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Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

* Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%

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

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Δεν περιλαµβάνονται η ένθεση στο τεύχος 
και τα εξτρά ταχυδροµικά έξοδα

Σολομών Μπορίσοβιτς Νικρίτιν (Chernigov, Ουκρανία 1898 – Μόσχα 1965): 
Σχέδιο, 17,1 x 25,7 από τη σειρά “Μνημείο” (1930).

Συλλογή Κωστάκη

Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κολοκοτρώνη 21 - Μονή Λαζαριστών

*
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Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ

Μ. Αλεξάνδρου 49, 546 43, Θεσσαλονίκη

www.tkm.tee.gr

15νθήμερη εφημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αποστέλλεται δωρεάν στα μέλη του

Εκδότης - Διευθυντής

Τάσος Κονακλίδης, Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ

Υπεύθυνος τυπογραφείου

Μαρία Σπυροπούλου

Συνεργάτες

Αλεξάνδρα Γούτα, δημοσιογράφος

Άγγελος Αγγελίδης, δημοσιογράφος

Χρύσα Λασκαρίδου, χημικός μηχανικός

Κυριακή Διαβολίτση, αγρ. - τοπογράφος μηχανικός

Καλλιτεχνική επιμέλεια

Χρύσα Λασκαρίδου 

Εξώφυλλο:  Δημήτρης Βλάχος

e-mail Γραφείου Τύπου

laskarid@central.tee.gr

Σελιδοποίηση-Διαχωρισμοί-Μοντάζ-Εκτύπωση

Μ. Διαμαντίδη Α.Ε., 

ΒΙ.ΠΑ. Λακκώματος, Χαλκιδική, 

Τ.Κ. 63 080, Τ. 23990 20393, F. 23990 51623

e-mail: aa@otenet.gr, design@diamprinting.gr

Διαφημίσεις

Δόμνα Τοπουζίδου, τηλ. 2310 883170, fax: 2310 883161

e-mail: domnatop@central.tee.gr

To Τεχνογράφημα δημοσιεύει ενυπόγραφες επιστολές αναγνωστών, οι 

οποίες εκφράζουν την άποψη του συντάκτη τους. Η σύνταξη διατηρεί το 

δικαίωμα να συντομεύει τα κείμενα

Γραφείο Προέδρου: 2310 883170

Τμήμα Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
Πρωτόκολλο 2310 883101-3
Λογιστήριο 2310 883104-6
Συνδρομές - Κρατήσεις 2310 883107

Τμήμα Επιστημονικών & Αναπτυξιακών Θεμάτων 
Επιστημονικά – Αναπτυξιακά 2310 883120-2&4
Εκπροσωπήσεις 2310 883121
Τεχνογράφημα 2310 883125

Τμήμα Επαγγελματικών Θεμάτων
Αμοιβές 2310 883144-6
Συλλογικές Συμβάσεις 2310 883144-6
Σεμινάρια 2310 883145
Δημόσια Έργα 2310 883143
Γραφείο ΓΟΚ 2310 883152
Μητρώο μελών - Βεβαιώσεις 2310 883140
Πειθαρχικό Συμβούλιο 2310 883150
Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος 2310 883140 & 1 
Πραγματογνωμοσύνες 2310 883140 & 1

Νομική Υπηρεσία 2310 883109

Τμήμα Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης 

Τράπεζα Πληροφοριών 2310 883186
Δανεισμός 2310 883187

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ

EDITORIAL

Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 2.30 μετά 
το μεσημέρι, τα γραφεία του ΤΕΕ/ΤΚΜ εξελίσσονται σε μια μικρογραφία της 
ελληνικής κοινωνίας του 2012, που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με ένα μπάχαλο 
εθνικών διαστάσεων. Δεκάδες μηχανικοί σπεύδουν στο γραφείο ΓΟΚ με …οξύ 
επαγγελματικό κεφαλόπονο. Ζητούν εναγωνίως διευκρινίσεις για τα θέματα του 
νόμου 4014 περί αυθαιρέτων, ψάχνουν λύσεις, σημειώνουν άρθρα και διατάξεις 
στα χαρτιά τους, συγκρίνουν πληροφορίες τύπου «ράδιο αρβύλα», αλλά η υπόθεση 
αποδεικνύεται σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες.
Κάποιοι αναχωρούν ικανοποιημένοι. Πολλοί, όμως, φεύγουν χωρίς να έχουν πάρει 
την απάντηση που ζητούσαν. Όχι, βέβαια, λόγω απροθυμίας των στελεχών του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, που εργάζονται σε fast forward ρυθμούς για να εξυπηρετήσουν την αυξημένη 
προσέλευση, αλλά λόγω της πλήρους ασάφειας του νόμου.
Η προχειρότητά του έχει δυστυχώς εκθρέψει σημεία και τέρατα και δημιούργησε 
μεγάλες αδικίες και πλήρη απώλεια …προσανατολισμού σε χιλιάδες ιδιοκτήτες 
ακινήτων με αυθαιρεσίες, αλλά ακόμη και στους πιο ενημερωμένους μηχανικούς. 
Είναι να αναρωτιέται κάποιος: είναι η ασάφεια του νόμου αυθαίρετη (λόγω του 
ότι σχεδιάστηκε στο πόδι) ή οι αυθαιρεσίες των πολιτών τόσο …ασαφείς, που 
περιορίζουν τις δυνατότητες του ΥΠΕΚΑ να ξεκαθαρίσει επιτέλους  το τοπίο; 
Ο δε καθαρά εισπρακτικός σκοπός του νόμου -που αποδεικνύει για ακόμη μία 
φορά ότι το ελληνικό κράτος γνωρίζει άριστα πώς να χρησιμοποιεί την παρανομία 
των πολιτών ως μέσο συναλλαγής, ψηφοθηρίας και οικονομικής «σωτηρίας»- 
τον απογυμνώνει από κάθε επίφαση κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τα αποτελέσματα; Πολλά και ποικίλα, εκ των οποίων θα αναφέρουμε εδώ τα πιο 
εξόφθαλμα, καθώς έχουμε επανειλημμένως παρουσιάσει τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
για το ζήτημα των αυθαιρέτων:
• Χιλιάδες ιδιοκτήτες εξ αδιαιρέτου ακινήτων και οι μηχανικοί τους ψηλαφίζουν 
«στα τυφλά», μήπως και ανακαλύψουν ως δια μαγείας τι πρέπει να κάνουν (καθώς 
ο νομοθέτης και το ΥΠΕΚΑ, παρά τον ετεροχρονισμένο βομβαρδισμό με post 
festum* ερμηνευτικές εγκυκλίους, ουδόλως μερίμνησαν να τους διαφωτίσουν ή 
να τους κατευθύνουν).
• Τα «μαγικά» μαθηματικά των συντελεστών, που προβλέπονται από το νόμο 
4014, καταλήγουν σε πρόστιμα χωρίς λογική. Για παράδειγμα, ο ιδιοκτήτης ενός 
αυθαιρέτου, εκτός σχεδίου, για το οποίο υπάρχει οικοδομική άδεια (την οποία 
υπερέβη), καλείται σε ορισμένες περιπτώσεις να πληρώσει μεγαλύτερο πρόστιμο 
από κάποιον που ουδέποτε επισκέφτηκε την Πολεοδομία για οικοδομική άδεια…
• Η πλήρης ασάφεια του νόμου σε πολλά σημεία εγκυμονεί κινδύνους παρερμηνείας 
των διατάξεών του, ακόμη και από τους πιο καλοπροαίρετους μηχανικούς, με 
αποτελέσματα που δεν χρειάζεται πολλή φαντασία για να τα σκεφτεί κάποιος. 
Εμείς την αυτοκριτική μας για τη συνδρομή των μηχανικών στο ζήτημα των 
αυθαιρέτων την κάναμε και μάλιστα εγγράφως και ευθαρσώς, όταν σε άρθρο 
προηγούμενου τεύχους του «Τ» παραδεχτήκαμε ότι (και) μαζί τα χτίσαμε (έστω κι 
αν η μομφή δεν αφορά την πλειοψηφία ημών, αλλά μια ασυνείδητη μειοψηφία). 
Θα περιμέναμε όμως και από την κυβέρνηση και το ΥΠΕΚΑ να κάνουν τη δική τους 
αυτοκριτική, να λάβουν υπόψη τους όλα τα σχόλια και τις καταγγελίες, που έχει 
προκαλέσει ο νόμος από τότε που βγήκε στον «αέρα» και να  μεριμνήσουν για τη 
διόρθωση έστω των κραυγαλέων ασαφειών. Ακόμη περιμένουμε… 
Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε την πάγια θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ ότι «ρυθμίσεις» όπως 
αυτή για τα αυθαίρετα –στην οποία υπολογίζεται να ανταποκριθούν περίπου 1 
εκατομμύριο ιδιοκτήτες- ουδέποτε πρέπει να υπάρξουν στο μέλλον. n

*Κατόπιν εορτής

Αυθαίρετη ασάφεια ή ασαφής αυθαιρεσία;
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ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
1η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ  

κών στο κάλεσμα για την «ανοιχτή» συνεδρί-
αση της Αντιπροσωπείας και αναφέρθηκε στα 
καυτά θέματα που απασχολούν τον κλάδο. Ο 
κ. Κονακλίδης τόνισε ότι δεν έχει γίνει τίποτα 
το ουσιαστικό σε ότι αφορά την ενεργοποίηση 
του ΕΣΠΑ, επέρριψε ευθύνες στο ΥΠΕΚΑ για 
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με τους 
ενεργειακούς επιθεωρητές, υπογράμμισε ότι 
το σύστημα του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα παρου-
σιάζει αδυναμίες και είπε ότι πολυνομοσχέδιο 
καταργεί τη δυνατότητα παρέμβασης του ΤΕΕ. 
Σε ό,τι αφορά το ΤΣΜΕΔΕ υπενθύμισε ότι το 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας ήταν το πρώτο 
που ασχολήθηκε διεξοδικά με το θέμα και 
άφησε αιχμές για αδράνεια του κεντρικού 
ΤΕΕ στο συγκεκριμένο θέμα. 

n Κορωνίδα προχειρότητας οι ρυθμίσεις για 
τις ασφαλιστικές εισφορές
Από την πλευρά του ο πρώτος αντιπρόεδρος 
του ΤΕΕ Σωκράτης Αλεξιάδης χαρακτήρισε 
«κορωνίδα της προχειρότητας» τις πρόσφα-
τες ρυθμίσεις για τις ασφαλιστικές εισφορές 
των μηχανικών και την εισφορά αλληλεγγύης 
«σε ένα κλάδο που ο ορισμός της έννοιας του 
άνεργου δεν είναι νομικά κατοχυρωμένος». 
«Το ‘τσουνάμι’ των νομοθετημάτων των τε-
λευταίων δύο χρόνων δημιουργεί τριών ειδών 
κύματα στην κοινωνία των μηχανικών: α) ένα 
κύμα φυγής των νέων συναδέλφων προς το 
εξωτερικό β) ένα κύμα μαζικής αποχώρησης 
από το ΤΣΜΕΔΕ, μέσω των αιτήσεων διαγρα-
φής από το ΤΕΕ οι οποίες φτάνουν τις 40-50 
εβδομαδιαίως και γ)ένα κύμα μη εγγραφής 
στο ΤΕΕ», είπε χαρακτηριστικά. 

Βιώσιμο, υγιές και πλεονασματικό (με πλε-
όνασμα άνω των 100 εκατ. Ευρώ στο 9μηνο 
2011), είναι το ταμείο των μηχανικών (πρώην 
ΤΣΜΕΔΕ),το οποίο τώρα απογυμνώνεται, όπως 
τόνισε το μέλος της διοικούσας επιτροπής του 
κεντρικού ΤΕΕ, Κώστας Μακέδος. Κάλεσε δε 
το υπουργείο Εργασίας να αποδείξει «με βάση 
ποια αναλογιστική μελέτη έχει φτάσει στις 
συγκεκριμένες εισφορές για τους μηχανι-

Στην πρώτη γραμμή των κινητοποιήσεων και 
των διεκδικήσεων του ΤΕΕ βρίσκεται και θα 
παραμείνει το ασφαλιστικό ζήτημα των μηχα-
νικών, καθώς –μεταξύ άλλων- η επιχειρούμε-
νη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών του 
κλάδου, μέχρι και κατά 239% σε βάθος χρό-
νου, δυναμιτίζει τη βιωσιμότητα του ταμείου 
τους (πρώην ΤΣΜΕΔΕ).
Τα παραπάνω επισήμανε στη Θεσσαλονίκη 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Χρήστος Σπίρτζης, μι-
λώντας στην ανοιχτή συνεδρίαση της «Αντι-
προσωπείας» του ΤΕΕ/ΤΚΜ, την Παρασκευή 
27 Ιανουαρίου. Ο ίδιος επισήμανε ότι «η 
αντιμετώπιση που έχει το ΤΕΕ από το υπουρ-
γείο Εργασίας [σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό 
του ταμείο] είναι η χειρότερη από κάθε άλλο 
υπουργείο», ενώ ο αρμόδιος υπουργός, Γιώρ-
γος Κουτρουμάνης «ποτέ δεν έχει δεσμευτεί 
για τίποτα, ούτε έχει αιτιολογήσει με πιο σκε-
πτικό γίνονται όλα». Πάντως, προειδοποίησε, 
το ΤΕΕ «έχει λάβει τα μέτρα του […] και είναι 
έτοιμο να προστατέψει νομικά τα αποθεματι-
κά του ταμείου», χωρίς ωστόσο να επεκταθεί 
σε λεπτομέρειες.
Αναφερόμενος στο «κούρεμα» των αποθεμα-
τικών του πρώην ΤΣΜΕΔΕ από την Τράπεζα 
της Ελλάδος, ο κ.Σπίρτζης επισήμανε ότι το 
πρώην ΤΣΜΕΔΕ ουδέποτε ερωτήθηκε ή ενη-
μερώθηκε, από το 1997 μέχρι τον περασμένο 
Ιούλιο, για τη μετατροπή του αποθεματικού 
του σε ομόλογα. «Οι διοικήσεις της ΤτΕ έχουν 
διαχρονικά ευθύνη [για αυτό], αλλά τη μεγαλύ-
τερη η σημερινή», δεδομένου ότι, μετά το 2008 
η ΤτΕ προειδοποιούσε ότι η οικονομία  βυθί-
ζεται, αλλά παρόλα αυτά, ως διαχειριστής, με-
τέτρεψε τα χρήματα των ταμείων σε ελληνικά 
ομόλογα.
«Το ταμείο και οι μηχανικοί θα διεκδικήσουν 
τα χρήματά τους σε ρευστό, όπως τα τοποθέ-
τησαν», τόνισε και πρόσθεσε ότι το ΤΕΕ και 
οι μηχανικοί δεν είναι παράλογοι και αντιλαμ-
βάνονται πλήρως τη δύσκολη συγκυρία για τη 
χώρα, οπότε αν η κυβέρνηση τους ζητούσε να 
μετατραπούν τα χρήματα που δεν χρειάζονται 
άμεσα σε ισόποσα ομόλογα 20ετίας (πριν το 
«κούρεμα») δεν θα είχαν πρόβλημα.
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η λύση που πρέ-
πει να δοθεί στο θέμα των ταμείων, ώστε να 
μη χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα αποθεματικά 
τους είναι πολιτική και πρόσθεσε ότι η μάχη 
είναι απαραίτητο να δοθεί στους αμέσως επό-
μενους μήνες και η πίεση να ασκηθεί τώρα, 
ώστε να κερδηθεί.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε επίσης ότι 
φορείς όπως ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομη-
χανιών (ΣΕΒ) και το Ίδρυμα Οικονομικών και 
Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), αλλά και η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, μιλούν εξωθεσμικά 
με την τρόικα προωθώντας ίδια συμφέροντα 
και χωρίς να σέβονται τον ελληνικό λαό. 
Ο κ.Σπίρτζης επισήμανε ακόμη ότι οι ανα-
κοινώσεις του υπουργείου Ανάπτυξης για το 
ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι «ψευδείς» και «πλα-
στές», καθώς «στην αγορά δεν έχει πέσει 
ούτε ένα ευρώ» και συμπλήρωσε ότι αντί η 

κυβέρνηση να παρουσιάζει έργο και να υπάρ-
χει δράση, «δρομολογεί συνεχή, οριζόντια και 
αντικρουόμενα νομοθετήματα, που εξαντλούν 
το πολιτικό προσωπικό».
Υπογράμμισε ότι υπήρχαν και εξακολουθούν 
να υφίστανται κύκλοι που προσπαθούν να μην 
υπάρχει το ΤΕΕ, αλλά και γενικά οι επιστημο-
νικοί φορείς να μη λειτουργούν όπως σήμερα. 
Διευκρίνισε δε, ότι το ΤΕΕ δεν είναι συντεχνι-
ακός και επαγγελματικός συνδικαλιστικός φο-
ρέας, όπως θα ήθελαν όσοι επιθυμούν να μην 
υπάρχει, αλλά επιμένει να αποτελεί αξιόπιστο 
τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας και εκφρα-
στή του τεχνικού κόσμου, «χωρίς φοβίες και 
αγκυλώσεις και ανεξάρτητα από την εκάστοτε 
κυβέρνηση και αντιπολίτευση». 
Άλλωστε, βαδίζοντας σε αυτή την κατεύθυνση, 
τους τελευταίους 16 μήνες, το ΤΕΕ ασχολήθηκε  
με περισσότερα από 20 σχέδια νόμου, πρότεινε 
τέσσερα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων και 
πολλές υπουργικές αποφάσεις.
Περιγράφοντας τους στόχους του επιμελητηρί-
ου για το 2012 επισήμανε –μεταξύ άλλων- τον 
ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κεντρι-
κή Μακεδονία και το ΤΕΕ/ΤΚΜ στη σύνταξη 
του ολοκληρωμένου αναπτυξιακού σχεδίου 
για την Ελλάδα, που επεξεργάζεται το ΤΕΕ, το 
οποίο περιλαμβάνει τομεακά και περιφερει-
ακά προγράμματα, σχετικά με την πρωτογενή 
παραγωγή και τη μεταποίηση, τον τουρισμό, τη 
βιομηχανία, την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες, 
τον ορυκτό πλούτο και τις νέες τεχνολογίες.

n Σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανικών
Τη σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης Μηχανι-
κών, το οποίο ως στόχο θα έχει την παροχή 
βοήθειας στους ανέργους συναδέλφους που 
αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα εξαι-
τίας της κρίσης προκειμένου «να διατηρή-
σουν την αξιοπρέπειά τους», πρότεινε στην 
εισήγησή του ο πρόεδρος της Διοικούσας 
Επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης. 
Καυτηρίασε την μικρή συμμετοχή των μηχανι-
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ποιήσεων και δήλωσε ικανοποιημένος από τη 
συμμετοχή των μηχανικών στη συγκέντρωση 
στο ΤΣΜΕΔΕ.
Στο κείμενο θέσεων, που διανεμήθηκε, οι 
μηχανικοί υπενθυμίζουν ότι το ΕΤΑΑ και 
ιδίως το δικό τους ταμείο, το ΤΣΜΕΔΕ, δεν 
αντιμετωπίζει ταμειακά προβλήματα, είναι 
πλεονασματικό (με πλεόνασμα 140 εκατ. 
στο εννιάμηνο 2011) και δεν επιχορηγήθηκε 
ποτέ από την πολιτεία, η οποία τού οφείλει 
400 εκατ. από την τριμερή χρηματοδότηση. 
Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επέμβαση που 
απειλεί τη βιωσιμότητα του απόλυτα υγιούς 
και βιώσιμου ταμείου είναι απαράδεκτη.
Στη συγκέντρωση συμμετείχε πλήθος μηχα-
νικών και οι (πρόεδροι ή γενικοί γραμματείς 
συλλόγων): Γιώργος Τσακούμης (Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων 
Μηχανικών), Αθανάσιος Κολότσιος (ΣΜΗ-
ΒΕ), Τέλης Τοκατκλίδης (ΣΜΕΔΕΚΕΜ), Ηλίας 
Περτζινίδης (Σύλλογος Πολιτικών Μηχανι-
κών), Ολγα Πάππα (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων), 
Γιώργος Γάγαλης (ΣΠΕΔΕΘ & ΚΜ), Γιώργιος 
Μπάκης (Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πο-
λεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής 
Ανάπτυξης), Τάνια Κερκίρη (ΣΜΗΥΠΒΕ), Γι-
άννης Καζάκος (Σύλλογος χημικών μηχανι-
κών) και Κική Αραβίδου (ΕΜΔΥΔΑΣ).
Από πλευράς ΤΕΕ/ΤΚΜ έλαβαν μέρος ο πρό-
εδρος της διοικούσας επιτροπής, Τάσος Κο-
νακλίδης, η αντιπρόεδρος, Αννα Μίχου, ο 
γενικός γραμματέας, Παναγιώτης Αντιβαλί-
δης και τα μέλη Δημήτρης Μήτρου, Ανθιμος 
Αμανατίδης, Κυριάκος Μουρατίδης, Πάρις 
Μπίλλιας, Πέτυ Πέρκα και Ιωάννης Τσιάφης. 
Επίσης ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της ̈ Α¨ 
Χρήστος Βλαχοκώστας και Βασίλης Λεκίδης 
αντίστοιχα. n

κούς», ενώ πρόσθεσε ότι μόνο οι 10 από τις 
14 νέες ασφαλιστικές κλίμακες δημιουργούν 
έλλειμμα 20% σε επίπεδο αναλογιστικού ισο-
ζυγίου. Κατά τον ίδιο, σωτηρία θα ήταν η θε-
σμοθέτηση των ειδικών εισφορών.

Παίρνοντας το λόγο το μέλος της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ Γρηγόρης Γρηγοριάδης χα-
ρακτήρισε «κροκοδείλια» τα δάκρυα για την 
αύξηση των εισφορών στο ΤΣΜΕΔΕ καθώς 
πρόκειται για την Τρίτη μεγάλη αύξηση σε 
διάστημα δύο δεκαετιών. «Τη διέξοδο θα την 
δώσουν αυτοί που χάνουν από την κρίση. Τα 
θύματά της. Κι όχι τα ‘παράσιτα’», τόνισε.

Στην ανοιχτή συνεδρίαση της Αντιπροσω-
πείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκτός από τον κ. Κονα-
κλίδη συμμετείχαν η αντιπρόεδρος της ΔΕ 
Άννα Μίχου, ο γενικός γραμματέας της ΔΕ 
Παναγιώτης Αντιβαλίδης και τα μέλη της ΔΕ 
Δημήτρης Μήτρου, Πάρις Μπίλιας, Άνθιμος 
Αμανατίδης, Χρυσόστομος Μακράκης-Καρα-
χάλιος, Κυριάκος Μουρατίδης, Πέτυ Πέρκα, 
Ιωάννης Τσιάφης και Ηλίας Τσιτλακίδης. 
Επίσης, παρόντες ήταν ο πρόεδρος και αντι-
πρόεδρος της «Α» Χρίστος Βλαχοκώστας και 

Βασίλης Λεκίδης, ο πρόεδρος του Πειθαρχι-
κού Συμβουλίου, Άγγελος Βακαλόπουλος και 
ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Παναγιώτης 
Δέντσορας.

n Δυναμική παρουσία στη συγκέντρωση στο 
ΤΣΜΕΔΕ
Στο μεταξύ, δυναμικό «παρών» στη συγκέ-
ντρωση διαμαρτυρίας και τη συμβολική κατά-
ληψη του κτηρίου του ΤΣΜΕΔΕ στη Θεσσαλονί-
κη, έδωσαν την Τρίτη 17 Ιανουαρίου οι μηχανι-
κοί της Κ.Μακεδονίας και οι εκπρόσωποι των 
συλλογικών τους οργάνων, σε μια προσπάθεια 
να διατρανώσουν την αντίθεσή τους απέναντι 
στις κυβερνητικές επιλογές και τα συνεχή ει-
σπρακτικά μέτρα, που -μεταξύ άλλων- έχουν 
αρνητικό αντίκτυπο στο ασφαλιστικό σύστημα 
και το ταμείο τους.
Την αποφασιστικότητα των μηχανικών και 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ να συνεχίσουν τον αγώνα τους 
απέναντι σε άστοχες κυβερνητικές επιλογές, 
υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τά-
σος Κονακλίδης, ενώ παράλληλα εξέφρασε τη 
βεβαιότητα για την αίσια έκβαση των κινητο-

1, 2.  Από την κινητοποίηση της Τρίτης, 17 Ιανουαρίου.

1

2
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Ευνοημένη από τη γεωμορφία της και ιδίως 
από το γεγονός ότι έχει χτιστεί αμφιθεατρικά 
και κατά μήκος της θάλασσας, είναι στο θέμα 
των πλημμυρών η πόλη της Θεσσαλονίκης, την 
ίδια στιγμή που άλλες περιοχές Μακεδονίας, 
όπως και η ίδια η υπερσύγχρονη Εγνατία Οδός, 
βρίσκονται κάθε τόσο στο έλεος πλημμυρικών 
και άλλων φυσικών φαινομένων.
Τα παραπάνω επισήμανε κατά τον χαιρετισμό 
του σε εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα, 
την Τρίτη 17 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης και πρόσθεσε ότι οι 
κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας έχουν χορτάσει 
από προγράμματα και σωτήρες και αναμένουν 
πλέον απτά αποτελέσματα σε επίπεδο έργων.
«Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από 
την προηγούμενη ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με 
αντίστοιχη θεματολογία, πριν 15-16 μήνες, έχει 
γίνει μεν κάποιος σχεδιασμός για τις πλημμύ-
ρες, αλλά χρειάζονται παρεμβάσεις και έργα, 
τα οποία τουλάχιστον το 2011 δεν είδαμε», 
είπε ο κ.Κονακλίδης και συμπλήρωσε ότι στην 
περίπτωση της Εγνατίας Οδού, το επιχείρημα 
«δεν υπάρχουν λεφτά για να γίνουν τα έργα» 
δεν είναι αποδεκτό. 
Ο κ. Κονακλίδης σημείωσε ακόμη πως, δεδο-
μένου ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν 
πάψει πλέον να είναι ακραία και έχουν γίνει 
συχνά, πρέπει να γίνει προσεκτικός απολο-
γισμός του τι έχει σχεδιαστεί και ολοκληρω-
θεί μέχρι στιγμής, πχ, στην Εγνατία Οδό, την 
περιφερειακή τάφρο της Θεσσαλονίκης, στα 
έργα αρμοδιότητας της ΕΥΑΘ ΑΕ, αλλά και στο 
πλαίσιο των προβλεπόμενων από την οδηγία 
60/2007.

n ΑNTIΠΛHMMYPIKA EPΓA 180 EKAT. 
EYPΩ ΣTHN 5ετία-7ετία YΠOΣXETAI O Γ. 
MAΓKPIΩTHΣ
Στο χαιρετισμό του ο υφυπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Γιάννης Μαγκριώτης  
υπογράμμισε ότι το υπουργείο προώθησε το 
επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιπλημμυρι-
κή προστασία της Θεσσαλονίκης, με  προϋπο-
λογισμό περίπου 180 εκ. ευρώ και χρονοδιά-
γραμμα υλοποίησης πενταετίας ή επταετίας, 
ανάλογα με τα απρόοπτα ή τις προσφυγές.   
“Αυτή τη στιγμή πέντε έργα προϋπολογισμού 
103,2 εκ. ευρώ, βρίσκονται σε απόλυτη ωριμό-
τητα δημοπράτησης ή υπογραφής σύμβασης, 
ενώ άλλα δύο έργα θα προκηρυχθούν το πρώτο 
εξάμηνο 2012”, ανακοίνωσε ο υφυπουργός.
Με τα μελανότερα χρώματα περιέγραψε την 
οικονομική κατάσταση της περιφέρειας κε-
ντρικής Μακεδονίας ο εντεταλμένος σύμβου-
λος για θέματα Πολιτικής Προστασίας της 
ΠΕ Θεσσαλονίκης, Κώστας Πάλλας, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι προμελέτη της τεχνικής 
υπηρεσίας της  προβλέπει ότι το κόστος των  
αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων αγγίζει 
τα 50 εκ. ευρώ. 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Μόνιμης 
Επιτροπής Έργων Υποδομής, Σωτήρης Πρέ-
ντζας, επισήμανε ότι η πολυδιάσπαση αρμο-
διοτήτων στο θέμα των πλημμυρών δεν δημι-
ουργεί απλά σύγχυση, αλλά λειτουργεί και ως 
παράγοντας αποποίησης ευθυνών.
Στην πορεία υλοποίησης της Οδηγίας 60/2007 
στη κεντρική Μακεδονία αναφέρθηκε ο ομό-

Η Κ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
«ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ» 
 

τιμος καθηγητής του ΑΠΘ Γιώργος Μπαλα-
φούτας, ο οποίος καυτηρίασε το γεγονός ότι 
η Ελλάδα των δέκα εκατομμυρίων κατοίκων 
διαθέτει 14 Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων 
και 7 Διευθύνσεις Υδάτων! 

n ΣΩTHPIA H TOΠOΓPAΦIA THΣ ΘEΣΣAΛONIKHΣ
«Η Θεσσαλονίκη είναι θωρακισμένη από το-
πογραφική άποψη. Οι κάθετοι οδοί της πα-
ρουσιάζουν έντονες κλίσεις και είναι χτισμένη 
κατά μήκος της θάλασσας, η οποία βρίσκεται 
σχετικά κοντά στο Σέιχ Σου. Συνεπώς, δεν 
παρουσιάζει έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, 
σε σχέση με άλλες ελληνικές πόλεις», διευ-
κρίνισε ο καθηγητής του Τομέα Συγκοινωνια-
κών/Υδραυλικών Έργων στο Τμήμα Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, Χρήστος 
Τζιμόπουλος. 
Με τη κατασκευή των κατάλληλων έργων, το 
περιαστικό σύστημα απορροής ομβρίων της 
Θεσσαλονίκη είναι ικανό να προστατεύσει την 
πόλη, εκτίμησε ο αναπληρωτής καθηγητής 
του ΑΠΘ Μάριος Βαφειάδης, ο ποίος υπενθύ-
μισε ότι τα όμβρια ύδατα της περιαστικής πε-
ριοχής παροχετεύονται στον Θερμαϊκό Κόλπο 
κυρίως μέσω της περιφερειακής τάφρου και 
του Δενδροποτάμου. Τόνισε επίσης ότι υπάρ-
χει έλλειψη δεδομένων και ότι παραλείπονται 
έργα χάριν οικονομίας. 
Περίπου 520 εκατ. ανθρώπους επηρεάζουν 
κάθε χρόνο παγκοσμίως οι πλημμύρες, οι 
οποίες προκαλούν 25.000 θανάτους ετησίως 
και οικονομικές απώλειες της τάξης των 50-
60 δισ. δολ., όπως σημείωσε στην εκδήλωση 
ο Διευθυντής Πολιτικής Προστασίας Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

Κώστας Κοκολάκης. Στη συνέχεια ο εισηγητής 
παρουσίασε τις πολιτικές διαχείρισης, που 
έχουν αναπτύξει και εφαρμόζουν η Ολλανδία, 
η Γερμανία, η Αγγλία, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία.
Στο συμπέρασμα ότι το υπάρχον δίκτυο αντι-
πλημμυρικών έργων χρειάζεται να αναβαθμι-
στεί ή να συνδυαστεί με νέα έργα, έτσι ώστε 
να ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις 
της Θεσσαλονίκης, κατέληξε ο διευθυντής Δι-
κτύου Αποχέτευσης της ΕΥΑΘ Παντελής Λέγ-
μπελος. Ο εισηγητής τόνισε επίσης την ανάγκη 
ύπαρξης σύγχρονων, αξιόπιστων και έγκυρων 
στοιχείων στα οποία θα βασιστούν οι μελέτες 
και ο προγραμματισμός των νέων έργων.
Σε 18 ανέρχονται οι μελέτες για αντιπλημμυρικά 
έργα και κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομ-
βρίων, που προγραμματίστηκαν μετά την επικαι-
ροποίηση του σχετικού master plan, όπως διευ-
κρίνισε στην εκδήλωση ο Χρήστος Τηλιγάδας, εκ 
μέρους της Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων 
Ύδρευσης, Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμά-
των Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ/ΥΑ-
ΕΛΜΠΘ). Ενώ, εντός του πρώτου εξαμήνου του 
2012 αναμένεται να δημοπρατηθούν τα έργα ο 
«Διευθέτηση Περιφερειακής Τάφρου Θεσσαλονί-
κης και Ανάπλασης Περιβάλλοντος Χώρου», προ-
ϋπολογισμού 9.800.000 ευρώ. και«Διευθέτηση 
ρέματος Σταγειρίτη από σημείο κατάντη της οδού 
Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την περιφερειακή τά-
φρο», προϋπολογισμού 7.200.000 ευρώ. 
Τις εργασίες της ημερίδας παρακολούθησαν 
επίσης ο αντιδήμαρχος Καλαμαριάς Δημοσθέ-
νης Σαρηγιάννης, ο εκπρόσωπος του Κων/νου 
Γκιουλέκα, Σωκράτης Δημητριάδης, ο Παναγι-
ώτης Ψωμιάδης και ο πρώην υπουργός Γιώρ-
γος Ορφανός. n
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ΚΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΣΣΥΜΘ 
KAI TO FLY OVER 
 

