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

EDITORIAL
100 χρόνια, 1.000 ημέρες…

Το 2012 η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 χρόνων από 
την απελευθέρωσή της, στις 26 Οκτωβρίου του 1912, μόλις 21 ημέ-
ρες μετά την κήρυξη του Α’ Βαλκανικού Πολέμου… Ήταν οι μέρες 
που οι Νεότουρκοι προσδιόριζαν νέες γεωπολιτικές ισορροπίες, 
ιστορικές στρατιωτικές συμφωνίες υπογράφονταν εν κρυπτώ και τα 
Βαλκάνια κατοχύρωναν τον τίτλο της πυριτιδαποθήκης, που τα συ-
νοδεύει μέχρι σήμερα…
Κι αν εκείνοι οι πόλεμοι εξασφάλισαν τελικά στην Ελλάδα τη Θεσ-
σαλονίκη, η «μάχη» για τη διοργάνωση των εορταστικών εκδηλώ-
σεων της πόλης καθ’ οδόν προς το 2012 θα πρέπει να εξασφαλίσει 
στη Θεσσαλονίκη μόνιμα έργα και εκδηλώσεις-θεσμούς. 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μετέχει στη 17μελή εκτελεστική επιτροπή, που έχει 
αναλάβει να προετοιμάσει το όλο εγχείρημα. Και η πρότασή του εί-
ναι ξεκάθαρη. 
Πρώτον, το 2012 θα πρέπει να βρει τη Θεσσαλονίκη με περισσό-
τερες υποδομές, αν όχι ολοκληρωμένες, τουλάχιστον «προχωρημέ-
νες»: για παράδειγμα, θα πρέπει να είναι έτοιμο το μητροπολιτικό 
πάρκο στο ιστορικό της κέντρο, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το 
εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO-ΔΕΘ. Το 2012 δεν πρέπει να βρει 
στη Θεσσαλονίκη μόνο με τα «κουφάρια» των περιπτέρων, που θα 
αφήσει πίσω του ο εκθεσιακός φορέας. 
Η επιτροπή για τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ –στην οποία επίσης με-
τέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, δια του προέδρου του- εξαγγέλθηκε ότι θα γνω-
μοδοτήσει επί των χωροθετήσεων μέχρι τις 31 Ιουλίου. Αν το όλο 
εγχείρημα ξεκινήσει άμεσα, τότε το 2012 η εικόνα του κέντρου θα 
είναι εντελώς διαφορετική. 
Το ίδιο ισχύει φυσικά και για τις υποδομές μεταφορών: το μετρό 
επιβάλλεται να «τρέξει» -άλλωστε το εξαγγελθέν χρονοδιάγραμμα 
προβλέπει την ολοκλήρωση του βασικού κορμού του ακριβώς το 
2012. Οι λεωφορειακές γραμμές επιβάλλεται να βελτιωθούν περαι-
τέρω.
Δεύτερον, το 2012 θα πρέπει να αφήσει στη Θεσσαλονίκη πιο μόνι-
μη «κληρονομιά». Να κληροδοτήσει ότι δυστυχώς δεν άφησε πίσω 
της η ευκαιρία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας του 1997: εκδηλώ-
σεις-θεσμούς, που θα επαναλαμβάνονται τακτικά, προσελκύοντας 
επισκέπτες στην πόλη.
Εξάλλου, η εκατονταετηρίδα αποτελεί ίσως την καλύτερη ευκαιρία 
για τη δημιουργία ενός Μουσείου της Θεσσαλονίκης, μιας μόνι-
μης στέγης, όπου ο Ελληνας και ιδίως ο ξένος επισκέπτης –που θα 
έρθει στην πόλη «διψασμένος» για την ιστορία της- θα μπορεί να 
«περπατήσει» μέσα στο παρελθόν της, από την αρχαιότητα και το 
Βυζάντιο μέχρι σήμερα. 
Κι επειδή οι Έλληνες λειτουργούμε πάντα πιο αποτελεσματικά όταν 
έχουμε μπροστά μας «σφιχτές» προθεσμίες (βλέπε Ολυμπιακούς 
Αγώνες 2004 και πώς τα καταφέραμε άψογα κυριολεκτικά στο 
«παρά πέντε»), το 2012 θα μπορούσε ίσως να αποτελέσει ορόση-
μο για ακόμη πιο γενναίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις: π.χ., για 
την υιοθέτηση ενός νέου μοντέλου μητροπολιτικής διοίκησης στη 
Θεσσαλονίκη.
Μέχρι τις 26 Οκτωβρίου 2012 έχουμε μπροστά μας σχεδόν 1.000 
ημέρες. Ας κάνουμε καθεμία από αυτές καθοριστική… 

από το αρχείο του ΤΕΕ/ΤΚΜ
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Με τα εγκαίνια τριών σημαντικών εκθέσεων, που 
καλούν σε ένα νοητό ταξίδι από την Ελλάδα μέ-
χρι την Ιαπωνία, αλλά και με δύο διαλέξεις των 
διεθνούς φήμης θεωρητικών της Αρχιτεκτονικής, 
Mark Wingley και Beatriz Colomina, άνοιξε στις 
22 Ιουνίου το πρόγραμμα εκδηλώσεων με τίτλο 
«3+2: αρχιτεκτονική στο θερινό ηλιοστάσιο».
Οι εκδηλώσεις, που φιλοξενούνται στις εγκατα-
στάσεις του «Τελλόγλειου Ιδρύματος» και διήρ-
κεσαν μέχρι τις 7 Ιουλίου, διοργανώνονται από το 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής 
του ΑΠΘ και την Κοσμητεία, σε συνεργασία με το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρι-
κής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). 
Απευθύνοντας χαιρετισμό στην τελετή εγκαινίων 
των εκδηλώσεων, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τά-
σος Κονακλίδης, επεσήμανε ότι η ανάδειξη της 
σημασίας της σύγχρονης αρχιτεκτονικής, ώστε να 
την αντιληφθούν τόσο η Πολιτεία, όσο και οι πολί-
τες και οι ίδιοι οι αρχιτέκτονες, είναι πολύ σημα-
ντική. Κι αυτό γιατί το «άγος» για τη μορφή των 
ελληνικών πόλεων και της υπαίθρου βαρύνει τις 
τελευταίες δεκαετίες και τους αρχιτέκτονες. 
Πολλά από τα δεινά των ελληνικών πόλεων, συ-
νέχισε, όπως η ασφυκτική δόμηση ή οι κλειστοί 
ημιυπαίθριοι, είναι κυρίως προϊόν στρεβλού σχε-
διασμού, ελλιπών ελέγχων και κακής λειτουργίας 
της δημόσιας διοίκησης, αλλά ως προς έναν βαθ-
μό είναι και ευθύνη των μηχανικών».
«Είναι δηλωμένος  στόχος του ΤΕΕ η υπενθύμιση 
της σχέσης της αρχιτεκτονικής με την ποιότητα 
ζωής στην πόλη, η δημιουργία  μιας νέας σχέσης 
μεταξύ πολιτείας, πολιτών και αρχιτεκτόνων», 
συμπλήρωσε ο κ.Κονακλίδης και πρόσθεσε ότι 
στόχο του ΤΕΕ αποτελεί και η προώθηση των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για την παραγωγή 
των δημόσιων και των μεγάλης κλίμακας ιδιω-
τικών έργων, που επηρεάζουν καθοριστικά την 
διαμόρφωση του αστικού περιβάλλοντος και την 
εικόνα της πόλης.
Ο ίδιος εξήρε τη συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ με το 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, το Ελληνικό Ινστι-
τούτο Αρχιτεκτονικής, το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τε-
χνών του ΑΠΘ, αλλά και με τους άλλους φορείς 
με αντικείμενο την αρχιτεκτονική και το αστικό 
περιβάλλον. Επεσήμανε εξάλλου, την αυξημένη 
κινητικότητα που επιδεικνύουν τα στελέχη και οι 
συνεργάτες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διοργάνωση αυ-
τών των εκδηλώσεων, που φέρνουν τους πολίτες 
κοντά στην αρχιτεκτονική.
Καλωσορίζοντας τους παρευρισκομένους, ο πρό-
εδρος του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, καθηγη-
τής Νίκος Καλογήρου, αναφέρθηκε στην πλούσια 
δραστηριότητα του Τμήματος και στην προσπά-
θεια που καταβάλει για να διοργανώνει εκδηλώ-
σεις που ενδιαφέρουν όλη την πόλη. 
Υπογράμμισε πως είναι η δεύτερη φορά που το 
Τμήμα διοργανώνει έκθεση στο Τελλόγλειο, η 
οποία αναπτύσσεται στο σύνολο του Μουσείου. 
Τόνισε πως για τη διοργάνωσή της κινητοποιή-
θηκαν όλες οι δυνάμεις του Τμήματος και πολλοί 
φορείς όπως το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αναφερόμενος δε, 
στις παράλληλες δραστηριότητες του Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων, όπως η διοργάνωση εκδηλώσεων, 
πρόσθεσε ότι αυτό κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, αν 
αναλογιστεί κάποιος τις υπάρχουσες συνθήκες 
στα ελληνικά πανεπιστήμια.

«3+2: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΤΟ ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ»
 

Από την πλευρά του ο πρύτανης του ΑΠΘ και πρό-
εδρος του Τελλόγλειου Ιδρύματος, Αναστάσιος 
Μάνθος, χαρακτήρισε «ευτυχή συγκυρία» το γε-
γονός ότι η εκδήλωση έγινε στο θερινό ηλιοστά-
σιο, κάνοντας λόγο για μια «παγανιστική χροιά». 
Ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, 
καθηγητής Νικόλαος Μουσιόπουλος, χαρακτή-
ρισε την εκδήλωση «υψηλού επιπέδου»,  ενώ ο 
πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονι-
κής (ΕΙΑ), Νίκος Καλογεράς, ομότιμος καθηγητής 
Αρχιτεκτονικής στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, τόνι-
σε ότι τόσο οι εκθέσεις όσο και οι διαλέξεις είναι 
πολύ σημαντικές και περιλαμβάνουν πολλά έργα 
από τη Θεσσαλονίκη. 

n  ΟΙ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Στην έκθεση με τίτλο «Η κατοικία στην Ελλάδα 
από τον 20ο στον 21ο αιώνα» παρουσιάζονται –
μεταξύ άλλων- περίπου 75 κατοικίες καταξιωμέ-
νων Ελλήνων αρχιτεκτόνων, που επελέγησαν από 
τις συνολικά 175 συμμετοχές στην πρόσκληση 
– διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτε-
κτονικής (ΕΙΑ). Η έκθεση οργανώθηκε για πρώτη 
φορά από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, 
σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, με στόχο 
να κάνει μια αναδρομή σε κατοικίες «σταθμούς» 
για την σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Τις τάσεις της ελληνικής αρχιτεκτονικής την τε-
λευταία πενταετία, φιλοδοξεί να αναδείξει η έκ-
θεση «Βραβεία Αρχιτεκτονικής 2008», στο πλαί-
σιο της οποίας παρουσιάζονται τόσο οι  τρεις βρα-
βευμένες συμμετοχές (τα σχετικά βραβεία από 
νέμονται ανά τετραετία), όσο και οι υπόλοιπες.
 Οι βραβευμένες συμμετοχές είναι: η κατοικία 
στο Ψυχικό του Παντελή Νικολακόπουλου (στην 
κατηγορία «Κατοικία»), τα «πράσινα δωμάτια» 
των Πρόδρομου Νικηφορίδη-Μπερνάρ Κουόμο, 
Atelier R. Castro, S. Denissof στην παραλία της 
Θεσσαλονίκης (στην κατηγορία «Έργα με εντο-
λοδότη φορείς του δημοσίου ή του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα) και «Τhe Breeder Gallery» του 
Γραφείου 405-Αρη Ζαμπίκου, με συνεργάτιδα την 
Πουλχερία Τζόβα (για έργα που δεν εμπίπτουν σε 
καμία από τις δύο παραπάνω κατηγορίες). Η έκ-
θεση οργανώθηκε επίσης για πρώτη φορά από το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, σε συνεργα-
σία με το Μουσείο Μπενάκη τον Απρίλιο 2009. 
Η δε έκθεση φωτογραφίας «Japan Crossovers: 
Η Αρχιτεκτονική Σχολή του ΑΠΘ στην Ιαπωνία, 
2007-2008» του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, 
αντλεί υλικό από δύο μεγάλες εκπαιδευτικές εκ-
δρομές που πραγματοποίησε το Τμήμα Αρχιτεκτό-
νων του ΑΠΘ στην Ιαπωνία τη διετία 2007-2008. 
Οι φωτογραφίες ανήκουν κυρίως στους φοιτητές 
και παρουσιάζουν, μέσα από μια συχνά απρόοπτη 
και αποκαλυπτική οπτική, όχι μόνο την αρχιτεκτο-
νική σε αυτή την μακρινή, γοητευτική χώρα, αλλά 
και την πόλη και την καθημερινότητά της (οργά-
νωση και συντονισμός Αντρέας Γιακουμακάτος). 
Τον σχεδιασμό και την επιμέλεια των εκθέσε-
ων υπογράφουν οι Νίκος Καλογήρου, Αλκμήνη 
Πάκα και Τάσος Τέλλιος, ενώ σύμβουλος για τις 
εκδηλώσεις είναι ο Ανδρέας Γιακουμακάτος και 
τη γραφιστική επιμέλεια έχει ο Αυξέντης Αφου-
ξενίδης. 

KOSMOS
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n  ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
Στο μεταξύ, με μεγάλη προσέλευση νέων κυρίως 
αρχιτεκτόνων πραγματοποιήθηκαν οι δύο διαλέ-
ξεις του προγράμματος. 
Τους ομιλητές παρουσίασε ο κ. Καλογήρου, ενώ 
εκ μέρους του ΤΕΕ/ΤΚΜ τους καλωσόρισε το μέ-
λος της Δ.Ε. κ. Δώρα Μάνου, η οποία τόνισε ότι 
το “ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι ανοιχτό προς όλα τα σύγχρονα 
ρεύματα της αρχιτεκτονικής και γι’ αυτό ακριβως 
συνδιοργανώνει ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις με 
ξένους ομιλητές” .

Τις εντυπώσεις κέρδισε η διάλεξη του Mark 
Wigley, με τίτλο «Architecture after the Interior”. 
O κ. Wingley είναι κοσμήτορας της Μεταπτυχια-
κής Σχολής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου 
Columbia.
Αναφέρθηκε στη σχέση του εσωτερικού με το 
εξωτερικό ενός κτιρίου εστιάζοντας στην επιφά-
νεια διεπαφής, το interface, την επιδερμίδα ενός 
κτιρίου κάνοντας ενδιαφέρουσες συγκρίσεις με 
στοιχεία, αξεσουάρ που βρίσκονται στο ανθρώπι-
νο σώμα, άλλοτε λειτουργικά και άλλοτε για λό-
γους «εικόνας». 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ήταν η διάλεξη της ιστο-
ρικού-θεωρητικού Beatriz Colomina, ιδρύτριας 
και διευθύντρια του προγράμματος «Media και 
Μοντερνισμός» του Πανεπιστημίου του Πρίνστον. 
Η κα Colomina παρουσίασε τη σχέση της αρχιτε-
κτονικής με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο 
πλαίσιο διάλεξης με τίτλο «Architecture and the 
Media».
Στη διάλεξη της Architecture and the Media, η 
Beatriz Colomina επικεντρώθηκε στην προσωπι-
κή της έρευνα για την αρχιτεκτονική και τα media 
ενώ παρουσίασε τα παιδαγωγικά πειράματα που 
πραγματοποίησε με διδακτορικούς φοιτητές στο 
Princeton, ανάμεσα στα οποία και η έκθεση Clip/
Stamp/Fold, ένα αρχείο «μικρών αρχιτεκτονικών 
περιοδικών» που σκοπό έχει να αναδείξει τον 
τρόπο με τον οποίο τα μικρά αυτά δημοσιεύματα 
επηρρέασαν ριζικά την αρχιτεκτονική και τον τρό-
πο σκέψης σχεδιασμού. n

Στην Πάφο της Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 
21-23 Οκτωβρίου το φετινό 16ο Συνέδριο Σκυ-
ροδέματος, που διοργανώνεται από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ελληνικό Τμήμα 
Σκυροδέματος, σε συνεργασία με το Επιστημο-
νικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Οι 
εργασίες του συνεδρίου, το οποίο διοργανώνεται 
ανά τριετία, θα φιλοξενηθούν στις εγκαταστάσεις 
του ξενοδοχείου «Coral Beach».
Στη διάρκεια του συνεδρίου θα συζητηθούν θέ-
ματα σχετικά με την ανάλυση, διαστασιολόγηση 
και συμπεριφορά των κατασκευών, τον έλεγχο 
και την παρακολούθησή τους, τις ενισχύσεις και 
επισκευές, την προκατασκευή και τις σύμμει-
κτες κατασκευές, τις τεχνολογίες σκυροδέματος, 
τσιμέντου και χαλύβων σκυροδέματος, τα ειδικά 
σκυροδέματα, τα σύνθετα υλικά και τις επιπτώ-
σεις του σκυροδέματος στο περιβάλλον, ενώ θα 
γίνει παρουσίαση σημαντικών έργων. 
Το κόστος συμμετοχής στο συνέδριο, εφόσον 
αυτή δηλωθεί μέχρι τις 15/9, ποικίλει από 65 
ευρώ (για τους φοιτητές) έως 165 ευρώ (για τους 
μηχανικούς άνω της πενταετίας). Μετά τις 15/9, 
το κόστος αυξάνεται σε όλες τις κατηγορίες.
Η καταβολή των χρημάτων δεν θα γίνεται στο ταμείο 
του ΤΕΕ αλλά μέσω ιστοσελίδας. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
πληκτρολογήσουν τη διεύθυνση http://portal.tee.
gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/INT_
REL_P/SYNEDRIA_EKDHLWSEIS/16Concrete.
Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διε-
θνών Σχέσεων του ΤΕΕ
Fax: 210 3291353, e-mail Τμήματος: intrel@
central.tee.gr και στα:
Ε. Φιλιππίδου,  Προϊσταμένη Τμήματος, τηλ: 210 
3291362, e-mail: kfilip@central.tee.gr 
Ν. Κοντογιάννη, τηλ:210 3291351, e-mail: 
notina@central.tee.gr 
Α. Ζαφειροπούλου, τηλ: 210-3291618, e-mail: 
antigonie@central.tee.gr
Κ. Ζακίλα, τηλ: 210-3291389, e-mail: kzaki@tee.gr
Γ.Καραϊσκου, τηλ.: 210-3291354, e-mail:
gkaraiskou@central.tee.gr 
Π.Ζαμπούκα, τηλ.: 210-3291352, e-mail:
pzambouka@central.tee.gr n

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ 
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 
ΤΟ 16o ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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Απαραίτητη είναι –σε μια σεισμογενή χώρα, 
όπως η Ελλάδα- η παρακολούθηση της δυνα-
μικής συμπεριφοράς μεγάλων τεχνικών έργων, 
με τη βοήθεια ειδικών δικτύων ενοργάνωσης. 
Μάλιστα, οι μελέτες ενοργάνωσης των έργων θα 
πρέπει να αμείβονται με τον ίδιο τρόπο, όπως οι 
αντίστοιχες της στατικής-δυναμικής ανάλυσης 
μιας υπό σχεδιασμό κατασκευής. 
Ακόμη, μέσα από τα όργανα του ΤΕΕ, θα έπρεπε να 
προετοιμασθεί και να θεσπισθεί νομοθέτημα που 
να υποχρεώνει τον εργολάβο στην υποχρεωτική 
ενοργάνωση κάθε γέφυρας (δημοσίου έργου) με 
συγκεκριμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. 
ύψος πυλώνα μεγαλύτερο των 15 μέτρων η με του-
λάχιστον τρία ανοίγματα των 40 μέτρων έκαστο) και 
κάθε κτιριακού δημόσιου έργου με μεγάλα εσω-
τερικά ανοίγματα, με πλάκες χωρίς δοκούς και με 
περισσότερους από πέντε ορόφους.
Τα παραπάνω επισημαίνονται σε μελέτη ΟΕ, 
που συγκροτήθηκε με απόφαση της ΔΕ (Α191/
Σ11/2008), με εισήγηση της ΜΕ Έργων Υποδο-
μής. Μέλη της ομάδας είναι οι: Βασίλειος Λεκί-
δης Π.Μ.,  Χρήστος Καρακώστας, Π.Μ., Παναγι-
ώτης Πανέτσος, Π.Μ. και Ιωάννα Διαμαντουλά-
κη, Π.Μ.
Το αντικείμενο της ομάδας ήταν στην ουσία η δημι-
ουργία ενός ειδικού εγχειριδίου, που περιλαμβάνει:
α) Οδηγίες για τη σύνταξη μελετών ενόργανης 
παρακολούθησης δομικής κατάστασης μεγάλων 
έργων (Βασικές αρχές συστημάτων παρακολού-
θησης δομικής κατάστασης ενοργανωμένων 
έργων, οδηγίες για την εκάστοτε διαδικασία 
και μέθοδο παρακολούθησης της έντασης της 
ενοργανωμένης κατασκευής με βάση μετρήσεις 
μεγεθών, οδηγίες για την εγκατάσταση των αι-
σθητήρων και των μετρητικών οργάνων και τις 
επιτόπου απαραίτητες ρυθμίσεις στο έργο) και 
β) Τεχνικές προδιαγραφές αισθητήρων και συστη-
μάτων μέτρησης δυναμικής απόκρισης (περιγραφή 
των τεχνικών χαρακτηριστικών, όπως δυνατότητες, 
φάσμα λειτουργίας, ευαισθησία και μεθοδολογία 
εγκατάστασης διαφόρων τύπων αισθητήρων για 
δυναμικές αποκρίσεις της κατασκευής. Επίσης, 
παραδείγματα ενοργάνωσης κατασκευών για την 
παρακολούθηση της δομικής τους κατάστασης).
Πιο αναλυτικά, η ομάδα επισημαίνει τα εξής:
Η κατασκευή σύγχρονων αυτοκινητόδρομων και 
πολύπλοκων κτιριακών έργων απαιτεί την εφαρ-
μογή προηγμένων κανονισμών και τεχνογνωσίας. 
Επίσης ενδέχεται κατά την κατασκευή των μεγά-
λων έργων να προκύψει η ανάγκη να γίνουν μικρές 
έως μεγάλες τροποποιήσεις της οριστικής με-
λέτης για λόγους που προκύπτουν κατά την φάση 
κατασκευής (τύπος εδάφους θεμελίωσης, εύρεση 
αρχαιοτήτων, πυκνότητα οπλισμών και άλλες κατα-
σκευαστικές δυσκολίες). Ο εργολάβος ζητά πολ-
λές φορές αναθεωρήσεις και συμπληρωματικές 
εγκρίσεις από τον Κύριο του έργου για να μπορέσει 
να προχωρήσει στην κατασκευή του έργου. 
Το μεγάλο ζητούμενο επίσης για τη σωστή λειτουρ-
γία του έργου είναι η έγκαιρη συντήρηση έτσι ώστε 
να προληφθούν τυχόν αστοχίες και αχρήστευση 
του έργου. Όταν ένα σημαντικό έργο στοιχίζει σή-
μερα  πολλά  εκατ. Ευρώ είναι προφανής η ανάγκη 
σωστής συντήρησης, για την οικονομία του έργου. 

n Η οπτική επιθεώρηση δεν επαρκεί
Η οπτική επιθεώρηση των έργων δεν επαρκεί 
πλέον σήμερα λόγω της πολυπλοκότητας και του 
μεγέθους των έργων, για την ορθή του συντήρη-

ΕΝΟΡΓΑΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ομάδα εργασίας ΤΕΕ/ΤΚΜ

ση. Οι αρχόμενες αφανείς βλάβες δεν μπορούν 
να εντοπισθούν με την οπτική παρατήρηση. Χρει-
άζονται σύγχρονοι μέθοδοι παρακολούθησης και 
εντοπισμού σχετικών προβλημάτων για την ακε-
ραιότητα των σημαντικών έργων.
Όλα τα παραπάνω αναδεικνύουν την ανάγκη για 
ορισμένους απαραίτητους διαγνωστικούς έλεγ-
χους κατά την φάση της παράδοσης αλλά και κατά 
την μετέπειτα ζωή του έργου, για να αποδεικνύ-
εται ότι το παραγόμενο έργο έχει τα χαρακτηρι-
στικά για τα οποία μελετήθηκε και καλύπτονται 
οι σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργικότητας και 
ασφάλειας. Οι διαγνωστικοί αυτοί έλεγχοι συμ-
βάλλουν στον έλεγχο της ποιότητας των μεγάλων 
έργων. Επί πλέον οι διαγνωστικοί αυτοί έλεγχοι 
χρειάζονται για την μετέπειτα συντήρηση των 
έργων  για να προκύπτουν αξιόπιστα στοιχεία με 
βάση τα οποία σχεδιάζεται ο τρόπος επέμβα-
σης και αποκατάστασης της πιθανής αρχόμενης 
βλάβης. Οι διαγνωστικοί αυτοί έλεγχοι απατούν 
ειδική τεχνολογία και τεχνογνωσία και οπωσδή-
ποτε μελέτη επιλογής παρόμοιων συστημάτων και 
εγκατάστασης των κατάλληλων αισθητήρων.
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται ότι υπάρχει ση-
μαντική αναγκαιότητα για τον καθορισμό τεχνικών 
οδηγιών ενοργάνωσης κατασκευών και επεξεργασί-
ας των μετρήσεων για διάφορες φορτίσεις (π.χ. δοκι-
μαστικές φορτίσεις ή φορτίσεις από εξωτερικά αίτια) 
για την πιστοποίηση της ποιότητας και τη συντήρηση 
της κατασκευής. Προτείνεται επίσης η εισαγωγή τέ-
τοιων διατάξεων στο θεσμικό πλαίσιο μελετών. 
Το παραχθέν από την ομάδα εργασίας εγχειρίδιο / 
οδηγός περιλαμβάνει προδιαγραφές και οδηγίες 
για την ενοργάνωση και παρακολούθηση σημαντι-
κών τεχνικών έργων, όπως και για την ανάλυση και 
αξιολόγηση των μετρήσεων. Η σύνταξη του κατέ-
στη δυνατή με βάση τη μέχρι σήμερα αποκτηθείσα 
εμπειρία των συγγραφέων από την ενοργάνωση δια-
φόρων τύπων κατασκευών στα πλαίσια των ερευνη-
τικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους στο 
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών 
Κατασκευών (ΙΤΣΑΚ) και στην Εγνατία Οδό Α.Ε. 
Στόχος του εγχειριδίου είναι να αποτελέσει ένα 
βοήθημα για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και 
υλοποίηση εργασιών ενοργάνωσης σημαντικών τε-
χνικών έργων με διάφορα μετρικά συστήματα και 
την παρακολούθηση της απόκρισης τους στα λει-
τουργικά και περιβαλλοντικά φορτία για την απο-
τίμηση της φέρουσας ικανότητας και δομικής τους 
ασφάλειας. Οι δραστηριότητες αυτές εντάσσονται 
στο πλαίσιο της αποκαλούμενης διαδικασίας πα-
ρακολούθησης δομικής κατάστασης (ΠΔΚ) (διε-
θνώς γνωστή ως Structural Health Monitoring), 
η οποία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο τμήμα των 
ενεργειών συντήρησης και ελέγχου της δομικής 
και λειτουργικής ασφάλειας σημαντικών έργων σε 
όλες τις τεχνολογικά προηγμένες χώρες.
Σε μία σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, η πα-
ρακολούθηση της δυναμικής συμπεριφοράς ση-
μαντικών τεχνικών έργων με τη βοήθεια ειδικών 
δικτύων ενοργάνωσης αποκτά ιδιαίτερη σημασία, 
καθώς συμβάλλει αποτελεσματικά στην κατανόη-
ση της πραγματικής δυναμικής τους συμπεριφο-
ράς και στον ρόλο των διαφόρων παραγόντων που 
την επηρεάζουν. Από την καταγραμμένη απόκριση 
της δυναμικής απόκρισης των έργων – π.χ. με ει-
δικά δίκτυα επιταχυνσιογράφων - είναι δυνατός ο 
προσδιορισμός των δυναμικών χαρακτηριστικών 
(ιδιοτιμών, ιδιομορφών, συντελεστών απόσβε-
σης) με τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών. Ο 

