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* 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
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ΤΕΥΧΟΣ

Συνέβαινε επί πολλά χρόνια. Χιλιάδες Έλληνες έριχναν την ψήφο τους σαν υπνωτισμένοι. 
Δεν διάλεγαν κόμμα ορθολογικά και συγκρίνοντας, με βάση το πρόγραμμά του. Διάλεγαν 
σύμβολα και σταυρωμένα ψηφοδέλτια. 
Λειτουργούσαν με βάση προκαταλήψεις, χρήσιμες γνωριμίες και κολλήματα, 
κληροδοτημένα από ένα ένοχο ιστορικό παρελθόν, που τράβηξε αδιαπέραστες, θαρρείς, 
γραμμές ανάμεσα στα διάφορα στρατόπεδα. 
Στις φετινές εκλογές, αυτό έχει αλλάξει, τουλάχιστον για μια πολύ σημαντική μερίδα 
ψηφοφόρων, που πλέον δείχνουν να κρατούν τις κομματικές σημαίες χαμηλότερα: τα 
εκλογικά κέντρα δεν γεμίζουν όπως παλιά, οι προεκλογικές συγκεντρώσεις δεν γίνονται 
ως επί το πλείστον ενώπιον πλήθους που δονείται από ενθουσιασμό και προσδοκία. 
Τα διλήμματα μπροστά στην κάλπη είναι υπαρκτά και διαφορετικά: κόμμα μνημονίου ή 
αντιμνημονιακό κόμμα; Να πιστέψω ή να αμφισβητήσω; Να ρίξω ψήφο συνείδησης ή απλά 
να τιμωρήσω; Η ψήφος μου μπορεί όντως να αλλάξει τα πράγματα ή θα διαπιστώσω εκ των 
υστέρων ότι η χώρα μου κυβερνάται από τις Βρυξέλλες ή δεν κυβερνάται καθόλου;
Οι φετινές εκλογές απαιτούν σκέψη, ορθολογισμό και συνέπεια. Δεν θέλουν ψήφο 
ικανή να μας δώσει μετεκλογικά άλλοθι του τύπου «δεν ήξερα ότι αυτοί που ψήφισα θα 
αποδειχθούν τόσο ασυνεπείς». Ώρα να μεγαλώσουμε, να αναλάβουμε την ευθύνη για 
αυτούς που μας κυβερνούν.
Η ψήφος είναι, ασφαλώς, προσωπική υπόθεση, αλλά στις εκλογές της 6ης Μαΐου πρέπει 
να πρυτανεύσει επιτέλους όχι ο μικροκομματισμός ή τα προσωπικά στερεότυπα, αλλά η 
λογική του συλλογικού συμφέροντος. 
Φυσικά, λίγες ημέρες πριν τις κρισιμότερες εκλογές των τελευταίων δεκαετιών, η 
εκλογολογία που άλλες εποχές ήταν κυρίαρχη, περισσεύει και πρέπει να λείπει στο εξής. 
Οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ των διαφόρων κομμάτων, επίσης. 
Η εικόνα μιας χώρας που αγκομαχεί και δεν ξέρει προς τα πού βαδίζει, λειτουργεί προς 
τα έξω με τρόπο που εξαντλεί και τα τελευταία απομεινάρια αξιοπιστίας και αξιοπρέπειας, 
που μας έχουν απομείνει. 
Η Ελλάδα χρειάζεται να περάσει στο εξωτερικό και ιδίως στους εταίρους της ένα 
μήνυμα αποφασιστικότητας, σταθερότητας και κοινής πορείας, πάνω στην οποία να 
συστρατεύονται άπαντες. Όχι ακυβερνησίας, βραχύβιων κυβερνήσεων και απουσίας 
πραγματικής αναπτυξιακής κατεύθυνσης. 
Κυρίες και κύριοι αρχηγοί των κομμάτων, η απαίτηση είναι απλή. Μιλήστε για ανάπτυξη. 
Για συγκεκριμένα μέτρα. Για πράξεις και έργα. Τον άνεργο νέο, τον ελλιπώς αμειβόμενο 
μισθωτό ή τον ελεύθερο επαγγελματία, που φορολογείται αγρίως, που έχει ελάχιστες 
έως ανύπαρκτες παροχές και βρίσκεται στα όρια της επιβίωσης, διόλου τους ενδιαφέρει 
τι έχετε να καταλογίσετε ο ένας στον άλλον, το μέλλον τους ενδιαφέρει. Η ανάπτυξη. 
Πώς το …ιλουστρασιόν lifestyle και τα κινέζικα σκόρδα έφτασαν να στοιχίζουν στην 
Ελλάδα δισ.€!
Κάθε έλλογο ον, ακόμη και οι φανατικοί των ακριβών SUV και οι λάτρεις των επώνυμων 
αξεσουάρ που στοιχίζουν όσο πέντε βασικοί μισθοί, καταλαβαίνουν πλέον ότι το μοντέλο 
ανάπτυξης πρέπει να αλλάξει. 

Παραβάν κλειστό, μάτια ανοιχτά…

 

Ιδιοκτήτης:

TEXNIKO ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ NΠΔΔ
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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
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Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΔΡΑΝΑ
 

πρωτίστως σε ενδογενείς πηγές και θα αξιοποιεί 
και υποστηρίζει το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, 
που σήμερα αναγκάζεται να μεταναστεύει σε 
άλλες χώρες», σημειώνει στο «Τ» ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης.
Ιδίως στην τρέχουσα συγκυρία, τα λόγια είναι 
φτώχεια και τα έργα απαραίτητα, όχι υπό την 
πίεση της περίφημης task force του κυρίου 
Χορστ Ράιχενμπαχ, αλλά επειδή πρέπει να 
πάρουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας. 
Για την Κεντρική Μακεδονία, τα προτεινόμενα 
έργα είναι πολλά και έχουν πολλές φορές 
αναφερθεί, σε δελτία τύπου, σε εκδηλώσεις 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε έγγραφα αλλά και αναλυτικά 
στα εκάστοτε υπομνήματα προς τους εκάστοτε 
πρωθυπουργός, ενόψει της ΔΕΘ.
Χάριν οικονομίας χώρου, θα αναφέρουμε εδώ 
ορισμένα μόνο από αυτά, τα οποία είναι: η 
άμεση δημιουργία της Ζώνης Καινοτομίας, 
που τόσα κοινά μοιράζεται με το …γεφύρι της 
Άρτας, η δημιουργία προ-θερμοκοιτίδων νέων 
επιστημόνων, η ενεργειακή εκμετάλλευση 
των αστικών απορριμμάτων, η ολοκλήρωση 
των ηλεκτρονικών υποδομών, η προώθηση 
του θεσμού των Επιχειρήσεων Ενεργειακών 
Υπηρεσιών (ESCO) και η αξιοποίηση της 
αργούσας περιουσίας και του μηχανολογικού 
εξοπλισμού των βορειοελλαδικών 
επιχειρήσεων, που αν και στοιχίζουν δεκάδες 
ή και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, 
παροπλίστηκαν ‘άδοξα, λόγω των λουκέτων. 

Όχι στην πλειοδοσία υποσχέσεων,
ας ξεκινήσουμε από τα απολύτως απαραίτητα
Επίσης, πρέπει να γίνει σαφές ότι ουδεμία 
επένδυση πρόκειται να γίνει στην Ελλάδα, 
αν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές. 
Όπως επισημάναμε και στο υπόμνημά μας προς 
τον τότε πρωθυπουργό, Γεώργιο Παπανδρέου, 
ενόψει της ΔΕΘ του 2011, αντί να πλειοδοτούμε 
σε υποσχέσεις για στρατηγικά σχέδια, καλό 
είναι να ξεκινήσουμε από τα λίγα, απολύτως 
απαραίτητα. 
Παράλληλα, είναι αδήριτη ανάγκη να 
ενισχυθούν τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013, 
που προβλέπονται για υποδομές, αντί να 
κατασπαταλούνται πόροι για έργα αμφίβολης 
αποτελεσματικότητας και μηδενικής 
προστιθέμενης αξίας. 

Η ανάπτυξη χρειάζεται μηχανικούς και στα 
έδρανα
Ποιοι κοινό έχουν όλα τα παραπάνω; Χρειάζονται 
μηχανικούς για να υλοποιηθούν. Μηχανικούς 
στα εργοτάξια, στη βιομηχανία, στα γραφεία 
σχεδιασμού, στα κέντρα λήψης αποφάσεων,  
μηχανικούς στα βουλευτικά έδρανα. 
Για αυτό και όχι λόγω συντεχνιακών ελατηρίων, 
προτρέπουμε τα μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ να 
ψηφίσουν άξιους συναδέλφους μηχανικούς. 
Γιατί ως μηχανικοί, ξέρουμε όλες τις όψεις των 
ζητημάτων που ταλανίζουν σήμερα την Ελλάδα. 
Γνωρίζουμε το γιαπί, τις κατασκευές και τις 
υποδομές, αλλά και τις υψηλές τεχνολογίες και 
τη βιομηχανία, το περιβάλλον και την οικονομία, 
όλα όσα, δηλαδή, βρίσκονται στο επίκεντρο 
αυτής της επίπονης προσπάθειας, που πρέπει 
να ξεκινήσει η Ελλάδα.
Βουλευτική έδρα ίσον αγώνας για υστεροφημία

Έχουν καταλάβει ότι, ταΐζοντας (επί πιστώσει) 
τη ματαιοδοξία μας με πανάκριβα εισαγόμενα 
προϊόντα -καρπούς του μάρκετινγκ και ενός 
…ιλουστρασιόν lifestyle- γεμίσαμε «τρύπες» το 
εμπορικό μας ισοζύγιο και στερήσαμε από την 
Ελλάδα χιλιάδες θέσεις εργασίας. 
Έχουμε όλοι καταλάβει πώς η απροθυμία 
μας να ασχοληθούμε με τον κάποτε κυρίαρχο 
πρωτογενή τομέα της Ελλάδας και οι επιδοτήσεις 
για μη καλλιεργούμενες εκτάσεις, γέμισαν την 
ελληνική αγορά με κινέζικα σκόρδα και ιταλικά 
κουνουπίδια.
Εν έτει 2011, ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Εξαγωγέων Β.Ελλάδος, Δημήτρης Λακασάς, 
ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος –αλλά 
και τα περιθώρια βελτίωσης που υπάρχουν: αν 
αντικαθιστούσαμε το 20% των εισαγόμενων 
προϊόντων με ελληνικά, το όφελος για την 
ελληνική οικονομία θα ήταν 10 δισ. ευρώ!
Έχουμε αρχίσει να το καταλαβαίνουμε 
από μόνοι μας –ή αναγκαστήκαμε να το 
συνειδητοποιήσουμε.  
Τον Φεβρουάριο του 2012, η αξία των εισαγωγών 
προς την Ελλάδα (άνευ πετρελαιοειδών) 
μειώθηκε κατά 14,7%, ενώ αντίθετα οι εξαγωγές 
μας αυξήθηκαν.

