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Το «φλουρί» της πρωτοχρονιάτικης πίτας δεν ήταν παντού και πάντα φλουρί. Σε πολλές
περιοχές η μορφή του αλλάζει, αναλόγως των αναγκών και των συνηθειών. Σε κάποιες
γωνιές της Ελλάδας, το «φλουρί» ήταν παραδοσιακά ένα κομμάτι κληματόβεργας ή κλαδιού ελιάς ή άχυρου ή τυριού –γιατί το ζητούμενο ήταν η καλή σοδειά και παραγωγή.
Σε άλλες περιοχές, οι άνθρωποι κατασκεύαζαν ένα μικρό στεφάνι από κληματόβεργες,
που τοποθετούσαν στα χωράφια κι όποιος το έβρισκε θα είχε την τύχη με το μέρος του σε
όλη τη διάρκεια της νέας χρονιάς, είτε καλλιεργούσε ελιές είτε αμπέλια…
Σήμερα, στην εποχή της οικονομικής κρίσης, το «φλουρί» δεν μπορεί παρά να είναι νόμισμα. Γιατί –κατά μια ερμηνεία- στην ύπαρξη ρευστότητας «συναντιούνται» οι ανάγκες
των πολιτών είτε αυτοί είναι μισθωτοί είτε επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Φυσικά,
δεν πρέπει να ξεχνάμε τα άλλα βασικά ζητούμενα: υγεία και αγάπη.
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ
προσκαλούν όλους τους συναδέλφους στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Τμήματος, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί και να μπούμε «με το δεξί» στο 2010.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 στις
21:30 στο «Maison Crystal» (πρώην «Interni»), Μεγάλου Αλεξάνδρου 6
(ώρα προσέλευσης 20:30)
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Δει δη …αναπτυξιακών μέτρων,
ω άνδρες (και γυναίκες) Αθηναίοι!
Συγκεντρωμένοι εκατοντάδες πολίτες στην Αγορά της Αθήνας, κρεμασμένοι από τα χείλη του μεγάλου ρήτορα. Ο Δημοσθένης άρχισε την
ομιλία του με τον ίδιο τρόπο που είχε ξεκινήσει πολλές άλλες μέχρι
τότε: «Δε… δή χρημάτων t ™νδρες \Αθηνα…οι καί ™νευ τούτων οδέν
‰στί γενέσθαι τ‡ν δεόντων».
Δει δη χρημάτων, λοιπόν. Και σε μια χώρα με μεγάλα ελλείμματα και
χρέη, η απαίτηση ακούγεται αν μη τι άλλο λογική. Μόνο που εν προκειμένω –ναι, ναι για την Ελλάδα μιλάμε- αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει δεν είναι το «σαφάρι» χρημάτων, όταν η χώρα ακόμη ψάχνει τον
αναπτυξιακό προσανατολισμό της.
Τις τελευταίες δεκαετίες η Ελλάδα στηρίχθηκε στο «δεκανίκι» των
ΚΠΣ και, ξεκινώντας ούτως ή άλλως από χαμηλά, πέτυχε εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης. Πλέον, οι κοινοτικοί κρουνοί στερεύουν
και αν η χώρα θέλει να σταθεί στα δικά της πόδια, πρέπει να διαλέξει
δρόμο. Προσανατολιζόμενη σε αναπτυξιακά μέτρα –όχι εισπρακτικά.
Ας υποθέσουμε ότι τα νέα φορολογικά μέτρα επιτυγχάνουν το στόχο
τους και –σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών- καταφέρνουν
να κλείσουν τη φημολογούμενη μαύρη τρύπα των 5 δισ. ευρώ, που
δημιουργεί η απόφαση μείωσης του ελλείμματος κάτω από το 3% το
2012 και όχι το 2013. Και μετά;
Μέτρα αυτού του χαρακτήρα δεν μπορούν παρά να είναι προσωρινά.
Αυτό που χρειάζεται πραγματικά είναι μέτρα που να ενισχύουν, να
τροφοδοτούν και να συντηρούν την ανάπτυξη. Μέτρα που θα κάνουν
τα οράματα της κυβέρνησης –π.χ, πράσινη ανάπτυξη- πράξη. Με μετρήσιμα αποτελέσματα σε όρους ανάπτυξης του ΑΕΠ και απασχόλησης. Μέτρα άμεσα, συγκεκριμένα και αποφασιστικά. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ελλείμματα απλά θα μεγαλώνουν και οι τρύπες θα «βουλώνονται» πρόχειρα όταν η Κομισιόν θυμώνει. Και, φυσικά, αναλόγως
των απαιτήσεων των Βρυξελλών και των δανειστών της Ελλάδας, θα
διογκώνεται η επιβάρυνση των φορολογουμένων –όπως οι μηχανικοί
για παράδειγμα (για να φτάσουμε στα καθ’ ημάς).
Ο κλάδος των μηχανικών κατηγορείται ότι φοροδιαφεύγει, ότι κάνει
συναλλαγές κάτω από το τραπέζι για τις οποίες ασφαλώς δε φορολογείται και ότι γενικώς οι φόροι που αποδίδει δεν είναι αυτοί που
θα έπρεπε.
Τα πράγματα δεν είναι έτσι (όχι ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή, αλλά
σίγουρα δεν αφορά την πλειοψηφία, ούτε ευθύνεται γι’ αυτή το σύστημα φορολόγησης). Κι όταν διαψεύδουμε κάτι τέτοιο δεν το κάνουμε
ασφαλώς για συντεχνιακούς λόγους (πρώτα από όλα γιατί, στη δεδομένη χρονική στιγμή, όποιος κοιτάζοντας το ίδιον συμφέρον γυρίζει
πλάτη στο εθνικό είναι πρώτα από όλα ευήθης –με την αρχαία ελληνική έννοια- και απλά δεν μπορεί να υπολογίσει τις πραγματικές συνέπειες ενός τρόπου σκέψης και πράξης τόσο μονοδιάστατου).
Το γεγονός είναι ότι δεκάδες χιλιάδες μηχανικοί –στη συντριπτική
τους πλειοψηφία νέοι σε ηλικία, μικρομεσαίοι ελεύθεροι επαγγελματίες- υπάγονται φορολογικά στη Ζ’ Πηγή. Το σύστημα αυτό δεν είναι
απλά συνεπές προς τις αρχές του και αντικειμενικό στον προσδιορισμό του εισοδήματος, αλλά έχει ήδη οδηγήσει σε ανάλογη αύξηση
των εσόδων του κράτους.
Η λογική του συστήματος είναι απλή –και για αυτό ακριβώς είναι
τόσο αποδοτικό για το κράτος. Το σύστημα λειτουργεί με βάση δύο
κριτήρια: ότι δε συμπίπτουν οι χρονιές εσόδων με τις χρονιές εξόδων
και ότι το ύψος της ακαθάριστης αμοιβής των μηχανικών είναι εκ των
προτέρων και νομοθετικά δεδομένο.
Οι αμοιβές των μηχανικών, στο σύνολό τους, εισπράττονται είτε από
το Δημόσιο, είτε από το ΤΕΕ. Πριν αποδοθούν, «λεπταίνουν» αισθητά:
παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος και γίνονται οι απαιτούμενες
κρατήσεις. Οι εκπτώσεις δεν επιτρέπονται και η όποια απόκρυψη
εσόδων αντιμετωπίζεται.
Με βάση τα παραπάνω, το συμπέρασμα προκύπτει αβίαστα (θα το
παραδεχόταν ακόμη και ο Δημοσθένης): δεν είναι η αλλαγή του τρόπου φορολόγησης των μηχανικών που θα βάλει τη φοροδιαφυγή στο
«χρονοντούλαπο»… Και σε κάθε περίπτωση, οι όποιες πολιτικές της
εκάστοτε κυβέρνησης πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη. Όχι
στην είσπραξη.
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ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΕ 4 ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΥΓΡΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ
Τα 4 έργα που έλαβαν επαίνους στην 7η Polis
Ποτάμια, θάλασσες και λίμνες. Ναυσιπλοΐα,
εμπόριο και νερόμυλοι. Πλημμύρες και ναυάγια.
Αρμυρίκια, νούφαρα και καλαμιές. Οι πόλεις που
γειτονεύουν με το υγρό στοιχείο συνδιαλέγονται
αδιάκοπα με αυτό, δημιουργούν και ταλαιπωρούνται με βάση τις ιδιοτροπίες του και συχνά
επιτυγχάνουν εντυπωσιακές αναπλάσεις.
Η 7η έκθεση τοπικής αυτοδιοίκησης POLIS, τον
περασμένο Νοέμβριο, έδωσε αφορμή για να παρουσιαστούν τέσσερις αναπλάσεις σε ελληνικές
πόλεις με ισχυρό υγρό στοιχείο.
Συγκεκριμένα, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και η
HELEXPO A.E διοργάνωσαν στο πλαίσιο της έκθεσης τον 2ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Αστικών
Παρεμβάσεων των ΟΤΑ, με θέμα: «Παρεμβάσεις
σε πόλεις με υγρό στοιχείο» (Θάλασσα – Λίμνη
– Ποταμός), για έργα που πραγματοποιήθηκαν
από το 2000 και μετά.
Συνολικά υποβλήθηκαν τέσσερα έργα από τους
δήμους: Θεσσαλονίκης, Λαρισαίων, Κοζάνης και
Χανίων.
Οι μελέτες εκτέθηκαν σε χώρο ιδιαίτερης προβολής, στο περίπτερο 13 της έκθεσης POLIS (26
– 29/11/2009) υπό τον τίτλο «Πρότυπες αστικές
αναπλάσεις με υγρό στοιχείο» και όλες έλαβαν
έπαινο κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, το Σάββατο
28/11/2009.
Στο παρόν τεύχος του «Τ» επιχειρούμε μέσα
από κείμενα και φωτογραφίες μια περιήγηση με
τέσσερις σταθμούς: τον οικισμό της Λευκοπηγής
στην Κοζάνη, τον Πηνειό στη Λάρισα, τη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης και την πλατεία Τάλω
στα Χανιά.
n ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΚΟΖΑΝΗΣ
Η πλατεία, ο παλιός νερόμυλος και το ρέμα
«Μάνα»
Ο οικισμός της Λευκοπηγής βρίσκεται νότια της
πόλης της Κοζάνης και απέχει από αυτή περίπου 10 χιλιόμετρα. Η μικρή απόσταση του οικισμού από την Κοζάνη και η ιδιαίτερη φυσική του
ομορφιά (πλατάνια και τρεχούμενα νερά), καθιστά
αυτόν τον οικισμό ξεχωριστό, με αποτέλεσμα να
προσελκύει πολλούς επισκέπτες.
Το έργο «Αποπεράτωση Πλατείας – Περιβάλλοντα Χώρου και Παραδοσιακού Ρέματος στο Δ.Δ.
Λευκοπηγής του Δήμου Κοζάνης» αφορά την
αναμόρφωση – ανάπλαση του χώρου, σε συνέχεια
της πλατείας, κατά μήκος του ρέματος και μέχρι
το τέλος του δρόμου πάνω από το Νερόμυλο. Επίσης, τη διαμόρφωση του προαύλιου χώρου της
κεντρικής εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου προς το εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου.
Ο Νερόμυλος, ένα ισόγειο πέτρινο κτίσμα, το
οποίο βρίσκεται πλησίον του ρέματος, ανακατασκευάστηκε με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή
του στα πλαίσια της προβολής της λαϊκής παρά-

δοσης. Είναι ο μοναδικός Νερόμυλος που απέμεινε από τους οκτώ κατά σειρά που διέτρεχαν
τον οικισμό μαζί με το ρέμα «Μάνα».
Τα υλικά και ο τρόπος κατασκευής και διαμόρφωσης του συγκεκριμένου τμήματος εναρμονίστηκαν με αυτά της ήδη υπάρχουσας διαμόρφωσης
σύμφωνα με τον παραδοσιακό τρόπο δόμησης.
Σκοπός του έργου ήταν η ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του χώρου με την ενσωμάτωση σε
αυτή διαδρομών μεταξύ του Νερόμυλου, του πλάτανου και του ρέματος, ώστε να αναβιώσουν κατά
το δυνατόν οι παλιές μνήμες των κατοίκων και να
προβληθούν τα ιστορικά, λαογραφικά και πολιτιστικά στοιχεία του τόπου.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
Τοποθεσία: Δ.Δ. Λευκοπηγής Δήμου Κοζάνης
Προϋπολογισμός έργου: 498.000,00€
Προμελέτη: Αναπτυξιακή Κοζάνης (ΑΝ.ΚΟ.)
Οριστική Μελέτη: Δημοτική Επιχείρηση Μελετών
Κοζάνης (Δ.Ε.Μ.ΚΟ)
Κατασκευαστική εταιρεία: ΖΑΝΔΕΣ Θ. & Σια Ε.Ε.
Επιβλέπουσα αρχή: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κοζάνης
Επιβλέποντες: Κατ. Παπαθανασίου (Π.Μ), Στ. Τζανίδης (Η.Μ Τ.Ε).
Χρονολογία κατασκευής: 5/2006 – 5/2008

n ΛΑΡΙΣΑ
Ο Πηνειός, το λιμάνι των Λέμβων και οι Ναϊάδες
νύμφες
Η Λάρισα οφείλει την ύπαρξη και την ιστορία της
στον Αργυροδίνη Πηνειό ποταμό. Από την προϊστορική εποχή το ποτάμι έχει παίξει σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξη και ανάπτυξή της, δίνοντας ζωή
και πλούτο στην τοπική και την ευρύτερη αγροτική
οικονομία και στους κατοίκους της.
Είναι το μεγαλύτερο ποτάμι που διασχίζει ελληνική πόλη σε μήκος 4 χλμ. ανάμεσα στο Πάρκο
Αλκαζάρ και τον Ιστορικό Λόφο του Φρουρίου με
το Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας και τα βυζαντινά
μνημεία. Η πόλη πήρε πολλά από το ποτάμι και
ταυτόχρονα υπέστη, αλλά άντεξε και τις επιπτώσεις από τα φυσικά φαινόμενα που ήταν οι συχνές
πλημμύρες και καταστροφές.
Με τα υδραυλικά έργα που έγιναν τη δεκαετία του
‘30, με την κατασκευή της νέας κοίτης απετράπησαν μεν ως ένα βαθμό οι πλημμύρες αλλά η πόλη
έστρεψε τα νώτα της στο ποτάμι. Από τη δεκαετία
του ’70 άρχισαν οι προσπάθειες και μελέτες για
το σωστό σχεδιασμό με στόχο την ανάπλαση της
κοίτης του ποταμού, την ένταξή του στον ιστό της
πόλης και την περιβαλλοντική του αναβάθμιση.
Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν το 1998, και προχώρησε με ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Θεσσαλίας η υλοποίηση των
αντιπλημμυρικών έργων, συνολικής δαπάνης 7 εκατ.€
με αντικείμενο τον καθαρισμό της νέας και παλαιάς
κοίτης, την ενίσχυση αναχωμάτων και αντιπλημμυρικού αναχώματος στην περιοχή Αγίου Θωμά.
Ο Δήμος Λαρισαίων, με χρηματοδότηση από το Β’
και Γ’ ΚΠΣ προχώρησε από το 1999 έως το 2008,
παράλληλα με την αναβάθμιση του Ιστορικού κέντρου, σε μελέτες και έργα διαμορφώσεων με βασικό στόχο την ένταξη στο αστικό περιβάλλον της
περιοχής του Πηνειού ποταμού.
Τα έργα διαμορφώσεων που έχουν κατασκευαστεί
ως σήμερα καλύπτουν περιοχή μήκους 4 χιλιομέτρων και εμβαδόν 110 στρεμμάτων από τη γέφυρα
Ναϊάδων νυμφών έως τα γήπεδα Αμπελοκήπων
και περιλαμβάνουν:
-Διαμόρφωση πεζοδρόμων - ποδηλατοδρόμων
συνολικού μήκους 2.700 μέτρων, ώστε να δοθεί η
δυνατότητα σε περιπατητές και ποδηλάτες να κατέβουν στην κοίτη του Πηνειού όλες τις εποχές.
-Κατασκευή μικρού λιμανιού λέμβων με μικρή
ξύλινη προβλήτα και δυνατότητα ελλιμενισμού
μικρών σκαφών
-Κατασκευή ραμπών πρόσβασης από τους περιμετρικούς δρόμους και το πάρκο Αλκαζάρ στην
κοίτη.
-Καθαρισμό χώρων πρασίνου και νέες φυτεύσεις πολλών ανθεκτικών δένδρων για να γίνει η
παραποτάμιος περιοχή ένας υγιής πνεύμονας
πρασίνου για την πόλη.
-Κατασκευή αυτόματου αρδευτικού δικτύου των
χώρων πρασίνου.
-Κατασκευή δικτύου φωτισμού όλης της έκτασης.
-Κατασκευή νέας οδογέφυρας «Ναϊάδων νυμφών» μεταξύ των οδών Αθηνάς -Γληνού για την
αποσυμφόρηση της μοναδικής υπάρχουσας.
-Κατασκευή τριών πεζογεφυρών
-Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη θέση σύγκλισης όλων των οδών στην είσοδο της γέφυρας
Αλκαζάρ (Πηνειάδων Νυμφών) που συμβάλει
στη λειτουργική αύξηση της κυκλοφοριακής
ικανότητας της γέφυρας αλλά και στην αισθητική

05/389
ΤΕΥΧΟΣ

15 IANOYAPIOY 2010

αναβάθμιση της περιοχής με τους νέους χώρους
πρασίνου που διαμορφώθηκαν παράλληλα.
Με τα παραπάνω έργα ο Πηνειός αποτελεί πλέον
δημοφιλή και αγαπημένο πόλο έλξης για βάδισμα, άσκηση και ψυχαγωγία με τις ποικίλες εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται.
Έχει γίνει πλέον θεσμός το Φεστιβάλ “Γιορτές
Πηνειού” κάθε Ιούνιο με ποικίλες πολιτιστικές
εκδηλώσεις και χιλιάδες επισκέπτες. Το ποτάμι
έχει πλέον ενταχθεί και πάλι με σχέση αγάπης και
σεβασμού στον ιστό της πόλης και αναζωογονεί
την πόλη και τους κατοίκους της.
Για την ολοκλήρωση των διαμορφώσεων και προσβάσεων σε όλο το μήκος της κοίτης του Πηνειού
έχει μελετηθεί και έχει καταρχήν ενταχθεί προς
χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το 2010 έργο
προϋπολογισμού 2.500.000 € που περιλαμβάνει:
-Διαμόρφωση χωμάτινων πεζοδρόμων – ποδηλατοδρόμων μήκους 3.100 μέτρων
-Συνολική διαμόρφωση με καθαρισμό και φυτεύσεις σε έκταση 116 στρεμμάτων, με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ξύλινα κιόσκια και μικρούς υπαίθριους αθλητικούς χώρους.
-Κατασκευή τριών πεζογεφυρών που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία και την πρόσβαση στις
δύο όχθες του Πηνειού.
Με το παραπάνω έργο, μέχρι το 2012, θα υπάρχει
πλήρης και αρμονική ένταξη του Πηνειού στη ζωή
της πόλης.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΩΝ
1ο ΕΡΓΟ : «Διαμόρφωση πεζόδρομου στην κοίτη
Πηνειού»,
προϋπολογισμός 1.232.741,15 €, χρηματοδότηση
Β’ ΚΠΣ -ΣΑΝΑ
2ο ΕΡΓΟ:«Κατασκευή μεγάλης πεζογέφυρας
τριών ανοιγμάτων και τοξωτής πεζογέφυρας
κοίτης», προϋπολογισμός 686.276,57€, χρηματοδότηση Β’ ΚΠΣ -ΣΑΝΑ
3ο ΕΡΓΟ: «Διαμορφώσεις στην κοίτη Πηνειού
ποταμού – λιμανάκι λέμβων»,
προϋπολογισμός 1.376.040 €, χρηματοδότηση

