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Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL
Από το Central Park και το Canberra Floriade …
στην παραλία της Θεσσαλονίκης

Στις 24 Μαΐου γιορτάσαμε την Παγκόσμια Ημέρα των Πάρκων. Οι 
Αμερικανοί σίγουρα έχουν λόγο να τη γιορτάζουν: πρώτα από όλα, το 
περίφημο «Central Park», στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά αχανές, με 
25-30 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως. Επισκεπτόμενοι το πάρ-
κο, οι Νεοϋορκέζοι μπορούν να απολαύσουν τη Φιλαρμονική της 
Ν.Υόρκης και τους μουσικούς της Metropolitan Opera σε ένα απί-
στευτο θερινό κονσέρτο πάνω στο γρασίδι. Ή να δουν από κοντά την 
εικαστική εγκατάσταση «The Gates» των Christo & Jean Claude, 
που το 2005 προσήλκυσε 4 εκατ. επισκέπτες σε …16 ημέρες. 
Και οι Αυστραλοί έχουν λόγο να γιορτάζουν στις 24/5. Μεταξύ άλλων, 
για το πάρκο του «Τριγώνου του Κοινοβουλίου» (“Parliamentary 
Triangle”) στην Καμπέρα. Το 2005-2006, το πάρκο φιλοξένησε 594 
εκδηλώσεις, κυρίως μη εμπορικού χαρακτήρα. Περίπου 20.000 
άτομα επισκέφτηκαν το «Tropfest», ένα μονοήμερο φεστιβάλ κινη-
ματογράφου. Άλλα 100.000 άτομα παρακολούθησαν στο πάρκο επί-
δειξη πυροτεχνημάτων. Σχεδόν 200.000 άνθρωποι επισκέπτονται 
ετησίως το «Canberra Floriade», ένα φεστιβάλ λουλουδιών εντός 
του πάρκου.
Στον Καναδά, ο επισκέπτης θαμπώνεται από το υπέροχο πάρκο της 
Οτάβα. Σε μόλις τρεις εβδομάδες, δέχτηκε 500.000 επισκέπτες, 
που ήρθαν να θαυμάσουν χιλιάδες τουλίπες στο «Tulip Festival». 
Αντίστοιχα, το φεστιβάλ τζαζ στο ίδιο πάρκο προσήλκυσε ούτε λίγο 
ούτε πολύ 200.000 φιλόμουσους σε 10 ημέρες. Για να μη μιλήσουμε 
για την όαση του «Hyde Park» στο Λονδίνο ή τα πολυάριθμα πάρκα 
της Ρώμης, της Μαδρίτης ή και το μεγάλο γραμμικό πάρκο στο πα-
ραλιακό μέτωπο της Σμύρνης.
Στην Ελλάδα; Τα πάρκα ελάχιστα και –όταν υπάρχουν- στην πλει-
οψηφία τους αναξιοποίητα, αφημένα στη μοίρα τους. Προτάσεις, 
βέβαια, προκύπτουν, όπως υπάρχουν και παρήγορες κινήσεις: για 
παράδειγμα, η αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Θεσσα-
λονίκης με τη δημιουργία αλυσίδας θεματικών πάρκων, αλλά και 
η προοπτική δημιουργίας ενός μεγάλου μητροπολιτικού πάρκου 
στον χώρο όπου σήμερα βρίσκεται η ΔΕΘ).
Το θέμα των πάρκων στη Θεσσαλονίκη σίγουρα συνδέεται με τα θα-
λασσινά όρια και ορόσημα της πόλης: το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει αναφερθεί 
επανειλημμένα στην ανάγκη αξιοποίησης του θαλάσσιου μετώπου 
της πόλης, με αφορμές όπως οι προτάσεις για τη χωροθέτηση της 
ΕΧΡΟ και ο φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού, η καμπάνια για τους 
ελεύθερους χώρους και τους χώρους πρασίνου, οι εξελίξεις στο λι-
μάνι και, φυσικά, η μετεγκατάσταση της ΔΕΘ.
Το πεδίο δράσης, μεγάλο. Στην ουσία μια περιοχή που σε γενικές 
γραμμές εκτείνεται από τον Φάρο της Επανομής μέχρι τα δέλτα των 
ποταμών Αξιού-Λουδία και Αλιάκμονα.
Το θέμα δεν αφορά ασφαλώς μόνο τα πάρκα, αλλά συνδέεται με μια 
σειρά από άλλα ζητήματα. Αναδεικνύει αυτό καθεαυτό το ζήτημα 
της πρόσβασης της πόλης στη θάλασσα, ενώ σχετίζεται με σειρά 
θεμάτων που έχουν ανοίξει ή αναμένεται να ανοίξουν όπως: επι-
καιροποίηση του Ρυθμιστικού, μετεγκατάσταση ΔΕΘ, Αλεξάνδρεια 
Ζώνη Καινοτομίας, Φορέας Διαχείρισης Θερμαϊκού, Λαχανόκηποι,  
χρήσεις κατά μήκος της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής κλπ.
Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τις 24/5/2010 θα έχει δημιουργηθεί έστω 
μια αρχική «μαγιά» για να έχουμε πλέον περισσότερους λόγους να 
γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα των Πάρκων.



04/ 375
1 5  M A Ϊ O Y  2 0 0 9

ΤΕΥΧΟΣ

Την ανάγκη προσεκτικών επεμβάσεων στις ιστο-
ρικές κατασκευές, ώστε οι απαραίτητες εργασί-
ες συντήρησης να μην αλλοιώνουν την αρχική 
«ταυτότητα» των κτιρίων, επεσήμαναν οι ομιλη-
τές στο 3ο εθνικό συνέδριο για τις «Ήπιες επεμ-
βάσεις προστασίας ιστορικών κατασκευών-νέες 
τάσεις σχεδιασμού», που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκης στις 9-11 Απριλίου. Παράλ-
ληλα, υπογράμμισαν ότι ο περιβάλλων χώρος 
του μνημείου επιβάλλεται να μελετάται και να 
σχεδιάζεται, ως αναπόσπαστο τμήμα της ιστορι-
κής κατασκευής.
Το συνέδριο διοργανώνουν το ΤΕΕ/ΤΚΜ και η 
Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μακε-
δονίας του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήρι-
ξη του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης και των 
διατμηματικών μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
των πολυτεχνικών σχολών ΕΜΠ («Προστασία 
Μνημείων») και ΑΠΘ («Προστασία, συντήρηση 
και αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού»).
Στη διάρκεια του συνεδρίου έγιναν 62 εισηγήσεις 
από συνολικά 121 εισηγητές (κάποιες εισηγή-
σεις έγιναν από ομάδες δύο ή και τριών ατόμων), 
ενώ περίπου 600 άτομα –προερχόμενα από όλη 
τη χώρα- παρακολούθησαν τις εργασίες του. Οι 
εγγεγραμμένοι σύνεδροι ήταν 430. 

n ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΛΑ ΟΧΙ …ΤΟ 
ΜΝΗΜΕΙΟ
Γραπτό μήνυμα στο συνέδριο απέστειλε ο υπουρ-
γός Πολιτισμού, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος τό-
νισε ότι «υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στα 
έργα συντήρησης που είναι απαραίτητα κι εκείνα 
που ενδεχομένως θα αποτελούσαν αλλοίωση της 
αρχικής μορφής και λειτουργίας του». Στο γραπτό 

ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ:
ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ, ΟΧΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ
 

μήνυμα, που ανέγνωσε η προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Νεώτερης και Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, Αθηνά Αθανασιάδου, 
επισημαίνεται επίσης ότι «αν για να σώσουμε το 
οικοδόμημα καταστρέφουμε τη συμβολική και 
αισθητική του ουσία […] τότε σώζουμε ίσως την 
κατασκευή, αλλά δε διασώζουμε το μνημείο».
Απευθύνοντας χαιρετισμό εκ μέρους του υπουρ-
γού Μακεδονίας-Θράκης, ο γενικός διευθυντής 
του ΥΜΑ-Θ, Κωνσταντίνος Παρθενόπουλος, ση-
μείωσε ότι η προστασία και διατήρηση των μνη-
μείων πρέπει να γίνεται με τον απόλυτο σεβασμό 
στην τυπολογία και τα γνωρίσματά τους και οι τε-
χνικές προσεγγίσεις να διαπνέονται από την ανά-
λογη επιστημονική σοβαρότητα.
Την υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας 
για προστασία των μνημείων, ως συνόλων ή θραυ-
σμάτων του δομημένου περιβάλλοντος, επεσήμανε 
κατά το χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Τάσος Κονακλίδης, ενώ δήλωσε περήφανος για τη 
συνολική δράση του ΤΕΕ στη διαφύλαξη του μνη-
μειακού πλούτου. Ο ίδιος τόνισε ότι τα πρακτικά 
των εργασιών των δύο προηγούμενων συνεδρίων 
έγιναν ήδη κλασική βιβλιογραφική αναφορά.
Ολοφάνερη είναι σήμερα –περισσότερο από 
ποτέ- η χρησιμότητα της διάσωσης και προστα-
σίας ιστορικών μνημείων, δεδομένου ιδίως ότι οι 
κίνδυνοι για τις κατασκευές αυτές δε σταματούν 
με την κήρυξή τους ως διατηρητέες, σύμφωνα 
με την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορείας 
Νεωτέρων Μνημείων Κ.Μακεδονίας, Κορνηλία 
Τρακασοπούλου. Η ίδια επεσήμανε ότι οι ιστορι-
κές κατασκευές επιβαρύνονται συχνά με δραστι-
κές επεμβάσεις ή αλλοιώσεις και πρόσθεσε ότι 
οι προσπάθειες για την προστασία τους πρέπει να 
ενταθούν.

n ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΤΙΣ «ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΙ-
ΟΤΟ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
Την πεποίθηση ότι η Γαλλία, ακόμη και σήμερα, 
εξακολουθεί να πληρώνει τις καταστροφικές συ-
νέπειες των αστικών ζωνών και της κοινωνικής 
περιχαράκωσης, όπως συμβολικά εκφράζονται 
μέσα από τα μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα, εξέ-
φρασε ο διάσημος Γάλλος αρχιτέκτονας Reichen 
Bernard.
«Τα αποτελέσματα του μεταπολεμικού σχεδια-
σμού διαδέχθηκε μία περίοδος κατά την οποία 
αρνηθήκαμε να διαχειριστούμε το χώρο των 
πόλεων και επιτρέψαμε να αναπτυχθεί μία νέα 
παθολογία: η αστική εξάπλωση», είπε χαρα-
κτηριστικά. Αναφέρθηκε δε, στη λειτουργία των 
βιομηχανικών κτιρίων, η οποία -όπως είπε- ήταν 
η αποκάλυψη μίας βίαιης αλλαγής της οποίας τις 
συνέπειες τώρα πια γνωρίζουμε.
Κατά τον ίδιο, η ταχεία διαχείριση της κατανάλω-
σης ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο για 
τις «μετά το Κιότο» μητροπόλεις, χωρίς να είναι 
ο μοναδικός. «Είναι κυρίως ο τρόπος ζωής που 
αμφισβητείται και γι’ αυτό θα πρέπει τώρα ακρι-
βώς να σχεδιαστεί ένα μέλλον του οποίου μόνο 
το προοίμιο γνωρίζουμε», τόνισε και παρουσίασε 
ενδεικτικά πέντε θεματικές ενότητες και 15 έργα 
υπογραμμίζοντας πως «οι αρχιτέκτονες κρίνονται 
από τα έργα τους».

n ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΒΑΝΔΑΛΙ-
ΣΜΟΥΣ, «ΜΟΥΣΕΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΚΑΙ …ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Από το «μικροσκόπιο» του αρχιτέκτονα, του αρ-

χαιολόγου ή του ιστορικού τέχνης, πρέπει να περ-
νούν διαρκώς όλες οι εναλλακτικές επιλογές, σε 
σχέση με το αντικείμενο προς συντήρηση, όπως 
υπογράμμισε ο Ιταλός καθηγητής Spiridione 
Alessandro Curruni. 
Ο ίδιος παρουσίασε τα 13 κυριότερα προβλήματα, 
που ανακύπτουν κατά τις επεμβάσεις σε ιστορι-
κές κατασκευές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται: 
η μόλυνση (ιδίως αν ο χώρος βρίσκεται κοντά σε 
αστικό κέντρο), η υπεράσπιση από βανδαλισμούς 
ακόμη και με έργα που απαιτούν βαριές οικονομι-
κές θυσίες, η ανεπιθύμητη βλάστηση (ιδιαίτερα 
έντονο πρόβλημα στη Μεσόγειο), αλλά και η με-
λέτη φύτευσης του χώρου, η «μουσειοποίηση» 
(συνοδευόμενη από λειτουργίες που δεν απο-
κλείεται να μεταβάλουν τον αρχικό χαρακτήρα της 
ανασκαφής), δυσκολίες σχετικές με τη συμπλή-
ρωση τμημάτων που λείπουν, η ενίσχυση-στερέ-
ωση της κατασκευής, ακόμη και με «θυσία» κά-
ποιων τοιχοποιιών αν είναι απαραίτητο, η χρήση 
μη παραδοσιακών υλικών ή ή επανάχρηση των 
πρωτότυπων, αυτή καθεαυτή η αναστήλωση (που 
ενδέχεται να προκαλέσει τραύματα στο κτίριο αν 
γίνουν πολλά πειράματα), η μετακίνηση/αποσυ-
ναρμολόγηση και η αποκατάσταση κατασκευών 
ή ευρημάτων με ακριβή αντίγραφα.

n ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΝΑΟ ΤΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Στην επισκευή του ιερού ναού Εισοδίων της Πα-
ναγίας, που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη 
(κοινότητα Σταυροδρομίου) αναφέρθηκαν οι Νί-
κος Καλογεράς, Χρήστος Παυλάτος και Σάββας 
Τσιλένης. Ο ναός κτίστηκε με το φερμάνι της 
22ας Ιουνίου 1804 του Σουλτάνου Σελίμ Γ’ και 
είχε υποστεί πολλές επεμβάσεις με αποτέλεσμα 
να μην «αναπνέουν» οι εξωτερικές λιθοδομές και 
να εγκιβωτίζουν την υγρασία. 
Η μελέτη και οι δειγματοληπτικές έρευνες εντό-
πισαν πέντε κύριες περιοχές επέμβασης, λαμβα-
νόμενου υπόψη ότι τα παράθυρα είχαν αντικατα-
σταθεί πριν από τρία χρόνια: στη στέγη, στα δάπε-
δα και στις οροφές και ιδιαίτερα στο γυναικωνίτη, 
στους κίονες, στον περιβάλλοντα χώρο, στις ηλε-
κτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
Σήμερα, η επισκευή του ναού βρίσκεται στη δεύ-
τερη φάση των εργασιών που είναι η στερέωση 
και ο καθαρισμός των τοιχογραφιών και θα ακο-
λουθήσει η επισκευή του τέμπλου του άμβωνα και 
του επισκοπικού θρόνου. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι τόσο η μελέτη όσο και οι εργασίες τελούν υπό 
την έγκριση και παρακολούθηση των αρμοδίων 
τουρκικών αρχών. 
Τόσο κατά τη φάση της μελέτης όσο και κατά τη 
φάση της κατασκευής οι προτεινόμενοι έλεγχοι 
και επεμβάσεις ελέγχονταν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού, 
δεδομένου ότι ο ναός είναι χαρακτηρισμένος ως 
Διατηρητέο Κτίριο 1ου Βαθμού.

n ΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΟ «ΔΕΣΙΜΟ» 
ΜΝΗΜΕΙΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Απραγματοποίητο στόχο εξακολουθεί να αποτε-
λεί το «δέσιμο» μνημείου και περιβάλλοντος ως 
ενιαίας μονάδας, σύμφωνα με την τ. Προϊσταμένη 
της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής 
Μακεδονίας, Ευαγγελία Καμπούρη. Κατά τη δι-
άρκεια της εισήγησής της τόνισε πως «καθώς η 
πόλη ταυτίζεται πλέον με τα κτίρια της, το ενδια-

Αν για να σώσουμε το 
οικοδόμημα καταστρέ-

φουμε τη συμβολική 
και αισθητική του ουσία 
[…] τότε σώζουμε ίσως 
την κατασκευή, αλλά δε 
διασώζουμε το μνημείο

Οι κίνδυνοι για τις 
ιστορικές κατασκευές δε 
σταματούν με την κήρυξή 

τους ως διατηρητέες, 
καθώς υπόκεινται σε 

δραστικές επεμβάσεις, 
αλλοιώσεις ή βανδαλι-

σμούς

Το «δέσιμο» μνημείου 
και περιβάλλοντος 

ως ενιαίας μονάδας 
εξακολουθεί να αποτελεί 

απραγματοποίητο στόχο 

Θετική δυναμική για τη 
Θεσσαλονίκη μπορεί να 

προσδώσει η δημιουργία 
ενός μητροπολιτικού 

πάρκου με βασικό 
κύτταρο την ευρύτερη 

περιοχή των Κοιμητηρί-
ων Ευαγγελίστριας

Η προστασία των μνη-
μείων είναι μία άσκηση 
διαρκούς δημιουργίας, 

βασισμένης κατά πρώτο 
λόγο στην αρχιτεκτο-

νική σύνθεση και κατά 
δεύτερο λόγο στην 

αναστήλωση
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φέρον για τους ελάχιστους αδόμητους και ελεύ-
θερους χώρους που έχουν απομείνει περιορίζεται 
πρακτικά στη μέγιστη δυνατή οικοδόμηση τους». 
Σύμφωνα με την ίδια, προς την κατεύθυνση αυτή 
καθοριστικός είναι ο ρόλος της αμφίδρομης σχέ-
σης Πολιτείας και πολιτών, καθώς και εκείνος 
της ενδυνάμωσης και προβολής της ατομικότη-
τας σε βάρος της συλλογικής κοινωνικής δράσης. 
«Έτσι, επανέρχομαι στο πρόβλημα του αφιλόξε-
νου περιβάλλοντος των νεότερων μνημείων διότι 
δε μεσολάβησαν σε επίπεδο εφαρμογής γεν-
ναίες προσπάθειες, ρυθμίσεις και υποδείγματα 
που να αντιμετωπίζουν ως μονάδα, αφενός το 
μεμονωμένο μνημείο με το άμεσο και ευρύτερο 
περιβάλλον του και αφετέρου το ιστορικό κέντρο 
των παλιών ελληνικών πόλεων», τόνισε. 

n ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΚΥΤΤΑΡΟ ΤΑ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
Θετική δυναμική για τη Θεσσαλονίκη μπορεί να 
προσδώσει η δημιουργία ενός μητροπολιτικού 
πάρκου με βασικό κύτταρο την ευρύτερη περι-
οχή των Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, δίνοντας 
ανάσα σε μια πόλη από όπου οι μεγάλοι δημό-
σιοι χώροι πρασίνου «απουσιάζουν δραματικά».
Την πεποίθηση αυτή εξέφρασαν οι Πρόδρομος 
Νικηφορίδης, Μπερνάρ Κουόμο και Παρασκευή 
Ταράνη, με αφορμή τον πρόσφατο σχετικό διαγω-
νισμό, που προκήρυξε ο δήμος Θεσσαλονίκης.
Μετά τη δημιουργία του πάρκου, ο «πράσινος» 
αυτός χώρος μπορεί να διαχυθεί προς το κέντρο 
της πόλης (ως ένας πράσινος διάδρομος κατά μή-
κος του ίχνους των τειχών επί της οδού Εθνικής 
Αμύνης), προς την Άνω Πόλη και προς την περι-
οχή του Δάσους (μέσω της αποκατάστασης του 
ρέματος του Αγίου Παύλου και της δημιουργίας 
«πράσινης εισόδου»).
Κατά τους εισηγητές, η πρόταση είναι έτσι δομη-
μένη, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη 
μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση των εμπλεκόμε-
νων φορέων. Βέβαια, η υλοποίησή της απαιτεί 
σημαντικές αποφάσεις και αλλαγές όπως: χάρα-
ξη νέου οδικού άξονα στα όρια των δήμων Θεσ-
σαλονίκης-Αγίου Παύλου, σε περιοχή ιδιοκτησίας 
του πρώτου δήμου, πλήρης κατάργηση της οδού 
Κάστρων ως οδικού άξονα, δημιουργία νέου δι-
κτύου πεζοδρόμων, αξιοποίηση του χώρου του 
πρώην βουλγαρικού κοιμητηρίου, μετακίνηση του 
παιδικού σταθμού Ανω Πόλης, δημιουργία πλα-
τείας μπροστά από το χώρο του Μηχανουργείου 
Αξυλιθιώτη και επέκταση/ενίσχυση των Κήπων 
του Πασά.

n ΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΤΟΥ ΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΥΡΗΝΑ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Σχέδιο αστικού αναδασμού με «μετακομίσεις» 
των ιδιοκτησιών, αντί για απαλλοτριώσεις, προ-
τείνουν για την ανάδειξη του ενετικού πυρήνα στο 
ιστορικό κέντρο του Ηρακλείου Κρήτης οι Μιχά-
λης Νομικός και Μαρία Δούση. 
Προτείνεται στην ουσία η δημιουργία ενός καινο-
τόμου εταιρικού σχεδίου σύμπραξης δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα, καθώς στη συγκεκριμένη 
περιοχή οι ιδιοκτησίες συμπλέκονται σε τέτοιο 
βαθμό, που είναι αδύνατο να παρέμβει κάποιος 
σε ένα κτίσμα, χωρίς να επηρεάσει τα γειτονικά 
του. Οι ιδιοκτησίες προτείνεται να αλλάξουν θέση 
ανάλογα με τις ανταλλασσόμενες αξίες γης ή κτι-
σμάτων. 

Η περιοχή επέμβασης εστιάζεται στη θέση όπου 
βρισκόταν, κατά την εποχή της Ενετοκρατίας, το 
Δουκικό ανάκτορο. Το Δουκικό ανάκτορο κτίστη-
κε σε αυτόν τον ιδιαίτερο αστικό τόπο, που χρονο-
λογείται από τον 12ο αιώνα, πάνω σε υφιστάμενα 
Βυζαντινά ερείπια και καταλαμβάνει μεγάλο μέ-
ρος της κεντρικής περιοχής. Στη διάρκεια των αι-
ώνων που ακολούθησαν, υπέστη διαδοχικές προ-
σθήκες και αλλοιώσεις, με αποτέλεσμα σήμερα 
να είναι πολύ δύσκολο να αναγνωρίσει κάποιος το 
παλίμψηστο των διαφόρων ιστορικών περιόδων, 
οι οποίες άφησαν τα ίχνη τους στο τόπο. 
Κατά τους εισηγητές, η πρωτοτυπία του όλου εγ-
χειρήματος για τα ελληνικά δεδομένα έγκειται στο 
γεγονός ότι διαφαίνεται η δυνατότητα πραγματο-
ποίησης αρχαιολογικών ανασκαφών, αποκατα-
στάσεων ιστορικών κατασκευών και δημιουργίας 
νέου αστικού χώρου, χωρίς να διαταραχθεί η κοι-
νωνική συνοχή και οι σημαντικές λειτουργίες της 
κεντρικότατης αυτής περιοχής του Ηρακλείου. 

n ΑΒΑΘΕΙΣ ΛΙΜΝΕΣ, ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙ-
ΚΙΕΣ ΣΤΟ ΑΛΛΑΤΙΝΗ
Σε προνομιούχο αστική περιοχή, με πολυτελείς 
κατοικίες και πλατείες υπό γυάλινα στέγαστρα, 
αλλά και με αβαθείς λίμνες και χώρους πρασί-
νου, φιλοδοξεί να μετατρέψει το βιομηχανικό συ-
γκρότημα των αλευρόμυλων Αλλατίνη η πρόταση 
αποκατάστασης και επανάχρησής του, σύμφωνα 
με τους αρχιτέκτονες Πέτρο Μακρίδη και Αλέ-
ξανδρο Τομπάζη.
Η πρόταση, που προβλέπει ανάδειξη των διατη-
ρητέων κτιρίων και ελεύθερη πρόσβαση των πο-
λιτών, με κατάργηση της σημερινής περίφραξης 
(εξαιρουμένου του διατηρητέου τοίχου της νότιας 
πλευράς), δημιουργεί μια νέα πολιτεία σε γήπεδο 
έκτασης 26.010 τ.μ: την «Πολιτεία Αλλατίνη», με 
πληθυσμό 900-1.200 κατοίκων, υπόγειο πάρκινγκ 
392 θέσεων και ελεύθερους χώρους (το 67,3% της 
έκτασης θα παραμείνει ακάλυπτο, με πεζοδρό-
μους, πλατείες, λίμνες και χώρους πρασίνου).
Κατά τους εισηγητές, πρόκειται για μια «πρω-
τότυπη για τα ελληνικά δεδομένα, προσπάθεια 
επανάχρησης ενός ιστορικού, βιομηχανικού 
συγκροτήματος και μετατροπής του, κυρίως σε 
κατοικίες, αλλά και με περιορισμένες επαγγελ-
ματικές χρήσεις». Κατά τους ίδιους, ο ανασχε-
διασμός ιστορικών κτιρίων και η μετατροπή τους 
σε συγκροτήματα κατοικιών αποτελεί δοκιμα-
σμένη λύση, χάρη στην οποία έχουν αναβιώσει 
τα κέντρα πολλών ευρωπαϊκών πόλεων (πχ, ερ-
γοστάσιο Fiat στο Τορίνο, μονάδα της Νestle στο 
Νουαζιέ). Η προτεινόμενη λύση εμπλουτίζει το 
συγκρότημα με νέες λειτουργίες, που χωρίς να 
διαταράσσουν τον ιστορικό χαρακτήρα των κελυ-
φών, εντάσσονται στη φυσιολογική ζωή της πόλης 
και αποδίδουν οικονομικά, ώστε να συντηρούν τα 
έργα αποκατάστασης, συντήρησης και εμπλουτι-
σμού του δημόσιου χώρου. 

n ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ: ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Στην αποκατάσταση και εκσυγχρονισμό αρχιτε-
κτονικών μνημείων του μεσοπολέμου, αναφέρθη-
κε ο Γιάννης Κιζής. Όπως είπε πολλά από τα με-
σοπολεμικά έργα αρχιτεκτονικής αναγνωρίζονται 
ως μνημεία αστικής ανάπτυξης. Οι αρχιτεκτονικές 
συνθέσεις που αντλούν το πνευματικό μήνυμα του 

