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EDITORIAL

(Φωτογραφία από wikipedia)

«Πρωτάρης», «γελαστός», Ιανός…
Ο Ιανουάριος πήρε το όνομά του από τον Ιανό: τον θεό των Ρωμαίων για τις ενάρξεις, τις διαβάσεις, τις πύλες και τις γέφυρες. Ο φετινός Ιανουάριος στην Ελλάδα
«τιμά το όνομά του» και σε ότι αφορά τις ενάρξεις και σε ότι αφορά τις …γέφυρες.
Στη διάρκειά του αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση γύρω από τα νομοσχέδια για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τα Δημόσια Έργα, ώστε
να ψηφιστούν στη Βουλή και σταδιακά να ξεκινήσει η εφαρμογή τους.
Συγκεκριμένα, στις 15 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου Νόμου για την «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των ΑΠΕ», η
οποία γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.opengov.gr/minenv/. Στη διαβούλευση συμμετάσχουν πολίτες, αρμόδιοι φορείς, επιστημονικοί, παραγωγικοί
και κοινωνικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων φυσικά και το ΤΕΕ.
Το νομοσχέδιο ευαγγελίζεται την απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των έργων ΑΠΕ, με σκοπό να μειωθεί δραστικά ο συνολικός
χρόνος αδειοδότησής τους, από 3-5 χρόνια που είναι σήμερα, σε λιγότερο από
8-10 μήνες (είθε!).
Εν έτει 2006, σε εκδήλωση που είχε διοργανώσει το ΤΕΕ/ΤΚΜ είχαμε επισημάνει ότι, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, την πιο εξαρτημένη ενεργειακά χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οργανωμένη και αποτελεσματική προώθηση των ΑΠΕ είναι
μονόδρομος, ιδίως εν μέσω διαδοχικών πετρελαϊκών κρίσεων.
Είχαμε δε προσθέσει ότι η ανάπτυξη και χρήση των ΑΠΕ απαιτεί ειλικρινή συνεργασία, συνθήκες σύμπλευσης, υγιές κλίμα ανταγωνισμού και προφανώς τεχνογνωσία. Τρία χρόνια μετά, η κατάσταση (με την περιορισμένη διείσδυση των
ΑΠΕ) παραμένει σε γενικές γραμμές η ίδια, όπως και τα βασικά ζητούμενα για
την ανάπτυξη των ΑΠΕ: συνεργασία και υγιής ανταγωνισμός. Το σίγουρο είναι ότι
δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης, επιβάλλεται η κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, με ενσωματωμένες τις προτάσεις εκείνες,
που προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση και έχουν «βάθος» και ουσία. Το
ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι εδώ για να βοηθήσει σε αυτό.
Την ίδια στιγμή, στις 29 Ιανουαρίου ολοκληρώνεται και η δημόσια διαβούλευση για τα νέα πλαίσια νόμου, που αφορούν αντίστοιχα την παραγωγή δημόσιων
έργων και τις συμβάσεις σχετικών μελετών (ν.3263/04 και ν.3316/2005). Τα νέα
σχέδια νόμου στόχος είναι να κατατεθούν προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι το καλοκαίρι, ώστε να μη χαθεί χρόνος.
Κύριοι άξονες των νέων σχεδίων θα πρέπει να είναι, σύμφωνα με το υπουργείο, η
διαφάνεια και η σύντμηση του χρόνου και του κόστους του έργου, χωρίς υπερβάσεις και αποκλίσεις. Η διαβεβαίωση που δόθηκε στην ουσία είναι ότι ο διάλογος
ξεκινά από μηδενική βάση, καθώς στην ανάθεση συμβάσεων μελετών και παροχής υπηρεσιών, με την τετραετή εφαρμογή του Ν3316/2005, εντοπίστηκαν,
καταγράφηκαν και διατυπώθηκαν συγκεκριμένα προβλήματα, ελλείψεις και
αδυναμίες.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ βρίσκεται και σε αυτή την περίπτωση στη διάθεση της κυβέρνησης,
για την κατάθεση προτάσεων και τεκμηριωμένων θέσεων. Άλλωστε, έχει εδώ και
μήνες ολοκληρώσει σχετικές ομάδες εργασίας, που εντόπισαν τα κυριότερα προβλήματα: όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι οι εκπτώσεις που προσφέρουν οι
υποψήφιοι ανάδοχοι για την ανάληψη δημόσιων έργων στην Ελλάδα, παραμένουν υψηλές παρά την τετραετή –πλέον- εφαρμογή του νόμου 3263/04, ο οποίος
είχε ως βασικό στόχο ακριβώς τη μείωσή τους.
Επίσης, σε έργα που δεν ασκείται προσυμβατικός έλεγχος νομιμότητας, διαπιστώνονται ελλείψεις και παραλείψεις, κατά τον έλεγχο των φακέλων των δημοπρασιών, που διενεργούν τα αρμόδια όργανα για την έγκριση πληρωμής του
πρώτου λογαριασμού.
Οι ελλείψεις αυτές έχουν συχνά ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση των πληρωμών ή και την ακύρωση των συμβάσεων. Για την αντιμετώπιση του παραπάνω
προβλήματος, έχουμε προτείνει για τα έργα αυτά να θεσπιστεί έλεγχος της διαδικασίας της δημοπρασίας και της χρηματοδότησης από αποκεντρωμένα όργανα
ελέγχου (π.χ. Παρέδρους Ελεγκτικού Συνεδρίου) και να είναι απαραίτητη η παροχή σύμφωνης γνώμης τους πριν την υπογραφή σύμβασης (για τις πλήρεις θέσεις
της ομάδας, μπορείτε να ανατρέξετε στο τεύχος 373 του «Τεχνογραφήματος»,
ξεφυλλίζοντάς το ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος– http://www.tkm.
tee.gr.)
Αν οι Ρωμαίοι επέλεξαν να δώσουν στον πρώτο μήνα του χρόνου το όνομα του
Janus bifrons, του διπρόσωπου Ιανού, οι Έλληνες έχουν τα δικά τους «προσωνύμια»: τον αποκαλούν «πρωτάρη» -για προφανείς λόγους- και «γελαστό», αφού
φέρνει τις «κεφάτες» αλκυονίδες μέσα στο καταχείμωνο.
Ας ελπίσουμε ότι η δημόσια διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη θα φέρει τις
δικές της αλκυονίδες –και τελικά την άνοιξη- στα κρίσιμα μέτωπα των ΑΠΕ και
της παραγωγής δημόσιων έργων, που διέρχονται δυσανάλογα μακρύ χειμώνα. Εν
αναμονή των εξελίξεων, εμείς να ευχηθούμε σε όλους ένα καρποφόρο και ασυννέφιαστο 2010, με υγεία και πληρότητα. n
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΛΥΣΗ Ή ΠΡΟΒΛΗΜΑ;
Διακομματικό «όχι» στην πυρηνική ενέργεια
Το ΤΕΕ έχει συχνά ταχθεί
κατά της χρήσης της
Πυρηνικής ενέργειας,
ενώ πρωτοστάτησε
και στην ίδρυση
του Αντιπυρηνικού
Παρατηρητηρίου
Οι συνολικές εκλύσεις
ραδιενέργειας
από δοκιμές πυρηνικών
όπλων είναι πολύ
μεγαλύτερες από εκείνες
του Chernobyl
Ένα γραμμάριο
“καυσίμου σύντηξης”
(δευτέριο και τρίτιο)
παράγει ηλεκτρική
ενέργεια 100.000
κιλοβατώρες, δηλαδή
όσο οκτώ τόνοι άνθρακα
Σε περίπτωση μεγάλου
πυρηνικού ατυχήματος
σε γειτονική χώρα, η
πιθανότητα σημαντικών
επιπτώσεων και στη
χώρα μας δεν είναι
αμελητέα

Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξέφρασαν οι
εκπρόσωποι των κομμάτων που συμμετείχαν στη
στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
στο πλαίσιο της ημερίδας με θέμα: «Πυρηνική
Ενέργεια. Λύση για την κλιματική αλλαγή ή απειλή στο περιβάλλον;». Στόχος της εκδήλωσης ήταν
η κατάθεση απόψεων και η διενέργεια διαλόγου
για την πυρηνική ενέργεια.
«Ο Θεός μπορεί να παίζει ζάρια, κατά τον πρωτεργάτη της θεωρίας της ατομικής ενέργειας,
αλλά εμείς οι άνθρωποι δεν έχουμε τέτοιες πολυτέλειες. Χρειάζεται να μετρήσουμε ορθά τα όσα
γνωρίζουμε αλλά να εισάγουμε και την παράμετρο όσων αγνοούμε», τόνισε στον χαιρετισμό του
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Tάσος Κονακλίδης.
Αναφέρθηκε στις εργασίες της Συνόδου της Κοπεγχάγης και τα «αντιφατικά μηνύματα» που οι
συμμετέχοντες στέλνουν. Υπενθύμισε ότι ενώ
πέρυσι ο Έλληνας Επίτροπος Περιβάλλοντος
δήλωσε πως η πυρηνική ενέργεια δεν αποτελεί
ανανεώσιμη πηγή και δεν εντάσσεται στην πράσινη ενέργεια, πριν λίγες ημέρες η Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο
εξέδωσε ψήψισμα, σχετικά με τη στρατηγική της

Ε.Ε. στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, που θεωρεί
την πυρηνική ενέργεια ως σημαντική συνιστώσα
για τη μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του
άνθρακα. «Άλλωστε και στον δικό μας τον κλάδο
ισχύουν τα μεν και τα αλλά. Το 1980 ο τότε Πρόεδρος του ΤΕΕ, ο αείμνηστος Ευάγγελος Κουλουμπής, ανέφερε σε εισήγησή του ότι το Τ.Ε.Ε.
δεν είναι αντίθετο στην εγκατάσταση Πυρηνικού
Εργοστασίου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
στη χώρα μας με την προϋπόθεση ότι αυτή στηρίζεται σε πλήρη μελέτη του θέματος ενταγμένη
στην ευρύτερη ενεργειακή πολιτική της χώρας.
Στις μέρες μας, το ΤΕΕ έχει συχνά ταχθεί κατά της
χρήσης της Πυρηνικής ενέργειας ενώ πρωτοστάτησε και στην ίδρυση του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου», υπογράμμισε ο κ. Κονακλίδης.
Στα πορίσματα της Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/
ΤΚΜ με θέμα: «Εφαρμογές της Πυρηνικής Τεχνολογίας στη Βιομηχανία Παραγωγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας» αναφέρθηκαν ο Καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ. Μ.
Αντωνόπουλος – Ντόμης και ο Δρ. Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, Πρόεδρος ΜΕ Βιομηχανίας ΤΕΕ/ΤΚΜ
Σ. Κιαρτζής.
Αναλυτικότερα, ο κ. Αντωνόπουλος υπογράμμισε
ότι οι συνολικές εκλύσεις ραδιενέργειας από δοκιμές πυρηνικών όπλων είναι πολύ μεγαλύτερες
από εκείνες του Chernobyl. Υπενθύμισε πως σε
12.000 «έτη αντιδραστήρα» έχουν καταγραφεί
δύο μείζονα ατυχήματα: Three Mile Island και
Chernobyl. Μάλιστα, ανέφερε πως από το 1970
έως το 1992, 6.400 άτομα σκοτώθηκαν σε δυστυχήματα που έγιναν σε εργοστάσια παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, 1.200 από
φυσικό αέριο, 4.000 σε υδροηλεκτρικά και μόλις 31 με πυρηνική ενέργεια (Chernobyl). Τόνισε
πως σήμερα υπάρχει πολύ σημαντική βελτίωση
ασφάλειας και εκτίμησε πως θα είναι ακόμη σημαντικότερη στο εγγύς μέλλον. Σε ότι αφορά τη
σεισμικότητα ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για
τεχνικό πρόβλημα αλλά για οικονομικό, προσθέτοντας πως είναι εφικτή η κατασκευή ασφαλούς
αντιδραστήρα για οποιονδήποτε σεισμό. Αναφερόμενος στη σύντηξη υποστήριξε πως αποτελεί
«οριστική μακροπρόθεσμη λύση του ενεργειακού
προβλήματος της υφηλίου, εσαεί, χωρίς μακρόβια κατάλοιπα». Πιο συγκεκριμένα, ένα γραμμάριο “καυσίμου σύντηξης” (δευτέριο και τρίτιο) παράγει ηλεκτρική ενέργεια 100.000 κιλοβατώρες,
δηλαδή όσο οκτώ τόνοι άνθρακα. «Αποθέματα
γης σε λίθιο, για παραγωγή τριτίου, καλύπτουν τις
ανάγκες της υφηλίου για εκατομμύρια έτη. Επίσης, δευτέριο θαλασσών καλύπτει τις ανάγκες
της υφηλίου για δισεκατομμύρια έτη», ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο κ. Κιαρτζής τόνισε ότι το
Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
σε έκθεσή του 2007, αναδεικνύει τη δημιουργία
των προϋποθέσεων για την εξασφάλιση διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας και αποδεκτικότητας
του ενεργειακού συστήματος ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια εφοδιασμού από αξιόπιστες
πηγές, πρόσφορά στην κατανάλωση σε προσιτές
τιμές που θα αντικατοπτρίζουν και το πραγματικό
κόστος του αγαθού και με σεβασμό στην προστασία του περιβάλλοντος. «Η χρήση της πυρηνικής

ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή θα μπορούσε να
αποτελεί μία εναλλακτική ενεργειακή προοπτική.
Η νεοεκλεγείσα κυβέρνηση της χώρας, έχει δηλώσει ρητά την αντίθεσή της με την ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών στην Ελλάδα. Σε περίπτωση μεγάλου πυρηνικού ατυχήματος σε γειτονική χώρα, η
πιθανότητα σημαντικών επιπτώσεων και στη χώρα
μας δεν είναι αμελητέα», είπε χαρακτηριστικά.
Στην ατμοσφαιρική ρύπανση και τη κλιματική αλλαγή αναφέρθηκε ο Καθηγητής και Κοσμήτορας
Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ Ν. Μουσιόπουλος.
«Για 1-2 αιώνες, δηλαδή ένα ελάχιστο κλάσμα της
παγκόσμιας ιστορίας, καίμε μέσα σε ένα χρόνο
καύσιμα που προέκυψαν σε 500.000 χρόνια! Η
πορεία αυτή είναι κάθε άλλο παρά βιώσιμη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τον κ. Μουσιόπουλο, τις ερχόμενες δεκαετίες πρέπει να ξεπεράσουμε τη μεγάλη ενεργειακή και κλιματική
πρόκληση. Θα απαιτηθούν ρηξικέλευθες μεταβολές: στη δομή της ηλεκτροπαραγωγής και την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού
τομέα και των οδικών μεταφορών. Θεμελιώδεις
στόχους αποτελούν: η απο-υλοποίηση, η αύξηση
της ενεργειακής απόδοσης και η σταθεροποίηση
των εκπομπών CO2.
Η πυρηνική ασφάλεια ήταν το θέμα της εισήγησης του Καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιώς
και Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Λ. Καμαρινόπουλου, την οποία
παρουσίασε η ερευνήτρια του «Δημόκριτου» κα.
Βαρβαγιάννη. Τόνισε πως η πυρηνική βιομηχανία
αντέδρασε μετά από το Chernobyl και μετεξέλιξε
τους αντιδραστήρες της σε όλο τον κόσμο. Έτσι,
υπάρχουν συνολικά πέντε γενιές αντιδραστήρων:
η πρώτη γενιά περιλαμβάνει έναν σχετικά μεγάλο αριθμό πρότυπων αντιδραστήρων, από τους
οποίους οι περισσότεροι έχουν αποξηλωθεί. Οι
αντιδραστήρες δεύτερης γενιάς αποτελούν το
80% των εν λειτουργία αντιδραστήρων. Οι γενιές
3 και 3+ (Φινλανδία, Γαλλία) αποτελούν μετεξελιγμένους αντιδραστήρες, με αυξημένη ασφάλεια
μέσω προηγμένων ή παθητικών συστημάτων ψύξεως εκτάκτου ανάγκης. Τέλος οι αντιδραστήρες
τέταρτης γενιάς συγκεντρώνουν προτερήματα
ασφάλειας, οικονομίας, ελαχιστοποίησης των
καταλοίπων και μεγάλες αντοχές στη δυνατότητα
χρήσης αναλωμένου καυσίμου για στρατιωτικούς
σκοπούς. Η κατασκευή αυτών των αντιδραστήρων προσδιορίζεται για τις αρχές της δεκαετίας
του 2030. «Η πιθανότητα σοβαρού ατυχήματος με
σημαντική έκλυση ραδιενέργειας στο περιβάλλον
έχει μειωθεί σημαντικά με αναβάθμιση των συστημάτων ασφάλειας των παλαιοτέρων σταθμών
και με καλύτερο σχεδιασμό των νεότερων και των
μελλοντικών», είπε χαρακτηριστικά. Σε ότι αφορά
την Ελλάδα ξεκαθάρισε πως: «η λήψη της απόφασης για ανάπτυξη πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από μια χώρα χωρίς «πυρηνικό» παρελθόν προϋποθέτει την αξιολόγηση των ενεργειακών
αναγκών, των δυνατοτήτων της χώρας και των κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που θα επιφέρει».
Αντίθετος στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας
εμφανίστηκε ο πολιτικός μηχανικός και πρόεδρος
του αντιπυρηνικού παρατηρητηρίου Μεσογείου κ.
Αθ. Αναπολιτάνος. Υποστήριξε πως «η πυρηνική
ενέργεια είναι μία αδιέξοδη, επικίνδυνη, εγκληματική επιλογή. «Όσοι κάνουν το βήμα προς την
πυρηνική τρέλα, αναλαμβάνουν τεράστιες και
ιστορικές ευθύνες για το Περιβάλλον, την Πα-
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γκόσμια Ειρήνη, την ίδια τη Ζωή. Ευθύνες αναλαμβάνουν όμως και όσοι δεν κάνουν τίποτα για
να αποτρέψουν αυτές τις εξελίξεις», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με τον ίδιο η πυρηνική ενέργεια δεν
είναι φθηνή. Μάλιστα, παρουσίασε μία σχετικά
όχι και τόσο πρόσφατη ανάλυση η οποία ανεβάζει
το κόστος της κιλοβατώρας από πυρηνικά στα 14
σεντς του δολαρίου και το αντίστοιχο από αιολική
ενέργεια στα 7 σεντς. Επίσης, υπογράμμισε ότι η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ασφαλής και «πράσινη».
Στις νέες γενιές πυρηνικών αντιδραστήρων αναφέρθηκε ο καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας
στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης κ. Γ. Γιαδικιάρογλου,
την εισήγηση του οποίου διάβασε στο συνέδριο ο
ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» κ. Κατσαρός.
Αφού παρουσίασε τις γενιές 3+ και 4, ο εισηγητής αναρωτήθηκε «γιατί πρέπει οι πυρηνικές
εγκαταστάσεις να είναι εμπορικά συναγωνίσιμες
με τις συμβατικές όταν διαθέτουμε επιδοτήσεις
της τάξης μεγέθους του 0.50 EUR/kWh για φωτοβολταϊκα συστήματα που δυστυχώς, έτσι κι’
αλλιώς, έχουν μηδαμινή επίδραση στην συνολική
ηλεκτροπαραγωγή – αν και δεν θέλουμε να το πιστεύουμε;». Ο εισηγητής, επεσήμανε πως η ΕΕ
επιβάλλει μέτρα αντιμετωπίσεως του φαινομένου
του θερμοκηπίου. Την ίδια ώρα, οι κυβερνήσεις
πολλών κρατών μελών αναγγέλλουν πολιτικά ευπρόσδεκτα μέτρα και μεγαλεπήβολα προγράμματα (στα οποία πιστεύουν πολύ λίγο). «Όλος ο
κόσμος χαίρεται και είναι ευχαριστημένος. Η
σκληρή πραγματικότητα είναι πώς στην ΕΕ συνεχίζουμε να χτίζουμε και να προγραμματίζουμε
σταθμούς φυσικού αερίου ή ακόμα και άνθρακα
με πολύ μικρή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών…», κατέληξε.
Στα κατάλοιπα πυρηνικών αντιδραστήρων αναφέρθηκε ο καθηγητής Πυρηνικής Τεχνολογίας, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ Μ. Αντωνόπουλος – Ντόμης.
Τόνισε ότι κατάλοιπα συμβατικών σταθμών (αέρια
θερμοκηπίου) συσσωρεύονται στην ατμόσφαιρα και μετά την έκλυση δεν υπάρχει δυνατότητα
ελέγχου τους. Είναι χαρακτηριστικό πως κάθε
χρόνο οι ΗΠΑ συσσωρεύουν στην ατμόσφαιρα
2.500 εκατομμύρια τόνους κατάλοιπα συμβατικών
σταθμών, η ΕΕ 1.000 εκατομμύρια τόνους και η
Ελλάδα 30 εκατομμύρια τόνους. «Συνεπώς, η επιλογή είναι μεταξύ: συμβατικών μονάδων με συνέπεια την άνευ ελέγχου έκλυση καταλοίπων στην
ατμόσφαιρα ή πυρηνικών αντιδραστήρων σχάσης,
με συνέπεια την διαχείριση των καταλοίπων, υπό
τον έλεγχο του ανθρώπου, αλλά επί χιλιάδες έτη»,
κατέληξε.
Αναγκαιότητα χαρακτήρισε τη πυρηνική ενέργεια
για την Ελλάδα της μεταπετρελαϊκής εποχής ο
Καθηγητής του Purdue University των ΗΠΑ, Ελ.
Τσουκαλάς, ο οποίος αναφέρθηκε στα «οικονομικά των αντιδραστήρων». Όπως είπε η Ελλάδα
πληροί σήμερα πολλές από τις αναγκαίες προϋποθέσεις πρόσβασης στην πυρηνική ενέργεια.
Έκανε λόγο για «φοβικά σύνδρομα απέναντι στην
πυρηνική ενέργεια που δεν συνάδουν με την τόλμη, την εφευρετικότητα και τα ιστορικά επιτεύγματα των Ελλήνων». Υποστήριξε ότι η επίσημη
κυβερνητική θέση «κλείνουμε την πόρτα στη
πυρηνική ενέργεια» είναι ένας βραχυπρόθεσμος
ανέξοδος δογματισμός. «Σηματοδοτεί μία εφήμερη πολιτική εκτίμηση, η οποία αδικεί τον ελληνικό λαό και υποσκάπτει το μέλλον της χώρας αφού
την εκθέτει σε σοβαρούς κινδύνους από επερχό-

μενες ανεξέλεγκτες διεθνείς ενεργειακές, περιβαλλοντικές και οικονομικές κρίσεις», πρόσθεσε.
Ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε συγκεκριμένο παράδειγμα σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα θα μπορούσε να κατασκευάσει έναν πυρηνικό σταθμό με
δύο αντιδραστήρες τρίτης γενιάς, να λειτουργήσει
τους αντιδραστήρες για 60 χρόνια, και κατόπιν να
τους αποδομήσει και να αναπλάσει τη τοποθεσία
με έναν συνολικό προϋπολογισμό που θα κυμαίνεται μεταξύ 8 και 15 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Μία επένδυση τέτοιου μεγέθους αναμένεται να
εξασφαλίσει ενέργεια βάσης τάξης 25.000 GWh
ετησίως χωρίς εκπομπές ρύπων (σήμερα η ΔΕΗ
παράγει 58.000 GWh συνολικά ετησίως και εκπέμπει 53.000.000 τόνους CO2). Συνολικά, τα 60 χρόνια η χώρα μπορεί να εξοικονομήσει 900.000.000
εκπομπών CΟ2. Επιπλέον, χαμηλό τιμολόγιο για
60 χρόνια, 0,04 έως 0,05 ευρώ ανά κιλοβατώρα με
κόστος παραγωγής 0,015 ευρώ ανά κιλοβατώρα.
Τέλος, εκτίμησε ότι με την ένταξη της ναυτιλίας
και των αερομεταφορών στους περιορισμούς εκπομπών, η Ελλάδα θα βρεθεί σε δύσκολη θέση
καθώς κατέχει τον μεγαλύτερο στόλο στον κόσμο
και θα κληθεί να πληρώσει υπέρογκα ποσά για
υπέρβαση του ορίου εκπομπών.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας,
δέκα ακτιβιστές του Πανελληνίου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων ξεδίπλωσαν τρία πανό, διαμαρτυρόμενοι για την πυρηνική ενέργεια.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και τις τοποθετήσεις των κομμάτων υπό την προεδρία των: Π. Πέρκα, Μ. Αντωνόπουλου-Ντόμη και Σ. Κιαρτζή.
Ο βουλευτής Θεσσαλονίκης της ΝΔ και πρώην
υφυπουργός Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης κ. Σταύρος Καλαφάτης υπενθύμισε τη θέση
της προηγούμενης κυβέρνησης, σύμφωνα με την
οποία «η πυρηνική ενέργεια δεν περιλαμβάνεται
στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας έως το
2020». Ο κ. Καλαφάτης, προχώρησε στην αποτίμηση της ενεργειακής πολιτικής κάνοντας αναφορά
στο νομοθετικό έργο της διακυβέρνησης της ΝΔ
στο τομέα της ενέργειας. Πρότεινε συνεργασία σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο στο πλαίσιο της Συνόδου της
Κοπεγχάγης και εναρμόνιση με τους στόχους που
έχει θέσει η ΕΕ για την ενεργειακή επάρκεια και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.
Ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στη Β’ Θεσσαλονίκης
και νομαρχιακός σύμβουλος Θεσσαλονίκης κ.
Παντελής Κουκουλεκίδης χαρακτήρισε το θέμα
της χρήσης πυρηνικής ενέργειας «πολιτικό». «Είμαστε αντίθετοι στη χρήση πυρηνικής ενέργειας
σε κάθε της μορφή. Με τα πυρηνικά προωθείται η
ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Πρέπει να προτάξουμε μία άλλη οργάνωση κράτους στη κατεύθυνση της ‘πράσινης ανάπτυξης’», υπογράμμισε.
Σύμφωνα με τον κ. Κουκουλεκίδη, οι ΑΠΕ πρέπει
να είναι αποκεντρωμένες. Ολοκληρώνοντας τη τοποθέτησή του έθεσε το ερώτημα: «αν η προτεραιότητα για την Κεντρική Μακεδονία σήμερα είναι
μία μελέτη για τα πυρηνικά;»
Το μέλος της Ε.Π. Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ κ. Νίκος Ζώκας ξεκαθάρισε ότι: «το ΚΚΕ δεν υποστηρίζει άμεσα την παραγωγή πυρηνικής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ελλάδα γιατί στις σημερινές κοινωνικοπολιτικές συνθήκες το κίνητρο του καπιτα-