Εξωστρέφεια, ένας από τους στόχους στους 
οποίους πρέπει να επενδύσουμε. Βαρεθήκαμε 
να το λέμε. Ανάπτυξη. Παραγωγή. Καινοτομία. 
Εξωστρέφεια. Βιώσιμη και αειφόρος 
εκμετάλλευση του εθνικού-πλούτου. 
Στόχοι-μονόδρομος για την Ελλάδα, επί 
των οποίων πρέπει να δεσμευτούν –χωρίς 
μεσοβέζικες λύσεις και χωρίς εμπρηστικές 
δηλώσεις, προς λαϊκή κατανάλωση- όλοι όσοι 
διεκδικούν την ψήφο μας. 

Νέο αναπτυξιακό μοντέλο, όχι για να χαρεί ο 
κύριος Χορστ, αλλά για να πάρουμε τη μοίρα στα 
χέρια μας
«Οι εκλογές έρχονται και παρέρχονται, αλλά τα 
προβλήματα μένουν. Πρέπει όλοι να καταλάβουν 
ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι ένα 
νέο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα στηρίζεται 

Δεν θα είναι εύκολο. Αλλά ιδίως όσοι σήμερα 
διεκδικούν την ψήφο μας, θα έπρεπε να το 
κάνουν με πλήρη συνείδηση και συναίσθηση 
της ευθύνης που αναλαμβάνουν. 
Περισσότερο από ποτέ, η θέση του βουλευτή στην 
Ελλάδα δεν είναι σύμβολο κοινωνικού status. 
Δεν είναι απλά κοινωνική διάκριση. Δεν είναι 
ευκαιρία για φαγοπότι (όπως την αξιοποίησαν 
πολλοί στο παρελθόν). Δεν είναι αφετηρία για 
προσοδοφόρες δουλειές στο μέλλον. 
Μπορεί να μην είναι –ακόμη και τώρα- τόσο 
εμφανές, αλλά οι 300 που θα καθίσουν στα 
βουλευτικά έδρανα μετά τις 6 Μαΐου θα πρέπει 
να εξασφαλίσουν με τις πράξεις τους την 
υστεροφημία τους. 
Να πράξουν με συνείδηση ό,τι είναι δυνατόν για 
να βγει η χώρα από το τούνελ, για ν΄ αξιοποιήσει 
την κρίση ως ευκαιρία για κάτι καλύτερο. 
Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να σκεφτούν και οι 
ψηφοφόροι. Δεν ψηφίζουμε για το ρουσφέτι, 
ούτε για θέση στο δημόσιο, ούτε για καλύτερη 
μεταχείριση στους διαγωνισμούς. Ψηφίζουμε 
για το πώς θέλουμε την αυριανή Ελλάδα. 
Αυτό το δικαίωμα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. 
Όχι να απέχουμε, ούτε να το ασκήσουμε ελαφρά 
την καρδία και με παρωπίδες.  

Στις δημοτικές εκλογές του 1934, γράφει  ο 
Δ.Λαμπίκης στο βιβλίο του, «Τα εκατό χρόνια του 
Δήμου Αθηναίων», οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα 
να ψηφίσουν για πρώτη φορά. Ξέρετε πόσες 
από τις 2655 εγγεγραμμένες στους εκλογικούς 
καταλόγους ψήφισαν; Μόλις 439. Χρειάστηκε 
καιρός για να φτάσουν οι γυναίκες μέχρι τις 
κάλπες, για να ξυπνήσουν τα αντανακλαστικά 
τους ως ψηφοφόρων, αλλά έγινε…

Το δικαίωμά μας να ορίζουμε το μέλλον μας δεν 
πρέπει να απεμπολείται. Ιδίως όταν οι στιγμές 
είναι τόσο κρίσιμες και όταν οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται σήμερα θα καθορίσουν το μέλλον 
αυτής της χώρας για δεκαετίες. 

Πώς θέλω την Ελλάδα στο μέλλον; είναι το πιο 
ειλικρινές ερώτημα, που μπορούμε να θέσουμε 
στον εαυτό μας πριν βρεθούμε πίσω από το 
παραβάν. Το φύλλο του «Τεχνογραφήματος», 
που κρατάτε στα χέρια σας, έχει εκλογικό 
άρωμα. Στις εσωτερικές του σελίδες θα βρείτε …
προς έμπνευση βιογραφικά των μηχανικών, που 
είναι υποψήφιοι στις βουλευτικές εκλογές για 
την περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Καλή 
(και συνειδητή) ψήφο, με κλειστό παραβάν, αλλά 
ανοιχτά μάτια!

Συνέχεια από τη σελίδα  4
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Με την μαντινάδα «Μην σταματάς στ’ ασήμαντα 
/ αυτά σε πονούνε σβήσε / γιατί η ζωή είναι ένα 
λεπτό / κι αν θα προλάβεις «ζήσε», ολοκλήρωσε 
την ομιλία του στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο 
κρητικός μάστορας Μανώλης Πιπεράκης, ο 
οποίος μεταλαμπάδευσε σε δεκάδες μηχανικούς 
το πώς δουλεύεται η πέτρα. Ο Μαστρομανώλης 
ήρθε στη Θεσσαλονίκη και από τις 25 έως 27 
Απριλίου, μας αποκάλυψε μυστικά της πέτρας 
που τα γνωρίζει πολύ καλά αφού τη δουλεύει 
σχεδόν μισό αιώνα. 
Το βράδυ της Τετάρτης 25 Απριλίου, ο μάστορας 
της πέτρας από την Κρήτη, απευθύνθηκε σε 
μηχανικούς στην εκδήλωση που διοργάνωσε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ στο αμφιθέατρό του. Τον προλόγισε 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Τάσος Κονακλίδης, 
ο οποίος τόνισε ότι πλέον σπάνια χτίζονται 
πέτρινα σπίτια και όσα γίνονται δεν χτίζονται 
σωστά. «Ο Μαστρομανώλης έχει αφιερώσει 
τη ζωή του στο να χτίζει σωστά, παραδοσιακά. 
Έχει βγάλει ένα βιβλίο -το «Κτίζω πέτρα»- όπου 
πέρα από τον τρόπο χτισίματος αναφέρεται και 
στον τρόπο της ζωής των μαστόρων της εποχής 
εκείνης», τόνισε. Αμέσως μετά αναφέρθηκε 
στους βορειοελλαδίτες μαστόρους από την 
περιοχή τόσο του Βόιου Κοζάνης, όσο και της 
Πίνδου (τα περίφημα Ζαγοροχώρια). Τέλος, 
ο πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
προτίθεται να αναλάβει κι άλλες παρόμοιες 
πρωτοβουλίες προκειμένου να φέρει κοντά 
τους μηχανικούς με το έργο. Αμέσως μετά 
η πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου 
Κρητών Θεσσαλονίκης “Τ’ αγρίμια” Ευαγγελία 
Γιουμπάκη Κοκολάκη, αναφέρθηκε στο πλούσιο 
έργο του Μαστρομανώλη, ο οποίος ‘παλεύει’ να 
διατηρήσει ζωντανή μία τέχνη που χάνεται. 

Με κρητική φορεσιά 
Φορώντας την παραδοσιακή κρητική φορεσιά, 
ο Μαστρομανώλης ανέβηκε στο βήμα και 
‘μάγεψε’ όλους τους παραβρισκόμενους με την 
αφοπλιστική του ειλικρίνεια, το πηγαίο χιούμορ 
του, τις πολλές του γνώσεις πάνω στην πέτρα 
και τον προσιτό χαρακτήρα του. «Αισθάνομαι 
ότι ήρθα στη δεύτερη πατρίδα μου… Υπηρέτησα 
την θητεία του στη Θεσσαλονίκη ως κομάντο του 
μηχανικού. Μάλιστα, εκεί που θα κάνουμε τα 
εργαστήρια, στο στρατόπεδο Κόδρα, φυλούσα 
σκοπιά», είπε με συγκίνηση. Είπε ότι τώρα 
νιώθει ότι ο ‘πλούτος’ της δουλειάς του μπορεί 
να βγει προς τα έξω και να μείνει στον κόσμο 
που αγαπά την πέτρα. «Αν διαβάσετε το βιβλίο 
μου ένα είναι σίγουρο: κανείς δεν θα μπορέσει 
να σας κοροϊδέψει», πρόσθεσε και ανέφερε την 
ιστορία προσωπικού του φίλου από την Κρήτη, 
ο οποίος αγόρασε πέτρινο σπίτι, στη συνέχεια 

Ο ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΤΗΣ... ΠΕΤΡΑΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  

διάβασε το βιβλίο του και τότε κατάλαβε τι 
ακριβώς είχε αγοράσει! 
«Δυστυχώς εμείς οι Έλληνες δεν προβλέπουμε 
το μέλλον. Όλα τ’ αφήνουμε στην τύχη κι έτσι 
πέρασαν απαρατήρητοι όλοι οι μεγάλοι τεχνίτες 
στο χτίσιμο της πέτρας. Το κράτος έπρεπε να 
μεριμνήσει και να καταγράψει την τεχνική 
που ήξεραν και να διδαχτεί στα Πολυτεχνεία 
και τα πανεπιστήμια. Από χρόνια έπρεπε να 
είναι το βασικότερο μάθημα για πολιτικούς 
μηχανικούς και αρχιτέκτονες», γράφει στον 
πρόλογο του βιβλίου του. Και συνεχίζει: «Όλοι 
αυτοί οι καλοί μάστοροι χάθηκαν μέσα στην 
άναρχη οικοδόμηση των πόλεων της Ελλάδας, 
γιατί είχαν φάει τη ζωή τους να χτίζουν πέτρα 
και παρέμειναν φτωχοί. Η απότομη αλλαγή που 
έγινε πριν 40 χρόνια κι άρχισε όλος ο κόσμος 
να πηγαίνει στις πόλεις για μια καλύτερη 
ζωή έφερε μια υπερζήτηση των μαστόρων 
για καλουπώματα και χτισίματα με τούβλα. 
Εκεί χάθηκαν όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες στο 
χτίσιμο της πέτρας και από τότε κανείς νέος 
Έλληνας δεν θέλησε να μάθει την τέχνη του 
κτίστη. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουν περάσει 
κι όλα τα νιάτα της Ελλάδας έψαχναν μια θέση 
στο δημόσιο, κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί 
τι θα γινόταν σε λίγο καιρό. Τότε ήρθε η εποχή 
που τελείωσαν οι τσιμεντουπόλεις και έπρεπε 
να ομορφύνουμε την ασχήμια αυτή, να την 
ομορφύνουμε χρησιμοποιώντας την πέτρα».