τα χαρακτηριστικά της γραμμικότητας, της συνέχειας, το ανοικτό και μη διακοπτόμενο οπτικό
πεδίο, την αίσθηση του απείρου λόγω της έντονης παρουσίας του νερού, τη γραμμή του ορίζοντα μέσα στη θάλασσα, που άλλοτε διαγράφεται
έντονη και καθαρή και άλλοτε χάνεται εντελώς,
ενοποιώντας με εντυπωσιακά αποτελέσματα, τον
ουρανό με τη θάλασσα.
Οι χώροι πρασίνου, με διάσπαρτες χρήσεις αναψυχής και μικρών αθλοπαιδιών, διαφοροποιούν
αυτό το τμήμα από το κρηπίδωμα, προσφέροντας
σκιασμό, μαλακά δάπεδα, οπτική απομόνωση,
εναλλαγές χώρων.
ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Γραμμικότητα και συνέχεια – «Περιπατητές κυ4ο ΕΡΓΟ: «Ανάπλαση γέφυρας Πηνειάδων Νυμφών», μάτων»
προϋπολογισμός 3.477.000 €, χρηματοδότηση: Γ’ ΚΠΣ Το κρηπίδωμα
5ο ΕΡΓΟ: «Διαμορφώσεις στον Πηνειό ποταμό», Ιδανικός τόπος περιπάτου, χωρίς διακοπές, χωπροϋπολογισμός 2.500.000 €, Προτεινόμενο προς ρίς οχλήσεις. Ο περιπατητής είναι εκτεθειμένος
ένταξη στο ΕΣΠΑ
στο φως, στην ανοικτή προοπτική, σε μια συνεΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
χή πορεία πάνω στο γοητευτικό όριο μεταξύ των
1.«Αναβάθμιση και εξυγίανση του Ιστορικού Κέ- αντίθετων: η σταθερότητα του συμπαγούς κρηντρου της πόλης και της ευρύτερης περιοχής του πιδώματος-η αστάθεια και διαύγεια του υγρού
ποταμού Πηνειού», Ερευνητικό Πρόγραμμα Αρι- στοιχείου.
στοτέλειου Πανεπιστημίου, Υπεύθυνος: Π. Σταθακόπουλος, 1989
2.«Γενική μελέτη κυκλοφορίας και μεταφορών»
,DENCO ΕΠΕ- Σύμβουλοι Μηχανικοί, Υπεύθυνος:
Ι. Φραντζεσκάκης, 1990
3.«Μελέτη υδραυλικού έργου παλαιάς και νέας
κοίτης ποταμού Πηνειού Λάρισας- Χωροταξικές
και πολεοδομικές ρυθμίσεις και αρχιτεκτονικές
επεμβάσεις στην παλαιά κοίτη και παραποτάμιο
περιοχή» Ομάδα Μελετητών- Θ. Γκόφας & Συνεργάτες Α.Ε., Πέτρα Συνεργατική Ε.Π.Ε., Γ. Καφετζόπουλος-Δ. Μπενάκης- Ελληνική Μελετητική
Ε.Π.Ε. Ι. Πριντάτκο Ε.Ε., Δ. Κουτσουδάκης, 1996
n ΝΕΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Περιπατητές κυμάτων, «πράσινα» δωμάτια και
κήποι …με χαρακτήρα
Η Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης είναι ένας
γραμμικός τόπος με περιορισμένο σχετικά βάθος
και μεγάλο μήκος, γεγονός που του προσδίδει
ακριβώς τα χαρακτηριστικά του ‘’μετώπου’’, του
λεπτού φλοιού, που απλώνεται πάνω στο δύσκολο
και προκλητικό όριο μεταξύ στεριάς και θάλασσας, μεταξύ φυσικού και κατασκευασμένου τοπίου. Ο σχεδιασμός σε αυτό το όριο οφείλει να συνυπάρξει και να συνδιαλλαγεί με το υδάτινο στοιχείο, δηλαδή τη φύση στη πιο ασταθή μορφή της.
Η όποια επέμβαση σε αυτό το φόντο, παίρνει το
χρώμα του, υπάρχει γιατί υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί παρά να συνυπάρξει και να
κερδίσει λίγη από την ακούραστη αίγλη του.
Για αυτούς τους λόγους, η βασική απόφαση της
πρότασης ήταν να διατηρηθεί η χαρακτηριστική
και αναγνωρίσιμη φυσιογνωμία του ενιαίου μετώπου προς τη θάλασσα, η συνέχεια και γραμμικότητα του τοπίου.
Γραμμική πορεία-Πράσινα δωμάτια και σημειακές επεμβάσεις
Για το μέτωπο της Νέας Παραλίας διακρίναμε δύο
σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία θα οριοθετούν τις βασικές επιλογές της πρότασης.
Η πορεία πάνω ακριβώς στο όριο μεταξύ στεριάς
και θάλασσας, το πλακόστρωτο της παραλίας, με
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ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Η. Δόβα, Δ. Παυλοπούλου, Ε.
Ζωγράφου,Ν. Καρακώστα, Ν. Μπίσκος, Κ. Μπούτουρα, Σ. Νικολακάκη, Ιωάννης Σκιαδόπουλος,
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (διαγωνισμός): Ν.
Μπάρκας
ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Ιάκωβος Λαβασάς, Μαρία Στεφανούρη
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Παντελής Ζέρβας, Γιώργος ΝΙκολαΪδης, Λαμπρινή Δέδα, Φίλιππος Παπαπέτρου
Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ:
Δημήτρης Μπόζης, Παναγιώτης Κικίδης και Συνεργάτες ΕΕ, Γεράσιμος Καμπίτσης
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Δημήτρης Καλοφωλιάς, Δημήτρης
Ηλιάδης, Αναστασία Φούκη, Φωτεινή Μοσχοπούλου, Κορνηλία Ντένη, Αλέξανδρος Σαββόπουλος
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ:
Duillio Passariello, LiDAC-Philips
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε.- Φώτης Φασούλας
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Άνθιμος Ζαχαριάδης, Χρήστος Καραχρήστος
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Ευάγγελος Βασιλικός
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Θεοδόσης Παπαλιάγκας
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Κωνσταντίνος Μπελιμπασάκης, Μαρία Ζουρνά,
Κατερίνα Μπλέτσα, Σμαρώ Θεοδωρίδου, Ελένη
Φουντουλίδου, Σεβαστή Λαφτσίδου, Δημήτριος
Κατιρτζόγλου, Δημήτριος Σωτηριάδης
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:
Ανδρέας Σπηλιόπουλος, Δημήτριος Τζιώρας, ΣπυΣτην εσωτερική πλευρά του κρηπιδώματος, προ- ρίδων Μουσουρίδης
σφέρεται η εναλλακτική δυνατότητα μιας δεν- ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ:
δροφυτεμένης διαδρομής. Η αλέα λειτουργεί ως ΠΑΓΩΝΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ
ενδιάμεσο όριο-φίλτρο μεταξύ των δύο διακριτών INTERTOP
τμημάτων του παραλιακού μετώπου: του πλακόn ΧΑΝΙΑ
στρωτου και της πράσινης ζώνης.
Το ναυάγιο, το παράκτιο τοιχίο και τα υπαίθρια
πάρκινγκ
Οι κήποι
Ο χώρος της Πλατείας Τάλω καταλαμβάνει έκταΟ κήπος του ήχου
Ο Κήπος του Ήχου διαμορφώθηκε ως ένα δάσος ση 5.500 τ.μ., βρίσκεται στη βορειοδυτική είσοδο
με υψίκορμα δέντρα, φυτεμένα πάνω σε τετραγω- – έξοδο της Παλιάς Πόλης Χανίων. Βόρεια συνονικό κάνναβο σε μαλακό δάπεδο. Στο εσωτερικό ρεύει με τη θάλασσα, δυτικά με χώρο ιδιοκτησίας
του Κήπου κατασκευάσθηκαν δύο «πράσινα δω- Ε.Ο.Τ., ενώ νότια και ανατολικά με δημοτικό δρόμο
μάτια» που προσφέρουν στους περιπατητές μία που τη διαχωρίζει από το Ενετικό Τείχος. Το 1990
αναγέρθηκε στο μέσον της Πλατείας Μνημείο στη
ελεγχόμενη εσωστρέφεια.
μνήμη των θυμάτων του ναυαγίου της 8ης ΔεκεμΟ κήπος των ρόδων
Διαμορφωμένος ως ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο βρίου 1966 του Ε/Π ‘’ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ’’ όπου κάθε
γύρω από όλα τα θέματα του κόσμου των καλλω- χρόνο οργανώνονται εκδηλώσεις μνήμης.
πιστικών φυτών, της βλάστησης, του κύκλου της Το έργο περιλαμβάνει την πλήρη διαμόρφωση της
ζωής, της προστασίας και συνετής διαχείρισης πλατείας και των κοινοχρήστων χώρων γύρω απ’
της φύσης, αποτελεί τον ιδανικό τόπο σχολικών αυτή, δεδομένου ότι, μέχρι την παρούσα επέμβαση,
ο χώρος ήταν ουσιαστικά αδιαμόρφωτος με μόνο το
επισκέψεων..
μνημείο του ναυαγίου στο κέντρο του, μια συστάδα
Ο κήπος της μνήμης
Στο σημείο αυτό της Νέας Παραλίας, προτείνουμε από αλμυρίκια σαν πράσινη κάλυψη και ένα βοτσαμια αναφορά στην ξεχασμένη αυτή εικόνα της πό- λωτό διάδρομο στην πλευρά της θάλασσας.
λης, μια αναφορά στο παλιό όριο πόλης και θάλασ- Ο επανασχεδιασμός της πλατείας δημιούργησε
σας, δημιουργώντας ένα άνοιγμα του παραλιακού δύο υπαίθριους χώρους στάθμευσης 1800 τ.μ. για
μετώπου προς το κτίριο της Εθνικής Τράπεζας. Ο 76 αυτοκίνητα και 29 μοτοποδήλατα, καθώς επίΚήπος της Μνήμης είναι ουσιαστικά ένας κενός σης οργανωμένα παρτέρια πρασίνου, διαδρόμους
περιήγησης και χώρους ανάπαυσης και αναψυχής.
χώρος, μια “ρωγμή” στο παρελθόν της πόλης.
Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες:
Ο κήπος του νερού
Ο Κήπος του Νερού είναι ένας χώρος όπου το -Πλακοστρώσεις εσωτερικών διαδρόμων πενερό είναι το κυρίαρχο στοιχείο που οργανώνει, ριπάτου, πεζοδρομίων, στάσεων αναψυχής και
και συνθέτει την συνολική του ατμόσφαιρα. Μια πεζοδρομίων γύρω από την πλατεία με φυσικές
ξύλινη πέργκολα κατασκευάζεται σε όλο το μήκος πλάκες.
του κήπου έτσι ώστε να στεγάζει και τα δύο επί- -Κατασκευή ασφαλτοστρωμένων υπαίθριων χώπεδα, δημιουργώντας παράλληλα ένα χώρο που ρων στάθμευσης.
-Περίφραξη των ζωνών πρασίνου και των χώρων
προσφέρεται για υπαίθριες εκθέσεις.
στάθμευσης με χαμηλά λιθόκτιστα τοιχία ύψους
Ο κήπος της μουσικής
Στον τριγωνικό χώρο που γειτνιάζει με το Μέγαρο περίπου 40 εκ. με δυνατότητα να καθίσει επάνω
Μουσικής διαμορφώθηκε ο Κήπος της Μουσικής. Ο Κήπος φυτεύτηκε με δέντρα σε κάνναβο,
πάνω σε μαλακό δάπεδο, αφήνοντας ένα τριγωνικό “ξέφωτο”. Ο χώρος προσφέρεται για υπαίθριες, μικρές, μουσικές εκδηλώσεις.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:
Δήμος Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα “Ιωάννης Καποδίστριας” ( Ε.Π.Τ.Α )
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ: 2001-1008
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ:
Πρόδρομος Νικηφορίδης, Μπερνάρ Κουόμο,
Atelier R. Castro – S. Denissof
ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: Παρασκευή Ταράνη, Έφη
Καρυώτη,

ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ

ο διαβάτης.
-Επισκευή του υπάρχοντος λιθόκτιστου τοιχίου
στη βόρεια πλευρά της Πλατείας κατά μήκος της
ακτής.
-Κατασκευή υπαίθριου ξύλινου περιπτέρου (κιόσκι), στο οποίο μπορεί κάποιος να ξεκουραστεί
και να προστατευθεί από τον ήλιο ή τη βροχή, και στο
οποίο θα μπορούσαν να οργανωθούν δρώμενα.
-Κατασκευή ημιυπόγειων δημοσίων χώρων υγιεινής με τον απαραίτητο εξοπλισμό, κάτι που ήταν
απαραίτητο δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ανάλογες δημόσιες εγκαταστάσεις σε μεγάλη περιοχή
γύρω από την πλατεία.
-Τοποθέτηση στύλων φωτισμού, ώστε να φωτίζεται κατάλληλα ο χώρος, κρήνης από μαντέμι, παγκακιών, κάδων απορριμμάτων και σήμανσης.
Κατασκευή των απαραίτητων δικτύων και Η/Μ
εγκαταστάσεων (ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισμού).
-Συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου και επέκτασή του βάσει ειδικής μελέτης φύτευσης που
εκπονήθηκε από το Γραφείο Πρασίνου του Δήμου
Χανίων.
-Φύτευση πρανών και παρτεριών πέριξ του ενετικού τείχους.
-Κατασκευή αυτόματου συστήματος άρδευσης
πρασίνου.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 800.000 € (με Φ.Π.Α.)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: (18-12-2007)
547.695,77 € (με Φ.Π.Α)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «ΝΕΑΡΧΟΣ Α.Τ.Ε.»
ΠΕΡΑΙΩΣΗ: 26-8-2008
ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ: 551.856.11 € (με Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Π.Ε.Π. Κρήτης 2000-2006/
Κωδ. 2007ΕΠ00230074 της ΣΑΕΠ 002/3 Περιφέρειας Κρήτης /Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α). Είναι ενταγμένο στο Μέτρο
4.2 «Αναβάθμιση Αστικού Περιβάλλοντος και
Ποιότητας Ζωής – Τομέας Πολιτισμού».
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ: Μιχάλης Νταουντάκης, Τοπογράφος Μηχανικός, Αντώνης Μυλωνάς, Αρχιτέκτων
Μηχανικός, Γιάννης Στρογγυλός, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, Σοφοκλής Μαυρομάτης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Γιάννης Καρτάκις, Τεχνολόγος
Γεωπονίας
Σχεδίαση: Μπάμπης Μαργαριτάκης, Σχεδιαστής.n
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ΜΕΤΡΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

MEΓAΛH ΣYMMETOXH
ΣTO ΣEMINAPIO ΓIA TOYΣ EYPΩKΩΔIKEΣ

Ημερίδα, 8 Φεβρουαρίου
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προγραμματίσει ημερίδα με
θέμα: «Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία-Προοπτικές», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 8
Φεβρουαρίου 2010, από τις 17:00 έως τις 21:30,
στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στη Θεσσαλονίκη.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δράσης της ΜΕ Έργων Υποδομής, με σκοπό την πρόκληση διαλόγου σχετικά με την πορεία του έργου,
τα προβλήματα και την επίλυσή τους καθώς και
τις προοπτικές του.
Στην ημερίδα θα γίνει παρουσίαση του έργου της
σχετικής Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ με αντικείμενο «Προβλήματα από την κατασκευή του
Μετρό Θεσσαλονίκης στη λειτουργία της πόλης
& προτάσεις για την αντιμετώπισή τους», το πλήρες κείμενο της οποίας βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΤΕΕ/ΤΚΜ: www.tkm.tee.gr
–Δραστηριότητες-ΟΕ.
Στην εκδήλωση θα κληθούν να συμμετάσχουν οι
αρμόδιοι δημόσιοι φορείς και οργανώσεις επαγγελματιών της πόλης για να καταθέσουν τις προτάσεις τους.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ
16:30-17:00 Προσέλευση
17:00-17:30 Χαιρετισμοί
Ενότητα 1
ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ
17:30-18:00 ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ
18:00-18:30 Κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ-IMPREZILOANSALDO-SELI- ANSALDOBREDA
18:30-19:00 «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ& ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ»
Πορίσματα Ομάδας Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ
19:00-19:30 Διάλειμμα
Ενότητα 2
Α. ΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ
19:30-19:40 ΣΑΣΘ
19:40-19:50 Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης
19:50-20:00 Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
20:00-20:20 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων,
16η Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
Β. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ
20:30-21:30 Παρεμβάσεις
(Κόμματα, Δήμοι ΠΣΘ, ΟΡΘ, Εμποροβιομηχανικό
Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, Σύλλογος Ελλήνων
Συγκοινωνιολόγων, Σύλλογος Εμπόρων Ιστορικού
Κέντρου)
Συμπεράσματα
Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη
Πληροφορίες: Διαβολίτση Κυριακή, e-mail:
Kiriakid@central. tee.gr, T. 2310 883120 F. 2310
883110 n

Περισσότεροι από 350 πολιτικοί μηχανικοί παρακολούθησαν το σεμινάριο Ευρωκωδίκων που
πραγματοποιήθηκε στο τριήμερο 17 – 19 Δεκεμβρίου 2009 σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Η
εκδήλωση διοργανώθηκε από το ΤΕΕ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ
και το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος σε
συνεργασία με την Επιτροπή Ευρωκωδίκων του
τέως ΥΠΕΧΩΔΕ.
Χαιρετισμό απηύθυναν ο γγ της ΔΕ του ΤΕΕ κ.
Ηρακλής Δρούλιας, το μέλος της ΣΠΜΕ κ. Γιάννης
Κοτζαμπασάκης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ κ.
Τάσος Κονακλίδης. Όπως τόνισε ο κ. Κονακλίδης,
οι Ευρωκώδικες βελτιώνουν και διευρύνουν τις
επαγγελματικές δυνατότητες των πολιτικών μηχανικών. «Οι Ευρωκώδικες προέκυψαν από την
ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ενιαίο πλαίσιο ευρωπαϊκών κανονισμών που θα διέπουν τον σχεδιασμό
και τη μελέτη των έργων πολιτικού μηχανικού. Ο
στόχος αυτής της προσπάθειας είναι να καταστήσει
τον Ευρωπαϊκό κατασκευαστικό τομέα πιο ανταγωνιστικό διεθνώς, να βελτιώσει την ασφάλεια των
κατασκευών και να διευκολύνει την ενδοκοινοτική
επαγγελματική κινητικότητα. Ωστόσο, η δομή, η
πληρότητα, η ομοιογένεια, η συνοχή και η συνέπεια των Προτύπων είναι τέτοιες ώστε ήδη άρχισαν
να υιοθετούνται κι από χώρες εκτός ΕΕ», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Επίσης
υπογράμμισε το γεγονός ότι οι μεταφράσεις των
Ευρωκωδίκων που έχουν ολοκληρωθεί εδώ κι ένα
χρόνο από την Επιτροπή του τέως ΥΠΕΧΩΔΕ δεν
έχουν ακόμη εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ. «Σ’ αυτό το
γεγονός οφείλεται και η καθυστέρηση της θεσμοθέτησής τους αλλά και το πρόβλημα διάχυσης της
πληροφορίας στους μηχανικούς. Ένα άλλο ζήτημα
που θα αντιμετωπίσουμε, όταν τα μαθήματα του
σεμιναρίου γίνουν Εθνικά Πρότυπα, είναι το κόστος
προμήθειας τους», πρόσθεσε ο κ. Κονακλίδης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών του σεμιναρίου
παρουσιάστηκαν εννέα Ευρωκώδικες. Πιο συγκεκριμένα: Δράσεις σε δομήματα (Ευρωκώδικας 1), σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
(Ευρωκώδικας 2), σχεδιασμός κατασκευών από
χάλυβα (Ευρωκώδικας 3), σχεδιασμός σύμμικτων
κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα (Ευρωκώδικας 4), σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
(Ευρωκώδικας 5), σχεδιασμός κατασκευών από
τοιχοποιία (Ευρωκώδικας 6), γεωτεχνικός σχεδιασμός (Ευρωκώδικας 7), αντισεισμικός σχεδιασμός
των κατασκευών (Ευρωκώδικας 8) και σχεδιασμός
κατασκευών από αλουμίνιο (Ευρωκώδικας 9).
Το σεμινάριο παρακολούθησαν πολιτικοί μηχανικοί
από τους νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας αλλά
και από τη Λάρισα, το Βόλο, τη Λαμία, την Κοζάνη,
τα Ιωάννινα, την Καβάλα και τα Τρίκαλα. Επρόκειτο
για την τέταρτη και τελευταία εκδήλωση σεμιναρίου καθώς είχαν προηγηθεί των Αθηνών (23 – 25
Νοεμβρίου), της Πάτρας (3 – 5 Δεκεμβρίου) και του
Ηρακλείου (10 – 12 Δεκεμβρίου).
Όπως έγινε γνωστό το ΤΕΕ/ΤΚΜ θα προχωρήσει
στην οργάνωση ειδικών σεμιναρίων με τη μορφή
ταχύρρυθμης επαγγελματικής κατάρτισης, που θα
γίνουν στη Θεσσαλονίκης και στους υπόλοιπους
νομούς της κεντρικής Μακεδονίας.
n Eπιστολή στο TEE για τους Eυρωκώδικες
Μετά από απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο
πρόεδρος του Τμήματος κ. Τάσος Κονακλίδης με
επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΤΕΕ προτεί-

νει την οργάνωση συνάντησης των προέδρων ΤΕΕ
και περιφερειακών τμημάτων με αντικείμενο τη
δωρεάν παραχώρηση ή τη σημαντική μείωση του
κόστους των Ευρωκωδίκων για τους πολιτικούς
μηχανικούς. «Είναι κοινή πεποίθηση ότι το κόστος
προμήθειας των Εθνικών Προτύπων, σύμφωνα με
τις εκτιμήσεις που κυκλοφορούν, θα είναι δυσβάσταχτο για τους συναδέλφους μελετητές και μέλη
μελετητικών γραφείων με περιορισμένο κύκλο
εργασιών. Θα είναι ιδιαίτερα δυσβάσταχτο για τους
νέους μελετητές, οι οποίοι επιπλέον, θα είναι αναγκασμένοι να προμηθευτούν το μεγαλύτερο μέρος
ή και το σύνολο των προτύπων, λόγω της –εκ των
πραγμάτων- μη εξειδίκευσης της επαγγελματικής
τους ενασχόλησης. Άλλωστε, έχει ήδη αρχίσει η
συλλογή υπογραφών μέσω διαδικτύου για τη δωρεάν παραχώρησή τους. Κατά συνέπεια, το ΤΕΕ
οφείλει να αναλάβει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να προβεί σε συνεννοήσεις με τον ΕΛΟΤ και
όλους τους αρμόδιους, αλλά με ορθολογικές και
καλά τεκμηριωμένες προτάσεις», αναφέρεται στην
επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 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 χειροποίητες
κούκλες της Νανάς Παπαδοπούλου, 16 Δεκεμβρίου 2009 - 17 Ιανουαρίου
2010, Κέντρο Πολιτισμού,
Ιερισσός Χαλκιδικής
(www.ierissos.gr)
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 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
& ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ του
Γιώργου Πάλλη, μέχρι 31
Ιανουαρίου 2010, τεχνοχώρος Vlassis.Art.com
(Βεροίας 6, Άνω Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Βασικά με
λεν’ Θανάση», του
Γιώργου Αρμένη, από
τη Λαϊκή Σκηνή του
ΚΘΒΕ, 14 Νοεμβρίου
2009 – 24 Ιανουαρίου
2010, Μονή Λαζαριστών (σκηνή Σωκράτης Καραντινός), 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.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Υμπύ Βασιλιάς», του Αλφρέντ
Ζαρύ, ΚΘΒΕ, μέχρι
24 Ιανουαρίου 2010,
Πειραματική Σκηνή
(Μικρό Θέατρο της
Μονής Λαζαριστών),
Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το
κορίτσι με τα
μαύρα», του Μιχάλη Κακογιάννη,
από το ΚΘΒΕ, 18
Δεκεμβρίου 2009
– 14 Φεβρουαρίου 2010, Εταιρεία
Μακεδονικών
Σπουδών, Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Η Βαβυλωνία», του Δημητρίου Κ. Βυζάντιου, ΚΘΒΕ, μέχρι 17 Ιανουαρίου 2010, Βασιλικό Θέατρο, Θεσσαλονίκη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ο Σιμιγδαλένιος» του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου,
από την Παιδική
Σκηνή του ΚΘΒΕ,
3 Νοεμβρίου 2009
– 25 Απριλίου 2020,
Βασιλικό Θέατρο,
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.
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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Ευγενίας Αποστόλου, 19 Δεκεμβρίου
2009 – 19 Φεβρουαρίου 2010, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.

