
εξηγεί ο Σταύρος Μηλιώνης, πρόεδρος του Κυττάρου Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ)
και συνεχίζει: «Αλλη λύση είναι να κοπούν τα
φύλλα και να χρησιμοποιηθούν ως προσάναμμα
στο τζάκι» […] Οσον αφορά την κομποστοποίηση
των χριστουγεννιάτικων δέντρων -αν και ο δήμος
δεν έχει φροντίσει να ενημερώσει επαρκώς τον
κόσμο- ειδικά φορτηγά περνούν εδώ και λίγες
ημέρες από τις γειτονιές και μαζεύουν τα αφημένα δέντρα, τα οποία μεταφέρουν στο Εργοστάσιο
Μηχανικής Ανακύκλωσης στα Ανω Λιόσια. «Η συγκέντρωση αυτή των χριστουγεννιάτικων δέντρων
από το δήμο γίνεται κάθε χρόνο, αλλά φέτος είναι
η πρώτη χρονιά που γίνεται με μεγαλύτερη οργάνωση. Την πρώτη μέρα μαζέψαμε πάνω από 1.000
δέντρα και όταν ολοκληρωθεί αναμένουμε να
φτάσουν τις 10.000, ενώ για την ενημέρωση των
πολιτών λειτουργεί και νέα τηλεφωνική γραμμή,
το 1960», εξηγεί ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Γιώργος Δημόπουλος […]
(Ελεύθερος Τύπος 14/1/2009)

SOS ΑΠΟ ΑΠΘ ΓΙΑ ΝΕΣΤΟ, ΑΞΙΟ, ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ
sos για τα νερά των ποταμών Αξιού, Αλιάκμονα
και Νέστου εκπέμπουν τ’ αποτελέσματα έρευνας
που πραγματοποίησαν μεταπτυχιακοί φοιτητές
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
και θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Τετάρτη σε
ημερίδα, στο αμφιθέατρο του Μετεωροσκοπείου. «Όπου δεν υπάρχουν βιολογικοί καθαρισμοί,
τα ποτάμια είναι επιβαρημένα», αναφέρουν και
προειδοποιούν για συστήματα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων και ορθολογική χρήση
των λιπασμάτων απ’ τους αγρότες. «Δυστυχώς,
διαπιστώσαμε ότι πολλές βιομηχανίες ρίχνουν
ανεπεξέργαστα απόβλητα, ενώ οι αγρότες κάνουν
ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ Η ΧΑΡΑΞΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ αλόγιστη χρήση του νερού και των λιπασμάτων. Η
οδηγία 2000/60 που θέτει χρονικό όριο το 2015
ΜΠΟΥΡΚΑΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η οριστική χάραξη για την καλή κατάσταση των υδάτων δεν πρέπει να
της διαδρομής και η κατάληξη του αγωγού πετρε- είναι ο στόχος. Στόχος πρέπει να είναι η προστασία
λαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη επί ελληνι- του περιβάλλοντος και η δημιουργία οικολογικής
κού εδάφους, καθώς μέχρι το τέλος Ιανουαρίου- συνείδησης σε όλους μας. Τα έργα έπρεπε ήδη
αρχές Φεβρουαρίου θα καταθέσει τις σχετικές να είχαν γίνει», ανέφερε στην «Ε» ο μεταπτυχιπροτάσεις η εταιρεία κατασκευής του έργου. Στην ακός φοιτητής Λευτέρης Σκορδής […] Οι μετρήτελική ευθεία εισέρχεται η οριστική χάραξη της σεις στον Νέστο έγιναν σε έντεκα σταθμούς, στη
διαδρομής και η κατάληξη του αγωγού πετρελαί- λεκάνη απορροής του ελληνικού τμήματος τον
ου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη επί ελληνικού περασμένο Ιούνιο. Οι τιμές των φυσικοχημικών
εδάφους, καθώς μέχρι το τέλος Ιανουαρίου-αρ- παραμέτρων βρέθηκαν κατά πολύ μικρότερες
χές Φεβρουαρίου θα καταθέσει τις σχετικές προ- από τα όρια που ορίζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής
Ενωσης για το πόσιμο νερό.
τάσεις η εταιρεία κατασκευής του έργου.
(Ελευθεροτυπία 9/1/2009)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: ΨΗΦΙΣΜΑ
Στο Δ.Σ. του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, που πραγματοποιήθηκε στις 7
Ιανουαρίου 2009 συζητήθηκε το Παλαιστινιακό ζήτημα και
το Δ.Σ. καταδίκασε τη βάρβαρη επίθεση που υφίσταται ο
Παλαιστινιακός λαός.
Εξέδωσε δε κατά πλειοψηφία το ακόλουθο ψήφισμα:
«Το Δ.Σ. του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων
Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων:
Καταδικάζει τη βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ ενάντια στον
Παλαιστινιακό λαό, την απροκάλυπτη στρατιωτική εισβολή, από αέρα, γη και θάλασσα, στα εδάφη της Παλαιστίνης.
Καταγγέλλει τις ΗΠΑ και όλους όσοι με τη στάση τους στηρίζουν ή διευκολύνουν αυτή την εξέλιξη.
Δηλώνει τη συμπαράστασή του στην παλαιστινιακή αντίσταση και στα χιλιάδες θύματα της άνανδρης επίθεσης.
Απευθύνει κάλεσμα αγώνα:
Για να πάψει αμέσως η φονική δράση των Ισραηλινών.
Για να αποσυρθούν τα στρατεύματα κατοχής από τα κατεχόμενα.
Ζητάμε:
Άμεση ειρήνευση στην περιοχή.
Άμεση ανακήρυξη ανεξάρτητου και βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους»
n ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ: ΑΠΩΛΕΙΑ Α. ΚΙΣΚΙΝΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα της απώλειας του εκλεκτού
συναδέλφου και Προέδρου του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ν.
Χαλκιδικής Αναστάσιου Κισκίνη, συνήλθε εκτάκτως και
αποφάσισε:
α. να παραστεί με εκπρόσωπο στην κηδεία του.
β. να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στους οικείους
του.
γ. να καταθέσει στεφάνι στη σωρό του.
δ. να δημοσιευθεί το ψήφισμα στα ΜΜΕ και στο Ε.Δ. του
ΤΕΕ.
Το ΔΣ και η αρχιτεκτονική κοινότητα πενθούν για την απώλεια του εκλεκτού συναδέλφου, φίλου και μέλους της
Αντιπροσωπείας της Πανελλήνιας Ένωσης και για το λόγο
αυτό αναστέλλουν όλες τις εκδηλώσεις που είχαν προγραμματιστεί για την περίοδο αυτή.
n ΣΜΗ ΒΕ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΣΡΑΗΛΙΝΕΣ ΕΠΙΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΓΑΖΑ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος καταγγέλλει τους βάρβαρους βομβαρδισμούς του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, στη χειρότερη μέχρι σήμερα επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, με απολογισμό, μέχρι
σήμερα, πάνω από 900 νεκρούς και 4000 τραυματίες, στην
πλειοψηφία τους αμάχους, γυναίκες και παιδιά.
Μετά τον επί δυο χρόνια αποκλεισμό σε τροφές και φάρμακα το Ισραήλ επιχειρεί, με πρόσχημα την άμυνα του, σε
γενοκτονία εναντίον του Παλαιστινιακού λαού. Οι σφαγές
και το αιματοκύλισμα στη Γάζα από τους πυραύλους του
Ισραηλινού στρατού κατοχής είναι ένα έγκλημα σε βάρος
του λαού της Παλαιστίνης με τη στήριξη των ΗΠΑ καθώς
και με τη σιωπηρή ανοχή του ΟΗΕ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολλών από τα αραβικά καθεστώτα.
Καλούμε την ελληνική Κυβέρνηση να σταματήσει κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ και να αναγνωρίσει τη νόμιμη
Κυβέρνηση των Παλαιστινίων.

n ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ, στη συνεδρίασή του στις 14/1/2009, αποφάσισε τα παρακάτω:
Καταδικάζει τις βάρβαρες επιθέσεις της κυβέρνησης του
Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, οι οποίες συνεχίζονται με
αμείωτη ένταση.
Θεωρεί ότι το Ισραήλ διαπράττει εγκλήματα πολέμου κατά
παράβαση των θεμελιωδών αρχών του Διεθνούς Δικαίου
και τούτο διότι:
• Βομβαρδίζει και σκοτώνει άμαχους. Οι νεκροί ήδη ξεπερνούν τους χίλιους και αρκετές χιλιάδες οι τραυματίες,
η πλειοψηφία των οποίων είναι παιδιά και γυναίκες.
• Οδηγεί σε μια κατοικία στη συνοικία Ζαϊτούν 110 άμαχους, εκ των οποίων οι μισοί είναι παιδιά, τους διατάζει
να παραμείνουν εκεί για την ασφάλεια τους και εντός
24ωρων βομβαρδίζει ανελέητα το κτίριο σκοτώνοντας
τους 30 εξ αυτών.
• Βομβαρδίζει σχολείο του ΟΗΕ σκοτώνοντας 40 αθώα
παιδιά.
• Επιτίθεται και καταστρέφει ανθρωπιστική βοήθεια του
ΟΗΕ που προοριζόταν για τον πληθυσμό της Γάζας, στερώντας και αυτό το ιερό δικαίωμα της επιβίωσης, από
τρόφιμα, φάρμακα, και ένδυση.
• Καταστρέφει μεθοδευμένα τις βασικές υποδομές που
φτιάχτηκαν την περίοδο του Αραφάτ με την οικονομική
ενίσχυση της Διεθνούς κοινότητας. Οι υποδομές αυτές,
ήταν θεμελιώδης λίθος και ελπίδα ίδρυσης του Παλαιστινιακού κράτους, που κάλυπταν τις ελάχιστες αλλά απαραίτητες ανάγκες επιβίωσης των Παλαιστινίων σε πόσιμο
νερό, ηλεκτρικό ρεύμα, κλπ.
• Συνεχίζει τη βία και την τρομοκρατία ενόψει των βουλευτικών εκλογών στο Ισραήλ, προκειμένου η κυβέρνηση
να καρπωθεί πολιτικά οφέλη με τίμημα το Παλαιστινιακό
αίμα.
• Εφαρμόζει το δικό του νόμο κατά του αδύναμου, επιδιώκοντας φανερά πλέον την εξόντωση του Παλαιστινιακού
λαού με τη δύναμη των όπλων και την αμέριστη συναίνεση
και συμπαράσταση των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων συμμάχων του.
Το έγκλημα του Ισραήλ είναι ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και στρέφεται ενάντια σε κάθε ανθρώπινη
αξία.
Μέχρι στιγμής, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν
έδειξε την απαραίτητη αποφασιστικότητα, την οποία όφειλε να δείξει λόγω αρμοδιότητας, ούτε πήρε απόφαση καταδίκης του Ισραήλ και άμεσης κατάπαυσης του πυρός.
Αντίστοιχα είναι υποτονικές οι ενέργειες των περισσότερων κυβερνήσεων της Ευρώπης όπου εξαντλούνται σε
λόγια συμπάθειας και μόνο.
Συνοψίζοντας τα παραπάνω, στα πλαίσια της Διεθνιστικής
Αλληλεγγύης και του κινήματος συμπαράστασης που έχει
αναπτυχθεί σε όλο τον Πλανήτη:
•Καταδικάζουμε τη βάρβαρη επίθεση του Ισραήλ ενάντια
στον Παλαιστινιακό λαό, απαιτώντας ταυτόχρονα την παραπομπή του για εγκλήματα πολέμου στο Διεθνές Δικαστήριο.
• Συμπαραστεκόμαστε στην Παλαιστινιακή αντίσταση και
στα χιλιάδες θύματα αυτής της άνανδρης και δολοφονικής
επίθεσης.
• Καταδικάζουμε την εισβολή στα εδάφη της Παλαιστίνης
και καλούμε όλες τις δυνάμεις να αγωνιστούν για την απόσυρση των στρατευμάτων κατοχής και το σταμάτημα αυτής
της ένοπλης και δολοφονικής επίθεσης του Ισραήλ.
• Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη στάση των ΗΠΑ και
όσων στηρίζουν την επίθεση αυτή.
• Ζητάμε την άμεση ειρήνευση στην περιοχή και την ανακήρυξη ενός ανεξάρτητου και βιώσιμου Παλαιστινιακού
κράτους.
• Καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να αναπτύξει εντονότερες πρωτοβουλίες και να μην επιτρέψει τη χρήση Ελληνικού εδάφους (όπως την περίπτωση του λιμανιού του
Αστακού), για την τροφοδότηση του Ισραήλ με πολεμικό
υλικό.
Στα πλαίσια της ίδιας απόφασης και προκειμένου να δηλώσουμε έμπρακτα την υποστήριξη και αλληλεγγύη μας
στο δοκιμαζόμενο Παλαιστινιακό λαό, συμμετέχουμε στο
συλλαλητήριο- διαμαρτυρία που πραγματοποιούν συνδικαλιστικοί φορείς, κοινωνικές οργανώσεις και κινήματα,
το Σάββατο 17/1/2009 και ώρα 14.00 στο Σύνταγμα και
καλούμε όλους τους Μηχανικούς να κινητοποιηθούν και
να συμμετάσχουν μαζικά.

Παράλληλα αποφασίσαμε να ενισχύσουμε με το ποσό των
1.000 E τις προσπάθειες της μη κυβερνητικής της οργάνωσης “Free Gaza” να προωθήσει ανθρωπιστική βοήθεια
στους εγκλωβισμένους κατοίκους της Γάζας.
n Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α ΒΕ : ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου αναβλήθηκε επ’ αόριστον η
λήψη απόφασης από το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για την αναθεωρημένη έκδοση (Σεπτέμβριος 2008) του Σχεδίου Κ.Υ.Α.
του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τον Τουρισμό. Η
εξέλιξη αυτή ακολούθησε τη μαζική αντίδραση, στις προβλέψεις του Ειδικού Χωροταξικού, κομμάτων, κοινωνικών
και επιστημονικών φορέων (μεταξύ των οποίων και του
Τ.Ε.Ε.), περιβαλλοντικών οργανώσεων, αλλά και πολιτών.
Λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη σημασία που έχει ο
κλάδος του τουρισμού για το ΑΕΠ, την απασχόληση και εν
γένει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αλλά και την
πληθώρα των προβλημάτων που προκαλούν οι ενδογενείς
αδυναμίες και ο εξωτερικός ανταγωνισμός, προκύπτει η
ανάγκη ολοκλήρωσης των διαδικασιών για το Ειδικό Χωροταξικό και η μη παραπομπή του στις καλένδες. Προκειμένου, ωστόσο, να γίνει εμφανέστερη η πρόθεση για την
ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της
χώρας και κατ’ επέκταση να διασφαλιστεί η απαιτούμενη,
για την έγκριση και την επίτευξη της εφαρμογής, ευρεία
κοινωνική συναίνεση θα πρέπει η όλη προσέγγιση να τεθεί
σε νέα πλέον βάση.
Είναι γεγονός ότι καθ’ όλη τη διαδικασία της διαβούλευσης επισημάνθηκε πληθώρα επιμέρους αδυναμιών σε
σχέση με τα Σχέδια Κ.Υ.Α. που δίνονταν στη δημοσιότητα.
Εντούτοις, η σημαντικότερη ένσταση αφορούσε στην ίδια
τη φιλοσοφία τους. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον
Τουρισμό θα αποτελέσει το θεσμικό εργαλείο που θα καθορίζει το μοντέλο ανάπτυξης της τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα. Ωστόσο, όλες οι εκδόσεις του έπασχαν
από την έλλειψη ενός οράματος, με βάση το οποίο θα αναμέναμε να δοθούν σαφείς κατευθύνσεις για την επίλυση
διαπιστωμένων προβλημάτων της δομής του ελληνικού
τουρισμού και την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων του,
στο πλαίσιο, πάντοτε, της αειφορικής προσέγγισης στο
σχεδιασμό.
Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, ενώ εισήγαγε ως έναν από
τους στόχους του την αειφορία, απέτυχε να την προσεγγίσει μέσω του περιεχομένου του. Ειδικότερα, δεν πραγματεύτηκε με ουσιαστικό τρόπο το ζήτημα του κυρίαρχου
μοντέλου ανάπτυξης της παραθεριστικής κατοικίας της
χώρας μας, που συνδέεται άμεσα με τον κλάδο του τουρισμού. Στο πλαίσιο αυτού του μοντέλου, βίλες και διαμερίσματα ανεγείρονται σήμερα σε «εκτός σχεδίου» περιοχές, στο όριο της νομιμότητας ή καταστρατηγώντας την,
ως προς τις ανεγειρόμενες επιφάνειες και τις χρήσεις. Οι
εγκαταστάσεις αυτές φυσικά δε διαμορφώνουν τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης τουριστικής δραστηριότητας, καθώς συχνά συμβάλλουν στην
περιβαλλοντική και αισθητική υποβάθμιση των περιοχών
στις οποίες αναπτύσσονται, διογκώνοντας τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει ο κλάδος του τουρισμού (όπως π.χ. ο
περιορισμός σε «κλασικές» μορφές τουρισμού και η
περιορισμένη ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών, η υπερσυγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας σε μικρό
αριθμό περιοχών, κ.λπ.). Επιπλέον, το Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο επιχείρησε να εισάγει τις «σύνθετες και ολοκληρωμένες αναπτύξεις τουριστικών υποδομών», επιτρέποντας ουσιαστικά τη δημιουργία νέων αυτόνομων οικισμών
παραθεριστικής κατοικίας, σε περιοχές «εκτός σχεδίου»,
με αυξημένους όρους δόμησης και μειωμένες αρτιότητες
γηπέδων, χωρίς παράλληλα να αποτιμά τις επιπτώσεις στις
τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον. Με τον τρόπο αυτό
το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο απέκτησε το χαρακτήρα
τομεακού επενδυτικού προγράμματος εθνικής εμβέλειας
και όχι χωροταξικού σχεδίου.
Ήταν επόμενο, κατά συνέπεια, το Ειδικό Χωροταξικό να
συναντήσει την καθολική αντίδραση των φορέων, που
συνειδητοποιούν ότι η περισσότερη εκμετάλλευση δεν
αποτελεί συνθήκη για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη
του τόπου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό θα πρέπει να τεθεί
εκ νέου σε διαβούλευση με τους φορείς, αφού προηγουμένως αναμορφωθεί ριζικά και τεθεί ως βασική προτεραιότητα η διαφύλαξη της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας και η ανάδειξή της σε
ανταγωνιστικό τουριστικό της πλεονέκτημα. n
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«ANTAΠOKPITEΣ ΣTON IΣΠANIKO EMΦYΛIO»