Από το δημοτικό με την πέτρα
Θυμήθηκε το πώς ξεκίνησε την ασχολία του με 
την πέτρα. Ήταν ακόμη μαθητής του δημοτικού, 
όταν επέστρεφε από το σχολείο, πετούσε την 
τσάντα και έβγαινε έξω για να ασχοληθεί με την 
πέτρα. Είχε πάρει ένα κουτάλι από τη κουζίνα 
του σπιτιού και το είχε μετατρέψει σε μυστρί. 
Μάζευε πέτρες και τις επεξεργαζόταν. «Στην 
Ε’ τάξη χάζευα ένα όμορφο πέτρινο σπίτι 
απέναντι από το σχολείο. Ανήκε στην οικογένεια 
Καπελάκη. Σκέφτηκα να το αντιγράψω. Βρήκα 
πέτρες και όλα τα απαραίτητα υλικά. Ξεκίνησα 
να δουλεύω κρυφά βράδυ Κυριακής. Η νύχτα 
πέρασε, ξημέρωσε Δευτέρα, το κουδούνι 
χτύπησε και εγώ ακόμη ασχολούμουν με 
την πέτρα. Ήρθε η δασκάλα με βρήκε, με 
μάλωσε και τότε είδε ότι είχα κάνει μία τέλεια 
πέτρινη μακέτα του απέναντι σπιτιού. Το ίδιο 
βράδυ η δασκάλα ήρθε στους γονείς μου. Την 
κρυφάκουσα να τους λέει πως έχω εξαιρετικό 
ταλέντο στο χτίσιμο και θα πρέπει να με πάνε 
κοντά σε έναν μάστορα. Η μάνα μου την άκουσε 
και μου έδωσε την ευκαιρία να κάνω αυτό που 
πραγματικά αγαπούσε η καρδιά μου», είπε. 
Έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο πως πείστηκε να 

βγάλει το βιβλίο. Είπε ότι τον πίεζαν από καιρό 
οι μαθητές του, αλλά ο ίδιος δεν αισθανόταν 
έτοιμος. Ώσπου ήρθε το πλήρωμα του χρόνου 
και χάρη στη βοήθεια της μαθήτριας του, της 
Ουρανίας Καραβασίλη, έκατσε και έγραψε 
το βιβλίο, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να 
περάσει η τέχνη της πέτρας στις επόμενες 
γενιές. «Με το βιβλίο έβγαλα μία κραυγή που 
ακούστηκε πολύ μακριά», πρόσθεσε. 
Τα μυστικά της πέτρας
Όπως ήταν φυσικό, ο Μαστρομανώλης 
αποκάλυψε και πολλά από τα μυστικά του. 
«Την πέτρα πρέπει να την χτυπάς αλύπητα, 
είτε είναι μεγάλη, είτε είναι μικρή. Το τσιμέντο 
δεν δένει με την πέτρα. Χρησιμοποιείστε 
ασβέστη. Το χώμα είναι ένα υλικό που αν 
χτιστεί σωστά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μη 
το φοβάστε. Τα πέτρινα σπίτια είναι τα πιο… 
αντισεισμικά, εφόσον χτιστούν σωστά», είπε 
στους παραβρισκόμενους στο αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
Τις δύο επόμενες μέρες τη θεωρία ακολούθησε 
η πράξη, το πελέκημα και το στήσιμο της 
πέτρας, το σαούλι και το σφυρί,  η λάσπη και 
το μυστρί.
Εκεί μαζί με τους 50 και πλέον μηχανικούς 
βρέθηκαν και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ και ο 
αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Καλαμαριάς, Δημοσθένης Σαρρηγιάννης. 
Η συνεργασία του Δήμου Καλαμαριάς ήταν 
καθοριστική για την υλοποίηση της πρακτικής 
εξάσκησης αφού παραχώρησε το χώρο, 
διέθεσε υλικά και εξοπλισμό αλλά συνέβαλε 
και με τους ανθρώπους του που ενδιαφέρθηκαν 
και βοήθησαν με κάθε τρόπο. 
Σημαντική άλλωστε ήταν και η συμβολή της 
εταιρείας Λαζαρίδης Αναστάσιος ΑΕ, μιας 
εταιρείας με μακρά παράδοση στον κλάδο των 
οικοδομικών υλικών που παρείχε αφιλοκερδώς 
την πρώτη ύλη, την πέτρα.
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ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΕΚΑΔΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΠΣΑ
Συμμετοχή ΤΕΕ/ΤΚΜ σε 3 προτάσεις

Σε τρεις προτάσεις των Τοπικών Σχεδίων για 
την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ), από τις οποίες 
αναμένεται να ωφεληθούν δεκάδες μηχανικοί 
και εργαζόμενοι στον κλάδο των κατασκευών, 
συμμετέχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ).

n «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 20 MΗΧΑΝΙΚΩΝ/ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ
Η μία από τις τρεις προτάσεις έχει τίτλο 
«ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και σε αυτή μετέχουν εκτός 
από το ΤΕΕ/ΤΚΜ άλλοι εννέα εταίροι, μεταξύ των 
οποίων η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ (συντονίστρια εταίρος), 
οι δήμοι Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς και 
Πυλαίας-Χορτιάτη και ο όμιλος Μεταλυκειακής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Αμερικανικής 
Γεωργικής Σχολής.
Στόχος είναι η υποστήριξη νέων επιστημόνων, 
αγροτών και ανέργων που διαβιούν στους 
Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Καλαμαριάς 
και Πυλαίας – Χορτιάτη, προκειμένου να 
προωθηθούν σε δυναμικούς τομείς απασχόλησης 
και επιχειρηματικότητας. Το σχέδιο αφορά 160 
ωφελούμενους εκ των οποίων 20 μηχανικοί / 
περιβαλλοντολόγοι.
Οι δράσεις που αναλαμβάνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι 
η δημιουργία ενός Εργαστηρίου Δικτύωσης για  
την Πράσινη Επιχειρηματικότητα, η οργάνωση 
Έκθεσης Παρουσίασης Πράσινων Τεχνολογιών, 
εφαρμογών και υλικών και η πραγματοποίηση 
Ημερών Καριέρας και συγκεκριμένα συναντήσεων 
επιχειρήσεων  πράσινων Τεχνολογιών με 
νέους μηχανικούς, με στόχο τη προώθηση της 
απασχόλησης των μηχανικών σε τομείς  Πράσινων 
Τεχνολογιών και Υλικών.

n ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ 100 ΑΝΕΡΓΟΥΣ
H δεύτερη πρόταση στην οποία μετέχει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει τίτλο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ: 
ΜΟΧΛΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».
Την πρόταση υποβάλλει η «Αναπτυξιακή 
Σύμπραξη για την ανάδειξη νέων, βιώσιμων, 
περιβαλλοντικά φιλικών πεδίων επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στον τομέα των κατασκευών 
της Θεσσαλονίκης», στην οποία συμμετέχουν 
μεταξύ άλλων, εκτός από το ΤΕΕ/ΤΚΜ, η 

Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης, Θεάματος 
και Επικοινωνίας (Συντονιστής Εταίρος), ο δήμος 
Θεσσαλονίκης και το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & 
Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας” - ΙΕΚΕΜ - ΤΕΕ Α.Ε. 
Στόχος της πρότασης είναι η είναι η τόνωση της 
απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο με: 
− την εξειδίκευση νέων επιστημόνων σε όλο το 
φάσμα της ανάπτυξης-σχεδίασης-προώθησης 
και υλοποίησης περιβαλλοντικά φιλικών αστικών 
κατασκευών.
− την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στην 
επιχειρηματικότητα/Διοίκηση, αλλά και 
− την τεχνολογική επάρκεια στο πλαίσιο 
της ανακατασκευής, αναπαλαίωσης και 
ανοικοδόμησης υφιστάμενων κτιρίων και άλλων 
δομικών κατασκευών αστικού ιστού.
Προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι η ένταξη 
στην αγορά εργασίας εκατό ανέργων μέσα από 
την ίδρυση νέων επιχειρήσεων στον τομέα του 
κλάδου οικοδομικών υλικών και των κατασκευών. 
Επίσης, η πρόσληψη 40 ωφελουμένων από 
υφιστάμενες επιχειρήσεις, η υπογραφή 20 
συμβάσεων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας 
στον ιδιωτικό τομέα και η προετοιμασία και 
ένταξη σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
20 ανέργων οι οποίοι προτίθενται να 
δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση.
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετέχει στο πρόγραμμα με 
τις εξής δράσεις: ενεργοποίηση εργοδοτών 
σε θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, 
υποστήριξη και παρακολούθηση ωφελούμενων 
μέχρι και οκτώ μήνες μετά την τοποθέτηση 
σε θέση απασχόλησης, διοργάνωση ημερίδων 
για μηχανικούς και για ανάπτυξη συμφωνιών 
συνεργασίας με τοπικούς φορείς και 
πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις .

n ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ
Την τρίτη πρόταση στην οποία μετέχει το ΤΕΕ/
ΤΚΜ υποβάλλει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη 
με την επωνυμία «ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και  με διακριτικό τίτλο 
«ΕΠΙ.ΘΕΣΗ». Με συντονιστή εταίρο το ΚΕΚ 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.», στην 
αναπτυξιακή σύμπραξη μετέχουν ακόμη –εκτός 
από το ΤΕΕ/ΤΚΜ- οι δήμοι Αμπελοκήπων 
Μενεμένης και Πυλαίας Χορτιάτη, ο σύλλογοι 
Ιατρικός Θεσσαλονίκης, Δικηγορικός 
Θεσσαλονίκης και Οδοντιατρικός, καθώς και το 

3ο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
Στόχος είναι η υποστήριξη άνεργων πτυχιούχων 
και νέων επιστημόνων Μηχανικών, Γιατρών, 
Οδοντιάτρων και Δικηγόρων.  Ως περιοχή 
παρέμβασης ορίζονται τα όρια των Δήμων 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας – 
Χορτιάτη. 
Η ομάδα στόχου μηχανικών αφορά 17 
επιτηδευματίες και 3 ανέργους και προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα είναι: 2 επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονομίας των 5 ατόμων (10 επιτηδευματίες), 
2 αναλήψεις έργου από επιτηδευματίες, 5 
επεκτάσεις δραστηριότητας επιτηδευματιών και 
3 ατομικές επιχειρήσεις από ανέργους.
Οι δράσεις που αναλογούν στο ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι:
-Εξειδικευμένες μελέτες ανάλυσης των 
προβλημάτων απασχόλησης των νέων 
επιστημόνων και προτάσεις για την επίλυσή τους
-Φυσική Δικτύωση εταίρων Α.Σ. με κοινωνικούς 
και οικονομικούς φορείς
-Διακρατικότητα με Δράσεις Ηλεκτρονικής και 
Φυσικής Δικτύωσης
-Διοργάνωση workshops
-Προγράμματα Επιμόρφωσης με αντικείμενο 
σχετικό με την ειδικότητά τους για νέους 
επιτηδευματίες επιστήμονες
-Προγράμματα Επιμόρφωσης για νέους 
επιστήμονες άνεργους και επιτηδευματίες 
επιστήμονες με αντικείμενο σχετικό με τις 
δραστηριότητες που θα αναπτύξουν
-Επισκέψεις Μελέτης στο εξωτερικό 
(Διακρατικότητα)
- Συμβουλευτική Υποδοχής και Διάγνωση 
Αναγκών ωφελουμένων
-Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας για ίδρυση 
κοινωνικών επιχειρήσεων και
- Εργοδοτική Συμβουλευτική/ Workshops.

n ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΠΣΑ
Στόχος των ΤΟΠΣΑ είναι η ενεργοποίηση και 
κινητοποίηση των τοπκών φορέων, με στόχο 
την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα 
διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και 
ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις 
περιοχές παρέμβασης.
Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των 
ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη 
διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση 
της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων 
απασχόλησης. Στο κόστος των συγκεκριμένων 
πράξεων δεν περιλαμβάνεται το κόστος 
δημιουργίας της θέσης απασχόλησης. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης για την 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται 
στα 10.500.000 ευρώ. Η υποβολή προτάσεων 
έληξε στις 25.04.2012 και η  αξιολόγηση των 
προτάσεων θα είναι συγκριτική.n

Πηγή φωτογραφίας: nyc-eja.orgΠηγή φωτογραφίας: kolivas.de
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΕ/ΤΚΜ- ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
  

Σύμφωνο συνεργασίας με το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), με κύριο 
στόχο την πραγματική σύνδεση της ανώτατης 
εκπαίδευσης με την παραγωγή, πρόκειται να 
υπογράψει στις 17 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος/Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ). 
Μάλιστα, κατά την ημέρα της υπογραφής 
του συμφώνου και στο πλαίσιο της επίσημης 
έναρξης της συνεργασίας των δύο φορέων 
αναμένεται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση κατά 
την οποία θα παρουσιαστούν οι δραστηριότητες 
των δύο οργανισμών αλλά κα τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα του ΔΙΠΑΕ.για την παρουσίαση 
των επτά μεταπτυχιακών προγραμμάτων του 
ΔΙΠΑΕ. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 16.30, 
στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 49).
Η αντικειμενική επιδίωξη της στρατηγικής 
συνεργασίας είναι η ανταλλαγή τεχνογνωσίας 

δράσεων του ΤΕΕ στους φοιτητές και αποφοίτους 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου.
• Συγκρότηση Ομάδων Εργασίας με 
εκπροσώπους των δύο φορέων, για θέματα 
κοινού ενδιαφέροντος.
• Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης, εκδηλώσεων, συνεδρίων, 
σεμιναρίων.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν τα παρακάτω 
προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

• Executive MBA

• MScinManagement

• MSc in Banking & Finance

• MSc in Sustainable Development

• MSc in Strategic Product Design

• MSc in Information & Communication 

Technology Systems

• MScinEnergySystems.n

στην ανάπτυξη προγραμμάτων τεχνικής 
εκπαίδευσης, με βασικό στόχο την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου τεχνικού δυναμικού, ώστε να 
εξυπηρετούνται οι αναπτυξιακές ανάγκες της 
χώρας. Επιπρόσθετα η συνεργασία των δυο 
φορέων θα βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση 
της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της και θα 
διευκολύνει την διάχυσή της προς την τεχνική 
κοινότητα.
Οι τομείς συνεργασίας των δύο φορέων θα είναι 
οι εξής:
• Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, 
κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων για την 
ενίσχυση της εξωστρέφειας και την προώθηση 
της καινοτομίας στους φοιτητές καθώς και 
της ενσωμάτωσής τους στην παραγωγική 
διαδικασία.
• Διάχυση πληροφόρησης και υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Διεθνούς 
Πανεπιστημίου στα μέλη του ΤΕΕ. Προώθηση 

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΤΗΣ ΑΦΙΣΑΣ  ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΛΗ
  

Όταν τον περασμένο Δεκέμβριο διοργανώσαμε 
στο ΤΕΕ/ΤΚΜ την ημερίδα για την «Άνω 
Πόλη 33 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ», στην αφίσα της 
εκδήλωσης υπήρχε μια «αλλοτινή» εικόνα: 
η πρόσοψη ενός διατηρητέου, με μια ομάδα 
ηλικιωμένων να αγναντεύουν τον δρόμο 
καθισμένοι μπροστά από την πόρτα και άλλους 
κατοίκους να στέκονται στην είσοδο του 
κτηρίου ή στα παράθυρα. 
Η αφίσα αυτή ίσως αποκτήσει κάποτε 
…συλλεκτικό χαρακτήρα, όπως και το 
«Τεχνογράφημα» που τη φιλοξένησε στο 
εξώφυλλό του.  Ο λόγος είναι ότι το διατηρητέο, 
που ήταν πλέον ετοιμόρροπο, κατεδαφίστηκε. 
Συγκεκριμένα, στις αρχές του Απριλίου, 
ο δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε με 
επείγουσες διαδικασίες στην κατεδάφιση 
του διατηρητέου επί της οδού Θεοφίλου 
18, προκειμένου να αποτραπεί –όπως 
ανακοινώθηκε- η ανεξέλεγκτη κατάρρευσή 
του που θα εγκυμονούσε κινδύνους για τη 
δημόσια ασφάλεια.
Για την οριστική άρση του κινδύνου, μετά 
από μερική κατάρρευση των εξωτερικών 
τοιχωμάτων στις 7 Απριλίου 2012,  εκδόθηκε 
από την Διεύθυνση Πολεοδομίας πρωτόκολλο 
της Επιτροπής Επικινδύνως ετοιμόρροπων 
κτισμάτων, που επιβάλει την κατεδάφιση 
του κτίσματος εντός τριών ημερών. 
Προηγουμένως ο δήμος Θεσσαλονίκης είχε 
λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με 
την περίφραξη και σήμανση του χώρου, προς 
αποτροπή κινδύνου για τους διερχόμενους και 
περίοικους. Με έγγραφό της, η Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Γενικής 
Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης διαβίβασε 

Αστικού Σχεδιασμού, Πολεοδομίας και 
Δικτύων, Ανδρέας Κουράκης, δήλωσε ότι τα 
πρωτόκολλα κατεδάφισης του συγκεκριμένου 
κτιρίου εκκρεμούσαν από το 1985, 1987 και 
το 2004. Παρόλα αυτά, το 2005 οι αρμόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Μακεδονίας 
- Θράκης ανακάλεσαν τα πρωτόκολλα 
κατεδάφισης και πρότειναν την αξιοποίηση 
του κτιρίου, χωρίς ποτέ να γίνει τίποτα. Πέρυσι 
έγινε αίτηση για να επανέλθει το πρωτόκολλο 
κατεδάφισης.n

τη σύμφωνη γνώμης της για την εφαρμογή 
του παραπάνω πρωτοκόλλου. Οι ιδιοκτήτες 
του κτίσματος, στους οποίους κοινοποιήθηκε 
το πρωτόκολλο, δήλωσαν την αδυναμία 
τους να προχωρήσουν στην εφαρμογή 
αυτού. Κατόπιν τούτων και για την άμεση και 
οριστική αποτροπή του κινδύνου ο Δήμος 
Θεσσαλονίκης προχώρησε με ταχείς ρυθμούς 
στην κατεδάφιση του κτηρίου.
Για τη συγκεκριμένη εξέλιξη ο αντιδήμαρχος 
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ΕΚΘΕΣΗ της Συλλογής Κωστάκη στο Βερο-
λίνο, με τίτλο «Χτίζοντας την Επανάσταση: 
Αρχιτεκτονική και Τέχνη στη Ρωσία 1915-
1935» (γερμανικός τίτλος: “Baumeister 
der Revolution. Sowjetische Kunst und 
Architektur 1915–1935, έως τις 9 Ιουλίου 
2012, εκθεσιακός χώρος, Martin Gropius 
Bau, Βερολίνο. Η έκθεση βασίζεται σε μια 
παραγωγή του Κρατικού Μουσείου Σύγχρο-
νης Τέχνης και πραγματοποιείται σε συνερ-
γασία με την Royal Academy of Arts του 
Λονδίνου, το Martin Gropius Bau και με τη 
συμμετοχή του Schusev State Museum of 
Architecture της Μόσχας.
Την έκθεση στο Βερολίνο επιμελούνται η 
Μαρία Τσαντσάνογλου από πλευράς ΚΜΣΤ, 
η διευθύντρια καλλιτεχνικών προγραμμά-
των της Royal Academy of Arts, Maryanne 
Stevens, σε συνεργασία με τον φωτογρά-
φο Richard Pare και το Schusev State 
Museum of Architecture της Μόσχας. 