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 ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ με τίτλο «Δικτατορία 1967-1974, η έντυπη αντίσταση», 17 Νοεμβρίου 2009 – Φεβρουάριος 2010, Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας – Θράκης, αίθουσα Ιδρύματος (Μορκεντάου 1), 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.

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.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΕΚΘΕΣΗ φοιτητικών εργασιών των Εργαστηρίων
του ακαδημαϊκού έτους
2008-2009, με τίτλο ‘10
studios Αρχιτεκτονικής’
του Β’ Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, 18 - 31
Ιανουαρίου 2010, εκθεσιακός χώρος Πολυτεχνικής
Σχολής, 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 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 12Γιαννιτσών, περιοχή
City Gate), Θεσσαλονίκη.

ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: ‘Τα
studios Αρχιτεκτονικής στον 21ο αιώνα’, 18
Ιανουαρίου 2010, Β’ Τομέας Αρχιτεκτονικού και
Αστικού Σχεδιασμού του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων
του ΑΠΘ, εκθεσιακός χώρος Πολυτεχνικής Σχολής,
Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα: «Μετρό Θεσσαλονίκης: Πορεία-Προοπτικές», Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010,
ΤΕΕ/ΤΚΜ, αμφιθέατρο
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. Αλεξάνδρου 49), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Supersurfaces», μια
εγκατάσταση της Σοφίας
Βυζοβίτη, 12 Δεκεμβρίου 2009 – 17 Ιανουαρίου 2010 (είσοδος μόνο
για μέλη), EPISODE 03,
χώρος The Archive (Μητροπόλεως 127), Θεσσαλονίκη.
ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα
«Στερεά Καύσιμα από
Υπολείμματα Αγροτικής
και Δασικής Βιομάζας», 5
Φεβρουαρίου 2010, Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ)/ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ
ΑΕ, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου “MORE
(Ενεργειακή Αξιοποίηση
Στερεών Υπολειμμάτων
Ελιάς)” του προγράμματος Intelligent EnergyEurope, στο πλαίσιο της
έκθεσης AGROTICA, ΔΕΘ
(συνεδριακό Κέντρο «Ν.
Γερμανός», αίθουσα Β),
Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ φοιτητικών
εργασιών της Biennale
Αρχιτεκτονικής Τοπίου της
Βαρκελώνης 2008, από 5
Φεβρουαρίου 2010, Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ
και Δήμος ΘεσσαλονίκηςΑντιδημαρχία Αρχιτεκτονικού, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη.
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.

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.
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ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ
ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ_CUOMO:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 1991-2009
Βιβλιοπαρουσίαση

Με δύο σημαντικές εκθέσεις αρχιτεκτονικού περιεχομένου, μια ημερίδα και μια ενδιαφέρουσα διάλεξη, υποδέχεται το 2010 το Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του ΑΠΘ. Πρόκειται για τη διοργάνωση «10 studios
Αρχιτεκτονικής», που ξεκινά στις 18/1/2010 και την
έκθεση φοιτητικών εργασιών της Biennale Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Βαρκελώνης 2008, η οποία
εγκαινιάζεται στις 5/2.
Αναλυτικότερα, τη Δευτέρα 18.1.2010 και ώρα 13.30,
στον εκθεσιακό χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής,
εγκαινιάζεται η έκθεση ‘10 studios Αρχιτεκτονικής’
του Β’ Τομέα Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ.
Στην έκθεση, που θα διαρκέσει ως τις 31 Ιανουαρίου, παρουσιάζεται επιλογή φοιτητικών εργασιών των
εργαστηρίων του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009. Το
συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο Τάσος Τέλλιος.
Για το Σχεδιασμό και την επιμέλεια της έκθεσης
συνεργάστηκαν οι: Μαρία Δανιήλ, Τάσος Τέλλιος
και Βανέσσα Τσακαλίδου. Συνεργάστηκαν επίσης
οι φοιτητές αρχιτεκτονικής Σοφία Αβραμοπούλου,
Παρίνα Βασιλοπούλου, Διονύσης Δικέφαλος, Μαργαρίτα Κουλικούρδη, Θοδωρής Κύττας και Βασίλης
Χλωροκώστας. Τη γραφιστική επιμέλεια ανέλαβε η
Φωτεινή Φιλοξενίδου
Με την ευκαιρία της έκθεσης διοργανώνεται ημερίδα στις 18/1, στην οποία αφενός οι διδάσκοντες
παρουσιάζουν τα θέματα και τις επιλογές των Εργαστηρίων και αφετέρου προσκαλεσμένοι διδάσκοντες από άλλα Τμήματα συζητούν με θέμα: ‘Τα
studios Αρχιτεκτονικής στον 21ο αιώνα’. Η ημερίδα
θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι
τις 5.30 το απόγευμα.
Στο μεταξύ, την Παρασκευή 5.2.2010 και ώρα 19.00
εγκαινιάζεται στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης η έκθεση φοιτητικών εργασιών της Biennale
Αρχιτεκτονικής Τοπίου της Βαρκελώνης 2008. Την
εκδήλωση συνδιοργανώνουν το Τμήμα Αρχιτεκτόνων
του ΑΠΘ και ο Δήμος Θεσσαλονίκης-Αντιδημαρχία
Αρχιτεκτονικού.
Η έκθεση παρουσιάζει 260 projects από 24 χώρες
και 54 Σχολές σε χώρο 100 μ2, μαζί με 30 εργασίες
από τα προγράμματα master in Barcelona: Master
Degree in Landscape και the Master in Landscape
Architecture.
Στα εκθέματα συμπεριλαμβάνονται τα έργα των Σχολών Αρχιτεκτονικής, που διακρίθηκαν από διεθνή
κριτική επιτροπή (1 βραβείο και 2 έπαινοι) και σε
αυτά συμπεριλαμβάνεται το ΑΠΘ που τιμήθηκε με
έπαινο για τη συμμετοχή του με θέματα των studios
αρχιτεκτονικής και του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Τμήματος του ΑΠΘ.
Με την ευκαιρία της έκθεσης θα δοθεί διάλεξη από
τον καθηγητή του IUAV (Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας), Ε. Fontanari, μέλος
της διεθνούς κριτικής επιτροπής, που απένειμε τα
βραβεία στις Σχολές Αρχιτεκτονικής. n

Οι αστικοί τόποι βρίσκονται σε διαδικασία διαρκούς
μετασχηματισμού. Ιδίως σε χώρες όπως η Ελλάδα
όπου το ιστορικό πλαίσιο είναι τόσο πυκνό και συχνά διαρρηγμένο. Στο λεύκωμα «ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ_
CUOMO ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ 1991-2009», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις ΙΑΝΟS, «κατατίθενται»
ενδιαφέρουσες προτάσεις για το χώρο της πόλης,
είτε αυτές αφορούν τη Ν.Παραλία Θεσσαλονίκης
είτε την περιοχή Καπνεργάτη στην Καβάλα είτε την
πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα ή τα Νεώρια Ηρακλείου και το Νέο Φάρο Βόλου.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ 1991 και 2009 για τον
Πρόδρομο Νικηφορίδη και τον Bernard Cuomo
χαρακτηρίζεται από συγκινησιακές και θεωρητικές
προσεγγίσεις του χώρου της πόλης. Οι μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν δημιουργούν τεχνητά τοπία∙
του τεχνητού αντιληπτού ως προσωπικό ίχνος στο
τοπίο. Άλλες μελέτες, με αφορμή διαγωνισμούς,
βραβευμένες ή μη, πραγματοποιημένες ή όχι, μαρτυρούν μια θέση απέναντι στο μετασχηματισμό τοπίων ή αστικών τόπων.
Η πρόταση για τον ανασχεδιασμό του άξονα της
Αριστοτέλους αποτελεί σημαντική στιγμή για τους
Νικηφορίδη και Cuomo, γύρω από το σύνθετο και
ιδιότυπο πλαίσιο των ελληνικών πόλεων και πιο συγκεκριμένα της Θεσσαλονίκης.
Το 2009 τους απονεμήθηκε το Βραβείο Αρχιτεκτονικής για την πενταετία 2004-2008 από το Ελληνικό
Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής. Προηγήθηκαν άλλα βραβεία σε διεθνείς, πανευρωπαϊκούς και πανελλήνιους διαγωνισμούς.
Στο βιβλίο, έκτασης 208 σελίδων, οι μελέτες παρουσιάζονται μέσα από επτά θεματικές ενότητες:
*Οικειοποίηση – η κατάκτηση του δημόσιου χώρου
Ανάπλαση Νέας Παραλίας, περιοχής Φαλήρου και
Καπνεργάτη στην Καβάλα, πλατείας Γάτσου στη
Θεσσαλονίκη, Συντάγματος στην Αθήνα και περιοχής της Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη
*Ανάδυση – η συμφιλίωση των επάλληλων πόλεων
Ανασχεδιασμός του Μνημειακού Άξονα της Αριστοτέλους και αρχαιολογικού χώρου Ιασονίδου στη
Θεσσαλονίκη
*Επανένταξη – η απόδοση των αστικών θυλάκων
Ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Κοιμητηρίων Ευαγγελίστριας, Ελληνικού, Δυτικού Τόξου, Ολυμπιακού

Χωριού και Μεταξουργείου στην Αθήνα.
*Οριοθέτηση – η αναγνώριση της εσωστρέφειας
Θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος, Βιομηχανικό κτίριο, Κτίριο Διοίκησης, Θερμοκοιτίδας
και Επιχειρηματικό Κέντρο στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Νέα Κοιμητήρια Θέρμης και νέα κτίρια
κατοικιών στη Μενεμένη Θεσσαλονίκης.
*Πλήρωση – η ενίσχυση του ορίου
Νέο κτίριο για το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
Τ.Κ.Μ. και στην Παλιά Παραλία Θεσσαλονίκης.
*Συνέχεια – η διάχυση του δημόσιου χώρου
Πολιτιστικό Κέντρο και Θέατρο της Μενεμένης, Ακαδημία Γραμμάτων και Πολιτισμού της Καλαμαριάς,
Νέος Φάρος Βόλου και IANOS - ΑΛΥΣΙΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.
*Συνύπαρξη – η συν-κατάθεση του άλλου
Ανάπλαση Νεωρίων Ηρακλείου, νέο κτίριο στην
πρώην σχολή CAZES στη Θεσσαλονίκη, Εκθεσιακοί
χώροι KOURASANIT, Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης και Ελληνικός Κήπος στην EXPO
κηποτεχνίας στη Shenyang / Κίνα. n

ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΠΟ ΔΑΣΙΚΑΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
Ημερίδα, 5 Φεβρουαρίου

Ημερίδα με θέμα «Στερεά Καύσιμα από Υπολείμματα Αγροτικής και Δασικής Βιομάζας» διοργανώνει στις 5 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη,
το Περιφερειακό Ενεργειακό Κέντρο Κεντρικής
Μακεδονίας (ΠΕΚΚΜ)/ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ., σε συνεργασία με τον Δήμο Αγίου Γεωργίου.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού έργου “MORE - Ενεργειακή Αξιοποίηση Στερεών Υπολειμμάτων Ελιάς” του προγράμματος Intelligent Energy-Europe. Οι εργασίες
της θα φιλοξενηθούν στο συνεδριακό κέντρο «Ν.
Γερμανός» της HELEXPO-ΔΕΘ, στο πλαίσιο της
διεθνούς έκθεσης AGROTICA.
Στόχος της ημερίδας είναι να κατατεθούν απόψεις
για τη δυνατότητα ενεργειακής αξιοποίησης των
δασικών & αγροτικών υπολειμμάτων και τη μετατροπή αυτών σε «συσσώματα» (pellets), για καύση και παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Η είσοδος στην ημερίδα, που θα ξεκινήσει
στις 9 το πρωί και θα ολοκληρωθεί στις 2 μετά το
Στο τεύχος 388/ 01.01.
μεσημέρι, είναι ελεύθερη.
2010 χτύπησε και πάλι
Θα παρουσιαστούν εισηγήσεις για: την παραγωγή
ο δαίμονας του τυποpellets από αγροτικά υπολείμματα, το πυρηνόξυλο
γραφείου και στην παως στερεό καύσιμο στην περιοχή της Κρήτης, τα
ρουσίαση του βιβλίου
υποπροϊόντα και υπολείμματα ελαιοκομίας και τις
για το νέο κτήριο της ΤτΕ
προϋποθέσεις αξιοποίησής τους, την τυποποίηση
μπήκε λάθος εξώφυλλο.
στερεών βιοκαυσίμων και την ενεργειακή αξιοποίΙδού το σωστό. n
ησή τους, την ολοκληρωμένη διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση απορριμματικής βιομάζας και
τα ζητήματα ανάστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας,
τα «Pellets»-συσσωματώματα βιομάζας ως μια
άλλη ματιά στα πολύτιμα άχρηστα υπολείμματα και
την ενεργειακή αξιοποίηση υπολειμμάτων κορμοπλατείας για παραγωγή MDF & Pellets. n

Ο ΔΑΙΜΟΝΑΣ ΤΟΥ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ
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ΤΕΧΝΗΤΑ ΑΔΡΑΝΗ: H ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ
ανακύκλωση βρίσκει ιδιαίτερη ανταπόκριση στην
Ελλάδα σε σύγκριση με λοιπές ευρωπαϊκές χώρες
(Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία) και μάλιστα σε προϊόντα
υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Η βιομηχανία κατεργασίας χάλυβα θεωρείται από Το κύριο πλεονέκτημα της σωστά επεξεργασμένης
τις πιο ρυπογόνες βιομηχανίες στον κόσμο, όχι σκωρίας ηλεκτρικού κλιβάνου είναι οι άριστες μημόνο από την άποψη της κατανάλωσης ηλεκτρι- χανικές ιδιότητες που ικανοποιούν πλήρως τις εγκής ενέργειας αλλά κυρίως από τα βιομηχανικά χώριες προδιαγραφές αδρανών για την κατασκευή
παραπροϊόντα που απορρέουν από τις γραμμές επιφανειακών επιστρώσεων και συγκεκριμένα
παραγωγής. Παρόλα αυτά οι καινοτόμες τεχνολο- αντιολισθηρών ταπήτων. Η χρήση των συγκεκριμέγίες δε μείωσαν δραστικά μόνο τις ενεργοβόρες
δραστηριότητες και τους ρύπους αλλά παράλληλα
έδωσαν λύση σε ένα οξύ περιβαλλοντικό πρόβλημα μετατρέποντας τη σκωρία σε προϊόν υψηλών
προδιαγραφών.
Ιωάννης Λιάπης, Π, BEng, MSc, DIC, Υποψήφιος Διδάκτωρ Α.Π.Θ.
ΑΕΙΦΟΡΟΣ Εταιρία Επεξεργασίας Μετάλλων ΑΕ

Εικόνα 2. Ανάλωση αδρανών σκωρίας (t ανά έτος) της
εταιρίας ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ του ομίλου ΣΙΔΕΝΟΡ *

Εικόνα 1. Ασφαλτόστρωση λεπτής αντιολισθηρής
στρώσης κατά το άρθρο ΣΤ6 της Τ.Σ.Υ.

Η τεχνολογία των ηλεκτρικών κλιβάνων τήξης του
παλαιοσίδηρου είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη
μορφή ανακύκλωσης παλαιών μετάλλων. Η συνολική ποσότητα παλαιών σιδήρων που ανακυκλώθηκε το 2008 ξεπερνά τα 1,44 δισεκατομμύρια
τόνους ενώ αποτελεί και το υλικό με το μεγαλύτερο
ποσοστό ανακύκλωσης παγκοσμίως. Βασικότερο
συμπαράγωγο βάσει ποσοτήτων αποτελεί η σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου.
Οι «σκωρίες» είναι μεταλλουργική έκφραση που
περιγράφει γενικά τα μη μεταλλικά ορυκτά συστατικά μέρη και διακρίνονται από τις τέφρες, που
αποτελούν κατάλοιπα καύσης. Η σκωρία του ηλεκτρικού κλιβάνου είναι ένα βιομηχανικά ληφθέν
τεχνητό πέτρωμα, του οποίου η χημική σύνθεση,
η ορυκτολογική σύσταση και οι μηχανικές ιδιότητες είναι ανάλογες των μαγματικών πετρωμάτων
(π.χ. Βασάλτης ή γρανίτης). Η ποσότητα σκωρίας
ηλεκτρικού κλιβάνου που παράγεται στην Ελλάδα
αγγίζει τους 400.000 τόνους ετησίως.

Σε κάθε χαλυβουργείο στην Ελλάδα παράγονται
τρία είδη σκωριών, η σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου
(electric arc furnace slag), η σκωρία κάδων (ladle
slag) και η σιδηρούχα σκωρία (mill scale). Ένα μόνο
είδος σκωρίας, η σκωρία ηλεκτρικού κλιβάνου και
μόνο κατόπιν ειδικής επεξεργασίας δύναται να
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παραγωγή
ποιοτικών αδρανών, κατάλληλων για αντιολισθηρές ασφαλτικές στρώσεις, ποιοτικά ανώτερων των
φυσικών σκληρών αδρανών. (Πίνακας 1)
Εν αντιθέσει με τα συνήθως γραφόμενα η Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρηθεί ουραγός στην ανακύκλωση σκωριών. Αντιθέτως η συγκεκριμένη

νών αέρος ενώ παράλληλα η ενδεδειγμένη χρήση
αδρανών υψηλών μηχανικών ιδιοτήτων επιτυγχάνει
την κατασκευή τάπητα αυξημένης αντοχής, ελαστικότητας, με μεγαλύτερη αντίσταση στη γήρανση. Η
χρήση των συγκεκριμένων σφραγιστικών ταπήτων
είναι συνήθης πρακτική στους αεροδιαδρόμους
προσγειοαπογειώσεων των αεροδρομίων καθώς
και στη συντήρηση φθαρμένων αντιολισθηρών ταπήτων, όπου η σφράγιση της επιφάνειας και η αντι*Τα στοιχεία του άρθρου αναφέρονται στα στοιχεία
της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΕ, πρωτοπόρου εταιρίας ανακύκλωσης αδρανών σκωρίας στην Ελλάδα.
Δείκτης

Σκωρία ηλεκτρικού
κλιβάνου

Φυσικό σκληρό
αδρανές

Όρια Τ.Σ.Υ.