πειραματικός προσδιορισμός των ιδιομορφικών 
χαρακτηριστικών μιας ενοργανωμένης κατασκευ-
ής μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για την σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα αποτίμηση της δομικής 
της κατάστασης (στο πλαίσιο ενός προγράμματος 
συντήρησης), είτε μπορεί να εφαρμοσθεί και μετά 
από ένα έκτακτο γεγονός (π.χ. ισχυρός σεισμός) 
με στόχο τον εντοπισμό σημαντικών αλλαγών 
των δυναμικών χαρακτηριστικών που μπορεί να 
αποτελούν ένδειξη εμφάνισης βλάβης. Σε δεύ-
τερο επίπεδο, τα πειραματικά προσδιορισμένα 
πραγματικά ιδιομορφικά χαρακτηριστικά της 
κατασκευής μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση 
για την κατάλληλη προσαρμογή αναλυτικών προ-
σομοιωμάτων της (π.χ. μοντέλων πεπερασμένων 
στοιχείων), με στόχο την πιο αξιόπιστη πρόβλεψη 
της πραγματικής της συμπεριφοράς σε μελλοντι-
κές διεγέρσεις. Ενόργανη παρακολούθηση ενός 
τεχνικού έργου μπορεί επίσης να γίνει με στόχο 
τον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας του 
φορέα, αλλά και για την επιβεβαίωση ότι κατά τη 
λειτουργία του διάφορες χαρακτηριστικές παρά-
μετροι (παραμορφώσεις, τάσεις, βέλη κάμψης 
κλπ) ευρίσκονται εντός των ορίων που προβλέ-
φθηκαν κατά το σχεδιασμό του. 

n Τι περιλαμβάνει το εγχειρίδιο
Στο εγχειρίδιο δίνονται αναλυτικά τα τεχνικά χα-
ρακτηριστικά συστημάτων μέτρησης των έργων 
Πολιτικού Μηχανικού, η μεθοδολογία εγκατά-
στασης, υποδείγματα προδιαγραφών για τη περί-
πτωση προμήθειας από μία ειδική υπηρεσία του 
ΥΠΕΧΩΔΕ  ή της Νομαρχίας ή της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης, καθώς και αναλυτικά παραδείγματα 
ενοργάνωσης των κατασκευών. Οι πληροφορίες 
αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκολα από 
κάθε φορέα που έχει στο αντικείμενό του την πα-
ραλαβή και συντήρηση σημαντικών έργων  και η 
αρμόδια τεχνική υπηρεσία μπορεί να βοηθηθεί 
στην ενοργάνωση έργων που επιβλέπει. Η μελέτη 
ενοργάνωσης που θα γίνεται με βάση και το παρόν 
εγχειρίδιο θα πρέπει να αμείβεται όπως αμείβεται 
μία μελέτη στατικής-δυναμικής ανάλυσης της υπό 
σχεδιασμό κατασκευής. Η σε επόμενο στάδιο ερ-
μηνεία και επεξεργασία των σημάτων απόκρισης 
σε διάφορες θέσεις του φορέα και ο προσδιορι-
σμός των δυναμικών χαρακτηριστικών θα πρέπει 
να αμείβεται ως ξεχωριστή μελέτη. Ακόμη πρέπει 
μέσα από τα όργανα του ΤΕΕ να προετοιμασθεί 
και να θεσπισθεί νομοθέτημα που να υποχρεώ-
νει τον εργολάβο στην υποχρεωτική ενοργάνωση  
κάθε γέφυρας (δημοσίου έργου) με συγκεκριμέ-
να γεωμετρικά χαρακτηριστικά (π.χ. ύψος πυλώ-
να μεγαλύτερο των 15 μέτρων η με τουλάχιστον 
τρία ανοίγματα των 40 μέτρων έκαστο) και κάθε 
κτιριακού δημόσιου έργου με μεγάλα εσωτερικά 
ανοίγματα, με πλάκες χωρίς δοκούς  με μεγάλο 
ύψος ορόφων, με αριθμό ορόφων  μεγαλύτερου 
του πέντε. Για την ανάγκη ενοργάνωσης ενός έρ-
γου μπορεί επίσης να συνεκτιμάται η κρισιμότητα 
του έργου για την λειτουργικότητα του γενικότερου 
συστήματος στο οποίο εντάσσεται (π.χ. επίδραση 
αστοχίας μιας γέφυρας στη λειτουργία αυτοκινη-
τόδρομου λόγω της ύπαρξης ή όχι εναλλακτικών 
οδεύσεων), η ευκολία προσβασιμότητας σε αυτό 
για επιθεώρηση/συντήρηση κλπ.
Η ομάδα εργασίας πιστεύει ότι το εγχειρίδιο συμ-
βάλλει -εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες που 
προτείνονται- στην ουσιαστική αναβάθμιση της 
ποιότητας των σημαντικών έργων στη Ελλάδα. n                
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Αναγκαία είναι η θεσμοθέτηση συντονιστικού 
οργάνου αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 
για τους φορείς δικτύων κοινής ωφελείας (ηλε-
κτρικό, ύδρευση-αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες 
αέριο), σύμφωνα με τις προτάσεις αρμόδιας 
ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς το κράτος 
και τις εταιρίες αερίου.  Παράλληλα, επιβάλλεται 
να προχωρήσει η σύνταξη μελετών τρωτότητας 
των δικτύων, με βάση τα νέα επιστημονικά δε-
δομένα, αλλά και να διοργανωθούν ασκήσεις 
εκτάκτου ανάγκης.
Από πλευράς του τεχνικού κόσμου, επιβάλλεται 
–μεταξύ άλλων- η αυστηρή τήρηση των κανο-
νισμών εγκαταστάσεων αερίου και –στην περί-
πτωση μεγάλης ισχύος- η τοποθέτηση βαλβίδων 
ροής χαμηλής πίεσης. Οι ίδιοι οι καταναλωτές, 
τέλος, πρέπει να τηρούν τις οδηγίες της εταιρίας 
φυσικού αερίου και του εγκαταστάτη σε περι-
πτώσεις διαρροής και να μην επεμβαίνουν αυ-
θαίρετα σε συσκευές αερίου.
Τα παραπάνω επισημαίνονται σε εργασία της αρ-
μόδιας ομάδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο τις 
φυσικές τεχνολογικές και άλλες καταστροφές 
στο αστικό περιβάλλον. Αλλωστε, η συγκεκρι-
μένη ομάδα διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Επι-
πτώσεις από διαρροή φυσικού αερίου στο αστι-
κό περιβάλλον: Προβλήματα – πρόληψη» Στην 
ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταιριών 
αερίου που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλο-
νίκη, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Πα-
νεπιστημίου.

Το φυσικό αέριο είναι κατ’ εξοχήν οικιακό καύσι-
μο στον ανεπτυγμένο κόσμο με ραγδαία ανάπτυξη 
και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η επικιν-
δυνότητα του αερίου συνίσταται στο ότι είναι ένα 
αέριο υπό πίεση, καύσιμο, διακινείται διαμέσου 
σωληνώσεων μέσα στους κοινόχρηστους χώρους 
της πόλης και οι χρήστες του δεν είναι εξοικειω-
μένοι με την χρήση του.
Ενεργό δίκτυο φυσικού αερίου υπάρχει στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης από το 1996. Σήμερα το δίκτυο 
αυτό καλύπτει το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσ-
σαλονίκης, την ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, το Καλοχώρι, τη 
Θέρμη, την περιοχή αεροδρομίου, το Ασβεστοχώ-
ρι, το Πανόραμα και το Ωραιόκαστρο και αναπτύσ-
σεται συνεχώς.
Το δίκτυο τροφοδοτείται από δύο σταθμούς τρο-
φοδοσίας πόλης και αποτελείται από 118 km δί-
κτυο μέσης πίεσης και 780 km δίκτυο χαμηλής 
πίεσης. Το δίκτυο μέσης πίεσης (16 bar) είναι 
χαλύβδινο και κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του σχετικού εθνικού κανονισμού 
(ΦΕΚ 1552Β/2006). Το δίκτυο χαμηλής πίεσης 
(4 bar) αποτελείται από 33 μικρά ανεξάρτητα δί-
κτυα (λειτουργικοί τομείς) κατασκευασμένα από 
πολυαιθυλένιο, και τα οποία πληρούν τις δια-
τάξεις του σχετικού εθνικού κανονισμού (ΦΕΚ 
1530Β/2006). 
Ο κάθε ένας λειτουργικός τομέας τροφοδοτείται 
από τομεακούς ρυθμιστικούς σταθμούς οι οποί-
οι στο δίκτυο Θεσσαλονίκης είναι 45. Τα κτίρια 
συνδέονται με το δίκτυο διαμέσου των παροχε-
τευτικών αγωγών και των ρυθμιστών παροχής, 
που πληρούν τις προϋποθέσεις του σχετικού κα-
νονισμού (ΦΕΚ 1810Β/2006). Σήμερα στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης υπάρχουν 27.471 παροχές που 
τροφοδοτούν 104.568 καταναλωτές. Σε όλους τους 
ρυθμιστικούς σταθμούς (τροφοδοσίας πόλης, το-

μεακός, ρυθμιστές παροχής) καθώς και στα αρ-
χικά σημεία των παροχών υπάρχουν αυτόματες 
βαλβίδες που απομονώνουν το κατάντι δίκτυο σε 
περίπτωση θραύσης των αγωγών.
Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις των κτιρίων κατα-
σκευάζονται με βάση τον σχετικό κανονισμό ΦΕΚ 
963Β/2003.
Οι περισσότερες βλάβες – διαρροές αερίου – 
θραύσεις αγωγών προκαλούνται από επεμβάσεις 
τρίτων, δηλαδή συνεργεία φορέων που διαχειρί-
ζονται διάφορα υπόγεια δίκτυα. Η εταιρία αερίου 
και η Π.Υ. έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν τα μέσα 
και την ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των περι-
στατικών αυτών.
Εκτεταμένες βλάβες που χαρακτηρίζονται κα-
ταστροφή μπορούν να υπάρξουν σε περίπτωση 
μεγάλου καταστροφικού σεισμού. Η μέχρι σήμε-
ρα εμπειρία από μεγάλους σεισμούς σε ΗΠΑ, Ια-
πωνία και Τουρκία παρουσιάσθηκε στην ημερίδα 
και διαπιστώθηκε ότι τα συμπεράσματα από τους 
σεισμούς αυτούς έχουν ενσωματωθεί στην τεχνο-
γνωσία των ελληνικών δικτύων αερίου που είναι 
και τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης.
Για την αντοχή των αγωγών και την αρχιτεκτονική 
των δικτύων ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα 
στην οδηγία «Seismic design guide for natural 
gas distribution» της ASCE. Οι σεισμοί της Αθή-
νας και Τουρκίας (όπου έχει χρησιμοποιηθεί τε-
χνολογία παρόμοια της Ελληνικής) απέδειξαν την 
καλή συμπεριφορά των δικτύων στους σεισμούς. 
Με φυσικό αέριο τροφοδοτούνται σήμερα όλα τα 
νοσοκομεία, σχολεία, ξενοδοχεία και μεγάλα δη-
μόσια κτίρια της Θεσσαλονίκης. Η περίθαλψη και 
στέγαση των σεισμοπλήκτων γίνεται στους χώ-
ρους αυτούς, για τους οποίους η πιθανότητα δια-
κοπής παροχής αερίου πρέπει να είναι η ελάχιστη 
και εάν υπάρξει η αποκατάσταση να είναι άμεση. 
Οι μελέτες σεισμικής διακινδύνευσης των δικτύ-
ων αερίου βασιζόμενες σε μικροζωνικές μελέτες 
των εδαφών, υποδεικνύουν τις περιοχές υψηλής 
επικινδυνότητας, με σκοπό αφενός την ταχύτερη 
ενίσχυσή τους όπου απαιτείται και αφετέρου την 
άμεση κινητοποίηση του υπεύθυνου φορέα για 
την αποκατάσταση της εκάστοτε βλάβης. Σχετική 
μελέτη βασισμένη στη σεισμική επιτάχυνση για 
την πόλη της Θεσσαλονίκης έχει γίνει από το τμή-
μα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Νεότερες με-
λέτες σχετικές με τα υλικά σωληνώσεων που χρη-
σιμοποιούνται στα ελληνικά δίκτυα, υποδεικνύουν 
ότι οι μέγιστες τιμές της ταχύτητας του σεισμού 
είναι αυτές οι οποίες πρέπει να αποτελούν κρι-
τήριο σχεδιασμού στους νέους αντισεισμικούς 
κανονισμούς υπογείων σωληνώσεων αερίου και 
όχι μόνο, όπου ο μηχανισμός παραμόρφωσης 
και φόρτισης των αγωγών είναι συνάρτηση κυ-
ρίως της μέγιστης ταχύτητας. Επομένως μια νέα 
μελέτη διακινδύνευσης που να λαμβάνει υπόψη 
τις μέγιστες τιμές ταχυτήτων θα αποτελέσει πολύ 
χρήσιμο εργαλείο για την αντισεισμική θωράκιση 
του δικτύου αερίου αλλά και άλλων δικτύων. 
Μία από τις κυριότερες αιτίες πυρκαγιάς σε πε-
ρίπτωση σεισμού σε οικοδομές που δεν έχουν 
καταρρεύσει είναι οι διαρροές αερίου από βλάβες 
της εσωτερικής εγκατάστασης που προήλθαν από 
μετακίνηση των συσκευών. Η τήρηση των οδηγι-
ών στήριξης των συσκευών που δίνει ο κατασκευ-
αστής είναι απαραίτητη.

Προτάσεις 
Α. Προς το Κράτος και Εταιρίες Αερίου
• Θεσμοθέτηση συντονιστικού οργάνου για τους 
φορείς δικτύων κοινής ωφέλειας (ηλεκτρικό, 
ύδρευση, αποχέτευση, τηλεπικοινωνίες, αέριο) 
για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.
• Σύνταξη μελετών τρωτότητας των δικτύων σύμ-
φωνα με τα νέα τεχνικά επιστημονικά δεδομένα.
• Διοργάνωση κοινών ασκήσεων εκτάκτου ανά-
γκης από τους εμπλεκόμενους φορείς.
• Έκδοση προδιαγραφών και οδηγιών για τον αντι-
σεισμικό σχεδιασμό των υπογείων σωληνώσεων 
λαμβάνοντας υπόψη τον υπάρχοντες σχετικούς 
Κανονισμούς (π.χ. Ευρωκώδικας 8, άρθρο 8.5) 

Β.  Προς τον Τεχνικό Κόσμο
• Αυστηρή τήρηση των κανονισμών εγκαταστάσε-
ων αερίου (δικτύων και εσωτερικών κτιρίου).
• Εκσκαφές σε δημόσιους χώρους μετά από 
ενημέρωση από και προς την εταιρία αερίου για 
ύπαρξη δικτύων αερίου.
• Καλή στήριξη των εγκαταστάσεων και συσκευ-
ών αερίου σύμφωνα με τον κανονισμό και τα τε-
χνικά εγχειρίδια.
• Σε εγκαταστάσεις μεγάλης ισχύος τοποθέτηση 
βαλβίδων υπέρβασης ροής χαμηλής πίεσης.

Γ.  Προς Καταναλωτές  
• Τήρηση των οδηγιών της εταιρίας αερίου και του 
εγκαταστάτη σε περιπτώσεις διαρροής αερίου.
• Για εργασίες σε εγκατάσταση και συσκευές αε-
ρίου καλείται αδειούχος εγκαταστάτης – συντη-
ρητής.
• Δεν επεμβαίνουμε αυθαίρετα σε εγκαταστάτες 
και συσκευές αερίου. n
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Έβαλαν τα σορτσάκια και τα φανελάκια τους και 
«ξεχύθηκαν» στο γήπεδο με σκοπό να «μα-
γέψουν» την… πορτοκαλί Θεά και να… καρ-
φώσουν. Τα πέτυχαν και τα δύο! Οι μηχανικοί 
απέδειξαν ότι γνωρίζουν καλά την «τέχνη» της 
καλαθοσφαίρισης. Για σχεδόν δύο εβδομάδες, 
από τις 11 έως και τις 24 Μαΐου, οι μηχανικοί 
της κεντρικής Μακεδονίας ζούσαν και κινούνταν 
σε μπασκετικούς ρυθμούς. Κι αυτό όχι για το 
eurobasket ή το mundobasket αλλά για το «1ο 
Τουρνουά Μπάσκετ Μηχανικών» που διοργά-
νωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ και πραγματοποιήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της Θέρμης και του Νέου Ρυσίου 
όπου και έδωσαν μία μικρή γεύση… NBA στους 
θεατές. 
Περίπου 120 άτομα δήλωσαν συμμετοχή και τα 
περισσότερα από αυτά έπιασαν, πλάσαραν και 
σούταραν την πορτοκαλί μπάλα. Οι ομάδες που 
συμμετείχαν ήταν: «Σύνδεσμος Μελετητών Δη-
μοσίων Έργων Κεντρικής Μακεδονίας – ΣΜΕ-
ΔΕΚΕΜ», «Χημικοί Μηχανικοί», «Αντιπροσω-
πεία ΤΕΕ/ΤΚΜ», «Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Θεσ-
σαλονίκης», «Παλαίμαχοι», «Αγρονόμοι Τοπο-
γράφοι Μηχανικοί», «Σύλλογος Μηχανολόγων 
Ηλεκτρολόγων Βόρειας Ελλάδας – ΣΜΗΒΕ», 
«Σύνδεσμος Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονί-
ας – ΣΠΕΔΕΘ».
Το πρώτο τουρνουά μπάσκετ Μηχανικών πραγμα-
τοποιήθηκε τρία χρόνια μετά το εξαιρετικά επιτυ-
χημένο mundialito, κατά τη διάρκεια του οποίου 
οι παίκτες (ποδοσφαιριστές τότε) εντυπωσίασαν 
το πανελλήνιο με τις επιδόσεις του κλάδου στο 
γρασίδι των γηπέδων 5Χ5. Από ότι φάνηκε όμως, 
οι μηχανικοί δεν είναι μόνο καλοί «μπαλαδό-
ροι» αλλά και εξαιρετικοί μπασκετμπολίστες. 
Οι πάσες, οι ασσίστς, τα σουτ, τα μαρκαρίσματα, 
τα μπασίματα, οι άμυνες, τα συστήματα, τα καρ-
φώματα αλλά κυρίως η διάθεση για άθληση και 
διάκριση έκλεψαν πραγματικά τη παράσταση. 
Κεφάτοι και γεμάτοι ενέργεια ρίχνονταν στον 
αγώνα, προσπαθώντας για το καλύτερο, τη νίκη. 
Όπως συμβαίνει πάντα, ένας είναι ο νικητής. Μία 
είναι η ομάδα που περνά στην ιστορία ως η πρω-
ταθλήτρια και μάλιστα της πρώτης διοργάνωσης. 
Οι παίκτες όλων των ομάδων κατάφεραν να βρουν 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ… ΜΠΑΣΚΕΜΠΟΛΙΣΤΕΣ!
Νικητές οι Χημικοί  Μηχανικοί

λίγο ελεύθερο χρόνο για να κάνουν αυτό που τους 
ικανοποιεί (ίσως και) περισσότερο. Δηλαδή, να 
βρεθούν με τους φίλους συναδέλφους τους και 
να παίξουν μπάσκετ. Σε αυτό το τουρνουά δεν μέ-
τρησε το ποιος ήταν ο καλύτερος ή ποιος ήταν ο 
ψηλότερος. Σημασία είχε η συμμετοχή.

n Οι Όμιλοι
Οι οκτώ ομάδες, οι παίκτες των οποίων ξεχώρισαν 
μέσα στο γήπεδο, χωρίστηκαν σε δύο ομίλους. Ο 
πρώτος περιλάμβανε: ΣΜΕΔΕΚΕΜ, Χημικοί, ΣΜΗ-
ΒΕ και ΣΠΕΔΕΘ και το δεύτερος περιλάμβανε: Αντι-
προσωπεία, αρχιτέκτονες, παλαίμαχοι και τοπογρά-
φοι. Πάσες, ασσίστ, σουτ, μπάσιμο, καρφώματα… Οι 
Μηχανικοί (απ)έδειξαν πόσο εξοικειωμένοι είναι με 
το άθλημα. Νικήτρια, μετά από ένα συγκλονιστικό 
τελικό, αναδείχθηκε η ομάδα των «Χημικών Μη-
χανικών», η οποία επικράτησε με σκορ 31 – 29 των 
«Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών».

n Η… αρχή
Το πρώτο τζαμπόλ έγινε στις 8 το βράδυ της 11ης 
Μαϊου στο Δημοτικό Γήπεδο Θέρμης. Ο ΣΜΕΔΕ-
ΚΕΜ και οι Χημικοί Μηχανικοί βρέθηκαν αντίπα-
λοι. Σκληρές φάσεις, κοπιαστικός και αμφίρροπος 
αγώνας. Νικήτρια, με σκορ 56 – 52, αναδείχθηκε 
η ομάδα ΣΜΕΔΕΚΕΜ. Ακολούθησε ο αγώνας 
ανάμεσα στην Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
των Αρχιτεκτόντων. Νίκησε η Αντιπροσωπεία με 
σκορ 35 – 33. Την ίδια ώρα, στο Δημοτικό Γήπεδο 
Ρυσίου διεξάγονταν τα άλλα δύο μάτς. Οι αγρονό-
μοι τοπογράφοι μηχανικοί κέρδισαν με σκορ 42 
– 34 τους Παλαίμαχους και ο ΣΜΗΒΕ κέρδισε με 
39 – 31 τον ΣΠΕΔΕΘ. 
Η δεύτερη αγωνιστική ξεκίνησε στις 14 Μαίου, 
στο Νέο Ρύσιο. Οι Παλαίμαχοι έχασαν 20 – 40 
από της Αντιπροσωπεία και οι χημικοί μηχανικοί 
κέρδισαν 52 – 33 τον ΣΜΗΒΕ. Και οι δύο αγώνες 
χαρακτηρίστηκαν από το μεγάλο πάθος για νίκη. 
Η αγωνιστική συνεχίστηκε την επόμενη μέρα με 
ακόμη δύο παιχνίδια. Ο ΣΠΕΔΕΘ κέρδισε 52 – 49 
τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ και οι αγρονόμοι τοπογράφοι μη-
χανικοί 54 – 26 τον ΣΑΘ. 
Το τουρνουά συνεχίζονταν κανονικά και η αγω-
νία μεγάλωνε καθώς ήδη ομάδες είχαν πάρει 
«κεφάλι» και έβαζαν σοβαρή υποψηφιότητα για 

τους ημιτελικούς και τους τελικούς. Η τρίτη αγω-
νιστική ξεκίνησε στις 19 Μαϊου στο Νέο Ρύσιο με 
τα εξής αποτελέσματα: ΣΜΗΒΕ – ΣΜΕΔΕΚΕΜ 0 
– 20 και Αντιπροσωπεία – Αγρονόμοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί 40 – 47. Την 20η Μαϊου διεξήχθη και 
η τελευταία φάση της τρίτης αγωνιστικής, δηλα-
δή μία ανάσα πριν περάσουμε στους ημιτελικούς. 
Παλαίμαχοι – ΣΑΘ 0 – 0 και Χημικοί Μηχανικοί 
– ΣΠΕΔΕΘ 75 – 51. 

n Οι ημιτελικοί
Η ώρα των ημιτελικών είχε έρθει με τέσσερις 
ομάδες να διεκδικούν το πολυπόθητο κύπελο. 
Ο πρώτος αγώνας διεξήχθη στις 8 το βράδυ της 
22ας Μαϊου στο Νέο Ρύσιο. Οι Αγρονόμοι Τοπο-
γράφοι Μηχανικοί επικράτησαν εύκολα με σκορ 
54 – 38 της ομάδας του ΣΜΕΚΕΔΕΜ «σφραγίζο-
ντας» το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Στις 9:30 
το βράδυ ξεκίνησε ο δεύτερος ημιτελικός ανά-
μεσα στους Χημικούς Μηχανικούς και της Αντι-
προσωπείας. Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα των 
Χημικών Μηχανικών με σκορ 47 – 33. 
Οι τελικοί έφτασαν. Δύο ισχυρές ομάδες διεκδι-
κούν την πρωτιά. Πρώτα όμως έπρεπε να παιχτεί ο 
μικρός τελικός, προκειμένου να ξεκαθαρίσει ποια 
ομάδα θα κατακτήσει τη τρίτη θέση του τουρνουά. 
Στις 6 το απόγευμα της 24ης Μαϊου ξεκίνησε ο μι-
κρός τελικός με τον ΣΜΕΔΕΚΕΜ και την Αντιπρο-
σωπεία να διεκδικούν την τρίτη θέση. Ο αγώνας 
ήταν δυνατός και αμφίρροπος. Τελικά, επικράτησε 
η ομάδα του ΣΜΕΔΕΚΕΜ με σκορ 48 – 43.  

n Ο μεγάλος τελικός
Χημικοί Μηχανικοί και Αγρονόμοι Τοπογράφοι 
Μηχανικοί ήταν έτοιμοι για τον μεγάλο τελικό. 
Στις 8 το απόγευμα ο διαιτητής σφύριξε για πρώτη 
φορά στον τελικό. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε θρίλερ 
για γερά νεύρα. Εναλλαγή στο σκορ, δυνατά μαρ-
καρίσματα, εντυπωσιακά καλάθια, εξαιρετικές 
επιθέσεις, άμυνα για σεμινάριο. Ο μεγάλος τελι-
κός ήταν εξαιρετικός και όσοι είχαν την ευκαι-
ρία και την τύχη να τον παρακολουθήσουν θα τον 
θυμούνται. Μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του 
διαιτητή όλα ήταν ρευστά. Τελικά, οι Χημικοί Μη-
χανικοί ήταν αυτοί που χαμογέλασαν καθώς κέρ-
δισαν με διαφορά μόλις δύο πόντων, 31 – 29, τους 
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Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, οι οποίοι 
αρκέστηκαν στη δεύτερη θέση του τουρνουά. Στην 
ουσία, οι Χημικοί Μηχανικοί έχασαν έναν αγώνα 
(εκείνο της πρεμιέρας του τουρνουά με τον ΣΜΕ-
ΔΕΚΕΜ) στους συνολικά πέντε που έδωσαν!
Μετά τη λήξη του τελικού η γιορτή συνεχίστη-
κε με την απονομή των κυπέλλων. Ο δήμαρχος 
Θέρμης κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος, ο οποίος 
ευγενικά παραχώρησε τις δημοτικές αθλητικές 
εγκαταστάσεις για την διεξαγωγή του τουρνουά, 
απένειμε το κύπελλο στη νικήτρια ομάδα των 
Χημικών Μηχανικών. Ο αρχηγός το σήκωσε στον 
αέρα και ακολούθησαν τρελοί πανηγυρισμοί από 
τους παίκτες αλλά και τους οπαδούς τους. Τα υπό-
λοιπα κύπελλα έδωσαν ο πρόεδρος του Τμήματος 
Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ κ. Τάσος Κονα-
κλίδης, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Χρήστος 
Βλαχοκώστας, ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Κυριάκος Μουρατίδης, ο αντιπρόε-
δρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Άνθι-
μος Αμανατίδης, το μέλος της ΔΕ Σωκράτης Φά-
μελλος και πρόεδροι διαφόρων συλλόγων. 
Πρώτος σκόρερ του τουρνουά αναδείχθηκε ο 
Μπάμπης Ιακωβίδης του Συλλόγου Χημικών Μη-
χανικών, ενώ το κύπελλο του MVP, δηλαδή του 
πιο αξιόλογου παίκτη, δόθηκε στον αρχιτέκτονα 
μηχανικό κ. Σάκη Δούμπα, ο οποίος αγωνίστηκε 
με την ομάδα των Παλαίμαχων Μηχανικών. 
Την οργανωτική επιτροπή του τουρνουά, το οποίο 
διεξήχθη με τη συνδρομή της ΕΚΑΣΘ, αποτελού-
σαν ο πρόεδρος της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. 
Κυριάκος Μουρατίδης, ο αντιπρόεδρος της Αντι-
προσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Άνθιμος Αμανατίδης 
και η υπάλληλος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Έβη Μεσχίνη. 

n Συνθέσεις ομάδων
Αντιπροσωπεία: Άνθιμος Αμανατίδης, Χρήστος 
Βλαχοκώστας, Γιώργος Μπανιάς, Χαρίτων Κου-
ρίδης, Ανέστης Κουρίδης, Οδυσσέας Γραμμένος, 
Γιώργος Βαγιαννής, Ηλίας Βασιλείου, Χαρίσιος 
Αχίλλας, Αποστόλης Μαλαμάκης, Κυριάκος Πα-
παδόπουλος, Παύλος Γκόλνας, Πέτρος Καλογιάν-
νης, Χάρης Ανδρώνης και Θωμάς Βακαλίκος. 