παρελθόντος και δεν αντιγράφουν την επιδερμίδα 
του εγγυώνται τη συμφιλιωμένη συγκατοίκηση 
του εξελισσόμενου πολιτισμού με το παρελθόν 
του, δηλαδή με τον ίδιο του τον εαυτό. 
«Εντούτοις δυσκολευόμαστε να δεχτούμε ότι η 
προστασία των μνημείων είναι μία άσκηση διαρ-
κούς δημιουργίας, βασισμένης κατά πρώτο λόγο 
στην αρχιτεκτονική σύνθεση και κατά δεύτερο 
λόγο στην αναστήλωση», υποστήριξε. Στα πα-
ραδείγματα επεμβάσεων σε τρία μεσοπολεμικά 
έργα που παρουσίασε διέκρινε κάποιος τις πα-
ραπάνω σκέψεις: στην επέκταση μίας τριώρο-
φης μεσοπολεμικής κατοικίας στην Πλάκα, στην 
ανακαίνιση του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού και στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας 
Τσαλαπάτα στο Βόλο. 

n ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ: ΑΠΟ ΤΟ 
1927 ΣΤΟ 2009
Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται πλέον η ερ-
γολαβία της αποκατάστασης – επανάχρησης του 
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διατηρητέου κτιρίου της οδού Αναγεννήσεως στη 
Θεσσαλονίκη, που υλοποιήθηκε με την επίβλεψη 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και την εποπτεία της 
Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Κεντρικής Μα-
κεδονίας, αναφέρθηκαν οι Κατερίνα Μπλέτσα, 
Κορνηλία Τρακοσοπούλου – Τζήμου και Σοφία 
Χριστοφορίδου.
Σε δεύτερη φάση, θα ολοκληρωθούν εργασίες, 
που είτε εξαρτώνται άμεσα από την τελική χρήση 
του κτιρίου είτε δεν μπορούν να καλυφθούν από 
τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου, λόγω 
απρόβλεπτων πρόσθετων δαπανών (πχ, πλήρης 
αποκατάσταση του εσωτερικού διάκοσμου, δια-
μόρφωση του περιβάλλοντος χώρου κτλ). «Όλα 
τα παραπάνω θα πρέπει να αποτελέσουν αντι-
κείμενο μιας νέας εργολαβίας, σε συνέχεια της 
τρέχουσας, που βρίσκεται σε φάση ολοκλήρω-
σης, εφόσον εξασφαλιστεί άμεσα η απαιτούμενη 
χρηματοδότηση», επεσήμαναν οι εισηγητές. 
Το κτίριο, που οικοδομήθηκε από Βούλγαρο ιδι-
οκτήτη, αγοράστηκε το 1927 από την οικογένεια 
Πετρίδη και χρησιμοποιήθηκε ως κατοικία μέχρι 
τη δεκαετία του ’60, για να στεγάσει στη συνέχεια 
γραφείο μεταφορών και αποθήκη υλικών, αλλά 
και άστεγους. Κατά τη τελευταία χρονική περίο-
δο δέχθηκε σημαντικές αλλοιώσεις στα δομικά 
και μορφολογικά του στοιχεία, μεταξύ άλλων από 
βανδαλισμούς και εμπρησμούς. Παρ’ όλα αυτά, 
διατηρήθηκαν επαρκή στοιχεία που επέτρεψαν τη 
σύνταξη της μελέτης και το έργο αποκατάστασης 
– επανάχρησής του. Το 1984 χαρακτηρίστηκε ως 
έργο τέχνης από το υπουργείο Πολιτισμού. Σήμε-
ρα ανήκει στο δήμο Θεσσαλονίκης, από τον οποίο 
ανατέθηκε η μελέτη αποκατάστασής του σε ιδιω-
τικό γραφείο μελετητών (1996). Οι εργασίες, που 
βρίσκονται σε εξέλιξη μέχρι σήμερα, ενίσχυσαν 
– αποκατέστησαν το φέροντα οργανισμό του, ενώ 
ανέδειξαν τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφο-
λογικά στοιχεία με σεβασμό στον αρχικό χαρα-
κτήρα του μνημείου. 

n ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΜΙΑ ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΚΛΗΣΗ
Στην αποκατάσταση και αναδιαρρύθμιση του δι-
ατηρητέου κτιρίου του υποκαταστήματος Θεσσα-
λονίκης της Τράπεζας της Ελλάδος αναφέρθηκαν 
οι: Νικόλαος Γκόρτσιος, Κορνηλία Τρακοσοπού-
λου – Τζήμου και Άγγελος Ξένος. Όπως είπαν, 
τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν τόσο κατά 
τη φάση της σύνταξης της μελέτης όσο και κατά 
την υλοποίησή της ήταν ποικίλα, όπως άρση όλων 
των μεταγενέστερων άστοχων επεμβάσεων σε 
δομικά και μη στοιχεία του κτιρίου που αλλοί-
ωναν την αρχική σύνθεση και μορφολογία του, 
νέος σχεδιασμός σε επιλεγμένους εσωτερικούς 
χώρους, αρμονική ένταξή όλων των απαραίτητων 
εγκαταστάσεων εκσυγχρονισμού των υποδομών. 
Η αποκάλυψη και αποκατάσταση του εσωτερικού 
αλαβάστρινου τρούλου που βρισκόταν σε κακή 
κατάσταση συντήρησης, ο νέος σχεδιασμός της 
υπερκείμενης διαφώτιστης στέγης, ο καθαρι-
σμός – ανάδειξη των εσωτερικών επιφανειών και 
των διακοσμητικών στοιχείων με ήπια μέσα, η 
συντήρηση των αρχικών δαπέδων κ.α. συνέβαλαν 
ουσιαστικά στην ανάδειξη των αυθεντικών αρχι-
τεκτονικών αξιών του μνημείου. 

ΗΠΙΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΑΓΩΝΙΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ 
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ 
ΕΚΦΡΑΖΕΙ Η ΝΕ
 

Την αγωνία της για τη διάσωση του λουτρού του 
Κιλκίς, ενός από τα ελάχιστα σωζόμενα μνημεία 
οθωμανικής αρχιτεκτονικής στην πόλη, εκφράζει 
η εκεί Νομαρχιακή Επιτροπή (ΝΕ) του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
τονίζοντας ότι η κατάσταση του μνημείου είναι 
τραγική, όπως φαίνεται από τον εξωτερικό χώρο 
πάνω από τον κεντρικό τρούλο.
Σύμφωνα με τη Ν.Ε., «το κτίριο αυτό είναι συνδε-
μένο με την ιστορία της παλιάς πόλης, ένας χώρος 
αγαπημένος για τους πρώτους κατοίκους της, ένα 
μνημείο που αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πο-
λιτιστικής μας κληρονομιάς».
Από το 1995 το λουτρό έχει κηρυχθεί ως διατηρη-
τέο μνημείο. Οι μηχανικοί του Κιλκίς, που πρω-
τοστάτησαν στη διαδικασία κήρυξής του ως δια-
τηρητέου μνημείου έθεσαν ως στόχο εκτός από 
την προστασία του την ανάκτηση του δημόσιου 
χαρακτήρα του και την αξιοποίησή του με χρήση 
ανάλογη της ιστορικής και αισθητικής του αξίας. 
Δυστυχώς 15 χρόνια τώρα δεν έχει τελεσφορήσει 
καμιά ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. Αντι-
θέτως, πληροφορούμαστε ότι στο εσωτερικό του 
γίνονται αυθαίρετες επεμβάσεις, την έκταση των 
οποίων δεν γνωρίζουμε και τις οποίες φαίνεται 
ότι αγνοεί και η αρμόδια υπηρεσία που είναι επι-
φορτισμένη με το καθήκον της προστασίας του. 
Η κατάσταση του μνημείου όπως φαίνεται από τον 
εξωτερικό χώρο πάνω από τον κεντρικό τρούλο 
είναι τραγική. Καλούμε όλους τους υπεύθυνους  
που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξεύρε-
ση λύσης να προβούν στις κατάλληλες ενέργειες 
πριν επέλθουν ανεπανόρθωτες καταστροφές στο 
σώμα του κτηρίου. Κατά τη ΝΕ, το Λουτρό μπορεί 
να αποτελέσει έναν, από τους λίγους δυστυχώς 
κρίκους,  πού μπορούν να συνδέσουν την παλιά 
με τη νέα πόλη. «Θεωρούμε απαραίτητη την ενερ-
γοποίηση των πολιτών, των πολιτιστικών φορέων 
του τόπου μας, αλλά προπάντων των τοπικών αρ-
χόντων και πρωτίστως της πολιτείας δια των αρ-
μοδίων της», καταλήγει η ανακοίνωση. n

n «ΑΝΤΕΧΕΙ» ΤΟ ΜΕΤΡΟ Η ΚΑΜΑΡΑ
Ανθεκτική στις εργασίες διάνοιξης του μετρό 
Θεσσαλονίκης αποδεικνύεται η Αψίδα του Γα-
λέριου («Καμάρα»), ακόμη και με βάση το δυ-
σμενέστερο σενάριο, σύμφωνα με εργασία των 
Νίκου Σοφιανού, Μιχάλη Σοφιανού, Αναστάσιου 
Σέξτου, Κοσμά Στυλιανίδη  και Θόδωρου Χατζη-
γώγου. Η εργασία είχε ως στόχο τη διερεύνηση 
των ενδεχομένων επιπτώσεων της διάνοιξης της 
διπλής σήραγγας του μετρό στο περίφημο ρωμαϊ-
κό μνημείο του 4ου αιώνα μ.Χ.
Η Καμάρα φαίνεται ότι «αντέχει» για τρεις βασι-
κούς λόγους. Ο πρώτος δε σχετίζεται με την ίδια 
την κατασκευή της, αλλά με το βάθος της διάνοι-
ξης, που είναι αρκετά μεγάλο και βρίσκεται κάτω 
από το επίπεδο της επιφανειακής ζώνης στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεύτερον, η τεχνική 
κατασκευής της σήραγγας που θα υιοθετηθεί, με 
τη χρήση του μετροπόντικα, είναι με ισορροπία 
πίεσης, οπότε διασφαλίζει πολύ μικρές έως αμε-
λητέες μετακινήσεις στο έδαφος. Τρίτον, η ίδια η 
κατασκευή του έργου το διασώζει, αφού είναι ένα 
έργο σωστά κατασκευασμένο, με εντυπωσιακές 
αντοχές στο χρόνο.

n ΑΜΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΖΗΤΟΥΝ 186 ΒΑΛ-
ΚΑΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
Άμεση χρηματοδότηση για την αποκατάσταση και 
προστασία τους χρειάζονται 186 βαλκανικά μνη-
μεία, από ορθόδοξες εκκλησίες και τζαμιά μέχρι 
αρχαιολογικούς χώρους και βιομηχανικά ακίνητα, 
τα οποία περιλαμβάνονται σε σχετικό κατάλογο 
της Κομισιόν και του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
Τα μνημεία, κάποια από τα οποία έχουν υποστεί 
καταστροφές από πολεμικές συρράξεις, μπήκαν 
στο «μικροσκόπιο» στο πλαίσιο κοινής πρωτο-
βουλίας του προγράμματος «Ολοκληρωμένης 
Αναβίωσης / Τεκμηρίωσης της Αρχιτεκτονικής 
και Αρχαιολογικής Κληρονομιάς». Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε το 2003 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.  
Τους βασικούς στόχους του παρουσίασε στο συ-
νέδριο ο επίκουρος καθηγητής ΔΠΘ, Αλκιβιάδης 
Πρέπης. Μέχρι σήμερα, σχεδόν το 50% των μνη-
μείων αυτών έχουν επιχορηγηθεί καθ’ ολοκληρία 
ή επιμέρους, ως αποτέλεσμα του προγράμματος 
και των συνακόλουθων ενεργειών του. Μεταξύ 
των μνημείων περιλαμβάνονται: Αγορά της Κορυ-
τσάς, Μουσείο αρχαιολογικού χώρου Απολλωνίας 
(Αλβανία), Εθνική Βιβλιοθήκη (παλιό Δημαρχείο) 
στο Σαράγεβο (Βοσνία- Ερζεγοβίνη), τέμενος του 
Φετίχ Μεχμέτ στο Κιουστεντίλ και ο ναός της Αγί-
ας Σοφίας στη Σόφια (Βουλγαρία), το κτίριο της 
παλιάς γαλλικής πρεσβείας στο Τσέτινιε (Μαυρο-
βούνιο), ο ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελέ-
νης στο Ταργκόβιστε (Ρουμανία) και η Παναγία 
Περίβλεπτος της Οχρίδας (ΠΓΔΜ).  

Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρίες 
KOURASANIT, ΔΑΛΚΑΦΟΥΚΗΣ ΟΙΚΟΣ ΕΠΕ, 
ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ και η Νομαρχιακή Αυτοδι-
οίκηση Θεσσαλονίκης.n
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ΤΕΥΧΟΣ

«ΠΡΑΣΙΝΟ» ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 5Η ΙΟΥΝΙΟΥ

Με οικοδεσπότη το Μεξικό και θέμα τη συσπεί-
ρωση της ανθρωπότητας για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής θα εορταστεί στις 5 Ιου-
νίου η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
(WED 2009: ‘Your Planet Needs You-UNite to 
Combat Climate Change’). 
Και αν η μεγάλη γιορτή θα γίνει στη χώρα του 
Felipe Calderon, εμείς στο «Τ» θα τιμήσουμε 
την 5η Ιουνίου με το δικό μας τρόπο. Το τεύχος 

της 15ης Ιουνίου θα είναι …πράσινο. Θα «σκε-
φτεί» οικολογικά. Θα συγκεντρώσει απόψεις 
και θα αναδείξει καλές διεθνείς πρακτικές για 
το περιβάλλον, φυσικό και αστικό. Δε θα κου-
ραστούμε να το λέμε κι ας ακούγεται κοινοτυ-
πία πια: το περιβάλλον μας χρειάζεται. Κι εμείς 
αυτό, φυσικά. n 

 

ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΕ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
 

Την αντίθεσή του στην εκχώρηση μεγαλύτερου 
ποσοστού μετοχών της ΕΥΑΘ ΑΕ, πέραν αυτών 
που έχουν ήδη εισαχθεί στο χρηματιστήριο είτε 
εκχωρηθεί στη Suez (συνολικά 25%), εκφρά-
ζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το οποίο αντιτίθεται επίσης σε 
ενδεχόμενη εκχώρηση της διαχείρισης (μάνα-
τζμεντ) της εταιρίας.
Κατά το ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο δημόσιος χαρακτήρας της 
ΕΥΑΘ ΑΕ αποτελεί εγγύηση για την εξασφάλιση 
του κοινωνικού ρόλου της εταιρίας, καθώς το 
νερό δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εμπόρευμα.
Με ανακοίνωσή του, το Τμήμα εκφράζει επίσης 
φόβους ότι εκχώρηση μεγαλύτερου ποσοστού 
μετοχών και της διαχείρισης της εταιρίας θα 
φέρει –μεταξύ άλλων- συνεχείς και αλόγιστες 
αυξήσεις τιμολογίων. Το πλήρες κείμενο της 
ανακοίνωσης ακολουθεί:
«Πρόσφατα η Διυπουργική Κυβερνητική Επιτρο-
πή ανακοίνωσε την πρόθεσή της για την εκποίηση 
μεγάλου ποσοστού του μετοχικού Κεφαλαίου της 
ΕΥΑΘ Α.Ε., ενός νευραλγικού Οργανισμού με Δη-
μόσιο χαρακτήρα στην πόλη μας.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει δημοσιοποιήσει διαχρονικά τις 
θέσεις του για τον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο 
της ΕΥΑΘ Α.Ε. και εξέφρασε την αντίθεσή του στην  
εισαγωγή της εταιρίας στο Χρηματιστήριο στο πα-
ρελθόν, γνωρίζοντας  τη νομοτελειακή εξέλιξη της 
διαδικασίας  που σήμερα ολοκληρώνεται.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ πιστεύει πως ο Δημόσιος χαρα-
κτήρας της ΕΥΑΘ αποτελεί προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση του κοινωνικού ρόλου της εταιρίας, η 
οποία διαχειρίζεται το ΝΕΡΟ, ένα δημόσιο αγαθό 
που δεν μπορεί να μετατρέπεται σε εμπόρευμα.
Εκτιμά επίσης ότι εκχώρηση μεγαλύτερου ποσο-
στού των μετοχών  (πέραν του 25% που ήδη έχει  
εκχωρηθεί) καθώς και της διαχείρισης της εται-
ρίας θα έχει σαν συνέπεια :
• συνεχείς και αλόγιστες αυξήσεις τιμολογίων με 
κοινωνικά δυσμενείς επιπτώσεις.

• απώλεια κάθε μορφής δημόσιου ελέγχου στις 
αναπτυξιακές στοχεύσεις του Οργανισμού, στον 
εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση  και την επέκταση 
δικτύων και εγκαταστάσεων καθώς  και των πα-
ρεχόμενων  υπηρεσιών.
• Ταυτόχρονα δημιουργεί ανησυχίες για τις επι-
πτώσεις  στο περιβάλλον και στην υγεία των πο-
λιτών αφού η διαχείριση-διανομή του νερού αλλά 
και η διαχείριση των λυμάτων θα εξελίσσεται με 
κριτήριο το κέρδος.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ  μετά τις τελευταίες κυβερνητικές 
εξαγγελίες έθεσε προς συζήτηση το θέμα στη 
συνεδρίαση της Αντιπροσωπίας της 6ης Απριλί-
ου και  στη συνεδρίαση της Δ.Ε. της 28/4/09 και 
αποφάσισε να εκφράσει την αντίθεσή του στην 
εκχώρηση μεγαλύτερου ποσοστού των μετοχών   
καθώς και της διαχείρισης της εταιρίας. 
Την κρίσιμη αυτή περίοδο για την ανθρωπότητα, 
όπου οικονομικά μοντέλα ξέφρενης επιχειρημα-
τικότητας καταρρέουν, οι κλιματικές αλλαγές στον 
πλανήτη προβληματίζουν, τα υδατικά αποθέματα 
(ειδικά στην Ελλάδα) εξαντλούνται, δε νοείται να 
αντιμετωπίζουμε το νερό σαν προϊόν. Γιατί το νερό 
είναι δώρο της φύσης, αποτελεί κοινωνικό αγαθό 
και πρέπει να προστατεύεται και να παρέχεται και 
όχι να πωλείται.
Όσον αφορά δε στο θέμα διαχείρισης του νερού 
υποστηρίζουμε απόλυτα την αρχή εξασφάλισης 
της πρόσβασης σε καλής ποιότητας πόσιμο νερό 
για όλους τους πολίτες ανεξάρτητα της οικονομι-
κής τους δυνατότητας. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμερίζεται επίσης τον προβλη-
ματισμό και άλλων φορέων της πόλης και των 
εργαζομένων στην ΕΥΑΘ  οι οποίοι εκτιμούν  ότι 
μια τέτοια εξέλιξη θα φέρει απορύθμιση των ερ-
γασιακών σχέσεων και συνθηκών με δυσμενείς 
επιπτώσεις στις παρεχόμενες προς τους πολίτες 
υπηρεσίες και συνηγορεί υπέρ της αυτοδιοικητι-
κής- μητροπολιτικής ιδιοκτησίας της ΕΥΑΘ.» n 

ΤΟ ΣΤΕΡΝΟ ΑΝΤΙΟ 
ΣΤΗΝ ΚΑΙΤΗ

Το στερνό αντίο στην αγαπητή μας Καίτη απευθύ-
ναμε οι συνάδελφοί της στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι συνάδελ-
φοί μηχανικοί και φίλοι το απόγευμα της Τετάρτης 
29 Απριλίου.
Με ένα λευκό τριαντάφυλλο και ένα δάκρυ στις άκρες 
των ματιών μας, της ευχηθήκαμε «ώρα καλή».
Μεγάλο το κρίμα γιατί ο Θεός πήρε από κοντά μας 
ένα σεμνό και υπεύθυνο μέλος του ΤΕΕ.
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε στη 
Φλωρεντία από 1972-1979, αρχικά ως πολιτικός 
μηχανικός και στη συνέχεια ως αρχιτέκτονας μη-
χανικός. Είχε εξειδίκευση στη Ρύπανση του Περι-
βάλλοντος.
Επέστρεψε στην Ελλάδα κα εργάσθηκε ως ελεύθε-
ρος επαγγελματίας. Ήταν ενεργό μέλος σε συνδι-
καλιστικά όργανα των μηχανικών.
Από το 1991 εργαζόταν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Η αείμνηστη Καίτη διακρίθηκε για την ευγένειά 
της, το ήθος της και τη μεγάλη αγάπη να συνεισφέ-
ρει, όσα περισσότερα μπορούσε, στη μεγάλη οικο-
γένειά της, στους Μηχανικούς.
Ακούραστη και πρόθυμη, πάντα με το χαμόγελο στα 
χείλη, εργαζόταν ατελείωτες ώρες, πάντα συνεπής 
στο έργο που είχε επωμισθεί στο ΤΕΕ.
Η ευγένεια που τη χαρακτήριζε σ’ όλες τις εκδη-
λώσεις της και η συναδελφικότητά της θα συντρο-
φεύουν τις αναμνήσεις μας.

Καλό σου ταξίδι αγαπητή μας Καίτη.  n 

ΣΤΙΣ 29/11 ΟΙ «ΔΙΚΕΣ 
ΜΑΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ

Την Κυριακή 29 Νοεμβρίου πρόκειται να διεξα-
χθούν οι εκλογές για την ανάδειξη των αιρετών με-
λών στα όργανα του ΤΕΕ, ενώ οι μηχανικοί θα ση-
μειώσουν και φέτος την ψήφο τους σε ψηφοδέλτιο 
με …bar code. Τα αποτελέσματα θα εκδοθούν ηλε-
κτρονικά, όπως έγινε –για πρώτη φορά- και στις 
προηγούμενες εκλογές, οι οποίες ήταν γενικότερα 
οι πρώτες στην Ελλάδα με τη χρήση ηλεκτρονικού 
συστήματος.
Αξιοποιώντας το πρόγραμμα της «Κοινωνίας της 
Πληροφορίας», η Τράπεζα Πληροφοριών του TEE 
ανέπτυξε  ειδικό λογισμικό διαχείρισης υποψηφι-
οτήτων, παραγωγής και ελέγχου των ψηφοδελτίων, 
σάρωσης, αναγνώρισης, ελέγχου και καταμέτρη-
σης των ψηφοδελτίων, καθώς και έκδοσης των 
αποτελεσμάτων.
Έτσι, τα μόνα χέρια με …στυλό στην όλη διαδικα-
σία, θα είναι και φέτος αυτά του ψηφοφόρου (για 
τη σταυροδοσία) και του (δικαστικού) προέδρου 
της Εφορευτικής Επιτροπής.   n 
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159 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΑΠΟ 39 ΧΩΡΕΣ 
ΔΙΝΟΥΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 2η Biennale, 24 Μαΐου- 27 Σεπτεμβρίου

Περισσότερους από 150 καλλιτέχνες, προερχό-
μενους από 39 χώρες, συγκεντρώνει η φετινή 2η 
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, που 
διοργανώνει το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέ-
χνης από 24 Μαΐου- 27 Σεπτεμβρίου 2009, με την 
υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Η διορ-
γάνωση συνενώνει 12 φορείς της Θεσσαλονίκης, 
αναπτύσσεται σε 28 χώρους και πλαισιώνεται από 
12 εκθέσεις-δράσεις. 
Την επιμέλεια με γενικό θέμα «Πράξις: Τέχνη σε 
αβέβαιους καιρούς» συνυπογράφουν οι Bisi Silva 
από τη Νιγηρία (Διευθύντρια Κέντρου Σύγχρονης 
Τέχνης στο Λάγος), η Gabriela Salgado (Επιμελή-
τρια Δημοσίων Προγραμμάτων στην Tate Modern 
και Ανεξάρτητη Επιμελήτρια) από την Αργεντινή 
και η Συραγώ Τσιάρα, διευθύντρια του Κέντρου 
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης.
Στο βιβλίο του με τον προκλητικό τίτλο «Μετά τη 
θεωρία», ο Άγγλος θεωρητικός Terry Eagleton 
επιχειρηματολογεί όχι για το θάνατο της θεωρίας, 
αλλά για τον επαναπροσδιορισμό των στόχων και 
των πεδίων έρευνάς της. Θα μπορούσε ενδεχομέ-
νως αυτή η εποχή της αβεβαιότητας να αποτελέ-
σει την κατάλληλη στιγμή για την αναθεώρηση της 
εγγενούς αξίας της καλλιτεχνικής πρακτικής; 
Την κατάλληλη στιγμή για τη διερεύνηση της τέ-
χνης ως προνομιακού πεδίου ελεύθερης σχετικά 
έκφρασης ιδεών και σκέψεων και εναλλακτικής 
θεώρησης του κόσμου και του κοινωνικού περι-
βάλλοντος; Μιας τέχνης που επανέρχεται στη ζωή, 
στην Πράξη, στη δημιουργική δραστηριότητα που 
συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικής άποψης και 
στο νέο τρόπο σκέψης και ύπαρξης. Σύμφωνα με 
την αρχαία κινεζική φιλοσοφία, επανάσταση εί-
ναι η επανευθυγράμμιση με την τάξη του κόσμου. 
Μήπως ήρθε η ώρα για μια αληθινή επανάσταση; 
Μπορεί η τέχνη να προσφέρει ένα παράθυρο ευ-
καιρίας στους αβέβαιους αυτούς καιρούς;  
Στη σχετική ιστοσελίδα www.thessaloniki 
biennale.gr θα παρουσιάζεται σταδιακά το πλή-
ρες πρόγραμμα εκθέσεων και δράσεων (με ακρι-
βείς ημερομηνίες εγκαινίων και διάρκειας) που 
θα αναπτυχθούν στα διάφορα σημεία της πόλης 
με τη συνεργασία πολλών πολιτιστικών φορέων. 
Στο πλαίσιο του κεντρικού εικαστικού προγράμμα-
τος της έκθεσης, 57 καλλιτέχνες από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό θα παρουσιάσουν τα έργα τους. 
Η επιμέλεια είναι των Bisi Silva (βοηθός επιμε-
λητή: Δόμνα Γούναρη), Gabriela Salgado (βοηθός 
επιμελητή: Αρετή Λεοπούλου) και Συραγώ Τσιάρα 
(βοηθός επιμελητή: Δόμνα Γούναρη). 
Τα έργα των καλλιτεχνών θα παρουσιαστούν στους 
εξής χώρους: Αποθήκη Γ, Αποθήκη 13, κτίριο πα-
λαιών Ψυγείων και Αντλιοστάσιο στο Λιμάνι Θεσ-

