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Η μαύρη ήπειρος, η …ελονοσία και η πολυπόθητη αποκέντρωση

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

«Τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο, το Yπουργείο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και
Αγροτικής Ανάπτυξης θα πραγματοποιήσει περιφερειακά fora σε 10 περιοχές της χώρας, προκειμένου να συζητήσει με πολίτες και φορείς απόψεις, θέσεις και ιδέες για το μέλλον της αποκέντρωσης […] Πιστεύουμε
ότι η γνώμη των ειδικών και εμπειρογνωμόνων είναι εξαιρετικά σημαντική. Αλλά πιο κρίσιμη είναι η γνώμη των ανθρώπων αυτής της χώρας».
Η ανακοίνωση προέρχεται από τη Γκάνα της Αφρικής, μια χώρα με κατά
κεφαλήν ΑΕΠ 1.518 δολαρίων (έναντι 30.681 δολ. στην Ελλάδα). Εκεί, στη
δυτική Αφρική, κάπου ανάμεσα στο Cote d’ Ivoire με τα ίχνη της γαλλικής
αποικιοκρατίας ακόμη εμφανή, τη Μπουρκίνα Φάσο και το Τόγκο, η αποκέντρωση θεωρείται αναγκαία. Για να αντιμετωπιστούν «Δαίμονες» που η
Ελλάδα έχει ξεχάσει εδώ και δεκαετίες.
«Όλοι μας πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτή δεν είναι μια πολιτική διαδικασία για «μεγάλους και τρανούς» πολιτικούς. Έχει να κάνει με εμάς και
το πώς ζούμε τις ζωές μας, με το να φέρουμε πόσιμο νερό στα χωριά, με
το να μπορούμε να ασκούμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες χωρίς
το φόβο των επιθέσεων, με το να καταπολεμήσουμε τη βρωμιά, τα κουνούπια και την ελονοσία»: τάδε έφη ο αρμόδιος υπουργός, Joseph Yieleh
Chireh.
Στους περισσότερους από εμάς προκαλεί ίσως εντύπωση η τόση αποφασιστικότητα μιας φτωχής χώρας, να αποκεντρώσει αρμοδιότητες και μάλιστα μέσα από εκτενή δημόσια διαβούλευση (ασχέτως του τι ενδέχεται
να γίνει τελικά στην πράξη, αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν δίδαγμα στα
του οίκου μας).
Φυσικά –και ευτυχώς- η Ελλάδα δεν έχει πλέον να αντιμετωπίσει ελονοσίες και έλλειψη πόσιμου νερού. Υπάρχουν όμως, άλλα, πολύ σοβαρά
προβλήματα, τα οποία θα έλυνε μια ουσιαστική αποκέντρωση –η οποία
έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν (το per capita ΑΕΠ της Ελλάδας
υπερβαίνει εδώ και καιρό τα …1.518 δολ).
Εδώ, η αποκέντρωση, που το ΤΕΕ επί τόσα χρόνια ζητά με επιμονή και
…υπομονή, έχει άλλους στόχους: την καλύτερη διαχείριση των εθνικών
και κοινοτικών πόρων, την αρτιότερη και ταχύτερη ολοκλήρωση των δημόσιων έργων, την ταχεία επίλυση προβλημάτων που χρονίζουν, την αντιμετώπιση θεμάτων «εδώ και τώρα».
Σχεδόν σε κάθε υπόμνημα του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τους εκάστοτε πρωθυπουργούς (αν όχι σε όλα), το αίτημα της αποκέντρωσης ήταν παρόν: μέσω
του αιτήματος για την ίδρυση ειδικής γραμματείας του ΥΠΕΧΩΔΕ στη
Θεσσαλονίκη, μέσω του αιτήματος για την ύπαρξη αυτόνομου υπουργείου
Περιβάλλοντος, μέσω των αιτημάτων για μια μητροπολιτική διοίκηση με
«μετάγγιση» αρμοδιοτήτων προς την περιφέρεια από το ισχυρό κέντρο.
Στο πλαίσιο αυτό, με ικανοποίηση ακούσαμε τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης για την εγκατάσταση δύο υφυπουργών –Εσωτερικών, Θεοδώρας Τζάκρη και Οικονομίας, Μάρκου Μπόλαρη- στη Θεσσαλονίκη.
Οι δύο υφυπουργοί, που θα χρησιμοποιούν ως έδρα το ιστορικό κτίριο του
Διοικητηρίου, αλλά και οι αρμόδιοι υπουργοί, υποσχέθηκαν –κατά την τελετή παράδοσης/παραλαβής στο ΥΜΑΘ- ότι θα έχουν «αυξημένες αρμοδιότητες, όχι μόνο για τη Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη, αλλά
για όλη την Ελλάδα».
Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι το ζητούμενο. Η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία με τα τόσα ανοιχτά μέτωπα –είτε αυτά αφορούν τη Ζώνη Καινοτομίας
και τη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ είτε τους ΧΥΤΥ, τα ΓΠΣ και τα απολύτως
αναγκαία έργα μεταφορών- χρειάζεται υφυπουργούς με πραγματικές αρμοδιότητες. Για να δίνονται άμεσες λύσεις και για να αντισταθμιστεί μέσω
αυτών και η κατάργηση του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, που σημειολογικά αποτελεί, όπως και νά ‘χει, μια σημαντική απώλεια.
Στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε την πολυτέλεια για άλλες καθυστερήσεις
και παλινωδίες. Για αυτό η καταρχήν θετική κίνηση της κυβέρνησης για την
αποκέντρωση των δύο υφυπουργείων και την ίδρυση αυτόνομου υπουργείου Περιβάλλοντος, δεν πρέπει επ’ ουδενί να καταλήξει κενό γράμμα.
Με βάση τις τεκμηριωμένες προτάσεις του και τις ομάδες εργασίας που έχει
συγκροτήσει, το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα είναι στη διάθεση των δύο υφυπουργών για μια
εποικοδομητική συνεργασία με στόχο την πραγματική αποκέντρωση.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020»
Προτάσεις για την ενίσχυση της οικοδομής και
την αναβάθμιση των δημόσιων έργων στην Ελλάδα, κατέθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, κατά την παρέμβασή του στην
πρώτη προσυνεδριακή εκδήλωση του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Β.Ελλάδος, ενόψει του κεντρικού
συνεδρίου «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 2020», που θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο.
Ο κ.Κονακλίδης επεσήμανε ακόμη την ανάγκη
υλοποίησης οργανωμένων επεκτάσεων σχεδίων
πόλης, με πρόβλεψη των αναγκών από πριν και
όχι αφότου χτιστούν οι πρώτες οικοδομές.
Υπογράμμισε ότι οι δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας είναι μάλλον αμήχανες στην Ελλάδα, με
τα κονδύλια να «λοξοδρομούν» συχνά προς στόχους κατώτερους των αρχικών και το συντηρητικό
χρηματοπιστωτικό σύστημα να μη βοηθάει όσο θα
έπρεπε στην υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όπως και πολλοί άλλοι
εκπρόσωποι φορέων και επιχειρηματίες, εκλήθησαν στις 12/10 στο προσυνέδριο του ΣΒΒΕ με
θέμα «Δομικά Υλικά» ως συζητητές της κεντρικής εισήγησης του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου της εταιρίας ISOMAT ΑΒΕΕ, Στέφανου Τζηρίτη.
Αναφερόμενος στην οικονομική κρίση και τις
σχετικές αναφορές του ομιλητή, ο κ.Κονακλίδης
παρέθεσε αντί σχολίων μια σειρά από αριθμούς
από την πρόσφατη έρευνα του ΤΕΕ για την απασχόληση στον κλάδων των μηχανικών.
Όπως είπε, οι μη απασχολούμενοι αυτή την περίοδο διπλωματούχοι μηχανικοί φτάνουν στο 13%
(7% άνεργοι και 6% προσωρινά άνεργοι), ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό ήταν 5% το 1997, μόλις 3% το
2003 και 8% το 2006.

ρυθμού ανάπτυξης στο δεύτερο τρίμηνο του 2009,
χάρη κυρίως στο κρατικό χρήμα που διέθεσε στην
ενίσχυση των κατασκευών.
Βεβαίως, στην Ελλάδα, η οικοδομή εκτός από
ατμομηχανή ανάπτυξης είναι παράλληλα …ατμομηχανή της άναρχης ανάπτυξης των αστικών
κέντρων και της καταπάτησης του φυσικού περιβάλλοντος και της αυθαιρεσίας. Για να σταματήσει αυτό, επιβάλλεται να υπάρξουν στιβαρή
χωροταξική πολιτική, περιβαλλοντική πολιτική,
πολιτική γης.
Ο κ.Κονακλίδης επικαλέστηκε επίσης τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας του ΤΕΕ, που έδειξε
ότι οι πολίτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία
τάσσονται κατά της αυθαιρεσίας. Οκτώ στους
δέκα συμφωνούν πως η αυθαίρετη δόμηση συνιστά παρανομία και πρέπει να τιμωρείται ανεξάρτητα από το κοινωνικό κόστος.

n «Πράσινο» κουτί, ενεργειακά κτήρια και στήριξη «παράλληλης» βιομηχανίας
Σε σχέση με την οικοδομή, ο κ.Κονακλίδης επανέλαβε τις προτάσεις που το ΤΕΕ είχε καταθέσει
στους αρχηγούς των κομμάτων ενόψει των εκλογών, επισημαίνοντας την ανάγκη να ληφθούν τα
εξής μέτρα:
- Καταγραφή όλου του δομημένου περιβάλλοντος
και δημιουργία ταυτότητας (πράσινο κουτί) όλων
των κατασκευών με προτεραιότητα στα δημόσια
κτήρια
- Προσδιορισμός της επικινδυνότητας κτηρίων
συνάθροισης κοινού. Αντισεισμική προστασία
των κτηρίων, με πιλοτικές εφαρμογές σε δημόσια
κτήρια.
- Εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων στα δημόσια κτήρια για μείωση ενεργειακής κατανάλωσης
- Κίνητρα για την κατασκευή βιοκλιματικών κτηρίων.
- Έμφαση στη συντήρηση του υπάρχοντος δομιn Η Ενίσχυση της κατασκευής μετρό προτεραιό- κού πλούτου/Υποχρεωτικός έλεγχος – συντήρηση
του όλου κτηρίου.
τητας για έξοδο από την κρίση
«Προφανώς η τόνωση της κατασκευής είναι μέ- - Υιοθέτηση μέτρων στήριξης της «παράλληλης»
τρο προτεραιότητας για την έξοδο από την κρίση βιομηχανίας όπως τσιμεντοβιομηχανία, χάλυβας,
και δε μιλάω μόνο για τη βιομηχανία των δομικών αλουμίνιο.
υλικών και για τους μηχανικούς. Η κατασκευή εί- - Αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων
ναι κατ΄εξοχήν κλάδος εντάσεως εργασίας και η του Ελληνικού μοντέλου παραγωγής του χώρου.
τόνωσή του μεταφράζεται ευθέως σε καταναλωτι- - Μέτρα στήριξης της οικοδομικής δραστηριότηκή δύναμη. Γενικώς, τα κονδύλια που διατίθενται τας, με κίνητρα απόκτησης πρώτης κατοικίας και
– και ελπίζουμε να διατεθούν για την ενίσχυσή προς τους οικονομικά ασθενέστερους.
του – ανακυκλώνονται δις και τρις στην οικονο- - Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από καταμική αλυσίδα», σημείωσε ο κ.Κονακλίδης, υπεν- σκευές – κατεδαφίσεις.
θυμίζοντας ότι η Γερμανία απέφυγε τον κίνδυνο
της μεγαλύτερης ύφεσης από τον Β’ Παγκόσμιο n Αύξηση ΠΔΕ, έμφαση σε έργα κοινωνικής
πόλεμο και μετά, καταγράφοντας αύξηση του υποδομής, αναπλάσεις, ΟΤΑ
Για τα δημόσια έργα, οι προτάσεις του ΤΕΕ είναι:
- Η αύξηση και αναδιάρθρωση του Προγράμματος
Δημοσίων Επενδύσεων με ανακατανομή πόρων
κα επενδυτικών προτεραιοτήτων, εκσυγχρονισμό
του θεσμικού και διαδικαστικού πλαισίου και
εξυγίανσή του με τη διαγραφή μη επενδυτικών
δραστηριοτήτων.
- εκτός από τα δρομολογημένα εθνικής κλίμακας
μεγάλα έργα υποδομής, ένταξη έργων στα Περιφερειακά Προγράμματα προϋπολογισμού μικρότερου των 5 εκ. € και αναθέρμανση των περιφερειακών κατασκευαστικών αγορών που έχουν
συρρικνωθεί δραματικά την τελευταία διετία.
- Κρατικές ενισχύσεις σε ΜΜΕ
- Έμφαση σε έργα κοινωνικής υποδομής, αστικών
αναπλάσεων, ΟΤΑ.

n Να αρθεί η απομόνωση των ΑΕΙ και ο συντηρητισμός της μεταποίησης
Σημαντικότατο ζήτημα είναι η άρση της απομόνωσης των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών
ιδρυμάτων αλλά και της επιφυλακτικότητας της
μεταποίησης. «Εδώ θέλω να σταθώ ιδιαίτερα γιατί τέθηκε το θέμα της επάρκειας των Ελλήνων
μηχανικών. Ένας από τους τρεις ‘’εν δυνάμει’’
πόλους παραγωγής πλούτου στην Ελλάδα, είναι το
επιστημονικό και εξειδικευμένο δυναμικό της. Οι
άλλοι δύο είναι η ναυτιλία και ο τουρισμός, που
υπόκεινται, όμως, στις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας. Οι Έλληνες μηχανικοί διαθέτουν υψηλής ποιότητας αλλά και ευρείας βάσης
γνωστικό υπόβαθρο. Φυσικά η κατάρτιση και δια
βίου μάθηση είναι απαραίτητα εργαλεία για ένα
γνωστικό πεδίο που εξελίσσεται ραγδαία. Το ΤΕΕ
οργανώνει διαρκώς σεμινάρια μικρής διάρκειας
και μέσω του θυγατρικού ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, επιμορφωτικά προγράμματα μεγάλης διάρκειας, επιδοτούμενα ή μη», σημείωσε ο κ.Κονακλίδης.
Πρόσθεσε δε, ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα
μπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες σε έρευνα. Αρκεί να αποκατασταθεί η συνεργασία του
επιχειρηματικού κόσμου με τα πανεπιστήμια και
τα ερευνητικά ιδρύματα. «Άλλωστε δε νομίζω ότι
αυτό που χρειάζεται η οικονομία μας είναι ένα
εταιρικό μοντέλο που μοιάζει με τους πύργους
της Μάνης: περιχαρακώνεται δηλαδή και πολεμά
τους διπλανούς πύργους», είπε χαρακτηριστικά.
Υπενθύμισε ότι στο Β΄ΚΠΣ έγινε μια πρώτη απόπειρα, δυστυχώς άστοχη και συνεπώς αποτυχημένη, για την προώθηση των clusters. Tα οποία,
εκτός από τον κλασσικό ρόλο της συνεργασίας
διαφορετικών μη ανταγωνιστικών μονάδων (πχ:
έρευνα - σχεδιασμός – παραγωγή – διακίνηση)
μπορούν να αναπτυχθούν μεταξύ και ανταγωνιστικών δράσεων, με την προϋπόθεση της εξασφάλισης υγιούς κλίματος ανταγωνισμού και αμοιβαίας
αξιοπιστίας.
n Δεσμεύσεις για τη ζώνη καινοτομίας
Σχετικά με τη Ζώνη Καινοτομίας, ο κ. Κονακλίδης υπογράμμισε: «Έχουμε - στα χαρτιά τουλάχιστον- τη Ζώνη Καινοτομίας και οφείλουμε να την
υποστηρίξουμε και να την εκμεταλλευτούμε. Το
ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει ζητήσει την ανάληψη δέσμευσης
σε υψηλότατο επίπεδο, ως πιλοτικού σχεδίου για
όλη τη χώρα, ώστε να μην περιοριστεί σε μοίρασμα γαιών, σε κελύφη και οικονομικές ενισχύσεις
για τις τρέχουσες δραστηριότητες».
Μεγάλες εν δυνάμει ευκαιρίες για την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα του κλάδου
των δομικών υλικών, είναι το ΕΣΠΑ, η θεσμική
τουλάχιστον αναγνώριση της Θεσσαλονίκης ως
Μητροπολιτικού Κέντρου και η αναθεώρηση του
Ρυθμιστικού Σχεδίου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
n Να προβλέπουμε τις ανάγκες επέκτασης των
πόλεων
Ερωτηθείς από συνέδρους σχετικά με την πολιτική γης και τις επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως
στην Ελλάδα, ο κ.Κονακλίδης ήταν ξεκάθαρος:
«Για το θέμα αυτό υπάρχει ο ΟΡ.ΘΕ, ο οποίος
πρέπει να προβλέπει τις ανάγκες και να κάνει οργανωμένες επεκτάσεις».
Κατά τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα σχέδια πόλεως δεν πρέπει να επεκτείνονται κατόπιν εορτής,
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διάλεξη Σ. Λαδά, 12 Νοεμβρίου
για να νομιμοποιήσουν εκ των υστέρων κτίσματα
και χρήσεις.
Αντίθετα, πρέπει να προβλέπονται, με ρεαλιστικά
σενάρια, οι ανάγκες επέκτασης –προς τα πού θα
«ανοίξει» η πόλη και γιατί- και να γίνεται ολοκληρωμένος σχεδιασμός επεκτάσεων με προδιαγραφές. Οι οργανωμένες επεκτάσεις θα επιτρέψουν
και την αύξηση της προσφοράς γης, κάνοντας πιο
ρεαλιστικές τις τιμές των ακινήτων.
n Το δύσκολο 2010, η σήμανση CE και τα ενεργοβόρα κτήρια
Δύσκολη χρονιά για τις επιχειρήσεις δομικών
υλικών θα είναι πιθανότατα και το 2010, καθώς
η κάμψη στην ανοικοδόμηση αναμένεται να συνεχιστεί, όπως υποστήριξε στην ίδια εκδήλωση ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας
ISOMAT ABEE, Στέφανος Τζηρίτης, επικαλούμενος στοιχεία του πρώτου εξαμήνου 2009, που
έδειξαν μείωση οικοδομικών αδειών κατά 15,6%
και επιφάνειας/όγκου άνω του 26%. Ο κ. Τζηρίτης
υπογράμμισε ότι η Πολιτεία επιβάλλεται να στηρίξει τη δημιουργία διαπιστευμένων εργαστηρίων
δοκιμών για τα δομικά υλικά, καθώς σήμερα δεν
υπάρχει επαρκής αριθμός, με αποτέλεσμα να κυκλοφορούν προϊόντα με σήμανση CE αμφιβόλου
εγκυρότητας.
Τόνισε ότι σχεδόν επτά στα δέκα κτήρια στην Ελλάδα (69,5%) χρήζουν ανακαίνισης, προκειμένου να
μην είναι ενεργοβόρα. “Η πολιτεία οφείλει να υλοποιήσει το ταχύτερο το πρόγραμμα εξοικονόμησης
ενέργειας στα κτήρια», σημείωσε. Υπενθύμισε ότι
το 2008 ο κλάδος των δομικών υλικών αντιπροσώπευε το 24,1% των εξαγωγών της Ελλάδας, με
πρώτο αποδέκτη τις βαλκανικές χώρες.
Θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών ποιότητας για
τα δημόσια και ιδιωτικά κτήρια και υποχρεωτική
πιστοποίηση/έλεγχο κουφωμάτων και υαλοπετασμάτων για έργα, ζήτησε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, Γεώργιος Δουκίδης.
Επέμεινε παράλληλα στην προώθηση της υποχρεωτικής σήμανσης CE. Επεσήμανε την ανάγκη
χρήσης αλουμινίου σε παραδοσιακούς οικισμούς
και διατηρητέα κτίρια και ζήτησε καλύτερο έλεγχο της αγοράς κόντρα στις αντιγραφές προϊόντων
και τις παράνομες εισαγωγές. Υπενθύμισε ότι
οι 8.000 επιχειρήσεις του κλάδου απασχολούν
40.000 άτομα και παρουσίασαν τζίρο άνω των 2,5
δισ. ευρώ πέρυσι.
Την πεποίθηση ότι ο κλάδος των δομικών υλικών
στην Ελλάδα “υποφέρει τα τελευταία χρόνια λόγω
λαθών σε εθνικό επίπεδο, αλλά και της παγκόσμιας κρίσης”, εξέφρασε ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Ελληνικών Βιομηχανιών Κεραμοποιίας (ΣΕΒΚ),
Ιωάννης Μαλιούρης. Ζήτησε τη δημιουργία περισσότερων εργαστηρίων δοκιμών πανελλαδικά και
τον έλεγχο της σωστής εφαρμογής σήμανσης CE.
Για τραγική κατάσταση της ελληνικής μεταποίησης έκανε λόγο ο πρόεδρος της ΑΛΟΥΜΥΛ και
πρώην πρόεδρος του ΣΒΒΕ, Γεώργιος Μυλωνάς,
προσθέτοντας ότι η κρίση ανέδειξε περίτρανα
τον παραμερισμό της μεταποίησης. “’Έπρεπε να
δράσουμε νωρίτερα. Τώρα είμαστε σε φάση που
αναρωτιόμαστε ποιο μέλος του ασθενούς πρέπει
να κόψουμε”, είπε χαρακτηριστικά. n

Με διάλεξη της Σάσας Λαδά, καθηγήτριας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο ΑΠΘ, συνεχίζεται στις
12 Νοεμβρίου ο κύκλος παρουσιάσεων σημαντικών αρχιτεκτόνων της Κ.Μακεδονίας, με τίτλο
«Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη», που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων.
Η διάλεξη, με τίτλο «Αρχιτεκτονική γραφή _ μνήμη, ταυτότητα, διαφορά», θα ξεκινήσει στις 7.30
το βράδυ, στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 2).
Η Σάσα Λαδά είναι καθηγήτρια του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Αρχιτέκτων του ΑΠΘ (1969), με
μεταπτυχιακές σπουδές σε θέματα Αρχιτεκτονικού προγραμματισμού και σχεδιασμού κτιρίων και
υπηρεσιών υγείας, Postgraduate Diploma CNAA,
MARU, Polytechnic of North London (1973).
Η διαδρομή της στην Αρχιτεκτονική έχει διαμορφωθεί από τη συνεχή και αλληλοεπηρεαζόμενη
συμμετοχή της, τόσο στην διδασκαλία όσο και
στην άσκηση του αρχιτεκτονικού έργου. Έχει διδάξει σε Αρχιτεκτονικές Σχολές και Πανεπιστήμια
της Ευρώπης και των ΗΠΑ, συμμετείχε σε διεθνή
συνέδρια και ενώσεις, έχει δημοσιεύσει άρθρα
και ερευνητικό έργο σε βιβλία και περιοδικά.
Έχει εκτεταμένο, βραβευμένο και δημοσιοποιημένο αρχιτεκτονικό έργο, διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και συμμετοχή σε εκθέσεις
αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Η θεωρητική και συνθετική της δουλειά έχει ιδιαίτερη έμφαση στην αρχιτεκτονική του δημόσιου
κτιρίου και χώρου και στο ρεπερτόριο της δουλειάς της συγκαταλέγονται κτίρια νοσοκομείων, δικαστικών μεγάρων, μουσείων, δημαρχείων κτλ.
Η διάλεξη θα σταθεί επιλεκτικά και θα σχολιάσει εκείνο το θεωρητικό και συνθετικό έργο,
που συμπυκνώνει μετα-τοπίσεις στον τρόπο που

αντιλαμβάνεται και εννοιολογεί την αρχιτεκτονική
θεωρία και πρακτική, αναδεικνύοντας οπτικές
και μεταφράσεις της αρχιτεκτονικής, που αντλούν
από τις κοινωνικά συγκροτημένες πολλαπλές νοηματοδοτήσεις του αστικού χώρου. n

Kτίριο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών στη Λάρνακα,
Κύπρος. Aρχιτεκτονικός
διαγωνισμός

Δημοτικό Βρεφοκομείο
Άγιος Στυλιανός-Νέο
Κτίριο, Θεσσαλονίκη.
Aρχιτεκτονικός διαγωνισμός με προεπιλογή

Ανασχεδιασμός του
κτιρίου της πρώην
Αθηναϊκής Ζυθοποιίας
ΦΙΞ σε Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Αθήνα.
Aρχιτεκτονικός διαγωνισμός με προεπιλογή

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΤΟ ΕΤΑΑ ΖΗΤΑ ΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Την άμεση πρόσληψη προσωπικού στο Ενιαίο
Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) στη
Θεσσαλονίκη με σύννομες ενέργειες, ζητά το
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι το
Ταμείο (ΤΣΜΕΔΕ) πρέπει να δημιουργήσει και να
στελεχώσει γραφεία στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.
Σύμφωνα με επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τον
πρόεδρο του ΕΤΑΑ, Ιωάννη Γαβρίλη, η ανάγκη
επίλυσης του χρονίζοντος προβλήματος είναι επιτακτική, καθώς η σημερινή έλλειψη προσωπικού
οδηγεί σε συσσώρευση εκκρεμοτήτων, με δυσάρεστα αποτελέσματα για τους ασφαλισμένους.
Το πλήρες κείμενο της επιστολής ακολουθεί:
«Σας έχουμε επισημάνει επανειλημμένα το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στο υποκατάστημα Ε.Τ.Α.Α. Θεσσαλονίκης. Με αφορμή το υπ’
αριθμ. πρωτ. 11682/28.9.2009 έγγραφο του τμήματος, ερχόμαστε για μια ακόμη φορά να σας αναφέρουμε, ότι η επίλυσή του αφορά αποκλειστικά
και μόνο το Ε.Τ.Α.Α.