Αγρονόμοι Τοπογράφοι: Αχιλλέας Αθανασίου, 
Ευάγγελος Βλάχος, Εμμανουήλ Βουλκίδης, Χαρί-

σιος Γρίβας, Αλέξανδρος Ιατρού, Ιωάννης Καραγι-
άννης, Ιωάννης Κρεμμύδας, Γρηγόριος Κωτούλας, 
Γιώργος Μάντζιαρης, Πανταζής Μουρμούρης, 
Θωμάς Συμεωνίδης, Παναγιώτης Τοκμανίδης, 
Αλέξανδρος Τσιαμπούσης, Ζήνων Χλιαβώρας, 
Βασίλειος Καλπάκης και Αστέριος Τσελέπης. 

Αρχιτέκτονες: Βασίλειος Αλεξάνδρου, Ιωάννης 
Αποστολίδης, Αλέξιος Βανδώρος, Ευστάθιος 
Βανδώρος, Πρόδρομος Βασιλειάδης, Χρήστος 
Γεωργουδάκης, Γιάννης Γλαβέλης, Σωκράτης 
Δημητριάδης, Μιχαήλ Καραγιαννάκης, Γιώργος 
Καρνούτσος, Χρήστος Παπάς, Αλκιβιάδης Σακελ-
λαρίδης, Κωνσταντίνος Σεργετζής, Παναγιώτης 
Σεριάκας και Παναγιώτης Χασκόπουλος.

ΣΜΗΒΕ: Δημήτρης Αμανατιάδης, Αριστείδης Αμα-
νατιάδης, Χρήστος Βλαχοκώστας, Κωνσταντίνος 
Δαμασκός, Γιάννης Δαρδαμάνης, Δημήτρης Δοϊνά-
κης, Βασίλης Εμμανουηλίδης, Γιώργος Ευγενίδης, 
Βασίλειος Λάδιας, Αλέξης Λίμπερ, Νίκος Μουρου-
ζίδης, Γιώργος Μπάνιας, Αθανάσιος Μωραϊτης, Γε-
ώργιος Πανάγος, Νίκος Στεργίου, Σπύρος Τζιάκας, 
Αντώνης Τσιστράκης, Γιάννης Φωτίου, Σωτήρης 
Χατζηγρηγορίου και Χρήστος Χατζημλάδης. 
 
Χημικοί Μηχανικοί: Σωτήρης Πάτσιος, Γιώργος 
Δαλάκογλου, Παναγιώτης Μανούδης, Βασίλης 
Σαββουλίδης, Μάρκος Οικονόμου, Κυριάκος 
Θεοδοσιάδης, Νίκος Παπλαωματάς, Βασίλης Σα-
ρασίδης, Γιώργος Δρίτσας, Απόστολος Κράλλης, 
Κωνσταντίνος Πλάκας, Ιωάννης Πενλόγλου, Αν-
δρέας Χασιώτης, Αντώνης Καντιδάκης, Φίλιππος 
Κουτσφετσούλης, Χαράλαμπος Ιακωβίδης και 
Νικόλαος Τσολάκης

ΣΜΕΔΕΚΕΜ: Βασίλειος Στρακαλής, Ζαφείριος 
Στρακαλής, Κωνσταντίνος Νέδας, Κωνσταντίνος 
Τζάρος, Γιώργος Καλαμάρας, Αθανάσιος Τσουρέ-
κας, Βασίλειος Ζαχαρόπουλος, Εμμανουήλ Νέδας, 
Παναγιώτης Πρίντζης και Σταύρος Μπάρμπας.

ΣΠΕΔΕΘΚΜ: Κωνσταντίνος Βαλοδήμος, Στάμος 
Βελούζος, Γιώργος Γάγαλης, Δημήτριος Γάγαλης, 
Δημήτριος Γκιουζελόπουλος, Δημήτριος Γραμμα-
τικός, Χρυσόστομος Καλλίδης, Παναγιώτης Καλ-
λιμογιάννης, Κωνσταντίνος Ορφανός, Παντελής 
Σοφιανός, Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, Ιωάννης 
Ταλιαδούρος, Αναστάσιος Τζήκας, Γιώργος Τζή-
κας, Δημήτριος Φωταρούδης και Αλέξανδρος 
Χριστοφορίδης.

Παλαίμαχοι ΤΕΕ: Κυριάκος Μουρατίδης, Ερρίκος 
Μουρατίδης, Περικλής Λατινόπουλος, Παπανγι-
ώτης Παπαϊωάννου, Χρήστος Αναγνωστόπουλος, 
Γεώργιος Κουκλίδης, Γιώργος Σεργιάδης, Ανα-
στάσιος Μουρατίδης, Αθανάσιος Δούμπας και 
Ιωάννης Τσουμής. n                
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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.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Ευγε-
νίας Αποστόλου (1984-2009), 24 Μαΐου – 31 Ιουλίου 
2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Δημήτρη Κουκούδη 1 
Ιουνίου – 30 Αυγούστου 2009, γκαλερί Παπατζίκου 
(Αγ. Αντωνίου 26), Βέροια.

ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ, 
με αφορμή την ανακήρυξη 
του 2009 ως Παγκόσμι-
ου Έτους Αστρονομίας, 
Σάββατο 27 Ιουλίου 2009, 
Τομέας Αστροφυσικής, 
Αστρονομίας και Μηχανι-
κής του ΑΠΘ, Τελλόγλειο 
Ίδρυμα (Αγ. Δημητρίου 
159Α), Θεσσαλονίκη.

ΣΥΝΑΥΛΙΑ των James, 17 
Ιουλίου 2009, θέατρο Γης, 
Θεσσαλονίκη.

SANI FESTIVAL:
• SOUNDS OF THE 
WORLD / 17 – 19 Ιουλίου / 
Λόφος Σάνης 
• JAZZ ON THE HILL / 
24 – 26 Ιουλίου / Λόφος 
Σάνης 
• MUSIC ON FILM vs. 
FILM ON MUSIC 
Αφιέρωμα στον Michel 
Legrand / 1 Αυγούστου
Ελληνικές συμμετοχές / 
8 , 14, 21 Αυγούστου / Λό-
φος Σάνης
• SANI CLASSIC /24 – 29 
Αυγούστου / Cine Orfeas 

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Μάριου Βουτσινά, με 
τίτλο «Ευρήματα», 21 Ιουνίου – 15 Αυγούστου 2009, 
αίθουσες εκθέσεων τέχνης Κέντρου Μεσογειακών 
Ψηφιδωτών Δίου (όπισθεν Αρχαιολογικού Μουσεί-
ου), Δίον.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των μελών της Μονάδας 
Πολιτιστικής Επικοινωνίας του Ψυχιατρικού Νοσο-
κομείου Θεσσαλονίκης, με τίτλο «Η άλλη ματιά» 
Μάιος - Ιούλιος 2009, Κρατικός Αερολιμένας Θεσσα-
λονίκης ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (αίθουσα αναμονής επιβατών), 
Θεσσαλονίκη.

2η ΜΠΙΕΝΑΛΕ Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης, με θέμα «Πράξις: Τέχνη σε αβέβαιους καιρούς», (περισσότεροι από 150 καλ-
λιτέχνες/ 39 χώρες/ 12 φορείς της πόλης/ 28 χώροι/ 12 εκθέσεις-δράσεις), 24 Μαΐου- 27 Σεπτεμβρίου 2009,  Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ με τίτλο «PAINT-ID», 24 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2009, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλο-
νίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Ευγενίας Αποστόλου, με τίτλο «Works 1984-2009», 24 Μαΐου – 31 Ιουλίου 2009, Μακεδονικό Μου-
σείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
• ΕΚΘΕΣΗ 11 σύγχρονων, Σέρβων καλλιτεχνών, με τίτλο «Αποκάλυψη / Υπογραμμίζοντας 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 συνεργασία με το Μουσείο Φωτογραφίας
Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (16 Ιουλίου – 15 Σεπτεμβρίου)
• WORKSHOP ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ 
23 Σεπτεμβρίου – τέλη Οκτωβρίου, Artforum Vilka Γκάλερι
• ΕΚΘΕΣΗ ELEKTROS (Μπάμπης Βέκρης) εγκαταστάσεις στο χώρο, περιβάλλοντα και επιτοίχιες συνθέσεις, 17 Ιουνίου – 30 Αυ-
γούστου 2009, Αποθήκη Β1, Λιμάνι, Θεσσαλονίκη
• ΕΚΘΕΣΗ «Πανόραμα Σύγχρονης Ελληνικής Χαρακτικής», 18 Ιουνίου- 12 Σεπτεμβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης 
(περιοχή Άνω Τούμπα)

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Τρωάδες» του Ευρπίδη,  
από 2 Ιουλίου 2009, ΚΘΒΕ, Θέατρο Δάσους, Θεσ-
σαλονίκη.

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙ-
ΚΗΣ με τίτλο «EPISODE 
02: MOVING SURFACES 
GENERATE PUBLIC 
SPACE» και αφορμή 
τον επανασχεδιασμό της 
κεντρικής Πλατείας του 
Δήμου Θέρμης,  23 Ιου-
νίου – 25 Ιουλίου 2009, 
στο χώρο του The Archive 
(Μητροπόλεως 127), Θεσ-
σαλονίκη.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ με 
τίτλο «3ο International 
Summer School on 
Nanosciences & 
Nanotechnologies», 11 
– 17 Ιουλίου 2009, Δια-
τμηματικό Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Νανοεπιστήμες & Να-
νοτεχνολογίες – Ν&Ν», 
Τμήμα Φυσικής ΑΠΘ, 
Θεσσαλονίκη.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

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

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Rodchenko & Popova: Ορί-
ζοντας τον Κονστρουκτιβισμό» («Rodchenko & 
Popova: Defining Constructivism»), με έργα από 
τη συλλογή Κωστάκη, 24 Ιουνίου - 20 Σεπτεμβρίου 
2009, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μονή 
Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ των Άννας Δερβένη, Δήμητρας Κιομουρτζίδου και Ειρήνης Μπάκα (αριστευσάντων σπουδαστών του κα-
θηγητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Φωκά), 18 Ιουνίου – 22 Ιουλίου 2009, γκαλερί Artis Causa (Μητροπόλεως 97), Θεσσαλονίκη.

5ο TIF BUSINESS 
FORUM, με τίτλο «Άμε-
σες Ξένες Επενδύσεις: 
Αδράξτε την Ευκαιρία 
την Εποχή της Κρίσης», 
στο πλαίσιο της 74ης Διε-
θνούς Έκθεσης Θεσσαλο-
νίκης (74η ΔΕΘ – 74η TIF), 
7 & 8 Σεπτεμβρίου 2009, 
HELEXPO A.E., Θεσσα-
λονίκη.

15ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕ-
ΔΡΙΟ CEREAN (Central 
European Real Estate 
Associations Network 
- Δίκτυο Κτηματομεσιτι-
κών Εταιρειών Κεντρικής 
Ευρώπης), στο πλαίσιο της 
74ης Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης (74η ΔΕΘ – 
74η TIF), 11 & 12 Σεπτεμ-
βρίου 2009, HELEXPO 
A.E., Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Προεστός του Χω-
ριού» του Σπυρίδωνος Περεσιάδη,  από 7 Ιουλίου 
2009, ΚΘΒΕ, Υπαίθριο Θέατρο της Μονής Λαζαρι-
στών, Θεσσαλονίκη.

2ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  ΣΤΗ ΘΑΣΟ 27  Αυγούστου 
έως 3 Σεπτεμβρίου

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΣΟΥ 2009 ΔΕΠΟΤΑΘ 24 
Ιουνίου – 27 Σεπτεμβρίου 2009, Θάσος.
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ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
180 χρόνια προσφοράς
Η ιστορία και οι «περιπέτειές» του στη διάσωση και την προβολή 
του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού
Επιμέλεια: Νικόλαος Καλτσάς, διευθυντής του Ε.Α.Μ.

Η ιστορία του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, 
του μεγαλύτερου μουσείου της Ελλάδας και ενός 
από τα μεγαλύτερα αρχαιολογικά μουσεία του κό-
σμου, είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του 
Νέου Ελληνικού Κράτους.
Η ίδρυσή του ανάγεται στα χρόνια του πρώτου 
κυβερνήτη της χώρας του Ιωάννη Καποδίστρια, ο 
οποίος θέσπισε μέτρα που απέβλεπαν στον περιο-
ρισμό της λαθραίας εξαγωγής αρχαιοτήτων και το 
καλοκαίρι του 1829 η Δ΄ Εθνική Συνέλευση επικύ-
ρωσε το άρθρο ΙΗ της Γ΄ Εθνικής  Συνέλευσης της 
Τροιζήνας που απαγόρευε την πώληση και εξαγω-
γή αρχαιοτήτων.

n Ο Καποδίστριας
Το ενδιαφέρον του Καποδίστρια για τη διάσωση και 
τη φύλαξη των αρχαίων κορυφώνεται με την ίδρυση 
στις 21 Οκτωβρίου του 1829 στην Αίγινα, την τότε 
πρωτεύουσα του κράτους, του πρώτου Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου, στο οποίο συγκεντρώθηκαν 
διάσπαρτα μνημεία, κυρίως γλυπτά, από τις ελεύ-
θερες τότε περιοχές της νότιας Ελλάδας,
Μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια η Διοικητική 
Επιτροπή που είχε στο μεταξύ αναλάβει τη διακυ-
βέρνηση του κράτους το 1832 διορίζει τον Κυριακό 
Πιττάκη επιστάτη των Αρχαιοτήτων στην Αθήνα, η 
οποία προσελκύει το ενδιαφέρον χάρη στα μνημεία 
της. Την ίδια εποχή η Επιτροπή αναθέτει στο Στα-
μάτιο Κλεάνθη και στον Eduard Schaubert να συ-
ντάξουν το πολεοδομικό σχέδιο των Αθηνών. 
Ο πρώτος αρχαιολογικός Νόμος του 1834 ορίζει 
ρητά την ίδρυση και ανέγερση στην Αθήνα Κεντρι-
κού Δημόσιου Μουσείου για τις αρχαιότητες. Από 
τότε αρχίζει η περιπέτεια του μουσείου η οποία 
σχετίζεται με την οικοδόμηση του κτηρίου, μια πε-
ριπέτεια που εκτός από τα οικονομικά ζητήματα, 
είχε να κάνει και με τα σχέδια, καθώς και με την 
επιλογή της θέσης του.

n Τα πρώτα σχέδια
Το πρώτο σχέδιο εκπονείται από τον Γερμανό αρχι-
τέκτονα Leon von Klenze, ο οποίος αφού σχεδίασε 
τη Γλυπτοθήκη του Μονάχου, έφτασε στην Ελλάδα 
ως απεσταλμένος του βασιλιά της Βαυαρίας Λου-
δοβίκου προκειμένου να τροποποιήσει το πολεο-
δομικό σχέδιο της Αθήνας που είχαν εκπονήσει ο 
Κλεάνθης και ο Schauber. Στο πλαίσιο αυτής της 
αποστολής ο Klenze συντάσσει το 1834 ένα σχέ-

διο για μια Εθνική Γλυπτοθήκη στο νοτιοανατολι-
κό άκρο της Ακρόπολης στο χώρο που χτίστηκε 
αργότερα το μουσείο. Το 1836, ωστόσο, ετοίμασε 
ένα δεύτερο σχέδιο για το μουσείο, το οποίο ονό-
μασε Παντεχνείον, σε πιο επιβλητική μορφή και για 
το λόγο αυτό πρότεινε ως θέση το λόφο του Αγίου 
Αθανασίου στον Κεραμεικό, στο σημείο όπου είχε 
προτείνει να χτιστούν τα ανάκτορα. Σύμφωνα με το 
σχέδιο αυτό, που θεωρείται από τα καλύτερα του 
αρχιτέκτονα, το μουσείο αποτελούσαν δυο κτίρια, 
ένα ορθογώνιο επίμηκες και ένα οκταγωνικό, τα 
οποία συνδέονταν με μια στοά. Τόσο στην κάτοψη, 
όσο και στα ύψη των κτισμάτων υπήρχε μια ασυμ-
μετρία εμπνευσμένη από τα μνημεία της αρχαιότη-
τας, μια ασυμμετρία που ο ίδιος θεωρούσε ύψιστο 
καλλιτεχνικό επίτευγμα της αρχιτεκτονικής. Λόγω 
της κακής οικονομικής κατάστασης του κράτους 
και παρά τη γενικότερη επιθυμία να αποκτήσει η 
Αθήνα ένα μεγάλο μουσείο, τελικά το σχέδιο αυτό 
δεν υλοποιήθηκε.
Από το 1854 η Κυβέρνηση αρχίζει να εγγράφει στον 
κρατικό προϋπολογισμό 10.000 δρχ. το χρόνο για 
την ανέγερση μουσείου, ένα ποσόν το οποίο βεβαί-
ως με κανένα τρόπο δεν καθιστούσε υλοποιήσιμο 
οποιοδήποτε σχέδιο. Με την πρωτοβουλία όμως 
του μεγάλου ευεργέτη από την Αγία Πετρούπολη, 
του Δημήτριου Μπερναρδάκη, ο οποίος προσέφερε 
στα τέλη του 1856 το ποσό των 200. 000 δραχμών, 
φάνηκε ότι έφτασε επιτέλους η στιγμή για την ανέ-
γερση του πολυπόθητου μουσείου. 
Με διάταγμα του Όθωνα στις 30 Ιουνίου 1858 οριζό-
ταν η ίδρυση Μουσείου Αρχαιοτήτων και ταυτόχρονα 
προκηρυσσόταν αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, σύμ-
φωνα με τον οποίο, οι αρχιτέκτονες που συμμετεί-
χαν όφειλαν να καταθέσουν τα σχέδιά τους μέσα σε 
ένα χρόνο από την έκδοση του διατάγματος. Παρότι 
στο διαγωνισμό συμμετείχαν δεκατέσσερεις αρχι-
τέκτονες, η Βασιλική Ακαδημία του Μονάχου, στην 
κρίση της οποίας τέθηκαν τα σχέδια, δεν θεώρησε 
κανένα ικανοποιητικό και τα απέρριψε όλα, καθώς 
δεν ανταποκρίνονταν στις ανάγκες του μουσείου και 
παρουσίαζαν σοβαρές ελλείψεις. Ωστόσο, σε μια 
έκθεση των σχεδίων για το κοινό το 1861 ξεχώρι-
σε το σχέδιο του Arturo Conti, αρχιτέκτονα από το 
Λιβόρνο της Τοσκάνης, ο οποίος τιμήθηκε με τον 
αργυρό σταυρό του Σωτήρος.
Μετά την αποτυχία του διαγωνισμού αναλαμβάνει 
με δική του πρωτοβουλία να συντάξει σχέδιο για 

το Εθνικό Μουσείο της Ελλάδας ο καθηγητής στην 
Ακαδημία του Μονάχου Γερμανός αρχιτέκτονας 
Ludwig Lange που είχε σχεδιάσει με επιτυχία το 
Μουσείο της Λειψίας το 1855. 
Τα πολιτικά προβλήματα στη χώρα με αποκορύφωμα 
την έξωση του Όθωνα το 1862, αλλά και το πρόβλη-
μα της εξεύρεσης της κατάλληλης θέσης είχαν ως 
αποτέλεσμα το σχέδιο του Lange να μην υλοποιηθεί 
για μερικά χρόνια και σχεδόν να ξεχαστεί. Όμως 
η ανάγκη για ένα μουσείο ήταν πάντοτε έντονη και 
το 1864, μετά από σχετικά άρθρα στις εφημερίδες, 
αλλά και τις συνεχείς παραινέσεις του Στέφανου 
Κουμανούδη και άλλων λογίων, μια ειδική επιτροπή 
αναλαμβάνει να μελετήσει το βραβευμένο σχέδιο 
του Ιταλού αρχιτέκτονα A. Conti και να προτείνει κα-
τάλληλη θέση για το μουσείο. Στη βιβλιοθήκη των 
ανακτόρων, ωστόσο, η επιτροπή θα ανακαλύψει τα 
σχέδια του Lange και θεωρώντας τα πολύ καλύτερα 
από αυτά του Conti προτείνει την άμεση εφαρμογή 
τους με μικρές μόνο αλλαγές. Στις 24 Φεβρουαρίου 
1865 εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα «Περί ανεγέρ-
σεως Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου» στο λόφο 
του Αγίου Αθανασίου σύμφωνα με τα σχέδια του 
Lange. Αμέσως διορίζεται αρχιτέκτονας της οικο-
δομής ο Παναγιώτης Κάλκος και πέντε επιμελητές: 
Αλ. Ρίζος Ραγκαβής, Γ. Μεταξάς, Εμμ. Μανιτάκης, 
Γ. Σκουζές και Π. Ευστρατιάδης. Με το παραπάνω 
Διάταγμα για πρώτη φορά μετά την εποχή του Καπο-
δίστρια αναφέρεται το μουσείο και πάλι ως Εθνικό 
Αρχαιολογικό. Όμως παρότι όλα έδειχναν να είναι 
έτοιμα και παρά το γεγονός ότι η κοίτη θεμελίωσης 
είχε ήδη αρχίσει να σκάβεται από τον φύλακα αρ-
χαιοτήτων Ζήση Σωτηρίου, το μουσείο δεν θεμελι-
ώθηκε γιατί διατυπώθηκαν και πάλι αντιρρήσεις για 
την θέση του. 

n Η συμβολή της Ελένης Τοσίτσα
Τη λύση στο πρόβλημα θα δώσει λίγο πριν από το 
θάνατό της η Ελένη Τοσίτσα η οποία δωρίζει στο 
κράτος το οικόπεδό της στην οδό Πατησίων εκτά-
σεως 62.056,42 τετραγωνικών μέτρων, δίπλα στο 
οικόπεδο που η ίδια είχε δωρίσει το 1860 για την 
ανέγερση του Πολυτεχνείου. Με Βασιλικό Διάταγμα 
της 23 Μαρτίου του 1866 ορίζεται επίσημα η ανέ-
γερση του Μουσείου στο οικόπεδο που δώρισε η 
Ελένη Τοσίτσα πάνω στα σχέδια των αρχιτεκτόνων 
Lange και Κάλκου.
Τελικώς, στις 3 Οκτωβρίου 1866 παρουσία του βα-