σαλονίκης, Υπαίθριοι Χώροι Λιμανιού, Μπεζεστένι, 
Βιβλιοπωλείο ΜΙΕΤ, Μπαζάρ Χαμάμ, Λουτρά Παρά-
δεισος, Αίθριο Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, 
Αίθριο Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, 
Αγιορείτικη Εστία (Μέγαρο Νεδέλκου), Υπαίθριοι 
Χώροι στην πόλη, Bar-restaurant. Τα εγκαίνια στους 
συγκεκριμένους χώρους θα πραγματοποιηθούν στις 
24 Μαΐου και το κοινό θα μπορεί να επισκέπτεται τις 
εκθέσεις μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου.

n ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οι επιμελήτριες διευκρινίζουν ότι «η 2η Μπιενάλε 
αναπτύσσεται ως μία πρόταση διαδρομής στο κέ-
ντρο της Θεσσαλονίκης με αφετηρία το λιμάνι και 
κατεύθυνση προς το ιστορικό και εμπορικό κέντρο 
της πόλης εντάσσοντας οθωμανικά μνημεία, πλα-
τείες, θεσμικούς και εναλλακτικούς χώρους. Στην 
ουσία, σχεδιάστηκε ως μία πρόσκληση να ξανα-
δούμε τις σύνθετες δομές της σύγχρονης πόλης 
και τα πολιτισμικά της στρώματα με διαφορετικό 
βλέμμα. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο εγχείρημα 
που δεν επιδιώκει να αναπαράξει στερεοτυπικές 
δομές μεγάλων διεθνών διοργανώσεων. Ένα πο-
λυδιάστατο πρόγραμμα που οργανώσαμε προκρί-
νοντας τη συλλογικότητα ως μέθοδο επιμελητικής 
δράσης. Καλλιτέχνες διαφορετικών γενεών και 
βαθμού αναγνωρισιμότητας συνυπάρχουν μέσω 
του έργου τους σ’ ένα δημιουργικό διάλογο, σε 
μία ανοιχτή πλατφόρμα επικοινωνίας. Τα ίδια τα 
έργα, η ποιότητα, η ωριμότητα και η ειλικρίνεια 
των προθέσεων τους όρισαν τα κριτήρια επιλογής 
μας, χωρίς προειλημμένες αποφάσεις. Μέσα από 
το βλέμμα των καλλιτεχνών επιχειρούμε να βρούμε 
εναλλακτικούς τρόπους σήμανσης της σύνθετης 
εποχής μας, να αμφισβητήσουμε το αδιέξοδο της 
κρισιμότητας των καιρών και να επαναπροσδιορί-
σουμε το νόημα της καλλιτεχνικής πράξης». 
Το πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων πε-
ριλαμβάνει έκθεση του European Mobile Lab 
for Interactive Media Artists/ e-MobilArt (20/5-
10/6), φεστιβάλ Performance (24-30/5), τις εκ-
θέσεις «PAINT-ID», η οποία αποτελεί αποτίμηση 
του ρόλου της ζωγραφικής στη σύγχρονη τέχνη 
(24/5-31/7), «Αποκάλυψη/ Υπογραμμίζοντας τη 
μνήμη» (27/5-31/8), ‘’Face to Face (Face a faces)’’ 
(25/5-14/7 και 16/7-15/9), «1.000+1 ΠΡΑΞ(Ε)ΙΣ» 
(2/9-5/10), «Πολιτικό-Προσωπικό» (11/9-23/10), 
τo Workshop Νέων Καλλιτεχνών σε δύο φάσεις 
(15-21/6 και 23/9-τέλος Οκτωβρίου), «Elektros 
(Μπάμπης Βέκρης)» (17/6-30/8), το Πανόραμα 
Σύγχρονης Ελληνικής Χαρακτικής (18/6-12/9) και 
η δράση «Η Μπιενάλε πάει …σχολείο!», επίσης 
σε δύο φάσεις (Ιούνιος και Σεπτέμβριος). n 

1ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ 
ΜΠΑΣΚΕΤ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
21 & 23 Μαΐου

Τις τελευταίες ημέρες στα πρωτοσέλιδα των εφη-
μερίδων κυριάρχησε το πέμπτο πανευρωπαϊκό 
κύπελλο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ, που σί-
γουρα έγραψε ιστορία στην πορεία της ελληνικής 
καλαθοσφαίρισης. Μην ξεχνιόμαστε όμως: στο 
δικό μας «γήπεδο» παίζονται μεγάλοι αγώνες, 
που υπόσχονται θεαματικές αναμετρήσεις και με-
γάλες συγκινήσεις. Το τουρνουά μπάσκετ μηχανι-
κών έχει ήδη ξεκινήσει και, φυσικά, η παρουσία 
όλων κρίνεται απαραίτητη στους ημιτελικούς και 
στους τελικούς, οι οποίοι θα γίνουν στα γήπεδα 
ΔΑΚΘ Θέρμης και ΔΑΚΝΡ Ν. Ρύσιου, στις 21 και 
23 Μαΐου του 2009.

Οι ομάδες που θα πάρουν μέρος στο τουρνουά 
είναι: 
Α’ όμιλος: 
ΣΜΕΔΕΚΕΜ (1α), ΧΗΜΙΚΟΙ (1β), ΣΜΗΒΕ (1γ), 
ΣΠΕΔΕΘ (1δ)

Β’ όμιλος: 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ (2α), ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ (2β), ΠΑ-
ΛΑΙΜΑΧΟΙ (2γ), ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ (2δ)

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής:

1η αγωνιστική: Δευτέρα 11 Μαΐου 2009
ΔΑΚΘ: ώρα 20.00 1α-1β, ώρα 21.30 2α-2β
ΔΑΚΝΡ: ώρα 20.00 2γ-2δ, ώρα 21.30 1γ-1δ

2η αγωνιστική: Πέμπτη 14 Μαΐου 2009
ΔΑΚΘ: ώρα 20.00 1β-1δ, ώρα 21.30 2β-2δ
ΔΑΚΝΡ: ώρα 20.00 2α-2γ, ώρα 21.30 1α-1γ

3η αγωνιστική: Δευτέρα 18 Μαΐου 2009
ΔΑΚΘ: ώρα 20.00 1β-1γ, ώρα 21.30 2α-2δ
ΔΑΚΝΡ: ώρα 20.00 2β-2γ, ώρα 21.30 1α-1δ

ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ: Πέμπτη 21 Μαΐου 2009
ΔΑΚΘ: ώρα 20.00 Α1-Β2, ώρα 21.30 Α2-Β1

ΤΕΛΙΚΟΣ: Σάββατο 23 Μαΐου 2009
ΔΑΚΝΡ: ώρα 20.00 ΜΙΚΡΟΣ, 
ώρα 21.30 ΜΕΓΑΛΟΣ n 
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ΜΕΤΑ-ΓΡΑΦΕΣ Ή ΑΣΚΗΣΕΙΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ 
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 

Διάλεξη με τίτλο «Μετα-γραφές ή ασκήσεις το-
πογραφίας», πραγματοποίησε στις 2 Απριλίου, στο 
κατάμεστο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού 
Πολιτισμού, ο πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτό-
νων του ΑΠΘ, Νίκος Καλογήρου, συνεχίζοντας τον 
κύκλο παρουσιάσεων σημαντικών μηχανικών της 
Κεντρικής Μακεδονίας, που διοργανώνει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης Επιτροπής 
Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Τον ομιλητή καλωσόρισε 
ο πρόεδρος της Μόνιμης Επιτροπής (ΜΕ) Αρχιτε-
κτονικών Θεμάτων, Θανάσης Παπάς.
Στη διάρκεια της παρουσίασης, οι παρευρισκόμε-
νοι κινήθηκαν σε μια νοητή διαδρομή, που ακο-
λούθησε τα αρχιτεκτονικά βήματα του κ. Καλογή-
ρου  και των συνεργατών του από την Άνω Πόλη 
και το Πανόραμα, μέχρι τη Χαλκιδική, την Πιερία 
και το Βέρμιο, τις καπναποθήκες της Καβάλας 
και την πλατεία Ομονοίας.
Όπως τόνισε ο κ. Καλογήρου, η αναζήτηση ενός 
ουσιαστικού αρχιτεκτονικού σχεδιασμού  παρα-
μένει ένα από τα πρωταρχικά και διαχρονικά επί-
καιρα προβλήματα, καθώς πάντα η αρχιτεκτονική 
δημιουργεί ένα κέλυφος, ένα ‘δοχείο ζωής’, που 
παρέχει προστασία και ιδιωτικότητα στον άνθρω-
πο απέναντι σε ένα όχι πάντα φιλικό περιβάλλον 
είτε αυτό είναι φυσικό είτε αστικό. Τα κυριότερα 
σημεία της διάλεξης του κ. Καλογήρου ακολου-
θούν:
«Κατ’ αρχήν θέλω να ευχαριστήσω τo TEE για την 
ευκαιρία που μου δίνει να παρουσιάσω ένα μέρος 
από το προσωπικό μου έργο. Μέχρι σήμερα είχα 
την ευκαιρία να αναφερθώ και να σχολιάσω ζητή-
ματα αρχιτεκτονικής και πόλης, ή να παρουσιάσω 
το έργο άλλων δημιουργών. Σπάνια όμως δίνεται 
η ευκαιρία συνολικής αναφοράς σε μελέτες και 
υλοποιήσεις που έγιναν με προσωπική μου ευθύ-
νη ή συμμετοχή. Είναι εξάλλου γεγονός ότι μέχρι 
την προηγούμενη γενιά οι δημιουργοί απέφευγαν 
να αναφέρονται στο έργο τους, οι ίδιοι και όταν το 
έκαναν συχνά περιορίζονταν σε μια τεχνική περι-
γραφή της λύσης και των υλικών.
Η παρουσίαση και ιδιαίτερα ο σχολιασμός μιας 
προσωπικής προσέγγισης δεν είναι ευχερής, κα-
θώς η εσώτερη συνθετική διαδικασία διατηρεί 
μια σχετική αυτονομία και διαμορφώνεται τελικά 
μέσα από μια διαισθητική και ενστικτώδη προ-
σέγγιση. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να επιχειρείται η 
τοποθέτηση του έργου στο ευρύτερο περιβάλλον 
και στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που ανή-
κει. 
Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα της ελληνικής κοινωνίας 
και της Θεσσαλονίκης της πόλης όπου ζω ειδι-
κότερα, στη σημερινή μεταβατική συγκυρία είναι 
η παρατηρούμενη διάσταση μεταξύ ορισμένων 
οικονομικοκοινωνικών και πολιτισμικών εξε-
λίξεων. Από τη μιά μεριά ο δυτικός κόσμος δεν 
προτείνει μια ισχυρή ιδεολογική ταυτότητα, απλά 
μια μάλλον αναγκαστική προσαρμογή στην πα-
γκοσμιοποίηση, κάτι που στην Ελλάδα παίρνει τη 
μορφή της ευρύτερης συναίνεσης και σύγκλισης 
στα δεδομένα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πο-
λιτισμικό επίπεδο με ένα φαινομενικά παράδοξο 
τρόπο διαφαίνεται συχνά μια αντίρροπη κίνηση 
προς τη συντήρηση και την παράδοση σε επίπεδο 
κοσμοθεωρίας, κάτι που έχει άμεσες επιπτώσεις 
και στο πεδίο της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. 
Οι αντιφάσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν είτε 
σε μια υιοθέτηση μιας παγκόσμιας επιπόλαιης 
αρχιτεκτονικής ‘lifestyle’ είτε σε μια μικροαστική 

σκηνογραφική προσαρμογή στην παράδοση. 
Η αναζήτηση ενός ουσιαστικού αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού  παραμένει σε αυτό το πλαίσιο ένα 
από τα πρωταρχικά και διαχρονικά επίκαιρα προ-
βλήματα, καθώς πάντα η αρχιτεκτονική δημιουρ-
γεί ένα κέλυφος, ένα ‘δοχείο ζωής’ που παρέχει 
προστασία και ιδιωτικότητα στον άνθρωπο απένα-
ντι σε ένα όχι πάντα φιλικό περιβάλλον είτε αυτό 
είναι φυσικό είτε αστικό. Αντίστοιχα η προσωπική 
μου θέση είναι ότι η σύνθεση ενός έργου στην Ελ-
λάδα ενταγμένη στην παγμοσμιότητα της αρχιτε-
κτονικής δε θα πάψει ποτέ να έχει άμεση σχέση 
με τον τόπο και το τοπίο στα οποία εντάσσεται. 
Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τη διαμόρφωση των 
απόψεων των υπευθύνων αρχιτεκτόνων - δημι-
ουργών. Γι’ αυτό είναι απαραίτητες ορισμένες 
αναφορές στο ευρύτερο περιβάλλον όπου κυοφο-
ρήθηκαν και σχηματίστηκαν οι προσωπικές μου 
απόψεις και στις άλλες παράλληλες δραστηριό-
τητές μου. 
Η προσέγγιση μου στο σχεδιασμό διαμορφώθη-
κε από τη μόνιμη σχέση μου με το τμήμα Αρχιτε-
κτόνων του Α.Π.Θ., που αποτελεί  μία διαχρονική 
όαση στους περιορισμένους ορίζοντες της με-
ταπολεμικής Θεσσαλονίκης. Η μαθητεία κοντά 
στους καθηγητές που διαμόρφωσαν τη σχολή της 
Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια η ενασχόληση με 
τη διδασκαλία διευκόλυνε τη συνεχή εγρήγορση 
που ενθαρρύνεται από την καθημερινή επαφή με 
νέες ιδέες. Η εμβάθυνση στην αστική κλίμακα με 
τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και η πα-
ράλληλη δραστηριότητα αναγνώρισης με πολλα-
πλά μέσα - φωτογραφίες, έρευνες, αποτυπώσεις 
- παραδοσιακών αλλά και σύγχρονων καθημερινών 
οικισμών διαμόρφωσαν την επιστημονική αλλά και 
τη συνθετική μου ταυτότητα. Η αναλυτική παρουσί-
αση διαρθρώνεται στις ακόλουθες ενότητες:
1. επιρροές / δάσκαλοι 
2. η τοπική αρχιτεκτονική / η «σχολή» της Θεσ-
σαλονίκης 
3. τα πρώτα έργα / η κατανόηση της παράδοσης 
4. πόλη και δημόσια αρχιτεκτονική / μία άρρηκτη 
σχέση 
5. οι πρόσφατες κατοικίες / ο τόπος: μεταφράσεις 
και μεταγραφές 
6. εφήμερες και πειραματικές εφαρμογές / τοπο-
γραφία και τοπολογία    
7. το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Θεσσαλονίκης  
2005-2009
Το μεγαλύτερο τμήμα του υλοποιημένου έργου 
αφορά στη μελέτη κατοικιών, που αποτελούν 
πρωταρχικές για την αρχιτεκτονική συνθέσεις 
μικρής κλίμακας και εκφράζουν καθαρότερα κά-
ποιες προσωπικές εμμονές. Ένα σημαντικό μέρος 
του συνθετικού έργου  που αναφέρεται στον αστι-
κό σχεδιασμό ή τη δημόσια αρχιτεκτονική έγινε 
με διάφορες αφορμές-συνήθως συμμετοχές σε 
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Η εγγενής δυσκο-
λία εφαρμογής αυτής της κλίμακας στην Ελλάδα 
οδηγεί σε συνθέσεις περισσότερο ελεύθερες, αν 
και η δυνατότητα υλοποίησης αποτελεί πάντα βα-
σική επιλογή της προσέγγισης. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις συνθέσεις μικρής κλίμακας, εσωτερι-
κών χώρων ή σχεδιασμού εκθέσεων επιτρέπουν 
αυξημένη ελευθερία έκφρασης και συνιστούν  
ευκαιρίες για πειραματισμούς και δοκιμές.
Επιχειρώντας ένα προσωρινό συμπέρασμα θα 
μπορούσα να χαρακτηρίσω την προσωπική συν-
θετική προσέγγιση ως εμπειρία συνόρων, μία δι-

αρκή προσπάθεια μεταγραφής και μετάφρασης:
• της διαχρονικής τυπολογίας, της μεσογειακής 
παράδοσης, της ευρωπαϊκής πολεοδομίας, του 
ελληνικού και διεθνούς μοντερνισμού σε αρχιτε-
κτονικές αποφάσεις
• των τοπογραφικών, περιβαλλοντικών και κλιμα-
τολογικών συνθηκών σε διάταξη όγκων και δια-
μόρφωση της επιδερμίδας των κελυφών
• της πληροφορίας σε χειρονομία, των δεδομέ-
νων σε γεωμετρία και
• σε τελευταία ανάλυση, του προϋπολογισμού σε 
επιλογή υλικών και υφής.
Ελπίζω ότι τα παραπάνω διαμορφώνουν ένα προ-
σωπικό ιδίωμα επιτρέποντας τη διαρκή κίνηση με 
βαθμιαία βήματα. Αυτό διευκολύνει την ανάγνωση 
της εξελικτικής πορείας, με δεδομένο ότι κάθε 
έργο εμπεριέχει σε μεγάλο ποσοστό στοιχεία από 
το αντίστοιχο προηγούμενο, ενώ ενσωματώνει και 
νέα ευρήματα. Αυτή η πορεία, αν και δεν παρέχει 
το ασφαλέστερο αποτέλεσμα, αμφισβητεί διαρ-
κώς, ακόμα και τις προσωπικές αντιλήψεις, κα-
θώς εγείρει και απαντά νέα ερωτήματα. Έτσι στα 
πρόσφατα έργα εξερευνώνται νέες γεωμετρίες 
που επιχειρούν μια τολμηρότερη προσαρμογή της 
μορφής στη χρήση, σε αντίστιξη με την ενδεχόμε-
νη ακαμψία που  διακρίνουμε σήμερα σε ορισμέ-
νες παραλλαγές του «παραδοσιακού» μοντέρνου 
που εξακολουθούν να κυριαρχούν στην ελληνική 
σκηνή.» n



ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΟΛΥ-
ΜΕΣΩΝ στο Λευκό Πύργο:
Ισόγειο: «Ο χώρος και ο 
χρόνος»
1ος όροφος: «Θεσσαλονί-
κη- Μεταμορφώσεις»
2ος όροφος: «Μνημεία 
και ιστορία»
3ος όροφος: «Πατρίδα 
των ανθρώπων»
4ος όροφος: «Στους δρό-
μους του εμπορίου»
5ος όροφος: «Το τερπνόν 
μετά του ωφελίμου»
6ος όροφος: «Γεύσεις»

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ με 
πέντε ενότητες που φωτί-
ζουν όψεις του πολιτισμού 
που αναπτύχθηκε στη 
Μακεδονία από την αυγή 
της Προϊστορίας έως την 
ύστερη αρχαιότητα:
-  Η ζωή στην προϊστορική 
Μακεδονία
- Προς τη γένεση των 
πόλεων
- Στη Μακεδονία από τον 
7ο αι. π.Χ. ως την ύστερη 
αρχαιότητα
- Θεσσαλονίκη, Μακεδο-
νίας μητρόπολις
- Ο Χρυσός των Μακεδό-
νων, Αρχαιολογικό Μου-
σείο, Θεσσαλονίκη.

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

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, με 
θέμα «Μακεδονίας νόμι-
σμα» από τη συλλογή της 
Alpha Bank, 27 Φεβρου-
αρίου – 8 Ιουνίου 2009, 
Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης (αίθουσα 
«Μ. Ανδρόνικος»), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
των Δημήτρη Μεράντζα 
και İrfan Őnűrmen, με 
τίτλο «Διασταυρώσεις / 
Intersections», 2 Απριλίου 
- 31 Μαΐου του 2009, Κρα-
τικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Μονή Λαζαριστών, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ γλυπτικής, κα-
τασκευών και χαρακτι-
κής μελών του Συλλόγου 
Εικαστικών Καλλιτεχνών 
Β.Ε.(ΣΚΕΤΒΕ), 27 Απρι-
λίου – 19 Μαΐου 2009, 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής ΔΘ 
(Αγγελάκη), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Ματωμένος γάμος» 
του Φεδερίκο Γκαρθία 
Λόρκα, 6 Μαρτίου – 24 
Μαΐου 2009, ΚΘΒΕ, φου-
αγιέ κτιρίου Εταιρείας 
Μακεδονικών Σπουδών, 
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Βασιλιάς Ληρ» του Ουίλ-
λιαμ Σαίξπηρ, 28 Φεβρου-
αρίου – 24 Μαΐου 2009, 
ΚΘΒΕ, Βασιλικό  Θέατρο, 
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Rock Story» της 
Λείας Βιτάλη, 13 Μαρτίου 
– 25 Μαΐου 2009, ΚΘΒΕ, 
Μονή Λαζαριστών (σκηνή 
«Σωκράτης Καραντινός»), 
Θεσσαλονίκη.
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2η ΜΠΙΕΝΑΛΕ Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, με θέμα «Πράξις: Τέχνη σε 
αβέβαιους καιρούς», (περισσότεροι από 150 καλλιτέχνες/ 39 χώρες/ 12 φο-
ρείς της πόλης/ 28 χώροι/ 12 εκθέσεις-δράσεις), 24 Μαΐου- 27 Σεπτεμβρίου 
2009,  Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με την υποστήριξη του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ του European Mobile Lab for Interactive Media Artists, με τίτλο «e-
MobiLArt» “ 20 Μαΐου – 10 Ιουνίου 2009, Αποθήκη Β1, Λιμάνι, Θεσσαλονίκη.
• ΦΕΣΤΙΒΑΛ PERFORMANCE, 30 καλλιτέχνες από Ελλάδα, ΗΠΑ, Πορτογαλία, 
Δανία, Νιγηρία, Καναδά, Ρουμανία, Πολωνία, Ελβετία, Γερμανία, Κίνα, Ισπα-
νία, Γαλλία και Ιαπωνία, 24 – 30 Μαΐου 2009. Ιστορικά Μνημεία της πόλης, 
Διαδρομή Εκθεσιακών Χώρων Κεντρικού Προγράμματος Μπιενάλε, Ολύμπιον 
(φουαγιέ-εξωτερικός χώρος), Πλατεία Ναυαρίνου, Πλατεία Αριστοτέλους, 
Υπαίθριος Χώρος Λευκού Πύργου κλπ, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο «PAINT-ID», 24 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2009, 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ 11 σύγχρονων, Σέρβων καλλιτεχνών, με τίτλο «Αποκάλυψη / Υπο-
γραμμίζοντας τη Μνήμη (Disclosure – Underlined Memory)» 27 Μαΐου – 31 
Αυγούστου 2009, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «face to face (face a faces)», σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Φωτογραφίας
Α’ Μέρος: Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης (25 Μαΐου – 14 Ιουλίου) 
Β’ Μέρος: Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (16 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου)
• WORKSHOP ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ  
Α΄ Φάση: 15 - 21 Ιουνίου, Δήμος Θέρμης
Β΄Φάση: 23 Σεπτεμβρίου – τέλη Οκτωβρίου, Artforum Vilka Γκάλερι
• ΕΚΘΕΣΗ ELEKTROS (Μπάμπης Βέκρης) εγκαταστάσεις στο χώρο, περιβάλ-
λοντα και επιτοίχιες συνθέσεις, 17 Ιουνίου – 30 Αυγούστου 2009, Αποθήκη Β1, 
Λιμάνι, Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ, 
αν. καθηγητή Γιώργου Κατσάγγελου, με τίτλο «Προσπαθώντας περισσότε-
ρο», 7 Μαΐου – 14 Ιουνίου 2009, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 
159Α) Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο Ερωτευμένος Πειρα-
τής» του Θέμη Μουμου-
λίδη, 20 Νοεμβρίου 2008 
- 22 Μαΐου 2009, ΚΘΒΕ 
– Παιδική Σκηνή, Βασιλι-
κό Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Μικρά συζυγικά εγκλή-
ματα» του Έρικ-Εμάνουελ 
Σμιτ, 7 Απριλίου - 17 Μαΐ-
ου 2009, Θέατρο Σοφούλη 
(Σοφούλη & Τραπεζού-
ντος), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΕΙΣ «1Χ4» με 4 έργα σε 
εναλλασσόμενο ρεπερτό-
ριο: «Που είναι ο Τάσος 
που Ερωτεύτηκα;» της 
Χαρούλας Αποστολίδου, 
«2η Ευκαιρία» του Γιώρ-
γου Ηλιόπουλου, «Σαν 
τα Σκυλιά» του Ρίτσαρντ 
Ζάϊντλικ και «Επιστρο-
φή στον Παράδεισο» του 
Φίλιπ Ρίντλεϊ, 22 Απριλίου 
- 24 Μαΐου 2009, Μικρό 
Θέατρο της Μονής Λαζα-
ριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Γιάννης Μόραλης, σχέδια 1934 -1994», 9 Απριλίου – 28 Ιουνίου 
2009, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, με τη συνεργασία της γκαλερί Ζου-
μπουλάκη, Πολιτιστικό Κέντρο ΜΙΕΤ (Βασ. Όλγας 108), Θεσσαλονίκη.