»Σας επισημαίνουμε δε ότι κάθε κωλυσιεργία
επιφέρει την ολοένα διογκούμενη αδυναμία εξυπηρέτησης των συναδέλφων με δυσάρεστα αποτελέσματα για τους ασφαλισμένους.
»Έχει διαπιστωθεί ότι η στελέχωση του γραφείου της Θεσσαλονίκης με το υπάρχον προσωπικό
είναι ανεπαρκής για την εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων, δεδομένου ότι οι ανάγκες των μηχανικών συνεχώς αυξάνονται.
»Για την καλύτερη και υπεύθυνη λοιπόν εξυπηρέτηση των μηχανικών, την εύρυθμη λειτουργία των
υπηρεσιών, τον εξορθολογισμό των δαπανών, τη
σύννομη λειτουργία του ταμείου, απαιτείται άμεσα το Ε.Τ.Α.Α. (ΤΣΜΕΔΕ):
-Να προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με σύννομες ενέργειες
-Να δημιουργήσει και να στελεχώσει γραφεία
στους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας,
»Η ανάγκη επίλυσης του χρονίζοντος αυτού προβλήματος είναι επιτακτική και η επίλυσή του
εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από εσάς». n
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ΣΥΝ_ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Πόλο έλξης για επισκέπτες προερχόμενους από
διάφορα πεδία των Τεχνών –π.χ., φωτογράφους,
μουσικούς, ηθοποιούς- και όχι μόνο για αρχιτέκτονες, αποτέλεσε η έκθεση ΣΥΝ_ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ,
που ταξιδεύοντας από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο στην «Τεχνόπολις» στο Γκάζι.
Η έκθεση, που εντάχθηκε στην ενότητα «New
Media» του «Synch Festival», διοργανώθηκε
από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα
Κεντρικής Μακεδονίας, το Ελληνικό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής και το περιοδικό ΔΟΜΕΣ, με την
υποστήριξη της «Τεχνόπολις». Είχε διοργανωθεί
για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη το Φεβρουάριο
του 2008, από το ΤΕΕ/ΤΚΜ και τη HELEXPO.
Η διοργάνωση της έκθεσης στην Αθήνα διεύρυνε
ταυτόχρονα τον αρχιτεκτονικό διάλογο, επεκτείνοντας τον στο ευρύτερο κοινό της πόλης, που
επισκέπτεται κάθε χρόνο το φεστιβάλ Synch. Το
φεστιβάλ αυτό διοργανώνεται εδώ και έξι χρόνια
στην Αθήνα, ενώ από το 2007 φιλοξενείται στους
χώρους της «Τεχνόπολις» του Δήμου Αθηναίων.
Την έκθεση επιμελήθηκαν οι αρχιτέκτονες Γιώτα Αδηλενίδου, Σοφία Βυζοβίτη και Χριστίνα
Σπηλιώτη ενώ ο σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής
εγκατάστασης της έκθεσης έγινε από τις Γιώτα
Αδηλενίδου, Σοφία Βυζοβίτη, Χριστίνα Σπηλιώτη
και Εύα Σοπέγλου.
Στις ΣΥΝ_ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ παρουσιάστηκαν έργα από
τα γραφεία «Biothing» (Νέα Υόρκη), «Emergent»
(Λος Άντζελες), «Evan Douglis Studio» (Νέα Υόρκη), «Hyperbody» (TUDelft), «Minimaforms»
(Λονδίνο/ Νέα Υόρκη), «Servo» (Στοκχόλμη/
Λος Άντζελες/ Νέα Υόρκη), «Sinestezia» (Βελιγράδι/ Παρίσι), «Small Architecture» (Λονδίνο),
«SUBdV» (Λονδίνο/ Σάο Πάολο) και «Xefirotarch»
(Λος Άντζελες).
Η έκθεση έχει ως βασικό πυρήνα την παρουσίαση σύγχρονων αρχιτεκτονικών έργων, κατά την
παραγωγή των οποίων οι αρχιτέκτονες αντλούν
έμπνευση από το σύνολο κωδικών επικοινωνίας,
που στη γλώσσα των υπολογιστών αποκαλούμε
«αλγόριθμο». Στην ουσία, η έμπνευση προέρχε-

ται από τα ίδια ψηφιακά προγράμματα, που έχουν
τη δυνατότητα να αναπαραστήσουν ολόκληρες
ομάδες ανθρώπων, δρούσες με κοινή λογική.
Στα εγκαίνια της έκθεσης, στις 15 Ιουνίου, στο αμφιθέατρο «Γιάννης Ρίτσος» του «Αθήνα 9.84» στην
“Τεχνόπολις” Δήμου Αθηναίων, διοργανώθηκε
στρογγυλό τραπέζι με τους Greg Lynn (Greg Lynn
FORM), Ezio Blasetti (apomechanes.com), Peter
Macapia (labDORA), Thomas Modeen (Small
Architecture), Δημήτρη Παπαλεξόπουλο (Αν.Καθ.
Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ), Anne Save de
Beaureceuil (SUBdv), Theodore Spyropoulos
(Minimaforms).
n Ρομποτικά μηχανήματα και 3D…
O διεθνής φήμης Greg Lynn, παρουσιάζοντας ένα
μέρος από τα παλαιότερα και νεότερα έργα του,
εστίασε το ενδιαφέρον στη σχέση ανάμεσα στην
κατασκευή, τον υπολογιστή και τις γεννεσιουργές
διαδικασίες, τα οποία συμπληρώνονται με τη χρήση ρομποτικών μηχανημάτων για την κοπή τρισδιάστατων αντικειμένων.
Μίλησε για τη επανάληψη και τη μίξη παρόμοιων
στοιχείων, τις «αισθησιακές» μορφές, τις επιφάνειες και τα κελύφη, αναλύοντας τις έννοιες αυτές
σε μια σειρά από έργα, που ποικίλουν σε κλίμακα
(από κτίρια ώς αντικείμενα οικιακής χρήσης και
έπιπλα). Ανέπτυξε ζητήματα σχετικά με τα αρχέγονα και τις οικογένειες παραλλαγής, την επανάληψη και την προτυποποίηση, την περιπλοκή της
υφής και του σχεδίου, τη διάταξη συστατικών, την
ιεραρχία συστημάτων και συνάθροισης.
H Anne Save de Beauroceuil παρουσίασε ένα σύνολο από έργα της ομάδας SUBdv, αλλά και από
το ακαδημαικό έργο και την έρευνα της ομάδας,
στο «Diploma Unit» της Σχολής Architectural
Association.
n …Τo πλοίο του Θησέα και τα σμήνη
Ο Ezio Blasetti παρουσίασε έργα από τη συνεργασία του με την ομάδα «Biothing», ενώ ο Peter
Macapia το έργο του «Σμήνη» και το έργο που πρόσφατα εκτέθηκε στο Λονδίνο, “Ship of Theseus”,
στον εκθεσιακό χώρο “Nous”. Εμπνευσμένο από
το καράβι του Θησέα με τα 30 κουπιά που αντικαθίστανται από καινούργια ξύλα μετά την αποσύνθεση τους, το έργο αποτελεί ένα παράδειγμα
στο διαχρονικό ερώτημα των φιλοσόφων για τα
πράγματα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο Peter
σχεδίασε μια εγκατάσταση από 16 έντονα στροβυλώδεις μορφές γεννημένες από γεωμετρικές
και αλγοριθμικές διαδικασίες. Οι μορφές είναι
αναρτώμενες στον αέρα και έτσι κάποιος μπορεί
να δει κάθε μορφή να αλλάζει ριζικά από τη μια
κατάσταση στην επόμενη, παρ’ολο που κάθε μορφή είναι ακριβώς ίδια.
Ο Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, συντονιστής της
συζήτησης, παρουσίασε μια σειρά από έργα
φοιτητών μέσα από το ερευνητικό μεταπτυχιακό
πρόγραμμα της Σχολής Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ,
ο Theodore Spyropoulos παρουσίασε διαδραστικές και όχι μόνο αρχιτεκτονικές εγκαταστάσεις του γραφείου Minimaforms, ενώ ο Thomas
Modeen ένα τμήμα του έργου της ομάδας Small
Architecture.
Χορηγοί της έκθεσης ήταν οι εταιρείες:
ARTEMIDE ARCHITECTURAL, PETROMETAL,
PV Engineering Co, MUTOH, CPI. n
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ 2009

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ
JOSEP MONTANER

Μέχρι 26 Νοεμβρίου

30 Οκτωβρίου

Σειρά σημαντικών εκδηλώσεων, που περιλαμβάνουν διαλέξεις και ημερίδες, καμπάνιες εθελοντισμού και τη μοναδική έκθεση «Το εργαστήριο
του Μιρό στη Μαγιόρκα», θα πραγματοποιούνται
στη Θεσσαλονίκη μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου,
στο πλαίσιο των «Φθινοπωρινών Ημερών Πολυτεχνείου 2009».
Για τις εκδηλώσεις συνεργάστηκαν η κοσμητεία
της Πολυτεχνικής, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ και το Τελλόγλειο Ιδρυμα Τεχνών.
n Ημερίδα για την ενέργεια
Το πρόγραμμα άνοιξε στις 20/10, με την ημερίδα
για τον ενεργειακό σχεδιασμό στην Ελλάδα. Στην
ημερίδα, που ξεκίνησε στις 10 το πρωί, στο Τελλόγλειο, ομιλητές ήταν οι καθηγητές του ΑΠΘ, Ζ. Σαμαράς, Μ. Αντωνόπουλος-Ντόμης και Ν. Κυριάκης
και του ΕΜΠ, Π. Κάπρος, ο διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΗ, Τ. Αθανασόπουλος, ο ερευνητής Β’ ΕΚΕΤΑ, Δ. Γιαννακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΛΕΤΑΕΝ,
Ι. Τσιπουρίδης και ο αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ,
Α.Παπαδόπουλος. Την εκδήλωση διοργανώνει το
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών.
n Διάλεξη Montaner
Στις 30/10/2009, στις 20.00, θα πραγματοποιηθεί
διάλεξη του Josep Maria Montaner, καθηγητή
Σχεδιασμού και Αντιπρύτανη πολιτιστικών εκδηλώσεων της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Βαρκελώνης (ETSAB). (βλ. ξεχωριστό άρθρο στο «Τ»).
n Ημερίδα και σεμιννάριο εθελοντισμού
Την Πέμπτη 5/11, στις 9.00-11.00, θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Α.Τσούμης» της Πολυτεχνικής ημερίδα και σεμινάριο εθελοντισμού
για την ανακύκλωση των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων. Μεταξύ άλλων, θα αναφερθούν θέματα
σχετικά με το ρόλο του εθελοντισμού, την πιλοτική
εφαρμογή συστημάτων β ανακύκλωσης στον προαύλιο χώρο για απόβλητα, ογκώδη απορρίμματα ή
συσκευασίες και τηγανέλαια.
Στις 5/11/2009 και 6/11/2009 θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Εθελοντισμός στην πράξη»,
που περιλαμβάνει εξορμήσεις εθελοντών από την
Πολυτεχνική Σχολή για τη συλλογή απορριμμάτων
πόρτα-πόρτα, με στόχο την ευαισθητοποίηση των
πολιτών και των επαγγελματιών. Κατά τη διάρκεια
της καμπάνιας θα υπάρξουν κάδοι αποθήκευσης
ανακυκλώσιμων υλικών, τοποθετημένοι στον
προαύλιο χώρο της Πολυτεχνικής.
n Διάλεξη Radermacher
Τη Δευτέρα 23/11, διοργανώνεται –σε συνεργασία
με το Δίκτυο Βιώσιμης Ανάπτυξης ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης- διάλεξη του καθηγητή Franz Josef Radermacher, με τίτλο «Η διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης ως ένα μοιραίο
ζήτημα: Προσπάθεια κατάταξης της οικονομικής
κρίσης». Η διάλεξη θα ξεκινήσει στις 20.30, στην
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Goethe-Institut. Θα
γίνει στα γερμανικά με μετάφραση στα ελληνικά.
Ο ομιλητής θα αναφερθεί στις μελλοντικές προοπτικές της ανθρωπότητας, με δεδομένη την εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού, τα προβλήματα των
πόρων και την απειλή της κλιματικής κρίσης, την
ψαλίδα μεταξύ πλούσιων και φτωχών και τις συγκρούσεις μεταξύ των πολιτισμών.
n Προς τιμή του Π. Ντοκόπουλου
Την Πέμπτη 26/11, τέλος, στις 13.00-15.00, θα
πραγματοποιηθεί εκδήλωση προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Πέτρου Ντοκόπουλου, στο αμφιθέατρο «Π.Παναγιωτόπουλος» της Πολυτεχνικής
Σχολής. n

Διάλεξη του πολυβραβευμένου Ισπανού αρχιτέκτονα, ιστορικού αρχιτεκτονικής και συγγραφέα
Josep Maria Montaner, διοργανώνουν στις 30/10,
στη Θεσσαλονίκη, η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής
Σχολής και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, το
ΤΕΕ/ΤΚΜ και το Τελλόγλειο Ιδρυμα, στο πλαίσιο
της έκθεσης «Ο Μιρό της Μαγιόρκα».
Η διάλεξη, με θέμα «Ο Josep Lluis Sert και οι
πρωτοπορίες», θα ξεκινήσει στις 8 το βράδυ, στις
εγκαταστάσεις του Τελλόγλειου, στον αύλειο χώρου του οποίου θα υπάρχει και εγκατάσταση–περίπτερο, που επιμελήθηκε το Τμήμα Αρχιτεκτόνων
ΑΠΘ, η οποία είναι πρόπλασμα του εργαστηρίου
του Μιρό στη Μαγιόρκα, σε κλίμακα 1:2. Το περίπτερο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο της διάλεξης.
n Η διάλεξη του Montaner
Η διάλεξη του Montaner περιλαμβάνει τρεις ενότητες: α)την πρώτη περίοδο του έργου του Sert
στην Καταλονία και τις επαφές του με τον Le
Corbusier, β)την περίοδο της Αμερικής και την
σχέση του με εικαστικούς καλλιτέχνες καθώς και
τις θεωρητικές του θέσεις για τον αστικό σχεδιασμό και γ)τα έργα του στην Ευρώπη, κυρίως στο
χώρο των μουσείων και ειδικότερα το εργαστήρι
του Miró στη Μαγιόρκα, το κτίριο της Fondation
Maeght στο Saint Paul – de – Vence στη Γαλλία
και στο Μουσείο Miró της Βαρκελώνης.
Ο Josep Maria Montaner γεννήθηκε το 1954 στη
Βαρκελώνη, όπου σπούδασε στην Αρχιτεκτονική
Σχολή παίρνοντας το δίπλωμα του το 1977 και το
διδακτορικό του το 1983 για το οποίο βραβεύτηκε
από το Ίδρυμα Καταλανικών Σπουδών. Είναι καθηγητής της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και αντιπρόεδρος πολιτιστικών δράσεων της Αρχιτεκτονικής Σχολής της Βαρκελώνης.
Έχει γράψει πολλά βιβλία με αντικείμενο τα κτίρια
μουσείων καθώς και τον μοντερνισμό και τις πρωτοπορίες του 20ου αιώνα στην Καταλονία. Επισκέπτης καθηγητής στην Architectural Association
στο Λονδίνο το 1987 και υπότροφος της Ισπανικής
Ακαδημίας της Ρώμης την ίδια χρονιά. Έχει δώσει διαλέξεις σε πολλές αρχιτεκτονικές σχολές,
μουσεία και γκαλερί τέχνης στην Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, Αγγλία, Αυστρία, Δανία,
Ιαπωνία, Μεξικό, Βραζιλία, Βενεζουέλα, Κόστα
Ρίκα, Πουέρτο Ρίκο, Χιλή, Περού, Αργεντινή και
ΗΠΑ. Είναι επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Ricardo Palma της Λίμα στο Περού.
Bραβεύτηκε επανειλημμένα για το συγγραφικό
του έργο. Έχει δουλέψει ως αρχιτέκτονας σχεδιάζοντας κατοικίες, μουσεία και εκθέσεις. Μαζί
με τον Carlos Ferrater σχεδίασε το Βιομηχανικό
Μουσείο στο Manlleu κοντά στην Βαρκελώνη.
n Το περίπτερο …του Μιρό
Το τμήμα αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής
συμμετείχε στο σχεδιασμό της ενότητας της έκθεσης που παρουσιάζει τη σχέση του Μιρό με τον
αρχιτέκτονα Josep Lluis Sert, ο οποίος σχεδίασε
το εργαστήριο όπου ο ζωγράφος δημιούργησε
τα περισσότερα από τα έργα που παρουσιάζονται
στην έκθεση αυτή.

Επίσης στον αύλειο χώρο του Τελλογλείου Ιδρύματος, για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κατασκευάστηκε με πρωτοβουλία της
Κοσμητείας της Πολυτεχνικής Σχολής και με την
επιμέλεια του Νίκου Καλογήρου και της Αλκμήνης Πάκα, μια ανεξάρτητη εξωτερική αρχιτεκτονική εγκατάσταση - πρόπλασμα του εργαστηρίου
του Μιρό σε κλίμακα 1:2, το οποίο υλοποιήθηκε
με οδηγό τα αρχικά σχέδια του Sert που περιλαμβάνονται στην έκθεση.
Στο πλαίσιο της διάλεξης θα γίνει και παρουσίαση της εγκατάστασης - περιπτέρου. Επιλέχθηκε η
λογική της σύνθεσης κατ΄αναλογία που επιχειρεί
την απόδοση τιμής στην αρχιτεκτονική σύλληψη
του Josep Lluis Sert και την εικαστική μυθοπλασία του Joan Miró.
Κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από ένα σύγχρονο ελαφρύ υλικό, το αλουμίνιο, - σύμφωνα
με την οικονομία που απαιτείται για την απόδοση της αρχιτεκτονικής ιδέας ενός κτίσματος στο
πρόπλασμά του -, η κατασκευή αυτή επιχειρεί να
αποδώσει τη γεωμετρία και τις συνθετικές αρχές
του κτιρίου διατηρώντας την οργάνωση και δομή
των δύο κυρίων όψεων, αποδίδοντας με ακρίβεια
τη μορφολογία της στέγης καθώς και όλων των
ανοιγμάτων .
Η ένταξη του περιπτέρου στην Έκθεση « Ο Μιρό
στη Μαγιόρκα» και η εγκατάστασή του στον προαύλιο χώρο του Τελλογλείου Ιδρύματος προτάθηκαν από την Αλεξάνδρα Γουλάκη-Βουτυρά, το
Μάριο Ελευθεριάδη και το Νίκο Μουσιόπουλο, ο
οποίος συντόνισε τη διαδικασία υλοποίησης. Την
αρχιτεκτονική επιμέλεια της υλοποίησης ανέλαβαν ο Νίκος Καλογήρου και η Αλκμήνη Πάκα. Ο
ρόλος του τεχνικού συμβούλου και κατασκευαστή
ανατέθηκε στην Octanorm Hellas Α.Ε. υπό την καθοδήγηση του Νίκου Ερμείδη, και ο αρχιτέκτονας
της εταιρείας Δημήτρης Χουμαΐδης εκπόνησε τη
μελέτη εφαρμογής. Το κύριο μέρος των δαπανών
κάλυψαν η Κοσμητεία της Πολυτεχνικής Σχολής
και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ. n
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Αποτίµηση φέρουσας ικανότητας
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Επισκευές
Ενισχύσεις
Επισκευή ενίσχυση φέροντος οργανισμού
Αποκατάσταση βλαβών Οπλ. Σκυροδέματος
�
�

� 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 )

Τηλ.: 2310 831 195 · Κιν. 6947 847 240
Επιστημονική - Τεχνική υποστήριξη
Μάρα Θεοχάρη
Πολ. Μηχ. Πολυτεχν. Πατρών
dometrontest@gmail.com
Kataxorisi.indd 1

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

Αρχαιολογικού Μουσείου 28 · Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 85 82 84 · Κιν. 6958 17 88 90
epivlavon@yahoo.gr
19.10.2009 14:56:23 Uhr

