οι Ρωμιοί
Αρχιτέκτονες
της Πόλης
έως 6 Μαΐου

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ: 4055
15 AΠPIΛIOY 2011 , ENTYΠO KΛEIΣTO,
AP. AΔEIAΣ 157/92, K.T.Θ. TIMH 0.01 E
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Tιμοκατάλογος Eνοικίασης Aιθουσών TEE/TKM*
Aίθουσες

Kαθημερινή
πρωί ή απόγευμα

Kαθημερινή
όλη μέρα

Σάββατο-Kυριακή
πρωί ή απόγευμα

Σάββατο-Kυριακή
όλη μέρα

Aμφιθέατρο

400,00 A

500,00 A

500,00 A

700,00 A

Φουαγιέ

200,00 A

300,00 A

330,00 A

500,00 A

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα
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Γραφείο Προέδρου: 2310 883170
Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
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Αν η Μεγάλη Εβδομάδα του φετινού Πάσχα ξεκίνησε στις 18 Απριλίου, η Μεγάλη Εβδομάδα της ελληνικής οικονομίας και της Ελλάδας γενικότερα, κρατάει δύο χρόνια πάνωκάτω (σε ότι αφορά τις ορατές, πλέον επιπτώσεις της πολιτικής που ακολουθήσαμε τόσα
χρόνια).
Και η «σταύρωση» αναμένεται, εικάζεται, προβλέπεται «σύμφωνα με αξιόπιστες πηγές», αλλά –κατά τα φαινόμενα τουλάχιστον- δεν έχει ακόμη συμβεί, ώστε να μπορούμε
να προσβλέπουμε σε κάποιου είδους ανάσταση.
Η αλήθεια είναι ότι η Αλήθεια ακόμη αναζητείται. Αλήθεια διατυπωμένη από επίσημα
χείλη για το τι πρέπει να περιμένουμε στο μέλλον. Γιατί το ποια είναι η κατάσταση σήμερα, το βλέπουμε όλοι. Χιλιάδες «λουκέτα» σε εμπορικά καταστήματα (στα δικαστήρια της
Θεσσαλονίκης, λέει, τα πινάκια είναι φορτωμένα με προσφυγές ιδιοκτητών κατά ενοικιαστών, που οφείλουν ενοίκια έξι μηνών κατά μέσο όρο –όχι προφανώς επειδή δεν
θέλουν να διατηρήσουν την έδρα της επιχείρησής τους, αλλά επειδή δεν μπορούν).
Την ίδια ώρα, χιλιάδες μηχανικοί, ιδίως νέοι, παραμένουν άνεργοι, με την οικοδομή σε
πορεία συνεχούς καθίζησης και μία στις δύο οικοδομικές άδειες ανεκτέλεστη (χωρίς
οικοδομική δραστηριότητα, η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών μας μάρανε).
Το αναπτυξιακό άλμα προς τα μπρος παραμένει ευχολόγιο, η οικονομία ουδόλως έχει
πρασινίσει, το θεσμικό πλαίσιο στους περισσότερους τομείς έχει τέτοιες «στροφές»
που θα τις ζήλευε και ο Δαίδαλος, οι πτυχιούχοι μετατρέπονται σε delivery boys και
pizza girls εν μία νυκτί, η παιδεία χωλαίνει, ενώ ακόμη αναμένεται η υπεσχημένη παραδειγματική τιμωρία των «μακροχέρηδων».
Και η καινοτομία, αν και τελικά παράγεται στην Ελλάδα (ναι, παράγεται, δείτε και τα πρόσφατα αποτελέσματα του διαγωνισμού της Eurobank), εξακολουθεί να κατοχυρώνεται
με πατέντες από πολυεθνικές εταιρίες του εξωτερικού, καθώς η κατάσταση στη χώρα
μας είναι τέτοια, που –με εξαίρεση μεμονωμένες περιπτώσεις- δεν μπορεί να ευδοκιμήσει επί ελληνικού εδάφους (η έρευνα χρηματοδοτείται με το θλιβερό 0,6% του ΑΕΠ,
με τον ιδιωτικό τομέα να συμβάλει μόνο το 27% του συνόλου, έναντι μέσου όρου 64%
στην ΕΕ).
Για όσους βλέπουν την Ελλάδα «από έξω», το τι πρέπει να γίνει είναι σαφές. Και δεν
μιλάμε για τα σενάρια περί αναδιάρθρωσης του χρέους κτλ (αυτά ας τα σκεφτούνε οι οικονομολόγοι, οι αρμόδιοι υπουργοί και οι προφήτες των τηλεοπτικών παραθύρων), αλλά
για το παραγωγικό μοντέλο, που πρέπει να ακολουθήσει η χώρα.
Η ανάπτυξη δεν μπορεί πια να είναι «δανεική και δανεισμένη». Και η ανάλωση των
πολιτικών συζητήσεων στην αναζήτηση υπαίτιων και συνεργών («εσείς φταίτε για την
κρίση» ή «μαζί τα φάγαμε»), ουδόλως βοηθάει στο να είμαστε γόνιμοι στην παρούσα
φάση. Χρειάζεται να ανασκουμπωθούμε και (το κυριότερο ίσως) να αλλάξουμε νοοτροπία και να ξεχάσουμε εκείνο το «κακό» κομμάτι του εαυτού μας.
Η Ελλάδα χρειάζεται να δει επιτέλους σοβαρά την υπόθεση της καινοτομίας: με βάση
ακαδημαϊκές εκτιμήσεις, μια αύξηση, κατά 3%, του ΑΕΠ των επενδύσεων σε έρευνα
και καινοτομία οδηγεί μακροπρόθεσμα σε αύξηση της παραγωγικότητας της οικονομίας κατά 1% ετησίως.
Η Ελλάδα χρειάζεται να δει επιτέλους σοβαρά το θέμα της εξωστρέφειας: για ανεξήγητους λόγους, η χώρα «αυτοπεριορίζεται» σήμερα στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, όπου κατευθύνεται το 65% των εξαγωγών της και, άρα, εγκλωβίζεται στους χαμηλούς ρυθμούς
ανάπτυξης της περιοχής (1,5% για το 2011, βάσει των προβλέψεων), αντί να επιταχύνει
την ανάκαμψή της, στοχεύοντας σε άλλες αγορές.
Η Ελλάδα χρειάζεται να παράγει έργο: πώς θα έρθει ανάπτυξη, όταν η οικοδομή καταρρέει, αφήνοντας πίσω της χιλιάδες ανέργους, το ΠΔΕ συρρικνώνεται, το ΕΣΠΑ θυμίζει τη γνωστή ρήση «μέχρι να σηκώσει το ένα πόδι βρωμάει το άλλο» και οι δήμοι,
θαρρείς και οι εκπρόσωποί τους ζουν σε κάποια μακρινή, αγρίως ευημερούσα χώρα,
εξακολουθούν να ζητούν χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ για πράγματα όπως
αίθουσες συναυλιών;
Η Ελλάδα χρειάζεται να στηρίξει τους ανθρώπους της. Χωρίς οριζόντιες πολιτικές, που
«τιμωρούν» αδιακρίτως, χωρίς αφαίρεση κονδυλίων από νευραλγικούς τομείς, χωρίς
απογύμνωση της κοινωνικής πολιτικής και υφαρπαγή των συντάξεων και των μισθών.
Οι Έλληνες πολίτες δεν μπορούν πλέον ν’ αντιμετωπίζονται σαν δεξαμενές άντλησης
ρευστού, όποτε οι οικονομικοί στόχοι «πέφτουν έξω».
Η Ελλάδα χρειάζεται, όμως, και να «κοσκινίσει»: ναι, όσο κι αν δυσαρεστεί κάποιους, τα
άχρηστα, εξωφρενικά πόστα, τύπου 40 κηπουροί για νοσοκομείο χωρίς κήπο, πρέπει
να κοπούν ή έστω να εκλογικευτούν, ώστε να περισσέψουν λεφτά για να λειτουργούν
σωστά, π.χ., τα νοσοκομεία και οι πολεοδομίες (να στελεχωθούν επιτέλους σωστά!).
Και ναι, να «φοβηθούν» κάποιοι, που εξυπηρετούν τους πολίτες σαν να τους κάνουν χάρη
και, όταν πάει μία παρά δέκα, βάζουν το ταμπελάκι «Κλειστόν» στο ταμείο.
Το σημερινό μοντέλο ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι, ΤΕΛΕΙΩΣΕ. Και αφού ζούμε που ζούμε μια κρίση, που έχει κάνει την Ελλάδα ν’ αναστενάζει και να νιώθει φόβο και ανασφάλεια, τουλάχιστον ας την εκμεταλλευτούμε για να γυρίσουμε σελίδα.
Να γίνουμε παραγωγοί, αντί για καταναλωτές με δανεικά. Ίσως έτσι έρθει η ανάσταση.
Όχι σε τρεις μέρες, αλλά ενδεχομένως σε τρία χρόνια. Μέχρι τότε, η ευχή παραμένει η
ίδια -και λόγω εορτών και ελέω μελλοντικών προσδοκιών: Καλή ανάσταση σε όλους!
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ΟΙ ΡΩΜΙΟΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΕΚΔΥΤΙΚΙΣΜΟΥ
Εντυπωσιακά εγκαίνια της έκθεσης
“Τα έργα των Ρωμιών αρχιτεκτόνων, παράλληλα με τη
συμβολή τους στη διαμόρφωση του νέου προσώπου της
Κωνσταντινούπολης, αποτελούν μνημειακά έργα υψηλής
αξίας που χαρακτηρίζουν την περιοχή τους και το σύνολο”, ήταν η πεμπτουσία των ομιλιών κατά τη διάρκεια
των εγκαινίων της εξαιρετικής έκθεσης “Οι Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης στην περίοδο του εκδυτικισμού”,
η οποία φιλοξενείται στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η έκθεση “μάγεψε”
τους δεκάδες καλεσμένους στην τελετή των εγκαινίων, η
οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 1
Απριλίου στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Την έναρξη της έκθεσης κήρυξε ο αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Σωκράτης Ξυνίδης, ενώ χαιρετισμό απεύθυναν ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη Χουσείν
Οζτεμίρ, ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού “Istanbul
2010” κ. Γιλμάζ Κουρτ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος
Σπίρτζης και ο υπεύθυνος του προγράμματος “Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης στην περίοδο του εκδυτικισμού” κ.
Λάκης Βίγκας.
Η έκθεση παρουσιάζει στο ευρύ κοινό τους ρωμιούς αρχιτέκτονες, οι οποίοι έδρασαν μαζικά, κυρίως τον 19ο αιώνα, αλλά και στο πρώτο μισό του περασμένου και αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του κτισμένου περιβάλλοντος, χαρακτηρίζοντας ακόμα και σήμερα
το τοπίο της Κωνσταντινούπολης. Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες,
οι οποίοι σε ένα μεγάλο βαθμό ανέλαβαν και πραγματοποίησαν την «δυτικοποίηση» της Πόλης, εισήγαγαν νέους
αρχιτεκτονικούς τύπους κτιρίων και μορφολογικά πρότυπα συμβάλλοντας καθοριστικά στον εξευρωπαϊσμό της
οικοδομικής δραστηριότητας και της διαμόρφωσης. Η έκθεση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της «Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης – Istanbul 2010». Το πρόγραμμα
εμπνεύστηκε και υλοποίησε ο Σύνδεσμος Αποφοίτων
Ζωγραφείου Λυκείου, σε συνεργασία με τον “Οργανισμό
Ιstanbul 2010”.
Καλωσορίζοντας τους καλεσμένους ο πρόεδρος του
ΤΕΕ/ΤΚΜ κ. Τάσος Κονακλίδης δεν έκρυψε τη χαρά αλλά
και την περηφάνια του Τμήματος για τη φιλοξενία της
σημαντικής αυτής έκθεσης, ευχαριστώντας όλους τους
συντελεστές. Όπως είπε, στην Κωνσταντινούπολη με τη
μακραίωνη όσο και δραματική ιστορία και με τον τεράστιο μνημειακό πλούτο, που αντικατοπτρίζει τη συμβολή
της στην ιστορία του Κόσμου και του Παγκόσμιου Πολιτισμού, είναι ακατόρθωτο, για το μη ειδικό και ακαθοδήγητο επισκέπτη, να διακρίνει τα χνάρια των Ρωμιών
αρχιτεκτόνων του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα.
Η συγκεκριμένη έκθεση συμβάλει στη διάσωση αυτού
του μνημειακού πλούτου. “Το ειδοποιό στοιχείο είναι ότι

τα αρχιτεκτονήματα των Ελληνορθόδοξων δημιουργών
εκείνης της εποχής, αφενός καταδεικνύουν την επίδραση της αναδυόμενης αστικής τάξης στη μορφή της Πόλης
και αφετέρου συμβάλλουν ιδιαίτερα στη διαμόρφωση του
Ευρωπαϊκού χαρακτήρα της”, τόνισε. Ολοκληρώνοντας το
καλωσόρισμα ο κ. Κονακλίδης ευχαρίστησε εκ μέρους του
ΤΕΕ/ΤΚΜ την υπάλληλο του Τμήματος αρχιτέκτονα Καίτη
Πετρίδου, η οποία είχε εξαρχής την ιδέα για τη μεταφορά
της έκθεσης, την υπεύθυνη συντονισμού της έκθεσης εκ
μέρους του Ζωγραφείου Μαρίνα Δρυμαλίτου και την αρχιτέκτονα Ελένη Βρετζάκη της εταιρείας TETRAGON που
σχεδίασε και οργάνωσε την παρουσίαση των πινακίδων
της έκθεσης.
Την έναρξη της έκθεσης κήρυξε με την ομιλία του ο
αναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας κ. Σωκράτης Ξυνίδης. “Οι Ρωμιοί
Αρχιτέκτονες άφησαν το στίγμα τους στην Πόλη διαμορφώνοντας το νέο της πρόσωπο. Συνέβαλλαν στον εκσυγχρονισμό του δομημένου περιβάλλοντός της κατά την περίοδο του εκδυτικισμού, δημιουργώντας το αστικό τοπίο
της μετάβασης. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη, μια πόλη που
είναι σταυροδρόμι πολιτισμών, μπορούμε όλοι να θαυμάσουμε τις τεχνοτροπίες και τα έργα που άλλαξαν το αστικό τοπίο της Κωνσταντινούπολης και το μετεξέλιξαν”,
υπογράμμισε στην ομιλία του. Ο κ. υπουργός τόνισε ότι το
αστικό τοπίο δεν αποτελεί απλά θέατρο της ανθρώπινης
δράσης, αλλά διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση
των κοινωνικών σχέσεων, στην ανάπτυξη και στη δημιουργία συλλογικής ταυτότητας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί και
ως πεδίο στρατηγικών εξουσίας. “Με δυο λόγια η αστικότητα συναρτάται με το μετασχηματισμό των κοινωνιών. Η
διαρκής ανάμειξη πολιτισμών επιφέρει νέα στοιχεία στην
ήδη σύνθετη ταυτότητα των τόπων, διασπώντας, αναμιγνύοντας και ανασυνθέτοντας την πολυπλοκότητα της αστικής
ζωής”, κατέληξε.
Στο χαιρετισμό του η “ψυχή” της έκθεσης κ. Λάκης Βίγκας
ευχήθηκε οι Θεσσαλονικείς να αγκαλιάσουν την έκθεση
και αυτή να συμβάλλει στην προσπάθεια για στενότερη
επαφή των δύο πόλεων, δίνοντας παράλληλα ένα έναυσμα
για τη συστηματικότερη μελέτη κι ανάδειξη του ιστορικού
και πολιτιστικού πλούτου της Θεσσαλονίκης. “Η έκθεση,
η οποία περιλαμβάνει 100 και πλέον έργα 60 ρωμιών
αρχιτεκτόνων, αναδεικνύει το αποτύπωμα που άφησε η
ελληνορθόδοξη κοινότητα στο δομημένο περιβάλλον της
πόλης από τα μέσα του 19ου. Η ομογένεια της Πόλης που
με πολύ σεβασμό και περηφάνια τιμά το παρελθόν της,
προετοιμάζει με πολύ ενθουσιασμό και αφοσίωση και το
μέλλον της. Η πορεία ανασυγκρότησης της κοινότητας των
ρωμιών της πόλης η οποία ξεκίνησε από το 2005, έχει ήδη
αποφέρει θετικά αποτελέσματα στις δομές της, αναβαθ-

μίζοντας το κύρος της εντός της τουρκικής κοινωνίας. Σε
αυτή τη προσπάθεια χαιρόμαστε ιδιαιτέρως να βλέπουμε
τη Θεσσαλονίκη να μας στηρίζει και να μας καλωσορίζει”,
τόνισε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του ο γγ του “Οργανισμού Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης - Istanbul 2010” κ. Γιλμάζ
Κουρτ αναφέρθηκε στη Μελίνα Μερκούρη με πρωτοβουλία της οποίας δημιουργήθηκε ο θεσμός της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης και ευχαρίστησε προσωπικά
τον Οικουμενικό Πατριάρχη κκ Βαρθολομαίο για τη συμβολή του στη υλοποίηση της έκθεσης. “Η Πόλη από τα
βάθη της ιστορίας μέχρι σήμερα, είναι ένα σταυροδρόμι
όπου ενώνεται η ανατολή με τη δύση, και αυτό που έκανε
την Κωνσταντινούπολη αυτό που είναι σήμερα είναι οι διαφορετικοί πολιτισμοί κι οι διαφορετικές θρησκευτικές
πεποιθήσεις τις οποίες αγκάλιασε”, είπε. Σύμφωνα με
τον κ. Κουρτ, η Κωνσταντινούπολη επηρέασε τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, αλλά επηρεάστηκε κι από αυτόν. “Οι ρωμιοί
αρχιτέκτονες συνέβαλαν στη δημιουργία της “σιλουέτας”
της πόλης, της αρχιτεκτονικής της και της ιστορίας της.
Χάρη σε αυτή την έκθεση βλέπουμε ότι η Θεσσαλονίκη
και η Κωνσταντινούπολη δεν απέχουν πολύ η μια από την
άλλη. Εύχομαι η έκθεση να προβάλλει τη πολιτιστική διάσταση των δύο λαών και να υπάρξει συνέχεια καθώς χάρη
στον πολιτισμό και τις τέχνες οι δύο κοινότητες μπορεί να
γνωρίσουν καλύτερα η μία την άλλη”, κατέληξε.
Στο σύντομο χαιρετισμό του ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης κ. Απόστολος Τζιτζικώστας ευχαρίστησε για την
πρόσκληση και συνεχάρη τους διοργανωτές της έκθεσης.
“Η συγκεκριμένη έκθεση συμβάλλει τόσο στον πολιτισμό, όσο και στη βελτίωση των σχέσεων των δύο λαών
μας, κάτι που θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό”, είπε.
Στη συνέχεια, το λόγο έλαβε ο Πρόξενος της Τουρκίας στη
Θεσσαλονίκη Χουσείν Οζτεμίρ, ο οποίος αποκάλεσε τον
κ. Βίγκα “αγαπητό φίλο” και “επίτιμο πρεσβευτή φιλίας
ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία”. Μιλώντας για λίγο
στην ελληνική γλώσσα ο κ. Οτζεμίρ τόνισε πως η έκθεση
για τους ρωμιούς αρχιτέκτονες της Πόλης ήταν από τις πιο
αξιοπρόσεκτες εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της ανάδειξης της Κωνσταντινούπολης σε Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2010. “Κατά την περιήγηση σε μία από τις ομορφότερες πόλεις του κόσμου,
την Κωνσταντινούπολη, το να βλέπουμε ότι μαζί με τους
τούρκους αρχιτέκτονες υπάρχει και η υπογραφή των ρωμιών και αρμενίων αρχιτεκτόνων σε πάρα πολλά μνημεία,
προσδίδει μία μοναδική ταυτότητα στην πόλη κι είναι
αναμφίβολα ένα φυσικό επακόλουθο της πολυπολιτισμικότητας της οθωμανικής αυτοκρατορίας”, τόνισε. Όπως
είπε ο κ. Πρόξενος προκαλεί από κάθε άποψη θαυμασμό
η ύπαρξη της υπογραφής των ρωμιών αρχιτεκτόνων σε
πολλά μνημεία και το καθένα από αυτά είναι πιο αξιόλογο
από το άλλο.
Στο χαιρετισμό του ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος Σπίρτζης τόνισε ότι το Επιμελητήριο παρουσιάζει την έκθεση
στη Θεσσαλονίκη όχι μόνο για το αξιοθαύμαστο περιεχόμενό της αλλά για τη σημειολογία της στη σημερινή συγκυρία, στην εποχή της πολύπλευρης κρίσης. “Κάθε λέξη του
τίτλου της έκθεσης οδηγεί τη σκέψη μας στη θετική ενέργεια, στη δημιουργία των αρχιτεκτόνων της Πόλης και την
αντιδιαστέλλει με τα χαρακτηριστικά του σήμερα”, είπε.
Όπως τόνισε η δύση και η ανατολή δε σμίγουν μόνο στην
Πόλη, τη Θεσσαλονίκη, τη Σμύρνη, τη Θράκη και τον Πόντο.
“Η δύση και η ανατολή σμίγουν στις καρδιές των δύο λαών.
Στους λαούς που πρέπει να αποτελέσουν τη γέφυρα ο ένας
για τον άλλον. Η Ελλάδα πρέπει να αποτελέσει τη γέφυρα
για την Τουρκία στην ΕΕ και για εμάς το ξεπέρασμα και
της οικονομικής κρίσης και της οικονομικής εξάρτησης,
πρέπει να αναζητηθεί σε νέες αγορές στην ανατολή και
στο κτίσιμο μίας νέας παραγωγικής δομής. Σ’ αυτή την
προσπάθεια, η Τουρκία πρέπει και μπορεί να αποτελέσει
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τη γέφυρά μας στην ανατολή”, υπογράμμισε. Ο πρόεδρος
του ΤΕΕ τόνισε την ιδιαίτερη σημασία που έχει η φιλοξενία
της έκθεσης στη Θεσσαλονίκης, δηλαδή σε μία πόλη που
έχει κοινά χαρακτηριστικά με την Κωνσταντινούπολη και
εξέφρασε και πάλι την επιθυμία του ΤΕΕ να παρουσιάσει
την έκθεση και στην Αθήνα και μάλιστα να εκδώσει στην
ελληνική και την τουρκική γλώσσα το λεύκωμα.
Στην εισήγησή του το μέλος της επιστημονικής επιτροπής
του προγράμματος, Δρ. Πολεοδόμος Σάββας Τσιλένης
αναφέρθηκε στο ιστορικό διάγραμμα της ελληνορθόδοξης
κοινότητας και το έργο των ρωμιών αρχιτεκτόνων. Όπως
είπε την περίοδο των περίπου εκατό ετών από τα μέσα του
19ου μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα δραστηριοποιήθηκαν
πάνω από 350 Ελληνορθόδοξοι αρχιτέκτονες, των οποίων
πολλά ονόματα εντοπίσθηκαν σε διάφορες πηγές αλλά και
στις μαρμάρινες επιγραφές επί των κτηρίων. Πολλοί από
αυτούς δε γεννήθηκαν στην Πόλη αλλά ήρθαν εκεί για μια
καλύτερη επαγγελματική σταδιοδρομία. Σώζονται ακόμη
αρκετά έργα τους αν και είναι δύσκολο να ταυτίσει κανείς
οικήματα που θυμίζουν στους νεώτερους ότι υπήρξαν κατοικίες Ρωμιών. Ο σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλει
φωτογραφικά τα έργα που σώθηκαν και διατηρήθηκαν σε
σχετικά καλή κατάσταση. Έτσι φωτογραφήθηκαν πάνω
από 100 κτήρια και έγινε μια επιλογή από αυτά. Πολλοί
από αυτούς τους αρχιτέκτονες συνέχισαν τη δράση τους
στην Ελλάδα μετά το 1922 δημιουργώντας υποδειγματικά
έργα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις κυρίως της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης. “Πρέπει να
γίνει πολύ μεγάλο έργο στα Οθωμανικά αρχεία της Κωνσταντινούπολης διότι αν δεν ξεθάψουμε τις οικοδομικές
άδειες, δε θα βρούμε κι άλλα ονόματα, εκτός από αυτά τα
οποία καταγράφονται σε έναν εμπορικό οδηγό ή σε κάποια περιοδικά”, τόνισε.
Ο κ. Τσιλένης υπογράμμισε ότι οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες είναι άγνωστοι στην Τουρκία σε σχέση με τους Αρμένιους
αρχιτέκτονες, όπως η περίφημη οικογένεια των αυτοκρατορικών αρχιτεκτόνων Μπαλγίαν, αλλά τα τελευταία χρόνια υπάρχουν και στα τουρκικά δημοσιεύσεις για τα έργα
τους, ενώ στα ελληνικά πάνω από μια δεκαετία κυκλοφορούν άρθρα και βιβλία όπου αναφέρονται εκτενώς στο
έργο τους. “Συνολικά η συνεισφορά τους εκτιμάται θετική
λαμβάνοντας υπόψη ότι συνέβαλλαν στον εκδυτικισμό και
εξευρωπαϊσμό της Κωνσταντινούπολης και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή του αστικού τοπίου της”, κατέληξε.
Στους παράλληλους βηματισμούς προς τον εκδυτικισμό
της Κωνσταντινούπολης και της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε στην εισήγησή της η καθηγήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Βίλμα Χαστάογλου - Μαρτινίδη. “Τηρουμένων των αναλογιών, οι ομοιότητες στο βηματισμό
των δύο πόλεων προς τον εκδυτικισμό είναι εντυπωσιακές, με τη Κωνσταντινούπολη να δίνει το ρυθμό και τη
Θεσσαλονίκη να συνοδοιπορεί, καταφέρνοντας μάλιστα
ενίοτε να κερδίζει στα σημεία”, τόνισε. Όπως είπε η κ.
Χαστάογλου - Μαρτινίδη είναι κοινές οι κατηγορίες κτηρίων που εκπροσωπούν τον εκδυτικισμό στις δύο πόλεις.
Ανεγείρονται καινούρια σημαντικά κρατικά και δημόσια
κτήρια, όπως διοικητήρια, σχολές, νοσοκομεία, σταθμοί
και τελωνεία, κλπ. Μάλιστα, κάποια από αυτά, τα τελωνεία
της Κωνσταντινούπολης (στο Σίρκετζι, κατεδαφισμένο το
1950) και της Θεσσαλονίκης σχεδιάζονται από τον ίδιο αρχιτέκτονα, τον Alexandre Vallaury. Παράλληλα, εμφανίζονται οι νεωτερικοί κτηριακοί τύποι, που ανεγείρουν οι κοινότητες και οι ιδιώτες: λατρευτικοί χώροι, εκπαιδευτήρια
και κτήρια κοινής ωφέλειας (νοσοκομεία και ορφανοτροφεία), τράπεζες, ξενοδοχεία, χάνια και εμπορικές στοές,
εργοστάσια, αλλά και κτήρια διαμερισμάτων και εξοχικές
κατοικίες. Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες σχεδιάζουν όχι μόνο
τα κοινοτικά ιδρύματα, αλλά διατηρούν το προβάδισμα σε
όλες τις νεωτερικές κατηγορίες κτηρίων.