ΕΚΘΕΣΗ για την αναπη-
ρία, την αποκατάσταση, 
την ειδική εκπαίδευση, 
την ανεξάρτητη διαβίω-
ση, τις προσαρμοσμένες 
τεχνολογίες και τους ανε-
ξάρτητους τρόπους ζωής, 
με τίτλο «AUTONOMIA 
EXPO» 15 - 17 Μαΐου 
2009, περιοδικό «ΑΝΑ-
ΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ» και www.
disabled.gr,  Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας, Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ «ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΡ-
ΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 2008», 
14  Απριλίου – 7 Ιουνίου 
2009,, Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής, Μουσείο 
Μπενάκη (Πειραιώς 138), 
Αθήνα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με τίτλο 
«Along-Arc and Back-
Arc Attenuation, Site 
Response, and Source 
Spectrum for the 
Intermediate-Depth 
January 8, 2006, M 
6.7 Kythera, Greece, 
Earthquake from Velocity 
Sensor and Acceleration 
Sensor Data», με ομιλη-
τή τον  Dr. David Boore, 
USGS, 27 Μαΐου 2009 
(12:00-12:45), Ινστιτού-
το Τεχνικής Σεισμολο-
γίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) σε 
συνεργασία με το MARIE 
CURIE RESEARCH 
FELLOWSHIPS project 
TOK-DEV, “International 
Transfer of Seismological 
Advanced Knowledge and 
Geophysical Research” 
(ITSAK-GR), αίθουσα 
διαλέξεων του ΙΤΣΑΚ (Γε-
ωργικής Σχολής 46, 2ος  
όροφος, Φοίνικας), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με τίτλο 
«The April 6th 2009 
(Mw 6.3) L’Aquila [Italy] 
earthquake: preliminary 
results», με ομιλητή τον  
Dr. Giovanna Cultrera, 
INGV, 20 Μαΐου 2009 
(12:00-12:45), Ινστιτού-
το Τεχνικής Σεισμολο-
γίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) σε 
συνεργασία με το MARIE 
CURIE RESEARCH 
FELLOWSHIPS project 
TOK-DEV, “International 
Transfer of Seismological 
Advanced Knowledge and 
Geophysical Research” 
(ITSAK-GR), αίθουσα 
διαλέξεων του ΙΤΣΑΚ 
(Γεωργικής Σχολής 46, 
2ος  όροφος, Φοίνικας), 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ κέρινων ομοιωμάτων από το Μουσείο της 
Αγίας Πετρούπολης, 18 Μαρτίου – 16 Ιουνίου 2009, 
Δήμος Θεσσαλονίκης, περιστύλιο κινηματοθέατρου 
«Αριστοτέλειον» (Εθν. Αμύνης 2), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ (κατασκευή, εγκατάσταση, φωτογρα-
φία και video) της Αλεξάνδρας Χαριτίδου, με 
τίτλο «Αποτυπώματα», 2 Απριλίου - 15 Μαΐου 
2009, γκαλερί ΖΗΤΑ-ΜΙ (Πρ. Κορομηλά 1), Θεσ-
σαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Μάγδας Βαμβατήρα, 9 – 30 Μαΐου 2009, αίθουσα τέχνης (Ανδρούτσου 2), 
Κατερίνη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Τάνιας Δημητρακοπούλου, 
με τίτλο «Θάλασσες», 5 – 31 Μαΐου 2009, αίθουσα τέ-
χνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του Helmut Middendorf, με τίτλο «Over 
the Under the Over », 29 Απριλίου – 31 Μαΐου 2009, 
Μουσείο Μπενάκη και Μακεδονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς 138 & 
Ανδρονίκου), Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ της Άλεξ Μυλωνά, με τίτλο 
«Τέχνη και Ζωή», 8 Μαΐου - 30 Ιουνίου 2009, Μα-
κεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Υπουργείο 
Μακεδονίας Θράκης σε συνεργασία με το Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης Φλώρινας, Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης Φλώρινας, (κτήριο Εξάρχου, Ταγματάρχου 
Φουλεδάκη 8), Φλώρινα.

ΕΚΘΕΣΗ  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Μάξιμου Χρυσομαλλίδη, με τίτλο «Μουσειακά τοπία», 
15 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2009, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και Α’ Τομέας 
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Εικαστικών Τεχνών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του 
ΑΠΘ, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Επι-
χειρηματική Αποστολή 
στην Ελλάδα. Εξοικονόμη-
ση ενέργειας στα κτίρια», 
στο πλαίσιο Συμποσίου 
– Επιχειρηματικών συνα-
ντήσεων (18-21/05), 18 
Μαΐου 2009, Ελληνο-
γερμανικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο και ΤΕΕ/ΤΚΜ, Hotel 
Nikopolis (Ασκληπειού 
16- 18, Πυλαία), Θεσσα-
λονίκη.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο «1ο 
Διεθνές Συμπόσιο και 
Εκπαιδευτικό Εργαστή-
ριο Ενέργειας, Ανάλυσης 
Κύκλου Ζωής και Αειφο-
ρίας», 4 – 6 Ιουνίου 2009, 
ELCAS σε συνεργασία με 
την Ευρωπαϊκή δράση 
COST C24 - COSTeXergy 
και το UNEP/SETAC Life 
Cycle Initiative, Νίσυρος.

ΗΜΕΡΙΔΑ με τίτλο «Νο-
μιμοποίηση” των ημιυπαί-
θριων χώρων», 18 Μαΐου 
2009, ΤΕΕ σε συνεργασία 
με το Δικηγορικό Σύλλο-
γο Αθηνών, την Ένωση 
Δικαστικών Λειτουργών 
του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας (ΕΔΑΣτΕ) και 
την Επιστημονική Εταιρία 
Πολεοδομικού και Χωρο-
ταξικού Δικαίου (ΕΕΠΧΔ), 
αίθουσα τελετών του ΔΣΑ 
(Ακαδημίας 60), Αθήνα.



ΜΙΑ ΜΠΟΜΠΙΝΑ 
ΞΕΤΥΛΙΓΕΙ ΤΟ ΣΙΝΕΜΑ 

Επιμέλεια: Νάσια Χουρμουζιάδη, Αρχιτέκτων, δρ μουσειολογίας

Στις 9 Μαΐου το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσα-
λονίκης εγκαινιάστηκε για τέταρτη φορά. Για ένα 
φορέα με λιγότερα από 15 χρόνια ζωής το πράγμα 
θα ήταν μάλλον αστείο, αν δεν υπήρχαν συγκεκρι-
μένοι λόγοι που έκαναν αναγκαία τη ριζική ανα-
διαμόρφωσή του. Εκείνο που δε χρειαζόταν ανα-
διαμόρφωση, μιας και φαίνεται ότι δεν είχε μέχρι 
τώρα ολοκληρωμένα προσδιοριστεί, ήταν η σκοπι-
μότητα ύπαρξης και η φυσιογνωμία του Μουσείου 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το γεγονός ότι 
είναι το μοναδικό στην Ελλάδα μουσείο αφιερω-
μένο στο σινεμά, δεν ήταν ικανό να ισοσταθμίσει 
την ανισομέρεια και τον αποσπασματικό χαρακτή-
ρα των συλλογών του -τη βάση ως είθισται ενός 
μουσειακού οργανισμού-, καθώς και την έλλειψη 
συστηματικής επιστημονικής τους τεκμηρίωσης. 
Από την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη στο χώρο του 
όποιου αφηγηματικού άξονα μπορούσαν οι συλ-
λογές αυτές να υποστηρίξουν, σκάλωνε -κυριολε-
κτικά- στον πυκνό δομικό κάναβο της Αποθήκης 
Α’. Προθήκες και μηχανήματα συνωθούνταν στο 
λιγοστό επιμήκη χώρο που άφηναν ελεύθερο οι 
τέσσερις αίθουσες προβολής και οι ευάριθμοι 
γραφειακοί χώροι, αποτέλεσμα της ανορθολογι-
κής και διοικητικής εμπνεύσεως διαίρεσης της 
ενιαία διαμορφωμένης Αποθήκης σε Μουσείο Κι-
νηματογράφου και Μουσείο Φωτογραφίας. 

n Αναδιοργάνωση
Η αναδιοργάνωση λοιπόν δεν μπορούσε παρά να 
γίνει σε «μηδενική βάση». Ξεπεράσαμε το άγχος 
των πραγμάτων της συλλογής, που όσο και να τα 
ξεσκονίζαμε δε φαίνονταν ικανά να πουν παρά 
μια ιστορία ψυχρή και μίζερη και αποφασίσαμε 
να παρουσιάσουμε μια άλλη συλλογή, άυλη αλλά 
παλλόμενη: μια «συλλογή στιγμών θέασης». Να 
διηγηθούμε την ιστορία του ελληνικού σινεμά μέσα 
από τα μάτια του θεατή, επιχειρώντας να αναπα-
ραγάγουμε τη μαγεία δεκάδων κινηματογραφικών 
αναμνήσεων που φτάνουν μέχρι τις αρχές του 20ου 
αιώνα. Στοχεύαμε, λοιπόν, σε ένα μουσείο που όχι 
απλώς να μιλά για τον κινηματογράφο, αλλά να εί-
ναι το ίδιο οργανωμένο κινηματογραφικά. 
Το πρώτο πρόβλημα ήταν η ίδια η διαμόρφωση του 
ισογείου της Αποθήκης Α΄ έτσι ώστε να εξασφαλι-
στεί ο μέγιστος δυνατός χώρος για την ανάπτυξη 
της έκθεσης, να βρεθεί ένας τρόπος συνεργασίας 
του ενδιαφέροντος -για πολλούς λόγους- κτιριακού 
κελύφους με τις νέες εκθεσιακές κατασκευές, να 
χαλιναγωγηθεί το δάσος των υποστυλωμάτων και, 
φυσικά, να δημιουργηθεί ένας χώρος που να μπο-
ρεί λειτουργικά και αισθητικά να υποστηρίξει τις 
βασικές μας μουσειολογικές προθέσεις. 

n Η… μπομπίνα
Η λύση που ακολουθήσαμε τελικά είναι εξαιρετικά 
απλή: στον ενιαίο χώρο, που δημιουργήσαμε μετά 
το γκρέμισμα όλων σχεδόν των γραφείων, των αι-
θουσών προβολής και των βοηθητικών χώρων, 
«ξεδιπλώσαμε» ένα μακρύ τοίχο, που ελίσσεται 
όπως το φιλμ που ξετυλίγεται από μια κινημα-
τογραφική μπομπίνα. Αυτόν τον τοίχο-φιλμ που 
στριφογυρίζει παρακάμπτοντας ή ενσωματώνοντας 
κατά περίπτωση τα υποστυλώματα, παρακολουθεί 
ο επισκέπτης καθώς περιηγείται το μουσείο. Και 

όπως κάθε φιλμ αποτελεί στην ουσία το άθροι-
σμα διαδοχικών επεισοδίων, έτσι και το δικό μας 
«φιλμ» διακόπτεται σε έξι σημεία και επιτρέπει 
στον επισκέπτη την πρόσβαση σε μικρούς χώρους 
– επεισόδια, αφιερωμένους σε διαδοχικές περι-
όδους του ελληνικού σινεμά. Οι περίοδοι αυτές 
σκόπιμα δεν προσδιορίζονται και δεν ονομάζονται 
γιατί σε καμία ιστορική αφήγηση δεν έχουν νόημα 
τα στεγανά χρονολογικά όρια και αυστηροί ορισμοί. 
Οι χώροι απλώς αριθμούνται αντίστροφα, ξεκινώ-
ντας από το «οκτώ» που υπάρχει στην είσοδο του 
μουσείου και καταλήγουν στο «ένα», τον άξονα της 
μπομπίνας, την κυλινδρική αίθουσα, δηλαδή, όπου 
προβάλλεται μια στερεοσκοπική δεκάλεπτη ταινία 
–επιτομή των όσων αναλυτικά παρουσιάζονται σε 
όλη την έκθεση. 

n Ο επισκέπτης
Έτσι κάθε στάση του επισκέπτη αποτελεί και ένα 
στάδιο της «αντίστροφης μέτρησης» προς το κινη-
ματογραφικό παρόν. Ένα παρόν -και πιθανότατα ένα 
μέλλον- που προετοίμασαν χωρίς απαραίτητα να το 
συνειδητοποιούν όλες οι προσπάθειες του παρελ-
θόντος. Οι μικροί χώροι επεισόδια έχουν κάτοψη 
ακανόνιστη, σχεδόν άναρχη, έτσι ώστε καθώς εγκα-
ταλείπει κανείς τη σχεδιαστική καθαρότητα της βα-
σικής καμπύλης διαδρομής να εισχωρεί σε ένα πε-
ριβάλλον απροσδιόριστο και ψευδαισθητικό, όπου 
κυριαρχούν κινηματογραφικές εικόνες και ήχοι από 
τις προβολές που υπάρχουν σε κάθε χώρο. Προβο-
λές πάνω σε οθόνες διαφόρων μεγεθών, αλλά και 
κατευθείαν στον τοίχο, πάνω στην αδρή επιφάνεια 
του μπετόν, ή στο πάτωμα, που μέσα από σύντομα 
χαρακτηριστικά αποσπάσματα καθιστούν συνε-
χώς παρούσα την κινηματογραφική εκατό σχεδόν 
χρόνων. Την ίδια κινηματογραφική ψευδαίσθηση 
ενισχύουν, όμως και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που 
περιβάλλουν τις προβολές: εικόνες και αντικείμενα 
που δεν εκτίθενται, με την παραδοσιακή έννοια του 
όρου, αλλά δημιουργούν το σκηνικό που επιχειρεί 
να μεταφέρει τον επισκέπτη-θεατή στη σκοτεινή κι-
νηματογραφική αίθουσα. Στο ίδιο παιχνίδι «εξανα-
γκάζονται» να πάρουν μέρος και τα δομικά στοιχεία 
της παλιάς Αποθήκης, μεταλλικές πόρτες, μισο-
γκρεμισμένες σκάλες, τοιχία από εμφανές οπλι-
σμένο σκυρόδεμα, δοκάρια, αεραγωγοί. 

n Ο κινηματογράφος… προσωπική εμπειρία
Μέσα σε αυτόν τον κινηματογραφικά οργανωμένο 
χώρο, λοιπόν, «εκτίθεται» ο κινηματογράφος ως 
προσωπική εμπειρία. Όχι ως τεχνολογικό επίτευγ-
μα, ούτε ως τέχνη που αξιολογείται με αισθητικά 
κριτήρια, ούτε ως τεχνική που εξελίσσεται. Από 
τη στιγμή, όμως, που υιοθετήσαμε αυτή την προ-
σέγγιση έπρεπε να αποφασίσουμε με ποιόν τρόπο 
θα διαχειριστούμε τα αντικείμενα που είθισται 
να αποτελούν τη βάση μιας μουσειακής έκθεσης 
και των οποίων ο αριθμός και η «ποιότητα», πολύ 
συχνά, αποτελεί και το κριτήριο αξιολόγησης του 
μουσείου στο σύνολό του. Αν και δεν ήταν εύκολο, 
αποφασίσαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση 
ενός μουσείου χωρίς αντικείμενα και εντάξουμε 
στην έκθεση ελάχιστα που, μάλιστα, γρήγορα δια-
πιστώνει κανείς ότι δεν είναι ούτε μοναδικά, ούτε 
τα πιο χαρακτηριστικά, ούτε τα πιο σπουδαία. Άλ-
λωστε, αυτοί οι χαρακτηρισμοί είναι ιδιαίτερα προ-
βληματικοί αν δεν ενταχθούν σε ένα συγκεκριμένο 
πλαίσιο κριτηρίων. Και εμείς δε θέλαμε να αποφα-
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σίσουμε αν είναι πιο σπουδαίο «έκθεμα» το προ-
σεκτικά φυλαγμένο καπέλο μιας εθνικής σταρ ή το 
τσαλακωμένο φουστανάκι της άγνωστης κομπάρ-
σας το οποίο κανείς δε σκέφτηκε να φυλάξει και 
στη συνέχεια να αναζητήσει. Τα υπόλοιπα πράγ-
ματα της συλλογής του μουσείου, παλιά ή πιο και-
νούργια, πολύτιμα ή μη τα τοποθετήσαμε, όλα μαζί, 
απέναντι από την άυλη μάζα του ελληνικού σινεμά. 
Σε μια τεράστια, τη μοναδική σε όλο το μουσείο, 
βιτρίνα, βάλαμε παλιές μηχανές προβολής και λή-
ψης, ποικίλο κινηματογραφικό εξοπλισμό, μπομπί-
νες με φιλμ και ένα σωρό άλλα,  για να τονίσουμε 
ότι ο κινηματογράφος είναι οι άνθρωποι μπροστά 
και πίσω από την οθόνη, δεν είναι τα πράγματα. Και 
αν πρέπει να μπει ο κινηματογράφος στο μουσείο 
θα μπει με τους δικούς του όρους, αφήνοντας κατά 
μέρος τις γυάλινες προθήκες.

n Οι προβληματισμοί
Αν ανατρέξει κανείς στους ορισμούς, τοπικούς και 
διεθνείς, σύγχρονους ή αρκετά παλιότερους, για τα 
μουσεία θα διαπιστώσει ως κοινό στοιχείο τον εκ-
παιδευτικό ρόλο τον οποίο οφείλει να παίζει. Αυτό 
το θέμα μας προβλημάτισε αρκετά. Γιατί δίπλα σε 
αυτούς τους ορισμούς βάλαμε και όλη τη σύγχρονη 
συζήτηση που αρνείται τις γενικεύσεις, που έντονα 
αμφισβητεί τη μονόδρομη μετάδοση της γνώσης 
και μιλά για τη συγκρότησή της από τον αποδέκτη 
της πληροφορίας. Έπρεπε, λοιπόν, από την αρχή να 
θέσουμε το ερώτημα «τι θέλουμε να μάθει ο επι-
σκέπτης και με ποιόν τρόπο». Στο πρώτο σκέλος η 
απάντηση ήταν, πάλι, απλή: «να αγαπάει το ελληνικό 
σινεμά». Στο δεύτερο η απάντηση ούτε εύκολη είναι 
ούτε μοναδική. Εξάλλου ο καθένας ακολουθεί άλλο 
δρόμο για να αγαπήσει κάτι, και εμείς οφείλαμε να 
υποστηρίξουμε όπως μπορούμε όλους αυτούς τους 
διαφορετικούς δρόμους. Να δημιουργήσουμε ένα 
ατμοσφαιρικό περιβάλλον και να αναδείξουμε όσο 
γίνεται περισσότερες όψεις του κινηματογραφικού 
προϊόντος χωρίς να περιοριστούμε στις προσωπικές 
μας προτιμήσεις και αξιολογήσεις. Για όσους πάλι 
έχουν ανάγκη να προχωρήσουν πέρα από την αισθητη-
ριακή εμπειρία στα «δεδομένα», να υπάρχει σε κάθε 
χώρο ένας αναλυτικός χάρτης-φυλλάδιο με όλες τις 
ακριβείς πληροφορίες. Και επιπλέον να σκορπίσουμε 
σε όλο το μήκος της διαδρομής του επισκέπτη, οθό-
νες αφής που να δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε όλες τις ειδήσεις, τα σχόλια, τις πληροφορίες που 
εμείς συγκεντρώσαμε -και όσα ακόμη θα συγκε-
ντρώσουμε στο μέλλον-. Το υλικό αυτό, όμως και πάλι 
σκόπιμα δε θελήσαμε να το ιεραρχήσουμε και να το 
«βάλουμε στη σειρά» γιατί στην πράξη δεν ήταν ποτέ 
ιεραρχημένο και δεν υπάκουε ποτέ σε κάποια σειρά. 
Παρουσιάζεται, λοιπόν, ως θραύσματα εικόνων που 
κινούνται σε ένα ρέοντα χώρο και από τα οποία, τυχαία 
περισσότερο, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να διαλέξει 
ορισμένα. Θελήσαμε, όσο αυτό είναι δυνατό, η ιστορία 
του ελληνικού σινεμά να παρουσιαστεί μέσα από τους 
ίδιους τους ανθρώπους του σινεμά, τις ταινίες τους, τις 
κριτικές τους, τις θεωρητικές τοποθετήσεις τους, με 
τα κενά, τις αντιφάσεις, τις υπερβολές που μπορεί όλα 
αυτά να διαθέτουν. 
Και επειδή όλα αυτά έχουν νόημα μόνο εάν εντα-
χθούν μέσα σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό και κοι-
νωνικό πλαίσιο, επιχειρήσαμε, έστω και υπαινικτι-
κά, να τα τοποθετήσουμε μέσα στην εποχή τους. Όχι 
μόνο για να αποκτήσουν την πραγματική τους διά-
σταση και σημασία οι επιλογές των ανθρώπων του 

ελληνικού σινεμά, αλλά και για να έρθουμε, κατά 
το δυνατόν, πιο κοντά στα βιώματα και τις εικόνες 
που κουβαλούσαν οι θεατές όταν, τότε, έμπαιναν 
στη σκοτεινή αίθουσα. Άλλωστε, όσο βαριά και αν 
φαίνεται, η κουρτίνα που χωρίζει την αίθουσα προ-
βολής από τον έξω κόσμο είναι εξαιρετικά διαπερα-
τή. Έτσι, πριν ο επισκέπτης, εγκαταλείψει τη βασική 
πορεία για να χωθεί στους μικρούς χώρους – στιγμι-
ότυπα του μουσείου, έρχεται αντιμέτωπος με μερι-
κές σύντομες εικόνες που λίγο ή πολύ μεταδίνουν το 
ιστορικό πλαίσιο μιας εποχής. Επιλέξαμε οι εικόνες 
αυτές να είναι σιωπηλές για να πλαισιώνουν χωρίς 
να επισκιάζουν τους ήχους των κινηματογραφικών 
εικόνων, όπως κάθε φορά απατηλά νομίζουμε ότι 
όταν βουλιάζουμε στην ψευδαισθητική πραγμα-
τικότητα μιας ταινίας ο κόσμος εκεί έξω παύει να 
υπάρχει. 

n Επικίνδυνη απόπειρα
Είναι γεγονός ότι η «σε μηδενική βάση» αναδιαμόρ-
φωση του Μουσείου Κινηματογράφου της Θεσσα-
λονίκης δεν ήταν μια ακίνδυνη απόπειρα. Θελήσαμε 
να ρισκάρουμε ανατρέποντας σε αρκετά σημεία το 
αναμενόμενο και το ασφαλές. Και μάλιστα, αυτό 
αποφασίσαμε να το κάνουμε στα στενά χρονικά πε-
ριθώρια 20 περίπου μηνών και στα ακόμη στενότε-
ρα περιθώρια των 600.000 ευρώ που μας παρείχε 
το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μια που το έργο 
ολοκληρώθηκε μέσα στα χρονικά και τα οικονομικά 
όρια, φαίνεται ότι κάποια από τα ρίσκα που πήραμε 
μπορέσαμε να τα αντιμετωπίσουμε με επιτυχία. Για 
τα άλλα, τα σπουδαιότερα που τολμήσαμε το απο-
τέλεσμα δεν το ξέρουμε ακόμη. Δε θα το ξέρουμε 
ούτε μετά τα εγκαίνια. Θα το ανιχνεύσουμε μέρα με 
τη μέρα στις αντιδράσεις των επισκεπτών –τις οποί-
ες σκοπεύουμε συστηματικά να παρακολουθούμε, 
να αξιολογούμε και να ενσωματώνουμε σε ένα μου-
σείο ανοιχτό και εξελισσόμενο, στο οποίο το «φάι-
ναλ κατ» το κάνει, κάθε φορά, ο επισκέπτης. n
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(Αποσπάσματα από ένα μη συστηματικό, μη γραμ-
μικό ημερολόγιο), Απρίλιος 2007…

Μπορεί να έχει περάσει λίγος καιρός αλλά πι-
στεύω ότι η βασική εικόνα παραμένει η ίδια: βόλ-
τα πρωί καθημερινής στην Πανεπιστημιούπολη 
της Θεσσαλονίκης και στο χώρο ανάμεσα στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη και το Πολυτεχνείο ανα-
πτύσσεται μια ολοκαίνουρια συμπαγής μεταλλι-
κή περίφραξη εργοταξίου. Με τον τρόπο αυτό η 
διέλευση δίπλα από τη Βιβλιοθήκη γίνεται μόνο 
από την πάνω πλευρά, ή από το πεζοδρόμιο της 
Εγνατίας έξω από την περίφραξη της πανεπιστη-
μιούπολης. Καμία ενημερωτική ένδειξη γύρω ή 
πάνω στα μεταλλικά στοιχεία. Στην πλευρά προς 
το Πολυτεχνείο η περίφραξη δημιουργεί είσο-
δο, κλειστή από δύο κινητά στοιχεία. Πάνω τους 
αναγράφεται με μεγάλους χαρακτήρες στένσιλ 
από σπρέι: «ΠΡΟΤΥΠΗ ΖΩΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ. ΕΚ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΕΙ-
ΑΣ». Ήταν οι μέρες αμέσως μετά την κατάθεση 
του επίμαχου νόμου και η πρώτη σκέψη μου πήγε 
στην υπόθεση μιας πολύ πετυχημένης μορφής 
διαμαρτυρίας από την πλευρά της πρυτανείας: 
μια δυναμική εγκατάσταση που σχεδόν περικυ-
κλώνει την Κεντρική Βιβλιοθήκη του ιδρύματος, 
διαμορφώνοντας έναν περίκλειστο και αποκλει-
σμένο χώρο εντός του ασύλου. Η ίδια επιγραφή 
υπήρχε και στην απέναντι πλευρά, πάλι πάνω σε 
μια αντίστοιχη είσοδο. Τελικά, όπως πληροφορή-
θηκα ρωτώντας, η διαμαρτυρία ερχόταν από την 
πλευρά των φοιτητών, οι οποίοι με την επιγραφή 
μετασχημάτιζαν την κατασκευή της περίφραξης 
σε μια εγκατάσταση με πολλαπλά μηνύματα. 
Το επόμενο ερώτημα αφορούσε τον σκοπό της 
διαμόρφωσης ενός τόσο κυρίαρχου στοιχείου στο 
χώρο του πανεπιστημίου χωρίς καμία ένδειξη. Η 
απάντηση δεν άργησε να σχηματιστεί. Κάτι είχα 
ακούσει για τη διέλευση του μετρό από τα πανεπι-
στήμια, τη χρήση υπαίθριων χώρων του Πολυτε-
χνείου για την έξοδο οχημάτων από τα ορύγματα 
της σήραγγας και για την αντισταθμιστική κατα-
σκευή υπόγειων χώρων στάθμευσης από πλευρά 
της κατασκευάστριας εταιρείας. Η επιβεβαίωση 
ήρθε από δημοσιεύματα για την υπογραφή μνημο-
νίου συναντίληψης και συνεργασίας ανάμεσα στην 
εταιρεία του μετρό και το Α.Π.Θ.   Έτσι ολοκλη-
ρώθηκε μια πρώτη εικόνα: για την υλοποίηση των 
έργων του μετρό, και ειδικότερα για τη δημιουργία 
δύο σταθμών («Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο») 
που θα εξυπηρετούν το χώρο της πανεπιστημιού-
πολης και ενός φρέατος εργοταξίου μπροστά από 
την Κεντρική Βιβλιοθήκη, απαιτείται η δέσμευση 
και η απαλλοτρίωση χώρων.