λιστικού κέρδους δεν μπορεί να αξιοποιήσει προς
όφελος του λαϊκού συμφέροντος: το βαθμό διείσδυσης αυτής της πηγής ενέργειας στο σύστημα
ηλεκτροπαραγωγής, τις τεχνικές προϋποθέσεις
διασφάλισης της μέγιστης δυνατής ασφάλειας
στη κατασκευή και λειτουργίας και τις αμοιβαία
επωφελείς διεθνείς συμφωνίες για την εξασφάλιση και τη μεταφορά της απαραίτητης τεχνογνωσίας και τεχνολογίας».
Ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ κ. Σωκράτης Φάμελλος τόνισε πως για τον ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει θέμα
συζήτησης χρήσης πυρηνικής ενέργειας και δεν
πρέπει να βρίσκεται καν στην ενεργειακή και τη
πολιτική ατζέντα. «Το αναπτυξιακό μοντέλο είναι αδηφάγο προς τους πόρους και άδικο προς
τη κοινωνία και τους λαούς. Για εμάς η πυρηνική
ενέργεια δεν είναι ‘πράσινη’ γιατί: ενισχύει την
υπερκατανάλωση ενέργειας, δεν υποστηρίζει την
απασχόληση, προκαλεί τεχνολογικές, οικονομικές
και γεωπολιτικές εξαρτήσεις στη χώρα και τέλος
δεν υπάρχει ασφαλής λύση για τη διαχείριση των
αποβλήτων», είπε χαρακτηριστικά.
Ο εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων κ. Ζήσης Φούντας ξεκαθάρισε πως «το δίλημμα μεταξύ συμβατικών εργοστασίων και πυρηνικών
σταθμών είναι δίλημμα κυρίως επενδύσεων και
κεφαλαίου που δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τη
προστασία του περιβάλλοντος. Η καλύτερη λύση
στο ενεργειακό πρόβλημα θα ήταν η μείωση των
ενεργειακών αναγκών, η βελτίωση του βαθμού
απόδοσης των διεργασιών και η ευρεία επέκταση
της χρήσης ηπίων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας». Τέλος υποστήριξε πως αν δεν υπάρξουν
σύντομα ένα περιβαλλοντικό κίνημα και ένα κίνημα πολιτών που θα επιβάλουν στις κυβερνήσεις
ήπιες και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας «τότε σε
μερικά χρόνια θα είμαστε υποχρεωμένοι να αποδεχθούμε τη πυρηνική ενέργεια ως μόνη λύση και
μάλιστα βραχυπρόθεσμη».
Στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας τοποθετήθηκε και ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος
Σπίρτζης, ο οποίος τόνισε πως «οι πολιτικές ηγεσίες δεν έχουν τολμήσει να κάνουν μακροχρόνιο
ενεργειακό σχεδιασμό, κάτι που το Επιμελητήριο
οφείλει να κάνει». Υποστήριξε πως τα πυρηνικά
δεν είναι ‘καθαρή’ ενέργεια, ότι η Ελλάδα δεν
πρέπει να χάσει το στοίχημα των ΑΠΕ και τόνισε
ότι απαιτείται ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που να
σέβεται το περιβάλλον, τη ποιότητα ζωής και τον
άνθρωπο. «Το ΤΕΕ δεν έχει δόγματα. Μπορεί να
αλλάξει θέση σε 40 με 50 χρόνια. Όταν δηλαδή θα
πετύχουμε τη σύντηξη…», κατέληξε.
Κλείνοντας, η προεδρεύουσα Π. Πέρκα, τόνισε
την ομοφωνία των κομμάτων και της κοινής γνώμης στο ζήτημα της χρήσης πυρηνικής ενέργειας.
Επίσης, υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ, στο πλαίσιο του
ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας,
θα συνεχίσει τη συνεργασία του με τον πολιτικό
κόσμο και την επιστημονική κοινότητα αλλά και
την ενημέρωση των πολιτών για τα ενεργειακά
όπως και για όλα τα αναπτυξιακά ζητήματα της
χώρας.n
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΓΡΑΦΗ _ ΜΝΗΜΗ,
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΦΟΡΑ

Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης, α΄ βραβείο, 1989

Διάλεξη Σάσας Λαδά
Την αρχιτεκτονική διαδρομή αρκετών ετών, με
«σταθμούς» σε δημόσια κτήρια, οικοδομήματα
«μνήμης» και υβρίδια, μουσεία και χώρους πολιτισμού, διέτρεξε η διάλεξη της αρχιτέκτονα και καθηγήτριας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Σάσας Λαδά, που πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου, ολοκληρώνοντας
για το 2009 τον κύκλο παρουσιάσεων σημαντικών
αρχιτεκτόνων της Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο
«Αρχιτέκτονες στη Θεσσαλονίκη», που διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, κατόπιν εισήγησης της Μόνιμης
Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Θεμάτων. Την ομιλήτρια
καλωσόρισε και προλόγισε ο πρόεδρος της ΜΕ Αρχιτεκτονικών Θεμάτων, Θανάσης Παππάς.

Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης, α΄ βραβείο, 1989

Kατοικία στην οδό Κρίσπου, Άνω Πόλη,
Θεσσαλονίκη, 2002-2004

Με τη μορφή «περιήγησης» η διάλεξη φωτογράφισε τη διαδρομή της αρχιτέκτονα, η οποία έχει
διαμορφωθεί από την συνεχή και αλληλοεπηρεαζόμενη συμμετοχή της, τόσο στην διδασκαλία όσο
και στην άσκηση του αρχιτεκτονικού έργου.
Τόσο η θεωρητική όσο και η συνθετική της δουλειά δίνει 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 στάθηκε επιλεκτικά και
σχολίασε 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.
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. Τα έργα που
παρουσίασε στη διάλεξή της είναι τα εξής:

ασμό με τα στρατηγήματα της αποδόμησης που
εγκαθιστούν ένα παιχνίδι μετατοπιζόμενων χαράξεων και αλληλοτεμνόμενων όγκων.
- το τρίτο παράδειγμα αναδεικνύει την έννοια
της σχεδιαστικής ταυτότητας ως συγκροτητικού
μηχανισμού των προτάσεων ανασχεδιασμού και
νέας ιατρικής ταυτότητας.
n Η αναζήτηση της δημόσιας ταυτότητας
Δικαστικό Μέγαρο Κατερίνης, Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, 1ο βραβείο 1989
Κτίριο της Αρχής Τηλεπικοινωνιών στη Λάρνακα,
Κύπρος, Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός, 3ο
βραβείο, 2002
Οι σχεδιαστικές στρατηγικές που χαρακτηρίζουν
την αναζήτηση της δημόσιας ταυτότητας για ένα
μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορούν να συμπυκνωθούν σε δυο προτάσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
Στη πρώτη, η έμφαση αφορά στον μετασχηματισμό
δόκιμων αστικών τυπολογιών στην σύνθεση του
κτιρίου – δρόμος, στοά, πλατεία – οι οποίες αναδεικνύουν το δημόσιο χαρακτήρα του κτιρίου, συγκροτώντας το σε ευανάγνωστη εικόνα της πόλης.
Στη δεύτερη, πιο πρόσφατη προσέγγιση, η διερεύνηση αφορά στην αντιπαράθεση αντιθετικών
εννοιών για την παραγωγή νέων εντατικών αστικών εμπειριών. Η γεωμετρική αυστηρότητα, οι
ιεραρχίες των διαιρέσεων και το μεγάλο μέγεθος,
συνυπάρχουν με τα στοιχεία της διαφάνειας, της
διαβαθμιζόμενης κλίμακας και της δημιουργίας
χωρικών εντάσεων, το συμπαγές μαζί με το εύθραυστο, το διαφανές με το διαφώτιστο, το περσιδωτό με το εκτεθειμένο.

n Κτίρια μνήμης / κτίρια υβρίδια
- Αποκατάσταση –επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου ΕΣΗΕΜΘ, 1991-93
-Α
 ποκατάσταση –επανάχρηση διατηρητέου κτιρίου
Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 1992-94
- Αποκατάσταση–αξιοποίηση διατηρητέου κτιρίου – Ικτίνου 22, Θεσσαλονίκη, 1996- 98
- Ανασχεδιασμός διατηρητέας κατοικίας, Κροίσου, Άνω Πόλη, Θεσσαλονίκη 2002 –04
n Δημόσια κτίρια – η αρχιτεκτονική του δημόσι- Η σχεδιαστική πρόκληση του ανασχεδιασμού κτιου χώρου. Το παράδειγμα των κτιρίων υγείας
ρίων του παρελθόντος που έχουν επιλεγεί να διΈγινε παρουσίαση των τριών νοσηλευτικών κτιρί- ασώσουν την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους ταυτόων που εικονογραφούν διαφορετικές εννοιολογι- τητα, μας οδήγησε σε προτάσεις που σχολιάζουν
κές και συνθετικές αφετηρίες.
μέσα από μια σύγχρονη αρχιτεκτονική γραφή, τα
1 Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, 600 κλι- βασικά κτίριο-μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.
νών, 1985,
Το εύρος των χειρισμών καθοδηγείται από την
2 Περιφερειακό γενικό πανεπιστημιακό νοσο- εγκατεστημένη αρχιτεκτονική πρόταση, η οποία,
κομείο 600 κλινών στη Δυτική Θεσσαλονίκη, χωρίς να χάσει την ταυτότητα της, μπορεί να παΝοσοκομείο Παπαγεωργίου, 1991 και
ραλάβει μια διαβάθμιση σύγχρονων αρχιτεκτονι3 Ανασχεδιασμός της κλινικής «Κυανούς Σταυ- κών σχολιασμών που έλκουν όμως την καταγωγή
ρός», Θεσσαλονίκη, 2000-2003
τους από το παρελθόν, όπως αρχιτεκτονικές προΣχεδιασμένα στο χρονικό διάστημα από το 1985 εξοχές, περσιδωτοί εξώστες κτλ.
μέχρι το 2003 εκπροσωπούν:
- το πρώτο τον σχεδιασμό ενός κτιριακού τύπου n Μουσεία και χώροι πολιτισμού
στον οποίο εφαρμόζονται οι έννοιες του λειτουρ- Νέο Μουσείο Ακρόπολης, 2001
γικού προγραμματισμού, της τυποποίησης και της Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο ΦΙΞ, 2003
δημιουργίας ενός υψηλά προβλέψιμου κτιριακού Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης –Κτίριο Β 2004
περιβάλλοντος,
Η παρουσίαση ολοκληρώθηκε με την αναφορά
- το δεύτερο υιοθετεί την σχεδιαστική ηθική της στην συμμετοχή της ομιλήτριας στην Ομάδα Μεαρχιτεκτονικής της πόλης με στόχο την ανάδειξη λέτης Διεθνών Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και
του δημόσιου χαρακτήρα του κτιρίου, σε συνδυ- την εμπειρία της από την συνεργασία με τον Ιάπωνα αρχιτέκτονα Arata Isozaki. n
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ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
του Δανιήλ Κανδυλιάρη*, μηχανολόγου– ηλεκτρολόγου ΕΜΠ
Με μεγάλη χαρά είδα στο Τεχνογράφημα 386 της
1/12/09 την εργασία που έκανε η Ομάδα Εργασίας
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την οποία θα ήθελα να συγχαρώ για
τη σοβαρή και πολύ δουλειά που έκανε. Αλλά ως
μηχανικός στην πρώτη γραμμή, επί 41 χρόνια στο
επάγγελμα, θα ήθελα να παραθέσω κάποια σχόλια, που σίγουρα θα είναι χρήσιμα για όλους τους
συναδέλφους και ιδίως τους νέους.
Νομίζω ότι υπάρχει ένας τομέας, τον οποίο θα
έπρεπε η Ο.Ε. να εξετάσει σε πολύ μεγαλύτερο
βάθος και να προτείνει τη λήψη και νομοθετικών
μέτρων ταξινόμησης και κατανομής ορθής των
όποιων ευθυνών. Είναι ο τομέας των πραγματικών
συνεπειών που υφίστανται οι Διευθύνοντες τα
έργα, οι Επιβλέποντες των έργων, οι Κατασκευαστές έργων, οι Υπεύθυνοι Συντήρησης Μηχανολογικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων και οι
Τεχνικοί Ασφαλείας.
Από προσωπική εμπειρία πολλών χρόνων, νομίζω ότι έχω υποχρέωση προς όλους τους συναδέλφους, να σας πω μερικά σχετικά, για να προσγειωθούμε όλοι στη σκληρή πραγματικότητα. Τα
Πολυτεχνεία έχουν ευθύνη, γιατί δεν καθιέρωσαν
ακόμα μάθημα στο 5ο έτος των σπουδών, με το
οποίο να προειδοποιούν τους σπουδαστές για τις
ευθύνες και τις συνέπειες, που θα έχουν για την
κάθε σφραγίδα και υπογραφή που θα βάζουν,
όταν ασκούν το επάγγελμα.

έξοδα. Πάντως αυτά τα σωστά, τα είδα μόνο σε ιδιωτικές μεγάλες βιομηχανίες όπου ο αποφασίζων
Γενικός Διευθυντής η ο Διευθύνων Σύμβουλος
ήταν μηχανικός και έτυχε να έχει περάσει παλαιότερα και αυτός από ανάλογες θέσεις ευθύνης.
8. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλα τα οργανογράμματα, τους κανονισμούς κατανομής αρμοδιοτήτων
και ευθυνών, ποτέ δεν τα έκαναν έστω και έμμεσα
οι «υπεύθυνοι». Αυτοί ποτέ ουσιαστικά δεν συμμετείχαν στη σύνταξη αυτών ούτε κατ’ ελάχιστον,
πάντοτε διαχρονικά. Σε πολλούς οργανισμούς
δυστυχώς ακόμα και σήμερα βλέπουμε να τους
βολεύει να συνεχίζουν να λειτουργούν με τους
κανονισμούς που έγιναν επί χούντας.
9. Οι «υπεύθυνοι» λοιπόν, αισθάνονται πολύ πιεστικά τον αιωρούμενο προσωπικό τους αλλά και
υπηρεσιακό τους κίνδυνο, τις ποινικές και αστικές
τους ευθύνες αλλά ως εγώ πιστεύω δεν τολμάνε
αυτοί να καταγράψουν έγκαιρα κάπου νόμιμα το
πραγματικά συμβάντα και έτσι να μεταβιβάσουν
τις όποιες ευθύνες, οπότε και τι κάνουν;
10. Με ποιά καρδιά λοιπόν θα συνεχίσει ένας
«υπεύθυνος», «αρμόδιος» να θέλει να μείνει σε
τέτοια θέση που καίει;
11. Αλλά, μετά από πολλά χρόνια και ο κάποτε
«υπεύθυνος» ίσως προάγεται και γίνεται Δ/ντής,
Δ/νων Σύμβουλος ΑΕ. Τότε ξέρει τι συμβαίνει. Τι
κάνει; Η καρδιά του πονά όταν συνεχίζεται η προαναφερθείσα κατάσταση. Μπορεί να την αλλάξει;
n Διαπιστώσεις
Η νομοθεσία μας ελάχιστες δυνατότητες του δί1. Ο αρμόδιος, ο υπεύθυνος μηχανικός, τυπικά δει.
και ουσιαστικά, σχεδόν ποτέ δεν είναι ελεύθερος 12. Τους σχετικούς νόμους δεν τους κάνουν έστω
να γράψει αυτά που βλέπει όπως ακριβώς είναι, και έμμεσα οι υφιστάμενοι τις
ευθύνες – συγιατί φοβάται ότι θα απολυθεί ή ότι θα μετατεθεί νέπειες, αλλά δυστυχώς μόνο αυτοί που τις μεταδυσμενώς κτλ.
βιβάζουν, τις αναθέτουν σε άλλους, ή αυτοί που
2. Τα πραγματικά αφεντικά, σε όλη την Διοίκηση ζούνε από την ύπαρξη, την δημιουργία δικαστικών
του Δημοσίου, των ΟΤΑ, στην Κ. Ωφέλεια, ιδιωτι- διαφορών, τιμωριών, απαιτήσεων πολύ μεγάλων
κές βιομηχανίες, κλπ., πιστεύω ότι: θέλουν τους ποσών που πάντα υπάρχουν μετά από οποιαδήαρμόδιους ως «αγορανομικά υπεύθυνους» δη- ποτε ζημιά η ατύχημα. Οι συνδικαλιστές που θα
λαδή να αποδέχονται άνευ αντίρρησης κάθε εί- έπρεπε θεσμικά να έχουν ενεργή συμμετοχή στην
δους ευθύνη για να είναι αυτοί και οι ιδιοκτήτες σύνταξη τέτοιων κανονισμών και νόμων.
τους ήσυχοι, απαλλαγμένοι από χέρι κάθε πιθανότητας φυλάκισης ή χρηματικής αποζημίωσης n Σκέψεις - Προτάσεις
για τους ίδιους ως φυσικά πρόσωπα η για τους Και τώρα έρχομαι να ρωτήσω όλους. Αυτά τα
μετόχους της ΑΕ που εκπροσωπούν.
πράγματα τώρα τα βλέπουμε; Τώρα δημιουργή3. Το όποιο επίδομα ευθύνης θέσης, αν κάπου θηκαν; Δεν βλέπουμε ότι με την θολή νομοθεσία
υπάρχει, δυστυχώς δίδεται σε ελάχιστους, εί- μας στον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωναι πολύ μικρό, καθόλου αντιπροσωπευτικό των μάτων, των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών προς
πραγματικών ενδεχομένων κινδύνων και δεν δίνε- πάσα κατεύθυνση, δημιουργείται προφανώς η
ται σε όλους τους πραγματικά υπεύθυνους.
ανάγκη σε όλους να προστατευθούν προσωπικά
4. Να μην σας ξαφνιάσει αν μετά από κάποιο ποινικά οι ίδιοι και οικονομικά και ηθικά και οι
ατύχημα μέσα στα δικόγραφα θα βρείτε πολύ οικογένειες τους, οπότε τι κάνουν; Προφανώς μη
αργά στο τέλος, ότι η ιεραρχία θα έχει στείλει και βρίσκοντας από την ιεραρχία τους, την πολιτεία
μόνο μέσα στην 1η βδομάδα μετά το όποιο ατύχη- ειλικρινή, ηθική ταξινόμηση όλων των επί μέρους
μα, απόρρητο έγγραφο στην αρμόδια εισαγγελία ευθυνών, μη βρίσκοντας κατανόηση των σχετικών
όπου θα ορίζει ρητά, απόλυτα, ως κατηγορούμενο προβλημάτων τους, γίνονται σιγά-σιγά γραφειοκάποιον «υπεύθυνο» για να μείνει η ίδια στο απυ- κράτες και μετά συνειδητοποιημένα παίζουν τον
ρόβλητο.
παπά – τον μουτζούρη, δηλαδή προσπαθούν να
6. Μην απορείτε λοιπόν που ο αρμόδιος Διευθυ- φορτώσουν τις ευθύνες σε άλλους!
ντής κάποιες φορές πιέζει φορτικά τον υπεύθυνο 1. Πιστεύω ότι μόνο με σωστές πολιτικές αρχές
να ορίσει ως δικηγόρο του, τον δικηγόρο της υπη- και μετά με θεσμικούς νόμους που θα έχουν όλοι
ρεσίας, της ίδιας της εταιρίας, προφανώς για να ένα κοινό παρανομαστή, κοινούς ηθικούς στόμείνουν μέχρι τέλους οι συνέπειες των ευθυνών χους, μόνο τότε θα έχουμε σωστές μη γραφειοστο επιβλέποντα και να μείνει ανενόχλητη η άνω- κρατικές και ηθικές λύσεις.
θεν ιεραρχία, η υπηρεσία.
2. Οι διάφοροι αρμόδιοι, διευθυντές και υπεύ7. Είναι σπανιότατες οι περιπτώσεις που ο Εργο- θυνοι, οπουδήποτε, έστω και τώρα, νομίζω ότι
δότης, έντιμα ενεργώντας ανέλαβε να πληρώσει
τις αποζημιώσεις τουλάχιστον αυτές που επιδίκασαν τα δικαστήρια, ίσως και τα σχετικά δικαστικά

είναι καιρός να συνειδητοποιήσουν την γύρω τους
κατάσταση και να συνεργασθούν αμέσως μεταξύ
τους, να πάρουν αμέσως όλοι θέση, κυρίως ηθικά
σωστή και να συζητήσουν όλα τα ενδεχόμενα εκ
ζημιών και ατυχημάτων και έτσι όλοι να ξέρουν τι
συνέπειες έκαστος θα έχει, προτού φυσικά συμβεί το απευκταίο.
3. Η σήμερα υπάρχουσα μεγάλη ανεργία και στους
μηχανικούς, φυσικά δε βοηθά για γενναίες σχετικές αποφάσεις, αλλά πιστεύω ότι ποτέ δεν είναι
αργά. Η πρόσθετη ειδική ασφάλιση στο ΤΣΜΕΔΕ
η σε άλλον δημόσιο η ιδιωτικό φορέα με πλήρη
κάλυψη προς κάθε κατεύθυνση, θα ήταν μια λύση,
ίσως. Ας τα ψάξουμε όλα. Νομίζω ότι αξίζει κάθε
προσπάθεια.
4. Τέλος, προτείνω προς όλους αυτούς που πραγματικά έως τώρα έχουν ενδιαφερθεί για τα σχετικά θέματα και συγκεκριμένα για τους Συλλόγους
Τεχνικών, τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα τα
αριστερά κόμματα που προβάλουν πολύ αυτά τα
θέματα, αλλά και όλες τις παρατάξεις του ΤΕΕ
να πάρουν θέση ξεκάθαρη και με συγκεκριμένες
προτάσεις αλλαγής της σχετικής νομοθεσίας, να
κάνουν όλοι μία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας
για να καταλήξουν σε άμεσες λύσεις σε όλα τα
συναφή προβλήματα.
* Στην ενδιαφέρουσα επιστολή του κ. Κανδυλιάρη έχουν γίνει περικοπές, ώστε η έκτασή της να
προσαρμοστεί στον διαθέσιμο χώρο του «Τεχνογραφήματος». n

ΜΕΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ :
ΠΟΡΕΙΑΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Ημερίδα, 8 Φεβρουαρίου
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προγραμματίσει ημερίδα με
θέμα: «ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΠΟΡΕΙΑ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010, από τις 17:00 έως τις
21:30, στο αμφιθέατρο του νέου κτηρίου του (Μεγ.
Αλεξάνδρου 49), στη Θεσσαλονίκη.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με πρόταση της
ΜΕ Έργων Υποδομής, στο πλαίσιο της προσπάθειας που πρέπει να καταβληθεί απ’ όλους τους
φορείς για την επιτάχυνση των εργασιών, την κατά
το δυνατόν αντιμετώπιση των προβλημάτων που
δημιουργούνται κατά την κατασκευή του μετρό
στις λειτουργίες της πόλης και την εξασφάλιση
των προοπτικών επέκτασής του.
Κατά την εκδήλωση, στην οποία θα προσκληθούν
να συμμετάσχουν η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, οι Τοπικές Αρχές και οι φορείς της πόλης, θα γίνει και η
παρουσίαση των συμπερασμάτων και των προτάσεων της Ομάδας Εργασίας.
Σε επόμενο τεύχος θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα
της εκδήλωσης. n
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ΔYO BIBΛIA ΓIA TO ΘEPAΠEYTIKO
ΠEPIBAΛΛON

ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ
ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Βιβλιοπαρουσίαση

του καθηγητή Ι. Αβραμίδη

Τη συμπόρευση της αρχιτεκτονικής και της τέχνης στη δημιουργία
κατάλληλου θεραπευτικού περιβάλλοντος για τα άτομα, επιχειρεί να αναδείξει
το νέο βιβλίο της Φανής Βαβύλη (επιμέλεια). Το βιβλίο, 120 σελίδων, με
τίτλο «Τέχνες & Χώροι Υγείας», επικεντρώνεται στις θεραπευτικές τέχνες
(healing arts, therapeutic arts): έναν ευρύ όρο, που εµπεριέχει εξίσου ευρύ
φάσµα δραστηριοτήτων.
Σύµφωνα µε µελέτες, οι τέχνες για την υγεία (θεραπευτικές τέχνες)
συµβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή, βοηθώντας τον να
χειριστεί και να αντιµετωπίσει, όσο το δυνατόν καλύτερα, τη νοσοκοµειακή
εµπειρία. Ο ρόλος τους είναι να µεταφέρουν θετική ενέργεια και µιαν
αίσθηση άνεσης σε χώρους, οι οποίοι συνήθως βιώνονται ως χώροι µε υψηλή
συγκινησιακή φόρτιση –έστω και πρόσκαιρα. Πώς λοιπόν, συμπορεύονται η
αρχιτεκτονική και η τέχνη για τη δημιουργία του κατάλληλου θεραπευτικού
περιβάλλοντος;
Εκτός από τον πρόλογο της Φ. Βαβύλη, το βιβλίο έχει τα εξής περιεχόμενα:
• Η ιατρική θεραπεύει το σώμα και η τέχνη την ψυχή, Καθηγητής Βασίλης
Κ. Ταρλατζής
• Χώροι υγείας & στρες | Φανή Βαβύλη & Αντιγόνη Μανωλίδου
• Ανάρρωση & Περιβάλλον | Φανή Βαβύλη
• Η Τέχνη στην ιατρική: Ιστορικές αναφορές | Αντιγόνη Μανωλίδου
• Η Τέχνη στους χώρους υγείας | Φανή Βαβύλη & Αντιγόνη Μανωλίδου
• Φύση & χώροι υγείας | Αντιγόνη Μανωλίδου
• Σήμανση, προσανατολισμός & τέχνες | Φανή Βαβύλη
• Case Studies (Finsbury Health Centre-London, Huddinge Hospital
–Stockholm, Rikshospitalet i Oslo-Norway, Leith Community Treatment
Centre, Edinburgh-UK, Turku University Central Hospital-Finland, A
Future Urban Health Center, «Ohel», Sheba Hospital, Tel Hashomer,
Israel, Experiencing the hospital: moments, Νοσοκομείο/Hospital/
Ospedale)
• Επίλογος | Φανή Βαβύλη
• Bιβλιογραφία
Στο μεταξύ, από την ίδια συγγραφέα κυκλοφορεί στην αγγλική γλώσσα το
βιβλίο με τίτλο “Aspects of Healing Environments”, έκτασης 156 σελίδων,
στο οποίο μια σειρά από συγγραφείς καταθέτουν την εμπειρία τους πάνω στη
δημιουργία του θεραπευτικού περιβάλλοντος. Οι αρχιτέκτονες και σχεδιαστές
νοσοκομειακών υποδομών πρέπει να λαμβάνουν περισσότερο υπόψη
τους τις πέντε αισθήσεις: μελέτες έχουν δείξει ότι ένα καλά σχεδιασμένο
θεραπευτικό περιβάλλον βοηθά τους ανθρώπους να ανανήψουν ταχύτερα
–και αυτό μειώνει τα λειτουργικά κόστη, πέραν του οφέλους για τον ίδιο τον
ασθενή. Πρωταρχικό καθήκον του αρχιτέκτονα, λοιπόν, πρέπει να είναι η
δημιουργία πιο «ανθρώπινου» θεραπευτικού περιβάλλοντος, κάτι που δεν
είναι πάντα εύκολο, καθώς ο σχεδιαστής πρέπει να λάβει υπόψη του ειδικές
συνθήκες, όπως το κλίμα, η κουλτούρα και η χωροθέτηση του κτηρίου. Τα
περιεχόμενα του βιβλίου είναι:
- Designing an healing environment | Rosemary Glanville
- Hospital building: an overview | Fani Vavili, Sofia Stravela
- Architecture, Design & Arts: Parts of the Healing Process | Hans-Evert
Gatermann
- The living environment & assistive and other technology for people with
dementia in Finland | Helina Kotilainen, Pavi Topo, Tuula Hurnasti
- The healing environment found in a private clinic: Beau-Site, Bern,
Switzerland | Hans Eggen
- Designing Obstetric facilities | Christoph Gatermann
- Ward Units: What is new? | Fani Vavili
- Light for health care -lighting the healing environment | Theodora
Antonakaki
- Stress Relief in Environments of Narrative and Mobility | Iris Aravot,
Osnat Rosen Kremer
- Healing environments in China | Ge Lun, Qi Daiwei
- Asklepieia: Greece’s first healthcare facilities | Fani Vavili, Eve Dova. n