σιλέως Γεωργίου, υπουργών, βουλευτών και μελών 
της Ιεράς Συνόδου τοποθετείται ο θεμέλιος λίθος 
του μουσείου.
Το 1874 είχε σχεδόν ολοκληρωθεί η δυτική πτέρυγα 
αλλά χωρίς τη μεγαλειώδη στοά με την κιονοστοιχία 
καθώς είχε αποφασιστεί να γίνει αποδεκτή η αλλαγή 
που είχε προτείνει ο Κάλκος. Με το πρόβλημα της 
εξεύρεσης χρημάτων και με το θάνατο του Κάλκου η 
οικοδομή καθυστερεί, έως ότου διορίζεται αρχιτέ-
κτων ο Αρμόδιος Βλάχος και προσφέρει οικονομική 
βοήθεια η Αρχαιολογική Εταιρεία και ο Νικόλαος 
Βερναρδάκης, γιος του αποθανόντος Δημητρίου 
προσφέροντας το ποσό των 100.000 φράγκων. Στην 
πρόταση του ελληνικού κράτους προς τον Hansen 
να αναλάβει την αποπεράτωση του μουσείου εκεί-
νος αρνείται γιατί δεν του άρεσαν τα σχέδια του 
Lange και υποβάλλει νέα πρόταση για ένα μουσείο 
στα νότια της Ακρόπολης, η οποία φυσικά δεν έγινε 
αποδεκτή τόσο γιατί η θέση αυτή ήταν εντελώς ακα-
τάλληλη, όσο και γιατί ο προϋπολογισμός του έργου 
ανερχόταν στο αστρονομικό για την εποχή εκείνη 
ποσό των επτά εκατομμυρίων δραχμών.
Τη συνέχιση και αποπεράτωση του Εθνικού Μουσεί-
ου θα αναλάβει ο Ernst Ziller μαθητής και συνεργά-
της του Hansen, ο οποίος εργάστηκε πολλά χρόνια 
στην Ελλάδα. Ο Ziller επέφερε αρκετές αλλαγές 
στο σχέδιο του Lange με σημαντικότερη εκείνη της 
πρόσοψη του κτιρίου, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο που 
είχε ήδη κάνει για το μουσείο της Ολυμπίας. Στην 
θέση της ήδη καταργηθείσας κιονοστοιχίας σχεδί-
ασε ένα μνημειώδες πρόπυλο με τέσσερις ιωνικούς 
κίονες μπροστά και δυο άλλους πιο πίσω προς την 
είσοδο, ενώ δεξιά και αριστερά δημιούργησε δυο 
στοές με μεγάλα ανοίγματα, οι οποίες απολήγουν σε 
δυο δωμάτια με αετωματική στέγη. Η διακόσμηση 
της σχετικά λιτής πρόσοψης συμπληρώθηκε με την 
τοποθέτηση πάνω από το πρόπυλο πήλινων αγαλμά-
των, στοιχείο που χαρακτήριζε τα κτίρια του αρχιτέ-
κτονα. Το 1889 το κτίριο είχε πλέον ολοκληρωθεί, 
εικοσιτρία χρόνια μετά τη θεμελίωσή του. 
Από το 1874, πριν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές 
εργασίες, είχε αρχίσει η μεταφορά αρχαίων στο 
Εθνικό Μουσείο από τις συλλογές του Θησείου, της 
Στοάς του Αδριανού και του Πύργου των Ανέμων και 
δέκα χρόνια αργότερα στα 1884 αρχίζει την παρά-
δοση των αρχαίων της η Αρχαιολογική Εταιρεία. 
Στις αρχές του 20ού αιώνα έχει συγκεντρωθεί στο 
μουσείο ένας μεγάλος αριθμός αρχαίων τα οποία 
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νος αρνείται γιατί δεν του άρεσαν τα σχέδια του 
Lange και υποβάλλει νέα πρόταση για ένα μουσείο 
στα νότια της Ακρόπολης, η οποία φυσικά δεν έγινε 
αποδεκτή τόσο γιατί η θέση αυτή ήταν εντελώς ακα-
τάλληλη, όσο και γιατί ο προϋπολογισμός του έργου 
ανερχόταν στο αστρονομικό για την εποχή εκείνη 
ποσό των επτά εκατομμυρίων δραχμών.
Τη συνέχιση και αποπεράτωση του Εθνικού Μουσεί-
ου θα αναλάβει ο Ernst Ziller μαθητής και συνεργά-
της του Hansen, ο οποίος εργάστηκε πολλά χρόνια 
στην Ελλάδα. Ο Ziller επέφερε αρκετές αλλαγές 
στο σχέδιο του Lange με σημαντικότερη εκείνη της 
πρόσοψη του κτιρίου, εφαρμόζοντας ένα σχέδιο που 
είχε ήδη κάνει για το μουσείο της Ολυμπίας. Στην 
θέση της ήδη καταργηθείσας κιονοστοιχίας σχεδί-
ασε ένα μνημειώδες πρόπυλο με τέσσερις ιωνικούς 
κίονες μπροστά και δυο άλλους πιο πίσω προς την 
είσοδο, ενώ δεξιά και αριστερά δημιούργησε δυο 
στοές με μεγάλα ανοίγματα, οι οποίες απολήγουν σε 
δυο δωμάτια με αετωματική στέγη. Η διακόσμηση 
της σχετικά λιτής πρόσοψης συμπληρώθηκε με την 
τοποθέτηση πάνω από το πρόπυλο πήλινων αγαλμά-
των, στοιχείο που χαρακτήριζε τα κτίρια του αρχιτέ-
κτονα. Το 1889 το κτίριο είχε πλέον ολοκληρωθεί, 
εικοσιτρία χρόνια μετά τη θεμελίωσή του. 
Από το 1874, πριν ολοκληρωθούν οι οικοδομικές 
εργασίες, είχε αρχίσει η μεταφορά αρχαίων στο 
Εθνικό Μουσείο από τις συλλογές του Θησείου, της 
Στοάς του Αδριανού και του Πύργου των Ανέμων και 
δέκα χρόνια αργότερα στα 1884 αρχίζει την παρά-
δοση των αρχαίων της η Αρχαιολογική Εταιρεία. 
Στις αρχές του 20ού αιώνα έχει συγκεντρωθεί στο 
μουσείο ένας μεγάλος αριθμός αρχαίων τα οποία 

βεβαίως έπρεπε να μελετηθούν, να τακτοποιηθούν 
και μέρος αυτών να εκτεθεί. Για την κατάταξη των 
γλυπτών ορίζεται από το 1885 υπεύθυνος ο Γενικός 
Έφορος Π. Καββαδίας, για τα Προϊστορικά μεγάλη 
ήταν η συμβολή του Χρήστου Τσούντα και για τα 
έργα μικροτεχνίας του Βελέριου Στάη. 

n Η επέκταση και ο πόλεμος
Η πρώτη μικρή επέκταση πραγματοποιήθηκε από 
το 1903 ως το 1906 από τον αρχιτέκτονα Α. Μεταξά 
με την προσθήκη τριών αιθουσών κατά μήκος του 
κεντρικού άξονα του κτιρίου στην πίσω πλευρά του 
δηλαδή την ανατολική, μια επέκταση που σύντομα 
αποδείχτηκε ανεπαρκής. Αργότερα αποφασίζεται 
η επέκταση του μουσείου προς το ανατολικό τμήμα 
του οικοπέδου και στην επταετία 1932-1939 προ-
στίθεται στο παλιό κτίριο ένα νέο οικοδόμημα με 
δυο εσωτερικές αυλές σε σχέδια του αρχιτέκτονα 
Γ. Νομικού. Και ενώ όλα ήταν έτοιμα για τη μεγάλη 
αλλαγή και τη νέα διευθέτηση των εκθέσεων ξέ-
σπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Για την ασφάλειά 
τους τα αρχαία μεταφέρθηκαν άλλα σε κρησφύγετα 
σε σπηλιές των λόφων της Αθήνας, τα πολύτιμα στα 
υπόγεια της Τράπεζας της Ελλάδος και τα υπόλοι-
πα στα υπόγεια του νέου κτιρίου όπου καλύφτηκαν 
με άμμο. Για την απόκρυψη των μεγάλων γλυπτών 
σκάφτηκαν τα δάπεδα πολλών αιθουσών του παλιού 
κτιρίου και δημιουργήθηκαν υπόγειες κρυψώνες 
στις οποίες αυτά καταχώθηκαν επί τόπου. 
Το κτίριο κατά τη διάρκεια της κατοχής δεν θύμιζε 
κατά κανένα τρόπο μουσείο, καθώς στους χώρους 
του εγκαταστάθηκαν διάφορες δημόσιες υπηρεσί-
ες, στην κεντρική μεγάλη αίθουσα η Κρατική Ορχή-
στρα, το ταχυδρομείο και υπηρεσίες του Υπουργείου 
Υγιεινής, ενώ στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου 
στον όροφο της νέας πτέρυγας είχαν διαμορφωθεί 
με εσωτερικά χωρίσματα και χώροι κρατουμένων. 
Βομβαρδισμοί κατά τη διάρκεια του ίδιου εμφυλίου 
προκάλεσαν μεγάλες ζημιές κυρίως στη στέγη και 
όταν πλέον όλα αυτά τα δεινά των πολέμων είχαν 
τελειώσει μια γενική επισκευή ήταν αναγκαία σε 
ολόκληρο σχεδόν το κτίριο. 
Αφού όλα έδειχναν να μπαίνουν σε μια τάξη άρχισε 
το δύσκολο έργο της αποκάλυψης των κρυμμένων 
αρχαίων και η σταδιακή συντήρηση τους. Το 1946 
μαζί με τον εορτασμό των εκατό χρόνων της Γαλ-
λικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Ελλάδα, παρου-
σιάστηκε μια μικρή έκθεση σε τρεις αίθουσες του 

μουσείου. Το υπόλοιπο κτίριο βρισκόταν υπό επι-
σκευή με χρήματα που δόθηκαν από το ελληνικό 
κράτος και από το σχέδιο Marshall σε σχέδια του 
αρχιτέκτονα Πάτροκλου Καραντινού. Εκτός από 
την αντικατάσταση της στέγης, και των παραθύρων 
της βόρειας πλευράς, τροποποιήθηκε και ο χώρος 
της εισόδου με την αλλαγή της θέσης των μεγάλων 
ιωνικών κιόνων. Τα δάπεδα, που είχαν καταστρα-
φεί και από τις εργασίες κατάχωσης των αρχαίων, 
αντικαταστάθηκαν με μωσαϊκά της εποχής, ενώ οι 
χώροι απόκρυψης στα υπόγεια διαμορφώθηκαν 
σε αποθήκες αρχαίων.
Παράλληλα με την επιδιόρθωση του κτιρίου προ-
χωρούσαν και οι εργασίες συντήρησης και επα-
νέκθεσης των αρχαίων κατά συλλογές. Η μεταπο-
λεμική έκθεση του Εθνικού Μουσείου, έργο του 
Χρήστου και της Σέμνης Καρούζου από το 1947 
ως το 1964, είχε θεωρηθεί σχεδόν πρωτοποριακή, 
καθώς εφαρμόστηκε μια νέα αντίληψη στον τρόπο 
έκθεσης διαφορετική από αυτήν που ίσχυε σε όλα 
τα μουσεία εκείνης της εποχής.
Τα ιδιαιτέρως ευμενή σχόλια από κορυφαίους 
αρχαιολόγους τόσο στο διεθνή τύπο όσο και σε 
επιστημονικά περιοδικά, κατέταξαν το Εθνικό Αρ-
χαιολογικό Μουσείο ανάμεσα στα σημαντικότερα 
του κόσμου.

n Η ανακαίνιση και οι Ολυμπιακοί Αγώνες
Το 2001 υποβλήθηκε στο Υπουργείο Πολιτισμού 
πρόταση για την ανακαίνιση του μουσείου και την 
επανέκθεση των συλλογών του. Με τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες της Αθήνας του 2004 προ των πυλών, 
η υλοποίηση του τεράστιου αυτού έργου προϋπέ-
θετε έναν αγώνα, άνευ προηγουμένου.
Μέσα σε τρία χρόνια το κτίριο είχε ανακαινιστεί με 
έργα υποδομής απαραίτητα για τη λειτουργία ενός 
σύγχρονου μουσείου όπως συνθήκες ευκρασίας 
των εκθεσιακών χώρων, φωτισμός, ανελκυστή-
ρες, προσβάσεις για ΑμεΑ κ.ά. Στο μεταξύ είχε 
συνταχθεί από ομάδα του μουσείου η μουσειολο-
γική και μουσειογραφική μελέτη της επανέκθεσης 
των Συλλογών του, που εγκρίθηκε από το Κεντρικό 
Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Το καλοκαίρι του 2004 
εγκαινιάστηκαν οι νέες εκθέσεις της Συλλογής 
Προϊστορικών και όλων των Γλυπτών. 
Το καλοκαίρι του 2005 παραδόθηκαν στο κοινό και 
οι Συλλογές Αγγείων και Χαλκών και η αίθουσα της 
Θήρας. Η Συλλογή χαλκών με τα μοναδικά έργα 
μεταλλοτεχνίας, παρουσιάζεται πλέον ολόκληρη, 
καθώς από το 1979 παρέμενε στο μεγαλύτερο 
μέρος της αθέατη για το κοινό. Το Μάιο του 2008 
εγκαινιάστηκαν η Συλλογή των Αιγυπτιακών και 
η Συλλογή Σταθάτου. Η Αιγυπτιακή Συλλογή συ-
γκαταλέγεται ανάμεσα στις τέσσερις μεγαλύτερες 
της Ευρώπης και διακρίνεται για την ποιότητα και 
τη σημασία των έργων της. Η Συλλογή Σταθάτου, 
δωρεά στο Εθνικό Μουσείο της Ελένης Σταθάτου 
ξεχωρίζει για τον πλούτο των κοσμημάτων της.
Φέτος με την ευκαιρία του εορτασμού των 180 
χρόνων από την ίδρυση και των 120 χρόνων από 
τα επίσημα εγκαίνια του το Εθνικό Μουσείο προ-
σέφερε στους επισκέπτες του ακόμα οκτώ αί-
θουσες με μόνιμες εκθέσεις ορισμένων μικρών 
μικρών, αλλά πολύ σημαντικών Συλλογών, που 
παρουσιάζονται για πρώτη φορά από κτίσεως του 
Μουσείου. Πρόκειται για τα πήλινα ειδώλια, τη 
Συλλογή Βλαστού, τα χρυσά κοσμήματα και τα αρ-
γυρά σκεύη, τα γυάλινα σκεύη και τη Συλλογή των 
Κυπριακών.)n
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Το 2ο εργαστήριο αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, με 
τίτλο «Διαδραστικά Περιβάλλοντα και Αρχιτεκτο-
νική», διοργανώνει από τις 27 Αυγούστου μέχρι 
τις 3 Σεπτεμβρίου, στη Θάσο, τo Τμήμα Αρχιτε-
κτόνων Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με 
τη στήριξη του Δήμου Θάσου και του εκεί Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου.  
Το εργαστήριο είναι ανοικτό σε φοιτητές από τον 
χώρο της αρχιτεκτονικής και των εικαστικών - 
πλαστικών τεχνών από όλη τη χώρα και το εξωτε-
ρικό. Συντονιστής του είναι ο  επίκουρος καθηγη-
τής του ΔΠΘ,  Δ. Πολυχρονόπουλος. 
Το θερινό εργαστήριο περιλαμβάνει Θεωρία και 
Πράξη. Αφορά σε πολλαπλές προσεγγίσεις της 
αρχιτεκτονικής με ουσιώδεις συμβολές από τον 
χώρο της τέχνης, της φιλοσοφίας και των κοινω-
νικών θεωριών.  Στοχεύει στη συγκρότηση ενός 
διεπιστημονικού διαλόγου γύρω από την αρχιτε-
κτονική, την τέχνη και το ρόλο τους μέσα στο κοι-
νωνικό περιβάλλον. 
Το εργαστήριο διεξάγεται στους χώρους του  δι-
ατηρητέου  κτιρίου  “Καλογερικό”  στον παλαιό 
Λιμένα Θάσου.  Η συμμετοχή στο εργαστήριο και 
τα δίδακτρα είναι δωρεάν. Η διαμονή των συμμε-
τεχόντων φοιτητών στο νησί καλύπτεται από το 
εργαστήριο. 
Πληροφορίες: http://topo.arch.duth.gr/
workshopthassos. n

2o ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
ΣΤΗ ΘΑΣΟ
27/08 - 03/09

των Απόστολου Μαλαμάκη, Μ, Γιώργου Μπανιά, Μ 
και Σοφίας-Ναταλίας Μποέμη, Περιβαλλοντολόγου, 
μελών της ΜΕ Βιομηχανίας

Με τον πληθυσμό δύο …Ελλάδων ισοδυναμούν 
οι νέες θέσεις εργασίας που υπολογίζεται ότι 
θα δημιουργηθούν παγκοσμίως μέχρι το 2030 
σε τομείς οι οποίοι σχετίζονται με τις Ανανεώσι-
μες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Ήδη, πάνω από 2,3 
εκατ. εργαζόμενοι απασχολούνται σε σχετικούς 
τομείς, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ (Ιανουά-
ριος 2008). Με βάση την ίδια έκθεση του ΟΗΕ, 
στον τομέα του Πετρελαίου και του φυσικού 
αερίου απασχολούνται σήμερα 2 εκατ. εργαζό-
μενοι, στην εξόρυξη άνθρακα 11 εκατ. και στις 
αερομεταφορές 4 εκατομμύρια. 
Τα «πράσινα» επαγγέλματα και η οικονομία προ-
στασίας του περιβάλλοντος θα έχουν σίγουρα 
την τιμητική τους στον 21ο αιώνα: οι κλιματικές 
αλλαγές, εκτός από επιστημονικό θέμα με περι-
βαλλοντικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές, 
είναι ταυτόχρονα και κοινωνικό ζήτημα, καθώς 
σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία και 
επηρεάζει πληθώρα κλάδων. 
Το  γεγονός αποτελεί μια σημαντική πρόκληση 
για την Ελλάδα. Το ερώτημα που πρέπει να τεθεί  
είναι κατά πόσο θα παραμείνει η Ελλάδα απλά 
καταναλωτής των νέων «πράσινων» τεχνολογιών 
ή θα μπορέσει να δημιουργήσει θέσεις εργασίας 
και στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, 
της παραγωγής και όχι μόνο της εγκατάστασης.

n Πράσινα επαγγέλματα στην Ελλάδα
Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα, τα 
πράσινα επαγγέλματα αναπτύσσονται στον το-
μέα της διαχείρισης και προστασίας του φυσι-
κού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων, την 
εξοικονόμηση ενέργειας, της ανακύκλωσης, της 
βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, του οικο-
τουρισμού και των καθαρών τεχνολογιών. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας οι τομείς 
Πράσινων Επαγγελμάτων είναι οι εξής: 
-  Γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, μεταλλεία, δάση 

(Πρωτογενής τομέας)
• βιολογική γεωργία,
• βιολογική κτηνοτροφία,
• βιολογική μελισσοκομία,
•  ορθολογική εξόρυξη και εκμετάλλευση ορυ-

κτών πόρων,
•  διαχείριση οικοσυστημάτων και δασών ειδικό-

τερα, κτλ. 
- Βιομηχανία, κατασκευές (Δευτερογενής τομέας)
•  κατασκευή ειδών/ προϊόντων με υλικά φιλικά 

προς το περιβάλλον,
• κατασκευή οικολογικών κτηρίων,
• παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, 
•  επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απο-

βλήτων και απορριμμάτων, κτλ
-  Εμπόριο, διακίνηση προϊόντων, υπηρεσίες 

(Τριτογενής τομέας)
•  Eμπόριο των βιολογικών ή οικολογικών ειδών/ 

προϊόντων
•  απαραίτητες υπηρεσίες για τη διακίνηση αυτών, κ.ά.
-  Υπηρεσίες πνευματικού χαρακτήρα, παροχή 

συμβουλών και πληροφοριών, έρευνα, κτλ (Τε-
ταρτογενής τομέας)

• έρευνα προς όφελος της αειφόρου ανάπτυξης,
•  εφαρμογή διαδικασιών περιβαλλοντικής δια-

χείρισης και ελέγχου της βιομηχανικής παρα-
γωγής,

«ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
 

•  αγροτοτουρισμό, ενημέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των πολιτών, κ.ά.

Ειδικότερα για τα πράσινα επαγγέλματα που σχε-
τίζονται με την διαχείριση του περιβάλλοντος με-
ρικά από τα αντικείμενα ευθύνης είναι:
1.  Οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 

Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων.

2.  Μελέτες Προστασίας και Διαχείρισης Περιβάλ-
λοντος  (π.χ. διαχείρισης ατμόσφαιρας αέριων 
αποβλήτων, διαχείρισης υδάτων, υγρών, απο-
βλήτων, θορύβων δονήσεων και κραδασμών, 
ειδών και τύπων οικοτόπων, ευαίσθητων οικο-
συστημάτων και τοπίων.

3.  Οι Μελέτες Αποκατάστασης Περιβάλλοντος και 
Ρυπασμένων Αποδεκτών (π.χ. επιφανειακών 
και υπόγειων υδάτων, εδάφους).

4.  Η Έκδοση Πιστοποιητικών Ελέγχου της Ποιό-
τητας και της Ασφάλειας, του ατμοσφαιρικού 
αέρα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό περι-
βάλλον, των υδάτων και του εδάφους.

5.  Η Υλοποίηση Πραγματογνωμοσυνών, που προ-
ορίζονται για διοικητική ή δικαστηριακή χρή-
ση, με αντικείμενο τη ρύπανση – μόλυνση και 
εν γένει την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

6.  Η Υποβολή προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σχετικά με τα επιδοτούμενα προγράμ-
ματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, που 
εμπίπτουν στον ευρύτερο τομέα της διαχείρι-
σης του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 
και εκπόνηση εγκεκριμένων έργων.

7.  Ο Σχεδιασμός και υλοποίηση Προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ενη-
μέρωσης και η υποστήριξη Προγραμμάτων Συ-
μπληρωματικής Εκπαίδευσης και Σεμιναρίων 
Κατάρτισης. 

8.  Η στελέχωση, υποστήριξη και ανάπτυξη των 
Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των (ΥΠΕΠΘ). 

9. Η Μελέτη Δημοσίων Έργων με αντικείμενο:
     • Έργα Βιολογικών Καθαρισμών
     • Έργα Ανάπλασης Υποβαθμισμένων Περιοχών
     • Έργα βελτίωσης αστικού μικροκλίματος
      •  Έργα Χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυ-

ξης (π.χ. αποβιομηχάνιση, συνθήκες κυκλο-
φορίας στις πόλεις, καταστροφή του τοπίου 
στην ύπαιθρο από ανοργάνωτη οικοδόμηση, 
αέρια ρύπανση).

    •  Διεθνείς Σχέσεις – Περιβαλλοντική Διπλω-
ματία (συνεργασίες όλων των εθνών – Διαχεί-
ριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σε σχέση 
με την προστασία του περιβάλλοντος – φύσης 
– προώθησης της αειφορίας).

10.  Οι Μελέτες Ενεργειακής Συμπεριφοράς και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας στον κτιριακό τομέα.

n Συνεχής η στήριξη της πράσινης απασχόλη-
σης από ΕΕ και εθνικούς πόρους
Συνεχής είναι η υποστήριξη της πράσινης απα-
σχόλησης από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πό-
ρους καθώς το περιβάλλον αποτελεί μία από τις 
βασικές προτεραιότητες της ΕΕ. Συγκριμένα, η Γ. 
Γ. Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, στο 
πλαίσιο του ΕΣΠΑ, προβλέπει να καταρτιστούν 
συνολικά 7.500 άνεργοι σε ειδικότητες των «πρά-
σινων επαγγελμάτων» και το 30% από αυτούς να 
απασχοληθούν για τουλάχιστον 70 ημέρες στις 
επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στα 

σχετικά προγράμματα. 
Παρόλα αυτά συχνά αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 
της επικάλυψης καθηκόντων, καθώς τα συγκεκρι-
μένα επαγγέλματα δημιουργήθηκαν χωρίς κανένα 
σαφή προσδιορισμό και χωρίς ρητή αναγνώριση 
των σχετικών επαγγελματικών δικαιωμάτων για να 
καλύψουν τις ανάγκες της διαχείρισης περιβάλ-
λοντος. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι πολλές φορές 
συνδέονται ή συγχέονται με αυτά που σχετίζονται 
με την πληροφορική, την γενετική, την ψυχολογία 
αλλά και με αγροτικές δραστηριότητες.

n Να ξεκαθαριστεί ο ρόλος των πράσινων επαγ-
γελμάτων
Είναι, συνεπώς, απαραίτητο να ξεκαθαριστεί ο 
ρόλος ενός «πράσινου επαγγέλματος».  Επιπλέον, 
η  αναγκαία στροφή της παγκόσμιας οικονομικής 
δραστηριότητας προς την εξοικονόμηση ενέργει-
ας και φυσικών πόρων, την παραγωγή προϊόντων 
με μικρό οικολογικό αποτύπωμα και η ανάπτυ-
ξη οικονομικών δραστηριοτήτων φιλικών προς 
το περιβάλλον θα οδηγήσει στην ανάγκη για νέα 
πράσινα επαγγέλματα και κυρίως θα τροποποιή-
σει τα παραδοσιακά. n                

«Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, 
προβλέπεται να καταρ-
τιστούν συνολικά 7.500 
άνεργοι σε ειδικότητες 
των «πράσινων επαγ-

γελμάτων»

«Στην Ελλάδα τα 
πράσινα επαγγέλματα 
αναπτύσσονται στους 

τομείς προστασίας 
φυσικού περιβάλλο-

ντος, φυσικών πόρων, 
εξοικονόμησης ενέρ-
γειας, ανακύκλωσης, 

βιολογικής γεωργίας-
κτηνοτροφίας, οικο-
τουρισμού και καθα-

ρών τεχνολογιών». 
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Με το βραβείο περιβαλλοντικής ευαισθησίας 
«ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009», στην κατηγορία «επιστήμη» 
τιμήθηκε ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και διδά-
κτορας του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, 
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Χρίστος Βλαχοκώ-
στας, για την εργασία «Διερεύνηση σκοπιμότητας 
Στρατηγικών Αντιρρύπανσης σε δομημένο αστικό 
περιβάλλον».
Τα Βραβεία Περιβαλλοντικής Ευαισθησίας «Οι-
κόπολις», είναι ένας θεσμός που καθιέρωσε πριν 
από τέσσερα χρόνια το ECOCITY, με σκοπό την 
αναγνώριση και επιβράβευση της περιβαλλοντι-
κής ευαισθησίας Επιστημόνων, Φορέων Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Επιχειρήσεων, Οργανισμών και 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.
Στην ίδια κατηγορία (επιστήμη) επίσης βραβεύ-
τηκαν η  επιστημονική ομάδα Ινστιτούτου Ερευ-
νών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών για την 
εργασία «Μελέτη Επιπτώσεων των κλιματικών 
αλλαγών στη Μεσόγειο – Προβλέψεις Κλιματικών 
Αλλαγών σε απόσταση 50 χρόνων» καθώς και το 
Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας Και Πε-
ριβαλλοντικής Μεταλλευτικής για την Εργασία 
«Διαχείριση ειδικών αποβλήτων, Αποκατάσταση 
ρυπασμένων μεταλλευτικών και μεταλλουργικών 
χώρων, Αξιοποίηση του υπόγειου χώρου με στόχο 
τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων των αστικών κέντρων». 
Το βραβείο απονέμεται σε εργασίες και ενέργειες 
που πραγματοποιήθηκαν κατά το προηγούμενο 
έτος. Οι υποψηφιότητες προέρχονται είτε από 
αιτήσεις που υποβλήθηκαν στους αρμόδιους 
φορείς, είτε από προτάσεις των Επιτρόπων του 
ECOCITY και αξιολογούνται από Ειδικές Επιτρο-
πές Κριτών, όπου συμμετέχουν διακεκριμένοι 
επιστήμονες, επαγγελματίες και εκπρόσωποι φο-
ρέων. Αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην 
εκάστοτε απονομή, είναι η εστίαση στα περιβαλ-
λοντικά προβλήματα των πόλεων και της χώρας, η 
διαπίστωση και περιγραφή προβλημάτων, η αξιο-
ποίηση επιστημονικών και ερευνητικών μεθόδων, 
οι στόχοι και η συνυπηρέτηση αξιών, η διάρκεια 
και η επένδυση σε διαμόρφωση τάσεων.
Οι τιμώμενοι παρέλαβαν σε ειδική εκδήλωση το 
αγαλματίδιο «ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ 2009», το οποίο έχει 
δημιουργηθεί από ανακυκλωμένο γυαλί από τον 
Χρήστο Παπανδρόπουλο.  n