• Shabolovka Radio 
Tower RICHARD PARE
Ραδιοφωνικός Πύργος 
Σάμπολοβκα, Μόσχα 1929
Φωτογραφία του Richard 
Pare, 1998

• POPOVA-Space Force 
Construction
Λιουμπόβ Ποπόβα
Χωροδυναμική 
Κατασκευή, 1922
© ΚΜΣΤ-Συλλογή 
Κωστάκη

• MUAR Club 
Rusakov, 1927
Εργατική λέσχη Ι.Β. 
Ρουσακόφ
Οδός Στραμίνκα, 
Μόσχα

Πολιτιστικό Κέντρο Ρουσάκοφ,
αρχιτέκτονας Κονσταντίν Μελίνικοφ, 1927
©Κρατικό Μουσείο Αρχιτεκτονικής Μόσχας

ΕΚΘΕΣΗ χειροποίητων 
paper toys από 50+ έλληνες 
καλλιτέχνες με τίτλο «The 
toy army show. PAPER 
EDITION!», σε επιμέλεια 
Σιμόνη Φοντάνα και 
Αργύρη Σαρασλανίδη. Έως 
5 Μαϊου 2012, THE BOX 
Gallery, Απελλού 6, Πλατεία 
Ναυαρίνου, Θεσσαλονίκη, 
231 3050315

ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ με τίτλο 
«Μεσογειακά Ηχοχρώματα» από την 
Συλλογή Γιάννη Καϊμάκη, αναπληρωτή 
καθηγητή του τμήματος Μουσικών 
Σπουδών του ΑΠΘ, στο πλαίσιο του 4ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονης Μουσικής 
«Συνθέρμια  2012». Παρουσιάζονται 
έγχορδα, πνευστά και κρουστά όργανα από 
την Ελλάδα, τη Τουρκία, τη Βουλγαρία, 
την Ιταλία, τη Γαλλία, το Μαρόκο, την 
Αίγυπτο, τη Σερβία. Έως τέλη Ιουνίου 2012, 
ΝΟΗΣΙΣ, Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και 
Μουσείο Τεχνολογίας, τηλ. 2310 483000

ΕΚΘΕΣΗ 
ζωγραφικής του 
Χάρη Κοντοσφύρη 
και  Αλέξανδρου 
Μιστριώτη, με 
τίτλο «Η Μακρινή 
Αιτία του Φωτός», 
έως 19 Μαϊου 
2012, Γκαλερί 
ΛΟΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 
Τσιμισκή 52, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 240416

ΕΚΘΕΣΗ 
φωτογραφίας 
του Γιώργου Ε. 
Βαρθολομαίου 
με τίτλο «Λαύριο 
Τα σκηνικά μιας 
παράστασης», 
έως 20 Mαϊου 
2012, Μουσείο 
Μπενάκη, Κτήριο 
οδού Πειραιώς 
138, Αθήνα. 
Πληροφορίες: 
Τηλ.: 210 3453111, 
www.benaki.gr

ΦΕΡΤΕ ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΑΣ 
ΒΙΒΛΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΜΕ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΣΤΙΣ 
ΦΥΛΑΚΕΣ
Το πολιτιστικό 
περιοδικό CITY της 
Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε 

από την έκθεση βιβλίου Θεσσαλονίκης 
πανελλήνια εκστρατεία συγκέντρωσης 
βιβλίων: «Φέρτε τα παλιά σας βιβλία να 
φτιάξουμε βιβλιοθήκες στις φυλακές». 
Μια βιβλιοθήκη σε κάθε φυλακή.  
Πληρ.: www.cityportal.gr και e-mail:
admin@cityportal.gr

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  
«Ιδιωτικές Ζωές», του 
Νόελ Κάουαρντ, σε 
σκηνοθεσία Πέτρου 
Φιλιππίδη, από τον 
Θεατρικό Οργανισμό 
S.Τ.Ε.P., έως 10 Μαϊου 

2012, Θέατρο ΑΥΛΑΙΑ,  Πλατεία ΧΑΝΘ 
(πλευρά από Τσιμισκή), Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 2377000

ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ 
ΣΧΗΜΑΤΩΝ από 
επτά (7) Θιάσους, 
με τίτλο «Εργοτάξιο 
θεατρικών 
αναζητήσεων», από 
την Πειραματική 
Σκηνή της 
«Τέχνης»,  έως 
12 Μαϊου 2012, 
Θέατρο ΑΜΑΛΙΑ, 
Αμαλίας 71, 
Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 821483

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ, 
από την Δημοτική 
Κοινωφελής 
Επιχείρηση 
του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, στις 
θεματικές ενότητες  
επεξεργασίας 
αρχείων-κειμένου και 
internet, από 8 Μαΐου 
2012. Το κόστος 
συμμετοχής στο 
πρόγραμμα είναι 20 
ευρώ και οι εγγραφές 
γίνονται στην έδρα 
της ΔΗ.Κ.Ε.ΘΕ.  
Καρακάση  1,  τηλ. 
2310 300261.
Παράλληλα η 
ΔΗ.Κ.Ε.ΘΕ. συνεχίζει 
την υλοποίηση των 
προγραμμάτων 
«Βοήθεια στο 
σπίτι», «Κέντρα 
δημιουργικής 
απασχόλησης 
παιδιών», «Κέντρο 
δημιουργικής 
απασχόλησης 
παιδιών μ.Ε.Α.», 
«Κέντρο ημερήσιας 
φροντίδας 
ηλικιωμένων», 
«Συμβουλευτικές 
& υποστηρικτικές 
υπηρεσίες», 
«Προγράμματα 
εκμάθησης Η/Υ», 
προγράμματα 
απόκτησης βασικών 
γνώσεων αγγλικής» 
κ.λ.π. 

ΕΚΘΕΣΗ ζωγραφικής με τίτλο «Ζωγράφοι της Αγίας Πετρούπολης», 
με έργα της περιόδου 1920 – 2012, από τη συλλογή της Πινακοθήκης 
Manege της ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ, σε διοργάνωση της Αντιδημαρχίας 
Πολιτισμού και Τουρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της 
ανταλλαγής έργων της Πινακοθήκης Manege της Αγίας Πετρούπολης 
και της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης. Έως 30 ιουνίου 
2012, Casa Bianca, Βασ. Όλγας 180, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 427555. 
Η έκθεση αποτελεί συμμετοχή στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για την 10η επέτειο αδελφοποίησης μεταξύ 
Θεσσαλονίκης και Αγίας Πετρούπολης

1ο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 
ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, από 
Θεατρικές Ομάδες της 
Πόλης, σε διοργάνωση 
από την Αντιδημαρχία 
Πολιτισμού και 
Τουρισμού του Δήμου 

Θεσσαλονίκης, έως τις 10 Ιουνίου 2012, 
Θέατρο ΑΝΕΤΟΝ, Παρασκευοπούλου 42 & 
Κωνσταντινουπόλεως, Θεσσαλονίκη, τηλ. 
2310 869869.

ΣΕΙΡΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ από 
τον  Φορέα Διαχείρισης 
Εθνικού Δρυμού 
Πρεσπών, με αντικείμενο 
τη μαγική φύση των 

Πρεσπών, από τον Απρίλιο έως τον 
Οκτώβριο του 2012, στο Θεματικό Κέντρο 
Πύλης του Φορέα. Πληρ.  Τριανταφυλλιά 
Γκώγκου, τηλ.23850 51870 & 6942486339, 
email: fdedp@otenet.gr,  ιστοσελίδα: www.
fdedp.gr
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7η BIENNALE 
ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ. Το 
Ελληνικό Ινστιτούτο 
Αρχιτεκτονικής, 
προκηρύσσει 
διαγωνισμό 
επιλογής έργων για 
την 7η Biennale 
Νέων Ελλήνων 
Αρχιτεκτόνων, που 
θα πραγματοποιηθεί 
τον Δεκέμβριο του 
2012 στο Μουσείο 
Μπενάκη. Η υποβολή 
των συμμετοχών θα 
γίνει στα γραφεία του 
Ε.Ι.Α., Κλεομένους 
44, 106 76 Αθήνα, 
πληρ.: τηλ. 210 
7216670, 210 
7259410, info@
heliarch.gr,  www.
heliarch.gr 
 

ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
από την Ελληνική 
Επιστημονική Ένωση 
Αιολικής Ενέργειας 
(ΕΛΕΤΑΕΝ), υπό την 
αιγίδα του ΥΠΕΚΑ, 
με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα 
του Ανέμου που 
γιορτάζεται στις 
15 Ιουνίου και με 
βασικό μήνυμα 
την προώθηση και 
προβολή της καθαρής 

ενέργειας από τον 
άνεμο, υπό την σκέπη 
του Παγκόσμιου 
Οργανισμού 
Αιολικής Ενέργειας 
(GWEC) και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Αιολικής Ενέργειας 
(EWEA). Πληρ. 
τηλ. 2108081755 
–2106816803, email: 
info@eletaen.gr, 
eletaen@otenet.gr, 
ιστοσελίδα: www.
eletaen.gr
 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με 
τίτλο “Designing for 
Adaptable futures» 
διοργανώνει η 
ερευνητική ομάδα 
Adaptable Futures 
του Loughborough 
University. 
Αντικείμενο του 
διαγωνισμού, η ζωή 
ενός κτιρίου, έτσι 
όπως ‘ξεδιπλώνεται’ 
στο πέρασμα του 
χρόνου– σε μια ώρα, 
μέρα, δεκαετία ή 
ακόμα και σε έναν 
αιώνα. Πληρ. www.
adaptablefutures.
com/competition, 
http://
adaptablefutures.