Επιμήκων

7,9

13-18

<20

Πλακοειδών

9,2

15-20

<30

PSV

64

52-58

>62

LA

13

17-22

<22

AAV

2,3

3-5

<6

ACV
13
νων αδρανών στην οδοποιία και δη σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, αυτοκινητόδρομους και γενικό- Πίνακας 1
τερα σε οδούς με μεγάλες απαιτήσεις αντίστασης
σε ολίσθηση συντελεί στην αναβάθμιση του οδικού
Σκωρία
Φυσικό σκληα/α
ηλεκτρικού
δικτύου στον τομέα της ασφάλειας. Η ποιότητα δε
ρό αδρανές
κλιβάνου
των οδοστρωμάτων αυτών είναι εφάμιλλη ποιοτικά
των δικτύων αυτοκινητοδρόμων στις υπόλοιπες ευΑλλοίωση φυσικού τοπίου
Όχι
Ναι
ρωπαϊκές χώρες. (Πίνακας 2)
Ανάλωση φυσικών πόρων
Όχι
Ναι
Βάσει της Τεχνικής Συγγραφής Υποχρεώσεων
Ανακύκλωση
Ναι
Όχι
υπάρχουν τρείς τύποι ασφαλτικού σκυροδέματος
αντιολισθηρών επιστρώσεων που διακρίνονται ανάΕξοικονόμηση ενέργειας (χρήση εκρηκτι- Ναι
Όχι
λογα με το πάχος στρώσης (2,5cm και 4cm) και τη
κών, εξόρυξη, μηχανική εξόρυξη κτλ.)
συνεχή ή ασυνεχή διαβάθμιση και συνεπώς τραχύΕκπομπές στον αέρα (σωματίδια λόγω θραύσης) Όχι
Ναι
τητα της μακροϋφής του τάπητα. (Πίνακας 3)
Εκπομπές στο νερό
Όχι
Όχι
Σε συνδυασμό δε με την ασύγκριτη ανθεκτικότητα
σε φθορά και απότριψη των αδρανών της σωστά
Εκπομπές στο έδαφος
Όχι
Όχι
επεξεργασμένης σκωρίας κατασκευάζονται αντιΜηχανικές Ιδιότητες
Υψηλές
Χαμηλές
ολισθηροί τάπητες με σαφώς μεγαλύτερο χρόνο
Σταθερότητα ποιότητας
Ναι
Όχι
ζωής. Η οικονομία της χρήσης των αδρανών αυτών από πλευράς κατασκευαστών είναι δεδομένη
Ποσοστό ασφάλτου κ.β. ασφαλτομίγματος
Μικρό
Μεγάλο
παρέχοντας αδρανή με τη μέγιστη καθαρότητα σε
Συμβολή στο χρόνο ζωής του ασφαλτοτάπη- 5+ έτη
2-4 έτη
περιεκτικότητα άμμου, μικρότερο ποσοστό ασφάλτα πριν τη συντήρηση
του σε όλους τους τύπους ασφαλτικού σκυροδέμαΣυμβολή στην οδική ασφάλεια
Ναι
Ναι
τος και σε τιμές χαμηλότερες των φυσικών αδρανών,
πάντα με τη διασφαλισμένη ποιότητα των τυποποι- Πίνακας 2
ημένων, βιομηχανικά παραγόμενων προϊόντων. Τα
αδρανή σκωρίας έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη
Τύπος 1,
Τύπος 2,
α/α
Άρθρο ΣΤ6
επιτυχία σε όλους τους τύπους. Κατεξοχήν παραδείγάρθρο ΣΤ4 άρθρο ΣΤ4
ματα αποτελούν οι εφαρμογές σε ΑΤΤΙΚΗ Οδό, Εγνα3 - 4cm
3 - 4cm
2,5cm
τία Οδό, ΠΑΘΕ με πιο πρόσφατη την ολοκλήρωση του Πάχος στρώσης
έργου στο Πέταλο του Μαλιακού.
Υφή ασφαλτοτάπητα
Ημιτραχεία
Τραχεία
Τραχεία
Σύνθεση

Πυκνή

Ανοιχτή

Ανοιχτή

Κοκκομετρική διαβάθμιση αδρανών

Συνεχής

Ασυνεχής

Ασυνεχής

Αναλογίες σύνθεσης ασφ/μίγματος

50% σκωρία

50% άμμος

65% σκωρία

35% άμμος

95% σκωρία

5% παιπάλη

Εικόνα 3. Κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα στην παράκαμψη Αγ. Κωνσταντίνου στο φονικό πέταλο του Μαλιακού

Κενά αέρος % συμπ. ασφαλτομίγματος

4-6

8 - 12

6 - 15

Ποσοστό ασφάλτου % κ.β.

5-6

4,5 – 5,5

5,5– 6,2 κοινή άσφαλτος

Πέραν των αντιολισθηρών στρώσεων ασφαλτοσκυ- ασφαλτομίγματος
ροδέματος, αδρανή σκωρίας χρησιμοποιούνται για
τους λεπτούς σφραγιστικούς τάπητες τύπου slurry 5,7 – 6,4 τροποποιημένη
seal. Στόχος του συγκεκριμένου τύπου ψυχρού Πίνακας 3
ασφαλτομίγματος είναι η ελαχιστοποίηση των κε-
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ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ,
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
Tρεις εκθέσεις ντοκουμέντων
Επιμέλεια: Ελένη Βρετζάκη, Α
Η ιστορία δε γράφεται μόνο σε βιβλία. Γράφεται και σε
εφημερίδες, αποτυπώνεται σε παράνομες προκηρύξεις
και αντανακλάται σε έντυπα. Οι δρόμοι της ιστορίας και της
δημοσιογραφίας συναντώνται και τα σημεία όπου τέμνονται
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον –ιδίως σε περιόδους
με περιορισμένη ελευθερία έκφρασης.
Κομμάτια της ελληνικής ιστορίας, από τα τέλη του 18ου
αιώνα μέχρι την Εθνική Αντίσταση και αργότερα τα χρόνια
της Δικτατορίας, παρουσιάστηκαν σε τρεις εκθέσεις ντοκουμέντων, που διοργάνωσε στα γραφεία του (Μορκεντάου
1) το Μορφωτικό Ίδρυμα Ένωσης Συντακτών Ημερήσιων
Εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ).
Οι πρωτοπόροι Έλληνες δημοσιογράφοι Μαρκίδες Πούλιου που έδρασαν στα τέλη του 18ου αιώνα, αποτέλεσαν το
αντικείμενο της πρώτης έκθεσης. Αυτή περιελάμβανε δυο
τόμους της «Εφημερίδος», της πρώτης ελληνικής εφημερίδας και 19 εκδόσεις βιβλίων που δημιουργήθηκαν στο
τυπογραφείο των Μαρκίδων Πούλιου στη Βιέννη, κειμήλια
που προσέφερε η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Σιάτιστας, τόπος καταγωγής τους.
Η έκθεση πλαισιωνόταν με αναπαραγωγές αρχειακών εγγράφων που μαρτυρούσαν την πατριωτική δράση των τυπογράφων και κατόπιν δανεισμού από τη βιβλιοθήκη της

φωτογραφίες: Ντίνος Μιχαήλ

Κοζάνης εκτέθηκε ένα από τα ελάχιστα σωζόμενα πλήρη
αντίτυπα της Χάρτας του Ρήγα Βελεστινλή.
Το 2008 διοργανώθηκε η έκθεση: «Ο παράνομος Τύπος στη
Βόρεια Ελλάδα - Εθνική Αντίσταση 1941-44», που αναφερόταν σε ένα από τα σκοτεινότερα κομμάτια της νεότερης
ελληνικής ιστορίας, στην περίοδο της κατοχής. Εκτέθηκαν
πάνω από 100 πρωτότυπα φύλλα και προκηρύξεις που γράφτηκαν και τυπώθηκαν σε συνθήκες απόλυτης παρανομίας.
Στις 17 Νοεμβρίου 2009 ξεκίνησε η τρίτη σε σειρά έκθεση
ντοκουμέντων που αυτή τη φορά αναφέρεται στην έντυπη
αντίσταση κατά της διάρκεια της δικτατορίας. Σε αυτήν
εκτίθενται 200 τεκμήρια που εκδόθηκαν και διακινήθηκαν
σε συνθήκες παρανομίας ή στα όρια της νομιμότητας, μέσα
και έξω από τα ελληνικά σύνορα από το 1967 έως το 1974.
Συντελεστές:
Οργανωτική Επιτροπή: Χρίστος Ζαφείρης, Ηλίας Κουτσούκος, Δήμητρα Κεχαγιά, Γιάννης Κοτσιφός
Μουσειολογική μελέτη-Σχεδιασμός έκθεσης-Κατασκευή:
Τέτραγκον, υπ. έργου: Ελένη Βρετζάκη
Επιστημονική επιμέλεια-κείμενα: Βαγγέλης Καραμανωλάκης
Γραφιστική επιμέλεια: Θανάσης Γεωργίου
Εποπτεία-συντονισμός: Χρίστος Ζαφείρης

n Αρχές μουσειολογικής οργάνωσης
Οι τρεις εκθέσεις παρουσιάζουν κοινά στοιχεία στο
περιεχόμενο τους. Αναζητούν σημεία τομής της
δημοσιογραφίας με την ιστορία σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους όπου η ελευθερία της έκφρασης ήταν περιορισμένη: η πρώτη εμφάνιση του
ελληνικού διαφωτισμού κάτω από το σκληρό πρόσωπο της οθωμανικής αυτοκρατορίας στην αυγή
του ελληνικού τύπου το 1790, η δημοσιογραφική
προσφορά κάτω από τις συνθήκες της απόλυτης
παρανομίας της περιόδου 1941-44, και τα τεκμήρια
της δημόσιας απαξίωσης και έντυπης αντίστασης
στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.
Με σκοπό την πλήρη ανάπτυξη αυτής της κεντρικής ιδέας και με σαφή στόχο την εκτίμηση της έννοιας της ελευθεροτυπίας, η οργάνωση των τριών
θεματολογικών αξόνων παρουσιάζει πολλά κοινά
σημεία. Ξεκινά από την ένταξη των εκθεμάτων στο
ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό και πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο τυπώθηκαν, και καταλήγει στις
ειδικές συνθήκες, στους τρόπους και τόπους παραγωγής και διακίνησης, στους πρωτεργάτες, δημοσιογράφους, οργανώσεις και προσωπικότητες που τα
δημιούργησαν.
Στη μουσειολογική οργάνωση των εκθέσεων τα
έντυπα, που αποτελούν κατ’ ουσία το εκθεματικό
υλικό, δεν αποκτούν εμβληματική προβολή, αλλά δίνουν την αφορμή μέσα από την οποία ο επισκέπτης
ξετυλίγει το νήμα της κεντρικής ιδέας. Οι ομάδες
τους αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εκθέσεων γύρω
από την οποία αναπτύσσονται οι εκθεματικές ενότητες, οι οποίες παρουσιάζουν εξελικτική σχέση μεταξύ
τους και η επόμενη στηρίζεται στην προηγούμενη.
Η ροή των επισκεπτών είναι μονοσήμαντη, με σαφή
αρχή, μέση και τέλος, δεν είναι μονότονη, παρουσιάζει εντάσεις, σημεία που επιζητούν μεγαλύτερη
προσοχή και προκαλούν τη συμμετοχή.
Στην πρώτη έκθεση δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην προβολή της «Εφημερίδος» και στη Χάρτα του
Ρήγα. Στη δεύτερη «φωτίζονταν» οι προσωπικότητες που πάλεψαν κρυφά για την ελεύθερη έκφραση
με κάθε κόστος. Τέλος, στην έκθεση για την έντυπη
αντίσταση στη δικτατορία, όπου η μνήμη είναι νωπή,
τα σημεία των εντάσεων είναι διάσπαρτα, ορατά σε
πρώτη ή δεύτερη ανάγνωση.
Και οι τρεις εκθέσεις χαρακτηρίζονται από τη «συνομιλία» εντύπων και εποπτικού υλικού, ώστε να
δημιουργούνται ενιαία εκθεματικά σύνολα, εφόσον
έγινε η προσπάθεια συνθεώρησης του ντοκουμέντου με τις ιστορικές συνθήκες που το γέννησαν.
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n Ο εκθεσιακός σχεδιασμός
Οι δεσμοί ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τα εκφραστικά μέσα με το περιεχόμενο των εκθέσεων είναι στενοί.
Οι τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στοχεύουν στη βιωματική αντίληψη των εκθέσεων και βοηθούν στην απόκτηση «δημιουργικής συνείδησης».
Οι μουσειογραφικές μελέτες διαφοροποιούνται ώστε
κάθε μια από τις εκθέσεις να έχει τη δική της ταυτότητα. Με βάση τα δεδομένα του υπάρχοντος κελύφους,
τα στοιχεία υποδομής, προθήκες, κατακόρυφα διαχωριστικά, φωτισμός κ.ά. οι αναπαραστατικοί κώδικες
προέρχονται από το κοινωνικό και πολιτικό υπόβαθρο
της κάθε ιστορικής περιόδου. Η οπτική γλώσσα χρησιμοποιεί σύμβολα και η αρχιτεκτονική τα μεταφράζει
σε χρώματα, μορφές, υφές, φωτισμό, κίνηση, φιλοξενώντας σκηνογραφικά στοιχεία τα οποία ενίοτε γίνονται
αντιληπτά σε δεύτερη ανάγνωση.
Στην πρώτη έκθεση η αρχιτεκτονική γλώσσα διατηρεί τη
σαφήνεια και ακρίβειά της. Η συντακτική της δομή ήταν
απλή, ώστε επάνω της να στηριχθούν οι μελλοντικές εκθέσεις. Εδώ ανιχνεύτηκαν οι δυνατότητες του χώρου και
αυτή η έκθεση έδωσε την κατασκευαστική υποδομή για
τις δυο επόμενες.
Στη δεύτερη, (Εθνική Αντίσταση 41-44), ο χώρος δραματοποιείται, η μυθοπλασία δρα υπαινικτικά. Ο επισκέπτης «βιώνει» την έκθεση και μπορεί να μην αντιληφθεί
τις λεπτομέρειές της. Τα χρώματα είναι σκοτεινά, ο
φωτισμός εστιασμένος σημειακά και οι υφές αδρές.
Οι ανθρώπινες φιγούρες δραματικές, αναδύονται
εμβληματικά. Τους κρυφούς πρωταγωνιστές, δημοσιογράφους και τυπογράφους, ο επισκέπτης τους ανακαλύπτει μέσα στο ανώνυμο πλήθος, πίσω από μισόκλειστα παράθυρα. Μια καρδιά που χτυπάει αργά είναι
ο ήχος που ακούγεται κάτω από τη σκιά του γερμανού
φαντάρου και στο βάθος η φωνή του Μ. Αναγνωστάκη
μιλάει για τα φοιτητικά χρόνια στην κατοχή.
Εφέτος, (η έντυπη αντίσταση στη χούντα), ο χώρος
είναι άσπρος, αποστειρωμένος σα γύψος. Ακούγονται
ψίθυροι. Μπετονόβεργες γίνονται φίδια, τα τσιρότα,
λεζάντες εντύπων. Οι στρατοκράτες είναι αποτρεπτικές μαριονέτες και από την «κοιλιά» του συστήματος
βγαίνει η έντυπη αντίσταση. Τα στοιχεία σκηνογραφίας
είναι πιο έντονα. Ο εκθεσιακός σχεδιασμός αφήνεται
στον υποκειμενισμό και παίρνει θέση.

Εκατόν πενήντα έντυπα συγκροτούν τον ιστό της έκθεσης. Φωτογραφίες, αφίσες, περιοδικά, φυλλάδια,
εφημερίδες και προκηρύξεις εικονογραφούν τα
μείζονα γεγονότα της περιόδου μαζί με αρχειακά
τεκμήρια των αντιδικτατορικών ομάδων και οργανώσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή έως το τέλος Φεβρουαρίου 2010.

Τα έντυπα και αντικείμενα που εκτίθενται προέρχονται από τα αρχεία και τις συλλογές των παρακάτω
φορέων και προσώπων:
Α.Σ.Κ.Ι., Ε.Λ.Ι.Α., Ε.Δ.Ι.Α., Ε.Μ.Ι.Α.Ν., Σ.Φ.Ε.Α., Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Εταιρεία Διάσωσης
Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 Κ. & Δ. Μακεδονίας,
Χ. Ζαφείρης, Μ. Κανδυλάκης. n
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προχωρά με γρήγορους ρυθμούς το κτίσιμο και των
περιφερειακών κτιρίων. Κύριο συστατικό το γυαλί
και το μέταλλο.
(Έθνος 21/12/2009

ΣΕΓΜ και τους μελετητές να ανταποκριθούν στην
πρόσκληση του υπουργείου και να καταθέσουν τις
προτάσεις τους.
(Το Βήμα 19/12/2009)