10/384
ΤΕΥΧΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Philip
Tsiaras με τίτλο «The
supereal – Εξωπραγματικό», 9 Οκτωβρίου
– 6 Δεκεμβρίου 2009,
Μουσείο Φωτογραφίας (λιμάνι), Θεσσαλονίκη.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «ΑΝΙΣΧΥΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ / τοπογραφία του δημόσιου
φόνου στη Θεσσαλονίκη»,
της ομάδας «Κτιστό Συμβάν», 17 Οκτωβρίου - 18
Νοεμβρίου 2009, Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο πλαίσιο της 2ης
Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, Κτίριο Δικηγορικού
Συλλόγου (Τσιμισκή 103),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η αρχιτεκτονική ως εικόνα»,
6 Νοεμβρίου 2009 – 31
Ιανουαρίου 2010, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνημείων, Μουσείο Βυζαντινού
Πολιτισμού, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
με τίτλο «Paint-id, Σύγχρονη Ζωγραφική στην
Ελλάδα», 18 Σεπτεμβρίου – 29 Νοεμβρίου 2009,
Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Άνθρωποι και Αντικείμενα:
Σχέσεις Ζωής», νέα αποκτήματα από δωρεές στο
Μουσείο, 29 Σεπτεμβρίου
2009 – 29 Ιουνίου 2010,
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο ΜακεδονίαςΘράκης (Βασ. Όλγας 68),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «H Μαγεία του Κεχριμπαριού:
φυλαχτά και κοσμήματα
από τη Μεγάλη Ελλάδα
και τη Μακεδονία», 21
Ιουλίου 2009 – 15 Φεβρουαρίου 2010, Αρχαιολογικά Μουσεία Θεσσαλονίκης και Potenza, με
τη σύμπραξη του Ιταλικού
Μορφωτικού Ινστιτούτου
Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα του ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού, με την
υποστήριξη του ιταλικού
Υπουργείου Εξωτερικών,
αίθουσα «Ι. Βοκοτοπούλου» του Α.Μ.Θ., Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό
από τον Υπερρεαλισμό στο εργαστήρι της
Μαγιόρκα», με έργα
των Victor Brauner,
Marcel Duchamp,
Max Ernst, Paul
Klee, Andre Masson,
Roberto Matta,
Francis Picabia, Man
Ray, 16 Οκτωβρίου
2009 – 31 Ιανουαρίου 2010, Τελλόγλειο
Ίδρυμα (Αγ. Δημητρίου
159Α), Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ «Ο Μιρό της Μαγιόρκα», με πάνω από 400
έργα, 6 Σεπτεμβρίου 2009 – 5 Φεβρουαρίου 2010,
Τελλόγλειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Pilar
i Joan Mirό της Μαγιόρκα, Τελλόγλειο Ίδρυμα (Αγ.
Δημητρίου 159Α), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το όμορφο δεν είναι παρά
η αρχή του τρομερού», διερεύνηση της σχέσης
του έργου 25 νέων ελλήνων καλλιτεχνών και
αρχιτεκτόνων με θεματικές, αντικείμενα και
μορφές της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, 17
Οκτωβρίου 2009 – 10 Ιανουαρίου 2010, Μονή
Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

44α ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2009, Δήμος Θεσσαλονίκης:
• 3/10–13/11/2009, αναδρομική έκθεση φωτογραφίας του ελληνικής καταγωγής Philip Tsiaras, στο
πλαίσιο του κύκλου «Έλληνες της διασποράς», Μουσείο Φωτογραφίας
• 20/10-22/11/2009: έκθεση ζωγραφικής του Χρίστου Καρά, Casa Bianca
• 20/10-18/12/2009: έκθεση ζωγραφικής του Γιώργου Τσακίρη, με τίτλο «Οικογενειακή υπόθεση
2», Βαφοπούλειο
• 21/10-29/11/1009: Έκθεση χαρτών από τις συλλογές των Αλέξανδρου Γαρύφαλλου και Σάββα Δεμερτζή «Χαρτογραφώντας τα βήματα του Αποστόλου Παύλου», Λουτρά Παράδεισος
• 23/10-23/11/2009: «Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα», με έργα
από τις συλλογές των Γιώργου Πατιερίδη και Κώστα Σταμάτη, ΕΜΣ
• 25/10-1/11/2009: Έκθεση graffiti 9 Directions, Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας
• 26/10-15/11/2009: έκθεση ζωγραφικής του Γιάννη Λασηθιωτάκη, με τίτλο «Μέρες επίγειες», ΔΕΘ
• 27/10-8/11/2009: Έκθεση φωτογραφιών του Λάζαρου Ακκερμανίδη, με τίτλο «Το έπος του ‘40»,
σε συνεργασία με το Σωματείο “Παναγία Σουμελά”, Κέντρο Ιστορίας
• 8/10-20/11/2009: Έκθεση ζωγραφικής, σχεδίων χαρακτικής, του Μάρκου Καμπάνη, με τίτλο
«Άγιον Όρος» σε συνεργασία με την Αγιορείτικη Εστία, κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη
• 23/10-23/11/2009: Έκθεση χαρακτικών σε βιβλία και εφημερίδες της Ευρώπης, με τίτλο «Τα χαρακτικά της Θεσσαλονίκης από τον 15ο έως και τον 19ο αιώνα», φουαγιέ ΕΜΣ
• 11/11/2009-09/12/2009: Αναδρομική έκθεση ζωγραφικής – κατασκευών «Zαχαρίας Κουμπλής,
1989 - 2009», Δημοτική Πινακοθήκη (Βασ. Όλγας 162 & 25ης Μαρτίου)
• Από 6/11/2009: Έκθεση γλυπτικής «Καλλιτέχνες 10ου & 20ου αιώνα», Μέγαρο Μουσικής
• 12/10-13/11/2009: Έκθεση φωτογραφίας του Νόρμπερτ Ένκερ «Οριακή περίπτωση: Η πτώση του
τείχους του Βερολίνου», Ινστιτούτο Γκαίτε
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ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ με
γενικό τίτλο «Μάγια, ξόρκια, φυλαχτά
- Η μαγεία στον αρχαίο και χριστιανικό
κόσμο» για ενήλικες και παιδιά καθώς
και εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο
«Άμπρα – Κατάμπρα. Πέτρα, Χώμα και
Νερό γίνε σπίτι μαγικό» για παιδιά Ε’
και Στ’ τάξης Δημοτικού, μέχρι τέλος
Νοεμβρίου 2009, Εφορεία Νεωτέρων
Μνημείων (Μουσών 47, Άνω Πόλη),
Θεσσαλονίκη.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ
ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ

50ό ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
με τίτλο «Why
cinema now?»,
13 – 22 Νοεμβρίου
2009,
Θεσσαλονίκη.

Μέχρι 29 Νοεμβρίου

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με θέμα «Ανάδειξη της αθλητικής ιστορίας και του ολυμπιακού πνεύματος. Ολυμπιακοί Αγώνες», Ολυμπιακό Μουσείο (3ης Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Γυάλινος κόσμος»,
μια έκθεση για το γυαλί στην Αρχαία Μακεδονία και
τη Θράκη, 20 Σεπτεμβρίου 2009 – 31 Δεκεμβρίου
2010, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του 2ου εργαστηρίου, με έργα των Τούλας
Ζερβού, Ηλία Μαμαλιόγκα, Χριστιανού Μυλωνά, Γιάννη Σταμενίτη, Άντρης Καψάλη και Μαρίας Χατζηγεωργίου, 17 Οκτωβρίου – 7 Νοεμβρίου 2009, γκαλερί
Tettix (Τσιμισκή – Διαλέττη 3), Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΔΙΑΛΕΞΗ της Σάσας
Λαδά, με τίτλο «Αρχιτεκτονική γραφή _ μνήμη,
ταυτότητα, διαφορά»,
Πέμπτη 12 Νοεμβρίου
2009, στο πλαίσιο της σειράς παρουσιάσεων – διαλέξεων «Αρχιτέκτονες στη
Θεσσαλονίκη», ΤΕΕ/ΤΚΜ,
Βυζαντινό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ, με θέμα «Πυρηνική Ενέργεια. Λύση
για την κλιματική αλλαγή
ή απειλή στο περιβάλλον;», 9 Δεκεμβρίου 2009,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, ξενοδοχείο
Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ, με
θέμα «Ανάδειξη της
αθλητικής ιστορίας και
του ολυμπιακού πνεύματος. Ολυμπιακοί Αγώνες»,
Ολυμπιακό Μουσείο (3ης
Σεπτεμβρίου & Αγ. Δημητρίου), Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Ορυκτός Πλούτος και Τοπικές
Κοινωνίες», 25 Νοεμβρίου 2009, ΤΕΕ, ξενοδοχείο
ACROPOL (Πειραιώς 1,
Ομόνοια), Αθήνα.

ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
με τίτλο «Υπερβόρειες διαθλάσεις της
ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής», για την
αρχιτεκτονική της
Σκανδιναβίας (ΔανίαΝορβηγία-ΣουηδίαΦινλανδία), 14/10/2009
– 16/09/2010, Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, Αθήνα.

ΣΥΜΠΟΣΙΟ με τίτλο «New Frontiers
in Chemical &
Biochemical
Engineering», 26 – 27
Νοεμβρίου 2009, τιμής
ένεκεν στους καθηγητές
Αναστάσιο Καράμπελα
και Σταύρο Νυχά για τη
συνεισφορά τους στην
επιστήμη και στην εκπαίδευση των χημικών
μηχανικών στην Ελλάδα,
με την υποστήριξη του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης, Θεσσαλονίκη

Σε ένα οδοιπορικό στα «χνάρια» του Αποστόλου Παύλου καλεί κατοίκους
και επισκέπτες της Θεσσαλονίκης το Ευρωπαϊκό Κέντρο Επικοινωνίας,
Πληροφόρησης και Πολιτισμού - Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής
Κληρονομιάς – Εθνική Χαρτοθήκη (ΕΚΕΠΠ-ΕΚΕΧΧΑΚ), σε συνεργασία με
την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και
Νεολαίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη Δημοτική Πινακοθήκη.
Η πρόσκληση διατυπώνεται στο πλαίσιο της έκθεσης «Χαρτογραφώντας τα
βήματα του Αποστόλου Παύλου», που θα διαρκέσει μέχρι τις 29 Νοεμβρίου
και έχει ως στόχο τη συγκέντρωση και απεικόνιση –για πρώτη φορά- της
θεολογικής παρουσίας του Αποστόλου Παύλου στην Παλαιοχαρτογραφία.
Το πρωτογενές χαρτογραφικό υλικό της έκθεσης, που φιλοξενείται στα Λουτρά Παράδεισος (Μπέη Χαμάμ), Εγνατία & Αριστοτέλους, προέρχεται από
τους συλλέκτες Αλέξανδρο Γαρύφαλλο και Σάββα Δεμερτζή.
Ο Απόστολος Παύλος συγκίνησε διαχρονικά τους χαρτογράφους, οι οποίοι
αποτύπωσαν τις περιοδείες του στους χάρτες τους. Έτσι, η έκθεση τέτοιων
χαρτών είναι ιδιαίτερα σημαντική για λόγους θρησκευτικούς, πολιτιστικούς,
χαρτογραφικούς, συλλεκτικούς, αλλά και εθνικούς.
Ο Παύλος αναγνωρίσθηκε ως ισαπόστολος και άγιος, ονομάσθηκε ο πρώτος μετά τον ένα και ήταν μία από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες της
πρώιμης εποχής του Χριστιανισμού. Λόγω του ιεραποστολικού του έργου
στις χώρες των εθνικών, σε τμήμα της Ευρωπαϊκής Ηπείρου, πήρε το όνομα
“Απόστολος των εθνών”.
Ο Απόστολος Παύλος είναι αυτός που μετέφερε και εδραίωσε με το έργο του
και τη διδασκαλία του το Χριστιανισμό στην Ευρώπη, αυτός που μεταλαμπάδευσε στα έθνη τη φλόγα του Ευαγγελίου. Και ακόμη περισσότερο, πάνω στα
κηρύγματά του βασίστηκε ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, τα πνευματικά θεμέλια
του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, η πνευματική κληρονομιά της Ευρώπης.
Έτσι, ο Απόστολος των Εθνών αγωνίστηκε και μαρτύρησε, για να δημιουργήσει μια ενωμένη χριστιανική κοινωνία, ανεξάρτητη από φυλές, έθνη και διακρίσεις. Με τις περιοδείες του δίδαξε το λόγο του Κυρίου σε πολλές πόλεις
στη Μικρά Ασία, την Κύπρο, τη Μακεδονία, την υπόλοιπη Ελλάδα, την Ιταλία
και, πιθανόν, στην Ισπανία και τη Γαλλία.
Οι περιοδείες αυτές απεικονίζονται στους περίπου 40 χάρτες της έκθεσης
που συντάχθηκαν από τον 16ο μέχρι το 19ο αιώνα. Οι χαρτογράφοι στόχευσαν στην εκλαϊκευμένη παιδευτική αξία των χαρτών αυτών, διευκολύνοντας
τους αναγνώστες να κατανοήσουν τις πορείες και να αποκτήσουν οπτική
μνήμη του γεωγραφικού χώρου στον οποίο έδρασε ο Απόστολος. Επί πλέον,
τα διάχωρα με τις μικρογραφικές εικαστικές παραστάσεις από τη ζωή και
το έργο του Παύλου, λόγω της θρησκευτικής και συναισθηματικής φόρτισης
την οποία προκαλούσαν, διευκόλυναν την απομνημόνευση εκ μέρους των
αναγνωστών των μεγάλων γεγονότων, τα οποία αποτέλεσαν σταθμούς όχι
μόνο της ζωής του Παύλου, και κατ’ επέκταση του Χριστιανισμού, αλλά και
της παγκόσμιας ιστορίας.
Ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 18:00, Σάββατο
– Κυριακή 10:00 – 14:00- Δευτέρα κλειστά
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
n ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ
(εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 3316/05, άνω του κοινοτικού ορίου)
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Διευθυντής : Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, αρχιτέκτων μηχανικός
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Τμηματάρχης : Μαρία Ζουρνά, αρχιτέκτων μηχανικός
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Κατερίνα Δαναδιάδου, Αρχιτέκτων Μηχανικός
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:
Κατερίνα Μπλέτσα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Δήμος Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος
Κλειώ Αρβανιτίδου, Πολιτικός Μηχανικός, Δήμος Θεσσαλονίκης
Δημήτρης Γαληνός, Αρχιτέκτων Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.
Νίκος Μαντζαβίνος, Τοπογράφος Μηχανικός, εκπρόσωπος Ο.Ρ.ΘΕ.
Αθηνά Τζιόβα, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Δήμου Αγίου Παύλου
Άννα Δημούλη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, γραμματέας
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007
ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ: ΜΑΙΟΣ 2009
ΕΚΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 145 στρέμματα
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΘΗΣΕΑΣ
n EKΘEΣH - ΠAPOYΣIAΣH ΠPOTAΣEΩN
Οι τρεις προκαταρκτικές μελέτες για την Πολεοδομική, Κυκλοφοριακή και Περιβαλλοντική Ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής των Κοιμητηρίων της Ευαγγελίστριας, θα εκτίθενται στον Εκθεσιακό Χώρο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του
Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, από τις 6 έως τις 30 Νοεμβρίου 2009.
Ώρες λειτουργίας της έκθεσης : Δευτέρα – Παρασκευή : 09:00 – 14:00
Εγκαίνια έκθεσης : Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2009, στις 19:00.
Η παρουσίαση των προτάσεων από τους μελετητές θα γίνει την Παρασκευή 6
Νοεμβρίου 2009 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Διαλέξεων του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, Αγγελάκη 13, 1ος όροφος.
• Η «Ευρύτερη Περιοχή Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας», ως περιοχή μελέτης,
ορίζεται από το ανατολικό τείχος της Θεσσαλονίκης, από τις οδούς Ολυμπιάδος και Αγίου Δημητρίου, καθώς και από τα διοικητικά όρια μεταξύ των Δήμων
Θεσσαλονίκης και Αγίου Παύλου, και από το ρέμα / χείμαρρο Αγίου Παύλου.
Σε επαφή με το ανατολικό όριο του ιστορικού κέντρου της πόλης, αποτελεί
μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιοχές του κέντρου της Θεσσαλονίκης, με
πληθώρα αρχαιολογικών, πολιτιστικών μνημείων και πρασίνου που της προσδίδουν υπερτοπική σημασία. Ωστόσο, παρά την ιδιαιτερότητά της, η περιοχή
αφενός δεν έχει αξιοποιηθεί κατά το μέγιστο των υφιστάμενων δυνατοτήτων σε
ό,τι αφορά την ανάδειξη των χαρακτηριστικών της και το άνοιγμά της στο κοινό
της πόλης και αφετέρου επιβαρύνεται ιδιαίτερα από το ισχύον κυκλοφορικό
καθεστώς. Πρόκειται για μια περιοχή εκτός σχεδίου πόλης που εφάπτεται με
το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης της Θεσσαλονίκης και εν μέρει με το εγκεκριμένο σχέδιο του Δήμου Αγίου Παύλου, ενώ βρίσκεται πολύ κοντά στα όρια του
περιαστικού δάσους.
Η περιοχή μελέτης χαρακτηρίζεται από:
• τα Κοιμητήρια Ευαγγελίστριας, Διαμαρτυρομένων και Αρμενικής Κοινότητας,
που είναι χαρακτηρισμένα ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία
• το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» που είναι χαρακτηρισμένο ως έργο τέχνης
μαζί με τον περιβάλλοντα χώρο του
• τους «Κήπους του Πασά», που έχουν χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και ιστορικό διατηρητέο μνημείο
• το Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη, χαρακτηρισμένο ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο
• ενδείξεις για την ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων ανατολικού ρωμαϊκού
– παλαιοχριστιανικού νεκροταφείου της πόλης
• τα ανατολικά Ρωμαϊκά και Βυζαντινά Τείχη της Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό
με τη ζώνη πρασίνου που εκτείνεται κατά μήκους τους και αποτελεί τμήμα του
ανατολικού αρχαιολογικού περιπάτου της Θεσσαλονίκης
• τμήμα του ανατολικού προτειχίσματος, που αποκαλύφθηκε το 2002 σε ερ-

Επιμέλεια: Σοφία Παρθενοπούλου, Δήμος Θεσσαλονίκης, Μ.Χ.Π.Π.Α.

γασίες διάνοιξης της οδού Κάστρων από το Δήμο Θεσσαλονίκης σε εφαρμογή
εγκεκριμένης από το ΥΠ.ΠΟ. μελέτης
• την παρουσία μεμονωμένων χρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος, όπως ο
βρεφονηπιακός σταθμός και το φυτώριο του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι χώροι
αθλοπαιδιών και το σχολικό συγκρότημα του 7ου Γυμνασίου – Λυκείου Άνω
Πόλης Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προσβλέποντας στην εφαρμογή μιας πρότυπης ανάπλασης που να διακρίνεται για την πολεοδομική της πρωτοτυπία και την ισορροπημένη της σχέση με το περιβάλλον, επέλεξε ως καταλληλότερη διαδικασία
την εκπόνηση, σε πρώτο στάδιο, τριών προκαταρκτικών μελετών, καθώς πρόκειται για έργο σύνθετο που επιδέχεται εναλλακτικές λύσεις.
Βασική επιδίωξη του διαγωνισμού ήταν η διατύπωση μιας συνολικής πρότασης ανάπλασης που να συνδυάζει :
• τη επίλυση των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων της εκτός σχεδίου περιοχής σε
συνδυασμό με τη βέλτιστη ανάδειξη των υφιστάμενων διατηρητέων χώρων και
την εξασφάλιση των απαιτούμενων ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης
για την κάλυψη των αναγκών των κοινωφελών χώρων που εμπίπτουν εντός της
περιοχής
• τη δημιουργία ενός νέου οδικού άξονα, που σε συνδυασμό με την υφιστάμενη οδό Ελένης Ζωγράφου – Κάστρων, θα ανακουφίσει κυκλοφοριακά τη
σύνδεση του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αγίου Παύλου, την Άνω Πόλη
και την περιφερειακή οδό, ενώ παράλληλα θα αποτελεί ένα τεχνικό έργο που
θα διακρίνεται για τις τεχνικές του προδιαγραφές, την αισθητική του σύλληψη
και την ισορροπημένη σχέση του με το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της
γύρω περιοχής
• την αντιπλημμυρική προστασία και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής γύρω από το μοναδικό ορατό τμήμα του χειμάρρου Αγίου
Παύλου (Ευαγγελίστριας), με προτάσεις για την εξυγίανση και αξιοποίησή του
ως χώρου πρασίνου, σε συνέχεια της γειτονικής έκτασης των «Κήπων του
Πασά», αλλά και κατ’ επέκταση ως ζωντανό τμήμα ενός «πράσινου» περιπάτου που θα συνδέει το μνημειακό συγκρότημα των Κοιμητηρίων και θα τις
αποδίδει στο κοινό της πόλης με τη μορφή «Μνημειακού Πάρκου», εμπλουτίζοντας τη φυσιογνωμία του κέντρου της πόλης με ένα νέο πόλο προσέλκυσης
επισκεπτών
• τη βέλτιστη ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την περιοχή μελέτης και την ανάπτυξη του δημοσίου χώρου ως συνδετικού στοιχείου των ελεύθερων χώρων
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκήρυξε το 2007 αρχιτεκτονικό – πολεοδομικό διαγωνισμό μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3316/05 (με
προεπιλογή). Μεταξύ των συμπράξεων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον, επιλέχθηκαν, κατόπιν αξιολόγησης, τρεις, στις οποίες ανατέθηκε η εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, προκειμένου να επιλεγεί ο ανάδοχος της προμελέτης.
Οι προτάσεις / προκαταρκτικές μελέτες που υποβλήθηκαν, παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον, κυρίως όσον αφορά τις προοπτικές δημιουργίας ενός
μητροπολιτικού πάρκου και τη χάραξη ενός νέου οδικού άξονα που θα συνδέει
το κέντρο της Θεσσαλονίκης με το Δήμο Αγ.Παύλου, την Άνω Πόλη, το Θέατρο
Δάσους και την περιφερειακή οδό.
Κατά τη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των Προσφορών από την ορισθείσα Επιτροπή Διαγωνισμού, διαπιστώθηκε ωστόσο ότι ενώ οι Τεχνικές
Προσφορές (προκαταρκτικές μελέτες) ήταν πλήρεις και παραδεκτές, οι Οικονομικές Προσφορές των διαγωνιζόμενων περιείχαν στοιχεία ακυρότητας,
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Κατά συνέπεια η διαδικασία του
διαγωνισμού ολοκληρώθηκε χωρίς την ανάθεση της προμελέτης.
Με δεδομένο ότι η σκοπιμότητα του έργου είναι ευρύτερη του πλαισίου αναβάθμισης μιας συγκεκριμένης περιοχής μελέτης, έχοντας υπερτοπική σημασία για το σύνολο της πόλης, τόσο λόγω της σπουδαιότητας των ιστορικών
τόπων που φιλοξενεί και οι οποίοι θα αναδειχθούν, αλλά και της εξαιρετικής
ευκαιρίας για τη δημιουργία ενός εκτεταμένου και ενιαίου χώρου πρασίνου
και αναψυχής σε επαφή με το περιαστικό δάσος της πόλης, καθώς επίσης
και λόγω της αναμενόμενης κυκλοφοριακής διευθέτησης με έναν νέο οδικό
άξονα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα επανέλθει το συντομότερο με την εκ νέου
προκήρυξη του συνόλου ή τμημάτων του έργου.
Οι τρείς προτάσεις / προκαταρκτικές μελέτες που υποβλήθηκαν κατά σειρά
αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών είναι:
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Α’ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμπράττοντες μελετητές:
Α. Νουκάκης & συνεργάτες Ε.Ε., Μ. Παντελιά,
Γ.Μ. Χατζηστεργίου, Μ. Παρασκευόπουλος,
Χ. Αρβανιτάκης, Δ. Αναγνωστόπουλος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Ειδική σύμβουλος: Μ. Μπαμπάλου – Νουκάκη,
Αρχιτέκτων