“Με το τέλος της κοσμοπολίτικης περιόδου, οι πορείες
των δύο πόλεων θα αποκλίνουν οριστικά. Ενώ στην Κωνσταντινούπολη ο εκσυγχρονισμός του αστικού ιστού θα
εξακολουθήσει να έχει εν πολλοίς σημειακό χαρακτήρα,
η Θεσσαλονίκη θα ξαναπάρει το προβάδισμα στον εκδυτικισμό: Μέσα σε νέο εθνικό πλαίσιο από το 1912, ο
εξευρωπαϊσμός της πρόκειται να είναι ρηξικέλευθος,
με το συνολικό ανασχεδιασμό της μετά την πυρκαγιά του
1917. Παρά τη συρρίκνωσή του στα μεταπολεμικά χρόνια,
ο τεράστιος αρχιτεκτονικός πλούτος του κοσμοπολιτισμού
είναι σήμερα διάχυτος στην Κωνσταντινούπολη, αν και όχι
συντηρημένος και προβεβλημένος όπως θα του άρμοζε.
Λιγότερο τυχερή η Θεσσαλονίκη θα χάσει την κοσμοπολίτικη αρχιτεκτονική κληρονομιά της από την πυρκαγιά του
1917 αρχικά, και εν συνεχεία από την εφαρμογή του νέου
σχεδίου στα μη καμένα τμήματα, με τελευταία σκηνή του
δράματος την οικοδομική απληστία των μεταπολεμικών
χρόνων. Ας ελπίσουμε ότι η έκθεση αυτή θα ανανεώσει
και το εμπράγματο ενδιαφέρον αρχών και πολιτών για την
προστασία και ανάδειξη των αρχιτεκτονικών τεκμηρίων
αυτής της εξαιρετικής περιόδου”, κατέληξε.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την εισήγηση της αναπληρώτριας καθηγήτριας του πανεπιστημίου Ισίκ και μέλους
της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος, Εύας
Αλεξάνδρου Σαρλάκ. “Η μεγαλύτερη και προστιθέμενη
αξία ενός προγράμματος είναι η εξασφάλιση της συνέχισής του”, τόνισε και χαρακτήρισε σημαντικό βήμα
την πραγματοποίηση της Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη, ως
πρώτο σταθμό της περιοδείας της στο εξωτερικό. “Παράλληλα με το γεγονός ότι η Κωνσταντινούπολη υπήρξε
μία πόλη στην οποία για αιώνες λαμβάνονταν αποφάσεις,
η πολυπολιτισμικότητα και οι πολιτισμικές συνθέσεις που
έβρισκαν καταφύγιο σ’ αυτήν, την κατέστησαν ένα κέντρο
πολιτισμού και διανόησης. Η Πόλη, η οποία έφερε εις
πέρας επιτυχώς τα καθήκοντά της ως πρωτεύουσα αυτοκρατοριών, κατάφερε να μεταφέρει μέχρι τις μέρες μας
τη πολυχρωμία και την οικουμενικότητά της”, τόνισε. Η κ.
Σαρλάκ υπογράμμισε ότι οι ρωμιοί αρχιτέκτονες έβαλαν
τη σφραγίδα τους στην αρχιτεκτονική ιστορία της Κωνσταντινούπολης, κατασκευάζοντας -χάρη στα προνόμια που
έφερε ο εκδυτικισμός- κτίρια σε μορφή πολυκατοικίας,
μεγάλα σχολεία και εκκλησίες καθώς και μνημειακά έργα
θρησκευτικού χαρακτήρα με τρούλους και καμπαναριά.
“Αυτά τα οικοδομήματα, στα οποία κυριαρχούν διάφορες
τεχνοτροπίες αν τα δούμε σαν ένα σύνολο, διαπιστώνουμε ότι συμβάλλουν στη φυσιογνωμία της Πόλης, η οποία
αρχίζει να αλλάζει. Κατά μία άποψη αυτό καθίσταται δυνατό από τη θέση που καταλαμβάνει στη δομή της Πόλης η
αρχιτεκτονική και η δυνατότητα προσέγγισής της. Ωστόσο,
αν εξετάσουμε τα έργα των ρωμιών σε διάφορους τομείς
της τέχνης, που πίσω από τις κλειστές πόρτες περιμένουν
σιωπηλά να ανακαλυφθούν μέσα στο χαοτικό περιβάλλον
της Πόλης, μας δίνεται η ευκαιρία να ολοκληρώσουμε τα
κομμάτια της ιστορίας”, πρόσθεσε. “Χαιρετίζω με σεβασμό αυτούς που αποτελούν ένα κομμάτι της κουλτούρας
της Κωνσταντινούπολης, ως εκπρόσωπος των τελευταίων
που διαβιούν σ’ αυτή τη γη κουβαλώντας όπως κι εγώ στη
καρδιά τους την Κωνσταντινούπολη”, κατέληξε.
Στην εκδήλωση παρόντες ήταν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Χρύσα Αράπογλου και Μάρκος Μπόλαρης, ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Παιδείας και Τουρισμού του δήμου
Θεσσαλονίκης Σπύρος Πέγκας, ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ
Σωκράτης Αλεξιάδης, ο περιφερειακός διευθυντής της
Attica Bank Θωμάς Μαρκάκης κι εκπρόσωποι συλλόγων
μηχανικών. Από τη ΔΕ του ΤΕΕ/ΤΚΜ παρόνες ήταν η αντιπρόεδρος Άννα Μίχου, ο γενικός γραμματέας Παναγιώτης
Αντιβαλίδης και τα μέλη Πάρις Μπίλλιας, Χρυσόστομος
Μακράκης- Καραχάλιος, Δημήτρης Μήτρου, Πέτη Πέρκα,
Ιωάννης Τσιάφης και Κυριάκος Μουρατίδης, οποίος συντόνιζε την εκδήλωση. Την “Α” εκπροσώπησε ο αντιπρόε-

δρος της Βασίλης Λεκίδης. Μεγάλος απών από την εκδήλωση ήταν ο τούρκος επιμελητής της έκθεσης Δρ. Χασάν
Κουρουγιάτζισι, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω
προβλημάτων υγείας.
Υπενθυμίζεται πως η έκθεση θα παραμείνει στο ΤΕΕ/
ΤΚΜ έως τις 6 Μαΐου και λειτουργεί καθημερινά (Δευτέρα
– Παρασκευή) από τις 08:00 έως τις 20:00. Στο χώρο της
έκθεσης διατίθεται -έναντι 25 ευρώ- ο σχετικός κατάλογος. Χορηγοί είναι το υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Attica Bank. n
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ «Α» ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
Τετραπλασιάστηκαν σχεδόν, μέσα σε επτά χρόνια, από το
2003 μέχρι το 2009, τα επίπεδα ανεργίας των διπλωματούχων μηχανικών, ιδίως δε των νέων, το 23% των οποίων υπολογίζεται ότι δεν είχαν πρόπερσι δουλειά, όπως
υπογραμμίζεται σε ψήφισμα της Αντιπροσωπείας («Α»)
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με βάση τα ευρήματα πρόσφατης έρευνας
του κεντρικού ΤΕΕ.
Στο ψήφισμά της, η «Α» θέτει την αυξανόμενη ανεργία
των μηχανικών ως το σημαντικότερο για τον κλάδο πρόβλημα, εν μέσω της κρίσης, υπογραμμίζοντας ότι διαπιστώνει «την έλλειψη άμεσου συγκεκριμένου σχεδίου
από την ελληνική κυβέρνηση, με στόχο την παραγωγικότητα και την ανάπτυξη».
Μάλιστα, προσθέτει «αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί
να υπολογίσει σε ποιο επίπεδο έχει φτάσει η συνολική
ανεργία των μηχανικών», στο διάστημα που μεσολάβησε
από το 2009.
Σύμφωνα με το ψήφισμα της «Α», που εγκρίθηκε στην 6η
τακτική συνεδρίασή της, στις 21 Μαρτίου, η Ελλάδα δεν
έχει μείνει πίσω μόνο στην έρευνα, καινοτομία και χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά πλέον και στη βιομηχανία και
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. «Είναι αδήριτη ανάγκη
η “επαναλειτουργία” πρωτογενούς και δευτερογενούς
τομέα, με παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιοτικής στάθμης μέσα στον Ελλαδικό χώρο», τονίζεται στο ψήφισμα.
Με βάση τα παραπάνω, η Αντιπροσωπεία ζητά, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων
Επενδύσεων και την αναδιάρθρωση αυτού, με αύξηση
των χρηματοδοτήσεων για περιφερειακά έργα ανάπτυξης, την αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων από το
ΕΣΠΑ 2007-2013, με αύξηση των ρυθμών απορρόφησης
και την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών, ώστε να ξεκινήσει επί του πρακτέου η πράσινη ανάπτυξη. Διεκδικεί,
τέλος, τη διατήρηση του κώδικα αμοιβών μηχανικών και
τη στήριξη της «υπό κατάρρευση» -όπως υπογραμμίζειοικοδομικής δραστηριότητας.
Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος ακολουθεί:
«Είναι αναντίρρητο ότι όλοι οι συνάδελφοι Μηχανικοί βιώνουμε δύσκολες μέρες. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με
την άναρχη και άκρατη «επέλαση» των αγορών, με ένα
χρεοκοπημένο χρηματοπιστωτικό σύστημα που έχει γίνει
αδηφάγο στη λογική κερδοσκοπικών και μη παραγωγικών
διαδικασιών. Η κρίση στη χώρα μας μεγεθύνεται από τις
εγγενείς αδυναμίες του πολιτικού συστήματος, που αντανακλώνται στην ελληνική οικονομία και στις εφαρμοζόμενες οικονομικές και αναπτυξιακές επιλογές. Είναι σαφές,
επίσης, ότι η κρίση αυτή έχει αγγίξει όλες τις ειδικότητες
των Μηχανικών (πιθανόν με διαφορετική έκταση και ένταση κατά ειδικότητα) και όλους τους τομείς απασχόλησης
αυτών (μελετητές, κατασκευαστές, έμποροι, επιχειρηματίες, μισθωτοί κ.λ.π.), χωρίς διάκριση στον τόπο δραστηριοποίησης αυτών (μεγάλα αστικά κέντρα-περιφέρεια).
Την ίδια ώρα διαπιστώνουμε την έλλειψη άμεσου συγκεκριμένου σχεδίου με στόχο την παραγωγικότητα και την
ανάπτυξη από την ελληνική κυβέρνηση, την υποβάθμιση
των Μηχανικών μέσα από τα ΠΔ για τα επαγγελματικά
δικαιώματα αποφοίτων ΤΕΙ του υφυπουργού Παιδείας,
την επίθεση κατά του κώδικα των ελάχιστων αμοιβών, τις
φορολογικές επιβαρύνσεις με αύξηση του ΦΠΑ, την απαράδεκτη κατάσταση των Πολεοδομιών που περιμένουν
τις απαιτούμενες παρεμβάσεις που αργούν να γίνουν, τις
εξελίξεις στο ασφαλιστικό μας, καθώς και την κατάσταση
του ασφαλιστικού μας ταμείου. Σ’ αυτή τη ευαίσθητη χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται ως «κρίση» η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ ΤΚΜ αισθάνεται χρέος της να αναδείξει

ως το πιο σημαντικό, το θέμα της διαρκώς αυξανόμενης
ανεργίας των συναδέλφων και ιδιαιτέρως των νέων Μηχανικών.
Η χώρα μας δεν έχει μείνει μόνο πίσω στην έρευνα, στην
καινοτομία και στη χρήση νέων τεχνολογιών, αλλά πλέον
και στη βιομηχανία και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Είναι αδήριτη ανάγκη η «επαναλειτουργία» του πρωτογενή
και του δευτερογενή τομέα με παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιοτικής στάθμης μέσα στον Ελλαδικό χώρο. Επίσης
σημαντική υστέρηση παρατηρείται στα δημόσια έργα, στην
ποιότητα και την αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος και στις πολεοδομικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις.
Αξιοποίηση της γνώσης των Ελλήνων επιστημόνων και
Μηχανικών, που είναι υψηλού επιπέδου επιστήμονες,
σημαίνει περισσότερες, καλύτερες, πιο ασφαλείς θέσεις
εργασίας για όλους τους εργαζόμενους.
Συνέπεια των παραπάνω και με βάση την τελευταία έρευνα που έγινε από το ΤΕΕ προκύπτει ότι το 2009 τα επίπεδα
ανεργίας σχεδόν τετραπλασιάστηκαν από το 2003 για τους
διπλωματούχους μηχανικούς. Και αυτή τη στιγμή κανείς
δεν μπορεί να υπολογίσει σε πιο επίπεδο έχει φτάσει η
συνολική ανεργία για τους συναδέλφους. Τα στοιχεία είναι πιο απογοητευτικά όσον αφορά στους νέους διπλωματούχους, όπου εκεί το ποσοστό ανεργίας φτάνει το 23%.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ αισθάνεται υποχρέωσή
της να τονίσει προς την κυβέρνηση ότι η πολιτική επιλογή
της επίθεσης κατά των παραγωγικών δυνάμεων οδηγεί
σε τέλμα τη χώρα και σε καμία περίπτωση δε βοηθά στη
διέξοδο από την κρίση. Απεναντίας παρατηρείται μια παντελής απουσία άμεσου και συγκεκριμένου σχεδίου ανάπτυξης με επιπτώσεις που ελπίζουμε να μην έχουν φτάσει
σε μη αντιστρεπτό σημείο. Η καταστροφή των χιλιάδων μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου μας -και όχι μόνοσυμβάλει στην αύξηση της ανεργίας και ιδιαίτερα των
νέων. Η χώρα εξακολουθεί να παραμένει ουραγός στην
αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, ενώ ακόμα δεν έχουν
ξεκαθαρίσει γραφειοκρατικά και διαχειριστικά ζητήματα.
Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων έχει συρρικνωθεί,
συνιστώντας ένα ακόμη πλήγμα για τους μελετητές και
τους κατασκευαστές συναδέλφους. Τέλος τα προβλήματα
δυσλειτουργίας του ΤΕΜΠΜΕ, η ανεξέλεγκτη αύξηση του
κόστους της γης, αλλά και η αύξηση των αντικειμενικών
αξιών των κτιρίων συμπληρώνουν την εικόνα.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ επισημαίνει ότι είναι επιτακτική η ανάγκη πολιτικής αποτελεσματικότητας και
άμεσης λήψης μέτρων τόσο οικονομικών αλλά και διαρθρωτικών για την αναστροφή της κατάστασης:
Οικονομικά μέτρα:
• Ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
και αναδιάρθρωση αυτού, με στόχο την αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε αναπτυξιακά περιφερειακά έργα και
έργα κοινωνικής υποδομής (εκσυγχρονισμός, επέκταση,
κατασκευή δικτύων υποδομών, προώθηση υποδομών
υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης, καθώς και έργων
αστικών αναπλάσεων και βελτίωσης της καθημερινότητας
του πολίτη).
• Αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ
2007-2013, και αύξηση των ρυθμών απορρόφησης, ώστε
να ξεκινήσουν έργα και να ανοίξουν θέσεις εργασίας.
• Επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για να ξεκινήσει επί
του πρακτέου η πράσινη ανάπτυξη, που θα στηριχτεί σε
μεγάλο βαθμό στους Μηχανικούς και θα δημιουργήσει
νέες θέσεις εργασίας, όπως συμβαίνει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες εδώ και χρόνια. Βασική προϋπόθεση είναι
η οργανωμένη, σχεδιασμένη και όχι η άναρχη πράσινη
ανάπτυξη της «στοχαστικής» διασποράς φωτοβολταϊκών

Πηγή φωτό:
http:/onlinepressblog.
blogspot.com

πάνελ ή ακόμη και ανεμογεννητριών στην αγροτική ύπαιθρο. Απαιτείται κατά συνέπεια και σε κάθε περίπτωση η
αυστηρή εφαρμογή «πράσινων» κανόνων στα τεχνικά έργα
και τις κατασκευές.
• Ενίσχυση επί του πρακτέου της οικοδομικής δραστηριότητας που βρίσκεται υπό κατάρρευση, με μια ευρύτερη
και οργανωμένη πολιτική πρωτοβουλία διατήρησης της
απασχόλησης, στήριξης του εν λόγω τομέα ως βασικού
μοχλού αναθέρμανσης της οικονομίας, και κάλυψης των
υπαρκτών στεγαστικών αναγκών με ευνοϊκότερα δάνεια
και ελκυστικότερα φορολογικά μέτρα. Σταματώντας τις
συνεχείς μεταβολές που τροφοδοτούν ένα συνεχόμενο
κλίμα αβεβαιότητας και αναξιοπιστίας θα επιτευχθεί ισορροπία στην αγορά και κατασκευαστές, επενδυτές, ιδιοκτήτες –επιτέλους- θα ισορροπήσουν, σε κάποιο καθεστώς
ηρεμίας.
• Διατήρηση του κώδικα αμοιβών των μηχανικών. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι δεδομένο ότι θα κυριαρχήσουν
πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, οι αμοιβές θα μειωθούν σημαντικά και κατά βάση πλασματικά. Οι εν λόγω
πρακτικές είναι δεδομένο ότι θα οδηγήσουν σε απώλειες
εκατοντάδων εκατ. ευρώ για τα δημόσια ταμεία, τόσο μέσω
της μη είσπραξης του ΦΠΑ όσο και μέσω της μη είσπραξης φορολογίας, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κατά συνέπεια
για την ασφάλεια των έργων.
Διαρθρωτικά μέτρα:
• Η θεσμοθέτηση Φορέα Μητρώων, Διαβάθμισης και Πιστοποίησης τεχνικών επαγγελμάτων με τη συμμετοχή της
ΓΕΣΕΒΕ, της ΓΕΣΕΕ και των αρμόδιων Υπουργείων ΥΠΟΜΕΔΙ, ΥΠΕΚΑ και ΥΠΑΝΑ.
• Η Θεσμοθέτηση του Μητρώου Συντελεστών Ιδιωτικών
Έργων και η λειτουργία του από το ΤΕΕ σύμφωνα με τις
προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
• Θεσμοθέτηση μηχανισμών για την άμεση εξόφληση των
οφειλών του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των Οργανισμών του
ευρύτερου δημόσιου τομέα προς τους μελετητές και κατασκευαστές.
• Στελέχωση με επαρκές επιστημονικό προσωπικό των
πολεοδομιών και των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων, στη
βάση σαφούς χρονοδιαγράμματος.
• Ενεργοποίηση επιτέλους της Ζώνης Καινοτομίας για τη
Θεσσαλονίκη, η οποία θα ήταν δυνατό να έχει ήδη δημιουργήσει δεκάδες ή και εκατοντάδες θέσεις απασχόλησης
για Μηχανικούς. Η ενεργοποίησή της είναι καλό να αναφέρεται ευρύτερα στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό να καταστεί μοχλός ανάπτυξης της ευρύτερης
περιοχής της Περιφέρειας και ταυτόχρονα αναπτυξιακός
κόμβος της ΝΑ Ευρώπης.
• Στήριξη της ποιοτικής αναβάθμισης και οργάνωσης
μελετητικών και κατασκευαστικών σχημάτων, μέσω της
αντίστοιχης νομοθεσίας οργάνωσης αυτών, αλλά και μέσω
επιδοτήσεων της επαγγελματικής στέγης, του εξοπλισμού,
του λογισμικού, ορθότερες φορολογήσεις κ.λ.π. Παράλληλη στενή παρακολούθηση προγραμμάτων απασχόλησης.
• Άμεση ενεργοποίηση του κλάδου του ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ του ΕΤΑΑ ώστε να στηριχθούν οικονομικά οι συνάδελφοι άνεργοι μηχανικοί σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική
περίοδο.
Εμείς οι Μηχανικοί, οφείλουμε να αγωνιστούμε. Κουβαλάμε μια παράδοση που συντάσσει πάντα το σώμα των
Μηχανικών με την πρόοδο. Δε μας ταιριάζει, ούτε ατομικά, ούτε συλλογικά, η παραίτηση και ο ρόλος του παρατηρητή. Κάνουμε έκκληση στην οργανωμένη πολιτεία: Μην
απαξιώνετε τους Έλληνες μηχανικούς. Απεναντίας αξιοποιήστε το επιστημονικό δυναμικό της χώρας και τους Έλληνες Μηχανικούς. Είναι η καλύτερη εγγύηση ότι μπορούν
πράγματι να γίνουν θετικές ανατροπές στο οικονομικό μοντέλο που μας οδήγησε σ’ αυτήν την κρίση.» n
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Η «Α» ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ,
ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ
Τα φλέγοντα θέματα της κατάργησης των ελάχιστων αμοιβών και της ανεργίας των μηχανικών, αλλά και το ζήτημα
της κακής λειτουργίας των κατά τόπους πολεοδομιών,
κυριάρχησαν κατά την 5η και την 6η τακτική συνεδρίαση
της Αντιπροσωπείας («Α») του ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 24 Ιανουαρίου και 21 Μαρτίου αντίστοιχα.
Σε ότι αφορά τις κατώτατες αμοιβές και την ανεργία, η
«Α» κατέληξε σε τρία σχετικά ψηφίσματα, τα οποία δημοσιοποιήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ.
Για το θέμα των πολεοδομιών, η «Α» επεσήμανε την
ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των πολεοδομικών
γραφείων και δεσμεύτηκε να κινηθεί με επιβελτιωτικές
παρεμβάσεις/προτάσεις στο άμεσο μέλλον, αλλά και με
καταγγελίες, εφόσον χρειαστεί.
Όπως επισημαίνει, ήδη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» και την υπαγωγή των πολεοδομιών στους κατά τόπους δήμους, θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση
για ανασύνταξη της δομής και λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων. Αναλυτικότερα, τα πρακτικά της 5ης και
της 6ης συνεδρίασης της «Α» ακολουθούν:
n 5η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος Βλαχοκώστας
Μ.Μ. μετά τις ευχές για τη νέα χρονιά, ενημέρωσε το σώμα:
• Για την αποστολή e-mail στις Νομαρχιακές Επιτροπές
προκειμένου να ετοιμάσουν τους προγραμματισμούς τους
για την τριετία και ότι θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στις 21 Μαρτίου 2011-01-27
• Για την πρωτοβουλία της Δ.Ε. προκειμένου να εξοικονομηθούν πόροι να στέλνεται το ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ηλεκτρονικά και ότι υπάρχει σχετική αίτηση στο site «e-ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ» την οποία καλούνται να συμπληρώσουν
οι συνάδελφοι μηχανικοί.
• Για την εκλογή του νέου Δ.Σ. του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και έδωσε
τα συγχαρητήριά του στους νεοεκλεγέντες Αντιπροέδρους
από τη Βόρεια Ελλάδα συν. Α. Στοϊμενίδη (Α’ Αντιπρόεδρο)
και Σ. Βόσδου (Β’ Αντιπρόεδρο).
• Για την επόμενη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ στις 5 & 6 Φεβρουαρίου 2011 στην οποία
θα συζητηθούν εκτός των άλλων και το Προσχέδιο Νόμου
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση
επαγγελμάτων»
Θέμα 2ο & 3ο: Έλεγχος – Ερωτήσεις- Επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Τάσος Κονακλίδης Π.Μ. ενημέρωσε το σώμα:
• Για το ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ και τους λόγους που οδήγησαν
τη Δ.Ε. να αποφασίσει την ηλεκτρονική αποστολή του
• Για την εκλογή του Δ.Σ. του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και ευχήθηκε
και αυτός τους νέους εκλεγμένους
• Για τη συνάντηση των προέδρων ΤΕΕ & Περιφερειακών
Τμημάτων στις 20 Ιανουαρίου 2011 και τα θέματα που
συζητήθηκαν και αφορούσαν στα προβλήματα όλων των
μηχανικών, στον κώδικα αμοιβών, στην κατάργηση των
ελαχίστων αμοιβών, το άνοιγμα του επαγγέλματος και
στην απόφαση του ΤΕΕ να προβεί σε καταλήψεις γραφείων ΤΣΜΕΔΕ και Πολεοδομιών.
• Για τα προβλήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή
του νόμου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» όσο αφορά στις πολεοδομίες
• Για τα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν για τον ΚΕΝΑΚ και για τα νέα που έχουν προγραμματιστεί.
Κατατίθενται 2 ψηφίσματα για την κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών. Μετά από συζήτηση, το σώμα αποφασίζει
να διαμορφωθεί το ψήφισμα από το Προεδρείο. Το τελικό
ψήφισμα βρίσκεται στην ιστοσελίδα
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/
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Στην ίδια ιστοσελίδα βρίσκεται και το ομόφωνο ψήφισμα
της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις «Μεταλλευτικές- Μεταλλουργικές εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» στη Χαλκιδική», το δεύτερο συνεχόμενο για το εν λόγω ζήτημα.
Θέμα 4ο και 5ο: Ορισμός μελών σε 2 επιτροπές
Το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (“Α”/
ΤΚΜ) σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πλαίσιο Αρχών, Στόχων
& Δράσεων της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και έχοντας υπόψη τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των
συναδέλφων για τις Επιτροπές Αντιπροσώπων πρότεινε τη
σύνθεση των εξής επιτροπών:
aΣτήριξης επαγγελματικού έργου του μηχανικού, με
αντικείμενο:
• Επερχόμενη «απελευθέρωση» των επαγγελμάτων και
κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών
• Πιστοποίηση επαγγελματικών δεξιοτήτων
• Άδεια άσκησης του επαγγέλματος – Νέοι Μηχανικοί
• Συνταξιοδοτικό
• Μισθωτή εργασία του Μηχανικού-απολύσεις
aΕξωστρέφειας και Κοινωνικών Θεμάτων, με αντικείμενο:
• Ανοικτή θεματολογία που αφορά σε κοινωνικά ζητήματα
που ανακύπτουν στην Περιφέρεια
• Άνοιγμα προς το Μηχανικό και την κοινωνία
• Οργάνωση συνεδρίας Μηχανικού
• Διοργάνωση και συντονισμός δράσεων εξωστρέφειας
π.χ. (αιμοδοσία, αθλητικά τουρνουά Μηχανικών κτλ).
Η πρώτη επιτροπή στελεχώθηκε από τους συναδέλφους
Γκιουλέκα Αθανάσιο, Μάνου Δώρα, Περτζινίδη Ηλία,
Φουντουλίδου Ελένη, Κουρίδη Χάρη και Ράλλη Πηνελόπη, ενώ την ευθύνη της λειτουργίας της θα έχει ο Αντιπρόεδρος συν. Λεκίδης Βασίλης.
Η δεύτερη από τους συναδέλφους Αμανατίδη Άνθιμο, Σακελλαρίδου Τζένη, Μπανιά Γιώργο και Τσίτου Ξενοφώντα,
ενώ την ευθύνη της λειτουργίας της θα έχει ο Πρόεδρος
συν. Βλαχοκώστας Χρίστος.
Στη συνεδρίαση ήταν παρόντες από το νομό Θεσσαλονίκης
οι συνάδελφοι : Αμανατίδης Άνθιμος Μ.Μ., Αντιβαλίδης
Παναγιώτης Π.Μ., Απότσος Σταύρος Α.Μ., Αραβίδου Κυριακή Αγρ.-Τ.Μ., Βλαχοκώστας Χρίστος Μ.Μ., Βραγγάλας
Βασίλης Αγρ.-Τ.Μ., Γάγαλης Γιώργος Μ.Μ., Γκιουλέκας
Αθανάσιος Α.Μ., Δαρδαμανέλης Γιάννης Π.Μ., Ζαχαριάδης Φίλιππος Μ/Η, Ζώκας Νίκος Ηλκ, Κολοβός Σπυρίδων
Η.Μ., Κονακλίδης Τάσος Π.Μ., Κωτούλας Λεωνίδας Π.Μ.,
Λαδόπουλος Σάββας Αγρ.-Τ.Μ., Λεκίδης Βασίλης Π.Μ.,
Λεμπετλής Γιάννης Π.Μ., Λυσαρίδης Κωνσταντίνος Π.Μ.,
Μακράκης- Καραχάλιος Χρυσός Α.Μ., Μάνου Θεοδώρα
Π.Μ., Μήτκας Περικλής Η.Μ., Μίχου Άννα Η.Μ., Μουρατίδης Κυριάκος Α.Μ., Μπανιάς Γιώργος Μ.Μ. Μπίλλιας
Πάρις Π.Μ., Μπούρας Βενέτης Π.Μ., Νάνος Γιάννης Π.Μ.,
Πέρκα Πέτη Π.Μ., Πεχλιβάνου Κατερίνα Π.Μ., Σακελλαρίδου Τζένη Π.Μ., Σοϊλεμετζίδου Κορίννα Αγρ.-Τ.Μ.,
Τοκατλίδης Αριστοτέλης Π.Μ., Τσελεπίδης Σάββας Α.Μ.,
Τσιάφης Γιάννης Μ/Η, Τσίτος Ξενοφών Π.Μ., Φάμελλος
Σωκράτης Χ.Μ., Φουντουλίδου Ελένη Αγρ.-Τ.Μ., Χατζοπούλου Αθηνά Π.Μ., από το νομό Ημαθίας οι συνάδελφοι:
Μιχαλιάς Γιώργος Μ.Μ., Ουρσουζίδης Γιώργος Π.Μ., από
το νομό Κιλκίς οι συνάδελφοι Αναστασιάδης Γιώργος Η.Μ.,
Κεμεντσετσίδης Παναγιώτης Αγρ.-Τ.Μ., Πογέλης Ανέστης
Μ.Μ., από το νομό Πιερίας οι συνάδελφοι: Ζωγράφου
Αναστασία Α.Μ., Κουσκουρίδης Δημήτρης Η.Μ., Τσιτλακίδης Ηρακλής Π.Μ., από το νομό Σερρών οι συνάδελφοι:
Λογοθετίδης Σταύρος Π.Μ., Φωταρούδης Αλέξανδρος
Μ/Η από το νομό Χαλκιδικής οι συνάδελφοι : Κουρίδης