Από τις εκδόσεις «Σοφία» κυκλοφόρησε πρόσφατα ο 1ος τόμος του τετράτομου συγγράμματος «Στατική των Κατασκευών» του καθηγητή Ι. Αβραμίδη,
Διευθυντή του Εργαστηρίου Στατικής & Δυναμικής των Κατασκευών του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ, με τίτλο: «Θεμελιώδεις Αρχές
και Ισοστατικοί Φορείς».
Στον τόμο αυτόν αναπτύσσονται συστηματικά οι θεμελιώδεις αρχές της Στατικής των Κατασκευών και παρουσιάζεται με όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις η εφαρμογή τους για τον υπολογισμό ισοστατικών φορέων. Πιο συγκεκριμένα, μετά από μια συνοπτική ανασκόπηση της ιστορικής εξέλιξης της
Στατικής, επεξηγούνται καταρχάς οι βασικές παραδοχές και εξιδανικεύσεις
που οδηγούν στα γραμμικά προσομοιώματα (στατικά μοντέλα) των πραγματικών
κατασκευών. Χάριν καλύτερης κατανόησης του σημαντικού για τη δομική πράξη προβλήματος της προσομοίωσης γίνεται εκτεταμένη χρήση φωτογραφιών,
με στόχο να δημιουργηθεί στον αναγνώστη ήδη από τα πρώτα του βήματα στη
Στατική των Κατασκευών ένα σωστό αισθητήριο για τον τρόπο “σύλληψης” της
πραγματικής μηχανικής συμπεριφοράς μιας κατασκευής μέσω απλοποιημένων
γραμμικών προσομοιωμάτων.
Κατόπιν παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές της Στατικής των Γραμμικών
Φορέων, που αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των μεθόδων επίλυσης,
δηλαδή προσδιορισμού των μεγεθών έντασης και παραμόρφωσης, όχι μόνο
ισοστατικών, αλλά και υπερστατικών φορέων.
Προς περαιτέρω εμπέδωση των μεθόδων επίλυσης ακολουθεί η εφαρμογή
τους σε μία σειρά χαρακτηριστικών τύπων συχνά συναντώμενων στη δομική
πράξη ισοστατικών φορέων. Και εδώ οι διάφορες εφαρμογές συνοδεύονται
από αρκετές φωτογραφίες, έτσι ώστε να αρχίσει να αναπτύσσεται στον αναγνώστη μια σωστή αίσθηση εγγύτητας των επιλυόμενων στατικών φορέων προς τις
πραγματικές κατασκευές που αυτοί προσομοιώνουν.
Η ανάπτυξη της ύλης γίνεται με τρόπο που αναδεικνύει με σαφήνεια την
ενότητα και εσωτερική συνοχή της Στατικής των Κατασκευών, η οποία αποτελεί ένα συνεκτικό θεωρητικό οικοδόμημα, αξιωματικά θεμελιωμένο, με
αλληλουχία μεθόδων και διαδικασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται προς τούτο
στην παρουσίαση και χρήση των εργικών προτάσεων (αρχές των δυνατών
και των συμπληρωματικών δυνατών έργων), η κατανόηση των οποίων είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη όχι μόνο μέσα στο πλαίσιο της Κλασικής Στατικής, αλλά
και για την εν συνεχεία μετάβαση στις σύγχρονες μητρωικές μεθόδους που
εφαρμόζονται στη σημερινή δομική πράξη.
Από τον ίδιο εκδοτικό οίκο κυκλοφορεί ήδη και ο 2ος τόμος θεωρίας του ιδίου
συγγραφέα με τίτλο «Υπερστατικοί Φορείς – Κλασικές Μέθοδοι Ανάλυσης»,
στον οποίο παρουσιάζονται συστηματικά οι δύο βασικές μέθοδοι ανάλυσης της
Κλασικής Στατικής: η Μέθοδος Δυνάμεων και η Μέθοδος Μετακινήσεων.
Επίσης, κυκλοφορούν και οι δύο τόμοι ασκήσεων: Τόμος Ια με τίτλο «Ισοστατικοί Φορείς - Σύνοψη Θεωρίας και Ασκήσεις» και Τόμος ΙΙβ με τίτλο «Η
Κλασική Μέθοδος Μετακινήσεων - Σύνοψη Θεωρίας και Ασκήσεις». Συγγραφείς των τόμων ασκήσεων είναι ο καθηγητής Ι. Αβραμίδης και ο δρ. πολ.
Μηχανικός Κ. Μορφίδης. Στους τόμους αυτούς παρουσιάζονται λεπτομερώς
και με όλες τις απαραίτητες επεξηγήσεις οι επιλύσεις μιας σειράς στατικών
και υπερστατικών φορέων. Στόχος είναι η εμπέδωση της κατανόησης των
βασικών παραδοχών των κλασικών μεθόδων επίλυσης, οι οποίες αποτελούν
το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο για τις εφαρμοζόμενες σήμερα στην
πράξη αριθμητικές μεθόδους ανάλυσης κατασκευών. n
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Η ΓΗ ΤΡΕΜΕΙ!

ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤτΕ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

του Γιώργου Μ. Χατζηστεργίου

Λεύκωμα

Ποια σχέση έχουν τα …μάτια της Μέδουσας και οι καταστροφές με την ποιητική των κατασκευών, τη μεταπολεμική ανοικοδόμηση και τον κόσμο που
αλλάζει διαρκώς, μεταβάλλοντας το χτισμένο τοπίο; Συνυπάρχουν σε ένα βιβλίο! Πρόκειται για το βιβλίο «Η Γη τρέμει!» του Γιώργου Χατζηστεργίου, το
οποίο μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Αλεξάνδρεια».
Το βιβλίο επιχειρεί, με όχημα τις κατασκευές και τους ανθρώπους που
ζούνε σ’ αυτές, την εμβάθυνση και τη βελτίωση της αντίληψής μας για τον
τρόπο που λειτουργούν τα πράγματα (σε μια περίοδο ιδίως, που το κλίμα της
δημόσιας ζωής, εγχώριας και διεθνούς, είναι έντονα φορτισμένο από κάθε
είδους απειλές για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας). Η προσέγγιση ξεδιπλώνεται γύρω από τέσσερις άξονες:
Τα μάτια της Μέδουσας
«Πιο πολλά μαθαίνεις για το αυτοκίνητό σου όταν συγκρουστεί με ένα άλλο,
παρά απλά κυκλοφορώντας το στην πόλη», έχει πει χαρακτηριστικά ο Γάλλος διανοητής Πωλ Βιριλιό. Οι οριακές καταστάσεις –όπως οι καταστροφές– είναι εξ ορισμού αποκαλυπτικές των λειτουργικών χαρακτηριστικών
ενός συστήματος.
Η σημασία των καταστροφών δεν έγκειται μόνο στο ότι στην εποχή μας η
δυνητική ένταση της καταστρεπτικότητας έχει απείρως πολλαπλασιαστεί
αλλά και στον τρόπο διαχείρισής τους. Θα είναι δημιουργικός, έτσι ώστε η
κατεστραμμένη περιοχή να αναγεννηθεί; Θα είναι ανύπαρκτος, όπως στην
περίπτωση της Νέας Ορλεάνης; Ή θα είναι εκμεταλλευτικός όπως στη χτυπημένη από το τσουνάμι ΣριΛάνκα;
Χτίστε, χτίστε, χτίστε!
Πώς συνδέεται η επιχειρησιακή επιτυχία της ελληνικής μεταπολεμικής
ανοικοδόμησης με το συνολικό σύστημα παραγωγής της χώρας και τις εν
γένει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις; Αλλά και πώς συνδέεται με όλα αυτά η σταθερή και έντονη αίσθηση του πληθυσμού της Ελλάδας
ότι οι πόλεις στις οποίες ζούμε είναι «άσχημες», δηλαδή κακορίζικες; Ποια
είναι τα έξοδα της ανοικοδόμησης και πώς κλείνει ο λογαριασμός;
Πώς σχετίζεται με όλα αυτά η τεράστια μεταπολεμική επέκταση της μεσαίας τάξης στη Δυτική Ευρώπη της σοσιαλδημοκρατίας, στην Ανατολική του
υπαρκτού σοσιαλισμού, αλλά και σε χώρες της Λατινικής Αμερικής –όπως η
Χιλή και η Αργεντινή– και του Τρίτου Κόσμου;
Πώς συναρτάται η παρακμή πολύ σημαντικού τμήματος αυτών των μεταπολεμικών οικοδομημάτων με την επαπειλούμενη σήμερα συρρίκνωση του τεράστιου στρώματος των «μικρομεσαίων» το οποίο δημιούργησε, κατοίκησε
και εργάστηκε σ’ αυτά τα κτίρια;
Η ποιητική των κατασκευών
Σε καταστάσεις χρόνιας ασφυκτικής κυριαρχίας στην Ελλάδα του «δούναι
και του λαβείν» με τη στενή και μονότροπη οικονομική έννοια, η ανάδειξη
της δημιουργικότητας και της υψιπέτειας σε σχέση με τις κατασκευές –όταν
επιτυγχάνεται– ισοδυναμεί με την ανακάλυψη μιας νέας ηπείρου.
Αυτό που έρχεται
Ο κόσμος αλλάζει. Μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοσμογονικών αλλαγών
το «χτισμένο τοπίο» μεταβάλλεται με μια εκπληκτική με τα μέχρι τώρα δεδομένα ταχύτητα. Ο καλπασμός αφορά τα νέα οικιστικά σύνολα τα οποία
σχεδιάζονται ώστε να αξιοποιούν εντατικά τις νέες τεχνολογίες («ψηφιακές
πόλεις» είναι συχνά η εμπορική τους ονομασία) για να διευκολύνουν τη ζωή
και τις συναλλαγές των ανθρώπων που τις κατοικούν – αλλά και την παρακολούθησή τους.
Στον αντίποδα των κατασκευών και οικισμών υψηλής τεχνολογίας βρίσκεται
η έξαρση των παραγκουπόλεων από πλαστικό και τσίγκο, που έχουν κατακλύσει τον πλανήτη και στεγάζουν σε οριακές συνθήκες τεράστιους πληθυσμούς που απασχολούνται στον λεγόμενο άτυπο τομέα της οικονομίας χωρίς
εγγυήσεις ή εξασφαλίσεις.
Άμεση συνέπεια αυτών των εξελίξεων που χαρακτηρίζονται από ακραίες ανισότητες, είναι ο πολλαπλασιασμός των συνόρων, όχι πια των εθνικών κρατών
αλλά αυτών που περιχαρακώνουν τους έχοντες από τους μη έχοντες.
Τελικά, θα πάμε προς ένα βιαιότερο σύστημα επιβολής ή προς ένα δικαιότερο μοντέλο αναδιανομής των κερδών; Οι κατασκευές –οι οποίες δεν
υλοποιούνται ποτέ εν κενώ– παρακολουθούν και αποτυπώνουν τις εξελίξεις
και πολλά μπορούμε να αντιληφθούμε από την παρατήρηση αυτών των οικοδομικών τάσεων.
Το βιβλίο συνοδεύεται από πολλές εικόνες και φωτογραφίες, οι οποίες δεν
είναι απλώς διακοσμητικές, αλλά νοηματοδοτούν πολλαπλά τον γραπτό λόγο
και, σε πολλές περιπτώσεις, η έντασή τους είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με
αυτή των κειμένων. n

Λεύκωμα με τίτλο «ΝΕΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ», εξέδωσε ο ΙΑΝΟS, σε συνεργασία με την ΤτΕ. Τα κτήρια της
Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σε μια εξελικτική πορεία 80 και πλέον ετών,
αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα αρχιτεκτονικής δημοσίων κτηρίων της
εποχής που κατασκευάστηκαν.
Από τον καιρό της ίδρυσής της, το 1927 και μέχρι σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδος, ως νομικό πρόσωπο με δημόσια αποστολή, στεγάζεται σε κτήρια εμβληματικά, που κατέχουν ιδιαίτερες θέσεις στους ιστούς των πόλεων και αναδύονται
ως τοπόσημα.
Τα δύο κτήρια της Τράπεζας της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη εμπεριέχονται σε
αυτήν τη διαδρομή, σηματοδοτώντας χρονικά τα έως σήμερα δύο άκρα της.
Το ένα κτήριο είναι το πρώτο που απέκτησε η Τράπεζα μετά την ίδρυσή της,
ενώ το άλλο είναι το πιο πρόσφατο της οικοδομικής της δραστηριότητας.  
Με την παρούσα έκδοση, η Τράπεζα της Ελλάδος θέλησε να αναδείξει τα
σημαντικά χαρακτηριστικά ενός έργου αιχμής, το σχεδιασμό του οποίου
αντιμετώπισε ως μια σημαντική τεχνολογική, οργανωτική, αρχιτεκτονική
αλλά και περιβαλλοντική πρόκληση. Σήμερα, με την ολοκλήρωση του Κέντρου Επεξεργασίας και Διακίνησης Χρηματικού στην περιοχή Πυλαία της
Θεσσαλονίκης, παραδίδεται στην πόλη ένα κτηριακό συγκρότημα που ξεχωρίζει για την υψηλή αρχιτεκτονική του ποιότητα, σχεδιασμένο από τους
αρχιτέκτονες Πρόδρομο Νικηφορίδη και Μπερνάρ Κουόμο. n

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΝ
της Α. Αυγητίδου και του Ι. Στυλίδη
Στα όρια ενός περιβαλλοντικού παραδείσου στην Τοσκάνη, μια εικαστική
εγκατάσταση «διηγείται» ιστορίες και αναμνήσεις από τη ζωή στη φύση.
Πώς έφτασε μέχρι εκεί; Τη διαδρομή εξιστορεί το βιβλίο «Μεταφορά Αναμνήσεων», που αναλύει τα «βήματα» του ομώνυμου εικα¬στικού έργου της
Αγγελικής Αυγητίδου και του Ιορδάνη Στυλίδη από την αρχι¬κή ιδέα μέχρι την
υλοποίησή του. Πρόκειται για συμμετοχικό εγχείρημα που ξεκίνησε με ανοικτό κάλεσμα των καλλιτεχνών για υποβολή μιας ιστορίας με μια ανάμνηση
από τη ζωή στη φύση.
Οι αφηγήσεις όσων ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση τυπώθηκαν σε υφασμάτινες επιφάνειες και αναρτήθηκαν στην εξοχή της Τοσκάνης, σαν παράξενοι καρποί μιας γης που σχηματίζεται μέσα στον ωκεανό των ιδεολογικών
εκδοχών κάθε εικαστι¬κής χειρονομίας.
Ο ρόλος των συμμετεχόντων, όπως φανερώθηκε μέσα από τις αφηγήσεις τους,
κατά τη διάρκεια του έργου αλλά και κατά τη δημιουργία αυτού του βιβλίου δεν
ήταν η δράση τους σε ένα πλαίσιο που οι καλλιτέχνες είχαν ενορχηστρώσει
αλλά «η ερμηνεία» αυτού του πλαισίου με μοναδικό, απρόβλεπτο και πολλές
φορές ανατρεπτικό τρόπο. Το έργο που προέκυψε ήταν κάτι πέρα από ό,τι οι
ίδιοι οι καλλιτέχνες μπορούσαν να σχεδιάσουν ή ίσως και να ονειρευτούν.
Στο βιβλίο περιλαμβάνονται εκτός από τις αφηγήσεις των συμμετεχόντων τα
κείμενα Τέσσερα παραδείγματα για τη σχέση της τέχνης με το τοπίο, τη φύ¬ση
και το περιβάλλον της Αγγελικής Αυγητίδου και Πέντε βήματα κάτω από τους
ουρανούς της Τοσκάνης του Ιορδάνη Στυλίδη.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 12:00, στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης στη Θεσσαλονίκη. Την έκδοση θα προλο¬γίσουν
ο Δημήτρης Φράγκος, Αναπληρωτής Καθηγητής απθ του Τμήματος Αρχιτεκτόνων και ο Σταύρος Υφαντής, Διευθυντής του Φεστιβάλ της Γης. Το βιβλίο
κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις cannot not design (Εmail info@cannotnot.
net, url www.cannotnot.net). n
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
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, 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 «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 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.
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.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με
τίτλο «Η πρώτη εικόνα»,
14 Νοεμβρίου 2009 – 31
Ιανουαρίου 2010, 30 χρόνια Μακεδονικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης και 50
χρόνια Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης,
ΜΜΣΤ (ΔΕΘ), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Αντιγόνη» του Σοφοκλή
από τη Νεανική Σκηνή
του ΚΘΒΕ, 1 Νοεμβρίου
2009 – 25 Απριλίου 2010,
Μονή Λαζαριστών (Σκηνή
«Σωκράτης Καραντινός»),
Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Βασικά με λεν’ Θανάση», του Γιώργου Αρμένη,
από τη Λαϊκή Σκηνή του
ΚΘΒΕ, 14 Νοεμβρίου
2009 – 31 Ιανουαρίου
2010, Μονή Λαζαριστών
(σκηνή Σωκράτης Καραντινός), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Η
πλήρης συλλογή γλυπτών
του Edgar Degas», με 74
μπρούτζινα γλυπτά του
καλλιτέχνη, 27 Νοεμβρίου
2009 – 25 Απριλίου 2010,
Μουσείο Ηρακλειδών,
Αθήνα.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Στης
Βουλής τα πέριξ: Το
Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη και ο Εθνικός
Κήπος», από 23 Νοεμβρίου 2009, Ίδρυμα της
Βουλής των Ελλήνων για
τον Κοινοβουλευτισμό και
τη Δημοκρατία (Μητροπόλεως 1 και Φιλελλήνων,
Σύνταγμα), Αθήνα.
ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
με τίτλο «CHEAP-PHOTO,
ΦΘΗΝΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ»,
12 Δεκεμβρίου 2009 – 15
Ιανουαρίου 2010, Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, γκαλερί TETTIX
(Τσιμισκή και Διαλέττη 3),
Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
& ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ του Γιώργου Πάλλη, μέχρι 31
Ιανουαρίου 2010, τεχνοχώρος Vlassis.Art.com
(Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ με τίτλο «Δικτατορία 1967-1974,
η έντυπη αντίσταση»,
17 Νοεμβρίου 2009
– Φεβρουάριο 2010,
Μορφωτικό Ίδρυμα
της Ένωσης Συντακτών
Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας
– Θράκης, αίθουσα
Ιδρύματος (Μορκεντάου 1), 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 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ με τίτλο «CHEAP-PHOTO,
ΦΘΗΝΗ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ», 13 Δεκεμβρίου 2009 – 15
Ιανουαρίου 2010, Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, γκαλερί TETTIX (Τσιμισκή και Διαλέττη 3),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του Felix Sartiaux, με τίτλο «Φώκαια Μικράς Ασίας 1913-1920», 8 Δεκεμβρίου 2009 – 27 Φεβρουαρίου 2010, Δημοτικός εκθεσιακός χώρος Remezzo (Ν. Πλαστήρα 2), Καλαμαριά.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Βαβυλωνία», του
Δημήτριου Βυζάντιου, από
το ΚΘΒΕ, 27 Οκτωβρίου 2009 – 10 Ιανουαρίου
2010, Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ με το
τρίπτυχο: «Ακρότητες» («Bernarda»,
«9.15» και «Off
the record»),
από το cont-ACT
(contemporary art
club), 9 Ιανουαρίου
- 14 Φεβρουαρίου 2010, contACT
(Δάφνης 12-Γιαννιτσών, περιοχή City
Gate), Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής, γλυπτικής & χαρακτικής με τίτλο «Christmas & the city!» (συμμετέχουν
οι καλλιτέχνες: Ε. Βορδώνη, Κ. Γεωργίου, Α. Γεώργου,
Α. Γιαγιάννος, Τ. Δημητρακοπούλου, Ε. Ευθυμιάδης, Ε.
Κανά, Ι. Καφίδα, Δ. Κούκος, Σ. Κουρσάρης, Κυριακή, Κ.
Λούστας, Δ. Μυταράς, Α. Νικολάου, Κ. Παππάς, Θ. Πανταλέων, Π. Σάμιος, Ξ. Σαχίνης, Β. Σπεράντζας, Γ. Σταθόπουλος, Μ. Στελλάτου, Α. Φασιανός, Μ. Χάρος κ.ά.),
15 Δεκεμβρίου 2009 – 10 Ιανουαρίου 2009, Αίθουσα
Τέχνης ATRION (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με χειροποίητες
κούκλες της Νανάς Παπαδοπούλου, 16 Δεκεμβρίου 2009 - 17 Ιανουαρίου
2010, Κέντρο Πολιτισμού,
Ιερισσός Χαλκιδικής
(www.ierissos.gr)
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Μαριάννας
Γκιόκα, με τίτλο «Οι
αόρατες πόλεις», 9 Δεκεμβρίου 2009 – 9 Ιανουαρίου 2010, γκαλερί
Kalfayan, Θεσσαλονίκη.

6η ΜΠΙΕΝΑΛΕ
ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ
Προκήρυξη

2η ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ του κύκλου «Τα τέσσερα στοιχεία της φύσης και ο
άνθρωπος», με τίτλο «Γη-Ίχνη», με 100 έργα 25 καλλιτεχνών από 19 χώρες, 19 Δεκεμβρίου 2009 – 28 Φεβρουαρίου 2010, ΜΦΘ σε συνεργασία με την ελβετική τράπεζα Pictet και την Candlestar (Λονδίνο), φορέα υλοποίησης του Βραβείου Pictet,
Μουσείο Φωτογραφίας, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ επιτοίχιων δισδιάστατων και τρισδιάστατων συνθέσεων καθώς
και γλυπτών αντικειμένων
της Φινλανδέζας Leena
Naumanen, με τίτλο
«Inside-Outside Signs of
Time», 3 Δεκεμβρίου 2009
– 12 Ιανουαρίου 2010, Αrtis
Causa (Μητροπόλεως 97),
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το
κορίτσι με τα
μαύρα» του Μιχάλη Κακογιάννη, σε θεατρική
διασκευή Γιώργου
Μακρή – Γρηγόρη
Καραντινάκη,
από το ΚΘΒΕ,
18 Δεκεμβρίου
2009 – 14 Φεβρουαρίου 2010,
Θέατρο Εταιρείας
Μακεδονικών
Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου,
από την Παιδική Σκηνή
του ΚΘΒΕ, 3 Νοεμβρίου 2009 – 25 Απριλίου
2020, Βασιλικό Θέατρο,
Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ με
τίτλο «Υπερβόρειες διαθλάσεις της ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής», για την
αρχιτεκτονική της Σκανδιναβίας (Δανία-ΝορβηγίαΣουηδία-Φινλανδία), 14
Οκτωβρίου 2009 – 16 Σεπτεμβρίου 2010, Ελληνικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής,
Αθήνα.
ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Supersurfaces», μια
εγκατάσταση της Σοφίας
Βυζοβίτη, 12 Δεκεμβρί-

ου 2009 – 17 Ιανουαρίου 2010 (είσοδος μόνο
για μέλη), EPISODE 03,
χώρος The Archive (Μητροπόλεως 127), Θεσσαλονίκη.
INFACOMA 2010, 27η
Διεθνής Έκθεση Δομικών
Υλικών, Μονωτικών, Κουφωμάτων, Ειδών Υγιεινής,
Μπάνιου, Προκατασκευών και Τεχνολογίας, 18
- 21 Φεβρουαρίου 2010,
HELEXPO, Θεσσαλονίκη.