ντική συνάφεια και αλληλουχία ως προς τη 
λειτουργικότητά τους και ειδικά για τα τμήματα 
των βελτιώσεων της ΕσΟΔ και της ΕO Θεσσα-
λονίκης – Μουδανίων κρίνονται ως απαραίτητα 
για την πόλη.
-Η βελτίωση του τμήματος μεταξύ των τμη-
μάτων Κ5 και Κ10 μπορεί να υλοποιηθεί είτε 
μέσω της αναβάθμισης της ΕσΟδ, είτε μέσω 
της ΕξΟΔ. Στην περίπτωση που απορριφθεί 
η ΕξΟΔ (το τμήμα που προτείνεται με την πα-
ρούσα πρόταση), μπορεί να υλοποιηθεί το Fly-
Over παρά τις σοβαρές επιφυλάξεις που κατα-
γράφηκαν, ή άλλη βελτίωση, η οποία όμως δεν 
έχει μελετηθεί επαρκώς και συνεπώς το έργο 
μπορεί να μην εντάσσεται σε ευρωπαϊκή χρη-
ματοδότηση ως μη αυτοτελές (κάτι που σχεδόν 
σίγουρα θα συμβεί με το τμήμα Κ10-Κ12).
-Στην περίπτωση που απορριφθεί η αναβάθμι-
ση της ΕσΟδ στο τμήμα Κ5-Κ10 μέσω του Fly-
Over ή των υπολοίπων εναλλακτικών, η λύση 
του προτεινόμενου τμήματος του ΕξΟΔ είναι 
μονόδρομος, αλλιώς όλος ο σχεδιασμός του 
ΕΣΣΥΜ-Θ είναι έωλος. 
-Είναι απαραίτητη η παράθεση των στοιχεί-
ων (μελετών, οικονομικών στοιχείων κλπ.), 
των υπολοίπων τμημάτων και ειδικά του ΑΣ4 
(συνδετήριος του ΑΚ10 με το πέρας της προ-
τεινόμενης χάραξης του ΕξΟΔ), καθώς και η 
πορεία των περιβαλλοντικών του αδειοδοτή-
σεων, ώστε να ενταχθεί αυτός σε μεσοπρόθε-
σμο σχεδιασμό. Το πλήρες κείμενο της εργα-
σίας βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
http://www.tkm.tee.gr n

Σειρά αναπάντητων ερωτημάτων εγείρει η με-
λέτη των προβλεπόμενων έργων προτεραιότη-
τας του Ενιαίου Στρατηγικού Σχεδίου Υποδο-
μών Μεταφορών Θεσσαλονίκης (ΕΣΣΥΜΘ) και 
ιδίως του λεγόμενου «fly over». Τα υφιστάμενα 
κενά είναι πολλά, δεδομένου ιδίως ότι πολλά 
στοιχεία των έργων δεν έχουν γίνει γνωστά, 
ενώ δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η επικαιρο-
ποίηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου. 
Μάλιστα, το fly over, που προβλέπεται να πα-
ραλάβει σαφή διαμπερή κυκλοφορία, μπορεί 
να παραπέμψει στις ελληνικές καλένδες το 
αντίστοιχο έργο της Εξωτερικής Περιφερει-
ακής (ΕξΟΔ). Λαμβάνοντας υπόψη ότι η περι-
βαλλοντική αδειοδότηση της ΕξΟΔ δεν είναι δι-
ασφαλισμένη, το ζήτημα καθίσταται μείζον. Θα 
πρέπει λοιπόν να υπάρξει σαφής διαβεβαίωση 
(και αντίστοιχη επιστημονική τεκμηρίωση) ότι 
δε θα τροποποιηθεί ο βασικός σχεδιασμός του 
ΕΣΣΥΜΘ, καθώς επίσης και κάποιο ενδεικτικό 
και προσαρμοσμένο στη σημερινή οικονομική 
συγκυρία χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. 
Τα παραπάνω υπογραμμίζει, μεταξύ άλλων, η 
Μόνιμη Επιτροπή Εργων Υποδομής του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε εισήγησή της προς τη Διοικούσα Επι-
τροπή (Οκτώβριος 2011). Όπως επισημαίνεται 
στην εισήγηση, σε επίπεδο στρατηγικής, το 
κενό που υπάρχει λόγω της μη ολοκλήρωσης 
της επικαιροποίησης του Ρυθμιστικού Σχεδί-
ου (ΡΣΘ) καθιστά ανέφικτο τον έλεγχο συμβα-
τότητας των προτεινόμενων έργων. Αν και τα 
εν λόγω έργα είχαν περιληφθεί στο ΕΣΣΥΜΘ, 
παραμένει ασαφές αν και με ποιο τρόπο αυτό 

βρίσκεται σε σύμπνοια με το ΡΣΘ και κατά 
πόσο τα δύο αυτά σχέδια υιοθετούν το ίδιο 
πρότυπο και τις ίδιες αρχές χωρικής οργάνω-
σης της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Πέραν τούτου, η έλλειψη μελέτης σκοπιμότη-
τας (ή η μη υποβολή της στο ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε πε-
ρίπτωση που έχει ήδη εκπονηθεί) για τα έργα 
(τμηματικά ή συνολικά), καθιστά προβλημα-
τική την αξιολόγηση των προτάσεων, εφόσον 
δεν έχουν τεθεί υπόψη της Μόνιμης Επιτρο-
πής στοιχεία (κυκλοφορίας, οικονομικά, τε-
χνικά) που θα οδηγούσαν στην ολοκληρωμένη 
αποτίμηση της αναγκαιότητας και εφικτότητας 
κατασκευής των έργων. Παράλληλα, η εκπόνη-
ση νέας ή η επικαιροποίηση της υφιστάμενης  
Κυκλοφοριακής Μελέτης θεωρείται αναγκαία 
προκειμένου να τεκμηριωθούν οι επιλογές του 
σχεδιασμού. 
Όσον αφορά τα ίδια τα έργα, θεωρείται κα-
ταρχήν κρίσιμης σημασίας η παροχή αναλυ-
τικότερων στοιχείων κόστους, σε επίπεδο 
προμελέτης, ώστε να είναι δυνατή η ορθολο-
γική αλλά και ολοκληρωμένη αξιολόγησή τους 
σε συνδυασμό και με τις τυχόν προτεινόμενες 
εναλλακτικές λύσεις. Σκόπιμη κρίνεται επίσης 
η παροχή των κοστολογίων των συνοδών έρ-
γων αλλά και των έργων που ολοκληρώνουν το 
σχεδιασμό (π.χ. το υπόλοιπο τμήμα της ΕξΟΔ), 
ώστε να γίνει συνολική αποτίμηση και προ-
γραμματισμός βάσει ρεαλιστικών δεδομένων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
-Τα προτεινόμενα έργα παρουσιάζουν σημα-

ΗΜΕΡΙΔΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
ΤΗΣ INFACOMA 
 

Ημερίδα με θέμα Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
ΚΑΙ Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΠΕΡΙ-
ΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ, διοργανώνουν την Παρασκευή 
17 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο της INFACOMA 
το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συ-
νεργασία με τη HELEXPO – ΔΕΘ  και το εργα-
στήριο Οικοδομικής και Φυσικής  των κτιρίων 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Η εκδήλωση, που θα φιλοξενηθεί στο συνεδρι-
ακό χώρο «Ιωάννης Βελλίδης», θα ξεκινήσει 
στις 5 το απόγευμα. Στην ημερίδα θα μιλήσουν 
καταξιωμένοι αρχιτέκτονες, ειδικοί επιστήμο-
νες και επαγγελματίες, οι οποίοι θα αναλύσουν 
σειρά θεμάτων, που σχετίζονται με την αισθη-
τική, την ενεργειακή και οικοδομική ποιότητα 
των κτιρίων σε περίοδο κρίσης, ενώ θα κάνουν 
προτάσεις για την αντιμετώπισή της. n

ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
 

Η κοπή της πίτας του 2012 «έχει μια σημασία 
παραπάνω». Ο λόγος; Η κρίση, η οποία μπορεί 
μεν να μας ταλανίζει ήδη από το 2009, αλλά 
φέτος έχει φτάσει στο πιο κρίσιμο σημείο της 
-στο σημείο που ο χρόνος και οι ελπίδες έχουν 
τελειώσει. Σε αυτή την καμπή, υπάρχουν δύο 
τρόποι να δει κάποιος τα πράγματα: με μοιρο-
λατρία  ή με αποφασιστικότητα. 
Η μοιρολατρία  για εμάς, δεν είναι επιλογή, 
είναι παραίτηση. Οι καιροί απαιτούν αποφασι-
στικότητα: στη διεκδίκηση, στον αγώνα, στην 
απόκτηση της δύναμης αυτής και της κρίσιμης 
μάζας, που χρειάζονται για να φέρουν την αλ-
λαγή στην Ελλάδα. Μια αλλαγή νοοτροπίας και 
παθογενειών δεκαετιών.
Σας καλούμε λοιπόν στις 11 Φεβρουαρίου, 
ώρα 11:30 στο κτίριο του Τμήματος για να συ-
ζητήσουμε, αλλά και να διασκεδάσουμε μαζί, 
γιατί χωρίς «φωτεινές» στιγμές, οι αντιστά-
σεις εξασθενούν!  n
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ΕΚΘΕΣΗ της Αναστα-
σίας Μιχαήλογλου και  
Τάσου Σχίζα, με τίτλο 
«Δύο προοπτικές για 
την αρχαιολογική φω-
τογραφία»,  έως τις 29 
Φεβρουαρίου. «Cafe 
Del Arte» , Βασιλικό 
Θέατρο, Θεσσαλονί-
κη, τηλ. 2310 224524
 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Περικλής
» SUIGENERISADV
ART, από το Εθνικό 
Θέατρο, σε σκηνοθε-

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ «Σύνθε-
σ η - Κ α τα σ κε υ ή -
Παραγωγή. Ρωσική 
Πρωτοπορία και 
Σύγχρονη Τέχνη»,  
20 Ιανουαρίου 
– 24 Μαρτίου 2012, 
Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης,  
(Μονή Λαζαρι-
στών), Εγκαίνια: 
Παρασκευή 20.01, 
20:00

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ στο μου-
σείο του Λευκού Πύργου της 
ιστορικής διαδρομής της 
πόλης από την ίδρυση της το 
315π.Χ.:
- Ισόγειο: χρονολόγιο της 
ιστορίας της Θεσσαλονίκης 
και ένας ψηφιακός χάρτης 

- 1ος όροφος: μεταμορφώσεις της Θεσσαλονί-
κης ανά τους αιώνες, έως τις αρχές του 20ου 
αιώνα και οπτικο-ηχητικό ντοκουμέντο από 
την πυρκαγιά του 1917
- 2ος όροφος: τα κυριότερα μνημεία (Ρωμαϊκή 
αγορά, Επταπύργιο, βυζαντινοί ναοί,  ο Μακε-
δονικός Αγώνας, το κίνημα των Νεότουρκων, 
η απελευθέρωση του 1912 και το κίνημα της 
Εθνικής Άμυνας το 1916 
- 3ος όροφος: το πολυπολιτισμικό παρελθόν 

της πόλης, μέσα από τις ιστορίες των -διαφό-
ρων εθνικοτήτων- κατοίκων της και στο τζάμι 
μιας πόρτας εναλλάσσονται φωτογραφίες από 
τις γενέθλιες πατρίδες των προσφύγων που 
εγκαταστάθηκαν σε αυτή στις αρχές του 20ου 
αιώνα
- 4ος όροφος: οι δρόμοι του εμπορίου, μέσα 
από οθόνες αφής και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό 
- 5ος όροφος: η καλλιτεχνική ιστορία της πόλης 
με αρχειακό υλικό από τον τύπο της και οπτι-
κο-ηχητικά ντοκουμέντα από τον πρώτο ραδι-
οφωνικό σταθμό της Ελλάδας, καθώς και από 
την πρώτη πειραματική εκπομπή τηλεόρασης
- 6ος όροφος: αφιερωμένος στις γεύσεις, προ-
βάλλονται, ορισμένα από τα πιο γνωστά πιάτα 
της πόλης και ο τρόπος παρασκευής τους και 
το πωλητήριο του μουσείου.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑ-
ΣΗ «Είστε όλοι σας κα-
θάρματα» του  Rodrigo 
Garcia, της ομά-
δας Angelus Novus. 
Πανελλήνια Πρώτη. 
Από 1 Μαρτίου, Θέα-
τρο ΟΡΑ, Τσιμισκή & 
Αντ. Καμάρα 3 (έναντι 
ΧΑΝΘ), Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ του Σταύ-
ρου Παναγιωτάκη, 
με τίτλο: «Μετανα-
στευτικά Φτερά», 
έως τις 23 Φεβρου-
αρίου 2012. Με την 
υποστήριξη 9ης 
Εφορείας Βυζαντι-
νών Αρχαιοτήτων. 
ΜΠΕΗ ΧΑΜΑΜ, 
Λουτρά «Παρά-
δεισος», Εγνατία 
& Αγίου Νικολάου 
-Πλατεία Αριστο-
τέλους- Θεσσαλο-
νίκη.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ της Εθνικής Πινα-
κοθήκης με τίτλο «Στα άδυτα της Εθνικής 
Πινακοθήκης – Άγνωστοι θησαυροί από τις 
συλλογές της – Μεταπολεμική και Σύγχρο-
νη τέχνη», έως 30/4/2012. Εθνική Γλυπτο-
θήκη, Άλσος Στρατού, Γουδί, Είσοδος από 
Λεωφόρο  Κατεχάκη, Αθήνα.

ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙ-
ΚΗΣ του  γνωστού Έλ-
ληνα ζωγράφου, Σω-
τήρη Σόρογκα. με τίτλο 
«Σόρογκας-Πενήντα 
χρόνια ζωγραφικής» , 
έως 12 Φεβρουαρίου 
2012, Μουσείο Μπενά-
κη σε συνεργασία με το 
Μουσείο Φωτογραφίας 

Θεσσαλονίκης και τη Νορβηγική Πρεσβεία 
στην Αθήνα.  Κτίριο οδού Πειραιώς 138, 
Αθήνα, τηλ. 210 34 53 111

ΕΚΘΕΣΗ των Γιάννη Θεοδωρόπουλου - 
Νίκου  Παπαδημητρίου, με τίτλο «New 
Golden Era», από 4 Φεβρουαρίου έως 31 
Μαρτίου 2012. Γκαλερί ΤinT, Χρυσοστόμου 
Σμύρνης 15, Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Η Εκδί-
κηση του Καταψύ-
κτη»   της Χαρού-
λας Αποστολίδου 
από την   Θεατρική 
Ομάδα  «ΠρόβαΤα 
Μεσάνυχτα»,  έως 
και  19-02-2012, 
στο ΤΕΧΝΟΥΡΓΕΙΟ, 
Αγ. Δημητρίου 121, 
Θεσσαλονίκη

ΕΚΘΕΣΗ φωτογραφίας στο 
πλαίσιο του 2ου Contrast / 
Αντίθεση: Φεστιβάλ Φωτο-
γραφίας Θεσσαλονίκης, με 
τίτλο «Σπουδή στον Σουρεα-
λισμό», από 2 Φεβρουαρίου 
έως  9 Μαρτίου 2012. Πολιτι-
στικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 

του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τρα-
πέζης, Βίλα Καπαντζή – Βασ. Όλγας 108, 
Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ  «Μαντάμ 
Σουσού»  του  Ψαθά 
Δημήτρη, σε σκηνο-
θεσία  Αρμένη Γιώρ-
γου. Από 10 Φεβρου-
αρίου έως 8 Απριλίου,  
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, 
Θεσσαλονίκη

σία Γιάννη Χουβαρδά. 
Από    7 Φεβρουαρίου  
έως και  9 Φεβρουα-
ρίου 2012.  ΜΕΓΑΡΟ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ-
ΛΟΝΙΚΗΣ -Αίθουσα 
Αιμίλιος Ριάδης Μ2-
 

ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο Η ΔΙ-
ΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑ-
ΝΕΙΑΣ – Επικοινωνιακό 
design στη Γερμανία. 
έως 22 Φεβρουαρίου, 
Goethe Institut Γκαλε-
ρί, Βασιλίσσης Όλγας 
66

ΕΚΘΕΣΗ της MARIELLA SIMONI, με τίτ-
λο “μετάξι του φυτού, μετάξι της πέτρας”, 
2011 – 1978. Έως τις 26 Φεβρουαρίου στο 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
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ΕΚΘΕΣΗ με τίτλο «Μια 
ιστορία από φως, στο 
φως», ως τις 11 Ιουνίου 
2012, Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο 
Μακεδονίας-Θράκης 
και Μουσείο Βυζαντινού 

Πολιτισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος 
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού 
«Θεσσαλονίκη Σταυροδρόμι Πολιτισμών», 
παρουσιάζει την εξέλιξη των φωτιστικών 
μέσων από τη βυζαντινή περίοδο (4ος-15ος 
αι.) έως τις μέρες μας, σε 4 ενότητες: «Φως 
εκ φωτιάς», «Ο φωτισμός στο Βυζάντιο», 
«Θεσσαλονίκη: Σταυροδρόμι Πολιτισμών» 
και «Η μεγάλη τομή», Λαογραφικό και 
Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης 
(Βασ. Όλγας 68), Θεσσαλονίκη).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ του ΙΕ-
ΚΕΜ ΤΕΕ για την κα-
τάρτιση υποψήφιων 
μόνιμων Ενεργειακών 
Επιθεωρητών. Τα σε-
μινάρια ξεκινούν στις 
13 Φεβρουαρίου. Η 
αίτηση ένταξης – εγ-
γραφής σε τμήμα και 
πληροφορίες σχετικά 
με τις επιλογές και 
το κόστος υπάρχουν 
αναρτημένες στην 
ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ 
ΤΕΕ (https://www.
iekemtee.gr/).
 

INFACOMA 29η διε-
θνής έκθεση δομικών 
υλικών, μονωτικών, 
κουφωμάτων, ειδών 
υγιεινής, προκατα-
σκευών & τεχνο-
λογίας. 16 έως 19 
Φεβρουαρίου 2012, 
Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης 
(HELEXPO). Παράλ-
ληλα στον ίδιο χώρο 
θα διεξαχθεί η 36η 
Διεθνής Έκθεση Μαρ-
μάρου-Πετρωμάτων-
Ορυκτών –Μηχανη-
μάτων & Εξοπλισμού 
«Marnin Stone», και 
η 4η Διεθνής Έκθε-
ση Ανανεώσιμων και 
Συμβατικών Πηγών, 
Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΗ της Λυδί-
ας Δαμπασίνα, με 
τίτλο “Party’s over-
Starts over” ((Το 
γλέντι τελείωσε-Το 
γλέντι ξαναρχίζει), 
13 Ιανουαρίου-11 
Μαρτίου 2012, Κέ-
ντρο Σύγχρονης Τέ-
χνης Θεσσαλονίκης 
(Αποθήκη Β1, Λι-
μάνι) Θεσσαλονίκη.

ΧΟΡΟΣ Rock the 
Ballet του Rasta 
Thomas, 31 Ιανου-
αρίου και 1 Φε-
βρουαρίου, Μέγα-
ρο Μουσικής,  25ης 
Μαρτίου 1, 546 45

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
με τίτλο «Έλληνες και 
Φοίνικες στα σταυρο-
δρόμια της Μεσογεί-
ου»,  στο πλαίσιο της 
πολιτιστικής δράσης 
«Θεσσαλονίκη: Σταυ-
ροδρόμι Πολιτισμών», 
έως τις 20 Ιουνίου 
2012, Αρχαιολογικό 
Μουσείο, Μανώλη 

Ανδρονίκου 6, 54621 Θεσσαλονίκη

«Energy Tech» (τηλ. 
2310 299100)
 

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ποιό-
τητα στα κτίρια και ο 
ενεργειακός σχεδια-
σμός σε περίοδο κρί-
σης», στο πλαίσιο της 
INFACOMA 2012, 17 
Φεβρουαρίου 2012, 
ώρα 17.00 – 21.00,  
Τεχνικό Περιοδικό 
ΚΤΙΡΙΟ, ΤΕΕ/ΤΚΜ,  
Εργαστήριο Οικοδο-
μικής και Φυσικής 
της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ. 
και του ΚΑΠΕ.  Συ-
νεδριακός χώρος της 
έκθεσης «ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΛΛΙΔΗΣ» (τηλ. 
2310480540)
 

ΗΜΕΡΙΔΑ «Η ολο-
κληρωμένη διαχεί-
ριση των Αστικών 
Στερεών Αποβλήτων 
ως μοχλός κοινωνι-
κής ανάπτυξης», 1 
Φεβρουαρίου 2012, 
Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, Αθήνα (τηλ. 
210 3291200)
 

ΗΜΕΡΙΔΑ «Παραδο-
σιακές Υδροκίνητες 
Εγκαταστάσεις στον 
Ελληνικό Χώρο», 31 
Μαρτίου 2012, Ινστι-

τούτο των Ελληνικών 
Μύλων, Αθήναείου 
Ελλάδος, Αγ. Ασωμά-
των 45, (στάση Θη-
σείο) Αθήνα, Τηλ. 697 
77 87 407–210
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ-
ΔΗΛΩΣΗ  «Διαχεί-
ριση Ποιότητας», 29 
Φεβρουαρίου 2012, 
Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, Αθήνα (τηλ. 
210 3291200)
 

ΕΚΘΕΣΗ Αρχιτεκτονι-
κής με τίτλο: Εξωτε-
ρικές σχέσεις. Νέοι 
Αρχιτέκτονες από τη 
Γερμανία Auslands-
beziehungen. Jun-
ge Architekten aus 
Deutschland, του 
Ινστιτούτου Εξωτερι-
κών (ifa), στο πλαίσιο 
της 1ης Μπιενάλε Αρ-
χιτεκτονικής Θεσσα-
λονίκης. Έως τις 19 
Φεβρουαρίου, Μακε-
δονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης.
 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 2ο ΔΙ-
ΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Τ Ι Κ Η Σ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Τμήμα 
Τυποποίησης και Δι-
ακίνησης Προϊόντων 
(Logistics) του  ΑΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης/Ερ-
γαστήριο Ποσοτικής 
Ανάλυσης, Logistics 
και Διαχείρισης Εφο-
διαστικής Αλυσίδας 
του Τμήματος ΜΜ 
του ΑΠΘ,  υπό την 
αιγίδα της Ελληνικής 
Εταιρείας Logistics 
(EEL) ΒΕ. 5-6 Οκτω-
βρίου 2012, Κατερί-
νη    (www.logistics.
teithe.gr.)
 

ΕΚΘΕΣΗ του Ελ-
ληνικού Ινστιτού-
του Αρχιτεκτονι-
κής, «14F/21GR. 
Νέοι αρχιτέκτονες 
στη Γαλλία και την 

Ελλάδα» από το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχι-
τεκτονικής. 7 Φεβρουαρίου - 24 Μαρτίου 
2012, Μουσείο Μπενάκη - Κτίριο οδού Πει-
ραιώς 138, Αθήνα (τηλ. 210 3622970)

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ:  Σεμι-
νάριο Εκπαίδευσης 
Υποψηφίων Συμβού-
λων Ασφαλούς Χερ-
σαίας Μεταφοράς 
Επικίνδυνων Εμπο-
ρευμάτων (ADR/RID), 
6 - 10 Φεβρουαρί-
ου 2012 (09:00 έως 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑ-
ΣΤΑΣΗ «Το μόνον 
της ζωής του τα-
ξείδιον» του Γε-
ωργίου Βιζυηνού, 
σε διασκευή και 
σκηνοθεσία Δήμου 
Αβδελιώδη. Όλο 
τον Φεβρουάριο, 
θέατρο ΟΡΑ, Τσιμι-
σκή & Αντ. Καμάρα 
3 (έναντι ΧΑΝΘ), 
Θεσσαλονίκη

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«YASOU AIDΑ» σε νέα δια-
σκευή της όπερας Αΐντα του 
Τζουζέπε Βέρντι. Ο.Μ.Μ.Θ. 
και NEUKOELLNER 

BERLIN, σε συνεργασία με την Εταιρεία 
Μουσικού Θεάτρου «Οι όπερες των ζητιά-
νων», σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευ-
κλείδη. Από 9 Μαρτίου  έως και  13 Μαρτί-
ου 2012, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗΣ, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑ-
ΡΑΣΤΑΣΗ  «Ό,τι 
Πιο Πολύ Ποθείς» 
- Λόγια Χωρίς Πρά-
ξεις - του Δημήτρη 
Δημητριάδη,  έως 
και  8 Απριλίου 
2012, Θέατρο ΤΕ-
ΧΝΗΣ ΑΚΤΙΣ ΑΕΛΙ-
ΟΥ, Χριστοπούλου 
12, (Φιλίππου), 
Θεσσαλονίκη 

ΕΚΘΕΣΗ για τον Ισλαμικό 
Πολιτισμό, με τίτλο «Εβλι-
γιά Τσελεμπί: Το Βιβλίο 
των Ταξιδιών». έως τις 17 
Φεβρουαρίου. Γενί Τζαμί, 
Αρχαιολογικού Μουσείου 
30 - Φάληρο, Θεσσαλονίκη, 
τηλ. 2310 857978

17:00),  Εργαστήριο 
Οχημάτων του Ε.Μ.Π., 
Πολυτεχνειούπολη 
Ζωγράφου (τηλ. 210 
772 2018,  oscar@
central.ntua.gr.)

ΕΚΘΕΣΗ Οι Ρωμι-
οί Αρχιτέκτονες  της 
Πόλης στην Περίοδο 
του Εκδυτικισμού, με 
την υποστήριξη του 
Δήμου Ιωαννιτών και 
του Περιφερειακού 
Τμήματος Ηπείρου 
του ΤΕΕ. Από 13 έως 
29 Φεβρουαρίου, 
Πνευματικό Κέντρο 

του Δήμου Ιωαννιτών.

1η Μπιενάλε Αρχιτε-
κτονικής Θεσσαλονί-
κης, με θέμα “Αρχιτε-
κτονική και Πόλη στη 
Νοτιοανατολική Ευ-

ρώπη”. Συνδιοργάνωση του  Τμήματος Αρ-
χιτεκτόνων του ΑΠΘ  και του Μακεδονικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης σε συνεργασία 
με το Goethe Institut και την  Κίνηση των 5 
Μουσείων και υπό  την αιγίδα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης. Στην έκθεση συμμετέχουν 
25 αρχιτεκτονικές σχολές από 19 πόλεις 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Μέχρι και 
τις 26 Φεβρουαρίου, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥ-
ΣΕΙΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΔΕΘ.

ΕΚΘΕΣΗ  αρχιτε-
κτονικής του Ζήση 
Κοτιώνη με τίτλο 
«Πληθοδομές», η 
οποία παρουσιάζει 
έρευνα του αρχιτέ-
κτονα που θέτει σε 
ριζική κριτική το 
μοντέλο της ελληνι-
κής πολυκατοικίας 
και το μοντέλο του 

αστικού κτηρίου κατοικίας από 26 Ιανουα-
ρίου - 19 Φεβρουαρίου
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ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
Ο «ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ 
Μέχρι 28/2 τα δικαιολογητικά για τις νέες άδειες

n ΜIA EYKAIPIA ΠOY ΔEN ΠPEΠEI NA XAΘEI
Η εξοικονόμηση ενέργειας, χάρη στην ενερ-
γειακή επιθεώρηση των κτηρίων, είναι μια ευ-
καιρία –για το περιβάλλον, την οικονομία και 
την αγορά εργασίας- που δεν πρέπει να χαθεί 
και για αυτό ελπίζουμε ότι στο εξής θα τύχει 
σοβαρότερης αντιμετώπισης και θα μείνει μα-
κριά από προχειρότητες.
Ας μην ξεχνάμε ότι, βάσει προβλέψεων του ΤΕΕ, 
στο πλαίσιο του στόχου για εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στα κτήρια κατά 20%+20% το 2020-2030, 
προκύπτει ότι: οι βιώσιμες θέσεις εργασίας του 
τεχνικού κόσμου, που δύνανται να δημιουργη-
θούν από εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχονται 
σε 10.500-12.000 ετησίως στο υφιστάμενο κτη-
ριακό απόθεμα, συν 12.000 κάθε χρόνο από την 
ενεργειακή επιθεώρηση λεβητοστασίων/κλιμα-
τιστικών εγκαταστάσεων, συν 7000-10.000 από 
την ενεργειακή πιστοποίηση κτηρίων.

n ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ
Εν τω μεταξύ, από τις 13 Φεβρουαρίου ξεκι-
νούν τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την κα-
τάρτιση υποψήφιων μόνιμων Ενεργειακών Επι-
θεωρητών, ενώ ήδη υπάρχει αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του το έντυπο εγγραφής – ένταξης 
σε τμήμα. Στην αίτηση αυτή θα υπάρχει δυνα-
τότητα πολλαπλών επιλογών ως προς το χρόνο 
και τον τόπο, καθώς και ως προς το περιεχό-
μενο των σεμιναρίων, με στόχο την αποτελε-
σματικότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων. Ο 
χρόνος εγγραφής προσδιορίζει αποκλειστικά 
και την προτεραιότητα συμμετοχής στα αντί-
στοιχα τμήματα, τα οποία θα ξεκινούν μόλις 
συμπληρώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων 
(20 ή 25 άτομα ανά τμήμα). n

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2012 καλούνται 
να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
στο www.buildingcert.gr όσοι μηχανικοί ενδι-
αφέρονται –και πληρούν τις προϋποθέσεις- να 
λάβουν προσωρινή άδεια ενεργειακού επι-
θεωρητή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, που 
εξέδωσε το ΥΠΕΚΑ, η νέα πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος αποφασίστηκε με βάση 
το γεγονός ότι δόθηκε παράταση ενός έτους 
για τη διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδει-
ών Ενεργειακών Επιθεωρητών, που έχουν ήδη 
χορηγηθεί (δηλαδή έως 6.10.2012).
Η πρόσκληση, που «τρέχει» παράλληλα με 
εκείνη για τη χορήγηση οριστικών αδειών 
ενεργειακών επιθεωρητών (χωρίς καταληκτική 
ημερομηνία), απευθύνεται αποκλειστικά σε 
μηχανικούς, διπλωματούχους ή πτυχιούχους 
τεχνολογικής εκπαίδευσης ή σε μηχανικούς με 
αναγνωρισμένα επαγγελματικά προσόντα στη 
χώρα μας, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ευρω-
παϊκής και εθνικής νομοθεσίας, οι οποίοι δι-
αθέτουν τουλάχιστον πενταετή αποδεδειγμένη 
επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία.
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα 
προσόντα θα εγγραφούν στο Μητρώο των Προ-
σωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα 
τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2010 (ΦΕΚ Α΄177), η 
οποία θα ισχύει έως τις 6 Οκτωβρίου του 2012. 
Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο 
ηλεκτρονικά, στην προαναφερθείσα ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα του Μητρώου Ενεργειακών 
Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr).
Εξάλλου, ήδη ξεκίνησε η διαδικασία χορήγη-
σης εκπαιδευτικού υλικού υποψηφίων Ενερ-
γειακών Επιθεωρητών από το ΤΕΕ για τα εκπαι-

δευτικά ιδρύματα, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί 
στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

n ΟYΔEN MONIMOTEPON…
Απαράδεκτη χαρακτήρισε τη διαδικασία ανά-
δειξης προσωρινών ενεργειακών επιθεωρη-
τών ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονα-
κλίδης, μιλώντας στο «Τ». Όπως πρόσθεσε, 
αντίστοιχη διαδικασία, που να καθιστά το προ-
σωρινό μονιμότερο του …μόνιμου, δεν υφίστα-
ται σε καμία ανεπτυγμένη χώρα του κόσμου 
και, ασφαλώς, δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε 
στην Ελλάδα.
Κατά τον κ.Κονακλίδη, η αδράνεια του ΥΠΕ-
ΚΑ και η αδυναμία της κυβέρνησης να ολο-
κληρώσει το οριστικό Μητρώο Ενεργειακών 
Επιθεωρητών, δημιουργούν προβλήματα 
στην απρόσκοπτη υλοποίηση της στρατηγικής 
εξοικονόμησης ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά 
και στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας.
Οι αδυναμίες και οι προχειρότητες του «συ-
στήματος» προφανείς, ξεκινώντας από τα αυ-
τονόητα: «τί θα γίνει, για παράδειγμα, αν ένας 
προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής, που 
έχει ήδη ολοκληρώσει ενεργειακές επιθεωρή-
σεις, δεν περάσει τις εξετάσεις και αποτύχει 
να λάβει την οριστική άδεια; Θα θεωρούνται 
έγκυρες οι επιθεωρήσεις που έχει κάνει;», 
διερωτήθηκε ο κ.Κονακλίδης.
Όπως και να χει, με τις ασάφειες, τις καθυ-
στερήσεις και την απραξία στην πιστοποίηση 
των ενεργειακών επιθεωρητών, αφενός δημι-
ουργείται μια προνομιούχος ομάδα μηχανικών, 
αφετέρου, ανοίγει η πόρτα για την εκμετάλ-
λευση - και σε αυτή την περίπτωση - των νεα-
ρότερων συναδέλφων.