Χαρίτων Μ.Μ., Τοτικίδης Ματθαίος Α.Μ.
Απόντες οι συνάδελφοι: Ζηκοπούλου Ηλέκτρα Α.Μ., Θεοδωρίδου Χρυσούλα Π.Μ., , Χηράκη Ελένη Π.Μ., Ανδρεάδου Παρθένα Αγρ.-Τ.Μ., Κυρίτσης Βασίλης Π.Μ., Σταυρόπουλος Χριστόδουλος Α.Μ Φωτιάδης Γιώργος Η.Μ.,
Δικαιολογημένοι απόντες οι συνάδελφοι Βοργιατζίδης
Κωνσταντίνος Η.Μ., Δημουλάς Αλκιβιάδης Α.Μ. και Μήτρου Δημήτρης Αγρ.-Τ.Μ.
n 6η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Θέμα 1ο: Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας
Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος Βλαχοκώστας Μ.Μ. ενημέρωσε το σώμα:
• Για την εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου του
ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ.
• Για τη σύσταση του νέου Πειθαρχικού Συμβουλίου του
ΤΕΕ/ΤΚΜ και την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου.
• Για το ενημερωτικό σημείωμα του προέδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ συν. Γ. Θεοδωράκη για το νόμο
«Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας. Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση των
επαγγελμάτων».
• Για την παντεχνική συνάντηση την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου
2011.
• Για τη νέα έκδοση λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
• Για την παραίτηση του συν. Κ. Μουρατίδη από την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ.
• Για την παρέμβαση της Επιτροπής Στήριξης Επαγγελματικού έργου του Μηχανικού (ΕΣΕΜ) σχετικά με τη «μη
λειτουργία» των πολεοδομιών.
Και ο συν. Σ. Δημητριάδης Γ. Γραμματέας του ΣΑΘ ενημέρωσε για το ψήφισμα του συλλόγου σχετικά με την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών.
Η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ δήλωσε για ακόμη μια
φορά την ανάγκη για βελτίωση της λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων και δεσμεύτηκε να κινηθεί με επιβελτιωτικές προτάσεις/παρεμβάσεις στο άμεσο μέλλον, αλλά
και καταγγελίες εφόσον χρειαστεί. Η σύντομη παρέμβαση
της ΕΣΕΜ της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ είχε τίτλο «Η
«ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ»
και καταγράφηκε ως εξής:
Συνάδελφοι,
Πρόσφατα, η Πολεοδομία Θεσσαλονίκης αλλά και πολλά
πολεοδομικά γραφεία άλλων περιοχών αποτελούν στόχο
του Σώματος Επιθεωρητών –Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
που ερευνά συγκεκριμένες καταγγελίες χρηματισμού υπαλλήλων. Ήδη γίνονται αναφορές στην περιουσιακή κατάσταση υπαλλήλων της Πολεοδομίας και ζητήθηκε το άνοιγμα
τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα δεν εφαρμόστηκε καμία
σοβαρή παρέμβαση στον τρόπο λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων, ώστε να εκλείψουν αρνητικά και παρασιτικά φαινόμενα οικονομικής συναλλαγής και «διευκόλυνσης» μεταξύ ιδιοκτητών, εργολάβων, μελετητών, υπαλλήλων Υπηρεσιών του Δημοσίου και εν γένει «διακινητών»
των φακέλων. Τα φαινόμενα αυτά, πέραν του μη σύννομου,
επηρεάζουν αρνητικά την παραγωγή του τεχνικού έργου με
επιπτώσεις στο δομημένο περιβάλλον, στην ποιότητα και
στη διάρκεια ζωής του έργου και ευρύτερα στο φυσικό περιβάλλον μιας οικιστικής περιοχής. Πρόσφατα ο Πρόεδρος
του ΤΕΕ καταθέτοντας στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσυνέχεια στη σελίδα 10
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ΕΚΘΕΣΗ «Παράθυρα στη θάλασσα. Η Ευρώπη
μετά το τείχος του Βερολίνου» (πρόκειται για το
δεύτερο σταθμό μιας περιοδεύουσας έκθεσης,
οργανωμένης από το Ίδρυμα Apollonia, European
Art Exchanges, σε συνεργασία με το ΚΜΣΤ, η
οποία μας προκαλεί να οραματιστούμε την Ευρώπη και να αναλογιστούμε τον πολιτισμικό πλουραλισμό της), 8 Απριλίου – 5 Ιουνίου 2011, Κρατικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής (κτίριο
Μ2), Θεσσαλονίκη.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ «Η
Μακεδονία από τις ψηφίδες στα pixels», μια
διεθνώς πρωτότυπη έκθεση διαδραστικών συστημάτων με θεματολογία που αντλείται από την
ιστορία και τον πολιτισμό
της αρχαίας Μακεδονίας, Αρχαιολογικό Μουσείο, Θεσσαλονίκη.
ΕΚΘΕΣΗ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ «Γερμανός
Καραβαγγέλης – Ο μητροπολίτης των εμπεριστάτων», μέχρι 31 Μαΐου
2010, 45α ΔΗΜΗΤΡΙΑ,
Μουσείο Μακεδονικού
Αγώνα, Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ μικτού κουκλοθεάτρου «Το Μούτρο και
η Φάτσα» της Καρίνας
Ιωαννίδου, από το Θέατρο Φλέμιγκ (Μισραχή
15), από 10 Οκτωβρίου
2010, (κάθε Κυριακή
στις 11:30 το πρωί), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Stand Up Comedy
«Murlen Rooz», από 17
Οκτωβρίου 2010 (κάθε
Παρασκευή και Σάββατο), θέατρο Φλέμιγκ
(Μισραχή 15), Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Ο χιονάνθρωπος και το
κορίτσι», του Ευγένιου
Τριβιζά, 31 Οκτωβρίου 2010 – 30 Απριλίου
2011, ΚΘΒΕ, Βασιλικό
Θέατρο, Θεσσαλονίκη.

τίου – 29 Μαΐου 2011,
ΚΘΒΕ, θέατρο Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών,
Θεσσαλονίκη.
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Ποιος ανακάλυψε την
Αμερική», σε σκηνοθεσία Παύλου Δανελάτου,
από 3 Απριλίου (κάθε
Κυριακή στις 6 μ.μ.
και Δευτέρα, Τρίτη στις
9.15μμ), θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 &
Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ της ελληνικής συμμετοχής στη 12η
Διεθνή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας. Με τίτλο «Κιβωτός. Παλαιοί σπόροι για νέες
καλλιέργειες», 30 Μαρτίου - 22 Μαΐου 2011,
Μουσείο Μπενάκη (κτήριο της οδού Πειραιώς),
Αθήνα.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Το σκλαβί», της Ξένιας
Καλογεροπούλου, 18
Οκτωβρίου 2010 – 19
Μαΐου 2011, Κινηματοθέατρο «Αριστοτέλειον» (Εθνικής Αμύνης 2),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Διασταυρώσεις – Ετεροτοπίες. Η έννοια του χώρου στη σύγχρονη ελληνική
τέχνη», 11 Μαρτίου - 1 Μαΐου 2011, στο πλαίσιο
του Φεστιβάλ “Milano Incontra la Grecia”, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Spazio Oberdan,
Μιλάνο.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Το ημέρωμα της
στρίγγλας», του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, 25 Μαρ-

ΘΕΑΤΡΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
“Εσωτερικό”
του Maurice
Maeterlinck,
από την ομάδα
θεάτρου C. for
Circus, 18 Μαρτίου – 17 Απριλίου 2011, C. for
Circus Συγγρού
19, Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ του Μίλτου Παντελιά και της Ειρήνης Γκόνου, με τίτλο «Θολίαι τε
και αποπτύγματα», (25 έργα πίνακες, σχέδια, γλυπτά και κατασκευές), 7
Απριλίου - 7 Μαΐου 2011, ATRION GALLERY (Τσιμισκή 94), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
“game over”, έχοντας
ως σκελετό το έργο του
William Gibson «Το παιχνίδι της μοναξιάς», 6,
13, 20, 27 Μαΐου 2011,
Θέατρο Φλέμιγκ (Νέα
Μισράχη 15, Φλέμιγκ),
Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ σε δύο κεντρικά σημεία της Θεσσαλονίκης σειρά έργων του βρετανού καλλιτέχνη
Mark Titchner, με τίτλο “Στην Πραγματικότητα
Τώρα/Now For Reality”, 10 Μαρτίου - 30 Απριλίου 2011, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΜΠΑΝΤΑ-ρισμένοι: P.I.G.S.», 21
Μαρτίου – 17 Απριλίου
2011, ΚΘΒΕ, Γαία Live
(Δόξης 5-Σαλαμίνος,
Λαδάδικα), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Διαμάντια και
μπλουζ», της Λούλας
Αναγνωστάκη, 23 Μαρτίου – 29 Μαΐου 2011,
ΚΘΒΕ, Μονή Λαζαριστών (Σκηνή Σωκράτης
Καραντινός), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «New Religion» του Damien
Hirst, 7 Απριλίου – 31 Ιουλίου 2011, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (Εγνατία 154),
Θεσσαλονίκη.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΘΕΣΗ «Leonardo da Vinci, Εφευρέτης & Επιστήμονας», με σχέδια, σημειωματάρια,
σκαριφήματα, επιστολές καθώς και 25 τρισδιάSλαμίνος,
Λαδάδικα),
Θεσσαλονίκη.
στατα μοντέλα,
5 Φεβρουαρίου
- 5 Ιουνίου 2011,
Πολυχώρος του Μύλου, Θεσσαλονίκη.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ποιος ανακάλυψε την
Αμερική», σε σκηνοθεσία Παύλου Δανελάτου, από
3 Απριλίου (κάθε Κυριακή στις 6 μ.μ. και Δευτέρα,
Τρίτη στις 9.15μμ), θέατρο Σοφούλη (Τραπεζούντος 5 & Σοφούλη), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Animacall, the animation
project 2011», 30 Μαρτίου – 5 Ιουνίου 2011, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (Αποθήκη
Β1, Λιμάνι) Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Ηλέκτρα», του Σοφοκλή, 27 Οκτωβρίου 2010 – 17 Απριλίου 2011,
νεανική σκηνή του ΚΘΒΕ, Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Θεσσαλονίκη.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα και...», (Μπάμπης Βενετόπουλος (αλαζονία), Φίλιππος Γκούτζος (λαιμαργία),
Λάουρα Ράπτη (λαγνεία), Κατερίνα Κατσούρα
(οργή), Μαρία Συμεωνίδου (απληστία), Κώστας
Ανδριάς (φθόνος), Μάριος Φούρναρης (οκνηρία)
και Λάμπρος Ψυρράκης (…και η εξομολόγηση),
5 - 30 Απριλίου 2011, gallery Tsatsis (Tσιμισκή
111 & 113), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο “Berliner Zimmer”,
με έργα καλλιτεχνών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη που ζουν και εργάζονται στο Βερολίνο [Silva Agostini
(Αλβανία), Χάρις Επαμεινώνδα (Κύπρος), Šejla Kamerić (Βοσνία-Ερζεγοβίνη), Kristina Leko (Κροατία), Dan
Mihaltianu (Ρουμανία), Tanja Ostojić
(Σερβία), Γιώργος Σαπουντζής (Ελλάδα), Ευανθία Τσαντίλα (Ελλάδα), Nasan
Tur (Τουρκία), Mariana Vassileva
(Βουλγαρία], 1 Απριλίου – 26 Μαΐου
2011, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης & Goethe Institut, ΜΜΣΤ (Εγνατία 154), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ «Αιτία θανάτου: Ευθανασία. Έργα από
τη Συλλογή Prinzhorn», 9 Απριλίου – 29 Μαΐου
2011, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης σε
συνεργασία με την Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Μονή Λαζαριστών, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ,
παράλληλα με εργαστηριακές ασκήσεις
(workshops), 10-16
Απριλίου 2011, Τμήμα
Αρχιτεκτονικής Τοπίου
της ΣΤΕΓ Δράμας του ΤΕΙ
Καβάλας, στο πλαίσιο
της δράσης LAND2011,
με τίτλο: “Ύδωρ και πόλη:
έργα τέχνης – πηγές
ζωής”, Δράμα.
ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο “das Manihesto” της
ομάδας DaDa Da Academy (Albert Mayr, Πάνος
Παπαδόπουλος, Elisabeth Penker, Πέτρος Τουλούδης και Marina Faust), 16 Μαρτίου - 24 Απριλίου 2011, Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Μονή Λαζαριστών (Project Room), Θεσσαλονίκη.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «Déjà Vu», βασισμένη σε
κείμενα του Φραντς Κάφκα, 3 Απριλίου - 29 Μαΐου
2011, ΚΘΒΕ, Μονή Λαζαριστών (Μικρό θέατρο),
Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Το
μάθημα της παράδοσης», με προπλάσματα και σχέδια από τη
Μακεδονία (φοιτητικές
εργασίες από το αρχείο
Ν. Μουτσόπουλου), 27
Οκτωβρίου 2010 – 27
Ιουνίου 2011, Λαογραφικό και Εθνολογικό
Μουσείο Μακεδονίας
– Θράκης (Βασ. Όλγας
68), Θεσσαλονίκη.

21ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«European Symposium
on Computer-Aided
Process Engineering
(ESCAPE-21)», 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου 2011, ξενοδοχείο Πόρτο Καρράς,
Χαλκιδική.

Institute) του Πανεπιστημίου Ulster, Αγγλίας
και το CAIT (Center for
Advance Infrastructure
Technology) του Πανεπιστημίου Μισισιπή,
ΗΠΑ, Ξενοδοχείο Hyatt
Regency, Θεσσαλονίκη.

5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
«Ασφαλτικά μίγματα και
Οδοστρώματα», 1 – 3
Ιουνίου 2011, Εργαστήριο Οδοποιίας Τμήματος
Πολιτικών Μηχανικών
του ΑΠΘ, σε συνεργασία με το BERI (Built
Environment Research

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ &
ΣΥΝΕΔΡΙΟ, με θέμα
«Ενεργειακή Επάρκεια
και Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», 13
- 15 Απριλίου 2011, Σόφια, Βουλγαρία.

ΕΚΔS

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο
«Ρωμιοί Αρχιτέκτονες της Πόλης, στην
περίοδο του εκδυτικισμού» 1 Απριλίου - 6 Μαΐου 2011,
ΤΕΕ/ΤΚΜ & Σύνδεσμος Αποφοίτων
Ζωγραφείου Λυκείου,
κτήριο ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ.
Αλεξάνδρου 49), Θεσσαλονίκη.

ΕΚΘΕΣΗ και ΗΜΕΡΙΔΑ με θέμα «Η
Βιομηχανική κληρονομιά μέσα από την
εκπαιδευτική διαδικασία», Παρασκευή 15
Απριλίου 2011, τμήμα
Αρχιτεκτόνων της Π.Σ.
Α.Π.Θ. και TICCHI,
Πολυτεχνική Σχολή,
Θεσσαλονίκη.

10/417
ΤΕΥΧΟΣ

15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

Η «Α» ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΩΤΑΤΕΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ, ΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ
συνέχεια από τη σελίδα 7
σεων της Βουλής αναφέρθηκε με στοιχεία στο όργιο της
διαφθοράς στις Πολεοδομίες της χώρας.
Ήδη με την εφαρμογή του Καλλικράτη και την υπαγωγή
των πολεοδομιών στους κατά τόπους Δήμους, θα πρέπει
να υπάρξει η πολιτική βούληση για ανασύνταξη της δομής
και λειτουργίας των πολεοδομικών γραφείων, αλλά και την
αλλαγή νοοτροπίας του Έλληνα στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Δίνεται λοιπόν χρονικά η ευκαιρία και
στο ΤΚΜ να συμβάλλει παρεμβατικά καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις και απόψεις, ώστε στο εφεξής να αποφεύγονται οι μέχρι σήμερα υφιστάμενες παθογένειες και να
ανατραπεί η αρνητική εικόνα που χρεώνεται το σύνολο των
μελών μας για τον τρόπο λειτουργίας της Πολεοδομίας.
Σημειώνεται ότι στο ΤΕΕ/ΤΚΜ πριν περίπου τέσσερα
χρόνια συστάθηκε ομάδα εργασίας για να διερευνήσει
το θέμα -με τις παραμέτρους εκείνης της εποχής- και να
κάνει προτάσεις για την ανασυγκρότηση και ανασύσταση
της όλης στελέχωσης και λειτουργίας των Πολεοδομιών.
Τα πορίσματα αυτά πρέπει τουλάχιστον να αναδείξει και να
επανεπεξεργαστεί η Αντιπροσωπεία με την ευκαιρία του
νέου ξεκινήματος.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικοί άξονες για ανασύσταση των Πολεοδομιών:

• Η ψηφιοποίηση της πληροφορίας και η ενσωμάτωσή της
σε on-line συστήματα GIS στο διαδίκτυο, σε εύκολη και
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους.
• Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Οι φάκελοι να κατατίθενται πλέον ψηφιακά στο μεγαλύτερο μέρος τους, ενώ
τα τυπωμένα σε χαρτί στοιχεία να ελαχιστοποιηθούν σε
ποσότητα. Έτσι, και η επικοινωνία των ιδιωτών μηχανικών
με τους υπαλλήλους των πολεοδομιών, στο μεγαλύτερο
μέρος τους, να γίνεται επίσης ηλεκτρονικά για οικονομία
όλων των συντελεστών.
• Δημιουργία ανεξάρτητης διεύθυνσης αρχείου με όλες
τις πληροφορίες και δεδομένα.
• Σταδιακό σταμάτημα των ελέγχων των μελετών για τα
στατικά, αρχιτεκτονικά, μηχανολογικά με παράλληλη λειτουργία του θεσμού του ορκωτού Μηχανικού και ανάληψη
ευθύνης από τον υπογράφοντα Μηχανικό.
• Μεταφορά του δυναμικού στο Τμήμα αστυνόμευσης Κατασκευών για επί τόπου έλεγχο των κατασκευών και έλεγχο
εφαρμογής των μελετών μέχρι την παράδοση της κατασκευής στον ιδιοκτήτη.
Θέμα 2ο & 3ο: Έλεγχος – Ερωτήσεις- Επερωτήσεις προς
τη Δ.Ε.
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. συν. Τάσος Κονακλίδης Π.Μ. ενημέρωσε το σώμα:
• Για την επιστολή του ΤΕΕ/ΤΚΜ προς τις πολεοδομίες
σχετικά με τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από
τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
• Για τη συγκρότηση Ο.Ε. για φυσικές καταστροφές
• Για τα σεμινάρια που οργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ
• Για τις εκδηλώσεις που οργάνωσε το τμήμα
Θέμα 4ο: Εισηγητές Πειθαρχικού Συμβουλίου
Το σώμα εγκρίνει ως εισηγητές του Π.Σ. του ΤΕΕ/ΤΚΜ
όλους όσους εκδήλωσαν ενδιαφέρον ή προτάθηκαν από
τις παρατάξεις των μηχανικών, με την προϋπόθεση να μην
έχουν υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα.
Θέμα 5ο: Προγραμματισμός Νομαρχιακών Επιτροπών
Το σώμα εγκρίνει ομόφωνα τους προγραμματισμούς των
Νομαρχιακών Επιτροπών. Ο Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας συν. Χρίστος Βλαχοκώστας Μ.Μ. τόνισε ότι απαιτείται να
δοθεί βαρύτητα και στη διαδικασία απολογισμού των ΝΕ.
Θέμα 6ο: Πρόταση ψηφίσματος για το πρόβλημα της ανεργίας των Μηχανικών

Στη συνέχεια τέθηκε προς συζήτηση το εξ αναβολής από
την 5η συνεδρίαση θέμα της πρότασης ψηφίσματος για την
ανεργία, με εισήγηση του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας. (βλέπε ξεχωριστό άρθρο του «Τ»).
Στην 6η Τακτική Συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας ήταν παρόντες από το νομό Θεσσαλονίκης οι συνάδελφοι: Αμανατίδης Άνθιμος Μ.Μ., Αντιβαλίδης Παναγιώτης Π.Μ.,
Αραβίδου Κυριακή Αγρ.-Τ.Μ., Βλαχοκώστας Χρίστος
Μ.Μ., Γάγαλης Γιώργος Μ.Μ., Δαρδαμανέλης Γιάννης
Π.Μ., Ζαχαριάδης Φίλιππος Μ/Η, Θεοδωρίδου Χρυσούλα
Π.Μ., Κονακλίδης Τάσος Π.Μ., Κωτούλας Λεωνίδας Π.Μ.,
Λεκίδης Βασίλης Π.Μ., Λεμπετλής Γιάννης Π.Μ., Λυσαρίδης Κωνσταντίνος Π.Μ., Μακράκης- Καραχάλιος Χρυσός
Α.Μ., Μάνου Θεοδώρα Π.Μ., Μήτρου Δημήτρης Αγρ.-Τ.Μ.,
Μίχου Άννα Η.Μ., Μουρατίδης Κυριάκος Α.Μ., Μπανιάς
Γιώργος Μ.Μ. Μπούρας Βενέτης Π.Μ., Πέρκα Πέτη Π.Μ.,
Σακελλαρίδου Τζένη Π.Μ., Σοϊλεμετζίδου Κορίννα Αγρ.Τ.Μ., Τοκατλίδης Αριστοτέλης Π.Μ., Τσελεπίδης Σάββας
Α.Μ., Τσιάφης Γιάννης Μ/Η, Φουντουλίδου Ελένη Αγρ.Τ.Μ., Χατζοπούλου Αθηνά Π.Μ., Χηράκη Ελένη Π.Μ.,
από το νομό Ημαθίας ο συνάδελφος Ουρσουζίδης Γιώργος
Π.Μ., από το νομό Κιλκίς οι συνάδελφοι: Αναστασιάδης Γιώργος Η.Μ. & Κεμεντσετσίδης Παναγιώτης Αγρ.-Τ.Μ., από
το νομό Πέλλας η συνάδελφος Ανδρεάδου Παρθένα Αγρ.Τ.Μ., από το νομό Πιερίας ο συνάδελφος Κουσκουρίδης
Δημήτρης Η.Μ., από το νομό Χαλκιδικής ο συνάδελφος
Κουρίδης Χαρίτων Μ.Μ.,
Απόντες οι συνάδελφοι: Απότσος Σταύρος Α.Μ., Βραγγάλας Βασίλης Αγρ.-Τ.Μ., Γκιουλέκας Αθανάσιος Α.Μ.,
Ζηκοπούλου Ηλέκτρα Α.Μ., Ζώκας Νίκος Ηλκ, Κολοβός
Σπυρίδων Η.Μ., Λαδόπουλος Σάββας Αγρ.-Τ.Μ., Λεονταρίδης Κωνσταντίνος Α.Μ., Μήτκας Περικλής Η.Μ., Μπίλλιας Πάρις Π.Μ., Φάμελλος Σωκράτης Χ.Μ., Βοργιατζίδης
Κωνσταντίνος Η.Μ., Μιχαλιάς Γιώργος Μ.Μ., Πογέλης
Ανέστης Μ.Μ., Δημουλάς Αλκιβιάδης Α.Μ. Φωτιάδης
Γιώργος Η.Μ., Ζωγράφου Αναστασία Α.Μ., Τσιτλακίδης
Ηρακλής Π.Μ., Λογοθετίδης Σταύρος Π.Μ., Σταυρόπουλος
Χριστόδουλος Α.Μ, Τοτικίδης Ματθαίος Α.Μ.
Δικαιολογημένοι απόντες οι συνάδελφοι Πεχλιβάνου Κατερίνα Π.Μ., Τσίτος Ξενοφών Π.Μ., και Φωταρούδης Αλέξανδρος Μ/Η, Κυρίτσης Βασίλης Π.Μ. n
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ΝΕΡΟ: ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΛΥΤΙΜΟ ΑΓΑΘΟ
της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης
Η 22 Μαρτίου έχει οριστεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα του Νερού. Στόχος είναι ευαισθητοποίηση όλων στα θέματα και τα προβλήματα του
νερού. Η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση έχει συνεχή ουσιαστική δραστηριότητά στα θέματα του
νερού και συμμετέχει στον εορτασμό αυτό ενεργά,
γιατί πιστεύει ότι μόνο η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όλων μπορεί να οδηγήσει στην επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
Θεωρώντας τον αέρα ως δεδομένο, το νερό είναι
το πιο άμεσα αναγκαίο και επομένως το πιο πολύτιμο αγαθό για τη ζωή. Δεν είναι τυχαίο ότι οι
πρώτοι μόνιμοι ανθρώπινοι οικισμοί αναπτύχθηκαν μέσα ή δίπλα στο νερό (λιμναίοι οικισμοί) και
η «αστική» ανάπτυξη συνέχισε μέχρι τις ημέρες
μας εκεί όπου υπήρχε το νερό σε αφθονία: Οι
πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στη
Μεσοποταμία, ανάμεσα στους Τίγρη και Ευφράτη ποταμούς, και την Αίγυπτο, κατά μήκος και στο
δέλτα του Νείλου. Στη Νότια Ελλάδα οι δύο μεγαλύτερες πόλεις είχαν τα ποτάμια τους, η Αθήνα
τον Ιλισό και τον Κηφισό και η Σπάρτη τον Ευρώτα.
Στη Μακεδονία η Βεργίνα ή Αιγές κτίσθηκε δίπλα
στον Αλιάκμονα. Και στην συνέχεια η Ρώμη στον
Τίβερη, το Παρίσι στο Σηκουάνα, το Λονδίνο στον
Τάμεση...
Η επιστήμη του νερού, η Υδρολογία, ξεκίνησε σαν
τμήμα της Φιλοσοφίας, ενώ οι πρώτες κατασκευές ήταν εμπειρικές. Τα πρώτα μεγάλα τεχνικά
έργα της ανθρωπότητας ήταν έργα για το νερό.
Εγγειοβελτιωτικά έργα μεγάλης εκτάσεως μνημονεύονται σ’ όλο τον αρχαίο κόσμο και τα έργα
αστικής υδραυλικής είναι εμφανή σ’ όλο τον ελληνικό χώρο. Στην Ελληνιστική εποχή έχουμε μεγάλη πρόοδο στην κατασκευή υδραυλικών μηχανών και στη ρωμαϊκή αυτοκρατορία κατασκευές
μεγάλων υδραγωγείων, δεξαμενών και γεφυρών.
Η όποια επιστημονική γνώση αποκτήθηκε από
τον αρχαίο κόσμο φαίνεται να χάθηκε κατά το
μεγαλύτερο μέρος της μέσα στην αναταραχή του
Μεσαίωνα. Η σύγχρονη Επιστήμη που βασίζεται
στο συνδυασμό της πειραματικής μελέτης και της
αναπτύξεως θεωριών και μαθηματικών μοντέλων
ξεκινά μετά την Αναγέννηση και συνεχίζει μέχρι
σήμερα, οπότε με την εξέλιξη της Πληροφορικής,
οι πλέον πολύπλοκες θεωρίες αξιοποιούνται σε
χρήσιμες εφαρμογές.
Τι όμως φταίει και το νερό φαίνεται να λείπει όλο
και περισσότερο; Η χωρική και χρονική ανομοιομορφία στην εμφάνιση του νερού, σε συνδυασμό
και με τις επίσης μεταβαλλόμενες στο χώρο και
τον χρόνο ανάγκες μας, δημιουργούν αστάθειες
στα τοπικά ισοζύγια του νερού και δημιουργούν
συχνά την εικόνα της ελλείψεως. Για παράδειγμα,
η Γερμανία είναι λίγο-πολύ στη συνείδησή μας
μια πράσινη και σχετικά υγρή χώρα με πολλά ποτάμια. Η Ελλάδα αντίθετα είναι μια μάλλον ξερή
χώρα όπου το νερό συχνά λείπει και τα περισσότερα ποτάμια είναι ξηροπόταμοι, χείμαρροι. Και
όμως, οι μετρήσεις δείχνουν ότι σε μέσες τιμές
η Ελλάδα δέχεται 20% περισσότερες βροχές από
τη Γερμανία, κυρίως λόγω των πλέον εκτεταμένων
ορεινών όγκων της. Από που λοιπόν προκύπτει η
αντίστροφη εικόνα; Προκύπτει από το γεγονός ότι
στη Γερμανία η πορεία της βροχής στην διάρκεια
του χρόνου («δίαιτα» της βροχής) είναι πιο ομαλή,
χωρίς τις χειμερινές εξάρσεις και τη θερινή ανομβρία της Ελλάδας, οι θερμοκρασίες χαμηλότερες,
άρα και οι απώλειες από εξάτμιση μικρότερες,