MARMIN STONE 2010,
34η Διεθνής Έκθεση
Μαρμάρου-Πετρωμάτων-Ορυκτών-Μηχανημάτων & Εξοπλισμού, 18
- 21 Φεβρουαρίου 2010,
HELEXPO, Θεσσαλονίκη.

n Γενικοί όροι
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων
του για την ανάπτυξη της σύγχρονης ελληνικής αρχιτεκτονικής, προκηρύσσει διαγωνισμό επιλογής έργων, για την 6η Μπιενάλε Νέων Ελλήνων
Αρχιτεκτόνων, που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο του 2010 στο
Μουσείο Μπενάκη. Στόχος των εκδηλώσεων της Μπιενάλε Νέων Ελλήνων
Αρχιτεκτόνων είναι η συγκέντρωση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος των
δραστηριοτήτων των νέων αρχιτεκτόνων, η ανάδειξη νέων δημιουργών και
η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής σκέψης
και την παραγωγή αρχιτεκτονικού έργου στην Ελλάδα σήμερα.
Στην Μπιενάλε γίνονται δεκτές συμμετοχές αρχιτεκτόνων ηλικίας έως και
45 ετών που αφορούν σε δύο ενότητες: α) κτισμένα έργα και β) μη υλοποιημένες προτάσεις, υπό τον όρο ότι αντιστοιχούν σε πραγματικές αναθέσεις
μελετών περιλαμβανομένων και έργων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς). Δεν επιτρέπεται η υποβολή σπουδαστικών εργασιών. Στον χώρο της
έκθεσης θα οργανωθεί σειρά ανοιχτών συζητήσεων, με προσκεκλημένους
εισηγητές, με στόχο την κριτική αποτίμηση του συνόλου των συμμετοχών.
Η επιλογή των προτάσεων που θα εκτεθούν, θα γίνει από τους αρχιτέκτονες
Νίκο Καλογήρου, Λόη Παπαδόπουλο, Δημήτρη Παπαλεξόπουλο και Ηλία
Κωνσταντόπουλο. Την επιμέλεια και σχεδιασμό της 6ης Μπιενάλε έχει αναλάβει ο αρχιτέκτων Ηλίας Κωνσταντόπουλος.
n Διαδικασία υποβολής συμμετοχών
Κάθε μελετητής ή ομάδα μελετητών μπορεί να υποβάλει για κρίση τρεις (3)
το πολύ προτάσεις, η κάθε μία σε διαφορετικό φάκελο με πλήρη στοιχεία.
Στην έκθεση, κάθε μελετητής μπορεί να εκπροσωπηθεί με ένα ή το πολύ
δύο (2) έργα.
Για την κάθε πρόταση ζητούνται τα παρακάτω:
Α. Μία σελίδα Α4, με τα στοιχεία του μελετητή ή της μελετητικής ομάδας:
- ονοματεπώνυμο
- ημερομηνία γέννησης
- χρόνο κτήσης του διπλώματος
- ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας
- αριθμούς τηλεφώνου και fax
- ηλεκτρονική διεύθυνση
- καθώς και το ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στη μελέτη.
Β. Μία σελίδα Α4, με τα στοιχεία της μελέτης, δηλαδή σύντομο ιστορικό (εργοδότης, διαδικασία ανάθεσης αν πρόκειται για δημόσιο έργο, στοιχεία του
διαγωνισμού αν πρόκειται για τη συμμετοχή σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό,
βαθμός ή προοπτική υλοποίησης της μελέτης),σύνοψη του ζητούμενου κτιριολογικού προγράμματος, ανάλυση των βασικών αρχών σύνθεσης.
Γ. Έως τρεις σελίδες Α3, με σχέδια κατόψεων, όψεων και τομών, αξονομετρικά ή προοπτικά, φωτογραφίες (ελάχιστη διάσταση 13χ18), καθώς και όσα
επιπλέον στοιχεία θεωρούν οι συμμετέχοντες χρήσιμα για την κατανόηση
της πρότασης.
Δ. Ένα cd ή dvd με όλο το παραπάνω υλικό σε μορφή [*.pdf] ή [*.eps] για τα
σχέδια και σε μορφή [*.jpg] ή [*.tiff] για τις φωτογραφίες σε ανάλυση 300 dpi.
Η υποβολή των συμμετοχών θα γίνει στα γραφεία του Ε.Ι.Α., Κλεομένους
39Α, 10676 Αθήνα, ώρες 10.00-15.00, με την ένδειξη «Για την Έκτη Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων».
Το υλικό για την έκθεση όσων μελετών επιλεγούν, θα καθοριστεί κατά περίπτωση έπειτα από σχετική συνεννόηση με τους μελετητές.
Όλο το υλικό, εκτός από τα προπλάσματα που ενδεχομένως θα υποβληθούν,
θα αποτελεί ιδιοκτησία του Ελληνικού Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής, που διατηρεί πλήρως το δικαίωμα επανέκθεσης και δημοσίευσης.
Για πρόσθετες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
με τη Γραμματεία του Ε.Ι.Α., στα τηλέφωνα 210-7216670, 210-7259410,
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@heliarch.gr και στην ιστοσελίδα www.
heliarch.gr
n Χρονοδιάγραμμα
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010: Λήξη υποβολής συμμετοχών
Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων
Δευτέρα 31 Μαΐου 2010: Υποβολή υλικού από τους επιλεχθέντες
Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2010: Έκθεση και εκδηλώσεις της Έκτης Μπιενάλε Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων. n
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TA BOPEIA «ΦANAPIA»

οι τρεις διατηρητέοι πέτρινοι φάροι της Β. Ελλάδας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Aλεξάνδρα Γούτα
Ήταν Ιούλιος του 1864 στη Θεσσαλονίκη, η οποία
βρισκόταν ακόμη υπό τουρκική κατοχή. Ο άνθρωπος που στεκόταν στην ακτή, ξεφορτώνοντας τη
νυχτερινή ψαριά, αντίκρισε ένα ζωηρό φως στον
ορίζοντα, το οποίο λίγο μετά εξαφανίστηκε. Μισόκλεισε τα μάτια για να δει καλύτερα. Το φως
ξαναφάνηκε, να αντανακλάται στην επιφάνεια της
θάλασσας. Πρώτη φορά το έβλεπε. Τι ήταν αυτό;
Την επομένη θα μάθαινε ότι ήταν ένας καινούργιος φάρος, ο φάρος του Μεγάλου Εμβόλου, στο Αγγελοχώρι, τον οποίο το ελληνικό κράτος παρέλαβε
πολλά χρόνια αργότερα, μετά τους βαλκανικούς
πολέμους, τον Μάρτιο του 1915.
Το ίδιο καλοκαίρι, του 1864, άναψε για πρώτη
φορά και το «φανάρι» της Κασσάνδρας στη Χαλκιδική, ενώ το 1880 ακολούθησε ο φάρος της
Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για τους τρεις διατηρητέους φάρους της Βόρειας Ελλάδας, επί συνόλου 27 (διατηρητέων), που υπάρχουν σε όλη την
ελληνική επικράτεια.
Συνολικά, οι «χτιστοί» πέτρινοι φάροι είναι 116 εκ των οποίων οι πέντε βρίσκονται στη Β. Ελλάδακαι λειτουργούν πλέον ως ηλεκτρικοί ή ηλιακοί (το
ελληνικό φαρικό δίκτυο αποτελείται από συνολικά
1.399 πυρσούς, που ελέγχονται και συντηρούνται
από την Ελληνική Υπηρεσία Φάρων).
Κάποτε τους φάρους –τότε ασετιλίνης ή πετρελαίου- τούς στελέχωναν φαροφύλακες. Σήμερα,
μόνο έξι εξακολουθούν να απασχολούν προσωπικό, ενώ δεκάδες είναι επιτηρούμενοι (δηλαδή οι
φαροφύλακες δεν μένουν μόνιμα εκεί, αλλά τους
επισκέπτονται τακτικά).
Λίγο πριν το 2000, οι τελευταίοι φάροι που λειτουργούσαν με αέριο ασετιλίνης –και έπρεπε να
«φορτίζονται» ανά εξάωρο- μετατράπηκαν σε
ηλεκτρικούς ή ηλιακούς. Ο τελευταίος εξ αυτών
–στον Άγιο Ιωάννη Λασιθίου Κρήτης- μετατράπηκε σε ηλιακό το 1999, σύμφωνα με δημοσιευμένα
στοιχεία της Υπηρεσίας Φάρων.

n ΛΙΤΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΣΥΜΠΑΓΗΣ ΟΓΚΟΣ
Η αρχιτεκτονική απλότητα και η λειτουργικότητα, που όμως συγκινούν τον θεατή, αποτελούν τα
βασικά χαρακτηριστικά των φάρων. Ο συμπαγής
όγκος τους, γεωμετρικής μορφής, εκτείνεται κατά
τον κατακόρυφο άξονα, χωρίς αρχιτεκτονικές
«φλυαρίες» και με σαφώς καθορισμένα μορφολογικά στοιχεία.
Οι γραμμές είναι καθαρές και αυστηρές. Στην ουσία, η μορφή καθορίζεται από τη λειτουργία. Τα
κατασκευαστικά υλικά «πειθαρχούν» και η εικόνα
που τελικά μένει είναι αυτή ενός κτίσματος που
άλλωστε «αιωρείται» πάνω από τη θάλασσα και
άλλοτε διεισδύει σε αυτήν.
Σε γενικές γραμμές, οι φάροι στην Ελλάδα συμμορφώνονται με τις γενικές τυπολογικές αρχές
των φάρων-«πύργων». Στους παλαιότερους εξ
αυτών, συνήθως κυριαρχεί η πέτρα, αν και υπάρχουν ορισμένοι από οπτοπλινθοδομή (όπως αυτός
του Αγγελοχωρίου).
Πολλοί από τους ελληνικούς φάρους, όπως αυτό
του Αγγελοχωρίου, δέχτηκαν βομβαρδισμούς κατά
τον Β΄ Παγκόσμιο, με αποτέλεσμα να καταστραφούν μερικώς ή ολικώς και στη συνέχεια επιδιορθώθηκαν. Άλλοι πάλι, καταστράφηκαν μερικώς,
συνεπεία σεισμών. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό των σεισμών του 1951 και του 1957
στα Ιόνια, από τους οποίους προκλήθηκαν καταστροφές στους φάρους Βαρδιάνων και Φισκάρδο. Άλλοι, έχουν υποστεί ζημίες από καθιζήσεις,
όπως ο φάρος Λάκκα Παξών, το έτος 1916.
Οι επεμβάσεις που έγιναν μετά τον δεύτερο «μεγάλο πόλεμο» αφορούσαν κυρίως στις πλάκες ορόφου του φανού, από σκυρόδεμα. Όταν ανακύπτει
θέμα επισκευής φάρων μνημειακού χαρακτήρα,
το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο μελετητής είναι διπλό: να διατηρηθούν και να αναδειχθούν τα στοιχεία που συνιστούν το μνημειακό
χαρακτήρα του φάρου (όπως υλικά δομής και δομικός ιστός) και να υλοποιηθούν επισκευαστικές
επεμβάσεις που θα αντέχουν στο χρόνο, καθώς
η θάλασσα που περιβάλει τους φάρους δεν είναι
«φιλική» προς τα κτήρια.

2 & 3. O φάρος του Μεγάλου Εμβόλου στο Αγγελοχώρι.
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n ΦΑΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ:
«Τραυματίας» πολέμου, δίπλα σε οχυρά και βιοτόπους
Χτισμένος στο «έμπα» του Θερμαϊκού Κόλπου,
ο Φάρος του Αγγελοχωρίου (Μεγάλου Εμβόλου),
«παρακολουθεί» εδώ και ενάμιση αιώνα τα πλοία
που «πιάνουν» Θεσσαλονίκη. Είναι αναλάμπων
λευκός και ερυθμός, με περίοδο 10 δευτερολέπτων, έχει εστιακό ύψος 32 μέτρα και ύψος πύργου 10,5 και συνεργάζεται με τον Ραδιοφάρο στην
απέναντι πλευρά του Θερμαϊκού, στις εκβολές του
Αξιού
Ο φάρος κατασκευάστηκε από τη Γαλλική Εταιρία
Οθωμανικών Φάρων και εντάχθηκε στο ελληνικό
φαρικό δίκτυο στο τέλος του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου. Το πρώτο καύσιμο που χρησιμοποίησε ήταν
το πετρέλαιο. Οι βομβαρδισμοί των γερμανικών
πολυβολείων, που λειτουργούσαν στη σκιά του, τον
«τραυμάτισαν» στον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
με αποτέλεσμα να σταματήσει η λειτουργία του.
Ωστόσο, το 1948 επιδιορθώθηκε, άλλαξε καύσιμο,
γυρίζοντας στην ασετιλίνη και αυτοματοποιήθηκε.
Το 1963, η ασετιλίνη αντικαταστάθηκε από ηλεκτρισμό και η ονομαστική φωτοβολία του έφτανε
πλέον πολύ πιο μακριά, στα 17 ναυτικά μίλια για
τον λευκό τομέα και στα δέκα για τον κόκκινο. Όταν
κάποιος βλέπει τον λευκό τομέα, η πορεία του για
το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι ασφαλής.
Το 1998, ο φάρος -που η κατασκευή του έγινε με
τη χρήση καλής ποιότητας συμπαγών οπτόπλινθων, με χρήση καλής τεχνικής, όπως οι καμινάδες
των πρώτων βιομηχανικών κτιρίων της Θεσσαλονίκης- χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο νεότερο
μνημείο βιομηχανικής κληρονομιάς.
Και δεν είναι μόνο το κτήριο καθεαυτό, που κάνει
αυτόν τον φάρο τόσο θελκτικό για τον επισκέπτη.
Δίπλα του βρίσκονται τα ναυτικά οχυρά, που φτιάχτηκαν λίγο πριν το 1900, οι περίφημες αλυκές του
Αγγελοχωρίου, αλλά και ο βιότοπος της λιμνοθάλασσας, έκτασης 2.500 στρεμμάτων, όπου ο περιηγητής μπορεί να θαυμάσει φλαμίγκο και ερωδιούς, κορμοράνους και μαυροκέφαλους γλάρους.
Τα οχυρά που ορθώνονται στη βόρεια βραχώδη
ακτή, χτίστηκαν την περίοδο 1883-85 από Γερμανούς τεχνικούς, για λογαριασμό του τούρκικου
στρατού. Και ακριβώς πίσω από τον πολυγωνικού
σχήματος λιθόχτιστο στρατώνα στέκει ο πέτρινος
φάρος. Δίπλα του δε, σώζεται ένα από τα πέντε
πυροβολεία από μπετόν που έχτισαν οι Γερμανοί
κατακτητές το 1940.
Τα προβλήματα που αντιμετώπιζε ο φάρος μελετήθηκαν από το ΑΠΘ, στο πλαίσιο του προγράμματος EC-Pharos, ενώ η αξιοποίησή του γίνεται
μέσα από το πρόγραμμα διαβαλκανικής συνεργασίας «Βαλκανικό Δίκτυο Πράσινης Ανάπτυξης»
(INTERREG IIIA/PHARE CBC).
Το πρόγραμμα «EC-PHAROS - Συντήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη πέτρινων φάρων», συντονίστηκε από το Εργαστήριο Δομικών Υλικών
του Α.Π.Θ., ενώ στη διάρκειά του συγκεντρώθηκε
πολύτιμο υλικό από την έρευνα σχετικά με τους
Φάρους, το ρόλο που έπαιξαν στη ναυσιπλοΐα, τα
προβλήματα που παρουσιάζουν σήμερα και τη
δυνατή αξιοποίησή τους ως μνημεία της πολιτιστικής κληρονομιάς στο μέλλον. Για πρώτη φορά
στην Ελλάδα έγινε μία επιστημονική προσέγγιση
των πέτρινων Φάρων στον Ελλαδικό και Ευρωπαϊ-
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κό χώρο. Το υλικό αυτό παρουσιάστηκε σε σχετική
έκθεση, το 2007.
Η έκθεση παρουσιάζεται σε Λεύκωμα που εκδόθηκε από την Επιτροπή Ερευνών του Α.Π.Θ. και
αποτελεί ένα ντοκουμέντο για τους φάρους. Γενικά, στόχος της μεθοδολογίας, που εφαρμόζεται
στο πλαίσιο του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση του φάρου ως μνημείου της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, ως «χωρόσημου» ιστορικής,
αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικής, λειτουργικής,
τεχνολογικής και πολιτισμικής αξίας.
n ΦΑΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ:
Οι δρόμοι του εμπορίου, τα 98 σκαλοπάτια και ο
μηχανισμός του φωτός
Μέχρι τη δεκαετία του 1850, ο λιμενίσκος που
είχε αρχίσει να δημιουργείται στον χώρο όπου σήμερα βρίσκεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης,
ήταν «τυφλός» και «αόρατος» το βράδυ ή όταν η
θάλασσα άπλωνε την ομίχλη της κατά μήκος των
ακτών. Όταν η κίνηση άρχισε να αυξάνεται, έγινε
σαφές ότι οι ντόπιοι ναυτικοί, αλλά και τα καράβια
που κινούνταν από και προς Ελλήσποντο, χρειάζονταν έναν φάρο να τους καθοδηγεί.
Έτσι, στα δυτικά του λιμανιού, άρχισε να ορθώνεται ένας κυλινδρικός πύργος, με φαρδιά βάση, από
αρμολογημένη πέτρα. Στην κορυφή του πύργου,
τοποθετήθηκε ο πυρσός. Το έργο ανέλαβε Γαλλική
Εταιρεία Φάρων και Φανών της Μεσογείου, κατόπιν σύμβασης με την τότε τουρκική Κυβέρνηση.
Το «φανάρι» άναψε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του
1880 και αρχικά λειτούργησε με ασετιλίνη και αργότερα με πετρέλαιο (από το 1974 λειτουργεί με
ηλεκτρικό ρεύμα). Επισκευές και μετασκευές στο
κτίριο του φάρου έγιναν το 1946 και το 1955.
Αν κάποιος θέλει να φτάσει στην κορυφή του φάρου, πρέπει να ανέβει 98 σκαλοπάτια, με έξι μεγάλα πλατύσκαλα, καθένα από τα οποία έχει δίπλα
του ένα στενόμακρο παραθυράκι, προς τη νότια
μεριά του, ώστε να φωτίζεται το εσωτερικό του
κτίσματος.
Οι ναυτικοί αναγνωρίζουν τον φάρο από τρεις λευκές αναλαμπές κάθε 15 δευτερόλεπτα. Η φωτοβολία του είναι μεγαλύτερη από εκείνη του φάρου
του Αγγελοχωρίου, καθώς φτάνει τα 24 ναυτικά
μίλια (44χλμ περίπου) σε ιδανικές καιρικές συνθήκες.
Πώς όμως λειτουργεί ο μηχανισμός του φωτός
του; Γύρω από τον φανό περιστρέφεται ένας κοίλος καθρέφτης, στέλνοντας φως στα τοποθετημένα γύρω του πρίσματα. Σήμερα η κίνηση του καθρέφτη γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα.

6. O φάρος της Κασσάνδρας.

Όταν όμως αυτό δεν υπήρχε, έπρεπε να γίνει χειροκίνητα από τον φαροφύλακα, με μια πολύπλοκη
διαδικασία που απαιτούσε αντίβαρα και τροχαλίες. Ο φάρος λειτουργεί υπό την άμεση επιτήρηση
προσωπικού της Υπηρεσίας Φάρων και είναι ένας
από τους λίγους επιτηρούμενους, που έχουν απομείνει.
n ΦΑΡΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ:
Οδηγός για πλοία με τρία υπνοδωμάτια, καθιστικό και …χολ
Χτισμένος σε τουριστική περιοχή, ο φάρος της
Κασσάνδρας αποτελεί δέλεαρ για τους τουρίστες,
ενώ θα μπορούσε –βάσει μεγέθους και ανέσεωννα προσφέρει κατάλυμα σε αρκετούς από αυτούς!
Το κτήριό του, συνολικού εμβαδού 130 τ.μ. περίπου, κατασκευάστηκε σε δύο φάσεις από οπτοπλινθοδομή (συμπαγείς και διάτρητους πλίνθους).
Διαθέτει δε, καθιστικό, τρία υπνοδωμάτια, τουαλέτα, κουζίνα, ηλεκτροστάσιο, εσωτερική και
εξωτερική αποθήκη, χολ, διάδρομο και κυκλικό
πύργο λιθοδομής, ύψους 14,5 μέτρων. Βρίσκεται
στο δημοτικό διαμέρισμα Καλάνδρας, δήμου Κασσάνδρας, ενώ η πρόσβαση σε αυτόν γίνεται μέσω
ασφαλτωμένου δρόμου μέχρι την είσοδο του κτιρίου.
Λειτούργησε για πρώτη φορά το 1864, όταν η περιοχή ήταν ακόμη υπό την κατοχή της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. Εντάχθηκε στο Ελληνικό Φαρικό
Δίκτυο το 1915. Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου παρέμεινε σβηστός και στο
πλαίσιο ανασυγκρότησης του Φαρικού Δικτύου,
επαναλειτούργησε το 1944 με πηγή ενέργειας το
πετρέλαιο. Το 1975 φάρος ηλεκτροδοτήθηκε. Η
κατάσταση του κτηρίου κρίνεται ως καλή, ενώ η
απόστασή του από κατοικημένη περιοχή δεν ξεπερνά το 1 χλμ.
n Η «ΦΑΡΟΜΑΝΑ» ΘΑΛΑΣΣΑ, ΤΟ ΝΗΣΑΚΙ «ΦΑΡΟΣ» ΚΑΙ Ο ΞΕΡΞΗΣ
Αν υπάρχει κάποια θάλασσα, που θα μπορούσε να
διεκδικήσει τον τίτλο της μάνας των φάρων, αυτή
θα ήταν σίγουρα η Μεσόγειος. Αυτή φιλοξένησε
τους πρώτους φάρους της ιστορίας, τους πυρσούς,
που οι αρχαίοι ναυτικοί –Έλληνες, Λίβυοι Φοίνικες- άναβαν σε κορυφές λόφων ή εισόδους πόλεων.
Στη Μεσόγειο βρίσκεται και ο πιο φημισμένος
φάρος της αρχαιότητας, αυτός της Αλεξάνδρειας, το ύψος του οποίου (130-160 μέτρα), ήταν
πολλαπλάσιο εκείνου του Μεγάλου Εμβόλου. Η
δε φωτοβολία έφτανε τα 60 μίλια. Ο φάρος, που
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5. Ο φάρος “Γουρούνι” στη Σκόπελο.
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κατασκευάστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ. και παρέμεινε
σε λειτουργία εώς την πλήρη καταστροφή του από
δύο σεισμούς τον 14ο αιώνα μ.Χ., απέκτησε τόση
φήμη, ώστε το νησάκι «Φάρος» πάνω στο οποίο
χτίστηκε, «βάφτισε» τις κατασκευές του είδους.
Ποιος όμως ήταν ο αρχαιότερος φάρος της ιστορίας; Ουδείς μπορεί να είναι σίγουρος, αλλά φαίνεται ότι ήταν αυτός που χτίστηκε στην Τροία, στο
ακρωτήριο Σίγειο (σημερινό Γενή Σιέρ Μπουρνού).
Ακολούθησε ο φάρος στην πετρώδη ξέρα «Λευτέρης» (μεταξύ Σκιάθου και κυρίως χώρας), που
ανεγέρθη από τον Ξέρξη, με στόχο να περάσει ευκολότερα τον στόλο του από τη Θεσσαλομαγνησία,
για να «κατέβει» στον Σαρωνικό.
n Η ΘΕΤΙΣ, H ΑΣΠΙΔΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΙΟΜΕΝΟ ΠΥΡ
Για τους ναυτικούς, ο φάρος είναι η υπόσχεση της
στεριάς, ήδη από την αρχαιότητα (Ο Όμηρος, στην
Ιλιάδα, όταν η Θέτιδα χάρισε στον Αχιλλέα μιαν
ασπίδα, παρομοίασε τη λάμψη της πως ήταν «ίδια
με το φως καιομένου πυρός, όπως το διακρίνουν
από μακριά οι ναυτικοί”).
Στη νεότερη Ελλάδα, ο πρώτος φανός του νεοσύστατου ελληνικού κράτους άναψε λίγο πριν το
1830, στην Αίγινα. Ο παλαιότερος πέτρινος φάρος,
που βρίσκεται ακόμη σε χρήση, είναι εκείνος στο
Κάστρο της Κέρκυρας (κατασκευάστηκε το 1822),
ενώ ο ψηλότερος (πέτρινος) βρίσκεται στην Ερμούπολη Σύρου (30,1 μέτρα).
Το 1887 ιδρύθηκε η Υπηρεσία Φάρων, που σήμερα ελέγχει/συντηρεί το σύνολο των ελληνικών
φάρων. Όλοι οι φάροι συντηρούνται με κονδύλια
του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ αρκετοί έχουν προταθεί προς χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 20072013 για αποκατάσταση. Σε μικρό αριθμό φάρων,
η διαδικασία συντήρησης έχει παραχωρηθεί σε
τοπικούς φορείς, ενώ σε κάποιους εκτελείται παραθεριστικό πρόγραμμα στελεχών του Πολεμικού
Ναυτικού. n

8. O φάρος της Αλεξανδρούπολης.

Οι φωτογραφίες
1, 2, 3, 4, 5 & 7
είναι από την ιστοσελίδα
του προγράμματος
EC-PHARE.
Οι 6 & 8 από την ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Φάρων.
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
WWF: ΟΥΡΑΓΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΛΙΜΑ
Στις τελευταίες θέσεις των 57 μεγαλύτερων ρυπαντών του πλανήτη βρίσκεται για μια ακόμη χρονιά
η Ελλάδα, βάσει των επιδόσεων και πολιτικών της
για το κλίμα, όπως παρουσιάστηκε σήμερα σε ετήσια έκθεση αξιολόγησης στην Κοπεγχάγη. Ο Δείκτης Κλιματικών Επιδόσεων της Germanwatch
και του δικτύου CAN, στο οποίο μετέχουν το WWF
και η Greenpeace, κατατάσσει τη χώρα μας στη
διόλου τιμητική 54η χειρότερη θέση, αποτέλεσμα
της αδράνειας των τελευταίων ετών.
Βρισκόμαστε ήδη στην δεύτερη εβδομάδα των
διαπραγματεύσεων στην Κοπεγχάγη, όπου συναντώνται 190 χώρες, σε μια προσπάθεια επίτευξης
συμφωνίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι κλιματικές διαπραγματεύσεις συνεχώς εντείνονται, χωρίς
ακόμα να έχουμε λάβει τις απαραίτητες δεσμεύσεις από τους μεγάλους ρυπαντές του πλανήτη.
Οι ανεπτυγμένες χώρες, που έχουν διαχρονικά το
μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, πρέπει να αναλάβουν πολύ περισσότερες και φιλόδοξες δεσμεύσεις. Υπάρχουν όμως, και αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες που πρέπει επίσης να εισέλθουν στη
διαδικασία μείωσης των εκπομπών, καθώς ήδη
εκπέμπουν μια διόλου αμελητέα ποσότητα αερίων
θερμοκηπίου. Συνολικά, 57 χώρες ευθύνονται για
το 90% και πλέον, των παγκόσμιων εκπομπών.
(H Καθημερινή 15/12/2009)

χιλομέτρων από κάθε πλευρά του αυτοκινητόδρομου. *Η αποτύπωση των βασικών δεικτών της δεκαετίας έγινε από ομάδα ειδικών της Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης σε τρεις ενδεικτικές
περιοχές του αυτοκινητόδρομου, τα Γιάννενα, την
Κομοτηνή και τη ζώνη της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στους κόμβους Ευκαρπίας και Ιωνίας. Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά:
*Στην Κομοτηνή η αξία των ακινήτων που βρίσκονται κοντά στον αυτοκινητόδορμο εκτοξεύτηκε μέσα σε 10 χρόνια έως και 600%, όταν σε
πιο απομακρυσμένα σημεία η αύξηση ήταν μόλις
20%. *Ανάλογη είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη,
όπου ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της Εγνατίας ανατιμήθηκαν κατά 500%, όταν σε άλλους οδικούς
άξονες διαμορφώθηκαν γύρω στο 270%. *Στα
Γιάννενα η μεγάλη έκρηξη καταγράφηκε κοντά
στους κόμβους Πεδινής και Μπάφρας, όπου οι
τιμές αναβαθμίστηκαν από 292% έως και 325%.
*Τα σκήπτρα στο δείκτη εγκατάστασης επιχειρήσεων κατέχουν επίσης, τα Γιάννενα. Την τελευταία
δεκαετία οι νέες μονάδες αυξήθηκαν κατά 26%.
Ακολουθεί η Κομοτηνή με 14% και η Θεσσαλονίκη, όπου η αύξηση είναι της τάξης του 11%.
(Eλευθεροτυπία 13/12/2009)

ΠΛΩΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΕ
Τη χρηματοδότηση δεκαπέντε ευρωπαϊκών προγραμμάτων για τη δέσμευση και την αποθήκευση
του διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και για τη
δημιουργία πλωτών αιολικών πάρκων, αξίας 1,5
δισεκατομμυρίου ευρώ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Επιτροπή έθεσε τις βάσεις για την
ανάπτυξη δύο βιώσιμων τεχνολογιών, οι οποίες
θα παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη μάχη
μας κατά της κλιματικής αλλαγής», δήλωσε ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αντρις Πίμπαλγκς.
«ΒΑΡΥΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Τα έξι προγράμματα δέσμευσης και αποθήκευΣημαντική πτώση παρουσίασαν οι κατασκευές το σης του διοξειδίου του άνθρακα, τα οποία θα
τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους σύμφωνα με στοιχίσουν συνολικά 1 δισεκατομμύριο ευρώ,
στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ει- βρίσκονται στη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία,
δικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της αγοράς, η την Πολωνία, την Ισπανία και στο Ηνωμένο Βασίκατασκευαστική δραστηριότητα έχει εντελώς πα- λειο. «Αυτές οι εγκαταστάσεις θα είναι οι πρώτες
γώσει τους τελευταίους μήνες καθώς οι εργολά- στον κόσμο» πρόσθεσε ο Πίμπαλγκς. Τα ευρωπαβοι περιμένουν πρώτα να πουλήσουν τα αδιάθετα ϊκά κράτη θα μπορούν να συγχρηματοδοτήσουν
νεόδμητα διαμερίσματα και στη συνέχεια να προ- μαζί με τον ιδιωτικό τομέα τα έργα για την προχωρήσουν σε νέες αναπτύξεις. Ειδικότερα, σύμ- στασία του περιβάλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
φωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ, ο γενικός δείκτης σχεδιάζει να δημιουργήσει συνολικά 12 τέτοιες
παραγωγής στις κατασκευές του γ΄ τριμήνου 2009, εγκαταστάσεις μέχρι το 2015, ώστε να καταστούν
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμή- οικονομικά βιώσιμες μέχρι το 2020. Εννέα εγκανου 2008, παρουσίασε μείωση 14,2% έναντι αύ- ταστάσεις αιολικής ενέργειας θα υλοποιηθούν
ξησης 3,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη στη Βόρεια Θάλασσα και στη Βαλτική Θάλασσα,
σύγκριση του έτους 2008 προς το 2007. Η μείωση οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν με 562 εκατομμύ14,2% του γενικού δείκτη παραγωγής στις κατα- ρια ευρώ.
σκευές του γ΄ τριμήνου 2009 σε σύγκριση με τον (Απογευματινή 11/12/2009)
αντίστοιχο δείκτη του γ΄ τριμήνου 2008 προήλθε
από τις παρακάτω αντίστοιχες μεταβολές των επι- «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟμέρους δεικτών, ως εξής: Ο δείκτης παραγωγής ΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
οικοδομικών έργων (κτιρίων) παρουσίασε μείωση Αλλαγές στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών
18,7%, ενώ ο δείκτης παραγωγής έργων πολιτικού αδειών, υποχρεωτική σε βάθος χρόνου χρήση
μηχανικού παρουσίασε μείωση 11,7%.
ΑΠΕ στα νέα κτίρια και επανεξέταση των επιδο(Το Βήμα 15/12/2009)
τήσεων του αναπτυξιακού νόμου στις επενδύσεις
ΧΡΥΣΟΦΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
Αύξηση της οικοδομικής δραστηριότητας στη
Θεσσαλονίκη και περισσότερες βιομηχανικές
μονάδες στην Ηπειρο είναι, τα έως τώρα «δώρα»
που έφερε η Εγνατία στη Βόρεια Ελλάδα.
*Τα στοιχεία που κατέγραψε το Παρατηρητήριο
(λειτουργεί υπό την ομπρέλα της «Εγνατία Οδός
Α.Ε.»), δείχνουν ότι την τελευταία δεκαετία, οπότε
άρχισε η σταδιακή παράδοση τμημάτων του αυτοκινητόδρομου, καταγράφηκαν σοβαρές μεταβολές στην αξία των ακινήτων, την εγκατάσταση
επιχειρήσεων και τις χρήσεις γης σε ζώνη πέντε

πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των ενεργειακών
αναγκών τους από τέτοια συστήματα (ΑΠΕ κλπ).
Η κα Μπιρμπίλη επανέλαβε την κυβερνητική δέσμευση για πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ
το 2010, κάτι που σημαίνει όπως είπε ότι δεν θα
αυξηθεί το τέλος ΑΠΕ που πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ παρά το
γεγονός ότι το τέλος αυτό δεν ξεπερνά τα 2 - 3
ευρώ το χρόνο.
(Η Ναυτεμπορική 9/12/2009)
ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ
Το συμβόλαιο μεταβίβασης της κυριότητας των
4.135 στρεμμάτων των πρώην “Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος - ΜΑΒΕ ΑΕ” προς τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, έναντι τιμήματος ενός ευρώ, ελεύθερο βαρών και υποχρεώσεων, υπέγραψε ο νομάρχης Κοζάνης Γιώργος
Δακής. “Η προστασία του περιβάλλοντος και η
αειφορία της περιοχής αποτελούν αδιαπραγμάτευτους όρους για την επιβίωση και την προοπτική
της κοινωνίας μας. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
Κοζάνης, με το μεγαλύτερο έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης και αξιοποίησης εδαφών στη
χώρα μας, το οποίο υλοποιεί και ολοκληρώνει
σταδιακά στις εκτάσεις των πρώην ΜΑΒΕ, συμβάλλει στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου διασφαλίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων του
νομού”, ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Δακής. Το
έργο αποκατάστασης των μεταλλείων θα ξεπεράσει συνολικά τα 30 εκατ. ευρώ. Μέχρι στιγμής
έχουν δαπανηθεί 4,3 εκατ. από το πρόγραμμα Life
και 6,8 εκατ. από το επιχειρησιακό πρόγραμμα
“Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”. Κατά την
πρώτη φάση αποκατάστασης των αποθέσεων, τα
βουνά των αμιαντούχων υλικών μεταμορφώθηκαν
σε πράσινες πλαγιές. Έχουν φυτευτεί περί τα 150
είδη φυτών που ευδοκιμούν στην περιοχή, εγκαταστάθηκε μόνιμο αρδευτικό σύστημα και ελήφθησαν ειδικά αντιδιαβρωτικά μέτρα.
(Μακεδονία 10/12/2009)

ΑΝΑΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΔΑΣΗ ΤΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Σε ποσοστό 85% έχουν αναγεννηθεί με φυσικό
τρόπο τα καμένα δάση της Χαλκιδικής λίγα χρόνια μετά τις πυρκαγιές. Σύμφωνα με τον νομάρχη
Χαλκιδικής Αστέριο Ζωγράφο, μετά τις φωτιές
ακολουθήθηκε η τακτική της φυσικής αναγέννησης, όπως προτείνεται άλλωστε και από την
διεθνή βιβλιογραφία, με αποτέλεσμα το καμένο
δάσος να έχει αναγεννηθεί από τις στάχτες του.
«Ιδιαίτερα για την περιοχή της Παλλήνης βοήθησε και πολύ το γεγονός ότι δεν υπάρχουν κοπάδια
με ζώα και κτηνοτροφική δραστηριότητα» διευκρίνισε ο κ. Ζωγράφος προσθέτοντας ότι έχουν
ολοκληρωθεί παράλληλα τα αντιδιαβρωτικά και
αντιπλημμυρικά έργα.
«Τα καινούργια πευκάκια έχουν φτάσει πλέον το
ένα μέτρο ύψος ενώ οι ακακίες τα 2 μέτρα» προσθέτει από την πλευρά του ο δήμαρχος Παλλήνης
κ. Καπούλας σημειώνοντας ότι σε κάποια στιγμή
για κατασκευή μονάδων ΑΠΕ εξήγγειλε, μεταξύ θα χρειαστεί μάλιστα αραίωση λόγω της πυκνής
άλλων, η υπουργός Περιβάλλοντος Τίνα Μπιρμπί- βλάστησης. Σε μια προσπάθεια να βοηθηθεί η
λη, παρουσιάζοντας το ν/σχ για την «Επιτάχυνση αναγέννηση του δάσους ακόμα περισσότερο, οι
της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργει- Φίλοι του Πρασίνου θα δενδροφυτεύσουν την
ας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». προσεχή Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, 3.000 δενδρύλΠρόκειται για το νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την λια, στην περιοχή Πευκοχωρίου- Ν. Σκιώνης
περασμένη εβδομάδα από το υπουργικό Συμβού- Κασσάνδρας με τοπωνύμιο Μετοχικό του δήμου
λιο και τίθεται τώρα σε δημόσια διαβούλευση για Παλλήνης που κάηκε το 2006.
διάστημα 30 ημερών. Το νομοσχέδιο προβλέπει (Έθνος 7/12/2009)
ότι για την έκδοση οικοδομικής άδειας θα πρέπει
να υποβάλλεται στην Πολεοδομία μελέτη σκοπι- ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΤΟ ΠΟΔΑΡΙΚΟ ΣΤΟ ΝΕΟ
μότητας για την εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
ή άλλων εναλλακτικών συστημάτων παραγωγής Νέα καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του
ενέργειας στο κτίριο. Προβλέπεται επίσης ότι ως νέου δημαρχιακού μεγάρου της Θεσσαλονίκης
το 2019 (2014 για τα κτίρια του Δημοσίου) όλα τα επιφέρουν τα προβλήματα που παρατηρούνται το
νέα κτίρια ή όσα υφίστανται ριζική ανακαίνιση θα τελευταίο διάστημα στη ροή των κρατικών κονδυλίων που απαιτούνται για την αποπληρωμή του έργου. Παρότι το πρώτο σκέλος της οφειλής έχει ήδη
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υπογραφεί από τον υπουργό Υποδομών Δημήτρη
Ρέππα (ανέρχεται σε περίπου τέσσερα εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά επτά που υπολείπονται
για την εξόφληση της κατασκευάστριας κοινοπραξίας), δεν μπορεί να εκταμιευθεί καθώς απαιτείται η έγκρισή του και από την υπουργό Οικονομίας
Λούκα Κατσέλη. Χθες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Βασίλης Παπαγεωργόπουλος εκτίμησε ότι μόλις δοθούν αυτά τα πρώτα τέσσερα εκατομμύρια
ευρώ θα καταστεί δυνατή και η έναρξη της διαδικασίας μεταφοράς των δημοτικών υπηρεσιών από
το παλαιό στο νέο δημαρχείο. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, οι καθυστερήσεις που σημειώθηκαν στη
ροή της κρατικής χρηματοδότησης εκτιμάται ότι
δεν θα επιτρέψουν την έναρξη λειτουργίας του
νέου δημαρχείου μέσα στον προσεχή Ιανουάριο,
όπως προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα που είχε
τεθεί από τον δήμο Θεσσαλονίκης. Άλλωστε και
η διαδικασία της μεταφοράς των δημοτικών υπηρεσιών υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει περίπου
τρεις μήνες, καθώς θα πρέπει να γίνει τμηματικά,
ώστε στο μεσοδιάστημα να μην προκληθούν προβλήματα στην εξυπηρέτηση του κόσμου. Το κτίριο
του νέου δημαρχιακού μεγάρου, πάντως, όπως
και το υπόγειο πάρκιγκ των περίπου εννιακοσίων
θέσεων που επίσης κατασκευάστηκε στον χώρο
του πρώην στρατοπέδου Τσιρογιάννη, έχουν ήδη
ολοκληρωθεί.
(Μακεδονία 9/12/2009)

υπόψη άλλους παράγοντες, όπως σεισμολογικά
δεδομένα, αποκάλυψαν ένα κανάλι μήκους 200
χλμ. πολύ κοντά στα Στενά του Γιβραλτάρ το οποίο
είχε «σμιλευτεί» από τα νερά που με ορμή πλημμύριζαν τη Μεσόγειο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα
ότι η Μεσόγειος γέμισε ξανά νερό μέσα σε λίγους
μήνες. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τα νερά του
Ατλαντικού πέρασαν τα Στενά του Γιβραλτάρ με
ταχύτητα τουλάχιστον χιλιαπλάσια από αυτήν που
έχει ο Αμαζόνιος. Όπως αναφέρουν σε άρθρο
τους στην επιστημονική επιθεώρηση «Νature»,
το 90% του νερού έρευσε από τον Ατλαντικό μέσα
σε διάστημα μερικών μηνών ως (μάξιμουμ) δύο
ετών. Υπολογίζουν ότι αυτή η τρομερή ροή νερού
προκάλεσε άνοδο της στάθμης της θάλασσας της
Μεσογείου άνω των 10 μέτρων ημερησίως. Οι
προηγούμενες σχετικές έρευνες είχαν καταλήξει σε διάφορα συμπεράσματα για τον χρόνο που
διήρκεσε το γέμισμα της Μεσογείου. Ο χρονικός
ορίζοντας των παλαιότερων εκτιμήσεων ήταν από
δέκα έτη ως μερικές χιλιετίες.
(Το Βήμα 10/12/2009)
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ «ΤΟΥΝΕΛ»
Σε ένα εγκαταλειμμένο λατομείο, έκτασης χιλίων
τετραγωνικών μέτρων, στην Τζια, θα λειτουργήσει
ο πρώτος υπόγειος βιολογικός καθαρισμός της
χώρας μας. Το νησί των Κυκλάδων πρωτοπορεί
στη δημιουργία καινοτόμων περιβαλλοντικών λύσεων, δίνοντας τέλος στο υφιστάμενο συγκρότημα
που λειτουργεί κοντά στην πλαζ Γιαλισκαρίου. Το
συνολικό κόστος των έργων κατασκευής του κτιριακού κελύφους, της επιχωμάτωσης και της μετέπειτα αποκατάστασης του επιφανειακού χώρου
εκτιμάται σε περίπου 800.000 ευρώ. Ο βιολογικός
καθαρισμός της Τζιας θα κατασκευαστεί υπόγεια,
ακριβώς στην είσοδο του νησιού, λίγα μέτρα από
τον οικισμό της Κορρησίας. Η σχετική έρευνα
πραγματοποιήθηκε από το Εργαστήρι Μεταλλευτικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
και χρηματοδοτήθηκε από το Δήμο Κέας. «Το βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης λύσης είναι
η εκμηδένιση, πρακτικά, των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων από τη λειτουργία του βιολογικού
καθαρισμού, καθώς δημιουργείται μια υπόγεια,
αθέατη υποδομή, χωρίς προβλήματα θορύβου
και χωρίς εκπομπές οσμών στο περιβάλλον. Ταυτόχρονα, λύνεται το πρόβλημα της περιβαλλοντικής πληγής από το παλιό λατομείο στην περιοχή
του λιμανιού. Με αυτό τον τρόπο, με μια κίνηση,
δίνεται ριζική λύση σε δύο μεγάλα προβλήματα
του νησιού», μας λέει ο καθηγητής ΕΜΠ Δ. Καλιαμπάκος, δ/ντής του Εργαστηρίου Μεταλλευτικής
Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής
και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου
(Ελευθεροτυπία 14/12/2009)

ΣΥΝ 154.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΟΜΗΜΕΝΟ
ΙΣΤΟ ΤΗΣ «ΝΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
Σε αύξηση κατά 43% του δομημένου χώρου
στην Κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στα
όρια της περιοχής του νέου ρυθμιστικού σχεδίου
Θεσσαλονίκης οδηγούν οι δρομολογημένες επεκτάσεις στους δήμους των επτά νομών. Σήμερα,
οι «υφιστάμενοι οικιστικοί υποδοχείς», όπως
χαρακτηρίζονται, καλύπτουν συνολικά 353.169
στρέμματα γης, ενώ με την ολοκλήρωση των εν
εξελίξει γενικών πολεοδομικών σχεδίων και των
επεκτάσεων θα προστεθούν οι «προβλεπόμενοι
οικιστικοί υποδοχείς» που θα καλύψουν 153.976
στρ. Πολλαπλάσιες είναι οι εκτάσεις που σχεδιάζουν να εντάξουν στα σχέδια πόλης οι δημοτικές
αρχές, πολλές από τις οποίες έχουν προχωρήσει
τις σχετικές μελέτες και θεωρείται θέμα χρόνου
η προώθησή τους. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη
περιοχή της «νέας Θεσσαλονίκης» σχεδιάζεται
να αποκτήσει πολύ μεγάλο οικιστικό απόθεμα,
που κανείς δεν ξέρει ποιος θα το αξιοποιήσει,
από τη στιγμή μάλιστα που οι επιστήμονες έχουν
ήδη χαρακτηρίσει μύθο τις εκτιμήσεις περί πληθυσμού τεσσάρων εκατομμυρίων πολιτών. Οι επιστημονικοί υπολογισμοί κάνουν λόγο για το πολύ
1.600.000 κατοίκους στα επόμενα 12 χρόνια και οι
επεκτάσεις θα καλύψουν τις ανάγκες 2,5 εκατομμυρίων πολιτών...
(Αγγελιοφόρος 16/12/2009)
ΜΕΓΑΛΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΤΑΡΑΤΣΕΣ
ΣΕ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΓΕΜΙΣΕ Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ!
Ισπανοί επιστήμονες πραγματοποίησαν μια ενδιαφέρουσα μελέτη για τη δημιουργία της Μεσογείου. Ήταν ήδη γνωστό ότι η λεκάνη της Μεσογείου,
η οποία κάποτε ήταν ενωμένη με τον Ατλαντικό,
κάποια στιγμή «αποσπάστηκε» και τα Στενά του
Γιβραλτάρ μετατράπηκαν σε ισθμό. Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι πριν από περίπου 5,5 εκατ. χρόνια ένα γεωλογικό φαινόμενο που ονομάστηκε «η
κρίση αλμυρότητας του Μεσσηνίου» και διήρκεσε
50.000-400.000 χρόνια προκάλεσε την εξάτμιση
των νερών της Μεσογείου, μετατρέποντας την από
θάλασσα σε μια ρηχή αλμυρή λίμνη.
Όταν το φαινόμενο άρχισε να φθίνει, ο Ατλαντικός
άρχισε να τροφοδοτεί και πάλι με νερό τη Με- Τα οφέλη από τις «πράσινες ταράτσες», έτσι
σόγειο και οι επιστήμονες πίστευαν ως σήμερα όπως καταγράφονται με αριθμούς, δεν είναι καότι χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να γεμίσει και θόλου αμελητέα. Οι έρευνες των τελευταίων ετών
να γίνει πάλι μια μεγάλη θάλασσα. Τώρα ειδικοί
του Ινστιτούτου Γεωλογικών Επιστημών Jaume
Αlmera στη Βαρκελώνη χρησιμοποιώντας νέες
τεχνικές μελέτης των ιζημάτων και λαμβάνοντας

έδειξαν τα εξής: Οι ενεργειακές απώλειες και η
απορροή των υδάτων μειώνονται κατά 30% και
90% αντίστοιχα, ενώ η θερμομόνωση του κτιρίου
βελτιώνεται κατά 20%. Η ηχομόνωση του κτιρίου βελτιώνεται κατά 3 ντεσιμπέλ και παράλληλα
δημιουργείται κλίμα που ευνοεί την αύξηση της
βιοποικιλότητας. «Η κατανάλωση ρεύματος για
ψύξη και θέρμανση σε ένα διαμέρισμα που βρίσκεται κάτω από μία πράσινη ταράτσα μειώνεται
έως 30% τους καλοκαιρινούς μήνες και 10% τους
χειμερινούς. Για ένα πενταώροφο κτίριο, η συνολική εξοικονόμηση ανέρχεται σε 5% έως 10%,
ενώ εντυπωσιακή είναι η διαπίστωση ότι με τη
φύτευση του συνόλου των ταρατσών της Αθήνας
θα εξοικονομούνταν περίπου 600 MW ημερήσιας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όσο δηλαδή
η δυναμικότητα του σταθμού στο Λαύριο», σημειώνει ο καθηγητής του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και διευθυντής του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων του Κέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ), Κωνσταντίνος Κίττας.
(Έθνος 14/12/2009)
ΑΠΕ: ΣΥΝ 6,3 ΕΚΑΤ. ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020
Με ταχείς ρυθμούς πρέπει να προχωρήσει από
εδώ και πέρα η εγκατάσταση μονάδων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) προκειμένου να
επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που τίθενται
τόσο σε ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μόνον για την ηλιακή ενέργεια, έναν τομέα που
η χώρα μας σήμερα υστερεί αλλά έχει συγκριτικό
πλεονέκτημα λόγω καιρικών συνθηκών, ο νέος
στόχος που θέτει στην Κοπεγχάγη η Ενωση Ευρωπαϊκής Φωτοβολταϊκής Βιομηχανίας (ΕΡΙΑ)
είναι να καλύψει το 12% της ζήτησης ηλεκτρισμού στην Ευρώπη το 2020. Η Ενωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (SEIA) με έδρα τις ΗΠΑ, η
οποία συνεργάζεται με την ΕΡΙΑ στην πρωτοβουλία SolarCOP15, εκτιμά ότι στις ΗΠΑ ο συνδυασμός φωτοβολταϊκών πάνελ και Συμπυκνωμένης
Ηλιακής Ισχύος (CSP) μπορεί να καλύψει το 15%
των αναγκών ηλεκτρισμού έως το 2020. Η επίτευξη των δύο αυτών στόχων σε Ευρώπη και ΗΠΑ
μπορεί να μειώσει την εκπομπή διοξειδίου του
άνθρακα κατά περίπου 1 δισ. τόνους ετησίως και
να δημιουργήσει 6,3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας,
όπως αναφέρει κοινή ανακοίνωση των δύο ενώσεων. «Η ηλιακή ενέργεια έχει σημαντικές δυνατότητες στην παγκόσμια μάχη για την κλιματική
αλλαγή», δήλωσε ο πρόδρος της ΕΡΙΑ Winfried
Ηoffman. «Μόνον στην Ευρώπη, η επίτευξη του
στόχου του 12% μπορεί να οδηγήσει στην αποφυγή εκπομπής 220 εκατ. τόνων διοξειδίου του
άνθρακα ετησίως ως το 2020» […] Στην Ελλάδα,
η ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ που λειτουργούν στο διασυνδεδεμένο σύστημα είναι μόλις
40,56 MW και η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που
παρήγαγαν το δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου
δεν ξεπερνά τις 36.557,69 MWh στο σύνολο των
1.515.207 MWh που παρήχθησαν συνολικά από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ).
Αν συνυπολογιστεί ότι στο σύνολό τους οι ΑΠΕ κυμαίνονται στο 3,5% - 4% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρισμού στο διασυνδεδεμένο σύστημα, οι
στόχοι της ΕΡΙΑ για τη χώρα μας μοιάζουν μάλλον
ακατόρθωτοι.
(Ημερησία 15/12/2009)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΜΗΒΕ: ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2010
Κυκλοφόρησε το νέο ημερήσιο ημερολόγιο του έτους
2010 από τον Σύλλογο Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων
Βορείου Ελλάδος. Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν στα γραφεία του
Συλλόγου Εθνικής Αμύνης 25, 1ος όροφος, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-15:00 και Τρίτη, Πέμπτη
19:00 - 21:00 για να το παραλάβουν δωρεάν.
n ΟΣΕΤΕΕ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ
Συγκροτήθηκε σε σώµα η 11µελής ∆ιοίκηση της
Οµοσπονδίας Συλλόγων Εργαζοµένων στις Τεχνικές
Επιχειρήσεις Ελλάδος (Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.) η οποία εκλέχτηκε από το 3ο Συνέδριο, που πραγµατοποιήθηκε
στην Αθήνα στις 22/11/2009.
Η Ο.Σ.Ε.Τ.Ε.Ε.είναι δευτεροβάθµια Συνδικαλιστική Οργάνωση η οποία περιλαµβάνει στη δύναµή
της πρωτοβάθµιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις
εργαζοµένων σε Μελετητικές, Κατασκευαστικές
και Εργοληπτικές Τεχνικές Επιχειρήσεις, καθώς
επίσης και το Τεχνικό Προσωπικό των Μελετητικών
τµηµάτων της Βιοµηχανίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Οµοσπονδίας που
προέκυψε κατά την συγκρότηση της ∆ιοίκησης έχει
ως ακολούθως:
Πρόεδρος, Στοϊµενίδης Ανδρέας
Αντιπρόεδρος, Τσιαπραλής ∆ηµήτριος
Γενικός Γραµµατέας, Στασινούλιας Ευστάθιος
Αν. Γενικός Γραµµατέας, Κωστής Γεωργάκης
Γραµµατέας Οργανωτικού, Σκουτέλας Στέργιος
Γραµµατέας Οικονοµικού, Ζυγούρα Ευθυµία
Γραµµατέας Επικοινωνίας & Δηµοσίων Σχέσεων,
Παραµάνας Νικόλαος
Μέλη: Γεράρδης Βίκτωρας, Κατσιµάρδου Αλεξάνδρα, Κολπονδίνος Γρηγόριος, Πανόπουλος
∆ηµήτριος
n ΟΣΕΤΕΕ: ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ 3ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
1ο ψήφισμα:
Απασχόληση με συμβάσεις έργου στις τεχνικές εταιρίες του ∆ημόσιου (και ιδιωτικού τομέα).
Η ΟΣΕΤΕΕ πιστεύει ότι είναι ανεπίτρεπτη η κατάχρηση που προκαλείται από τη χρησιµοποίηση διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου
χρόνου, αντί αορίστου χρόνου. Ιδιαίτερα µετά και
την έκδοση του Π∆ 164/2004 που καθιέρωσε ένα
ελάχιστο πλαίσιο κανόνων για την αποτροπή αυτού
του φαινοµένου. Παρά όµως την ρητή νοµοθετική
απαγόρευση και τις προβλεπόµενες ποινικές κυρώσεις του για τη διάρκεια και την επανάληψη των
συµβάσεων, ως και τη ρητή υποχρέωση των φορέων
του δηµοσίου να καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς
ανάγκες τους µε προσωπικό αορίστου χρόνου, τα
τελευταία 5 χρόνια γίναµε µάρτυρες µιας διόγκωσης του αριθµού των συµβασιούχων έργων σε όλους
τους δηµόσιους τεχνικούς φορείς, παράλληλα µε
την επαναλαµβανόµενη ανανέωση των συµβάσεων.
Είναι αληθές το γεγονός ότι στους τεχνικούς φορείς
του δηµοσίου οι ανάγκες του επιστηµονικοτεχνικού
δυναµικού για την επίβλεψη των έργων και µελετών
δεν είναι πάντοτε σταθερές, αλλά εξαρτώνται από
τον όγκο του εκάστοτε φυσικού αντικειµένου και ως