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ …ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ 
ΣΤΑ ΠΡΟ ΤΟΥ ’85 ΚΤΗΡΙΑ 
 

Την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση του 
παλαιότερου κτηριακού αποθέματος της Ελλά-
δας, που έχει κατασκευαστεί με (ή ακόμη και 
χωρίς…) παρωχημένους αντισεισμικούς κανο-
νισμούς, προ του 1985, έρχεται να καλύψει ο 
νέος Κανονισμός Επισκευών και Ενισχύσεων 
(ΚΑΝΕΠΕ). 
Ο νόμος, που θα τεθεί σε ισχύ μετά τη δημοσί-
ευσή του σε ΦΕΚ, υπεγράφη πριν λίγες ημέρες 
από τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων, Γιάννη Μαγκριώτη. 
Με το νέο κανονισμό καθορίζονται για πρώ-
τη φορά τα θέματα προσεισμικής ενίσχυσης 
υφισταμένων κτιρίων με φέροντα οργανισμό 
από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατά τρόπο προ-
σαρμοσμένο στους σύγχρονους αντισεισμι-
κούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες).

Το σχετικά νέο αυτό αντικείμενο των επεμβά-
σεων, κυρίως λόγω της δυσκολίας του, μέχρι 
σήμερα δεν καλυπτόταν κανονιστικά στη χώρα 
μας, αλλά και διεθνώς. Η σύνταξη του κανο-
νισμού ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε 
το 2011 από επιστημονικές επιτροπές, υπό την 
αιγίδα του ΟΑΣΠ.
Αναφερόμενος στο νέο κανονισμό, ο Γιάν-
νης Μαγκριώτης δήλωσε: «Είναι εξαιρετικά 
σεισμογενής χώρα που συγκεντρώνει το 50% 
της σεισμικής ενέργειας που εκλύεται στην 
Ευρώπη. Οι συχνοί και μεγάλοι σεισμοί που 
πλήττουν τη χώρα μας προκαλούν απώλειες 
σε ανθρώπινες ζωές και μεγάλη οικονομική 
επιβάρυνση τόσο των νοικοκυριών όσο και 
της Πολιτείας για την αποκατάσταση των κα-
ταστροφών. Η αντισεισμική θωράκιση των πα-
λαιοτέρων κτιρίων, δηλαδή αυτών που έχουν 

κατασκευαστεί χωρίς αντισεισμικούς κανονι-
σμούς ή με παλαιότερους αντισεισμικούς κα-
νονισμούς , αποτελεί στόχο πρώτης προτεραι-
ότητας για το Υπουργείο Υποδομών, προκειμέ-
νου να μειωθούν οι καταστροφικές επιπτώσεις 
των σεισμών». 
Στην κατεύθυνση αυτή, πρόσθεσε, το ΥΠΥΜΕ-
ΔΙ θέτει σε εφαρμογή τον πρώτο στη χώρα μας 
Κανονισμό Επισκευών – Ενισχύσεων (ΚΑΝΕ-
ΠΕ), ο οποίος συντάχθηκε από τις επιστημονι-
κές επιτροπές του ΟΑΣΠ. «Ο ΚΑΝΕΠΕ έρχεται 
να καλύψει την απουσία μέχρι σήμερα κανονι-
στικού πλαισίου για την προσεισμική ενίσχυση 
κτιρίων και αποτελεί το πρώτο και σημαντικό 
βήμα για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό 
του οικιστικού πλούτου, συμβάλλοντας και 
στην αναθέρμανση της χειμαζόμενης τα τελευ-
ταία χρόνια οικοδομικής και κατασκευαστικής 
δραστηριότητας στη χώρα μας», κατέληξε. n
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ΜΕΧΡΙ 26/2 
Η 1η ΜΠΙΕΝΑΛΕ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 

Κωνσταντινούπολη, Προύσα, Σαράγιεβο, Μπο-
λόνια. Δίπλα τους, Αθήνα, Βόλος, Πάτρα, Ξάν-
θη, Λουμπλιάνα και άλλες 10 πόλεις της Με-
σογείου. Σημείο συνάντησης: Θεσσαλονίκη. 
Μια πόλη, που συχνά εμφανίζεται αρχιτεκτο-
νικά «αμήχανη», παρά το κοσμοπολίτικο πα-
ρελθόν της. 
Η αρχιτεκτονική και η πόλη στη νοτιοανατο-
λική Ευρώπη είναι το θέμα της 1ης Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε 
στις 18 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 
26 Φεβρουαρίου. 
Το μεγάλο αυτό πολιτιστικό γεγονός διοργανώ-
νουν το Τμήμα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ και το 
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, σε 
συνεργασία με το Goethe-Institut και την Κί-
νηση των 5 Μουσείων, υπό την αιγίδα του Δή-
μου Θεσσαλονίκης.
Στην έκθεση συμμετέχουν 25 αρχιτεκτονικές 
σχολές από 19 πόλεις της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης: Κωνσταντινούπολη, Προύσα, Σαρά-
γιεβο, Λιουμπλιάνα, Τίρανα, Σόφια, Μπολόνια, 
Βενετία, Μπάρι, Βελιγράδι, Σκόπια, Βουκου-
ρέστι, Λευκωσία, Αθήνα, Βόλος, Πάτρα, Χανιά, 
Ξάνθη, και φυσικά Θεσσαλονίκη. 

Το έδαφος για τη Μπιενάλε προλείαναν δρά-
σεις όπως το «Η Θεσσαλονίκη αλλιώς» ή οι 
εκδηλώσεις του προγράμματος «Δημόσιος 
χώρος...αναζητείται», με την εμπλοκή του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, τον περασμένο Οκτώβριο.
Η  έκθεση, που εντάσσεται στις εκδηλώσεις 
του υπουργείου Πολιτισμού «Θεσσαλονίκη 
2012 Νοτιοανατολική Ευρώπη, Σταυροδρόμι 
Πολιτισμών», έχει τον χαμηλότερο προϋπο-
λογισμό στην ιστορία των Μπιενάλε στην Ελ-
λάδα, ενώ δίνει φωνή και βήμα στους νέους 
αρχιτέκτονες, προβάλλοντας τις εργασίες τους 
και αναδεικνύοντας το ιδιαίτερο «χρώμα» των 
αρχιτεκτονικών πειραματισμών κάθε πόλης. 
Η Μπιενάλε ξεκίνησε με ένα εξαιρετικά ενδια-
φέρον τριήμερο παρουσιάσεων και εκδηλώσε-
ων, εναρκτήριο λάκτισμα του οποίου ήταν μια 
ανοιχτή συζήτηση, την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 
στις 09:30 π.μ. στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης. 
Μετά τη συζήτηση, ακολούθησαν οι πρώ-
τες παρουσιάσεις από τους συμμετέχο-
ντες, με κεντρική ομιλία του αρχιτέκτονα 
Ηλία Ζέγγελη, με θέμα “Αστικές Παρεμβά-
σεις: Από το Δημόσιο στον Κοινό Χώρο”. 

Στη συνέχεια και ώρα 19.30, πραγματοποι-
ήθηκαν τα εγκαίνια της έκθεσης “Εξωτε-
ρικές Σχέσεις. Νέοι Αρχιτέκτονες από τη 
Γερμανία”, στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, μιας παραγωγής του Ινστι-
τούτου Εξωτερικών Πολιτιστικών Σχέσεων 
(IFA) και του Ομοσπονδιακού Επιμελητη-
ρίου Αρχιτεκτόνων (BAK), που εντάσσεται 
στο πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων. 
Οι παρουσιάσεις των 25 συμμετοχών συνεχί-
στηκαν και τις δυο επόμενες ημέρες (19 και 
20 Ιανουαρίου) και το τριήμερο ολοκληρώθηκε 
το βράδυ της Παρασκευής 20 Ιανουαρίου στις 
20:00, στη Μονή Λαζαριστών, όπου το Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης εγκαινίασε έκθε-
ση με τίτλο “Σύνθεση-Κατασκευή-Παραγωγή. 
Ρωσική Πρωτοπορία και Σύγχρονη Τέχνη” 
(www.skgarch2012.eu).
Η έκθεση φιλοξενείται στους εκθεσιακούς 
χώρους των πέντε μουσείων (Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης, Κρατικό Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Μακεδονικό Μουσείο Σύγ-
χρονης Τέχνης, Μουσείο Βυζαντινού Πολιτι-
σμού, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, Α.Π.Θ.) και 
θα διαρκέσει έως τις 26 Φεβρουαρίου. n



 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΩΣΤΑΚΗ:
Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ
 Μαρία Τσαντσάνογλου, Επιμελήτρια της συλλογής Κωστάκη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

n Η ΔIAΣΠAΣH
Παρά το γεγονός ότι η συλλογή το 1977 διασπάστηκε σε 
δύο κύρια μεγάλα μέρη – αυτό που δωρήθηκε από το 
συλλέκτη στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ της Μόσχας και 
αυτό που πήρε μαζί του ερχόμενος να εγκατασταθεί με 
την οικογένειά του στην Ελλάδα – ο Γιώργος Κωστάκης 
κατόρθωσε και σ’ αυτήν ακόμη τη διαίρεση να δώσει 
στίγματα τέτοια που να μην διασπούν τις ενότητες των 
δύο υποσυνόλων. Από την άλλη, συνειδητοποιούμε ολο-
ένα και καλύτερα - και αυτή είναι, νομίζω, μια κοινή δι-
απίστωση όλων των ερευνητών που έρχονται σε επαφή 
με τη συλλογή – ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που 
ο Κωστάκης μας άφησε σαν παρακαταθήκη. Ο Κωστά-
κης είχε πει στα μέσα της δεκαετίας του 1970 μια φράση 
η οποία, μάλιστα, καταγράφηκε στην κινηματογραφική 
κάμερα: Εάν μια μέρα το φαινόμενο αυτό αποκαλυφθεί, 
ο κόσμος θα μείνει κατάπληκτος.1Αναμφισβήτητα υπήρ-
ξαν μεγάλοι ερευνητές και στη Σοβιετική Ένωση και στη 
Δύση που επί δεκαετίες κατόρθωσαν να αγνοήσουν την 
εκατέρωθεν ψυχροπολεμική εκμετάλλευση του μεγάλου 
αισθητικού φαινομένου με την γενική κωδική ονομασία 
«ρωσική πρωτοπορία»  και οι οποίοι έθεσαν τις αντικει-
μενικές βάσεις για τη μελέτη του. Αυτό είναι ένα θέμα 
που απαιτεί ειδική εξέταση γι’ αυτό θα περιοριστώ να 
παραπέμψω στο πολύ εμπεριστατωμένο σχετικό άρθρο 
του Τζον Μπόουλτ, με τον τίτλο «Για μια ιστοριογραφία 
της ρωσικής πρωτοπορίας»2. Από το 1995 που δημοσι-
εύτηκε το άρθρο έχουν περάσει, βεβαίως, 13 χρόνια και 
μια νέα γενιά ερευνητών της ρωσικής πρωτοπορίας έχει 
συνεισφέρει ουσιαστικά στη μελέτη του μεγάλου αυτού 
αισθητικού φαινομένου. 
Ίσως, για το ευρύ κοινό η έκπληξη για την οποία μίλη-
σε ο Κωστάκης να προκλήθηκε για πρώτη φορά με την 
έκθεση «Μόσχα – Παρίσι 1900-1930» που έγινε το 1979 
στο κέντρο Πομπιντού στο Παρίσι και στη συνέχεια με-
ταφέρθηκε στη Μόσχα. Ο Κωστάκης είχε τότε ήδη εγκα-
τασταθεί στην Ελλάδα. Πολλά έργα της διαιρεμένης πλέ-
ον συλλογής του είχαν σταλεί στο Παρίσι και από τον ίδιο 
αλλά και από την Πινακοθήκη Τρετιακόφ για τις ανάγκες 
αυτής της έκθεσης. Ήταν η πρώτη φορά μεταπολεμικά 
που έργα της ρωσικής πρωτοπορίας παρουσιάστηκαν 
συγκεντρωμένα σε τόσο μεγάλο αριθμό. Στη δεκαετία 
του 1980 και κυρίως μετά την περεστρόικα, όταν άρχι-
σε να χαλαρώνει κάπως η αυστηρότητα στη διέλευση 
των συνόρων, η αισθητική της ρωσικής πρωτοπορίας 
και μαζί και η σύγχρονη, τότε, ρωσική τέχνη άρχισαν 
να δανείζουν στη Δύση - που διψούσε να απορροφήσει 
αισθητικές προτάσεις που δεν είχαν ακόμη παγιωθεί - 
νέες εικόνες, που  πολλές φορές κατέληγαν σε – συχνά 
άκομψες - απομιμήσεις κονστρουκτιβιστικών γραφι-
στικών σχεδίων. Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μια 
κατά κάποιον τρόπο απομίμηση κονστρουκτιβιστικής 
αισθητικής στον γραφιστικό σχεδιασμό αλλά και στη 
μόδα της Δύσης είχε ταυτιστεί για τον πολύ κόσμο με 
την νεο-ανακαλυφθείσα σοβιετική τέχνη της δεκαετίας 
του 1920. 

 

n Η ΣYΛΛOΓH META TO ΣYΛΛEKTH
Είναι εντυπωσιακό να βλέπει κανείς τη διαδρομή που 
ακολουθεί μια συλλογή μετά το συλλέκτη. Η τακτική του 
Κωστάκη ήταν να συγκεντρώνει ό,τι υλικό είχε σχέση με 
την περίοδο της ρωσικής πρωτοπορίας. Όχι μόνο μεγά-
λους και ολοκληρωμένους πίνακες γνωστών ζωγράφων 
αλλά και προσχέδια, και σημειώσεις, και ασκήσεις σπου-
δαστών. Οτιδήποτε μπορούσε να προσφέρει χρήσιμες 
πληροφορίες. Σήμερα ο Κωστάκης μπορεί να μην υπάρχει 
πια, μας έδειξε όμως έναν τρόπο μελέτης που ακολουθεί 
πιστά τη δική του μέθοδο συλλογής. Αυτό που λέω δεν 
είναι καθόλου αυτονόητο. Η πλειοψηφία των συλλεκτών 
αναζητά έργα επώνυμα, μεγάλα και ολοκληρωμένα. Εμάς 
μας ώθησε ο ίδιος ο Κωστάκης να συνειδητοποιήσουμε 
πολύ καλά ότι κάθε μικρό χαρτάκι έχει την ανεπανάληπτη 
αξία του και ότι είναι πολύ πιθανό ένα μικρό σχέδιο με 
μολύβι σ’ ένα σκισμένο κομμάτι χαρτί να αποδειχτεί ότι 
έχει πολύ μεγαλύτερη αξία για τη μελέτη ενός ζητήματος 
της τέχνης απ’ ό,τι μπορεί να έχει ένας ολοκληρωμένος 
και λεπτομερώς τεκμηριωμένος από ιστορικής πλευράς 
πίνακας, ο οποίος ασφαλώς έχει εκατονταπλάσια χρημα-
τιστηριακή αξία από αυτή του μικρού σχεδίου. Στη συλ-
λογή υπάρχουν μεγάλα ολοκληρωμένα έργα με μεικτές 
τεχνικές καθώς και μικρά σχέδια με μολύβι.
Το 1998 το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας πήρε τη 
γενναία απόφαση να αγοράσει το τμήμα της συλλογής 
Κωστάκη που ο συλλέκτης, με την άδεια των σοβιετικών 
αρχών, είχε πάρει μαζί του το 1977 όταν αποφάσισε να 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Το Υπουργείο όρισε επιτροπή 
παραλαβής με πρόεδρο την Άννα Καφέτση, η οποία ήταν 
η επιμελήτρια της πρώτης έκθεσης της συλλογής Κωστά-
κη που έγινε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Εθνική 
Πινακοθήκη το 1995. Στην επιτροπή συμμετείχαν εκπρό-
σωπος του Υπουργείου Πολιτισμού, δύο συντηρήτριες 
έργων τέχνης και η υπογράφουσα. Μετά από γραπτές 
αξιολογήσεις ιστορικών τέχνης και εκτιμητών διεθνούς 
κύρους που επισκέφθηκαν τη Θεσσαλονίκη και μελέτη-
σαν τη συλλογή, αποφασίστηκε από το Υπουργείο η αγορά 
της. Η συλλογή δόθηκε στο «Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης» της Θεσσαλονίκης. Με την σταθερή και συνεχι-
ζόμενη βοήθεια και συνεργασία της Αλίκης Κωστάκη, 
κόρης του συλλέκτη, παραλήφθηκαν 1277 έργα και στα-
διακά προσφέρθηκε ως δωρεά ένα πλούσιο και ενδιαφέ-
ρον αρχείο. Τμήματα από το υλικό αυτό παρουσιάζονται 
σήμερα με μεγάλη συχνότητα σε περιοδικές εκθέσεις 
στους εκθεσιακούς χώρους του ΚΜΣΤ, στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό. Η συλλογή Κωστάκη στο ΚΜΣΤ έχει αντι-
προσωπευτικά έργα από όλες τις περιόδους της ρωσικής 
πρωτοπορίας και καλύπτει σχεδόν ολόκληρο το φάσμα 
των καλλιτεχνών. Υπάρχουν, όμως, ορισμένα σημεία στα 
οποία η συλλογή έχει καθοριστικό για μια ολοκληρωμένη 
μελέτη υλικό.

n ΗΛEKTPONIKH ΠEPIHΓHΣH THΣ ΣYΛΛOΓHΣ
Σήμερα η συλλογή και το αρχείο Κωστάκη είναι ανοιχτά 
στους ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο. Είναι στόχος μας 

Δεν είναι εύκολο να γράψει κανείς για τη συλλογή Κωστά-
κη, γιατί πάρα πολλά έχουν ήδη γραφεί και ειπωθεί. Εν-
νοώ για τη διορατικότητα του συλλέκτη και για τον πλούτο 
της συλλογής του, που απλώνεται σε όλο το πλάτος και το 
μήκος της λεγόμενης ρωσικής πρωτοπορίας. Ο Κωστάκης 
επεδίωξε και κατόρθωσε να δημιουργήσει μια συλλογή 
που από μόνη της είναι ικανή να αναβιώσει μια εποχή. Είχε 
καταλάβει ότι η απεριόριστη αξία της ρωσικής πρωτοπορί-
ας βρίσκεται στην ανάδειξη του ευτελούς υλικού και στην 
προσήλωση στην καθαρή μελέτη η οποία, μέσα από τους 
πολυεπίπεδους και συνθετικούς πειραματισμούς, αποκτά 
μια αυτοτέλεια που την κάνει να στέκεται ισότιμα απένα-
ντι σε οποιοδήποτε μνημειακό και εμβληματικό έργο της 
παγκόσμιας ιστορίας της τέχνης. Όταν ο Κωστάκης έφυγε 
από την Σοβιετική Ένωση το 1977 δημιούργησε μία εται-
ρεία για τη διαχείριση της συλλογής του, έχοντας πάντα ο 
ίδιος τη γενική επίβλεψη και οργάνωση. Με έδρα την Κο-
λωνία, η συλλογή περιόδευσε με μεγάλη επιτυχία σχεδόν 
σε όλο το δυτικό κόσμο. Η αρχή έγινε στο Ντίσελντορφ και 
συνέχισε στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Αγγλία, τη Γερμα-
νία, τη Σουηδία, τη Φιλανδία. Η μεγάλη αναγνώριση της 
συλλογής στο δυτικό κόσμο έγινε το 1981 με την έκθεση 
στο Μουσείο Γκούγκενχαϊμ της Νέας Υόρκης. Η Μαργκίτ 
Ρόουελ, συνεπιμελήτρια της έκθεσης με την Αγγέλικα 
Ρούντενσταϊν, είχε πει τότε πως «μόλις ανοίξαμε τα κιβώ-
τια και είδαμε τα έργα αυτά καταλάβαμε πως η παγκόσμια 
ιστορία της τέχνης πρέπει να ξαναγραφτεί». 
Ο ίδιος ο Κωστάκης ήθελε να ιδρυθεί στη Μόσχα ένα Μου-
σείο Πρωτοποριακής Τέχνης και σ’ αυτό να δωρίσει τη 
συλλογή του. Είχε συζητήσει το θέμα αυτό με την Υπουργό 
Πολιτισμού της Σοβιετικής Ένωσης, Ε. Φούρτσεβα. Όμως 
στη δεκαετία του 1960 κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε ποτέ να 
πραγματοποιηθεί. Αντίθετα, η τέχνη αυτή αντιμετωπιζόταν 
με καχυποψία, ήταν απαγορευμένη. Το 1977, λίγο προτού 
εγκαταλείψει τη Σοβιετική Ένωση ο Κωστάκης, διοργανώ-
θηκε στη Μόσχα το διεθνές συνέδριο της ICOM και στην 
Πινακοθήκη Τρετιακόφ παρουσιάστηκαν πενήντα περίπου 
έργα από τη συλλογή Κωστάκη σε έκθεση κλειστή για το 
ευρύ κοινό. Ο ίδιος ο Κωστάκης δεν ήταν καν καλεσμένος. 
Η αυξανόμενη καχυποψία και εχθρότητα των μυστικών 
υπηρεσιών ανάγκασαν τον Κωστάκη να εγκαταλείψει τη 
χώρα. Παρόλο που ο Κωστάκης αισθανόταν μέχρι το τέλος 
της ζωής του ταυτόχρονα Ρώσος και Έλληνας, ο ρωσικός 
πολιτισμός ήταν αυτός που είχε διαμορφώσει τη ζωή του. 
Φεύγοντας άφησε μέρος της συλλογής ρωσικής πρωτο-
πορίας στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ και άλλες συλλογές 
(θρησκευτικές εικόνες, λαϊκά παιγνίδια) στα μουσεία 
Ρουμπλιόφ και Διακοσμητικής Τέχνης στη Μόσχα. Ο Κω-
στάκης πάντοτε δήλωνε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το 
γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της συλλογής ρωσικής 
πρωτοπορίας βρίσκεται στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ. Πί-
στευε πως μια μέρα η τέχνη αυτή θα αποκαλυφθεί και πάλι 
στον κόσμο. Σήμερα, είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση να 
λέμε ότι το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και η Πι-
νακοθήκη Τρετιακόφ έχουν πολύ καλές σχέσεις συνεργα-
σίας και αυτό που μας ενώνει είναι η συλλογή Κωστάκη.
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να γίνει το Μουσείο ένα ζωτικό κέντρο έρευνας και 
δημιουργίας καθώς και ένα πεδίο ανταλλαγής, συζήτησης 
και προώθησης θεωρητικών ζητημάτων. Με τη βοήθεια 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων δίνεται πλέον η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής περιήγησης της συλλογής και του αρχεί-
ου με πληροφορίες που αφορούν γενικότερα τη ρωσική 
πρωτοπορία ενώ είναι καταγεγραμμένη και η κατάσταση 
συντήρησης των έργων μέσα από χρηματοδοτικό πρό-
γραμμα του Paul Getty. Το πρόγραμμα αυτό έχει και μια 
ακόμη σημασία: η ιδιαιτερότητα και η αδιαμφισβήτητη 
γνησιότητα των έργων της συλλογής σ’ ένα χώρο που 
σήμερα κατακλύζεται, δυστυχώς, από πλαστά έργα, μας 
δίνει με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας κάποια 
συμπεράσματα που θα συμβάλουν στην καλύτερη 
διερεύνηση της γνησιότητας των έργων της ρωσικής 
πρωτοπορίας. 
Πρέπει να τονιστεί ότι η κατοχή μιας σπουδαίας συλλο-
γής έργων της ρωσικής πρωτοπορίας – της μεγαλύτε-
ρης τέτοιας συλλογής εκτός Ρωσίας – από ένα ελληνικό 
Μουσείο όπως το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, αλλάζει τα δεδομένα στην εικαστι-
κή πολιτιστική πολιτική της Ελλάδας. Είναι γεγονός ότι 
η συλλογή Κωστάκη μας έχει βάλει όλους σε μια εξαι-
ρετικά ενδιαφέρουσα διαπολιτισμική διαδικασία προβο-
λής αυτής της σπουδαίας ρωσικής τέχνης που είναι ένα 
αναπόσπαστο και πολύ σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής 
τέχνης του 20ου αιώνα. Η συλλογή έχει πλέον μια μεγά-
λη κινητικότητα στην Ελλάδα και το  εξωτερικό και ένα 
πλούσιο ερευνητικό και εκθεσιακό πρόγραμμα για τα 
επόμενα χρόνια. Το Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
έχει ταξιδέψει με τη συλλογή Κωστάκη στο MOMA, στο 
Guggenheim, στην Tate, στην Royal Academy of Arts, 
στο Martin Gropius Bau, στο MUMOK, στο Mουσείο Mail-
lol, στην Reina Sofia, στο La Caixa Forum και αλλού. 
Τέλος, θα ήθελα να επισημανθεί κάτι, ίσως αυτονόητο, 
αλλά πολύ βασικό: τώρα που η συλλογή Κωστάκη ανήκει 
πια σε ένα Μουσείο, συντηρείται, φυλάσσεται, μελετάται 
και αξιοποιείται, δεν θα πρέπει ποτέ όλοι εμείς που 
αναγνωρίζουμε την αξία της να ξεχνούμε ότι ο Γιώργος  
Κωστάκης συγκέντρωσε τα έργα αυτά στο διάστημα από το 
1946 ως το 1977 με την συνείδηση ότι πραγματοποιεί μια 
αποστολή: να σώσει τη τέχνη της ρωσικής πρωτοπορίας 
από την καταστροφή και την εξαφάνιση. Πιστεύω πως 
η απλή αυτή φράση δίνει πολύ καλά τόσο το στίγμα της 
αξίας του συλλέκτη όσο και του χρέους του ερευνητή.

n Ο ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
Ο Γιώργος Κωστάκης γεννήθηκε στη Μόσχα το 1913. 
Ο πατέρας του ήταν έμπορος από τη Ζάκυνθο και είχε 
εγκατασταθεί οικογενειακώς στη Μόσχα. Έζησε το 
μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη ρωσική πρωτεύουσα 
και εργάστηκε ως οδηγός στην ελληνική πρεσβεία μέχρι 
το 1940. Όταν η ελληνική πρεσβεία λόγω του πολέμου 
έκλεισε, ο Γ. Κωστάκης συνέχισε να εργάζεται στην 
καναδική πρεσβεία. Στα πλαίσια των επαγγελματικών του 
καθηκόντων συνόδευε ξένους διπλωμάτες στις επισκέψεις 

τους σε παλαιοπωλεία και οίκους τέχνης. Χωρίς να έχει 
ιδιαίτερη καλλιτεχνική παιδεία και επαφή με τη μοντέρνα 
τέχνη, προικισμένος όμως με ένα σπάνιο ένστικτο, 
εντυπωσιάστηκε όταν αντίκρισε το 1946 έναν πίνακα 
της Όλγας Ροζάνοβα. Από τότε άρχισε να ενδιαφέρεται 
για τη ρωσική πειραματική τέχνη των αρχών του 20ού 
αιώνα. Ήρθε σε επαφή με τις οικογένειες και το στενό 
κύκλο των καλλιτεχνών, καθώς και με όσους καλλιτέχνες 
βρίσκονταν ακόμη στη ζωή και για τρεις τουλάχιστον 
δεκαετίες συγκέντρωνε μεθοδικά έργα «ρωσικής 
πρωτοπορίας» δημιουργώντας μια περίφημη συλλογή 
η οποία διέσωσε από την καταστροφή και τη λήθη αυτό 
το εξαιρετικά σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής τέχνης 
του 20ου αιώνα. Σε πολλές περιπτώσεις αντιμετώπισε 
ιδιαίτερες δυσκολίες διότι το σταλινικό καθεστώς είχε 
θέσει σε απαγόρευση τα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας, 
επιβάλλοντας στην τέχνη το δόγμα του σοσιαλιστικού 
ρεαλισμού. Ο ίδιος πίστευε ότι η παραγνώριση της 
τέχνης της «ρωσικής πρωτοπορίας» ήταν ένα τραγικό 
λάθος και ότι «οι άνθρωποι θα την χρειάζονταν και θα 
την εκτιμούσαν κάποια μέρα». Το 1977 ο Κωστάκης 
έφυγε από τη Μόσχα και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα 
αφήνοντας στην Πινακοθήκη Τρετιακόφ ένα σημαντικό 
μέρος της συλλογής του. Πέθανε στην Αθήνα το 1990. 
Η συλλογή Κωστάκη στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης απαρτίζεται από 1277 έργα τέχνης (πίνακες ζω-
γραφικής, σχέδια, κατασκευές, κεραμικά κ.α.) σημαντι-
κών καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας, όπως οι Κ. 
Μαλέβιτς, Λ. Ποπόβα, Β. Τάτλιν, Α. Ρότσενκο, Ι. Κλιουν, 
Γ. Κλούτσις, Σ. Νικρίτιν, Ο. Ροζάνοβα, Β. Στεπάνοβα, Ν. 
Ουνταλτσόβα, Μ. Ματιούσιν, Π. Φιλόνοφ και πολλών άλ-
λων. Η συλλογή είναι αντιπροσωπευτική όλων των ρευ-
μάτων και των τάσεων της ρωσικής πρωτοπορίας, μιας 
από τις πιο ρηξικέλευθες και ενδιαφέρουσες περιόδους 
της παγκόσμιας τέχνης που άνθισε στη Ρωσία στις τρεις 
πρώτες δεκαετίες του 20ου  αιώνα. Η αγορά της συλλογής 
Κωστάκη έγινε από το ελληνικό δημόσιο το Μάρτιο του 
2000 και με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού περι-
ήλθε στο νεοϊδρυθέν Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
της Θεσσαλονίκης.

n ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ
Το διαμέρισμα του Γιώργου Κωστάκη στη Μόσχα ήταν στις 
δεκαετίες 1960 και 1970 άμεσα συνδεδεμένο με την απα-
γορευμένη τέχνη της πρωτοπορίας και λειτουργούσε σαν 
ένα ανεπίσημο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης. Διανοούμε-
νοι και καλλιτέχνες θυμούνται το περίφημο διαμέρισμα 
της λεωφόρου Βερνάτσκι, εκεί όπου σχεδόν καθημερινά 
συναντιόνταν οι πιο ανομοιογενείς παρέες: νέοι καλλι-
τέχνες, ξένοι διπλωμάτες και πολιτικοί, φοιτητές, συγ-
γραφείς και δημιουργοί. Σε ατμόσφαιρα δημιουργικής 
ευφορίας, με μουσική και βότκα, συζητούσαν περιβαλ-
λόμενοι από τοίχους καλυμμένους από την οροφή ως το 
δάπεδο με έργα ρωσικής πρωτοπορίας. Έργα που τα χρό-
νια εκείνα δεν θα μπορούσαν να βρίσκονται εκτεθειμένα 
πουθενά αλλού, εκτός από το διαμέρισμα του Κωστάκη. Ο 
τρόπος που η ρωσική πρωτοπορία επηρέασε ορισμένους 
νεότερους καλλιτέχνες, όπως τη Λίντια Μαστερκόβα, τον 
Φραντσίσκο Ινφάντε, τον Έντουαρντ Στέινμπεργκ κ.ά. δια-
μορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από την επαφή των καλλι-
τεχνών με τα έργα της ρωσικής πρωτοπορίας που βρίσκο-
νταν στο διαμέρισμα του Γιώργου Κωστάκη. Στα τετράδια 
των επισκεπτών του διαμερίσματος του Κωστάκη στις δε-
καετίες 1960 – 1970 διαβάζει κανείς συγκινητικές αφιε-
ρώσεις καλλιτεχνών, σπουδαστών, πολιτικών, ιστορικών 
και φιλότεχνων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι σημειώσεις 

του Μαρκ Σαγκάλ, του Ανρί Καρτιέ-Μπρεσόν, του Αντρέι 
Βάϊντα, της Μάγιας Πλισέτσκαγια, της κόρης του Καζιμίρ 
Μαλέβιτς Ούνα, της συζύγου του Βασίλι Καντίνσκι Νίνας, 
του Έντουαρντ Κέννεντι, του Ντέιβιντ Ροκφέλερ και πολ-
λών άλλων. Οι νέοι, τότε, Ρώσοι καλλιτέχνες Ανατόλι Ζβέ-
ρεφ, Βλαντίμιρ Γιάκοβλεφ, Φραντσίσκο Ινφάντε, Ολέγκ 
Βασίλιεφ, Λεφ Κροπιβνίτσκι, Αλεξάντρ Χαριτόνοφ, Ντμί-
τρι Πλαβίνσκι, Ίγκορ Μακαρέβιτς, Ίγκορ Βούλοχ, Λεονίντ 
Λαμμ κ.ά. σχεδιάζουν πρωτότυπες αφιερώσεις, όχι στο 
συλλέκτη, αλλά στον καλό φίλο και συμπαραστάτη Γιώργο 
Κωστάκη. n

1.  Συνέντευξη στην αυστριακή τηλεόραση, Μόσχα 1976, 
αρχείο οικογένειας Κωστάκη.