και δεν υπάρχουν βέβαια και οι ακραίες διαφορές
μεταξύ Πίνδου και νησιών του νότιου Αιγαίου. Θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η «φυσική» διαχείριση
του νερού στη Γερμανία είναι πιο αποτελεσματική
απ’ ότι στην Ελλάδα.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στη διαχείριση
του νερού είναι τα ακραία γεγονότα, οι πλημμύρες
και η ξηρασία. Από την Παλαιά Διαθήκη έμειναν
στη σύγχρονη Υδρολογία δύο όροι: Το φαινόμενο
Νώε και φαινόμενο Ιωσήφ. Το πρώτο, με αναφορά στον κατακλυσμό του Νώε, υποδηλώνει ότι ένα
ακραίο πλημμυρικό γεγονός μπορεί πάντα να είναι
πολύ πιο ακραίο από ότι εμείς μπορούμε να προβλέψουμε. Πράγματι, όλες οι εκτιμήσεις μας, βασίζονται στα γεγονότα που ήδη έχουν καταγραφεί
και όσο και αν έχουν τελειοποιηθεί οι σύγχρονες
στατιστικές αναλύσεις, δεν είναι, και δεν μπορεί
να είναι ποτέ, ικανές να εκτιμήσουν ένα μέγεθος
που δεν έχει μέχρι τώρα καταγραφεί, αλλά που
μπορεί πάντα να συμβεί, αφού η φύση υπερβαίνει
σε διάρκεια και έκταση τη γνώση του ανθρώπου.
Το δεύτερο, το φαινόμενο Ιωσήφ, αναφέρεται στην
ιστορία του Ιωσήφ και του Φαραώ της Αιγύπτου,
με τις επτά παχιές και τις επτά ισχνές αγελάδες,
και υποδηλώνει ότι τα διάφορα υδρολογικά (και
κλιματικά) φαινόμενα επαναλαμβάνονται με σχεδόν κανονικούς ρυθμούς. Οι παχιές αγελάδες
αναφέρονται στα χρόνια που οι βροχές και η παροχή του Νείλου ήταν αυξημένες και βοηθούσαν
στην καλή σοδειά. Αντίθετα, οι ισχνές αγελάδες
απεικονίζουν την επόμενη περίοδο που οι βροχές
ήταν λιγοστές και η παροχή χαμηλή, η σοδειά ήταν
κακή και ζώα και άνθρωποι υπέφεραν. Σήμερα
είναι γνωστό, από τις αναλύσεις μετρήσεων 200
και πλέον ετών ότι πράγματι υπάρχουν στο κλίμα
τέτοιες περιοδικότητες των 6 έως 11 ετών καθώς
και άλλες μικρότερης διάρκειας, με σημαντικότερη βέβαια αυτή του έτους, όπως και μεγαλύτερης
διάρκειας, με περιόδους δεκάδων και εκατοντάδων ετών.
Αυτές οι περιοδικότητες με μεγάλη περίοδο κάνουν τους σοβαρούς επιστήμονες εξαιρετικά επιφυλακτικούς στην έκφραση γνώμης σχετικά με τη
«μόνιμη κλιματική αλλαγή». Με δεδομένο ότι το
κλίμα δεν έχει παραμείνει για χιλιάδες τώρα χρόνια σταθερό, αλλά αλλάζει συνέχεια, ακόμη και οι
βεβαιωμένες μεταβολές μερικών μόνο ετών, δεν
μπορούν να θεωρηθούν ως μη αντιστρεπτή τάση
και να αποδοθούν με βεβαιότητα σε κάποιο μη
φυσικό παράγοντα, όπως πχ. το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.
Όπως όμως και να έχει το πράγμα, η διαχείριση
του νερού είναι κάτι που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να βελτιωθεί. Η εξέλιξη της τεχνολογίας μετρήσεων και της Πληροφορικής έχει επιτρέψει
να μπει σε νέα βάση η διαχείριση των υδατικών
πόρων. Το νερό είναι πλέον και οικονομικό αγαθό
με κόστος και ως τέτοιο δεν μπορεί να σπαταλάται ανεξέλεγκτα. Η σύγχρονη φιλοσοφία στη διαχείριση του πολύτιμου αυτού αγαθού αναζητά την
εξοικονόμηση νερού και τη βέλτιστη διαχείριση
των υδατικών πόρων. Σαν βέλτιστη διαχείριση δε,
εννοείται πρωτίστως η διαφύλαξη της ποιότητας
του νερού και η διαθεσιμότητά του στο μέλλον.
Όμως ότι μπορεί να κάνει η Επιστήμη και η Τεχνολογία, μπορεί δυστυχώς να ακυρωθεί με την
απλή υπογραφή ασυνείδητων κυβερνητών και γενικά πολιτικών προσώπων. Πολιτικές αποφάσεις

με μόνο στόχο προσωπικό χρηματισμό του υπογράφοντος ή των υποστηρικτών του, στοίχισαν και
στοιχίζουν ακριβά στο κοινωνικό σύνολο όχι μόνο
σε χρήματα αλλά και στη σταθερή διαθεσιμότητα
του πολυτιμότατου αυτού αγαθού, του νερού.
Ο μεγαλύτερος καταναλωτής νερού είναι η γεωργία. Οι αρδεύσεις εξαφανίζουν την τυχαιότητα της
βροχής και επιπλέον με την άφθονη και κανονική παροχή νερού στα φυτά, επιτρέπουν μεγάλες
αποδόσεις. Όμως, οι περισσότερες παραδοσιακές μέθοδοι αρδεύσεων είναι σπάταλες. Χρησιμοποιούνται πολύ μεγαλύτερες ποσότητες νερού
από αυτές που μπορούν τα φυτά να αξιοποιήσουν,
με δυσμενή αποτελέσματα για τους υδατικούς
πόρους που εξαντλούνται και ρυπαίνονται από την
έκπλυση των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
Και εδώ η σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει λύσεις
που εξοικονομούν όχι μόνο νερό, αλλά και εργασία και λιπάσματα και φάρμακα, ενώ συγχρόνως
βελτιώνουν τις αποδόσεις των φυτών και προστατεύουν το περιβάλλον. Πρόκειται για τις μεθόδους τοπικής αρδεύσεως ή μικροαρδεύσεως,
περισσότερο γνωστές υπό τη μορφή της στάγδην
αρδεύσεως. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται σήμερα και σε μονοετή φυτά μεγάλων καλλιεργειών
με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Ένα άλλο σύγχρονο πρόβλημα, που φαίνεται να
αυξάνει σε σημασία με την πάροδο του χρόνου,
είναι η διαχείριση των διασυνοριακών νερών, κυρίως των ποταμών. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αγαθό που αρχίζει να μην
επαρκεί, έτσι και με το νερό, είναι φυσικό αυτός
που μπορεί να το ελέγξει προς όφελός του, να το
κάνει. Στην περίπτωση των διασυνοριακών λιμνών
όπως η Μεγάλη και Μικρή Πρέσπα και η Δοϊράνη
στην Ελλάδα, οι παρόχθιες χώρες βρίσκονται γενικά στην ίδια θέση από απόψεως ελέγχου. Στην
περίπτωση όμως των ποταμών, όπως ο Αξιός, ο
Στρυμόνας, ο Νέστος και ο Έβρος, τα πράγματα
είναι χειρότερα, γιατί οι ανάντι πάντα θεωρούν
ότι πρέπει να ελέγξουν και να αξιοποιήσουν προς
όφελός τους και την τελευταία σταγόνα νερού
και αδιαφορούν για τα προβλήματα που θα προκύψουν κατάντι από τη διαταραχή της φυσικής
δίαιτας του ποταμού ή την υποβάθμιση της ποιότητάς του. Η σημαντικότητα και η πολυπλοκότητα
των σχετικών προβλημάτων, που σε ορισμένες
περιπτώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν και
αφορμή πολέμου (casus belli), έχει δημιουργήσει
τον όρο «Υδροδιπλωματία». Πράγματι το διεθνές
δίκαιο, οι διεθνείς οργανισμοί και τα διάφορα διεθνή σύμφωνα καθορίζουν το «δίκαιο», αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να το επιβάλλουν. Οι λύσεις
προκύπτουν συνήθως με διμερείς συμφωνίες και
ανταλλαγή συμφερόντων μεταξύ των ανάντι και
των κατάντι χωρών. Για παράδειγμα, νερό έναντι
λιμενικών και μεταφορικών διευκολύνσεων, ή
ακόμη νερό έναντι χρημάτων. Τελικά, αυτός που
έχει τον έλεγχο δεν είναι ο ανάντι, αλλά ο ισχυρότερος πολιτικά, στρατιωτικά ή οικονομικά.
Συμπερασματικά και σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα, μπορούμε να αντιμετωπίζουμε το μέλλον μας
αισιόδοξοι ότι το νερό δε θα μας λείψει. Αρκεί, με
τη σύγχρονη γνώση και τεχνολογία και με τη συνεννόηση και τη συνεργασία, να το χρησιμοποιήσουμε
με την προσοχή και το σεβασμό που αρμόζει σε ένα
εξαιρετικά πολύτιμο αγαθό. n
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ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ:
Επιμέλεια: Αλεξάνδρα Γούτα
Ο 30χρονος άνδρας παρέδωσε το έγγραφο στο
Δούκα του Μιλάνου. Καθώς το διάβαζε, ο Λουδοβίκος Σφόρτσα, γνωστός ως «Μαύρος» λόγω της
σκούρας επιδερμίδας του, σήκωσε τα φρύδια του
με έκπληξη.
Διέκοψε το διάβασμα του εγγράφου για να κοιτάξει
τον άνδρα απέναντί του πιο προσεκτικά. Μακριά
μαλλιά, διαπεραστικό βλέμμα, σοβαρό ύφος. Συνέχισε να διαβάζει με αυξανόμενη περιέργεια.
«Είμαι αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, μηχανικός, ζωγράφος, μαθηματικός, γλύπτης, γεωμέτρης, μουσικός, γιατρός, εφευρέτης, ανατόμος…».
Ο νέος που είχε απέναντί του, νόθος γιος ενός συμβολαιογράφου και μιας χωρικής, ισχυριζόταν, ούτε
λίγο ούτε πολύ, ότι ήταν ειδικός σε 14 διαφορετικά
επαγγέλματα!
Το περίεργο δεν ήταν βέβαια το ιδιόμορφο Curriculum Vitae, αφού μιλάμε για τον μεγαλοφυή Λεονάρντο Ντα Βίντσι (1452–1519), που στην πορεία
των χρόνων απέδειξε με λόγια και, κυρίως, με έργα
ότι όντως ήταν ειδικός –και κάτι παραπάνω.
Το περίεργο είναι ότι, κατά τον ιστορικό Τζιόρτζιο
Βασάρι (1511-1574), ο Σφόρτσα τελικά προσέλαβε
το νεαρό Ντα Βίντσι όχι ως επιστήμονα, ούτε καν
ως ζωγράφο, αλλά ως …μουσικό!
Σύμφωνα με τον ίδιο ιστορικό, ο Λεονάρντο ήταν
βιρτουόζος στο φλάουτο και την ελληνική λίρα
(άρπα). «Τραγουδούσε θεϊκά ακόμη και χωρίς καμία προετοιμασία», έχει πει ο Βασάρι.
Το ταλέντο αυτό τον έκανε περιζήτητο σε εκδηλώσεις και δεξιώσεις της υψηλής κοινωνίας της Ιταλίας. Μάλιστα, δεν ήταν απλά μουσικός, αλλά και
συνθέτης, αφού έχουν διασωθεί παρτιτούρες με
πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις του.
Αν κάποιος παρακολουθούσε την πορεία του Λεονάρντο στα χρόνια που ακολούθησαν τη γνωριμία του με το μετέπειτα προστάτη του, Λουδοβίκο
Σφόρτσα, θα βρισκόταν μπροστά σε πολλά περίεργα πράγματα: πολύπλοκες μηχανές με μανιβέλες,
τροχούς, βαρίδια και φτερά, που πιθανότατα δε θα
μπορούσε να καταλάβει σε τι χρησίμευαν.
Αρχιτεκτονικές μακέτες με …αναφορές όχι στο
παρόν του Ντα Βίντσι, αλλά στους αιώνες που θα
ακολουθούσαν. Πυκνογραμμένα σημειωματάρια,
με …ακατάληπτη γραφή από αριστερά προς δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Ανατομικές μελέτες, φτιαγμένες με λεπτομέρεια που προκαλεί.
Αριστουργηματικούς πίνακες. Και ενδεχομένως
θα έβλεπε έναν «τρελό» επιστήμονα να βολτάρει
στους κήπους της κατοικίας του Δούκα με το πρώτο αυτοκίνητο της ιστορίας!
n Ο «ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΕΙΠΝΟΣ» ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΩΝ
ΑΝΑΤΟΜΩΝ
Οι περισσότεροι -μη μηχανικοί τουλάχιστον- γνωρίζουν και θαυμάζουν τον Ντα Βίντσι ως ζωγράφο. Και
γι’ αυτό ευθύνονται ασφαλώς η θαυμάσια «Μόνα
Λίζα», ο αριστουργηματικός «Μυστικός Δείπνος»
ή και η περίφημη «Κυρία με την Ερμίνα» (η οποία,
σημειωτέον, για να μεταφερθεί σε μια έκθεση απαιτεί κινηματογραφικά μέτρα ασφαλείας, όπως για
παράδειγμα, ένα ειδικό κιβώτιο με ενσωματωμένο
GPS, ικανό ν’ αντέξει σε βάθος 600 μέτρων, χωρίς
να «πάρει» νερό, σε περίπτωση που το αεροσκάφος
μεταφοράς πέσει στη θάλασσα…).
Βέβαια, ο Ντα Βίντσι δεν είναι γνωστός μόνο ως ζωγράφος. Πολλοί έχουν εντρυφήσει στις επιστημονικές του ανησυχίες και τον γνωρίζουν ως μηχανικό,

ανατόμο και εφευρέτη.
Πόσοι, όμως, ξέρουν ότι ήταν ο Λεονάρντο, που
έδωσε στην αυτοκινητοβιομηχανία Volvo το έναυσμα για να κατασκευάσει αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και άξονες; Ή ότι …άθελά του, παρέδωσε στα
χέρια του Στάλιν ένα επαναληπτικό κανόνι;
Ίσως ακόμη λιγότεροι γνωρίζουν ότι ακόμη και οι
σημερινοί ανατόμοι καταφεύγουν στις περίφημες
ανατομικές μελέτες του, χάρη στην εκπληκτική
λεπτομέρειά τους (ήταν από τις πρώτες που φτιάχτηκαν με βάση ανθρώπινα πτώματα, παρότι στην
εποχή του Ντα Βίντσι το νεκρό σώμα θεωρείτο ακόμη ταμπού).
Ο Λεονάρντο ήταν σίγουρα μπροστά από την εποχή
του, με ένα μυαλό σε διαρκή εγρήγορση. Ίσως γι’
αυτό ήταν αφηρημένος –τα σημειωματάριά του ήταν
γεμάτα σημειώσεις τύπου «μην ξεχάσω». Διέθετε
ακόρεστη όρεξη για μάθηση σε όλα τα πεδία: στα
ίδια σημειωματάρια καταγράφει ακόμη και συνταγές μαγειρικής, στο πίσω μέρος των σελίδων.
Τα σχέδιά του, πολλές φορές ακατάληπτα. Γι’ αυτό
και σε κάποιες περιπτώσεις, οι σύγχρονοι επιστήμονες και τεχνίτες χρειάστηκε να δημιουργήσουν
μοντέλα, που βασίζονταν σ’ αυτά τα σχέδια, για να
καταλάβουν τί απεικόνιζαν!

ματα, που βρίσκονταν σε απόσταση μεταξύ τους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα
με πανεπιστημιακό πείραμα προσομοίωσης, εάν
η φουτουριστική για τα δεδομένα της εποχής της
γέφυρα –τόσο σε σχεδιαστικό, όσο και σε κατασκευαστικό επίπεδο- είχε τελικά οικοδομηθεί, θα
βρισκόταν ακόμη στη θέση της αναλλοίωτη!
Μπορεί ο Λεονάρντο να μην ευτύχησε να δει το έργο
του κατασκευασμένο, αλλά μια γέφυρα βασισμένη
στο σχέδιό του ανεγέρθη τελικά, στο Όσλο της Νορβηγίας, πριν από λίγα χρόνια (2001), από το μηχανικό Βέμπγιορν Σαντ και με χρηματοδότηση από την
εταιρία που κατασκευάζει τους νορβηγικούς αυτοκινητόδρομους.
Η γέφυρα δεν είναι πέτρινη, όπως τη φαντάστηκε ο
Ντα Βίντσι. Ούτε έχει το μήκος που θα απαιτούσε μια
γέφυρα, η οποία διασχίζει τον Βόσπορο. Είναι ξύλινη,
με μήκος 100 μέτρα και πεζογέφυρα, αλλά δεν παύει
ν’ αποτελεί έναν φόρο τιμής στον Λεονάρντο.
Ο Ντα Βίντσι είχε σχεδιάσει επίσης, για λογαριασμό
του Δούκα του Μιλάνου, την «τροχήλατη» γέφυρα,
κατάλληλη για χρήση σε πολέμους. Τα ανθεκτικά,
αν και ελαφριά, υλικά της, σε συνδυασμό με το
σύστημα τροχαλίας, πίστευε ότι θα επέτρεπαν στα
στρατεύματα να τη χρησιμοποιήσουν ταχύτατα και
να μετακινηθούν γοργά, διασχίζοντας πχ, ποταμούς
και ρυάκια.
Η γέφυρα μπορούσε να ισορροπήσει στη μία άκρη
ή όχθη του σημείου που έπρεπε να διασχίσουν οι
στρατιώτες και να «δέσει» στην άλλη, μέσα από ένα
σύστημα τροχών και τροχαλιών, σχοινιών και αντίβαρων.

Πηγή φωτογραφιών:
wikipedia. Ανατομικές μελέτες εμβρύου και ανθρώπινου βραχίονα. Ακόμη και οι σημερινοί ανατόμοι καταφεύγουν στις περίφημες ανατομικές μελέτες του,
χάρη στην εκπληκτική λεπτομέρειά τους. Ήταν από τις
πρώτες που φτιάχτηκαν με βάση ανθρώπινα πτώματα,
καθώς στην εποχή του Ντα Βίντσι το νεκρό σώμα θεωρείτο ακόμη ταμπού.

n Η ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΒΟΓΙΑΖΗΤ
ΤΟΥ Β’ …ΣΤΟ ΟΣΛΟ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΤΑ
Την ανάσα κόβουν τα σχέδια των γεφυρών του, ιδίως όταν αναλογιστεί κάποιος την εποχή που σχεδιάστηκαν. Εντυπωσιακότερη όλων, ίσως, αυτή που
ο Λεονάρντο εμπνεύστηκε το 1502 για το Σουλτάνο
Βογιαζήτ Β’, με στόχο να ενώσει τις δύο όχθες του
Κεράτιου Κόλπου, ανάμεσα στην Κωνσταντινούπολη
και το Πέραν…
Η πέτρινη γέφυρα, μήκους σχεδόν 300 μέτρων και
βάρους 400.000.000 τόνων, δεν κατασκευάστηκε
ποτέ, καθώς θεωρήθηκε εξωπραγματική για τα
δεδομένα της εποχής. Ο ίδιος ο Σουλτάνος, που
αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προκηρύξει κάτι σαν
διαγωνισμό για τη γέφυρα, δήλωσε πεπεισμένος ότι
η κατασκευή της ήταν αδύνατη!
Για να τη σχεδιάσει, ο Ντα Βίντσι συνυπολόγισε τη
δυναμική των θαυμάσιων ρευμάτων, την …κίνηση
των τεκτονικών πλακών, ακόμη και τον άνεμο. Η γέφυρα είχε δομή διπλών τόξων, με τέσσερα στηρίγ-

Η εικονιζόμενη φουτουριστική γέφυρα σχεδιάστηκε
ουσιαστικά γύρω στο 1500, στο πλαίσιο …διαγωνισμού
του Σουλτάνου Βογιαζήτ του Β΄ για μια κατασκευή που
θα διέσχιζε τον Βόσπορο. Ο Λεονάρντο τη φαντάστηκε
πέτρινη, ενώ για τον σχεδιασμό της συνυπολόγισε ακόμη και την ισχύ των θαλάσσιων ρευμάτων. Η γέφυρα
θεωρήθηκε ότι ήταν ανέφικτο να κατασκευαστεί εκείνη την εποχή. Τελικά, κατασκευάστηκε μικρότερη, ξύλινη και πεζογέφυρα, πριν από λίγα χρόνια, στο Οσλο,
από τον μηχανικό Βέμπγιορν Σαντ, μεγάλο θαυμαστή
του Ντα Βίντσι.
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Ο μεγαλοφυής επιστήμονας,
που ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός!
Επίσης, ο Λεονάρντο σχεδίασε μια γέφυρα, που
ανυψωνόταν με σύστημα τροχαλιών, για να φτάσει
σε ψηλά τείχη.
n Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΗ
Την εποχή που ο Λεονάρντο ζούσε στο Μιλάνο, ενέσκηψε η γνωστή επιδημία πανούκλας, που αποδεκάτισε σχεδόν το 1/3 του πληθυσμού της πόλης.
Ο Ντα Βίντσι οραματίστηκε τότε την ιδανική πόλη,
ένα αστικό κέντρο χτισμένο έτσι, ώστε να εμποδίζει
τη μελλοντική εξάπλωση της πανούκλας.
Και ίσως δεν υπάρχει άλλη εφεύρεση του Ντα Βίντσι, που να συνδυάζει σε μία σύλληψη όλα τα χαρίσματα της πολύπλευρης προσωπικότητάς του.
Μέσα από τα σχέδια για την ιδανική πόλη, που περιλαμβάνουν ακόμη και κτήρια και στάβλους με …
εξαερισμό για την ανανέωση του αέρα, ξεδιπλώνεται η προσωπικότητα του Λεονάρντο ως καλλιτέχνη,
αρχιτέκτονα, πολιτικού και μηχανολόγου μηχανικού
και εφευρέτη.
Οι δρόμοι της ιδανικής πόλης που φαντάστηκε ήταν
πολύ φαρδιοί, όχι στενοί όπως εκείνοι του Μιλάνου
–στόχος ήταν να αποφευχθεί ο συνήθης συνωστισμός στα στενά της πόλης, που συνέβαλε στην εξάπλωση της επιδημίας.
Η πόλη θα αναπτυσσόταν σε δύο διαφορετικά επίπεδα: το κατώτερο, με κανάλια, αποχετεύσεις και
δρόμους για κίνηση εμπόρων και μεταφορά εμπορικών αγαθών και το ανώτερο: για τους τζέντλεμαν
και τις κυρίες της εποχής.
Στα σχέδια του Λεονάρντο βλέπει ακόμη κάποιος
εξελιγμένα συστήματα αποχέτευσης, αλλά και κτή-

ρια με μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, γεμάτα
εντυπωσιακές αψίδες και καμάρες.
Ωστόσο, επειδή το σχέδιο του Ντα Βίντσι ήταν τόσο
μεγάλης κλίμακας και θα απαιτούσε στην ουσία την
κατεδάφιση της πόλης και τη δημιουργία μιας νέας
στη θέση της, δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Έμεινε για
πάντα στα χαρτιά.
n TO «ΑΡΜΟΝΙΟ ΤΟΥ ΣΤΑΛΙΝ»…
Ανάμεσα στις πολλές εφευρέσεις του Ντα Βίντσι,
εντύπωση προκαλεί και το περίφημο «επαναληπτικό» κανόνι του, με τις 24 κάνες, που αποδεικνύει
την επιστημονική του δεινότητα στον τομέα της
στρατιωτικής μηχανικής. Με ορισμένες προσαρμογές, το κανόνι χρησιμοποιήθηκε στον Β. Παγκόσμιο
Πόλεμο από τους Ρώσους και έγινε γνωστό ως το
«αρμόνιο του Στάλιν».
Οι κάνες ήταν τοποθετημένες ανά οκτώ σε τρία «διαδοχικά» και κινούμενα επίπεδα, γεγονός που έκανε
το κανόνι να μοιάζει με αρμόνιο (εξ΄ού και το όνομα).
Όταν η μια σειρά θερμαινόταν λόγω των βολών, οι
χειριστές «γύριζαν» στην άλλη και ούτω καθεξής.

ριστροφή τους σε εύρος 360 μοιρών. Το όχημα, που
είχε ως πηγή έμπνευσης τη χελώνα, έφερε προστατευτικό κάλυμμα ενισχυμένο με μεταλλικές πλάκες,
ενώ στην κορυφή του είχε ένα μικρό παρατηρητήριο,
για το συντονισμό της κίνησης και των επιχειρήσεων
του τανκ.
Για την κίνησή του απαιτείτο η συνεχής και κοπιώδης εργασία οκτώ ανδρών, οι οποίοι έπρεπε να γυρνούν αδιάκοπα μια σειρά από στρόμβαλους, ώστε να
στρέφονται οι τροχοί του οχήματος.
Στις σημειώσεις του ο Λεονάρντο καταγράφει ότι
πέρασε από το μυαλό του η σκέψη της χρήσης άλογων για την κίνηση του οχήματος, την οποία όμως
απέρριψε, επειδή φοβήθηκε ότι η συμπεριφορά των
ζώων σε πεδία μάχης θα ήταν απρόβλεπτη.
Βέβαια, το τανκ είχε ένα μεγάλο κατασκευαστικό
ελάττωμα. Μπορούσε μεν να κινηθεί προς πάσα
κατεύθυνση, αλλά …όχι μπροστά! Μελετητές του έργου του Λεονάρντο υποστηρίζουν ότι ο τελειομανής
Ντα Βίντσι ουδέποτε θα υπέπιπτε σε τέτοιο λάθος.
Πιστεύουν ότι ο φιλειρηνικός Λεονάρντο επίτηδες
σχεδίασε το όχημά του ελαττωματικό, ώστε να είναι
αδύνατο να χρησιμοποιηθεί σε μάχη…

Το τεθωρακισμένο όχημα του Λεονάρντο, με έμπνευση
τον …εξοπλισμό της χελώνας, ήταν μεν πρωτοποριακό
για την εποχή του, αλλά είχε ένα βασικό κατασκευαστικό ελάττωμα. Αν και μπορούσε να κινηθεί πλαγίως
και με την όπισθεν, δεν μπορούσε να προχωρήσει
μπροστά! Κατά πολλούς, ο φιλειρηνικός Ντα Βίντσι το
σχεδίασε επίτηδες έτσι, ώστε να μην μπορεί τελικά να
χρησιμοποιηθεί σε μάχη.

n …ΚΙ Ο ΕΝΣΦΑΙΡΟΣ ΤΡΙΒΕΑΣ, ΠΟΥ ΕNΕΠΝΕΥΣΕ
ΤΗ VOLVO

Το περίφημο «επαναληπτικό» κανόνι του, με τις 24 κάνες, που αποδεικνύει την επιστημονική του δεινότητα
στον τομέα της στρατιωτικής μηχανικής. Με ορισμένες
προσαρμογές, το κανόνι χρησιμοποιήθηκε στον Β. Παγκόσμιο Πόλεμο από τους Ρώσους και έγινε γνωστό ως
το «αρμόνιο του Στάλιν

Ο Ντα Βίντσι σχεδίασε το Μιλάνο ως ιδανική πόλη,
χτισμένη με τέτοιους υγειονομικούς όρους, ώστε να
εμποδίζεται μελλοντική εξάπλωση επιδημιών. Οι δρόμοι της ιδανικής πόλης που φαντάστηκε είναι πολύ
φαρδιοί, ενώ αυτή θα αναπτυσσόταν σε δύο διαφορετικά επίπεδα: το κατώτερο, με κανάλια, αποχετεύσεις
και δρόμους για κίνηση εμπόρων και μεταφορά εμπορικών αγαθών και το ανώτερο: για τους τζέντλεμαν και
τις κυρίες της εποχής.

n ΤΟ ΤΑΝΚ-ΧΕΛΩΝΑ
Ο Λεονάρντο είχε κατασκευάσει ακόμη και τανκ,
χωρητικότητας αρκετών ατόμων, που μπορεί να
παραπέμπει σήμερα σε αχυρένια καλύβα, αλλά
βασιζόταν σε μια εξαιρετικά πρωτοποριακή για την
εποχή της σύλληψη. Το τεθωρακισμένο όχημα μπορούσε να κινηθεί προς (σχεδόν…) πάσα κατεύθυνση
και ήταν εξοπλισμένο με μεγάλο αριθμό όπλων. Στην
ουσία, στόχος του ήταν περισσότερο να τρομοκρατεί
τον αντίπαλο και να σκορπίζει τις εχθρικές στρατιές,
παρά να προκαλεί απώλειες ανθρώπινων ζωών.
Το οπλοστάσιο του τανκ περιλάμβανε μεταξύ άλλων
σειρά ελαφρών κανονιών, τοποθετημένων σε κυκλική διάταξη, με τροχούς που επέτρεπαν την πε-

Ο Λεονάρντο είχε κατασκευάσει από ό,τι φαίνεται και
το δικό του αυτοκίνητο. Το ξύλινο όχημα λειτουργούσε
με το τράβηγμα ενός σκοινιού που έθετε σε λειτουργία
μια σειρά από γρανάζια και είχε αυτονομία μόλις λίγων
μέτρων, αλλά δεν έπαυε να είναι …αυτοκινούμενο! Η
αυτοκίνηση του οχήματος αποδείχθηκε πρόσφατα και
στην πράξη. Με βάση τα σχέδια του Ντα Βίντσι, επιστήμονες σε μουσείο της Φλωρεντίας έφτιαξαν ένα αντίγραφο του οχήματος, το 2004 και διαπίστωσαν ότι το
αυτοκίνητο μπορούσε πράγματι να κινηθεί
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ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΑ ΒΙΝΤΣΙ
Την τελειομανία, την επιστημονική αρτιότητα
και την ευρύτητα του πνεύματος του Λεονάρντο
αποδεικνύει και ο ένσφαιρος τριβέας του 1480,
σχεδιασμένος για άμαξες, ο οποίος ενέπνευσε
την αυτοκινητοβιομηχανία Volvo στο σχεδιασμό
συγκεκριμένων τμημάτων των οχημάτων της.
Πάντως, ο Λεονάρντο είχε κατασκευάσει από ό,τι
φαίνεται και το δικό του αυτοκίνητο. Το ξύλινο
όχημα λειτουργούσε με το τράβηγμα ενός σκοινιού που έθετε σε λειτουργία μια σειρά από γρανάζια και είχε αυτονομία μόλις λίγων μέτρων, αλλά
δεν έπαυε να είναι …αυτοκινούμενο!
Η αυτοκίνηση του οχήματος αποδείχθηκε πρόσφατα και στην πράξη. Με βάση τα σχέδια του Ντα
Βίντσι, επιστήμονες σε μουσείο της Φλωρεντίας
έφτιαξαν ένα αντίγραφο του οχήματος το 2004 και
διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο μπορούσε πράγματι
να κινηθεί. Μπορεί, λοιπόν, οι σύγχρονοι Ιταλοί να
έφτιαξαν τη Ferrari και τη Lamborghini, αλλά το
ξύλινο όχημα του συμπατριώτη τους Λεονάρντο σίγουρα ήταν το …πρώτο στους δρόμους της Ιταλίας.