εκ τούτου και το προσωπικό µπορεί να παρουσιάζει διακυµάνσεις, που αναγκαστικά καλύπτονται µε
συµβάσεις ορισµένου χρόνου έργου ή σπανίως εργασίας. Επειδή είναι δύσκολο να καλυφτούν επαρκώς οι
κυµαινόµενες ανάγκες επίβλεψης έργων και µελετών
από σταθερό αριθµό µόνιµου τεχνικού προσωπικού,
αλλά και επειδή οι συµβασιούχοι ορισµένου χρόνου
και έργου είναι σήµερα µια πραγµατικότητα και µια
αναγκαιότητα για τις τεχνικές εταιρίες του δηµοσίου,
η ΟΣΕΤΕΕ προτείνει:
Τον ορθολογικό σχεδιασµό της οργάνωσης των τεχνικών φορέων του δηµοσίου, ώστε ο αριθµός του προσωπικού να αντιστοιχεί στις πραγµατικές σηµερινές αλλά
και µεσοπρόθεσµες ανάγκες του εκάστοτε φορέα.
• Τη διατήρηση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου
ή έργου όπου αυτό είναι επιβεβληµένο από τη φύση
των αρµοδιοτήτων και των πραγµατικών αναγκών του
φορέα.
• Την εµπέδωση κανόνων ίσης µεταχείρισης µε
εξάλειψη όλων των φαινοµένων ανισότητας και
δυσµενέστερης υπηρεσιακής αντιµετώπισης. Ιδιαίτερα στα θέµατα ασφάλειας και υγείας η ισότητα
προστασίας τους είναι απολύτως αναγκαία.
• Την παροχή ίσων ευκαιριών κατάρτισης ώστε
να ενισχύονται οι δεξιότητές τους, η εξέλιξη της
σταδιοδροµίας τους και η επαγγελµατική τους κινητικότητα.
• Την παροχή κατάλληλης ενηµέρωσης στα υπάρχοντα αντιπροσωπευτικά όργανα των εργαζοµένων
ορισµένου χρόνου όσον αφορά στην επιχείρηση.
• Την εφαρµογή των ΣΣΕ των ΟΣΕΤΕΕ-ΣΤΥΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ετήσια κατώτατα όρια αυξήσεων.
Βεβαίως οι εργαζόµενοι µε συµβάσεις έργου είναι
‘’οιωνοί µισθωτοί ‘’ και όχι εργολάβοι.
Η ΟΣΕΤΕΕ έχοντας ως µέλη της πρωτοβάθµια
σωµατεία είτε αµιγώς αποτελούµενα από
εργαζόµενους µε συµβάσεις έργου είτε µικτά µε
ποικιλία µορφών απασχόλησης, θα συµβάλλει θετικά µε προτάσεις για την καλύτερη διευθέτηση του
σηµαντικού αυτού προβλήµατος και φυσικά θα υπερασπιστεί τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων,
ανεξάρτητα µορφής απασχόλησης.
2ο ψήφισμα:
Στους εργασιακούς µας χώρους θεωρείται πιθανό το ενδεχόµενο οι νέες διοικήσεις των δηµόσιων
οργανισµών, αµέσως µετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, να ζητήσουν από τους εργαζόµενους πρόσθετες θυσίες, λόγω της δεινής οικονοµικής θέσης
και των ανειληµµένων υποχρεώσεων έναντι τρίτων που
θα παραλάβουν.
Εµείς απαιτούµε να γίνει άµεσα έλεγχος για όλες τις
ύποπτες συµβάσεις και αδιαφανείς αναθέσεις των
τελευταίων ετών. Να γίνει έρευνα για όλες τις ανύπαρκτες εργασίες που διπλοπληρώθηκαν στα αρπακτικά του κλάδου. Να γίνει έρευνα για όλες τις κρυφές
συµφωνίες, αλλά και για όλες τις υπέρογκες αµοιβές
που καταβλήθηκαν και τα πολυτελή ταξίδια που έγιναν από τα blue-golden boys, που µας διοικούσαν µε
περισσή θρασύτητα και άγνοια τόσα χρόνια. Η ανόρθωση των δηµόσιων τεχνικών φορέων περνάει µέσα
από την εξυγίανση τους και την εµπέδωση κλίµατος
διαφάνειας. Να µην παραγραφεί το παρελθόν και
να µην θριαµβεύσει και πάλι ο συµψηφισµός και η
ατιµωρησία, που ενισχύουν το δόγµα «όλο ίδιοι είναι».
Εµείς απαιτούµε να πληρώσουν τα σπασµένα αυτοί
που προκάλεσαν τις ζηµιές και όχι οι εργαζόµενοι.
Αλλιώς πως νοµιµοποιείται πολιτικά η επίκληση νέων
θυσιών από τους εργαζόµενους;
3ο ψήφισμα:
Η Οµοσπονδία καταγγέλλει τη θεσµοθέτηση των
συµβάσεων επινοικίασης εργαζοµένων από ιδιωτικές εταιρίες («εργολάβοι απασχόλησης προσωπικού»), καθώς και την καταστρατήγηση της 8ωρης
απασχόλησης από τον ιδιωτικό τοµέα. Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οµοσπονδίας εξουσιοδοτείται να
προβεί σε άµεσες παρεµβάσεις προς το Υπουργείο
Απασχόλησης µε στόχο αφ’ ενός την κατάργηση των
συµβάσεων της ντροπής (επινοικίαση εργαζοµένων)
και αφετέρου τη διασφάλιση της 8ωρης εργασίας
στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα. Η πολιτεία µέσω
των φορέων της (ΟΑΕ∆) πρέπει να προβεί στην ουσιαστική διαχείριση των ανέργων στη ζήτηση τους από
τις επιχειρήσεις και όχι να παραµένουν (οι φορείς) σε
καταγραφή στατιστικών στοιχείων.

4ο ψήφισμα:
Η ανάγκη ενίσχυσης του κατασκευαστικού κλάδου
στο νέο ΠΔΕ και στο ΕΣΠΑ αλλά και στον τομέα της
διαφάνειας. Αναγκαία η συμμετοχή μας στη ∆ημόσια
∆ιαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο
Καλούµε τη κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράµµατος βασισµένου
στις εξαγγελίες της για την πράσινη ανάπτυξη, την
αναθεώρηση πολιτικών χωροταξίας, την ενίσχυση της
περιφέρειας, την αναθέρµανση της οικονοµίας και
την κινητοποίηση της αγοράς, µέσα στο έντονα αρνητικό περιβάλλον που κληρονόµησε µε οικονοµική
δυσπραγία και έντονες οσµές διαφθοράς. Εποµένως
η αναγκαιότητα να δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση των τοµέων της κατασκευής της ενέργειας και του
περιβάλλοντος µέσα από το Π∆Ε για το 2010 και το
ΕΣΠΑ, εµφανίζεται ως µονόδροµος, παράλληλα µε
την εξυγίανση των διαδικασιών ανάθεσης και διαχείρισης των έργων και υπηρεσιών, έτσι ώστε τα χρήµατα
των φορολογουµένων να µεταφράζονται σε αντίστοιχα αναπτυξιακά έργα µε εύλογο κόστος κατασκευής,
διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης – διαχείρισης και
περιβαλλοντικής προστασίας. Η ΟΣΕΤΕΕ θα επικροτήσει και θα στηρίξει κάθε προσπάθεια εξυγίανσης
του συστήµατος ανάθεση – κατασκευή -διαχείριση
των δηµόσιων έργων στη χώρα µας, ώστε να αποτελέσουν µοχλό αποκεντρωµένης ανάπτυξης και όχι µέσο
πολιτικής διαµεσολάβησης και πηγή προσπορισµού
πλούτου για λίγους. Στο παραπάνω πλαίσιο θεωρούµε
αναγκαία τη συµµετοχή της Οµοσπονδίας µας στη
δηµόσια διαβούλευση (που θεωρούµε απαραίτητη)
για το νέο θεσµικό πλαίσιο στους τοµείς των τεχνικών
έργων της ενέργειας και του περιβάλλοντος λόγω και
της ιδιαίτερης εργασιακής και επαγγελµατικής σχέσης που έχουν τα σωµατεία και οι εργαζόµενοι που
ανήκουν στην ΟΣΕΤΕΕ.
∆ηλώνουµε ότι θα είµαστε παρόντες για να
συµβάλουµε εποικοδοµητικά µε θέσεις, προτάσεις
και την πολιτική εµπειρία µας στον αναγκαίο διάλογο
µε τα Υπουργεία Υποδοµών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5ο ψήφισμα:
Για την καλύτερη λειτουργία των Συµπράξεων
∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα προς όφελος των πολιτών και της ανάπτυξης, θα πρέπει απαραίτητα να διασφαλιστούν οι παρακάτω όροι και οι προϋποθέσεις
• Σχεδιασµός σε εθνικό επίπεδο των µεγάλων έργων που πρέπει να γίνουν, ώστε να επιλέγονται τα
έργα που εξυπηρετούν το δηµόσιο συµφέρον και όχι
την κερδοφορία των ιδιωτών.
• Ισχυρή δηµόσια διοίκηση που θα διασφαλίζει το
δηµόσιο συµφέρον στις συµβάσεις και στην εποπτεία
και έλεγχο πουθα ασκεί.
•	∆εν πρέπει να οδηγεί η σύµβαση σε εκχώρηση, διαχείριση, εµπορία βασικών κοινωνικών αγαθών σειδιώτες (παιδεία,υγεία και λοιπά)
• Συγκράτηση, των έργων που εκτελούνται µέσω Σ∆ΙΤ
σε µονοψήφια ποσοστά του Προγράµµατος ∆ηµοσίων
Επενδύσεων (παράδειγµα Μεγάλης Βρετανίας) που
αποτελεί θέµα αρχής και αλληλεγγύης προς τις
επόµενες γενιές, σε ένα πλαίσιο βιώσιµης ανάπτυξης.
• Ηοµαδοποίηση µικρών έργων ώστε να κατασκευαστούν µε τη µέθοδο Σ∆ΙΤ, στερεί αντικείµενο από
τις µικρές και µεσαίες εργοληπτικές επιχειρήσεις,
δεσµεύει εθνικούς πόρους µειώνοντας τη δυνατότητα
εκτέλεσης µικρών περιφερειακών κυρίως έργων και
σίγουρα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση
και την περιφερειακή ανάπτυξη.
•	∆ιατάξεις περί «ζωνών επιρροής» του έργου στις
συµβάσεις, οδηγούν στο να µην µπορεί το ίδιο το
∆ηµόσιο να εκτελέσει στο µέλλον έργα που κρίνει απαραίτητα για το ∆ηµόσιο συµφέρον, όταν λειτουργούν
ανταγωνιστικά µε το έργο που έχει την εκµετάλλευση
ο ιδιώτης. Τέτοιες διατάξεις «αποικιοκρατικού» χαρακτήρα έχουν εµφανιστεί σε καθόλα «νόµιµες»Σ∆ΙΤ.
• Το µικρότερο κόστος των έργων που εκτελούνται µε Σ∆ΙΤ έχει κυρίως τη λογική ότι ο «υγιής»
ανταγωνισµός οδηγεί στη συµπίεση του κέρδους και
εποµένως του κόστους. Ο ανταγωνισµός δε διασφαλίζεται όµως ανάµεσα σε λίγες και οικονοµικά πανίσχυρες επιχειρήσεις και η δυνατότητα του Κράτους να
παρέµβει πιθανόν να µην υπάρχει.
• Και φυσικά τίποτα από τα παραπάνω δεν µπορεί να
διασφαλιστεί χωρίς την Ανεξαρτησία της πολιτικής και
των Πολιτικών από τα ισχυρά οικονομικά κέντρα. n
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ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2009
του Γιώργου Παυλίδη, Α
«Εγώ πάντως ελπίζω ότι η νεολαία θα ξεσηκωθεί
ξανά, και ξανά θα υποσκάψει το ηθικό του κομφορμισμού που μας καταπλακώνει με το νεκρό του βάρος».
Howard Mumford Jones

Φέτος η «λαϊκή εξέγερση» πήρε επετειακό χαρακτήρα στη μνήμη του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Και τώρα που σβήσαν οι κάμερες μπροστά
στους ξυλοδαρμούς των συλληφθέντων στις διαδηλώσεις, και αποφύγαμε την «νύχτα των κρυστάλλων», κυβέρνηση και τηλεοράσεις πρόσταξαν «επιστροφή στη κανονικότητα».
Άκουσα ότι η λύση τώρα θα δοθεί με την επανερμηνεία και τον επανακαθορισμό της έννοιας του
Πανεπιστημιακού ασύλου.
Η διαφθορά της εξουσίας, που στην ουσία της
είναι η σύγκρουση συμφερόντων, η καταπιεστική
άσκηση της δημόσιας λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε για να αυξήσει την ιδιωτική ισχύ, κατέληξε
να είναι θέμα αντιπολιτικής ηθικολογίας, και πρόσχημα για να κατηγορούν το ένα κόμμα το άλλο.
Πιστεύω ότι η νεολαία αντιλήφθηκε ότι η πολιτική
σήμερα δεν συνδέεται με μεγάλα ιδεώδη, αυτό
που κάποτε αποκαλούσαμε ιδεολογίες. Οι ιδεολογίες που λειτουργούσαν ως συνεκτικοί ιστοί,
δημιουργούσαν σαφείς διαχωριστικές γραμμές

σε όσους κινούνταν στο πλαίσιο ενός πολιτικού
οράματος και σ’ αυτούς που χρησιμοποιούσαν την
πολιτική για ιδιοτελείς σκοπούς και εξουσία. Σήμερα δεν υπάρχουν οι διαχωριστικές γραμμές. Οι
νέοι το αισθάνονται και το γνωρίζουν.
Εμείς οι παλαιότεροι που τον προηγούμενο Μάη
στις φιέστες για τα 40 χρόνια της εξέγερσης του
’68 χειροκροτούσαμε, σήμερα στρατευθήκαμε
στην υπηρεσία της ομαλότητας και της τάξης,
εναλλάσσοντας ανούσιες νουθεσίες και επικριτική στάση, απέναντι στην εξέγερση της νεολαίας,
με μια φρασεολογία «γυμνασιάρχη της χούντας».
Θεωρώ ότι η εξέγερση των νέων είναι πολιτική,
έξω από τα δεδομένα της οικονομικής ύφεσης.
Είναι αντίδραση αυθόρμητη, χωρίς στοιχειώδη
οργάνωση, χωρίς διαμεσολαβήσεις, απέναντι
στην έλλειψη οράματος. Είναι αντίδραση απέναντι στην γενικότερη πνευματική παρακμή της
Ευρώπης (βλ. Alain Badiou), οι νέοι δεν θέλουν
να ανταλλάξουν τον πόθο της ζωής με την αγωνία
της επιβίωσης.
Εάν ο στόχος της δικής μας γενιάς περιορίζεται
στην επιδίωξη να είναι τα γηρατειά μας ήρεμα και
ανώδυνα, οι νέοι δεν θα ακολουθήσουν, γιατί είναι προφανές ότι αντιδρούν στην μεταμφίεση της
ιδεολογικής μας συνθηκολόγησης.

Αυτές τις μέρες ζω από κοντά το προσωπικό δράμα ενός από τους νεαρούς συλληφθέντες, και νοιώθω ότι είμαι ένας από τους ηθικούς αυτουργούς,
που ωθεί την νεολαία σε μηδενισμό και πράξεις
τυφλής βίας. Νοιώθω γρανάζι αυτής της παθογένειας, κοινής σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες,
που στερεί από την νεολαία ελπίδα, προοπτική,
νόημα ζωής.
Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε εκ νέου αξία στην
επιθυμία να ζήσουμε σαν ελεύθεροι άνθρωποι,
δηλαδή σαν άνθρωποι που αρνούνται να ασκούν
και να υφίστανται την βία και την τρομοκρατία.
«Ούτε λιποτάκτες, ούτε επιλήσμονες» (βλ. Albert
Camus Σκέψεις για την Τρομοκρατία)
Πάντα επίκαιρος ο λόγος του Camus, ας τον ανακαλέσουμε στο προσκήνιο: «Ούτε η επανάσταση
ούτε η ανωτερότητά της ακτινοβολούν σήμερα
στον κόσμο, αλλά ο μηδενισμός. Όποιος κι αν
είναι ο σκοπός που υπερασπιζόμαστε, θα παραμείνει πάντα ατιμασμένος από το τυφλό μακελειό ενός αθώου πλήθους. Ο μόνο τρόπος για να
αντιμετωπίσεις έναν ανελεύθερο κόσμο είναι να
γίνεις τόσο απόλυτα ελεύθερος, που η ίδια σου η
ύπαρξη να είναι επαναστατική πράξη».
Στον νεαρό φίλο Α.Π., στην αγωνία του, στους αγώνες του, στις επίγειες χαρές των ονείρων του. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Λάζαρος Kυρίζογλου
Δήμαρχος Aμπελοκήπων

Tο μέλλον της Θεσσαλονίκης είναι δυτικά
n του Άγγελου Αγγελίδη
«Είμαι, έως ένα βαθμό,
ικανοποιημένος σε ότι
αφορά τη ποιότητα ζωής
των δημοτών»
«οι οδηγοί δεν ακολουθούν πολλές φορές τις
πινακίδες κυκλοφορίας
του λεγόμενου «εσωτερικού περιφερειακού»,
τον οποίο έχουμε δημιουργήσει βάσει ειδικής
μελέτης»
«στο δήμο Αμπελοκήπων
δεν είμαι ικανοποιημένος από τον τρόπο με
τον οποίο λειτουργεί η
αστυνομία σε ότι αφορά
την πρόληψη και την
καταστολή»
«ο κ. Μαγκριώτης, μας
λέει ότι (σσ το Μετρό) θα
έτοιμο το 2014 ή 2015.
Κατευθείαν πήρε μία
‘αναβολάρα’ δύο ετών»
«Στην ελληνική Πολιτεία
υπάρχει συνέχεια. Πολύ
περισσότερο όταν το ίδιο
το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση όχι μόνο συνηγορούσε αλλά πρωτοστατούσε για τη μεταφορά
της ΔΕΘ δυτικά»

Τη λύπη του για τη δήλωση της υφυπουργού Εσωτερικών κ. Τζάκρη, η οποία είπε ότι η κυβέρνηση θα επανεξετάσει το θέμα της μετεγκατάστασης της ΔΕΗ στη
Σίνδο, εξέφρασε με συνέντευξή του στο ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ο δήμαρχος Αμπελοκήπων κ. Λάζαρος Κυρίζογλου. Τάχθηκε ξεκάθαρα υπέρ της μεταφοράς της ΔΕΘ
δυτικά, λέγοντας ότι εκεί είναι το μέλλον της πόλης.
Υπογράμμισε πως η δυτική Θεσσαλονίκη δεν μπορεί
να είναι το πτυελοδοχείο και ο σκουπιδοτενεκές της
Θεσσαλονίκης. Ο κ. Κυρίζογλου τόνισε πως δεν γνωρίζει πότε θα φτάσει το μετρό στους Αμπελοκήπους, τη
στιγμή που οι αρμόδιοι δεν ξέρουν πότε θα ολοκληρωθεί η βασική γραμμή. Τάχθηκε υπέρ της διοικητικής
μεταρρύθμισης θέτοντας όμως ως προϋπόθεση τη μεταρρύθμιση τόσο στο Κράτος όσο και στους δύο βαθμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είπε πως συμφωνεί
με τη σύσταση Μητροπολιτικού Δήμου, εφόσον όμως
δεν συνενωθούν ή καταργηθούν οι υπάρχοντες δήμοι.
Δήλωσε ικανοποιημένος, ως έναν βαθμό, από τη ποιότητα ζωής των δημοτών του και όχι ικανοποιημένος
από την αστυνόμευση στους Αμπελοκήπους.
Παραδέχθηκε ότι υπάρχει έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα στον Δήμο, προσθέτοντας ότι οι οδηγοί δεν ακολουθούν τον «εσωτερικό περιφερειακό» που έχει γίνει
μετά από σχετική μελέτη. Εξήγησε πως κατάφερε όλα
τα σχολεία του Δήμου να λειτουργούν σε πρωινή βάρδια, αναφέρθηκε στις καλλιτεχνικές του ανησυχίες,
τόνισε πως θα είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος και
κατέληξε λέγοντας πως δεν τον ενδιαφέρει η κεντρική
πολιτική σκηνή.
n Είστε δήμαρχος στη πιο πυκνοκατοικημένη πόλη
του πολεοδομικού συγκροτήματος. Πόσο ικανοποιημένος είστε από τη ποιότητα ζωής των δημοτών σας;
Πράγματι, ο δήμος Αμπελοκήπων είναι ο πιο πυκνοδομημένος του πολεοδομικού συγκροτήματος. Είμαι,
έως ένα βαθμό, ικανοποιημένος σε ότι αφορά τη ποιότητα ζωής των δημοτών. Παρέχουμε επαρκείς υπηρεσίες και ίσως με το παραπάνω σε ορισμένους τομείς,
με στόχο πάντα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
πολιτών. Για παράδειγμα τα ζητήματα της σχολικής
στέγης και της ύπαρξης ενός ισχυρού πλέγματος κοινωνικής προστασίας στο οποίο εντάσσονται το ΚΑΠΗ,
το πρόγραμμα ‘βοήθεια στο σπίτι’, το πολυιατρείο, ο
αθλητικός οργανισμός, κι οι αθλητικές εγκαταστάσεις.
Επίσης, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη περιποίηση
της πόλης, τη φροντίδα του πρασίνου, των κήπων, των
πλατειών, τη καθαριότητα και την ανακύκλωση του δήμου με 533 καινούργιους κάδους και δυο αυτοκίνητα.
n Το κυκλοφοριακό αποτελεί ένα από τα βασικότερα
προβλήματα των Αμπελοκήπων. Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προχωρήσετε για την αντιμετώπισή του;
Ο Δήμος Αμπελοκήπων βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι
των δυτικών δήμων και λειτουργεί ως «συλλεκτήριος»
δρόμος από και προς τον κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης. Μέσω των Αμπελοκήπων διακινείται το σύνολο
της κυκλοφορίας προς Κορδελιό, Μενεμένη, Εύοσμο
και Σταυρούπολη. Επιπρόσθετα, οι Αμπελόκηποι δεν
έχουν διέξοδο «επέκτασης». Όλα αυτά τα δεδομένα
δημιουργούν πολύ σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Το κυκλοφοριακό συνίσταται τόσο στα αυτοκίνητα που

διασχίζουν τους δρόμους των Αμπελοκήπων όσο και
στην αναζήτηση χώρων στάθμευσης. Να σημειωθεί
ότι δεν έχουμε τοποθετήσει πουθενά παρκόμετρα και
η στάθμευση είναι δωρεάν. Όμως, οι οδηγοί δεν ακολουθούν πολλές φορές τις πινακίδες κυκλοφορίας του
λεγόμενου «εσωτερικού περιφερειακού», τον οποίο
έχουμε δημιουργήσει βάσει ειδικής μελέτης. Μέσω
αυτού οι οδηγοί μπορούν να κινούνται μεταξύ των δήμων Μενεμένης, Κορδελιού, Ευόσμου, Σταυρούπολης
και Νεάπολης. Είμαστε ένας δήμος με ελάχιστους
ελεύθερους χώρους, τους οποίους όμως εκμεταλλευτήκαμε και κάναμε δέκα χώρους ελεύθερης στάθμευσης. Ο δήμος προγραμματίζει και τους επόμενους μήνες θα ξεκινήσει, την κατασκευή τριώροφου υπόγειου
σταθμού αυτοκινήτων 400 θέσεων στο κέντρο της
πόλης, στη διασταύρωση των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Φιλιππουπόλεως, στο πρώην οικόπεδο «Φιλίππου». Επιπλέον, η κατάσταση στο κυκλοφοριακό
επιβαρύνεται κι από το γεγονός ότι κατά μήκος του δήμου Αμπελοκήπων υπάρχουν οι γραμμές του ΟΣΕ. Ενώ
τα πάσης φύσεως φυσικά και ιδεολογικά τείχη έχουν
καταρρεύσει, εμείς έχουμε το «τείχος του ΟΣΕ» που
φράζει τις δυτικές συνοικίες και εμποδίζει την άνετη
προσπέλαση και τη μετάβαση από και προς τις δυτικές
συνοικίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα επιβάρυνση της
κυκλοφορίας και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Θα
πρέπει οι γραμμές του ΟΣΕ να υπογειωθούν.
n Η εγκληματικότητα μαστίζει τη Θεσσαλονίκη και
ιδιαίτερα τις δυτικές συνοικίες. Πόσο ικανοποιημένος είστε τόσο από τη λειτουργία του Αστυνομικού
Τμήματος όσο και από τη συνεργασία σας με τη Γενική
Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης;
Οι αστυνομικές υπηρεσίες του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες. Υστερεί ο αριθμός των υπηρετούντων αστυνομικών.
Αυτό έχει σα συνέπεια, μαζί με μία σειρά από άλλους
λόγους όπως την έξαρση της εγκληματικότητας, τα γεγονότα του Δεκεμβρίου 2008, τη κρίση που υπήρξε στην
ΕΛ.ΑΣ., να μην έχουμε επαρκή αστυνόμευση. Ιδιαίτερα
στο δήμο Αμπελοκήπων δεν είμαι ικανοποιημένος από
τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αστυνομία σε ότι
αφορά την πρόληψη και την καταστολή. Θα μπορούσε
να οργανωθεί το έργο της καλύτερα. Ο δήμος έχει έναν
δημοτικό αστυνομικό. Έχει κάνει προκήρυξη εδώ και
3,5 χρόνια για να πάρει άλλους τρεις. Είναι οι ταχύτατες
διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ με τις οποίες γίνονται οι προσλήψεις… Όμως, οι δημοτικοί αστυνομικοί δεν φέρουν
χειροπέδες, όπλα, κλομπ, ούτε μπορούν να ασκήσουν
τα καθήκοντα της ΕΛ.ΑΣ. Είναι για βεβαιώσουν κάποια
παράβαση, παρατηρήσεις σε καφετέριες, να επιβλέψουν τις λαϊκές αγορές.
n Η βασική γραμμή του μετρό προχωρά με γοργούς
ρυθμούς. Ωστόσο, η «δυτική» του προέκταση παραμένει στα χαρτιά. Η σχεδιαζόμενη επέκταση του
μετρό στη Σταυρούπολη περιλαμβάνει και τους Αμπελόκηπους; Πότε πιστεύετε ότι θα δείτε συρμούς του
μετρό στη περιοχή σας;
Το μετρό θα ήταν τελειωμένο -σύμφωνα με τις αρχικές
προβλέψεις Σουφλιά- το 2012. Ήδη ο κ. Μαγκριώτης,
μας λέει ότι θα έτοιμο το 2014 ή 2015. Κατευθείαν