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ 
ΤΕΕ/ΤΚΜ ΧΡΙΣΤΟ 
ΒΛΑΧΟΚΩΣΤΑ

Αυξάνεται τα τελευταία 30 χρόνια η ενέργεια που 
καταναλώνουν τα κτίρια στην Ελλάδα. Απορρο-
φούν το 35% της συνολικής καταναλισκόμενης 
ενέργειας στη χώρα μας, έναντι 22% το 1980 και 
31% το 1995. Αυτό ανακοίνωσε ο γενικός γραμμα-
τέας του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), Πάρις 
Μπίλλιας, σε ημερίδα που διοργάνωσαν στις 18/5 
στη Θεσσαλονίκη το Ελληνογερμανικό Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
σε συνεργασία με το ομοσπονδιακό υπουργείο Οι-
κονομίας και Τεχνολογίας της Γερμανίας. 
Στα δε νέα κτίρια, το 89% της ενέργειας αναλώνεται 
για θέρμανση-κλιματισμό, το 7% για φωτισμό και το 
υπόλοιπο 4% για όλες τις υπόλοιπες ανάγκες, γεγο-
νός που καταδεικνύει τόσο το μέγεθος της σπατάλης, 
όσο και τα περιθώρια βελτίωσης. 
Κατά τον κ. Μπίλλια, ενεργοβόρα συστήματα κλι-
ματισμού αναλαμβάνουν σήμερα να καλύψουν 
τις κατασκευαστικές αστοχίες στα ελληνικά κτί-
ρια, σε μια περίοδο που η Ελλάδα χρειάζεται μη-
χανισμούς, ώστε η εξοικονόμηση ενέργειας να 
αποτελεί καθημερινή πρακτική.
Ο κ. Μπίλλιας επεσήμανε ακόμη ότι η οικονομική 
κρίση δίνει ευκαιρίες για αλλαγή πολιτικής και 
στον τομέα της δόμησης. Αναφερόμενος δε, στη 
συνεργασία του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Ελληνογερμα-
νικού επιμελητηρίου για τη διοργάνωση της εκδή-
λωσης, ο κ. Μπίλλιας σημείωσε ότι η ανάγκη για 
τέτοιες συνεργασίες, σε επιστημονικό και τεχνο-
λογικό επίπεδο, είναι αδήριτη.
Ο ίδιος υπενθύμισε τις πρωτοβουλίες που έχει 
αναλάβει το ΤΕΕ/ΤΚΜ σε θέματα εξοικονόμησης 
ενέργειας, μέσω των αρμόδιων ομάδων εργασίας 
και συνολικά της Μόνιμης Επιτροπής Ενέργειας. 
Σημείωσε ότι χρειάζεται περιφρούρηση των θε-
σμών και προσπάθεια για τη διατήρηση υψηλού 
επιπέδου στον ενεργειακό μηχανισμό, ενώ υπεν-
θύμισε την πάγια πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ότι τα 
μέλη του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 
να είναι αποκλειστικά και μόνο Διπλωματούχοι 
Μηχανικοί.
Από την πλευρά του, ο ταμίας του Συνδέσμου 
Οικοδομικών Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος, 
ηλεκτρολόγος μηχανικός Αντώνης Αθανασιά-

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 
«ΦΩΤΑ» ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ-Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου

δης, υπογράμμισε ότι πρέπει να υπάρξουν μέτρα, 
όπως επιδότηση των παρεμβάσεων μεγαλύτερη 
του 35%, απαλλαγή της φορολόγησης των ενοικί-
ων για μια πενταετία και φοροαπαλλαγή του εισο-
δήματος για την ιδιοκατοίκηση. 
Ο αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μηχα-
νολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ, Άγις Παπαδόπου-
λος, τόνισε ότι, με τις κατάλληλες λύσεις, η μέση 
δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας, ανά κατοικία, 
υπερβαίνει το 25%. 
Η ημερίδα, στη διάρκεια της οποίας έγινε και 
παρουσίαση οκτώ γερμανικών εταιριών- πραγ-
ματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Nikopolis» στην 
Πυλαία, στο πλαίσιο συμποσίου, που διήρκεσε 
μέχρι τις 21 Μαΐου και συνοδεύτηκε από επιχει-
ρηματικές συναντήσεις. 
Ακολούθως, Γερμανοί επιστήμονες παρουσίασαν 
λύσεις για τη δημιουργία, όχι μόνο κτιρίων χαμηλής 
κατανάλωσης ενέργειας, αλλά ακόμα και ενεργεια-
κά αυτόνομων κτιρίων, που συμβάλλουν στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, βοηθούν στην εξοικονό-
μηση χρημάτων και αυξάνουν αισθητά την ποιότητα 
διαβίωσης.
Μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκαν η κατάσταση στη 
γερμανική αγορά, οι εκεί εφαρμογές και το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, αλλά και  οι δυνατότητες ενερ-
γειακής αναβάθμισης και μετατροπής νεόδμητων 
από κτίρια χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας σε 
«Passivhaus».
Έλληνες και ξένοι εισηγητές παρουσίασαν επίσης 
θέματα που σχετίζονται με την ενεργειακή αποδο-
τικότητα των κτιρίων ως παράμετρο διαμόρφωσης 
του κτιριακού κελύφους, τη βιώσιμη δόμηση-τε-
χνολογίες εγκαταστάσεων, το πρόγραμμα «ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΩ» και τις χρηματοδοτήσεις επενδύσεων 
στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
Χαιρετισμούς στο συνέδριο απηύθυναν ακόμη 
ο πρόεδρος της Επιτροπής Β. Ελλάδος του Ελ-
ληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου, Lakis Marangos, o εμπορικός 
ακόλουθος της γερμανικής πρεσβείας, Knud 
Zuchan,  ο γενικός πρόξενος της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, 
Walter Leuchs και ο κοσμήτορας της Πολυτεχνι-
κής Σχολής Α.Π.Θ., Νίκος Μουσιόπουλος. n
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τις οποίες έχει τόσο ανάγκη η χώρα […] Επίσης 
έχει προταθεί η δημιουργία υπηρεσίας κατεδαφί-
σεων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Γενικού 
Επιθεωρητή, αφού «στις Κυκλάδες έχουν συμ-
φωνήσει όλοι μαζί οι εργολάβοι να μην πηγαίνουν 
σε κατεδαφίσεις για να μην γίνονται».
(Το Βήμα 30/6/2009)

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΕΦΑΠΑΞ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Έκπτωση για όσους πληρώσουν εφάπαξ και όχι 
σε δόσεις το πρόστιμο για τους ημιυπαίθριους 
αναμένεται να προβλέπει η ρύθμιση του ΥΠΕΧΩ-
ΔΕ για την τακτοποίηση των παράνομα κλειστών 
χώρων. Πρόκειται για πάνω από 1,5 εκατομμύρια 
παράνομα κλεισμένα δωμάτια για τα οποία έχει 
ετοιμαστεί η ρύθμιση ώστε να τακτοποιηθούν, ενώ 
ακόμη δεν έχει οριστεί το ακριβές τίμημα. Πληρο-
φορίες ωστόσο αναφέρουν ότι θα κυμανθεί από 
100 έως 300 ευρώ το τετραγωνικό. Σύμφωνα με 
πληροφορίες, το κόστος για τη «νομιμοποίηση» 
θα πληρώνεται σε τρεις-τέσσερις δόσεις, όμως 
όσοι το πληρώσουν εφάπαξ θα λάβουν έκπτωση, 
το ποσοστό της οποίας αναμένεται να καθοριστεί. 
Η κυβέρνηση προσδοκά να λάβει 1,15 δισ. ευρώ 
από την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων και ο μέ-
σος όρος του προστίμου αναμένεται να είναι τα 
1.000 ευρώ.
(Απογευματινή 29/6/2009)

Ο ΟΛΥΜΠΟΣ ΣΤΗ 2Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ 
ΤΑ 7 ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
Ο Όλυμπος, που αποτελεί και τη μόνη ελληνική 
υποψηφιότητα, κατέχει πλέον τη δεύτερη θέση 
της κατάταξης στην ψηφοφορία, χάρη στις συντο-
νισμένες ενέργειες της Νομαρχιακής Αυτοδιοί-
κησης Πιερίας, που είναι και ο επίσημος φορέ-
ας υποστήριξης της υποψηφιότητας […] Αυτή τη 
στιγμή ο Όλυμπος βρίσκεται στη δεύτερη θέση 
της κατάταξης στην κατηγορία του στο Group C: 
Mountains, Volcanoes (Βουνά και Ηφαίστεια). 
Στη 2η φάση της ψηφοφορίας για την ανάδειξη 
των ΝΕΩΝ 7 ΘΑΥΜΑΤΩΝ της ΦΥΣΗΣ εφαρμόζε-
ται ένα νέο σύστημα κατάταξης των υποψηφιοτή-
των. Οι 261 υποψηφιότητες έχουν χωριστεί σε 7 
ομάδες. Ο Όλυμπος είναι στην τρίτη ομάδα (Group 
C: Mountains, Volcanoes (Βουνά και Ηφαίστεια). 
Στόχος είναι στις 7 Ιουλίου ο Όλυμπος να είναι 
στις πρώτες 11 θέσεις αυτής της ομάδας.
(Η Καθημερινή 23/6/2009)

ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
H γεωργία χρησιμοποιεί 24% των αντληθέντων 
υδάτων στην Eυρώπη και παρά το γεγονός ότι το 
ποσοστό αυτό μπορεί να μην είναι τόσο μεγάλο 
όσο το 44% που χρησιμοποιείται ως νερό ψύξης 
στην παραγωγή ενέργειας, οι επιπτώσεις στα 
αποθέματα είναι πολύ μεγαλύτερες. Ενώ όλο σχε-
δόν το νερό ψύξης επανέρχεται σε κάποιο υδάτινο 
σύστημα, σε ό,τι αφορά τη γεωργία η αντίστοιχη 
ποσότητα του νερού ανέρχεται περίπου στο ένα 
τρίτο. Επιπλέον, η χρήση υδάτινων πόρων στη 
γεωργία παρουσιάζει ανομοιόμορφη εξάπλωση. 
Σε ορισμένες περιοχές της νότιας Ευρώπης, η γε-
ωργία απορροφά ποσοστό μεγαλύτερο από 80% 
των αντληθέντων υδάτων, με την κορύφωση της 
άντλησης να παρατηρείται συνήθως το καλοκαίρι, 
όπου το νερό είναι λιγότερο, γεγονός που μεγι-
στοποιεί τις βλαπτικές επιπτώσεις. Σε πρόσφατη 
έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλο-
ντος με τον τίτλο «Υδάτινοι πόροι σε ολόκληρη την 
Ευρώπη -αντιμετώπιση της λειψυδρίας και της 
ξηρασίας» επισημαίνονται οι δυσοίωνες επιπτώ-
σεις της υπερβολικής άντλησης.
(Ημερησία 30/3/2009)

ΦΟΥΣΚΑ 50 ΔΙΣ. ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ!
Απόθεμα κατοικιών «βόμβα» απειλεί με νέο κραχ 
την κτηματαγορά, καθώς η συνέχιση της κρίσης 
και η έλλειψη αγοραστών μεγαλώνει το πρόβλημα 

[…] Ειδική μελέτη που πραγματοποίησε το τμή-
μα Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών υπό τον καθηγητή Επαμεινώνδα Πανά, 
καταγράφει «στοκ» ακινήτων που κυμαίνεται από 
148.000 έως 195.000 σπίτια, ανάλογα με το αν 
έχουν υπολογιστεί και οι μετανάστες. Τόσες είναι 
οι κατοικίες που είναι απούλητες σε πέντε μόνο 
περιοχές της χώρας, ήτοι στις Νομαρχίες Αθη-
νών, Δυτ. Αττικής, Ανατ. Αττικής, Πειραιώς και 
στη Νομαρχία Θεσσαλονίκης.Το πρόβλημα είναι 
ακόμη μεγαλύτερο αφού δεν έχει υπολογιστεί το 
πλεόνασμα σπιτιών στις υπόλοιπες περιοχές της 
χώρας, κάτι που σημαίνει ότι φτάνει τις 200.000 
κατοικίες πανελλαδικά. Καταρρίπτονται με αυτό 
τον τρόπο οι θεωρίες των κατασκευαστών που 
κάνουν λόγο για στοκ λίγο πάνω από 100.000 και 
με τις 60-70 χιλιάδες από αυτές να είναι απόθεμα 
που υπάρχει ακόμη και σε καλές περιόδους για 
την κτηματαγορά. Εκτιμήσεις ειδικών της αγοράς 
αναφέρουν ότι αν το απόθεμα κινείται στα επίπεδα 
των 200.000 κατοικιών τότε η αξία των απούλητων 
σπιτιών στην Ελλάδα ανέρχεται αυτήν τη στιγμής 
στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή περίπου το 
20% του AEΠ. 
(Το Έθνος 30/6/2009)

1,8 ΤΡΙΣ ΕΥΡΩ (!) ΘΑ ΚΟΣΤΙΣΕΙ Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ 
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΟΥΝ ΜΕΤΡΑ
Το αστρονομικό ποσό του 1,8 τρισ. ευρώ θα κο-
στίσει στις χώρες-μέλη της Κοινότητας η διεθνής 
οικονομική κρίση αν αυτές δεν αντιδράσουν πολύ 
γρήγορα λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα. Η πρό-
βλεψη αυτή ανήκει στην Κομισιόν που την έχει 
καταγράψει στην έκθεσή της για τα δημόσια οι-
κονομικά των κοινοτικών χωρών που δημοσίευσε 
χθες. Η Επιτροπή, υπολογίζοντας την οικονομική 
«ζημιά» σ’ αυτό το αστρονομικό ύψος (1,8 τρισ. 
ευρώ), επεξηγεί επίσης ότι αυτή ισοδυναμεί με 
το τριπλάσιο του ποσού που έχουν ήδη δαπανή-
σει οι χώρες-μέλη για τη στήριξη της πραγματι-
κής οικονομίας.
Σ αυτό το εφιαλτικό σενάριο που περιγράφει η 
Κομισιόν στην ίδια έκθεσή της υπολογίζει ότι 
«το άμεσο δημοσιονομικό κόστος της σημερινής 
(τρέχουσας) κρίσης στην Ενωση κυμαίνεται με-
ταξύ του 2,75 και του 14% του ΑΕΠ της.
(Το Έθνος 25/6/2009)

ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ Ο ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 Αρχαιολογική ανασκαφή ομάδας Ελλήνων, Ιτα-
λών και Αμερικανών αρχαιολόγων στη Λήμνο 
με επικεφαλής τον καθηγητή της Προϊστορικής 
Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης κ. Νίκο Ευστράτιου φέρνουν στο 
φως τα απομεινάρια του παλιότερου ως τα τώρα 
ανθρώπινου οικισμού στο Αιγαίο. Η ανασκαφή 
ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου τα δε ευρήματα, 
κυρίως λίθινα εργαλεία και μάλιστα πολύ καλής 
ποιότητας, είναι της επι παλαιολιθικής εποχής, 
πριν δηλαδή περίπου 14.000 χρόνια. Τα στοιχεία 
της ανασκαφής κάνουν λόγω για μια εγκατάστα-
ση κυνηγών, τροφοσυλλεκτών και ψαράδων του 
12.000 π. Χ. Ως τώρα πιστεύονταν ότι οι παλιότε-
ρες ανθρώπινες παρουσίες έχουν εντοπισθεί στο 
Αρχιπέλαγος στη λεγόμενη Σπηλιά του Κύκλωπα 
στα Γιούρα βόρεια της Αλονήσου και στο Μαρουλά 
της Κίθνου, προσδιοριζόταν δε στο 8.000 π. Χ. 
Η ανασκαφή πραγματοποιείται στη θέση Ούρια-
κος της παραλίας Λουρί του δημοτικού διαμερί-
σματος Φυσίνη του Δήμου Μούδρου στη Λήμνο 
με την συνδρομή του Δήμου Μούδρου και με τη 
χρηματοδότηση του Ινστιτούτου Αιγαιακής Προ-
ϊστορίας. 
(Το Βήμα 25/6/2009)

ΡΙΧΝΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΑ ΤΑ ΠΡΟΚΑΤ ΣΠΙΤΙΑ
Με μικρά αλλά σταθερά βήματα διεισδύει και 
στην ελληνική αγορά η λύση των προκατασκευ-
ασμένων σπιτιών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις εται-

Σε αυτό το τεύχος μην αναζητήσετε ειδήσεις από 
τον «Ελεύθερο Τύπο». Η απόφαση του ζεύγους 
Αγγελοπούλου να αναστείλει την έκδοση τόσο 
του «Ελεύθερου Τύπου» όσο και του «Ελεύθε-
ρου Τύπου της Κυριακής» ήταν αιφνιδιαστική και 
προκάλεσε αναστάτωση στο χώρο του Τύπου. 
Μία από τις πιο ιστορικές και πρωτοπόρες εφη-
μερίδες, έβαλε λουκέτο, οδηγώντας στην ανεργία 
450 δημοσιογράφους, φωτογράφους, τεχνικούς 
και διοικητικούς. Το πλήγμα στην ενημέρωση 
ήταν μεγάλο. Ευχόμαστε να έχουν θετική εξέλιξη 
οι όποιες προσπάθειες αγοράς και επανέκδοσης 
του εκδοτικού συγκροτήματος και σύντομα να 
δούμε κρεμασμένο και πάλι στα περίπτερα τον 
Ελεύθερο Τύπο. 

ΣΤΟN ΒΑΡΔΑΡH ΕΧΕΙ ΦΤΑΣΕΙ Ο «ΓΙΩΡΙΚΑΣ»

Στο φουλ δουλεύουν ο «Κωστίκας» και ο «Γιω-
ρίκας», οι δύο μετροπόντικες της Θεσσαλονίκης, 
που συνεχίζουν ακάθεκτοι το ταξίδι τους στα 
έγκατα της πόλης. Ο «Κωστίκας», που άρχισε 
πρώτος να εργάζεται τον περασμένο Ιανουάριο, 
έχει περάσει την οδό Συγγρού και κατευθύνεται 
προς την Ιωνος Δραγούμη. Ο «Γιωρίκας», το δεύ-
τερο μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων που έπιασε 
δουλειά στις 23 Απριλίου, έχει ήδη φτάσει στο 
Βαρδάρι, στο ύψος της οδού Λαγκαδά. Οι δύο με-
τροπόντικες, που εργάζονται 24 ώρες το 24ωρο, 
προχωρούν κατά μέσο όρο δέκα μέτρα τη μέρα 
χωρίς να έχουν να αντιμετωπίσουν στο διάβα τους 
δυσάρεστα απρόοπτα. Κι αυτό καθώς στο βάθος 
που βρίσκονται (από μείον 16 έως μείον 31 μέτρα) 
δεν υπάρχει ούτε ίχνος αρχαίων, ενώ και ο υδρο-
φόρος ορίζοντας βρίσκεται πάνω από την οροφή 
της σήραγγας που κατασκευάζουν. 
(Αγγελιοφόρος 1/7/2009)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ, ΕΦΟΡΙΕΣ, ΥΓΕΙΑ, ΔΗΜΟΙ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΥΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ!
Πολεοδομίες, εφορίες, ο χώρος της υγείας και οι 
δήμοι εμφανίζονται στην κορυφή της διαφθοράς 
στη δημόσια διοίκηση, σύμφωνα με την ετήσια 
έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοί-
κησης κ. Λέανδρου Ρακιντζή,  που παρουσιάστηκε 
σήμερα […] Κυρίαρχος χώρος που πλήττεται από 
τη διαφθορά και την κακοδιοίκηση αποτελεί για 
άλλη μια φορά το περιβάλλον. Όπως σημείωσε ο 
κ. Ρακιντζής, παρουσιάζεται «σωρεία παραβά-
σεων σε έναν τομέα όπου η καταστροφή είναι μη 
αναστρέψιμη. Τα προβλήματα είναι άπειρα από τη 
μη τήρηση των περιοχών Νατούρα και Ραμσάρα 
μέχρι τον Ασωπό» […] Σοβαρό πρόβλημα και αιτία 
πολλών παρανομιών αποτελεί η έλλειψη Εθνικού 
Δασολογίου, με το οποίο μπορούν να προστατευ-
θούν από τις καταπατήσεις τα δημόσια και ιδιωτι-
κά δάση. Στις προτάσεις του Γενικού Επιθεωρητή 
περιλαμβάνονται η εφαρμογή της μη εντοπιότητας 
στους διορισμούς δημοσίων υπαλλήλων σε κρίσι-
μες υπηρεσίες, όπως η αστυνομία  και οι εφορί-
ες […] και η αλλαγή τόπου για όποιον προάγεται, 
αφού δεν μπορεί να είναι σεβαστός εκεί όπου 
πριν ήταν απλός υπάλληλος. Επίσης προτάθηκε 
η δημιουργία νέου μισθολογίου και η μείωση της 
γραφειοκρατίας που αποτρέπει τις επενδύσεις, 

TEXNO 379.indd   16 07-07-09   09:52:25



17/ 379
1 5  I O YΛ I O Y  2 0 0 9

ΤΕΥΧΟΣ

ρειών του σχετικά νέου για τα ελληνικά δεδομένα 
κλάδου, τα προκάτ σπίτια αντιστοιχούν σήμερα 
στο 2% των νέων κατασκευών. Εκτιμούν δε ότι 
η συγκεκριμένη αγορά έχει μέλλον, επισημαί-
νοντας ότι οι προκατασκευές στις ανεπτυγμένες 
ευρωπαϊκές χώρες φθάνουν σήμερα μέχρι και 
σε ποσοστό 15% του συνόλου των νέων κατα-
σκευών. 
Δεν είναι δε τυχαίο το γεγονός ότι οι επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική 
αγορά προκατασκευασμένων σπιτιών «ξεφυ-
τρώνουν σαν τα μανιτάρια», με τις περισσότερες 
από αυτές να αντιπροσωπεύουν μοντέλα ξένων 
οίκων. Τα προκατασκευασμένα σπίτια- που δεν 
πρέπει να ταυτίζονται με τα λυόμενα- έχουν μια 
σειρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, με σημαντι-
κότερο αυτό του προκαθορισμένου κόστους που 
είναι μέχρι και 40% μειωμένο έναντι των συμβα-
τικών. Είναι αυτονόητο ότι αν η εταιρεία που θα 
αναλάβει την κατασκευή του προκατασκευασμέ-
νου σπιτιού βρίσκεται μακριά από τον τόπο κατα-
σκευής του, θα υπάρξει επιβάρυνση όσον αφορά 
το τελικό κόστος και με εκτός έδρας έξοδα που 
φθάνουν μέχρι και το 15% της τελικής τιμής
(Τα Νέα 25/6/2009)

ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
Τα αυτοκίνητα του μέλλοντος θα κόβουν ταχύτη-
τα ή θα επιταχύνουν “κατά βούληση”, θα κρατούν 
τις αποστάσεις από τα προπορευόμενα οχήματα 
και θα εντοπίζουν πού υπάρχει μποτιλιάρισμα 
και ποια εναλλακτική οδό να ακολουθήσουν. Το 
μόνο για το οποίο θα αποφασίζει ο οδηγός εί-
ναι… η μουσική που θα ακούει καθ’ οδόν.  Το 
έξυπνο σύστημα επικοινωνίας μεταξύ των αυ-
τοκινήτων αναπτύχθηκε από τον καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Πέτρο Ιωάννου 
και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 17ου Μεσο-
γειακού Συνεδρίου Αυτοματισμού και Ελέγχου, 
που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη.    “Με 
την προσαρμογή αισθητήρων, το αυτοκίνητο 
μπορεί να ανιχνεύσει τι συμβαίνει στο δρόμο, να 
προσαρμόζει το φρενάρισμα ή την επιτάχυνση, 
ώστε να κρατήσει σταθερή την απόσταση από το 
προπορευόμενο αυτοκίνητο. Ο οδηγός κρατά το 
τιμόνι, αλλά τις αποφάσεις για φρένο ή γκάζι τις 
παίρνει το σύστημα”, εξηγεί ο καθηγητής διευκρι-
νίζοντας όμως ότι “αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος 
θα μπορεί να οδηγεί ξαπλωμένος στο πίσω κάθι-
σμα”. Ωστόσο ένα τέτοιο σύστημα θα ελαχιστοποι-
ήσει τις συγκρούσεις και τις καραμπόλες μεταξύ 
αυτοκινήτων, που οδηγούν σε εκατοντάδες σοβα-
ρούς τραυματισμούς και θανάτους στη χώρα μας.   
(Μακεδονία 30/6/2009)

20.000 ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ 10 …ΑΥΘΑΙ-
ΡΕΤΕΣ ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΤΙΔΑΙΑ
Σε πληγή που δε λέει να κλείσει έχουν εξελιχθεί 
οι περίπου 20.000 (!) αυθαίρετες κατοικίες στην 
Ποτίδαια Χαλκιδικής, οι οποίες τα τελευταία χρό-
νια ξεφυτρώνουν η μία μετά την άλλη, δημιουρ-
γώντας μικρές χωματερές που αποτελούν εστίες 
μόλυνσης για ολόκληρο τον οικισμό. Την ίδια ώρα, 
το μαρτύριο της... σταγόνας που προβλέπεται να 
συνεχιστεί και αυτό το καλοκαίρι για χιλιάδες πα-
ραθεριστές, το επικίνδυνο οδικό δίκτυο, που μέσα 
σε λίγες ημέρες κόστισε τη ζωή σε έξι άτομα, η 
ελλιπής αστυνόμευση και οι συνεχείς κατολισθή-
σεις σ΄ενα κομμάτι του λιμανιού της Ποτίδαιας 
συνθέτουν, μεταξύ άλλων, το σκηνικό των προ-
βλημάτων σ΄έναν από τους κοντινότερους παρα-
θεριστικούς προορισμούς της Χαλκιδικής. 
Πεταμένα στρώματα, καναπέδες, ηλεκτρικές συ-
σκευές, οικοδομικά υλικά αλλά και οικιακά απορ-
ρίμματα «στοιβάζονται» καθημερινά περιμετρικά 
του οικισμού, σε δέκα αυθαίρετες χωματερές, 
στην περιοχή των κατασκηνώσεων Αλμπατρος, 
στα Γλυκά Νερά και την περιοχή των Λιμνών.
(Αγγελιοφόρος 1/7/2009)

ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΤΟΥΣ ΖΗΤΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ ΤΟΥΣ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ
Να εργάζονται και να μην πάνε διακοπές! Δεν 
μπορεί ο λαός να υποφέρει από την οικονομική 
κρίση που δεν τους επιτρέπει να πάνε διακοπές 
και οι ηγέτες τους να απολαμβάνουν εξωτικές 
παραλίες…Αυτό ήταν το γενικό συμπέρασμα δη-
μοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε σε ενήλικες 
από 18-64 ετών στην Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, 
Ισπανία, Ιταλία και ΗΠΑ από την εταιρεία «Χά-
ρις Ιντεράκτιβ», την εφημερίδα «Ιντερνάσιοναλ 
Χέραλντ Τρίμπιουν» και το γαλλικό κανάλι «24». 
Ακόμη και οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι υπο-
στήριξαν ότι οι ηγέτες τους πρέπει να περιορίσουν 
το χρόνο διακοπών τους ή και να μην πάνε καθό-
λου διακοπές συνεπεία της οικονομικής κρίσης. 
Το 76% των Ιταλών, Ισπανών, Γάλλων, Βρετανών 
και Αμερικανών θεωρούν ότι οι ηγέτες τους ή δεν 
πρέπει να πάνε καθόλου διακοπές ή να περιορί-
σουν σημαντικά το χρόνο ανάπαυλας. Οι Γερμα-
νοί εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν η 
καγκελάριός τους Άγκελα Μέρκελ «δικαιούται» 
διακοπών ή όχι.
(Απογευματινή 30/6/2009)

ΠΑΕΙ ΣΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ… ΣΕΡΦ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΙ-
ΤΩΣΕΙ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ!