n Γενικές σκέψεις
Με αφορμή τα παραπάνω παρουσιάζονται κάποι-
ες σκέψεις για τη σχέση χώρου και ασύλου, από 
την πλευρά του αρχιτέκτονα, ανεξαρτητοποιημένη 
από την καθαρά νομική πτυχή του ζητήματος, την 
οποία αντικειμενικά δεν μπορούμε να αναλύσου-
με. Η προσέγγιση παραμένει υποκειμενική, όπως 
κάθε πολίτης σε ένα βαθμό οφείλει να κάνει, 
ανεξάρτητα από το αν αυτή σε μια καθαρά νομική 
ανάλυση μπορεί να ανατραπεί.
Το άσυλο ως κοινωνική και κατ’ επέκταση νομική 
έννοια εμπεριέχει θεμελιακά  τη χωρική διάστα-
ση. Από την ασυλία του εφηβικού δωματίου, τα 
ιερά των αρχαίων ναών, τη φωλιά του κρυφτοκυ-

νηγητού, την ασυλία υψομέτρου στο παιχνίδι της 
γειτονιάς, στο πανεπιστημιακό άσυλο. Τους όρους 
εφαρμογής κάθε μορφής ασύλου διαμορφώνουν 
οι κοινωνικές ομάδες έτσι ώστε να υπάρχει κοινή 
αποδοχή ή τουλάχιστον υποστήριξή τους από μια 
δυναμική πλειοψηφία. Θα μπορούσαμε να πούμε 
ότι η ύπαρξή τους είναι αποτέλεσμα εύθραυστης 
δυναμικής κοινωνικής ισορροπίας. Η αμφισβή-
τηση του ασύλου ή η μη υπεράσπισή του, εύκολα 
οδηγεί στην κατάργηση του προστατευτικού πλαι-
σίου, και στην έκθεση των εμπεριεχόμενων στον 
κίνδυνο. Τα χωρικά όρια του ασύλου οφείλουν 
να είναι προσδιορισμένα και ξεκάθαρα. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση προκαλούνται προστριβές ανά-
μεσα στις αντίπαλες ομάδες.

n Χώρος και άσυλο
Ίσως είναι καλύτερα να μιλάμε για την έκταση ή 
για την τοπολογία του ασύλου, παρά για τα φυσικά 
όρια τα οποία το ορίζουν. Κι αυτό γιατί το άσυλο 
μπορεί να ισχύει όχι μόνο σε περίκλειστους χώ-
ρους, αλλά και σε σημειακούς τόπους ή σε περι-
οχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: οι χώροι, 
ανάλογα με τη χρήση που φιλοξενούν, μπορούν να 
χαρακτηριστούν μόνιμα ή προσωρινά ως άσυλο, 
με ότι αυτό συνεπάγεται στη συνείδηση της κοι-
νωνίας. Στη δεύτερη περίπτωση με το πέρας της 
δραστηριότητας που επέβαλε την εφαρμογή της 
ασυλίας οι ίδιοι χώροι επανέρχονται στην πρότερη 
μη φορτισμένη κατάσταση. 
Τέτοια είναι η περίπτωση του πανεπιστημιακού 
ασύλου . Αποτελεί το πλαίσιο που προστατεύει τις 
ακαδημαϊκές ελευθερίες, τη διακίνηση ιδεών και 
την έκφρασή τους. Χωρικά ένα τέτοιο πλαίσιο με-
ταφράζεται σε όλους τους χώρους της πανεπιστη-
μιούπολης, ανεξάρτητα εάν πρόκειται για χώρους 
διδασκαλίας, έρευνας, μελέτης ή απλά κοινόχρη-
στους χώρους όπου κυρίως γίνεται η παραγωγή 
και η ανταλλαγή των πιο γόνιμων ιδεών.
Τι μπορεί να σημαίνει λοιπόν η εγκαθίδρυση των 
απροσπέλαστων εργοταξιακών οπών για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο χώρο της πανεπιστημιού-
πολης του Α.ΠΘ.; Ή η μόνιμη απαλλοτρίωση χώ-
ρων του πανεπιστημίου και η απόδοσή τους στην 
κοινή χρήση του μετρό; 
Ο αποκλεισμός χώρων του πανεπιστημίου σε συν-
δυασμό με την εισαγωγή «εξωτερικών» δραστηρι-
οτήτων κοινής ωφέλειας μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένα είδος απειλής για τον αμιγώς πανεπιστημιακό 
χαρακτήρα της περιοχής. Από τη μία αυτή η ει-
σβολή μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί το πρώτο 
βήμα για την εφαρμογή μιας πιο χαλαρής σχέσης 
του εντός και εκτός ασύλου χώρου. Αλλά από την 
άλλη για παράδειγμα η καθημερινή πραγματικό-
τητα  εκατοντάδων σταθμευμένων οχημάτων στον 
ίδιο χώρο δεν είναι μια αντίστοιχη εισβολή; Γιατί 
δεν μας έχει προβληματίσει τόσο έντονα η πα-
ρουσία χιλιάδων παρατεταγμένων ιδιωτικοτήτων 
σε κάθε σχεδόν ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο του 
πανεπιστημίου; 
Θα ήταν ίσως προτιμότερο σε μια πρώτη προσέγ-
γιση να θεωρήσουμε τη νέα αυτή κατάσταση ως 
μέρος της πορείας μετεξέλιξης της έννοιας του 
ασύλου και της σχέσης του με τον υπόλοιπο χώρο 
της πόλης. Μπορεί εξ άλλου αυτή τη συγκεκριμέ-
νη στιγμή να παρουσιάζεται ο χώρος του πανεπι-
στημιακού ασύλου σε άμυνα ή υποχώρηση, τίποτα 
όμως δεν προεξοφλεί τη συνέχεια…

ΟΠEΣ ENTOΣ TOY AΣYΛOY
Σκέψεις πάνω στη χωρική διάσταση 
του πανεπιστημιακού ασύλου
Του Νίκου Δίκα, αρχιτέκτονα MSc

Οκτώβριος 2007…
(Και ενώ τα έργα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και 
ο χώρος μπροστά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη 
και τη Θεολογική σχολή έχει μετασχηματιστεί σε 
ένα πολυοργασμικό εργοτάξιο..) 

n Οπές και ασυνέχειες
Ίσως το πιο αξιοσημείωτο χωρικό φαινόμενο που 
βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα σ’ αυτή την κατάστα-
ση είναι η διάσπαση της ενιαίας επιφάνειας του 
ασύλου της πανεπιστημιούπολης του Α.Π.Θ. . Για 
πρώτη ίσως φορά τα όρια του πανεπιστημιακού 
χώρου δεν είναι αντιληπτά με την πρώτη ματιά. 
Δημόσιος χώρος, άσυλο, εργοτάξια, σε μια δυνα-
μική ευμετάβλητη ισορροπία. Στο κοντινό μέλλον 
με τις διόδους, τους σταθμούς των συρμών, την 
πιθανή φιλοξενία χρήσεων σε αυτούς, ο δημόσιος 
χώρος θα εξελίσσεται σε πολλά επίπεδα: κάτω, 
πάνω, δια μέσου του ασύλου…
Μα ίσως αυτή η ανατροπή να μας οδηγήσει σε ένα 
πιο ουσιαστικό προσδιορισμό του ακαδημαϊκού 
χώρου. Σε εννοιολογικό και χωρικό επίπεδο. Αν 
στα παραπάνω προσθέσουμε το ότι σε ένα βαθμό 
τα φαινόμενα παθογένειας που συστηματικά εμ-
φανίζονται σε αυτό το χώρο οφείλονται και στην 
συμπαγή εκ των προτέρων οριοθέτηση του ασύλου, 
(ό,τι κι αν έχουμε κάνει, οποιαδήποτε αξιόποινη ή 
εγκληματική πράξη, μπορούμε να καταφύγουμε 
στο συγκεκριμένο χώρο και δεν πρόκειται κανείς 
να μας πειράξει) μπορούμε να καταλήξουμε ότι 
έχουμε ανάγκη από μια πιο ευέλικτη οριοθέτηση 
του ασύλου. Σε καμιά περίπτωση δεν υποστηρί-
ζεται μια ευελιξία σε βάρος του πανεπιστημιακού 
χώρου. Αντίθετα, αφού η σχέση ανάμεσα στο δη-
μόσιο χώρο και το άσυλο αποκτά μια πιο δυναμική 
βάση, γιατί να αποκλείουμε τη δυνατότητα δημι-
ουργίας προστατευόμενων ακαδημαϊκών νησί-
δων, μόνιμου ή εφήμερου χαρακτήρα, σταθερής 
ή μεταβλητής έκτασης, και σε άλλους χώρους της 
πόλης. Είτε για να αποτελέσουν τη χωρική αφορ-
μή για την ανάπτυξη διαδικασιών διάχυσης ιδεών, 
είτε για να συμπεριλάβουν τέτοιου είδους εκδη-
λώσεις που αυθόρμητα μπορούν να εκδηλωθούν. 
Πολύπλοκο; Σίγουρα. Αλλά και το ισχύον πλαίσιο, 
τόσο χωρικά συμπαγές (concrete), δεν οδήγησε 
τόσες φορές σε αδιέξοδα;
(Για τη συγκεκριμένη επέμβαση η συζήτηση 
βρίσκεται σε εξέλιξη στην κοινότητα του πανε-
πιστημίου. Οργανωμένη ή αυθόρμητη, θεσμική ή 
εξωθεσμική. Αυτή εξ άλλου ήταν πάντα η πορεία 
του προβληματισμού της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας. Και καθώς οι οπές μεγαλώνουν σε έκταση 
και βάθος, το ενδιαφέρον θα γίνεται ολοένα και 
μεγαλύτερο. Το ίδιο και οι εντάσεις. Η υπόλοιπη 
όμως πόλη παραμένει ακόμα αποστασιοποιημέ-
νη. Ή ίσως απλά κρυμμένη πίσω από τους μεγά-
λους πασσάλους και τις συμπαγείς μεταλλικές 
περιφράξεις φοβούμενη μήπως την ανακαλύψουν 
και χάσει τις πολύτιμες τρύπες… 
Φτού φτού ξελευθερία!!!)

(Οι παραπάνω σκέψεις πρωτοδημοσιεύτηκαν στο 
περιοδικό www.greekarchitects.gr) 

nikosdi@gmail.com
theblogofanarchitect.blogspot.com
(εικόνες 1,2,3,4) n



ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ

Στα χνάρια του λαϊκού ή «χαμηλού» πολιτισμού 
των Πρεσπών, της παράδοσης και της αρχιτεκτο-
νικής τους, όπως αυτή προέκυψε από τους τοπι-
κούς ή άλλους μαστόρους, βαδίζει το νέο βιβλίο 
των δρα Κωνσταντίνου Παρθενόπουλου (γενικού 
διευθυντή ΥΜΑ-Θ),  Σοφίας και Νικολέτας Παρ-
θενοπούλου. Το βιβλίο, με τίτλο «ΠΡΕΣΠΕΣ- Λα-
ϊκός πολιτισμός, αρχιτεκτονική, παράδοση και 
μελλοντικές προοπτικές», κυκλοφόρησε από τις 
εκδόσεις «Ναυς-ILP Productions», υπό την αιγί-
δα του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. 
Μέσα σε 176 σελίδες, με αξιόλογο αρχειακό φωτο-
γραφικό υλικό, οι τρεις συγγραφείς παρακολουθούν 
την εξέλιξη των μορφών και του τοπίου των Πρε-
σπών, από την αρχική μέχρι τις σύνθετες σημερι-
νές, όπως προέκυψαν ως εξέλιξη της ιστορίας. Στις 
Πρέσπες υπάρχει το παρελθόν ακόμη ανέπαφο.
Σύμφωνα με τους συγγραφείς η παρακολούθηση 
αυτής της πορείας οδηγεί «στην απόδειξη της 
πρότασης ότι η σημερινή λαϊκή αρχιτεκτονική της 
περιοχής κατάγεται από την αρχαιοελληνική και 
είναι ένας κλάδος εξέλιξης αυτής».
Μορφές και τύποι της αρχιτεκτονικής αυτής εί-

ναι αρχέγονα. Προέρχονται από τις παραλλαγές 
του μεγάρου, όπως έχει εξελιχθεί ανάλογα με τις 
πολιτιστικές επιρροές και τις φυσικές συνθήκες. 
Παράλληλα, οι συγγραφείς αναζητούν τρόπους και 
σχεδιασμούς για την ήπια ανάπτυξη της περιοχής, 
«στο πλαίσιο της βιωσιμότητας και της φέρουσας 
ικανότητας των παραγωγικών συντελεστών».
Το βιβλίο αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια, ενώ δια-
θέτει τρία παραρτήματα. Στο κεφάλαιο 1 μελετώνται 
οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη μορφή της κα-
τοικίας και του τοπίου (φυσικοί-υλικοί, κοινωνικοί, 
πνευματικοί), ενώ στο δεύτερο η ιστορική και πολιτι-
σμική υποδομή της περιοχής και η εξέλιξή της.
Το τρίτο κεφάλαιο στρέφεται γύρω από τη γένεση 
και εξέλιξη της μορφής της κατοικίας στην περι-
οχή των Πρεσπών, ενώ το τέταρτο καταγράφει τον 
λαϊκό πολιτισμό και τα πέμπτο προτείνει σχεδιασμό 
για τη διατήρηση του χαρακτήρα της περιοχής και 
την ανάπτυξής της. Στο έκτο, τέλος, περιγράφονται 
οι τρόποι υλοποίησης σκοπών και στόχων, ενώ τα 
παραρτήματα περιέχουν χάρτες, διαγράμματα και 
σχέδια των μορφών οργάνωσης σπιτιών και υπο-
στατικών της περιοχής των Πρεσπών. n
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Διαλέξεις δύο διακεκριμένων καθηγητών, από 
το Μεξικό και την Ιταλία, περιλαμβάνει η φετινή 
ημερίδα του μεταπτυχιακού “ΑΣΤΕ” του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. 
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19 
Μαΐου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του κτιρίου 
υδραυλικής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
(1ος όροφος). Οι διαλέξεις θα γίνουν στην αγγλική 
γλώσσα.
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ανοίξουν στις 9.30 
το πρωί, με δίωρη ομιλία του καθηγητή Gustavo 
Agiala από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Αυτόνομου Εθνικού Πανεπιστημίου του Μεξικού. 
Ο τίτλος της ομιλίας είναι “Performance Based 
Design”.
Στις 11.50 θα ξεκινήσει η διάλεξη του καθηγητή 
Giuseppe Oliveto, από το Τμήμα Πολιτικών Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου της Κατάνια. Θέμα 
της ομιλίας, που θα διαρκέσει μία ώρα, είναι 
“Identification Problems In Structures”. n

ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 
AGIALA ΚΑΙ OLIVETO 
ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΟΥ ΑΣΤΕ
Ημερίδα, 19 Μαΐου

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
ΤΟΠΙΟΥ
Διατμηματικό μεταπτυχιακό

Το Διατμηματικό  Πρόγραμμα  Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο αντικείμενο «Αρχιτεκτονική 
Τοπίου», προκηρύσσουν για τα ακαδημαϊκά έτη 
2009-2011 το τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
και η Γεωπονική Σχολή του ΑΠΘ, με τη διοικη-
τική υποστήριξη του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Η 
έναρξη των μαθημάτων του Δ.Π.Μ.Σ. θα γίνει 1 
Οκτωβρίου 2009.
Οι σπουδές είναι διετείς και οδηγούν στη λήψη 
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) 
στην Αρχιτεκτονική Τοπίου. Τα μαθήματα διεξά-
γονται πρωινές ώρες, καθημερινά και η παρακο-
λούθηση τους είναι υποχρεωτική.
Στο Δ.Π.Μ.Σ. Αρχιτεκτονικής Τοπίου γίνονται δε-
κτοί διπλωματούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών και πτυχιούχοι των Γεωπονικών Σχο-
λών και Τμημάτων, συναφών τμημάτων ΑΕΙ της 
ημεδαπής, ισοτίμων  αναγνωρισμένων ομοταγών 
Τμημάτων της αλλοδαπής και πτυχιούχοι αρχιτε-
κτονικής Τοπίου ισοτίμων αναγνωρισμένων ομο-
ταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν 
την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
από 18 Μαΐου έως 5 Ιουνίου στη γραμματεία του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή στη γραμ-
ματεία του Μεταπτυχιακού στο Νέο Κτίριο Μετα-
πτυχιακών Προγραμμάτων Τμ. Αρχιτεκτόνων. Σχε-
τικές πληροφορίες δίδονται από τη Γραμματεία 
του Τμήματος Αρχιτεκτόνων τηλ. 2310.995595, 
από την Επιστημονική Γραμματεία του ΔΠΜΣ, τηλ. 
2310.994372/994398/995473/5565 και τις ιστο-
σελίδες www.land-arch.eu, www.arch.auth.gr, 
email: landscape@arch.auth.gr). n

Ο ισχυρός σεισμός με μέγεθος 6,3  που έπληξε τη 
γειτονική Ιταλία τη Δευτέρα 6/4/2009 και προκά-
λεσε  μέχρι σήμερα το θάνατο 298 ανθρώπων  και 
τον τραυματισμό άλλων 1500, φέρνει με δραμα-
τικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της αντισει-
σμικής προστασίας και στη χώρα μας. 
Είναι γνωστό ότι η  Ελλάδα είναι η πλέον σεισμο-
γενής στην Ευρώπη  και οι μνήμες από το σεισμό 
του 1999 στην Αθήνα, το σεισμό του 2003 στην 
Λευκάδα, αλλά και το  πιο πρόσφατο στη Δυτική 
Πελοπόννησο (Ηλεία- Αχαΐα) είναι ακόμα νωπές. 
Με την ευκαιρία του σεισμού στη γειτονική Ιταλία 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ  θέτει ξανά το θέμα της αντισεισμι-
κής θωράκισης του δομημένου περιβάλλοντος 
στη χώρα μας. Ένα σημαντικό θέμα αντισεισμι-
κής προστασίας είναι και αυτό των προσεισμικών 
ελέγχων των υφισταμένων κατασκευών.
Δυστυχώς όμως παρά την ύπαρξη σχετικών προ-
τάσεων από επιστημονικούς φορείς της χώρας 
δεν προωθούνται τα θέματα των προσεισμικών 
ελέγχων και των μελετών τρωτότητας. Υπάρχει 
ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών ώστε να υλο-
ποιηθεί άμεσα η ενίσχυση των κτιρίων, που θε-
ωρούνται ευάλωτα σε σεισμούς, με αφορμή το 
χτύπημα του Εγκέλαδου στην Ιταλία, γνωρίζοντας 
πως οκτώ στα δέκα κτίρια της χώρας χρειάζο-
νται αντισεισμική ενίσχυση. Το αναγκαίο θεσμικό 
πλαίσιο για κάλυψη των Μηχανικών που εκτελούν 
προσεισμικό έλεγχο σε ιδιωτικά κτίρια δεν έχει 
τεθεί προς συζήτηση.
Χαρακτηριστικό της αδράνειας των αρμοδίων 
φορέων στο τομέα αυτό είναι η εγκατάλειψη του 
Προσεισμικού Ελέγχου των κτιρίων δημόσιας 

ΣΕΙΣΜΟΣ  ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΤΑΛΙΑ
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 του Βασίλη Λεκίδη, Π*

και κοινωφελούς χρήσης . Το πρόγραμμα αυτό, 
που ξεκίνησε το 2001,  καρκινοβατεί  αφού μέχρι 
σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνον  6000 κτίρια σε σύ-
νολο  80.000 κτιρίων σε όλη την Ελλάδα. Παράλ-
ληλα, το σχέδιο εκτάκτων αναγκών «Ξενοκράτης» 
βρίσκεται στα συρτάρια των Νομαρχιών και ιδιαί-
τερα στην Κεντρική Μακεδονία. Τα πορίσματα των 
μικροζωνικών μελετών δεν έχουν ενσωματωθεί 
στους αντισεισμικούς κανονισμούς. 
Προγράμματα για προσεισμικούς ελέγχους που 
υπέβαλλαν φορείς της Θεσσαλονίκης  πριν με-
ρικά χρόνια στην Περιφέρεια Κ.Μ. δεν είχαν 
προωθηθεί για υλοποίηση. Βασικός στόχος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ πρέπει σήμερα να είναι η επικαιροποί-
ηση των προτάσεων και η προσπάθεια άμεσης 
υλοποίησής τους. Συγκεκριμένα πρέπει να υπο-
βληθεί το πρόγραμμα εκτίμησης τρωτότητας για 
αναλυτικούς προσεισμικούς ελέγχους 1000 κτιρί-
ων στη Θεσσαλονίκη για χρηματοδότηση από την 
Περιφέρεια Κ.Μ.
Η επεξεργασία  και προώθηση μιας ολοκληρωμέ-
νης και αποτελεσματικής Εθνικής Αντισεισμικής 
Πολιτικής περιλαμβάνεται στους άμεσους στό-
χους της επιτροπής αντιμετώπισης των φυσικών 
καταστροφών του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

* Ο Β. Λεκίδης είναι μέλος της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και της επιτροπής Φυσικών και Τεχνο-
λογικών Καταστροφών  n
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ΤΕΥΧΟΣ

ΟΙ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ ΜΑ-
ΚΕΔΟΝΙΑΣ
Σέιχ Σου, Ελαιώνες Πυλαίας και δάση της Χαλ-
κιδικής στο «κόκκινο» για πυρκαγιές φέτος το 
καλοκαίρι. «Αγκάθι» οι χωματερές τόνισε ο γε-
νικός γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας Γιώργος Τσιότρας σε σύσκεψη που 
έγινε σήμερα για τη δασοπυρόσβεση, στη Θεσ-
σαλονίκη. Η σύσκεψη όλων των συναρμόδιων 
υπηρεσιών πραγματοποιήθηκε εν όψει της θερι-
νής περιόδου που αρχίζει την Πρωτομαγιά και θα 
τραβήξει ως τα τέλη Οκτωβρίου. Υπ’ αριθμόν ένα 
πρόβλημα οι χωματερές, που ενοχοποιούνται για 
πολλές πυρκαγιές σε δασικές εκτάσεις, κυρίως 
στη Χαλκιδική. “Είναι αγκάθι, αλλά είμαστε σε 
καλύτερο επίπεδο συγκριτικά με τα προηγούμε-
να χρόνια. Ο αριθμός των χωματερών μειώθηκε 
σημαντικά. Παραμένουν, ωστόσο, σε λειτουργία 
55, στις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή και να 
υπάρχει φύλαξη”, τόνισε ο Περιφερειάρχης. Από 
την πλευρά του, ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπη-
ρεσιών Κεντρικής Μακεδονίας, αντιστράτηγος 
Κώστας Κεσαπίδης, προειδοποίησε πως οι φε-
τινές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα υψηλή 
και πυκνή βλάστηση, επισημαίνοντας την ανάγκη 
σοβαρών καθαρισμών σε δρόμους και δάση. Χτύ-
πησε μάλιστα, το “καμπανάκι” για το δασικό οδι-
κό δίκτυο του Αγίου Όρους και ζήτησε εκτεταμένη 
αποψίλωση στο Σέιχ Σου. Η πυροσβεστική διαθέ-
τει φέτος στην περιοχή 351 υδατοδεξαμενές, 35 
πυροφυλάκια, περισσότερα από 60 οχήματα, τέσ-
σερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο 
και 692 εποχικούς υπαλλήλους.
(Ελευθεροτυπία 30/4/2009)

ΜΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΤΟΝ ΕΙΡΗΝΙ-
ΚΟ
Δύο μεγάλες κηλίδες που αποτελούνται από εκα-
τομμύρια κομματάκια καταλαμβάνουν έκταση 
υπερδεκαπλάσια της Ελλάδας. Το μεγαλύτερο θα-
λάσσιο χώρο απόθεσης πλαστικών απορριμμάτων 
θα επιχειρήσει να χαρτογραφήσει από τον επό-
μενο μήνα μια ομάδα αμερικανών επιστημόνων η 
οποία θα αποπλεύσει από το Σαν Φρανσίσκο για 
να εξερευνήσει την περιοχή και να διαπιστώσει 
κατά πόσο είναι δυνατόν να καθαριστεί η λεγόμε-
νη «μεγάλη δίνη των σκουπιδιών του Ειρηνικού». 
Πρόκειται για δύο τεράστιες κηλίδες από δια-
λυμένο και θρυμματισμένο πλαστικό που έχουν 
δημιουργηθεί στον Ειρηνικό Ωκεανό και κατα-
λαμβάνουν έκταση υπερδεκαπλάσια της Ελλάδας 
(περίπου 1.400.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα). Ο 
πολτός που σχηματίζουν εκατομμύρια κομματά-
κια από κάθε είδους πλαστικό πάχους περίπου 
δέκα μέτρων μοιάζει με μια σύγχρονη Ατλαντίδα. 
Αντίθετα με τη «χαμένη ήπειρο», οι δύο κηλίδες 
είναι βέβαιο ότι υπάρχουν, όμως τόσο τα ερευνη-
τικά πλοία όσο και οι δορυφόροι δεν έχουν ακό-
μη καταφέρει να τις εντοπίσουν με ακρίβεια.  Το 
30μελές πλήρωμα της αποστολής θα προσπαθή-
σει με τη βοήθεια μη επανδρωμένων αεροπλάνων 
και θαλάσσιων ανιχνευτών να χαρτογραφήσει το 
βάθος και την έκταση της «δίνης». Ακόμη, θα πε-
ρισυλλεγούν περίπου 40 τόνοι απορρίμματα προ-
κειμένου να μελετηθεί η ακριβής σύσταση του 
πολτού και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το 
φαινόμενο. Διαλυμένα από τον ήλιο και τα κύμα-
τα και αναμειγμένα με τα φύκη, τα απορρίμματα 
πλέουν κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας 
συνιστώντας κίνδυνο πρώτου μεγέθους για τους 
ανθρώπους που τρέφονται με τα δηλητηριασμένα 
ψάρια.  Το τοξικό μείγμα πλαστικών ανακαλύφθη-
κε τυχαία από τον ωκεανογράφο Τσαρλς Μουρ το 
1997 κατά τη διάρκεια ιστιοπλοϊκών αγώνων που 
πραγματοποιούνταν μεταξύ των ακτών του Λος 
Αντζελες και της Χαβάης
(Το Βήμα 5/5/2009)