μπορούσαν πράγματι να πετάξουν, ενώ άλλες θα
…γκρεμοτσακίζονταν πριν καλά-καλά ανοίξουν
τα φτερά τους, όπως απέδειξαν σύγχρονες επιστημονικές μελέτες, με βάση τα σχέδια του Ντα
Βίντσι.
Μεταξύ αυτών, το ορνιθόπτερο, που προσομοίαζε
με ανεμόπτερο, αλλά με το φτερό χωρισμένο σε
δύο μέρη και το ελικόπτερο, που θύμιζε περισσότερο ένα πολύ δημοφιλές στα χρόνια του Λεονάρντο –τον «ανεμόμυλο»- και ήταν σχεδιασμένο να
το χειρίζεται μια τετραμελής ομάδα ανθρώπων.
n O DA VINCI ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΑΣ BILL GATES
Οι περισσότερες από τις προαναφερθείσες εφευρέσεις του Ντα Βίντσι παρουσιάζονται στην έκθεση «Leonardo da Vinci, Εφευρέτης και Επιστήμονας», η οποία έχοντας ταξιδέψει από το 1997
σε τρεις ηπείρους, έκανε το «ντεμπούτο» της στη
Θεσσαλονίκη στις 5 Φεβρουαρίου.
Η έκθεση, που θα διαρκέσει μέχρι τις 5 Ιουνίου,
ξεδιπλώνει ενδιαφέρουσες και λιγότερο γνωστές
πτυχές της προσωπικότητας του μεγαλοφυούς
επιστήμονα και καλλιτέχνη. Ανάμεσα στα εκθέματα περιλαμβάνονται εννέα σημειωματάρια
του Ντα Βίντσι (και το βιογραφικό που αναφέρεται στην εισαγωγή του κειμένου), ο λεγόμενος
«Κώδικας Μπιλ Γκέιτς», που πήρε το όνομά του
από τον τελευταίο ιδιοκτήτη του, τον ιδρυτή της
Microsoft και ένα αντίγραφο του ένσφαιρου τριβέα του 1480, που ενέπνευσε την αυτοκινητοβιομηχανία Volvo.
Παγκοσμίως, η έκθεση έχει προσελκύσει μέχρι
σήμερα περίπου 5.000.000 επισκέπτες και στην
Ευρώπη 2.000.000. Στο Χώρο Τέχνης και Πολιτισμού του Μύλου, όπου φιλοξενείται, σε συνολικό
εμβαδόν 2.000 τετραγωνικών μέτρων (μαζί με
τους λειτουργικούς χώρους), παρουσιάζονται χει-

Ο Λεονάρντο είχε σχεδιάσει πολλές πτητικές μηχανές,
μεταξύ των οποίων το ορνιθόπτερο και ένα ιδιότυπο
ελικόπτερο, που απαιτούσε κινητήρια δύναμη τεσσάρων ανθρώπων. Κάποιες από αυτές τις μηχανές μπορούσαν όντως να πετάξουν, ενώ άλλες θα γκρεμοτσακίζονταν, όπως απέδειξαν σύγχρονες επιστημονικές
μελέτες, με βάση τα σχέδια του Ντα Βίντσι.

n ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι φαίνεται ότι είχε δύο εμμονές. Το νερό –που πίστευε ότι είναι η πηγή της
ζωής- και τον αέρα. Για το δεύτερο είχε σχεδιάσει
πολλές πτητικές μηχανές, κάποιες από τις οποίες

Στον Χώρο Τέχνης και Πολιτισμού του Μύλου, όπου
φιλοξενείται η έκθεση για τον Leonardo da Vinci, σε
συνολικό εμβαδόν 2.000 τετραγωνικών μέτρων (μαζί
με τους λειτουργικούς χώρους), παρουσιάζονται χειροποίητες ρεπλίκες 25 μηχανών του Ντα Βίντσι, 118
«ομοιοτυπικά» αντίγραφα σχεδίων, σημειώσεων,
σκαριφημάτων, επιστολών και μελετών και 8.000
ηλεκτρονικές εικόνες.

ροποίητες ρεπλίκες 25 μηχανών του Ντα Βίντσι,
118 «ομοιοτυπικά» αντίγραφα σχεδίων, σημειώσεων, σκαριφημάτων, επιστολών και μελετών
και 8.000 ηλεκτρονικές εικόνες.
Οι επισκέπτες της έκθεσης, την οποία διοργανώνει η εταιρία INTERFORM ΑΕ,α μπορούν όχι απλά
να δουν τα 25 μηχανήματα -κατασκευασμένα με
ξύλο και μέταλλο από τεχνίτες που ακολούθησαν
κατά γράμμα τις οδηγίες του Λεονάρντο- αλλά και
να τα θέσουν σε λειτουργία!
Τα δε 118 σχέδια, εγκεκριμένα από την Ακαδημία Da Vinci, αποτελούν μία από τις τρεις ή τέσσερις συλλογές «ομοιοτυπικών» αντιγράφων
παγκοσμίως, που δημιουργήθηκαν με στόχο να
προστατευτούν τα εξαιρετικά φωτοευαίσθητα
πρωτότυπα.
Τα εκθέματα προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές, αλλά και από δύο μουσεία, της Σουηδίας και
της Πολωνίας, ενώ κάποια κατασκευάστηκαν για
λογαριασμό του Ινστιτούτου Πολιτιστικών Ανταλλαγών, που εδρεύει στο Τύμπιγκεν της Γερμανίας
και είναι εμπνευστής της έκθεσης ..
Οι σελίδες από τα σημειωματάρια και τα φύλλα
σημειώσεων του Ντα Βίντσι αναπαρήχθησαν
σε πρωτότυπο μέγεθος, με μια διαδικασία που
μεταφέρει σε χειροποίητο χαρτί ειδικών προδιαγραφών μόνο τα περιγράμματα και το πλαίσιο
των σχεδίων, ενώ ακολουθεί ο χρωματισμός, που
γίνεται στο χέρι, με τη χρήση ειδικά παρασκευασμένων γι’ αυτό το σκοπό χρωμάτων!
Τα σχέδια καλύπτουν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Ντα Βίντσι: ανατομία, μαθηματικά-γεωμετρία, μηχανική, ιπτάμενες μηχανές,
χρονομετρία, γέφυρες-κανάλια, αρχιτεκτονική,
στρατιωτική μηχανική.
Οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν επίσης τη δυνατότητα για ένα νοητό ταξίδι στον κόσμο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι μέσα από 12 οθόνες αφής, έξι
προγράμματα πολυμέσων και 8.000 εικόνες, που
καλύπτουν τα εξής θέματα: Αναγέννηση, η ζωή του
Λεονάρντο, ο Λεονάρντο μηχανικός και αρχιτέκτων,
η γέφυρα ως σύμβολο, γέφυρες, ανατομία.
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Παιδείας - Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του
Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΔΕΘ. Υποστηρικτές
της είναι ο ΕΟΤ, τα επιμελητήρια Ελληνοϊταλικό,
Εμπορικό & Βιομηχανικό και Βιοτεχνικό Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πολιτισμού (Μουσείο Φωτογραφίας) και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Η διοργάνωση ταξιδεύει από το 1997 ανά την
υφήλιο και έχει δεχτεί μέχρι σήμερα σχεδόν
5.000.000 επισκέπτες (οι περίπου 2.000.000 στην
Ευρώπη). Η σπουδαιότητά της αντανακλάται στο
γεγονός ότι αποτέλεσε την κεντρική εναρκτήρια
εκδήλωση σε δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες
της Ευρώπης (Γένοβα, Πάτρα), ενώ ο δήμος της
Σόφιας την επέλεξε για να γιορτάσει την ένταξη
της Βουλγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι σήμερα, το Ινστιτούτο έχει πραγματοποιήσει 92 περιοδείες εκθέσεων σε 724 Μουσεία και
Οργανισμούς σε 41 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική
και Ασία. Οι εκθέσεις αυτές έχουν συγκεντρώσει
συνολικά 11.150.000 επισκέπτες.
Το εισιτήριο για την είσοδο στην έκθεση είναι: 8€
των ενηλίκων, 4 € το παιδικό/μαθητικό, 12 € το
ομαδικό. Για περισσότερες πληροφορίες: http://
www.leonardodavinci.gr. n
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ΣΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

«ΕΦΥΓΕ»
Ο ΠΡΩΤΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Γ. ΝΙΤΣΙΩΤΑΣ

της Σταυρούλας Μπαϊρακτάρη, Α
Στη δημιουργία αξιόλογου μηχανισμού για την
αντιμετώπιση των σεισμών, πρέπει να προχωρήσει η πολιτεία, σε συνεργασία με το ΤΕΕ και την
τοπική αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με επιστολή της
αρχιτέκτονα μηχανικού Σταυρούλας Μπαϊρακτάρη
προς τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, την αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, τον περιφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, το
ΤΕΕ, το ΤΕΕ/ΤΚΜ και την ΕΜΔΥΔΑΣ.
Όπως υπογραμμίζεται στην επιστολή, ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει να είναι σε διαρκή εγρήγορση, για το καλύτερο αποτέλεσμα αντιμετώπισης του σεισμού εκ των προτέρων. Κατά την ίδια,
στο θέμα της οργάνωσης μηχανισμών αντιμετώπισης για σεισμούς υπάρχει πρακτικά στασιμότητα από το 1978 και μετά. Το πλήρες κείμενο της
επιστολής της συναδέλφου, που έχει διατελέσει
πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού και της
ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ, ακολουθεί:
«Αξιότιμοι Κύριοι
Η βιβλική καταστροφή από το σεισμό της Ιαπωνίας και οι εκτιμήσεις των ειδικών για γενικότερο
επηρεασμό των σεισμικών φαινομένων σε όλη τη
γη, επαναφέρει στις μνήμες το «δικό μας» σεισμό
στη Θεσσαλονίκη το 1978, αλλά και τους άλλους
ισχυρούς σεισμούς σε όλη την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Παρακολουθούμε ότι οι Ιάπωνες είναι ενημερωμένοι – εκπαιδευμένοι από τη νηπιακή τους
ηλικία για τα πολύ συχνά και έντονα σεισμικά
φαινόμενα που συμβαίνουν στη χώρα τους και ότι
σαν κράτος έχουν τον αρτιότερο για την περίπτωση αντισεισμικό κανονισμό και προσαρμοσμένες
τις υποδομές τους. Προφανώς έχουν μεριμνήσει
αντίστοιχα και για το μηχανισμό καταγραφής και
αντιμετώπισης των καταστροφών.
Ως Μηχανικός, που συμμετείχα στα κλιμάκια της
ΥΑΣΒΕ το 1978 στη Θεσσαλονίκη, βίωσα πως
μέσα στη γενική αναταραχή το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ
εσπευσμένα προσπάθησε να οργανώσει τους μηχανισμούς αντιμετώπισης με άπειρους στα θέματα των σεισμών Μηχανικούς και λοιπό τεχνικό δυναμικό. Από τότε, υπάρχει πρακτικά στασιμότητα,
που δε δικαιολογείται, παρ’ όλη την εμπειρία από
τους επόμενους σεισμούς, αλλά και τις μελέτες
αντοχής και τρωτότητας των κτιρίων που υπολογίσθηκαν από πανεπιστημιακές ομάδες.
Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο λαμβάνοντας υπ
όψη τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει για τη
Θεσσαλονίκη και που είχα την ευκαιρία να προσεγγίσω ως Πρόεδρος του ΟΡΘΕ, ασχολούμενη
με τα θέματα της οδηγίας Seveso, στα πλαίσια της
μελέτης που εκπονήσαμε το 2008 (τη μοναδική
στην Ελλάδα που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας σε χωροταξικά θέματα).
Σε ενδεχόμενο μεγάλου σεισμού, που μεταξύ
των άλλων θα απαιτήσει κινητοποίηση Μηχανικών περισσότερων από αυτούς που στελεχώνουν
τις σχετικές Δημόσιες Υπηρεσίες, το Υπουργείο
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΥΠΟΜΕΔΙ )
πρέπει, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος
που αποτελεί τον μοναδικό Τεχνικό Σύμβουλο του
Κράτους, να μεριμνήσει για την ετοιμότητά τους
προχωρώντας στα παρακάτω:
• Να διοργανώσει επιμορφωτικές ημερίδες με
τα αντίστοιχα όργανα των Μηχανικών των κρατών
που επλήγησαν από σεισμούς, για μετάδοσηανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών. Αυτές
πρέπει να ενταχθούν σε τακτά επαναλαμβανόμενη

διαδικασία με στόχο να είναι πάντα επικαιροποιημένες θεματικά .
• Να συντάξει και να διατηρεί επικαιροποιημένη
επετηρίδα ενεργών μηχανικών που θα είναι επιμορφωμένοι ως προς τη μεθοδολογία που πρέπει
να ακολουθηθεί.
• Να καθιερώσει ημερίδες από τους αρμόδιους
των Υπηρεσιών, από καθηγητές πανεπιστημίου
(σεισμολογίας, δομικών κατασκευών κ.α.) αλλά
και από τα Ελληνικά σωστικά συνεργεία που
συμμετείχαν στις επιχειρήσεις διάσωσης ανά τον
κόσμο, για τη μεθοδολογία και τις πρακτικές που
πρέπει να ακολουθούνται αλλά και για τις αστοχίες προς αποφυγή τους.
• Το ΥΠΟΜΕΔΙ δια της ΥΑΣΒΕ (στην περίπτωση
της Θεσσαλονίκης), σε συνεργασία με το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, να οργανώσει σχέδιο βάσει του οποίου θα
προβλέπονται οι προκαθορισμένοι χώροι συγκέντρωσης των Μηχανικών και γενικότερα του τεχνικού κόσμου.
• Να ενταθούν οι επαφές του με τους Δήμους
ώστε, ο κάθε ένας να προβλέψει και να οργανώσει
κατάλληλους χώρους συγκέντρωσης του πληθυσμού του σε περίπτωση σεισμού.
Αξιότιμοι κύριοι
Η εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα από τους
καταστροφικούς σεισμούς της είναι πολύτιμη.
Η εμπειρία που έχει αποκτήσει η Ελλάδα από τη
συνδρομή της σε σεισμούς άλλων κρατών είναι
ανεκτίμητη.
Η εμπειρία αυτή θα πρέπει να διοχετευτεί άμεσα
σε όλους όσοι θα κληθούν να συνδράμουν σε ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό και να αξιοποιηθεί για
την αντιμετώπισή του. Η Πολιτεία πρέπει σε συνεργασία με το ΤΕΕ και την Τοπική Αυτοδιοίκηση
να προχωρήσουν και να σχεδιάσουν για το μέλλον
και να δημιουργήσουν αξιόλογο μηχανισμό, που
θα τον κρατούν σε εγρήγορση και ενημέρωση για
το καλύτερο αποτέλεσμα αντιμετώπισης σεισμού,
ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.» n

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Έκθεση και Ημερίδα
Το τμήμα Αρχιτεκτόνων της Π.Σ. του Α.Π.Θ. και το
TICCHI οργανώνουν εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει έκθεση διπλωματικών εργασιών όλων των
Αρχιτεκτονικών Σχολών της Ελλάδος καθώς και
ημερίδα με θέμα «Η βιομηχανική κληρονομιά
στα προγράμματα των Αρχιτεκτονικών σχολών».
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν
την Παρασκευή 15 Απριλίου ώρα 14.00 στον εκθεσιακό χώρο της Π.Σ. του Α.Π.Θ. και η ημερίδα
θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα στις 16.00
στην αίθουσα 301 της πτέρυγας του τμήματος
Αρχιτεκτόνων της Π.Σ. Στην ημερίδα συμμετέχουν
διδάσκοντες από το Ε.Μ.Π., Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ. και Π.
Θεσσαλίας.n

Τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο ενός πραγματικού δασκάλου, του ομότιμου καθηγητή Γιώργου
Νιτσιώτα, εκφράζει το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Η Πολυτεχνική
Σχολή του ΑΠΘ χρωστάει την ύπαρξη της σε ένα
μεγάλο ποσοστό στον αείμνηστο καθηγητή, από τα
‘χέρια’ του οποίου πέρασαν χιλιάδες μηχανικοί.
Υπήρξε από τους πρωτεργάτες της Πολυτεχνικής
Σχολής και διετέλεσε τρεις φορές Κοσμήτοράς
της.
Ο Γεώργιος Νιτσιώτας γεννήθηκε το 1920 στην
Κωνσταντινούπολη. Ξεκίνησε τις σπουδές του
στα 1938 στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ενώ
τις συνέχισε και ολοκλήρωσε στα 1948 στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης, όπου λαμβάνει τον
τίτλο του διδάκτορα.
Το 1956 εκλέγεται καθηγητής στην τότε νεοϊδρυθείσα Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Στις αρχές του 1957 καταλαμβάνει
την έδρα της Εφαρμοσμένης Μηχανικής και μέσα
σε λίγους μήνες και την έδρα της Εφαρμοσμένης
Στατικής, αναλαμβάνοντας προσωπικά τη διεύθυνση και την οργάνωση αμφότερων. Παράλληλα,
πρωτοστατεί στην ίδρυση και τον εξοπλισμό των
αντιστοίχων μονάδων που αποτελούν σήμερα τα
εργαστήρια “Αντοχής των Υλικών” και “Στατικής
& Δυναμικής των Κατασκευών” αντιστοίχως. Στο
πρώτο παραμένει διευθυντής ως το 1977, οπότε
τον διαδέχεται ο καθ. Γ. Λιάνης, ενώ στο δεύτερο
ως το 1983, οπότε και αποχωρεί οικειοθελώς από
το Πανεπιστήμιο.
Το συγγραφικό έργο του καθηγητή Γ. Νιτσιώτα
περιλαμβάνει πάμπολλα διδακτικά συγγράμματα
κατά την πρώτη δεκαετία της παρουσίας του στην
Πολυτεχνική Σχολή, καθώς και τα μεταγενέστερα
και εκτενέστερα έργα:
Στατική των γραμμικών φορέων, Ελαστοστατική,
Στατική των Κατασκευών
Διετέλεσε και τρεις φορές Κοσμήτορας της Σχολής, τις περιόδους 1957-59, 1961-62, 1973-74.
Υπήρξε ο πρώτος Κοσμήτορας προερχόμενος από
την Πολυτεχνική Σχολή, καθώς οι δύο προκάτοχοί
του ήταν καθηγητές της Φυσικομαθηματικής.
Στις 4 Ιουνίου 2007, η Πολυτεχνική Σχολή τον τίμησε για την προσφορά του σε ειδική εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών. Στην αντιφώνησή του είχε περιγράψει γλαφυρά τα πρώτα βήματα της Σχολής και σκιαγράφησε τα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει
ως ο πρώτος Κοσμήτορας. Ο Γιώργος Νιτσιώτας
είχε σκοπό ζωής την ανάδειξη της Πολυτεχνικής
Σχολής σε ένα ίδρυμα υψηλού ακαδημαϊκού και
τεχνολογικού επιπέδου, προσπαθώντας καθημερινά να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης
γνώσης και των υποδομών, ακολουθώντας όμως
ταυτόχρονα και ένα δρόμο δύσβατο.
Τα μέλη της διοίκησης του ΤΕΕ/ΤΚΜ αποφάσισαν
να παραβρεθούν στη κηδεία, ενώ το Επιμελητήριο απέστειλε και στεφάνι. n
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΖΗΤΗΣΕ Ο ΣΑΡΚΟΖΙ
Ο Νικολά Σαρκοζί, πρώτος ξένος ηγέτης που επισκέφτηκε τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου μετά το
τσουνάμι και την κρίση στους αντιδραστήρες του
Νταϊίτσι, στη Φουκουσίμα, έκανε παραπάνω από
σαφές ότι χρειάζεται πλήρης διεθνής εναρμόνιση
με τα συγκεκριμένα πρότυπα που θα υιοθετηθούν.
«Πρέπει να αντιμετωπιστεί η παράλογη κατάσταση να μην υπάρχουν διεθνείς πρακτικές ασφάλειας για πυρηνικά θέματα» όπως είπε. Μέχρι
σήμερα η Διεθνής Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας,
που υπάγεται στον ΟΗΕ, καθορίζει πρότυπα και
απευθύνει συστάσεις, αλλά αυτές δεν είναι νομικά δεσμευτικές για τα κράτη, που παραμένουν
αποκλειστικά αρμόδια για θέματα ασφάλειας. Ο
Ναότο Καν τάχθηκε με το μέρος των προτάσεων Σαρκοζί. Ο Ιάπωνας πρωθυπουργός είπε ότι
«προκειμένου να αποφύγουμε την επανάληψη
ενός τέτοιου ατυχήματος, είναι καθήκον μας να
μοιραστούμε με ακρίβεια την εμπειρία μας με τη
διεθνή κοινότητα», σε κοινή συνέντευξη Τύπου
των δύο ανδρών. Κατά την επίσκεψή του στο Τόκιο ο Σαρκοζί απευθύνθηκε στους «φίλους Ιάπωνες» ζητώντας τους να γνωρίζουν ότι «μπροστά σε
αυτή την τρομακτική καταστροφή, ο κόσμος σας
παρακολουθεί και σας θαυμάζει». Η Γαλλία δεν
αρκέστηκε στην εκπροσώπησή της σε κορυφαίο
επίπεδο επί ιαπωνικού εδάφους, για να δηλώσει την υποστήριξή της στη δοκιμαζόμενη χώρα.
Στην αποστολή του Σαρκοζί περιλαμβάνονται και
σειρά ειδικών της γαλλικής πυρηνικής βιομηχανίας. «Θεωρήστε με υπάλληλό σας» είπε χαρακτηριστικά στους Ιάπωνες αξιωματούχους η Anne
Lauvergeon, διευθύνουσα σύμβουλος της Areva,
κρατικής κατασκευάστριας αντιδραστήρων της
Γαλλίας.
(Έθνος 31/3/2011)

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ
Η Τίνα Μπιρμπίλη επανέλαβε ότι η κυβέρνηση
δεν εξετάζει άλλη παράταση για τη ρύθμιση ημιυπαίθριων που έχουν μετατραπεί σε κλειστούς
χώρους κτιρίων. «Ο στόχος των εσόδων από τη
συγκεκριμένη ρύθμιση θα καλυφθεί με τον υφιστάμενο ρυθμό προσέλευσης πολιτών, στα πολεοδομικά γραφεία» ανέφερε η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η ροή
εσόδων μάλιστα είναι τέτοια ώστε «μετά το 2013
το Πράσινο Ταμείο -στο οποίο κατατίθενται τα
χρήματα από την τακτοποίηση- θα είναι ο πρώτος
βιώσιμος δημόσιος φορέας, καθώς θα έχει έσοδα από τα δικαιώματα ρύπων, που θα εισπράττει
απευθείας από τις εταιρείες». Έτσι, εάν δεν αλλάξει κάτι, η τελευταία ημέρα για την υποβολή δικαιολογητικών είναι η Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011. Η
τελευταία ημέρα για εφάπαξ πληρωμή ή πληρωμή πρώτης δόσης του ειδικού προστίμου είναι: η
Πέμπτη του Πάσχα 28 Απριλίου 2011 για αιτήσεις
που υποβλήθηκαν ως 31 Δεκεμβρίου πέρυσι και
η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 για αιτήσεις που
υποβλήθηκαν από 1η Ιανουαρίου φέτος και μετά.
Η τελευταία δόση θα πρέπει να πληρωθεί μέχρι
την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου 2012.
(Έθνος 31/3/2011)

100.000 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ …ΓΚΑΣΤΑΡΜΠΑΪΤΕΡ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ!
Το σύνολο των μελών του… ΤΕΕ θα μπορούσε
να απορροφήσει η γερμανική αγορά εργασίας,
καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης
«διψά» για καταρτισμένους μηχανικούς, την ώρα
που στην Ελλάδα η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα και τα δημόσια έργα έχουν παραλύσει, με
αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών να κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.
«Αυτή τη στιγμή, η γερμανική οικονομία υπολογίζεται ότι έχει ανάγκη από 100.000 μηχανικούς
κάθε ειδικότητας» (το ΤΕΕ έχει περίπου 110.000
τακτικά μέλη!), δηλώνει στη «Μ» ο υφυπουργός
Εργασίας της Γερμανίας, Ραλφ Μπράουκσιεπε,
ενώ τα λεγόμενά του επιβεβαίωσε και ο αναπληρωτής διευθυντής της Συνομοσπονδίας Γερμανικών Εργοδοτικών Ενώσεων (BDA) Ματίας Θορνς.
Η Γερμανία αποτελεί λοιπόν ιδανική επιλογή για
τους έλληνες μηχανικούς, οι οποίοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με απολύσεις και περικοΚΑΘΙΖΗΣΗ 74,5% ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ ΣΕ 4 ΧΡΟ- πές μισθών, ενώ φουντώνουν στον κλάδο η ημιαπασχόληση και η ανασφάλιστη εργασία. «Εάν
ΝΙΑ
Σε ποσοστό 74,5% έχει υποχωρήσει η συνολική οι Γερμανοί ζητούν 100.000 μηχανικούς, εμείς
οικοδομική δραστηριότητα με βάση τον όγκο από να τους στείλουμε αύριο τους 50.000!», λέει στη
το 2007 και μέχρι σήμερα, δείγμα της κατακόρυ- «Μ» ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας
φης κάμψης της ανέγερσης νέων κτιρίων κατοικι- Τάσος Κονακλίδης. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι έλών από τους κατασκευαστές. Με βάση τα στοιχεία ληνες μηχανικοί μπορούν κάλλιστα να εργαστούν
του 2010, όπως αυτά δημοσιεύθηκαν χθες από στη Γερμανία και να ανταποκριθούν στις υψητην Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συνολική οικο- λές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας της χώρας.
δομική δραστηριότητα κατέγραψε ετήσια πτώση «Όπως είναι γνωστό, το επίπεδο σπουδών στα
της τάξεως του 11,1% με βάση τον αριθμό των οι- ελληνικά πολυτεχνεία είναι πολύ υψηλό, οπότε δε
κοδομικών αδειών, 19,9% με βάση την επιφάνεια θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Μόνο η γλώσσα θα
και 24,1% με βάση τον όγκο, καθώς εκδόθηκαν αποτελούσε ενδεχομένως εμπόδιο, όμως για τους
συνολικά 49.974 οικοδομικές άδειες, που αντι- νέους μηχανικούς δεν είναι ούτε αυτό πρόβλημα»,
στοιχούν σε 10.437,6 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα προσθέτει ο ίδιος.[…] Η έλλειψη καταρτισμένων
επιφάνειας και 37.363,2 χιλιάδες κυβικά μέτρα εργαζομένων αποτελεί παγιωμένο χαρακτηριστιόγκου. Είχε προηγηθεί η κάμψη της οικοδομικής κό της γερμανικής αγοράς εργασίας και οφείδραστηριότητας σε ποσοστό 27,6% με βάση τον λεται μεταξύ άλλων σε δημογραφικούς λόγους.
όγκο το 2009, που όπως αποδεικνύεται αποτελεί Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της στατιστικής
το απόγειο της πτώσης σ’ αυτήν την τετραετία συ- υπηρεσίας της Γερμανίας, ακόμη κι αν η χώρα
νεχούς υποχώρησης του κλάδου της οικοδομής. δέχεται 100.000 - 200.000 μετανάστες ετησίως
Η αρχή έγινε το 2007, όταν η σχετική δραστηρι- - αριθμός μάλλον υπεραισιόδοξος - ο πληθυσμός
ότητα περιορίστηκε κατά 5,7% με βάση τον όγκο. της χώρας θα έχει μειωθεί κατά 12 εκατομμύρια
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2006, που ήταν και το άτομα μέχρι το 2050! Ο δε μέσος όρος ηλικίας
τελευταίο έτος ανάπτυξης της αγοράς ακινήτων στη Γερμανία αναμένεται να φτάνει προς τα 60
με γνώμονα την οικοδομική δραστηριότητα, είχαν έτη, με το 15% του πληθυσμού να έχει «πατήσει»
εκδοθεί 81.993 άδειες, που αντιστοιχούσαν σε τα 80. Πέραν αυτού, οι αυστηρότατοι μεταναστευ22.369,8 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας τικοί νόμοι της Γερμανίας σημαίνουν ότι χιλιάδες
επιχειρήσεις αδυνατούν να βρουν εργαζόμενους
και 84.269,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου.
στις ειδικότητες που επιθυμούν, ενώ παράλληλα
(Καθημερινή 29/3/2011)
απαγορεύεται να τους «εισαγάγουν» από τρίτες
χώρες. «Η αποδοχή μεταναστών εργαζομένων