2.  Ρωσική Πρωτοπορία 1910-1930 – Η συλλογή Κωστάκη, 
επ. Άννα Καφέτση, κατάλογος έκθεσης, τόμος 1, σελ. 591-
611, Αθήνα 1995.
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Στη Royal Academy of Arts του Λονδίνου φιλοξενήθη-
καν –μέχρι τις 22 Ιανουαρίου- έργα της Συλλογής Κω-
στάκη, τα οποία παρουσιάστηκαν σε έκθεση με θέμα 
«Χτίζοντας την Επανάσταση: Αρχιτεκτονική και Τέχνη 
στη Ρωσία 1915 – 1935». 
Το πρώτο μέρος της έκθεσης αποτελούνταν από φωτο-
γραφίες αρχείου με ρωσικά κτίρια κονστρουκτιβιστι-
κής αρχιτεκτονικής από το Κρατικό Μουσείο Αρχιτε-
κτονικής της Μόσχας. Το δεύτερο από σχέδια, πίνακες 
και μακέτες από τη Συλλογή Κωστάκη και το τρίτο μέ-
ρος περιλάμβανε φωτογραφίες του Richard Pare.  
Η έκθεση, η οποία από την πρώτη στιγμή είχε προσελ-
κύσει το ενδιαφέρον των ιστορικών, επιμελητών και 
ευρωπαϊκών μουσεία, παρουσίασε την ιστορία και την 
πρόσληψη του ρωσικού αρχιτεκτονικού κονστρουκτιβι-
σμού αλλά και τη σχέση ζωγραφικής – αρχιτεκτονικής 
μέσα από μία νέα εικαστική αισθητική που έχει στόχο 
την εφαρμογή της στην αρχιτεκτονική. Η συγκεκριμέ-
νη έκθεση είχε παρουσιαστεί στο La Caixa Forum της 
Βαρκελώνης και της Μαδρίτης. Επόμενος σταθμός 
της θα είναι το Martin Gropius Bau στο Βερολίνο (5 
Απριλίου έως 8 Ιουλίου 2012). Πρόκειται για μία ακό-
μη διεθνή συνεργασία του ΚΜΣΤ το οποίο, στη βάση 
της Συλλογής Κωστάκη, ετοιμάζει το 2012 – 2013 μία 
νέα σημαντική συμπαραγωγή με την Tate Modern του 
Λονδίνου και το Μουσείο Stedelijk του Άμστερνταμ. n

1.  Άποψη αίθουσας από την έκθεση «Χτίζοντας την Επανά-
σταση: Αρχιτεκτονική και Τέχνη στη Ρωσία 1915-1935» La 
Caixa Forum, Βαρκελώνη, 2011

2.  Αλεξάντρ Ρότσενκο, Εκφραστικός ρυθμός, 1943-1944 
Γκουάς σε χαρτί, 64 X 172.7 εκ.  
ΚΜΣΤ_Συλλογή Κωστάκη

3.  O Γιώργος Κωστάκης στο διαμέρισμα του στη Μόσχα, 1974, 
Φωτο: Igor Palmin 

4.  Καζιμίρ Μαλέβιτς, Προσωπογραφία, περ. 1910 
Γκουας σε χαρτί, 27,7 x 27.7 εκ.  
ΚΜΣΤ_Συλλογή Κωστάκη

5.  Ελ Λισίτσκι, Χωρίς Τίτλο, (Προσχέδιο για μνημείο στο Ρόζα 
Λούξεμπουρκ), 1919-1920 
Γκουάς, μολύβι και μελάνι σε χαρτί, 10 x 10 εκ. 
ΚΜΣΤ_Συλλογή Κωστάκη

6.  Σολομών Νικρίτιν, Γυναίκα που πίνει, 
1927-1928, Λάδι σε μουσαμά, 176 X 176 εκ.  
ΚΜΣΤ_Συλλογή Κωστάκη

7.  Λιουμπόβ Ποπόβα, Ζωγραφικό αρχιτεκτόνημα, 1918 
Λάδι σε μουσαμά, 58,3 x 71,1 εκ. 
ΚΜΣΤ_Συλλογή Κωστάκη
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ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΕΡΝΕΙ 
ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
Στον κλάδο της εξοικονόμησης ενέργειας και 
της πράσινης ανάπτυξης στρέφουν το βλέμμα 
τους ολοένα και περισσότεροι νέοι μηχανικοί, 
καθώς -παρά την κρίση- ο συγκεκριμένος 
τομέας φαίνεται ότι εξακολουθεί να προσφέ-
ρει επαγγελματική προοπτική, ακόμη και στη 
χειμαζόμενη αγορά εργασίας της Ελλάδας. 
Ορμώμενοι και από τις εκτιμήσεις πρόσφατης 
έρευνας του Τεχνικού Επιμελητηρίου (ΤΕΕ), 
βάσει της οποίας η εξοικονόμηση ενέργειας 
στα κτήρια/βιομηχανία μπορεί να δημιουργή-
σει μέχρι το 2020 έως και 33.000 θέσεις ερ-
γασίας ετησίως, οι απόφοιτοι των ελληνικών 
πολυτεχνείων βλέπουν τον κλάδο πιο «ζεστά». 
Στο μεταξύ, αν και η Ελλάδα έχει σήμερα το 
χαμηλότερο ποσοστό πράσινης απασχόλησης 
στην Ε.Ε, ωστόσο «το 3% της ανεργίας απορ-
ροφάται ήδη σε ‘’πράσινα’’ επαγγέλματα», 
όπως αναφέρεται σε εργασία των μεταπτυχια-
κών φοιτητριών του Τμήματος Πολιτικών Μη-
χανικών ΑΠΘ, Θεοφίλης Αποστόλα και Ειρήνης 
Κεμεντσετσίδου. Στην εργασία, που θα παρου-
σιαστεί αύριο, σε εκδήλωση της Πολυτεχνικής 
Σχολής και πραγματοποιήθηκε με υπεύθυνο 
καθηγητή τον Α.Νανιόπουλο, υπογραμμίζεται 
ακόμη ότι τα δεδομένα αυτά αναμένεται να 
βελτιωθούν, καθώς η Ελλάδα θα πρέπει να 
ενσωματώσει τις κοινοτικές οδηγίες περιβαλ-
λοντικής προστασίας. «Τα τελευταία χρόνια, η 
χρηματοδοτική πολιτική της ΕΕ έχει κατεύθυν-
ση προς την περιβαλλοντική έρευνα/τεχνολο-
γία/επενδύσεις/υποδομές. Αυτό στοχεύει στην 
αύξηση του ποσοστού όσων απασχολούνται 
σε ‘’πράσινες’’ θέσεις εργασίας και πρέπει 
να αξιοποιηθεί στο έπακρον από την Ελλάδα, 
ως διέξοδος στην κρίση. Η υιοθέτηση πολιτι-
κών, που στοχεύουν στην πράσινη ανάπτυξη, 
αποτελεί λύση στο ενεργειακό και οικονομικό 
πρόβλημα της χώρας», υπογραμμίζουν οι δύο 
μεταπτυχιακές φοιτήτριες. Μιλώντας η Ειρήνη 
Κεμεντσετσίδου επισημαίνει ότι, βάσει στοι-
χείων, που αναλύθηκαν στο πλαίσιο της ερ-
γασίας, «προκύπτει με αριθμητικά δεδομένα 
ότι, στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, 
υπάρχει επαγγελματικό αντικείμενο με προ-
οπτικές για τους μηχανικούς». Προσθέτει ότι 
στο πλαίσιο της επαγγελματικής της πορείας, 
που τώρα ξεκινάει, θα ήθελε να ενσωματώσει 
την ενεργειακή εξοικονόμηση ως συμπληρω-
ματικό κομμάτι στον τρόπο σχεδιασμού ενός 
κτηρίου. Θα επιδιώξει να εργαστεί στην Ελλά-
δα; «Θα ήθελα να προσπαθήσω στην Ελλάδα. 
Αν, όμως, τα πράγματα εδώ είναι πολύ άσχημα, 
θα χρειαστεί να εξετάσω και τη λύση του εξω-
τερικού», λέει. Από την πλευρά της, η Θεοφίλη 
Αποστόλα δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις μετα-
πτυχιακές σπουδές της στο εξωτερικό, οπότε 
δεν την έχει απασχολήσει άμεσα η εύρεση ερ-
γασίας. «Αυτό όμως, που διαπιστώνω τόσο από 
συζητήσεις συμφοιτητών, όσο και από αγγελίες 
εργασίας, είναι ότι ο ενεργειακός κλάδος έχει 
ζήτηση», σημειώνει. Βάσει προβλέψεων του 
ΤΕΕ, στο πλαίσιο του στόχου για εξοικονόμηση 
ενέργειας στα κτήρια κατά 20%+20% το 2020-
2030, προκύπτει ότι: οι βιώσιμες θέσεις ερ-
γασίας του τεχνικού κόσμου, που δύνανται να 
δημιουργηθούν από εξοικονόμηση ενέργειας 
ανέρχονται σε 10.500-12.000 ετησίως στο υφι-
στάμενο κτηριακό απόθεμα, συν 12.000 κάθε 
χρόνο από την ενεργειακή επιθεώρηση λεβη-
τοστασίων/κλιματιστικών εγκαταστάσεων, συν 

7000-10.000 από την ενεργειακή πιστοποίηση 
κτηρίων.
Η Καθημερινή, με πληρ. από το ΑΠΕ-ΜΠΕ 19/1/2012)

ΜΕΧΡΙ 239% ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μέχρι και κατά 239% αυξάνονται, σε βάθος 
χρόνου, οι ασφαλιστικές εισφορές της τε-
λευταίας από τις 14 ασφαλιστικές κατηγορί-
ες, στις οποίες εντάσσονται υποχρεωτικά οι 
μηχανικοί, μετά τις προωθούμενες αλλαγές 
στον τρόπο ασφάλισής τους. Αυτό κατήγγειλαν 
μηχανικοί της Κ.Μακεδονίας, που συγκεντρώ-
θηκαν έξω από τα γραφεία του ασφαλιστικού 
τους ταμείου (ΤΣΜΕΔΕ), στη Θεσσαλονίκη, 
επικαλούμενοι στοιχεία από το Αναλογιστικό 
Παρατηρητήριο ΤΣΜΕΔΕ του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου (ΤΕΕ). Οι μηχανικοί, που απάντησαν 
στο σχετικό κάλεσμα του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Κ.Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), πραγματοποί-
ησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και συμβο-
λική κατάληψη του κτηρίου, χαρακτηρίζοντας 
ως «απαράδεκτες» τις αυξήσεις των Ασφαλι-
στικών εισφορών τους, σε μια περίοδο που χι-
λιάδες μηχανικοί έχουν μείνει άνεργοι ή είδαν 
το εισόδημά τους να μειώνεται δραματικά. Οι 
συγκεντρωμένοι διένειμαν κείμενο θέσεων, 
στο οποίο υπογραμμίζεται ακόμη ότι το Ενιαίο 
Ταμείο Ανεξάρτητα Αυτοαπασχολούμενων και 
ιδίως το ΤΣΜΕΔΕ, «δεν αντιμετωπίζει ταμεια-
κά προβλήματα, είναι πλεονασματικό (με πλε-
όνασμα 140 εκατ. στο εννεάμηνο 2011) και δεν 
επιχορηγήθηκε ποτέ από την πολιτεία, η οποία 
μάλιστα του οφείλει 400 εκατ. από την τριμερή 
χρηματοδότηση». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Τάσος Κονακλίδης, μετέφερε την αποφασι-
στικότητα των μηχανικών της Κ.Μακεδονίας 
να συνεχίσουν τον αγώνα τους, ενώ εξέφρασε 
τη βεβαιότητα ότι οι κινητοποιήσεις θα έχουν 
θετική έκβαση.
(Καθημερινή 19/1/2011)

ΚΑΙ ΝΕΑ «ΒΟΥΤΙΑ» ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΑΔΕΙΕΣ
Νέα συρρίκνωση παρουσίασε η οικοδομική 
δραστηριότητα στη χώρα το Σεπτέμβριο, με τις 
οικοδομικές άδειες να υποχωρούν κατά 7,7%, 
σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που έδωσε 
σήμερα στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΣΤΑΤ. Ειδικότε-
ρα, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής 
Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύ-
νολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκ-
δοθείσες οικοδομικές άδειες, διαμορφώθηκε 
το Σεπτέμβριο του 2011 σε 3.663 οικοδομικές 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 653,6 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 2.397,6 χιλιάδες m3 όγκου. 
Παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 7,7% στον 
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 26,9% 
στην επιφάνεια και κατά 22,0% στον όγκο, σε 
σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Το μέ-
γεθος Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας 
διαμορφώθηκε σε 3.647 οικοδομικές άδειες, 
που αντιστοιχούν σε 635,8 χιλιάδες m2 επιφά-
νειας και 2.330,9 χιλιάδες m3 όγκου. Παρου-
σίασε δηλαδή, μείωση κατά 7,1% στον αριθμό 
των οικοδομικών αδειών, κατά 23,8% στην 
επιφάνεια και κατά 21,7% στον όγκο, σε σχέση 
με τον αντίστοιχο μήνα του 2010. Αντίστοιχα, το 
μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστη-
ριότητας διαμορφώθηκε σε 16 οικοδομικές 
άδειες, που αντιστοιχούν σε 17,8 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 66,7 χιλιάδες m3 όγκου. Το πο-
σοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής 
Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο 
για το Σεπτέμβριο του 2011 είναι 2,8%.
(Ναυτεμπορική 16/1/2011)

ΑΥΞΗΣΗ 2,5% ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΤΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ
Αυξήθηκαν κατά 1% οι τιμές των οικοδομι-
κών υλικών το Δεκέμβριο, ενώ στο σύνολο του 

2011 οι ανατιμήσεις ανήλθαν σε 2,5%. Σύμφω-
να με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον περασμέ-
νο Δεκέμβριο καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: 
πετρέλαιο κίνησης- Diesel (9,3%), σωλήνες 
πλαστικοί- συνθετικοί- ινοτσιμέντου (7,9%), 
ασφαλτικό γαλάκτωμα (7,1%), τούβλα (5,8%), 
βάνες ορειχάλκινες (5,7%), σωλήνες χαλκού 
(5%), διακόπτες (4,4%), πλαστικούς σωλήνες 
(3,8%), ξυλεία oικοδομών (3,5%), κυκλοφο-
ρητές (3,2%), αγωγούς χάλκινους (3,2%), πλα-
στικό- ακρυλικό νερού (3%), ηλεκτρική ενέρ-
γεια (2,8%), ασφαλτόπανα (2,7%), κεραμίδια 
(2,7%), τσιμεντόπλακες (2,4%), πρίζες (2,4%), 
νεροχύτες (2,1%), καυστήρες ντίζελ και αερίου 
(2,1%), εξηλασμένη πολυστερίνη- πολυστερό-
λη- πολυουρεθάνη (2%) και πίνακες διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος (1,9%). Αντίθετα, μειώ-
θηκαν οι τιμές σε: γυψοσανίδες (-2,2%), μηχα-
νισμούς γκαραζόπορτας (-1,3%) και ανελκυ-
στήρες (-1,3%). Επιπλέον, ο γενικός δείκτης 
τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κα-
τοικιών, σημείωσε αύξηση 1% το Δεκέμβριο 
2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Δεκεμβρίου 2010, έναντι αύξησης 3,6% που 
σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δει-
κτών του 2010 προς το 2009. Ο γενικός δείκτης 
το Δεκέμβριο 2011, σε σύγκριση με το δείκτη 
του Νοεμβρίου 2011, σημείωσε αύξηση 0,1% 
έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2010. 
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρί-
ου 2011- Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς 
τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 
2010- Δεκεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξη-
ση 2,5% έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε 
κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμε-
νων δωδεκαμήνων.
(isotimia.gr 20/1/2012)

ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΣΑΛΕΜ

Πηγή φωτογραφίας: ιστοσελίδα «Αγγελιοφόρου». 
Η εικονιζόμενη οικία Σαλέμ, ευρύτερα γνωστή ως 
«ιταλικό προξενείο», παραμένει επί χρόνια εγκατα-
λειμμένη στη φθορά του χρόνου, αλλά κάτι φαίνεται 
να αλλάζει. Με επιστολή του στον επίτιμο πρόξενο 
της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη, ο αρμόδιος αντιδήμαρ-
χος, Ανδρέας Κουράκης, γνωστοποιεί τη διάθεση του 
δήμου να συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης δι-
ατήρησης και στην επισκεψιμότητα.

Ελπίδες για την αποκατάσταση του παλιού κτι-
ρίου του ιταλικού προξενείου, επί της οδού Β. 
Όλγας 20, δημιουργούνται, μετά την πρόσφατη 
αλληλογραφία μεταξύ του δήμου Θεσσαλονί-
κης και του επίτιμου προξένου της Ιταλίας στη 
Θεσσαλονίκη. Η οικία Σαλέμ, ευρύτερα γνωστή 
ως «ιταλικό προξενείο», παραμένει εγκατα-
λειμμένη στη φθορά του χρόνου, αν και το κτί-
ριο είναι ένα από τα λιγοστά που απέμειναν για 
να θυμίζουν το δρόμο των Εξοχών της άλλοτε 
πολυεθνικής και πολυπολιτισμικής Θεσσα-
λονίκης. Συγκεκριμένα, με επιστολή του στον 
επίτιμο πρόξενο της Ιταλίας στη Θεσσαλονίκη, 
ο αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεο-
δομίας και Δικτύων, Ανδρέας Κουράκης, γνω-
στοποιεί τη διάθεση του δήμου, «με αφορμή 
και τον εορτασμό των 100 ετών από την απε-
λευθέρωση της πόλης της Θεσσαλονίκης, να 
συμβάλει στη βελτίωση της κατάστασης δια-
τήρησης και στην επισκεψιμότητα σημαντικών 
μνημείων της πόλης». Όπως σημειώνεται χα-
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ρακτηριστικά, το κτίριο στην οδό Β. Ολγας ήδη 
από το 1977 χαρακτηρίστηκε έργο τέχνης, που 
χρήζει ειδικής κρατικής προστασίας με τον 
περιβάλλοντα χώρο του. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. 
Κουράκης ζητά να ενημερωθεί εάν το προξε-
νείο συμφωνεί να είναι επισκέψιμο ένα τμήμα 
του ακινήτου, που θα μπορούσε να λειτουργεί 
ως εκθεσιακός χώρος και για το λόγο αυτό να 
είναι προσβάσιμο για το κοινό. Παράλληλα, 
ζητά να ενημερωθεί κατά πόσο το προξενείο 
μπορεί οικονομικά να καταβάλει τη δαπάνη 
στερέωσης και συντήρησης του κτιρίου.
(Αγγελιοφόρος 22/1/2012)

ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ ΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
«ΜΑΤΙΑ» ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Η ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά, οι κυβερνή-
σεις, αλλά και οι οικολογικές οργανώσεις ανα-
μένουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη λειτουργία 
του πρώτου υβριδικού ενεργειακού έργου, στη 
γηραιά ήπειρο που κατασκευάζεται αυτή τη 
στιγμή στο νησί της Ικαρίας. Από την επιτυ-
χή λειτουργία του πιλοτικού αυτού έργου που 
συνδυάζει δύο μορφές Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας εξασφαλίζοντας επάρκεια και αυ-
τονομία με χαμηλό κόστος, θα εξαρτηθεί σε 
μεγάλο βαθμό και το μέλλον της ενεργειακής 
αγοράς στην Ευρώπη. Ήδη μάλιστα η κυβέρ-
νηση της Δανίας επισήμως έχει δηλώσει ότι 
από την επιτυχία της Ικαρίας θα εξαρτηθεί και 
η αλλαγή πλεύσης της δανικής πολιτικής στα 
υβριδικά ενεργειακά έργα. Οι Δανοί ήδη εξε-
τάζουν τη δυνατότητα κατασκευής μικρού τε-
χνητού νησιού έξω από την Κοπεγχάγη για την 
εγκατάσταση υβριδικού σταθμού. Με ανάλογο 
ενδιαφέρον αντιμετωπίζουν το έργο κι άλλες 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Το πρωτοπόρο έργο 
που υλοποιείται από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. 
έχει και ευρύτερο οικονομικό ενδιαφέρον για 
την ελληνική κυβέρνηση. Όπως έχει δηλώσει 
ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνστα-
ντίνου, η διαδικασία των αποκρατικοποιήσεων 
θα ξεκινήσει από τις θυγατρικές της ΔΕΗ και 
η επιτυχία του έργου στην Ικαρία θα «προικί-
σει» ουσιαστικά τη ΔΕΗΑΝ ανεβάζοντας τόσο 
το επενδυτικό ενδιαφέρον όσο και την αξία του 
χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Το έργο έχει κό-
στος 40 εκατομμύρια ευρώ και αναμένεται να 
έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2012. Στα 
άμεσα οφέλη του είναι και η ώθηση που ανα-
μένεται να δώσει στην ανάπτυξη της τοπικής 
οικονομίας μιας «ξεχασμένης» περιοχής της 
χώρας, αφού θα εξασφαλίσει, σε αυτήν την 
εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία, έναν 
σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας για τους κα-
τοίκους του νησιού, τόσο στη φάση κατασκευής 
όσο και στη φάση της λειτουργίας. Επιπλέον, το 
νησί «προικίζεται» από τη ΔΕΗΑΝ και με ένα 
εκτεταμένο οδικό δίκτυο αξίας 4,5 δισ. ευρώ 
καθώς και αντιπλημμυρικά έργα, από την ανα-
βάθμιση του υπάρχοντος δικτύου της ΔΕΗ και 
την ανάπτυξη νέου δικτύου μεταφοράς, ύψους 
4 εκατ. ευρώ καθώς και από τη δημιουργία ενός 
νέου δικτύου οπτικών ινών για την εποπτεία και 
τη ρύθμιση από όλες τις πηγές, της παραγωγής 
ενέργειας του νησιού. Όλα αυτά αναμένεται να 
αναβαθμίσουν και το τουριστικό προφίλ του 
ακριτικού νησιού του ανατολικού Αιγαίου και να 
επιτρέψουν και την προσέλκυση επιπλέον αριθ-
μού τουριστών, καθώς και να βάλουν την Ικαρία 
ψηλά στη λίστα προορισμών του επιστημονικού 
τουρισμού, κάτι που αποδεικνύεται ήδη από 
πρόσφατες επισκέψεις φοιτητών και καθηγη-
τών Πολυτεχνικών Σχολών. Η επιτυχής κατα-
σκευή και λειτουργία του καινοτόμου Υβριδικού 
Ενεργειακού έργου Ικαρίας μπορεί να λειτουρ-
γήσει ως πιλότος για την υιοθέτηση παρόμοιας 
μορφής σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε μεγαλύτερη κλίμακα, σε ενεργειακά 
αυτόνομα, μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, 
όπως η Κρήτη, η Λέσβος και η Ρόδος.
(Ημερησία 6/1/2012)

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ …ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Πηγή φωτογραφίας: ιστοσελίδα «Βήματος». Με τις 
νέες τεχνολογίες δεν υπάρχει πια άγονη γη, αφού 
ρύζι φυτρώνει μέσα σε θαλασσινό νερό και οι αγρό-
τες ποτίζουν …από το κινητό τους, χάρη σε μικρο-
μόντεμ! 

Στις 30 Ιουνίου 2010 η καλιφορνέζικη εταιρεία 
βιοτεχνολογίας Ceres (βλ. www.ceres.net) 
ανακοίνωσε ότι βρήκε τον τρόπο να καλλιεργεί 
ρύζι σε... θαλασσόνερο, αλλά και Arabidopsis 
Thaliana (το αγριόχορτο που έχει μελετηθεί 
περισσότερο απ’ οποιοδήποτε άλλο φυτό), 
καθώς και ένα είδος κεχριού, το λεγόμενο 
σουίτσγκρας (switchgrass), με σκοπό την πα-
ραγωγή φυτών για την παραγωγή αιθανόλης. 
Η απίστευτη αυτή αντοχή των φυτών στην αλ-
μύρα οφείλεται σε ένα γονίδιο που τους προ-
στέθηκε […] Βεβαίως, και προς το παρόν, η 
διάθεση τέτοιων «αλμυράντοχων φυτών» από 
μία μόνο εταιρεία δεν επιτρέπει κλιμάκωση 
του ονείρου καλλιέργειας κάθε είδους εδά-
φους. Υπάρχει όμως και η εναλλακτική λύση 
της καλλιέργειας χωρίς... έδαφος, μέσω της 
υδροπονίας (βλ.www.tovima.gr/society) και 
της αεροπονίας (βλ. www.tovima.gr/science). 
Η τεχνογνωσία γι’ αυτές τις υπεραποδοτικές 
νέες μεθόδους καλλιέργειας υπάρχει πλέον 
και στη χώρα μας. Ενδεικτικά, για τη μεν υδρο-
πονία μπορείτε να μάθετε από τον τεχνοβλαστό 
Geomations ΑΕ του Γεωπονικού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών (βλ. www.geomations.com, καθη-
γητής Ν. Σιγριμής), για δε την αεροπονία από 
το ΤΕΙ Μεσολογγίου (βλ. www.theka.teimes.
gr,καθηγητής Γ. Σαλάχας).  […] 
Μολονότι το κράτος παρέχει πλέον εκτάσεις 
προς καλλιέργεια σε νέους αγρότες, δεν είναι 
πολλοί εκείνοι που κάνουν το βήμα «επιστρο-
φής στη φύση». Οικονομικά αυτό ακούγεται 
αδιανόητο για μια νεολαία που μαστίζεται από 
την ανεργία. Κοινωνικά όμως είναι κατανοητό 
το ότι η αποκοπή από τη ζωή της πόλης φοβί-
ζει. Το σλόγκαν «το χωράφι σε θέλει να είσαι 
συνέχεια εκεί» λειτουργεί ιδιαίτερα αποτρε-
πτικά. Δεν θα ήταν όμως έτσι αν ο έλεγχος του 
χωραφιού και τα ποτίσματα ήταν «του χεριού 
σου και από μακριά»! Αυτό ακριβώς είναι που 
επέτυχε ένας ινδός γιος αγρότη, ο Santosh 
Ostwal, και σάρωσε τα διεθνή βραβεία και-
νοτομίας της Nokia, της Lockheed-Martin και 
του San Jose Tech Museum της Καλιφόρνιας: 
δημιούργησε ένα πρόγραμμα ελέγχου μέσω 
κινητών τηλεφώνων και ένα μικρο-μόντεμ που 
μπαίνει στην αντλία του νερού. Το σύστημα 
Nano-Ganesh (όπως ονομάζεται) επιτρέπει 
στον αγρότη να στέλνει έναν κωδικό που ανοί-
γει ή κλείνει την αντλία νερού, καθώς και την 
ηλεκτρική τροφοδοσία της. Γενικά, το σύστημα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το τηλε-ανα-
βόσβημα οποιασδήποτε ηλεκτρικής εγκατά-
στασης. Τεχνικά, βασίζεται σε μετάδοση της 
πληροφορίας κατά DTMF και την αποκωδικο-
ποίησή της, τον έλεγχο της αντλίας/συσκευ-
ής με μονάδα πολυπλεξίας και την παροχή 
χαμηλόσυχνων ταλαντώσεων. Επίσης, μπορεί 
να συνδυαστεί με συσκευή που στέλνει σήμα 
συναγερμού στον αγρότη αν κάποιος αποπει-
ραθεί να κλείσει το μόντεμ, την καλωδίωση ή 
και την ίδια την αντλία. Το όλο σύστημα έχει 
δοκιμασθεί με επιτυχία από 5.000 αγρότες 

του κρατιδίου Gujarat της Ινδίας και παρέχε-
ται από την εταιρεία Ossian Agro (βλ. www.
nanoganesh.com). Ο τηλεπικοινωνιακός κο-
λοσσός της Ινδίας Tata Teleservices ετοιμάζε-
ται τώρα να παρέχει αυτή την υπηρεσία σε όλη 
την ινδική ύπαιθρο, που έχει 14,1 εκατομμύρια 
αγροτικές αντλίες. 
(Βήμα Science 22/1/2012)

ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η αντιμετώπιση του οξύτατου κυκλοφοριακού 
προβλήματος της Θεσσαλονίκης, βρίσκεται 
ψηλά ψηλά στην ατζέντα του κεντρικού δήμου, 
για το 2012. Ο δήμος πρόκειται, με... χίλιους δυο 
τρόπους, να προωθήσει τη δημιουργία θέσεων 
στάθμευσης, ώστε να απελευθερωθούν οι δρό-
μοι από τα παράνομα παρκαρισμένα ΙΧ και να δι-
ευκολυνθεί η κυκλοφορία. Εξάλλου, σύντομα θα 
θεσμοθετηθεί το Σώμα Ελεγκτών, το οποίο θα 
αποτελείται από διοικητικούς δημοτικούς υπαλ-
λήλους, που θα συνεργάζεται και θα συνεπικου-
ρεί τη δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης, για τη 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Όπως εξηγεί ο 
αντιδήμαρχος Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομί-
ας και Δικτύων Θεσσαλονίκης, Ανδρέας Κουρά-
κης, ο δήμος ζήτησε να μεταφερθεί η αρμοδιό-
τητα για την κατασκευή χώρων στάθμευσης από 
το υπουργείο Υποδομών στο δήμο Θεσσαλονίκης. 
Πρόκειται για τον έναν από τους τρεις δήμους σε 
όλη την Ελλάδα -οι άλλοι δύο είναι της Αθήνας 
και του Πειραιά- οι οποίοι δεν επιτρέπεται, με 
βάση το ισχύον νομικό καθεστώς, να κατασκευ-
άσουν πάρκινγκ. Έτσι, στο νομό Θεσσαλονίκης, 
όλοι οι δήμοι πλην του κεντρικού μπορούν να 
προχωρήσουν σε διαγωνισμό για την κατασκευή 
γκαράζ. «Αυτό το καθεστώς πρέπει επιτέλους να 
αλλάξει. Εχουμε κάνει κρούση στον υφυπουργό 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γιάννη Μα-
γκριώτη, ο οποίος είναι απόλυτα σύμφωνος με το 
αίτημά μας και δεσμεύτηκε ότι θα το προωθήσει 
άμεσα», σημειώνει ο κ. Κουράκης. Σήμερα στο 
δήμο Θεσσαλονίκης υπάρχουν είκοσι θεσμο-
θετημένοι χώροι στάθμευσης, όπου δεν έχουν 
κατασκευαστεί πάρκινγκ, ενώ έχουν καταγραφεί 
ακόμα 34 χώροι, όπου μπορεί να διερευνηθεί η 
δυνατότητα κατασκευής υπόγειου σταθμού. Οι 
υπηρεσίες του δήμου Θεσσαλονίκης διερεύ-
νησαν την καταλληλότητα, από πολεοδομική 
άποψη, δημοτικών οικοπέδων για την ανέγερση 
σταθμών αυτοκινήτων. Στο πλαίσιο αυτό, κατάρ-
τισαν έναν κατάλογο οικοπέδων που είναι άρτια 
και οικοδομήσιμα, έτσι ώστε να είναι εφικτή η 
έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδει-
ών. Πρόκειται για 18 οικόπεδα, τα οποία έχουν 
εμβαδόν που κυμαίνεται από 130 έως 1.100 τ.μ. 
Από τα 18 οικόπεδα προτείνονται επτά ως κα-
τάλληλα προς ανέγερση πολυώροφων σταθμών 
αυτοκινήτων, συμβατικών ή αυτοματοποιημέ-
νων, ο συνολικός αριθμός θέσεων των οποίων 
θα εκτιμηθεί κατόπιν προκαταρκτικής μελέτης. 
Τέσσερα δημοτικά οικόπεδα κρίνονται κατάλλη-
λα, αλλά με επιφύλαξη για τη συγκεκριμένη χρή-
ση, ενώ τα υπόλοιπα επτά προτείνεται να διατη-
ρηθούν αδόμητα, προκειμένου να αξιοποιηθούν 
για την κάλυψη άλλων κοινωφελών αναγκών. Τα 
επτά κατάλληλα οικόπεδα βρίσκονται: 1) πλα-
τεία Δημοκρατίας, 2)Ολυμπιάδος, 3) Κηφισιά 
Οικοδομικό Τετράγωνο Γ 130 Β, 4) Γιάννη 
Αγγέλου, 5) Κατσιμίδη – Περδίκκα, 6) Θάλητος 
και 7) Νικηφόρου Φωκά. Τα τέσσερα οικόπεδα 
που κρίνονται κατάλληλα, αλλά με επιφύλαξη 
βρίσκονται: 1) Καρακάση – Στρωμνίτσης, 2) Γρη-
γορίου Ε’ – Μελενίκου, 3) Χαλκιδικής, 4) Τήλου.
(Αγγελιοφόρος 23/1/2012)
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Δ/νση στην Αθήνα είναι ένα σχήμα διοίκη-
σης δυσλειτουργικό, που θα δημιουργήσει 
προβλήματα στην εκτέλεση των έργων και θα 
οδηγήσει σε πλημμελείς ελέγχους και ανεξέ-
λεγκτα κόστη κατασκευών και συντήρησης, 
πολύ μεγαλύτερα από την όποια πολύ μικρή 
μείωση του λειτουργικού κόστους που ενδε-
χομένως θα επιτευχθεί. Προβλήματα επίσης 
θα δημιουργούσε και η υπαγωγή οποιουδή-
ποτε Τμήματος της Τεχνικής Υπηρεσίας σε 
διαφορετική Δ/νση (εκτός από Τεχνική) ή σε 
Μονάδα Διοικητικών Υπηρεσιών, καθώς σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία των δημοσίων έργων 
δεν είναι δυνατόν η Προϊσταμένη Αρχή μιας  
Τεχνικής Υπηρεσίας (Δ/ντης) να μην ανήκει 
στον κλάδο των ΠΕ Μηχανικών. 
Κατά συνέπεια στο νέο οργανισμό του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ, η Τεχνική Υποδιεύθυνση Θεσσαλονί-
κης και η Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης 
στη Αθήνα πρέπει να διατηρήσουν και να ενι-
σχύσουν την παρουσία τους, ώστε να αξιοποι-
ήσουν το δυναμικό και την εμπειρία τους προς 
όφελος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ κ.λπ., κα-
τέχοντας και οι δύο θέση Διευθύνσεων, όπως 
άλλωστε εισηγήθηκε κεντρικά στη Διοίκηση 
του Ιδρύματος η Διεύθυνση Τεχνικής  και Στέ-
γασης και η Γενική Διεύθυνση Οικονομοτε-
χνικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ. 

n Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ:  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟ-
ΓΩΝ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ 
Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου διεξήχθησαν 
οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής του 
Σ.ΜΕ.Δ.Ε.ΚΕ.Μ. Από την καταμέτρηση των 
αποτελεσμάτων προέκυψαν τα παρακάτω απο-
τελέσματα:
α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ψήφισαν : 94
Έγκυρα : 92
Λευκά : 1
Άκυρα : 1
Οι υποψήφιοι έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:
1.Τοκατλίδης Αριστοτέλης, Πολ. Μηχ/κός, 44
2.Τσακούμης Γεώργιος, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός,27
3.Mιχαλάκας Ζήσης, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός, 24
4.Καμπίτσης Γεράσιμος, Μηχ/γος Μηχ/κός,19
5.Στρακαλής Βασίλειος, Πολ. Μηχ/κός,18
6.Πίλτσης Ιωάννης, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός,17
7.Μουρμουρής Πανταζής (Άκης), Αγρ. Τοπ. 
Μηχ/κός,16
Και οι επτά υποψήφιοι εκλέγονται στο Δ.Σ. του 
Συλλόγου.
β. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή
Ψήφισαν : 94
Έγκυρα : 91
Λευκά : 1
Άκυρα : 2
Οι υποψήφιοι έλαβαν τις παρακάτω ψήφους:
1. Ντώνας Ρωμύλος, Πολ. Μηχ/κός, 39
2. Αυδής Φαίδρος, Αρχιτέκτων Μηχ/κός, 30
3. Βαρβάνης Αθανάσιος, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός, 22
Και οι τρεις υποψήφιοι εκλέγονται στην Ε.Ε. 
του Συλλόγου.
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συ-
γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Τοκατλίδης Αριστοτέλης, Πολ. Μηχ/κός, Πρό-
εδρος Δ.Σ.
Τσακούμης Γεώργιος, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός, Αντι-
πρόεδρος Δ.Σ.
Μουρμουρής Πανταζής (Άκης), Αγρ. Τοπ. Μηχ/
κός, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
Mιχαλάκας Ζήσης, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός, Ταμίας
Καμπίτσης Γεράσιμος, Μηχ/γος Μηχ/κός, Μέ-
λος
Στρακαλής Βασίλειος, Πολ. Μηχ/κός, Μέλος
Πίλτσης Ιωάννης, Αγρ. Τοπ. Μηχ/κός, Μέλος.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

ΤΕΥΧΟΣ

n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. : ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 
ΜΕ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕ-
ΝΩΝ
 Όπως επανειλημμένως είχαμε πει, σε συνέ-
χεια των επαφών που έγιναν με την πολιτική 
ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, η τροπολογία που κατα-
τέθηκε πρόσφατα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
εξαιρεί από την απαίτηση σύνταξης εξαρτη-
μένου τοπογραφικού διαγράμματος μόνο τις 
περιπτώσεις σύστασης καθέτου και οριζοντίου 
ιδιοκτησίας σε εντός σχεδίου ακίνητα.
Το πλέον σημαντικό στοιχείο που φέρνει αυτή 
η τροπολογία είναι ότι επίσημα πια για πρώτη 
φορά σε νόμο του κράτους καταγράφεται ότι 
«όπου στην κείμενη νομοθεσία προβλέπε-
ται η υποχρέωση επισύναψης τοπογραφικού 
διαγράμματος σε συμβόλαιο, εφεξής νοείται 
τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το 
κρατικό σύστημα συντεταγμένων». 
Δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν εφησυχάζουμε 
ούτε λεπτό, η προσπάθεια συνεχίζεται και με 
ακόμα μεγαλύτερη ένταση.
 
n ΕΜΔΥΔΑΣ/ΚΜ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ ΤΟΥ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ
Έγγραφο προς τον κ. Ροβέρτο Σπυρόπουλο, 
Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Κύριε Διοικητά,
H Τεχνική Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, είναι μια μονάδα που έχει στην αρ-
μοδιότητά της όλα τα έργα και τις υποδομές 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη Βόρεια Ελλάδα, από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1960. 
Μέχρι και σήμερα εξυπηρετεί τις ανάγκες 
σε κτίρια, εξοπλισμό, ιατρικά μηχανήματα, 
ιατρεία, ακτινολογικά κ.λπ., των Διοικητικών 
και Υγειονομικών Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
της Βόρειας Ελλάδας. Είναι υπεύθυνη για την 
εκπόνηση, επίβλεψη και διαχείριση έργων, 
όπως:  η μελέτη, κατασκευή και συντήρηση 
κτιρίων Διοικητικών και Υγειονομικών μονά-
δων, τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστή-
ματα (ΟΠΣ), η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση, 
ο έλεγχος εργατικών δαπανών δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων,  η διαχείριση ιδιόκτητων ακι-
νήτων π.χ. Μακεδονία Παλλάς κ.α.. Πρόσφατα, 
περιήλθαν στην αρμοδιότητά της οι υποδομές 
όλων των ασφαλιστικών φορέων που ενσω-
ματώθηκαν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ενώ αναμένεται 
η οριστική απόφαση με την οποία η Τεχνική 
Υπηρεσία (Τεχνική Δ/νση στην Αθήνα και Τε-
χνική Υ/νση Θεσσαλονίκης) αναλαμβάνει την 
τεχνική υποστήριξη τμήματος των υποδομών 
του Ενιαίου Φορέα Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την 
ευθύνη για τον έλεγχο του κόστους των αντι-
στοίχων υποδομών υγείας. 
Είναι προφανές ότι πρόκειται για μια υπηρε-
σία με πληθώρα αντικειμένων που με τη συρ-
ρίκνωση φορέων και την εφαρμογή νέων συ-
στημάτων αναλαμβάνει νέες εξειδικευμένες 
αρμοδιότητες και ευθύνες. Ο ρόλος λοιπόν 
της Τεχνικής Υπηρεσίας, γίνεται κρισιμότερος 
και δεν πρέπει να υποβαθμιστεί στο νέο οργα-
νισμό του ΙΚΑ ΕΤΑΜ .
Η δημιουργία Τμήματος στη Θεσσαλονίκη με 
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Συνεχίζεται, στο τρέχον φύλλο του «Τεχνο-
γραφήματος», η δημοσιοποίηση τεσσάρων 
αποφάσεων του Πειθαρχικού Συμβουλίου 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι οποίες ελήφθησαν κατά 
την όγδοη συνεδρίασή του, την Πέμπτη 7 Δε-
κεμβρίου. Στις τρεις περιπτώσεις αποφασί-
στηκε η επιβολή ποινής επίπληξης, ενώ σε 
μία η στέρηση της άδειας του συναδέλφου 
για τρεις μήνες. Στόχος της δημοσιοποίησης 
των αποφάσεων, όπως και τις προηγούμενες 
φορές, είναι η ενημέρωση των συναδέλφων, 
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρό-
μοιες πρακτικές. Φυσικά, τα ονόματα των 
συναδέλφων δεν αναφέρονται ούτε αυτή τη 
φορά, για λόγους προστασίας προσωπικών 
δεδομένων.

n ΑΠΟΦΑΣΗ 331
Έγκληση ιδιώτη ΚΑΤΑ πολιτικού μηχανικού 
Εγκαλείται πολιτικός μηχανικός από ιδιοκτήτη 
οικοπέδου-εργολάβο, διότι, αφού εισέπραξε 
την αμοιβή του, δεν κατάφερε επί τρία χρό-
νια, με δύο φορές υποβολή φακέλου για έκ-
δοση άδειας ανέγερσης, με την ολιγωρία του 
να ολοκληρώσει το έργο που είχε αναλάβει, 
δηλαδή την εκπόνηση και έλεγχο των απαι-
τούμενων μελετών για τη λήψη της άδειας.
Ο ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε ότι έπαθε μεγάλη 
ζημιά λόγω αυτής της καθυστέρησης, μια και 
με την οικονομική κρίση δεν μπορεί να πραγ-
ματοποιήσει την επένδυσή του και γι’ αυτό 
εγκαλεί τον μηχανικό.
Ο μηχανικός κατέθεσε φάκελο μετά από προ-
έλεγχο στην πολεοδομία, ο φάκελος όμως 
σκάλωσε στα τοπογραφικά με ελλείψεις ιδι-
οκτησιακού χαρακτήρα και ανάγκη να κα-
τεδαφισθούν υπόστεγα που βρίσκονταν στο 
οικόπεδο. Προστέθηκε φάκελος για άδεια 
κατεδάφισης. ο φάκελος έφθασε για έλεγχο 
στα αρχιτεκτονικά και ταυτόχρονα ειδοποίη-
ση για  ολοκλήρωση της προθεσμίας του εν-
νεάμηνου και επιστροφή του φακέλου, λόγω 
τροποποιήσεων νομοθεσίας (εφαρμογή νέων 
διατάξεων-τροποποίηση όρων δόμησης του 
Ν 3775/09).
Η μελέτη τροποποιήθηκε από το μηχανικό, 
σύμφωνα με τους νέους όρους δόμησης και 
επανυποβλήθηκε ο φάκελος στην πολεοδομία 
χωρίς νέα ή αυξημένη αμοιβή όπως ισχύει, 
αλλά με χρήση  της παλιάς  κατάθεσης αμοι-
βής. Ο φάκελος εξάντλησε πάλι το εννεάμηνο 
στην διαδικασία του αρχιτεκτονικού ελέγχου 
με διαδοχικές παρατηρήσεις, τροποποιήσεις 
σε βασικά στοιχεία της μελέτης (εφαρμογή 
όρων δόμησης, π.χ. ενώ στην περιοχή απα-
γορεύεται η πυλωτή, ο μελετητής υπέβαλε 
σχέδια με πυλωτή, προδιαγραφές σχεδίων 
κτλ) όπως επιβεβαιώθηκαν από τη διεύθυνση 
πολεοδομίας εγγράφως.
Συνεκτιμώντας τη συνυπευθυνότητα του ερ-
γοδότη του έργου στη φάση της πρώτης υπο-
βολής του φακέλου με σημαντικές ελλείψεις 
(συμβόλαιο και κατεδαφιστέα πρόχειρα υπό-
στεγα) και  την ενδιάμεσα αλλαγή των όρων 
δόμησης και την επανυποβολή φακέλου αδεί-
ας από το μηχανικό σε δεύτερη φάση (χωρίς 
να επιβαρυνθεί ο ιδιοκτήτης με πρόσθετη 
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ότι χρωστά τα τιμολόγια και θα τα πληρώσει, 
ότι θα κάνει την τροποποίηση της άδειας και 
θα μεριμνήσει για να γίνει η σύνδεση της οι-
κοδομής με τη ΔΕΗ. 
Η εγκαλούμενη όμως δεν παραιτείται από την 
καταγγελία γιατί δεν ξέρει αν θα υλοποιηθούν 
όλα αυτά από τη στιγμή που πρέπει να γίνουν 
σε βάθος χρόνου και όχι άμεσα. 
Το Πειθαρχικό δεν μπορεί να κρατήσει την 
υπόθεση μέχρι να λυθούν οι διαφορές τους 
και δεν εμπλέκεται στην ενδεχόμενη δικαστι-
κή διαμάχη, αλλά αντιμετωπίζει σύμφωνα με 
τις διατάξεις του νόμου που το διέπουν, τις 
συγκεκριμένες ενέργειες του μηχανικού.
Ο εγκαλούμενος μηχανικός παραβίασε τη σχε-
τική νομοθεσία και κατασκεύασε, ως υπεύ-
θυνος μηχανικός και εργολάβος, μια κατοικία 
χωρίς να έχει εκδώσει προηγουμένως σχετι-
κή οικοδομική άδεια. Συμμετείχε ουσιαστικά 
σε μια έκνομη πράξη πράττοντας ουσιαστικά 
ακριβώς το αντίθετο από αυτό που πρέπει να 
υπηρετεί ως επαγγελματίας μηχανικός.
Ως εργολάβος μηχανικός με τις ενέργειές του 
δεν τήρησε τους όρους που συμφωνήθηκαν με 
την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.
Ως μηχανικός  με τις ενέργειές του δεν υπο-
στήριξε τα νόμιμα συμφέροντα του εντολέα 
του και δεν τον διαφώτισε ως όφειλε σύμφω-
να με τις γνώσεις του, την πείρα του και τις 
σχετικές πολεοδομικές διατάξεις.
Ως μηχανικός έθεσε σε κίνδυνο τον εντολέα 
του, την υπόληψη του ιδίου αλλά και την τάξη 
των μηχανικών.
Αναγνώρισε και πήρε την ευθύνη ότι τα τιμο-
λόγια προς τρίτους θα πρέπει να εξοφληθούν 
από τον ίδιο, καθώς επίσης δεσμεύτηκε πλή-
ρως και υπέγραψε εκ νέου ιδιωτικό συμφω-
νητικό ευνοϊκό για την εγκαλούσα. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το 
γεγονός ότι μέσα σε ένα εξάμηνο έγινε δύο 
φορές καταγγελία για το άτομό του στο Πει-
θαρχικό Συμβούλιο, αποφασίζεται η επιβολή 
της ποινής της στέρησης της άδειας για τρεις  
μήνες.

n ΑΠΟΦΑΣΗ 332 
Έγκληση του ιδιοκτήτη καταστήματος ΚΑΤΑ, 
Πολιτικού Μηχανικού
Ο εγκαλούμενος μηχανικός ανέλαβε να διεκ-
περαιώσει εργασία που αφορούσε ενημέρω-
ση φακέλου στην πολεοδομία σχετικά με το 
διαχωρισμό καταστήματος. Αρχικά πλήρωσε 
ο εγκαλών ιδιοκτήτης στο μηχανικό προκα-
ταβολή 200€ με απόδειξη και στη συνέχεια 
άλλα 1600€ για συνολική αμοιβή με κατάθε-
ση στο λογαριασμό του και έδωσε ό, τι στοι-
χεία του ζητήθηκε και ήταν απαραίτητο για να 
προχωρήσει στην εκτέλεση της διαδικασίας. 
Από τη στιγμή που ο μηχανικός πήρε τα χρή-
ματα δεν έκανε τίποτε. Εκ των υστέρων έμα-
θε ο ιδιοκτήτης, ότι η εκπόνηση αυτής της 
διαδικασίας ήταν κάτι απλό. Τους είχε δώ-
σει ραντεβού στην πολεοδομία και λέγοντάς 
τους ότι είναι καθοδόν τους ανάγκασε να τον 
περιμένουν για δύο ώρες και τελικά δεν εμ-
φανίστηκε. Επίσης ισχυρίστηκε ψευδόμενος 
ότι κατέθεσε φάκελο στην Πολεοδομία  για 

αμοιβή) με επαγγ. συνέπεια προς τον πελάτη 
του, αλλά επειδή η αρχιτεκτονική μελέτη υπο-
βλήθηκε με ουσιώδη λάθη και χρειάσθηκε να 
διορθωθεί  τρεις φορές και επειδή στα κα-
θήκοντα του μελετητή πέρα από την εκπόνη-
ση της μελέτης είναι και η αποπεράτωση, σε 
ορισμένο χρονικό διάστημα, των διαδικασιών 
ελέγχου και εγκρίσεων, αποφασίζεται ομό-
φωνα η επιβολή της ποινής της επίπληξης 
για αμέλεια και ολιγωρία κατά την εκτέλεση 
αυτών των καθηκόντων του. 
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Έγκληση ιδιοκτήτριας οικοπέδου ΚΑΤΑ Αρχι-
τέκτονα Μηχανικού
Η ιδιοκτήτρια καταγγέλλει τον αρχιτέκτονα ο 
οποίος ανέλαβε με συμφωνητικό μελέτη και 
κατασκευή (πακέτο) για ένα κτίσμα ισόγειο 
με τμήμα υπογείου. Κατέθεσε φάκελο αδεί-
ας, πέρασε μέχρι ένα σημείο τους ελέγχους 
αλλά δεν ολοκληρώθηκαν και δεν εκδόθηκε 
η άδεια. Ο μηχανικός ισχυρίζεται ότι καθυ-
στέρησε διότι υπήρχε η περίπτωση να γίνει 
τροποποίηση της μελέτης (τελικά αντί να κα-
τασκευαστεί το τμήμα υπογείου, που προβλέ-
πονταν, κατασκευάστηκε ολόκληρο υπόγειο) .
Οι εργασίες προχώρησαν χωρίς την έκδοση 
της ΟΑ και γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούσαν 
να πάρουν εργοταξιακό  ρεύμα και οι εργασί-
ες εκτελούνταν με ρεύμα από τη γειτονιά. Το 
σπίτι τελείωσε, αλλά έχει κατασκευαστικές 
ατέλειες, όπως η εγκαλούσα καταγγέλλει, 
ότι υπάρχουν υγρασίες και πολλές εργασίες 
εγκαταλείφθηκαν χωρίς να ολοκληρωθούν 
και αναγκάστηκε να τις περατώσει η ίδια. Στη 
συνέχεια άρχισαν να έρχονται τιμολόγια από 
τους προμηθευτές που είχαν κοπεί στο όνομά 
της αλλά ο εγκαλούμενος δεν τα είχε πληρώ-
σει, όπως ήταν η συμφωνία και προσέφυγε 
στα δικαστήρια. 
Στο θέμα του τι χρήματα έχει πάρει ο μηχανι-
κός έναντι συμφωνίας, δεν υπάρχει διαφωνία. 
Τελικά εκδόθηκε η άδεια, αλλά πρέπει να πε-
ράσει κάποιο χρονικό διάστημα για να δικαιο-
λογηθεί ότι δήθεν η κατασκευή έγινε μετά την 
έκδοση της ΟΑ και να  μπορέσει να ρευματο-
δοτηθεί το κτίσμα. Βέβαια υπάρχει πρόβλημα 
γιατί η ΟΑ δεν ταυτίζεται με την κατασκευή. 
Οπότε θα πρέπει να γίνει πρωτύτερα αναθεώ-
ρηση ως προς το μεγάλωμα του υπόγειου. 
Ο εγκαλούμενος έχει παραδεχτεί ότι είναι δι-
κές του οφειλές, αλλά οι εταιρίες ζητούν να 
εισπράξουν τα τιμολόγια από την εγκαλούσα, 
αλλιώς θα προχωρήσουν σε κατάσχεση. Εκ-
κρεμούν άλλα δύο δικαστήρια. 
Το Πειθαρχικό διαπίστωσε ότι ο εγκαλούμε-
νος ήταν επιβλέπων σε έργο χωρίς την έκδοση 
οικοδομικής άδειας, υπήρχε η εμπλοκή του 
στα τιμολόγια που δεν πλήρωσε ως όφειλε 
βάση συμφωνητικού και είναι και η δεύτερη 
φορά(για άλλη υπόθεση) που εγκαλείται στο 
Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σ’ ένα εξάμηνο. 
Αναβλήθηκε η λήψη της απόφασης, ώστε να 
κληθεί ο μηχανικός να τακτοποιήσει τις εκ-
κρεμότητες, όπως ζήτησε.
Στο διάστημα αυτό προσυπέγραψε ένα ιδιω-
τικό συμφωνητικό σε δικηγόρο που ανέφερε 

διαχωρισμό του καταστήματος ενώ αυτό δεν 
συνέβη ποτέ.
Όταν ανακάλυψε την ιδιότητά του σαν μηχανι-
κού μέλους του ΤΕΕ και του το έστειλε σε μή-
νυμα, ο εγκαλούμενος επικοινώνησε μαζί του 
και του ζήτησε έναν τραπεζικό λογαριασμό για 
να του επιστρέψει τα χρήματα που του έδωσε. 
Σε όλους που τον ενοχλούν για το θέμα αυτό 
(εγκαλούντα, δικηγόρο, εισηγητή πειθαρχι-
κού) λέει ότι θα καταθέσει τα χρήματα, αλλά  
μέχρι και σήμερα δεν τα έχει επιστρέψει. 
Ο εγκαλούμενος αιτήθηκε την τελευταία στιγ-
μή τηλεφωνικά να δοθεί αναβολή στη συνε-
δρίαση για να μπορέσει να παραστεί. Τα μέλη 
του Πειθαρχικού Συμβουλίου έκριναν ότι 
μπορεί να συνεχίσουν τη διαδικασία χωρίς 
την παρουσία του και αποφάσισαν ομόφωνα 
να προχωρήσουν στη λήψη της απόφασης  
χωρίς την παρουσία του εγκαλουμένου.
Λαμβάνοντας υπόψη την ακροαματική διαδι-
κασία, την εισήγηση του εισηγητή και τα στοι-
χεία του φακέλου, διαπιστώνεται ότι ο μηχα-
νικός επέδειξε συμπεριφορά που δεν ταιρι-
άζει με τη σωστή άσκηση του επαγγέλματος, 
έχει παραβεί άρθρα του κώδικα επαγγελμα-
τικής δεοντολογίας, παρακρατώντας χρήματα 
αμοιβής για εργασία που δεν εκτέλεσε και 
αμέλεια με αποτέλεσμα καθυστέρηση και 
ζημία σε βάρος του πελάτη του και πέρα από 
την προφορική εκ νέου όχληση για επιστροφή 
των χρημάτων αποφασίζεται ομόφωνα η επι-
βολή της ποινής της επίπληξης .
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Έγκληση του ιδιοκτήτη διατηρητέου ΚΑΤΑ, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικού 
Κάτοικος εξωτερικού ανέθεσε σε αρχιτέκτονα 
μηχανικό την έκδοση της οικοδομικής άδειας για 
επισκευές που θα εκτελούνταν  σε διατηρητέο 
οίκημα που αγόρασε. Του δηλώθηκε ότι ειδικεύ-
εται στην αναπαλαίωση και επισκευή παλαιών 
διατηρητέων κατοικιών και έχει τις γνώσεις και 
την εμπειρία προς μελέτη και έκδοση σχετικών 
οικοδομικών αδειών, καθώς και την ικανότητα 
υλοποίησης της μελέτης και της επίβλεψης της 
οικοδομικής άδειας. Στην πορεία προέκυψε και 
η ανάληψη κατασκευών στο έργο. 
Για την έκδοση της οικοδομικής άδειας συμ-
φωνήθηκε ποσό το οποίο αντιστοιχούσε στην 
αμοιβή για την εκπόνηση των απαιτούμενων 
σχεδίων και μελετών, την υποβολή αυτών 
στις αρμόδιες υπηρεσίες για τις σχετικές 
εγκρίσεις, καθώς και στο αρμόδιο πολεοδο-
μικό γραφείο Βέροιας, στην εξόφληση των 
προβλεπόμενων αμοιβών βάσει πινάκων 
ΤΕΕ, και στην καταβολή εισφορών, καθώς 
και λοιπών συναφών εξόδων και καταβολών. 
Κατέβαλε στο λογαριασμό του μηχανικού την 
πρώτη δόση για την έκδοση της οικοδομικής 
άδειας και αργότερα και άλλα χρήματα. Μετά 
από έναν χρόνο τηλεφωνικά τον ενημέρωσε 
ότι η οικοδομική άδεια ήταν έτοιμη και προ-
κειμένου να την παραλάβει θα έπρεπε να γί-
νουν οι απαραίτητες πληρωμές, πράγμα που 
έκανε εξοφλώντας το υπόλοιπο ποσό που 
είχε συμφωνηθεί. 
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SALONIKA, SELANIK, SOLUN, SALONICCO: 
100 XPONIA EΛEYΘEPH
 

Salonika, Sêlanik, Solun, Salonicco: λίγες 
πόλεις στην Ευρώπη άλλαξαν τόσα ονόματα. 
Λίγες πόλεις στην Ευρώπη είχαν τόσο κοσμο-
πολίτικο χαρακτήρα στην πορεία των χιλιετιών: 
Έλληνες, Εβραίοι σεφαραδίτες, Τούρκοι, Ενε-
τοί, Βυζαντινοί, πάνω από 23 αιώνες αδιάλει-
πτης ιστορίας. 
Στις 26 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 100 χρό-
νια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.  
Η επέτειος θα συνοδεύεται από μια …φωτιά 
και μια αρνητική συγκυρία. Η φωτιά είναι αυτή 
που άναψε την 1η Ιανουαρίου 2012 στον Πύρ-
γο του Τριγωνίου και θα παραμείνει αναμμένη 
ολόκληρο το χρόνο. Η συγκυρία είναι αυτή της 
οικονομικής κρίσης, που «φρενάρει» πανηγυ-
ρικούς εορτασμούς, πιθανούς για άλλες επο-
χές, εποχές παχιών αγελάδων.
Η οικονομική αντιξοότητα δίνει άλλο στίγμα 
στη γιορτή. Όπως είπε και ο δήμαρχος, Γιάν-
νης Μπουτάρης, η Θεσσαλονίκη «αντιμετωπί-
ζει τον εορτασμό ως ευκαιρία να διαμορφώ-
σει την προοπτική της: να ανασυνθέσει την 
ταυτότητά της, να αναγνωριστεί διεθνώς ως 
πόλη δυναμική και δημιουργική, να αποκτήσει 
θέση στο χάρτη των πρωτοπόρων ευρωπαϊκών 
πόλεων».
Ίσως είναι και μια ευκαιρία για τη Θεσσαλονί-
κη να «κυνηγήσει»  την προβολή της, όχι με 
φανφάρες και ακριβοπληρωμένες εκδηλώ-
σεις, αλλά επί της ουσίας. Αν και η Θεσσαλο-
νίκη περιλαμβάνεται ανάμεσα στις 40 σημαντι-
κές περιφερειακές πόλεις της Ευρώπης είναι 
εν πολλοίς άγνωστη κι αυτό, καίτοι αρνητικό 
εκ πρώτης όψεως, μπορεί να λειτουργήσει 
υπέρ της. 
Οι εορτασμοί για το 2012 και η ανάδειξή της 
σε Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Νεολαίας μπο-
ρούν να διαμορφώσουν ένα νέο brand name 
για την πόλη και να προσελκύσουν τουρισμό, 
νεανικό και ορεξάτο. Τουρισμό που θα τη «μά-
θει» και θα την προβάλλει στο εξωτερικό όχι 
ως πρωτεύουσα χιλιάδων παθογενειών, που 
όλοι γνωρίζουμε, αλλά ως πρωτεύουσα πολι-
τισμού και κοσμοπολιτισμού. 
«Σκεφτήκαμε από τη μια να τιμήσουμε την 
πόλη με τη σοβαρότητα και την επιστημονικό-
τητά της και από την άλλη να ρίξουμε το βά-
ρος σε μια πόλη που κοιτάει το μέλλον», είπε 
ο αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
των εκδηλώσεων, Σταύρος Ανδρεάδης, δίνο-
ντας το στίγμα. 
Σκοπός του «Θεσσαλονίκη 2012» είναι η μεγα-
λύτερη δυνατή κινητοποίηση και η συμμετοχή 
των κατοίκων της πόλης - και ιδιαίτερα των 
νέων - στον εορτασμό της επετείου απελευ-
θέρωσης, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών 
και δράσεων. Σύμφωνα με τους προγραμμα-
τισμούς οι εκδηλώσεις θα έχουν ως σημείο 

εκκίνησης τη μνήμη των ιστορικών γεγονότων, 
θα αναφέρονται στον διαπολιτισμικό χαρακτή-
ρα της Θεσσαλονίκης, θα ξεκινήσουν το Μάιο 
και θα κορυφωθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

ΕΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άλλωστε, η διαδικασία των οικονομικών και  
της χρηματοδότησης ήταν αυτή που έφερε και 
τις παραιτήσεις των έξι μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού «Θεσσαλονίκη 
2012», στις 23 Ιανουαρίου. Όπως αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση, που εξέδωσε  η διοίκηση 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι παραιτήσεις των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου «Θεσσα-
λονίκη 2012», έγιναν λόγω της καθυστέρησης 
που παρατηρείται στη διαδικασία χρηματοδό-
τησης.
Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο, δεν οριστικοποίησε τον τρόπο 
χρηματοδότησης των δράσεων που έχουν 
προγραμματιστεί για τα 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον 
τουρκικό ζυγό και ενσωμάτωση της πόλης 
στο ελληνικό κράτος. 
«Η Διοίκηση του Δήμου έχει προβεί ήδη σε 
όλες τις απαραίτητες κινήσεις σε όλα τα επί-
πεδα, ώστε να αισιοδοξεί ότι πολύ σύντομα η 
διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί», επισημαί-
νεται στην ανακοίνωση του δήμου και υπο-
γραμμίζεται ότι η δημοτική αρχή αναμένει την 
τελική απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για το θέμα.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέ-
κας, με αφορμή την υποβολή των παραιτήσε-
ων, έκανε λόγο για «εξευτελισμό και απαξίω-
ση» της Θεσσαλονίκης και ζήτησε να συγκλη-
θεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου 
να δοθούν εξηγήσεις. 
«Για τη μοναδική ολιγωρία που επέδειξαν ο 
δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, μια 
στάση που τίναξε στον αέρα μια επέτειο - 
σταθμό και ντροπιάζει τελικά την ιστορία μας 
πόλης», δήλωσε ο κ. Γκιουλέκας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΚΟΙΝΑ
Οι εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο δήμος θα 
κινηθούν –όπως μαθαίνουμε από την ιστοσε-
λίδα www.thessaloniki2012.gr- σε τέσσερις 
άξονες και θα απευθύνονται σε δύο κοινά. O 
προϋπολογισμός τους θα ανέλθει σε 2,4 εκατ. 
ευρώ από τα ταμεία του δήμου, ενώ έχουν ζη-
τηθεί άλλα 15 εκατ. από την κυβέρνηση, χω-
ρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
Το πρώτο κοινό είναι οι κάτοικοι της πόλης, οι 
οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφο-
ρες δράσεις. Το δεύτερο είναι το διεθνές κοινό. 