«ΠΛΗΡΩΝΩ ΟΣΟ ΠΕΤΑΩ»: ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΩΝ ΜΕ BARCODE!
ΟΙ ΕΜΙΡΗΔΕΣ ΧΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟ- Για πρώτη φορά στην Ελλάδα τα νοικοκυριά που
ΝΤΟΣ
παράγουν λιγότερα απορρίμματα και επιδεικνύουν καλύτερες επιδόσεις στην ανακύκλωση θα
ανταμείβονται καταβάλλοντας χαμηλότερα δημοτικά τέλη. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με την
επωνυμία «Πληρώνω όσο Πετάω» θα εφαρμοστεί
αρχικά πιλοτικά σε 1.500 σπίτια στον Δήμο Ελευσίνας, αλλά η εμπειρία θα αξιοποιηθεί στη συνέχεια και από άλλους δήμους. Πρόκειται για ένα
σύστημα τιμολόγησης των υπηρεσιών διαχείρισης
αποβλήτων που προσφέρουν οι ΟΤΑ και βασίζεται
στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». Τα δημοτικά τέλη που θα καταβάλλει κάθε νοικοκυριό θα
συνδέονται με την ποσότητα των απορριμμάτων
του που θα καταλήγουν στα... σκουπίδια (και άρα
στους ΧΥΤΑ) και με αυτόν τον τρόπο δίνεται στους
δημότες ένα κίνητρο για να συμμετέχουν ενεργά
στην ανακύκλωση και την κομποστοποίηση. Ήδη,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το σύστημα εφαρμόζεται με επιτυχία σε 14 κράτη-μέλη (όχι σε εθνικό
επίπεδο αλλά σε ορισμένους δήμους). Σε επιλεγμένη περιοχή της Ελευσίνας, το «Πληρώνω όσο
Πετάω» θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε επιλεγμένα
νοικοκυριά μέσα στο 2010. Στους δημότες που θα
Φωτογραφία από την ιστοσελίδα της εφημερίδας συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα διανεμηθούν
ειδικές σακούλες απορριμμάτων, οι οποίες για
«Εθνος»
λόγους αναγνώρισης του κατόχου θα διαθέτουν
Μια πόλη που υποφέρει από το σύγχρονο τρόπο ένα barcode (κωδικός προϊόντος) για κάθε δημόανάπτυξης των αστικών κέντρων είναι το Άμπου τη, ώστε να ζυγίζεται το βάρος της σακούλας των
Ντάμπι. Οι εμίρηδες δημιούργησαν πριν από χρό- σκουπιδιών που παράγει το κάθε νοικοκυριό. Τα
νια μια πόλη «copy-paste» του Μανχάταν σε μια απορρίμματα θα οδηγούνται σε συγκεκριμένους
προσπάθεια να αισθανθούν Αμερικανοί. Σήμερα, η κάδους και η τελική χρέωση του κάθε δημότη σε
πόλη αυτή είναι ό,τι χειρότερο για να ζήσεις. Το κα- δημοτικά τέλη θα είναι σε συνάρτηση με τον όγκο
λοκαίρι αν επιχειρήσεις να διασχίσεις μια κεντρική των σκουπιδιών που πέταξε.
λεωφόρο είναι σίγουρο ότι θα πάθεις θερμοπλη- (Καθημερινή 22/12/2009)
ξία πριν φτάσεις από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο,
αφού πολλές φορές η θερμοκρασία ξεπερνά τους ΠΡΟΣ ΝΕΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ
55 βαθμούς Κελσίου. Ο Matthias Schuler, μηχανι- ΕΡΓΑ
κός με ειδίκευση στην έρευνα για ενεργειακά κτί- Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη μελέτη και κατασκευή
ρια και με ακαδημαϊκή καριέρα […], δημιούργησε των δημόσιων έργων, έπειτα από ουσιαστική διατο 1992 την εταιρεία Transsolar. Σήμερα, αυτή μαζί βούλευση με τους φορείς, υποσχέθηκε ο υπουρμε άλλες 1500, ασχολείται με ένα project 22 δισ. γός Υποδομών Δημ. Ρέππας μιλώντας χθες στη
δολαρίων που ακούει στο όνομα Masdar City και Βουλή επί του Προϋπολογισμού. Στις αρχές του
αποτελεί το όραμα του σεΐχη Mohamed Bin Zayed 2010 θα αναρτηθεί στο Διαδίκτυο η «ταυτότητα»
Al Nahyan, πρίγκιπα του Άμπου Ντάμπι. Πρόκειται όλων των έργων, με στόχο τη διαφάνεια αλλά και
για το χτίσιμο μιας ενεργειακής πόλης στο Άμπου τον έλεγχο των υπερβάσεων, «ακόμη και των πλέΝτάμπι, η οποία φιλοδοξεί να γίνει η περιβαλλο- ον νομότυπων», όπως υπογράμμισε. Αναφέρθηκε
ντολογική silicon valley, θα έχει τη δυνατότητα να στον ανασχεδιασμό των επεκτάσεων της Αττικής
φιλοξενεί 100.000 κατοίκους και επισκέπτες και Οδού και στην αναβολή του διαγωνισμού για το
της οποίας οι απαιτήσεις σε ενέργεια θα είναι 79% νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου, κάνοντας λόγο για
λιγότερες από αυτές μιας αντίστοιχης σύγχρονης εκκρεμότητες που θα καθυστερούσαν υπέρμετρα
αλλά «συμβατικής» πόλης. […] Οι ενεργειακές την εξέλιξη των έργων. «Οι Έλληνες πληρώνουν
της ανάγκες θα καλύπτονται αποκλειστικά από πολλά και ακριβά διόδια», παραδέχτηκε. Υποσχέφυσικές πηγές (φωτοβολταϊκά πάνελ, γεωθερμι- θηκε βελτίωση των παράπλευρων δρόμων για τις
κή ενέργεια, πυρόλυση […], ενώ ο σχεδιασμός της τοπικές μετακινήσεις, αλλά δεν είπε λέξη για την
είναι τέτοιος ώστε να επιτρέπει στον αέρα από τη προεκλογική υπόσχεση του ΠΑΣΟΚ για επαναδιθάλασσα την ημέρα και από την έρημο τη νύχτα να απραγμάτευση των συμβάσεων.
κυκλοφορεί ελεύθερος και να κρατά τη μέση θερ- (Ελευθεροτυπία 22/12/2009)
μοκρασία πολύ πιο χαμηλά από ότι στο υπόλοιπο
Άμπου Ντάμπι. Οι μετακινήσεις θα γίνονται απο- ΩΣ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ
κλειστικά από ηλεκτρικά τρένα (περιφερειακά) και Ως το προσεχές καλοκαίρι θα έχει ολοκληρωθεί
μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα (στο κέντρο), ενώ θα το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανάθεση και εκυπάρχουν μεγάλες περιοχές, όπου κανένα τροχο- πόνηση μελετών και συναφών υπηρεσιών, όπως
φόρο δε θα κυκλοφορεί. Το νερό θα προέρχεται ανακοίνωσε ο υφυπουργός Υποδομών, Μετααπό τη θάλασσα και θα αφαλατώνεται με τη χρήση φορών και Δικτύων κ. Ι. Μαγκριώτης, μιλώντας
της ηλιακής ενέργειας, ενώ το χρησιμοποιούμενο στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συννερό θα ανακυκλώνεται […]. Ήδη αυτήν τη στιγμή, δέσμου Ελληνικών Εταιρειών- Γραφείων Μελετο πανεπιστήμιο της πόλης είναι σχεδόν έτοιμο και τών (ΣΕΓΜ). Ο υφιστάμενος νόμος, τόνισε ο κ.

ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ΛΙΓΝΙΤΗΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ
ΡΕΥΜΑ
Λιγότερες αλλά πιο «καθαρές» λιγνιτικές μονάδες
θα διαθέτει η ΔΕΗ την επόμενη δεκαετία. Από τις
20 λιγνιτικές μονάδες που διαθέτει σήμερα, αρκετές θεωρείται βέβαιο ότι για λόγους παλαιότητας και περιβαλλοντικούς θα έχουν κλείσει έως
τα τέλη του 2020 και από αυτές μόνο ορισμένες
πρόκειται να αντικατασταθούν από άλλες, επίσης
λιγνιτικές πιο σύγχρονης τεχνολογίας. Το πιθανότερο σενάριο, με βάση τις εκτιμήσεις στελεχών της επιχείρησης, είναι ότι σταδιακά και έως
το 2020 η «φθηνή» εγχώρια λιγνιτική παραγωγή
(όπου η ΔΕΗ κατέχει το μονοπώλιο) θα μειωθεί
περίπου στο 40% της σημερινής. Από τα περίπου
5.000 ΜW σήμερα, εκτιμάται ότι θα έχει πέσει
στα 3.000 ΜW το 2020. Αναπόφευκτα, επομένως,
η ενέργεια που θα καλύψει το κενό του λιγνίτη
θα προέλθει από άλλα καύσιμα, δηλαδή φυσικό
αέριο και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφού
λιθάνθρακας και πυρηνικά έχουν αποκλειστεί
κατηγορηματικά από την κυβέρνηση. Δεδομένου
μάλιστα ότι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας βρίσκεται στις προτεραιότητες του
κ. Αρθούρου Ζερβού που ανέλαβε και επίσημα τα
καθήκοντά του ως επικεφαλής της ΔΕΗ την περασμένη Τρίτη, το ερώτημα που θέτουν αρκετοί είναι
κατά πόσο με την κίνηση αυτή θα ακριβύνουν τα
τιμολόγια. Διότι, αφενός η «καθαρή» ενέργεια
κοστίζει και, αφετέρου, το φυσικό αέριο είναι εισαγόμενο και ακριβό καύσιμο. Ούτως ή άλλως, τα
τιμολόγια στο ηλεκτρικό θα αυξηθούν στο μέλλον,
απαντούν οι ειδικοί (μετά το 2010 όμως, αφού
για του χρόνου η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι
παγώνουν). Είτε εφαρμόσουμε πράσινες λύσεις
είτε τα πράγματα μείνουν ως έχουν, το ρεύμα θα
κοστίζει περισσότερο τα επόμενα χρόνια.
(Τα Νέα 21/12/2009)

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΟΥ ΟΣΕ
Η λύση των κυλιόμενων αυτοκινητοδρόμων πάνω
στις γραμμές του ΟΣΕ στα Τέμπη εξετάζει η κυβέρνηση. Την πρόταση να λειτουργήσουν «κυλιόμενοι αυτοκινητόδρομοι» πάνω στις γραμμές του
ΟΣΕ στα Τέμπη, προκειμένου να μεταφέρονται
εκατέρωθεν λεωφορεία και φορτηγά, παρουσίασαν στον υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Δημήτρη Ρέππα, εκπρόσωποι των Οικολόγων-Πράσινων. Ο κ. Ρέππας δήλωσε ότι έχει
δώσει εντολή στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ να διερευνήσει το
θέμα και όσον αφορά το χρόνο και όσον αφορά
το κόστος της συγκεκριμένης λύσης, αλλά και
των δυνατοτήτων που έχει. Το κόστος, όπως είπε
ο υπουργός, δε θεωρείται ανυπέρβλητο. Η λύση
των κυλιόμενων αυτοκινητόδρομων είναι στην
ουσία πλατφόρμες που θα κυλούν πάνω στο παλαιό δίκτυο του ΟΣΕ στην περιοχή των Τεμπών,
που τώρα δε χρησιμοποιείται και οι οποίες θα
μεταφέρουν λεωφορεία και φορτηγά για να αποσυμφορηθούν οι παρακαμπτήριοι. Ο υπουργός
Υποδομών είπε ότι η πρόταση αυτή είναι μία από
τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί, όπως και
εκείνη πλοιοκτητών για τη δρομολόγηση μεγάλων
οχηματαγωγών
(Απογευματινή 30/12/2009)

65 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ, 20 Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ
Πανευρωπαϊκό ρεκόρ υπερβάσεων κόστους αλλά
Μαγκριώτης, εφαρμόστηκε στις εξαιρέσεις του και ακρίβειας χαρακτηρίζει συγκεκριμένα ελληκαι όχι στον πυρήνα του. Στόχος μας, πρόσθεσε, νικά έργα υποδομής, σύμφωνα με κοινοτική έκείναι να γίνει ένα νέο ξεκίνημα. Κάλεσε δε τον θεση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες
και αξιολογεί την «αποδοτικότητα και το κόστος
των μεγάλων έργων» που χρηματοδοτήθηκαν από
κονδύλια του Γ’ ΚΠΣ. Αποκαλύπτονται υπερβάσεις
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ακόμη και κατά 100% του κόστους ελληνικών έργων υποδομής. Υπολογίζεται επίσης ότι στη χώρα
μας ένα χιλιόμετρο αυτοκινητόδρομου αξίζει
έως και 65 εκατ. ευρώ, όταν το πιο ακριβό έργο
στα υπόλοιπα κοινοτικά κράτη πληρώνεται από
το αντίστοιχο Δημόσιο το πολύ με 20 εκατ. ευρώ
ανά χιλιόμετρο! Την ίδια στιγμή οι πιο πολλές
από αυτές τις επενδύσεις ανά την Ε.Ε. στοίχισαν
το πολύ 5 εκατ. ευρώ ανά χιλιόμετρο. Μάλιστα, τα
στοιχεία αναδεικνύουν τεράστιες διαφορές στο
κόστος μεταξύ των ελληνικών έργων, ακόμη και
σε υπεργολαβίες του ίδιου άξονα. Κάποια από
αυτά μάλιστα ήταν τελικά φθηνότερα και από τον
αρχικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη,
η κακή αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων όχι
μόνο αύξησε το κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό (που συμμετέχει με 25%-50% σε αυτά),
αλλά και στέρησε από την Ελλάδα άλλες υποδομές που είχε ανάγκη και έμειναν στα χαρτιά. Ηδη
το ΕΣΠΑ έχει «φορτωθεί» με έργα 6 δισ. ευρώ
που «περίσσεψαν» από το ΚΠΣ...
(Ελευθεροτυπία 21/12/2009)
ΤΙΤΑΝ: ΔΥΣΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 2010
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
Δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις για την αγορά του
τσιμέντου και για την επόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τα όσα είπε η διοίκηση της Τιτάν κατά την
παρουσίαση της εταιρείας χθες στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στην Ελλάδα δεν αναμένεται
ανάκαμψη ούτε το 2010, ωστόσο εκτιμάται ότι ο
ρυθμός μείωσης των εσόδων θα είναι μικρότερος
από το φετινό που φαίνεται ότι θα διαμορφωθεί
κοντά στο 25%. Στα στοιχεία που συνηγορούν για
τις παραπάνω προβλέψεις περιλαμβάνονται η
μείωση των στεγαστικών δανείων καθώς και η
πτώση κατά 26% που καταγράφεται στην έκδοση
νέων οικοδομικών αδειών
(Ναυτεμπορική 18/12/2009)
ΖΗΤΟΥΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΚΤΗΡΙΩΝ
Διέξοδο από την κρίση που πλήττει τον κατασκευαστικό τομέα μέσω της ενεργοποίησης του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων κτιρίων, αναζητούν δέκα φορείς από τους
κλάδους της βιομηχανίας, των κατασκευών και
ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι φορείς καταθέτουν σειρά
προτάσεων όπως: 1. Οι διαθέσιμες πιστώσεις να
διατεθούν άμεσα με συγκεκριμένες προτεραιότητες στις επιλέξιμες εφαρμογές, με καθαρά τεχνοοικονομικά κριτήρια. 2. Τα υλικά των επεμβάσεων
του προγράμματος να υπαχθούν στο καθεστώς
ΦΠΑ 9% 3. Να υπάρξει φορολογική απαλλαγή
του 100% του ποσού των δαπανών για υλικά και
εργασίες με νόμιμα παραστατικά από τη φορολογία εισοδήματος, με απόσβεση σε πέντε οικονομικές χρήσεις, ανά 20% ετησίως (όπως ακριβώς συμβαίνει και στη Γερμανία). Το υπόμνημα
το οποίο κοινοποιήθηκε επίσης στην ηγεσία του
Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας καθώς και στο ΤΕΕ συνυπογράφεται
από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος,
το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς,
το Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών,
τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Παραγωγών EPS, το
Σύνδεσμο Παραγωγών και Διανομέων XPS, τον
Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιρειών Μόνωσης, την
Πανελλήνια Ένωση Βιομηχανιών Χρωμάτων Βερνικιών & Μελανιών, το Σύνδεσμο Οικοδομικών
Επιχειρήσεων Β. Ελλάδος, το Σύλλογο Χρωματοπωλών Αττικής και την Πανελλήνια Ομοσπονδία
Ιδιοκτητών Ακινήτων.
(Ημερησία 17/12/2009)
ΤΕΛΟΣ ΣΤΙΣ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΣΤΗΝ ΑΚΙΝΗΤΗ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Μετατροπή όλων των υποθηκοφυλακείων της Αττικής και Θεσσαλονίκης σε Γραφεία Κτηματολογίου και νέο καθεστώς στον έλεγχο της ακίνητης
περιουσίας, εντοπισμό καταπατημένων, διεκδί-

ΑΝΑΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΥΘΟ ΤΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ ΤΗΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑΣ
Σε ένα μεγάλο βάθρο έστεκε το άγαλμα της θεάς
Ίσιδος Λοχία και σε ένα πυλώνα 15 περίπου τόνων
στηριζόταν μία τεράστια πόρτα ύψους 7 μέτρων!
Τα κατάλοιπα από το μαυσωλείο της βασίλισσας
Κλεοπάτρας, εκεί όπου διαδραματίστηκε η τελευταία πράξη του έρωτά της με το Μάρκο Αντώνιο,
βρίσκονταν εδώ και χρόνια στο βυθό της θάλασσας, ανοιχτά της Αλεξάνδρειας. Μόλις πριν από
λίγες μέρες το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχαίων και
Μεσαιωνικών Αλεξανδρινών Σπουδών ανέσυρε
το γιγαντιαίο πυλώνα από γρανίτη, και μέχρι τα
τέλη του 2010 αναμένεται να γίνει το ίδιο και για
τα υπόλοιπα αρχιτεκτονικά μέλη. “Εδώ και οκτώ
χρόνια μελετούμε όλα τα θαλάσσια ευρήματα”,
εξήγησε σε συνομιλία μας ο επικεφαλής της αποστολής Χάρης Τζάλας. “Πρόκειται για ένα μεγάλο
βάθρο, τον πύργο ενός πυλώνα κι ένα ανώφλι ή
κατώφλι θύρας. Ο πυλώνας σηματοδοτεί ένα μνημείο. Αυτός μόνο τοποθετείται μπροστά από ένα
ναό”. Καθώς τα μουσεία της Αιγύπτου είναι γεμάτα, δεν επιτρέπεται η ανάσυρση αρχαιοτήτων από
το βυθό. Στην προκειμένη όμως περίπτωση ο γ.γ.
αρχαιοτήτων της Αιγύπτου Ζάχι Χαουάς έκανε μία
εξαίρεση. Μάλιστα, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός
ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ: ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΝ ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙ- νέου μουσείου για να εκτεθούν τα ευρήματα έπειτα
ΟΙ, ΕΥΗΜΕΡΟΥΝ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ
από οκτώ μήνες περίπου που υπολογίζεται ότι θα
Με μείωση του κύκλου εργασιών τουλάχιστον κατά διαρκέσει η συντήρηση. Υπό δυσμενείς καιρικές
31% έναντι του 2008 και κατά 55% σε σχέση με το συνθήκες, ο κ. Τζάλας και δύο δύτες ανέσυραν το
2007 εκπνέει το 2009 για τις μικρομεσαίες εργο- ένα από τα τρία αρχιτεκτονικά μέλη. “Δίπλα ακριληπτικές επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, οι μεγά- βώς σε αυτό τον πυλώνα υπάρχει το μαυσωλείο της
λοι κατασκευαστικοί όμιλοι καταγράφουν αύξηση Κλεοπάτρας, όπου παίχτηκε το τέλος του ελληνιτου τζίρου τους κατά 24% σε σχέση με την περσι- στικού κόσμου”, ανέφερε. “Το κατώφλι ή ανώφλι,
νή χρονιά και κατά 75% έναντι του 2007, σύμφω- που είναι μόλις 50 μέτρα από τον πυλώνα, επιβενα με στοιχεία που παρουσίασε χθες ο Σύνδεσμος βαιώνει ότι είμαστε στο μαυσωλείο. Δίπλα υπάρχει
Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ένα μεγάλο βάθρο -όλα είναι από γρανίτη- ύψους
Θεσσαλονίκης και Κεντρικής Μακεδονίας. “Βρι- δύο μέτρων, το οποίο φέρει ένα σύμπλεγμα. Ίσως
σκόμαστε αντιμέτωποι με την ευμάρεια δύο-τρι- υπήρχε το άγαλμα της Ίσιδος Λοχία”.
ών ισχυρών ομίλων, τη στιγμή που τα μερίδια των (Μακεδονία 31/12/2009)
μικρών συρρικνώνονται δραματικά”, σημείωσε ο
πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιώργος Γάγαλης, τονί- ΝΕΕΣ ΥΔΡΟΓΕΙΟΙ;
ζοντας ότι οι 10.000 μικρομεσαίες εργοληπτικές Μια εντυπωσιακή αστρονομική ανακάλυψη έρεπιχειρήσεις και δη αυτές της περιφέρειας μπο- χεται να ρίξει φως στο ερώτημα που απασχολεί
ρούν να παραγάγουν φθηνό και ποιοτικό δημόσιο την ανθρωπότητα από την αρχαιότητα: Υπάρχουν
έργο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη διατήρηση πλανήτες που μοιάζουν στη Γη οι οποίοι θα μποτων θέσεων εργασίας. Πάντως εν μέσω κρίσης τα ρούσαν να φιλοξενήσουν μορφές ζωής; Η απάμέλη του Συνδέσμου αυξάνονται, φαινόμενο που ντηση φαίνεται πως είναι θετική, σύμφωνα με
εξηγείται από τη στροφή πολλών κατασκευαστών διεθνή ομάδα αστροφυσικών, η οποία ανακάλυψε
ιδιωτικών έργων προς τα δημόσια. Ο τζίρος των τέσσερις νέους πλανήτες σε τροχιά γύρω από δύο
δημόσιων έργων του 2009 εκτιμάται ότι κινείται άστρα που έχουν μεγάλη ομοιότητα με τον Ηλιο.
στα ίδια ή και χαμηλότερα επίπεδα από το 2008, Αν επαληθευτούν οι επιστήμονες, η επιβεβαίωση
ήτοι κάτω από τα 7 δισ. ευρώ.
για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής μπορεί να γίνει
(Μακεδονία 31/12/2009)
πραγματικότητα μέσα στην επόμενη δεκαετία! Οι
πλανήτες εντοπίστηκαν από Αμερικανούς, ΒρεταΕΠΕΣΕ ΤΟ «ΟΧΥΡΟ» ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗ- νούς και Αυστραλούς επιστήμονες, οι οποίοι χρηΤΩΝ
σιμοποίησαν δύο τηλεσκόπια, στην Αυστραλία και
Ένας γερμανός επιστήμονας πληροφορικής, ο τη Χαβάη. Τρεις πλανήτες με μάζα από 5,3 έως
Κέρστεν Νολ και η ομάδα του, κατάφεραν να και 24,9 φορές μεγαλύτερη από αυτή της Γης βρίσπάσουν τον αλγόριθμο Α5/1, που χρησιμοποι- σκονται σε τροχιά γύρω από το άστρο 61 Virginis,
είται εδώ και πολλά χρόνια για την προστασία το οποίο διακρίνεται διά γυμνού οφθαλμού, στον
των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Το κόστος ενός αστερισμό της Παρθένου. Ο καθηγητής Κρις Τίνι
μηχανήματος υποκλοπής, τώρα με το σπασμένο από το πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας
αλγόριθμο, έχει πέσει πολύ χαμηλά, με συνέπεια, στην Αυστραλία εξηγεί: «Η εικόνα που έχουμε για
θεωρητικά να μπορεί να τον αποκτήσει οποιοσδή- τους πλανήτες αυτούς είναι αντίστοιχη με αυτή
πτε θα ήθελε να υποκλέψει συνομιλίες ακόμη και που θα είχαμε για τη Γη, αν την παρατηρούσαμε
σε πραγματικό χρόνο. Υπολογίζεται ότι στα δίκτυα εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Αυτό, με απλά
GSM, ανήκουν πάνω από 4 δισ. κινητά τηλέφωνα, λόγια, σημαίνει ότι οι πιθανότητες να βρούμε συτα οποία είναι εκτεθειμένα πλέον πολύ πιο εύ- στήματα παρόμοια με το δικό μας αυξάνονται
κολα σε υποκλοπή των συνομιλιών. Ο γερμανός θεαματικά». Παρόμοια ευρήματα του 2006 πιεπιστήμονας, δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα του στοποιήθηκαν πέραν πάσης αμφιβολίας και γύρω
και αυτός, θέλουν να ενημερώσουν το κοινό για από το άστρο 23 Librae, το οποίο βρίσκεται σε
τα κενά στην ασφάλεια της κινητής τηλεφωνίας, απόσταση 84 ετών φωτός από τη Γη.
καθώς οι υποκλοπές είναι πλέον περισσότερο (Ελεύθερος Τύπος 16/12/2009)
από εφικτές.
(Ελεύθερος Τύπος 29/12/2009)
κηση από το Δημόσιο αμφισβητούμενων εκτάσεων και ξεκαθάρισμα με τις χρησικτησίες φέρνει
η επόμενη φάση στη διαδικασία της κτηματογράφησης που ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2008 στις
107 περιοχές της χώρας. Η φάση αυτή αφορά την
επεξεργασία των δηλώσεων ιδιοκτησίας και τη
μετάβαση από το παλιό καθεστώς των υποθηκοφυλακείων σ’ αυτό των Γραφείων Κτηματολογίου.
Με την εξέλιξη αυτή θα αρχίσει ουσιαστικά να
λειτουργεί το Κτηματολόγιο και στις περιοχές που
εντάχθηκαν σ’ αυτό. Κατά τις εκτιμήσεις των αρμόδιων παραγόντων στο τέλος του 2011 με αρχές
του 2012 αναμένεται να ενσωματωθούν σταδιακά
τα υποθηκοφυλακεία στα νέα Γραφεία Κτηματολογίου. Και πλέον όλες οι πράξεις που συνδέονται
με την κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας θα
διεκπεραιώνονται με το νέο ηλεκτρονικό σύστημα. Τα περισσότερα από τα υποθηκοφυλακεία της
Αττικής είναι από τα παλαιότερα σ’ όλη τη χώρα.
Αυτά που λειτουργούν σε Μαραθώνα, Λαύριο,
Αχαρνές, Κρωπία και Κερατέα ιδρύθηκαν το 1856,
τότε που για πρώτη φορά καθιερώθηκε η λειτουργία υποθηκοφυλακείων. Συμπληρώνουν, δηλαδή,
ενάμιση αιώνα ζωής.
(Απογευματινή 27/12/2009)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ
n ΣΠΜΕ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ & ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Σύμφωνα με πρόσφατες επίσημες δημοσιεύσεις
παρατηρείται δραματική πτώση της οικοδομικής
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο
του 2009 παρατηρήθηκε πτώση κατά 15,6% στον
αριθμό των εκδοθέντων αδειών σε σύγκριση με την
αντίστοιχη περίοδο του 2008. Σύμφωνα με στοιχεία
της ΤτΕ στα ιδιωτικά έργα καταγράφηκε μείωση των
πωλήσεων των ακινήτων κατά 48.4% ενώ είναι μικρή η μείωση των τιμών των οικοπέδων.
Η οικοδομή και ο κατασκευαστικός κλάδος γενικότερα, αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της ελληνικής
οικονομίας. Στην παραγωγή έργων απασχολούνται
περισσότερα από 100 επαγγέλματα, ενώ εκτιμάται ότι ο αριθμός των εργαζομένων είναι περίπου
400.000. Η κρίση στο χώρο των κατασκευών, έχει
έντονες κοινωνικές διαστάσεις, με επιπτώσεις σε
όλα τα κοινωνικά στρώματα.
Θεωρούμε ότι ο τομέας της οικοδομής και των κατασκευών γενικότερα, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Απαιτείται άμεση λήψη δραστικών μέτρων προκειμένου να ανακοπεί η διαρκής πτωτική πορεία και να
τονωθεί ο κλάδος.
Ο Σ.Π.Μ.Ε. έχει επεξεργαστεί και προτείνει βασικούς άξονες για την τόνωση, ανάκαμψη και εξυγίανση της οικοδομικής δραστηριότητας.
1. Αύξηση και διασφάλιση της ποιότητας των παραγομένων έργων και εξυγίανση του κατασκευαστικού
κλάδου με τη θεσμοθέτηση του ΜΗ.Κ.Ι.Ε.
2. Απλοποίηση διαδικασίας έκδοσης οικοδομικών
αδειών
3. Απλοποίηση και σταθερότητα σε βάθος χρόνου
της υφιστάμενης Νομοθεσίας
4. Οικονομικά κίνητρα για τον έλεγχο και ενδεχόμενη αντισεισμική ενίσχυση των υφιστάμενων οικοδομών, ιδιαίτερα αυτών που έχουν κατασκευαστεί πριν
το 1984
5. Κίνητρα για τη χρήση νέων «πράσινων» τεχνολογιών στα νέα κτίρια και την ενεργειακή αναβάθμιση
των υφισταμένων κτιρίων
6. Χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο
7. Μείωση της τιμής γης με επεκτάσεις σχεδίων πόλεων και εντάξεις νέων περιοχών
8. Αύξηση των φορολογικών απαλλαγών στις μεταβιβάσεις ακινήτων
9. Μείωση των επιτοκίων με σκοπό την αύξηση της
ρευστότητας
10. Έλεγχος ποιότητας και κόστους των οικοδομικών υλικών
11. Αναμόρφωση του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων με σκοπό την κατασκευή περισσότερων έργων μικρότερης κλίμακας
12. Στήριξη και προώθηση των Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών
13. Καταβολή οφειλών του δημοσίου σε κατασκευαστικές επιχειρήσεις και μελετητικά γραφεία.
14. Κίνητρα για επενδύσεις ιδιωτικών έργων
15. Κίνητρα για Τουριστική Ανάπτυξη
16. Δρομολόγηση και υλοποίηση αντιπλημμυρικών
έργων