com/wp-content/
uploads/2012/02/
DAF_brief.pdf, 
email: competition@
adaptablefutures.
com 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΠΕ 
σε Κτίρια / Θέματα 
Πυρόσβεσης» 
διοργανώνεται από το 
Ελληνικό Παράρτημα 
της Αμερικάνικης 
Ένωσης Μηχανικών 
Θέρμανσης, Ψύξης 
και Κλιματισμού
ASHRAE,  στις 9 
Μαΐου 2012, στο 
ξενοδοχείο Ledra 
Marriott, Αθήνα, 
πληρ. :
dimitris@ashrae.gr 
και στο  www.ashrae.
gr
  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
πιστοποίησης 
σε MS Project 
2007, διοργανώνει 
ο Σύλλογος 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και 
Πληροφορικής 
Βόρειας Ελλάδας, 
στις 15, 16, 17 Mαΐου 
2012, στον Χώρο 

της HummanAsset, 
Καρακάση 14, 
Θεσσαλονίκη.   
Για εκδήλωση 
ενδιαφέροντος στο 
info@smhypbe.gr 
αναφέροντας στοιχεία 
επικοινωνίας
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ από 
την TUV HELLAS, 
για το διάστημα 
Μαϊου-Ιουνίου 2012, 
στο ξενοδοχείο 
MAKEDONIA 
PALACE, Μεγ. 
Αλεξάνδρου 2, 
Θεσσαλονίκη. Πληρ. 
http://www.tuvnord.
com/gr,  το πλήρες 
πρόγραμμα του Β’ 
Τετραμήνου 2012
 

30ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ISME  
ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, με 
τίτλο «Μουσική 
Παιδεία: από τους 
Αρχαίους Έλληνες 
Φιλοσόφους προς 
τις παγκόσμιες 
Μουσικές 
Κοινότητες». Από 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

τις 15 έως 20 
Ιουλίου 2012, στις 
εγκαταστάσεις του 
Μεγάρου Μουσικής 
στη Θεσσαλονίκη. 
Πληροφορίες για 
την παρακολούθηση 
του Συνεδρίου, στο 
e-mail  isme2012@
eeme.gr, τηλ. 6939 
560404.

Κατασκήνωση: Γομάτι (Πυργαδίκια) Χαλκιδικής, 
τηλ.: 23770 23830 & 23831
Γραφεία Θεσσαλονίκης:  
Τσιμισκή 71, 3ος ορ., 54622, τηλ.: 2310 243383, 
τηλ./ fax: 2310 284930 

Αρμονική συνύπαρξη βουνού και θάλασσας. 
Αποκλειστική χρήση της παραλίας. 
Έμπειρα στελέχη. Άνετα και δροσερά 
σπιτάκια. Περιφραγμένες πισίνες - μόνιμη 
επίβλεψη από ναυαγοσώστες. Αθλητικές 
δραστηριότητες, πρωταθλήματα. Πλούσιο 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα. Παιδότοποι 
καλλιτεχνικών ομάδων. Καλομαγειρεμένα 
σπιτικά φαγητά. Ασφάλεια... και Extreme 
sports.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΤΕΕ / ΤΚΜ

Σεμινάρια μικρής διάρκειας
Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ
Πληροφορίες: κ. Οδ. Γραμμένο, τηλ. 2310 
883145, odgramm@central.tee.gr, www.
tkm.tee.gr )
1.  Business Logistics (Logistics στις 

επιχειρήσεις) 
Απευθύνεται σε:  Όλες τις ειδικότητες των 
Μηχανικών 
Κόστος συμμετοχής 20 ευρώ 
Ημερομηνία: 7-11/5/2012      Ώρες: 25   

2.  Σύγχρονες Τεχνολογίες Θέρμανσης - 
Οικιακές Εφαρμογές 
Κόστος συμμετοχής 10 ευρώ 
Απευθύνεται σε:  ΜΜ, ΗΜ, ΧΜ       
Ημερομηνία: 14-15/5/2012        Ώρες: 10    

3.  Μεθοδολογίες εκτίμησης ακινήτων και 
εφαρμοσμένες πρακτικές 
Απευθύνεται σε: ΑΤΜ, Μ.Χ.Π.Π.Α., ΑΜ, 
ΠΜ και Μηχανικούς που ασχολούνται με 
Real Estate 
Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ 
Ημερομηνία: 21-25/5/2012        Ώρες: 25  

 
Εκδήλωση για την υπογραφή συμφώνου 
συνεργασίας TEE/TKM - ΔΙΠΑΕ
17 Μαΐου, ώρα 18:30, Αμφιθέατρο ΤΕΕ/
ΤΚΜ, 
Πληροφορίες κ. Κ. Διαβολίτση, τηλ. 
2310883120, kiriakid@central.tee.gr
 

Εκδήλωση: «Ενέργεια και Πράσινη 
Ανάπτυξη» σε συνεργασία με το Δήμο 
Κατερίνης. 
23 Μαΐου, Συνεδριακό Κέντρο Δήμου 
Κατερίνης.
Πληροφορίες κ. Κ. Πετρίδιου, τηλ. 2310 
883121, petridou@central.tee.gr

Μάιος 2012
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Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός
Μαθηματικός

Ιωάννης
Ζέππος

Ο Γιάννης Ζέππος γεννήθηκε στο Ν. Μαρμαρά 
Xαλκιδικής το 1955 από γονείς πρόσφυγες Μι-
κρασιάτες. Φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Πάτρας από 
όπου έλαβε το 1977 το πτυχίο του Μαθηματικού και 
στη συνέχεια το 1984 το πτυχίο του Πολιτικού Μη-
χανικού. Είναι πατέρας πέντε παιδιών. 
Ως μηχανικός υπήρξε μελετητής-κατασκευαστής 
του νέου Αστυνομικού Τμήματος Ν.Μαρμαρά, μελε-
τητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Ν.Μαρμαρά, 
μελετητής της ανακαίνισης του Ι.Ναού Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών Ν.Μαρμαρά, μελετητής Βρεφονη-
πιακού Σταθμού Ν.Μαρμαρά.  Επέδειξε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και δραστηριότητα για τα κοινά. Υπήρξε 
από τους πρωτεργάτες για την υλοποίηση του έργου 
Αποχέτευσης-Ύδρευσης Ν.Μαρμαρά, Πρόεδρος 
της ΕΛΜΕ Χαλκιδικής 1995-1996, πρώτος Δημο-
τικός Σύμβουλος 2002-2006 του Δήμου Σιθωνίας, 
Υποψήφιος Νομαρχιακός Σύμβουλος το 2006, Πρό-
εδρος Συλλόγου Ενεργών Πολιτών Ν. Μαρμαρά, 
Πρόεδρος για πολλά χρόνια του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων Δημοτικού-Νηπιαγωγείου και Γυ-
μνασίου-Λυκείου Ν.Μαρμαρά, μέλος του Συλλό-
γου Πολυτέκνων Ν. Χαλκιδικής. Είναι μέλος του 
ΠΑΣΟΚ από το 1974 και Γραμματέας Τ.Ο. ΠΑΣΟΚ 
Ν.Μαρμαρά 1989-1994. 

Αρχιτέκτων

Ζαφείρης
Σακελλάρης

Γεννήθηκε το 1956 στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής. Είναι 
Διπλωματούχος Αρχιτέκτονας Μηχανικός, απόφοι-
τος του τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Α.Π.Θ., έτους 1980. -Ασκεί ελευθέριο 
επάγγελμα ως μελετητής –επιβλέπων και κατα-
σκευαστής ιδιωτικών οικοδομικών έργων. Κατά τα 
φοιτητικά του χρόνια, (1974 – 1980), είχε ενεργό 
συμμετοχή στο συνδικαλιστικό φοιτητικό κίνημα. 
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ασχολήθηκε με το 

πολιτιστικό κίνημα και συμμετείχε στην επανίδρυση 
του πολιτιστικού Συλλόγου Γαλατιστέων Θεσσαλονί-
κης του οποίου υπήρξε ο πρώτος μεταδικτατορικός 
του Πρόεδρος, (1979). Εξελέγη και διετέλεσε Πρό-
εδρος της Κοινότητας Γαλάτιστας για τρεις συνεχείς 
τετραετίες, (1987 – 1998). Εξελέγη και διετέλεσε 
Δήμαρχος του νεοσύστατου Καποδιστριακού Δήμου 
Ανθεμούντα την τετραετία 1999 – 2002. Διετέλεσε 
Γενικός Γραμματέας, (Περιφερειάρχης), στη Πε-
ριφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τη 
περίοδο 2003 – 2004. Κατά τη διάρκεια της θητείας 
του Προέδρου της Κοινότητας Γαλάτιστας άσκησε 
παράλληλα καθήκοντα: - Προέδρου του Αναπτυξια-
κού Συνδέσμου Κεντρικής Χαλκιδικής. - Προέδρου 
του Συμβουλίου Περιοχής της 9ης Εδαφικής Περι-
φέρειας Χαλκιδικής. - Αντιπρόεδρου του Οργανι-
σμού Ανάπτυξης της Βορειοκεντρικής Χαλκιδικής.