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΖΑΛΗ

Κατάλογος έκθεσης

17 Φεβρουαρίου

Απ’ όλους τους πολέμους που συγκλόνισαν
τον κόσμο, υπήρξε ένας
με ιδιαίτερο αντίκτυπο, που συγκέντρωσε
στην ίδια χώρα μεγάλο
αριθμό δημοσιογράφων,
συγγραφέων, διανοουμένων και καλλιτεχνών,
μια ανεπανάληπτη ομάδα από «γερές πένες»:
ανάμεσά τους, ο Νίκος
Καζαντζάκης, αλλά και οι Έρνστ Χέμινγουέι,
Αντουάν ντε Σεντ-Εξιπερύ, Τζωρτζ Όργουελ, Ιλία
Έρενμπουργκ, Χάρολντ «Κιμ» Φίλμπι, Μάρθα
Γκέρλχορν και Ίντρο Μοντανέλλι.
Ο εμφύλιος πόλεμος της Ισπανίας, που διήρκεσε
από τις 17 Ιουλίου 1936 μέχρι και την 1 Απριλίου
1939, αποτέλεσε αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της ευρωπαϊκής ιστορίας. Οι
μεγάλες εφημερίδες και περιοδικά απ’ όλο τον
κόσμο έστειλαν τους καλύτερους επαγγελματίες
τους για να καλύψουν τη σύρραξη, στην οποία
παιζόταν η ισορροπία δυνάμεων που θα καθόριζε
τον 20ό αιώνα.
Τα γραπτά τους, που «φλερτάρουν» με τη λογοτεχνία, μαζί με φωτογραφίες και αντικείμενα εποχής, συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστηκαν και στο
κοινό της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο έκθεσης με
τίτλο «Οι πολεμικοί ανταποκριτές του Ισπανικού
Εμφυλίου Πολέμου». Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 16 Νοεμβρίου
2008 στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του

Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης (Βασ.
Όλγας 108), στο πλαίσιο 43ων Δημητρίων.
Περιλάμβανε δε, τις 31 καλύτερες ανταποκρίσεις,
περιγραφές τόπων και ανθρώπων, που γράφτηκαν στο ίδιο το πεδίο της μάχης και είχαν διεθνή
αντίκτυπο, από ανταποκριτές που απέκτησαν διεθνή φήμη. Οι ανταποκρίσεις αυτές, μαζί με φωτογραφίες που τις συνόδεψαν, φιλοξενούνται στον
κατάλογο της έκθεσης, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκδοση 93 σελίδων.
Σημειώνεται ότι η έκθεση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Θερβάντες, το Ίδρυμα
Πάμπλο Ιγκλέσιας, το Μουσείο Καζαντζάκη, το
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης και το Ελληνοϊσπανικό Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης
«Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα» υπό την αιγίδα του
Προξενικού Σώματος Ελλάδος, και εντάσσεται
στο πρόγραμμα των 43ων Δημητρίων.
Στις 93 σελίδες του καταλόγου της έκθεσης, αναβιώνουν με τον πιο «εύγλωττο» τρόπο στιγμές από
τον Ισπανικό Εμφύλιο, αλλά και από τη ζωή των
ξένων ανταποκριτών στο ξενοδοχείο «Φλόριντα»
της Μαδρίτης: στους δρόμους της Ισπανίας και
στο «Φλόριντα», ανάμεσα σε καπνούς από τσιγάρα, μυρωδιές φαγητού (οι δημοσιογράφοι μαγείρευαν στα δωμάτιά τους) και ποτήρια ουίσκι, ο
Χέμινγουεϊ εμπνεύστηκε το «Για ποιον χτυπάει η
καμπάνα» και γνώρισε τη μετέπειτα σύζυγό του,
ανταποκρίτρια της ‘’Collier’s”, Μάρθα Γκέλχορν,
ο Σεντ Εξιπερί μοίραζε γκρέιπφρουτ στους συναδέλφους του φορώντας τις πιτζάμες του και ο
Όργουελ άρχισε να σχηματίζει στη σκέψη του το
«Φόρο Τιμής στην Καταλονία»… n

«ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

Πέρασαν κιόλας σχεδόν τέσσερεις μήνες από τον περσινό Οκτώβριο, όταν ο
Νίκος έφυγε ξαφνικά από κοντά μας χωρίς όμως και να πάψει να είναι ανάμεσά μας. Την παράλογη αλλά και ανθρώπινη άρνηση να αποδεχτούμε αρχικά
το γεγονός, το διαδέχθηκε ο κλονισμός και ο πόνος της απώλειας. Η πρώτη
και σχεδόν αυθόρμητη κίνηση μετά τις πρώτες μέρες ήταν να μαζευτούμε οι
φίλοι του, να μιλήσουμε για το Νίκο χωρίς το Νίκο, να μοιραστούμε λόγια και
συναισθήματα. Τότε ήταν που σχεδόν αυθόρμητα συμφωνήσαμε όλοι να οργανώσουμε μια εκδήλωση για τον τιμήσουμε.
Η πρόσφατη δημοσιοποίηση του προσωπικού blog του Νίκου με το όνομα
iaspidos.blogspot.com, γεγονός που οι περισσότεροι πληροφορηθήκαμε εκ
των υστέρων, αποτέλεσε την αφορμή. Στις σελίδες του ξεδιπλωνόταν ανάποδα, όπως συμβαίνει στα blogs, ένα κομμάτι μιας σύντομης περιόδου της ζωής
του που πρόλαβε να καταγραφεί (22 Αυγούστου-8 Οκτωβρίου 2008). Μιας
ζωής, που το εύρος του φάσματος και των πλευρών της μόνο με ένα στίλβον
πολυπρισματικό σχήμα θα μπορούσε να αποδοθεί. Κοντά στη γνωστή στους
περισσότερους πολιτική πλευρά με τη λάμψη της προσφοράς, της συνθετικής
ικανότητας και της ανιδιοτέλειας, ξεδιπλώθηκαν και οι πλευρές του ενεργού
πολίτη, του τολμηρού στοχαστή, του λογοτέχνη, του εικαστικού, του ευαίσθητου και τρυφερού ανθρώπου, που μαζί με την πολιτική και την κοινωνία, τον
συγκινούσε βαθιά η ποίηση, η άνοιξη, τα τοπία της φύσης και της πόλης, οι
ανθρώπινες σχέσεις, το μυστήριο της ύπαρξης και της μη ύπαρξης, η φαντασία και το πάθος σαν κινητήριες δυνάμεις του ανθρώπου και της ιστορίας.
Η εκδήλωση θα επιχειρήσει να φωτίσει κάποιες πλευρές της πολύπλευρης προσωπικότητας του Νίκου Πάντζαλη και να τον τιμήσει με αγάπη, ως μικρό αντίδωρο
στη γενναιόδωρη παρουσία του σε όλους τους χώρους και τομείς της δράσης του.
Η εκδήλωση θα γίνει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2009, στις 7:30 μ.μ. στο ξενοδοχείο ΗΛΕΚΤΡΑ ΠΑΛΛΑΣ. n