Η επανερμηνεία αυτού του χώρου, ως ενός κατακερματισμένου τόπου στις παρυφές της πόλης, αποτελεί
τον κύριο στόχο προσέγγισης του θέματος. Ο τόπος
εκτός των τειχών (extra munos), αποτελούσε πάντα
χώρο ταφής. Μια ζώνη ορισμένη, εγκλωβισμένη ανάμεσα στο τείχος και το ρέμα που σήμερα είναι κατειλημμένη από:
- τον εκτεταμένο χώρο των νεκροταφείων διαφόρων
χριστιανικών δογμάτων
- το νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», που αποτελεί και
το κύριο λειτουργικό στοιχείο, με σοβαρές απαιτήσεις
οργάνωσης προσπέλασης οχημάτων και πεζών
- τους «Κήπους του Πασά»
- το διατηρητέο Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη, σε περίοπτη θέση
- τα εμβόλιμα θέματα : σχολείο, παιδικός σταθμός, φυτώριο
Στο χώρο αυτό αναγνωρίζονται τρία έντονα χαρακτηριστικά:
- η ιστορικότητα, με κύριο τοπόσημο το τείχος, ως επιβλητικό στοιχείο που καθορίζει την ταυτότητα του χώρου, διάσπαρτα αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά και οι
κατά τόπους αναφορές σε γεγονότα και προηγούμενες
χρήσεις π.χ. Αγίασμα Αγίου Παύλου, Βουλγάρικο Νεκροταφείο, Μηχανουργείο Αξυλιθιώτη.
- το φυσικό τοπίο, ως συνέχεια του περιαστικού πρασίνου της πόλης, με κύριο στοιχείο το ρέμα και τους
Κήπους του Πασά
- οι διακριτοί τόποι, που λειτουργούν ως αυτοαναφερόμενα συστήματα, όπως τα Νεκροταφεία, το Νοσοκομείο, τα Φυτώρια, ο παιδικός σταθμός, οι Κήποι του
Πασά.
Ο χώρος γίνεται αντιληπτός ως ένας ενδιάμεσος, προνομιακός τόπος ανάμεσα στην Άνω Πόλη, την περιτειχισμένη και τις νέες συνοικίες, ως μία συνέχεια του
φυσικού τοπίου και ως ένα belvedere με μακρινές
οπτικές φυγές της πόλης και της θάλασσας. Τα ιστορικά μνημεία και το φυσικό τοπίο αποτελούν ένα σημαντικό πλούτο για την πόλη ενώ τα λειτουργικά στοιχεία (νοσοκομείο, σχολεία) έναν αναγκαίο και χρήσιμο
εξοπλισμό. Η μεταξύ τους διασύνδεση και αντιληπτική
σχέση είναι εξαιρετικά προβληματική, ώστε στις περισσότερες περιπτώσεις να ακυρώνεται η σημασία και
η αξία τους ή η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητά
τους.
Κύρια επιδίωξη της μελέτης είναι να αναγνωριστούν
και να αναδειχθούν τα ειδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τόπων, η εμφατικότητα των οποίων προσδίδει στην περιοχή αναγνωρίσιμη ταυτότητα και σημαίνουσα μοναδικότητα. Τα παραπάνω ορίζουν το πλαίσιο
του συστήματος, τους κανόνες και την αντίληψη μορφοποίησης των προτάσεων εγείροντας μια σειρά προβληματισμών και στοχασμών, που αφορούν στην πόλη
και στο τοπίο, στη γειτνίαση και στη διαπλοκή τους.
Άλλωστε, το κύριο διακύβευμα της πόλης σήμερα αναφέρεται στην υπόσταση και διάσταση των υπαίθριων
δημόσιων χώρων και στο χειρισμό του τοπίου, ως δομικού της συστατικού στοιχείου.
Η κεντρική ιδέα διαπραγματεύεται μια σειρά αντιθετικών εννοιών : συνέχεια – ασυνέχεια, πόλη – τοπίο,
κίνηση – στάση. Η συνέχεια επιτυγχάνεται μέσω του
πλέγματος του αστικού ιστού και της κίνησης. Η ασυνέχεια, μέσω των τόπων με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα,
των δημόσιων δηλαδή χώρων που είναι αυτόνομοι ή
αυτοαναφερόμενοι. Οι ροές και οι τόποι συστήνουν τον
καμβά και καθορίζουν «το σύστημα». Θεωρώντας ως
κεντρικό επεισόδιο της πόλης το δρόμο, τον «κατοικημένο» δρόμο, αναδεικνύεται ο κυρίαρχος ρόλος της

έννοιας των ροών και της αντίληψης της πόλης μέσω
της κίνησης.
Οι ροές διακρίνονται σε κινήσεις πεζών και κυκλοφορία αυτοκινήτου και εισάγουν μ’ ένα διαφορετικό τρόπο
την έννοια του χρόνου. Η κυκλοφορία αντιλαμβάνεται
τις ροές ως λειτουργική διευθέτηση και διακριτό αντικείμενο μελέτης. Η κίνηση, από την άλλη, μεταφράζει
τις ροές μέσα από τη συσχέτισή της με άλλες δραστηριότητες και λειτουργίες της πόλης, ως μια εμπειρία
διαφορετικών ρυθμών άρα και χρόνου.
Την ίδια στιγμή που οι ροές συνιστούν τη συνέχεια στην
πόλη, οι τόποι ασυνέχειας λειτουργούν αυτόνομα και
εσωτερικά και έχουν αξία συλλογικής αστικής μνήμης.
Οι τόποι αυτοί καλούνται να ισορροπήσουν μεταξύ της
καινοτομίας και της μνήμης. Η γενική αυτή ανάγνωση
της περιοχής διαμόρφωσης καθορίζει τις γενικές αρχές του σχεδιασμού, με στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση των θετικών χαρακτηριστικών και την αναίρεση
των αρνητικών.
Η ανάδυση των σχεδιαστικών επιλογών και η στήριξή
τους από το περιεχόμενο και τις ιδιαιτερότητες του τόπου ή τις διαγνωσμένες λειτουργικές αναγκαιότητες,
τις καθιστούν ερμηνεύσιμες, μη αυθαίρετες, κατανοήσιμες και αποδεκτές. Επίσης πρωτότυπες και μοναδικές ικανές να χαρακτηρίσουν και να ταυτοποιήσουν. Η
ηπιότητα των παρεμβάσεων, η αποφυγή δηλαδή υπερκατασκευών που επιβάλλουν την παρουσία τους και
ανατρέπουν τη φυσιογνωμία του φυσικού τοπίου είναι
μία από τις βασικές αρχές. Επηρεάζουν τις επιλογές
των παρεμβάσεων γενικά, και ειδικότερα τη χάραξη
του νέου οδικού άξονα, που στοχεύει επιπλέον στη δι-

ατήρηση της συνέχειας και της ακεραιότητας του φυσικού τοπίου.
Άλλοι επιδιωκόμενοι στόχοι που ορίζουν τις σχεδιαστικές επιλογές είναι :
Η αναίρεση των αρνητικών χαρακτηριστικών - Η ανάδειξη των τόπων θέασης - Η ένταξη στο δίκτυο των τόπων και διαδρομών της πόλης
Ο άξονας της πρότασης για την περιοχή είναι οι ήπιες
επεμβάσεις που δε θα ανατρέπουν ή δυσκολεύουν τη
διαμορφωμένη χωροθέτηση των υποπεριοχών ιστορικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενώ θα κατατείνουν
στην ανάδειξη των φυσικών και πολιτιστικών στοιχείων
που χαρακτηρίζουν την περιοχή μελέτης επιλύοντας
ταυτόχρονα τα ανοικτά τεχνικά θέματα και προωθώντας την αστική συνοχή των όμορων οικιστικών περιοχών με κατάλληλους πολεοδομικούς σχεδιασμούς. Ο
έτερος στόχος, η ανάδειξη του ενός άκρου του πλέον
σημαντικού για τη Θεσσαλονίκη «άξονα πολιτιστικής

ταυτότητας» - από την Άνω Πόλη και το Κάστρο μέχρι το Λευκό Πύργο, διατυπώνεται ως προτροπή για
την ολοκλήρωση της ανάπλασης του άξονα αυτού
από την Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Τα κύρια στοιχεία που συγκροτούν τη συνολική
πρόταση και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές είναι :
1. Ο νέος οδικός άξονας
2. Η διασύνδεση της περιοχής με την πόλη και η
ένταξή της στο πλέγμα των τόπων και των διαδρομών
3. Η ανάδειξη τόπων και μνημείων
4. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι επεκτάσεις
τους
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Β’ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμπράττοντες μελετητές :
Π. Νικηφορίδης, Μ. Κουόμο,
Ε. Χατζηδημητρίου, Εύεργος Α.Ε., Μ. Δόσιου,
Μακεδονική Εταιρεία Τεχνικών Μελετών Α.Ε.,
Α. Βογιαρίδης, Χ. Εφραιμίδης, Υπόβαθρο Α.Ε.

Η κύρια ιδέα προέρχεται από το γεγονός ότι κατά τη
διάρκεια του χρόνου η ιστορία δημιουργεί στον ιστό
της πόλης κατά την εξέλιξή της ασυνέχειες ιστορικής
και πολεοδομικής μορφής που όμως καταδεικνύουν
την πορεία της. Η πόλη εξισορροπεί με τη λειτουργία
της τις ασυνέχειες αυτές ως ζωντανός οργανισμός
άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε δημιουργώντας προβληματικές καταστάσεις που οδηγούν σε αδιέξοδα.
Τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται από τους μελετητές σε επίπεδο master plan είναι :
• ένταξη της περιοχής στο σχέδιο και ρύθμιση όλων
των πολεοδομικών εκκρεμοτήτων
• πρόταση οργάνωσης των χρήσεων γης και του απαιτούμενου εξοπλισμού σε κοινωνική υποδομή και σχεδιασμός
του τοπικού και υπερτοπικού δικτύου κυκλοφορίας
• σύνδεση της περιοχής με την ευρύτερη περιοχή του
Π.Σ.Θ. και καθορισμός όρων δόμησης και περιορισμών δόμησης
Κύριος στόχος της πρότασης είναι η ενοποίηση της
περιοχής και η δημιουργία ενός μητροπολιτικού
πάρκου μνήμης πολιτισμού και αναψυχής, το οποίο
θα αποτελεί τμήμα ενός αρχαιολογικού και πολιτιστικού περιπάτου που θα ξεκινά από την περιοχή του
Λευκού Πύργου και θα καταλήγει στο Επταπύργιο και
στο δάσος του Σέιχ Σου.
Ο καθορισμός τριών υποενοτήτων έχει τους ακόλουθους επιμέρους στόχους :
• Μνημειακό πάρκο πολιτισμού : η ανάδειξη των Τειχών, των αρχαιολογικών χώρων και των διατηρητέων
κτισμάτων, η απόδοση των πολιτιστικών και εκθεσιακών δραστηριοτήτων και η ευρύτερη σύνδεση του
χώρου με την πόλη και η ανάδειξη του υπερτοπικού
χαρακτήρα της περιοχής
• Χώρος περίθαλψης και αθλητισμού : οι χρήσεις αυτές
να αποτελέσουν μοχλό ανάδειξης της περιοχής, αύξη-

σης της επισκεψιμότητας και της ζωντάνιας του χώρου
• Χώρος εκπαίδευσης και αναψυχής : η λειτουργική σύνδεση του αστικού ιστού και του δάσους με ταυτόχρονη διατήρηση της διακριτή ς φυσιογνωμίας και των ορίων τους
Ο στόχος της δημιουργίας ενός Μητροπολιτικού Πάρκου για την πόλη απαιτεί αποφάσεις με κύριο προσανατολισμό την πλήρη ενοποίηση της περιοχής, την
αναίρεση των υφιστάμενων ασυνεχειών της, ώστε να
μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ενιαίος πράσινος και
ιστορικός τόπος που προσφέρεται στον πεζό, περιπατητή ή ποδηλάτη επισκέπτη προστατευμένος και
περιφρουρημένος από την υπόλοιπη κίνηση της πόλης. Αυτό επιτυγχάνεται με :
• τη χάραξη νέου οδικού άξονα, που κινείται στα όρια
των Δήμων Θεσσαλονίκης και Αγίου Παύλου, σε περιοχή που ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης και την
πλήρη κατάργηση της οδού Κάστρων ως οδικού άξονα και τη μετατροπή της οδού Ελένης Ζωγράφου σε
εσωτερικό πεζόδρομο του Μητροπολιτικού Πάρκου
• τη δημιουργία ενός νέου δικτύου πεζοδρόμων που
θα ενοποιεί την περιοχή του Πανεπιστημίου με τις
παρυφές της Άνω Πόλης, το εσωτερικό της περιοχής
του ανατολικού Τείχους και το συνοικισμό της Ευαγγελίστριας. Η περιοχή θα απευθύνεται αποκλειστικά
στους πεζούς και ποδηλάτες ενώ η μετακίνηση στο
εσωτερικό του χώρου, μπορεί να υποστηρίζεται από
ένα μικρό μέσο δημόσιας μεταφοράς (mini bus)
• τη μετακίνηση των δραστηριοτήτων του νοσοκομείου στα μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής του πολεοδομικού συγκροτήματος με ταυτόχρονη ανάδειξη
του κτιρίου και μετατροπή του σε χώρο πολιτιστικών
δραστηριοτήτων που θα έχουν σχέση με την εκμάθηση μουσικής, χορού και άλλων σύγχρονων μορφών
δημιουργικής αναψυχής ή σε κέντρο υγείας αστικού
τύπου. Στην περίπτωση που πραγματοποιηθεί η με-

τακίνηση εντελώς των υπηρεσιών υγείας, τα συνοδευτικά κτίρια μπορούν να φιλοξενήσουν δραστηριότητες καθημερινού αθλητισμού που δεν έχουν
ειδικές προδιαγραφές. n

της πόλης της Θεσσαλονίκης με αυτή του Αγ. Παύλου
• η αξιοποίηση των Κήπων του Πασά, η ένταξη στο δίκτυο
των χώρων πρασίνου της περιοχής, η σύνδεση με τους αρχαιολογικούς χώρους των Τειχών και του ανατολικού αρχαιολογικού περιπάτου και τους ελεύθερους χώρους στα
ανατολικά που διαμορφώνονται μετά την αποκατάσταση
της περιοχής του ρέματος
• η κατασκευή πεζογέφυρας που συνδέει τον ανατολικό

αρχαιολογικό περίπατο των Τειχών με τον αρχαιολογικό
χώρο βόρεια του Νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας
• η πρόβλεψη για κατασκευή πολυώροφου (υπόγειου)
χώρου στάθμευσης στη συμβολή της οδού Ε. Ζωγράφου
– Κάστρων και λεωφόρου ΟΧΙ.

Γ’ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Συμπράττοντες μελετητές:
Ν. Σουλάκης, Ο. Βαφειάδου, «ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ
Ε.Τ.Ε.», «ΤΡΟΠΑΛΙΣ Ε.Τ.Ε.», Β. Βαβάκος,
Ο. Πάπας, Κ. Παπακωνσταντίνου
Ειδικός σύμβουλος : Δ. Τεντοκάλης

Η διατύπωση εύστοχης πρότασης πολεοδομικής οργάνωσης με βάση τις αρχές της αειφορίας για την περιοχή
μελέτης είχε βασική προϋπόθεση τη διατύπωση ανάλογα
εύστοχης πρότασης επίλυσης κυκλοφορίας με την επιλογή χάραξης οδού επιπέδου δευτερεύουσας αστικής αρτηρίας που να απαντά κατάλληλα στις απαιτήσεις των πολλαπλών ρόλων τους. Οι βασικές επιλογές και τα στοιχεία της
πρότασης είναι :
• η κατασκευή ενός νέου, εναέριου, κλειστού οδικού άξονα που συνδέει το Κέντρο της Πόλης με το Δήμο Αγίου
Παύλου και πέραν αυτού με την Περιφερειακή Οδό, με
μόνη ενδιάμεση διασταύρωση – εξυπηρέτηση των αναγκών του Νοσοκομείου «Άγιος Δημήτριος»
• η απομάκρυνση των χρήσεων που δεν έχουν σχέση με το
χαρακτήρα της περιοχής, καθαίρεση κτισμάτων και στοιχείων που δε διαθέτουν κανένα χαρακτηριστικό και αποτελούν εμπόδιο στην ανάπτυξη της πρότασης
• η ανάπτυξη ενός ανοικτού γραμμικού αρχαιολογικού θεματικού πάρκου κατά μήκος των τειχών στην πορεία των
πεζοδρόμων που κινούνται παράλληλα με αυτά.
• η ανάπτυξη εκτεταμένου, ιεραρχημένου και ολοκληρωμένου δικτύου πεζοδρόμων που αφενός συνδέει και αναδεικνύει τους χώρους πολιτισμού και αναψυχής της περιοχής και αφετέρου αποτελεί ουσιαστικό κορμό σύνδεσης

MO§π™ ∫À∫§√º√ƒ∏™∂

Û‡Á¯ÚÔÓÂ˜
ÂÏÏËÓÈÎ¤˜
Î·ÙÔÈÎ›Â˜
∂ÈÌ¤ÏÂÈ· ¡π∫√™ ∫∞§√°∏ƒ√À
¡¤· ¤Î‰ÔÛË 2010

MÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
Ì¤Û· ·ﬁ Ù· ¤ÚÁ· ÂÈÊ·ÓÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ.
ñ ªÂ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎﬁ ÛËÌÂ›ˆÌ·
ñ ªÂ Û¯¤‰È· (Î·Ùﬁ„ÂÈ˜-ﬁ„ÂÈ˜)
ñ ªÂ Ïo‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ ÌﬁÓÔ
¢È·ÛÙ¿ÛÂÈ˜ ‚È‚Ï›Ô˘: 21x29 cm, ™ÂÏ.: 512
50 €

+¢øƒ√

‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 25 €!

ÂÈÏ¤ÍÙÂ ÙÔ ‰ÒÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ·ﬁ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜:
·) ™‡ÁxÚÔÓÔÈ ∞ÌÂÚÈÎ·ÓÔ› ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜
‚) ™‡ÁxÚÔÓÔÈ ∞ÛÈ¿ÙÂ˜ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜

¶ÂÚÈËÁËıÂ›ÙÂ ÛÙËÓ ÏËıÒÚ· Ù›ÙÏˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜
ÙˆÓ ÂÎ‰ﬁÛÂÒÓ Ì·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·:

www.malliaris.gr

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: 2310 277113, 2310640755-6 ‹ info@malliaris.gr www.malliaris.gr

16/384
ΤΕΥΧΟΣ

1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΙΧΕ ΦΤΑΣΕΙ ΤΟ ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΤΗΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ!

Φωτογραφία από το site της εφημερίδας «Αγγελιοφόρος»

Μια νέα έρευνα ισραηλινών, αμερικανών και καναδών επιστημόνων αποκαλύπτει ότι η καταστροφική έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης είχε
προκαλέσει ένα τεράστιο τσουνάμι που σάρωσε
την Ανατολική Μεσόγειο και έφτασε μέχρι τις
ακτές του σημερινού Ισραήλ.
Η έκρηξη, μια από τις μεγαλύτερες της αρχαιότητας, υπολογίζεται ότι έγινε μεταξύ του 1630 π.Χ
και του 1550 π.Χ. και κατέστρεψε τον Μινωικό
πολιτισμό, ενώ είναι πολύ πιθανό ότι ενέπνευσε
τον πλατωνικό μύθο της Ατλαντίδας. Σύμφωνα με τη νέα αυτή διεθνή γεωλογική έρευνα, το
τσουνάμι ίσως ήταν τόσο ισχυρό, που ταξίδεψε
περίπου 1.000 χλμ. από τη Σαντορίνη μέχρι τις
πιο μακρινές ακτές της Ανατολικής Μεσογείου,
εναποθέτοντας ένα στρώμα φερτών υλών, πάχους
άνω των 40 εκατοστών, στις ακτές του σημερινού
Ισραήλ. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικού “Geology” της Γεωλογικής Εταιρίας της
Αμερικής, έγινε από ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής τη θαλάσσια γεω-αρχαιολόγο Μπέβερλι Γκούντμαν-Τσερνόφ του Διαπανεπιστημιακού
Ινστιτούτου Θαλασσίων Επιστημών στο Εϊλάτ του
Ισραήλ. Η ανακάλυψη έγινε τυχαία, καθώς οι επιστήμονες μελετούσαν το βυθό για να προσδιορίσουν τις αιτίες καταστροφής του αρχαίου λιμανιού
της Καισάρειας, όταν βρήκαν στοιχεία για φερτές
ύλες και ιζήματα πάχους περίπου 40 εκατοστών,
τα οποία εναποτέθηκαν από το τσουνάμι, περίπου
την εποχή που εκτιμάται ότι εξερράγη το ηφαίστειο του Αιγαίου. Επιπλέον, οι ερευνητές βρήκαν
ίχνη και από δύο μεταγενέστερα τσουνάμι, ένα
της ρωμαϊκής κι ένα της βυζαντινής εποχής. Οι
επιστήμονες σκοπεύουν να κάνουν νέες έρευνες
πλησιέστερα στη Σαντορίνη, όπως στην Κρήτη και
στις μικρασιατικές ακτές της Τουρκίας
(Αγγελιοφόρος 16/10/2009)
«ΜΑΥΡΟ» ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ
«Λουκέτο» φαίνεται ότι έχουν βάλει τους τελευταίους μήνες πολλές κατασκευαστικές εταιρείες
του νομού Θεσσαλονίκης. Κατά την τηλεφωνική
επικοινωνία με επιχειρηματίες του κλάδου, στο
πλαίσιο της 2ης έρευνας «Βαρόμετρο» του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
(ΕΒΕΘ), τουλάχιστον ένας στους τέσσερις απάντησε ότι δεν ασκεί πλέον τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Επίσης, μόλις που τα βγάζει πέρα 1 στα
2 νοικοκυριά στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 14% χρησιμοποιεί χρήματα από τις αποταμιεύσεις του για
να καλύψει τρέχουσες οικονομικές ανάγκες. Στις
επιχειρήσεις, το 53% των κατασκευαστικών δήλωσε επιδείνωση δραστηριότητας το περασμένο
εξάμηνο, λόγω κυρίως μειωμένης ζήτησης (56%).
Ωστόσο, οι επιχειρήσεις δε σκέφτονται να μειώσουν τιμές: σήμερα το 68% εκτιμά ότι οι τιμές θα
παραμείνουν σταθερές (από 61% το Μάρτιο), ενώ
μόνο το 21% αναμένει μείωση. Επτά στους δέκα