Ο επιχειρηματίας Ντέιβιντ Κορνθουέιτ από τη 
Βρετανία διανύει καθημερινά έξι μίλα με σανί-
δα σερφ για να γλιτώσει την κίνηση! Ο 29χρονος 
κωπηλατεί στο κανάλι Κένετ και Άβον, ώστε να 
φτάσει στη δουλειά του, ενώ παράλληλα μιλάει 
και στο κινητό κλείνοντας δουλειές, αν χρειαστεί. 
Μέχρι πριν ένα εξάμηνο έμενε στο Λονδίνο, αλλά 
αποφάσισε να μετακομίσει στην επαρχία καθώς 
δεν άντεχε τους έντονους ρυθμούς της πόλης.
 (Απογευματινή 29/6/2009)

Η ΚΡΙΣΗ ΠΛΗΤΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ... ΧΑΡΒΑΡΝΤ

Η κρίση έχει πλήξει από καιρό τα ελίτ πανε-
πιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών, που είχαν 
συνηθίσει σε μεγάλες χορηγίες, γενναιόδωρες 
επιχορηγήσεις και υψηλές αποδόσεις των οικο-
νομικών τοποθετήσεών τους. Η περιουσία εκ-
παιδευτικών ιδρυμάτων όπως το Χάρβαρντ και 
το Γέιλ συρρικνώνεται με ταχύτατο ρυθμό - κα-
θώς μεγάλο μέρος της ήταν επενδεδυμένο στο 
χρηματιστήριο, ενώ οι συνήθεις ευεργέτες τους 
αντιμετωπίζουν κι αυτοί το ίδιο πρόβλημα. Για 
παράδειγμα, στα μέσα του 2008 η περιουσία του 
Χάρβαρντ ξεπερνούσε τα 30 δισεκατομμύρια δο-
λάρια, τις τελευταίες μέρες έχει πέσει κάτω από 
τα 24 και η πτώση συνεχίζεται. Σε αντίθεση με 
τα «κοινά» πανεπιστήμια των ΗΠΑ, τα ιδρύματα 
ελίτ δεν στηρίζονται στα δίδακτρα των φοιτητών 
τους, που καλύπτουν μόνο το 10% έως 15% του 
ετήσιου προϋπολογισμού τους. Σχεδόν τα μισά 
ετήσια έξοδα πληρώνονται από τις περιουσίες 
αυτών των πανεπιστημίων, τα οποία πριν από 
την κρίση θεωρούνταν πολύ καλοί επενδυτές, 
καθώς αποκόμιζαν ετήσιες αποδόσεις έως και 
15%. Όπως και στους υπόλοιπους κλάδους που 
έχουν γονατίσει από την κρίση, έτσι και στα ιδιω-

τικά πανεπιστήμια τη νύφη πληρώνουν πρώτα οι 
εργαζόμενοι. Χθες το Χάρβαρντ ανακοίνωσε την 
περικοπή 275 θέσεων εργασίας, ως πρώτο βήμα 
για να «μαζέψει» τα οικονομικά του, μετά και τη 
μείωση κατά 30% της κρατικής επιχορήγησης.
(Αυγή 26/6/2009)

ΕΝΑΣ ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΙ-
ΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ!
Μετά από τις σχετικές διαπραγματεύσεις, η Κο-
μισιόν κατέληξε σε συμφωνία με τους κυριότε-
ρους κατασκευαστές τηλεφώνων, που ανοίγει 
το δρόμο για τη χρήση ενός τύπου φορτιστή από 
όλες τις μελλοντικές συσκευές. Nokia, Sony 
Ericsson, Motorola, Samsung, Apple και RIM 
είναι μερικές από τις εταιρείες που δεσμεύονται 
να υποστηρίξουν μια κοινή σχεδίαση φορτιστή, 
που ενδεχομένως να είναι διαθέσιμος στα ρά-
φια των καταστημάτων εντός του 2010. Υπέρ του 
μέτρου είχε ταχθεί προ ενός έτους περίπου και 
η GSMA, η ένωση των εταιρειών κινητής τηλε-
φωνίας, ενώ υπέρ της ενοποίησης τάσσονται και 
οι αρμόδιοι φορείς στην απέναντι πλευρά του 
Ατλαντικού.  Ο φορτιστής θα διαθέτει μια θύρα 
USB για τη σύνδεσή του στον υπολογιστή και μια 
μικρή θύρα στην άλλη πλευρά του καλωδίου του, 
που θα συνδέεται στο κινητό τηλέφωνο. Εταιρεί-
ες και Κομισιόν εκτιμούν πως το μέτρο θα συμ-
βάλει στον περιορισμό του όγκου των «υψηλής 
τεχνολογίας» απορριμμάτων, ενώ καταναλωτικές 
οργανώσεις εξέφρασαν την άποψη πως ο ενιαίος 
φορτιστής θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιη-
θεί και σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως 
είναι οι μικρές ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές 
και οι φορητές συσκευές αναπαραγωγής αρχείων 
ήχου.
(Ελευθεροτυπία 30/6/2009)

/2009)
Η ΣΚΩΤΙΑ ΖΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Ρήγμα στο βρετανικό κατεστημένο προκάλεσε, 
χθες, η κυβέρνηση της Σκωτίας, η οποία ζήτησε 
από το Βρετανικό Μουσείο να επιστρέψει τα Γλυ-
πτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Εκπρόσωπος 
της κυβέρνησης της Σκωτίας δήλωσε απερίφρα-
στα τη συστράτευσή της στο ελληνικό αίτημα: «Το 
υπουργικό συμβούλιο πιστεύει ότι η Ελλάδα είναι 
απολύτως ικανή να εκθέσει και να προστατεύ-
σει κατάλληλα τα Μάρμαρα του Παρθενώνα και 
υποστηρίζουν την άποψη ότι ο λαός της Ελλάδας 
δικαιούται να πάρει πίσω έναν από τους πλέον 
σημαντικούς πολιτισμικούς θησαυρούς του».
(Απογευματινή 29/6/2009)

ΜΕΤΡΑ ΣΟΥΦΛΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ 
ΑΡΚΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ
Την ενίσχυση της περίφραξης κατά μήκος της 
Εγνατίας οδού, ώστε να αποτρέπεται η είσοδος 
αρκούδων στον αυτοκινητόδρομο, ανακοίνωσε ο 
υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς στους 
νομάρχες Ιωαννίνων, Κοζάνης και Γρεβενών, 
καθώς και στους εκπροσώπους των οργανώσε-
ων Αρκτούρος και Καλλιστώ, που τον επισκέ-
φθηκαν και συζήτησαν για το φαινόμενο του 
μαζικού θανάτου αρκούδων στην Εγνατία. Όπως 
είπε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ, σε ορισμένα σημεία, 
θα ενισχυθεί η περίφραξη με ηλεκτροφόρα κα-
λώδια, πολύ χαμηλής ισχύος, προκειμένου να 
εμποδίζονται τα ζώα να σπάζουν το φράχτη και 
να μπαίνουν στην Εγνατία. Διευκρίνισε δε, ότι 
το ΥΠΕΧΩΔΕ θα χρηματοδοτήσει το κόστος των 
μέτρων που θα ληφθούν για την προστασία των 
αρκούδων και των οδηγών. Παράλληλα, θα ξεκι-
νήσει ενημερωτική καμπάνια με την τοποθέτηση 
ειδικής σήμανσης για τους οδηγούς […]. Επίσης, 
σε πλατεία της Καστοριάς, όπου προσφάτως εμ-
φανίστηκε κάποια αρκούδα, θα τοποθετηθεί ειδι-
κός ενισχυμένος φράχτης.
(Το Βήμα 24/6/2009)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΑΘ: ΕΙΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και το Εθνικό συμ-
βούλιο χωροταξικού σχεδιασμού & ανάπτυξης:
«Ο τομέας του τουρισμού είναι πλέον άρρηκτα 
συνδεδεμένος με τον πολιτισμό και την αειφορία 
και αναδεικνύεται ως κεντρικός μοχλός για την 
πρόοδο, την ισόρροπη ανάπτυξη, την ενδυνάμωση 
της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής.
Η πρόκληση την οποία καλείται να αντιμετωπί-
σει σήμερα ο χωροταξικός σχεδιασμός, σε ένα 
διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό πε-
ριβάλλον, οφείλει να βασίζεται στην ανάδειξη 
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας σε 
συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος, 
ως προϋποθέσεις για την στήριξη επενδυτικών  
πρωτοβουλιών και την ισόρροπη ανάπτυξη των 
τοπικών οικονομιών.
Η απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.  για την κατάρτιση 
ειδικών, χωροταξικών, τομεακών, πλαισίων και 
του εθνικού χωροταξικού, κρίνεται από τον Σ.Α.Θ. 
καταρχήν θετική. 
Η απόφαση αυτή έρχεται να καλύψει και το κενό 
που υπήρχε από την έλλειψη ειδικού χωροταξι-
κού πλαισίου για τον τουρισμό.
Ωστόσο- και παρά τα άρθρα 1 & 2 που αφορούν 
το σκοπό και τους στόχους του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., την 
ιδιαίτερη έμφαση στην ποιοτική, περιβαλλοντική 
αναβάθμιση, την αειφορία, την υγιή επιχειρημα-
τικότητα κ.λ.π., με τα οποία δεν μπορεί κανείς 
να διαφωνήσει-, το Δ.Σ. του Σ.Α.Θ. καταθέτει μια 
σειρά παρατηρήσεων και διαφωνιών:
- Ένα χωροταξικό σχέδιο οφείλει να είναι από 
την φύση του γενικό μεν, αλλά απόλυτα σαφές. 
Αν υποθέσουμε ότι στα άρθρ. 1& 2 καταγράφεται 
η γενική στρατηγική της χώρας για τον τουρισμό, 
στα άρθρα 3,4 & 5 ορίζεται και συγκεκριμενοποι-
είται χωρικά με σοβαρές όμως αοριστίες: π.χ. σε 
έννοιες όπως  «Μαζικός Τουρισμός, Αποδεκτό 
Επίπεδο Υποδομών» κ.α.
- Θεωρούμε ότι απουσιάζει μια καταγραφή και 
αξιολόγηση των δεδομένων χωρικής ανάπτυξης 
του τουρισμού σε εθνικό επίπεδο όσο και των πο-
λιτικών που ακολουθήθηκαν έως σήμερα. Επίσης, 
λείπει η αναφορά στη Ευρωπαϊκή - Μεσογειακή 
τουριστική εμπειρία, η οποία θα μπορούσε να 
αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή.
-Υπό αυτή την έννοια δεν λαμβάνονται υπόψη τα 
κυρίαρχα χαρακτηριστικά (ιστορικά-περιβαλλο-
ντικά –οικονομικά) του κάθε τόπου, ούτε απο-
τυπώνεται το πολυσχιδές περιβάλλον της Ελλά-
δος στο ειδικό πλαίσιο για την ανάπτυξή της. Η 
κατηγοριοποίηση του Ελλαδικού χώρου γίνεται 
κυρίως μέσα από τη λογική του «Γεωγραφικού 
Ανάγλυφου» εξομοιώνοντας περιοχές που ανή-
κουν στην ίδια κατηγορία υψομετρικά, διαθέτουν 
όμως τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά με-
ταξύ τους.
- Tα νησιά και οι παράκτιες περιοχές της Ελλά-
δος που αποτελούν την προμετωπίδα του περι-
βαλλοντικού μας πλούτου και του τουριστικού μας 
προϊόντος, χρήζουν ενδελεχέστερης και ασφα-
λέστερης κατηγοριοποίησης. 
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- Οι δέκα κατηγορίες περιοχών του Ελλαδικού 
χώρου δημιουργούν σύγχυση που αποδεικνύεται 
από τις αλληλοκαλύψεις που υπάρχουν μεταξύ 
τους και τις διαφοροποιήσεις. Το σημαντικότερο 
είναι ότι δεν καθορίζεται ο βαθμός και το κριτή-
ριο της επιθυμητής ανάπτυξης. Πουθενά επίσης 
στο κείμενο δεν αναφέρεται η έννοια της φέ-
ρουσας ικανότητας κάθε περιοχής, συνιστώσα η 
οποία συνδέεται με το βαθμό και την αναπτυξιακή 
κατεύθυνση κάθε περιοχής.
- Ειδικότερα σε προστατευόμενες περιοχές όπως 
υψηλής παραγωγικότητας, natura, δάση, παρα-
δοσιακούς οικισμούς, επιβάλλεται η συγκεκρι-
μενοποίηση των ειδικών παρεμβάσεων και των 
περιγραφομένων στα αντίστοιχα άρθρα όρων και 
περιορισμών παρέμβασης, με σκοπό την αυστηρή 
προστασία του συνόλου του οικοσυστήματος.
 - Σκόπιμο θα ήταν η όποια κατηγοριοποίηση του 
Εθνικού χώρου να λάβει υπόψη τη διαρθρωτική 
πολιτική συνοχής της Ε.Ε. και τις προγραμματι-
κές περιφέρειες της χώρας μας.
Οι πολεοδομικές διατάξεις που αναφέρονται στο 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., τυπικά δεν είναι μέρος ενός χωρο-
ταξικού πλαισίου. 
Η άτυπη και «βίαιη» αύξηση της πολεοδομημέ-
νης –επί της ουσίας- γης σε ακτίνα 500 μέτρων 
γύρω από τους οικισμούς για τουριστική χρήση, 
χωρίς διαδικασίες σχεδιασμού, βρίσκει τον ΣΑΘ 
αντίθετο σχετικά με την αναγκαιότητα και απο-
τελεσματικότητα του εγχειρήματος . (Οδεύουμε 
προς ένα ιδιότυπο Zoning;)
Η μείωση της αρτιότητας των οικοπέδων και η 
αύξηση του Σ.Δ. εντός της ζώνης των 500 μέτρων 
αφορά  το σύνολο σχεδόν της ενδοχώρας και μά-
λιστα τις περιοχές με περιβαλλοντικές –πολιτιστι-
κές ιδιαιτερότητες (όπως περιοχές με δυνατότητα 
ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού και 
ορεινές περιοχές). Με αυτόν τον τρόπο προωθεί-
ται ένα μοντέλο μαζικού τουρισμού μέσα από την 
υπερεκμετάλλευση αδόμητων-ακόμη- τμημά-
των της ελληνικής υπαίθρου, που εστιάζει την 
ανάπτυξή τους σε νέα καταλύματα και κτιριακές 
υποδομές, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν την επιβά-
ρυνση του ήδη διαταραγμένου και ασχεδίαστου 
ελληνικού τοπίου. 
Λοιπές πολεοδομικές διατάξεις που αφορούν 
στην αύξηση της αρτιότητας και μείωση του Σ.Δ. 
ή των κλινών / ΣΤΡ. ή στην αύξηση της απόστασης 
από τον αιγιαλό σε κορεσμένες, αναπτυγμένες 
τουριστικά και μητροπολιτικές περιοχές αποτε-
λούν αναγκαία εκλογίκευση του συστήματος.
Στο άρθρο 9 εισάγεται ο όρος «Σύνθετες και ολο-
κληρωμένες αναπτύξεις τουριστικών  υποδομών 
σταθερού παραθερισμού»,  όρος που στην ουσία 
περιγράφει την λεγόμενη «Τουριστική κατοι-
κία». Αν το τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης των 
ακτών της Ισπανίας είναι αποτυχημένο και αδό-
κιμο, λόγω των «CONDO HOTELS»,  η Ιταλία θα 
μπορούσε να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον 
τρόπο ανάπτυξης της «Τουριστικής κατοικίας».
- οι δύο βασικοί παράμετροι που θα πρέπει να 
συνεκτιμηθούν είναι οι τόποι εφαρμογής αυτού 
του συστήματος και τα μεγέθη, με δεδομένο ότι 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της δημιουργίας κλειστών  
«πόλεων» σε εκτός σχεδίου και κατά τεκμήριο 
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχές χωρίς πο-
λεοδομικές μελέτες, ελεγχόμενες υποδομές και 
προσπελάσεις .
- Μια πρόταση είναι να επαναπροσδιορισθεί η αρ-
τιότητα των γηπέδων και ο Σ.Δ., να διερευνηθεί το 
συγκεκριμένο μοντέλο σε περιοχές της Ελλάδος 
που έχουν περιορισμένη χρονικά τουριστική περί-
οδο, να επαναπροσδιορισθεί το ποσοστό τους σε 
σχέση με την συνολική τουριστική μονάδα και να 
μην επιδοτείται η επένδυση.
- Σε κάθε περίπτωση οι κατοικίες αυτές  δεν 
μπορούν να χωροθετούνται σε προστατευόμενες 
περιοχές αγροτικής υψηλής παραγωγικότητας, σε 
δάση και περιοχές natura.
Όσον αφορά τις ειδικές μορφές τουρισμού διαπι-
στώνεται η απουσία του οικοτουρισμού και αγρο-

τουρισμού, ή και άλλων μορφών του όπως κρου-
αζιέρες, ούτε υπάρχει αναφορά στην δημιουργία 
αντίστοιχων υποδομών. Αντιθέτως, ιδιαίτερο εν-
διαφέρον φαίνεται να υπάρχει για επιζήμιες πε-
ριβαλλοντικά μορφές αθλητικού τουρισμού :π.χ. 
Γκόλφ. (διαχείριση υδάτινων πόρων)
Τέλος τα άρθρα που αναφέρονται στις υποδομές, 
στις συγκρούσεις με τις υπόλοιπες χρήσεις, στο 
πρόγραμμα δράσης και στις καταργούμενες δια-
τάξεις είναι περισσότερο διατυπώσεις ευχολογίου, 
εφόσον δεν αποσαφηνίζονται ούτε ιεραρχούνται:
- το είδος των αναγκαίων υποδομών για κάθε 
δράση και η χρηματοδότησή τους 
- οι κατισχύουσες χρήσεις ανά περιοχή και η σχέ-
ση τους με τον τουρισμό 
- το χρονοδιάγραμμα και οι πόροι του προγράμ-
ματος δράσης 
- οι αντικρουόμενες διατάξεις με το Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. 
και η σχέση του με τα υπόλοιπα εργαλεία πολεο-
δόμησης.
Το Δ.Σ. του Σ.Α.Θ. θεωρεί ότι το υπάρχον κείμενο 
του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.  ΔΕΝ μπορεί να γίνει αποδεκτό 
στην σημερινή μορφή του. Μαζί με τις προτάσεις 
που κατατέθηκαν από τους ενδιαφερόμενους φο-
ρείς στη διάρκεια της συζήτησης στο Εθνικό Συμ-
βούλιο Χωροταξίας, θα αποτελέσουν τη βάση για 
την ριζική του αναδιάρθρωση.
Ως Σύλλογος  Αρχιτεκτόνων θεωρούμε ότι ένα 
Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α., οφείλει να στηρίζεται στην βιώσιμη 
ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς με την έννοια ότι η 
επανάχρηση των υπαρχόντων κελυφών, η επα-
νακατοίκηση των υπαρχόντων ερημωμένων οικι-
σμών, η διατήρηση της κλίμακας της ελληνικής 
υπαίθρου, σε συνδυασμό με την προστασία των 
τοπικών οικοσυστημάτων, την χρησιμοποίηση 
εναλλακτικών μορφών ενέργειας, την προστασία 
των φυσικών πόρων, μπορούν να καταστήσουν 
την χώρα μας έναν μοναδικό προορισμό εσωτερι-
κού και εξωτερικού τουρισμού

n ΣΑΝΗ : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ Α. ΤΟΜΠΑΖΗ 

Προσκεκλημένος του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων του 
Νομού Ημαθίας (ΣΑΝΗ) στις 20 Μαΐου ήταν ο Αρ-
χιτέκτονας Αλέξανδρος Τομπάζης . Η εκδήλωση 
αφιερωμένη στον  «Αρχιτέκτονα  Άνθρωπο», ήταν 
η δεύτερη του   κύκλου ομιλιών, που ξεκίνησε  με 
τον «Αρχιτέκτονα Συγγραφέα»  και προσκεκλη-
μένη την  Αρχιτέκτονα Φωτεινή Μαργαρίτη. Στην 
τρίτη ομιλία, αφιερωμένη στον «Αρχιτέκτονα Δά-
σκαλο», θα είναι προσκεκλημένος ο καθηγητής  
Νίκος Μουτσόπουλος. 
Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Δημήτρης Τροχόπουλος, καλωσορίζοντας 
στην πόλη της Βέροιας «έναν  αυτόφωτο δημι-
ουργό, που αγαπά την τέχνη του και  τιμά το επάγ-
γελμα του, έναν  Αρχιτέκτονα Άνθρωπο». 
Για άλλη μια φορά ο Αλέξανδρος Τομπάζης συγκί-
νησε, καθήλωσε και μάγεψε το ακροατήριό του, 
τεχνικούς και μη. Η δίωρη ομιλία του  χωρισμένη 
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σε τρία μέρη, βιοκλιματική αρχιτεκτονική, γράμμα 
σ’ ένα νέο αρχιτέκτονα και υλοποιημένο έργο του 
γραφείου του, παρουσιάστηκε με ποιητικό τρόπο 
με σπάνιες φωτογραφίες και   ευφυή σχόλια. 
Με κατανοητό, απλό  τρόπο έδειξε  την αξιοποί-
ηση της ηλιακής ενέργειας - του φυσικού φω-
τισμού - του μικροκλίματος σε έργα του, «τους 
περιορισμούς που γεννούν την αρχιτεκτονική» 
και  τόνισε  την  ανάγκη της  μείωσης των κατα-
ναλωτικών  μας συνηθειών σε θέματα ενέργειας, 
γιατί  «ένα περιβάλλον γεμάτο φωτοβολταϊκά δεν 
είναι η λύση». 
Μέσα από το γράμμα σ’ ένα νέο αρχιτέκτονα 
απευθύνθηκε στους νέους και γύρισε πίσω το 
χρόνο για τους μεγαλύτερους.  Σκιαγράφησε με  
συμπυκνωμένα νοήματα και πλούσιο φωτογρα-
φικό υλικό, «τη μεγάλη περιπέτεια», που είναι η 
αρχιτεκτονική.
Παρουσίασε  τις μελέτες του γραφείου του σε 
μια πορεία 46 χρόνων, αυτές που υλοποιήθηκαν, 
αυτές που βραβεύτηκαν, τις εμπειρίες που κερ-
δήθηκαν και εντυπωσίασε με την    πρόσφατη 
μελέτη - κατασκευή του Ναού της Φατίμα στην 
Πορτογαλία.
Η εκδήλωση έκλεισε  μέσα σε ζεστή ατμόσφαιρα, 
με κουβέντα, μουσική, τοπικά κρασιά και φρούτα.

n ΣΜ-ΗΒΕ: ΗΜΕΡΙΔΑ «ΘΕΜΕΛΙΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ»

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο-
ρείου Ελλάδος στο πλαίσιο των επιστημονικών 
και επαγγελματικών ενδιαφερόντων των μελών 
του διοργάνωσε ημερίδα με θέμα: «Θεμελιακές 
Γειώσεις». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 23 Μαΐου 2009 στο Αμφιθέατρο «Π. Πανα-
γιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 
Κύριο χαρακτηριστικό της εν λόγω ημερίδας ήταν 
η μεγάλη προσέλευση μελών του Συλλόγου αλλά 
και άλλων ενδιαφερομένων για το αντικείμενο της 
ημερίδας τεχνικών.
Η ημερίδα διοργανώθηκε από το Σύλλογο με 
συνδιοργανωτή τη ΔΕΗ Α.Ε. και με τη συμμετοχή 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μη-
χανικών Η/Υ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 
Επίσης, υποστηρίχτηκε με οικονομικές χορηγίες, 
με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ Α.Ε. και χορηγούς τις 
εταιρίες ΕΛΕΜΚΟ ΑΕΒΕ, Hager Hellas ΑΕΒΕ, το 
Σύνδεσμο Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Ν. Θεσσα-
λονίκης και το Συνεταιρισμό Εργοληπτών Ηλε-
κτρολόγων Βορείου Ελλάδος. Χορηγοί επικοινω-
νίας ήταν η εφημερίδα «Μακεδονία», o ραδιο-
φωνικός σταθμός FM100, η Δημοτική Τηλεόραση 
TV100 και το περιοδικό «Τεχνικά».
Το πρόγραμμα της ημερίδας είχε ως εξής:
• Εισήγηση Τμ. Ηλεκ/γων Μηχανικών & Μηχ. 
Η/Υ Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ: Χαράλαμπος 
Δημουλιάς – Ηλεκ/γος Μηχανικός, Λέκτορας Τμ. 
Ηλεκ/γων Μηχανικών & Μηχ. Η/Υ Πολυτεχνικής 
Σχολής ΑΠΘ 
«Θεμελιακές Γειώσεις: Προστασία από Τάσεις 
επαφής»
• Εισήγηση ΣΜΗΒΕ: Γεώργιος Τρασανίδης - 
Ηλεκ/γος Μηχανικός, Γ. Γ. ΣΜΗΒΕ
«Θεμελιακές Γειώσεις: Νομοθετικό & Κανονι-