Φωτό: Nίκος Πάντζαλης

Βιβλιοπαρουσίαση
Μεταξύ των φτωχότερων συγκοινωνιακά πόλεων της
ΕΕ «φιγουράρει»
η
Θεσσαλονίκη,
γεγονός που προκαλεί γενικότερη
υποβάθμιση και σε
άλλους τομείς της
ζωής των κατοίκων
της.Ενδεικτικόείναι
ότι η ταχύτητα κίνησης των οχημάτων
στις ώρες αιχμής
είναι 6 χλμ/ώρα, λίγο μεγαλύτερη από αυτή του …
περπατήματος, ότι μόνο το 27% των μετακινήσεων γίνεται με λεωφορείο και ότι το 50% των αυτοκινήτων σταθμεύουν παράνομα. Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι πρόκειται για τη μοναδική ευρωπαϊκή
πόλη με πληθυσμό άνω του 1 εκατ. κατοίκων, που
δεν έχει μετρό…Προκειμένου να δοθεί διέξοδος
στο κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζει

η Θεσσαλονίκη, ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων κατέθεσε 20+1 προτάσεις και θέσεις. Οι
προτάσεις αφορούν το θεσμικό πλαίσιο (μεταξύ
άλλων προτείνεται η δημιουργία μητροπολιτικού
φορέα και παρατηρητηρίου αστικών μεταφορών),
το σχεδιασμό μεταφορών και αστικού χώρου, τη
διαχείριση υποδομών και κυκλοφορίας, τα ΜΜΜ,
τη στάθμευση, τη βιώσιμη κινητικότητα-ποιότητα
ζωής και την πολιτική βούληση.Οι προτάσεις του
Συλλόγου περιλαμβάνονται σε επιστημονική έκδοση 71 σελίδων, με τίτλο «Θέσεις και προτάσεις
του ΣΕΣ για το συγκοινωνιακό σύστημα της Θεσσαλονίκης». Η έκδοση παρουσιάζει και αναλύει
όλα τα βασικά θέματα για το συγκοινωνιακό σύστημα και τις μετακινήσεις στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και είναι το αποτέλεσμα διετούς προσπάθειας 10μελούς ομάδας εργασίας,
αποτελούμενης από μέλη του ΣΕΣ που ζουν και
εργάζονται στην πόλη. n

EYΘYMIOΣ KAPABAΣIΛHΣ
Πολιτικός Μηχανικός
Ο Πολιτικός Μηχανικός Ευθύμιος Καραβασίλης γεννήθηκε στη Ροδιά Γρεβενών το 1950.
Από το 1956 και μετά έζησε, σπούδασε και εργάστηκε
στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 4 του Γενάρη του 2009, που
άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στο Νοσοκομείο
Παπανικολάου, χτυπημένος από τη σκληρή νόσο.
Αποφοίτησε από το Ε’ Γυμνάσιο Αρρένων Θεσσαλονίκης το 1968 και πήρε το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ, στο οποίο
μπήκε με υποτροφία.
Η σφραγίδα του υπάρχει και ως μελετητής και ως κατασκευαστής σε πολλά κτίρια της πόλης και όχι μόνο.
Στη μνήμη όλων θα μείνει αξέχαστος, όχι μόνο σαν ένας διακεκριμένος
μηχανικός, αλλά κύρια ως ΑΝΘΡΩΠΟΣ, με όλη τη σημασία της λέξης.
Κώστας Καραβασίλης. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Παναγιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

κ. Άνθιμος
«Την ενότητα στον ελληνισμό τη διασφαλίζει η Εκκλησία»
n του Άγγελου Αγγελίδη
Το 90% των Ελλήνων
έχουν με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο σχέση με την
Εκκλησία.
«Δεν αναμειγνυόμαστε
στην εξωτερική πολιτική
…. μιλάμε για το Σκοπιανό γιατί μας πονάει».
Το ζήτημα της Μονής
Βατοπαιδίου, παρόλο που
δεν έχει σχέση με την
Εκκλησία της Ελλάδος,
έγινε αφορμή για να
ισχυριστούν μερικοί ότι
πρέπει να γίνει χωρισμός
κράτους και εκκλησίας.
Η διεκδίκηση ενός
σκοπού δεν μπορεί να
συνδέεται με πράξεις
βίας, με την καταστροφή
της περιουσίας του άλλου
ή της περιουσίας της
Μέσης Εκπαίδευσης και
των Πανεπιστημίων.

Πλούσιο χαρακτηρίζει το έργο της Εκκλησίας στη
Θεσσαλονίκη ο Παναγιότατος Μητροπολίτης Άνθιμος.
Παρουσιάζει όλες τις δράσεις των ενοριών του, που
ως στόχο έχουν να απαλύνουν τον ανθρώπινο πόνο και
να βοηθήσουν τα άτομα που έχουν πραγματικά ανάγκη
και εμφανίζεται πολύ ικανοποιημένος από τη σχέση
των σύγχρονων ελλήνων με την Εκκλησία.
Γνωστός για τους «πύρινους» λόγους του, ο κ. Άνθιμος
έχει τη τόλμη και το σθένος να λέει ξεκάθαρα όλα αυτά
που πιστεύει. Χωρίς να μασάει τα λόγια του αναφέρθηκε στα επεισόδια που ακολούθησαν το φόνο του
15χρονου Αλέξη. Δικαιολόγησε εκδηλώσεις με ένταση αλλά ξεκάθαρα τάχθηκε κατά της βίας. Μάλιστα,
γνωστοποίησε ότι και ο ίδιος συμμετείχε σε τέτοιου
είδους εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, πριν από χρόνια για
το ζήτημα της Κύπρου, αλλά ήταν πάντα σε πιο ήπια
μορφή. Καυτηρίασε με σκληρό τρόπο τις βεβηλώσεις
που έγιναν σε ναούς παραλληλίζοντας τες με την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Σε ότι αφορά το ζήτημα των Σκοπίων, τόνισε ότι θα
συνεχίσει να λέει αυτό που πιστεύει και έδειξε να μην
ενδιαφέρεται για την κατηγορία του εθνικιστή που
του προσάπτουν. Με έμφαση είπε ότι η Εκκλησία δεν
ασκεί εξωτερική πολιτική και πως όλα αυτά που λέει
δε δημιουργούν πρόβλημα στο έργο της Πολιτείας.
Αναφερόμενος στα πολιτικά κόμματα, τόνισε πως ορισμένοι πολιτικοί επιθυμούν το διαχωρισμό κράτους
– Εκκλησίας με αφορμή την υπόθεση Βατοπαιδίου,
για να σπεύσει να προσθέσει ότι την ενότητα του Ελληνισμού διασφαλίζει η Εκκλησία. Σχετικά με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, υποστήριξε ότι η ελληνική
κυβέρνηση το στηρίζει με όποιο τρόπο μπορεί.
Ο κ. Άνθιμος ξεκαθάρισε πως έχει σταματήσει το φαινόμενο να εκδίδονται άδειες για μικρούς ναούς και τα
βοηθητικά κτίρια να μετατρέπονται σε επαύλεις και
τόνισε ότι η Εκκλησία κάνει ότι μπορεί βοηθώντας την
ορθότερη ανάπτυξη του αστικού ιστού, απαντώντας
στα προβλήματα που εμφανίζονται στο δήμο Αγίου
Παύλου από τη διατήρηση του παλαιού ναού.
Τέλος, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την σημερινή εικόνα της Θεσσαλονίκης και τάχθηκε υπέρ της
θέσπισης ορίου στον αριθμό των μεταναστών.
n Ποιο είναι το έργο της Ιεράς Μητρόπολης στη
Θεσσαλονίκη (συσσίτια, βοηθήματα αγάπης κτλ);
Συνολικά, το έργο της Εκκλησίας αφορά τη λατρεία,
το κήρυγμα και την αγάπη. Η τελευταία εξυπηρετείται στη Μητρόπολή μας κυρίως από τρεις μορφές:
το κεντρικό φιλόπτωχο ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τα φιλόπτωχα ταμεία σε όλους
ενοριακούς ναούς και τη λειτουργία των ιδρυμάτων.
Συνολικά, λειτουργούν 14 συσσίτια σε ισάριθμες ενορίες για μεσημβρινό φαγητό με περίπου 100 μερίδες
την ημέρα. Ένα 15ο συσσίτιο δίνεται στην οδό Αμύντα
όπου έχουμε φτάσει τις 300 μερίδες το βράδυ. Σύνθημά μας: «να μην είναι κανείς νηστικός το βράδυ
στη Θεσσαλονίκη». Για τη διανομή των φαγητών στα
συσσίτια υπάρχουν εθελοντές αλλά και παιδιά των λυκείων που τα στέλνουν με την έγκριση του διευθυντή