πήρε μία ‘αναβολάρα’ δύο ετών. Κατά συνέπεια, αν δεν
είμαστε σίγουροι και δεν γνωρίζουμε πότε θα κατασκευαστεί το βασικό κομμάτι του, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροί ούτε πότε θα ξεκινήσουν, ούτε πότε θα
τελειώσουν οι επεκτάσεις. Σε ότι αφορά, την επέκταση
του μετρό μέσω της οδού Λαγκαδά, είμαστε σύμφωνοι
γιατί ένα κομμάτι του δήμου Αμπελοκήπων γειτνιάζει
με τη συγκεκριμένη οδό. Όμως, επέκταση του μετρό
δυτικά δεν σημαίνει μόνο προς Σταυρούπολη. Σημαίνει από την αφετηρία στο νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό
να επεκταθεί μέσω του χώρου των γραμμών του ΟΣΕ,
με υπογείωση των γραμμών, και να φτάσει μέχρι τη
περιοχή της Σίνδου, όπου υπάρχουν χιλιάδες εργάτες
και φοιτητές. Επιπλέον, θα πρέπει μία γραμμή, πέρα
από αυτή που θα πηγαίνει στη Σίνδο, να πηγαίνει μέσω
της οδού Καραολή και Δημητρίου, ανάμεσα από τους
δήμους Κορδελιού, Μενεμένης, Ευόσμου, Αμπελοκήπων, Σταυρούπολης και να καταλήγει στην οδό Λαγκαδά. Να γίνει και αυτό το «τόξο». Με αυτό τον τρόπο θα
εξυπηρετήσει από τη «καρδιά» της δυτικής Θεσσαλονίκης 400.000 ψυχές. Είναι σημαντικό για την βιωσιμότητα του μετρό να έχει πελάτες.
n Πόσο εύκολο ήταν η κατάργηση της σχολικής διπλοβάρδιας σε έναν τόσο πυκνοκατοικημένο δήμο;
Πως καταφέρατε αυτό που οι άλλοι δήμαρχοι πασχίζουν να πετύχουν;
Όταν αναλάβαμε τη διοίκηση στο δήμο, μόνο δυο από
τα συνολικά 13 δημοτικά σχολεία ήταν σε πρωινό κύκλο και τα υπόλοιπα 11 ήταν σε διπλοβάρδια. Επίσης,
είχαμε στη διπλοβάρδια ένα στα πέντε γυμνάσια και
ένα στα τρία λύκεια. Καταφέραμε μέσα στο χρονικό
διάστημα από 1/1/2003 μέχρι τις αρχές Ιανουαρίου 2009 να είναι όλα τα σχολεία πρωινά. Όχι μόνο τα
υπάρχοντα σχολεία έγιναν πρωινά αλλά προστέθηκαν
κι άλλα δύο. Πρόσφατα συστάθηκαν και λειτούργησαν ένα ΕΠΑΛ-ΤΕΕ και ένα καλλιτεχνικό γυμνάσιο,
τα οποία κι αυτά έχουν ενταχθεί σε πρωινό κύκλο. Το
επίτευγμα έγινε κατορθωτό με την κατασκευή έξι νηπιαγωγείων, τα οποία απελευθέρωσαν χώρους μέσα
στα δημοτικά σχολεία όπου λειτουργούσαν. Κατασκευάσαμε ένα καινούργιο διδακτήριο στη «καρδιά» του
οικοπέδου «Φιλίππου» στο κέντρο των Αμπελοκήπων
όπου πήγαν το 2ο και 12ο δημοτικό σχολείο. Επίσης
κατασκευάσαμε ένα καινούργιο διδακτήριο για το 3ο
λύκειο, όπου συστεγάζεται επίσης σε πρωινό κύκλο με
το καλλιτεχνικό γυμνάσιο. Και βέβαια κατασκευάσαμε
και ένα καινούργιο διδακτήριο για το ΤΕΕ. Όλα αυτά
σε έναν δήμο που είναι «περιορισμένος» και με μία
επιθετική πολιτική σε ότι αφορά την αγορά την οικοπέδων, τα οποία ήταν χαρακτηρισμένα επί δεκαετίες και
κινδύνευαν να αποχαρακτηριστούν. Με κονδύλια που
βρήκαμε από το υπουργείο Παιδείας, ΟΣΚ, ΝΑΘ και με
δικά μας χρήματα.
n Να μετεγκατασταθεί η ΔΕΘ στη Σίνδο ή προτιμάτε
τη συνέχιση της λειτουργίας της στο κέντρο; Ποια τα
οφέλη για τον δήμο σας;
Οι δήμαρχοι της δυτικής Θεσσαλονίκης σε συνεργασία
με φορείς έκαναν αγώνα ηθικό και τίμιο και μία προσπάθεια με βάση την αρχή της ισόρροπης ανάπτυξης
της πόλης. Τελικά, η επιτροπή που συστάθηκε κατ’
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εντολή του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Σουφλιά υπό τον κ.
Καλαφάτη, στην οποία μετείχαν όλοι οι φορείς της πόλης, αποφανθεί ομοφώνως ότι πρέπει να μεταφερθεί
δυτικά. Και το ΠΑΣΟΚ που ήταν ως αντιπολίτευση τότε
έλεγε να πάει δυτικά. Με λύπη μου άκουσα τη δήλωση
της κ. Τζάκρη στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η κυβέρνηση δεν δεσμεύεται από την απόφαση των φορέων και θα επανεξεταστεί το ζήτημα για να εκφραστούν
όλοι οι φορείς και να συνεκτιμηθούν όλες οι απόψεις.
Στην ελληνική Πολιτεία υπάρχει συνέχεια. Πολύ περισσότερο όταν το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση όχι
μόνο συνηγορούσε αλλά πρωτοστατούσε για τη μεταφορά της ΔΕΘ δυτικά. Έτσι, άνοιξε ξανά η όρεξη σε
συναδέλφους και σε οργανωμένα συμφέροντα και άρχισαν να σκαλίζουν πάλι το ζήτημα. Δηλαδή, επί ενός
θέματος στο οποίο συμφωνούμε, ομόφωνα, να επανερχόμαστε και να ξαναγίνει ένας διάλογος χωρίς τέρμα. Η όλη κατάσταση θυμίζει τη ρήση: «άλλοι παπάδες
ήρθανε… άλλα ευαγγέλια φέρανε…». Έχουμε την εξής
σχιζοφρενικού τύπου πρωτοτυπία στην Ελλάδα: να είναι 20πλάσιος ο χρόνος συζήτησης για την εκτέλεση
ενός έργου σε σχέση με τον χρόνο που απαιτείται για να
γίνει το έργο. Αυτό μόνο στην Ελλάδα γίνεται!
Ναι, πρέπει να μεταφερθεί οπωσδήποτε από εκεί η ΔΕΘ
για να γίνει πάρκο. Πρέπει να μεταφερθεί δυτικά, γιατί
εκεί είναι το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Δυτικά πρέπει
να κοιτάξουμε να αναβαθμίσουμε μία περιοχή, η οποία
δεν έχει τίποτε. Καθετί το οποίο επιβαρύνει δεν μπορεί
να μεταφέρεται δυτικά, λες και εκεί είναι το πτυελοδοχείο και ο σκουπιδοτενεκές της πόλης. Και αντίθετα,
ανατολικά να έχουμε καθετί αναπτυξιακό που αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και αυξάνει την
αξία των περιουσιών των κατοίκων. Γνωρίζω ότι υπάρχουν τα οργανωμένα συμφέροντα με τα πάσης φύσεως
κέντρα που υπάρχουν ανατολικά. Τα επιχειρήματα που
προβάλλουν είναι έωλα. Εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μετακομίσουμε από την πόλη μας. Εκτός κι αν
φέρουν εδώ άλλους κατοίκους στους Αμπελοκήπους,
οι οποίοι θα είναι λωτοφάγοι και θα ξεχνούν.
n Τι αλλαγές θα επιφέρει στον αυτοδιοικητικό χάρτη
ο Καποδίστριας 2;
Ζητούσαμε και ζητάμε μία διοικητική μεταρρύθμιση
που θα έχει τον εξής χαρακτήρα: διοικητική μεταρρύθμιση στο κράτος, στον δεύτερο βαθμό και τον πρώτο βαθμό. Αποσπασματική διοικητική μεταρρύθμιση
σε έναν μόνο εκ των βαθμών ή μόνο στο κράτος, δεν
τη δεχόμαστε. Γιατί τότε θα είναι μία καρικατούρα, θα
είναι μία αποσπασματική μεταρρύθμιση που δεν θα
αποδώσει τα αναμενόμενα. Το μέγα ζητούμενο είναι να
μεταρρυθμιστεί το κράτος, το οποίο θα κρατήσει ένα
επιτελικό ρόλο για τον εαυτό του. Θα αποκεντρώσει
αρμοδιότητες τις οποίες θα μεταφέρει στους δύο βαθμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ταυτόχρονα όμως -σύμφωνα με τις επιταγές του ελληνικού συντάγματος- θα
μεταφέρει και πόρους. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε
εκτός της διοικητικής μεταρρύθμισης και της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων και φορολογική αποκέντρωση για να επιτύχει το εγχείρημα. Σε ότι αφορά τον
δεύτερο βαθμό από τις υπάρχουσες σήμερα νομαρχίες
να καταλήξουμε σε 13 αυτοδιοικητικές περιφέρειες ή
περιφερειακές διευθύνσεις. Έτσι ώστε περισσότερες

νομαρχίες μαζί να αποτελέσουν την αυτοδιοικητική
περιφέρεια. Οι νομαρχίες δεν θα καταργηθούν. Θα
υφίστανται ως νομαρχιακά διαμερίσματα εντός των
αιρετών περιφερειακών αυτοδιοικήσεων.
Στον πρώτο βαθμό από τους 1.034 δήμους και κοινότητες, θα πάμε κάτω από 500 οπωσδήποτε. Προκειμένου
να έχουμε δήμους με περισσότερο πληθυσμό και μεγαλύτερη γεωγραφική έκταση. Τέλος, σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε τις ικανές και αναγκαίες συνθήκες για να γίνει η διοικητική μεταρρύθμιση: να υπάρξει
χρηματοδότηση του εγχειρήματος, όχι με χρήματα και
με πόρους της αυτοδιοίκησης, δηλαδή με αναδιανομή
δικών μας πόρων, αλλά με χρήματα που θα βρουν και
βάλουν ως κράτος και μέσα από το ΕΣΠΑ προκειμένου
να έχουμε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Διότι, το νέο
εγχείρημα, αν δεν ευλογηθεί με πόρους και κατάλληλη
υλικοτεχνική υποδομή δεν θα πετύχει.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να πάμε στις εκλογές
της 14ης Νοεμβρίου 2010 με τον «Καποδίστρια 2».
Το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ΚΕΔΚΕ έχει
κάνει μία μελέτη η οποία αποτελεί βάση συζητήσεως
με τη κεντρική εξουσία σε ότι αφορά το β’ βαθμό και
τον α’ βαθμό, δηλαδή τις συνενώσεις. Η μελέτη με τις
προτάσεις μας και τις αποφάσεις που πήραμε στάλθηκαν στις κυβερνήσεις Καραμανλή και Παπανδρέου.
Ο κ.Παυλοπουλος ευθαρσώς βγήκε και είπε ότι «δεν
προχωράμε στη διοικητική μεταρρύθμιση διότι οι
προϋποθέσεις που βάλατε και τις οποίες θεωρούμε
λογικές, δεν μπορούν να τηρηθούν όλες. Δεν υπάρχουν
χρήματα». Κατά την άποψή μου ο κ. Παυλόπουλος ήταν
άτολμος και όντως χρήματα δεν υπήρχαν. Σήμερα,
έχουμε μία κυβέρνηση, η οποία θέλει να εμφανίζεται
τολμηρή αλλά κι αυτή δεν έχει τους απαιτούμενους πόρους και πιστώσεις. Κατά συνέπεια, δυσπιστώ σε ότι
με αφορά ή είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός για το αν
και πως θα γίνει.
n Είστε υπέρ (και αν ναι: με ποια μορφή;) της δημιουργίας μητροπολιτικού δήμου;
Πιστεύουμε ότι στο πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών
και Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να καταργηθούν ή να
συνενωθούν οι υφιστάμενοι δήμοι. Γιατί σύμφωνα με
τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως
ανθρωπογεωγραφικές μονάδες πληρούμε τις προϋποθέσεις. Έχουμε δηλαδή το πληθυσμιακό κριτήριο των
20.000 κατοίκων, κατά συνέπεια τι να συνενώσουμε
περαιτέρω; Τη φτώχια μας; Να φτιάξουμε «δήμους
τέρατα»; Να κάνουμε δήμους των 200.000 κατοίκων;
Θα είναι μεγάλο λάθος. Όμως, η μελέτη προβλέπει
τη δημιουργία μητροπολιτικών δήμων στο ΠΣΘ χωρίς
την κατάργηση των υφισταμένων αλλά τη δημιουργία
μίας μητροπολιτικής διοίκησης και διακυβέρνησης, η
οποία θα ασχολείται με τα υπερτοπικου και διαδημοτικού χαρακτήρα ζητήματα. Πχ ο φωτισμός στις κοινές
οδούς, η συντήρηση των κοινών δρόμων, η ύδρευση
και η αποχέτευση και μία σειρά από άλλα ζητήματα.
Αφού στείλαμε τις απόψεις μας η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να μας απαντήσει μέχρι τέλος του χρόνου επί των
απόψεων μας για τις δικές της θέσεις. Και δεσμεύτηκε να απαντήσει σε ότι αφορά το θεσμικό πλαίσιο και
περιεχόμενο της μεταρρύθμισης. Περιμένουμε να μας
απαντήσει. Μετά από το συνέδριο της ΚΕΔΚΕ, τον Ια-

νουάριο, θα ξεκινήσει σε δεύτερο στάδιο άλλος διάλογος με τη κυβέρνηση για τη χωροταξία. Δηλαδή, ποια
θα είναι η διαίρεση των δήμων.
n Ποιητής, συγγραφέας, στιχουργός. Πόσο εύκολο είναι
να βρείτε ελεύθερο χρόνο για να ασχοληθείτε με το γράψιμο και τη μουσική; Πότε θα εκδοθεί το βιβλίο σας;
Είμαστε περίεργα όντα αυτοί που ασχολούμαστε με τα
κοινά. Δεν μπορεί να μας καταλάβει ο κόσμος. Εγώ είμαι ένας δικηγόρος καριέρας. Έχω μία πολύ οργανωμένη δουλειά, από την οποία κέρδιζα αρκετά χρήματα.
Δεν είμαι πλούσιος. Προέρχομαι από φτωχή οικογένεια. Και όμως δεν με έλκει ο πλούτος. Δεν εννοώ δηλαδή να περάσω από αυτό τον κόσμο και να πω δηλαδή τι έκανα; Θα αποκτούσα χρήματα και στο τέλος θα
έφευγα χωρίς να έχω κάνει αυτό που μου αρέσει. Να
αφήσω ένα όνομα καλό, με ενδιαφέρει η υστεροφημία
μου, να κάνω πέντε πράγματα, ιδιαίτερα για τους νέους. Κι αν έγινα δήμαρχος έγινα για τα παιδιά μας. Ως…
φυσιολογικός άνθρωπος και όχι ως δήμαρχος, γράφω
στίχους από παιδί. Έχω γράψει και πολλά ιστορικά κείμενα και επίσης έχω γράψει και πολλά κομμάτια –να
δω πότε θα βρω το χρόνο να τα συναρμολογήσω- που
έχουν σχέση με την λογοτεχνία, πεζογραφήματα.. Τα
τρία τραγούδια τα έγραψα μαζί με άλλα ποιήματα που
έχω γράψει και τα έδωσα στους φίλους μου προκειμένου με αυτό τον τρόπο να διασκεδάσουμε λίγο τη
πλήξη και την ανία και να αποδείξουμε ότι το ελληνικό
τραγούδι σε διαφορετικούς ρυθμούς ζει και υπάρχει
και θα υπάρχει. Τα τραγούδια αυτά είναι μία κραυγή
διαμαρτυρίας για κάθε τι το ξένο το οποίο εισβάλει και
γίνεται αποδεκτό πολύ εύκολα από τη νεολαία και την
κοινωνία σήμερα. Και τα τρία τραγούδια είναι ερωτικά.
Το πρώτο είναι σε ρυθμό λάτιν, το δεύτερο μπαλάντα
και το τρίτο ζεμπέκικο.
n Θα είστε και πάλι υποψήφιος δήμαρχος Αμπελοκήπων;
Στις προσεχείς εκλογές θα είμαι υποψήφιος για μία
ακόμη και τελευταία φορά προκειμένου να ολοκληρώσω το έργο που έχω αναλάβει. Και συγκεκριμένα
στόχος μου είναι να αποπερατωθούν τα έργα εντός
του στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εκεί, στα 160
στρέμματα που έχουμε αποκτήσει, φιλοδοξούμε να
κάνουμε περισσότερο πράσινο και να κατασκευάσουμε
κολυμβητήριο. Επίσης, να ολοκληρωθεί η κατασκευή
του πολιτιστικού κέντρου που θα ενταχθεί τις προσεχείς ημέρες στο Δ’ ΚΠΣ με μελέτη και χρηματοδότηση
εξασφαλισμένη. Και τέλος, να κατασκευαστεί ο τριώροφος υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων. Υπάρχουν κι
άλλα έργα, αλλά αυτά θα τα κάνουμε σίγουρα.
n Είναι στους στόχους σας η κάθοδος στη κεντρική
πολιτική σκηνή;
Δεν με έλκει η κεντρική πολιτική σκηνή. Με έλκει
περισσότερο η τοπική αυτοδιοίκηση γατί πιστεύω ότι
είναι μια πρωτογενούς μορφή λαϊκή εξουσία. Έχεις τον
άμεσο έλεγχο από τους πολίτες και την ικανοποίηση να
έρχεσαι στον δήμο, να σχεδιάζεις κάτι και να το υλοποιείς χωρίς να σε εμποδίζει κάνεις. n

«δυσπιστώ σε ότι με
αφορά ή είμαι πάρα πολύ
επιφυλακτικός για το αν
και πως θα γίνει η διοικητική μεταρρύθμιση»
«με ενδιαφέρει η υστεροφημία μου, να κάνω
πέντε πράγματα, ιδιαίτερα για τους νέους»
«Στις προσεχείς εκλογές
θα είμαι υποψήφιος για
μία ακόμη και τελευταία
φορά προκειμένου να
ολοκληρώσω το έργο που
έχω αναλάβει»
«Με έλκει περισσότερο
η τοπική αυτοδιοίκηση
γατί πιστεύω ότι είναι
μια πρωτογενούς μορφή
λαϊκή εξουσία»
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BUZZ ALDRIN

ΘA EΠANAΛHΦΘEI
TO ΣEMINAPIO
ΓIA THN AΠOTYΠΩΣH
MNHMEIΩN

Ένας μηχανολόγος μηχανικός στο φεγγάρι
Αν ο ‘Εντουιν ‘Ολντριν (Edwin Aldrin) είχε επιλέξει να …καθίσει σε άλλη θέση
μια ωραία πρωία του 1969, τότε ο πρώτος άνθρωπος, που πάτησε ποτέ στο φεγγάρι, θα ήταν μηχανολόγος μηχανικός και όχι ο Νιλ Άρμστρογκ!
Σύμφωνα με τα πρακτικά της NASA, o Άρμστρογκ –που είχε σπουδάσει Αεροναυτική και Διαστημική Μηχανική- «έφαγε» την πρωτιά από τον μηχανολόγο
Όλντριν για λόγους καθαρά …χωροταξικούς, αφού με βάση τη θέση των δύο ανδρών μέσα στη σεληνάκατο «Αετός» ήταν ευκολότερο για τον Άρμστρογκ να βγει
πριν τον συνάδελφό του!
Πάντως, αν ο Άρμστρογκ έμεινε στην ιστορία για το γνωστό «That’s one small
step for (a) man, one giant leap for mankind» («Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα γιγάντιο άλμα για την ανθρωπότητα»), οι πρώτες λέξεις, που ακούστηκαν στο φεγγάρι ειπώθηκαν πιθανότατα από τον Όλντριν και ήταν: «Contact
Light…ΟΚ, engine stop».
O ‘Εντουιν –«Μπαζ»- ‘Ολντριν, μαζί με τον ‘Αρμστρονγκ, ήταν οι πρώτοι άνθρωποι, που προσεδαφίστηκαν στη σελήνη. Ο τρίτος της «παρέας», Μάικλ Κόλινς,
αποτέλεσε στην ουσία τον «ταξιτζή» των άλλων δύο, παραμένοντας σε τροχιά
μέχρι να έρθει η ώρα να τους παραλάβει. Οι τρεις τους ταξίδεψαν μέχρι το φεγγάρι με την αποστολή «Απόλλων 11» της NASA και οι δύο τους προσγειώθηκαν
με τη σεληνάκατο τον Ιούλιο 1969.
Ο Όλντριν –που είχε υπηρετήσει ως πιλότος μαχητικών αεροσκαφών στην Κορέα- έγινε έτσι ο δεύτερος άνθρωπος στην ιστορία, που πάτησε σε επιφάνεια ουράνιου σώματος και έμεινε στην επιφάνεια της Σελήνης περίπου δυόμισι ώρες.
Ο «Μπαζ» -το παρατσούκλι το απέκτησε στην παιδική ηλικία από τη μικρή
αδερφή του- πόζαρε, ώστε ο Άρμστρονγκ να φωτογραφήσει τους δυο τους, χρησιμοποιώντας την αντανάκλαση στην προσωπίδα του. Οι δύο τους έστησαν ιστό
με την αμερικανική σημαία, πήραν περίπου 20 κιλά δειγμάτων εδάφους, βράχων και σκόνης και τοποθέτησαν εξοπλισμό και μηχανήματα για πειράματα.
Ο Όλντριν –σκωτσεζικής και σουηδικής καταγωγής- σίγουρα ήξερε καλά από
μηχανήματα, αφού μπορεί μεν να απέρριψε ελαφρά καρδία μια πλήρη υποτροφία στο περίφημο MIT, αλλά σπούδασε μηχανολόγος στην Αμερικανική Στρατιωτική Ακαδημία του West Point.
Αρχικά επελέγη ως μέλος της τρίτης ομάδας αστροναυτών της NASA τον
Οκτώβριο του 1963. Ωστόσο, ο τραγικός θάνατος του πρώτου πληρώματος του
«Gemini 9» και οι ικανότητες του Όλντριν, τον έφεραν στη θέση του πρώτου
εφεδρικού. Στον Όλντριν οφείλεται άλλωστε η απόδειξη της υπόθεσης ότι οι
αστροναύτες μπορούσαν να εργάζονται και στο εξωτερικό μέρος του σκάφους
τους. Αργότερα, ο ίδιος επινόησε και μια ειδική τροχιά για τα διαστημόπλοια,
γνωστή ως “Aldrin Cycler”.
n Η …θεία κοινωνία στη Σελήνη, η κατάθλιψη και ο αλκοολισμός
Αν και η επιστήμη τον πήγε μέχρι τη Σελήνη, δεν γύρισε πλάτη στις ισχυρές
θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Μάλιστα, …κοινώνησε στο φεγγάρι, κάτι που
απέκρυψε, καθώς εκκρεμούσε παλαιότερη μήνυση από την αθεΐστρια ακτιβίστρια Madalyn Murray O’ Hair, κατά της NASA, για την ανάγνωση εδαφίων της
«Γένεσης» πάνω στο σκάφος της Apollo 8 (η O’Hair ζητούσε από τα δικαστήρια να απαγορεύσουν στους Αμερικανούς αστροναύτες –που ήταν κυβερνητικοί
υπάλληλοι- να προσεύχονται δημοσίως στο διάστημα).
Πάντως, ούτε η επιστήμη ούτε η θρησκεία στάθηκαν αρχικά αρκετές για να τον
γλιτώσουν από τη βαθιά κατάθλιψη και τον αλκοολισμό στα οποία βυθίστηκε κάποια χρόνια μετά. Αυτό το κατόρθωσε ο γάμος του με την τρίτη σύζυγό του, Λόις
Ντριγκς Κάνον, αλλά και το γεγονός ότι ο ίδιος αποδέχτηκε την κατάστασή του
και αναζήτησε θεραπεία.
n Ηθοποιός …3D, «ράπερ» και μοντέλο για τα βραβεία του MTV
Κατά τα λοιπά, υποδύθηκε τον εαυτό του στη 3D ταινία «Fly me to the Moon”,
αποτέλεσε το μοντέλο για τα αγαλματίδια-αστροναύτες των Μουσικών Βραβείων MTV, ενώ ηχογράφησε …ραπ τραγούδι, υπό τον τίτλο «Rocket Experience».
Σε ηλικία 72 ετών, δεν δίστασε να γρονθοκοπήσει στο πρόσωπο τον κινηματογραφιστή Bart Sibrel, οπαδό των θεωριών συνομωσίας για την προσελήνωση,
που τον αποκάλεσε «δειλό, ψεύτη και κλέφτη», υποστηρίζοντας ότι δεν περπάτησε ποτέ στο φεγγάρι.
Στη διάρκεια συνέντευξής του στο «Science Channel» φέρεται να είπε ότι είδε
στο φεγγάρι αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα, αλλά αργότερα υποστήριξε ότι τα λόγια του απομονώθηκαν από την υπόλοιπη φράση του, με αποτέλεσμα να ακουστούν παραπλανητικά.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΒΗΜagazino» είπε για τους όποιους φόβους
αντιμετώπισε στο φεγγάρι: «Για ανθρώπους σαν εμάς, πιλότους με πολεμική
εμπειρία, οι ευκαιρίες για να αντιμετωπίσεις το απρόβλεπτο, το ασυνήθιστο ή το
τρομακτικό είναι πολλές. Όταν, όμως, η πρόκληση είναι τόσο μεγάλη, τότε η επιθυμία να συμμετάσχεις είναι τεράστια, γιατί τα οφέλη από μια τέτοια περιπέτεια
θα είναι πολλά, όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλη την ανθρωπότητα». n
Αλεξάνδρα Γούτα