στικό πλαίσιο»
• Εισηγήσεις ΔΕΗ: Νικόλαος Τακόλας - Μηχ/
γος-Ηλεκτρ/γος Μηχανικός, Τομεάρχης Τεχνικών 
Εργασιών Δικτύων ΔΕΗ Περιφ. Μακ.- Θράκης, 
Ευάγγελος Μπουτσιάδης - Ηλεκ/γος Μηχανικός, 
Τομεάρχης Δικτύου Περιοχής Καστοριάς
1. «Συνεργασία γειώσεων καταναλωτών - ΔΕΗ»
2. «Κανονιστικά Θέματα μεταξύ ΔΕΗ – Κατα-
σκευαστών»
Μετά το τέλος των εισηγήσεων ακολούθησε πλού-
σιος διάλογος με πολύ ενδιαφέρουσες και επί της 
ουσίας του θέματος ερωτήσεις από τους παρευ-
ρισκόμενους προς τους εισηγητές και αντίστοιχες 
τεκμηριωμένες απαντήσεις.
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βορεί-
ου Ελλάδος θεωρεί ως ιδιαίτερα σημαντικό το θέμα 
της εφαρμογής των Θεμελιακών Γειώσεων, όπως 
και οποιασδήποτε άλλης εφαρμογής που έχει σχέ-
ση πρώτιστα με την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής 
των καταναλωτών, καθώς και με την ποιότητα, γενι-
κά, και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. 
Ο ΣΜΗΒΕ δεσμεύεται να συνεχίσει με ανάλογες 
ενέργειες και δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή. 
Εξ άλλου, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, θα ακο-
λουθήσουν τουλάχιστον τρεις ακόμη ημερίδες με 
το ίδιο περιεχόμενο σε πόλεις της Μακεδονίας 
και Θράκης, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, 
αλλά πολύ πιθανόν και περισσότερες, διότι έχει 
εκδηλωθεί πολύ έντονο ενδιαφέρον από όλο το 
χώρο της Β. Ελλάδας και όχι μόνο. 
Επίσης, ευχαριστεί θερμά όλους τους παρευρι-
σκόμενους και όσους συμμετείχαν στη διοργάνω-
ση για τον ιδιαίτερο τόνο που έδωσαν με τη μεγάλη 
τους προσέλευση και ενδιαφέρον και ενημερώνει 
ότι οι εισηγήσεις της ημερίδας έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

n ΠΣΧΜ ΚΔΜ:ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

Το Δ.Σ. του ΠΣΧΜ ΤΚΔΜ συγχαίρει την ομάδα 
μπάσκετ του  συλλόγου μας που ήρθε πρώτη στο 
1ο Τουρνουά Μπάσκετ που διοργανώθηκε από το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, από τις 11 μέχρι και τις 24 Μαΐου 2009. 
Η ομάδα των πρωταθλητών αποτελείται από τους 
συναδέλφους: 
Κυριάκο Θεοδοσιάδη, Μάρκο Οικονόμου, Σωτή-
ρη Πάτσιο, Βασίλη Σαρασίδη, Βασίλη Σαββουλί-
δη, Ιωάννη Πενλόγλου, Φίλιππο Κουτσφετσούλη, 
Χαράλαμπο Ιακωβίδη, Νίκο Παπλωματά, Αντώνη 
Καντιδάκη, Απόστολο Κράλλη, Παναγιώτη Μα-
νούδη, Κωνσταντίνο Πλάκα, Νίκο Τσολάκη, Αν-
δρέα Χασιώτη, Σωκράτη Φάμελλο
Το ΔΣ του ΠΣΧΜ-ΤΚΔΜ θα ήθελε να συγχαρεί 
όλους τους συναδέλφους για την εκπληκτική τους 
παρουσία, το ήθος και το ευ αγωνίζεσθε που επέ-
δειξαν καθ’ όλη τη διάρκεια του Τουρνουά. Άξιοι 
συγχαρητήριων αποτελούν και οι συνάδελφοι που 
υποστήριξαν με το δυναμικό παρόν και τα συνθή-
ματά τους την ομάδα του συλλόγου. 
Ευχόμαστε υγεία και κάθε προσωπική και επαγ-
γελματική  επιτυχία σε όλους τους συναδέλφους, 
και ελπίζουμε να ξαναβρεθούν κοντά μας σε ανά-
λογες μελλοντικές αθλητικές διοργανώσεις και 
όχι μόνο.

n ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΕ: 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Η παράταξή μας κατ’ επανάληψη έχει ενημερώσει 
τους μηχανικούς και τα όργανα του ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
έχει καταγγείλει την πολιτική της πλειοψηφίας 
της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που μόνο στόχο έχει 
την απορρόφηση των κραδασμών και της κριτι-

κής προς την κυβερνητική πολιτική και όχι την 
αυτόνομη και διακριτή λειτουργία του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Στην προσπάθεια αυτή δε σέβεται τη δεοντολογία 
του ΤΕΕ και προσπαθεί να προβάλει μόνο τους 
«ημέτερους». Τελευταίο παράδειγμα η έκτακτη 
συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Θεσ-
σαλονίκης με θέμα το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τη 
διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
Ο εκπρόσωπος της παράταξής μας, υπεύθυνος 
για θέματα περιβάλλοντος στη ΔΕ και σύνδεσμος 
με την αντίστοιχη ΜΕ, ενημερώθηκε από τις υπη-
ρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ ώστε να συμμετάσχει και σε 
συνεργασία με το πρόεδρο της ΜΕ Περιβάλλο-
ντος προετοίμασαν τη σχετική παρέμβαση για ένα 
θέμα που «καίει» το Νομό.
Όμως, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της ΔΕ 
(ΔΚΜ και ΔΑΠ), που επίσης πήγαν στο ΝΣ, δεν τον 
δήλωσαν στο προεδρείο του ΝΣ ούτε καν ως μέλος 
της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρότι ήταν 
πριν από αυτούς στο χώρο του Συμβουλίου, και 
αρνήθηκαν να εκπροσωπήσει αυτός το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(ως ήταν αναμενόμενο εφόσον έχει την ευθύνη του 
θέματος στη ΔΕ). Ως εκπρόσωπος του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
μίλησε ο αντιπρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ, πρό-
εδρος της ΜΕ Ενέργειας (!), ο οποίος μη έχοντας 
υπόψη τις επεξεργασίες της σχετικής ΜΕ, δεν είχε 
την πληροφόρηση για να εκπροσωπήσει με επάρ-
κεια ως προς την επικαιρότητα το ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Δεν αποτελεί δικαιολογία για τον πρόεδρο ότι 
δεν ήξερε ότι μας κάλεσαν οι υπηρεσίες του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. Είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τη 
λειτουργία του ΤΕΕ και έπρεπε ο ίδιος να πάρει 
την πρωτοβουλία να συνεργαστεί με το αρμόδιο 
μέλος της ΔΕ για να εξασφαλίσει την καλύτερη 
εκπροσώπηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η στάση του  
αποδεικνύει ότι δεν ήθελε να ενημερωθούμε και 
να συμμετέχουμε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο. 
Αυτό που δεν δικαιολογείται με τίποτα όμως είναι ο 
αποκλεισμός μας από τη δηλωθείσα, από τον ίδιο 
στο προεδρείο της συνεδρίασης, αντιπροσωπεία 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Και ρωτάμε: Ποια είναι άραγε η φοβία τους; Ούτε 
στα περιβαλλοντικά θέματα που θεσμικά έχουμε 
την αρμοδιότητα, ως μέλη της ΔΕ, δεν μπορούμε 
να εκπροσωπούμε το ΤΕΕ; Πότε παραβήκαμε τη 
δεοντολογία και τις θέσεις του ΤΕΕ και αποφά-
σισαν τη φίμωσή μας; Ιδιαίτερα στα θέματα των 
στερεών αποβλήτων οι τοποθετήσεις μας ως 
ΤΕΕ/ΤΚΜ επικροτούνταν από όλους τους φορείς 
του Νομού και έδιναν λύσεις. 
Πάνω και πρώτα απ’ όλα είμαστε υποχρεωμένοι 
να δηλώσουμε ότι στο ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι απαραίτητο 
να λειτουργούμε μέσα σε ένα κλίμα συνεννόησης. 
Ζητάμε την άμεση αποκατάσταση της δεοντολογί-
ας και την απελευθέρωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ από τα 
δεσμά του συντηρητικού συμβιβασμού και της 
αφωνίας. Ξεκαθαρίζουμε ότι μας ενδιαφέρει 
αποκλειστικά και μόνο η καλύτερη εκπροσώπηση 
του ΤΕΕ και όχι ο παραγοντισμός χωρίς αποτέλε-
σμα και θέσεις. Είναι προφανές ότι η σημερινή 
διοίκηση δεν έχει τη δυνατότητα να ανταπεξέλθει 
σε αυτή την ανάγκη. 
Ας ενημερωθούν τουλάχιστον οι συνάδελφοι μηχα-
νικοί και ας αποφασίσουν οι ίδιοι τι ΤΕΕ θέλουν! 

Σημείωμα του προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ: Όπως 
έχω τονίσει και παλαιότερα είναι νωρίς για προε-
κλογικές αντιπαραθέσεις. Είναι άδικο στις όποιες 
συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις να αναμιγνύου-
με  τους υπαλλήλους του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Ο συντάκτης 
του κειμένου παραβλέπει  ότι το έγγραφο το οποίο 
παρέλαβε φαίνεται καθαρά ότι είναι κοινοποίηση 
και όχι ενέργεια.
Συμφωνώ απόλυτα ότι είναι απαραίτητο να λει-
τουργούμε ΟΛΟΙ σε κλίμα συνεννόησης, ΟΛΟΙ 
πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την καλύτερη εκ-
προσώπηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ χωρίς παραγοντισμούς 
και φυσικά να είμαστε κοντά στα μέλη μας. n
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Προτεραιότητά μας το περιβάλλον
n Άγγελος Aγγελίδης   

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

«ένα έργο έμπρακτης 
αγάπης για το περιβάλ-
λον, ο εκσυγχρονισμός 

και την επέκταση του 
Βιολογικού Καθαρισμού 

της Κατερίνης, βρίσκεται 
στην τελική του ευθεία»

 
«προχωρούμε με 

γοργούς ρυθμούς στην 
επέκταση του Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής 

Απορριμμάτων, που θα 
δώσει νέα πνοή στην 

Κατερίνη και στη Βόρεια 
Πιερία»

«θα εφαρμοστεί πρωτο-
ποριακό αυτοματοποι-
ημένο σύστημα για την 
άρδευση του αγροκτή-

ματος της Κατερίνης. Θα 
υπάρχει εξοικονόμηση 

νερού τουλάχιστον κατά 
30%»

«υιοθετήσαμε ένα 
πρωτότυπο «πράσινο» 
μοντέλο. Νέες, κομψές 

αισθητικά, πολυχρη-
στικές νησίδες έχουν 

ήδη πρασινίσει αρκετά 
στρέμματα δρόμων στην 

καρδιά της πόλης και συ-
νεχίζουμε και σε σειρά 

άλλων δρόμων»

«προωθούμε την ανάδει-
ξη της Κατερίνης σε οι-
κολογική πόλη πρότυπο 

σε όλη την Ευρώπη»

«το στρατόπεδο της 
Νεοκαισάρειας θα 

μετατραπεί σε οικομου-
σείο της φύσης και του 

περιβάλλοντος, όπου θα 
φιλοξενούνται ζώα, θα 

αναδεικνύεται η πανίδα 
και χλωρίδα»

Ο Δήμος Κατερίνης είναι ένα παράδειγμα περι-
βαλλοντικά ευαισθητοποιημένου Δήμου, που 
έχει λάβει τα εύσημα για τις βέλτιστες πρακτικές 
που εφαρμόζει στον τομέα αυτό. Όπως τονίζει 
στη συνέντευξή του στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ο 
Δήμαρχος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης «το περι-
βάλλον αποτελεί ζωτικό στοιχείο πολιτισμού και 
προτεραιότητα. Η αναπτυξιακή πορεία οφείλει, 
πάνω απ’ όλα, να σέβεται τις ισορροπίες της φύ-
σης και προς αυτή την κατεύθυνση, ως Δημοτική 
Αρχή, με συντονισμένες ενέργειες προχωρούμε 
στην υλοποίηση δράσεων, που συμβάλλουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος».
Αναφέρθηκε στον εκσυγχρονισμό και την επέ-
κταση του βιολογικού καθαρισμού, ο οποίος θα 
είναι πλέον σε θέση να δεχθεί λύματα προς επε-
ξεργασία και από τα υπόλοιπα δημοτικά διαμερί-
σματα καθώς και από χωριά που δεν ανήκουν στο 
δίκτυο αποχέτευσης της Κατερίνης. Με γοργούς 
ρυθμούς προχωρά και η επέκταση του ΧΥΤΑ, 
έργο εξαιρετικά σημαντικό καθώς και η ανανέω-
ση του εξοπλισμού στον τομέα της καθαριότητας. 
Ο κ. Χιονίδης έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε ένα 
πρωτοποριακό αυτοματοποιημένο σύστημα για 
την άρδευση του αγροκτήματος της Κατερίνης, 
το οποίο εκτιμάται πως θα κάνει εξοικονόμηση 
νερού τουλάχιστον 30%. Ταυτόχρονα, η δημοτική 
αρχή έχει καταφέρει να συνδέσει (με δίδυμους 
αγωγούς) την πόλη με τις δεξαμενές ύδρευσης 
που βρίσκονται έξω από αυτή με αποτέλεσμα να 
βάλει τέλος στον εφιάλτη της επάρκειας νερού 
για τους καταναλωτές. 
Την ίδια ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη έργο ύψους 
16 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο αφορά σε δια-
νοίξεις δρόμων, πεζοδρομήσεις, ανακατασκευή 
πεζοδρομίων και ασφαλτοστρώσεις σε όλο το 
πολεοδομικό συγκρότημα. Σύμφωνα με τον κ. 
Χιονίδη, η δημοτική αρχή δίνει ιδιαίτερο βάρος 
στο πράσινο της πόλης, υιοθετώντας ένα «πράσι-
νο μοντέλο» που εφαρμόζεται στην Ευρώπη. Συ-
νεχίζοντας τις πρωτοπορίες, ο δήμος Κατερίνης 
εφαρμόζει πιλοτικά δίκτυο υπερόδιου φωτισμού 
στο κέντρο της πόλη, κάνοντας χρήση ειδικών 
λαμπτήρων που εξοικονομούν ενέργεια τουλά-
χιστον κατά 30%. Αντίστοιχα πρωτοποριακό είναι 
και το υπόγειο δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών. 
Η δημοτική αρχή έχει σκύψει και πάνω από το 
πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης συμμε-
τέχοντας σε συγκεκριμένα προγράμματα και έχο-
ντας ως στόχο να αναδειχθεί σε οικολογική πόλη 
πρότυπο για όλη την Ήπειρο. Τέλος, ο κ. Χιονίδης 
αναφέρθηκε και στο στρατόπεδο Νεοκαισάρειας 
το οποίο πέρασε στα χέρια του δήμου και όπου 
σκοπεύει να δημιουργήσει οικομουσείο φύσης 
και περιβάλλοντος. 

n  Το  μεγάλο  θέμα  της  διαχείρισης  των  απορ-
ριμμάτων  είναι ίσως  το  μεγαλύτερο  πρόβλημα  
που  αντιμετωπίζουν  σήμερα  οι  δήμοι. Ποια εί-
ναι η θέση σας;
Ένα έργο έμπρακτης αγάπης για το περιβάλλον 
βρίσκεται στην τελική του ευθεία και αναφέρομαι 
στον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Βιολο-
γικού Καθαρισμού της Κατερίνης. Ένα έργο που 
στοίχισε 8.316.260,32 ευρώ και έγινε από την 
ΔΕΥΑΚ με συγχρηματοδοτήση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και του Ελληνικού Κράτους. Ένα έργο 

που θα επιφέρει την αύξηση δυναμικότητας της 
υπάρχουσας εγκατάστασης, ώστε αυτή να είναι 
επαρκής για να δεχτεί την επιπλέον παροχή των 
λυμάτων που αναμένεται μετά την επέκταση του 
δικτύου αποχέτευσης στα Δημοτικά Διαμερίσματα 
του Δήμου Κατερίνης καθώς και από τη σύνδεση 
των Δ.Δ. του Δήμου Παραλίας και του Δήμου Δίου. 
Επιπλέον η εγκατάσταση θα μπορεί να δεχτεί 
βοθρολύματα από οικισμούς των Δήμων που δεν 
εξυπηρετούνται προς το παρόν από το δίκτυο. Πα-
ράλληλα, προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην 
επέκταση του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορ-
ριμμάτων, που θα δώσει νέα πνοή στην Κατερίνη 
και στη Βόρεια Πιερία. Καθοριστικός παράγο-
ντας για την πόλη είναι το θέμα της αποκομιδής 
των απορριμμάτων. Φροντίσαμε λοιπόν, για την 
ανανέωση του εξοπλισμού στην καθαριότητα. 
Επιπλέον, τα παλαιά οχήματα, έχουν συντηρηθεί 
σωστά και λειτουργούν ως εφεδρικά. Μέλημά μας 
μέρα με τη μέρα είναι η βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων. Επενδύουμε λοιπόν στην 
καθαριότητα και συνεχίζουμε την ενίσχυση του 
μηχανολογικού εξοπλισμού. Επιπλέον, με μεγάλη 
επιτυχία συνεχίζεται στο Δήμο μας το πρόγραμμα 
Ανακύκλωσης υλικών και οικιακών συσκευών , 
ενώ προχωρούμε και στην ανακύκλωση ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών, τοποθετώντας 
κάδους για τις μικρές ηλεκτρικές συσκευές που 
είναι άχρηστες, σε επιλεγμένα σημεία, στα σχο-
λεία της πόλης, των οικισμών και των δημοτικών 
διαμερισμάτων. Χωρίς αμφιβολία, η εναλλακτική 
διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί δείκτη 
πολιτισμού. Θέλω να τονίσω πως η ανταπόκριση 
των δημοτών μας σε αυτό τον τομέα είναι μεγάλη 
γι αυτό και είμαι αισιόδοξος για το αποτέλεσμα 
αυτής της προσπάθειας. Ενδεικτικά, αξίζει να 
αναφερθεί ότι κατά το 2008 πετύχαμε αύξηση σε 
ποσοστό μεγαλύτερο του 80%.  

n  Μια σπουδαία παράμετρος οικολογικής ευ-
αισθησίας, ανάλογη αυτής της διαχείρισης των 
απορριμμάτων, είναι η διαχείριση του νερού. 
Στον τομέα αυτό πώς κινείται η Κατερίνη;
Μου δίνεται η ευκαιρία να πω πως, στο Δήμο μας 
θα εφαρμοστεί ένα πρωτοποριακό για τη χώρα 
μας αυτοματοποιημένο σύστημα για την άρδευση 
του αγροκτήματος της Κατερίνης και των Δημο-
τικών της Διαμερισμάτων, το οποίο πέρα από την 
εξυπηρέτηση εκατοντάδων αγροτών, θα επιφέρει 
θετικές επιπτώσεις και στον τομέα διαχείρισης 
υδάτινων πόρων καθώς εκτιμάται ότι θα υπάρχει 
εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον κατά 30%. Το 
νέο αρδευτικό δίκτυο, προϋπολογισμού 21 εκατ. 
ευρώ, είναι  ένα μεγάλο έργο υποδομής, που θα 
βελτιώσει τα δεδομένα της αγροτικής οικονομίας 
στην περιοχή μας, αλλάζοντας ριζικά τον χάρτη 
των καλλιεργειών. Θέλω να αναφερθώ όμως και 
στον τομέα της ύδρευσης-αποχέτευσης και να πω 
πως με  συνεχή έλεγχο και μετρήσεις  ανά τακτά 
χρονικά διαστήματα η ΔΕΥΑΚ εξασφαλίζει την 
ποιότητα του πόσιμου νερού, ενώ, πέραν αυτού, 
φροντίζουμε αφενός για την ορθολογική διαχεί-
ριση των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, τη  
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφε-
τέρου για τον σεβασμό, την προστασία των υδά-
τινων πόρων και του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, 
στη ΔΕΥΑΚ, αξιοποιώντας ευρωπαϊκά και εθνικά 

προγράμματα, κατασκευάζουμε υπερσύγχρονα 
δίκτυα  ύδρευσης και αποχέτευσης. Τα έργα αυτά 
εξασφαλίζουν νερό άριστης ποιότητας και συμ-
βάλλουν στην αποτελεσματική ανταπόκριση στις 
σύγχρονες ανάγκες  και απαιτήσεις των Δημοτών. 

n  Κάνατε λόγο για την ποιότητα του πόσιμου νε-
ρού. Με την επάρκεια του πολυτιμότερου αγαθού 
τι γίνεται; 
Το ζήτημα της επάρκειας νερού για την Κατερίνη 
έχει κλείσει οριστικά για τις επόμενες δεκαετίες, 
με την ολοκλήρωση ενός έργου ζωής. Αναφέρο-
μαι στην  ολοκλήρωση της σύνδεσης του δίδυμου 
αγωγού ύδρευσης με το κεντρικό δίκτυο ύδρευσης 
της πόλης. Η ΔΕΥΑΚ  κατασκεύασε με γρήγορους 
ρυθμούς τα τελευταία 600 μέτρα μέσα στη πόλη. 
Έτσι, ολοκληρώθηκε ένα μεγάλο έργο που συνδέ-
ει τις δεξαμενές ύδρευσης του Δήμου Κατερίνης 
που βρίσκονται στο Σβορώνο με το εσωτερικό 
δίκτυο της πόλης. Οι δίδυμοι αγωγοί ύδρευσης 
έχουν μήκος 8 χλμ., δηλαδή 4 χλμ. κάθε αγωγός 
διαστάσεων Φ600. Το υλικό που χρησιμοποιήθη-
κε είναι το ανώτερο πιστοποιημένο υλικό με βάση 
τις διεθνείς προδιαγραφές για την ασφάλεια της 
Δημόσιας Υγείας. Το κόστος του έργου ανήλθε 
στα  3 εκ. ευρώ από τα οποία τα 2 εκ. ευρώ επεν-
δύθηκαν την διετία 2007 - 2008. Το 83,75% των 
χρημάτων προήλθε από το Ταμείο Συνοχής και το 
16,25% από πόρους της ΔΕΥΑΚ. 

n  Η πόλη της Κατερίνης αποτελεί μια από τις πιο 
δυναμικές αστικές περιοχές της Μακεδονίας, με 
αρκετές αδυναμίες όμως στο αστικό της περι-
βάλλον, που δομήθηκε πάνω σε ένα ελλιπέστατο 
ρυμοτομικό δίκτυο. Αυτό σημαίνει προφανώς 
μειωμένη δυνατότητα αισθητικής και λειτουργι-
κής αναβάθμισης του αστικού ιστού…
Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που έχουμε θέσει 
σαν Δημοτική Αρχή και προσπαθούμε να το πετύ-
χουμε με παρεμβάσεις που αναβαθμίζουν αισθη-
τικά την πόλη, εξασφαλίζοντας συνάμα  την ομα-
λή λειτουργία της. Το διάστημα αυτό βρίσκονται 
σε εξέλιξη δεκάδες αστικές παρεμβάσεις. Δια-
νοίξεις, πεζοδρομήσεις, πεζοδρόμια και ασφαλ-
τοστρώσεις στο σύνολο της πόλης. Δουλέψαμε 
συστηματικά  δύο ολόκληρα χρόνια, κάνοντας λε-
πτομερή καταγραφή των αναγκών, αποφεύγοντας 
να λειτουργήσουμε  αποσπασματικά και είμαστε 
στην ευχάριστη θέση να πούμε πως τα έργα που 
ξεκίνησαν ήδη να εκτελούνται θα καλύψουν και 
το τελευταίο τετραγωνικό μέτρο της Κατερίνης με 
όλες αυτές τις υποδομές. Το κόστος αυτών των 
παρεμβάσεων  θα  ξεπεράσει τα 16 εκατ. ευρώ.

n  Και με το πράσινο, τι γίνεται; Μπορεί η Κα-
τερίνη να «αντεπιτεθεί» αποτελεσματικά στην 
τσιμεντοποίηση που έπληξε τα αστικά συγκρο-
τήματα της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες;
Γίνεται μία προσπάθεια διαχρονικά και προγραμ-
ματισμένα στο Δήμο Κατερίνης, ώστε να εξασφα-
λίσουμε όλα εκείνα που χρειάζεται ο πολίτης και 
να κάνουμε την πόλη μας μια πόλη που αξίζει να 
ζεις. Η δημιουργία χώρων πρασίνου μέσα στην 
πόλη είναι για’ μας βασική προτεραιότητα. Δη-
μιουργούμε καθημερινά νέους χώρους πρασίνου 
και ενισχύουμε τους υπάρχοντες. Δεν σταματήσα-
με όμως στα αυτονόητα. Προχωρώντας ένα βήμα 
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πιο μακριά, υιοθετήσαμε ένα πρωτότυπο «πρά-
σινο» μοντέλο. Νέες, κομψές αισθητικά, πολυ-
χρηστικές νησίδες έχουν ήδη πρασινίσει αρκετά 
στρέμματα δρόμων στην καρδιά της πόλης και 
συνεχίζουμε και σε σειρά άλλων δρόμων. Φυτέ-
ψαμε την άκρη του δρόμου, κάτω από τα πεζο-
δρόμια, τα οποία επιλέξαμε να τα αφιερώσουμε 
εξ ολοκλήρου στους πεζούς. Πολυχρηστικές 
νησίδες κατασκευάζονται πάνω στο οδόστρω-
μα και αποτελούνται από ένα δέντρο, έναν κάδο 
απορριμμάτων και έναν στύλο της ΔΕΗ. Με τον 
τρόπο αυτό το πεζοδρόμιο ανήκει στον πεζό, το 
Ι.Χ. μπορεί άνετα να κυκλοφορήσει στο δρόμο 
και το δέντρο έχει τον χώρο του για να αναπτυ-
χθεί ελεύθερα. Πρόκειται για μια ιδέα που αντι-
γράψαμε από την Ευρώπη και δεν εφαρμόζεται 
ακόμη πουθενά αλλού στη χώρα μας.