17. Κίνητρα για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
18. Ορθολογική μεταβολή των αντικειμενικών
αξιών δεδομένου ότι μεγάλες αυξήσεις θα έχουν
δυσμενείς συνέπειες στην αγορά ακινήτων.
n ΣΠΜΕ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Σ.Π.Μ.Ε. - Σ.Π.Μ.Α.Κ.
Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2009 και ώρα
19:00 στον Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) πραγματοποιήθηκε κοινή σύσκεψη με το Σύνδεσμο Πολιτικών Μηχανικών και
Αρχιτεκτόνων Κύπρου (Σ.Π.Μ.Α.Κ.).
Μεταξύ του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (Σ.Π.Μ.Ε.) και του Συνδέσμου Πολιτικών
Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων Κύπρου (Σ.Π.Μ.Α.Κ.)
υπογράφτηκε συμφωνία συνεργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η στενότερη συνεργασία των
δύο Συλλόγων. Σκοπός είναι η παροχή διευκολύνσεων του κάθε συλλόγου προς τα μέλη του άλλου,
η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και γενικά η
προώθηση και ανάδειξη των θεμάτων που αφορούν το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού. Η
συζήτηση διεξήχθη σε κλίμα αμοιβαιότητας και
με διάθεση συνεργασίας και από τις δύο πλευρές.
Στη σύσκεψη παρόντες ήταν ο Νίκος Ζυγούρης
Πρόεδρος του Σ.Π.Μ.Ε, ο Παναγιώτης Αντιβαλίδης
Α΄ Αντιπρόεδρος Σ.Π.Μ.Ε, η Κάλλη Κώστα Β΄ Αντιπρόεδρος Σ.Π.Μ.Ε, ο Μιχάλης Φώλας αν. Γενικός
Γραμματέας Σ.Π.Μ.Ε, ο Αριστείδης Καρλαύτης
Ταμίας Σ.Π.Μ.Ε και οι Σύμβουλοι Σ.Π.Μ.Ε : Γιάννης Κοτζαμπασάκης, Παναγιώτης Χριστόφας, Βασίλης Μπαρδάκης, Νίκος Μήλης, Γιώργος Πιττός
και Νίκος Μακρόπουλος. Η αντιπροσωπεία του
Σ.Π.Μ.Α.Κ. αποτελείτο από τον Αντώνη Πελεκάνο Πρόεδρο Σ.Π.Μ.Α.Κ., τον Γιώργο Χριστοφόρου
Πρόεδρο Σ.Π.Μ.-Σ.Π.Μ.Α.Κ., τον Πάρη Σκούλουκο Πρόεδρο Επαρχιακού Τμήματος Λευκωσίας/
Κερύνειας του Σ.Π.Μ.Α.Κ., τον Ανδρέα Πολυκάρπου, Πανίκκο Φλούρη, Πρόδρομο Χρυσανδρέα και
την Σωτηρούλα Θωμά Σερράνο.
Το Σαββάτο 28 Νοεμβρίου 2009 ακολούθησε επίσκεψη 50 Κυπρίων συναδέλφων στο νέο Μουσείο
της Ακρόπολης. Εκεί είχε διοργανωθεί ξενάγηση
με φροντίδα του συν. Νίκου Δαμαλίτη. Στην ξενάγηση παρευρέθησαν οι συν. Νατάλης Πέτροβιτς
(μελετητής) και Γιάννης Σταθόπουλος (μελετητής)
ο οποίοι είχαν συμμετάσχει στη μελέτη του Νέου
μουσείου. Οι συνάδελφοι μελετητές παρουσίασαν
στοιχεία από τη μελέτη και την κατασκευή του
κτιρίου.
n ΣΠΜΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Γ.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Την Παρασκευή 11-12-2009 αντιπροσωπεία του
Δ.Σ. του Σ.Π.Μ.Ε., αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ν. Ζυγούρη, τον Α’ Αντιπρόεδρο Π. Αντιβαλίδη, το Γεν. Γραμματέα Χ. Πανουσσόπουλο, τον Αν.
Γεν. Γραμματέα Μ. Φώλα και τον Ταμία Α. Καρλαύτη, συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Οικονομικών κο. Η. Πλασκοβίτη.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί η

νέος Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών για θέματα που απασχολούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα τα οποία
αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς, όπως η
τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και του
κατασκευαστικού κλάδου, η εξεύρεση κινήτρων
για προσέλκυση Ελλήνων και ξένων επενδυτών,
η φορολόγηση των μηχανικών, η τακτοποίηση των
οφειλών σε μελετητές και εργολήπτες δημοσίων
έργων κ.α.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση ότι
στο μέλλον θα υπάρξει επικοινωνία και διάλογος,
για θέματα που θα προκύπτουν και θα αφορούν
τους Πολιτικούς Μηχανικούς.
n ΣΠΜΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ Γ.Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & AΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τη Δευτέρα 14-12-2009 αντιπροσωπεία του Δ.Σ.
του Σ.Π.Μ.Ε. αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ν.
Ζυγούρη και την Β’ Αντιπρόεδρο Κ. Κώστα συναντήθηκε με το Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων κο. Θ. Τσέκο.
Σκοπός της συνάντησης ήταν να ενημερωθεί ο
νέος Γενικός Γραμματέας για θέματα που απασχολούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς.
Συζητήθηκαν θέματα όπως η τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας και του κατασκευαστικού
κλάδου, η εξεύρεση κινήτρων για προσέλκυση
Ελλήνων και ξένων επενδυτών, η διασφάλιση της
ποιότητας των παραγόμενων έργων, τα κίνητρα για
την προσαρμογή εργαζομένων στους εργασιακούς
χώρους, η διά βίου μάθηση και συνεχιζόμενη κατάρτιση των μηχανικών, η βελτίωση ποιότητας και
παραγωγικότητας στην εργασία κ.α.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση ότι
στο μέλλον θα υπάρξει επικοινωνία και διάλογος,
για θέματα που θα προκύπτουν και θα αφορούν
τους Πολιτικούς Μηχανικούς.
n ΣΠΜΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ EΙΔ. Γ. ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Την Πέμπτη 17-12-2009 ο Πρόεδρος του Σ.Π.Μ.Ε.
Ν. Ζυγούρης συναντήθηκε με τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας κ. Μ. Χάλαρη.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τους Πολιτικούς Μηχανικούς και εμπίπτουν
στις αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας, όπως
θέματα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας και τα εργοτάξια, η προώθηση μέτρων για
την πρόληψη και τον περιορισμό των εργατικών
ατυχημάτων και η από κοινού διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την επιμόρφωση
μηχανικών και εργατοτεχνιτών.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση ότι
στο μέλλον θα υπάρξει επικοινωνία, διάλογος και
συνεργασία της Ειδικής Γραμματείας με το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών. n
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ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ…

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΩΣ «ΕΙΚΟΝΑ»
ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΤΕΧΝΗ
Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010

Ακρίτα μου,
Νωρίς κατέβηκες από το καράβι της τρικυμισμένης ζωής
μας και με άφησες στη μοναξιά, με το δυσαναπλήρωτο
κενό της απουσίας σου, τον
πόνο και τις αναμνήσεις…
Έφυγες για τη Χώρα των Ζώντων, την όντως Ζωή.
Δραπέτευσες αθόρυβα, ήσυχα “σαν πουλάκι” από
την Άλλη Μεριά.
Γύρισε σελίδα.
Μακάρι η πονεμένη ψυχή σου να βρήκε παρηγοριά, το βάλσαμο.
ΔΙΓΕΝΗ Ακρίτα του Αθανασίου και της Στεργιαννής,
Γεννήθηκες το έτος 1944 στο Ροδολίβος Ν. Σερρών, από Άνω Λακκοβικιώτες γονείς, φτωχούς
βιοπαλαιστές.
Ήσουν το τρίτο παιδί της οικογένειας, “το παιδούδι της “.
Ήσουν αριστούχος μαθητής στο δημοτικό σχολείο
και το γυμνάσιο Ροδολίβους, σημαιοφόρος επί
σειρά ετών και μέλος της Φιλαρμονικής του, με
άριστες επιδόσεις στο αλτκόρνο.
Αργότερα έμαθες χαβάγια και κρατούσες με ευλάβεια τις χειρόγραφες παρτιτούρες σου, που με
άφησες κειμήλιο…
Μπήκες στο Τμήμα Αγρονόμων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής, αφού πέτυχες και σε άλλες
τέσσερεις Σχολές, του Α.Π.Θ.
Φοίτησες παράλληλα με μένα, σαν φοιτήτρια της
Αρχιτεκτονικής, χωρίς να έχουμε γνωριστεί.
Έγινες διπλωματούχος ΑΤΜ το έτος 1970, όσο
υπηρετούσες τη στρατιωτική σου θητεία.
Διορίσθηκες στην Τοπογραφική υπηρεσία του
Υπουργείου Γεωργίας:
Επιθεώρηση Τοπογραφικής Θεσσαλονίκης, Γραφείο Τοπογραφικής Καστοριάς Φλώρινας Κοζάνης και στις Σέρρες από το έτος 1985.
Τον Σεπτέμβριο του 1986 μπήκες στη ζωή μου.
Αρραβωνιαστήκαμε την Πρωτοχρονιά του 1987.
Παντρευτήκαμε στις 30-5-1987 στο Χριστός Ν.
Σερρών.
Φοιτήσαμε μαζί στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής
της Ι.Μ. Σερρών και Νιγρίτας.
Δεν είχαμε τη χαρά της γέννησης παιδιών.
Ευτυχήσαμε στη σχέση μας μέσα από το καμίνι
των δοκιμασιών, που ξεπεράσαμε μαζί.
Το 1999 έγινες συνταξιούχος του δημοσίου.
Και σου έμειναν μόνο 10 χρόνια ζωής ακόμη.
Πού να το φανταστώ.
Έφυγες στις 05-11-2009, ημέρα Πέμπτη στην
Εντατική της Καρδιολογικής Κλινικής του ΓΝΝ
Σερρών, μετά από ταλαιπωρίες του “φτωχού” σου
σώματος, που αναπαύεται στο Κοιμητήριο του
Χριστού Ν. Σερρών.
Έφυγες και έφερες νωρίς το χειμώνα στη ζωή
μου.
Καλό σου ταξίδι, ψυχούλα μου.
Η σύζυγός σου: ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Αρχιτέκτων Μηχανικός n

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2010 θα έχουν την ευκαιρία οι επισκέπτες του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης να μυηθούν σε νέους
τρόπους θέασης της βυζαντινής τέχνης και της
αρχιτεκτονικής, μέσα από την έκθεση «Αρχιτεκτονική ως Εικόνα. Πρόσληψη και αναπαράσταση της
αρχιτεκτονικής στη βυζαντινή τέχνη».
Η έκθεση συνδιοργανώνεται από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και το
Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστημίου του Princeton
με επιμελητές αντίστοιχα την δρ Ε. Χατζητρύφωνος
και τον καθηγ. S. Curcic. Μετά την παρουσίασή της
στη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθεί στο Μουσείο Τέχνης του Πανεπιστημίου του Princeton, όπου και
θα παρουσιάζεται από τις 6 Μαρτίου έως τις 7 Ιουνίου 2010.
Επιπλέον, η έκθεση συνοδεύεται από έγχρωμο
επιστημονικό κατάλογο στα ελληνικά που με τα
κείμενα και το εικαστικό υλικό του και την αισθητική του αποτελεί έργο αναφοράς για το θέμα. Η
αγγλική έκδοσή του θα κυκλοφορήσει το Μάρτιο
από το Yale University Press.
Πρόκειται για την πρώτη έκθεση διεθνώς που
ερευνά το ζήτημα της πρόσληψης και απόδοσης
του αρχιτεκτονικού χώρου στη βυζαντινή τέχνη,
παρουσιάζοντας το απόσταγμα πολυετούς έρευνας
του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και του Πανεπιστημίου του
Princeton. Εικόνες και χειρόγραφα που απεικονίζουν αρχιτεκτονήματα, λειτουργικά σκεύη, λίθινα
ή μεταλλικά αντικείμενα μικροτεχνίας αλλά και
προπλάσματα κτιρίων και ναών συγκεντρώθηκαν
στη Θεσσαλονίκη από τα πιο γνωστά μουσεία και
συλλογές βυζαντινής τέχνης στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, από την Αρμενία και τη Ρωσία μέχρι τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.
Η ενότητα της εισόδου αποτελεί ένα εντυπωσιακό
εισαγωγικό σχόλιο στο θέμα της έννοιας της αναπαράστασης, καθώς ένα ολόγραμμα ναού της Γεωργίας και ένα παράθεμα του Ιωάννη Δαμασκηνού
συνοδεύουν το εισαγωγικό κείμενο της έκθεσης.
Τα εκθέματα οργανώνονται σε τέσσερις ενότητες
αναπαραστάσεων, κάθε μία από τις οποίες αποκαλύπτει μία από τις βασικές πλευρές του θέματος.
Έτσι, οι «γενικές» αναπαραστάσεις αναφέρονται
σε σχήματα και μορφές που αποτελούν ένα είδος
λεξιλογίου της αρχιτεκτονικής αναπαράστασης.
Αρχιτεκτονήματα των οποίων η ταυτότητα δηλώνεται, κυρίως μέσω της επιγραφής που φέρουν,
παρουσιάζονται στην ενότητα των ειδικών αναπαραστάσεων. Οι συμβολικές αναπαραστάσεις
αναφέρονται στη συμβολική σημασία που εμπεριέχεται στις αρχιτεκτονικές μορφές, ενώ, τέλος,
παρουσιάζεται η Ιερουσαλήμ ως πραγματικός και
συμβολικός τόπος επιτομής του χριστιανισμού.
Μέσα από την έκθεση διαφαίνεται τόσο η διαχρονικότητα χαρακτηριστικών στοιχείων στον τρόπο
σύλληψης και απεικόνισης της αρχιτεκτονικής στη
βυζαντινή τέχνη, όσο και η διαφορετική οπτική σε
σχέση με την τέχνη της Δύσης και τις προσεγγίσεις
της Αναγέννησης. Οι παραστάσεις αρχιτεκτονημάτων στη βυζαντινή τέχνη, λόγου χάρη, απεικονίζουν εσωτερικούς χώρους κτιρίων ταυτόχρονα με
εξωτερικές όψεις, στοιχείο που σύμφωνα με τους
κανόνες της Αναγέννησης εκλαμβάνεται ως παρανόηση ή αδεξιότητα απόδοσης του χώρου. Ωστόσο,
στο πλαίσιο της βυζαντινής σκέψης, πρόκειται για