προκειμένου να έρθουν σε επαφή με τη ζωή και την
πραγματικότητα. Τα φιλόπτωχα ταμεία δίνουν, εκτός
από συσσίτια και βοηθήματα ή δέματα τις περιόδους
των εορτών ή σε έκτατες περιστάσεις.
Όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη δε βρήκα ιδρύματα όπως
τέτοια που είχα στην Αλεξανδρούπολη. Παρ’ όλα αυτά,
στο Παπάφειο Ορφανοτροφείο είμαι πρόεδρος κατά
νόμον, ως Μητροπολίτης. Εκεί, έχουμε 70 παιδιά
που στερούνται οικογενειακής θαλπωρής και είναι
εγκαταλειμμένα. Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο και
δύσκολο έργο. Τη θέση του προέδρου έχω και στο
Χαρίσειο Γηροκομείο, το οποίο είναι μεν Ιδιωτικού Δικαίου αλλά ο κόσμος το θεωρεί -και είναι- εκκλησιαστικό. Υπάρχει βέβαια και το μεγάλο ίδρυμα Παιδείας
και Πολιτισμού της Μητρόπολης στην Πυλαία, στο
οποίο είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε διαχειριστικά προβλήματα. Σε αυτό, εκτός των άλλων,
εξυπηρετείται η λειτουργία της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας που έχει 500 σπουδαστές. Ένας
μεγάλος αριθμός τρώει εκεί και επιπλέον αρκετοί
από αυτούς κοιμούνται στα δωμάτια που υπάρχουν.
Παράλληλα, λειτουργούμε και ένα Οικοτροφείο 55
αρένων φοιτητών, στην οδό Ιπποδρομίου, όπου οι
μισοί είναι έλληνες κι υπόλοιποι αλλοδαποί. Υπάρχει κι ένα μικρότερο όπου φιλοξενούμε φοιτητές
Θεολογίας που πρόκειται να γίνουν ιερείς και στον
ίδιο χώρο έχουμε πέντε ξεχωριστές θέσεις ώστε
να εξυπηρετούμε παιδιά που πάσχουν από καρκίνο
μαζί με τους γονείς τους.
n Πόσο κοντά στην Εκκλησία είναι οι σύγχρονοι
Έλληνες;
Είναι σχετικό καθώς οι πιστοί εκκλησιάζονται με τον
τρόπο που εκείνοι θέλουν ή σε συγκεκριμένες ενορίες. Υπάρχουν άνθρωποι που θα πάνε σε εσπερινό ή
σε μεγάλες τελετές και εκείνοι που πηγαίνουν μόνο
σε γάμους ή κηδείες. Πάντως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, όλοι έχουν μία σχέση με την Εκκλησία. Και
όταν λέω όλοι, αναφέρομαι σε ένα ποσοστό 90%.
Δε λέω ότι εκκλησιάζονται όλοι οι έλληνες την Κυριακή, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό
και εναλλασσόμενο. Διαπιστώθηκε από τον ίδιο τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια την
26η Οκτωβρίου στον Άγιο Δημήτριο. Προσερχόμενος,
έδειξε εντυπωσιασμένος από το πλήθος των πιστών:
«Ήταν αναμενόμενο μετά την επίθεση που δέχθηκε
η Εκκλησία με αφορμή το Βατοπαίδι, ο κόσμος να
συσπειρωθεί και να υπερασπίσει την Εκκλησία του»,
μου είπε.
Αυτό που με ικανοποιεί είναι το γεγονός ότι οι εκκλησίες μας τις Κυριακές και τις μεγάλες εορτές,
είναι όλες γεμάτες. Σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι νέοι
άνθρωποι έως 30 ετών και έχουμε μερικές ενορίες
όπου η παρουσία των παιδιών είναι ακόμη μεγαλύτερη. Όπου γίνεται Αρχιερατική λειτουργία, υπάρχουν
πιστοί ακόμη κι έξω από τον Ναό. Μάλιστα, μετά το
κήρυγμα δε φεύγουν. Θέλουν να μου μιλήσουν και να
τους ευλογήσω. Μερικές φορές μου φέρνουν ενδύματα αρρώστων ανθρώπων τους για να τα Σταυρώσω
ή θέλουν απλά να μου πουν ένα παράπονο. Όσο μπο-