υψηλής κατάρτισης έχει τεράστια σημασία για τη
γερμανική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, καθώς
συμβάλει στην οικονομική ευημερία. Ωστόσο, οι
ισχύοντες γερμανικοί νόμοι για τη μετανάστευση
δεν μπορούν να ικανοποιήσουν ούτε την τρέχουσα
έλλειψη υψηλά καταρτισμένου εργατικού δυναμικού ούτε τις δημογραφικές μεταβολές», αναφέρει χαρακτηριστικά σε έκθεσή του, που εκδόθηκε
τον Μάρτιο του 2010, το Ινστιτούτο Εργασιακών
Ερευνών (ΙΖΑ) του Βερολίνου.
(Μακεδονία 30/3/2011)
ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ: ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ «ΠΑΠΑΓΑΛΙΑ»
Λιγότερα μαθήματα, περισσότερες ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος και καθιέρωση της
επιστημονικής εργασίας είναι μερικά από τα βασικότερα στοιχεία που αλλάζουν στο Νέο Λύκειο,
όπως τα παρουσίασε σήμερα η υπουργός Παιδείας Άννας Διαμαντοπούλου. Όσον αφορά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, η υπουργός δεν προχώρησε σε συγκεκριμένες
ανακοινώσεις. Περιορίστηκε απλά, να αναφέρει
ότι στις εξετάσεις δε θα υπάρχει συγκεκριμένη
ύλη ανά κεφάλαιο που θα ευνοεί την αποστήθιση,
ενώ θα συνυπολογίζεται η συγκρότηση του μαθητή σε όλες τις τάξεις του Λυκείου. Το νέο σύστημα
θα ισχύσει για όσους μαθητές ξεκινήσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο από την επόμενη σχολική
χρονιά και θα αποφοιτήσουν τη σχολική χρονιά
2013-2014. Στην Α’ Λυκείου δε θα υπάρχουν πλέον επιστημονικά πεδία και κατευθύνσεις. Όλοι οι
μαθητές θα παρακολουθούν μαθήματα γενικής
παιδείας υποχρεωτικά για όλους. Τα μαθήματα
από 16 μειώνονται σε οκτώ ενώ προστίθεται και η
ερευνητική εργασία. Οι μαθητές θα κάνουν υποχρεωτικά μία εργασία ανά τετράμηνο. Οι εργασίες
των μαθητών, που θα γίνονται με τη βοήθεια και
την επιτήρηση των καθηγητών, θα αναρτώνται στο
Διαδίκτυο. Στην Β’ Λυκείου οι μαθητές θα έχουν
δύο βασικές κατευθύνσεις σπουδών: τη Θετική
και τη Θεωρητική. Τα μαθήματα από 17 μειώνονται σε 12 και αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας
τους. Στη Γ ‘Λυκείου εισάγεται μια τρίτη επιστημονική κατεύθυνση. Τα μαθήματα από 16 γίνονται
10 […] «Περνάμε από ένα Λύκειο αποστήθισης σε
ένα Λύκειο ουσίας», δήλωσε η υφυπουργός Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου.
(Τα Νέα 30/3/2011)
ΜΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΜΕΙΩΣΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΤΟ 2011
Μια στις δέκα επιχειρήσεις στη χώρα μας θα προχωρήσει σε μειώσεις μισθών το 2011, ενώ 4 στις
δέκα επιχειρήσεις περίπου προβλέπουν μηδενικές αυξήσεις σύμφωνα με την τρίτη περιοδική
έρευνα της KPMG αναφορικά με τις μισθολογικές
αυξήσεις στην Ελληνική αγορά. Στην έρευνα παρουσιάζονται αναλυτικά στοιχεία για τις μισθολογικές αυξήσεις που δόθηκαν το 2010 και τις προβλέψεις για αυξήσεις του 2011, τόσο στο σύνολο
της Ελληνικής αγοράς όσο και ανά κλάδο δραστηριότητας. […] Τα δεδομένα, τα οποία συλλέχθηκαν
το Φεβρουάριο του 2011, αφορούν δείγμα 113
εταιριών από διάφορους κλάδους της Ελληνικής
αγοράς. To 38% των εταιριών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των
εργαζομένων για το 2010. Για το 2011 η πρόβλεψη
για μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 43% του δείγματος. Η μέση
αύξηση το 2010 (εξαιρουμένων των εταιριών που
έδωσαν μηδενικές αυξήσεις σε όλους τους εργαζόμενους) διαμορφώθηκε στο 3,5% ενώ η αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2011 ανέρχεται στο
2,7%. Η μέση αύξηση το 2010 για το σύνολο του
δείγματος (συμπεριλαμβανομένων και των μηδενικών αυξήσεων), διαμορφώθηκε στο 1,9% ενώ η
αντίστοιχη μέση πρόβλεψη για το 2011 ανέρχεται
στο 1,4%.[…] Το 11% των εταιριών του δείγματος
έχει μειώσει τις βασικές αποδοχές εργαζομένων
το 2010 ή σκοπεύει να το κάνει μέσα στο 2011.
Από την ανάλυση των εταιριών αυτών ανά ιδιοκτησιακό καθεστώς φαίνεται, στη πλειοψηφία τους
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οι εταιρίες αυτές είναι Ελληνικές. Οι κατηγορίες
που επηρεάστηκαν περισσότερο από τις μειώσεις
αυτές είναι η Γενικοί Διευθυντές καθώς και οι Διευθυντές Διευθύνσεων
(Ελεύθερος Τύπος 30/3/2011)
ΣΧΕΔΟΝ ΕΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΒΑΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ
Απαισιόδοξοι είναι οι Έλληνες εργαζόμενοι για την
πορεία των οργανισμών στους οποίους εργάζονται
μέσα στο 2011, ενώ το 28 % των εργαζομένων φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της έρευνας Workmonitor, η οποία
πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Randstad.
Οι τάσεις στην αγορά εργασίας δείχνουν ότι οι
προσδοκίες των εργαζομένων στην Ελλάδα συνδέονται με την τρέχουσα οικονομική κρίση. Οι
τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους εκφράζονται με περισσότερα αρνητικά συναισθήματα για
τους εργοδότες τους σε σχέση με το παρελθόν,
ενώ το 79% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι θα
δικαιολογούσαν στη διοίκηση της εταιρίας όπου
εργάζονται τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση
της κρίσης μόνο αν αποφασίζονταν περικοπές και
για την ίδια τη διοίκηση. Υπό τις παρούσες συνθήκες το 40% των εργαζομένων δηλώνει ότι στο
εργασιακό του περιβάλλον επικρατεί ανησυχία
και ένταση. Από τα αποτελέσματα της έρευνας
φαίνεται ότι το 28% των εργαζομένων στην Ελλάδα φοβάται ότι θα χάσει την εργασία του, τη
στιγμή που το 72% δηλώνει πως θα επιθυμούσε
να απασχολείται σε κάποια άλλη θέση εργασίας.
Η έρευνα Workmonitor έδειξε ότι το 16,8% των
εργαζομένων άλλαξε εργασία τους τελευταίους
6 μήνες. […] Η έρευνα Workmonitor διεξάγεται
σε 23 χώρες σε όλο τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, δημοσιεύεται τέσσερις
φορές το χρόνο και αναδεικνύει τις τάσεις και την
κινητικότητα της αγοράς εργασίας σε βάθος χρόνου. Πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 400 ατόμων,
το χρονικό διάστημα μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 9
Φεβρουαρίου 2010 για λογαριασμό της Randstad
από την εταιρία Survey Sampling International.
(Αγγελιοφόρος 31/3/2011)

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΑΠΟ…ΤΡΟΠΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ

Τα οχήματα του μέλλοντος δε θα έχουν βέβαια μορφή
μπανάνας, όπως το εικονιζόμενο, αλλά ενδέχεται να
είναι κατασκευασμένα από πλαστικά με πρώτη ύλη
…ανανάδες, μπανάνες και καρύδες! Σύμφωνα με
ερευνητές στη Βραζιλία, την επόμενη διετία ενδέχεται να κυκλοφορούν στους δρόμους αυτοκίνητα φτιαγμένα από φυτικές ίνες φρούτων! Σύμφωνα με τους
επιστήμονες, η ενίσχυση του πλαστικού των οχημάτων με μικροσκοπικές ίνες από φρούτα, προσδίδει
στο υλικό πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. Τα «φρουτοπλαστικά» είναι ελαφρά αλλά πολύ δυνατά, περίπου
30% ελαφρύτερα και τρεις έως τέσσερις φορές δυνατότερα σε σχέση με ένα κοινό πλαστικό.

«Πράσινα» -στην κυριολεξία- αυτοκίνητα κατασκευασμένα από ανανάδες, μπανάνες και καρύδες μπορεί να κυκλοφορούν στους δρόμους σε
δύο χρόνια, σύμφωνα με ερευνητές στη Βραζιλία, οι οποίοι χρησιμοποιούν φυτικές ίνες για να
δημιουργήσουν μια νέα γενιά υπερανθεκτικών
εξαρτημάτων, αμαξωμάτων, ακόμα και τμημάτων
του κινητήρα. Παράλληλα, άλλοι επιστήμονες στις
ΗΠΑ σχεδιάζουν ένα αυτοκίνητο του μέλλοντος
από στάχτες άνθρακα! Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Σάο Πάολο, με επικεφαλής τον δρα
Αλσίδες Λεάο, σύμφωνα με τη βρετανική «Ντέϊλι
Μέιλ», που παρουσίασαν την πρωτοποριακή εργασία τους σε συνέδριο της Αμερικανικής Χημικής Εταιρίας στην Καλιφόρνια, ανέφεραν ότι η
ενίσχυση του πλαστικού των οχημάτων με μικροσκοπικές ίνες από φρούτα, προσδίδει στο υλικό
πολύ μεγάλη ανθεκτικότητα. «Οι ιδιότητες αυτών
των πλαστικών είναι απίστευτες», δήλωσε ο Λεάο.
ΤΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΟ Όπως είπε, τα «φρουτοπλαστικά» είναι ελαφρά
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ Κ. αλλά πολύ δυνατά, περίπου 30% ελαφρύτερα και
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
τρεις έως τέσσερις φορές δυνατότερα σε σχέση
Η διαφθορά θεωρείται το πρώτο και σημαντικό- με ένα κοινό πλαστικό. Σύμφωνα με τους βραζιτερο πρόβλημα της χώρας στην Αττική (33,5%) λιάνους ερευνητές, στο μέλλον διάφορα μέρη των
και στην Κεντρική Μακεδονία (36,3%), σύμφωνα αυτοκινήτων (π.χ. παρμπρίζ, προφυλακτήρες κ.α.)
με τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας θα κατασκευάζονται από τέτοιες ενισχυμένες
του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πα- νανο-ίνες. Χάρη στο μικρότερο βάρος τους, θα
νεπιστημίου Αθηνών, πρόεδρος του οποίου είναι μειώσουν το συνολικό βάρος του οχήματος, άρα
ο καθηγητής Επαμεινώνδας Ε. Πανάς. Η έρευνα και την κατανάλωσή του σε καύσιμα. Μερικές από
καλύπτει τις δυο μεγαλύτερες πληθυσμιακές πε- τις φρουτοΐνες είναι ανθεκτικές σαν «Κέβλαρ», το
ριφέρειες της χώρας την Αττική και την Κεντρική υλικό από το οποίο κατασκευάζονται αλεξίσφαιρα
Μακεδονία. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της γιλέκα. Επίσης τα φυτικά πλαστικά προστατεύουν
έρευνας, σχεδόν 8 στους 10 ερωτηθέντες συμ- καλύτερα έναντι της ζέστης, ενώ λερώνονται λιφώνησαν ότι όταν σκέφτονται τη λέξη διαφθορά γότερο από λεκέδες σε σχέση με τα συμβατικά
τα τελευταία χρόνια τους έρχονται αυτόματα στο πλαστικά και φυσικά είναι πιο φιλικά προς το πενου υποθέσεις όπως το Βατοπαίδι, η Ζήμενς και ριβάλλον
το Χρηματιστήριο. Περισσότεροι από 8 στους 10 (Καθημερινή 29/3/2011)
ερωτηθέντες της Αττικής, ενώ σχεδόν 9 στους
10 ερωτηθέντες της Κ. Μακεδονίας, δεν πιστεύ- ΚΙΝΑ: Η ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΔΥΝΑΜΗ
ουν ότι τελικά θα τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι για […] Σύμφωνα με μια νέα μελέτη της αξιοσέβατα σκάνδαλα. Ως «ανεπίσημο» τρόπο επίλυσης στης Βασιλικής Εταιρείας, της ακαδημίας επιπροβλημάτων σε σχέση με το δημόσιο τομέα, οι στημών της Βρετανίας, η Κίνα βρίσκεται πια σε
περισσότεροι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται τις απόσταση αναπνοής από τις ΗΠΑ σε αριθμό επιχάρες και τα ρουσφέτια. Το 53% των ερωτηθέντων στημονικών δημοσιεύσεων. Μάλιστα, με το ρυθμό
θεωρεί ότι δεν είναι ηθικά λάθος να δίνει κάποιος που οι επιστήμονές της παράγουν επιστημονικές
χρήματα ή δώρα σε δημόσιους λειτουργούς προ- μελέτες, εκτιμάται ότι ίσως σε δύο μόνο χρόνια
κειμένου να καταφέρει να βρει το δίκιο του, εάν (2013) η Κίνα θα βρεθεί στην κορυφή, αφήνοντας
είναι αυτός ο μόνος τρόπος να πετύχει αυτό που πίσω της τις ΗΠΑ, πολύ νωρίτερα σε σχέση με
θέλει. Περισσότεροι από 8 στους 10 ερωτηθέντες τις προηγούμενες εκτιμήσεις (για μετά το 2020).
δηλώνουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να δώσουν Έτσι, η χώρα που πρώτη εφηύρε την πυξίδα, την
χρήματα σε δημόσια υπηρεσία προκειμένου να πυρίτιδα, το χαρτί και την εκτύπωση, ετοιμάζεται
προχωρήσουν οι υποθέσεις τους. […] Περισσότε- να επιστρέψει στην παγκόσμια πρωτοκαθεδρία
ροι από τους μισούς ερωτηθέντες πιστεύουν ότι της. Εξάλλου, η έκθεση αναφέρει ότι και η Ελλάστην Ελλάδα είναι απαραίτητο να προσφέρεις επι- δα εμφανίζει, κατά τα τελευταία χρόνια, σταδιακή
πλέον χρήματα για να προχωρήσουν οι υποθέσεις βελτίωση στον αριθμό των επιστημονικών δημοσου στο δημόσιο.
(Ελεύθερος Τύπος 30/3/2011)

σιεύσεων. Η Κίνα εκτοξεύτηκε από την έκτη θέση
κατά την περίοδο 1999-2003 (με μερίδιο 4,4% των
συνολικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά) στη δεύτερη θέση κατά την περίοδο 200408 (με μερίδιο 10,2%). Το μερίδιο των ΗΠΑ, στο
μεταξύ, μειώθηκε από 26,4% σε 21,2%. Αν και η
απόστασή της φαίνεται μεγάλη από τη δεύτερη
Κίνα, είναι τέτοια η επιστημονική δυναμική της
τελευταίας, που σε πολύ λίγα χρόνια η «ψαλίδα»
θα έχει εξαφανιστεί. Τη δεκάδα συμπληρώνουν
κατά σειρά η Βρετανία (μερίδιο 6,5% από 7,1%),
η Ιαπωνία (6,1% από 7,8%), η Γερμανία (6% από
7%), η Γαλλία (4,4% από 5%), ο Καναδάς, η Ιταλία,
η Ισπανία και η Ινδία (που εκτόπισε από την πρώτη
δεκάδα τη Ρωσία). Αντίθετα με τις ανεπτυγμένες
χώρες, οι οποίες όλες εμφανίζουν διαχρονική
συρρίκνωση του ειδικού βάρους τους στη διεθνή
επιστήμη (με μέτρο και κριτήριο τον αριθμό των
επιστημονικών δημοσιεύσεων), αρκετές άλλες
χώρες, εκτός από την Κίνα και την Ινδία, εμφανίζουν αύξηση του παγκόσμιου μεριδίου τους,
όπως η Βραζιλία, το Ιράν και η Τουρκία.
(Καθημερινή 29/3/2011)
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΗΤΗ ΝΕΚΡΑ, ΕΞΑΙΤΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑΣ ΤΗΣ BP

Φωτογραφία από το site του Αγγελιοφόρου: Αν και
στην περιοχή βρέθηκαν μόνο 101 σκελετοί, περισσότερα από 5.000 θαλάσσια κήτη –φάλαινες και δελφίνια– υπολογίζεται ότι έχασαν τη ζωή τους, εξαιτίας της
πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού το 2010

Περισσότερα από 5.000 θαλάσσια κήτη –φάλαινες και δελφίνια– έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας
της πετρελαιοκηλίδας στον Κόλπο του Μεξικού το
2010, που προκλήθηκε από την καταστροφή πλατφόρμας άντλησης της πετρελαϊκής εταιρίας BP.
Αυτό προκύπτει από έρευνα ομάδας Αμερικανών
και Καναδών ερευνητών, η οποία και δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Conservation
Letters». Συνολικά 101 σκελετοί βρέθηκαν στην
πληγείσα περιοχή, όπου η διαρροή πετρελαίου
από την πλατφόρμα Deepwater Horizon προκάλεσε μια τεράστια οικολογική καταστροφή. Όμως
στην πραγματικότητα, αυτοί οι σκελετοί δεν αντιπροσωπεύουν παρά μόνο ένα μικρό ποσοστό των
ζώων που έχασαν τη ζωή τους από τη μεγαλύτερη
πετρελαιοκηλίδα στην ιστορία των ΗΠΑ, υπογραμμίζουν οι επιστήμονες που συμμετείχαν στη μελέτη αυτή. Σύμφωνα με τους ίδιους, ο αριθμός αυτός
πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί 50 για να έχουμε
τον πραγματικό αριθμό των ζώων που χάθηκαν.
«Η πετρελαιοκηλίδα φαινομενικά είχε σχετικά
περιορισμένες επιπτώσεις στην πανίδα, οδηγώντας μας στο συμπέρασμα ότι οι καταστροφές που
προκάλεσε στο περιβάλλον ήταν μικρές. Αυτή η
εντύπωση εξηγείται από το γεγονός ότι στις μέχρι
τώρα έρευνες, ο αριθμός των θυμάτων υπολογίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των σκελετών που
βρέθηκαν στις ακτές», διευκρίνισαν οι ερευνητές.
Οι ίδιοι επισήμαναν ότι υπό κανονικές συνθήκες,
μόνο το 2% των νεκρών ζώων εντοπίζονται κάθε
χρόνο, σύμφωνα με τις ιστορικές εκτιμήσεις του
πληθυσμού τους και τα ποσοστά θνησιμότητάς
τους στην συγκεκριμένη αυτή περιοχή.
(Αγγελιοφόρος 30/3/2011)
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ήταν μικρότερο σε σχέση με εκείνες που λάμβανε
πριν τη μετάταξή τους, οι τυχόν επί πλέον τακτικές
αποδοχές όπως και τα κάθε είδους επιδόματα, θα
διατηρούνταν ως προσωπική διαφορά ,ενώ το έγγραφο του Υφυπουργού Οικονομικών, επιβάλλει
στους υπαλλήλους των τέως ΤΥΔΚ τις αποδοχές
των Δήμων στους οποίους μετακινήθηκαν, χωρίς
να γίνεται καμία μνεία για τις εκτός έδρας αποζημιώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του
καθήκοντος της επίβλεψης εντός των ορίων των
νομών, που φυσικά οι Δήμοι δε διαθέτουν.
Παρόμοια και οι υπάλληλοι των πρώην Ν.Α. που
μετατάχθηκαν στους Δήμους, χάνουν τα επιδόματά τους, ενώ οι συνάδελφοί τους που μετατάσσονται στην Περιφέρεια τα διατηρούν. Παρατηρήθηκαν μάλιστα ορισμένες περιπτώσεις που δεν
τους καταβάλλονται ούτε τα αντίστοιχα επιδόματα του νέου φορέα και συνεπώς υφίστανται επί
πλέον μείωση των ήδη περικομμένων αποδοχών
τους. Και όλα αυτά ενώ ο ίδιος ο Νόμος του Καλn ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ λικράτη προέβλεπε ότι οι υπάλληλοι θα διατηρούΟΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ
σαν τις αποδοχές τους μετά τις μετατάξεις.
Προς τον Υφ. Οικονομικών κ. Σαχινίδη Φίλιππο
Αναρωτιόμαστε λοιπόν για τη σπουδή και τη σκοκαι το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους:
πιμότητα όλων αυτών των μέτρων, εν αναμονή
«Με το υπ’ αριθμ. Οικ.2/17986/0022/ 22-2-11 έγ- μάλιστα του ενιαίου μισθολογίου, που βέβαια
γραφο του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Φίλιππου μόνο τρόμο προκαλεί στους υπαλλήλους, Και
Σαχινίδη πληροφορηθήκαμε ακριβώς τον τρόπο με αυτό γιατί ενώ όλοι μας, γενικά, συμφωνούμε
τον οποίο για ακόμη μία φορά υπάλληλοι με ακρι- για την εφαρμογή ενός δίκαιου και αξιοκρατικού
βώς το ίδιο αντικείμενο, προσόντα και αρμοδιότη- μισθολογίου στο Δημόσιο Τομέα, βλέποντας στην
τες θα αμείβονται σε κάθε φορέα διαφορετικά.
πράξη τα μέτρα που πάρθηκαν μέχρι σήμερα (πεΣυνεχίζεται επί της ουσίας, ο απαράδεκτος τρό- ρικοπές 20% στα επιδόματα μας, εξαφάνιση του
πος άσκησης μισθολογικής πολιτικής επί δεκαε- 13ου-14ου μισθού, πάγωμα μισθών με παράλληλη
τίες, μέσω επιδομάτων διαφορετικών ανά Υπουρ- αύξηση έμμεσων φόρων, τιμολογίων ΔΕΚΟ κλπ),
γείο, ΝΠΔΔ κλπ , που οδήγησε στο σημερινό χάος. σε συνδυασμό με την περιρρέουσα φιλολογία από
Έτσι ενώ από τη μία πλευρά φαίνεται ότι ο σκοπός τα ΜΜΕ για περαιτέρω περικοπές, οδηγούμαστε
είναι όλοι οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στον στο ασφαλές συμπέρασμα ότι επίκειται και νέα
ίδιο φορέα να έχουν τις ίδιες αποδοχές, από την σφοδρή επίθεση στις αποδοχές μας.
άλλη επιμελώς αγνοείται ότι στους φορείς αυτούς Μετά τα παραπάνω, σας καλούμε να καταργήήδη οι εργαζόμενοι έχουν διαφορετικά επιδόματα σετε τις διατάξεις των Ν.3899/10 και 3845/10,
άρα και διαφορετικές αποδοχές. Για παράδειγμα που εφαρμόζει η εγκύκλιός σας και οδηγούν σε
οι υπάλληλοι των πρώην Ν.Α., που μετατάχθηκαν νέες ανισότητες στο Δημόσιο Τομέα και μέσα από
εκεί από διάφορα Υπουργεία (Εσωτερικών, ΥΠΕ- ένα σύγχρονο κλαδικό μισθολόγιο ανάλογο προΧΩΔΕ, Γεωργίας κ.α.), διατήρησαν τα επιδόματα σόντων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών να διασφατου Υπουργείου από το οποίο μετατάχθηκαν, ενώ λιστεί η αξιοπρέπεια και η ομογενοποίηση των
όσοι υπάλληλοι προσλήφθηκαν απευθείας στην αποδοχών μας».
Ν.Α. λάμβαναν επίδομα σαφώς μικρότερου ύψους
από τους συναδέλφους τους.
n ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με τo ανωτέρω έγγραφο οι υπάλληλοι της πρώ- Την Τρίτη 29 Μαρτίου 2011 πραγματοποιήθηκε
ην κρατικής Περιφέρειας που μετατάσσονται την από τους Μηχανικούς του Δημοσίου 3ωρη στάση
Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούν τις αποδο- εργασίας που κήρυξε η ΕΜΔΥΔΑΣ Κεντρικής Μαχές τους άρα και τα επιδόματά τους, από όπου και κεδονίας.
αν προέρχονται (Υπ. Εσωτερικών, Γεωργίας, ΥΠΕ- Η επιτυχής πραγματοποίηση της στάσης στην ΚεΧΩΔΕ, Επίδομα Περιφέρειας) ενώ οι αντίστοιχοι ντρική Μακεδονία είχε σαν αποτέλεσμα τη ματαίυπάλληλοι των πρώην Κρατικών Περιφερειών ωση των παρακάτω δημοπρασιών:
που μετατάσσονται στην νέα αιρετή Περιφέρεια 1. Εκτέλεση εργασιών σήμανσης - ασφάλειας στο
θα λαμβάνουν τις αποδοχές των υπαλλήλων της τμήμα του αυτ/δρομου ΠΑΘΕ Κλειδί - Θεσσαλοπρώην Ν.Α. Παραβλέποντας το γεγονός ότι οι νίκη - Εύζωνοι και στο παράπλευρο δίκτυο (SR)
αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α., όπως Πυργετός - Κατερίνη - Θεσ/νίκη
προαναφέραμε, δεν ήταν ίδιες για όλους τους προϋπ.: 1.200.000,00 €
υπαλλήλους με τα ίδια προσόντα, γιατί το επίδομα 2. «Έργα αποχέτευσης Δήμου Ευεργετούλα Νοπου λάμβαναν εξαρτιόταν από το που προέρχονταν μού Λέσβου - Κατασκευή δικτύων (Ν58.00)»
και άρα για ποιες ακριβώς αποδοχές μιλάμε, δεν προϋπ.: 11.350.000,00 €
είναι λογικό να αναρωτηθούμε με ποιο σκεπτικό 3. Αποχέτευση Δήμου Επανομής.
προτάσσονται οι αποδοχές των υπαλλήλων της προϋπ.: 11.918.700,00 €
πρώην Ν.Α., οι οποίες καταργούνται και όχι οι Είναι σε όλους γνωστή η καθοριστική συμβολή
αποδοχές των υπαλλήλων της πρώην κρατικής των Διπλωματούχων Μηχανικών στην ανάπτυξη
Περιφέρειας, αφού άλλωστε γεωγραφικά/διοι- της χώρας. Οι Μηχανικοί γνωρίζουμε πόσο μεγάκητικά μιλάμε για το ίδιο πράγμα;
λη σημασία έχει η κατασκευή των έργων και αγωΣτην πράξη, η εφαρμογή αυτής της εγκυκλίου νιζόμαστε με υπεράνθρωπες προσπάθειες για την
σημαίνει ότι από όλες αυτές τις μετατάξεις, ένα άρτια εκτέλεσή τους, συνειδητοποιώντας ότι αυτό
μέρος των υπαλλήλων που μετατάσσονται από είναι προς όφελος της χώρας και πολύ μεγάλης
τις πρώην κρατικές περιφέρειες στις νέες πε- σημασίας για τις τοπικές κοινωνίες.
ριφέρεις, (αυτοί που έπαιρναν το επίδομα των Πραγματοποιούμε όμως αυτές τις αγωνιστικές κιΠεριφερειών) θα δει τις αποδοχές του να μειώ- νητοποιήσεις για τη ματαίωση δημοπρασιών λόγω
νονται καθώς θα πρέπει να πάρει το επίδομα των της αδιαλλαξίας της Κυβέρνησης σε σχέση με τις
πρώην Ν.Α., όταν επαναλαμβάνουμε ότι το λογικό προθέσεις της για τη μείωση των εισοδημάτων
θα ήταν οι αντίστοιχοι υπάλληλοι της Ν.Α. που με- μας, τη διάλυση του Δημόσιου Τομέα, τη συρρίτατάσσονται στις Περιφέρειες να πάρουν το επί- κνωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δομα των Περιφερειών.
μας δικαιωμάτων καθώς και την ισοπέδωση των
Επίσης αντίστοιχα οι υπάλληλοι των καταργούμε- επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
νων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./
(ΤΥΔΚ) εμπαίζονται, αφού σύμφωνα με το υπ’ Κ.Μ. καλεί την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις
αριθμ. oικ.2724/19-1-11 έγγραφο του Υφυπουρ- προθέσεις της, δηλώνοντας παράλληλα την απογού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονι- φασιστικότητα των συναδέλφων Μηχανικών να
κής κ Διακυβέρνησης κ. Γ. Ντόλιου, σε περίπτωση αγωνιστούν μέχρι τέλους για την υπεράσπιση των
που το σύνολο των αποδοχών τους στη νέα θέση δικαιωμάτων τους.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΟΥ
Προς το Δήμαρχο Κατερίνης κ. Σάββα Χιονίδη:
«Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, ενημερωθήκαμε ότι, πρόσφατα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σας
αποφάσισε τη διάθεση πίστωσης €70.000 (χωρίς
τον Φ.Π.Α.) για την ανάθεση μελέτης κατασκευής
ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κατερίνης και
στη γύρω περιοχή.
Η ανάθεση της μελέτης, σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, πρόκειται
να γίνει με σύναψη προγραμματικής σύμβασης με
τη Μονάδα Βιώσιμης Κινητικότητας της Σχολής
Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.,
μέσω εκπόνησης «ερευνητικού Προγράμματος»
με τίτλο «Ερευνητική συνδρομή του Ε.Μ.Π. στο
δήμο Κατερίνης για ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στην ένταξη του ποδηλάτου».
Ως προς το τυπικό των διαδικασιών, όπως γνωρίζετε, η ανάθεση και εκπόνηση μελετών του
δημοσίου, των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π. γίνεται,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με βάση
τις διατάξεις του νόμου 3316/2005 και των εκτελεστικών αυτού προεδρικών διαταγμάτων και
υπουργικών αποφάσεων. Επίσης, τα Πανεπιστήμια αποτελούν «αναθέτουσες Αρχές» του άρθρου
1 παρ. 9 του ν. 3316/2005 και του Παραρτήματος
ΙΙΙ της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, και δεν μπορούν να
αναλαμβάνουν την εκπόνηση μελετών.
Ως προς την ουσία του θέματος, είναι σαφές ότι οι
μελέτες εφαρμογής μέτρων βιώσιμης κινητικότητας και ειδικότερα οι μελέτες εφαρμογής ποδηλατοδρόμων σε αστικές και περιαστικές περιοχές
πρέπει να εκπονούνται, ΑΦΕΝΟΣ με λεπτομερείς
και εξειδικευμένες προδιαγραφές, που θα διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων
των σχετικών ζητημάτων και, ΑΦΕΤΕΡΟΥ από
μελετητικό δυναμικό, που διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και εμπειρία, είναι πιστοποιημένο
από την πολιτεία για να ασκεί το επάγγελμα του
μελετητή και έχει ως αποκλειστική απασχόληση
και όχι ως «πάρεργο» τη μελέτη.
Η απευθείας ανάθεση μελέτης, χρησιμοποιώντας
τον ψευδεπίγραφο τίτλο «ερευνητικό πρόγραμμα» σε μέλη του διδακτικού και ερευνητικού
προσωπικού των πανεπιστημίων, με αυθαίρετο
προσδιορισμό παραδοτέων και με αυθαίρετα εκτιμώμενη αμοιβή, αποτελεί ευθεία παράβαση της
εθνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα άστοχη γίνεται η Απόφασή σας να ενισχύσετε το εισόδημα
μελών του Δ.Ε.Π. του Ε.Μ.Π., που απολαμβάνουν
μηνιαίως το μισθό τους από την πολιτεία για να
ασκήσουν το εκπαιδευτικό και ερευνητικό λειτούργημά τους, στην παρούσα συγκυρία, που οι
μόνοι εκ του νόμου δικαιούμενοι να εκπονήσουν
μελέτες, αντιμετωπίζουν σημαντικά λειτουργικά
και οικονομικά προβλήματα, εξαιτίας της γενικότερης οικονομικής κρίσης.
Μετά τα παραπάνω, και με την επιφύλαξη κάθε
νομίμου δικαιώματός μας (συμπεριλαμβανομένης
της καταγγελίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές), που απορρέει
από την υποχρέωση και το καθήκον μας να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα των μελών μας, παρακαλούμε να διακόψετε τις διαδικασίες απευθείας
ανάθεσης της προαναφερθείσας μελέτης, να αποκαταστήσετε τη νομιμότητα κάνοντας τις δέουσες
ενέργειες, και να μας ενημερώσετε γι’ αυτές.
Συνημμένα, σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ.
1/2008 Πράξη του VII Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου (προς το οποίο κοινοποιείται και η παρούσα), με την οποία το Τμήμα αυτό αποφαίνεται
ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί χρηματικό ένταλμα
Δήμου, που αφορά σε εξόφληση λογαριασμού
του «έργου» «Διερεύνηση δυνατοτήτων αστικής
ανάπλασης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης
ευρύτερης περιοχής κέντρου πόλεως ….».
n ΣΜΕΔΕΚΕΜ: ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας:
«Με αφορμή τη Διακήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τα στοιχεία που αναφέρονται