Όπως επισήμανε ο κ.Ανδρεάδης, η Χαλκιδική 
έχει 750.000 επισκέπτες και η Πιερία, η Πέλλα 
και άλλοι κοντινοί νομοί 150.000. Ωστόσο, μόνο 
το 10% επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, διότι δεν 
υπάρχουν προγράμματα ξεναγήσεων. Καιρός να 
τη μάθουνε… Γι’ αυτό άλλωστε, θα διαμορφω-
θούν κάποια τουριστικά προϊόντα, όπως ξενα-
γήσεις στα αρχαία, γαστρονομικές επιδείξεις 
και επισκέψεις στην κεντρική αγορά.
Το πρώτο τετράμηνο του 2012 θα αφιερωθεί 
στην προετοιμασία και τη συμμετοχή των κα-
τοίκων στην οργάνωση και τα επόμενα δύο 
δίμηνα θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. 
Οι άξονες των εκδηλώσεων είναι οι εξής: 1) 
ιστορία-επετειακός εορτασμός, 2)τέχνες-πο-
λιτισμός, 3)περιβάλλον και αστικό τοπίο και 
4)νεανική επιχειρηματικότητα.

ΑΞΟΝΑΣ 1ος: Μια «πόλη σε μετάβαση», «η 
Θεσσαλονίκη των πατέρων μας» και ένα συ-
μπόσιο εξωστρέφειας με κορυφαίους ομιλη-
τές
Η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απε-
λευθέρωση της πόλης, θα αποτελέσει το αντι-
κείμενο δύο σημαντικών δράσεων της διορ-
γάνωσης, ενός διεθνούς επιστημονικού συνε-
δρίου και μιας ιστορικής έκθεσης για το ευρύ 
κοινό και τους επισκέπτες.
Το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο, με τίτλο 
«Θεσσαλονίκη: Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-
2012/Thessaloniki: A City in Transition, 
1912-2012» θα πραγματοποιηθεί στο δεύτε-
ρο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με στόχο 
τη δημιουργική συνάντηση των σύγχρονων 
ιστοριογραφικών ρευμάτων, αλλά και όλων 
των συναφών κοινωνικών επιστημών, όπως: 
ιστορία, κοινωνική ανθρωπολογία, οικονομία, 
δίκαιο, διεθνείς σχέσεις και τέχνες. 
Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου απο-
τελείται από τον επίτιμο καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και ακαδημαϊκό, Κωνσταντίνο 
Σβολόπουλο, τους καθηγητές του ΑΠΘ Βασίλη 
Κ. Γούναρη, Ιωάννη Δ. Στεφανίδη και Δημήτρη 
Λιβάνιο, και τον βρετανό καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, Μαρκ 
Μαζάουερ. Της οργανωτικής επιτροπής προΐ-
σταται ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, κ. Δημήτρης Καιρίδης.
Η έκθεση-αναδρομή στην ιστορία και την κα-
θημερινότητα της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 
100 χρόνια θα παρουσιαστεί στην Αποθήκη Γ 
στο λιμάνι, (ένα χώρο ιδιαίτερης σημασίας για 
τη φυσιογνωμία της πόλης), υπό την επιμέλεια 
του ιστορικού αρθρογράφου, κ. Ευάγγελου Χε-
κίμογλου. Θα κινηθεί δε, θεματικά πάνω σε 
δύο άξονες:
• Η Θεσσαλονίκη των πατέρων μας (1912-
1962) | Η ιστορία μιας πόλης. Η Ιστορία χωρίς 

νοσταλγία: πρόκειται για μια έκθεση φωτο-
γραφιών, βίντεο και τεκμηρίων, μέσα από τα 
οποία παρουσιάζονται τα γεγονότα των πρώτων 
50 χρόνων από την απελευθέρωση. Συναρπα-
στικά γεγονότα που έζησαν οι τρείς προηγού-
μενες γενιές Θεσσαλονικέων, εμπειρίες των 
προγόνων που επηρέασαν τις συμπεριφορές 
των συγχρόνων, και για τις οποίες λίγα γνωρί-
ζουν σήμερα, ιδιαίτερα οι νεότεροι Θεσσαλο-
νικείς.
• Η Θεσσαλονίκη της μνήμης μας (1962-2012) 
| Η ζωντανή μας μνήμη, αφετηρία για το αύ-
ριο:λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσδοκίες για 
το αστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε 
είναι συνάρτηση των αναμνήσεών μας, το δεύ-
τερο μέρος της έκθεσης αποτελεί μια άσκηση 
μνήμης. Σε αυτήν οι Θεσσαλονικείς όλων των 
ηλικιών θα κληθούν να επιλέξουν αναμνήσεις 
και να ανασυνθέσουν την εικόνα που έχουν για 
την πόλη μέσα από τεκμήρια του παρελθόντος, 
εκθέματα που ιχνηλατούν τις αλλαγές στο αστι-
κό περιβάλλον, τις γειτονιές, τις συνήθειες και 
την παράδοση, έχοντας ως σημείο αναφοράς 
τους βασικούς δρόμους της πόλης.

• THESSALONIΚΙ INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM
Παράλληλα με τις καθαρά ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος δράσεις, και με στόχο να ενισχύσει την 
εξωστρέφεια και παρουσία της Θεσσαλονίκης 
στο διεθνή επιστημονικό διάλογο, οργανώ-
νεται το πρώτο ‘Thessaloniki International 
Symposium/Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσα-
λονίκης’ που θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Τα 
θέματα που θα εξετασθούν είναι: «Ο κόσμος 
στον 21ο αιώνα: η άνοδος της Κίνας, η πα-
ρακμή της Δύσης και η Αραβική άνοιξη/The 
world of the 21st century: the rise of China, 
the decline of the West and the Arab spring». 
Έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν τρεις 
κορυφαίοι σε παγκόσμιο επίπεδο διανοητές, 
ο κινεζολόγος Jonathan D. Spence, καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Yale, ο ευρωπαϊστής 
Timothy Garton Ash, καθηγητής του Πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης, και ο μεσανατολόγος 
Vali Nasr, καθηγητής της Σχολής Fletcher του 
Πανεπιστημίου Tufts.

ΑΞΟΝΑΣ 2ος: Εικαστικές επεμβάσεις σε μια 
πόλη που ορίζει τον εαυτό της
Το βασικό εγχείρημα στον άξονα αυτό αφο-
ρά παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης στην 
καθημερινότητα της πόλης, με πρωτογενή δη-
μιουργία και τοποθέτηση έργων τέχνης που 
προέρχονται από Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες 
και ιδιαίτερα νέους σε δημόσιους χώρους.  
Με τίτλο «Εικαστικές επεμβάσεις στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης | Η πόλη ορίζει τον εαυτό της», 

και υπό την επιμέλεια του καθηγητή Αρχιτε-
κτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
και γλύπτη, κ. Κώστα Βαρώτσου, η συγκεκρι-
μένη δράση στοχεύει να αναδείξει – με όχημα 
τις εικαστικές τέχνες – το πολιτισμικό προϊόν 
της πόλης, τις ιστορικές και πολιτισμικές της 
αναφορές και τις στιγμές έντονης δημιουργι-
κότητάς της.

ΑΞΟΝΑΣ 3ος: Θερμαϊκός, Σέιχ Σου και η Πρά-
σινη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος
Δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη ανήκει στις 
ευρωπαϊκές πόλεις με το λιγότερο πρά-
σινο ανά κάτοικο, βασική πρωτοβουλία 
του ‘ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012’ είναι η παρέμβα-
ση για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 
σε υποβαθμισμένες κυρίως περιοχές, όπως 
σχολικές αυλές, ακάλυπτοι χώροι, εγκαταλε-
λειμμένοι κήποι, για τη βελτίωση του αστι-
κού τοπίου και του περιβάλλοντα χώρου της 
άμεσης καθημερινότητάς μας.
Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλ-
λοντος και Ελεύθερων Χώρων, και μέσα από 
την κινητοποίηση και συμμετοχή των ίδιων 
των ανθρώπων της πόλης, που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν, προγραμματίζεται να γίνει 
η ανάπλαση και η δημιουργία κήπων: εθε-
λοντικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
δημιουργικές ομάδες που θα «υιοθετήσουν» 
ένα χώρο, φορείς και ιδιώτες που θα υποστη-
ρίξουν οικονομικά την προσπάθεια και νέοι 
αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν τη μελέτη, 
θα αποτελέσουν ένα δυναμικό «σχήμα εργα-
σίας» που θα εργαστεί για την υλοποίηση του 
σκοπού αυτού.
Παράλληλα θα προκληθεί διάλογος και θα 
γίνει προσπάθεια ενημέρωσης και σύνδε-
σης των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον 
γύρω από την πόλη: το Θερμαϊκό κόλπο και 
το περιαστικό δάσος. Θα παρουσιασθούν 
παραδείγματα δράσεων άλλων πόλεων σε 
παρόμοια θέματα, που οδηγούν σε προτά-
σεις και πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των 
ευαίσθητων αυτών περιοχών. Θα οργανωθούν 
εκπαιδευτικές δράσεις μεταξύ σχολείων της 
Θεσσαλονίκης και των γειτονικών δήμων στο 
μέτωπο του Θερμαϊκού για θέματα ρύπανσης 
των νερών, και θα σχεδιασθεί ένα δίκτυο μο-
νοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας με ει-
δικές σημάνσεις των θεματικών αξιοθέατων 
περιβαλλοντικής και ιστορικής αξίας στο πε-
ριαστικό δάσος.

ΑΞΟΝΑΣ 4ος: Διαγωνισμός για νέους επιχει-
ρηματίες
Μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της 
συνεχιζόμενης κρίσης και της έλλειψης 
προοπτικών για τη νέα γενιά της πόλης μας, 

ο συγκεκριμένος άξονας του προγράμμα-
τος θα προσπαθήσει να επανεμπνεύσει και 
να βοηθήσει τους νέους μας στο επιχειρείν 
στη Θεσσαλονίκη, να υποστηρίξει -στο μέ-
τρο του εφικτού- δράσεις καινοτομίας και 
να αναδείξει την επιχειρηματικότητα που 
ιστορικά έχει χαρακτηρίσει την πορεία της 
πόλης. 
Βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου άξονα εί-
ναι η συσπείρωση των προσπαθειών διαφόρων 
φορέων και ιδιωτών, με κοινό στόχο τη μετα-
φορά γνώσεων και εμπειριών στις νεότερες 
γενιές, τη σύνδεση της γνώσης με την επιχει-
ρηματικότητα και τη δημιουργία πεδίου δια-
λόγου για μια νέα επιχειρηματική δράση στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθεί διαγωνισμός 
για τη στήριξη επιχειρηματικών προτάσε-
ων που θα μπορούσανε να υλοποιηθούν στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βασικά 
στοιχεία των προτάσεων αυτό θα πρέπει να 
είναι η βιωσιμότητά τους και μετά το 2012, 
η συμβολή τους στην τόνωση της εμπορι-
κής δραστηριότητας στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, η καλυτέρευση της ζωής των κατοί-
κων της και η προβολή της πόλης διεθνώς.  
Επιπλέον, η παρουσίαση αποτελεσμάτων 
έρευνας για τους τομείς επιχειρηματικής 
δράσης που αναμένεται να έχουν ανάπτυξη 
μελλοντικά στην Ελλάδα - όπως αγροτική ανά-
πτυξη, μεταποίηση, τουρισμός, τεχνολογία, 
information technology - θα προσδιορίσει 
τους άξονες μιας σειράς ανοιχτών συζητήσε-
ων με νέους - κυρίως - επιχειρηματίες που 
έχουν αναπτύξει επιτυχή δράση στη Θεσσα-
λονίκη και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκα-
νίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δημιουρ-
γικού διαλόγου για τα κίνητρα, αλλά και τα 
εμπόδια επιχειρηματικότητας, την ανταλλαγή 
εμπειριών και απόψεων, και τη δυνατότητα 
διασύνδεσης μεταξύ νέων της πόλης και επι-
χειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Συμπληρωματικά θα πραγματοποιηθούν μια σειρά 
εξειδικευμένων workshops για την παροχή υπο-
στήριξης/ενδυνάμωσης του νέου επιχειρηματία.  
Οι παραπάνω δράσεις πλαισιώνονται, επι-
πλέον, από τη δημιουργία ενός «Χρυσού 
Οδηγού Επιχειρηματικότητας», την πραγ-
ματοποίηση έκθεσης «Επιχειρηματικότητα 
και Νεολαία» που θα συνδέσει θεματικά την 
παλιά με τη νέα επιχειρηματικότητα της πό-
λης, καθώς και τη στήριξη δράσεων άλλων 
φορέων, οι οποίοι έχουν ως κύριο στόχο την 
ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

Φωτογραφίες 
από την ιστοσελίδα των 
επετειακών εκδηλώσεων
www.thessaloniki2012.gr
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SALONIKA, SELANIK, SOLUN, SALONICCO: 
100 XPONIA EΛEYΘEPH
 

Salonika, Sêlanik, Solun, Salonicco: λίγες 
πόλεις στην Ευρώπη άλλαξαν τόσα ονόματα. 
Λίγες πόλεις στην Ευρώπη είχαν τόσο κοσμο-
πολίτικο χαρακτήρα στην πορεία των χιλιετιών: 
Έλληνες, Εβραίοι σεφαραδίτες, Τούρκοι, Ενε-
τοί, Βυζαντινοί, πάνω από 23 αιώνες αδιάλει-
πτης ιστορίας. 
Στις 26 Οκτωβρίου συμπληρώνονται 100 χρό-
νια από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης.  
Η επέτειος θα συνοδεύεται από μια …φωτιά 
και μια αρνητική συγκυρία. Η φωτιά είναι αυτή 
που άναψε την 1η Ιανουαρίου 2012 στον Πύρ-
γο του Τριγωνίου και θα παραμείνει αναμμένη 
ολόκληρο το χρόνο. Η συγκυρία είναι αυτή της 
οικονομικής κρίσης, που «φρενάρει» πανηγυ-
ρικούς εορτασμούς, πιθανούς για άλλες επο-
χές, εποχές παχιών αγελάδων.
Η οικονομική αντιξοότητα δίνει άλλο στίγμα 
στη γιορτή. Όπως είπε και ο δήμαρχος, Γιάν-
νης Μπουτάρης, η Θεσσαλονίκη «αντιμετωπί-
ζει τον εορτασμό ως ευκαιρία να διαμορφώ-
σει την προοπτική της: να ανασυνθέσει την 
ταυτότητά της, να αναγνωριστεί διεθνώς ως 
πόλη δυναμική και δημιουργική, να αποκτήσει 
θέση στο χάρτη των πρωτοπόρων ευρωπαϊκών 
πόλεων».
Ίσως είναι και μια ευκαιρία για τη Θεσσαλονί-
κη να «κυνηγήσει»  την προβολή της, όχι με 
φανφάρες και ακριβοπληρωμένες εκδηλώ-
σεις, αλλά επί της ουσίας. Αν και η Θεσσαλο-
νίκη περιλαμβάνεται ανάμεσα στις 40 σημαντι-
κές περιφερειακές πόλεις της Ευρώπης είναι 
εν πολλοίς άγνωστη κι αυτό, καίτοι αρνητικό 
εκ πρώτης όψεως, μπορεί να λειτουργήσει 
υπέρ της. 
Οι εορτασμοί για το 2012 και η ανάδειξή της 
σε Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα Νεολαίας μπο-
ρούν να διαμορφώσουν ένα νέο brand name 
για την πόλη και να προσελκύσουν τουρισμό, 
νεανικό και ορεξάτο. Τουρισμό που θα τη «μά-
θει» και θα την προβάλλει στο εξωτερικό όχι 
ως πρωτεύουσα χιλιάδων παθογενειών, που 
όλοι γνωρίζουμε, αλλά ως πρωτεύουσα πολι-
τισμού και κοσμοπολιτισμού. 
«Σκεφτήκαμε από τη μια να τιμήσουμε την 
πόλη με τη σοβαρότητα και την επιστημονικό-
τητά της και από την άλλη να ρίξουμε το βά-
ρος σε μια πόλη που κοιτάει το μέλλον», είπε 
ο αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής 
των εκδηλώσεων, Σταύρος Ανδρεάδης, δίνο-
ντας το στίγμα. 
Σκοπός του «Θεσσαλονίκη 2012» είναι η μεγα-
λύτερη δυνατή κινητοποίηση και η συμμετοχή 
των κατοίκων της πόλης - και ιδιαίτερα των 
νέων - στον εορτασμό της επετείου απελευ-
θέρωσης, μέσα από μια σειρά πρωτοβουλιών 
και δράσεων. Σύμφωνα με τους προγραμμα-
τισμούς οι εκδηλώσεις θα έχουν ως σημείο 

εκκίνησης τη μνήμη των ιστορικών γεγονότων, 
θα αναφέρονται στον διαπολιτισμικό χαρακτή-
ρα της Θεσσαλονίκης, θα ξεκινήσουν το Μάιο 
και θα κορυφωθούν στα τέλη Οκτωβρίου.

ΕΤΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ
Άλλωστε, η διαδικασία των οικονομικών και  
της χρηματοδότησης ήταν αυτή που έφερε και 
τις παραιτήσεις των έξι μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του Οργανισμού «Θεσσαλονίκη 
2012», στις 23 Ιανουαρίου. Όπως αναφέρε-
ται σε ανακοίνωση, που εξέδωσε  η διοίκηση 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι παραιτήσεις των 
μελών του διοικητικού συμβουλίου «Θεσσα-
λονίκη 2012», έγιναν λόγω της καθυστέρησης 
που παρατηρείται στη διαδικασία χρηματοδό-
τησης.
Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο, δεν οριστικοποίησε τον τρόπο 
χρηματοδότησης των δράσεων που έχουν 
προγραμματιστεί για τα 100 χρόνια από την 
απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από τον 
τουρκικό ζυγό και ενσωμάτωση της πόλης 
στο ελληνικό κράτος. 
«Η Διοίκηση του Δήμου έχει προβεί ήδη σε 
όλες τις απαραίτητες κινήσεις σε όλα τα επί-
πεδα, ώστε να αισιοδοξεί ότι πολύ σύντομα η 
διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί», επισημαί-
νεται στην ανακοίνωση του δήμου και υπο-
γραμμίζεται ότι η δημοτική αρχή αναμένει την 
τελική απάντηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
για το θέμα.
Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο 
Δήμο Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Γκιουλέ-
κας, με αφορμή την υποβολή των παραιτήσε-
ων, έκανε λόγο για «εξευτελισμό και απαξίω-
ση» της Θεσσαλονίκης και ζήτησε να συγκλη-
θεί έκτακτο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου 
να δοθούν εξηγήσεις. 
«Για τη μοναδική ολιγωρία που επέδειξαν ο 
δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, μια 
στάση που τίναξε στον αέρα μια επέτειο - 
σταθμό και ντροπιάζει τελικά την ιστορία μας 
πόλης», δήλωσε ο κ. Γκιουλέκας. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΞΟΝΕΣ ΓΙΑ ΔΥΟ 
ΚΟΙΝΑ
Οι εκδηλώσεις που θα διοργανώσει ο δήμος θα 
κινηθούν –όπως μαθαίνουμε από την ιστοσε-
λίδα www.thessaloniki2012.gr- σε τέσσερις 
άξονες και θα απευθύνονται σε δύο κοινά. O 
προϋπολογισμός τους θα ανέλθει σε 2,4 εκατ. 
ευρώ από τα ταμεία του δήμου, ενώ έχουν ζη-
τηθεί άλλα 15 εκατ. από την κυβέρνηση, χω-
ρίς αποτέλεσμα μέχρι στιγμής.
Το πρώτο κοινό είναι οι κάτοικοι της πόλης, οι 
οποίοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφο-
ρες δράσεις. Το δεύτερο είναι το διεθνές κοινό. 

Όπως επισήμανε ο κ.Ανδρεάδης, η Χαλκιδική 
έχει 750.000 επισκέπτες και η Πιερία, η Πέλλα 
και άλλοι κοντινοί νομοί 150.000. Ωστόσο, μόνο 
το 10% επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, διότι δεν 
υπάρχουν προγράμματα ξεναγήσεων. Καιρός να 
τη μάθουνε… Γι’ αυτό άλλωστε, θα διαμορφω-
θούν κάποια τουριστικά προϊόντα, όπως ξενα-
γήσεις στα αρχαία, γαστρονομικές επιδείξεις 
και επισκέψεις στην κεντρική αγορά.
Το πρώτο τετράμηνο του 2012 θα αφιερωθεί 
στην προετοιμασία και τη συμμετοχή των κα-
τοίκων στην οργάνωση και τα επόμενα δύο 
δίμηνα θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις. 
Οι άξονες των εκδηλώσεων είναι οι εξής: 1) 
ιστορία-επετειακός εορτασμός, 2)τέχνες-πο-
λιτισμός, 3)περιβάλλον και αστικό τοπίο και 
4)νεανική επιχειρηματικότητα.

ΑΞΟΝΑΣ 1ος: Μια «πόλη σε μετάβαση», «η 
Θεσσαλονίκη των πατέρων μας» και ένα συ-
μπόσιο εξωστρέφειας με κορυφαίους ομιλη-
τές
Η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την απε-
λευθέρωση της πόλης, θα αποτελέσει το αντι-
κείμενο δύο σημαντικών δράσεων της διορ-
γάνωσης, ενός διεθνούς επιστημονικού συνε-
δρίου και μιας ιστορικής έκθεσης για το ευρύ 
κοινό και τους επισκέπτες.
Το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο, με τίτλο 
«Θεσσαλονίκη: Μια πόλη σε μετάβαση, 1912-
2012/Thessaloniki: A City in Transition, 
1912-2012» θα πραγματοποιηθεί στο δεύτε-
ρο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, με στόχο 
τη δημιουργική συνάντηση των σύγχρονων 
ιστοριογραφικών ρευμάτων, αλλά και όλων 
των συναφών κοινωνικών επιστημών, όπως: 
ιστορία, κοινωνική ανθρωπολογία, οικονομία, 
δίκαιο, διεθνείς σχέσεις και τέχνες. 
Η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου απο-
τελείται από τον επίτιμο καθηγητή του Πανεπι-
στημίου Αθηνών και ακαδημαϊκό, Κωνσταντίνο 
Σβολόπουλο, τους καθηγητές του ΑΠΘ Βασίλη 
Κ. Γούναρη, Ιωάννη Δ. Στεφανίδη και Δημήτρη 
Λιβάνιο, και τον βρετανό καθηγητή του Πανε-
πιστημίου Κολούμπια της Νέας Υόρκης, Μαρκ 
Μαζάουερ. Της οργανωτικής επιτροπής προΐ-
σταται ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας, κ. Δημήτρης Καιρίδης.
Η έκθεση-αναδρομή στην ιστορία και την κα-
θημερινότητα της Θεσσαλονίκης τα τελευταία 
100 χρόνια θα παρουσιαστεί στην Αποθήκη Γ 
στο λιμάνι, (ένα χώρο ιδιαίτερης σημασίας για 
τη φυσιογνωμία της πόλης), υπό την επιμέλεια 
του ιστορικού αρθρογράφου, κ. Ευάγγελου Χε-
κίμογλου. Θα κινηθεί δε, θεματικά πάνω σε 
δύο άξονες:
• Η Θεσσαλονίκη των πατέρων μας (1912-
1962) | Η ιστορία μιας πόλης. Η Ιστορία χωρίς 

νοσταλγία: πρόκειται για μια έκθεση φωτο-
γραφιών, βίντεο και τεκμηρίων, μέσα από τα 
οποία παρουσιάζονται τα γεγονότα των πρώτων 
50 χρόνων από την απελευθέρωση. Συναρπα-
στικά γεγονότα που έζησαν οι τρείς προηγού-
μενες γενιές Θεσσαλονικέων, εμπειρίες των 
προγόνων που επηρέασαν τις συμπεριφορές 
των συγχρόνων, και για τις οποίες λίγα γνωρί-
ζουν σήμερα, ιδιαίτερα οι νεότεροι Θεσσαλο-
νικείς.
• Η Θεσσαλονίκη της μνήμης μας (1962-2012) 
| Η ζωντανή μας μνήμη, αφετηρία για το αύ-
ριο:λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσδοκίες για 
το αστικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζούμε 
είναι συνάρτηση των αναμνήσεών μας, το δεύ-
τερο μέρος της έκθεσης αποτελεί μια άσκηση 
μνήμης. Σε αυτήν οι Θεσσαλονικείς όλων των 
ηλικιών θα κληθούν να επιλέξουν αναμνήσεις 
και να ανασυνθέσουν την εικόνα που έχουν για 
την πόλη μέσα από τεκμήρια του παρελθόντος, 
εκθέματα που ιχνηλατούν τις αλλαγές στο αστι-
κό περιβάλλον, τις γειτονιές, τις συνήθειες και 
την παράδοση, έχοντας ως σημείο αναφοράς 
τους βασικούς δρόμους της πόλης.

• THESSALONIΚΙ INTERNATIONAL 
SYMPOSIUM
Παράλληλα με τις καθαρά ιστορικού ενδιαφέ-
ροντος δράσεις, και με στόχο να ενισχύσει την 
εξωστρέφεια και παρουσία της Θεσσαλονίκης 
στο διεθνή επιστημονικό διάλογο, οργανώ-
νεται το πρώτο ‘Thessaloniki International 
Symposium/Διεθνές Συμπόσιο της Θεσσα-
λονίκης’ που θα διαρκέσει τρεις ημέρες. Τα 
θέματα που θα εξετασθούν είναι: «Ο κόσμος 
στον 21ο αιώνα: η άνοδος της Κίνας, η πα-
ρακμή της Δύσης και η Αραβική άνοιξη/The 
world of the 21st century: the rise of China, 
the decline of the West and the Arab spring». 
Έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν τρεις 
κορυφαίοι σε παγκόσμιο επίπεδο διανοητές, 
ο κινεζολόγος Jonathan D. Spence, καθηγη-
τής του Πανεπιστημίου Yale, ο ευρωπαϊστής 
Timothy Garton Ash, καθηγητής του Πανεπι-
στημίου της Οξφόρδης, και ο μεσανατολόγος 
Vali Nasr, καθηγητής της Σχολής Fletcher του 
Πανεπιστημίου Tufts.

ΑΞΟΝΑΣ 2ος: Εικαστικές επεμβάσεις σε μια 
πόλη που ορίζει τον εαυτό της
Το βασικό εγχείρημα στον άξονα αυτό αφο-
ρά παρεμβάσεις αισθητικής αναβάθμισης στην 
καθημερινότητα της πόλης, με πρωτογενή δη-
μιουργία και τοποθέτηση έργων τέχνης που 
προέρχονται από Θεσσαλονικείς καλλιτέχνες 
και ιδιαίτερα νέους σε δημόσιους χώρους.  
Με τίτλο «Εικαστικές επεμβάσεις στην πόλη της 
Θεσσαλονίκης | Η πόλη ορίζει τον εαυτό της», 

και υπό την επιμέλεια του καθηγητή Αρχιτε-
κτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
και γλύπτη, κ. Κώστα Βαρώτσου, η συγκεκρι-
μένη δράση στοχεύει να αναδείξει – με όχημα 
τις εικαστικές τέχνες – το πολιτισμικό προϊόν 
της πόλης, τις ιστορικές και πολιτισμικές της 
αναφορές και τις στιγμές έντονης δημιουργι-
κότητάς της.

ΑΞΟΝΑΣ 3ος: Θερμαϊκός, Σέιχ Σου και η Πρά-
σινη Θεσσαλονίκη του μέλλοντος
Δεδομένου ότι η Θεσσαλονίκη ανήκει στις 
ευρωπαϊκές πόλεις με το λιγότερο πρά-
σινο ανά κάτοικο, βασική πρωτοβουλία 
του ‘ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2012’ είναι η παρέμβα-
ση για τη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου 
σε υποβαθμισμένες κυρίως περιοχές, όπως 
σχολικές αυλές, ακάλυπτοι χώροι, εγκαταλε-
λειμμένοι κήποι, για τη βελτίωση του αστι-
κού τοπίου και του περιβάλλοντα χώρου της 
άμεσης καθημερινότητάς μας.
Σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Περιβάλ-
λοντος και Ελεύθερων Χώρων, και μέσα από 
την κινητοποίηση και συμμετοχή των ίδιων 
των ανθρώπων της πόλης, που θα κληθούν 
να συμμετάσχουν, προγραμματίζεται να γίνει 
η ανάπλαση και η δημιουργία κήπων: εθε-
λοντικές, περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
δημιουργικές ομάδες που θα «υιοθετήσουν» 
ένα χώρο, φορείς και ιδιώτες που θα υποστη-
ρίξουν οικονομικά την προσπάθεια και νέοι 
αρχιτέκτονες που θα αναλάβουν τη μελέτη, 
θα αποτελέσουν ένα δυναμικό «σχήμα εργα-
σίας» που θα εργαστεί για την υλοποίηση του 
σκοπού αυτού.
Παράλληλα θα προκληθεί διάλογος και θα 
γίνει προσπάθεια ενημέρωσης και σύνδε-
σης των πολιτών με το φυσικό περιβάλλον 
γύρω από την πόλη: το Θερμαϊκό κόλπο και 
το περιαστικό δάσος. Θα παρουσιασθούν 
παραδείγματα δράσεων άλλων πόλεων σε 
παρόμοια θέματα, που οδηγούν σε προτά-
σεις και πρωτοβουλίες για τη διαχείριση των 
ευαίσθητων αυτών περιοχών. Θα οργανωθούν 
εκπαιδευτικές δράσεις μεταξύ σχολείων της 
Θεσσαλονίκης και των γειτονικών δήμων στο 
μέτωπο του Θερμαϊκού για θέματα ρύπανσης 
των νερών, και θα σχεδιασθεί ένα δίκτυο μο-
νοπατιών πεζοπορίας και ποδηλασίας με ει-
δικές σημάνσεις των θεματικών αξιοθέατων 
περιβαλλοντικής και ιστορικής αξίας στο πε-
ριαστικό δάσος.

ΑΞΟΝΑΣ 4ος: Διαγωνισμός για νέους επιχει-
ρηματίες
Μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της 
συνεχιζόμενης κρίσης και της έλλειψης 
προοπτικών για τη νέα γενιά της πόλης μας, 

ο συγκεκριμένος άξονας του προγράμμα-
τος θα προσπαθήσει να επανεμπνεύσει και 
να βοηθήσει τους νέους μας στο επιχειρείν 
στη Θεσσαλονίκη, να υποστηρίξει -στο μέ-
τρο του εφικτού- δράσεις καινοτομίας και 
να αναδείξει την επιχειρηματικότητα που 
ιστορικά έχει χαρακτηρίσει την πορεία της 
πόλης. 
Βασικό στοιχείο του συγκεκριμένου άξονα εί-
ναι η συσπείρωση των προσπαθειών διαφόρων 
φορέων και ιδιωτών, με κοινό στόχο τη μετα-
φορά γνώσεων και εμπειριών στις νεότερες 
γενιές, τη σύνδεση της γνώσης με την επιχει-
ρηματικότητα και τη δημιουργία πεδίου δια-
λόγου για μια νέα επιχειρηματική δράση στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης. 
Στο πλαίσιο αυτό θα οργανωθεί διαγωνισμός 
για τη στήριξη επιχειρηματικών προτάσε-
ων που θα μπορούσανε να υλοποιηθούν στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βασικά 
στοιχεία των προτάσεων αυτό θα πρέπει να 
είναι η βιωσιμότητά τους και μετά το 2012, 
η συμβολή τους στην τόνωση της εμπορι-
κής δραστηριότητας στο ιστορικό κέντρο της 
πόλης, η καλυτέρευση της ζωής των κατοί-
κων της και η προβολή της πόλης διεθνώς.  
Επιπλέον, η παρουσίαση αποτελεσμάτων 
έρευνας για τους τομείς επιχειρηματικής 
δράσης που αναμένεται να έχουν ανάπτυξη 
μελλοντικά στην Ελλάδα - όπως αγροτική ανά-
πτυξη, μεταποίηση, τουρισμός, τεχνολογία, 
information technology - θα προσδιορίσει 
τους άξονες μιας σειράς ανοιχτών συζητήσε-
ων με νέους - κυρίως - επιχειρηματίες που 
έχουν αναπτύξει επιτυχή δράση στη Θεσσα-
λονίκη και την ευρύτερη περιοχή των Βαλκα-
νίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Στόχος 
είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δημιουρ-
γικού διαλόγου για τα κίνητρα, αλλά και τα 
εμπόδια επιχειρηματικότητας, την ανταλλαγή 
εμπειριών και απόψεων, και τη δυνατότητα 
διασύνδεσης μεταξύ νέων της πόλης και επι-
χειρηματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  
Συμπληρωματικά θα πραγματοποιηθούν μια σειρά 
εξειδικευμένων workshops για την παροχή υπο-
στήριξης/ενδυνάμωσης του νέου επιχειρηματία.  
Οι παραπάνω δράσεις πλαισιώνονται, επι-
πλέον, από τη δημιουργία ενός «Χρυσού 
Οδηγού Επιχειρηματικότητας», την πραγ-
ματοποίηση έκθεσης «Επιχειρηματικότητα 
και Νεολαία» που θα συνδέσει θεματικά την 
παλιά με τη νέα επιχειρηματικότητα της πό-
λης, καθώς και τη στήριξη δράσεων άλλων 
φορέων, οι οποίοι έχουν ως κύριο στόχο την 
ανάπτυξη και στήριξη της επιχειρηματικότητας. 