Στις αρχές του 2010 αναμένεται να επαναληφθεί -λόγω υψηλής ζήτησης- το εργαστηριακό σεμινάριο με τίτλο ‘‘Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων Πολιτισμού’’,
καθώς ο αριθμός των αιτήσεων που δέχτηκαν οι διοργανωτές (73) ήταν σχεδόν
διπλάσιος από τις διαθέσιμες θέσεις, με αποτέλεσμα οι 40 συμμετέχοντες να
επιλεγούν με κλήρωση!
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο σειράς
διοργανώσεων του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΔΠΜΣ) “Προστασία Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού” της
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Τόσο τη διοργάνωση, όσο και την επιμέλεια και διεξαγωγή, είχε το Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με Επιστημονική Ευθύνη του καθηγητή Πέτρου
Πατιά και της αναπληρώτριας καθηγήτριας Όλγας Γεωργούλα.
Το σεμινάριο αποτελούνταν από τις παρακάτω θεματικές ενότητες και τις αντίστοιχες οκτώ ομάδες εργασίας:
1. Τοπογραφική αποτύπωση αρχιτεκτονικής όψης.
2. Αποτύπωση αρχιτεκτονικής όψης με Laser Scanner.
3.	Αποτύπωση και ψηφιοποίηση όψεων κτηρίων με χρήση μονοσκοπικής
και πολυεικονικής Φωτογραμμερίας.
4. Αποτύπωση αγάλματος με Laser Scanner.
5. Αποτύπωση μικροαντικειμένων με Micro Laser Scanner.
6.	Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών συνόλων, με τη χρήση αεροφωτογραφιών.
7-8.	Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών συνόλων, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων. Φασματική επεξεργασία για
τον εντοπισμό θαμμένων κατασκευών.
Οι 40 τελικά συμμετέχοντες, είχαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
• Άνδρες 47% - Γυναίκες 53%
• Κάτοχοι MSc 28% - Κάτοχοι PhD 9%
• Ελεύθεροι επαγγελματίες 72% - Υπάλληλοι δημοσίου τομέα 28%.
• Το 68% παρακολουθούσε για πρώτη φορά αντίστοιχα θέματα
• Το 82% δεν είχε ποτέ πριν χρησιμοποιήσει αντίστοιχες μεθόδους
“Τόσο το εύρος, όσο και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων των διαφόρων ομάδων είναι εντυπωσιακή, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από την
έκδοση του Σεμιναρίου, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει πριν από τα Χριστούγεννα και να διατεθεί και μέσω της ιστοσελίδας του τμήματος”, τόνισε ο
κ. Πατιάς και πρόσθεσε: “Η ανάλυση των δελτίων αξιολόγησης που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες με το πέρας του σεμιναρίου ήταν για όλους μας μια
ιδιαίτερα ικανοποιητική ανταμοιβή. Το 24% έκρινε τη μέθοδο που παρακολούθησε ενδιαφέρουσα και το 76% πολύ ενδιαφέρουσα. Το 29% έκρινε το επίπεδο
διδασκαλίας ικανοποιητικό και το 71% άριστο. Το 100% έκρινε ότι ήταν ικανό
να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν και το 93% είναι αποφασισμένο να
αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις ανατρέχοντας στην προτεινόμενη βιβλιογραφία.
Η συνολική διοργάνωση χαρακτηρίστηκε άριστη κατά 35%, ικανοποιητική κατά
62% και μόνο 3% μέτρια”. n
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Αρχιτέκτων. Γνώση σχεδίων εφαρμογής,
AutoCAD, ArchiCAD, Architecture. Τηλ
2310 329200,Fax 2310 327385.
Αρχιτέκτων από εταιρεία συμβούλων και
επιχειρήσεων για την σύνταξη μελετών. Τηλ
2310 554840, email: infoplan@infoplan.gr.
Αρχιτέκτων από εταιρεία επαγγελματικού
επίπλου, για μηχανικός πωλήσεων. Γνώση Αγγλικά. Fax 2310 267391, Τηλ. 2310
275100, email: ba_hr@yahoo.gr.
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία ανακαινίσεων, για φωτορεαλισμό και διοικητική
υποστήριξη. Ηλικία έως 30 ετών. Βιογραφικό email: ekarip@otenet.gr.
Αρχιτέκτων από ανώνυμη εταιρεία για τα
γραφεία της Θεσσαλονίκης. για συνεργασία. Βιογραφικό Τηλ 23320 25136, email:
infoplan@infoplan.gr.
Αρχιτέκτων από μελετητικό γραφείο στη
Θέρμη. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD, ArchiCAD,
Photoshop. Βιογραφικό email: info@
chrysomilides.gr.
Αρχιτέκτων νέος ή νέα για συνεργασία σε
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς πανελλήνιους και διεθνείς. Γνώση ArchiCAD, Artlantis,
Photoshop. Τηλ 2310 414650, 693 7166499.
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία, 5 έτη
εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, άριστη γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης και παρακολούθησης τεχνικών έργων, Αγγλικά, επαφές με δημόσιες
υπηρεσίες. Βιογραφικό Fax 2310 280734,
Τηλ. 2310 225163.
Αρχιτέκτων από εταιρεία μελετών, εμπειρία σε οριστικές μελέτες πολεοδομίας
και έκδοση οικοδομικών αδειών. Γνώση
έκδοση οικοδομικών αδειών, σχεδιαστικών προγραμμάτων (AutoCAD, ArchiCAD
ARTLANTIS). Βιογραφικό Fax 2310 458062,
email: georgoudis-co@hol.gr.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός για
συνεργασία από εταιρεία ATHOS για την
λειτουργία του εκθεσιακού της χώρου στην
Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στην πώληση ξύλινου κουφώματος, κουζίνας και επίπλου.
Γνώση Αγγλικά και Ιταλικά, Η/Υ. Βιογραφικό
Fax 23770 23421, Τηλ 23770 22998, 23770
23420.
Ηλεκτρολόγος από την τεχνική εταιρεία με
έδρα Θεσσαλονίκη, για πρακτική εξάσκηση.
Βιογραφικό email: info@nrg-orion.gr.
Ηλεκτρολόγος από την τεχνική εταιρεία με
έδρα Θεσσαλονίκη. 5 έτη εμπειρία στον βιομηχανικό τομέα ή στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων. Βιογραφικό Τηλ 2310
729822, email: info@nrg-orion.gr.
Μηχανικός (κωδ. CS/11) από εταιρεία για
Μηχανικό Πωλήσεων. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων, άδεια οδηγήσεως, δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικό
email: thessaloniki@randstad.gr.
Μηχανικός (κωδ. SE/12) από εταιρεία για
Μηχανικό Πωλήσεων. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων, άδεια οδηγήσεως, δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικό
email: thessaloniki@randstad.gr.
Μηχανικός από ανώνυμη εταιρεία για τα
γραφεία της Θεσσαλονίκης, για Σύμβουλο
Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
και ΕΣΠΑ, για συνεργασία. Βιογραφικό Τηλ
23320 25136, email: infoplan@infoplan.gr.
Μηχανικός ως εργοδηγός παραγωγής, από
κατασκευαστική βιοτεχνία οργάνων παιδικής χαράς και αθλητικών οργάνων στην
βιομηχανική Ζώνη της Σάντα Κιλκίς. Επιθυμητή εμπειρία και Γνώση χειρισμού CNC.
Fax 23410 64300, Τηλ 23410 64700 email:
parcotek@otenet.gr.
Μηχανικός (κωδ. EXJX12), Μηχανολογικής
κατεύθυνσης από βιομηχανία για Πωλητής
Εξωτερικού. Ηλικία έως 32 ετών, 2-3 έτη

προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώση
άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ, δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. Βιογραφικό Fax 2310
271025, Λεωφόρος Νίκης 2 Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη, email: cv@createandact.gr.
Μηχανικός από ASPIS Real Estate, για σύμβουλος ακίνητης παρουσίας καθήκοντα: α)
Δημιουργία και διαχείριση χαρτοφυλακίων
ακινήτων και ενδιαφερόντων, β) Μεγιστοποίηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη, γ) Επίτευξη στόχων πωλήσεων. Εμπειρία
στον κλάδο του Real Estate επιθυμητή. Για
το κατάστημα Κέντρου Βιογραφικό Fax 2310
550540 email: thessalonikicentre@aspisrealestate.gr, για το κατάστημα Καλαμαριάς
Fax 2310 447304, email: kalamaria@aspisrealestate.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία
κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε php και
css. Βιογραφικό email: sales@exnet.gr.
Μηχανικός Προγραμματιστής Γνώση σε
CFax και SQL Server Επιθυμητή η εμπειρία σε ανάπτυξη web εφαρμογών. Fax 2310
272787, Τηλ 2310 222422, email: garslan@
elkat.gr.
Μηχανικός Περιφερειακής Ανάπτυξης από
ανώνυμη εταιρεία για τα γραφεία της Θεσσαλονίκης, για συνεργασία. Βιογραφικό Τηλ
23320 25136, email: infoplan@infoplan.gr.
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.
Α, για ανελκυστήρες και για αναβατόρια. Τηλ
697 6800825.
Μηχανολόγος για στελέχωση τεχνικού τμήματος. Γνώση Αγγλικά ή Ιταλικά, Η/Υ, μεταφορικό μέσο. Τηλ 697 4995499.
Μηχανολόγος από εταιρεία επαγγελματικού επίπλου. Γνώση Αγγλικά. Εμπειρία σε
παραγωγική μονάδα επιθυμητή. Fax 2310
267391, Τηλ. 2310 275100, email: ba_hr@
yahoo.gr.
Μηχανολόγος για τη θέση υπεύθυνου λειτουργίας εργαστηρίου κινητήρων μηχανών
diesel με χρήση υπολογιστών. Γη Αγγλικά,
Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικό Fax 2310 23990 51677,
Τηλ 2310 2399051671.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από εταιρεία Sunrise PV κατασκευής φωτοβολταϊκών έργων. Εμπειρία αποδεδειγμένη
ως Project Manager σε έργα άνω των 2
MWp. Βιογραφικό Fax 24210 20017, email:
eftchia.katapodi@sunrisepv.gr και info@
sunrisepv.gr.
Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος από τεχνικό
γραφείο. Γνώση AutoCAD. Επιθυμητή εμπειρία σε σύνταξη μελετών εμπειρία σε σύνταξη μελετών Η/Μ εγκαταστάσεων και μελετών αδειοδότησης. Βιογραφικό Fax 2310
522682, Τηλ. 2310 555707, 2310 555151
2310 534013, email: info@karanasios.com.
Πολιτικός Μηχανικός για εργοτάξιο στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εμπειρία εργοταξιάρχη. Τηλ 693 2206364.
Πολιτικός Μηχανικός 5 έτη εμπειρία σε
έργα οδοποιίας και υδραυλικών, επιμετρήσεις, νέες τιμές. Τηλ 23730 65440, Fax
23730 65380, email: gmaktris@elkat.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από εταιρεία Mavvidis
and Partners, για το μελετητικό τμήμα. Γνώση, AutoCAD, StruCad, FESPA, INSTANT.
Βιογραφικό email: b.mavvidou@mavvidis.
com.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων από
τεχνικό γραφείο στη Χαλκιδική, για πλήρη
και αποκλειστική απασχόληση. Γνώση Γ.Ο.Κ.,
AutoCAD, εμπειρία έκδοση οικοδομικών
αδειών. Βιογραφικό email: civil-k@otenet.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία ΛΟΥ-

ΦΑΚΗ ΧΗΜΙΚΑ την Σίνδο, για στελέχωση
τμημάτος πωλήσεων. Fax 2310 79709, Τηλ.
2310 569100, email: info@loufakis.gr.
Χημικός Μηχανικός από τεχνικό γραφείο
Σαββίδου Αθηνά και Συνεργάτες Μηχανολόγοι Μηχανικοί”, για μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιομηχανικών έργων. Γνώση αντιρρυπαντικής νομοθεσίας. Βιογραφικό
Fax 2310 239995, Τηλ. 2310 535438, email:
athsavid@yahoo.gr.
Χημικός Μηχανικός από εταιρεία χημικών
προϊόντων στη Θεσσαλονίκη, για το τμήμα
πωλήσεων με καθήκοντα α) Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού, β) Παρακολούθηση και ενημέρωση πελατών. γ) Ανάπτυξη
και συντήρηση πελατολογίου. δ) Progect
Management. 2 έτη εμπειρία με αρμοδιότητες ερευνάς αγοράς, επικοινωνίας και διαχείρισης λογαριασμών και διαπραγματεύσεων με πελάτες, άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(Ms
Office). Βιογραφικό Τηλ 2310 523913, email:
hrthes@manageroffice.gr.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά
και Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας,.
Τηλ 697 6126326.
Αρχιτέκτων με μικρή εμπειρία σε μελέτες
και εργοτάξιο. Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD 2D
- 3D, ArchiCAD, 3D Studio Max, Artlantis,
Photoshop, για εργασία σε τεχνική εταιρεία
ή μελετητικό γραφείο. Τηλ. 693 7288418,
email: nzikos@teemail.gr.
Αρχιτέκτων 7 έτη εμπειρία σε μελέτες
εφαρμογής και φωτορεαλιστικές παρουσιάσεις. Γνώση Αγγλικά, Γαλλικά, AutoCAD,
ArchiCAD, 3ds max, Rhinoceros, Cinema
4D, Photoshop, Corel, για συνεργασία σε
αρχιτεκτονικά γραφεία. Τηλ 693 8920760.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007. Γνώση
Γ.Ο.Κ., άπταιστα Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD 2D 3D, ArchiCAD, 3D Max Design,
Illustrator, InDegign, Photoshop, για εργασία σε αρχιτεκτονικό – τεχνικό γραφείο.
Τηλ 693 8834312, email: stavros_toniou@
yahoo.gr.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 2008, με Master
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (UPC 2009).
Γνώση Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, AutoCAD,
ArchiCAD, 3ds Max, Revit Architecture,
Ecotect, Meteonorm, Phoenics, Photoshop,
CorelDraw, για συνεργασία με τεχνικά γραφεία ή εταιρείες. Τηλ 697 7219944, email:
kalamakidoueleni@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μέλος ΤΕΕ 1994, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Αποκατάσταση
Μνημείων (Ιόνιο Πανεπιστήμιο-ΕΜΠ). Μεγάλη εμπειρία σε μελέτες και επιβλέψεις
κτιριακών έργων και ιδιαίτερα στην αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίων, καθώς
και σε σύνταξη τευχών δημοπράτησης
δημόσιων έργων (8 έτη προϋπηρεσία στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).Γνώση άπταιστα
Αγγλικά, Γαλλικά, Η/Υ(MS Office), κάτοχος
ECDL, για εργασία. Τηλ. 694 2564769, email:
asefertzi@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 3 έτη προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), 4Μ, AutoCAD, μελετών
φυσικού αερίου για εργασία στην περιοχή
της Θεσσαλονίκης. Τηλ 698 3661271, email:
ilektrologos_mixanikos@yahoo.com.
Ηλεκτρολόγος 10 έτη προϋπηρεσία σε ιδιωτικά και δημοσία έργα (μελέτη επίβλεψη

κατασκευή). Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, 4Μ, ΜΕΚ Α’ τάξης, αξιολογήσεις
προγραμμάτων κατάρτισης και πλήθος σεμιναρίων, για εργασία σε εταιρεία, βιομηχανία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ 694
5951245, email: nanth@tee.gr.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με μελετητικό Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά (9), βιομηχανικά (15) και Α’ περιβαλλοντικά (25), για
στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 690 7413109,
email: asko@hol.gr.
Μηχανικός Περιβάλλοντος μέλος ΤΕΕ
2008. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(κάτοχος ECDL),
AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις, δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργασία. Τηλ 697 7322774, email: tsaknis3@
yahoo.gr.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ
2008, με μεταπτυχιακές σπουδές στην
Υδραυλική Μηχανική (ΔΠΘ) και στη Προστασία Περιβάλλοντος& Βιώσιμη Ανάπτυξη
(ΑΠΘ). Γνώση άπταιστα Αγγλικά, καλά Ισπανικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, για εργασία
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 697 3226508.
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέλος ΤΕΕ
2008. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(MS Office),
AutoCAD, GIS, για εργασία σε εταιρεία μελετών στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 697 2291812.
Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία στην
έκδοση οικοδομικών αδειών, την εκπόνηση
στατικών και υδραυλικών μελετών και την
σύνταξη τευχών δημοπράτησης και προμετρήσεων – επιμετρήσεων, για συνεργασία.
Τηλ. 2310 920453, 694 6783844.
Πολιτικός Μηχανικός κυρία. Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 2002, επιμετρήσεις ιδιωτικών και δημοσίων έργων,
σύνταξη λογαριασμών και ΠΠΑΕ, για εργασία στην περιοχή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 8949533.
Πολιτικός Μηχανικός Γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων σχεδιασμού AutoCAD, ΤΕΚΤΩΝ
και στατικών FESPA, για εργασία. Τηλ. 697
7027002, email: ampaliasis@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1998, με
πτυχίο ΜΕΚ Β’ οικοδομικά, ΜΕΚ Α’ οδοποιία, υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά
– ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ
697 2191377, email: ttbats@yahoo.gr.
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητική και
κατασκευαστική εμπειρία σε μεταλλικές
κατασκευές, σε εκπόνηση μελετών, επίβλεψη, εμπειρία σε πολυώροφες, καθώς
και ξύλινες κατασκευές, για συνεργασία με
αρχιτέκτονες, τεχνικά γραφεία και κατασκευαστές. Τηλ. 2310 480650, 694 6782302,
email: tcs@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006,
Δομοστατικός, με Μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Έργων. Γνώση
Αγγλικά, μέτρια Γερμανικά, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD, Primavera, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, άδεια οδηγήσεως,
για εργασία ή για συνεργασία με τεχνική
εταιρεία, κατασκευαστική ή μελετητική
ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Τηλ 697
3524359, email: etezias@teemail.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Γ’ οικοδομικά, ΜΕΚ Β’ οδοποιία, ΜΕΚ Α’
υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εταιρεία. Τηλ 694 8068479.
Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία και
πλήρη εξοπλισμό, για εργασία με τεχνική
εταιρεία μελετών και κατασκευών, αναλαμβάνοντας και κατ’ αποκοπήν τοπογραφικές
εργασίες. Τηλ. 697 7808358.
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ARCHITECTURAL HOUSES

KATOIKIE™ ™THN
¶O§H I + II
(2 ÙﬁÌÔÈ)

H ÁÓˆÛÙ‹ Û’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ ÛÂÈÚ¿ ÙÒÚ· Î·È ÛÙËÓ
ÂÏÏËÓÈÎ‹ ÁÏÒÛÛ·.
MÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ Ù· ¤ÚÁ· 200 Î·È
Ï¤ÔÓ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎﬁ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ﬁÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ
ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹, ÙÔ design Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌﬁ
ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
MÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ.

KATOIKIE™ ™THN
E•OXH I + II
(2 ÙﬁÌÔÈ)

KATOIKIE™
™TO BOYNO
¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ‰ÈÂıÓÒ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ

ŒÚÁ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ
ˆ˜ ÙËÓ 30-1-2010.

ÌﬁÓÔ
50 €

™XE¢IA™MO™
KATA™THMATøN
I + II (2 ÙﬁÌÔÈ)

ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
+¢øƒ√
•
∞ π∞™ 50 €

EUROPEAN MASTERS

MÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ
E˘Úˆ·›ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ - ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ.
ŒÓ· ¤ÚÁÔ Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÂÓËÌ¤ÚˆÛË ÛÂ ı¤Ì·Ù· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜,
ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ‚ÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡
Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË˜. ŒÓ· ¤ÚÁÔ
Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÈ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ˜ ÙË˜ Â˘Úˆ·˚Î‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜.

E™øTEPIKA
KATOIKIøN
ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ÌÔÓÔÎ·ÙÔÈÎ›Â˜, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÂÍÔ¯ÈÎ¤˜ Î·ÙÔÈÎ›Â˜ Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

ŒÚÁ· ÙˆÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ¤Ó‰˘ÛË˜, ˘ﬁ‰ËÛË˜, ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›· Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

+¢øƒ√

KATOIKIE™
KONTA ™TH
£A§A™™A I + II
(2 ÙﬁÌÔÈ)
ŒÚÁ· ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ
·’ ﬁÏÔ ÙÔÓ ÎﬁÛÌÔ.
ªÂ ÏÔ‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ Î·È
ÁÚ·ÌÌÈÎ¿ Û¯¤‰È·.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ. 264, ¢ÂÌ¤ÓÔ

E™øTEPIKOI
E¶A°°E§MATIKOI
XøPOI
ŒÚÁ· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ
·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ. °Ú·ÊÂ›·, ÂÎı¤ÛÂÈ˜,
Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙﬁÚÈ·,
ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›· Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256 ¢ÂÌ¤ÓÔ

A™TIKH
APXITEKTONIKH
ªÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌÂ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Èo ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∂˘Úˆa›ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ: Ô‰ÈÎ¤˜
·ÚÙËÚ›Â˜, ÔÏ˘ÌÈ·Î¤˜ ÂÁÎ·Ù·ÛÙ¿ÛÂÈ˜,
¿ÚÎ·, Ï·ÙÂ›Â˜ Î.¿.
™¯‹Ì· 25x35 cm,
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

EÈÏ¤ÍÙÂ ˆ˜ ‰ÒÚÔ ¤Ó· ·ﬁ Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ·:

‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 50 €!
38 ·ﬁ Ù· ÈÔ ÁÓˆFRANK LLOYD WRIGHT ÛÙ¿ ÎÙ›ÚÈ· ÙÔ˘ ‰È·TA KA§YTEPA EP°A TOY

ÛËÌﬁÙÂÚÔ˘ AÌÂÚÈÎ·ÓÔ‡ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·, ·ﬁ Ù· ÚÒÈÌ·
¯ÚﬁÓÈ· Ì¤¯ÚÈ ÙÈ˜
ÙÔÏÌËÚ¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÛÙÈ˜
‰ÂÎ·ÂÙ›Â˜ ÙÔ˘ ’40
Î·È ÙÔ˘ ’50.
™¯‹Ì·: 29x29 cm,
™ÂÏ.: 312, ¢ÂÌ¤ÓÔ

TO ME°A§O
BIB§IO
TH™
¢IAKO™MH™H™
MÈ· ÔÏ‡ÏÂ˘ÚË
ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙË˜ ¢È·ÎﬁÛÌËÛË˜.
™¯‹Ì·: 26x34 cm
™ÂÏ.: 256, ¢ÂÌ¤ÓÔ

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: ÙËÏ. 2310 277113, 2310640755-6
Fax: 2310264856 info@malliaris.gr www.malliaris.gr
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ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓﬁ˜ ‚È‚Ï›Ô˘ ·ﬁ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ
∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ˆ˜ ÙËÓ 30-1-2010.

¡∂√

MO§π™
∫À∫§√º√ƒ∏™∂

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

+¢øƒ√
ÌﬁÓÔ
50 €

MÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹
Ì¤Û· ·ﬁ ¤ÚÁ· ÂÈÊ·ÓÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙﬁÓˆÓ.
+¢øƒ√
ñ ªÂ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎﬁ ÛËÌÂ›ˆÌ·
∞•π∞™ 25 €
ñ ªÂ Û¯¤‰È· (Î·Ùﬁ„ÂÈ˜-ﬁ„ÂÈ˜)
ñ ªÂ Ïo‡ÛÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎﬁ ˘ÏÈÎﬁ
¡¤· ¤Î‰ÔÛË 2010
™¯‹Ì·: 21x29 cm, ™ÂÏ.: 512

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

™Y°XPONH E§§HNIKH APXITEKTONIKH

ñ ¶¤ÓÙÂ ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂÓ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ıÂ
·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î·È ﬁÛÔ˘˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È
ÌÂ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÏÏËÓÈÎ‹ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹.
ñ T· ¤ÚÁ·, Î·È ÛÙÔ˘˜ 5 ÙﬁÌÔ˘˜ ÙË˜ ÛÂÈÚ¿˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈÎ¿, ÌÂ ÌÂ™¯‹Ì·: 25x35 cm, ™ÂÏ›‰Â˜: 256 Ô ÙﬁÌÔ˜

‚È‚Ï›Ô ·Í›·˜ 25 €!

Á¿ÏÔ ·ÚÈıÌﬁ ÁÚ·ÌÌÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ Î·È
ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÒÓ.
ñ MÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ˘ÙÈÎ‹ ·ÓıÔÏﬁÁËÛË
ÙË˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ
ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

∂ÈÌ¤ÏÂÈ·
¡π∫√™ ∫∞§√°∏ƒ√À

ÌﬁÓÔ
50 €

ÙÔ ‚È‚Ï›Ô
+¢øƒ√
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n «Πρωτάρης»,
«γελαστός», Ιανός…

04

n Πυρηνική ενέργεια: Λύση ή
πρόβλημα;

06

n Αρχιτεκτονική γραφή_
μνήμη, ταυτότητα,
διαφορά
Διάλεξη Σάσας Λαδά

07

n Περί βασικών ευθυνών του
μηχανικού
n Μετρό Θεσσαλονίκης :
πορεία-προοπτικές

08

n Δύο βιβλία για το
θεραπευτικό περιβάλλον
n Βιβλία για την στατική των
κατασκευών

09

nΗ
 γη τρέμει!
nΝ
 έο κτήριο της ΤτΕ στη
θεσσαλονίκη
nΜ
 εταφορά αναμνήσεων

10

nΕ
 νδιαφέρουν

11

n6
 η Μπιενάλε νέων
Ελλήνων Αρχιτεκτόνων

12-13

nΤ
 α βόρεια «Φανάρια»

Οι τρεις διατηρητέοι πέτρινοι φάροι
της Β. Ελλάδας

17

n Δεκέμβρης 2009

18

n Λάζαρος Κυρίζογλου

Το μέλλον της Θεσσαλονίκης
είναι δυτικά

20

n Buzz Aldrin

Ένας μηχανολόγος μηχανικός
στο φεγγάρι

n Θα επαναληφθεί το
σεμινάριο για την
αποτύπωση μνημείων.

21

n Ζητείται

14

n Με μια ματιά

16

nΣ
 υλλογικά - Παραταξιακά

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