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός 
Μηχανολόγος Μηχανικός

Γιώργος
Ορφανός

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1953. Σπούδασε 
Πολιτικός Μηχανικός και Μηχανολόγος Μηχανικός 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για 
πρώτη φορά, εξελέγη βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης 
με τη Νέα Δημοκρατία το 1996 ενώ επανεξελέγη 
στις εκλογές του 2000, του 2004 και το 2007. Το 
διάστημα 2004-2007 διετέλεσε υφυπουργός Αθλη-
τισμού στο υπουργείο Πολιτισμού. Στο συνέδριο του 
2010 εξελέγη μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της 
ΝΔ. Είναι παντρεμένος με τη Μερόπη Καρανταλή, 
με την οποία απέκτησε 3 παιδιά.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

 Στράτος
Σιμόπουλος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959 και είναι από-
φοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. Από το 1985, 
ασκεί το επάγγελμα του μηχανικού, ως συνιδρυτής 
τεχνικής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην 
κατασκευή ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα και τις 
Βαλκανικές χώρες. Είναι μέλος του Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Ελλάδος, του Συνδέσμου Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων Θεσσαλονίκης, του Συλλόγου Μη-
χανολόγων- Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος, του 
Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονί-
κης, του Ελληνοαμερικανικού και Ελληνοσερβικού 
Επιμελητηρίου, της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και της Ιωνικής Εστίας. Διετέλεσε 
αντιπρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων – Ηλε-
κτρολόγων Βορείου Ελλάδος και μέλος του Δ.Σ. του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Υπήρξε 
επί μια δεκαετία ποδοσφαιριστής του Α.Μ.Π.Ν.Σ. 
Τρίτων Βόλβης και θήτευσε ως αντιπρόεδρος των 
αθλητικών σωματείων ΠΑΟΔ και Μακεδονικός. Εί-
ναι εκλεγμένο μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της 
Νέας Δημοκρατίας και διετέλεσε Αναπληρωτής 
Γραμματέας Παραγωγικών Τομέων του κόμματος. 
Είναι παντρεμένος με τη φαρμακοποιό Ρουμπίνη 
Παπανικοπούλου και έχει ένα γιο, τον Γιώργο.

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Παρθένα (Νένα)
Νικοπολιτίδου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Δήμο 
Πολίχνης. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, απόφοι-
τη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μη-
χανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός 
Συγκοινωνιολόγος ΜSC

Πέτη (Θεοπίστη)
Πέρκα

Το 1979 πρωτοετής της Πολυτεχνικής Σχολής του 
ΑΠΘ, συμμετείχε ενεργά στις φοιτητικές κινητοποι-
ήσεις για την κατάργησή του Ν. 815. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχει αδιάλειπτη και συνεπή παρουσία στο 

10/ 440
1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 2

ΤΕΥΧΟΣ

Ίσως δεν υπήρξε άλλη περίοδος στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, που να απαιτεί 
τόσες αλλαγές στην οικονομία και τη δομή της κοινωνίας. 
Ουσιαστικά, ζητείται ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, μακριά από τους 
δαίμονες του παρελθόντος, που ανήγαν την εσωτερική κατανάλωση εισαγόμενων 
προϊόντων σε όνειρο και «ευαγγέλιο» για εκατομμύρια Έλληνες. 
Με απλά λόγια, η νέα εποχή για την Ελλάδα απαιτεί ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο 
ανάπτυξης. Και η ανάπτυξη από την αρχή χρειάζεται οπωσδήποτε τούς μηχανικούς. 
Για αυτό –και όχι με συντεχνιακά ελατήρια, όπως ίσως κάποιοι θα βιαστούν να 
πουν- θεωρούμε σκόπιμο στις εκλογές της 6ης Μαΐου να ψηφίσουμε συναδέλφους 
μηχανικούς.
Στο παρόν τεύχος του «Τεχνογραφήματος» παραθέτουμε ονόματα και βιογραφικά των 
υποψηφίων βουλευτών των κομμάτων, που είναι μηχανικοί. 
Τα βιογραφικά συγκεντρώθηκαν υπ’ ευθύνη των κομμάτων, που είχαν λάβει το σχετικό 
αίτημα για αποστολή των βιογραφικών ήδη από τις 11 Απριλίου, οπότε το «Τ» δεν 
ευθύνεται για τυχόν παραλείψεις στις παρακάτω λίστες.

ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!



χώρο των κινημάτων και της αριστεράς. Ως Πολιτι-
κός Μηχανικός και αργότερα με μεταπτυχιακό στα 
συγκοινωνιακά, εργάσθηκε στην ΚΥΔΕΠ, ΔΕΚΕ, 
Οργανισμό Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης και σήμερα 
στη Δ/νση Περιβάλλοντος Π.Κ.Μ. Διετέλεσε Αντι-
πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας των Μηχανικών του 
Δημοσίου (ΕΜΔΥΔΑΣ-ΚΜ). Σήμερα είναι μέλος:
-Της Διοίκησης του ΤΕΕ-ΤΚΜ. και υπεύθυνη της 
Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος
-Της Πολιτικής Επιτροπής και της Πολ. Γραμματεί-
ας του ΣΥΝ Θεσσαλονίκης.
-Της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΝ.
Γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1961. Είναι παντρεμένη 
με το Χρήστο Χατζηδιάκο και έχουν δυο παιδιά.

Πολιτικός Μηχανικός 
Πανεπιστημιακός

Γλυκερία (Ρία)
Καλφακάκου

Γεννήθηκε στη Καλαμάτα και σπούδασε Πολιτικός 
Μηχανικός στην Πολυτεχνική Σχολή, ΑΠΘ 1971-
1977. Ζεί στη Θεσσαλονίκη από τότε. Πήρε ενεργά 
μέρος στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Το 
1973 εκλέχτηκε στην επιτροπή Πολυτεχνείου. Ήταν 
ανάμεσα στους 36 συλληφθέντες στις 17 Νοέμβρη 
1973 και κρατήθηκε για ένα μήνα στα υπόγεια της 
ασφάλειας στη Βαλαωρίτου και στις φυλακές .
Μετά την μεταπολίτευση εντάχτηκε στο Ρήγα Φε-
ραίο και διετέλεσε μέλος του Κεντρικού Γραφείου 
Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Συμβουλίου της 
Οργάνωσης. Ήταν πρόεδρος του φοιτητικού συλλό-
γου Πολιτικών Μηχανικών το 1976-77 και μέλος του 
Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΦΕΕ τη ίδια περίοδο. 
Ακολούθως εντάχτηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού και 
ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΑΡ. Έλα-
βε μέρος σε συνέδρια της ΕΦΕΕ και της ΠΟΣΔΕΠ. 
Το 1989 ήταν μέλος της αντιπροσωπίας του ΤΕΕ Κε-
ντρικής Μακεδονίας.
Συμμετείχε ενεργά σε κινητοποιήσεις ενάντια στον 
πόλεμο του ΙΡΑΚ, ενάντια στον ρατσισμό και τη 
ξενοφοβία και στις μαζικές κινητοποιήσεις για το 
άρθρο 16. Ήταν μάρτυρας στη δίκη για τον ξυλο-
δαρμό του Κύπριου φοιτητή στην υπόθεση της ζαρ-
ντινιέρας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΕΣΔΕΠ το 2008 και της Εκτελεστικής Γραμματείας 
της ΠΟΣΔΕΠ.2007-2008.
Συμμετείχε στις κινητοποιήσεις ενάντια στο νόμο 
Διαμαντοπούλου και την εκλογή συμβουλίων Διοί-
κησης.
Από το 1981 όπου διορίστηκε Επιστημονικός Συ-
νεργάτης είναι στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του ΑΠΘ όπου σήμερα είναι Καθηγήτρια Είναι πα-
ντρεμένη με τον Κώστα Τσούρο και έχει ένα γιo τον 
Δημοσθένη φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μα-
κεδονίας στη Κοζάνη.

Αρχιτέκτων

Εύα
Καραγκιοζίδου

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ζει στην Άνω Πόλη 
και είναι 27 χρονών. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και στη Φλωρεντία, ενώ 
παράλληλα συνεργάστηκε σε προγράμματα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Από το 2002 παρακολουθεί τις διαδικασίες του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ, αρχικά στην Ιταλία 
και στη συνέχεια στην Ελλάδα. Μέσα από τις διαδι-
κασίες του Φόρουμ, τις διεθνείς διαδηλώσεις στη 
Φλωρεντία και τη Θεσσαλονίκη, και το κίνημα του 
Δεκέμβρη, συνδέθηκε με την Αριστερά.
Δραστηριοποιείται σε ελεύθερους κοινωνικούς χώ-
ρους της πόλης και είναι μέλος της Νεολαίας Συ-
νασπισμού.
Συμμετέχει στη δημοτική κίνηση, “Θεσσαλονίκη 

- Ανοιχτή Πόλη”, με την οποία ήταν υποψήφια στις 
δημοτικές εκλογές, το 2010, 
Είναι μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Αρχιτεκτονικών 
Θεμάτων στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ΤΚΜ 
και ήταν υποψήφια με το “Forum Αριστερών Αρ-
χιτεκτόνων Θεσσαλονίκης”, στις εκλογές ΣΑΔΑΣ 
- ΠΕΑ, το 2011
Εργάζεται στη Θεσσαλονίκη ως Αρχιτέκτων Μηχα-
νικός.

Πολιτικός Μηχανικός 
 

Γεώργιος
Θεοδωρόπουλος

Γεννήθηκε στην ορεινή Aρκαδία το 1961. Σπούδα-
σε πολιτικός μηχανικός στο ΔΠΘ στην Ξάνθη. Aπό 
το 1985 ζει και εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός 
στη Θεσσαλονίκη. Eίναι παντρεμένος και έχει δυο 
παιδιά. Συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα ως 
μέλος της ΠΠΣΠ και των Aριστερών Συσπειρώσεων 
αργότερα. Eίναι μέλος της Συσπείρωσης Aριστερών 
Mηχανικών. Συμμετέχει στα κινήματα για την υπε-
ράσπιση των δημόσιων χώρων και του περιβάλλο-
ντος ως μέλος της Eπιτροπής Kατοίκων των Bορει-
οδυτικών Συνοικιών Θεσσαλονίκης. Eίναι μέλος της 
Kίνησης για την υπεράσπιση των πεζών. Συμμετέχει 
στο συντονιστικό της Nομαρχιακής Kίνησης Θεσσα-
λονίκης «Aριστερά!» και ήταν υποψήφιος νομαρχι-
ακός σύμβουλος στις εκλογές του 2002 και 2006. 
Eίναι μέλος του Eλληνικού Kοινωνικού Φόρουμ, 
στέλεχος της Kομμουνιστικής Oργάνωσης Eλλάδας 
και του Συνασπισμού Pιζοσπαστικής Aριστεράς.