μια ηθελημένη πρακτική που εκφράζει λεπτές θεολογικές αποχρώσεις ανάμεσα στο συγκεκριμένο
και τον υπερβατικό χώρο, μέσα σε έναν απροσδιόριστο χρόνο. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Γιάννης Οικονομίδης

Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων

Σημαντικές εξελίξεις εντός του 2010 για μετρό- εξωτερική περιφερειακή
n Αλεξάνδρα Γούτα
Ελπίζω εντός του 2010
να είμαστε σε θέση να
ανακοινώσουμε ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την
κατασκευή του μετρό
συμπεριλαμβανομένων
των επεκτάσεων
Μέχρι την άνοιξη εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί
το χρονοδιάγραμμα
δημοπράτησης για την
πρώτη φάση κατασκευής
της εξωτερικής περιφερειακής
Στο σχεδιασμό μας για τη
Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται η συγκρότηση
master plan για ένα νέο
χωροταξικό πολεοδομικό και περιβαλλοντικό
επανασχεδιασμό του
μητροπολιτικού πλέον
συγκροτήματος.
Ο ΟΡΘΕ μπορεί και
πρέπει να λειτουργήσει
ως το επιτελικό όργανο
χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού σε
Θεσσαλονίκη-Κεντρική
Μακεδονία
Σε συνεργασία, τόσο με
το ΤΕΕ, όσο και με τους
φορείς του κατασκευαστικού κλάδου θα
είμαστε σε θέση να
ολοκληρώσουμε το εγχείρημα του ΜΗΚΙΕ μέσα
στο 2010
Το ΤΕΕ οφείλει να […]
ανακόψει την πορεία της
συνεχούς εκχώρησης
δικαιωμάτων, αλλά και
της περαιτέρω υποβάθμισης του ρόλου του. Εάν
στόχος είναι η ανατροπή
μιας τέτοιας κατάστασης,
οι πρωτοβουλίες δεν
πρέπει να έλθουν από
τρίτους, αλλά από τον ίδιο
το φορέα των μηχανικών

Την ελπίδα ότι εντός του 2010 η κυβέρνηση θα είναι σε
θέση να ανακοινώσει ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα για το μετρό Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένων και των επεκτάσεων, εξέφρασε στο «Τ» ο
γενικός γραμματέας Δημοσίων Έργων, Γιάννης Οικονομίδης. Παράλληλα, το υπουργείο Υποδομών βρίσκεται σε στενή συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού,
ώστε να επισπευστούν οι αρχαιολογικές ανασκαφές
στα εργοτάξια του μετρό.
Η χρονιά που μόλις ξεκίνησε φαίνεται ότι θα είναι γενικότερα έτος-«κλειδί» για τα μεγάλα έργα της Θεσσαλονίκης, καθώς μέχρι την άνοιξη εκτιμάται ότι θα
ανακοινωθεί και το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης
για την πρώτη φάση κατασκευής του έργου της εξωτερικής περιφερειακής οδού.
Μιλώντας στο «Τ», ο κ. Οικονομίδης εξέφρασε ακόμη
την πεποίθηση ότι το εγχείρημα του ΜΗΚΙΕ θα ολοκληρωθεί επίσης εντός του 2010 και διατύπωσε την
εκτίμηση ότι η προσαρμογή στους Ευρωκώδικες «θα
γίνει πολύ πιο γρήγορα από ότι περιμέναμε».
Ο γενικός γραμματέας σημειώνει ότι, σε αντίθεση με
τις φήμες περί αποδυνάμωσης του Οργανισμού Ρυθμιστικού, αυτός μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως
το επιτελικό όργανο χωροταξικού και πολεοδομικού
σχεδιασμού, τόσο της Θεσσαλονίκης, όσο και της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας.
Προσθέτει ότι οι ΣΔΙΤ, όπως έχουν μέχρι σήμερα
εφαρμοστεί, δε δείχνουν να αποτελούν αξιόπιστη
εναλλακτική λύση στο πρόβλημα εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των έργων, ενώ –εάν δε
μελετηθεί σωστά η όλη διαδικασία- οδηγούν στη μελλοντική υποθήκευση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων.
Ο κ. Οικονομίδης μιλάει ακόμη για την πιστοποίηση
των τεχνικών επαγγελμάτων, τους Οίκους Ποιοτικού
Ελέγχου και τα μεγάλα οδικά έργα, εξηγεί ποιος είναι ο
υπ’ αριθμόν ένα στόχος για τη θητεία του και μιλάει για
την …τύχη του φυτού που του χάρισαν οι εργαζόμενοι
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, όταν ανέλαβε τα νέα καθήκοντά του.
n Έχετε διατελέσει πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και με τις
διάφορες θέσεις σας στο Επιμελητήριο βρεθήκατε
επανειλημμένα δίπλα στις κυβερνήσεις (ως τεχνικός
σύμβουλος), αλλά και «απέναντί» τους (όταν έπρεπε
να διεκδικήσετε ή να καταγγείλετε). Πώς προσεγγίζετε το νέο ρόλο σας, ως γενικού γραμματέα, με βάση
και την εμπειρία σας στο ΤΕΕ/ΤΚΜ;
Πρέπει να σας πω από την αρχή, ότι με την ανάληψη
των καθηκόντων μου ως γενικός γραμματέας δημοσίων
έργων υπέβαλα την παραίτησή μου από μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. Η αναγκαιότητα της

επιλογής εκτιμώ ότι γίνεται σε όλους κατανοητή.
Τώρα, στο ερώτημά σας. Η κάθε θέση έχει τις δικές
της ξεχωριστές απαιτήσεις και επιβάλει την κατάλληλη
στρατηγική για να φθάσει κανείς, με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Σε κάθε
περίπτωση, όμως, οι εμπειρίες που αποκομίζονται
στην πορεία μιας επαγγελματικής καριέρας είναι βέβαιο ότι βοηθούν στην αντιμετώπιση των απαιτήσεων
της κάθε φορά θέσης. Η εμπειρία μου στη Διοικούσα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά και αλλού, πράγματι με βοήθησε
να κατανοώ τα πράγματα στη σφαιρική τους διάσταση
και να βλέπω πέρα από τις εικόνες της καθημερινότητάς μας.

Ελπίζω εντός του 2010 να είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε ένα ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την κατασκευή του έργου συμπεριλαμβανομένων
και των επεκτάσεών του.

n Ποια είναι οι πρόθεση της κυβέρνησης για το έργο
της Εξωτερικής Περιφερειακής;
Η Εξωτερική Περιφερειακή είναι έργο απόλυτα αναγκαίο για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Σύντομα ολοκληρώνουμε τη σχετική διαβούλευση
της μελέτης με τους δήμους της ανατολικής Θεσσαλονίκης και εκτιμούμε ότι θα είμαστε σε θέση μέχρι
την άνοιξη να ανακοινώσουμε το χρονοδιάγραμμα δημοπράτησης της πρώτης φάσης της κατασκευής του
n Ποιος είναι ο «υπ’ αριθμόν ένα» στόχος για τη θη- έργου.
τεία σας;
Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων πρέπει να απο- n Τι θα γίνει με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσακτήσει δομή, εργαλεία και συστήματα διαχείρισης που λονίκης (Ο.Ρ.ΘΕ); Θα διαλυθεί ή θα ενισχυθεί;
να υπηρετούν τον ρόλο του Υπουργείου ως επιτελικού Στο σχεδιασμό μας για τη Θεσσαλονίκη περιλαμβάνεται
οργάνου στρατηγικού σχεδιασμού των υποδομών της η συγκρότηση ενός master plan για ένα νέο χωροταξιχώρας. Όμως το ουσιαστικότερο όλων είναι να αξιοποι- κό πολεοδομικό και περιβαλλοντικό επανασχεδιασμό
ηθεί το ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει το Υπουργείο, του μητροπολιτικού πλέον συγκροτήματος. Η επιλογή
ώστε να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική και αξιόπι- αυτή απετέλεσε προεκλογική μας εξαγγελία την οποία
στη τεχνοδομή στελεχών. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη και προτιθέμεθα με μεθοδικό τρόπο να υλοποιήσουμε.
να δούμε με προσοχή τις ανάγκες της δημόσιας διοίκη- Στη βάση αυτού του σχεδίου ο ΟΡΘΕ μπορεί και πρέπει
σης και να δομήσουμε μια δημόσια διοίκηση αξιόπιστη, να λειτουργήσει ως το επιτελικό όργανο χωροταξικού
αποτελεσματική που να φροντίζει και να υπηρετεί τον και πολεοδομικού σχεδιασμού, τόσο της Θεσσαλονίπολίτη. Στη δική μας περίπτωση αξιόπιστες δημόσιες κης, όσο και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
τεχνικές υπηρεσίες σημαίνει άρτια ποιοτικά δημόσια Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής
έργα που κατασκευάζονται στο προδιαγραφόμενο κό- εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και το Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων υποστηρίζει ενερστος και στον προκαθορισμένο χρόνο.
γά αυτή την προοπτική.
n Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι στην ουσία «αυτονομείται» το παράρτημα της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ στη Θεσ- n Οι Ευρωκώδικες βρίσκονται πλέον προ των πυλών.
σαλονίκη, ενώ δημιουργείται παράρτημα του ΚΑΣ Πώς πιστεύετε ότι θα επιδράσουν στο ελληνικό «σύγια τις ανασκαφές στα έργα του μετρό. Για το πρώτο, στημα»; Θα τα …χάσουμε ή θα το παλέψουμε;
γνωστοποιήθηκε ήδη ότι θα «τρέξει» στις αρχές του Οι Ευρωκώδικες είναι πλέον γεγονός και η πλήρης
εφαρμογή τους είναι βέβαιο ότι βοηθά στη βελτίωση
2010. Πότε θα δούμε το δεύτερο;
Το Μετρό της Θεσσαλονίκης μετά από μια παρατετα- του επιπέδου των τεχνικών προδιαγραφών, τουλάχιμένη περίοδο απραξίας ευελπιστούμε ότι θα ανακτήσει στον στον τομέα των κατασκευών από σκυρόδεμα και
ρυθμούς ταχείς, ρυθμούς ανάλογους των προσδοκιών από χάλυβα. Η εκτίμησή μου είναι ότι η προσαρμογή θα
της πόλης. Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Με- γίνει πολύ πιο γρήγορα από ότι ενδεχομένως περιμένατρό της Θεσσαλονίκης είναι σε όλα τα επίπεδα απο- με. Πιστεύω ότι τελικά όλοι οι εμπλεκόμενοι επιζητούν
γοητευτική Είμαστε σε στενή επαφή με το Υπουργείο τη βελτίωση του επιπέδου των τεχνικών προδιαγραφών
Πολιτισμού και ελπίζω σύντομα να λυθεί το θέμα της και σε καμιά περίπτωση δεν έχουμε τίποτε να χάσουμε
επίσπευσης των ανασκαφών στα έργα του Μετρό της ως κατασκευαστικό και μελετητικό δυναμικό.
Θεσσαλονίκης.
n Τα τελευταία χρόνια έχουμε σημαντική μείωση
n Κρίσιμο θέμα στην παρούσα φάση είναι η εξασφά- αστοχιών στα μεγάλα δημόσια έργα (στο 17% το 2003
λιση πλήρους χρηματοδότησης του έργου του μετρό. από 46% το 1996), αλλά στα μικρά και μεσαία η εικόνα
είναι θολή και στα ιδιωτικά, όπως έχετε πει και ο ίδιΠοιες κινήσεις έχουν δρομολογηθεί;
Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης είναι μια σύνθετη ος, χαοτική. Προς ποια κατεύθυνση θα εστιάσετε τις
και δύσκολη διαδικασία. Πέραν του βασικού άξονα, οι προσπάθειές σας για βελτίωση;
επεκτάσεις του Μετρό σε Καλαμαριά και Σταυρούπολη Η βελτίωση της ποιότητας είναι μια συνεχής προδε διαθέτουν σήμερα εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. σπάθεια. Οι επεμβάσεις προς τούτο δε γίνονται μόνον στο επίπεδο των προδιαγραφών, αλλά και στο
επίπεδο της οργάνωσης και των δομών που κάθε
φορά εγκαθίστανται.
Στα ιδιωτικά έργα θα πρέπει να εφαρμόζονται συστή-
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ματα παρακολούθησης και διαχείρισης της κατασκευής που να οδηγούν στην επίτευξη του κάθε φορά υιοθετούμενου επιπέδου προδιαγραφών.
n Έχετε πει ότι ο θεσμός των Οίκων Ποιοτικού Ελέγχου, όχι απλά πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και να επεκταθεί στο σύνολο του παραγόμενου δημόσιου έργου
στην Ελλάδα. Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση σε αυτό το
πεδίο;
Η χρήση Τεχνικών Συμβούλων, πέρα από τη γνωστή
σε όλους μας υποβοήθηση των Υπηρεσιών σε θέματα
διαχείρισης των έργων, πρέπει να ενσωματώνει και συγκεκριμένες απαιτήσεις σε ελέγχους ποιότητας. Τέτοιοι
έλεγχοι θα αφορούν, είτε σε θέματα μελετών, είτε σε
θέματα μεθοδολογίας κατασκευής και χρήσης των κατάλληλων υλικών. Η θεσμοθέτηση του παραπάνω κατά
την άποψή μου δίνει τη δυνατότητα να παρουσιασθεί
στις Διευθύνουσες Υπηρεσίες και Προϊστάμενες Αρχές
των έργων, τόσο η διαδικασία των ελέγχων, όσο και η
μεθοδολογία αναφοράς σε πρότυπα, προδιαγραφές,
διαδικασίες δοκιμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων
ελέγχων, τεκμηρίωσης ευρημάτων ελέγχων, μεθοδολογία ανάπτυξης διορθωτικών ενεργειών και επανελέγχων, κλπ.
n Το έχετε και ο ίδιος επισημάνει επανειλημμένα: το
Μητρώο Κατασκευαστών Δημοσίων Έργων πρέπει να
αποτελέσει απόλυτη προτεραιότητα. Πότε πιστεύετε
ότι θα το δούμε να λειτουργεί;
Η δημιουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών
Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε) είναι ανάγκη πρώτης προτεραιότητας
για την ολοκλήρωση των επεμβάσεών μας στο θεσμικό
πλαίσιο παραγωγής των έργων στη χώρα μας.
Η δημιουργία του Μητρώου είμαι βέβαιος θα επιβάλλει ένα πρώτο πλαίσιο κανόνων στην παραγωγή του
ιδιωτικού έργου, κανόνων μέσα στους οποίους θα περιλαμβάνεται πλέον η υιοθέτηση προδιαγραφών και
προτύπων, ο έλεγχος της εφαρμογής τους, η υιοθέτηση
κανόνων ορθής διαχείρισης του τεχνικού έργου, η κάλυψη των απαιτήσεων σε στελεχιακό δυναμικό και με
κατάλληλη επάρκεια, η αξιολόγηση και ο έλεγχος των
υπεργολάβων κλπ. Ευελπιστώ ότι σε συνεργασία, τόσο
με το ΤΕΕ, όσο και με τους φορείς του κατασκευαστικού κλάδου θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε το
εγχείρημα του ΜΗΚΙΕ μέσα στο 2010.
n Πώς κρίνετε την πρόταση της Συνόδου των Πρυτάνεων και του ΤΕΕ για την καθιέρωση οκτώ βαθμίδων
επαγγελματικών προσόντων και για τη δημιουργία
ενιαίου φορέα πιστοποίησης; Ποια πρέπει να είναι η
συμβολή του ΤΕΕ;
Επιτρέψτε μου την απάντηση αυτή να τη δώσω όχι με
την ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων,
αλλά ως ενεργό μέλος του ΤΕΕ.
Το ΤΕΕ οφείλει να σχεδιάσει μέτρα και να αναπροσαρμόσει ανάλογα τις στρατηγικές του, ώστε να ανακόψει
την πορεία της συνεχούς εκχώρησης δικαιωμάτων,
αλλά και της περαιτέρω υποβάθμισης του ρόλου του.
Εαν στόχος είναι η ανατροπή μιας τέτοιας κατάστασης

τότε οι πρωτοβουλίες δεν πρέπει να έλθουν από τρίτους, αλλά από τον ίδιο το φορέα των μηχανικών που θα
καθορίσει, τον τρόπο, τη μέθοδο και τα βήματα για μια
συνολική, αλλά και γενναία σειρά διαρθρωτικών αλλαγών που θα απαντούν με αξιοπιστία και προοπτική στις
απαιτήσεις των καιρών.

και περιφερειακού δικτύου, αλλά και στους τομείς της
ταχείας και αξιόπιστης γνώσης για την κατάσταση των
δρόμων μας.
Βάσεις δεδομένων για την κατάσταση των μικρών και
μεγάλων τεχνικών πρέπει να συγκροτηθούν. Μεθοδολογίες επεμβάσεων συντήρησης πρέπει να εκπονηθούν και αξιόπιστες δομές θα πρέπει να δημιουργηn Η πράξη (σε άλλες χώρες) έχει αποδείξει ότι οι θούν, ώστε να υπηρετήσουν με αποτελεσματικό τρόπο
ΣΔΙΤ δεν είναι πανάκεια. Πώς αντιμετωπίζει η νέα τις παραπάνω αναγκαίες δράσεις.
κυβέρνηση αυτό το μοντέλο;
Οι ΣΔΙΤ όπως μέχρι σήμερα έχουν εφαρμοσθεί, δεί- n Έχετε αναλάβει πολλές θέσεις ευθύνης στο βιομηχνουν ότι δεν αποτελούν αξιόπιστη εναλλακτική λύση χανικό, εμπορικό και κατασκευαστικό τομέα –άρα ο
στο πρόβλημα της εξεύρεσης κεφαλαίων για τη χρημα- ιδιωτικός τομέας σίγουρα περιμένει πολλά από εσάς
τοδότηση των έργων. Οι «πληρωμές διαθεσιμότητας» στην κατανόηση των αναγκών του. Πώς προσεγγίζετε
κάθε έτους που ως γνωστόν βαρύνουν το Πρόγραμμα αυτή την πρόκληση;
Δημοσίων Επενδύσεων σταδιακά οδηγούν, εάν δε με- Η πρόκληση κατά την άποψή μου είναι απέναντι στα
λετηθεί σωστά η όλη διεργασία, στη μελλοντική υπο- προβλήματα. Και τα προβλήματα είναι πολλά και δύθήκευση του ΠΔΕ.
σκολα. Φανταστείτε μια μηχανή που αλέθει και εσύ
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει κάνει μια σημαντική δουλειά με τη είσαι στο χείλος της χοάνης της. Αν πέσεις μέσα χάθησχετική ομάδα εργασίας στην οποία επικεφαλής ήταν κες. Πρέπει λοιπόν να μάθεις να ισορροπείς.
ο συνάδελφός μας Κώστας Σορτίκος και πραγματικά Εκείνο όμως που ελπίζω να έχει ενδιαφέρον στο τέλος
κατέληξε σε πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά και εμπερι- αυτής της περιπέτειας, είναι ο απολογισμός να δίνει θεστατωμένες προτάσεις, οι οποίες ελπίζω να ληφθούν τικό πρόσημο και ακόμη καλύτερα να αφήνει, ίσως, ένα
υπόψιν από την ειδική γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου ευκρινές αποτύπωμα.
Οικονομικών.
n Έχετε τόσα χρόνια πορεία στο ΤΕΕ/ΤΚΜ: ποια θα
n Οι εθνικές μας οδοί λέγεται ότι συγκαταλέγονται είναι η συνεργασία σας με το Τμήμα από το νέο σας
μεταξύ των ακριβότερων στην Ευρώπη, αφού –όπως πόστο;
σχολιάζουν ακόμη και οι παππούδες στα καφενεία- Τα πεδία της συνεργασίας μας είναι πολλά. Ωστόσο
«προπληρώνουμε ακριβά τα δημόσια έργα στους εστιάζω την προσοχή μου κυρίως σε δύο. Αφενός, στην
ιδιώτες με τα διόδια». Πώς θα προσεγγίσετε την επέ- αλλαγή του θεσμικού πλαισίου μελετών και έργων μια
κταση του οδικού δικτύου από εδώ και πέρα;
και το Τμήμα έχει πλούσιο, εξειδικευμένο και υψηλών
Στη διατύπωσή σας ότι οι εθνικοί μας οδοί είναι μεταξύ προδιαγραφών στελεχιακό δυναμικό που με τις ιδέες
των ακριβότερων στην Ευρώπη επιτρέψτε μου να δια- και προτάσεις του θα βοηθήσει ουσιαστικά σε αυτή την
φωνήσω και μάλιστα κατηγορηματικά. Δε γνωρίζω από προσπάθεια. Αφετέρου, ο σχεδιασμός των μεγάλων
που προκύπτουν αυτά τα στοιχεία, αλλά πρέπει να πω έργων της Θεσσαλονίκης επιβάλλει «συμφωνίες και
ότι είναι ανακριβή.
συνέργειες» (με την καλή πάντα έννοια των όρων) που
Θα μπορούσε πράγματι κανείς να μας καταλογίσει, ως θα διασφαλίζουν βιωσιμότητα και προοπτική στην υλοχώρα, κάκιστο χρονικό προγραμματισμό, πολλές φο- ποίηση τέτοιων υποδομών.
ρές υποβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής, αλλά στο
κόστος ανά χιλιόμετρο και συγκρινόμενοι σε ίδιο γε- n Ποιος θα ποτίζει το …φυτό, που σας χάρισαν οι ερωγραφικό ανάγλυφο, δεν είμαστε ακριβότεροι ακόμη γαζόμενοι του ΤΕΕ/ΤΚΜ;
και αν συμπεριλάβουμε τις όποιες συμπληρωματικές Όλα τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ μου χάρισαν πράγματι το
συμβάσεις.
φυτό στο οποίο αναφέρεστε και πρέπει να πω ότι με συΟι συμβάσεις Παραχώρησης αποτελούν διεθνείς γκίνησε βαθειά αυτή τους η ενέργεια. Επειδή, βεβαίως,
συμβάσεις και πρέπει να πω ότι και εμείς τις χειρι- με γνωρίζουν καλά δε θα μπορούσαν να μη συνοδεύζόμαστε με την ανάλογη σοβαρότητα, προσοχή και σουν την κίνησή τους αυτή με το αντίστοιχο χιούμορ.
μεθοδικότητα.
Επιτρέψτε μου να πω, με ειλικρίνεια, ότι το δώρο τους
Η ολοκλήρωση όλων των έργων Παραχώρησης θα δώ- αυτό το κρατώ ως δώρο πραγματικής αγάπης και τους
σει στη χώρα ένα σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. ευχαριστώ όλους από καρδιάς. n
Η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει με ένα σύγχρονο σχέδιο βελτίωσης της οδικής ασφάλειας παντού,
όχι μόνον στα θέματα της σήμανσης, της αναβάθμισης
των τεχνικών χαρακτηριστικών του οδικού μας εθνικού