απάντησαν ότι ο αριθμός του προσωπικού τους θα
μείνει σταθερός. Επιδείνωση των πωλήσεων είδε
το τελευταίο εξάμηνο το 68% των επιχειρήσεων
λιανεμπορίου του νομού, ενώ το 41% προβλέπει
ότι θα σημειωθεί περαιτέρω μείωση στους προσεχείς έξι μήνες (18% αναμένει αύξηση και 32%
σταθερές πωλήσεις). Εξι στους δέκα δεν θα μειώσουν τις τιμές […]Μείωση παραγωγής είδαν το
τελευταίο 6μηνο σχεδόν έξι στις 10 βιομηχανίες
του νομού, με την περιορισμένη ζήτηση να αποτελεί το κυριότερο «αγκάθι» στη δραστηριότητά
τους (48%) και τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς να ακολουθούν (29%).
(Η Καθημερινή 15/10/2009)

για μια συνολική πολιτική που αφορά και στην
Ευρώπη αλλά και σε εθνικό επίπεδο, για κριτήρια, για διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης
στο σύνολο της μεταλυκειακής ιδιωτικής εκπαίδευσης στην οποία ανήκουν τα Κολέγια» δήλωσε
η κυρία Διαμαντοπούλου. «Οι περαιτέρω έλεγχοι
που προβλέπονται σ’ αυτές τις άδειες και τους
οποίους θα κάνει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας μέσα στις επόμενες ημέρες, ίσως
καθυστερήσουν, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα
ούτε εμποδίζει τη λειτουργία μας», τόνισε ο κ.
Καρκανιάς. Οι καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ
κατέθεσαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση
ακύρωσης και αίτηση αναστολής της υπουργικής
απόφασης για τη χορήγηση, από την προηγούμε«ΘΕΡΙΖΟΥΝ» ΝΕΦΟΣ KAI ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΣΤΗΝ Κ. νη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, 33
αδειών λειτουργίας σε Κολέγια (40 μαζί με τα παΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Αύξηση της θερμοκρασίας και της φωτοχημικής ραρτήματά τους). Παράλληλα, απέστειλαν αίτημα
ρύπανσης τα επόμενα χρόνια προβλέπουν για τη ανάκλησης των αδειών λειτουργίας των Κολεγίων
Θεσσαλονίκη οι ερευνητές. Όπως μάλιστα τονί- στην υπουργό Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου.
ζουν στο συνέδριο για την “Κλιματική αλλαγή- βι- (Απογευματινή 13/10/2009)
ώσιμη ανάπτυξη”, που ξεκίνησε χθες στο ΑΠΘ, τα
επόμενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη λόγω της έντο- ΧΑΘΗΚΕ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ!
νης αστικοποίησης και της έλλειψης αερισμού τα Δραστική μείωση παρουσιάζουν οι εκτάσεις που
καλοκαίρια, οι κάτοικοι του κέντρου, κυρίως, θα καλύπτονται από δάση στη χώρα. Το φυσικό πευποφέρουν από τη ζέστη και τους ρύπους ακόμη ριβάλλον δείχνει να έχει υποβαθμιστεί σοβαρά,
περισσότερο. “Διαχρονικά παρατηρείται αύξηση καθώς τα δάση κωνοφόρων περιορίστηκαν κατά
της μέσης μέγιστης και ελάχιστης μηνιαίας θερ- περίπου 10% και τα δάση πλατύφυλλων κατά
μοκρασίας του αέρα στο κέντρο της Θεσσαλονί- περίπου 3% στη διάρκεια της εικοσαετίας 1987κης. Η παρατηρούμενη ανοδική τάση εξαρτάται 2007, χωρίς να συνυπολογίζονται οι πυρκαγιές
σε μεγάλο βαθμό από τις γενικότερες κλιματικές των δύο τελευταίων ετών που κατέκαψαν μεταξύ
συνθήκες και φαίνεται να επιβεβαιώνει τη δια- άλλων τη Ρόδο, τους εναπομείναντες πνεύμονες
πίστωση ότι η αστική νησίδα θερμότητας είναι η πρασίνου της Αττικής και μεγάλα τμήματα δάσους
προέκταση του φαινομένου του θερμοκηπίου σε της Εύβοιας. Ηλεία, Δωδεκάνησα, Αττική και Σάαστικό περιβάλλον”, επισημαίνει ο χημικός περι- μος βρίσκονται στην αρνητική πρωτοπορία απώβαλλοντολόγος από το τμήμα Περιβάλλοντος του λειας δασών. Στην Εύβοια φάνηκε ευκρινώς η
δήμου Θεσσαλονίκης Μ. Πετρακάκης. […] Έως επέκταση των υφιστάμενων λατομείων καθώς και
και 10% αυξημένα είναι να ποσοστά εμφάνισης η εμφάνιση νέων, όπως και η τεράστια αποδάσωκακοήθων νεοπλασμάτων και καρδιαγγειακών ση από διαδοχικές πυρκαγιές. Στη Θάσο, από την
νοσημάτων στην περιοχή της Κεντρικής Μακε- άλλη, αποκαλύπτεται η σταδιακή αποκατάσταση
δονίας, σύμφωνα με έρευνα του υπεύθυνου του των καμένων εκτάσεων που, όμως, αντιστοιχούν
Εργαστηρίου Υγιεινής στην Ιατρική σχολή του στα τρία τέταρτα του νησιού. Την κατάσταση αποΑΠΘ Νίκου Παπαδάκη. “Υπάρχει μια σημαντική καλύπτουν δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηδιαφοροποίηση σε αυτήν την περιοχή, ωστόσο καν από δορυφόρο της ΝASA τις χρονιές 1987
δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για να τα συσχετί- και 2007. Πρόκειται για 54 φωτογραφίες που
σουμε με κάποια μορφή ρύπανσης. Χαρακτη- επιλέχθηκαν μεταξύ χιλιάδων άλλων των ίδιων
ριστικό είναι πως σε ό,τι αφορά τα περιστατικά ετών με κριτήριο την καθαρότητά τους αλλά και
καρκίνου του πνεύμονα, η περιοχή της Κοζάνης, τη δυνατότητα συγκριτικής μελέτης που πρόσφεόπου λειτουργεί ο σταθμός ΑΗΣ, έχει 13% λιγό- ραν, καθώς ο συγκεκριμένος δορυφόρος είναι ο
τερα περιστατικά από αυτά που αντίστοιχα έχουν μόνος που παρείχε στοιχεία από το 1987. Οι εικόκαταγραφεί στην περιοχή της Πέλλας”, λέει στη νες βρίσκονται εδώ και περίπου δύο χρόνια στα
“Μ” ο Νίκος Παπαδάκης […] Σύμφωνα με τους χέρια της ερευνητικής ομάδας του Εργαστηρίου
ειδικούς, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετω- Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης της
πιστεί η αέρια ρύπανση ειδικά στο κέντρο της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Θεσσαλονίκης. Ένας από αυτούς, σύμφωνα με τον του ΑΠΘ, που σε συνεργασία με την περιβαλλοκ. Πετρακάκη, είναι να μειωθούν οι μετακινήσεις ντική οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο της Φύσης
στο κέντρο και να ενισχυθεί ακόμη περισσότε- (WWF) υλοποιούν το πρόγραμμα «το μέλλον των
ρο η ηλεκτρική διακυβέρνηση, η χρήση δηλαδή δασών».
υπηρεσιών από τους πολίτες μέσω του Ίντερνετ. (Η Καθημερινή 15/10/2009)
“Το μετρό” λένε οι περιβαλλοντολόγοι, “δεν είναι
πανάκεια. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι δημόσιες ΕΡΓΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΘ: ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΟ ΡΟΜΠΟΤ
συγκοινωνίες και κυρίως να αλλάξει ριζικά η νο- ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ
οτροπία αυτών που παίρνουν το αυτοκίνητό τους, Τη δυνατότητα να ανιχνεύουν με ακρίβεια και να
για να ψωνίσουν στο κέντρο της πόλης”.
εντοπίζουν, με ή χωρίς την ανθρώπινη παρέμβα(Μακεδονία 16/10/2009)
ση, επιζώντες σε χώρο που έχει υποστεί φυσική
καταστροφή έχουν δύο νέα εξελιγμένα ρομπότ
ΑΠΟ ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΒΑΣΗ Η ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ που σχεδίασε και κατασκεύασε ομάδα του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
ΚΟΛΕΓΙΩΝ
Από την αρχή και σε συνεργασία με την Ευρωπα- Υπολογιστών του ΑΠΘ. Πρόκειται για την εξέλιξη
ϊκή Ένωση θα εξετασθεί το ζήτημα της αδειοδό- προηγούμενου ρομπότ που είχε δημιουργήσει η
τησης των Κολεγίων, όπως δήλωσε η υπουργός ίδια ομάδα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου
Παιδείας Άννα Διαμαντοπούλου. «Εμείς έχουμε “Pandora”. Βελτιώθηκε ο τρόπος κίνησης του
άδειες λειτουργίας που είναι σε ισχύ και βλέ- οχήματος του πρώτου ρομπότ και ενσωματώθηπουμε θετικά το γεγονός ότι η υπουργός επα- καν σε αυτό νέοι αισθητήρες για την ακριβέστερη
νεξετάζει το πλαίσιο λειτουργίας των Κολεγίων. αντίληψη του χώρου. Το νέο ρομπότ εκτίθεται από
Έχουμε υποβάλει σχετικές προτάσεις και ζητού- χθες και ώς την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στην Τεμε συνάντηση με την υπουργό για να κουβεντιά- χνόπολη στο Γκάζι της Αθήνας. “Το ρομπότ μπορεί
σουμε το θέμα» δηλώνει ο πρόεδρος της Ένωσης να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια και ασφάΕλληνικών Κολεγίων Κωνσταντίνος Καρκανιάς. λεια τον επιζώντα, καθώς διαθέτει αλγορίθμους
«Προχωράμε αμέσως σε επανεξέταση όλων των τεχνητής νοημοσύνης που του δίνουν περισσόφακέλων και των αδειών λειτουργίας και σε κάθε τερες και καλύτερες δυνατότητες πλοήγησης και
περίπτωση επισημαίνω την προτεραιότητά μας κίνησης” δήλωσε ο υπεύθυνος καθηγητής ΑΠΘ
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Λουκάς Πέτρου. Πρόσθεσε ότι στο ρομπότ τοποθετήθηκαν ειδικοί αισθητήρες που ανιχνεύουν
ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα, θερμοκρασία,
ήχους, ενώ αναγνωρίζουν πρόσωπα και κινήσεις.
Το δεύτερο ρομπότ διαθέτει ικανότητες κίνησης
σε πιο περίπλοκο περιβάλλον και ο έλεγχός του
γίνεται με τηλεχειρισμό. Δηλαδή διαθέτει βραχίονα που έχει ικανότητες προσέγγισης των θυμάτων
και κίνησης σε περίπλοκο περιβάλλον. Η ομάδα
των φοιτητών προκρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό RoboCup Rescue 2009, που έγινε στο
Γκρατς της Αυστρίας από τις 29 Ιουνίου ώς τις 5
Ιουλίου 2009, κερδίζοντας τη δέκατη διεθνώς και
την πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέση μεταξύ
των ομάδων που συμμετείχαν.
(Μακεδονία 16/10/2009)
«ΦΤΕΡΑ» ΞΑΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ
[Πρόκειται] να «απογειωθούν» οι Μακεδονικές
Αερογραμμές, η θυγατρική της παλιάς Ολυμπιακής, τον κατοχυρωμένο τίτλο και τα δικαιώματα
της οποίας αγόρασε μαζί μετά υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία της Ο.Α., η MIG. Στόχος είναι
να ξεκινήσουν σύντομα πτήσεις (πιθανότατα από
την ερχόμενη Άνοιξη ) «με έδρα τη Θεσσαλονίκη
της πραγματικής Μακεδονίας» όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βγενόπουλος χθες στη Θεσσαλονίκη παρουσία του υπουργού Μακεδονίας
– Θράκης Σταύρου Καλαφάτη και του νομάρχη
Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη. Στη χθεσινή επίσημη πρώτη της νέας εταιρείας, η είδηση δεν ήταν τα εγκαίνια της Olympic Air, αλλά η
αναβίωση ενός πολύτιμου τίτλου και συμβόλου
(το αστέρι της Βεργίνας) στα φτερά μιας ακόμη
ελληνικής αεροπορικής εταιρείας που θα πετάει
από τη Θεσσαλονίκη με τακτικές και μισθωμένες πτήσεις τσάρτερ στην ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων και της Βορειοδυτικής Ευρώπης, ενώ
παράλληλα θα συμπληρώνει την Olympic Air στις
εσωτερικές συνδέσεις της Θεσσαλονίκης με τα
νησιά μας. Όπως είπε ο κ. Αντώνης Σιμιγδαλάς,
διευθύνων σύμβουλος της Olympic Air, η αρχή θα
γίνει με προορισμούς πόλεις της Γερμανίας και το
Άμστερνταμ ( σε συνεργασία με την KLM- France
Telecom) με νέα δικά της αεροσκάφη και προσωπικό. Από την πλευρά του, ο κ. Βγενόπουλος ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι
προγραμματισμένες συναντήσεις με τους φορείς
της Βορείου Ελλάδας, «για να καταστρώσουμε το
πρόγραμμά μας»
(Απογευματινή 13/10/2009)

Ουάσιγκτον η επικείμενη «αναβάθμιση» του καθηγητή Πυρηνικών Επιστημών του ΜΙΤ Γιώργου
Αποστολάκη από την κυβέρνηση του προέδρου
Ομπάμα . Πράγματι, ο έλληνας ομογενής, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου από
το 1969, επελέγη χθες ως μέλος της διοίκησης
της Επιτροπής Πυρηνικής Εποπτείας (ΝRC), του
σημαντικότερου ομοσπονδιακού ελεγκτικού οργανισμού της πυρηνικής βιομηχανίας, μαζί με
τον Γουίλιαμ Μάγκγουντ, πρώην αξιωματούχο του
υπουργείου Ενέργειας. Δεν πρόκειται για όργανο
που συνδέεται με τα πυρηνικά όπλα. Ελέγχει την
ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας, δηλαδή
τους αντιδραστήρες των εργοστασίων παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος, και τους επιστημονικούς
φορείς. Ο κ. Αποστολάκης είναι παράδειγμα
επιτυχημένου ελληνοαμερικανού ακαδημαϊκού
καθηγητή. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης
και μετά το Πολυτεχνείο συνέχισε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στην Καλιφόρνια, όπου πήρε
το διδακτορικό του το 1973. Τα τελευταία χρόνια
διδάσκει Πυρηνικές Επιστήμες και Μηχανική
στο περίφημο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Είναι μέλος της Αμερικανικής
Πυρηνικής Εταιρείας (ΑΝC) και θεωρείται «βετεράνος» της πυρηνικής βιομηχανίας, αφού συμμετέχει από το 1995 στη Συμβουλευτική Επιτροπή
για την Ασφάλεια Αντιδραστήρων. Ο κ. Αποστολάκης έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων για
την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων, ενώ
έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα πυρηνικής
ασφαλείας της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, αλλά
και του επιχειρηματικού κολοσσού Βechtel.
(Το Βήμα 13/10/2009)

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΕΠΤΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΙΣΧΥΣ
ΤΟΥΣ ΤΟ 2009
Θα υπερβεί τα 200 MW η εγκατεστημένη ισχύς
των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα μέχρι το τέλος του 2010, η οποία από τις αρχές του
2009 μέχρι και σήμερα επταπλασιάστηκε. Όπως
τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας Γ. Αγαπητίδης, η χώρα μας κατατάσσεται 15η στην Ευρώπη σε εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών συστημάτων. Σε παγκόσμιο επίπεδο,
ολοένα και μεγαλύτερες επιφάνειες καλύπτονται
από ηλιακούς συλλέκτες, με αποτέλεσμα μεταξύ
2006-2007, η εγκατεστημένη ισχύς ανάλογων συστημάτων διεθνώς να διευρυνθεί κατά 50%, ενώ
το 2007-2008 κατά 100%. Ωστόσο η Ελλάδα στα
ηλιοθερμικά συστήματα κατατάσσεται τρίτη στην
Ευρώπη και τέταρτη στον κόσμο, στα κατά κεΟ ΠΙΟ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΙΝΔΟΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΙΣΘΟ φαλήν τετραγωνικά εγκατεστημένων συλλεκτών
ΤΟΥ!
(3.000.000 τ.μ).
Μείωση μισθού κατά δύο τρίτα ανακοίνωσε ότι (Ημερησία 12/10/2009)
θα δεχτεί ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ινδία,
ο Μουκές Αμπανί, προκειμένου να δώσει με ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΠΡΩΤΗ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
αυτό τον τρόπο το “προσωπικό του παράδειγμα ΚΑΥΣΙΜΑ
περιορισμού”. Ο Αμπανί, πρόεδρος της εταιρίας Πραγματοποιήθηκε η πρώτη εμπορική πτήση
Reliance Industries Limited, είπε ότι θα μειώσει αεροπλάνου με καύσιμα από φυσικό αέριο. Το
το μισθό του από τα 440 εκατομμύρια ρουπίες, αεροπλάνο πραγματοποίησε πτήση διάρκειας
που ήταν το 2008, στα 150 εκατομμύρια ρουπίες έξι ωρών από το Λονδίνο στο Κατάρ, μία από τις
(3,3 εκατομμύρια δολάρια), σύμφωνα με την εφη- περιοχές με τη μεγαλύτερη παραγωγή φυσικού
μερίδα Economic Times. Ο Αμπανί, που εκτιμάται αερίου. Όπως δήλωσε αργά χτες το απόγευμα ο
ότι έχει περιουσία 19,5 δισεκατομμυρίων δολαρί- εκτελεστικός διευθυντής της εταιρείας “Royal
ων, θα ακολουθήσει το παράδειγμα του μικρότε- Dutch Shell”, Malcolm Brinded: “Η σημερινή
ρου αδελφού του, Ανίλ, ο οποίος έχει ήδη ανακοι- πτήση ανοίγει το δρόμο για πτήσεις με εναλλακτινώσει ότι δε θα δέχεται ούτε να πληρώνεται, ούτε κά καύσιμα”. Μάλιστα ο ίδιος πρόσθεσε πως ότι
να παίρνει ποσοστά από τις εταιρίες που διοικεί. είναι όλα είναι έτοιμα για να “απογειωθεί η κηροΤο θέμα των υπέρογκων αμοιβών των στελεχών ζίνη Gas to Liquids (GTL) σε παγκόσμια κλίμακα”.
απασχολεί ιδιαίτερα τις ινδικές αρχές. Ορισμέ- Η εταιρία Shell, ανέπτυξε και παρήγαγε ένα “χαρνες εταιρίες παρείχαν τμηματικά δισεκατομμύρια μάνι”, κατά 50% από συνθετική, GTL κηροζίνη και
δολάρια σε υπαλλήλους τους έχοντας λάβει από το άλλο μισό από τη συμβατική κηροζίνη με βάση
την κυβέρνηση επιχορηγήσεις για να ξεπεράσουν το πετρέλαιο. Το μείγμα αυτό χρησιμοποιήθηκε
τα οικονομικά τους προβλήματα στη διάρκεια της σε ένα αεροσκάφος A340-800 των Qatar Airways,
διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης.
το οποίο έφερε μηχανή Rolls-Royce Trent 556. Ο
(Αγγελιοφόρος 16/10/2009)
εκπρόσωπος των Airbus, Rainer Ohler, δήλωσε
πως “πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα το οποίο
ΕΝΑΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΟΜΠΑΜΠΑ μας φέρνει πιο κόντα στην εποχή, όπου τα καύσιΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
μα τα οποία θα κατασκευάζονται από τη βιομάζα,
Από καιρό ακουγόταν στους διαδρόμους της θα είναι διαθέσιμα στην πολιτική αεροπορία”.