στο παραπάνω (α) σχετικό,
ΕΝΙΣΤΑΜΕΘΑ κατ’ αυτής για τους παρακάτω
βάσιμους λόγους:
1. Στο έννομο συμφέρον του Συλλόγου μας περιλαμβάνεται, σύμφωνα με το Καταστατικό του, και
η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων
των μελετητών και γραφείων μελετών, όταν αυτά
προσβάλλονται (μεταξύ άλλων) από μη σύννομες
πράξεις της Διοίκησης.
2. Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου (άρθρο 1, παρ. 1 του ν. 3391/2005) και
συνεπώς, αποτελεί Αναθέτουσα Αρχή της παρ.
9 του άρθρου 1 του ν. 3316/2005 περί ανάθεσης
και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων μελετών και
παροχής συναφών υπηρεσιών.
3. Όπως προκύπτει από το Κεφάλαιο Α της Διακήρυξης, στο οποίο περιγράφεται το αντικείμενο του
«έργου», πρόκειται για καθαρά μελετητικό αντικείμενο, μέρος του οποίου, μάλιστα, δεν εμπίπτει
στις αρμοδιότητες των Ενεργειακών Επιθεωρητών. Συνεπώς, η ανάθεση του αντικειμένου αυτού
με βάση το Π.Δ. 118/2007 (Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου) αποτελεί ευθεία παράβαση της
νομοθεσίας.
Για τους παραπάνω λόγους και για όσους ενδεχομένως προσθέσουμε νόμιμα και εμπρόθεσμα,
επιφυλασσόμενοι όλων των δικαιωμάτων μας,
ΖΗΤΟΥΜΕ
Να γίνει δεκτή η παρούσα ένσταση.
Να προβείτε στις απαιτούμενες, σύμφωνα με το
Νόμο, ενέργειες για την ακύρωση της Διακήρυξης του ως άνω Διαγωνισμού και την ορθή επαναπροκήρυξη αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 3316/2005.»
n ΔKM: ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ CONSTRUCTION
MANAGERS ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» Α.Ε…
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» ΑΕ στο πρόσφατο παρελθόν
προχώρησε στη μη ανανέωση των συμβάσεων
τριακοσίων περίπου διπλωματούχων μηχανικών
οι οποίοι στελέχωναν τα κλιμάκια επίβλεψης κατασκευών. Το πρόσχημα για την απομάκρυνση των
συναδέλφων μηχανικών ήταν ότι ολοκληρώθηκε η
κατασκευή του έργου και δεν ήταν πλέον απαραίτητοι όλοι οι συμβασιούχοι. Η διοίκηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» ΑΕ δεσμεύτηκε ότι θα επαναπροσλάβει
όσους συμβασιούχους απαιτείται, εφαρμόζοντας
τις διαδικασίες που προβλέπονται από το ΑΣΕΠ.
Η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» ΑΕ έχει αναλάβει με κοινή
υπουργική απόφαση πέρα από τους κάθετους
άξονες, την ευθύνη κατασκευής για σημαντικά
έργα τόσο στη Μακεδονία όσο και στο Βόρειο και
Νότιο Αιγαίο συνολικού προϋπολογισμού περίπου
2,250 δισεκατομμύρια ευρώ .
Τις τελευταίες ημέρες ενημερωθήκαμε από τον
τύπο ότι η «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ» ΑΕ προχωράει σε
προκήρυξη τριών διαγωνισμών με αντικείμενο «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής
Υποστήριξης επίβλεψης και διαχείρισης έργων
αρμοδιότητας της Εγνατία Οδός ΑE» συνολικού
προϋπολογισμού 2.160.000 € πλέον ΦΠΑ.
Από τα τεύχη δημοπράτησης των διαγωνισμών
προκύπτει ότι το κόστος είναι πολλαπλάσιο από
ότι αν προσλάμβανε τον ίδιο αριθμό διπλωματούχων μηχανικών που απαιτούνται από την προκήρυξη, ως συμβασιούχους με ΑΣΕΠ.
Από τα παραπάνω γεγονότα προκύπτουν εύλογα
τα ερωτήματα :
1. Γιατί οδήγησε στην ανεργία εκατοντάδες συναδέλφους των οποίων η τεχνογνωσία ήταν γι’ αυτήν
κεφάλαιο, την ίδια στιγμή που η εταιρεία επιφορτιζόταν με την ευθύνη τόσο σημαντικών έργων;
2. Προτίθεται να ακολουθήσει το ίδιο «μοντέλο»
ανάθεσης σε ιδιώτες των υπηρεσιών επίβλεψης
για όλα τα έργα των οποίων έχει την ευθύνη;
3. Είχε γίνει από την εταιρεία κάποια εκτίμηση,
πριν αυτή προβεί σε απολύσεις, για το αν συμφέρει την εταιρεία οικονομικά η υιοθέτηση αυτού
του μοντέλου;
4. Έχει γίνει κάποια εκτίμηση για το πόσες εταιρείες διαθέτουν την ειδική τεχνική ικανότητα που
απαιτούν οι παραπάνω προκηρύξεις, ώστε να
αποφευχθούν ολιγοπωλιακά φαινόμενα;
5. Μήπως τελικά δικαιώνονται αυτοί που υποστήριζαν ότι οι συμβασιούχοι απολύθηκαν γιατί δεν
ήταν αρεστοί στη διοίκηση της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ»
ΑΕ; n
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ημερίδα με τίτλο «Κατευθυντήριες αρχές αειφόρου χωρικής
ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας»
στις 19 Μαρτίου 2011, στη Στέγη Γραμμάτων και
Τεχνών, στη Βέροια.
Τις εργασίες της ημερίδας άνοιξε ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κ. Καραπαναγιωτίδης,
απευθύνοντας θερμό χαιρετισμό προς τους παρευρισκόμενους με την ευχή για συνεργασία
όλων προς επίτευξη των στόχων της Ημερίδας.
Χαιρετισμό απηύθυναν επίσης οι κ.κ. Μούρνος,
Κονακλίδης και Βοργιαζίδης. Εισηγήτρια της
ημερίδας ήταν η κ. Αναστασία Μιχ. Πάπαρη, αρχιτέκτων Α.Π.Θ. – πολεοδόμος / urban designer
Πανεπ. Λονδίνου (U.C.L., The Bartlett, M. Phil.),
η οποία ανέπτυξε το θέμα «Καταγραφή υπάρχουσας κατάστασης – Αξιολόγηση – Κατευθυντήριες
αρχές αειφόρου χωρικής ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας». Αφού ευχαρίστησε
όσους υποστήριξαν με οποιοδήποτε τρόπο την
εργασία, αναφέρθηκε στα ζητήματα, που απασχολούν σήμερα την Ημαθία και αντανακλώνται
στο γεωγραφικό της χώρο (πρωτογενής, δευτερογενής και τριτογενής τομέας, πολιτισμός, τουρισμός, προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος στις πόλεις, τους οικισμούς
και το εξωαστικό περιβάλλον, μεταφορές, δίκτυα
κ. ά.). Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις έννοιες του
πολιτισμού και της αειφορίας, προτείνοντας ένα
νέο πρότυπο χωρικής ανάπτυξης, ικανό να συμβάλει στην έξοδο από την κρίση, η οποία δεν είναι
μονοσήμαντα οικονομική. Εστίασε την προσοχή
της στα ζητήματα της αστικής χωρικής ανάπτυξης
(υποβαθμισμένες γειτονιές, ιστορικά κέντρα κ. ά.)
και σε ειδικά ζητήματα, που εμφανίσθηκαν στη
διεθνή πρακτική, όπως η βιώσιμη κινητικότητα,
ο βιοκλιματικός αστικός σχεδιασμός, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, η διαπολιτισμικότητα. Επίσης, πρότεινε την προσαρμογή του συσταθέντος
με ΦΕΚ Οργανισμού Εφαρμογής Πολεοδομικού
Σχεδιασμού Ν. Ημαθίας στα νέα διοικητικά δεδομένα, που έχουν διαμορφωθεί σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Η κα Θωίδου ανέπτυξε τη σημασία των χωρικών
πολιτικών και των ‘τοποκεντρικών’ προσεγγίσεων
στη συνολική αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς
και τις σημαντικές δυνατότητες χωρικής ανάπτυξης της Ημαθίας. Τόνισε την ανάγκη ύπαρξης
συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος Χωροταξίας
και Ανάπτυξης, που εδρεύει στη Βέροια, με τους
τοπικούς φορείς σε ζητήματα σχετικά με το περιεχόμενο σπουδών του τμήματος. Ο κ. Θεοδωρίδης αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης τέτοιων
μελετών για τις Π.Ε. της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, καθώς και την αναγκαιότητα ένταξής τους στο συνολικότερο πολιτικό σχεδιασμό
της αιρετής περιφέρειας.
Η συζήτηση, που ακολούθησε, περιστράφηκε
γύρω από την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ειδικού φορέα για τη χωρική ανάπτυξη στα πλαίσια
της αιρετής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,
την αναγκαιότητα συνεργασίας μεταξύ των φορέων σε ειδικά ζητήματα, όπως, π.χ., το Δέλτα των
ποταμών Αλιάκμονα, Λουδία και Αξιού (Κονακλίδης), την εφαρμοσιμότητα των προτάσεων (Βοργιαζίδης), τις δυνατότητες και την αναγκαιότητα

συνεργασίας με τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης (Σεγκούνη), τη χρησιμότητα
και επομένως την ανάγκη έκδοσης της εργασίας
(Τσιαμήτρος), τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις
στο πρόβλημα της Υγειονομικής Ταφής των Υπολειμμάτων (Μανωλοπούλου), τις δυνατότητες των
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την ανάπτυξη
της υπαίθρου (Παπαδοπούλου), την αναγκαιότητα ύπαρξης χωροταξικού σχεδιασμού για την
Π.Ε. Ημαθίας με παράδειγμα τη χωροταξία στις
περιφέρειες της Ιταλίας (Λαμπίδης) κ. ά. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Καραπαναγιωτίδης
τόνισε την ορθή πρόβλεψη που έκανε η (πρώην)
νομαρχία Ημαθίας για την ανάγκη ύπαρξης χωρικού προγραμματισμού και σχεδιασμού, ως μέσου για την αντιμετώπιση της κρίσης και εξόδου
απ’ αυτήν, ενώ έδωσε έμφαση στις δυνατότητες
συνεργασίας με τους δήμους της Ημαθίας πάνω
στους στόχους, που παρουσιάστηκαν.
Στην εκδήλωση παρέστησαν εκ μέρους της Ι.Μ.
Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας ο αιδεσιμότατος π. Ιωάννης, ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Τμήματος
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αναστάσιος Κονακλίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας κ. Κων/νος
Καραπαναγιωτίδης, ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης για την Π.Ε. Ημαθίας κ. Δημήτριος
Μούρνος, η νομαρχιακή εκπρόσωπος του ΛΑΟΣ
κα Μανωλοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών του
Δ. Βέροιας κ. Κων/νος Βοργιαζίδης, η εκπρόσωπος του Τμήματος Χωροταξίας και Ανάπτυξης του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κα
Ελισάβετ Θωϊδου, επίκουρη καθηγήτρια χωροταξίας και περιφερειακού σχεδιασμού (Βέροια), η
κα Μάγδα Σεγκούνη – Τζένου, εκπρόσωπος του
Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου Θεσσαλονίκης, ο ειδικός σύμβουλος του Αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας κ. Γιάννης Λαμπίδης, η διευθύντρια
της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ημαθίας κ.
Χρυσούλα Τσαρούχη, η καθηγήτρια στο Τμήμα
Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Βέροια) κα Ελένη
Παπαδοπούλου, ο πρώην Δήμαρχος Απ. Παύλου
και δημοτικός σύμβουλος Βέροιας κ. Απ. Νεστορόπουλος κ. ά. Τη συνάντηση συντόνισε ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής Ημαθίας του
Τεχνικού Επιμελητηρίου, Τμήματος Κεντρικής
Μακεδονίας και αντιπρόεδρος του Πανελληνίου
Συλλόγου Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ. Γιώργος Μιχαλιάς. n
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Σωκράτης Ξυνίδης

Aναπληρωτής υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

«Σε υψηλό επίπεδο ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος»
n Άγγελος Αγγελίδης
«όταν μία οικονομία διαθέτει ρευστότητα και έχει
ξεπεράσει την τροχοπέδη
της γραφειοκρατίας,
όταν ο ανταγωνισμός λειτουργεί σωστά, δίνονται
κίνητρα στη νεανική και
καινοτόμο επιχειρηματικότητα και οι εξαγωγές
σημειώνουν άνοδο, δε
γίνεται να μην οδηγηθούμε σε ανάπτυξη και αυτό
ακριβώς κάνουμε»
«με την ενεργοποίηση
της Επιχειρησιακής
Μονάδας Ανάπτυξης,
λοιπόν, ικανοποιείται
το αίτημα όλων των
παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων
για τη λειτουργία της, στα
πλαίσια της αποκεντρωμένης και αποτελεσματικής διοίκησης που
υπήρξε και δέσμευση του
πρωθυπουργού»
«επεξεργαζόμαστε το
θεσμικό πλαίσιο της νέας
μορφής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας,
ώστε να καταστεί πιο
ευέλικτη και αποτελεσματική στη διοίκηση και
την εν γένει λειτουργία
της»
«η ανταγωνιστικότητα
ως προς τις υποχρεώσεις του κράτους
προϋποθέτει συνθήκες
υγιούς επιχειρηματικού
περιβάλλοντος, θεσμική
λειτουργία του κράτους,
των Ανεξάρτητων Αρχών
και των ελεγκτικών
μηχανισμών»

Την πεποίθησή του ότι ο κατασκευαστικός κλάδος
θα πρέπει να γίνει ένας από τους βασικούς πόλους
έλξης των ξένων επενδύσεων στη χώρα, προσφέροντας στους επενδυτές την απόλυτη εξασφάλιση
της επένδυσής τους σε ότι αφορά το κατασκευαστικό κομμάτι, εξέφρασε ο αναπληρωτής υπουργός
Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
κ. Σωκράτης Ξυνίδης σε συνέντευξή του στο «Τεχνογράφημα». Παρουσίασε τους πέντε πυλώνες
της κυβέρνησης για αναθέρμανση της οικονομίας
και αναφέρθηκε στις δυνατότητες που παρέχει ο
νέος αναπτυξιακός νόμος. Εκτίμησε ότι με το ΕΤΕΑΝ και τα διάφορα άλλα Ταμεία –όπως της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και της Αλιείας- η Πολιτεία θα υποκαταστήσει σε ένα βαθμό την άρνηση
των τραπεζών να παρέχουν την αναγκαία ρευστότητα στην αγορά κι αναφερόμενος στην Αλεξάνδρεια
Ζώνη Καινοτομίας τόνισε ότι προτεραιότητα της
κυβέρνησης είναι ο επαναπροσδιορισμός των στόχων της. Ο κ. Ξυνίδης υποστήριξε ότι η ένταξη της
ΠΓΔΜ στη λίστα με τα ‘μη συνεργάσιμα κράτη’ έγινε
με βάση τα κριτήρια του ΟΟΣΑ και όχι από κάποια
αυθαίρετη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών
και απέδωσε στη μεγάλη και βίαιη προσπάθεια για
το δημοσιονομικό έλεγχο τα υψηλά ποσοστά της
ύφεσης και του πληθωρισμού. Τέλος, αναφερόμενος στη μετεγκατάσταση της ΔΕΘ είπε ότι αυτή θα
γίνει σε χώρο του αγροκτήματος του ΤΕΙ στη Σίνδο
και ερωτηθείς για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι στόχος είναι η αναβάθμιση των λιμενικών
υπηρεσιών σε συνδυασμό με ένα σύγχρονο εμπορευματικό κέντρο.
n Πρόσφατα το υπουργείο σας παρουσίασε τους
πέντε βασικούς άξονες για τη δρομολόγηση της
ανάπτυξης και την απεμπλοκή της χώρας από το
φαύλο κύκλο της ύφεσης. Ποιοι είναι αυτοί και
πόσο αισιόδοξος είστε ότι τελικά θα οδηγήσουν
σε ανάπτυξη;
Το σχέδιό μας για την ανάπτυξη στηρίζεται στους
εξής πέντε πυλώνες. Tην αναθέρμανση οικονομίας, μέσω των ΕΣΠΑ, Επενδυτικού νόμου ΕΤΕΑΝ, το
φιλικό επιχειρηματικό περιβάλλον, τη Νέα και Νεανική επιχειρηματικότητα, την εξυγίανση της αγοράς μέσω της λειτουργίας του ανταγωνισμού και
την ενίσχυση των εξαγωγών, δηλαδή την εξωστρέφεια. Όπως καταλαβαίνετε τα παραπάνω αποτελούν τον ορισμό της ανάπτυξης. Όταν μία οικονομία
διαθέτει ρευστότητα και έχει ξεπεράσει την η τροχοπέδη της γραφειοκρατίας, όταν ο ανταγωνισμός
λειτουργεί σωστά, δίνονται κίνητρα στη νεανική και
καινοτόμο επιχειρηματικότητα και οι εξαγωγές σημειώνουν άνοδο, δεν γίνεται να μην οδηγηθούμε σε
ανάπτυξη και αυτό ακριβώς κάνουμε.
n Tι επιπλέον κίνητρα δίνει ο νέος αναπτυξιακός
νόμος για τις επιχειρήσεις της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας;
Για πρώτη φορά στην ιστορία των επενδυτικών
νόμων δίνεται η ευκαιρία να υποβάλλονται, να αξι-

νοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με άξονα
την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, που βασίζεται
στη γνώση μέσω της προώθησης της έρευνας και
της καινοτομίας. Αυτό εξάλλου αποτελεί βασική
συνιστώσα για την επανεκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Μάλιστα, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής και η
δημιουργία σημαντικής εγχώριας προστιθέμενης
αξίας, αποτελεί τον καταλύτη της προσπάθειας.
Καίριο προσανατολισμό μας αποτελεί η δημιουργία κινήτρων σε επιχειρηματίες, η μεταστροφή των
κρατικοδίαιτων σε καινοτόμες, ανταγωνιστικές και
εξωστρεφείς επιχειρήσεις και η άρση των χρόνιων
δυσλειτουργιών προώθησης των επενδύσεων. Η
δημιουργία των προϋποθέσεων αυτών θα αποτελέσει τη βάση για τη συσπείρωση και το συγκερασμό
όλων των κρατικών και ιδιωτικών φορέων της περιοχής, που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και
την καινοτομία, κάτω από την ομπρέλα της ΑΖΚ, η
οποία θα συντονίζει την όλη προσπάθεια. Η όσμωn Οι επιχειρηματίες διαμαρτύρονται για έλλειψη ση αυτή των παραγωγικών δυνάμεων, θα αναδείξει
ρευστού στην αγορά. Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρη- όλες τις δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή στον
ματικότητας και Ανάπτυξης θα καλύψει ένα μέ- τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
ρος από αυτή την έλλειψη; Πόσες επιχειρήσεις
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και πόσα χρήματα n Πρόσφατα, η Ελλάδα ενέταξε τη ΠΓΔΜ στη
λίστα με τα «μη συνεργάσιμα κράτη». Γνωρίζετε
εκταμιεύτηκαν;
Το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανά- πόσα και τι προβλήματα δημιουργήθηκαν στις
πτυξης, η μετεξέλιξη του ΤΕΜΠΜΕ, αποτελεί ένα ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
από τα βασικά μας εργαλεία, με τα οποία θα ενι- στη γειτονική χώρα;
σχύσουμε τη ρευστότητα χιλιάδων μικρομεσαίων Οι επιχειρήσεις που θα συναλλάσσονται με την
επιχειρήσεων, ώστε να ανατρέψουμε τη δεινή ΠΓΔΜ, παρά το γεγονός ότι ανήκει στον κατάλογο
κατάσταση στην αγορά, λόγω και της διαφαινόμε- των «μη συνεργάσιμων κρατών», έχουν τη δυνατόνης άρνησης των τραπεζών να παρέμβουν υπο- τητα, αν αποδεικνύουν ότι οι συναλλαγές τους αυστηρικτικά. Σύντομα θα λειτουργεί στο πλαίσιο τές είναι πραγματικές και δεν έχουν σκοπό τη μετου ΕΤΕΑΝ, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, το ταφορά κεφαλαίων με στόχο τη φοροδιαφυγή, να
οποίο θα διοχετεύσει 500 εκ ευρώ στην αγορά σε αναγνωρίζονται ως δαπάνες. Για το 2010 δεν υπάρπρώτη φάση, ενώ αναμένουμε να διατεθούν συνο- χει πρόβλημα, καθώς οι δαπάνες που πραγματολικά περίπου 2,5 δις ευρώ που θα ενισχύσουν την ποιήθηκαν στο έτος αυτό αναγνωρίζονται από την
ρευστότητα. Ήδη μέσω του ΕΤΕΑΝ τρέχει το πρό- εφορία, αφού η υπουργική απόφαση με την οποία
γραμμα «Εξοικονομώ κατ΄ οίκον», με το οποίο θα καθορίστηκαν τα «μη συνεργάσιμα κράτη» ετέθη
διατεθούν συνολικά 800 εκ. ευρώ. Επιπρόσθετα, το σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2011. Σας υπενθυΜάιο δημιουργούνται, το Ταμείο Αγροτικής Επιχει- μίζω ότι η ένταξη της ΠΓΔΜ στη λίστα των «μη συρηματικότητας που θα διαθέσει 450 εκ. ευρώ και νεργάσιμων κρατών» έγινε με βάση τα κριτήρια του
το Ταμείο Αλιείας με πόρους ύψους 105 εκ. ευρώ, ΟΟΣΑ και όχι από κάποια αυθαίρετη απόφαση του
τα οποία θα στηρίξουν τους επιχειρηματίες που Υπουργείου Οικονομικών.
δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας. Με τα παραπάνω θα υποκαταστήσουμε n Πόσο ικανοποιημένος είστε από την ανταγωσε ένα βαθμό την άρνηση των τραπεζών να παρέ- νιστικότητα στην αγορά; Πως είναι δυνατόν μία
χουν την αναγκαία ρευστότητα στην αγορά και θα χώρα να έχει ύφεση 6% και πληθωρισμό 5%;
Τα υψηλά ποσοστά της ύφεσης και του πληθωριοδηγηθούμε σε μία νέα ευνοϊκή πραγματικότητα.
σμού, έστω και αν καταρχήν δείχνει παράδοξο να
n Τελικά, θα ενεργοποιήσετε ή θα καταργήσετε συνυπάρχουν, είναι απόρροια της εκ των πραγμάτων μεγάλης και βίαιας προσπάθειας για το δημοτην πολύπαθη Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας;
Επεξεργαζόμαστε το θεσμικό πλαίσιο της νέας μορ- σιονομικό έλεγχο και της εφαρμογής των δεσμεύφής της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, ώστε να σεων του μνημονίου. Η αύξηση του πληθωρισμού
καταστεί πιο ευέλικτη και αποτελεσματική στη δι- αντικατοπτρίζει τις αυξήσεις κυρίως στο ΦΠΑ, ενώ
οίκηση και την εν γένει λειτουργία της. Αναπτυξια- η ύφεση είχε προβλεφθεί, ίσως όχι σε τόσο μεγάλο
κή προτεραιότητά μας είναι ο επαναπροσδιορισμός ποσοστό, ως η κύρια επίπτωση της περιοριστικής
των στόχων της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. οικονομικής πολιτικής. Η ανταγωνιστικότητα ως
Όλες οι προωθούμενες ενέργειες συντείνουν στο προς τις υποχρεώσεις του κράτους προϋποθέτει
να καταστεί η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακε- συνθήκες υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
δονία ένας διεθνώς αναγνωρισμένος κόμβος και- θεσμική λειτουργία του κράτους, των Ανεξάρτητων
ολογούνται και να εγκρίνονται στη Θεσσαλονίκη
επενδυτικά σχέδια γενικής επιχειρηματικότητας
και περιφερειακής συνοχής για τις Περιφέρειες
Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας
– Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας πάνω των 3 εκ.
ευρώ. Όσο για τα σχέδια τεχνολογικής ανάπτυξης
μπορούν να υποβάλλονται κι αυτά στη Θεσσαλονίκη ανεξαρτήτως ποσού επένδυσης. Ο νέος νόμος
παρέχει πλέον τη δυνατότητα στους επενδυτές να
υποβάλλουν τα σχέδια τους στην Επιχειρησιακή
Μονάδα Ανάπτυξης που θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να χρειάζεται πλέον να μετακινούνται στην πρωτεύουσα. Με την ενεργοποίηση
της Επιχειρησιακής Μονάδας Ανάπτυξης, λοιπόν,
ικανοποιείται το αίτημα όλων των παραγωγικών
και επιχειρηματικών φορέων για τη λειτουργία
της, στα πλαίσια της αποκεντρωμένης και αποτελεσματικής διοίκησης που υπήρξε και δέσμευση
του πρωθυπουργού.
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Αρχών και των ελεγκτικών μηχανισμών. Οι μεγάλες
θεσμικές αλλαγές που, ενώ δεν είχαν επιχειρηθεί
επί τριάντα χρόνια, έχουν ήδη θεσμοθετηθεί και
εφαρμόζονται σε ενάμιση χρόνο. Συνεχίζουμε αυτό
το μήνα στη Βουλή, οπότε πρόκειται να ψηφιστούν
τα Σχέδια Νόμου που αφορούν τη λειτουργία της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, της απλοποίησης της
αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, της
απλοποίησης στην αδειοδότηση της εγκατάστασης
των μεταποιητικών επιχειρήσεων και του καινούριου πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Επιχειρηματικών Πάρκων.
n Το ΤΕΕ διακηρύσσει σε όλους τους τόνους ότι
ανάπτυξη χωρίς κατασκευή δε γίνεται. Η ελληνική πραγματικότητα είναι το κράτος να δανείζεται
από τις τεχνικές εταιρίες και να στραγγαλίζει το
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ποια είναι η
θέση σας;
Η κατασκευή είναι σίγουρα βασικός πυλώνας της
ανάπτυξης, ενταγμένη όμως στις ιδιαιτερότητες
της κατάστασης που περνά η χώρα. Το ζητούμενο
για εμάς είναι η εισροή ξένων κεφαλαίων μέσω
επενδύσεων, που θα απορροφηθούν, στο μερίδιο
που αφορά την κατασκευή, από τον εγχώριο κατασκευαστικό κλάδο. Αυτό προϋποθέτει, την ύπαρξη
των επενδύσεων φυσικά, αλλά και υψηλά τεχνικά
και λειτουργικά δεδομένα απόδοσης από τους Έλληνες κατασκευαστές ώστε να είναι ελκυστική η
επιλογή τους, σε σχέση με ξένες εταιρείες. Θεωρώ
ότι ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος βρίσκεται στο σύνολό του σε υψηλό επίπεδο και διαθέτει
το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο και εμπειρία.
Ο κλάδος θα πρέπει να γίνει ένας από τους βασικούς πόλους έλξης των ξένων επενδύσεων στην
χώρα, προσφέροντας στους επενδυτές την απόλυτη εξασφάλιση της επένδυσής τους σε ότι αφορά
το κατασκευαστικό κομμάτι. Ταυτόχρονα βέβαια, το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με τα νέα έργα
που εντάχθηκαν σε αυτό, εξασφαλίζει στον κλάδο
ένα σημαντικό αντικείμενο.
n Οι τεχνικές εταιρίες διαθέτουν υψηλής ποιότητας στελεχιακό δυναμικό και τεχνογνωσία που
τις καθιστούν ‘εξαγώγιμο είδος’. Πως σχεδιάζετε να ενισχύσετε προς αυτή την κατεύθυνση
τις τεχνικές εταιρίες της περιφέρειας, οι οποίες
πλήττονται ιδιαίτερα από τη κρίση;
Προείπα ότι το συνολικό επίπεδο των Ελλήνων
κατασκευαστών είναι υψηλό, κάτι που αποδεικνύεται και από τα μεγάλα κατασκευαστικά έργα που
έχουν εκτελεστεί εδώ και πολλές δεκαετίες στην
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης
Ανατολής κυρίως, αλλά όχι μόνο. Σε ότι αφορά
τις εταιρείες της περιφέρειας έχουν την ανάλογη
εμπειρία και μπορούν να εντείνουν την παρουσία
τους στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που δίνει η συνύπαρξή
μας με τις χώρες αυτές στο ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Μεγάλο ρόλο σε κάτι τέτοιο θα παίξει η διαρκής
εκπαίδευση του στελεχιακού δυναμικού, ενώ ο
συνδυασμός της κατασκευαστικής εμπειρίας με