Η εκτίμησή μου είναι
ότι η προσαρμογή στους
Ευρωκώδικες θα γίνει
πολύ πιο γρήγορα από ότι
ενδεχομένως περιμέναμε.
Οι ΣΔΙΤ όπως μέχρι
σήμερα έχουν εφαρμοσθεί, δείχνουν ότι δεν
αποτελούν αξιόπιστη
εναλλακτική λύση στο
πρόβλημα της εξεύρεσης
κεφαλαίων
Διαφωνώ κατηγορηματικά ότι οι εθνικοί μας οδοί
είναι μεταξύ των ακριβότερων στην Ευρώπη […]
Τα στοιχεία αυτά είναι
ανακριβή
Τα πεδία όπου θα
μπορούσε να υπάρξει
στενότερη συνεργασία
ΤΕΕ/ΤΚΜ-γενικής γραμματείας είναι, κυρίως,
δύο. Αφενός, η αλλαγή
του θεσμικού πλαισίου
μελετών και έργων και
αφετέρου ο σχεδιασμός
των μεγάλων έργων της
Θεσσαλονίκης
Η Γενική Γραμματεία
δημοσίων έργων πρέπει
να αποκτήσει δομή,
εργαλεία και συστήματα διαχείρισης που να
υπηρετούν το ρόλο του
Υπουργείου […] Όμως,
το ουσιαστικότερο όλων
είναι να αξιοποιηθεί το
ανθρώπινο δυναμικό που
διαθέτει το Υπουργείο
Αποτελεί επιτακτική
ανάγκη να δούμε με
προσοχή τις ανάγκες
της δημόσιας διοίκησης
και να δομήσουμε μια
δημόσια διοίκηση. αξιόπιστη, αποτελεσματική
που να φροντίζει και να
υπηρετεί τον πολίτη
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n Τρακάροντας μια Mc Laren F1 …με ένα «Μini
Metro»
«Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι επειδή μπορώ να
τους κάνω να γελάσουν όταν βρίσκομαι επί σκηνής, θα τα καταφέρω και στη διαπροσωπική
επαφή μαζί τους. Τα πράγματα όμως δεν είναι
καθόλου έτσι. Είμαι ένα μάλλον ήσυχο και βαρετό
άτομο», έχει δηλώσει.
Η ζωή του βέβαια έχει ενίοτε έναν «αέρα» από
Mr Bean. Ποιος άλλος θα μπορούσε να τρακάρει
ένα υπερ-αυτοκίνητο, όπως η MacLaren F1 της
συλλογής του, αξίας άνω του 1 εκατ. λιρών, με ένα
σταθμευμένο «Mini Metro», αξίας …600 λιρών; Ο
Αtkinson το έκανε!
της Αλεξάνδας Γούτα
Ποιος είναι, όμως, ο Rowan; Στις 6 Ιανουαρίου 1955,
στο Consett της βρετανικής επαρχίας Durham,
n Προσκεκλημένος του Καρόλου, συμμαθητής η Εlla May-Bainbridge, σύζυγος του αγρότη Eric
του Τόνι Μπλερ
Atkinson, αργότερα διευθυντή εταιρίας, γέννησε ένα
Φανταστείτε τον «Mr Bean» να δουλεύει πάνω σε αγόρι. Ο μικρός βαφτίστηκε Rowan Sebastian.
ένα ηλεκτρικό κύκλωμα, να χειρίζεται μια υπερ- Η κλίση του «στερνοπαιδιού» των Atkinson φάνησύγχρονη συσκευή ή να διεξάγει πολύπλοκες με- κε ήδη από το πανεπιστήμιο. Στην Οξφόρδη, ο νεατρήσεις. Αν σας έρχονται στο μυαλό κωμικές κα- ρός Rowan έπαιξε σε σκετς της Oxford University
ταστάσεις με μπλεγμένα καλώδια και απρόσμε- Dramatic Society και της Λέσχης Πειραματικού
νες εκρήξεις, ξανασκεφτείτε το. Γιατί ο Mr Bean, Θεάτρου (ETC). Εκεί γνώρισε το συγγραφέα Richard
κατά κόσμον Rowan Atkinsοn (Ρόουαν Ατκινσον), Curtis (Ρίτσαρντ Κέρτις) και το συνθέτη Howard
έχει δύο πτυχία ηλεκτρολόγου μηχανικού, από τα Goodall (Χάουαρντ Γκούνταλ), με τους οποίους συπανεπιστήμια Μάντσεστερ και Οξφόρδης!
νέχισε να συνεργάζεται στη διάρκεια της καριέρας
Ο Atkinson, γιος αγρότη, μπορεί να σπούδασε μη- του. Ακολούθησαν κάποιες επιτυχημένες τηλεοχανικός, αλλά δεν τον κατέστησε αυτή η ιδιότητα πτικές εκπομπές και σίριαλ και την πρωτοχρονιά
επίσημο προσκεκλημένο στο γάμο του Πρίγκιπα του 1990 «γεννήθηκε» ο Mr Bean, που μπήκε στις
Καρόλου και της Καμίλα. Ούτε του απέφερε την κινηματογραφικές αίθουσες το 1997.
περιουσία των 100.000.000 λιρών, που τού επιτρέπει να κάνει συλλογή πανάκριβων αυτοκινήτων.
n Ο Τζέιμς Μποντ και …Τέσσερις Γάμοι και μια
Ο ηλεκτρολόγος μηχανικός της Οξφόρδης, κάποτε Κηδεία
συμμαθητής του Tony Blair (Τόνι Μπλερ), τα κατά- Η κινηματογραφική καριέρα του Atkison ξεκίφερε να ανακηρυχθεί ένας από τους 50 πιο αστεί- νησε το 1983, με εμφάνιση στην ταινία Τζέιμς
ους ηθοποιούς της βρετανικής κωμωδίας από τον Μποντ «Ποτέ μη λες ποτέ». Μετά από μια σειρά
Observer. Αλλά το μεγαλύτερο τίτλο τιμής τον έδω- λιγότερο γνωστές ταινίες, συμμετείχε στο φιλμ
σαν οι ίδιοι οι Βρετανοί κωμικοί, που σε μεταξύ «Μάγισσες» με την Αnjelica Huston (Ατζέλικα Χιτους δημοσκόπηση (2005), τον κατέταξαν ανάμεσα ούστον), το 1990. Μεγαλύτερη αναγνώριση κέρδιστους κορυφαίους συναδέλφους τους.
σε το 1994, με την ταινία «Τέσσερις Γάμοι και μια
Το 1982 έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Κωμικής κηδεία», όπου υποδύθηκε έναν λεκτικά …αδέξιο
Θεατρικής Παράστασης «Λώρενς Ολίβιε». Πόσο ιερέα. Τον ίδιο χρόνο δάνεισε τη φωνή του στον

O …Mr BEAN
ΣΕ ΡΟΛΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ!

Zazu, χαρακτήρα του «Άρχοντα των Λιονταριών».
n Μετατρέποντας τη βραδυγλωσσία σε κωμικό όπλο
Ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα –και χαρίσματα- του Rowan Atkinson, σήμα κατατεθέν σε
πολλούς ρόλους του, είναι η υπερβολική άρθρωση του αγγλικού “B” (μπ).
Στην πραγματικότητα, ο Βρετανός ηθοποιός και
μηχανικός είναι βραδύγλωσσος (τραυλός) και ο
υπερβολικός τονισμός του «μπ» είναι απλά μια
τεχνική που χρησιμοποίησε για να προφέρει άνετα τις ατάκες του.
Στη Βρετανία, ο Atkinson παρομοιάζεται συχνά με
τον Charlie Chaplin (Τσάρλι Τσάπλιν) για τη δυνατότητά του να προκαλεί γέλιο χωρίς να μιλάει. Έχει
αποκληθεί “ο άνθρωπος με το λαστιχένιο πρόσωπο” για τις εντυπωσιακές γκριμάτσες του, που αψηφούν την …ανατομία του ανθρώπινου προσώπου.
n Ηγέτης κομματικού συνασπισμού, συλλέκτης
αυτοκινήτων
Η πολιτική και τα γρήγορα αυτοκίνητα φαίνεται
ότι αποτελούν δύο μεγάλα πάθη του Αtkinson (ο
οποίος είναι παντρεμένος με τη Sunetra Sastry
και πατέρας δύο παιδιών). Πέραν του ότι έχει κριτικάρει δημοσίως διάφορα νομοσχέδια, αποπειράθηκε να εισέλθει στην πολιτική πιο ενεργά.
Το 2005 τέθηκε επικεφαλής συνδυασμού, που είχε
στις τάξεις του τους πιο επιφανείς ηθοποιούς και
συγγραφείς της χώρας του (όπως ο Στέφεν Φράι
και ο βραβευμένος με το βραβείο Booker συγγραφέας και σεναριογράφος Ιαν Ράσελ Μακ Εβαν).
Το δεύτερο πάθος του φαίνεται ότι είναι τα αυτοκίνητα.
Εκτός από την προαναφερθείσα McLaren, στη
συλλογή του έχει ακόμη (μεταξύ άλλων) ένα Audi
A8, ένα υβριδικό Honda Civic και μια σκουροκόκκινη DBS V8. Του αρέσει δε, να οδηγάει αυτοκινητάκια μινιατούρες (τα γνωστά go-karts) γύρω από
τα ιδιόκτητα γήπεδα τένις του.
Και πώς κρίνει ο ίδιος τη δουλειά του ως ηθοποιού
τόσα χρόνια; Φαίνεται ότι δεν είναι ο φανατικότερος
οπαδός του εαυτού του: «το βρίσκω απογοητευτικό
ότι, εκτός από τους ‘’Τέσσερις Γάμους και Μία Κηδεία’’ δεν έχω ακόμη εμπλακεί σε μία ταινία για την
οποία να είμαι εντελώς υπερήφανος».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 τη σύνταξη μελετών. Τηλ
2310 554840, email: infoplan@infoplan.gr.
Αρχιτέκτων από εταιρεία επαγγελματικού
επίπλου, για μηχανικός πωλήσεων. Γνώση Αγγλικών. 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 για συνεργασία με αρχιτέκτονα
για στελέχωση του υπάρχοντος γραφείου ιδιωτικών έργων. Γνώση Γ.Ο.Κ., και 3D σχεδιαστικών προγραμμάτων. Βιογραφικό Fax 2310
811768, email: o_vagianni@aner.com.gr.
Αρχιτέκτων από τεχνική εταιρεία, 5 έτη
εμπειρία σε μελέτες κτιριακών έργων, άριστη γνώση Γ.Ο.Κ., προγραμμάτων ηλεκτρονικής σχεδίασης και παρακολούθησης τεχνικών έργων, Αγγλικών, επαφών 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 τη
λειτουργία του εκθεσιακού της χώρου στη
Θεσσαλονίκη. Εμπειρία στην πώληση ξύλινου κουφώματος, κουζίνας και επίπλου.
Γνώση Αγγλικά και Ιταλικά, Η/Υ. Βιογραφικό
Fax 23770 23421, Τηλ 23770 22998, 23770
23420.
Μηχανικός από ανώνυμη εταιρεία για τα
γραφεία της Θεσσαλονίκης, Σύμβουλο Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
και ΕΣΠΑ, για συνεργασία. Βιογραφικό Τηλ
23320 25136, email: infoplan@infoplan.gr.
Μηχανικός (κωδ. JSEX12), από βιομηχανία
για στέλεχος πωλητής. 2 έτη εμπειρία σε
πωλήσεις βιομηχανικών προϊόντων. Γνώση
άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ, δυνατότητα ταξιδιών στη Βόρεια Ελλάδα. Βιογραφικό Fax
2310 271025, Λεωφόρος Νίκης 2 Τ.Κ. 54624
Θεσσαλονίκη, email: cv@createandact.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των προγραμμάτων: Corel, Photoshop, web design,
java, AutoCAD 2D - 3D,ArchiCAD, 3d studio
max, Autostrad, Stradstell, Ανανεώσιμων
πηγών Φωτοβολταϊκών . Βιογραφικό email:
seminaria97@gmail.com.
Μηχανικός (κωδ. EXJX12), Μηχανολογικής
κατεύθυνσης από βιομηχανία για Πωλητής
Εξωτερικού. Ηλικία έως 32 ετών, 2-3 έτη
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώση
άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ, δυνατότητα ταξιδιών στο εξωτερικό. Επιθυμητή η δεύτερη
γλώσσα. Βιογραφικό Fax 2310 271025, Λεωφόρος Νίκης 2 Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη,
email: cv@createandact.gr.

Μηχανικός Προγραμματιστής από εταιρεία
κατασκευής ιστοσελίδων. Γνώση σε php και
css. Βιογραφικό email: sales@exnet.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 από εταιρεία επαγγελματικού επίπλου. Γνώση Αγγλικών. 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. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ, εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. Βιογραφικό Fax 2310 23990
51677, Τηλ 2310 23990 51671.
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 νέος από τεχνικό γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310
279112, 2310 279100.
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 ΛΟΥΦΑΚΗ ΧΗΜΙΚΑ την Σίνδο, για στελέχωση
τμήματος 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.

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 Αγγλικών, Γαλλικών, 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., άπταιστων Αγγλικών, 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 Αγγλικών, Ιταλικών,
Ισπανικών, 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.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2007, με ευχέρεια
στις τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις, παραγωγή πινακίδων εργοταξίου,
video-animation, σχέδια αρχιτεκτονικών
μελετών και αρχιτεκτονικής τοπίου. Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Η/Υ(Ms Office),
AutoCAD 2010, 3ds Max Design 2010,
Adobe Photoshop CS4, για εξωτερική
συνεργασία. Τηλ 694 8748424, email:
marianna.antoniadou@gmail.com. (3)
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, ΜSc AAC
Bartlett, University College London, με
εργασιακή εμπειρία σε Ελλάδα και Λονδίνο, συμμετοχές σε αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς, με μεγάλη ευχέρεια στις
τρισδιάστατες φωτορεαλιστικές απεικονίσεις και σχέδια αρχιτεκτονικών μελετών,
WINDOWS και MACHINTOSH Operating
Systems, AutoCAD, Revit, Microstation, 3ds
Max Design, Rhino, Sketchup, Photoshop,
Indesign, Illustrator, για φωτορεαλιστικές
απεικονίσεις, για εξωτερική συνεργασία ή
για εργασία με αρχιτεκτονικά, μελετητικά
γραφεία εργολάβους, κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ 694 2715122, email: tm.3darch@
gmail.com.
Ηλεκτρολόγος, μέλος ΤΕΕ 2005. 3 έτη προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. Γνώση Αγγλικών, 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.
Μηχανικός Περιβάλλοντος μέλος ΤΕΕ
2008. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(κάτοχος ECDL),
AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις, δίπλωμα αυτοκινήτου, για εργασία. Τηλ 697 7322774, email: tsaknis3@
yahoo.gr.
Μηχανολόγος Τεχνικός Ασφαλείας για εργασία σε βιοτεχνίες. Τηλ 697 8480377.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με μελετητικό Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά (9), βιομηχανικά

(15) και Α’ περιβαλλοντικά (25), για στελέχωση εταιρείας. Τηλ. 690 7413109, email:
asko@hol.gr.
Μηχανικός Χωροταξίας Πολεοδομίας και
Περιφερειακής Ανάπτυξης , μέλος ΤΕΕ
2008. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(MS Office),
AutoCAD, GIS, για εργασία σε εταιρεία μελετών στη Θεσσαλονίκη. Τηλ. 697 2291812.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 1996,
με πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, οδοποιία,
υδραυλικά, λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 693
7039992.
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 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 Αγγλικών, 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 με 35 έτη εμπειρία
στις ενισχύσεις – επισκευές κτιρίων στις
ενισχύσεις – επισκευές κτιρίων, για εξωτερική συνεργασία με εργολάβους, τεχνικές
εταιρίες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 2310
204668, 697 3523528, 697 7267708.
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.
Τοπογράφος Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ
Γ’ οικοδομικά, ΜΕΚ Β’ οδοποιία, ΜΕΚ Α’
υδραυλικά, λιμενικά, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 694 8068479.
Τοπογράφος Μηχανικός με εμπειρία και
πλήρη εξοπλισμό, για εργασία σε τεχνική
εταιρεία μελετών και κατασκευών, αναλαμβάνοντας και κατ’ αποκοπήν τοπογραφικές
εργασίες. Τηλ. 697 7808358.
Τοπογράφος Μηχανικός, 5 έτη εμπειρία σε
γραφείο μελετών, εργοτάξιο, αποτυπώσεις,
για συνεργασία ή στελέχωση με τεχνικές
εταιρείες ή γραφεία. Τηλ. 694 6764040, email: deus_mithras@yahoo.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή εμπειρία και τοπογραφικό εξοπλισμό, για συνεργασία με μελετητές και κατασκευαστές
ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2311
249930, 694 6377638, email: kalopetr@
hotmail.com.
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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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MÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓÂ˜ - ÌË¯·ÓÈÎÔ‡˜ - ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜
ΤΕΥΧΟΣ

1+1 ¢øƒ√!
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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√
∞•π∞™ 25 €

°È· ·Ú·ÁÁÂÏ›Â˜: ÙËÏ. 2310 277113, 2310640755-6
Fax: 2310264856 info@malliaris.gr www.malliaris.gr

24/389
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

03

n Δει δη ...αναπτυξιακών
μέτρων, ω άνδρες (και
γυναίκες) Αθηναίοι!

04

n Aναπλάσεις σε 4 πόλεις με
υγρό στοιχείο

07

n Mετρό Θεσσαλονίκης
πορεία - προοπτικές
n Mεγάλη συμμετοχή
στο σεμινάριο για τους
Eυρωκώδικες

08

n Eνδιαφέρουν

10

n Δύο εκθέσεις εγκαινιάζει
το τμήμα αρχιτεκτόνων

nΝ
 ικηφορίδης_Cuomo:
Αρχιτέκτονες 1991-2009
nΣ
 τερεά καύσιμα από
δασικά-αγροτικά
υπολείμματα
nΟ
 Δαίμονας του
τυπογραφείου

11

nΤ
 εχνητά αδρανή: Η
αποδοτική ανακύκλωση
για ασφαλέστερα
οδοστρώματα

12-13

nΟ
 θωμανική αυτοκρατορία,
εθνική αντίσταση,
δικτατορία

16

n Συλλογικά - Παραταξιακά

17

n Η αρχιτεκτονική ως
«εικόνα» στη βυζαντινή
τέχνη
n Εις Μνημόσυνον...

18

n Γιάννης Οικονομίδης

Σημαντικές εξελίξεις εντός του 2010
για μετρό - εξωτερική περιφερειακή

20

n Ο ...Mr Bean σε ρόλο
μηχανικού!

Τρεις εκθέσεις ντοκουμέντων

14

n Με μια ματιά

21

n Ζητείται

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