EUROBANK ΚΑΙ ΕΤΕΠ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΕΡΓΟ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η Τράπεζα Eurobank EFG σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), χρη-
ματοδοτεί το πρώτο έργο Σύμπραξης Δημοσίου 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στην Ελλάδα. Το πρώτο 
έργο ΣΔΙΤ που ανετέθη αφορά Πυροσβεστικούς 
Σταθμούς. Ο φορέας που ανέλαβε το έργο είναι 
συμφερόντων των εταιρειών Γαντζούλας ΑΤΕ και 
Κουρτίδης Α.Ε., γεγονός που αποτελεί ένδειξη ότι 
τα έργα ΣΔΙΤ μπορούν να απευθύνονται σε όλο το 
φάσμα εταιρειών του ιδιωτικού τομέα ανεξαρτή-
τως μεγέθους.
Όπως υπογραμμίζει η Eurobank σε ανακοίνωσή 
της, η επιτυχής παρέμβαση της τράπεζας στο 
χώρο των έργων υποδομής, όπως στα έργα των 
παραχωρήσεων αυτοκινητοδρόμων, της επιτρέπει 
να έχει ενεργό ρόλο στα υπό δημοπράτηση έργα 
ΣΔΙΤ συνολικού προϋπολογισμού ανώτερου των 5 
δισ. ευρώ.
(Η Καθημερινή 6/5/2009)

ΥΠΕΡΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑ-
ΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ …ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑΣ!
Επιφανείς Αμερικανοί επιστήμονες και καλλιτέ-
χνες αποφάσισαν, βασιζόμενοι βέβαια στη γεν-
ναιόδωρη χρηματοδότηση ορισμένων μεγιστάνων, 
να δημιουργήσουν την πιο αργόσυρτη μηχανή μέ-
τρησης του χρόνου που υπήρξε ποτέ. Ονομάζεται 
Long Now Clock, το «Ρολόι του Παρατεταμένου 
Παρόντος», ή πιο απλά το «Ρολόι των Δέκα Χιλι-
άδων Ετών», αφού αποτελεί έναν ύμνο στη διάρ-
κεια. 
Καρπός ενός «κινήματος» που ξεκίνησε πριν από 
είκοσι τρία χρόνια από έναν κορυφαίο Αμερικανό 
επιστήμονα των υπολογιστών στο ΜΙΤ, τον Danny 
Hillis, το όραμα του ρολογιού των χιλιετιών κέρδι-
σε συν τω χρόνω το ενδιαφέρον και άλλων σημα-
ντικών επιστημόνων, όπως ο Stewart Brand και 
ο Peter Schwartz, αλλά και διάσημων Βρετανών 
καλλιτεχνών της πρωτοποριακής ροκ μουσικής, 
όπως ο Brian Eno και ο Peter Gabriel. Οι άνθρω-
ποι αυτοί συμμερίζονταν την πεποίθηση ότι ο κυ-
ρίαρχος σήμερα δυτικός τρόπος σκέψης που εστι-
άζει κοντόφθαλμα μόνο στο παρόν αδιαφορώντας 
για το απώτερο μέλλον είναι απολύτως καταστρο-
φικός για την ανθρωπότητα […]Σε αντίθεση με τα 
κοινά ρολόγια που μας θυμίζουν διαρκώς πόσο 
γρήγορα κυλά ο κατακερματισμένος σε δευτερό-
λεπτα, λεπτά και ώρες χρόνος μας, το Long Now 
Clock θα έχει έναν «χρονοδείκτη» που θα μετακι-
νείται μία φορά το χρόνο και έναν «αιωνοδείκτη» 
που θα μετακινείται κάθε εκατό χρόνια, ενώ ο 
«κούκος» του θα «σημαίνει» μόνο μετά από τη 
συμπλήρωση μιας χιλιετίας. Ως χρόνος ζωής του 
ρολογιού έχουν οριστεί τα δέκα χιλιάδες χρόνια, 
γιατί, σύμφωνα με τους επινοητές του, πριν από 
τόσα χρόνια ξεκίνησε η ιστορία της ανθρώπινης 
τεχνολογίας. Τα υλικά από τα οποία θα φτιαχτεί 
δε θα πρέπει να είναι ούτε πολύτιμα, ούτε ακριβά 
για να μην μπορούν να κλαπούν. Οπως λέει χαρα-
κτηριστικά ο Hillis: «Για να διατηρηθεί κάτι στο 
χρόνο υπάρχουν δύο δυνατότητες: είτε να είναι 
φτιαγμένο από ανθεκτικά και ευτελή υλικά, όπως 
το Στόουνχεντζ και οι Πυραμίδες, είτε να χαθεί. Τα 
Χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας κατάφεραν να 
διασωθούν επειδή ήταν χαμένα επί δύο χιλιετίες. 
Τώρα που βρέθηκαν και φυλάσσονται σε μουσείο 
είναι πολύ πιο πιθανό να χαθούν πραγματικά για 
πάντα». 
Ήδη έχουν κατασκευαστεί δύο μοντέλα αυτού του 
χρονομετρητή. Το πρώτο ολοκληρώθηκε το 1999, 
έχει ύψος 2,5 μέτρα και εκτίθεται στο Μουσείο 
Επιστημών του Λονδίνου. Το δεύτερο, μια κατα-
σκευή επίσης ψηλή πάνω από δύο μέτρα, είναι 
ένα είδος πλανητάριου που αναπαριστά το ηλιακό 
σύστημα
(Ελευθεροτυπία 27/4/2009)

Ο  ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΝΤΕ ΚΙ-
ΡΙΚΟ

Έχει ηλικία 106 ετών, αγκομαχά στις ράγες για να 
διανύσει απόσταση 16 χιλιομέτρων, δε διαθέτει 
τις ανέσεις του Οριάν Εξπρές αλλά είναι τουριστι-
κή ατραξιόν του ΟΣΕ, με πληρότητα που αγγίζει 
το 100% τα Σαββατοκύριακα και 12.000 επιβάτες 
πέρσι στα βαγόνια του. Ο Μουντζούρης του Πηλί-
ου, που ξεκίνησε και πάλι για φέτος δρομολόγια 
στις 11 Απριλίου, δεν είναι απλώς μουσειακό εκ-
δρομικό τρένο στη γραμμή Ανω Λεχώνια-Μηλιές, 
αλλά η ιστορία ενός τόπου σε ράγες… Τέλη 18ου 
αιώνα αποφασίζεται η χάραξη σιδηροδρομικής 
γραμμής από τον Βόλο προς τα πηλιορείτικα 
χωριά. Εκείνη την εποχή το τρένο, που κινείται 
ασθμαίνοντας με ατμό και κάρβουνο, είναι ζωτι-
κή ανάγκη για τους Βολιώτες καθώς δεν έχουν 
άλλο εναλλακτικό μέσο μεταφοράς από το κάρο. 
Την κατασκευή του σιδηροδρόμου αναλαμβάνει 
ο Ιταλός μηχανικός Εβαρίστο ντε Κίρικο. Με την 
αποπεράτωση των γραμμών Βόλος-Λεχώνια και 
Λεχώνια-Μηλιές, το 1903, ο αρχιμηχανικός θα 
παραδώσει ένα έργο μοναδικής αρχιτεκτονικής 
αισθητικής. Ο διάσημος ζωγράφος Τζιόρτζιο ντε 
Κίρικο, γεννημένος στη μικρή πόλη που ήταν ο 
Βόλος το 1888, θα εμπνευστεί από τα τεχνικά έργα 
του πατέρα του απαθανατίζοντας το Μουντζούρη.
(Ελεύθερος Τύπος 25/4/2009)

ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Οι 173 πολεοδομίες της χώρας καταγγέλλονται 
για ανεπαρκείς ελέγχους, διαφθορά και απίστευ-
τη γραφειοκρατία. Σε ολόκληρη τη χώρα υπάρ-
χουν περί τα 25.000.000 κτίσματα από τα οποία τα 
2.500.000 είναι «εντελώς αυθαίρετα», μιλάμε δη-
λαδή για ένα ποσοστό 10%. Τα υπόλοιπα, σε πο-
σοστό 90%, έχουν κάποιου είδους πολεοδομικές 
αυθαιρεσίες, μικρές ή μεγάλες. Η τήρηση της πο-
λεοδομικής νομοθεσίας στην Ελλάδα θεωρείται 
μάλλον προαιρετική από τους πολίτες, αλλά, όπως 
στην πράξη αποδεικνύεται, και από την εκάστο-
τε πολιτική ηγεσία. Νόμοι που δεν τηρούνται και 
παρανομίες που νομιμοποιούνται εκ των υστέρων, 
δημιουργούν ένα άναρχο οικιστικό σκηνικό που 
θα μπορούσε να συνοψιστεί στη φράση «χτίσε 
όπου θέλεις, όσο θέλεις, όπως θέλεις, και έχει... 
ο πολιτικός». Οι 173 πολεοδομίες της χώρας απο-
τελούν, σύμφωνα με τις εκθέσεις των ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης, έναν από τους περισσότερο 
προβληματικούς τομείς της Δημόσιας Διοίκησης 
όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πολιτών αλλά 
και τα επίπεδα διαφθοράς. Το 1/5 των καταγγελι-
ών των πολιτών που φτάνουν στο σώμα αφορά τις 
πολεοδομίες.
(Η Καθημερινή 12/4/2009)
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«ΣΤΕΝΕΥΕΙ» Ο ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ
«Το Δέλτα του ποταμού Αξιού επεκτείνεται προς 
τον Νότο με κατεύθυνση την Κατερίνη, στενεύ-
οντας έτσι το Θερμαϊκό Κόλπο. Σε λίγα χρόνια, 
λόγω των διαρκών προσχώσεων φερτών υλικών, 
αναμένεται να σχηματιστεί λιμνοθάλασσα μεταξύ 
των εκβολών Αξιού και Αλιάκμονα». Μελετώντας 
την εξέλιξη των εκβολών δύο μεγάλων ποταμών 
δυτικά της Θεσσαλονίκης, ο επίκουρος καθηγη-
τής στο Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ κ. Κωνστα-
ντίνος Αλμπανάκης εξηγεί στα «ΝΕΑ» ότι στο 
άμεσο μέλλον ενδέχεται... να περπατάμε ανοιχτά 
της Αγαθούπολης ή του Μακρύγιαλου Πιερίας.  
«Ο Θερμαϊκός Κόλπος “στενεύει” προς τη βο-
ρειοδυτική όχθη του. Ο ποταμός Αξιός κατεβάζει 
σημαντικές ποσότητες φερτών υλικών στις εκβο-
λές του, όπου σχηματίζονται προσχώσεις που δεν 
μπορούν να διαλυθούν από τα ανύπαρκτα κύματα 
στο αβαθές και κλειστό θαλάσσιο περιβάλλον του 
Κόλπου της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, ένα θαλάσ-
σιο ρεύμα που ανεβαίνει από το πρώτο πόδι της 
Χαλκιδικής προς τη Θεσσαλονίκη, φθάνει ανοιχτά 
του Μεγάλου Εμβόλου στο Αγγελοχώρι και κατε-
βαίνει προς την Κατερίνη, παρασύρει φερτά υλικά 
στα δυτικά του Θερμαϊκού», εξηγεί ο καθηγητής.
(Τα Νέα 5/6/2009)

«ΨΑΛΙΔΙ» ΣΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΫΠΑΙ-
ΘΡΙΟΥΣ
Με μειωμένα πρόστιμα και εξαίρεση από την κα-
τεδάφιση θα επιχειρήσει το υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ 
να πείσει τους ιδιοκτήτες παράνομα κλεισμένων 
ημιυπαίθριων χώρων να προσέλθουν στο... ταμείο 
για «τακτοποίηση».  Το καθεστώς των ημιυπαί-
θριων θα συνεχίσει να υπάρχει και στις νέες οικο-
δομές, παρά τις αρχικές σκέψεις του κ. Σουφλιά 
για απαγόρευσή τους, αλλά θα μειωθεί η επιφά-
νειά τους και οι «καμπάνες» θα είναι αυξημένες 
κατά 30% έως και 50% σε σχέση με τα πρόστιμα 
αυθαιρέτων. 
Ανεπίσημες καταγραφές υπολογίζουν ότι τα δι-
αμερίσματα όπου υπάρχουν παρανομίες στους 
ημιυπαίθριους ανέρχονται σε 1-1,5 εκατ. και η 
συνολική επιφάνεια που έχει αξιοποιηθεί μέσα 
από το συγκεκριμένο «παραθυράκι» φτάνει τα 
20-25 εκατ. τετραγωνικά. Οι αρμόδιοι κυβερνη-
τικοί παράγοντες υπολογίζουν ότι αν υπάρξει το 
κατάλληλο... περιτύλιγμα τα έσοδα στα δημόσια 
ταμεία θα φτάσουν τα 2,5 δισ. ευρώ. […]  Μέσα 
στο Μάιο ο κ. Σουφλιάς αναμένεται να παρουσι-
άσει τις προτάσεις του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ που, 
σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα προβλέπουν: * 
Μείωση των προστίμων ανέγερσης και διατήρη-
σης για τους ημιυπαίθριους που έχουν κλειστεί 
παράνομα και έχουν μετατραπεί σε κανονικά δω-
μάτια. Με τα σημερινά δεδομένα, σε μια συνήθη 
κατασκευή για κάθε τετραγωνικό παράνομα κλει-
σμένου ημιυπαίθριου το πρόστιμο ανέγερσης δια-
μορφώνεται γύρω στα 1.000 ευρώ και το πρόστιμο 
διατήρησης, που πληρώνεται κάθε χρόνο, φτάνει 
τα 500 ευρώ. Η επικρατέστερη πρόταση της επι-
τροπής του υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ προβλέπει εφά-
παξ καταβολή 200-400 ευρώ ανά τετραγωνικό και 
απαλλαγή των ιδιοκτητών από το τέλος ανέγερ-
σης.  * Εκπτώσεις έως και 50% στα οφειλόμενα 
πρόστιμα για όσους καταβάλουν εφάπαξ το ποσό, 
ενώ για τους υπόλοιπους που θα προσέλθουν στο 
διακανονισμό θα προβλέπονται δόσεις έως και 24 
μηνών, ανάλογα με το ποσό. Όσοι δεν υποβάλουν 
δήλωση μέσα στις προθεσμίες που θα οριστούν, 
θα διακινδυνεύσουν να πληρώσουν τα κανονικά 
πρόστιμα εφόσον εντοπιστούν από ελέγχους ή 
«κάρφωμα» γειτόνων. 
* Δε θα νομιμοποιηθούν τα παράνομα τετραγω-
νικά των ημιυπαίθριων, αλλά θα εξαιρεθούν από 
την κατεδάφιση, όπως έχει γίνει για τα αυθαίρετα 
προ του 1985.
(Το Βήμα 3/5/2009)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ
Ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που αφορά την ίδρυση 
πανεπιστημιακών μονάδων σε ιστορικές περιοχές 
του Ανατολικού και Δυτικού Ολύμπου προωθούν 
το παράρτημα Πιερίας της Ελληνικής Εταιρείας 
“Παιδεία”, που εδρεύει στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, 
και το Αριστοτέλειο Ίδρυμα της Ρώμης. Σε πρώ-
τη φάση αναζητείται ο χώρος, όπου θα στεγαστεί 
το πανεπιστήμιο. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της 
“Παιδείας” Θ. Παναγιωτίδης, “η “Παιδεία” έχει 
την εμπειρία παρόμοιων δράσεων τριάντα χρόνων 
και με βάση το καταστατικό της είναι υποχρεω-
μένη να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια σε πα-
νεπιστημιακές σχολές, σχολεία και πνευματικά 
ιδρύματα... Με τη βοήθεια της τοπικής αυτοδιοί-
κησης, του νομάρχη Πιερίας Γ. Παπαστεργίου και 
του δημάρχου Δίου Γ. Παπαχρήστου θα αποκτήσει 
σύντομα στέγη στο Δίον, γεγονός που θα της δώ-
σει τη δυνατότητα να παράσχει ακόμη μεγαλύτε-
ρη βοήθεια”, πρόσθεσε. Για την υλοποίηση των 
υποδομών του μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου θα 
προκηρυχθεί παγκόσμιος διαγωνισμός. Ως χρη-
ματοδότες εμφανίζονται οι εταιρείες GMS Mobile 
και India Telecom.
(Μακεδονία 27/4/2009)

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΣΚΟΥΠΑ» ΦΕΡΝΕΙ Ο Γ. ΣΟΥΦΛΙ-
ΑΣ
Πακέτο για «τακτοποιήσεις» αυθαιρέτων, εντάξεις-
εξπρές, «λουκέτο» στους οικοδομικούς συνεταιρι-
σμούς, συγχωνεύσεις πολεοδομιών και νέο τρόπο 
έκδοσης οικοδομικών αδειών φαίνεται ότι ετοιμάζει 
μέσα στον Iούνιο και ίσως πριν από τις ευρωεκλογές 
ο υπουργός ΠEXΩΔE Γιώργος Σουφλιάς.
Yπάρχει δε το ενδεχόμενο να ισχύσει η μείωση 
των συντελεστών δόμησης σε όλη τη χώρα μέσω 
της προσμέτρησης και των υπέργειων χώρων 
στάθμευσης. Aνοιχτό είναι επίσης το ενδεχόμενο 
να μπει «χέρι» στις παρεκκλίσεις. O κ. Σουφλιάς 
αναμένει μέσα στον Mάιο την τελική πρόταση για 
σχέδιο νόμου που επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή 
ειδική επιτροπή που έχει συσταθεί στο YΠEXΩΔE 
προκειμένου να προχωρήσει σε ανακοινώσεις.
(Ημερησία 27/4/2009)

ΚΑΤΑ... 54% ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΦΥΣΗ
Στα 375 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως θα 
φτάσουν τα θύματα από πλημμύρες, ξηρασίες, 
καύσωνες, δασικές πυρκαγιές, θύελλες και κα-
θιζήσεις του εδάφους. Ο αριθμός των ανθρώπων 
που επηρεάστηκαν από ακραία καιρικά γεγονότα 
όπως πλημμύρες, ξηρασίες, καύσωνες, δασικές 
πυρκαγιές, θύελλες και καθιζήσεις του εδάφους, 
πολλά από τα οποία συνδέονται με την αλλαγή του 
κλίματος, έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 30 χρό-
νια και αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 
54%, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερους 
από 375 εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως, κατά 
μέσο όρο, μέχρι το 2015.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την ανάλυση 
6.500 σχετικών με το κλίμα καταστροφών από την 
ανθρωπιστική οργάνωση Oxfam, που καταγρά-
φτηκαν από το 1980. Στον προαναφερόμενο αριθ-
μό δεν περιλαμβάνονται οι άνθρωποι που θα πλη-
γούν από άλλες καταστροφές όπως οι πόλεμοι, οι 
σεισμοί και τα ηφαίστεια. Μπροστά σε αυτή την 
κατάσταση, το οικονομικό κόστος που απαιτείται 
για την παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης θα 
πρέπει να διπλασιαστεί αναφέρεται στην έκθεση
(Ημερησία 23/4/2009)

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΕΤΗΣΙΑ ΑΕΠ ΓΙΑ ΑΝΤΙ-
ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
«Μερικές δεκάδες ετήσια ΑΕΠ χρειάζεται να δα-
πανηθούν για να υλοποιηθεί η αντισεισμική ενί-
σχυση των κτιρίων της χώρας» λέει το μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ κ. Θ.Δραγκιώτης. 
Πρόκειται για τα κτίρια που έχουν χτιστεί πριν από 
το 1985, δηλαδή με τον παλαιό αντισεισμικό κα-
νονισμό, και είναι εν δυνάμει τρωτά σε μελλοντικό 
ισχυρό σεισμό. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δοθεί 
στα δημόσια κτίρια και γενικότερα στα κτίρια συ-
νάθροισης κοινού, που υπολογίζονται περίπου 
σε 80.000, και στις οικοδομές με πυλωτή, που 
αντιπροσωπεύουν το 3% του συνολικού κτιριακού 
πλούτου της χώρας. Ανεξάρτητα από το ιλιγγιώ-
δες κόστος, η αντισεισμική ενίσχυση θεωρείται 
επιβεβλημένη για την αύξηση της ασφάλειας των 
πολιτών, τονίζει ο κ. Δραγκιώτης.
(Το Βήμα 15/4/2009)

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΙΟΘΕ-
ΤΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΕς ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΙς
Πρακτικές βιώσιμης ανάπτυξης, όπως τεχνολο-
γίες εξοικονόμησης ενέργειας, μείωση της κατα-
νάλωσης χαρτιού, ανακύκλωσης κ.λπ., εντάσσουν 
στις στρατηγικές τους οι μεγαλύτερες επιχειρή-
σεις της χώρας. Η ειδική μελέτη, η πρώτη στο 
είδος της που πραγματοποίησε ο ΣΕΒ, σε μια 
προσπάθεια διερεύνησης των καλών πρακτικών 
βιώσιμης ανάπτυξης που εφαρμόζουν τα μέλη 
του. Η μελέτη, στην ολοκλήρωση της οποίας συμ-
μετείχε εθελοντικά η εταιρεία Accenture, αποτε-
λεί πρωτοβουλία της διοίκησης του ΣΕΒ και θα 
παρουσιαστεί στις εργασίες της Γενικής Συνέλευ-
σης την προσεχή Δευτέρα 11 Μαΐου.
(Απογευματινή 7/5/2009)

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΙΣ ΣΤΕΓΕΣ ΤΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ
Θέμα ημερών είναι η υπογραφή των υπουργικών 
αποφάσεων με τις οποίες θα ανοίγει ο δρόμος 
για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων 
στις στέγες των σπιτιών και τη χρήση της γεω-
θερμίας στην οικιακή κατανάλωση. Στην ειδική 
επιτροπή έρευνας και τεχνολογίας της Βουλής, 
ο υπουργός Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκης δεσμεύ-
τηκε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες υπογράφει 
δύο σημαντικές αποφάσεις για την εκμετάλλευση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην οικιακή κα-
τανάλωση. Όπως διευκρίνισε ο υπουργός, με την 
πρώτη υπουργική απόφαση θα επιτρέπεται να το-
ποθετούνται φωτοβολταϊκά συστήματα στις στέγες 
των σπιτιών, με στόχο να καθίστανται ενεργειακά 
αυτόνομα. Με τη δεύτερη υπουργική απόφαση θα 
είναι δυνατό να αξιοποιείται η γεωθερμία και στην 
οικιακή κατανάλωση. Μάλιστα, μέσα στο επόμε-
νο διάστημα θα προκηρυχθεί πρόγραμμα σχετι-
κό με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων. 
Πρόβλεψη του σχεδίου θα είναι και η απόσυρση 
ηλεκτρικών συσκευών και η αντικατάστασή τους 
με άλλες συσκευές περισσότερο φιλικές στο πε-
ριβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο Ανά-
πτυξης αποδίδει μείζονα σημασία στις μεγάλες 
επενδύσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών 
συστημάτων. Είναι χαρακτηριστική η αποσαφή-
νιση εκ μέρους του κ. Χατζηδάκη ότι κεντρική 
επιλογή είναι ο διαχωρισμός των μεγάλων από τις 
μικρές επενδύσεις, προκειμένου με μεγαλύτερη 
ταχύτητα οι μεγάλες επενδύσεις να προχωρήσουν 
και να καλύψουν ενεργειακά κενά.
(Απογευματινή 6/5/2009)



  

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ 
ΓΕΙΩΣΕΙΣ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών Βορείου Ελλάδος στο πλαίσιο των επι-
στημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
των μελών του, διοργανώνει ένα κύκλο τεσσάρων 
ημερίδων με θέμα: «Θεμελιακές γειώσεις», κα-
λύπτοντας όλο το γεωγραφικό χώρο της Μακεδο-
νίας και της Θράκης. 
Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν με τη συνδι-
οργάνωση της ΔΕΗ Α.Ε. και με τη συμμετοχή του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η πρώτη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάβ-
βατο 23 Μαΐου 2009 και ώρα 11:00 π.μ. στο κε-
ντρικό Αμφιθέατρο «Π. Παναγιωτόπουλος» της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Η επόμενη εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί στη Φλώρινα και θα 
καλύπτει τους Νομούς της Δυτ. Μακεδονίας, ενώ 
η τρίτη και η τέταρτη θα καλύπτουν τις περιοχές 
της Ανατ. Μακεδονίας και της Θράκης αντίστοιχα.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 
ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΛΑΝΑΡΑ
Οι εργαζόμενοι του ομίλου Λανάρα αγωνίζονται 
για να ξανανοίξουν τα εργοστάσια, ενώ εδώ και 
δέκα μήνες αγωνίζονται να ξαναπιάσουν δουλειά 
οι πάνω από χίλιοι εργαζόμενοι και να πληρωθούν 
τους μισθούς τεσσάρων μηνών.
Απέναντι τους οι τράπεζες (Alpha- Eurobank- 
Εθνική- Εμπορική) εκβιάζουν ότι για να δώσουν 
τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ που είχαν συμφωνή-
σει, απαιτούν να κλείσουν όλα τα εργοστάσια εκτός 
από δύο και να παραμείνουν μόνο 250 εργαζόμε-
νοι. Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι η συγκεκριμένη 
εταιρεία έχει λάβει μεγάλο ποσό επιδοτήσεων 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διατήρηση των 
θέσεων εργασίας.
Συνυπεύθυνη είναι και η κυβέρνηση που χαρίζει 
28 δις στους τραπεζίτες, αλλά για τους εργαζόμε-
νους «νίπτει τας χείρας».
Καλούμε ΓΣΕΕ, εργατικά κέντρα και ομοσπονδίες 
να συντονίσουν τους αγώνες για να μην κλείσουν 
τα εργοστάσια και να μην προχωρήσουν οι απο-
λύσεις και να δοθούν τα υποσχόμενα, ώστε να 
αποφευχθεί μια περαιτέρω επιδείνωση στο πεδίο 
απασχόλησης, στη χώρα μας.
Να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που δημι-
ούργησαν την κρίση και όχι οι εργαζόμενοι.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος στο πλαίσιο των επιστημονικών 
και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών 
του διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Ενέργεια και 
Περιβάλλον – Επιθεώρηση Κτιρίων». Η ημερίδα 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής 
του Συλλόγου στην Energy Tech 2009 το Σάββατο 
21 Μαρτίου 2009 στην αίθουσα Α’ στο Συνεδριακό 
Κέντρο Νικόλαος Γερμανός της Helexpo ΔΕΘ. Κύ-
ριο χαρακτηριστικό της εν λόγω ημερίδας η πολύ 
μεγάλη προσέλευση των μελών του Συλλόγου και 
άλλων ενδιαφερομένων
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο με τη συμμε-
τοχή του ΤΕΕ, του ΚΑΠΕ και της ΠΟΜΙΔΑ. «Τεχνικά».
Στην ημερίδα απεύθυναν χαιρετισμούς ο Βου-
λευτής και πρώην Υφυπουργός Αθλητισμού κ. 