ρούμε συμπαριστάμεθα στους ανθρώπους.
n Πόσο δικαιολογημένη ήταν η οργή και το ξέσπασμα των νέων με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα;
Εγώ δικαιολογώ στο χώρο της νεότητος οποιαδήποτε
εκδήλωση, η οποία έχει ένταση. Κι εγώ στα φοιτητικά μου χρόνια συμμετείχα σε τέτοια πράγματα για την
Κύπρο, αλλά σε ηπιότερη μορφή. Στα δέκα χρόνια
που βρισκόμουν στο Ναό του Αγίου Βασιλείου, δίπλα
από το Πολυτεχνείο Αθηνών, έμαθα να τα δέχομαι
όλα. Όμως, δεν μπορώ να αποδεχθώ τη βία. Δεν μπορεί να αναμείξουμε τη διεκδίκηση ενός σκοπού από
τη νεολαία με την πραγματοποίηση πράξεων βίας και
καταστροφής στην περιουσία του άλλου. Πως μπορεί
να επιδιώκεις κάποιο αγαθό για τον εαυτό σου όταν
εξασφαλίζεις το κακό για το συνάνθρωπό σου; Σε
αυτό το θέμα υπάρχει μία νόθευσις των εκδηλώσεων. Δηλαδή, όταν είναι εκδηλώσεις καθοδηγούμενες
από πολιτικές παρατάξεις –δεν ονομάζω καμία αν
και θα μπορούσα- τα πράγματα δεν πάνε καλά. Αν
διοργανώνονται αυθόρμητα από τους μαθητές όλα
είναι δεκτά, εφόσον βέβαια γίνονται με τη μακρινή
επιτήρηση των καθηγητών τους για λόγους ασφάλειας. Ωστόσο, οι εκδηλώσεις θα πρέπει να διαρκούν
μία - δύο μέρες. Δεν μπορεί να εκφύγουν του σκοπού
τους τα παιδιά από τα θρανία. Την ίδια ώρα, αδυνατώ -σαν παλιός εκπαιδευτικός- να δεχτώ τις καταλήψεις, οι οποίες έχουν οδηγήσει στη καταστροφή
της περιουσίας της μέσης παιδείας και εσχάτως των
πανεπιστημίων. Αυτά δε γίνονται σε καμία χώρα της
Ευρώπης και ούτε των Βαλκανίων, όπου δεν μπορείς
να μπεις στο πανεπιστημιακό χώρο αν δεν έχεις κάρτα του πανεπιστημίου.
Δυστυχώς, παράλληλα με αυτή την καταστροφή
των περιουσιών, είχαμε στη Θεσσαλονίκη μερικές
απαίσιες πράξεις σε βάρος μικρών προσκυνηταριών εκκλησιών που είναι στην Εγνατία αλλά και στη
Μητρόπολη. Μάλιστα, επιχείρησαν να μπουν στο Μητροπολιτικό ναό αλλά η πόρτα ήταν σιδερένια. Έτσι,
έσπασαν τζάμια, πήραν τα σκουπίδια και τα άδειασαν
στη μέση της αυλής. Έγραψαν επαίσχυντα συνθήματα ακόμη και για την Παναγία. Στην εικόνα του Αγίου
Παντελεήμονος έσκισαν τα μάτια! Τέτοια πράγματα
δε γνωρίσαμε ποτέ παρά μόνο την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
n Θα πρέπει η Εκκλησία να ασχολείται με ζητήματα
όπως το Σκοπιανό; Έχετε κατηγορηθεί για «εθνικισμό». Τι απαντάτε στους επικριτές σας;
Ας με έχουν κατηγορήσει όσο θέλουν. Εγώ ξέρω τι
εισπράττω από τον κόσμο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εμείς δεν αναμειγνυόμαστε στην εξωτερική
πολιτική όπως για παράδειγμα τι θα γίνει με το θέμα
των αγωγών, τα πετρέλαια, το εξωτερικό εμπόριο, τον
προϋπολογισμό, το διορισμό των πρεσβευτών. Εμείς
μιλάμε για το Σκοπιανό, το οποίο μας πονάει, γιατί είναι επάνω στα πλευρά μας. Είναι δίπλα μας και έχει
απόλυτη σχέση με τη Μακεδονία μας. Ο λαός ήθελε
να εκφραστεί και αυτό το απέθεσε στην εκκλησία και
τον Επίσκοπό του. Έχω μια ευαισθησία στα θέματα
αυτά από αγωγή, από μελέτη και από το χαρακτήρα
μου. Επιπλέον, υπηρέτησα 30 χρόνια στον Έβρο και
εκεί είχαμε πολλές τέτοιες εκδηλώσεις, υπέρ της
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πατρίδας.
Δεν μπορούσα να μείνω σιωπηλός. Ξεκίνησα και είδα
την ανταπόκριση του κόσμου, η οποία συνεχίζεται
μέχρι σήμερα. Άλλωστε, μια από τις καλύτερες εκδηλώσεις της ΙΜΘ ήταν η συγκέντρωση στο Παλαί ντε
Σπορ για τη Μακεδονία. Από εκεί και πέρα, βλέπω
πολύ κόσμο να έρχεται στην εκκλησία για να ακούσει
τις εξελίξεις του συγκεκριμένου ζητήματος. Και έχει
κοστίσει πάρα πολύ στους ανθρώπους των Σκοπίων,
η πολεμική -με βάση την αλήθεια και τη δικαιοσύνη- από το Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Πρόσφατα,
έκανα αναφορά στο θέμα του αριθμού των ελλήνων
πολιτών που ζούνε στα Σκόπια και σύμφωνα με την
τελευταία απογραφή είναι περίπου 250.000. Το είπα
πρωί και το μεσημέρι με έβριζαν όλες οι τηλεοράσεις των Σκοπίων. Τι μιλάμε για μερικούς εδώ που
είναι έλληνες και από σνομπισμό παριστάνουν ότι
έχουν σχέσεις με τα Σκόπια, όταν εμείς έχουμε
250.000 έλληνες στη γειτονική χώρα; Και τους λέμε:
«ελάτε να μετρηθούμε στην πόλη του Μοναστηρίου
και να δούμε πόσοι είναι οι έλληνες. Αφήστε τους να
εκδηλωθούν».
Αυτό το θέμα είναι σημαντικότατο για το μέλλον της
πατρίδας μας, για τα παιδιά μας. Και γι’ αυτό αγωνίζομαι, χωρίς να δυσκολεύω την Πολιτεία. Αν δημιουργούσα πρόβλημα, θα έπαιρναν ένα τηλέφωνο και
θα μου έλεγαν: «σε παρακαλούμε σταμάτα» ή «αυτό
μη το θίγεις». Οι αρμόδιοι της Πολιτείας τα ξέρουν,
τα κουβεντιάζουμε. Τους έχω δώσει χάρτες. Έχουν
αυτοί τα δικά τους, αλλά έχω και εγώ τα δικά μου.
Δεν πρόκειται να σιωπήσω. Οι προκλήσεις και η
προπαγάνδα συνεχίζεται με πιο πρόσφατη τη μετονομασία του σταδίου των Σκοπίων σε «Φίλιππος Β’».
Δυστυχώς, οι γείτονες φανατίζουν τη νεολαία λέγοντας τους: «σκοπός είναι να πάρουμε τη Μακεδονία
από τους Έλληνες γιατί είμαστε απόγονοί τους». Μεγαλύτερο ψέμα από αυτό δεν υπάρχει.
n Έχετε δηλώσει πολλές φορές ότι οι πολιτικοί πολεμούν την Εκκλησία. Που το στηρίζετε και με ποιον
τρόπο πρέπει να αντιδράσει η Εκκλησία;
Μερικοί πολιτικοί... Δε θέλω να πω ονόματα… Αφορμή
δόθηκε με το ζήτημα της Μονής Βατοπαιδίου. Ενώ το
θέμα δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία της Ελλάδος, το μετέφεραν σε εμάς ισχυριζόμενοι ότι πρέπει
να γίνει χωρισμός Κράτους και Εκκλησίας. Ποιος λαός
σας είπε ότι θέλει χωρισμό Εκκλησίας και Κράτους;
Είδατε καμία εκδήλωση για αυτό το θέμα; Εμείς οι Έλληνες είμαστε τόσο λίγοι που δεν έχουμε ανάγκη από
χωρισμούς αλλά από ενότητα. Και την ενότητα στον
Ελληνισμό τη διασφαλίζει η Ορθόδοξη Εκκλησία,
παρά τις όποιες αδυναμίες μας... Και αν είναι μερικά
τμήματα που υπάγονται στο Πατριαρχείο όπως η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα αλλά και οι ‘χώρες’ της Βορείου
Ελλάδος, πρέπει να πούμε ότι όλους μας ενώνει η
Εκκλησία.
Άλλωστε η ενότητα και των Ελλήνων του εξωτερικού
εκφράζεται μέσα από την Εκκλησία. Τα μεγάλα κόμματα επιχείρησαν να σπάσουν αυτή τη σχέση αλλά δεν
τα κατάφεραν. Είναι χαρακτηριστικό πως όταν πάει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας να δει τους Έλληνες του
εξωτερικού, τους βρίσκει μόνο στην Εκκλησία. Αλλι-

ώς, δε μαζεύονται. Γιατί να χωρίσουμε λοιπόν; Γιατί
πολεμούν την Εκκλησία; Έπειτα ορισμένοι πολιτικοί
θέλουν να απαλείψουν ότι έχει σχέση με την Εκκλησία. Δηλαδή, αυτό που γίνεται τώρα με τον όρκο, δεν
έχει σκοπό τάχα την ευσέβεια και τη συνείδηση των
πολιτών αλλά να μην υπάρχει σχέση Εκκλησίας και
Δικαιοσύνης. Ταυτόχρονα, υπάρχει ζήτημα με την κατάργηση από τα βιβλία του δημοτικού σχολείου κάθε
αναφορά για το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και τον 15αύγουστο. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο τα έχει βγάλει όλα
από μέσα. Και αυτό είναι έγκλημα κατά της ενότητας
του Ελληνισμού όπως έγκλημα είναι: να αφαιρέσουμε τις εικόνες από τα Δικαστήρια, τα θρησκευτικά
από τα σχολεία, να επιβάλουμε τη Δαρβινοθεωρία
καταγωγής του ανθρώπου, να σιωπήσουμε τα μεγάλα
αναστήματα των αντρών της περιόδου της επαναστάσεως και του Βυζαντίου, να μην έχουμε καμία σχέση
με τους κλασικούς έλληνες ποιητές που μιλάνε για
την πίστη. Επίσης, να μην τελούμε θρησκευτικούς
γάμους και να γίνει υποχρεωτικός ο πολιτικός. Πλέον, ότι κι αν πούμε εμείς προσκρούει στην αντίδραση
μερικών κομματικών παραγόντων, δε λέω για όλους.
Αλλά είναι και μερικοί πολιτικοί –και στα δυο μεγάλα
κόμματα- που δεν πολυθέλουν την Εκκλησία…
n Εκτιμάτε ότι η Ελληνική Πολιτεία στέκεται αποφασιστικά και δυναμικά στο πλευρό του Οικουμενικού Πατριαρχείου;
Νομίζω πως ναι. Η ελληνική κυβέρνηση ενισχύει το
Πατριαρχείο ηθικά και υλικά. Και από εκεί και πέρα
συμπαρίσταται σε όλες τις περιστάσεις που υπάρχουν
ή δημιουργούνται. Τίποτα παραπάνω καθώς προσκρούουμε στον όγκο που λέγεται τουρκικός παράγοντας. Είναι γνωστό ότι οποιαδήποτε ενέργειά μας
προς το Πατριαρχείο η Τουρκία τη θεωρεί εχθρική.
Δείτε τις τελευταίες εβδομάδες τι είδους προβλήματα έχουμε. Το ότι οι άνθρωποι μας στην Πόλη, από τον
Πατριάρχη μέχρι τον τελευταίο κληρικό, είναι ελεύθεροι πολιορκημένοι, είναι αλήθεια. Είναι μία κατάσταση που δεν τιμά τη χώρα αυτή και αναφέρομαι
σε απλά πράγματα όπως τη Σχολή της Χάλκης και τα
κτήματα που ανήκουν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.
n Παρατηρείται το φαινόμενο (κυρίως στα νησιά)
να εκδίδονται άδειες από τη ναοδομία και να κατασκευάζονται στην ουσία βίλες. Ποιο είναι το σχόλιό
σας;
Αυτό συνέβαινε, αλλά έχει σταματήσει. Εντελώς! Τι
γινόταν; Ήθελε ένας να φτιάξει μια βίλα και έπαιρνε
άδεια για να κατασκευάσει ένα παρεκκλήσι μικρό.
Στα νησιά προβλέπεται -κατά παράδοση- ότι γύρω
από το εκκλησάκι χτίζονται τα πανηγυρόσπιτα. Αυτά
είναι μικρά και χαριτωμένα κτίσματα (ένα – δυο) για
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του πανηγυριού. Τελικά, αυτά γινόταν επαύλεις από τους έλληνες πολίτες και δυστυχώς και από τους ανθρώπους που
τους χορηγούσαν τις άδειες. Ήταν μεγάλο λάθος και
ευτυχώς έχει καταργηθεί. Σταμάτησε αμέσως μετά
την εκδημία Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Σήμερα δεν
υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Για να εκδώσεις μία άδεια