Μάλιστα σύμφωνα με τις προβλέψεις, το 2030, το
30% των καυσίμων των αεροπλάνων θα προέρχονται από εναλλακτικές πηγές. Το συγκεκριμένο
καύσιμο, παρήγαγε μικρότερη ποσότητα διοξειδίου του θείου και άλλες μοριακές εκπομπές, κάτι
το οποίο θα συμβάλλει στη βελτίωση της τοπικής
ατμοσφαιρικής ποιότητας στους πολυάσχολους
αερολιμένες. Το Κατάρ θα αναδειχτεί ως ο μεγαλύτερος παραγωγός της GTL κηροζίνης, από
τη στιγμή που αυτή θα διατεθεί στο εμπόριο, το
2012.
(Αγγελιοφόρος 13/10/2009)
ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ!
Λύση σε προβλήματα ενέργειας, που θα διογκώνονται λόγω και των κλιματικών αλλαγών, μπορεί
να δώσει ένα όργανο που ανακαλύφθηκε πριν από
20 αιώνες! Ο «Κοχλίας του Αρχιμήδη». Ο ατέρμων
κοχλίας ή υδρόβιδα, που εφευρέθηκε από το μεγάλο Συρακούσιο μαθηματικό κατά την αρχαιότητα, για να αντλεί νερό από ένα χαμηλό επίπεδο σε
ένα άλλο ψηλότερο, αν εφαρμοστεί σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα μπορεί να προσφέρει άφθονη και
καθαρή ενέργεια, όπως υποστηρίζουν ο καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης κ. Βασ. Στεργιόπουλος
και η συνεργάτις του κ. Αλκηστη Στεργιοπούλου.
Σε εργασία τους που παρουσιάζουν στο συνέδριο
για το Περιβάλλον, το οποίο πραγματοποιείται
στη Θεσσαλονίκη, τονίζουν ότι αντιστρέφοντας
την αντλητική λειτουργία του κοχλία έχουμε μια
έξυπνη υδροστροβιλική μηχανή που ανακτά με
φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο την υδραυλική ενέργεια των υδατοπτώσεων, παράγοντας σημαντικότατες ποσότητες ηλεκτρισμού και συμβάλλοντας
στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Η εγκατάσταση
τέτοιων αρχιμήδειων υδροστροβίλων συνιστούν
μια πολλά υποσχόμενη εναλλακτική προοπτική
για την Ελλάδα, ανέφερε μιλώντας στην «Κ» ο κ.
Στεργιόπουλος. Ο «Κοχλίας του Αρχιμήδη» είναι
ένα όργανο που εξακολουθεί να βρίσκει χρήσεις
ακόμη και σήμερα σε πολλές χώρες, αναπτυγμένες και μη, στην άρδευση καλλιεργειών και άντληση νερών από πλοία και μεταλλεία κ. ά. Στην εργασία «αποδεικνύουμε την αποτελεσματικότητα
της αντίστροφης αρχιμήδειας υδροτεχνικής και
την αποτελεσματική επανανακάλυψη του κλασικού αντλητικού κοχλία του Αρχιμήδη με τη μορφή
της αντίστροφης λειτουργίας υδροστροβιλικού
κοχλία. Προτείνουμε τη βέλτιστη αξιοποίηση του
ελληνικού υδροδυναμικού με μια πλειάδα υδροστροβιλικών κοχλιών ειδικότερα για τις περιπτώσεις μικρού φορτίου, 1 έως 10m και παροχές από
0,5 έως 5,5 m3/sec», λέει κ. Στεργιόπουλος. Tο
μεγαλύτερο πλεονέκτημα αυτών των υδροστροβίλων είναι ότι συνεχίζουν να λειτουργούν και υπό
συνθήκες μειωμένων παροχών, προσθέτει. Η
εγκατάστασή τους έχει χαμηλό κόστος και μπορούν να συμβάλουν στο ενεργειακό ισοζύγιο σε
απομονωμένες αγροτικές περιοχές.
(H Καθημερινή 16/10/2009)
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΠΑΓΟΙ ΣΕ 20 ΧΡΟΝΙΑ!
Σύμφωνα με τον καθηγητή Πίτερ Γουάνταμς, που
μελετά τους πάγους της Αρκτικής από το 1960
έως το 2030, ο Αρκτικός Ωκεανός θα είναι μία...
ανοιχτή θάλασσα. Η κορυφή της Γης θα αλλάξει
χρώμα από ψηλά. Θα φαίνεται μπλε αντί για λευκή
στις φωτογραφίες που λαμβάνουν οι δορυφόροι
και τα πλοία θα μπορούν να χαράξουν καινούργιες
πορείες για τη Βόρεια Ρωσία. Σημαντικό μέρος
της τήξης των πάγων το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθεί εντός μίας δεκαετίας, ωστόσο οι χειμερινοί πάγοι θα διατηρηθούν για εκατοντάδες
χρόνια.
(Το Έθνος 16/10/2009)
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Οικισμό Λογγάδες Ιωαννίνων, από όπου και καταγόταν. Ο Δημήτρης αποφοίτησε από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., με άριστα, το 2002,
συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Τμήμα Φυσικής,
στο οποίο και παρακολούθησε με επιτυχία το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών “Νανοεπιστήμες
& Νανοτεχνολογία”. Επόμενο βήμα αποτέλεσε η
εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων,
μετά το πέρας των οποίων ξεκίνησε την εκπόνηση
της διδακτορικής του διατριβής (2004), στο Τμήn ΣΜΗΒΕ: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ μα Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. Παράλληλα
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Βο- με την εκπόνηση του διδακτορικού του, ο Δημήρείου Ελλάδος Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών τρης εργαζόταν στην εταιρία CHIMAR Hellas Α.Ε.
καλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθρο 26) αποτελώντας ένα από τα δυναμικότερα στελέχη
και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί- της. Οι σπουδές, η εργατικότητα, το ήθος, και η
ου, τα μέλη του σε Καταστατική Γενική Συνέλευ- ευγένεια του Δημήτρη προμήνυαν ένα μέλλον
ση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Νοεμ- λαμπρό, γεμάτο επαγγελματικές και προσωπικές
βρίου 2009 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνε- επιτυχίες.Το Δ.Σ. θα ήθελε να εκφράσει τα θερμά
δριάσεων Γενικών Συνελεύσεων στο ισόγειο του συλλυπητήρια του στην οικογένειά, στους συνακτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
δέλφους, στους συνεργάτες και φίλους του ΔημήΟι προτάσεις του ΔΣ για την τροποποίηση του κα- τρη. Για εμάς που τον γνωρίσαμε προσωπικά, θα
ταστατικού και το ισχύον καταστατικό βρίσκονται μείνει για πάντα στη μνήμη και στην καρδιά μας.
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: www.smhbe.gr.
Καλή Ανάπαυση Δημήτρη.
Λόγω της αναγκαιότητας προσαρμογής του κα- Το Διοικητικό Συμβούλιο
ταστατικού του ΣΜΗΒΕ στα σύγχρονα δεδομένα,
μετά από είκοσι ένα (21) χρόνια και της σπου- n Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α: ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Δ.Ε.Θ.
δαιότητας της Καταστατικής Συνέλευσης για τη Το Περιφερειακό Τμήμα Βόρειας Ελλάδας
λειτουργία του Συλλόγου μας, είναι σημαντική η (Π.Τ.Β.Ε.) του Συλλόγου Ελλήνων Μηχανικών
παρουσία όλων.
Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.) έκρινε σκόπιμο να
n ΣΜΗΒΕ: ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
επανέλθει στο θέμα της μετεγκατάστασης της
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βο- Δ.Ε.Θ., λόγω των πρόσφατων εξελίξεων. Οι εξελίρείου Ελλάδος Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχο- ξεις αυτές έχουν να κάνουν αφενός με τη σύσταλών καλεί, σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθρο ση γνωμοδοτικής επιτροπής, αποτελούμενης από
11), τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση που εκπροσώπους φορέων της πόλης, με σκοπό την
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου κατάρτιση και κατάθεση συγκεκριμένης πρότα2009 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων σης για τη θέση όπου θα πρέπει να μεταφερθεί η
Γενικών Συνελεύσεων στο ισόγειο του κτιρίου Δ’ Δ.Ε.Θ., αφετέρου με την προκήρυξη και την πραγτης Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
ματοποίηση των εθνικών εκλογών που πιθανόν να
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής έχουν ως αποτέλεσμα την επανεξέταση του θέμαΣυνέλευσης είναι:
τος. Υπενθυμίζεται ότι ο Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α. υπήρξε ο
3 Γνωστοποίηση ενεργειών Διοικητικού Συμ- πρώτος που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο ζήβουλίου.
τημα (βλ. ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ 364/01.12.08, Ενη3 Πρόγραμμα ενεργειών Διοικητικού Συμβου- μερωτικό Δελτίο 2519/12.01.09) μετά τις περσινές
λίου.
εξαγγελίες και ότι στην αρχική του γνωμοδότηση
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέ- είχε θέσει σειρά ζητημάτων, τα οποία ομαδοποιλευση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο, την ίδια ούνταν στους εξής τρεις άξονες:
ώρα και με την ίδια Ημερήσια Διάταξη τη Δευτέρα (1) προσδιορισμός της νέας θέσης της Δ.Ε.Θ.,
19 Οκτωβρίου 2009.
(2) καθορισμός της χρήσης της σημερινής της
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, έκτασης,
η Συνέλευση θα επαναληφθεί τελικά στον ίδιο (3) προσδιορισμός των διαδικασιών που θα ακοχώρο, την ίδια ώρα και με την ίδια Ημερήσια Δι- λουθούνταν για τις επιλογές επί των θεμάτων (1)
άταξη τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2009 και ώρα και (2), γεγονός που καθιστούσε τον τρίτο άξονα
19:00.
ως τον πιο σημαντικό.
Παρακολουθώντας την εξέλιξη του θέματος, θέn ΠΣΧΜ-ΚΜ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΣ
λουμε να πιστεύουμε ότι οι απόψεις εκείνες συΤο Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλό- νέβαλλαν τόσο στην κατάρτιση της πρότασης του
γου Χημικών Μηχανικών - Τμή- Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ., όσο και της γνωμοδοτικής επιτροματος Κεντρικής και Δυτικής πής για τη νέα θέση εγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. ΠιΜακεδονίας, με μεγάλη λύπη στεύουμε ότι η λύση της Δυτικής Θεσσαλονίκης
ενημερώθηκε για τον πρόωρο και ιδίως της θέσης του Τ.Ε.Ι. είναι επιστημονικά
θάνατο του εκλεκτού συναδέλ- η πλέον άρτια και ταυτόχρονα, κοινωνικά δίκαιη
φου Δημήτρη Παπαπέτρου, ο και ελπίζουμε ότι, τελικά, αυτή θα επιλεχθεί.
οποίος έφυγε νωρίς από κοντά Όσον αφορά τον καθορισμό της χρήσης της σημεμας, σε ηλικία μόλις 30 ετών. Η κηδεία του Δη- ρινής έκτασης και των εγκαταστάσεων της Δ.Ε.Θ.,
μήτρη τελέστηκε την Κυριακή, 11/10/2009, στον αλλά και των όμορων περιοχών, πάγια θέση του
Περιφερειακού Τμήματος του Σ.Ε.Μ.Π.Χ.Π.Α.
είναι η δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου στο
κέντρο, ώστε η πόλη μας να μπορέσει να «ανασάνει», χωρίς εκχώρηση «ούτε ενός τετραγωνικού μέτρου» σε ιδιώτες, ιδρύματα και φορείς,

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

με ταυτόχρονη λήψη γενναίων αποφάσεων από
μέρους της Πολιτείας για τις όμορες εκτάσεις,
πάντοτε σε συνεννόηση με τους σημερινούς ιδιοκτήτες και χρήστες. Τα προβλήματα στέγασης των
συγκεκριμένων φορέων είναι γνωστά και έντονα.
Εντούτοις η μετεγκατάσταση της Δ.Ε.Θ. θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για την αποσυμφόρηση της ευρύτερης περιοχής, στην κατεύθυνση
της αποκέντρωσης των υφιστάμενων λειτουργιών και όχι της περαιτέρω επέκτασής τους ή της
προσέλκυσης νέων λειτουργιών (νέο Δημαρχιακό
Μέγαρο, επέκταση ΠΑ.ΜΑΚ. στο 424 Γ.Σ.Ν.). Στο
πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να αποτραπεί η ανάπτυξη
νέων εγκαταστάσεων ή η χρήση υφιστάμενων για
οποιοδήποτε σκοπό, με μεμονωμένη εξαίρεση τη
συνέχιση της λειτουργίας των ήδη υφιστάμενων
υπερτοπικών πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων.
Παράλληλα, είναι πιθανόν να ξεκινήσει ένας νέος
γύρος συζητήσεων γύρω από τα χαρακτηριστικά
της μετεγκατάστασης της Δ.Ε.Θ., όπως ο ρόλος,
το εύρος και η εμβέλειά της. Η γνωμοδοτική
επιτροπή και οι φορείς της πόλης δε φαίνεται να
έθιξαν το ζήτημα περί ποιας Δ.Ε.Θ. τελικά γνωμοδότησαν: της σημερινής Δ.Ε.Θ.; της Δ.Ε.Θ. των
χρυσών δεκαετιών; της Δ.Ε.Θ. αντίγραφου ιδιωτικών εκθεσιακών υποδομών της Αθήνας; της
Δ.Ε.Θ. – ΕΧΡΟ; Η απάντηση σε αυτό το στρατηγικό ερώτημα επηρεάζει και όλα τα υπόλοιπα βασικά χαρακτηριστικά της μετεγκατάστασης, όπως
τις αναγκαίες υποδομές και εξυπηρετήσεις, τις
αναγκαίες χρήσεις και ρυθμίσεις, τις απαραίτητες
εκτάσεις και τελικά το κόστος και το χρονοδιάγραμμά της.
Είναι προφανές ότι όλα τα παραπάνω αποτελούν
απόρροια της έλλειψης συνολικής θεώρησης αλληλένδετων ζητημάτων, της απουσίας οράματος
και στρατηγικού σχεδιασμού για την πόλη και των
ad hoc διαδικασιών που χαρακτηρίζουν τη λήψη
αποφάσεων για τη Μητροπολιτική Περιοχή της
Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, αν και μας ικανοποιεί
η απόφαση της επιτροπής, εντοπίζεται σημαντικό
έλλειμμα στις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν
και στο προηγούμενο που δημιουργείται για τις
διαδικασίες που θα ακολουθούνται εφεξής για
τις σημαντικές χωρικές και αναπτυξιακές επιλογές στη Μητροπολιτική Περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενόψει μάλιστα των προγραμματιζόμενων
και επιζητούμενων έργων για τον εορτασμό των
100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης.
Στην αρχική του γνωμοδότηση ο Σύλλογος είχε
επισημάνει το γεγονός ότι η πρακτική της υιοθέτησης ad hoc διαδικασιών, που δεν εντάσσονται
σε κάποιον ευρύτερο σχεδιασμό, για παρεμβάσεις μητροπολιτικής εμβέλειας (MEGA-projects)
απορρίπτεται από τον κόσμο των πολεοδόμων
– χωροτακτών διεθνώς, για λόγους που επεξηγούνταν. Είχε μάλιστα παρουσιάσει συνοπτικό πλαίσιο
προϋποθέσεων για τη διαδικασία σχεδιασμού, από
τις οποίες καμία δε φαίνεται ότι τηρήθηκε.
Συγκεκριμένα:
α) Η Επιτροπή δε γνωμοδότησε για την περιοχή
του κέντρου, όπου βρίσκεται σήμερα η Δ.Ε.Θ.,
παρά μόνο για τη μετεγκατάστασή της, αφήνοντας
ένα ουσιαστικό κενό για την τύχη της. Καθώς η
Επιτροπή είχε περιορισμένο αντικείμενο δε διατύπωσε και άποψη για τα υπόλοιπα καίρια και
άμεσα συνδεδεμένα με το μητροπολιτικό πάρκο
ζητήματα (μεταφορά του Γ’ Σώματος Στρατού,
αποσυμφόρηση Α.Π.Θ. και ΠΑ.ΜΑΚ., κ.ο.κ.).
β) Το ζήτημα της μετεγκατάστασης αντιμετωπίστηκε ως μεμονωμένο έργο και παρά τη συμμετοχή του Οργανισμού Ρυθμιστικού στην Επιτροπή,
δεν εντάσσεται σε κάποιον ευρύτερο σχεδιασμό,
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τη στιγμή μάλιστα που εκπονείται το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης. Το γεγονός αυτό
δημιουργεί –και θα εξακολουθήσει να δημιουργεί, αν δεν αντιμετωπιστεί από τη νέα κυβέρνηση– προβληματισμό και αγωνία για την ταχύτητα
και την επιτυχία της ολοκλήρωσης των εργασιών
μετεγκατάστασης της Δ.Ε.Θ., καθώς και για το
μέλλον του συγκεκριμένου χώρου, καθώς η αποσπασματικότητα της προσέγγισης παρέχει τη δυνατότητα αμφισβήτησης της διαδικασίας και του
αποτελέσματός της, από όσους τυχόν αντιμάχονται αυτήν την εξέλιξη.
γ) Η διαδικασία που ακολουθήθηκε καταδεικνύει
το αντιαναπτυξιακό και αντιπαραγωγικό τέλμα στο
οποίο έχει περιέλθει η πόλη μας, καθώς για να
υλοποιηθεί μια μεγάλη επένδυση επιζητείται ή/
και απαιτείται μεσολάβηση του ίδιου του Πρωθυπουργού και εμπλοκή Υπουργείων. Συνεπώς, δεν
είναι κατανοητό πώς, με το σημερινό πλαίσιο, θα
καταστεί δυνατό να προσελκύσει η πόλη μας τις
μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, που έχει ανάγκη
σε περίοδο κρίσης, πόσο μάλλον να διασφαλίσει
τους απαραίτητους όρους για τη μεγιστοποίηση
του κοινωνικού οφέλους από αυτές. Αν δηλαδή,
για να γίνει ένα μεγάλο έργο στην πόλη πρέπει να
πειστεί να παρέμβει ο Πρωθυπουργός της χώρας,
τότε σίγουρα ο κάθε λογικός επενδυτής θα το
σκεφτεί ξανά.
Καταλήγουμε λοιπόν, ότι υπάρχει ανάγκη δημιουργίας ενός αποτελεσματικότερου πλαισίου για
την προσέλκυση επενδύσεων στην περιοχή μας,
το οποίο θα χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικές
δομές και διαδικασίες. Βάσει των όσων ήδη αναφέρθηκαν, είναι προφανής η ανάγκη σύστασης
ενός ισχυρού φορέα μητροπολιτικού επιπέδου,
με ισχυρούς δεσμούς με τους τοπικούς παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς και ουσιαστικές
αρμοδιότητες και πόρους, ο οποίος θα επιχειρήσει να αναδείξει και να αντιμετωπίσει τα ζητήματα
της πόλης με τρόπο ολοκληρωμένο, σύμφωνα με
τις αρχές και τις επιταγές του στρατηγικού σχεδιασμού.

Σε ότι αφορά την ουσία της διατυπωθείσας άποψης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α. Στο άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 3316/2005 αναφέρεται ότι:
«Μελέτη» είναι το αποτέλεσμα συστηματικής και
αναλυτικής επιστημονικής και τεχνικής εργασίας και έρευνας σε συγκεκριμένο απλό ή σύνθετο γνωστικό αντικείμενο, που αποβλέπει ιδίως
στην παραγωγή τεχνικού έργου ή στην επέμβαση
σε τεχνικό έργο ή αφορά στον σχεδιασμό και την
απεικόνιση τεχνικού έργου ή παραγωγικής διαδικασίας ή σε μεθόδους ανάπτυξης και σχεδιασμού
του ευρύτερου χώρου»
Από το παραπάνω εδάφιο συμπεραίνεται ότι ο νόμος δεν περιορίζει την εφαρμογή του ΜΟΝΟ σε
Μελέτες, που αποσκοπούν στην παραγωγή δημοσίων Έργων, αλλά ΙΔΙΩΣ στις μελέτες αυτές, ενώ
στη συνέχεια συμπεριλαμβάνει στον ορισμό και
«το σχεδιασμό και απεικόνιση … παραγωγικής
διαδικασίας», έννοια στην οποία συμπεριλαμβάνεται και το θέμα της σύστασης και λειτουργίας
μιας Δημοτικής Επιχείρησης.
Β. Στο άρθρο 2 του Ν. 3316/2005 παρατίθενται οι
κατηγορίες των μελετών, ανάλογα με το αντικείμενό τους. Από τις είκοσι οκτώ (28) κατηγορίες,
που ορίζει ο νόμος, είναι σαφές ότι υπάρχουν
Μελέτες που δεν αποσκοπούν στην παραγωγή
τεχνικού έργου, όπως, ενδεικτικά, οι κατηγορίες
1 (Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες), 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες), 3 (Οικονομικές Μελέτες), 4 (Κοινωνικές Μελέτες) κ.λ.π.
Με τη δοθείσα ερμηνεία, θα μπορούσε κανείς να
εξαιρέσει από το πεδίο εφαρμογής του νόμου και
τις Μελέτες αυτές!
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εξαίρεση των
Οικονομοτεχνικών Μελετών Βιωσιμότητας των
επιχειρήσεων ΟΤΑ Α’ Βαθμού από το πεδίο εφαρμογής του Ν. 3316/2005 και η κατά παρέκκλιση
των διατάξεων αυτού ανάθεσή τους παραβιάζει
την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι Μελέτες αυτές πρέπει να ανατίθενται σύμφωνα με τις
διατάξεις του νόμου αυτού σε μελετητές ή μελετητικά γραφεία κατηγορίας 3 (Οικονομοτεχνικές
n ΣΜΕΔΕΚΕΜ :ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕ- Μελέτες) ή 5 (Μελέτες Οργάνωσης και ΕπιχειΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ
ρησιακής Έρευνας) ή σε συμπράξεις μελετητών
Προς το Τμήμα Γενικών Υποθέσεων της Δ/νσης ή γραφείων μελετών, που διαθέτουν και τις δύο
Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερι- παραπάνω κατηγορίες μελετητικού Πτυχίου.
κών, Δ/νση Νομοθετικού Συντονισμού του ΥΠΕ- Παρακαλούμε, να αναθεωρήσετε τη διατυπωθείΧΩΔΕ, το ΤΕΕκαι το ΤΕΕ/ΤΚΜ:
σα στα παραπάνω σχετικά έγγραφά σας άποψη και
«Το 45160/21.7.2009 έγγραφο του Τμήματος Γε- να μας ενημερώσετε σε σύντομο χρονικό διάστηνικών Υποθέσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρε- μα επί του θέματος αυτού. Σε αντίθετη περίπτωσιών του Υπουργείου Εσωτερικών διαβιβάστηκε ση, ο Σύλλογός μας προτίθεται να προβεί σε κάθε
μέσω της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναγκαία ενέργεια, προασπίζοντας τα δικαιώματα
σε όλους τους ΟΤΑ των νομών της Κεντρικής Μα- και τα συμφέροντα των μελών του, αλλά και την
κεδονίας. Με το έγγραφο αυτό, καθώς και με το ποιότητα των Μελετών αυτών προς όφελος του
συνημμένο σ’ αυτό έγγραφο της Δ/νσης Νομο- δημοσίου συμφέροντος».. n
θετικού Συντονισμού του ΥΠΕΧΩΔΕ (Δ17γ/78/5/
ΦΝ 439/9.7.2009), διατυπώνεται η άποψη ότι η
ανάθεση και εκπόνηση Οικονομοτεχνικών Μελετών βιωσιμότητας επιχειρήσεων ΟΤΑ Α’ Βαθμού δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν.
3316/2005, δεδομένου ότι αυτές δεν αποσκοπούν στην παραγωγή δημοσίων έργων.
Είναι γνωστό ότι την παρούσα περίοδο εκπονείται
μεγάλος αριθμός τέτοιων Μελετών, αφού όλοι οι
ΟΤΑ Α’ Βαθμού της χώρας, έστω και καθυστερημένα, οφείλουν να μετατρέψουν τις υφιστάμενες
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή να συστήσουν νέες
Επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις και το
πνεύμα του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Συνεπώς, η διατυπωθείσα άποψη περί της μη εφαρμογής των
διαδικασιών του Ν. 3316/2005 έχει σημαντική
επίπτωση στο πεδίο δραστηριοποίησης των Μελετητών Δημοσίων Έργων.

ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ, παίρνοντας
υπόψη και το ενδιαφέρον των συναδέλφων, όρισε
τους εκπροσώπους του Τμήματος στα παρακάτω
Συμβούλια και Επιτροπές:
Α. Επιτροπές μικρής διάρκειας
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Διεύθυνσης Υδάτων για την
ανάθεση της μελέτης «Υδρογεωλογική μελέτη
περιοχών προστασίας των λιμνών ΚορώνειαςΒόλβης (Υδρογεωλογική λεκάνη Μυγδονίας)»,
τους Περτζινίδου Μαρία ΠΜ ως τακτικό μέλος και
Μαυρουδή Παναγιώτη ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Διεύθυνσης
Δημοσίων Έργων για την ανάθεση της μελέτης
«Αντιπλημμυρικές εργασίες αποκατάστασης ροής
και παροχετευτικότητας του ποταμού Ολύνθιου
του Ν. Χαλκιδικής», τους Πούλιο Κωνσταντίνο
Μηχ. Περ. ως τακτικό μέλος και Καρτέρη Απόστολο Μηχ. Περ. ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού για το έργο «Κατασκευή κερκίδων στο Στάδιο του Α.Σ. Απόλλων Καλαμαριάς»,
τους Καρασαββίδη Περικλή ΑΤΜ ως τακτικό μέλος και Καραγκιόζη Ελευθέριο ΑΤΜ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Διαγωνισμού της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καλαμαριάς για το έργο
«Στατική ενίσχυση και αισθητική αποκατάσταση
των διατηρητέων εγκαταστάσεων του πρώην ιδρύματος Αριστοτέλης για τη στέγαση κοινωνικών και
πολιτιστικών δραστηριοτήτων», τους Παπά Χρήστο ΑΜ ως τακτικό μέλος και Βότη Κωνσταντίνο
Μηχ. Η/Υ ως αναπληρωματικό.
• Στην Επιτροπή Δημοπράτησης του Τμήματος
Τεχνικών Έργων και Πολεοδομικών Εφαρμογών
του Δήμου Εχεδώρου για την ανάδειξη αναδόχου
του έργου «Προσθήκη 6 αιθουσών στο λύκειο Ν.
Μαγνησίας Δήμου Εχεδώρου», τους Θεοδωρίδου
Σμαρώ ΑΜ ως τακτικό μέλος και Μαδημένου Μαρία ΑΜ ως αναπληρωματικό.
• Σε Επιτροπές Διαγωνισμού της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.» για ανάθεση μελετών, όπως ακολουθεί:
• «Εκπόνηση προωθημένης αναγνωριστικής μελέτης οδοποιίας, προμελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων και αναγνωριστικής γεωλογικής
μελέτης του τμήματος “Μεσοράχη-Καβάλα” του
κάθετου άξονα 61 Σέρρες-Καβάλα», τους Απέσου
Μαρία ΠΜ ως τακτικό μέλος και Τριανταφυλλίδη
Μιχαήλ ΑΤΜ ως αναπληρωματικό.
• «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την
οριστική μελέτη σηράγγων και σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση της εξωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και της σύνδεσής
της με την Ε.Ο. και τον Αερολιμένα Μακεδονία»,
τους Αραβίδου Κυριακή ΑΤΜ ως τακτικό μέλος
και Στρατόπουλο Κωνσταντίνο ΠΜ ως αναπληρωματικό.
• «Εκτέλεση γεωερευνητικών εργασιών για την
οριστική μελέτη τεχνικών-γεφυρών της εξωτερικής περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και
της σύνδεσής της με την Ε.Ο. και τον αερολιμένα
Μακεδονία», τους Στρατόπουλο Κωνσταντίνο ΠΜ
ως τακτικό μέλος και Αραβίδου Κυριακή ΑΤΜ ως
αναπληρωματικό.
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σωτήρης Χατζάκης

Καλλιτεχνικός διευθυντής ΚΘΒΕ

Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από το ΥΠ.ΠΟ
n Άγγελος Αγγελίδης
«Προτεραιότητα είναι
να γίνει μία σωστή απογραφή των οικονομικών
και της υλικοτεχνικής
υποδομής, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στις
αρχές του χειμώνα»
«Υπάρχει μια υπερβολή
τα τελευταία χρόνια από
μια ομάδα διανοουμένων
του θεάτρου (…) οι οποίοι
μέσα από συνθήκες
νεοσταλινισμού, προσπαθούν να «εκπολιτίσουν»
το κοινό (…) δηλαδή έναν
ολόκληρο πληθυσμό»
«Το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει από το αναγνωρίσιμο κι απλό έργο
μέχρι το πιο ρηξικέλευθο
και επαναστατικό […]
ώστε αυτή η εξωστρέφεια να βοηθήσει στην
οικονομική ανάπτυξη του
θεάτρου»
«Μας ενδιαφέρει η
επαφή με τους περίπου
εκατό χιλιάδες νέους
της πόλης που είναι οι
φοιτητές»
«θα ζητάμε συνεργασίες
ανταλλαγές παραστάσεων, σκηνοθετών,
σεμιναρίων.
Ενδιαφερόμαστε να φέρουμε ανθρώπους από το
εξωτερικό να διδάξουν
στη Δραματική Σχολή του
ΚΘΒΕ»
«Πιστεύω πως αν υπάρχει σύμπνοια, ευγένεια,
ευπρέπεια, κοινή λογική
και πνεύμα συγκατάβασης όλα μπορεί να
λύνονται στο τραπέζι του
διαλόγου»
«Παρά τις περιπέτειες
θα πρέπει ο θεσμός του
Ευρωπαϊκού Βραβείου
Θεάτρου να επανέλθει
στη Θεσσαλονίκη»
«Όταν ο Διευθυντής είναι
σκηνοθέτης πρέπει να
διατηρεί το σκηνοθετικό
δικαίωμα όχι σε βαθμό
καταχρηστικό αλλά
για να υπάρχει και σαν
δημιουργός»

Τις προτεραιότητές του για το Κρατικό Θέατρο
Βορείου Ελλάδος, παρουσιάζει ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής του, Σωτήρης Χατζάκης. Στη
συνέντευξη του στο «Τ» ζητά μεγαλύτερη οικονομική στήριξη από το υπουργείο Πολιτισμού
και επισημαίνει πως τα προβλήματα των εργαζομένων στον Οργανισμό μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από το διάλογο.
Δηλώνει ανοιχτός σε συνεργασίες, ανταλλαγές
παραστάσεων και σκηνοθετών και υπογραμμίζει πως σχεδιάζει να φέρει ανθρώπους από το
εξωτερικό να διδάξουν στη Δραματική Σχολή του
Θεάτρου.
Ξεκαθαρίζει πως τάσσεται υπέρ της επαναφοράς
του θεσμού του Ευρωπαϊκού Βραβείου Θεάτρου
στη Θεσσαλονίκη και καταδικάζει με σκληρά λόγια τα γιουχαΐσματα που ακούγονται το τελευταίο
διάστημα στις παραστάσεις στην Επίδαυρο.
Ο κ. Χατζάκης θεωρεί, τέλος, πως η θέση του
καλλιτεχνικού διευθυντή δεν είναι αντικρουόμενη με εκείνη του σκηνοθέτη.

ραγωγές οι οποίες σε πρώτη φάση θα έχουν την
ανάλογη εξωστρέφεια χωρίς λαϊκισμό και χωρίς
ευκολίες για να απευθύνονται σε μεγάλη κατηγορία του κοινού.
Σε αυτό το πλαίσιο υπόκειται η πολιτική του ρεπερτορίου η οποία αφορά σε θέατρο δημοσίου
συμφέροντος άρα είναι διαστρωματική καθώς
απευθύνεται μέσω των σκηνών του θεάτρου σε
μια μεγάλη γκάμα του κοινού. Αυτό σημαίνει πως
το ρεπερτόριο θα περιλαμβάνει από το αναγνωρίσιμο κι απλό έργο μέχρι το πιο ρηξικέλευθο και
επαναστατικό έργο. Όλα αυτά είναι μέσα στα αρχικά πλάνα του ρεπερτορίου έτσι ώστε αυτή η εξωστρέφεια να βοηθήσει στην οικονομική ανάπτυξη
του θεάτρου αυτή την περίοδο.
Επιπλέον σκοπεύουμε να οργανώσουμε στοχευμένες δράσεις που αφορούν σε φορείς, ομάδες,
πρόσωπα ή άτομα της πόλης που ενεργοποιούνται
στον πολιτισμό ή στην οικονομική ανάπτυξη της
πόλης όπως είναι: τα δύο Πανεπιστήμια, το ΑΠΘ
και το Μακεδονίας, η ΕΡΤ 3, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, η ΔΕΘ, η Helexpo και
n Αναλάβατε πρόσφατα καλλιτεχνικός διευθυ- πολλοί εκδοτικοί φορείς και άλλες ομάδες στις
ντής του ΚΘΒΕ. Ποιες είναι οι προτεραιότητές οποίες θα θέλαμε να προτείνουμε δράσεις. Μία
απ’ αυτές είναι οι Δήμοι όπως για παράδειγμα οι
σας;
Προτεραιότητα είναι να γίνει μία σωστή απογραφή εννέα όμοροι δήμοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης με
των οικονομικών και της υλικοτεχνικής υποδο- τους οποίους κάνουμε σχέδια για την ανάπτυξη
μής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του της Λαϊκή Σκηνής στη Σκηνή Σωκράτης Καραντιχειμώνα. Έτσι, θα ξέρουμε τι έχουμε πέραν του νός που όπως είναι γνωστό βρίσκεται στη Μονή
μεγάλου χρέους το οποίο δυστυχώς αναλάβαμε Λαζαριστών στη Σταυρούπολη. Κυρίως και πάνω
και ανέρχεται στο ποσό των περίπου τρισήμισυ απ΄ όλα μας ενδιαφέρει η επαφή με τους περίπου
εκατό χιλιάδες νέους της πόλης που είναι οι φοιεκατομμυρίων ευρώ.
Το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η τητές, οι οποίοι είναι ένα συγκλονιστικό κομμάτι
εύρυθμη λειτουργία του θεάτρου μέσα από διοι- της κοινωνίας και πρέπει ένα μέρος απ’ αυτούς να
κητικές πράξεις που ορίζονται από τον εσωτερικό έρθει στο θέατρο.
κανονισμό και από τον ιδρυτικό Νόμο του θεάτρου. Η αναδιοργάνωση-αναδιάρθρωση σκοπό n Υπάρχει πάντα το ζήτημα της χρηματοδότησης
έχει να περιορίσει τη γραφειοκρατία, να πυκνώσει του Θεάτρου και του ελλείμματος. Πως μπορούν
δραστηριότητες σε εργαζόμενους που τους αξί- να αντιμετωπιστούν και τα δύο και μάλιστα σε
ζουν και να απασχολήσει τους εργαζόμενους σε περίοδο οικονομικής κρίσης;
τομείς που έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν Εν μέρει απαντήθηκε αυτή η ερώτηση παραπάδημιουργικά τις εργατοώρες τους εκεί και επίσης νω. Συμπληρωματικά θα έλεγα πως ένα θέατρο
να εξελιχθούν σωστά και δίκαια στην απασχόλησή ζει από τις εισπράξεις, απ’ το πνεύμα οικονομικής ανάπτυξης που υπάρχει στη διοίκησή του
τους.
Επίσης, σκοπό έχει να αντιμετωπίσει δυναμικά αλλά και από την επιχορήγησή του. Η επιχορήπεριπτώσεις εργαζομένων που έχουν βρεθεί σε γηση αυτή περιμένουμε να έρχεται απρόσκοπτα,
τέτοιες θέσεις με τρόπο που δε συνάδει με τη νό- χωρίς περικοπές και μάλιστα θα ήταν καλό να
μιμη οδό αλλά και να εντοπίσει θέσεις εργαζομέ- ξανασκεφτεί ο Υπουργός Πολιτισμού το μέγεθος
νων που δυσλειτουργούν και που καλό θα είναι να του ποσού που δίδεται σήμερα, γιατί νομίζω ότι
βρεθούν σε τομείς δραστηριότητας που τους ενδι- το ΚΘΒΕ για να αναπτύξει δραστηριότητες που το
αφέρει και που εκεί θα μπορούν να συμβάλλουν καθιστούν μια κεντρική παραγωγική μονάδα όχι
μόνο της Βορείου Ελλάδας, αλλά και των Βαλκαδημιουργικά στις δραστηριότητες του θεάτρου.
Αυτή η εύρυθμη λειτουργία του θεάτρου απαιτεί νίων, να γίνει δηλαδή μια ατμομηχανή πολιτισμού
φυσικά τη σύμφωνη στάση όλων των εργαζο- των Βαλκανίων, χρειάζεται περισσότερα χρήματα
μένων διότι κανενός δε θα θιγούν τα εργασιακά κι αυτό θα ευχόμασταν να είναι στη σκέψη του
δικαιώματα. Επίσης κανείς δε θα αντιμετωπίσει Υπουργού Πολιτισμού.
μία κατάσταση μέσα απ’ την οποία να μην έχει μία
n Οι εργαζόμενοι του Θεάτρου παραμένουν σε
νομική κατοχύρωση.
Όσον αφορά στο οικονομικό μέρος προτεραιότητά αναβρασμό και απειλούν (και πάλι) με δυναμικές
μας είναι, ασφαλώς, μια αυστηρή και συγκροτη- κινητοποιήσεις. Πως σχεδιάζετε να αντιμετωμένη οικονομική πολιτική, η οποία θα περιορίζει πίσετε το ζήτημα και αν οι εργαζόμενοι κάνουν
τις περίσσιες δαπάνες στο ελάχιστο θα ελαχιστο- πράξη τις απειλές τους, τι αντίκτυπο θα έχει
ποιεί τις οικονομικές ανάγκες του θεάτρου όσο στην ομαλή λειτουργία του ΚΘΒΕ; Κατ αρχάς δεν
γίνεται και ταυτοχρόνως θα προχωρήσει σε πα- μπορώ να αναγνωρίσω τη λέξη απειλή. Οι εργαζόμενοι όταν έχουν αιτήματα ένα από τα στάδια
των κινητοποιήσεων τους είναι και η απεργία. Δεν

αισθάνομαι ότι απειλούμαι. Αισθάνομαι πως οι
εργαζόμενοι όταν έχουν ένα έλλειμμα για να
το έχουν πρέπει να υπάρχει μια βάση, πρέπει
να έχουν ένα δίκιο. Πάνω σ’ αυτή τη βάση θα
εξετάζω πάντα, με σεβασμό και με αλληλεγγύη
τα αιτήματα των εργαζομένων. Εάν κάτω απ’
τις παρούσες οικονομικές συνθήκες μπορεί να
ανταποκριθεί το ΚΘΒΕ, θα ανταποκρίνεται με
συνεργασία και με κοινή λογική και το θέμα θα
επιλύεται μεταξύ των δύο πλευρών πριν φτάσει στο τελικό στάδιο κινητοποιήσεων που είναι
η απεργία. Αυτό αφορά και στη διοίκηση αλλά
αφορά και στα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζόμενων. Πιστεύω πως αν υπάρχει σύμπνοια,
ευγένεια, ευπρέπεια, κοινή λογική και πνεύμα
συγκατάβασης όλα μπορεί να λύνονται στο τραπέζι του διαλόγου.
n Πως θα προωθήσετε τις συνεργασίες του
Θεάτρου στο εξωτερικό; Σε ποιες χώρες σκοπεύετε να κινηθείτε;
Η ενεργοποίηση σε πρώτο επίπεδο δράσης
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων είναι βασική
μας προτεραιότητα. Το ΚΘΒΕ ενδιαφέρεται να
παρουσιάζει τη δουλειά του σε όλο τον κόσμο.
Όμως η γειτονιά του είναι τα Βαλκάνια. Επομένως ο πρώτος χώρος δραστηριοποίησης είναι ο
χώρος των Βαλκανίων. Από κει και πέρα υπάρχουν γεγονότα που συμβαίνουν στο παγκόσμιο
θεατρικό γίγνεσθαι που μπορεί να συμβαίνουν
στην Ισπανία ή στην Αγγλία, μπορεί να συμβαίνουν όμως στην Ουγγαρία στην Τσεχία αλλά και
στη Γερμανία. Δε θα κινηθούμε μόνο γεωγραφικά θα πάμε εξετάζοντας προσεκτικά - μέσα
από τη συνεργασία μας με το Δραματολόγο μας
που είναι ο Νίκος Χουρμουζιάδης, και που προσφάτως τοποθετήθηκε σ’ αυτή τη θέση – και θα
κοιτάμε ποιά είναι εκείνα τα επιτεύγματα που
συντελούνται στο χώρο του Παγκόσμιου Θεάτρου, θα τα εντοπίζουμε και αμέσως θα ζητάμε
συνεργασίες ανταλλαγές παραστάσεων, σκηνοθετών, σεμιναρίων. Ενδιαφερόμαστε να φέρουμε ανθρώπους από το εξωτερικό να διδάξουν
στη Δραματική Σχολή του ΚΘΒΕ. Επομένως δεν
είναι μόνο ο γεωγραφικός προσδιορισμός αλλά
το τι ακριβώς καινούριο και τι σημαντικό προτείνουν οι θεατρικές δυνάμεις οπουδήποτε στον
κόσμο βρίσκονται είτε είναι κρατικές είτε όχι.
n Ποια είναι η θέση σας για το θεσμό του Ευρωπαϊκού Θεατρικού Βραβείου;
Είναι απολύτως θετική και πιστεύω πως παρά
τις περιπέτειες θα πρέπει ο θεσμός να επανέλθει στη Θεσσαλονίκη.
n Πρωτοποριακό, σύγχρονο ή κλασικό θέατρο;
ποιο είδος γίνεται πιο αποδεκτό από το ελληνικό θεατρόφιλο κοινό;
Το ΚΘΒΕ είναι θέατρο δημοσίου συμφέροντος,
ως εκ τούτου όλα αυτά τα είδη που αναφέρετε πρέπει να περιέχονται στο ρεπερτόριό του.
Δεν έχει σημασία τι πιστεύει ο Καλλιτεχνικός
Διευθυντής προσωπικά, αυτό θα μπορούσε να
το εφαρμόσει στο ιδιωτικό του θέατρο. Σημασία
έχει τι αναγνωρίζει και τι βλέπει στα αιτήματα
της κοινωνίας. Άρα όλα αυτά τα είδη θεάτρου με
τις ανάλογες σκηνές, ας πούμε το πρωτοπορια-
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κό στην πειραματική το κλασσικό και το ελληνικό
στις άλλες σκηνές, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά
βέβαια θα πρέπει να απηχούν μια φιλοσοφία
προγράμματος και να ακολουθούν μια στρατηγική
και τακτικές καθώς θα απευθύνονται στους θεατές μέσα απ’ τις σκηνές που πρέπει.
n Μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια με γιουχαΐσματα στην Επίδαυρο.
Ποια είναι η θέση σας; Θεωρείτε πως είναι δικαίωμα του θεατή τέτοιου είδους αντιδράσεις;
Δεν πιστεύω στην αποδοκιμασία με τρόπο εκρηκτικό όπως είδα να συμβαίνει τα τελευταία χρόνια.
Πιστεύω σε κριτική η οποία γίνεται με ευπρέπεια
γιατί αυτό που γίνεται με τα γιουχαΐσματα στρέφεται κυρίως κατά των ηθοποιών οι οποίοι παίζουν
εκείνη την ώρα. Επειδή έχω παίξει πολλά χρόνια
ως ηθοποιός ξέρω πόσο άσχημο είναι να παίζεις
και εκείνη την ώρα να σε αποδοκιμάζουν.
Όμως, απ’ την άλλη πλευρά υπάρχει μια υπερβολή τα τελευταία χρόνια από μια ομάδα διανοουμένων του θεάτρου, το διανοουμένων το βάζω και
λίγο σε κριτική, οι οποίοι μέσα από συνθήκες νεοσταλινισμού, το ξέρω ότι είναι σκληρή η έκφραση,
αλλά θα τη χρησιμοποιήσω με πλήρη συνείδηση- προσπαθούν να «εκπολιτίσουν» το κοινό, το
απαξιώνουν και θεωρούν ότι μια ομάδα θα εκπολιτίσει τους «ιθαγενείς», δηλαδή ένα ολόκληρο
πληθυσμό. Όταν όμως ο καλλιτέχνης θεωρεί τον
εαυτό του υπερκείμενο του μέσου όρου της κοινής γνώμης και του θεατή τότε θα τιμωρηθεί γιατί
η αλαζονεία και κυρίως ο μεσσιανικός ρόλος που
αποδίδει στον εαυτό του είναι επικίνδυνος και πολιτιστικά και κοινωνικά και ανθρώπινα. Πιστεύω
ότι όπως και οι δημιουργίες έτσι και το κοινό δεν
είναι ενιαίο. Αποτελείται από πολλές κατηγορίες
ανθρώπων. Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν πιστεύω σε αυτή τη σκληρή, απολυταρχική άποψη
ότι οι καλλιτέχνες θα εκπολιτίσουν το κοινό. Μη
ξεχνάμε εξάλλου πως από τον πόνο φτάνεις στην
αισθητική, όχι από την αισθητική στον πόνο. Καλή
η τρέλα του καλλιτέχνη αρκεί να αγγίζει και τον
πόνο των πολλών.
n Στην Ελλάδα έχουμε έλλειψη παιδείας. Πως
μπορείτε από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή να συμβάλετε στο να καλυφθεί το συγκεκριμένο έλλειμμα ;
Δεν είναι στις άμεσες αρμοδιότητες ενός Κρατικού Θεάτρου να λύσει το θέμα της παιδείας,
ωστόσο το θέατρο από μόνο του αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία όταν μέσα από τα έργα του
και από τη σοβαρότητα με την οποία απευθύνεται
στο κοινό και μέσα από το αριστοτελικό «πάθος
– μάθος», το θέατρο διδάσκει. Μπορεί επίσης
πέραν της παρουσίας του μέσω των παραστάσεων να απευθύνεται σε κατηγορίες πληθυσμού
όπως θα κάνει το ΚΘΒΕ, δηλαδή να βοηθάει
ομάδες πληθυσμού όπως είναι οι εκπαιδευτικοί
πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας, οι δικηγόροι οι
εκφωνητές τηλεόρασης και ραδιοφώνου ώστε να
τοποθετούν σωστά τη φωνή τους και να μην έχουν
προβλήματα με τις φωνητικές χορδές τους γιατί
οι κλάδοι αυτοί μαστίζονται απ’ το συγκεκριμένο
πρόβλημα. Μπορεί να οργανώνει σεμινάρια όπου
θα διδάσκονται τρόποι επικοινωνίας και σεμινάρια εκπαίδευσης γύρω από θέματα θεατρικής

παιδείας. Να βοηθά ερασιτεχνικές θεατρικές
ομάδες για το πώς θα ανεβάσουν ένα θεατρικό
έργο κ.α. Υπάρχουν πολλοί τρόποι μέσα απ’ τους
οποίους το θέατρο μπορεί να συμμετέχει στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και να συνεργάζεται με
το Υπουργείο Παιδείας, με τη Γραμματεία Νέας
Γενιάς, με τον απόδημο ελληνισμό και με άλλα
αναπτυξιακά υπουργεία έτσι ώστε να φτάσουμε
σε εκείνο το θαυμαστό επίπεδο το θέατρο και η
παιδεία να είναι ένα.
n Πόσο αντικρουόμενες είναι η θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή ενός τόσο μεγάλου θεατρικού οργανισμού με εκείνη του σκηνοθέτη;
Είναι άλλο να είσαι καλός σκηνοθέτης κι άλλο
καλός διευθυντής, όμως όταν ο Διευθυντής είναι
σκηνοθέτης πρέπει να διατηρεί το σκηνοθετικό
δικαίωμα όχι σε βαθμό καταχρηστικό αλλά να
το διατηρεί για να υπάρχει και σαν δημιουργός.
Όταν υπάρχεις και σαν δημιουργός και εφόσον
είναι καλός διευθυντής, έχει δηλαδή εκείνες
τις οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες που
απαιτούνται αν υπάρχει και ως δημιουργός αυτό
θα λειτουργεί και ευεργετικά στη διοικητική του
παρουσία. Ωστόσο και η διοίκηση ενός θεάτρου
έχει ένα πολύ μεγάλο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον το
οποίο δεν πρέπει να παραμελούμε γιατί αγαπάς τα
έργα, αγαπάς τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες,
τις οραματίζεσαι και πραγματώνεις στο θέατρο
που δουλεύεις τις δραστηριότητες που επιλέγεις
μαζί με όλους τους άλλους συντελεστές, μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων. Όλοι μαζί εργαζόμαστε
για την πραγμάτωση έργων που θα ευχαριστήσουν
και θα ψυχαγωγήσουν το κοινό. Είναι δραστηριότητες που κάνουν καλό στις ψυχές όλων. Είναι
εξίσου δημιουργική κι ευχάριστη και η διεύθυνση
μαζί με τη σκηνοθεσία.
n Τα νέα καθήκοντά σας, πιστεύετε πως θα
μπουν τροχοπέδη στις καλλιτεχνικές σας αναζητήσεις και δημιουργίες;
Και όταν ήμουν αναπληρωτής στο Εθνικό θέατρο
με το Νίκο Κούρκουλο και όταν ήμουν διευθυντής στο ΔΗΠΕΘΕ Σερρών αλλά και σε ιδιωτικά
θέατρα τα οποία στήσαμε μαζί με συναδέρφους,
πάντα υπήρχε η καλλιτεχνική ανησυχία, η αναζήτηση, η έρευνα, η οποία συγχρωτιζόταν με τη
διοίκηση και τη διεύθυνση. Βεβαίως ένα μεγάλο
μέρος αρμοδιοτήτων της Διοίκησης και της διεύθυνσης αφορούν σε διοικητικές πράξεις σε οικονομικά ζητήματα και προβλήματα, οργανωτικά
σχέδια όμως αυτές οι ενασχολήσεις έχουν κι ένα
μεγάλο πλεονέκτημα. Συνομιλείς με την κοινωνία.
Κι όταν ο Διευθυντής που είναι ταυτοχρόνως και
δημιουργός συνομιλεί με την κοινωνία εμπλουτίζει και την ψυχή του και το έργο του με την ανάσα
και την πνοή της κοινωνίας, με όλες εκείνες τις
αγωνίες και τις επιθυμίες, τις περιπέτειες της
ύπαρξης των ανθρώπων μέσα στην πόλη που ζει
και μέσα στην περιφέρεια που κινείται το θέατρο
και βγαίνει πάντα πιο πλούσιος, πιο σοφός και πιο
ευαισθητοποιημένος γύρω απ’ την ανθρώπινη περιπέτεια που είναι οι ρόλοι και τα θεατρικά έργα. n

Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο σημαντικές μελέτες
για τη χάραξη του συγκοινωνιακού «προφίλ» της
Θεσσαλονίκης στα προσεχή χρόνια, σύμφωνα με
ανακοίνωση του Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών (ΣΑΣΘ). Μάλιστα, το συμβούλιο επισημαίνει
ότι «είχε από αρκετά χρόνια τονίσει την ανάγκη
για εκπόνηση ενός Γενικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Μεταφορών για την πόλη».
Στο τέλος του 2008, το ΣΑΣΘ είχε υποβάλει στο
(τότε) υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
πλήρες ειδικό τεύχος και σχέδια προδιαγραφών
για να εκπονηθούν έρευνες χαρακτηριστικών των
μετακινήσεων, που είναι απαραίτητο να υπάρχουν,
πριν συνταχθεί το στρατηγικό σχέδιο.
Οι δύο (2) αυτές μελέτες για το μέλλον της αστικής συγκοινωνίας ξεκίνησαν να εκπονούνται το
Σεπτέμβριο. Η πρώτη ανατέθηκε και υλοποιείται
με γοργούς ρυθμούς από το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ως τεχνικού συμβούλου).
Οι επόμενες φάσεις του σχεδίου περιλαμβάνουν
τις μελέτες πρόβλεψης της ζήτησης των μετακινήσεων στο Π.Σ.Θ. και το Ν.Θεσσαλονίκης, καθώς
και το οριστικό σχέδιο για τις δημόσιες συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης (μέχρι την οριστική διαδικασία της συγκρότησης ενός ολοκληρωμένου συστήματος υποστήριξης αποφάσεων για το μέλλον
της αστικής συγκοινωνίας και των μέσων μαζικής
μεταφοράς).
Το δεύτερο τμήμα μελετών, με χρονικό ορίζοντα
υλοποίησης το τέλος του 2009, εκπονείται από
ιδιωτική εταιρία, ως αρμόδιο τεχνικό σύμβουλο
και το Σ.Α.Σ.Θ. καλείται να διαδραματίσει και εδώ
σοβαρό ρόλο εποπτεύοντος φορέα.
«Η Θεσσαλονίκη του 2020 θα είναι μια εντελώς
διαφορετική πόλη με ένα σύγχρονο μετρό, επεκτάσεις και μια ‘’άλλη’’ δομή στις μεταφορές και
στα μοντέλα. Χρειάζεται τους μηχανισμούς και τη
μεθοδολογία ανάπτυξης όλων των μέσων μαζικής μεταφοράς και ήπιας μετακίνησης. Για τους
λόγους αυτούς, το Σ.Α.Σ.Θ. συμμετέχει στην εποπτεία της εκπόνησης των μελετών αυτών, ως το
κατεξοχήν αρμόδιο όργανο για την εποπτεία και
το σχεδιασμό της αστικής συγκοινωνίας στη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση. n
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6η ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΕΝΕΠΡΟΤ
Bραβεία και εισηγήσεις
Με την απονομή σειράς βραβείων και τιμητικών
πλακετών, σε ανθρώπους με αποδεδειγμένη συνεισφορά στην τυποποίηση, την ποιότητα, την επιχειρηματικότητα και την κοινωνία, πλαισιώθηκε η
6η διεθνής Συνδιάσκεψη της ΕΝΕΠΡΟΤ, με τίτλο
“Standardization, Protypes and Quality: A Means
of Balkan Countries’ Collaboration”.
Τη συνδιάσκεψη, στη διάρκεια της οποίας παρουσιάστηκαν 34 εισηγήσεις, και πραγματοποιήθηκε
στις 9-10 Οκτωβρίου, στη Θεσσαλονίκη, διοργάνωσε η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την
Προτυποποίηση και την Τυποποίηση». Συνδιοργανωτές ήταν η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, το Γραφείο
Προτυποποίησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, το ΑΤΕΙΘ, το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας
και το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Η
εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα των Υπουργείων
Μακεδονίας-Θράκης και Ανάπτυξης.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ενωσης, τα βραβεία ΕΝΕΠΡΟΤ 2009 παραβρέθηκαν και παρέλαβαν οι εξής:
-Ο Κωνσταντίνος Μολφέσης, γενικός διευθυντής
της εταιρίας ΓΕΤΕ ΕΠΕ, παρέλαβε το βραβείο
«Διάκριση Πρότυπου Επιχειρηματία», το οποίο
απονέμεται σε εκείνους που η επαγγελματική
τους δραστηριότητα εμπίπτει στο πλαίσιο ενός ελληνικού επιχειρηματικού προτύπου.
-Ο Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος, πρόεδρος του

«Χαμόγελου του Παιδιού», παρέλαβε το «Γέρας
Κοινωνικού Προτύπου», το οποίο απονέμεται σε
εκείνους που με τη συνεισφορά και δραστηριότητά τους συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός κοινωνικού προτύπου.
-Εκ μέρους του Νικόλαου Μουσιόπουλου, κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, παρέλαβε τιμητική πλακέτα ο Ιωάννης Τσιάφης. Η εν λόγω διάκριση απονέμεται σε εκείνους που συνεισέφεραν
άμεσα ή έμμεσα στην ανάπτυξη και διάδοση της
τυποποίησης, των προτύπων και της ποιότητας και
υποστηρίζουν τις δραστηριότητες της ΕΝΕΠΡΟΤ.
-Ο Γεώργιος Βαρουφάκης, πρόεδρος Δ.Σ. Χαλυβουργικής και επίτιμος πρόεδρος του ΕΛΟΤ, παρέλαβε ειδικό βραβείο για τη συνεισφορά του στο
αντικείμενο της Τυποποίησης των Προτύπων και
της Ποιότητας στην Ελλάδα
-Για λογαριασμό της προσκεκλημένης Tomris
Giritlioğlu, σκηνοθέτιδας της ταινίας «Πληγές
του Φθινοπώρου (η οποία τελευταία στιγμή δήλωσε αδυναμία να παραβρεθεί λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων), το δεύτερο Ειδικό βραβείο
παρέλαβε η Nevnihal Erdogan. Το συγκεκριμένο βραβείο απονεμήθηκε για τη συνεισφορά της
σκηνοθέτιδας στην προαγωγή της κατανόησης
και στον παραμερισμό του φανατισμού μεταξύ
των Βαλκανικών λαών.

Στη διάρκεια της διάσκεψης πραγματoποιήθηκε και συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής των Βαλκανικών Συνδιασκέψεων (Balkan
Coordinating Committee-BCC), με συμμετοχή
εκπροσώπων από Αλβανία, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Ρουμανία, Σερβία και Τουρκία. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τις διοργανώσεις των Βαλκανικών Συνδιασκέψεων και γενικότερα θέματα τυποποίησης, προτύπων και ποιότητας μεταξύ των
Βαλκανικών χωρών.
Στο πλαίσιο της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε
και εκδρομή στη Βεργίνα, όπου συμμετείχαν και
ξεναγήθηκαν στους αρχαιολογικούς χώρους συμμετέχοντες της Συνδιάσκεψης διαφόρων εθνικοτήτων, μεταξύ των οποίων Αλβανοί, Ρουμάνοι,
Τούρκοι και Έλληνες. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων εσωτερικών χώρων ειδικός για
ανακαινίσεις φαρμακείων. Τηλ 2310 303656,
694 7819597.
Αρχιτέκτων από τεχνική κατασκευαστική
εταιρεία Δ.ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ. Fax 2310
557499, Τηλ 2310 557498.
Αρχιτέκτων από εταιρεία συμβούλων και
επιχειρήσεων για τη σύνταξη μελετών. Τηλ
2310 554840, email: smartcon@otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα από μελετητικό γραφείο.
Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD. Εμπειρία στις μελέτες ξενοδοχείων και προϋπολογισμό κόστους. Τηλ 694 4385195.
Αρχιτέκτων από τεχνικό γραφείο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Γνώση AutoCAD
και Photoshop, για πλήρη απασχόληση. Τηλ
2310 788493, 694 5105589.
Αρχιτέκτων από μελετητική εταιρεία
Mavvidis and Partners. Γνώση Γ.Ο.Κ., ευχέρεια στη σύνθεση, AutoCAD, προγραμμάτων φωτορεαλισμού. Βιογραφικό Τηλ 2310
531100, email: mail@mavvidis.com.
Ηλεκτρολόγος για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η διετής εμπειρία από λήψη πτυχίου. Τηλ 697
7825257, email: info@atzovara.gr.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού MINOS
SYSTEM ως υπεύθυνος στη διαχείριση
πελατών, καταγραφές δικτύων, επίβλεψη
εγκαταστάσεων MINOS SYSTEM, τεχνική
υποστήριξη, φωτοτεχνικές μελέτες. Ηλικία
έως 40 ετών, άπταιστα Αγγλικά, ή – και Ιταλικά, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή η
διετής εμπειρία από λήψη πτυχίου, εμπειρία
στο Δημόσιο Τομέα. Βιογραφικό email:
progressecological@otenet.gr. Υπόψη κου
Γ. Παπαϊωάννου.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού, για
τις Περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας,
Πελοποννήσου, Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, ως υπεύθυνος για τη συνολική επιχειρηματική οργάνωση και την ανάπτυξη του
δικτύου πωλήσεων της περιφέρεις που θα
αναλάβει. Η θέση αναφέρεται στο Διευθυντή
Πωλήσεων και αφορά στην προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων τηλεδιαχείρησης στο
Δημόσιο Τομέα με έμφαση στους Ο.Τ.Α. Ηλικία έως 40 ετών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD,
2 έτη προϋπηρεσία, σε διαχείριση πελατών
του Δημόσιου Τομέα, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό email:
progressecological@otenet.gr. Υπόψη κ.
Παπαϊωαννου Γεωργίου.
Μηχανικός από γραφείο Τηλ 697 7825257,
email: info@atzovaras.gr.
Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία
για εργοδηγός. Με εμπειρία σε κατασκευή
φράγματος και τσιμεντενέσεις.. Βιογραφικό
Fax 2310 887483.
Μηχανικός για ελεύθερη συνεργασία εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων για μεταλλικά σπίτια. Βιογραφικό Τηλ 694 6316270,
email: skondrasp@yahoo.gr.
Μηχανικός από εταιρεία μεταλλικών κατασκευών στην περιοχή Προέκταση Ευόσμου
Θεσσαλονίκης. Γνώση strucad και k instant.
email: info@kyriazakos.com.gr.
Μηχανικός από εταιρεία μελετών – συμβούλων, για στέλεχος. Εμπειρία στην εκπόνηση
μελετών τοπικής ανάπτυξης, οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρησιακών σχεδίων.
Βιογραφικό email: hrm.services@yahoo.gr.
Μηχανικός από κατασκευαστική εταιρεία
αθλητικών οργάνων και παιδικής χαράς,
για το τμήμα πωλήσεων. Γνώση άπταιστων
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office) άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 23410 64300, email:

parcotek@otenet.gr.
Μηχανικός ως βιομηχανικός σχεδιαστής,
από κατασκευαστική εταιρεία αθλητικών
οργάνων και παιδικής χαράς, για το τμήμα σχεδιασμού και εφαρμογών. Γνώση
AutoCAD 2D, 3D, solidwords. Κατασκευαστική εμπειρία επιθυμητή. Βιογραφικό Fax
23410 64300, email: parco2@otenet.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των προγραμμάτων: Corel, Photoshop, web design,
java, AutoCAD 2D, 3D,ArchiCAD, 3d studio
max, Autostrad, Stradstell, Ανανεώσιμες
πηγές Φωτοβολταϊκά . Βιογραφικό email:
seminaria97@gmail.com.
Μηχανολόγος. Γνώση άπταιστων Αγγλικών,
Η/Υ. Τηλ 2310 753800.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια . Τηλ
697 6800825.
Μηχανολόγος για επάνδρωση τμήματος τεχνικής υποστήριξης θέρμανσης. Βιογραφικό Fax 2310 Βιογραφικό Fax 2310 783924,
email: info@mevaconh.gr.
Μηχανολόγος για θέματα Υγιεινής και
Ασφάλειας εργοταξίου. Επιθυμητή η διετή
λήψης πτυχίου. Τηλ 697 7825257, email:
info@atzovara.gr.
Μηχανολόγος απόAgroparts Α.Ε. εταιρεία
γεωργικών μηχανημάτων και ανταλλακτικών. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό
Fax 2310 569818, Τηλ 2310 795018, email:
strantzalis@agrotechniki.gr.
Μηχανολόγος από τεχνική και εμπορική
εταιρεία. Άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(MS Office),
AutoCAD, προϋπηρεσία σε τεχνικό γραφείο
- εταιρεία που εκπονούσε ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, έκδοση οικοδομικών αδειών και επίβλεψη τεχνικών έργων. Βιογραφικό Fax 23960 31383, Τηλ. 23960 31337.
Μηχανολόγος από τεχνική εταιρεία κατασκευής κτιριακών ηλεκτρομηχανολογικών
έργων, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για τη μελέτη και κατασκευή έργων φυσικού αερίου.
3 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Γνώση,
Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD. Βιογραφικό Fax 2310 690376, Τηλ 2310 690374,
email: monchossa@gmail.com.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εμπορική εταιρεία εξαερισμού. Γνώση Αγγλικών,
Η/Υ(Ms Office). email: info@e-kaffes.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από γραφείο
μελετών. Γνώση Η/Υ, AutoCAD, για εκπόνηση μελετών. Επιθυμητή και σχετική εμπειρία σε θέματα αδειοδότησης βιομηχανικών
και κτιριακών εγκαταστάσεων. Βιογραφικό
email: pashalis@koptis.gr.
Πολιτικός Μηχανικός 10 έτη εμπειρία. Γνώση Αραβικών ή Αγγλικών. Τηλ 2310 889010.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εργοληπτική εταιρεία, με εμπειρία σε δημόσια
έργα. Βιογραφικό email: atarav@tee.gr.
Πολιτικός Μηχανικός νέα δομοστατικός ή
συγκοινωνιακής κατεύθυνσης από γραφείο
μελετών Βιογραφικό Fax 2310 488048.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Δ.ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ
ΣΙΑ. Fax 2310 557499, Τηλ 2310 557498.
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία, εμπειρία σε έργα αποχέτευσης
(ΜΕΚ Γ’) στην Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310
829990.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για έκδοση οικοδομικών αδειών και επίβλεψη μεταλλικών
κτιρίων. Τηλ 690 9214049.
Πολιτικός Μηχανικός για θέματα Υγιεινής
και Ασφάλειας εργοταξίου.Επιθυμητή η δι-

ετής εμπειρία από λήψη πτυχίου. Τηλ 697
7825257, email: info@atzovara.gr.
Πολιτικός Μηχανικός Ηλικία έως 30 ετών,
3 έτη εμπειρία σε επίβλεψη εργοταξίων
οικοδομικών έργων, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως.
Βιογραφικό email: gsap@proentasi.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εταιρεία.
5 έτη εμπειρία σε έργα οδοποιίας και υδραυλικών, επιμετρήσεις, λογαριασμοί, νέες τιμές κλπ. Βιογραφικό Fax 23740 65380, Τηλ.
23740 65440, email: gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων, νέα,
από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Fax 2310 557499,
Τηλ 2310 557498, ε-μ, email: kapri@otenet.
gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μηχανικός από μελετητική εταιρεία με αντικείμενο μελέτες οδοποιίας και υδραυλικών
έργων. Τηλ 697 7409521, 693 2253581.
Τοπογράφος Μηχανικός από μελετητική
εταιρεία με αντικείμενο μελέτες κτηματολογίου. Τηλ 698 8627901.
Τοπογράφος Μηχανικός από ανώνυμη τεχνική εταιρεία, 3 έτη εμπειρία σε έργα αποχέτευσης στην Κύπρο. Βιογραφικό Fax 2310
829990.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Δ. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.. Fax 2310 557499, Τηλ 2310
557498, email: kapri@otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική εταιρεία για εργασία πεδίου (εργοτάξια σε όλη
την Ελλάδα). 2έτη εμπειρία. Γνώση Geo Calc,
άδεια οδηγήσεως. Βιογραφικό Fax 2310
334499, email: sidirodromika@tee.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από τεχνική
εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Εργοταξιακή εμπειρία, μεταφορικό μέσο για
εργασία εντός και εκτός Ν. Θεσσαλονίκης.
Fax 2310 428680, Τηλ 2310 402033, email:
diosifidou@diastasicon.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός από γραφείο μελετών ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ Ε.Ε., για εργασία υπαίθρου - γραφείου. 3 – 5 έτη εμπειρία στην
εκπόνηση τοπογραφικών μελετών. Γνώση
χειρισμού GPS Total Station χωροβατών.
Γνώση Η/Υ, τοπογραφικών, σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό Fax 2310
488578, email: ekkentron@tee.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία μελετών ΕΚΚΕΝΤΡΟΝ
Ε.Ε., για εργασία γραφείου. 3 – 5 έτη εμπειρία στην εκπόνηση μελετών συγκοινωνιακών
έργων. Γνώση προγραμμάτων Η/Υ, οδοποιίας ΟΔΟΣ - ΑΝΑΔΕΛΤΑ, σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό Fax 2310 488578,
email: ekkentron@tee.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία με έδρα
Θεσσαλονίκη. Γνώση άπταιστων Αγγλικών,
Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή δεύτερη γλώσσα. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Απαιτείται η δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό πάνω από
το 50% του εργάσιμου χρόνου. Βιογραφικό
email: ep@ari.gr.
Χημικός Μηχανικός από εξειδικευμένη
εταιρεία παραγωγής και εμπορίας χημικών
προϊόντων με έδρα ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, με εργαστηριακή εμπειρία. Βιογραφικό Fax 2310
797488, Τηλ 2310 799333, email: info@ feritri.gr. Υπόψη κας Ασλανίδου.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων για συνεργασία με Πολιτικό
Μηχανικό ή Αρχιτέκτονα. Τηλ 2310 819527,
694 4282688.
Αρχιτέκτων. Μικρή εμπειρία σε μελέτες και
εργοτάξιο. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D - 3D,
3D Studio Max, Artlantis, Photoshop, για
εργασία σε τεχνική εταιρεία ή μελετητικό
γραφείο. Τηλ 693 7288418, email: nzikos@
teemail.gr.
Αρχιτεκτόνισσα 4έτη εμπειρία στην αρχιτεκτονική σύνθεση. Γνώση AutoCAD, 3d
smax, Vectorworks, Photoshop, κατασκευής αρχιτεκτονικής μακέτας, για εξωτερική
συνεργασία με Μηχανικούς και μελετητικά
γραφεία. Τηλ 697 4494436.
Αρχιτέκτων με εμπειρία στην έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια στη σύνθεση.
Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού
2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για
εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά γραφεία.
Τηλ 2310 325445, 697 3837826, email:
matrymo8@otenet.gr.
Αρχιτεκτόνισσα εσωτερικών χώρων με
εξειδίκευση στο φωτισμό, με ευχέρεια σε
τρισδιάστατη φωτορεαλιστική απεικόνειση.
Γνώση άπταιστα Αγγλικά, Vectorworks, 3d
studio Max, Photoshop, για συνεργασία με
αρχιτεκτονικά γραφεία, μελετητικά γραφεία,
Μηχανικούς εργοδηγούς, τεχνικές εταιρείες, κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 694
6353070, email: urban818@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2009, με ευχέρεια στη σύνθεση, προϋπηρεσία σε τεχνική
εταιρεία, διπλωματική σε αποκατάσταση
και επανάχρηση κτιριακού συνόλου. Γνώση
Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), Internet,
AutoCAD, ArchiCAD, Sketch-up, In-Design,
MacOSX, για εργασία ή συνεργασία με αρχιτεκτονικά γραφεία, τεχνικά γραφεία , κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 697 4600778,
email: vagpsax@yahoo.gr.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με ευρεία
εργοταξιακή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, Η/
Υ, εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου, μελετητής καθοδικής προστασίας χαλυβδοσωλήνων, για εργασία. Τηλ. 2310 314278, 697
6206265.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996,
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, οδοποιία,
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέχωση εταιρεία. Τηλ 693
7077771, 693 7039992.
Πολιτικός Μηχανικός, κυρία, Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, AutoCAD 2002, επιμετρήσεις
ιδιωτικών και δημοσίων έργων, σύνταξη
λογαριασμών και Π.Π.Α.Ε., για εργασία στην
περιοχή Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τηλ 694
8949533.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (Γερμανία)
ΜΕΚ Δ, μεταπτυχιακό στο Μετσόβιο κοστολόγος, πολυετής εμπειρία στη μελέτη – επίβλεψη ιδιωτικών έργων και 20 έτη στην επίβλεψη δημοσίων έργων, για συνεργασία ως
σύμβουλος – επιβλέπων μηχανικός για έργα
εντός εκτός Ελλάδας. Τηλ 697 4428152.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέρεια
στη σύνθεση. Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων
σχεδιασμού 2d -3d φωτορεαλιστικής απεικόνισης, για εξωτερική συνεργασία με εργολάβους τεχνικές εταιρείες και μελετητικά
γραφεία. Τηλ 2310 325445, 697 3837826,
email: matrymo8@otenet.gr.
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