Ορφανός, ο πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. 
Σαλαγκούδης, και παραβρέθηκαν οι Βουλευτές 
Θεσσαλονίκης κ. Καράογλου και κ. Μαγκριώ-
της. Επίσης, ανακοινώθηκαν οι χαιρετισμοί του 
Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης κ. Καλαφάτη, 
καθώς και των Βουλευτών Θεσσαλονίκης κ. Ρε-
γκούζα και κ. Τσιόκα.
Το πρόγραμμα της ημερίδας είχε ως εξής:
• Εισήγηση ΚΑΠΕ: Ανδρουτσόπουλος Ανδρέας 
Μηχ/γος Μηχανικός, Msc. «Κανονισμός ενεργει-
ακής αποδοτικότητας κτιρίων – θεσμικό πλαίσιο 
λειτουργίας Σώματος Ενεργειακών Επιθεωρητών»
• Οικονομίδης Ιωάννης - Μηχ/γος Μηχανικός «Η 
πιστοποίηση των ενεργειακών επιθεωρητών»
• Εισήγηση Τμ. Μηχ/γων Μηχανικών ΑΠΘ: Άγις 
Παπαδόπουλος Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός Αναπλ. Κα-
θηγητής. «Κτίριο, Ενέργεια και Περιβάλλον – Ο 
νέος Κανονισμός και η εφαρμογή του»
• Εισήγηση ΣΜΗΒΕ: Κολότσιος Αθανάσιος, 
Πρόεδρος ΣΜΗΒΕ. «Ο ρόλος του Μηχανολόγου 
- Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στην ενεργειακή 
επιθεώρηση κτιρίων»
• Εισήγηση ΠΟΜΙΔΑ: Χαϊδούτης Κων/νος - Γ.Γ. 
Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Θεσσαλονίκης. «Οι 
προοπτικές εφαρμογής της ενεργειακής επιθε-
ώρησης στα ακίνητα»
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό το 
θέμα της εφαρμογής του Κανονισμού της Ενερ-
γειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων, το οποίο έχει 
άμεση σχέση με τη βελτίωση των υφιστάμενων 
κτιρίων, τον καλύτερο σχεδιασμό των κτιρίων 
του μέλλοντος, την καθιέρωση των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας στις κατασκευές και, κατ’ 
επέκταση όλων αυτών, με τη βελτίωση του Περι-
βάλλοντος, που αποτελεί πλέον αναγκαιότητα, και 
επιβάλλεται αυτό να γίνει άμεσος στόχος όλων 
μας. Ο ΣΜΗΒΕ  δεσμεύεται να συνεχίσει με ανά-
λογες ενέργειες και δράσεις προς την κατεύθυν-
ση αυτή.
Οι εισηγήσεις της ημερίδας διανέμονται με CD 
από τα γραφεία του Συλλόγου κι επίσης έχουν 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

n ΠΣΧΜ ΤΚΔΜ: ΝΕΟΣ ΙΣΤΟΧΩΡΟΣ
Το ΔΣ του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακε-
δονίας του Πανελλήνου Συλλόγου  Χημικών Μη-
χανικών βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας 
ενημερώσει ότι ο νέος ιστοχώρος του τμήματος 
είναι έτοιμος. http://www.psxm-tkdm.gr
Μέσα από τις σελίδες του νέου μας ιστοχώρου 
μπορείτε να ενημερωθείτε για:
- τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες του συλλό-
γου μας,
- για σεμινάρια που πραγματοποιούνται από το 
σύλλογο ή το ΕΕΚΧΜ,
- θέματα που ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα το 
Χημικό Μηχανικό όπως το Θεσμικό Πλαίσιο του 
επαγγέλματος.
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Σύντομα θα προστεθούν και επιπλέον θέματα 
όπως η Νομοθεσία που καλύπτει  ορισμένα από 
τα σημαντικότερα σημεία του Επαγγέλματος, 
ενώ θα δοθεί ελεύθερη πρόσβαση στα πρακτικά 
του ΔΣ του ΠΣΧΜ ΤΚΔΜ
Επιπρόσθετα σε κάθε άρθρο που βρίσκεται 
αναρτημένο στον ιστοχώρο μας δίνεται  η δυνα-
τότητα στους χρήστες να εισάγουν τα προσωπικά 
τους σχόλια αλλά και να  απαντήσουν στα σχόλια 
άλλων συναδέλφων.
Τέλος, θα ήταν τιμή μας να καταθέσετε τις προ-
τάσεις και τις παρατηρήσεις σας  για τη βελτίωση 
του ιστοχώρου και τη προσθήκη νέων θεμάτων, 
μέσω e-mail ή σχολίων στον ιστοχώρο μας.

n ΣΕΜΠΧΠΑ-ΒΕ: ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της εκλογι-
κής διαδικασίας του Συλλόγου Ελλήνων Μηχα-
νικών Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και την ανακοίνωση των απο-
τελεσμάτων, συγκροτήθηκε, στη Θεσσαλονίκη 
στις 13 Απριλίου 2009, σε σώμα η νέα Διοικούσα 
Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Β. Ε., 
για τη διετία 2009-2010.
Η νέα Διοικούσα Επιτροπή του ΠΤΒΕ αποτελεί-
ται από τα εκλεγμένα μέλη ως εξής:
Πρόεδρος: Γιώργος Μπάκης
Γραμματέας: Νίκος Κουτσομάρκος
Ταμίας: Αιμιλία Αλεξανδροπούλου
Μέλη: Νατάσα Ιωαννίδου, Νατάσα Τασοπούλου

n ΣΑΤΕ: ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμ-
βούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 18ης 
Μαρτίου. Στη νέα σύνθεση το Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Γεώργιος Βλάχος 
Α΄ Αντιπρόεδρος: Εμμανουήλ Βράϊλας
Β΄ Αντιπρόεδρος: Ζαχαρίας Αθουσάκης 
Γενικός Γραμματέας: Αθανάσιος Πιατίδης 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτρης 
Τσουρέκας 
Ταμίας: Δημήτρης Σακέλλιος 
Μέλη: Κωνσταντίνος Μουτάφης, Μιχαήλ Αλέ-
πης, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Ανδρέας Γερα-
κάκης, Ευστάθιος Κοκκίνης, Γεώργιος Γαλανό-
πουλος και Γεώργιος Κυριακόπουλος.
Εξάλλου, πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής 
εξελέγη ο Λουκάς Σταματίου, ενώ μέλη είναι ο Δη-
μήτριος Κωνσταντινίδης  και ο Σωτήριος Γκιόκας. 
Τέλος, Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
εξελέγη ο Γεώργιος Δεμενόπουλος, Αντιπρόε-
δρος ο Σπυρίδων Κολοβός, Γραμματέας ο Πανα-
γιώτης Κουκάκης, ενώ μέλη είναι οι: Βασίλειος 
Τατούλης  και Αντώνιος Ορφανάκης.

n ΣΠΕΔΕΘ&ΚΜ: ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Μετά την διενέργεια των αρχαιρεσιών του Συν-
δέσμου μας, προέκυψε το παρακάτω Διοικητικό 
Συμβούλιο:
Πρόεδρος:   Γάγαλης Γιώργος
Α Αντιπρόεδρος: Χατζηνάσιος Γιώργος
Β Αντιπρόεδρος & Πρόεδρος Τμήματος Εταιρι-
ών: Αθανασιάδης Ζήνων
Γενικός Γραμματέας: Κουβουκλιώτης Φώτιος
Ταμίας: Μήτρου Ηρώ
Αναπληρωτής Γραμματέας: Βαλοδήμος Κων-
σταντίνος
Αναπληρωτής Ταμίας: Χριστοφορίδης Αλέξαν-
δρος
Μέλη: Καλαϊτζίδης Λουκάς, Μαυρουδής Πανα-
γιώτης, Μεσοχωρίτης Ορέστης, Τζήκας Γιώργος, 
Τσιρογιάννης Βασίλης
Το Προεδρείο και τα μέλη του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ, είναι στη διάθεσή 
σας, για ειλικρινή και γόνιμη συνεργασία, εις 
όφελος της Ελληνικής Κοινωνίας και των Εργο-
ληπτικών Επιχειρήσεων. n
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Πολυεθνικές αγοράζουν έρευνα από …Θεσσαλονίκη!
n Aλεξάνδρα Γούτα   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Για κάθε 1 € που 
λαμβάνει ως δημόσια 

επιχορήγηση, το ΕΚΕΤΑ 
εξασφαλίζει περίπου 3 € 

ως έσοδα από εξωτερι-
κές πηγές χρηματοδό-

τησης.

Την τελευταία πενταετία 
το ΕΚΕΤΑ έχει συνάψει 
30 περίπου συμβάσεις, 
συνολικού προϋπολο-
γισμού 20 εκατ. ευρώ, 

με ελληνικές και ξένες, 
κυρίως, επιχειρήσεις, 

όπως οι  BP, Ηonda και 
Aramco 

Από την ίδρυσή του 
έχει συμμετάσχει στην 

υλοποίηση περίπου 200 
ερευνητικών κοινοτικών 
έργων, συνολικού προϋ-

πολογισμού 64 εκ €

Το ερευνητικό προσω-
πικό του ΕΚΕΤΑ κατέχει 

περισσότερα από 35 
διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας, εκ των οποίων τα 30 

διεθνή

Το 2009 αναμένεται η 
ίδρυση του Ινστιτούτου 

Μηχανουργικών Μορφο-
ποιήσεων & Μεθόδων 
Παραγωγής (ΙΜ3ΠΑ).

Ερευνητικά προϊόντα με ελληνική «υπογραφή» 
αγοράζουν τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισ-
σότερες πολυεθνικές εταιρίες, όπως οι πετρελαϊ-
κές “BP”, “Total Corporation”, “Aramco”, “Respol 
YPF”, η αυτοκινητοβιομηχανία “Honda” και η αμε-
ρικανική κατασκευάστρια βαρέων οχημάτων “John 
Deere”. Μπορεί να ακούγεται απίστευτο, αλλά εί-
ναι αληθινό.
Ο φορέας που όχι μόνο παράγει, αλλά και εξάγει 
καινοτομία, είναι το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, 
που υπογράφει συμβόλαια της τάξης των 4 εκατ. 
ευρώ ετησίως, για την πώληση ερευνητικών προ-
ϊόντων των ινστιτούτων του. 
Το ΕΚΕΤΑ που την τελευταία πενταετία έχει συ-
νάψει συμβόλαια  ύψους 20 εκατ. ευρώ, τα οποία 
εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να αυξηθούν κατά 50% 
στα επόμενα πέντε χρόνια, βασίζεται κυρίως στα 
«πόδια του» και όχι στην άμεση δημόσια χρημα-
τοδότηση. Κατέχει περισσότερα από 35 διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας κι έχει συμμετάσχει σε περισσότερα 
από 200 ερευνητικά έργα της ΕΕ. Σήμερα λειτουρ-
γεί με 40 τακτικούς ερευνητές –αριθμός που επι-
βάλλεται να αυξηθεί σε όλες τις βαθμίδες. 
Φέτος το καλοκαίρι αναμένεται να παραδοθεί το 
νέο κτίριο του Ινστιτούτου Μεταφορών, που λει-
τουργεί υπό τη σκέπη του, ενώ μέσα στο 2009 ανα-
μένεται να δημοπρατηθεί και η ανέγερση του νέου 
κτιρίου του Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομορια-
κών Ερευνών. Ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Κώστας Κυ-
παρισσίδης, μίλησε στο «Τ» για το μικρό Μεγάλο 
Θαύμα, άγνωστο σε πολλούς, που συντελείται στην 
ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης.

n  -Πολυεθνικές εταιρίες-κολοσσοί, συνάπτουν 
συμβόλαια εκατομμυρίων ευρώ για να αγοράσουν 
τα ερευνητικά προϊόντα του ΕΚΕΤΑ. Συνολικά την 
τελευταία πενταετία, σε τί ύψος ανέρχονται τα συμ-
βόλαια που έχετε υπογράψει και ποιος είναι ο στό-
χος σας για την επόμενη πενταετία;
Κατά την τελευταία πενταετία το ΕΚΕΤΑ έχει συνάψει 
30 περίπου συμβάσεις με ελληνικές και ξένες, κυ-
ρίως, επιχειρήσεις, για την παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ €. 
Τα έσοδα από τις παραπάνω συμβάσεις αποτελούν 
το 15% - 20% των συνολικών εσόδων του Κέντρου. 
Οι παραπάνω συνεργασίες αφορούν κυρίως στους 
τομείς των περιβαλλοντικών καυσίμων, ανάπτυξης 
νέων υλικών, βελτιστοποίησης βιομηχανικών διερ-
γασιών, περιβαλλοντικών διεργασιών, εναλλακτικών 
μορφών ενέργειας, τεχνολογιών πληροφορικής, και 
μεταφορών. 
Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τις συ-
νεργασίες του ΕΚΕΤΑ με επιχειρήσεις στα πλαίσια της 
στρατηγικής του Κέντρου σε θέματα μεταφοράς τεχνο-
λογίας. Πιστεύουμε ότι κατά την επόμενη πενταετία τα 
παραπάνω έσοδα μπορούν να αυξηθούν κατά 50%. 

n -Για να το πούμε απλά, το ΕΚΕΤΑ κατόρθωσε να 
αναστρέψει την τάση που θέλει την Ελλάδα μόνο να 
αγοράζει έρευνα από το εξωτερικό. Πώς τα κατα-
φέρατε, δεδομένου μάλιστα ότι η απευθείας δημό-
σια χρηματοδότηση του Κέντρου είναι αναλογικά 
πολύ μικρή;
Το ΕΚΕΤΑ από την ίδρυση του, βασίστηκε στο ισχυ-
ρό ανθρώπινο δυναμικό του, που αποτελείται από 
διεθνώς καταξιωμένους επιστήμονες και άριστα 

εκπαιδευμένο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό. 
Παράλληλα, η μικρή δημόσια χρηματοδότηση που 
ουσιαστικά λαμβάνει το Κέντρο, οδήγησε τους 
ερευνητές του στην ανάπτυξη επιστημονικών και 
τεχνολογικών πρωτοβουλιών, με σκοπό την προ-
σέλκυση ερευνητικών κονδυλίων από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και τη Βιομηχανία. 
Η πολιτική μας για την ανάπτυξη του Κέντρου βασίζε-
ται σε μεγάλο βαθμό σε ιδιωτικο-οικονομικά κριτή-
ρια. Δηλαδή, η βιωσιμότητα του ΕΚΕΤΑ προϋποθέτει 
τη διαρκή ανάπτυξη νέων προϊόντων έντασης γνώσης, 
με σκοπό την οικονομική εκμετάλλευσή τους και, συ-
νεπώς, την αύξηση των εσόδων του Κέντρου.

n -Έχετε στα «σκαριά» τη δημιουργία νέων ινστι-
τούτων;
Το 2007, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε το Ινστιτούτο 
Βιοϊατρικών & Βιομοριακών Ερευνών (ΙΒΒΕ) στο 
ΕΚΕΤΑ, που είναι το έκτο Ινστιτούτο του Κέντρου. 
Το 2009 αναμένεται η ίδρυση του Ινστιτούτου Μη-
χανουργικών Μορφοποιήσεων & Μεθόδων Παρα-
γωγής (ΙΜ3ΠΑ). Πριν δύο χρόνια ξεκίνησαν κάποι-
ες συζητήσεις με φορείς της περιοχής, με σκοπό 
την ίδρυση ενός ακόμη Ινστιτούτου, του Ινστιτούτου 
Στρατηγικής & Επιχειρηματικής Ανάπτυξης. Οι στό-
χοι του Ινστιτούτου είναι η στρατηγική ανάλυση για 
τη διείσδυση των ελληνικών επιχειρήσεων στις χώ-
ρες της Ν.Α. Ευρώπης και η διαμόρφωση πολιτικών 
σχετικά με την οικονομική και επιχειρηματική ανά-
πτυξη νέων επιχειρήσεων έντασης γνώσης στη Βό-
ρεια Ελλάδα. Παρόλα αυτά, έως σήμερα δεν υπάρχει 
κάποια εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση. 

n -Πόσες είναι οι διεθνώς κατοχυρωμένες πατέ-
ντες του ΕΚΕΤΑ τα τελευταία χρόνια; Ξεχωρίζετε 
κάποια από αυτές ως έχουσα μεγάλη εμπορική 
προοπτική;
Το ερευνητικό προσωπικό του ΕΚΕΤΑ κατέχει πε-
ρισσότερα από 35 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, από τα 
οποία τα 30 αφορούν σε διεθνώς κατοχυρωμένες 
εφευρέσεις. Πολλά από αυτά έχουν δυνητικά μεγά-
λη εμπορική προοπτική. Ενδεικτικά, θα μπορούσα 
να αναφερθώ στα 9 διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας του Δρ. Β. Ζασπάλη, στον τομέα των κεραμικών 
υλικών, τα οποία έλαβε σε συνεργασία με τις εται-
ρείες Philips και  Φίλκεραμ Johnson. 

n -Ποια είναι η συμμετοχή των ινστιτούτων του 
ΕΚΕΤΑ στα κοινοτικά προγράμματα και ποια τα 
απτά αποτελέσματα από την υλοποίησή τους;
Το ΕΚΕΤΑ από την ίδρυση του έχει συμμετάσχει 
στην υλοποίηση περίπου 200 ερευνητικών κοινο-
τικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 64 εκ €, 
από τα οποία τα 160 έργα έχουν υλοποιηθεί ή υλο-
ποιούνται από το 2003 έως σήμερα. Τα έσοδα από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έτος 2008 ανήλθαν 
σε 8 εκ € περίπου, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε 
περίπου 35% των συνολικών εσόδων του Κέντρου. 
Είναι σημαντικό να σημειώσω ότι η εθνική συμμε-
τοχή (συγχρηματοδότηση του Δημοσίου) που λαμ-
βάνει το Κέντρο για την υλοποίηση των κοινοτικών 
ερευνητικών έργων ανέρχεται περίπου στο 50% της 
Ευρωπαϊκής επιχορήγησης.  
Στα πλαίσια των παραπάνω έργων έγιναν σημαντι-
κές ερευνητικές ανακαλύψεις σε όλους τους τομείς 
των δραστηριοτήτων των Ινστιτούτων. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι μεγάλο μέρος των ερευνητικών απο-

τελεσμάτων αξιοποιείται ήδη σήμερα από μεγάλες 
επιχειρήσεις κυρίως του εξωτερικού.

n -Ποιο είναι το πιο κερδοφόρο ινστιτούτο του 
ΕΚΕΤΑ σήμερα και ποια η επόμενη Μεγάλη Πρό-
κληση για το Κέντρο συνολικά;
Το Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ) 
είναι το μεγαλύτερο Ινστιτούτο του ΕΚΕΤΑ, και 
απασχολεί περίπου 140 άτομα. Το ΙΤΧΗΔ έχει ένα 
σταθερό κύκλο εργασιών, της τάξης των 6,5 εκ € 
ετησίως. Παρόλα αυτά, το Ινστιτούτο Πληροφορικής 
και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ) έχει παρουσιάσει σημα-
ντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών του Ινστιτούτου για το 
έτος 2008 ανήλθε στα 7,2 εκ €.
Το ΕΚΕΤΑ αντιμετωπίζει σήμερα τρεις σημαντικές 
προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση αφορά στην πε-
ραιτέρω ανάπτυξη των υφιστάμενων Ινστιτούτων 
του, και κυρίως των Ινστιτούτων Πληροφορικής και 
Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ), Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και Αγρο-
βιοτεχνολογίας (ΙΝΑ), μετά τη μετεγκατάσταση τους 
στα νέα σύγχρονα κτίρια τους, συνολικής επιφάνειας 
9.000 τμ. Η δεύτερη πρόκληση αφορά στη λειτουρ-
γία των νέων Ινστιτούτων του Κέντρου, δηλαδή του 
ΙΒΒΕ και του ΙΜ3ΠΑ, και στην ενίσχυση της έρευνας 
στις νέες κατευθύνσεις της βιοϊατρικής μηχανικής 
και των μεθόδων παραγωγής αντίστοιχα. 
Τέλος, πιστεύουμε ότι το ΕΚΕΤΑ μπορεί να αποτε-
λέσει ένα στρατηγικό εταίρο και καταλύτη για την 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής στη Βόρεια Ελ-
λάδα. Το ερευνητικό και τεχνολογικό δυναμικό του 
ΕΚΕΤΑ, οι σύγχρονες υποδομές που διαθέτει αλλά 
και η μοναδική τεχνογνωσία του σε θέματα οργά-
νωσης και λειτουργίας, το καθιστούν προνομιακό 
εταίρο για την ανάπτυξη και λειτουργία των νέων 
περιφερειακών ερευνητικών κέντρων της χώρας. 
Παράλληλα, η γεωγραφική θέση της Θεσσαλονίκης 
αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για το ΕΚΕΤΑ, 
ώστε το Κέντρο να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομί-
ας και επιχειρηματικότητας στην περιοχή της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης. Συνεπώς, είναι σημαντικό 
να ενισχυθούν οι διακρατικές συνεργασίες μεταξύ 
των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
Παρευξείνιας Ζώνης σε θέματα έρευνας και καινο-
τομίας με σκοπό τη βελτίωση των οικονομικών και 
επιχειρηματικών προοπτικών.

n -Πόσοι ερευνητές εργάζονται στο ΕΚΕΤΑ και 
ποιες είναι οι πραγματικές σας ανάγκες α) σε έμ-
ψυχο δυναμικό και β) σε υποδομές;
Στο ΕΚΕΤΑ αυτή τη στιγμή εργάζονται 150 Ερευνη-
τές, Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες και Τεχνικοί 
Επιστήμονες, ενώ παράλληλα 220 επιστήμονες  
(κυρίως μηχανικοί) εργάζονται ως εξειδικευμένο 
προσωπικό υποστήριξης της έρευνας. Τέλος, 150 
υπάλληλοι απαρτίζουν το διοικητικό, τεχνικό και 
βοηθητικό προσωπικό του Κέντρου. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των τακτι-
κών Ερευνητών του ΕΚΕΤΑ, που δεν ξεπερνά τους 
40, είναι πολύ μικρός συγκριτικά με το μέγεθος του 
Κέντρου και για το λόγο αυτό είναι επιτακτική ανά-
γκη η δημιουργία νέων θέσεων Ερευνητών σε όλες 
τις βαθμίδες. Οι νέοι Ερευνητές θα ενισχύσουν την 
έρευνα που αναπτύσσεται στο Κέντρο και θα προ-
σελκύσουν σημαντική εξωτερική χρηματοδότηση, 
το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω δη-
μιουργία νέων θέσεων εργασίας και ανάπτυξη νέας 
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Κώστας Κυπαρισσίδης 
Πρόεδρος ΕΚΕΤΑ 



Ο αριθμός των τακτικών 
Ερευνητών του ΕΚΕΤΑ, 
που δεν ξεπερνά τους 
40, είναι πολύ μικρός 
συγκριτικά με το μέγεθος 
του Κέντρου και για το 
λόγο αυτό είναι επιτακτι-
κή ανάγκη η δημιουργία 
νέων θέσεων Ερευνητών

Το κυριότερο πρόβλη-
μα του ΕΚΕΤΑ είναι η 
χαμηλή τακτική άμεση 
χρηματοδότηση που 
λαμβάνει το Κέντρο από 
τη ΓΓΕΤ 

Η ορθολογική οργά-
νωση της ανώτατης 
εκπαίδευσης, καθώς 
και η ανορθόδοξη ορ-
γάνωση/λειτουργία της 
Τεχνικής / Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης στην 
Ελλάδα αποτελούν δύο 
μείζονα προβλήματα 
που δυστυχώς δεν έχουν 
αντιμετωπισθεί με τη 
δέουσα προσοχή 
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τεχνογνωσίας. 
Οι υπάρχουσες κτιριακές υποδομές του ΕΚΕΤΑ 
στην περιοχή της Θέρμης ανέρχονται σε περίπου 
16.000 τμ, ενώ το καλοκαίρι του 2009 αναμένεται 
να παραδοθεί το νέο κτίριο του Ινστιτούτου Με-
ταφορών (ΙΜΕΤ), συνολικής επιφάνειας 2.000 
τμ. Παράλληλα, σχεδιάζεται η επέκταση των κτι-
ριακών εγκαταστάσεων των Ινστιτούτων ΙΤΧΗΔ, 
ΙΜΕΤ, ΙΠΤΗΛ. Το 2009 αναμένεται να δημοπρατη-
θεί η ανέγερση του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου 
Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών συνολι-
κής επιφάνειας 3.500 τμ. 

n -Ποιο είναι σήμερα το κυριότερο πρόβλημα 
του ΕΚΕΤΑ και ποια λύση προτείνετε;
Το κυριότερο πρόβλημα του ΕΚΕΤΑ είναι η χαμη-
λή τακτική άμεση χρηματοδότηση που λαμβάνει 
το Κέντρο από τη ΓΓΕΤ, και η οποία ανέρχεται 
περίπου στο 15% των συνολικών εσόδων του Κέ-
ντρου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δυσκολία του 
Κέντρου να εξασφαλίσει την πληρωμή των άμε-
σων λειτουργικών δαπανών του και την αδυναμία 
δημιουργίας νέων θέσεων Ερευνητών. 
Σημειώνεται ότι το ΕΚΕΤΑ για κάθε 1 € που λαμ-
βάνει ως δημόσια επιχορήγηση εξασφαλίζει πε-
ρίπου 3 € ως έσοδα από εξωτερικές πηγές χρημα-
τοδότησης. Ως εκ τούτου, η αύξηση του Τακτικού 
Προϋπολογισμού του ΕΚΕΤΑ θα δώσει σημαντική 
ώθηση στην περαιτέρω ανάπτυξη του Κέντρου και 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

n -Οι μεγάλες ελληνικές εταιρίες προσφεύγουν 
στο ΕΚΕΤΑ για την αγορά ερευνητικών προϊό-
ντων όπως κάνουν οι πολυεθνικές; Αν όχι, γιατί 
πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό; 
Δυστυχώς οι ελληνικές επιχειρήσεις που διαθέ-
τουν οργανωμένα τμήματα έρευνας και ανάπτυ-
ξης είναι λίγες. Το ΕΚΕΤΑ προσφέρει τις υπηρε-
σίες του σε ορισμένες ελληνικές επιχειρήσεις, 
όπως για παράδειγμα τα Ελληνικά Πετρέλαια, η 
MotorOil, κτλ. Όμως, τα έσοδα από έργα παροχής 
υπηρεσιών προς τις ελληνικές επιχειρήσεις δεν 
μπορούν να συγκριθούν με τα αντίστοιχα έσοδα 
από ξένες επιχειρήσεις. Οι λόγοι ποικίλουν. Πρώ-
τον, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε 
διαθέτουν μεγάλα κονδύλια για έρευνα και ανά-
πτυξη νέων προϊόντων ή υπηρεσιών. Δεύτερον, η 
νοοτροπία πολλών μικρών ελληνικών επιχειρή-
σεων δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης συνεργα-
σιών με ερευνητικούς φορείς, θεωρώντας ότι η 
επένδυση στην έρευνα είναι ιδιαίτερα ακριβή και 
με μεγάλο ρίσκο. Τέλος, η έλλειψη συστηματικής 
εθνικής στρατηγικής για την ανάπτυξη και την 
καινοτομία σε τομείς στους οποίους η χώρα δια-
θέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, δεν επιτρέπει 
τη δημιουργία της απαραίτητης ‘κουλτούρας’ για 
ανάπτυξη βασισμένη στην έρευνα και τη γνώση.