n  Έχετε εφαρμογή ανάλογων καλών πρακτι-
κών και σε άλλους τομείς; 
Ένα αντίστοιχο μοντέλο καλής πρακτικής που 
αφορά τον δημοτικό φωτισμό εφαρμόσαμε 
ήδη πιλοτικά σε τρεις κεντρικούς δρόμους και 
σε πέντε παρόδους της πόλης τοποθετώντας 
δίκτυο υπερόδιου φωτισμού. Χρησιμοποιούμε 
λαμπτήρες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
υποχρεούται η χώρα μας να χρησιμοποιήσει 
μετά το 2011 και οι οποίοι προσφέρουν εξοι-
κονόμηση ενέργειας τουλάχιστον 30%. Το κυ-
ριότερο στοιχείο είναι ότι η Κατερίνη μία υπο-
φωτισμένη σήμερα πόλη θα έχει πολύ σύντομα 
υπερόδιο φωτισμό σε μήκος 28 χιλιομέτρων 
δρόμων σε όλο το ευρύ κέντρο της. Ένα  δίκτυο 
φωτισμού που παρέχει ομοιόμορφη απόδοση 
φωτισμού σε όλο το μήκος και το πλάτος της 
οδού χωρίς υποφωτισμένα σημεία ή περιοχές 
με φωτορύπανση. Αντίστοιχα πρωτοποριακό εί-
ναι και το δίκτυο των υπόγειων πυροσβεστικών 
κρουνών που εγκαθιστούμε στην πόλη και περι-
λαμβάνει περισσότερα από 700 σημεία υδρολη-
ψίας. Ένα σύστημα που επιβραβεύτηκε από το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την καινοτομία του 
και χρηματοδοτείται από τις οριζόντιες δράσεις 
του προγράμματος «Θησέας».

n Ωστόσο, όπως προκύπτει από επιστημονικές 
έρευνες, η Κατερίνη παρουσιάζει αυξημένα 
επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Πως σκο-
πεύετε να τα αντιμετωπίσετε;
Στο Δήμο μας υλοποιείται το ερευνητικό πρό-
γραμμα eco – Κατερίνη μέσω του οποίου τίθε-
νται στο επίκεντρο η μελέτη της υφιστάμενης 
περιβαλλοντικής κατάστασης, η αξιολόγηση της 
ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας στην επι-
κράτεια του Δήμου  και η ανάπτυξη ενός ολο-
κληρωμένου προγράμματος περιβαλλοντικής 
αναβάθμισης. Ως δημοτική αρχή, προωθούμε 
την ανάδειξη της Κατερίνης σε οικολογική πόλη 
πρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, 
υλοποιήθηκε παράλληλα, το έργο «Αξιολόγη-
ση της ολικής περιβαλλοντικής ποιότητας στο 
Δήμο Κατερίνης και Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 
προγράμματος περιβαλλοντικής αναβάθμισης», 
σε συνεργασία με το Καποδιστριακό Πανεπι-
στήμιο. Αξίζει να τονιστεί ότι,  η Κατερίνη είναι 
η πρώτη μεσαίου μεγέθους πόλη σε όλο τον 
κόσμο, στην οποία υλοποιείται το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. Επιστέγασμα όλων αυτών των προ-
σπαθειών είναι η μελέτη για το κυκλοφοριακό 
που θα δώσει ουσιαστικές διεξόδους στο μεγά-
λο αυτό ζήτημα για την πόλη της Κατερίνης. 

n  Ποιες είναι οι εξελίξεις σε ότι αφορά το 
Οικομουσείο Φύσης και Περιβάλλοντος στο 
Στρατόπεδο της Νεοκαισάρειας;  
Με σχετικό ΦΕΚ περιήλθε στο Δήμο το Στρα-
τόπεδο της Νεοκαισάρειας. Η έκταση, θα με-
τατραπεί σε οικομουσείο της φύσης και του 
περιβάλλοντος. Στα σχέδια του Δήμου είναι 
να γίνει μια περιοχή, όπου θα φιλοξενούνται 
ζώα, θα αναδεικνύεται η πανίδα και χλωρίδα, 
ενώ παράλληλα θα πραγματοποιούνται και εκ-
θέσεις που θα αφορούν το περιβάλλον και την 
προστασία του. 

n  Τα έργα περιορίζονται στο κέντρο της πόλης;
Θέλω να τονίσω πως βασικός άξονας όλων των 
ενεργειών μας είναι να κάνουμε έργο χειροπι-
αστό, ένα έργο το οποίο θα το ζουν οι Κατερινι-
ώτες στην καθημερινότητά τους, ένα έργο που 
δεν θα περιορίζεται στο κέντρο της πόλης, αλλά 
θα απλώνεται σε ολόκληρη την έκταση της Κα-
τερίνης, σε όλες τις γειτονιές της πόλης μας. 
Μέσα από το στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 
που υλοποιούμε, χτίζουμε καθημερινά όχι μόνο 
έναν σύγχρονο Δήμο, αλλά κυρίως έναν Δήμο 
περιβαλλοντικά ευαίσθητο, καινοτόμο, που δι-
αφυλάσσει και βελτιώνει το επίπεδο ζωής των 
κατοίκων του, έναν Δήμο ικανό να ανταποκριθεί 
στις σύγχρονες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. n

Στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκονται το Σεπτέμβριο 
υψηλόβαθμα στελέχη διεθνών ινστιτούτων και 
οργανισμών, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το 
Συμβούλιο του ΟΗΕ για το Εμπόριο και την Ανά-
πτυξη, προκειμένου να συμμετάσχουν στο 5ο διε-
θνές επιχειρηματικό φόρουμ της Διεθνούς Έκθε-
σης Θεσσαλονίκης (TIF BUSINESS FORUM), με 
θέμα τις άμεσες ξένες επενδύσεις ως αντίδοτο σε 
περιόδους οικονομικών κρίσεων. 
Το φόρουμ, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 
Σεπτεμβρίου, θα γίνει στο πλαίσιο της 74ης ΔΕΘ 
(5-13/9), όπως και το 15ο ετήσιο συνέδριο του 
Δικτύου Κεντροευρωπαϊκών Συνδέσμων Διαχεί-
ρισης Ακινήτων (CEREAN).
Το 5ο BUSINESS FORUM της ΔΕΘ διοργα-
νώνεται στο πλαίσιο της εκθεσιακής ενότητας 
GLOBAL EXCHANGE της ΔΕΘ, που περιλαμ-
βάνει το εκθεσιακό κομμάτι των διεθνών συμ-
μετοχών, το πρόγραμμα Partenariat και τη συμ-
μετοχή της τιμώμενης, φέτος, χώρας (Ινδία). 
Στο πλαίσιο του φόρουμ, εξάλλου, θα αναλυθεί 
και το φαινόμενο της οικονομικής ανάπτυξης 
της Ινδίας, μίας από τις λίγες διεθνώς ανερ-
χόμενες οικονομίες στην παρούσα συγκυρία.  
Το 15o Ετήσιο Συνέδριο του CEREAN, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 11-12 Σεπτεμβρίου, έχει 
ως τίτλο «REAL ESTATE: Μύθοι και Πραγματι-
κότητα». Στο πλαίσιό του, θα παρουσιαστούν δι-
εθνείς τάσεις, στρατηγικοί στόχοι πωλήσεων στον 
κλάδο, καθώς και ο ρόλος των φορέων και των 
τραπεζών.
Αναλυτικότερα, τα θέματα που θα αναπτυχθούν 
στο 15ο Ετήσιο Συνέδριο CEREAN REAL ESTATE 

είναι:
-Κατανόηση των Μύθων της Βιομηχανίας Ακι-
νήτων: Τα Ακίνητα Σήμερα – Πραγματικότητα και 
Προοπτικές-Κρίση εναντίον ευκαιριών - Το 2009 
παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση της βιομηχανίας 
ακινήτων- Έφτασε η ώρα για αποφάσεις 
-Ο στρατηγικός ρόλος του κράτους και των δημο-
τικών αρχών– προγράμματα ανάκαμψης εναντίον 
της κρίσης – η έξυπνη αναπτυξιακή προσέγγιση 
της ανάπτυξης υποδομών βοηθά στη δημιουργία 
ευκαιριών 
- Κατάλληλα επιχειρηματικά εργαλεία και όργα-
να: χρηματοδοτική μίσθωση, «πράσινα» σπίτια, 
ενεργειακό προφίλ για κάθε σπίτι 
-Επισκόπηση των αγορών ακινήτων εντός και 
εκτός της «φούσκας» 
-Διατήρηση των τραπεζών ως εταίρων κατά τη 
διαδικασία χρηματοδότησης της Βιομηχανίας 
ακινήτων - Μοντέλα τιτλοποίησης ενυπόθηκου 
δανεισμού – Aσφάλιση 
-Μόνοι ή μαζί – πώς μπορούν οι Ενώσεις και οι 
κλαδικοί Οργανισμοί να συντονίσουν εκστρατείες 
ΜΜΕ, μελέτες καταναλωτών και έρευνες. n

ΔΥΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΣΤΗΝ 74η ΔΕΘ

TEXNO 379.indd   21 07-07-09   09:52:31



22/ 379
ΤΕΥΧΟΣ

1 5  I O Y Λ I O Y  2 0 0 9

� Επι τόπου έρευνα σκυροδέματος
�  Μη καταστροφικές μετρήσεις
�  Ομοιογένεια   � Θλιπτική αντοχή
�  Υπέρηχοι   � Κρουσίμετρο   � Εξόλκευση ήλων
�  Ενανθράκωση, Ασβεστοποίηση
�  Βλάβες απο πυρκαγιά   � Φαινολφθαλεϊνη
�  Διάβρωση   � Προσβολή απο χημικά
�  Ρωγμοσκόπηση   � Βελόμετρα
�  Ανίχνευση χάλυβα οπλισμού   � Scanner 
� Πυρηνοληψίες ( καρότα ) 

Αποτ ίμη ση  φέρουσας  ι κανότητας

ΕΡΕΥΝΑ ΜΠΕΤΟΝ

� Διάβρωση � Πυρκαγιά � Σεισμός
� Πισίνες � Προσθήκες ορόφων � Γήρανση υλικών

GUNITE ξηρό / υγρό 
Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα
Ελάσματα

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΔΙΑΜΑΝΤΟΚΟΠΗ Μπετόν
CRUSHER, Διάτρηση, Διάνοιξη οπών
Ειδικές στεγανοποιήσεις, μονώσεις

Επισκευές  
   Ενισχύσεις

Εδρα: Θεσ/νίκη 6958 17 88 90
Υποκ. Αθηνών: 6958 17 88 91

epivlavon@yahoo.gr

Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος

2310 831 195
Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ.  Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών 
dometrontest@gmail.com
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτεκτόνισσα. Γνώση Γαλλικά, AutoCAD. 
Τηλ 693 8846638, Fax 2310 930417.
Αρχιτέκτων από κατασκευαστική 
εταιρεία. Με εμπειρία στα σχεδιαστι-
κά προγράμματα: AutoCAD, ArchiCAD, 
Architecture. Fax 2310 327385, email: 
info@mac-beton.gr.
Αρχιτέκτων από ΤΕΤΡΑΣ κατασκευαστική 
εταιρεία για την στελέχωση του γραφείου 
της στη Θεσσαλονίκη. Η/Υ. Βιογραφικό 
Fax 2310 888321, Τηλ 2310 868292, email: 
info@tetras.com.gr. Υπόψη κ. Μολίδη.
Αρχιτέκτων από μελετητικό γραφείο. Γνώ-
ση και εμπειρία σε χωροταξικό και πολεο-
δομικό σχεδιασμό και αρχιτεκτονικές με-
λέτες. Γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
AutoCAD, GIS ArchiCAD. Βιογραφικό Fax 
2310 426607, email: smamo@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία. ΙΟΚΑ 
ΑΤΕΕ με έδρα το Λάκκωμα Χαλικιδικής 
Γνώση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 
και κλιματισμου. Βιογραφικό Fax 23990 
51543, email: ioka@ioka.gr. 
Ηλεκτρονικός από εταιρεία για το τμήμα 
ερευνάς και ανάπτυξής. Γνώση άριστα την 
γλώσσα προγραμματισμού  C για μικροε-
λεγκτές, την γλώσσα Assebly για μικροε-
λεγκτές, Atmel, Αγγλικά (τεχνική ορολο-
γία). Γνώση της φυσιολογίας των υλικών 
(αναλογικών και ψηφιακών), εμπειρία σε 
εφαρμογές για μικροελεγκτές, τόσο σε 
επίπεδο σχεδίασης του υλικού μέρους, 
όσο και της ανάπτυξης του προγράμμα-
τος της MCU. Βιογραφικό (συστατικές 
επιστολές) Fax 23530 51486, Τηλ 23530 
51200, Olympia Electronics, 72 χλμ, ΠΕΟ 
Θεσσαλονίκης  - Κατερίνης, email: cr-d@
olympia-electronics.gr.
Μεταλλειολόγος Μηχανικός από τεχνική 
εταιρεία  με έδρα την Πτολεμαϊδα. Τηλ 
24630 21700.
Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία. 
Με εμπειρία σε εργαστηριακές δοκιμές. 
Βιογραφικό Fax 2310 887483.
Μηχανικός για συνεργασία από εταιρεία 
συμβούλων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σχε-
τική κατάρτιση και εμπειρία στα Συστήμα-
τα Ποιότητας ISO 22000 / 9001 / 14000, 
Η/Υ. Βιογραφικό Fax 2310 804824, email: 
systematic@in.gr
Μηχανικός εργοταξιάρχης από τεχνική 
εταιρεία  σύμμεικτων κατασκευών για το 
τμήμα επίβλεψης έργων. Εμπειρία στις 
κατασκευές βιομηχανικών κτιρίων επι-
θυμητή. Βιογραφικό Fax 2310 327308, 
email: mdomiki@otenet.gr.
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
βιομηχανικών κτιρίων για εργοτάξιαρ-
χης στη Θεσσαλονίκη. 5έτη εμπειρία, 
Γνώση project management, AutoCAD. 
Βιογραφικό Fax 2310 554457, email: 
mk.meleton@gmail.gr.
Μηχανικός με ειδικότητα εργοδηγός πα-
ραγωγής από εταιρεία δομικών υλικών 
και συστημάτων δόμησης ΠΟΛΑΤ Α.Ε. 
Εμπειρία σε θέση παραγωγής επιθυμητή. 
Βιογραφικό Fax 23990 20173, Τηλ. 23990 
20174, email: factory@polat.gr.
Μηχανικός – Ερευνητής για συνεργασία 
με μεταπτυχιακός τίτλος ή πτυχίο (από αγ-
γλόφωνο πανεπιστήμιο) στην Ανθρωπογε-
ωγραφία Περιφερειακή Αστική ανάπτυξη, 
Ανάλυση Κοινωνιολογίας, Πολιτικές Επι-
στήμες ή Άπταιστα Αγγλικά. Βιογραφικό 
email: geosplan@gmail.com.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από την 
εταιρεία Exothermia S.A. που δραστηρι-
οποιείται στην ανάπτυξη λογισμικού για 
προσομοίωση συστημάτων αντιρρύπαν-
σης αυτοκινήτων και συνεργάζεται με τη 
διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία, για θέση 
Προγραμματιστή. Αποδεδειγμένη εμπει-
ρία σε ανάπτυξη γραφικού περιβάλλοντος 
με χρήση C++ και γραφικών βιβλιοθηκών 

(κατά προτίμηση Qt), γνώσεις διαχείρισης 
συστημάτων windows και linux, Αγγλι-
κά, εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις, . Βασικές γνώσεις php, sql 
επιθυμητή. Βιογραφικό email: admin@
exothermia.com.
Μηχανικός Προγραμματιστής, από την 
Ομάδα Εφαρμογών Συστημάτων Πληρο-
φορικής (ΟΕΣΠ) του Τμήματος Μηχανο-
λόγων Μηχανικών ΑΠΘ ειδικότερα, προ-
γραμματιστή JAVA στα πλαίσια διάφορων 
ερευνητικών έργων. Γνώση προγραμματι-
σμού Java, Αγγλικά. Επιθυμητή εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση, στην ανάλυση και 
σχεδίαση διαδικτυακών εφαρμογών, σε 
Tomcat και σε τεχνολογίες του Apache 
Foundation. Γνώση τεχνολογιών XML, 
χρήσης Eclipse ή άλλου IDE. Βιογραφικό 
email: info@isag.meng.auth.gr
Μηχανολόγος από εταιρεία θέρμανσης 
- κλιματισμού, για πωλητής. Τηλ. 2310 
869001. 
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για 
αναβατόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία  Η/
Μ έργων, για το τμήμα μελετών επίβλε-
ψης έργων. Σχετική εμπειρία επιθυμητή. 
Βιογραφικό Fax 2310 327308, email: 
mdomiki@otenet.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από βιο-
μηχανική εταιρεία για την προώθηση των 
προϊόντων της στην Βόρειο Ελλάδα (τε-
χνικές εταιρείες και δήμους). Βιογραφικό 
email: info@zincometal.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από Φρι-
γκο Σταλ Α.Ε. τεχνική εταιρεία με έδρα 
τη ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκη, για τα τμήματα 
κοστολόγησης ηλεκτρομηχανολογικών 
και ψυκτικών εγκαταστάσεων,  εκτέλε-
σης ηλεκτρομηχανολογικών και ψυκτικών 
εγκαταστάσεων. Βιογραφικό Fax 2310 
570199, email: info@frigostahl.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος ή Χημι-
κός Μηχανικός από εταιρεία τροφίμων 
με έδρα τα Σεβαστανειανά Σκύδρας. Με-
ταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενα συ-
ναφή με τις δραστηριότητες της εταιρείας, 
προϋπηρεσία επιθυμητή. Τηλ 23810 82605 
-7. Υπόψη κα Ελένη.
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 εται-
ρεία. Fax 2310 570064, Τηλ 2310 570064.
Πολιτικός Μηχανικός νέα, από τεχνική 
εταιρεία με έδρα Ν. Μουδανιά. Γνώση επι-
μετρήσεις, λογαριασμοί ΠΠΕ, εμπειρία σε 
εργοτάξιο. Βιογραφικό Fax 23740 65380, 
Τηλ. 23740 65440.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141, 698 0485515.
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από τεχνική εταιρεία για το τμήμα κοστο-
λόγησης. Βιογραφικό Fax 2310 527886, 
email: info@bktechniki.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός από γραφείο μελετών με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. 2έτη εμπειρία στην εκπόνη-
ση μελετών Οδοποιίας. Γνώση του σχεδι-
αστικού πακέτου ODOS. Βιογραφικό Fax 
2310 402322. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 
από τεχνική εταιρεία  δημοσίων έργων στη 
Θεσσαλονίκη. Γνώση Η/Υ, άδεια οδηγήσε-
ως. Τηλ 697 6880411.
Τοπογράφος Μηχανικός από μελετητική 
εταιρεία της Θεσσαλονίκης. Τηλ. – Fax 
2310 441690, email: info@mimel.gr. 
Τοπογράφος Μηχανικός από «Σίγμα 2 

Τεχνική», 3έτη κατασκευαστική εμπειρία 
σε οικοδομικά ή υδραυλικά έργα. Γνώση 
Η/Υ. Βιογραφικό Fax 2310 801407, email: 
info@s2techniki. Υπόψη κα. Παπαδοπού-
λου Σ. 
Τοπογράφος Μηχανικός από γραφείο με-
λετών, για εργασία γραφείου - υπαίθρου. 
Γνώση Η/Υ, ACAD. Βιογραφικό Fax 2310 
325390, email: ak_topos@otenet.gr.
Χημικός Μηχανικός από βιομηχανική μο-
νάδα στο ΒΙ.ΠΕ Θεσσαλονίκη. Βιογραφικό 
email: sterimaa@otenet.gr.

Αρχιτεκτόνισσα , μέλος ΤΕΕ 2006 με ευχέ-
ρεια στη σύνθεση, Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD 2D, 3D, Photoshop, για 
συνεργασία με αρχιτεκτονικά, τεχνικά γρα-
φεία και κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 
697 6241168. 
Αρχιτεκτόνισσα 4έτη εμπειρία στην αρχι-
τεκτονική σύνθεση. Γνώση AutoCAD, 3d 
smax, Vectorworks, Photoshop, κατα-
σκευή αρχιτεκτονικής μακέτας, για εξωτε-
ρική συνεργασία με Μηχανικούς και μελε-
τητικά γραφεία. Τηλ 697 4494436.
Αρχιτεκτόνισσα, 5έτη εμπειρία σε αρχι-
τεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων 2D-
3D, για συνεργασία με μελετητικά, τεχνικά 
γραφεία και κατασκευαστικές εταιρείες. 
Τηλ 693 7455096, email: csym@teemail.
gr.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2001, με εμπειρία 
σε αρχιτεκτονικές μελέτες δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων και έκδοση οικοδομικών 
αδειών, σχεδιασμό 2D - 3D σε AutoCAD, 
ArchiCAD και φωτορεαλισμό σε Art – 
Lantis, για συνεργασία. Τηλ 693 7166499.
Αρχιτεκτόνισσα 5έτη εμπειρία σε αρχι-
τεκτονικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών 
αδειών. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D - 3D, 
Artlantis, Photoshop, Corel, κατασκευή 
μακέτας, για εξωτερική συνεργασία με 
αρχιτεκτονικά - τεχνικά γραφεία, εταιρίες. 
Τηλ 2310 919160 Τηλ 697 4884278, email: 
k_christodoulou@teemail.gr.
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 στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 697 7386856, email: ilektrologos_
mixanikos@yahoo.com.
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρεία με 
ΜΕΚ Γ’ Η.Μ., υδραυλικά υπό πίεση,. Βιο-
γραφικό Fax 2310 681461, email: sakis@
dionsa.com.
Μηχανικός για στελέχωση εταιρεία με 
ΜΕΚ Δ’ οικοδομικά, ΜΕΚ Β’ οδοποιία, 
ΜΕΚ Α’ υδραυλικά, ενεργειακά – βιομηχα-
νικά, λιμενικά. Τηλ. - Fax 2310 423590, 694 
4444018. Υπόψη κ. Κώστας Κούτσαρης. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος& 
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε πε-
ριβαλλοντικές μελέτες, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArcGIS, γνώση 
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικών 
εφαρμογών, για εργασία σε μελετητικές 
- κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 
7608922.
Πολιτικός Μηχανικός για στελέχωση 
εταιρεία με ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, οδοποιία, 
υδραυλικά,. Βιογραφικό Fax 2310 681461, 
email: sakis@dionsa.com. 
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπό-

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

νηση στατικών και υδραυλικών μελετών 
και την σύνταξη τευχών δημοπράτησης 
και προμετρήσεων – επιμετρήσεων, 
για συνεργασία. Τηλ. 2310 920453, 694 
6783844.
Πολιτικός Μηχανικός, κυρία. Γνώση Αγ-
γλικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2002, 
επιμετρήσεις δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, σύνταξη λογαριασμών και ΠΠΑΕ, 
για εργασία στην περιοχή της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 694 8949533. 
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2004. 
6έτη εμπειρία δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, σύνταξη λογαριασμών, προμετρή-
σεων, επιμετρήσεων, για εργασία σε κα-
τασκευαστικές εταιρείες στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 6483591, email: 
nlomvardos@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (Γερμανία) 
ΜΕΚ Δ, μεταπτυχιακό ως κοστολόγος, πο-
λυετής εμπειρία στη μελέτη – επίβλεψη 
ιδιωτικών έργων και 20ετή στην επίβλεψη 
δημοσίων έργων, για συνεργασία ως σύμ-
βουλος – επιβλέπων μηχανικός για έργα 
εντός εκτός Ελλάδας όπως για στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ 697 4428152.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2008. 
Γνώση Αγγλικά, Γερμανικά, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD, Sap, προγραμμάτων ενεργεια-
κής προσομοίωσης κτιρίων (Energy Plus, 
Ecotect). Εμπειρία σε ενεργειακές προσο-
μοιώσεις - μελέτες κτιρίων, για συνεργα-
σία με μελετητικό γραφείο ή εταιρεία στη 
Θεσσαλονίκη. Τηλ 693 0791917, email: 
mevagel@hotmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα με μελετητικό πτυχίο 
Β’ τάξης κατηγορίες 6 – 7, μεταπτυχιακό 
στον βιοκλιματικό σχεδιασμό, με μεγάλη 
εμπειρία  σε ιδιωτικά και δημοσία έργα, 
διαμόρφωση και οργάνωση εσωτερικών 
επαγγελματικών χώρων. Γνώση Αγγλικά, 
Γαλλικά, Ιταλικά, AutoCAD, για συνεργα-
σία με τεχνικά γραφεία και εργολάβους. 
Τηλ 2310 232657, 693 2577845, email: g-
pinter@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος. Γνώση άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 4Μ, εκπληρω-
μένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια 
οδηγήσεως, για εργασία στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 8594718.
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, μέλος ΤΕΕ 
2007, με μεταπτυχιακό στην Ναυτική και 
Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη. Γνώ-
ση άπταιστα Αγγλικά, Γαλλικά, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, GIS, για εργασία. Τηλ 
695 6206963, email: ioannakotsi@gmail.
com.
Χημικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2009, με 
μεταπτυχιακό ‘Επιστήμη και Τεχνολογία 
Υλικών, προϋπηρεσία ανάλυσης υγρών 
καυσίμων. Γνώση άπταιστα Αγγλικά, Γαλ-
λικά, Η/Υ, για εργασία. Τηλ 694 5834205, 
email: me.angus@gmail.com.
Χημικός Μηχανικός ΜΕΚ Β’ βιομηχανικά 
- ενεργειακά, έργα καθαρισμού νερού και 
διαχείριση αποβλήτων, για συνεργασία. 
Τηλ. 697 5700905, email: gio@meletes.gr.
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 03
n   100 χρόνια, 1.000 ημέρες...

 04
n  «3+2 αρχιτεκτονική στο 

θερινό ηλιοστάσιο»

 05
n  Στην Πάφο τον Οκτώβριο 

το 16ο συνέδριο 
σκυροδέματος

 06
n  Ενόργανα συστήματα  

για παρακολούθηση  
της δομικής κατάστασης 
σημαντικών έργων

 07
n  Ασφαλής κατασκευή 

υπογείων αγωγών

n  Διάκριση για τον 
αντιπρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
Χρίστο Βλαχοκώστα

 16
n  Με μια ματιά

 18
n  Συλλογικά - Παραταξιακά

 20
n  Σάββας Χιονίδης 

Προτεραιότητά μας το περιβάλλον

 21
n  Δύο σημαντικά συνέδρια 

στην 74η ΔΕΘ

 23
n  Ζητείται

 08
n  Μηχανικοί... 

μπασκεμπολίστες!
 

 10
n  Ενδιαφέρουν

 12-13
n  Εθνικό Αρχαιολογικό 

Μουσείο 
180 προσφοράς

 14
n  «Πράσινα» επαγγέλματα
n  2ο εργαστήριο 

αρχιτεκτονικού 
σχεδιασμού στη Θάσο

 15 
n  Ελληνογερμανικά «φώτα» 

στην εξοικονόμηση 
ενέργειας

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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15  IOYNIOY  2009

αφιερωμένο 
στο περιβάλλον

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