ανέγερσης Ιερού Ναού είναι πιο δύσκολο να πας στη
ναοδομία που υπάρχει στην ιερά Σύνοδο, παρά να τη
βγάλεις από πολεοδομία. Αλλά όπως όλοι γνωρίζουμε η πολεοδομία δε δίνει άδεια για ναούς παρά μόνο
η ναοδομία των Αθηνών.
n Θα πρέπει η Εκκλησία να κινείται περισσότερο
«ευέλικτα» βοηθώντας την ορθότερη ανάπτυξη του
αστικού ιστού; Για παράδειγμα η «απομάκρυνση»
του «προσωρινού» ναού Αγίου Παύλου στον ομώνυμο Δήμο, που εμποδίζει την κατασκευή οδικού
κόμβου;
Το επιχείρησα πολλές φορές αυτό. Αλλά, πιστοί και
ιερείς θέλουν να μείνει. Όχι σε όση έκταση ήταν, για
να εμποδίζει την κυκλοφορία, αλλά σε μικρότερη.
Στην ουσία να μείνει ένα ναϊδιο, το οποίο να θυμίζει
ότι εκεί υπήρχε Ιερό. Δεν μπορούμε να το καταργήσουμε καθώς εκεί υπήρχε εκκλησία και ο κόσμος
την εσέβετο. Προτείνουμε λοιπόν να γίνει μικρότερο και να κοπεί αυτή η ‘μύτη’ του χώρου για να διευκολυνθεί η διέλευση κατά 80%. Αλλά τους λέμε:
«δώστε μας πρώτα γραπτά τη διαβεβαίωση αλλά και
το σχέδιο ότι θα κτίσουμε το παρεκκλήσι». Διότι η
εμπειρία μας από τις πολεοδομίες και τις αρχαιολογικές υπηρεσίες είναι φρικτή. Αν το κατεδαφίσουμε
για να διευκολυνθεί η διέλευση των οχημάτων, δεν
πρόκειται να μας βοηθήσουν. Όπως γνωρίζετε πολύ
καλά, δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη έγιναν εκκλησίες
χωρίς μεγάλο περιβάλλοντα χώρο. Βγαίνουμε από το
Ναό και βρισκόμαστε στο δρόμο. Σε όσες υπάρχει
περιθώριο, όπως των Τριών Ιεραρχών, το χρησιμοποιούμε έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι και η
ομορφιά του τοπίου.
n Ως άνθρωπος που κινείστε στη Θεσσαλονίκη,
πόσο ικανοποιημένος είστε από την εικόνα που παρουσιάζει η πόλη;
Δεν είμαι ικανοποιημένος. Αγαπώ πάρα πολύ τη
Θεσσαλονίκη και τους ανθρώπους της. Όμως, έχει
διαφοροποιηθεί από την παρουσία πολλών ξένων.
Δεν είμαι εναντίον των μεταναστών, αλλά των λαθρομεταναστών. Θεωρώ ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί
ένα μέτρο που θα καθορίζει ένα συγκεκριμένο ποσοστό παρουσίας μεταναστών επί του συνόλου του
πληθυσμού, ώστε να μην αλλοιώνονται πολλά χαρακτηριστικά της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα η
Παιδεία. Οφείλω, ωστόσο, να ξεκαθαρίσω ότι εμείς
-κατά κανόνα- βοηθάμε τους λαθρομετανάστες. Τις
ημέρες των εορτών στείλαμε στο τμήμα Μεταγωγών
170 μερίδες φαγητό. Για να επιστρέψω στην εικόνα της Θεσσαλονίκης, θεωρώ πως πολύ σημαντικά
ζητήματα τόσο το κυκλοφοριακό όσο και τη μη ανάπτυξη στην περιφέρεια του πολεοδομικού συγκροτήματος ‘φωλιών’ με επίκεντρο τους Ναούς, οι οποίες
να αποτελούν πνεύμονες αναψυχής για τον κόσμο.
Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι η Θεσσαλονίκη δεν
είναι μόνο το κέντρο της. Υπάρχει πολύς κόσμος και
περιμετρικά. Αντίθετα, η Αθήνα έχει αναπτυχθεί και
περιμετρικά. n

«Κανένας να μην κοιμάται νηστικός, το βράδυ
στη Θεσσαλονίκη» είναι
το σύνθημα της Ιεράς
Μητροπόλεως.
Στη Θεσσαλονίκη, έγιναν
εκκλησίες χωρίς μεγάλο
περιβάλλοντα χώρο
όπου θα μπορούσαν να
αναπτύσσονται δραστηριότητες όπως τα παιχνίδια
των παιδιών.
Η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει από την παρουσία
πολλών λαθρομεταναστών.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
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fax: 2310 883151,
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Αρχιτέκτων. Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α. Τηλ 697 6800825.
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. Γνώση Γ.Ο.Κ., ευχέρεια στη σύνθεση, φωτορεαλισμό. Τηλ 2310 531100, email:
b.mavvidou@mavvidis.com.
Αρχιτέκτων από οίκο που δραστηριοποιείται σε ειδικές κατασκευές συστημάτων
ντουλάπας γραφείων, εξωτερικών κουφωμάτων, επίπλων κουζίνας, για στελέχη
διακόσμησης. Τηλ 2310 320120.
Αρχιτέκτων από μελετητικό γραφείο. Γνώση Η/Υ(Word, Excel), AutoCAD, ArchiCAD,
νομοθεσία, έκδοση οικοδομικών αδειών. Fax 2310 425321, Τηλ. 2310 429400,
email: tm-architects@tee.gr.
Αρχιτέκτων από αρχιτεκτονικό γραφείο,
για τη θέση διαχείρισης αρχιτεκτονικών μελετών. 4έτη εμπειρία σε μελέτες
εφαρμογής και κατασκευές ειδικών αρχιτεκτονικών έργων. Γνώση σχεδιαστικών
προγραμμάτων. Μεταπτυχιακή ερευνητική
εργασία επιθυμητή. Βιογραφικό Τηλ 2310
426304, email: nsoul@tee.gr. Υπόψη κας
Μόσχου.
Ηλεκτρολόγος. Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α. Τηλ 697 6800825.
Ηλεκτρολόγος. Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α και για αυτοματισμούς. Τηλ 697
6800825.
Μηχανικός από εταιρεία αυτοματισμού
(Plc Scada). Γνώση προγραμματισμού
(assmbly C/Pascal) ξένη γλώσσα επιθυμητή. Βιογραφικό email: info@atlas.
group.gr.
Μηχανικός δομικής κατεύθυνσης από
MACON ΑΤΕΕ, ως υπεύθυνος τεχνικής
υποστήριξης. Ηλικία έως 30 ετών, Αγγλικά, Η/Υ(Internet) άδεια οδηγήσεως. Τηλ
2310 402154, email: info@macon.gr. Υπόψη κ. Στρογγύλης.
Μηχανικός από Κ.Ε.Κ για διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης και ανθρώπινων
πόρων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, Αγγλικά, αρίστη χρήση Η/Υ. Βιογραφικό Fax
2310 500426, Τηλ 2310 511344, email:
thessaloniki@edisinet.gr.
Μηχανικός από Κ.Ε.Κ. εθνικής εμβέλειας
για την κατάθεση συντονισμό και διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης. Εμπειρία ή
εκπαίδευση σε θέματα κατάρτισης ενηλίκων, αρίστη χρήση Η/Υ. Βιογραφικό Fax
2310 538112. Υπόψη Κ. Βούγια.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής.
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των
προγραμμάτων: Corel, Photoshop, Η/Υ(Ms
Office), web design, java, AutoCAD 2D,
3D,ArchiCAD, 3d studio max, autostrad.
Βιογραφικό email: seminaria97@gmail.
com.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από
εταιρεία «Α. Κοτζαφιλιος και ΣΙΑ Ο.Ε. για
σύμβουλος πληροφορικής για υποστήριξη
εμπορικών και Erp συστημάτων. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώση Spl
Programming επιθυμητή. Βιογραφικό
email: andreas@ilog.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εισαγωγική εταιρεία χονδρικής πώλησης
ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτου Dista
Α.Ε.. Γνώση γλώσσας SQL. Προϋπηρεσία
σε κώδικα ERP (Atlanis), γνώση γλώσσας HTML, C++, επιθυμητή. Βιογραφικό
email: dparagoglou@dista.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από ανώνυμη εταιρεία.
Ηλικία έως 35 ετών, Ιταλικά ή Αγγλικά, Η/