n -Η Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης φαίνεται 
ότι καθυστερεί ...επικινδύνως. Τί πιστεύετε ότι 
πρέπει να πράξει η ελληνική κυβέρνηση σε αυτό 
το πεδίο;
Το ΕΚΕΤΑ έχει παρουσιάσει πολλές φορές τις 
προτάσεις του σχετικά με το μοντέλο ανάπτυξης 
της «Ζώνης Καινοτομίας» στη Θεσσαλονίκη. Με-
ταξύ των άλλων, προτείναμε την ανάπτυξη των 
ακόλουθων δράσεων στα πλαίσια λειτουργίας της 

‘Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας’: Επιστημο-
νικές και Ερευνητικές Δράσεις, Θερμοκοιτίδες, 
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικοί οργανισμοί, Οργανισμοί – Κέντρα 
κατάρτισης διάχυσης της γνώσης, Επιχειρημα-
τική Ζώνη Εταιριών ‘Υψηλής Τεχνολογίας’, Δια-
μετακομιστικό Κέντρο Χερσαίων και Θαλασσίων 
Μεταφορών
Για την υποστήριξη των παραπάνω δραστηριοτή-
των θα χρειαστεί να δημιουργηθούν κατάλληλες 
υποδομές, αφού σήμερα υπάρχει ένα κενό σε 
υποδομές για τη στέγαση εταιριών που παρά-
γουν προϊόντα ή υπηρεσίες χαμηλού όγκου αλλά 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η ανάπτυξη κατάλ-
ληλων υποδομών θα αποτελέσει κίνηση στρατη-
γικής σημασίας και θα βοηθήσει να αναδειχτεί ο 
ρόλος της Θεσσαλονίκης όχι μόνο στην Κεντρική 
Μακεδονία αλλά και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατο-
λική Ευρώπη.
Τα Πάρκα Φιλοξενίας εταιριών «έντασης γνώ-
σης» είναι ένας παγκόσμια επιτυχημένος θεσμός 
που βοηθά μία μικρή συνήθως νεοσυσταθείσα 
επιχείρηση να κάνει τα πρώτα επιχειρηματικά 
της βήματα. Υπάρχει λοιπόν η ανάγκη για τη δημι-
ουργία μίας Επιχειρηματικής Ζώνης για εταιρείες 
«έντασης γνώσης» στην περιοχή της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Η έκταση θα πρέπει να διαμορ-
φωθεί κατάλληλα ώστε να μπορέσει να φιλοξενή-
σει εταιρίες υψηλής τεχνολογίας, ελληνικών αλλά 
και ξένων συμφερόντων. Οι εταιρίες μπορούν να 
παράγουν καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες στους 
τομείς των προηγμένων υλικών, βιοτεχνολογίας, 
υγείας, ενέργειας, περιβάλλοντος, πληροφορι-
κής, υπηρεσιών, κλπ. 

-Η γειτονική Τουρκία εκπλήσσει ως προς τα κί-
νητρα που δίδει για την ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας, καθώς από κυριολεκτικά μηδέν τεχνολογικά 
πάρκα προ οκταετίας διαθέτει σήμερα 32, ενώ 
έχει βάλει την έρευνα μέσα στα πανεπιστήμια. Τί 
μπορούμε να διδαχτούμε –και γιατί όχι να «αντι-
γράψουμε»- από το τουρκικό μοντέλο;
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Ελλάδα ανή-
κει, διαθέτει όλους τους μηχανισμούς και τεχνο-
γνωσία για ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομί-
ας και της επιχειρηματικότητας. Στις Ευρωπαϊκές 
χώρες υπάρχουν σήμερα πολλά επιτυχημένα 
παραδείγματα (π.χ., τεχνολογικά πάρκα, συνερ-
γατικές πρωτοβουλίες, ζώνες καινοτομίας, κτλ). 
Δυστυχώς, στη χώρα μας προσπαθούμε ακόμη 
μια φορά να ανακαλύψουμε τον τροχό.

n -Στην Ελλάδα, αντίθετα, βιώνουμε ένα πα-
ράδοξο: ενώ τα ΤΕΙ της περιφέρειας δεν έχουν 
αρκετούς σπουδαστές για να λειτουργήσουν και 
το ίδιο συμβαίνει και με ορισμένα ΑΕΙ, εμείς εξα-
κολουθούμε να δίδουμε πόρους για ανάπτυξη 
τέτοιων τμημάτων…
Δυστυχώς αναφέρεστε σε ένα θέμα που άμεσα 
συνδέεται με την εκπαιδευτική και ερευνητική 
πολιτική που έχει ή δεν έχει ακολουθήσει η χώρα 
μας τα τελευταία χρόνια. Η ορθολογική οργάνω-
ση της ανώτατης εκπαίδευσης (π.χ. σε σύγχρονες 
επιστημονικές κατευθύνσεις, η δημιουργία νέων 
Πανεπιστημιακών Τμημάτων, η αξιολόγηση των 
Πανεπιστημίων, η γεωγραφική διασπορά, κλπ.) 
καθώς και η ανορθόδοξη οργάνωση/λειτουργία 

της Τεχνικής / Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
στην Ελλάδα αποτελούν δύο μείζονα προβλήμα-
τα που δυστυχώς δεν έχουν αντιμετωπισθεί με 
τη δέουσα προσοχή και μακρόπνοη αναπτυξιακή 
πολιτική. Το γεγονός ότι οι πόροι που διατίθενται 
στην εκπαίδευση δεν αξιοποιούνται αποτελεσμα-
τικά, δεν αρκεί από μόνο του για να λύσει το πρό-
βλημα. Χρειάζονται περισσότερες συντονισμένες 
δράσεις και αναπτυξιακές πολιτικές.

n -Η κατάσταση της έρευνας στην Ελλάδα δεν 
είναι η καλύτερη δυνατή και, όμως, ομογενείς 
ερευνητές, που διαπρέπουν στο εξωτερικό, εξα-
κολουθούν να επιστρέφουν εδώ για να εργαστούν, 
ακόμη και αν –να το πούμε σε απλά ελληνικά- 
«θάβονται». Γιατί πιστεύετε ότι συμβαίνει αυτό;
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία ση-
μαντική πρόοδος σε θέματα έρευνας τόσο στα 
Πανεπιστήμια όσο και στα Ερευνητικά Κέντρα 
που λειτουργούν στη χώρα. Όμως, χρειάζονται 
να γίνουν ακόμη περισσότερα ουσιαστικά βήματα 
που να βασίζονται σε μία εθνική στρατηγική για 
την έρευνα, καινοτομία και επιχειρηματικότητα 
στη χώρα μας. Μέρος της εθνικής στρατηγικής 
θα πρέπει να είναι και τα κίνητρα που θα πρέπει 
να δώσει η πολιτεία για τον επαναπατρισμό των ελ-
λήνων ερευνητών της διασποράς. Πιστεύω ότι στα 
πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, οι πα-
ραπάνω πολιτικές θα μπορέσουν να υλοποιηθούν.

-Πώς αντιμετωπίζει το εγχώριο εκπαιδευτικό/
πανεπιστημιακό/οικονομικό σύστημα τους επι-
στήμονες/ακαδημαϊκούς από το εξωτερικό; Τί 
πρέπει να αλλάξει;
Η χώρα μας θα πρέπει να επαναπροσεγγίσει το 
παραπάνω θέμα σε μία νέα ενιαία αναπτυξιακή 
βάση. Ο επανασχεδιασμός της εκπαιδευτικής, 
ερευνητικής και επιχειρηματικής πολιτικής θα 
πρέπει να στοχεύει στην οικονομική ανάπτυξη 
της χώρας με βάση τη σύγχρονη οικονομία της 
γνώσης. Η εκπαίδευση θα πρέπει να βοηθήσει 
τη λειτουργία και ανάπτυξη μιας σύγχρονης και 
παραγωγικής κοινωνίας, η έρευνα να αναπτύξει 
νέα καινοτομικά προϊόντα και οι επιχειρήσεις να 
δημιουργήσουν τις ευκαιρίες για εργασία και οι-
κονομική ανάπτυξη.
Η κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με απο-
κομμένους τους τρεις παραπάνω πυλώνες της.

-Το περιοδικό απευθύνεται σε μηχανικούς. Πώς 
πιστεύετε ότι μπορούν να συνεργαστούν με το 
ΕΚΕΤΑ οι Έλληνες μηχανικοί, αλλά και το ΤΕΕ; 
Ευχαριστώ για την τελευταία σας ερώτηση. Πρώ-
τα απ’ όλα θα ήθελα να προσκαλέσω τους εκ-
προσώπους του ΤΕΕ να επισκεφθούν επίσημα το 
ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να έχουμε την ευκαιρία να 
τους ενημερώσουμε για το έργο μας και μαζί να 
συζητήσουμε δράσεις που από κοινού μπορούμε 
να αναλάβουμε σε όλα θέματα που συζητήσαμε 
στη σύντομη αυτή συνέντευξη. 
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν 
στη διεύθυνση www.certh.gr την ιστοσελίδα του 
Κέντρου προκειμένου να ενημερωθούν για θέ-
ματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Κέντρου, 
καθώς και σε θέματα προκηρύξεων νέων θέσεων 
ή/και διαγωνισμών σχετικά με τις ανάγκες του 
Κέντρου. n



ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων από βιομηχανική μονάδα 
ξύλινων κατασκευών με έδρα στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης, για το τμήμα προσφορών 
και πωλήσεων. Εμπειρία σε επιμετρήσεις, 
άριστη χρήση AutoCAD, 3D. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Αρχιτέκτων για συνεργασία με αρχιτε-
κτονικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη. Γνώση 
σχεδιαστικών προγραμμάτων AutoCAD, 
Artlantis, 3d Studio Max, Photoshop, 
Illustrator. Βιογραφικό Fax 2310 449410, 
Τηλ 2310 449410, 693 6594746, email: 
christi.ale@gmail.com.
Αρχιτέκτων ή Πολεοδόμος – Χωροτάκτης 
από γραφείο μελετών για τη στελέχωση 
του τμήματος πολεοδομικού σχεδιασμού, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ηλικία έως 30 
ετών, γνώση AutoCAD. Βιογραφικό Fax 
2310 260171, Τηλ. 2310 267740 - 793 
email: sempsi@tee.gr.
Μηχανικός νέα, από τεχνική εταιρεία με 
έδρα Ν. Μουδανιά. 5έτη εμπειρία. Βιογρα-
φικό Fax 23730 65380, Τηλ. 23730 65440, 
email: gmaktris@elkat.gr.
Μηχανικός από εταιρεία συμβουλών 
επενδύσεων. Ηλικία 25 έως 32 ετών. 
Αγγλικών γνώση, Η/Υ. Βιογραφικό Τηλ 
2310 253888, 693 7525521, email: info@
pasakidis-re.com.
Μηχανικός από εταιρεία συμβουλών ακι-
νήτων, για στελέχη πωλήσεων στις περιο-
χές Δυτική Θεσσαλονίκη, Άνω Πόλη, Ιστο-
ρικό Κέντρο, Θέρμη, Περαία, Χαλκιδική. 
Ηλικία έως 35 ετών, μεταφορικό μέσο. 
Τηλ 2310 488008. Υπόψη MAISON.
Μηχανικός από εταιρεία «ΕΓΝΑΤΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ». Γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων AutoCAD, INTELLICAD, 
τρισδιάστατου σχεδιασμού 3D, άδεια 
οδηγήσεως. Fax 2310 642257, Τηλ 2310 
589648. Υπόψη κα Στεφανίδου Ζουμπου-
λία.
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 
4μ. Βιογραφικό email: seminaria97@
gmail.com.
Μηχανικός από τη MANPOWER για λο-
γαριασμό πολυεθνικής τεχνικής εται-
ρείας, για την Δυτική Ελλάδα ως Μη-
χανικός Ασφαλείας. 5έτη προϋπηρεσία 
στην οδοποιία, Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 
2310 230255, Τηλ 2310 230240, email: 
opantelidou@manpowerteam.gr.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από 
ΔΙΟΨΙΣ Συμβουλευτική. Γνώση Αγγλικών,  
Βιογραφικό email: diopsis@diopsis.gr.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής (κωδ. 
ΡΜ409), από την Sun Electronics Α.Ε. 
για product manager ειδών πληροφορι-
κής. Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο. 
Βιογραφικό Fax 2310 7527000, email: 
vkefalopoulou@sunelectronics.gr.
Μηχανικός Περιβάλλοντος από τη 
MANPOWER για λογαριασμό πολυεθνι-
κής τεχνικής εταιρείας, για τη Δυτική Ελ-
λάδα. 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία, 
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία, 
για στελέχωση εργοταξίου στην Καβά-
λα. Ελάχιστη εργοταξιακή προϋπηρεσία, 
10έτη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Fax 210 
6746082, email axondev@axoncom.gr.
Μηχανολόγος από την εταιρεία κλιματι-
σμού CLIMATEAM με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη, για το τμήμα πωλήσεων. Αγγλικά, Η/Υ, 
άδεια οδηγήσεως. Προϋπηρεσία επιθυμη-

τή. Βιογραφικό, Τηλ 2310 557300, email: 
info@climateam.gr. Υπόψη Διεύθυνσης 
Προσωπικού.
Μηχανολόγος από βιομηχανία ξύλου με 
έδρα ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, ως υπεύθυνος 
παραγωγής. 5έτη προϋπηρεσία, σε αντί-
στοιχη θέση. Γνώση Αγγλικών, ή Γερμα-
νικών, άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Μηχανολόγος από βιομηχανία κατασκευ-
ής ψυγείων στη Ν. Σάντα Κιλκίς, ως βοη-
θός προϊσταμένου παραγωγής. Ηλικία έως 
33 ετών. Προϋπηρεσία σε γραμμές παρα-
γωγής επιθυμητή. Βιογραφικό Τηλ 23410 
64639, email: crystal@crystal.gr. Υπόψη 
κας Νικολαϊδου Μαρία.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από γρα-
φείο μελετών. Γνώση AutoCAD, Η/Υ, για 
εκπόνηση μελετών. Επιθυμητή και σχετι-
κή εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης βι-
ομηχανικών εγκαταστάσεων. Βιογραφικό 
email: pashalis@koptsis.gr.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση Praxis. Τηλ 
698 7985078.
Πολιτικός Μηχανικός νέος, από τεχνική 
εταιρεία. Βιογραφικό Fax 2310 446971.
Πολιτικός Μηχανικός Βιογραφικό Fax 
2310 465689, email: il-house@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εργο-
ληπτική εταιρεία.. Με εμπειρία σε δημό-
σια έργα. Βιογραφικό email: atarav@tee.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός από EUROCO Α.Ε., 
ως υπεύθυνος έργων. Ηλικία έως 40 ετών, 
5έτη εμπειρία, Αγγλικά, Η/Υ. Βιογραφικό 
Fax 2310 795167, Τηλ 2310 795796.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικό 
email: cveng55@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία, για στελέχωση εργοταξίου στη Καβά-
λα. Ελάχιστη εργοταξιακή προϋπηρεσία, 
10έτη εμπειρία σε κτιριακά έργα. Fax 210 
6746082, email axondev@axoncom.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εργοταξια-
κή εμπειρία για εργασία εντός και εκτός Ν. 
Θεσσαλονίκης. Fax 2310 428680, Τηλ 2310 
402033, email: diosifidoy@draslosion.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από την 
MANPOWER για λογαριασμό πολυεθνι-
κής τεχνικής εταιρείας, για την Δυτική 
Ελλάδα. 2 - 5έτη προϋπηρεσία στην οδο-
ποιία, άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 
2310 230255, Τηλ 2310 230240, email: 
opantelidou@manpowerteam.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από την 
MANPOWER για λογαριασμό πολυεθνικής 
τεχνικής εταιρείας, για την Δυτική Ελλάδα. 
5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία, άπται-
στα Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων νέα, 
από τεχνική εταιρεία με έδρα Ν. Μου-
δανιά. 5έτη εμπειρία. Βιογραφικό Fax 
23730 65380, Τηλ. 23730 65440, email: 
gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από SIGMA Consultants ΕΠΕ. 3ετή εμπει-
ρία, άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, AutoCAD. 
Προϋπηρεσία στην εκπόνηση ενεργειακών 
και περιβαλλοντικών μελετών. Επιθυμητές 
σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές. Βιογρα-
φικό Fax 2310 286612, email: m.delaki@
sigmaconsultants.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 

ή Χημικός Μηχανικός από ελληνική εται-
ρεία ενεργειακών έργων για εργασία στη 
Σόφια. Άπταιστα Βουλγαρικά. Βιογραφικό 
email: info@estiaconsulting.gr.
Χημικός Μηχανικός από τη MANPOWER 
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής 
εταιρείας, για την Δυτική Ελλάδα., ως βο-
ηθός. 2 - 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποι-
ία, Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Χημικός Μηχανικός από τη MANPOWER 
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής 
εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα. 5έτη προ-
ϋπηρεσία στην οδοποιία, Αγγλικά. Βιογρα-
φικό Fax 2310 230255, Τηλ 2310 230240, 
email: opantelidou@manpowerteam.gr.

Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, 
Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 
2310 920494.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2001, με εμπειρία 
σε επίβλεψη, διαχείριση και διοίκηση ερ-
γοταξίου και μελέτες εφαρμογής, για ερ-
γασία. Τηλ 693 7166499.
Αρχιτεκτόνισσα 3έτη εμπειρία σε αρχιτε-
κτονικές μελέτες, ευχέρεια στη σύνθεση. 
Γνώση Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2D, 3D, 
Photoshop, για συνεργασία με αρχιτεκτο-
νικά ή τεχνικά γραφεία. Τηλ 694 5411924.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005, 3ετή 
εμπειρία, μεταπτυχιακές σπουδές στην 
Ισπανία. Γνώση Αγγλικών, Ισπανικών, Η/Υ 
(Ms Office λογισμικό PC / MAC), AutoCAD 
2D - 3D, 3D Studio Max, Rhino, Photoshop, 
Illustrator, In Design, Premiere, για συ-
νεργασία με μελετητικά, τεχνικά γραφεία 
και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 
7152354, email: anastfrag@hotmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2005. με μετα-
πτυχιακό MSc in Advanced Architectural 
Design (Edinburgh, 2007), 6έτη εργασιακή 
εμπειρία σε  Ελλάδα και Λονδίνο. Γνώση 
Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, Γ.Ο.Κ., Η/
Υ(Ms Office), AutoCAD 2D - 3D, 3d Studio 
Max, Photoshop, In Design, Illustrator, 
Sketch up, για εξωτερική συνεργασία με 
αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικές εταιρείες 
και εργολάβους. Τηλ 693 7473573, email: 
nassiasp@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ, μέλος 
ΤΕΕ 2008, μικρή εμπειρία σε Η/Μ. Γνώ-
ση Αγγλικών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 
4Μ Fine, Tisoft, C, για εργασία. Τηλ. 694 
7828806, email: stathismout@gmail.
com.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ, με 
μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων. 
Γνώση άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, AutoCAD, 
4Μ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, άδεια οδηγήσεως, για εργασία 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 
8594718. 
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος 
ΤΕΕ 2005, 2,5έτη προϋπηρεσία σε τεχνική 
εταιρεία. Γνώση μελετών φυσικού αερίου, 
Αγγλικά, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 4Μ, 
για εργασία εντός Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697 
7386856, email: ilektrologos_mixanikos@
yahoo.com.
Ηλεκτρολόγος. Με βιομηχανική εμπει-
ρία στη διοίκηση, παραγωγή, συντήρηση, 
εμπειρία στα φωτοβολταϊκα. Άπταιστα 
Αγγλικά, Γερμανικά, Ρουμανικά, Η/Υ(Ms 
Office). Πολυετής εργασία σε Γαλλία και 
σε ΗΠΑ, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 
5622686.

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με ευρεία 
εργοταξιακή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ, εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου, με-
λετητής καθοδικής προστασίας χαλυβδο-
σωλήνων, για εργασία. Τηλ. 2310 314278, 
697 6206265.
Μηχανικός Περιβάλλοντος με μελετη-
τικό πτυχίο Α’ τάξης κατηγορία 27 (πε-
ριβαλλοντικές μελέτες), για στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ 697 3036907, email: fotis.
anastasiadis@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση 
εταιρείας με ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, οδοποι-
ία, υδραυλικά, ενεργειακά – βιομηχανικά, 
ΜΕΚ Α’ λιμενικά. Τηλ. 697 7589875.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1993, 
δομοστατικός. 15έτη εμπειρία στις στατι-
κές μελέτες κτηριακών έργων, για συνερ-
γασία με τεχνικά γραφεία, κατασκευαστι-
κές εταιρείες. Τηλ 694 5551713. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1999, με 
εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελε-
τών, έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση 
Αγγλικών, ΤΕΚΤΩΝ, FESPA, φωτορεαλι-
σμό, για εργασία. Τηλ 694 8826703. 
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπό-
νηση στατικών μελετών, για εξωτερική 
συνεργασία με μηχανικούς, εργολάβους, 
τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 
23920 20099, 697 7166269.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπό-
νηση στατικών και υδραυλικών μελετών 
και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
και προμετρήσεων – επιμετρήσεων, 
για συνεργασία. Τηλ. 2310 920453, 694 
6783844.
Πολιτικός Μηχανικός εμπειρία στην έκ-
δοση οικοδομικών αδειών. Μελέτες αρχι-
τεκτονικές, στατικές, 3D, φωτορεαλισμό. 
Γνώση ΓΟΚ, AutoCAD, Archicad, FESPA - 
ΤΕΚΤΟΝ, STEEL, Photoshop, για εργασία. 
Τηλ. 2310 840785, 694 6814379.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία σε στα-
τικές μελέτες οπλισμένου σκυροδέματος, 
μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών, 
έκδοση οικοδομικών αδειών, για εξω-
τερική συνεργασία με αρχιτέκτονες, ερ-
γολάβους και τεχνικές εταιρίες. Τηλ. 694 
4832265.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπό-
νηση στατικών μελετών, την ανακαίνιση 
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, 
εμπειρία επιδοτούμενων έργων διαχείριση 
έργων, για συνεργασία. Τηλ 694 4245002, 
email: d_chrys@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
ArchiCAD, Holo XP. Εργοταξιακή εμπειρία 
σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Σύνταξη 
προμετρήσεων, επιμετρήσεων. Μικρή 
εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών έργων, 
για εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρία 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Τηλ 697 7339557.
Χημικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2002, 
Πιστοποιημένη Σύμβουλος Ασφαλούς 
Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμά-
των (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.), προϋπηρεσία σε Ποι-
οτικό Έλεγχο Βιομηχανίας, Υγιεινής και 
Ασφάλειας Εργασίας και Προμήθειες, 
μεταπτυχιακό στη Διαχείριση Αποβλήτων, 
άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά και Η/Υ, ζητάει 
εργασία. Τηλ. 693 2674234 

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

22/ 375
ΤΕΥΧΟΣ

1 5  M A Ϊ O Y  2 0 0 9



23/ 375
1 5  M A Ϊ O Y  2 0 0 9

ΤΕΥΧΟΣ



375

1 5  M A Ϊ O Y  2 0 0 9
24/ 375

ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ

 03
n  Από το Central Park και το 

Canberra Floriade ... στην 
παραλία της Θεσσαλονίκης

 04
n  Ήπιες επεμβάσεις 

στα ιστορικά κτίρια: 
Αναστήλωση, όχι αλλοίωση

 06
n  Αγωνία για το λουτρό του 

Κιλκίς εκφράζει η ΝΕ

 07
n  Αντίθετο σε εκχώρηση 

περισσοτέρων μετοχών της 
ΕΥΑΘ το ΤΕΕ/ΤΚΜ

n  Το στερνό αντίο στην Καίτη
n  Στις 29/11 οι «δικές μας» 

εκλογές
n  «Πράσινο» Τεχνογράφημα 

για την 5η Ιουνίου

n  Αρχιτεκτονική τοπίου
n  Βιβλίο για το λαϊκό 

πολιτισμό και την 
αρχιτεκτονική των 
Πρεσπών

n  Σεισμός στην κεντρική 
Ιταλία. Aντισεισμική 
προστασία στην  
Κ. Μακεδονία

 16
n  Με μια ματιά

 18 
n  Συλλογικά - Παραταξιακά

 20
n  Κώστας Κυπαρισσίδης 

Πολυεθνικές αγοράζουν έρευνα από 
...Θεσσαλονίκη

 22
n  Ζητείται

 08
n  159 καλλιτέχνες από 39 

χώρες δίνουν ραντεβού στη 
Θεσσαλονίκη

n  1o τουρνουά μπάσκετ 
μηχανικών

 09
n  Μετα-γραφές ή ασκήσεις 

τοπογραφίας δια χειρός 
Καλογήρου

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-13
n  Mια μπομπίνα  

ξετυλίγει το σινεμά
 

 14
n  Οπές εντός του Ασύλου

 15
n  Οι καθηγητές Agiala και 

Oliveto στην ημερίδα του 
ΑΣΤΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

http://www.tkm.tee.gr