τις καινοτόμες τεχνολογίες θα πρέπει να αποτελέσει την αιχμή του δόρατος για τη νέα στρατηγική
τους και εκτός συνόρων. Η κυβέρνηση οφείλει να
διευκολύνει αυτή τη δραστηριοποίηση με απλούστερες διαδικασίες, ενώ εκείνοι με τη σειρά τους
πρέπει να ξεπεράσουν τα παραδοσιακά τους στερεότυπα, να εκσυγχρονιστούν και να επαναπροσδιορίσουν τη στρατηγική τους. Απαραίτητο εργαλείο
για όλα αυτά είναι οι συνολικές μεταρρυθμίσεις του
δημόσιου τομέα, ώστε να αποτελεί αρωγό και όχι
τροχοπέδη και αυτό ακριβώς κάνουμε.

και την κατασκευή του Διεθνούς Συνεδριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με την αξιολόγηση των εναλλακτικών περιοχών εγκατάστασης. Για εμάς είναι
δεδομένη η αναπτυξιακή συμβολή της Έκθεσης
στην επιχειρηματικότητα της ευρύτερης περιοχής,
ενώ η ενδυνάμωση του θεσμού, ο σχεδιασμός και η
ανάδειξη καινοτόμων εκθεσιακών προϊόντων στους
τομείς των υπηρεσιών και της νέας τεχνολογίας
αποτελεί πρωταρχικό μας στόχο. Δεν παραβλέπουμε εξάλλου και τη διατήρηση του συμβολικού ρόλου
της Θεσσαλονίκης στην κατάρτιση της κυβερνητικής
πολιτικής, που παραδοσιακά εξαγγέλλεται στα πλαίn Το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει προτείνει την εφαρμογή ενός σια της Έκθεσης. Όσο για την 76η ΔΕΘ, θα διεξαπιλοτικού σχεδίου καινοτόμων δράσεων στην χθεί από τις 10 έως τις 18 Σεπτεμβρίου στις εγκαΚεντρική Μακεδονία, δεδομένου ότι ο συγκεκρι- ταστάσεις του Διεθνούς Κέντρου Θεσσαλονίκης. Ο
μένος γεωγραφικός χώρος έχει όλα τα βασικά σχεδιασμός της είναι ολοκληρωμένος, περιλαμβάχαρακτηριστικά της παραγωγικής διαδικασίας. νει πληθώρα θεματικών εκθέσεων με κύριο άξονα
Πως σκέφτεστε να συμβάλετε στην προώθηση την καινοτομία και αναμένεται να προσελκύσει εκατης ιδέας;
τοντάδες χιλιάδες επισκεπτών.
Σ’ αυτή την κυβέρνηση άποψή μας είναι, ότι η διαβούλευση και ιδιαίτερα με τους παραγωγικούς n Το Λιμάνι της Θεσσαλονίκης αποτελεί το βαφορείς μόνο θετικά μπορεί να προσφέρει. Οι προ- σικό μοχλό ανάπτυξης της πόλης και της ευρύτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, συνεκτιμώνται από κοινού με τερης περιοχής. Ποια είναι τα σχέδια της κυτις προτάσεις των υπόλοιπων παραγωγικών φορέ- βέρνησης για την καλύτερη και αποδοτικότερη
ων και την πολιτική κατεύθυνση του υπουργείου, λειτουργία του;
διαμορφώνοντας έτσι ένα τελικό σχέδιο δράσης, Ο ρόλος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης μπορεί
που στόχο έχει τη βελτίωση της σημερινής δύσκο- πραγματικά να αποδειχθεί κορυφαίος για την ανάλης πραγματικότητας και ακόμα περισσότερο την πτυξη της πόλης, της ευρύτερης περιοχής, αλλά
δημιουργία νέων και καινοτόμων δράσεων. Ιδιαί- και να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη
τερα δε, στο γεωγραφικό χώρο της Κεντρικής Μα- της χώρας. Η στρατηγικής σημασίας γεωγραφική
κεδονίας, αναδιαμορφώνουμε όλο το πλαίσιο που του θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες βαλκανικές
αφορά τις καινοτόμες δράσεις, μετατρέποντας τη χώρες, και η διασύνδεσή του με τα δίκτυα χερσαίΘεσσαλονίκη, αλλά και τους υπόλοιπους Νομούς ων μεταφορών το καθιστούν ιδιαίτερα σημαντικό
-εκμεταλλευόμενοι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα κόμβο της εφοδιαστικής αλυσίδας των Βαλκατης περιοχής- σε μια «ομπρέλα» κάτω από την νίων. Αυτόν ακριβώς το χαρακτήρα θέλουμε να
οποία θα βρίσκουν στέγη οι καινοτόμες προσεγ- τονίσουμε, θέλουμε δηλαδή την αναβάθμιση των
γίσεις όλων των ειδών. Το εγχείρημα λοιπόν αυτό, λιμενικών υπηρεσιών σε συνδυασμό με ένα σύγόχι μόνο προϋποθέτει, αλλά και απαιτεί τη συμπε- χρονο εμπορευματικό κέντρο, ώστε να παρέχει ένα
ρίληψη προτάσεων σε διαρκή βάση. Ήδη θεωρώ ολοκληρωμένο πλέγμα υπηρεσιών συνδυασμένης
ότι βρισκόμαστε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα με τη δι- μεταφοράς και logistics. Τα έργα επέκτασης της
οίκηση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και υπάρχει συνεργασία και έκτης προβλήτας θα αυξήσουν τη δυναμικότησυναντίληψη, όποτε είχαμε την πρωτοβουλία, ή την τα εξυπηρέτησης του ΟΛΘ στα 1,24 εκατομμύρια
ευκαιρία για συνεργασία.
TEUs (containers) ετησίως από τις 405 χιλιάδες
που είναι τώρα, ενώ η τοπική ανάπτυξη θα εξυπηn Ποιες είναι οι εξελίξεις αναφορικά με τη μετε- ρετηθεί και από την προοπτική επενδύσεων που
γκατάσταση της ΔΕΘ;
θα ακολουθήσουν. Η ολοκλήρωση της σύνδεσης
Όπως είναι γνωστό, η ΔΕΘ έχει προκηρύξει από με την Εγνατία Οδό, όπως και η βελτίωση και ανατο Σεπτέμβριο του 2010 ανοικτό δημόσιο διαγωνι- βάθμιση παροχής σιδηροδρομικών υπηρεσιών και
σμό για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με θέμα τελωνειακών διαδικασιών θα βοηθήσουν το λιμάνι
«Υπηρεσίες Συμβούλου (Χρηματοοικονομικού, τε- να παίξει το ρόλο που πρέπει, της πύλης εισόδου
χνικού και νομικού) για τα έργα ανάπτυξης των εκ- των Βαλκανίων δηλαδή. Ταυτόχρονα, η διοίκηση
θεσιακών και συνεδριακών υποδομών της. Μέχρι του ΟΛΘ προχωρά σε υλοποίηση δράσεων – δεντη λήξη του διαγωνισμού, στις 2 Δεκεμβρίου είχαν δροφυτεύσεις, περιβαλλοντική διαχείριση και παυποβάλλει τις προσφορές τους επτά υποψήφιες ρακολούθηση ρύπων, επενδύσεις σε φωτοβολταικοινοπραξίες και η Επιτροπή Διαγωνισμού βρί- κά, «πράσινα» οχήματα και κτήρια, εκπτώσεις σε
σκεται στη φάση ελέγχου των δικαιολογητικών των «πράσινα» πλοία, αλλά και σχετική εκπαίδευση
υποψηφίων αναδόχων. Η ανάπτυξη των συνεδρια- του προσωπικού - με στόχο να καταστεί η αναβαθκών και εκθεσιακών υποδομών θα ολοκληρωθεί μισμένη λειτουργία του λιμανιού πιο φιλική στο
με την κατασκευή του νέου εκθεσιακού κέντρου περιβάλλον, ώστε να μην επιβαρυνθεί η ποιότητα
Θεσσαλονίκης σε χώρο του αγροκτήματος του ΤΕΙ ζωής των κατοίκων της περιοχής. n
στην περιοχή της Σίνδου, την ανάπλαση του υφιστάμενου χώρου των εκθεσιακών εγκαταστάσεων

«ο ελληνικός κατασκευαστικός κλάδος
βρίσκεται στο σύνολό του
σε υψηλό επίπεδο και
διαθέτει το απαραίτητο
τεχνολογικό υπόβαθρο
και εμπειρία»
«οι προτάσεις του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, συνεκτιμώνται από
κοινού με τις προτάσεις
των υπόλοιπων παραγωγικών φορέων και την
πολιτική κατεύθυνση του
υπουργείου, διαμορφώνοντας έτσι ένα τελικό
σχέδιο δράσης, που
στόχο έχει τη βελτίωση
της σημερινής δύσκολης
πραγματικότητας και
ακόμα περισσότερο τη
δημιουργία νέων και
καινοτόμων δράσεων»
«είναι δεδομένη η
αναπτυξιακή συμβολή της Έκθεσης στην
επιχειρηματικότητα της
ευρύτερης περιοχής, ενώ
η ενδυνάμωση του θεσμού, ο σχεδιασμός και
η ανάδειξη καινοτόμων
εκθεσιακών προϊόντων στους τομείς των
υπηρεσιών και της νέας
τεχνολογίας αποτελεί
πρωταρχικό μας στόχο»
«ο ρόλος του λιμανιού της Θεσσαλονίκης
μπορεί πραγματικά να
αποδειχθεί κορυφαίος
για την ανάπτυξη της
πόλης, της ευρύτερης
περιοχής, αλλά και να
παίξει καθοριστικό
ρόλο στην ανάπτυξη της
χώρας»

Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτεμένων Δωμάτων
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Ηλεκτρολόγος με τηλεπικοινωνιακή κατεύθυνση, από τεχνική εταιρεία στην Θεσσαλονίκη. Ηλικία 25 έως 30 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ /
Fax 2310 441690, email: info@mihaniki.
gr.
Ηλεκτρολόγος για συνεργασία με την
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε. που δραστηριοποιείται στο χώρο των συστημάτων
τηλεδιαχείρισης δικτύων ηλεκτροφωτισμού MINOS SYSTEM, ως υπεύθυνος διαχείρισης πελατών, καταγραφές δικτύων,
εγκατάστασης συστήματος ηλεκτροφωτισμού MINOS SYSTEM, τεχνικής υποστήριξη πελατών. Ηλικία έως 30 ετών,
άπταιστα Αγγλικά (proficiency), Η/Υ(MS
Office), AutoCAD, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή 2 έτη
εμπειρία, εμπειρία στο Δημόσιο Τομέα.
Βιογραφικό στη διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκης 13 Τ.Κ.
57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, email:
progressecological@otenet.gr.
Υπόψη
κου Γ. Παπαϊωάννου.
Μηχανικός για συνεργασία σε μελέτη
και κατασκευή έργων στη Γερμανία. Γνώση Γερμανικών. Τηλ 2310 545001, 697
2666807.
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία, για διεκπεραίωση φακέλου στην πολεοδομία, έκδοση αδειών λειτουργιών καταστημάτων.
Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD ,πολεοδομικών
θεμάτων, έκδοση φορολογικών. Τηλ 2310
700502 – 292.
Μηχανικός από την εταιρεία Essence
Energy στο χώρο των φωτοβολταϊκών συστημάτων, για Μηχανικός Πωλήσεων σε
όλη την Ελλάδα, για προώθηση προϊόντων
και υπηρεσιών της. Βιογραφικό Τηλ 210
3646200, email: career@esen.gr.
Μηχανικός ειδίκευση στον τομέα της
Πληροφορικής, από Cosmos Βusiness
Systems A.E.B.E που δραστηριοποιείται
στο χώρο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής, α) για Senior Systems
Administrator, με καθήκοντα Α) Παρακολούθηση και διασφάλιση της καλής
λειτουργίας των συστημάτων του Data
Center, β) Αναγνώριση αναγκών βελτίωσης των υποδομών και σχεδιασμός νέων
λύσεων, γ) Συμμετοχή σε νέα έργα πληροφορικής. 3ετής εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εμπειρία στην υποστήριξη δικτύων LAN / WAN, σε λύσεις Storage και
Virtualization. Γνώση άπταιστων Αγγλικών.
Επιθυμητή εμπειρία στην κατοχή MCSE
certifica. Β) για Senior Systems Engineer,
θα ενταχθεί στο τμήμα FieldService - Έργων της Τεχνικής Διεύθυνσης και θα είναι
υπεύθυνος για: την τεχνική υποστήριξη
μεγάλων λογαριασμών, επίσης θα συμμετέχει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
ολοκληρωμένων λύσεων και έργων πληροφορικής. Ηλικία 25 έως 35 ετών, 3ετής
προϋπηρεσία, σε αντίστοιχη θέση, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
Εμπειρία στην υποστήριξη δικτύων LAN /
WAN, σε λύσεις Storage και Virtualization.
Γνώση Αγγλικών Πιστοποιητικά Microsoft
MCP / MCSE / VMWare. Επιθυμητή Γνώση
σε Linux ή / και Unix (any brand). Βιογραφικό Fax 210 6464069, Τηλ 210 6492800,
Διεύθυνση: Βριλησσού 73, Πολύγωνο, Τ.Κ.
114 76 Αθήνα. email: giokau@cbs.gr. Υπόψη κα Γκιόκα Ράνια.
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. Γνώση
νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες
και για αναβατόρια, . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από εργοστάσιο μεταλλικών
κατασκευών. Γνώση AutoCAD. Επιθυμητή
εμπειρία σε strucad και προγραμματισμό
μηχανημάτων Ficep. Βιογραφικό email:
steel.processes@gmail.com.

Μηχανολόγος από εταιρεία μελετών, για
εκπόνηση μελετών Η/Μ, έκδοση οικοδομικών αδειών, αδειοδότησης βιομηχανιών, πυροπροστασίας. Ηλικία έως 30 ετών,
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Γνώση
Η/Υ, AutoCAD, 4Μ ADAPT, ΚΕΝΑΚ. Βιογραφικό Fax 2310 458062, email: info@
elgek.com. Υπόψη κας Μαχαίρα.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων από
τεχνικό γραφείο μελετών ιδιωτικών έργων.
Ηλικία έως 30 ετών, Η/Υ(Word, Excel),
αρχιτεκτονικού προγράμματος, να έχει
μεταφορικό μέσο. Fax 2310 953385, Τηλ.
2310 953395 697 4953395. Υπόψη κο Κοσμά Κοσμίδη.
System Install Engineer (based in
Amsterdam), Code: GRC / 4378,
Qualifications: Bachelor in Electrical
Engineering or Electronics or Technical
Physics or Mechatronics or Aviation
Engineering (with Specialization in
Electrical Engineering, electronics or IT)
•.Knowledge of pneumatics, hydraulics,
electronics,
and
semiconductor
processes, relevant software and related.
•Electrical Engineering, Electronics,
Applied Science. •Experience: 0 - 2
relevant working experience. • Able to
travel 50% of the time to customers
world wide (after 1 year). • Excellent
knowledge of the English language.
Annual Wage: 30000€ - 40000€. Anna
Agelidou, Consultant, 14 Konstantinou
Karamanli Ave., Thessaloniki 54 638
Greece, Τηλ: +30 2310 230 240.
Senior Cost Estimator Based In
Netherlands, Code: GRC / 4324.
Job Description: The cost estimator
independently prepares an accurate
cost budget and initial formulation of the
technical qualifications and compilation
of the tender submission documents
based on the specifications and work
drawings made available by the client.
Qualifications: Bachelor’s degree in
Mechanics or Shipbuilding. • Used to
working in teams, with a service providing
and flexible attitude. • Experience in
ship building (maintenance or repair).
• Knowledge of estimating and cost
structures. • Knowledge of computer
programme. • Preferred age 40 - 50
Skills: Highly motivated person with
excellent communication skills. Ability to
work under pressure with flexibility. Anna
Agelidou, Consultant, 14 Konstantinou
Karamanli Ave., Thessaloniki 54 638
Greece, Τηλ: +30 2310 230 240.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Β’ οικοδομικά
και Α’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας,.
Τηλ 2310 402960, 697 7587578.
Αρχιτεκτόνισσα για συνεργασία εμπειρία
σε μελέτες και αρχιτεκτονικό σχέδιο κτιρίων και εσωτερικών χώρων, σχέδια εφαρμογής. Γνώση AutoCAD και προγραμμάτων
2D και 3D απεικόνισης. Τηλ 697 4018831.
Αρχιτέκτων με ευχέρεια σύνθεσης
(portfolio), συμμετοχή σε αρχιτεκτονικούς
διαγωνισμούς, γνώση προγραμμάτων και
κατασκευή μακέτας, για εργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο ή στελέχωση εταιρίας.
Τηλ 694 8573249, email: lou_ki@hotmail.
com.
Αρχιτεκτόνισσα για συνεργασία από τεχνικό γραφείο στην Καλαμαριά. Ευχέρεια
στη σύνθεση, γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων σε Η/Υ (2D-3D). Διεκπεραίω-

ση υποθέσεων με υπηρεσίες επιθυμητή.
Βιογραφικό Fax 2311 241176, email:
avarchitects1@gmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα με πολυετή εμπειρία σε
κτιριακές μελέτες. Γνώση βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής, Γ.Ο.Κ., Η/Υ, σχεδιαστικών
προγραμμάτων 2D - 3D, κάτοχος EUREM,
για εξωτερική συνεργασία ή μόνιμη με
τεχνικό γραφείο και εταιρεία. Τηλ 697
2844854, email: lkikis@hotmail.com,
elekikis@gmail.com.
Αρχιτέκτων νέος. Με ευχέρεια στη σύνθεση, οικοδομική, σχέδιο και κατασκευή
μακέτας. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office,
Internet), AutoCAD, ArchiCAD, Artlandis,
Photoshop, για εργασία σε αρχιτεκτονικό
γραφείο ή τεχνική εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ 693 7110571, email: xmandralis@
hotmail.com.
Αρχιτεκτόνισσα μεταπτυχιακό στην «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία» πανεπιστήμιο Αιγαίου, με 6ετή εμπειρία στο
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ευχέρεια στη
σύνθεση και έκδοση οικοδομικών αδειών.
Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Γαλλικών, χρήση λογισμικού Windows7 και ΜacOSΧ,
AutoCAD (2D - 3D), ArchiCAD, 3dsmax,
Photoshop, γνώση βιοκλιματικού σχεδιασμού, για συνεργασία. Τηλ 697 8503427.
Αρχιτέκτων μέλος ΤΕΕ 2006, με μεταπτυχιακό στον ενεργειακό - βιοκλιματικό
σχεδιασμό (EDE Bartlett UCL ), με 5ετή
εμπειρία (Ελλάδα, Λονδίνο), στην έκδοση
οικοδομικών αδειών, ενεργειακών μελετών και εσωτερικών ανακαινίσεων. Γνώση
AutoCAD 2D - 3D, 3D MAX, Photoshop,
In design, Sketch Up, Ecotect. Τηλ 697
7000561, email: ab2.arch@gmail.com.
Ηλεκτρολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχανολογικά, βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ 697 4400276.
Ηλεκτρολόγος, για στελέχωση εταιρείας
ή συνεργασία με πτυχίο ΜΕΚ Β’ ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά – ενεργειακά. Τηλ 2310 330224,
694 5619851, email: aastra@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος
ΤΕΕ 2005, 5 έτη προϋπηρεσία σε τεχνικές εταιρείες. Γνώση μελετών φυσικού
αερίου, ΜΕΚ Α’, Αγγλικά, Η/Υ(MS Office),
AutoCAD, 4Μ, για εργασία ή για συνεργασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 697
7386856.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος
27Α, με 3ετή εμπειρία στη διαχείριση
και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και εμπειρία σε μετεωρολογικές και
ατμοσφαιρικές μετρήσεις, για συνεργασία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και
της Θράκης. Τηλ 694 4575848, email:
christianapol@gmail.com.
Μηχανολόγος για στελέχωση εταιρείας
με ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομηχαλογικά, υδραυλικά
υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά. Τηλ
693 6393229, e-mail: dkoptsis@teemail.
gr.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ΜΕΚ Γ’
ηλεκτρολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιομηχανικά - ενεργειακά. Τηλ 693 6141060.
Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος, με εμπειρία στην κατασκευή έργων και κάτοχός με
ΜΕΚ Γ’ ηλεκτρομηχαλογικά, Β’ βιομηχανικά – ενεργειακά, Α’ υδραυλικά υπό πίεση,
για συνεργασία με ανάλογες κατασκευαστικές εταιρείες . Τηλ 699 7719999.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με μελετητικό πτυχίο Γ’ τάξεως ηλεκτρομηχανολογι-

κά κατ. 9, βιομηχανικά κατ. 15, Α’ τάξεως
Περιβαλλοντικά κατ. 27, για στελέχωση
εταιρείας ή συνεργασία. Τηλ 690 7419109,
email: :kosman@teemail.gr.
Πολιτικός Μηχανικός, για στελέχωση
εταιρείας ή συνεργασία με πτυχίο ΜΕΚ
Γ’ οικοδομικά, υδραυλικά, Β’ οδοποιία, Α’
λιμενικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, . Τηλ
694 6615364.
Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή εμπειρία
σε στατικές μελέτες δημοσίων έργων και
ιδιωτικών έργων (γέφυρες, προένταση,
σύμμεικτα, φέρουσα τοιχοποιία) και μελετητικό Β’ τάξης στην κατηγορία 8, για
συνεργασία. Τηλ 697 6765233.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007.
Γνώση άπταιστων Αγγλικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, Ms Project, AutoCAD –
CIVIL, 3ετής εμπειρία σε υδραυλικά έργα
και έργα οδοποιίας, για εργασία . Τηλ 697
3313050, email: dimitrikok@gmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006.
Γνώση Αγγλικά, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,
ArchiCAD, StereoSTATIKA. Εργοταξιακή
εμπειρία σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.
Σύνταξη προμετρήσεων, επιμετρήσεων.
Μικρή εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών
έργων, για εργασία στην ευρύτερη περιοχή
της Θεσσαλονίκης. Τηλ 697 7339557.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2007, με
μεταπτυχιακό στις Επισκευές και Τεχνολογία Σκυροδέματος, εμπειρία στη διαχείριση (ΑΠΕ, επιμετρήσεις, λογαριασμοί
κλπ) δημοσίων έργων και στην έκδοση οικοδομικών αδειών. Γη Αγγλικών, Η/Υ(Ms
Office), AutoCAD, 4Μ IDEA, 3DR.STRAD,
άδεια οδηγήσεως, για εργασία σε τεχνικό
γραφείο ή εταιρεία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ
694 4615780, email: fidanieleftheria@
gmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με 17ετή εμπειρία, μελετητής Γ’ τάξεως κατ. 16 μελέτες
τοπογραφίας, Β’ τάξεως κατ. 13 μελέτες
υδραυλικών έργων, Α’ τάξεως κατ. 10, για
συνεργασία σε εκπονήσεις τοπογραφικών,
υδραυλικών και συγκοινωνιακών μελετών.
Τηλ. 697 2240199.
Τοπογράφος Μηχανικός με πολυετή
εμπειρία και τοπογραφικό εξοπλισμό
(TOTAL STATION – 10 cc), για συνεργασία
με μελετητές και κατασκευαστές ιδιωτικών και δημοσίων έργων στην ευρύτερη
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 2311
249930, 694 6377638, email: kalopetr@
hotmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός με μεταπτυχιακό στις αποτυπώσεις μνημείων, μελετητικό πτυχίο Α’ τάξης στις κατηγ. 2 , και
16. 4ετή εμπειρία σε δημόσια έργα. Γνώση AutoCAD, ArcGIS, για συνεργασία με
μελετητικές εταιρίες Θεσσαλονίκης. Τηλ
694 2928663, email: mariadagl@hotmail.
com.
Χημικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ (1999), με
εργασιακή εμπειρία σε έργα διαχείρισης
και επεξεργασίας αποβλήτων, στη σύνταξη τευχών δημοπράτησης και υγιεινολογικών υπολογισμών, για συνεργασία. email:
vgb.syn@gmail.com.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΤΕΥΧΟΣ

02

n Τιμοκατάλογος ενοικίασης
αιθουσών ΤΕΕ/ΤΚΜ

03

n Μεγάλη εβδομάδα δύο
ετών (και βάλε)

04

08

n Ενδιαφέρουν

11

n Νερό: Το πιο πολύτιμο
αγαθό

12-13

n Λεονάρντο Ντα Βίντσι:
n Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες της 	Ο μεγαλοφυής επιστήμονας,
που ξεκίνησε την καριέρα
πόλης την περίοδο
του ως μουσικός!
του εκδυτικισμού.

06

15

nΣ
 εισμοί και μηχανικοί
n Ψήφισμα της «Α»
στην Ελλάδα
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την κρίση n Η
 βιομηχανική κληρονομιά
και την ανεργία
μέσα από την εκπαιδευτική
διαδικασία
n«
 Έφυγε» ο πρωτεργάτης
της πολυτεχνικής
n Η «Α» για τις κατώτατες
καθηγητής Γ. Νιτσιώτας
αμοιβές, την ανεργία
και τις πολεοδομίες

07

16

n Με μια ματιά

18

n Συλλογικά-Παραταξιακά

19

n Κατευθυντήριες αρχές
αειφόρου-χωρικής
ανάπτυξης Ημαθίας

20

n Σωκράτης Ξυνίδης
 Σε υψηλό επίπεδο ο ελληνικός
«
κατασκευαστικός κλάδος»

23

n Ζητείται

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