Υ(Word, Excel), μηχανών γραφείου, μεταφορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.
Μηχανολόγος από εταιρεία μελετών. Επιθυμητή εμπειρία σε άδειες βιομηχανιών
και μελέτες πολεοδομίας. Βιογραφικό Fax
2310 458062, email: georgoudis-co@hol.
gr.
Μηχανολόγος οικονομικού ή μηχανουργικού τομέα, από τεχνική και εμπορική εταιρεία. Άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(MS Office),
AutoCAD. Fax 23960 31383, Τηλ. 23960
31337.
Μηχανολόγος από Τέμπα Α.Ε. για μηχανικός 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 κατασκευής καπναγωγών ATRITUDE στην ΒΙ.ΠΕ.
Σίνδου, για τη θέση του μηχανικού παραγωγής. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, συστήματα πιστοποίηση ISO, άδεια οδηγήσεως.
Βιογραφικό Fax 2310 586998, Τηλ. 2310
586999, email: info@atriumhvac.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εταιρεία κατασκευής πισίνων – υδρομασάζ
κλπ, για την υποστήριξη τεχνικών και
εμπορικών δραστηριοτήτων στην Βόρειο Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Ηλικία έως 35 ετών, Αγγλικά, Η/Υ (Word
Excel), AutoCAD, άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Τηλ. / Fax 2310 314814, email:
anthopoulosthes@filpro gr.
Πολιτικός Μηχανικός νέος, από τεχνική
εταιρεία. Βιογραφικό Fax 2310 446971.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση νομοθεσίας
για Α.ΜΕ.Α. Τηλ 697 6800825.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική κατασκευαστική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικό email: apetrid@
tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός δομοστατικής κατεύθυνσης, από μελετητική εταιρεία με
μεταπτυχιακό δίπλωμα. Fax: 2310 307983,
email ail:concept@tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος για
εργοταξιάρχης σε εργοτάξιο της Κεντρικής
Αφρικής. Εμπειρία σε βιομηχανικά κτίρια,
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικό email:
domisi@ontelecoms.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 προϋπηρεσία σε εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών. Βιογραφικό Fax 2310 684206, email:
ikyria@tee.gr info@kyriakos.com.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος
Μηχανικός, για επίβλεψη σε οικοδομές
και δημοσία έργα Βιογραφικό Fax 2310
888011, Τηλ. 2310 887340 693 6905200,
email: ikoukoumas@yahoo.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση
οικοδομικών αδειών και γνώση Γ.Ο.Κ.,
AutoCAD,
ArchiCAD,
ARTLANTIS,
Photoshop, για συνεργασία με μηχανικούς, 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 αδειών, διαμόρφωση εξωτερικών και εσωτερικών χώρων, για εξωτερική συνεργασία
με μηχανικούς και τεχνικά γραφεία. Τηλ
694 4282688.
Αρχιτέκτων με ευχέρεια στη σύνθεση,
Γνώση Γ.Ο.Κ., ArchiCAD, ΤΕΚΤΩΝ, 3D,
φωτορεαλισμό Photoshop, εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, ζητάει συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους,
εταιρεία τεχνικές / κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 7798503, 693 7148418.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στη σύνθεση.
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού
2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία.
Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email:
matrymo8@otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005. 3έτη
εμπειρία σε Ελλάδα και Ισπανία, ευχέρεια στη σύνθεση, άπταιστα Αγγλικά,
Ισπανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2D
- 3D, Photoshop, 3D Studio Max, μελέτες
εφαρμογής, μεταπτυχιακές σπουδές, για
συνεργασία με μελετητικά γραφεία, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες. Τηλ
2310 454815, 697 4197336, email: giota.
kaplani@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005. 5έτη
προϋπηρεσία σε αρχιτεκτονικά γραφεία
Ελλάδας και Λονδίνου και με μεταπτυχιακές σπουδές. Γνώση Αγγλικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2D3D, Photoshop, Illustrator, In Design,
3D Max, Sketch up, για συνεργασία με
μελετητικά ,τεχνικά γραφεία, και με κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 693 7473573,
email: nassiasp@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με ΜΕΚ
Α1’ ή Α2 Η/Μ έργων, για συνεργασία. Τηλ
694 4606509, Fax 2310 988128.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 2έτη
προϋπηρεσία σε τεχνική εταιρεία. Γνώση
Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), 4Μ, AutoCAD, για
εργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Τηλ 698 3661271.
Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος με διοικητική και εργοταξιακή εμπειρία βιομηχανικών και κτιριακών έργων, μελέτες καθοδικής προστασίας σε έργα φυσικού αερίου,
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, δίπλωμα οδηγήσεως, για εργασία ή συνεργασία. Τηλ. 2310
314278, 697 6206265.
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετητικό
πτυχίο Α τάξης κατηγορία 27 (περιβαλλοντικές 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 περιβαλλοντικές 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 τοπογραφικών, έκδοση οικοδομικών αδειών, για συ-

νεργασία. Τηλ 23920 20099, 697 7166269,
694 5333963.
Πολιτικός Μηχανικός με πείρα στις στατικές μελέτες με Η/Υ οικοδομικών έργων
από σκυρόδεμα, για συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους. Τηλ. -Fax 2310
417908, 694 4371420.
Πολιτικός Μηχανικός, 4έτη εμπειρία στη
μελέτη ιδιωτικών έργων και έκδοση οικοδομικών αδειών, για εξωτερική συνεργασία με μελετητικά γραφεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 4509897.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2001,
εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, για εξωτερική συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 695 5470077.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
εκπόνηση στατικών και αρχιτεκτονικών
μελετών (ΤΕΚΤΩΝ-FESPA), φωτορεαλιστική απεικόνιση, για εργασία ή για συνεργασία. Τηλ 694 8826703, 2310 639345.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα, για συνεργασία με
τεχνικά γραφεία για εκπόνηση εργασιών
προμέτρησης, κοστολόγησης, επιμέτρησης και πρωτόκολλα παράδοσης έργου,
Τηλ 697 3625460.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση στατικών και υδραυλικών μελετών
και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης
και προμετρήσεων-επιμετρήσεων, ζητάει συνεργασία. Τηλ. 2310 920453, 694
6783844.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση Αγγλικά, Η/
Υ(Ms Office), AutoCAD 2002, επιμετρήσεις
ιδιωτικών και δημοσίων έργων, σύνταξη
λογαριασμών και ΠΠΑΕ, για εργασία στην
περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης .
Τηλ 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2005,
κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων»,
3έτη εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών
έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών, για
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους,
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ
697 2778846.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια
στη σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικής
απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία
με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697
3837826, email: matrymo8@otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός, με εμπειρία
στην εκπόνηση στατικών μελετών τοπογραφικών, έκδοση οικοδομικών αδειών,
για συνεργασία. Τηλ 23920 20099, 697
7166269, 694 5333963.
Τοπογράφος Μηχανικός MSc. με ειδίκευση στα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, εμπειρία σε μελέτες – εφαρμογές
GIS, για συνεργασία. Τηλ 697 8997946,
693 7136073.
Χημικός Μηχανικός για συνεργασία, μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγορίες
27 (περιβαλλοντικές μελέτες), και ενεργειακές μελέτες. Τηλ 697 9794439.
Χημικός Μηχανικός κάτοχος αδείας
εφαρμογής καταπολέμησης εντόμων και
τρωκτικών με την κατάλληλη οργάνωση
για φακέλους απευτόμωσης – μυοκτονίας
για συστήματα HACCO και ISO. Τηλ 693
7043668
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