Φωτογραφίες 
από την ιστοσελίδα των 
επετειακών εκδηλώσεων
www.thessaloniki2012.gr
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- Την πραγματική συμμετοχή σε μελέτες έργων 
ανάπλασης δημοσίων χώρων  των νέων αρχι-
τεκτόνων που έχουν ειδικευθεί στην  «αρχιτε-
κτονική τοπίου» 
- Την αναζήτηση από το ΤΕΕ επιδοτούμενων 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ενημέρωση 
των συναδέλφων για την αξιοποίησή τους (π.χ. 
Europan κ.λ.π.) 

2. Οι  δυνατότητες παρεμβάσεων για συγκε-
κριμένα έργα με τα οικονομικά δεδομένα των 
δήμων είναι περιορισμένες αρκεί να σας θυμί-
σω ότι εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι με-
λετητές  από τους ΟΤΑ εδώ και χρόνια.  
Πιστεύω ότι, ο προγραμματισμός έργων ανά-
πλασης και αναβάθμισης των αστικών κέντρων 
και των οικισμών της Π.Κ.Μ. αποτελεί το βασι-
κό εργαλείο για την αναζωογόνησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προτείνει:
-Καταγραφή ιστορικού κτιριακού αποθέμα-
τος των πόλεων και των οικισμών της Π.Κ.Μ  
(ιστορικά κέντρα και τόποι, παραδοσιακοί και 
αξιόλογοι οικισμοί κ.λ.π) και ο σχεδιασμός 
και εκτέλεση προγραμμάτων αναβάθμισης και 
αξιοποίησής τους. 
-Διενέργεια Μικρών Αρχιτεκτονικών Διαγωνι-
σμών (ΜΑΔ) παρεμβάσεων σε επιλεγμένες πε-
ριοχές από τις Δ.Ε. του Π.Σ.Θ. που έγινε αρχικά 
αποδεκτή από το σύνολό τους. Βρισκόμαστε 
στο στάδιο επεξεργασίας αυτής της πρότασης 
και θα καταθέσουμε σύντομα στην Δ.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ το σχέδιο προκήρυξης αυτών των 
διαγωνισμών. Στο πλαίσιο αυτό  καταθέσαμε 
πρόταση στο Δ. Θεσσαλονίκης διενέργειας αρ-
χιτεκτονικού  διαγωνισμού για την αναβάθμιση  
περιοχής του Δ’ Δ.Δ. 

3. Από την ΜΕΑΘ  έχουν πραγματοποιηθεί 
ενέργειες και δράσεις το 2011 όπως:
- Ημερίδα για τον εκσυγχρονισμό  του «Σχε-
διασμού για Α.Μ.Ε.Α» και έχουν κατατεθεί οι 
προτάσεις της στους αρμόδιους φορείς. 
- Εκδήλωση για  τον εορτασμό της Παγκόσμι-
ας Ημέρας της Αρχιτεκτονικής με θέμα Αρχι-
τεκτονική & Ανθρώπινα δικαιώματα» με την 
συμμετοχή μαθητών δημοτικών σχολείων της 
Π.Κ.Μ. και κοινού. Ενέργεια που για πρώτη 
φορά πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.  
- Εκδήλωση για το Δημόσιο χώρο στην Ελλά-
δα με τίτλο «Δημόσιος χώρος ….αναζητείται». 
Συνέδριο και Έκθεση βραβευμένων μελετών  
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.  
- Ημερίδα για τους παραδοσιακούς οικισμούς 
της Π.Κ.Μ.  και «Άνω πόλη 33 χρόνια μετά» 
-  Διαλέξεις αρχιτεκτόνων της Θεσσαλονίκης. 
-Σεμινάριο μικρής κλίμακας, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, για τη βιο-
κλιματική αρχιτεκτονική και την εφαρμογή του 
Κ.ΕΝ.Α.Κ .

Για το 2012 έχουμε προγραμματίσει:  
- Έκθεση με θέμα « Θεσσαλονίκη 1912 -2012» 
και «Open house» για τα σημαντικά κτίρια της 
Θεσσαλονίκης.
- Διαλέξεις νέων αρχιτεκτόνων της Θεσσαλο-
νίκης  και της Π.Κ.Μ.
Όλες αυτές οι δράσεις έχουν σαν βασικό στό-
χο, αφενός την επεξεργασία θεμάτων και προ-
τάσεων εφαρμογής της αρχιτεκτονικής στα 
πεδία που ήδη  αναφέραμε, παρά τις οικονο-
μικές δυσκολίες (έλλειψη χρηματοδότησης, 
χορηγιών κ.λ.π) και αφετέρου την προβολή του 
έργου των αρχιτεκτόνων και της πραγματικής 
συμβολής τους στην ανάπτυξη της χώρας.

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ
Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας

Να διερευνηθούν όλες οι 
διαθέσιμες πηγές ενέργειας, 
ορυκτές και ΑΠΕ

- Στη δύσκολη περίοδο που περνάει η Ελλάδα, 
η εξασφάλιση της ενέργειας, η αξιοποίηση 
των φυσικών εθνικών πόρων και η εξοικονό-
μηση ενέργειας αποτελούν κύριες οικονομι-
κές συνιστώσες, στις οποίες πρέπει να δοθεί 
βαρύτητα
- Θα πρέπει να διερευνηθούν δυναμικά τα κοι-
τάσματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου, η γεωθερμία, η ηλιακή ενέργεια, το αιολικό 
δυναμικό καθώς και η βιομάζα. Παράλληλα θα 
πρέπει να στοχευθούν τρόποι εξοικονόμησης 
ενέργειας, όπως η εξοικονόμηση κατ’ οίκον, 
τα έξυπνα δίκτυα, ο ενεργειακός σχεδιασμός 
κτιρίων κτλ.
- Στη ΜΕ έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για 
την καταγραφή προβλημάτων υλοποίησης του 
Κ.Εν.Α.Κ., τη γεωθερμία στην Κεντρική Μακε-
δονία, τη μελέτη και υλοποίηση φωτοβολταϊ-
κών έργων καθώς και την ενέργεια και περι-
βάλλον στην Κεντρική Μακεδονία.
- Ο Μηχανικός μπορεί να συμβάλλει με τον 
πολυδιάστατο ρόλο, ώστε να αξιολογήσει τις 
ενεργειακές επιλογές και προοπτικές, να προ-
ωθήσει νέες ενεργειακές τεχνολογίες και να 
συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση και κατανάλω-
ση ενέργειας.

1. Ο ρόλος της ενέργειας σε μία περιοχή απο-
τελεί κριτήριο οικονομικής ανεξαρτησίας και 
ανάπτυξης. Στη δύσκολη περίοδο που περνάει η 

Ελλάδα, η εξασφάλιση της ενέργειας, η αξι-
οποίηση των φυσικών εθνικών πόρων και η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν κύριες 
οικονομικές συνιστώσες, στις οποίες πρέπει 
να δοθεί βαρύτητα. Ο Μηχανικός μπορεί να 
συμβάλλει με τον πολυδιάστατο ρόλο, ώστε 
να αξιολογήσει τις ενεργειακές επιλογές και 
προοπτικές, να προωθήσει νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες και να συμβάλλει στη βέλτιστη 
χρήση και κατανάλωση ενέργειας. Με τον τρό-
πο αυτό θα επιτευχθεί η επιθυμητή ενεργει-
ακή επάρκεια και θα ελαχιστοποιηθεί όσο το 
δυνατόν το κόστος παραγωγής της ενέργειας.

2. Αρχικά πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δια-
θέσιμες πηγές ενέργειας, ορυκτές και ανανε-
ώσιμες, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές καυ-
σίμων και να εξασφαλιστεί ενέργεια υψηλής 
αειφορικότητας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 
διερευνηθούν δυναμικά τα κοιτάσματα αργού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, η γεωθερμία, 
η ηλιακή ενέργεια, το αιολικό δυναμικό κα-
θώς και η βιομάζα. Παράλληλα θα πρέπει να 
στοχευθούν τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας, 
όπως η εξοικονόμηση κατ’ οίκον, τα έξυπνα 
δίκτυα, ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων 
κτλ. 

3. Η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχει δραστηριοποιηθεί δυναμικά στα τρέχοντα 
αυτά θέματα. Συγκεκριμένα, έχουν συσταθεί 
ομάδες εργασίας για την καταγραφή προβλη-
μάτων υλοποίησης του Κ.Εν.Α.Κ., τη γεωθερ-
μία στην Κεντρική Μακεδονία, τη μελέτη και 
υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων καθώς και 
την ενέργεια και περιβάλλον στην Κεντρική 
Μακεδονία. Παράλληλα έχουν ήδη γίνει δύο 
ημερίδες, η πρώτη για τα φωτοβολταϊκά συ-
στήματα (20/5/2011) και η δεύτερη για τους 
εθνικούς ενεργειακούς πόρους (27/6/2011), 
ενώ για το 2012 προβλέπονται τρεις ακόμα 
ημερίδες για την ενημέρωση των συνεργατών. 
Ακόμη έχουν διεξαχθεί εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια μικρής διάρκειας στα αντίστοιχα θέματα 
όπως «γεωθερμία και ΣΗΘ» καθώς και το επι-
κείμενο σεμινάριο «Βιονενέργεια και Βιοκαύ-
σιμα». n

«Ανάπτυξη από το υπέδαφος και μέσα από τις πόλεις»
n Άγγελος Αγγελίδης, Αλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Οι άνθρωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ απαντούν (Μέρος Γ):

Στο λεξιλόγιο των Ελλήνων παρεισέφρησαν, 
τα τελευταία χρόνια, λέξεις, αρκτικόλεξα, 
φράσεις και πρόσωπα, μέχρι πρότινος άγνω-
στα: PSI, swaps, ο κύριος Νταλάρα, που μόνο 
τον (σχεδόν) συνεπώνυμό του τραγουδιστή 
γνωρίζαμε μέχρι χθες και ο�κ Cσται τέλος 
στη λίστα. 
Αν και τείνουμε να γίνουμε εμπειρογνώμονες 
στη χρήση των συγκεκριμένων όρων, ωστό-
σο, όταν η συζήτηση φτάνει στην ανάπτυξη, 
«σκοντάφτει» στα κενά ή μεγάλα λόγια, που 
τελικά καταλήγουν σε μηδενικό αποτέλεσμα 
(οι δείκτες το αποδεικνύουν).
Στο τρίτο μέρος συνεντεύξεων των ανθρώπων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δηλαδή των προέδρων των μό-
νιμων επιτροπών του, προτείνονται αναπτυ-
ξιακές διέξοδοι για την ελληνική οικονομία 
και ιδίως για την Κ.Μακεδονία. Δεν ανακαλύ-
πτουμε τον τροχό, αλλά ιεραρχούμε προτεραι-
ότητες, που ήρθε η ώρα να τεθούν στην πράξη 
–και όχι στα λόγια.
Αναπτυξιακή διέξοδο θα μπορούσε να δώσει 
η ενέργεια, είναι γεγονός. Το υπέδαφος της 
χώρας, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να μην εί-
ναι βέβαιο ότι κρύβει …Αλάσκες, αλλά είναι 
πλούσιο και πρέπει επιτέλους να αξιοποιη-
θεί, με επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για 
την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων.
Την ίδια ώρα, όμως, όχι κάτω από το έδαφος, 
αλλά πάνω σε αυτό, τα «πράσινα» ταμεία των 
δήμων, για παράδειγμα, μπορούν να λειτουρ-
γήσουν σαν έτερος μοχλός ανάπτυξης, ανοί-
γοντας το δρόμο για την ανάπλαση κοινόχρη-
στων χώρων, που θα τονώσει τις κατασκευές 
-και παράλληλα θα αναβαθμίσει τα ελληνικά 
αστικά κέντρα, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά 
για τον τουρισμό. 
Στο τρέχον φύλλο του «Τ» λοιπόν, φιλοξενού-
με το τρίτο  μέρος της συνέντευξης με τους 
ανθρώπους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τους προέδρους 
των Μόνιμων Επιτροπών (ΜΕ) του. Τα ερωτή-
ματα –και πάλι κοινά για τους συνεντευξιαζό-
μενους-  ακολουθούν:

1. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις, που 
θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει σήμερα, λόγω και 
της κρίσης ο χώρος αρμοδιότητας της ΜΕ σας 
και πώς πιστεύετε ότι μπορούν να αντιμετωπι-
στούν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά;

2. Ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις (ή έργα) 
στον τομέα του ενδιαφέροντός σας πιστεύ-
ετε ότι πρέπει και μπορούν να προωθηθούν 
κατά προτεραιότητα (για την περιοχή της 
Κ.Μακεδονίας, αλλά όχι μόνο), παρά την οικο-
νομική κρίση ή εξαιτίας αυτής;
 
3. Ποιες δραστηριότητες και κινήσεις έχει 
δρομολογήσει πρακτικά η Μόνιμη Επιτροπή 
προκειμένου να επιτευχθούν  -ή έστω να δρο-
μολογηθούν- αυτοί οι στόχοι;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
Πρόεδρος ΜΕ Αρχιτεκτονικών 
Θεμάτων
Να γίνουν αλλαγές στην 
οικονομική και αναπτυξιακή 
πολιτική

- Η κρίση δεν είναι μόνον οικονομική, αλλά 
κυρίως είναι κρίση αξιών και πολιτισμική κρί-
ση. Όπως έγραφε ο Π.Γιαννόπουλος το 1906 
«Μοιρολογάτε εθνικώς και κάνετε τις δουλί-
τσες περίφημα ατομικώς».
- Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν πλέον 
επενδυτικές δραστηριότητες επειδή έχει μει-
ωθεί η ζήτηση κυρίως της κατοικίας αλλά και 
της επαγγελματικής στέγης […] Αν τα αυτοα-
πασχολούμενα «επιτήδεια» γραφεία μπορούν 
να συντηρηθούν με τις νομιμοποιήσεις «αυ-
θαιρέτων» με αμοιβές των 300  ευρώ - που 
διαφημίζονται στο διαδίκτυο- αυτό αποτελεί 
σοβαρό ζήτημα.
- Η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος 
άσκησης του επαγγέλματος από το ΤΕΕ, χωρίς 
τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των κλάδων 
των μηχανικών, εξακολουθεί να μη συμβάλ-
λει θετικά στην υλοποίηση της επιζητούμενης 
«ταυτότητας» της ελληνικής πόλης και της 
υπαίθρου.
- Πιστεύω ότι ο προγραμματισμός έργων ανά-
πλασης και αναβάθμισης των αστικών κέντρων 
και των οικισμών της Π.Κ.Μ. αποτελεί το βα-
σικό εργαλείο για την αναζωογόνησή τους. 
- Έχουμε προτείνει τη διενέργεια Μικρών 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών (ΜΑΔ) σε επι-
λεγμένες περιοχές του Π.Σ.Θ. που έγινε αρ-
χικά αποδεκτή από το σύνολο των Δ.Ε.. Βρι-
σκόμαστε στο στάδιο επεξεργασίας αυτής της 
πρότασης και θα καταθέσουμε σύντομα […] το 
σχέδιο προκήρυξης αυτών των διαγωνισμών.
 

1.Η κρίση όπως έχει εξελιχθεί, δεν είναι μόνον 
οικονομική, αλλά κυρίως είναι κρίση αξιών 
και πολιτισμική. Θα αναφέρω τη διαπίστωση 
του Περικλή Γιαννόπουλου που έγραφε (1906): 
«Πεθαίνετε διότι εσκοτώσατε το πνεύμα. 
– Μοιρολογάτε εθνικώς και κάνετε τις δουλί-
τσες περίφημα ατομικώς»,  κάτι που ανέφερε 
συχνά και ο Άρης Κωνσταντινίδης. Επομένως 
«όλοι φταίμε για όλα». Τώρα, αν αυτή η κρίση 
προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες και ιδιαίτε-
ρα για τους μηχανικούς και τον κλάδο των αρ-
χιτεκτόνων, αποτελεί ζητούμενο καθότι: 
- Έχει γίνει τεράστια αλλαγή του περιβάλλο-
ντος εργασίας του μηχανικού. Έχουν ελαχι-
στοποιηθεί οι Δημόσιες Επενδύσεις και δεν 
ανατίθενται μελέτες Δημοσίων Έργων. Και σ’ 
αυτές που πρόκειται να ανατεθούν, φοβάμαι 
ότι το βασικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι 
τελικά η οικονομική προσφορά (ποσοστό έκ-
πτωσης). 
- Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν πλέον 
επενδυτικές δραστηριότητες, επειδή έχει 
μειωθεί η ζήτηση κυρίως κατοικίας, αλλά και 
επαγγελματικής στέγης, τόσο λόγω έλλειψης 
ιδίων κεφαλαίων όσο και αδυναμίας τραπεζι-
κής χρηματοδότησης. Τώρα, αν τα αυτοαπα-
σχολούμενα «επιτήδεια» γραφεία,  μπορούν 
να συντηρηθούν με τις τακτοποιήσεις «αυθαι-
ρέτων» με αμοιβές 300 ευρώ - που διαφημί-
ζονται στο διαδίκτυο και στους στύλους της 
Δ.Ε.Η.- αποτελεί σοβαρό ζήτημα. Ενδεχομέ-
νως αποτελεί για αυτούς πραγματική ευκαι-
ρία.
- Η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος 
άσκησης του επαγγέλματος από το ΤΕΕ, χωρίς 
τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των κλάδων 
των μηχανικών, εξακολουθεί να μη συμβάλλει 
θετικά  στην υλοποίηση της επιζητούμενης 
«ταυτότητας» της ελληνικής πόλης και της 
υπαίθρου. Επομένως, πρέπει να γίνουν αλ-
λαγές στην υφιστάμενη οικονομική  και ανα-
πτυξιακή πολιτική αλλά και θεσμικές αλλαγές 
στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός μας για 
να προκύψουν νέοι τομείς δραστηριότητας και 
να αξιοποιηθούν πραγματικά από τον κλάδο 
μας.
Αλλά αυτές  οι ενέργειες απαιτούν ενόραση και 
αληθινό ενδιαφέρον.
Ως πεδία εφαρμογής νέων δραστηριοτήτων 
μπορούμε να αναφέρουμε: 
- Την αξιοποίηση του ‘πράσινου ταμείου’ των 
Δήμων με προκήρυξη μελετών και αρχιτεκτο-
νικών διαγωνισμών για την ανάπλαση κοινό-
χρηστων χώρων, βάσει του ισχύοντος νομικού 
καθεστώτος
- Την  εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής στα νέα κτίρια, αλλά και τους 
συλλογικούς χώρους των πόλεων και των οικι-
σμών και χρήσεων ΑΠΕ. 
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- Την πραγματική συμμετοχή σε μελέτες έργων 
ανάπλασης δημοσίων χώρων  των νέων αρχι-
τεκτόνων που έχουν ειδικευθεί στην  «αρχιτε-
κτονική τοπίου» 
- Την αναζήτηση από το ΤΕΕ επιδοτούμενων 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ενημέρωση 
των συναδέλφων για την αξιοποίησή τους (π.χ. 
Europan κ.λ.π.) 

2. Οι  δυνατότητες παρεμβάσεων για συγκε-
κριμένα έργα με τα οικονομικά δεδομένα των 
δήμων είναι περιορισμένες αρκεί να σας θυμί-
σω ότι εξακολουθούν να είναι απλήρωτοι με-
λετητές  από τους ΟΤΑ εδώ και χρόνια.  
Πιστεύω ότι, ο προγραμματισμός έργων ανά-
πλασης και αναβάθμισης των αστικών κέντρων 
και των οικισμών της Π.Κ.Μ. αποτελεί το βασι-
κό εργαλείο για την αναζωογόνησή τους.
Στο πλαίσιο αυτό έχουμε προτείνει:
-Καταγραφή ιστορικού κτιριακού αποθέμα-
τος των πόλεων και των οικισμών της Π.Κ.Μ  
(ιστορικά κέντρα και τόποι, παραδοσιακοί και 
αξιόλογοι οικισμοί κ.λ.π) και ο σχεδιασμός 
και εκτέλεση προγραμμάτων αναβάθμισης και 
αξιοποίησής τους. 
-Διενέργεια Μικρών Αρχιτεκτονικών Διαγωνι-
σμών (ΜΑΔ) παρεμβάσεων σε επιλεγμένες πε-
ριοχές από τις Δ.Ε. του Π.Σ.Θ. που έγινε αρχικά 
αποδεκτή από το σύνολό τους. Βρισκόμαστε 
στο στάδιο επεξεργασίας αυτής της πρότασης 
και θα καταθέσουμε σύντομα στην Δ.Ε. του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ το σχέδιο προκήρυξης αυτών των 
διαγωνισμών. Στο πλαίσιο αυτό  καταθέσαμε 
πρόταση στο Δ. Θεσσαλονίκης διενέργειας αρ-
χιτεκτονικού  διαγωνισμού για την αναβάθμιση  
περιοχής του Δ’ Δ.Δ. 

3. Από την ΜΕΑΘ  έχουν πραγματοποιηθεί 
ενέργειες και δράσεις το 2011 όπως:
- Ημερίδα για τον εκσυγχρονισμό  του «Σχε-
διασμού για Α.Μ.Ε.Α» και έχουν κατατεθεί οι 
προτάσεις της στους αρμόδιους φορείς. 
- Εκδήλωση για  τον εορτασμό της Παγκόσμι-
ας Ημέρας της Αρχιτεκτονικής με θέμα Αρχι-
τεκτονική & Ανθρώπινα δικαιώματα» με την 
συμμετοχή μαθητών δημοτικών σχολείων της 
Π.Κ.Μ. και κοινού. Ενέργεια που για πρώτη 
φορά πραγματοποιήθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ.  
- Εκδήλωση για το Δημόσιο χώρο στην Ελλά-
δα με τίτλο «Δημόσιος χώρος ….αναζητείται». 
Συνέδριο και Έκθεση βραβευμένων μελετών  
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.  
- Ημερίδα για τους παραδοσιακούς οικισμούς 
της Π.Κ.Μ.  και «Άνω πόλη 33 χρόνια μετά» 
-  Διαλέξεις αρχιτεκτόνων της Θεσσαλονίκης. 
-Σεμινάριο μικρής κλίμακας, σε συνεργασία 
με την Επιτροπή Περιβάλλοντος, για τη βιο-
κλιματική αρχιτεκτονική και την εφαρμογή του 
Κ.ΕΝ.Α.Κ .

Για το 2012 έχουμε προγραμματίσει:  
- Έκθεση με θέμα « Θεσσαλονίκη 1912 -2012» 
και «Open house» για τα σημαντικά κτίρια της 
Θεσσαλονίκης.
- Διαλέξεις νέων αρχιτεκτόνων της Θεσσαλο-
νίκης  και της Π.Κ.Μ.
Όλες αυτές οι δράσεις έχουν σαν βασικό στό-
χο, αφενός την επεξεργασία θεμάτων και προ-
τάσεων εφαρμογής της αρχιτεκτονικής στα 
πεδία που ήδη  αναφέραμε, παρά τις οικονο-
μικές δυσκολίες (έλλειψη χρηματοδότησης, 
χορηγιών κ.λ.π) και αφετέρου την προβολή του 
έργου των αρχιτεκτόνων και της πραγματικής 
συμβολής τους στην ανάπτυξη της χώρας.

ΣΤΕΛΛΑ ΜΠΕΖΕΡΓΙΑΝΝΗ
Πρόεδρος ΜΕ Ενέργειας

Να διερευνηθούν όλες οι 
διαθέσιμες πηγές ενέργειας, 
ορυκτές και ΑΠΕ

- Στη δύσκολη περίοδο που περνάει η Ελλάδα, 
η εξασφάλιση της ενέργειας, η αξιοποίηση 
των φυσικών εθνικών πόρων και η εξοικονό-
μηση ενέργειας αποτελούν κύριες οικονομι-
κές συνιστώσες, στις οποίες πρέπει να δοθεί 
βαρύτητα
- Θα πρέπει να διερευνηθούν δυναμικά τα κοι-
τάσματα αργού πετρελαίου και φυσικού αερί-
ου, η γεωθερμία, η ηλιακή ενέργεια, το αιολικό 
δυναμικό καθώς και η βιομάζα. Παράλληλα θα 
πρέπει να στοχευθούν τρόποι εξοικονόμησης 
ενέργειας, όπως η εξοικονόμηση κατ’ οίκον, 
τα έξυπνα δίκτυα, ο ενεργειακός σχεδιασμός 
κτιρίων κτλ.
- Στη ΜΕ έχουν συσταθεί ομάδες εργασίας για 
την καταγραφή προβλημάτων υλοποίησης του 
Κ.Εν.Α.Κ., τη γεωθερμία στην Κεντρική Μακε-
δονία, τη μελέτη και υλοποίηση φωτοβολταϊ-
κών έργων καθώς και την ενέργεια και περι-
βάλλον στην Κεντρική Μακεδονία.
- Ο Μηχανικός μπορεί να συμβάλλει με τον 
πολυδιάστατο ρόλο, ώστε να αξιολογήσει τις 
ενεργειακές επιλογές και προοπτικές, να προ-
ωθήσει νέες ενεργειακές τεχνολογίες και να 
συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση και κατανάλω-
ση ενέργειας.

1. Ο ρόλος της ενέργειας σε μία περιοχή απο-
τελεί κριτήριο οικονομικής ανεξαρτησίας και 
ανάπτυξης. Στη δύσκολη περίοδο που περνάει η 

Ελλάδα, η εξασφάλιση της ενέργειας, η αξι-
οποίηση των φυσικών εθνικών πόρων και η 
εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν κύριες 
οικονομικές συνιστώσες, στις οποίες πρέπει 
να δοθεί βαρύτητα. Ο Μηχανικός μπορεί να 
συμβάλλει με τον πολυδιάστατο ρόλο, ώστε 
να αξιολογήσει τις ενεργειακές επιλογές και 
προοπτικές, να προωθήσει νέες ενεργειακές 
τεχνολογίες και να συμβάλλει στη βέλτιστη 
χρήση και κατανάλωση ενέργειας. Με τον τρό-
πο αυτό θα επιτευχθεί η επιθυμητή ενεργει-
ακή επάρκεια και θα ελαχιστοποιηθεί όσο το 
δυνατόν το κόστος παραγωγής της ενέργειας.

2. Αρχικά πρέπει να διερευνηθούν όλες οι δια-
θέσιμες πηγές ενέργειας, ορυκτές και ανανε-
ώσιμες, ώστε να μειωθούν οι εισαγωγές καυ-
σίμων και να εξασφαλιστεί ενέργεια υψηλής 
αειφορικότητας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 
διερευνηθούν δυναμικά τα κοιτάσματα αργού 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, η γεωθερμία, 
η ηλιακή ενέργεια, το αιολικό δυναμικό κα-
θώς και η βιομάζα. Παράλληλα θα πρέπει να 
στοχευθούν τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας, 
όπως η εξοικονόμηση κατ’ οίκον, τα έξυπνα 
δίκτυα, ο ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων 
κτλ. 

3. Η Μόνιμη Επιτροπή Ενέργειας του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
έχει δραστηριοποιηθεί δυναμικά στα τρέχοντα 
αυτά θέματα. Συγκεκριμένα, έχουν συσταθεί 
ομάδες εργασίας για την καταγραφή προβλη-
μάτων υλοποίησης του Κ.Εν.Α.Κ., τη γεωθερ-
μία στην Κεντρική Μακεδονία, τη μελέτη και 
υλοποίηση φωτοβολταϊκών έργων καθώς και 
την ενέργεια και περιβάλλον στην Κεντρική 
Μακεδονία. Παράλληλα έχουν ήδη γίνει δύο 
ημερίδες, η πρώτη για τα φωτοβολταϊκά συ-
στήματα (20/5/2011) και η δεύτερη για τους 
εθνικούς ενεργειακούς πόρους (27/6/2011), 
ενώ για το 2012 προβλέπονται τρεις ακόμα 
ημερίδες για την ενημέρωση των συνεργατών. 
Ακόμη έχουν διεξαχθεί εκπαιδευτικά σεμινά-
ρια μικρής διάρκειας στα αντίστοιχα θέματα 
όπως «γεωθερμία και ΣΗΘ» καθώς και το επι-
κείμενο σεμινάριο «Βιονενέργεια και Βιοκαύ-
σιμα». n

«Ανάπτυξη από το υπέδαφος και μέσα από τις πόλεις»
n Άγγελος Αγγελίδης, Αλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Οι άνθρωποι του ΤΕΕ/ΤΚΜ απαντούν (Μέρος Γ):

Στο λεξιλόγιο των Ελλήνων παρεισέφρησαν, 
τα τελευταία χρόνια, λέξεις, αρκτικόλεξα, 
φράσεις και πρόσωπα, μέχρι πρότινος άγνω-
στα: PSI, swaps, ο κύριος Νταλάρα, που μόνο 
τον (σχεδόν) συνεπώνυμό του τραγουδιστή 
γνωρίζαμε μέχρι χθες και ο�κ Cσται τέλος 
στη λίστα. 
Αν και τείνουμε να γίνουμε εμπειρογνώμονες 
στη χρήση των συγκεκριμένων όρων, ωστό-
σο, όταν η συζήτηση φτάνει στην ανάπτυξη, 
«σκοντάφτει» στα κενά ή μεγάλα λόγια, που 
τελικά καταλήγουν σε μηδενικό αποτέλεσμα 
(οι δείκτες το αποδεικνύουν).
Στο τρίτο μέρος συνεντεύξεων των ανθρώπων 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, δηλαδή των προέδρων των μό-
νιμων επιτροπών του, προτείνονται αναπτυ-
ξιακές διέξοδοι για την ελληνική οικονομία 
και ιδίως για την Κ.Μακεδονία. Δεν ανακαλύ-
πτουμε τον τροχό, αλλά ιεραρχούμε προτεραι-
ότητες, που ήρθε η ώρα να τεθούν στην πράξη 
–και όχι στα λόγια.
Αναπτυξιακή διέξοδο θα μπορούσε να δώσει 
η ενέργεια, είναι γεγονός. Το υπέδαφος της 
χώρας, όπως όλα δείχνουν, μπορεί να μην εί-
ναι βέβαιο ότι κρύβει …Αλάσκες, αλλά είναι 
πλούσιο και πρέπει επιτέλους να αξιοποιη-
θεί, με επιτάχυνση όλων των διαδικασιών για 
την έρευνα και εκμετάλλευση κοιτασμάτων.
Την ίδια ώρα, όμως, όχι κάτω από το έδαφος, 
αλλά πάνω σε αυτό, τα «πράσινα» ταμεία των 
δήμων, για παράδειγμα, μπορούν να λειτουρ-
γήσουν σαν έτερος μοχλός ανάπτυξης, ανοί-
γοντας το δρόμο για την ανάπλαση κοινόχρη-
στων χώρων, που θα τονώσει τις κατασκευές 
-και παράλληλα θα αναβαθμίσει τα ελληνικά 
αστικά κέντρα, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά 
για τον τουρισμό. 
Στο τρέχον φύλλο του «Τ» λοιπόν, φιλοξενού-
με το τρίτο  μέρος της συνέντευξης με τους 
ανθρώπους του ΤΕΕ/ΤΚΜ, τους προέδρους 
των Μόνιμων Επιτροπών (ΜΕ) του. Τα ερωτή-
ματα –και πάλι κοινά για τους συνεντευξιαζό-
μενους-  ακολουθούν:

1. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις, που 
θεωρείτε ότι αντιμετωπίζει σήμερα, λόγω και 
της κρίσης ο χώρος αρμοδιότητας της ΜΕ σας 
και πώς πιστεύετε ότι μπορούν να αντιμετωπι-
στούν ρεαλιστικά και αποτελεσματικά;

2. Ποιες συγκεκριμένες παρεμβάσεις (ή έργα) 
στον τομέα του ενδιαφέροντός σας πιστεύ-
ετε ότι πρέπει και μπορούν να προωθηθούν 
κατά προτεραιότητα (για την περιοχή της 
Κ.Μακεδονίας, αλλά όχι μόνο), παρά την οικο-
νομική κρίση ή εξαιτίας αυτής;
 
3. Ποιες δραστηριότητες και κινήσεις έχει 
δρομολογήσει πρακτικά η Μόνιμη Επιτροπή 
προκειμένου να επιτευχθούν  -ή έστω να δρο-
μολογηθούν- αυτοί οι στόχοι;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ
Πρόεδρος ΜΕ Αρχιτεκτονικών 
Θεμάτων
Να γίνουν αλλαγές στην 
οικονομική και αναπτυξιακή 
πολιτική

- Η κρίση δεν είναι μόνον οικονομική, αλλά 
κυρίως είναι κρίση αξιών και πολιτισμική κρί-
ση. Όπως έγραφε ο Π.Γιαννόπουλος το 1906 
«Μοιρολογάτε εθνικώς και κάνετε τις δουλί-
τσες περίφημα ατομικώς».
- Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν πλέον 
επενδυτικές δραστηριότητες επειδή έχει μει-
ωθεί η ζήτηση κυρίως της κατοικίας αλλά και 
της επαγγελματικής στέγης […] Αν τα αυτοα-
πασχολούμενα «επιτήδεια» γραφεία μπορούν 
να συντηρηθούν με τις νομιμοποιήσεις «αυ-
θαιρέτων» με αμοιβές των 300  ευρώ - που 
διαφημίζονται στο διαδίκτυο- αυτό αποτελεί 
σοβαρό ζήτημα.
- Η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος 
άσκησης του επαγγέλματος από το ΤΕΕ, χωρίς 
τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των κλάδων 
των μηχανικών, εξακολουθεί να μη συμβάλ-
λει θετικά στην υλοποίηση της επιζητούμενης 
«ταυτότητας» της ελληνικής πόλης και της 
υπαίθρου.
- Πιστεύω ότι ο προγραμματισμός έργων ανά-
πλασης και αναβάθμισης των αστικών κέντρων 
και των οικισμών της Π.Κ.Μ. αποτελεί το βα-
σικό εργαλείο για την αναζωογόνησή τους. 
- Έχουμε προτείνει τη διενέργεια Μικρών 
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών (ΜΑΔ) σε επι-
λεγμένες περιοχές του Π.Σ.Θ. που έγινε αρ-
χικά αποδεκτή από το σύνολο των Δ.Ε.. Βρι-
σκόμαστε στο στάδιο επεξεργασίας αυτής της 
πρότασης και θα καταθέσουμε σύντομα […] το 
σχέδιο προκήρυξης αυτών των διαγωνισμών.
 

1.Η κρίση όπως έχει εξελιχθεί, δεν είναι μόνον 
οικονομική, αλλά κυρίως είναι κρίση αξιών 
και πολιτισμική. Θα αναφέρω τη διαπίστωση 
του Περικλή Γιαννόπουλου που έγραφε (1906): 
«Πεθαίνετε διότι εσκοτώσατε το πνεύμα. 
– Μοιρολογάτε εθνικώς και κάνετε τις δουλί-
τσες περίφημα ατομικώς»,  κάτι που ανέφερε 
συχνά και ο Άρης Κωνσταντινίδης. Επομένως 
«όλοι φταίμε για όλα». Τώρα, αν αυτή η κρίση 
προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες και ιδιαίτε-
ρα για τους μηχανικούς και τον κλάδο των αρ-
χιτεκτόνων, αποτελεί ζητούμενο καθότι: 
- Έχει γίνει τεράστια αλλαγή του περιβάλλο-
ντος εργασίας του μηχανικού. Έχουν ελαχι-
στοποιηθεί οι Δημόσιες Επενδύσεις και δεν 
ανατίθενται μελέτες Δημοσίων Έργων. Και σ’ 
αυτές που πρόκειται να ανατεθούν, φοβάμαι 
ότι το βασικό κριτήριο αξιολόγησης θα είναι 
τελικά η οικονομική προσφορά (ποσοστό έκ-
πτωσης). 
- Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχουν πλέον 
επενδυτικές δραστηριότητες, επειδή έχει 
μειωθεί η ζήτηση κυρίως κατοικίας, αλλά και 
επαγγελματικής στέγης, τόσο λόγω έλλειψης 
ιδίων κεφαλαίων όσο και αδυναμίας τραπεζι-
κής χρηματοδότησης. Τώρα, αν τα αυτοαπα-
σχολούμενα «επιτήδεια» γραφεία,  μπορούν 
να συντηρηθούν με τις τακτοποιήσεις «αυθαι-
ρέτων» με αμοιβές 300 ευρώ - που διαφημί-
ζονται στο διαδίκτυο και στους στύλους της 
Δ.Ε.Η.- αποτελεί σοβαρό ζήτημα. Ενδεχομέ-
νως αποτελεί για αυτούς πραγματική ευκαι-
ρία.
- Η διατήρηση του σημερινού καθεστώτος 
άσκησης του επαγγέλματος από το ΤΕΕ, χωρίς 
τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων των κλάδων 
των μηχανικών, εξακολουθεί να μη συμβάλλει 
θετικά  στην υλοποίηση της επιζητούμενης 
«ταυτότητας» της ελληνικής πόλης και της 
υπαίθρου. Επομένως, πρέπει να γίνουν αλ-
λαγές στην υφιστάμενη οικονομική  και ανα-
πτυξιακή πολιτική αλλά και θεσμικές αλλαγές 
στον τρόπο άσκησης του επαγγέλματός μας για 
να προκύψουν νέοι τομείς δραστηριότητας και 
να αξιοποιηθούν πραγματικά από τον κλάδο 
μας.
Αλλά αυτές  οι ενέργειες απαιτούν ενόραση και 
αληθινό ενδιαφέρον.
Ως πεδία εφαρμογής νέων δραστηριοτήτων 
μπορούμε να αναφέρουμε: 
- Την αξιοποίηση του ‘πράσινου ταμείου’ των 
Δήμων με προκήρυξη μελετών και αρχιτεκτο-
νικών διαγωνισμών για την ανάπλαση κοινό-
χρηστων χώρων, βάσει του ισχύοντος νομικού 
καθεστώτος
- Την  εφαρμογή των αρχών της βιοκλιματικής 
αρχιτεκτονικής στα νέα κτίρια, αλλά και τους 
συλλογικούς χώρους των πόλεων και των οικι-
σμών και χρήσεων ΑΠΕ. 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

Από τη διαδικασία δεν προέκυψαν ενδείξεις 
ότι ο μηχανικός καταχράστηκε χρήματα του 
ιδιοκτήτη ή επεδίωξε υπερβολικά κέρδη ή 
ενήργησε αντιδεοντολογικά από κακή πρό-
θεση, αλλά δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι 
επί αρκετό χρονικό διάστημα εκτελούνταν 
εργασίες στο έργο με τις οδηγίες και την πα-
ρουσία του μηχανικού, χωρίς να έχει εκδοθεί 
η σχετική οικοδομική άδεια. 
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφάσισε  κατά 
πλειοψηφία την επιβολή της ποινής της επί-
πληξης καθώς και τα έξοδα πειθαρχικής δι-
αδικασίας. n

ρούσαν και έναντι των αμοιβών των μελετών, 
αλλά και έναντι των παράλληλων κατασκευ-
ών, που εκτελούνταν παράλληλα στο έργο και 
ο ιδιοκτήτης ήταν ενήμερος για όλα τα σχετι-
κά τεκταινόμενα.
Ο ιδιοκτήτης υπέγραψε την αίτηση για την 
υποβολή του φακέλου της άδειας στην πολε-
οδομία, δηλαδή και ήταν ενημερωμένος και 
στην πράξη αποδέχθηκε τη χρονική καθυ-
στέρηση των προαπαιτούμενων εγκρίσεων.
Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μετά 
την ακροαματική διαδικασία, την κατάθεση 
του εγκαλουμένου, τη μελέτη των στοιχείων 
του φακέλου του θέματος και την αναλυτική 
εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτη-
ση διαπιστώνουν τα ακόλουθα:
Τα χρήματα της αμοιβής των μελετών, που 
προκύπτουν  από αναλυτικό προϋπολογι-
σμό των απόλυτα αναγκαίων απαιτούμενων 
εργασιών κατασκευής του έργου, κατά την 
έκδοση της άδειας και που εγκρίνονται από 
την υπηρεσία, είναι απαιτητά σαν ελάχιστη 
αμοιβή μελέτης και επίβλεψης. Επί αυτών 
υπολογίζονται οι ελάχιστες κρατήσεις και η 
φορολογία του μηχανικού.
Η απαιτούμενη μελετητική και ερευνητική 
εργασία τέτοιων ειδικών κτιρίων βρίσκεται  
σε δυσαρμονία με το ύψος της αμοιβής και οι 
απαιτούμενοι χρόνοι μελέτης και εγκρίσεων 
δύσκολα υπολογίζονται επακριβώς, κάτι που 
ίσως δεν εξηγήθηκε αναλυτικά στον ιδιοκτήτη 
από την αρχή, ώστε να το καταλάβει απόλυτα, 
ο οποίος όμως σε όλη την διάρκεια  ήταν σε 
συνεχή επαφή και ενημέρωση, τόσο σε θέ-
ματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, όσο και 
στις εκτελούμενες επί του έργου εργασίες.

SALONIKA, SELANIK, 
SOLUN, SALONICCO: 
100 XPONIA 
EΛEYΘEPH 
 

ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΙΣΤΟΡΙΑ…
Παραμονές της απελευθέρωσης της Θεσσαλο-
νίκης, το 1912, τα επτά από τα 12 μέλη του διοι-
κητικού συμβουλίου του τότε Εμποροβιομηχα-
νικού Επιμελητηρίου της πόλης ήταν Ισραηλί-
τες, τα τρία Τούρκοι και μόνο τα δύο Έλληνες!
Στα δε μητρώα του ΕΒΕΘ, η πέμπτη κατά σει-
ρά εμπορική επιχείρηση, που έκανε ποτέ την 
εγγραφή της, ήταν εβραϊκή: ξεφυλλίζοντας τα 
μητρώα του 1919, το πέμπτο μέλος στην ιστο-
ρία του επιμελητηρίου ήταν το νηματοπωλείο 
του Σάλομ Χήτοβ Ναχάμα, που ιδρύθηκε το 
1893 και καταχωρήθηκε στις 16/8/1919.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών μειώθηκε 
απότομα μετά το 1943 και το Ολοκαύτωμα, όταν 
οι φράσεις «έπαυσε να υφίσταται» ή «διαγρά-
φεται από τα μητρώα λόγω διάλυσης», κάνουν 
ολοένα συχνότερα την εμφάνισή τους… 
Στις αρχές του 20ού αιώνα, οι Θεσσαλονικείς αγό-
ραζαν κολόνιες και αρωματικά έλαια από το κα-
τάστημα του Ισαάκ Σάλεμ. Αποικιακά είδη από τον 
Ασσαέλ, στην οδό Αιγύπτου 52. Διάλεγαν εκλεκτά 
υφάσματα από το μαγαζί του Σαλομόν Σαλτιέλ ή 
νήματα από τον Ναχάμα στη Φράγκων 49. Για κα-
πνό περνούσαν από του Αβραάμ Ναχμία. 
Περίπου έξι στις δέκα επιχειρήσεις της Θεσ-
σαλονίκης (ποσοστό 50%-60%) ήταν τότε εβρα-
ϊκές και ο ίδιος ο συγγραφέας του περίφημου 
«Μόμπι Ντικ», Χέρμαν Μέλβιλ, ήρθε στην πόλη 
με καράβι, που πρακτόρευε η ισχυρή οικογέ-
νεια ναυτικών πρακτόρων Άμποτ (το 1856).

Το χρονικό της απελευθέρωσης
Την 26/10/1912 ο Ταξίν Πασάς υπογράφει το 
πρωτόκολλο παράδοσης της πόλεως και την 
ίδια ημέρα τα πρώτα τμήματα του στρατού μας 
μπαίνουν στην πόλη. Μετά την προέλαση του 
ελληνικού στρατού από τον Σαραντάπορο ως τα 
Γιαννιτσά και την απλευθέρωση της Κοζάνης, 
της Κατερίνης και της Βέροιας, έφτασε η στιγ-
μή της Θεσσαλονίκης ! 

Συνέχεια από τη σελίδα  19

Καταγγέλλεται ο μηχανικός, διότι ενώ εισέ-
πραξε από τον ίδιο το σύνολο της αμοιβής 
και των καταβολών που απαιτούνται για την 
έκδοση της οικοδομικής άδειας, καταχρη-
στικά αρνείται να του την χορηγήσει. 
Βάσει αυτών των κατηγοριών που εμπί-
πτουν στις διατάξεις του νόμου, κινήθηκε 
πειθαρχική διαδικασία, ορίστηκε έμπειρος 
εισηγητής, λήφθηκαν οι καταθέσεις  των 
εμπλεκομένων και παρουσιάστηκε αναλυτι-
κότατη εισήγηση επί των διαφόρων πτυχών 
του θέματος.
Ο μηχανικός σε όλα τα στάδια της διαδικασί-
ας ισχυρίστηκε ότι
Όλες οι ενέργειες, έγιναν με γνώμονα τα 
συμφέροντα του πελάτη και την αρτιότητα 
της μελέτης που εκπονούσε και όχι την πα-
ραπλάνηση ή την καθυστέρηση του εγκαλού-
ντα. 
Παραδέχθηκε επίσης ότι το ενδιαφέρον και 
ο ενθουσιασμός για τη μελέτη και ο υπερβο-
λικός ζήλος οδήγησαν στο να αρχίσει παράλ-
ληλα τις εργασίες αποκατάστασης του κτί-
σματος, χωρίς να περιμένει την έκδοση της 
οικοδομικής άδειας. Οι εργασίες επί τόπου 
άρχισαν με προκαταρκτικές αναγκαίες εργα-
σίες για την αποτύπωση και συνεχίστηκαν με 
αντιστηρίξεις, θεμελιώσεις και εργασίες στη 
στέγη, πάντα σε γνώση του ιδιοκτήτη.
Ο ιδιοκτήτης γνώριζε για την απαιτούμενη 
διαδικασία και τις δυσκολίες των εγκρίσεων 
από τους σχετικούς φορείς και τις υπερβολι-
κές χρονικές καθυστερήσεις.
Τα ποσά που κατέθεσε ο ιδιοκτήτης, αφο-

ΣEMINAPIO 
THΣ ΠOΛYTEXNIKHΣ ΣXOΛHΣ TOY AΠΘ 
 

Σεμινάριο με θέμα: “Διαγνωστικές τεχνικές 
στην επιστήμη της συντήρησης Έργων Τέχνης” 
διοργανώνει στις 17, 18 και 19 Φεβρουαρίου 
2012 στη Θεσσαλονίκη, η Β΄ Κατεύθυνση του 
Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών 
Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 
Περιλαμβάνει γενικές εισηγήσεις και ειδικές 
παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμο-
νες της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε σύγ-
χρονα θέματα ανάλυσης, με σκοπό τη συντή-
ρηση και αποκατάσταση έργων τέχνης. Τα θέ-
ματα που θα παρουσιαστούν αναπτύσσονται σε 
τρεις ενότητες : μη-καταστρεπτικές τεχνικές 
ανάλυσης, καταστρεπτικές τεχνικές ανάλυσης 
και ψηφιοποίηση αντικειμένων. 
Tο Σεμινάριο είναι ανοικτό σε ελεύθερους 
επαγγελματίες και υπαλλήλους σχετικών υπη-

ρεσιών και φορέων. Για το λόγο αυτό καλεί 
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δηλώ-
σεις συμμετοχής. Η συμμετοχή για όσους επι-
θυμούν να συμμετάσχουν είναι 80 ευρώ ενώ 
για τους φοιτητές είναι 40 ευρώ.
Tο Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές του ΔΠΜΣ του τρέχοντος Πανεπιστημιακού 
έτους 2011-12, είναι υποχρεωτικό και δωρε-
άν. 
Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του 
Διατμηματικού Προγράμματος Mεταπτυχιακών 
Σπουδών: 
Νανά Τριανταφυλλίδη και Αναστασία Κοσκινά, 
Πολυτεχνική Σχολή, Κτίριο Μεταπτυχιακών 
Προγραμμάτων, 1ος όροφος, Πανεπιστημιού-
πολη, 54124 Θεσσαλονίκη. http://prosynapo.
web.auth.gr/
THΛ.: 2310 995559, 995483 (+fax), e-mail :ko-
skina@arch.auth.gr, striant@auth.grn
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός από 
αρχιτεκτονικό γραφείο στην Καλαμαριά. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., εμπειρία σε έκδοση οικο-
δομικών αδειών και διακίνηση φακέλων 
σε πολεοδομικές υπηρεσίες, σε προ-
μετρήσεις και σύνταξη αναλυτικών Π/Υ. 
Τηλ 2310 413340, 2310 801443. 
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
από εταιρεία μελετών και επιβλέψεων 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για στελέχω-
ση ομάδας αποτυπώσεων και αυτοψιών. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., νόμο 4014/2011. Βιογρα-
φικό email: mavridou@karfopoulou.gr.
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
από εταιρεία μελετών και επιβλέψεων 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη, για στελέχω-
ση ομάδας αποτυπώσεων και αυτοψιών. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., νόμο 4014/2011. Βιογρα-
φικό email: tsampazi@karfopoulou.gr. 
Ηλεκτρολόγος από εκπαιδευτικό όμι-
λο, για Spss. Τηλ 2310 227910. 
Ηλεκτρολόγος για εργασία στη Γερ-
μανία. Τηλ 2310 329200, Fax 2310 
327385. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνικό γραφείο 
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Ηλεκτρολόγος από τεχνική εταιρεία  
για οργάνωση, επίβλεψη τηλεπικοινω-
νιών έργων σε όλη την Ελλάδα. Βιογρα-
φικό email: artemis-its@gr. 
Ηλεκτρολόγος για το σχεδιασμό του 
ηλεκτροτεχνικού εξοπλισμού και των 
τεχνικών εγκαταστάσεων για βιομη-
χανικά και δημόσια κτίρια. Γνώση και 
εμπειρία στον τομέα των τεχνικών και 
των κτιριακών κατασκευών. Γνώση 
Γερμανικών σε επίπεδο Β1. Τηλ 697 
6082291. Υπόψη κας Μαρία Τσούκη. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από τε-
χνικό γραφείο Η/Μ μελετών, κατασκευ-
ών στην Κατερίνη. Γνώση AutoCAD. 
Επιθυμητή γνώση 4Μ FINE, PVSYST, 
PVSOL. Βιογραφικό Τηλ 23510 29777, 
email: vbatalas@gmail.com. 
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Γνώση και εμπειρία στη διδασκαλία των 
προγραμμάτων: web design, 3d studio 
max, φωτοβολταϊκών μελετών. Βιογρα-
φικό email: seminaria97@gmail.com.
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
Φωτοβολταϊκών πάρκων Sunwind με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη για εργοταξιάρχη 
με εργοταξιακή εμπειρία σε επίβλεψη 
έργων φωτοβολταϊκών. Βιογραφικό 
email: info@sunwind.com.gr. 
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
Φωτοβολταϊκών πάρκων Sunwind με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη για συνεργασία σε 
όλη την Ελλάδα με τη μορφή franchise. 
Βιογραφικό πόλη δραστηριοποίησης 
email: info@sunwind.com.gr. 
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
Φωτοβολταϊκών πάρκων Sunwind με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη για Διευθυντή 
πωλήσεων με προϋπηρεσία στον χώρο 
των πωλήσεων φωτοβολταϊκών σε όλη 
την Ελλάδα. Βιογραφικό email: info@
sunwind.com.gr. 
Μηχανικός μεταδιδακτορικός ερευνη-
τής Γνώση 3DTV, C/C++, Visual Studio, 
.NET, ψηφιακής επεξεργασίας εικό-
νας/βίντεο, διαχείριση προγραμμάτων. 
Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης Πήτας, 
Τηλ 2310 996304, email: pitas@aiia.
csd.auth.gr. 
Μηχανικός ερευνητής ή υποψήφιος δι-
δάκτορας. Γνώση 3DTV, C/C++, Visual 
Studio, .NET, ψηφιακής επεξεργασίας 

εικόνας/βίντεο, ανθρωποκεντρικές διε-
παφές. Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης 
Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: pitas@
aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανικός manager ερευνητικών 
προγραμμάτων. Γνώση SQL, web 
Development, γραφικά σε Η/Υ, ψηφι-
ακής επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, τε-
χνική/οικονομική διαχείριση προγραμ-
μάτων. Βιογραφικό καθηγητής Ιωάννης 
Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: pitas@
aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανικός για Construction Manager 
στην κατασκευή φωτοβολταϊκών έργων, 
ως επιβλέπων για την περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες που αφορούν τη θέση καθώς και 
για τον τρόπο αίτησης, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα www.juwi.gr/stadiodromia. 
Μηχανικός από την  εταιρεία Sunwind 
κατασκευαστική Φωτοβολταϊκών πάρ-
κων, για Τεχνικό Διευθυντή ως υπεύ-
θυνο έργων μελετών εργοταξίων, ερ-
γοταξιακή εμπειρία σε επίβλεψη έργων 
φωτοβολταϊκών. Γνώση Αγγλικών άδεια 
οδηγήσεως, ευχέρεια ταξιδιών εντός 
και εκτός Ελλάδας. Βιογραφικό email: 
info@sunwind.com.gr. 
Μηχανικός ή Αρχιτέκτων Τοπίου νέα, 
για εποχική απασχόληση σε επαρχι-
ακό θέρετρο στη Κρήτη. Γνώση Αγγλι-
κών, Η/Υ, σχεδίαση 2D και 3D. email: 
fontas1eng@gmail.com. 
Μηχανικός Προγραμματιστής/ διαχει-
ριστής. Γνώση SQL Server, Windows 
Server & Αctive Directory, web 
Development, Linux, Apache, MySQL, 
C/C++, Visual Studio, .NET, ψηφιακής 
επεξεργασίας εικόνας/βίντεο, δίκτυα 
και διαχείριση, επιλογή/επισκευή 
hardware. Βιογραφικό καθηγητής Ιω-
άννης Πήτας, Τηλ 2310 996304, email: 
pitas@aiia.csd.auth.gr. 
Μηχανολόγος από εκπαιδευτικό όμιλο. 
Τηλ 2310 227910. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για 
ανελκυστήρες και για αναβατόρια,  . 
Τηλ 697 6800825. 
Μηχανολόγος από εταιρεία μηχανολο-
γικών εφαρμογών. Προϋπηρεσία στο 
χώρο θέρμανσης και κλιματισμού ει-
δικά στο τμήμα πωλήσεων. Επιθυμητή 
Γνώση Αγγλικών, AutoCAD. Βιογραφικό 
email: gla-kos@yahoo.gr. 
Μηχανολόγος για συνεργασία από βιο-
μηχανία στην περιοχή Σίνδου. Εμπειρία 
σε συστήματα θέρμανσης, (σόμπες, 
μονάδες, λέβητες). Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD 3D. Βιογρα-
φικό Fax 2310 797830, email: info@
alfacart.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός από εκπαιδευτι-
κό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό 
γραφείο για εσωτερικός συνεργάτης. 
Τηλ. 2310 254437, 2310 279100, email: 
tech.grafeio@gmail.com.
Τοπογράφος Μηχανικός από εκπαι-
δευτικό όμιλο. Τηλ 2310 227910. 
Test Engineer based in Amsterdam, 
Code: GRC/5165, Qualifications: 
Bachelor or Master Degree in elec-
tronics engineering, applied physics, 
mechanical engineering or aerospace 
engineering with 1 - 3 years of expe-
rience. (Background in mechatronics 
would be ideal) Past working experi-
ence preferably in a high-tech produc-
tion environment, e.g. electronics, ict 
hardware, aircraft construction, preci-
sion engineering or maintenance. Af-
finity with both testing as well as as-

sembling is necessary. Testing of hig
Senior Cost Estimator based in Rot-
terdam, the Netherlands. Code: 
GRC/5169. Job Description:  The cost 
estimator independently prepares an 
accurate cost budget and initial for-
mulation of the technical qualifica-
tions and compilation of the tender 
submission documents based on the 
specifications and work drawings 
made available by the client. Qualifica-
tions: 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. 
Superintendent Engineer based in 
Rotterdam, the Netherlands. Code: 
GRC / 5163. Job Description:  Pro-
viding technical service and trouble-
shooting for its engines on seagoing 
vessels, and giving technical advice in 
form of follow-up to previously visited 
vessels as well as engine related sup-
port to company’s clients. Extensive 
travelling abroad The core business 
includes: Trucks, Diesel Engines, Tur-
bo Machines and Industrial Services. 
Frequent travelling out of the Benelux 
Qualifications: A qualified marine en-
gineer with at least 5 years experience 
and excellent knowledge of: • two 
stroke and/or • four stroke engines 
and/ or • Electronic and pneumatic 
systems. Fluent spoken and written 
English skills are required, as well as 
being a strong Team player and the 
ability to travel at short notice. Skills: 
Highly motivated person with excel-
lent communication skills. Ability to 
work under pressure. Annual Wage: 
Max 60000 € 
Mechanical (Construction) Engineer 
based in The Netherlands. Code: 
GRC/5172. Job Description: Make 
(fine) mechanical designs, sketches 
and provide details regarding specific 
requests. Validate the concepts de-
sign using calculations. Design and 
drawing 3D-drawing programs (solid 
edge).Make construction drawings 
in 2D. Support the production proc-
ess internally or with suppliers. You 
are involved in the complete proc-
ess: from idea to complete product. 
Direct feedback between theory and 
practice. Qualifications: Bachelor or 
Masters Degree as a Mechanical En-
gineer. Preferably 3 years relevant 
experience in “fine mechanics” (for 
example experience in working for an 
instrument maker). Also candidates 
with a mechatronic background are 
interesting. Strong theoretical knowl-
edge (formulas).Candidate will have 
to be able to turn an idea, trough a 
3D and 2D drawings into reality (can-
didate will need to show a portfolio). 
Skills: Candidate will have to relocate 
to the Netherlands with a long term 
intention. Communicative – proactive 
- assertive
If you find yourself suitable for 
any of the above vacancies, please 
contact with Mrs Anna Agelidou from 
Manpower at 2310 230 240 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για 
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, 
εταιρεία. Τηλ 690 8720544. 
Αρχιτέκτων με 6ετή εμπειρία στην 
έκδοση οικοδομικών αδειών, ευχέ-
ρεια στην σύνθεση. Γνώση Αγγλικών, 
Ιταλικών, Γ.Ο.Κ., AutoCAD (2D - 3D), 
Photoshop, 3d Studio Max, Illustrator, 
για συνεργασία με κατασκευαστικές 
εταιρείες και μελετητικά γραφεία. Τηλ 
2310 325445, 697 3837826, email: 
eirinitrypsian i @hotmail.com. 
Αρχιτέκτων εμπειρία σε σύνθεση για 
κατοικίες, καταστήματα, σε θέματα 
ξύλινων, μεταλλικών κατασκευών, δι-
ατηρητέων κτιρίων, σε εσωτερική δια-
κόσμηση, σε βιοκλιματικά συστήματα. 
Γνώση Γ.Ο.Κ., Αγγλικών, Γαλλικών, Ιτα-
λικών, 2D - 3D, AutoCAD, ArchiCAD, 
Rhino, (Gh), Corel, Photoshop, (render 
Artlantis - VRay), Html, για συνεργα-
σία σε τεχνικά γραφεία  και σε μελε-
τητικές εταιρείες,  κατασκευαστικές 
εταιρείες. Τηλ 693 8882368, email: 
FanisAnastasiadis@gmail.com. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδί-
κευση στην ενέργεια και το περιβάλλον. 
Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλι-
κών, για εργασία σε τεχνική εταιρεία, 
τεχνικό γραφείο. Τηλ 2310 272211.
Μηχανολόγος Ενεργειακός Επιθεωρη-
τής, εμπειρία σε θέματα Ενεργειακών 
Επιθεωρήσεων, μελετών Η/Μ και με-
λετών  Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρί-
ων (ΚΕΝΑΚ, για συνεργασία. Τηλ 693 
8881800.
Μηχανολόγος με πολυετή εμπειρία 
στη βιομηχανία. Γνώση Τεχνικού Ασφα-
λείας, Συμβούλου Διαχείρισης Ποιό-
τητας ISO 9001 και ISO 14001, ΜΕΚ 
Α’ ηλεκτρομηχανολογικά, υδραυλικά 
υπό πίεση, βιομηχανικά – ενεργειακά. 
Τηλ 23920 64751, 693 6393229, email: 
dkoptsis@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Α’ τάξης στην κατηγορία 8 Στατι-
κά και στην κατηγορία 7 Υδραυλικά, για 
συνεργασία ή για στελέχωση μελετητι-
κής εταιρείας. Τηλ 693 9475481.
Πολιτικός Μηχανικός, εμπειρία στα 
δημόσια έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οι-
κοδομικά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά 
– ενεργειακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, 
για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 2310 
304119, 694 6285477. 
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ)/(ΕΔΕ) 
30ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδο-
μικών αδειών, νομιμοποιήσεις αυθαι-
ρέτων, ενεργειακές μελέτες, τοπογρα-
φικές εργασίες, επιβλέψεις εργασιών 
με επισταμένη επίβλεψη, για εργασία 
ως εργοταξιακός για την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό. Τηλ 697 4428152. 
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα) με 
13ετή εμπειρία στα Δημόσια Έργα (σύ-
νταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτι-
κών πινάκων, ΠΚΝΤΜ, ΠΠΑΕ, νομικής 
παρακολούθησης έργων), 5ετή προϋ-
πηρεσία στο Δημόσιο. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, FESPA, για 
εργασία σε τεχνικό γραφείο. Τηλ 697 
7589309, email: etsiota@yahoo.com. 
Χημικός Μηχανικός με μελετητικό 
πτυχίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 18 (χη-
μικοτεχνικές μελέτες), 27 (περιβαλλο-
ντικές μελέτες), για συνεργασία ή στε-
λέχωση εταιρείας. Τηλ: 694 5177005 
και e-mail: vgb.syn@gmail.com.

Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.
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επισκεφθείτε μας...
http://www.tkm.tee.gr

 03
n  Αυθαίρετη ασάφεια 

ή ασαφής αυθαιρεσία;

 04
n  Το ασφαλιστικό 1η
 προτεραιότητα του ΤΕΕ

 06
n  Η Μακεδονία χρειάζεται 

αντιπλημμυρική προστασία 
«εδώ και τώρα»

 07
n  Κενά και ερωτήματα  

για τα έργα προτεραιότητας 
του ΕΣΣΥΜΘ  
και το Fly Over

n  Ημερίδα στο πλαίσιο 
της Infacoma

n  Στις 11 Φεβρουαρίου 
η κοπή της πίτας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ

 16
n     Συλλογικά-Παραταξιακά
n  Αποφάσεις πειθαρχικού 

συμβουλίου

 18
n  Salonika, Sêlanik,  

Solun, Salonicco:  
100 χρόνια ελεύθερη

 20-21
n   Φάκελος: 

Oικονομική κρίση  
«Ανάπτυξη από το υπέδαφος 
και μέσα από τις πόλεις»

 22
n  Σεμινάριο  

της πολυτεχνικής σχολής  
του ΑΠΘ

 23
n  Ζητείται

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10
n  Απαράδεκτη διαδικασία 

ο «προσωρινός» 
ενεργειακός επιθεωρητή

n  Αντισεισμική ενίσχυση 
...δια νόμου στα προ του 
‘85 κτήρια

 11
n  Μέχρι 26/2  

η 1η Μπιενάλε 
Αρχιτεκτονικής 
Θεσσαλονίκης

 12-13
n  Συλλογή Κωστάκη:  

Η διαδρομή μιας συλλογής 
μετά το συλλέκτη

 14
n   Με μία ματιά 