Αρχιτέκτων

Χρήστος
Μαϊκίδης

Γεννήθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1952 και ζει 
στον Τρίλοφο του Δήμου Θέρμης από το 1989. Δι-
πλωματούχος της Αρχιτεκτονικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου της Φλωρεντίας, με μεταπτυχιακές 
σπουδές πολεοδομίας στη Σχολή Πολιτικών Μη-
χανικών του Πανεπιστημίου της Ρώμης. Εργάζεται 
ως Αρχιτέκτονας Μηχανικός (ελεύθερος επαγγελ-
ματίας) και ως καθηγητής σε ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. στην 
Θεσσαλονίκη. Την περίοδο των σπουδών του, είχε 
ενεργή συμμετοχή στον Σύλλογο Ελλλήνων Φοιτη-
τών Φλωρεντίας και στην Ομοσπονδία Ελληνικών 
Φοιτητικών Συλλόγων Ιταλίας. Μέλος του Κ.Κ.Ε. 
Εσωτερικού από το 1985 και μετά της Ελληνικής 
Αριστεράς, από την οποία αποχώρησε το 1989. 
Ιδρυτικό μέλος της Τοπικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.
Α. Μίκρας τον Οκτώβριο του 2008 και μέλος της Πα-
νελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.. 
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος με την Δημοτική 
Παράταξη ΄΄Ενότητα-Πρόοδος΄΄ στον Δήμο Μίκρας 
το 2006 και, επίσης, το 2010 με την Δημοτική Παρά-
ταξη ΄΄Ανατολικός Άνεμος΄΄ στον Δήμο Θέρμης. Μέ-
λος της Περιβαλλοντικής Κίνησης ΄΄Κρουσίδα Γη΄΄, 
που δραστηριοποιείται στους Δήμους Θερμαϊκού 
και Θέρμης και με ενεργή συμμετοχή σε τοπικές 
Πρωτοβουλίες Κατοίκων.

Χημικός Μηχανικός

Γεώργιος
Τεκίρδαλης

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σπούδασε Χημικός 
Μηχανικός στο ΑΠΘ. Δραστηριοποιήθηκε στο Ελ-

ληνικό Κοινωνικό Φόρουμ, στις μεγάλες διαδηλώ-
σεις στη Γένοβα (2001), στη Φλωρεντία (2002), στη 
Θεσσαλονίκη (2003) και στην Αθήνα (2006). Με την 
Αριστερή Ενότητα συμμετείχε στο πανεκπαιδευτικό 
κίνημα του άρθρου 16, στις φοιτητικές καταλήψεις 
της περιόδου 2006-2007 και στην εξέγερση της νε-
ολαίας τον Δεκέμβρη του 2008. Τα τελευταία δυο 
χρόνια συμμετείχε σε όλες τις πανεργατικές απερ-
γίες και μαζικές διαδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις 
των συνδικάτων και στην πλατεία του Λευκού Πύρ-
γου. Συμμετέχει στους Επιβάτες Θεσσαλονίκης, 
ενάντια στις αυξήσεις των εισιτηρίων του ΟΑΣΘ, 
καθώς και στις συνελεύσεις κατοίκων ενάντια στα 
χαράτσια της ΔΕΗ. Είναι μέλος του Σωματείου Μι-
σθωτών Τεχνικών και συμβάλλει στην προσπάθεια 
για δημιουργία Επιτροπών Ανέργων στα σωματεία. 
Είναι μέλος της Κίνησης «Απελάστε το Ρατσισμό».

ΠΕΛΛΑΣ

Μηχανολόγος Μηχανικός 

Αικατερίνη
Γκουΐτου

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μολδαβία από πατέρα 
Έλληνα. Σπούδασα στο Πολυτεχνείο της Μολδαβίας 
ως Μηχανολόγος Μηχανικός. το 1996 παντρεύτηκα 
τον Έλληνα συζυγό μου, αποκτήσαμε δύο παιδιά και 
από τότε κατοικούμε στα Σεβαστιανά Ν. Πέλλας. 
Εργάστηκα τρία χρόνια ως Μηχανολόγος Μηχανικός 
σε εργολάβο της Δ.Ε.Η. στο Ν. Πέλλας. Παράλληλα 
ανέλαβα καθήκοντα ως αναπληρώτρια καθηγήτρια 
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο σύζυγός μου 
απασχολειται με τη γεωργία.

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διδάκτωρ Πολιτικός 
Μηχανικός του ΑΠΘ

Ασημίνα Ξυροτύρη
Αικατερινάρη

Παντρεύτηκε το Νίκο Αικατερινάρη και απέκτησαν 
δύο παιδιά την Ράνια και το Νίκο. Εργάστηκε είκοσι 
χρόνια στα Δημόσια Έργα και συνεχίζει ως μελετη-
τής Έργων Υποδομής. Συνδικαλίστρια, χρημάτισε 
Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ/ΤΚΜ και επί πολλές θη-
τείες μέλος της Αντιπροσωπείας και της Διοίκησης 
του ΤΕΕ. Προερχόμενη από Αριστερή οικογένεια 
εντάχθηκε στην ΕΔΑ, ήταν μέλος της ΚΠΕ της ΕΑΡ, 
του ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ και σήμερα της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ. Έγινε Νομάρχης Θεσσαλονίκης 
το 1990 και προώθησε την επίλυση σειράς προβλη-
μάτων του Νομού, την κήρυξη αναδασωτέας της 
περιοχής Σέϊχ – Σου, τον σχεδιασμό των έργων, της 
Διαχείρισης Απορριμμάτων κ.ά. Εξελέγη δύο φορές 
Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης με τον ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟ 
(2000 έως 2007). Είχε πλούσια κοινοβουλευτική 
δραστηριότητα, ιδιαίτερα στους τομείς του Περι-
βάλλοντος και Δημόσιων Έργων, της Ανάπτυξης και 
της Αγροτικής Οικονομίας, και κατατάχθηκε στην 
πρώτη πεντάδα των πιο δραστήριων Βουλευτών. 
Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές επικεφαλής της Πα-
ράταξης «ΔΗΜ.Ο.Σ» για την ΠΚΜ, εξελέγη Περιφε-
ρειακή Σύμβουλος.
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ΚΙΛΚΙΣ 

Ηλεκτρολόγος Μηχανολόγος 
MBA Kingston University

Χρήστος
Σπίγκος

Υπηρετεί στη ΔΕΗ, ως Διευθυντής. 1998-2002 Δημ. 
Σύμβουλος του Δ. Κιλκίς και για πέμπτη συνεχή 
χρονιά Πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτισμού Νέας 
Γενιάς και Αθλητισμού του Δήμου. Διετέλεσε μέλος 
της Ν.Ε. του ΤΕΕ του Ν. Κιλκίς. Δραστηριοποιείται 
στο χώρο του Πολιτισμού της πόλης του Κιλκίς.

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Χημικός Μηχανικός 

Κώστας
Κουτρούκης

Γεννήθηκε στη Θεσ/νίκη και ζει στο Ωραιόκαστρο. 
Αποφοίτησε το Γ’ Γυμνάσιο Αρρένων. Είναι Διπλω-
ματούχος Χημικός Μηχανικός (μέλος Τ.Ε.Ε.) Εργά-
ζεται στον ιδιωτικό τομέα. Είναι παντρεμένος κι έχει 
2 παιδιά. Στέλεχος της νεολαίας του «Ρήγα Φεραί-
ου» και της Ανανεωτικής Αριστεράς. Ήταν μέλος 
των Δ.Σ. στους σύλλογους Χημικών Μηχανικών και 
Χημικών Βιομηχανίας, Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν 
μέλος της Γραμματείας της Β’ Νομαρχιακής Επι-
τροπής Θεσ/νίκης, στο Συνασπισμό της Αριστεράς. 
Είναι Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Σκακιστικών 
Σωματείων Θεσσαλονίκης – Χαλκιδικής. Μέλος της 
Πολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ-
ΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ από την ίδρυση της.

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Ευάγγελος
Παλάντζας

Γεννήθηκε στα Γρεβενά το 1956. Ήρθε 14 ετών και 
από τότε ζεί μέχρι και σήμερα στη Θεσσαλονικη. 
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο του Μιλά-
νου και από το 1985 εργάζεται σαν αρχιτεκτονας μη-
χανικός-κατασκευαστής, ενώ για πολλά χρόνια είχε 
μια από τις πιο εύρωστες εμπορικές επιχειρήσεις 
Στις επιχειρήσεις αυτές δούλεψαν και συνταξιοδο-
τήθηκαν πάνω απο 800 άτομα. Με την κατάρρευση 
της οικοδομικής δραστηριότητας, βίωσε όπως και 

όλοι οι συνάδελφοι του, τα τεράστια προβλήματα 
που δημιουργήθηκαν στο επάγγελμα του, όπως και 
σε πολλά άλλα επαγγέλματα. Κατεβαίνει στην κε-
ντρική πολιτική σκηνή σαν υποψήφιος βουλευτής 
ΔΗ.ΣΥ στην Α΄περιφέρεια Θεσσαλονίκης, θέλοντας 
ενεργά να βρει και να δώσει μια λύση στο παρόν των 
Ελλήνων και πιο πολύ στο μέλλον τους. Είναι πα-
ντρεμένος κι έχει δύο κόρες οι οποίες σπούδασαν 
στο Α.Π.Θ και αντιμετωπίζουν, όπως τα περισσότε-
ρα νέα παιδιά, την προοπτική μιας καινούριας με-
τανάστευσης για εξεύρεση εργασίας. Πιστεύει στην 
ιδιωτική πρωτοβουλία και στην συρρίκνωση του 
κράτους, για μια δυνατή οικονομια. Αυτό, ακριβώς, 
θα προσπαθήσει να πετύχει.

Πολιτικός Μηχανικός 

Αναστάσιος
Δεσύπρης

Γεννήθηκε το 1966 και έχει σπουδάσει πολιτικός 
μηχανικός. 

Αγρονόμος-Τοπογράφος 
Μηχανικός 

Νικόλαος
Ταχιάος

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το Φεβρουάριο του 
1962. Μετά την αποφοίτησή του από το Ε’ Γυμνάσιο 
Αρρένων εισήλθε στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπο-
γράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Α.Π.Θ., το δίπλωμα του οποίου έλαβε το 1985. Μι-
λάει γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά.
Στη διάρκεια των σπουδών του, υπήρξε στέλεχος 
της φοιτητικής παράταξης Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ., ενώ 
από το Μάρτιο του 1987 μέχρι τον Ιούνιο του 1990 
διετέλεσε Πρόεδρος της Οργάνωσης Νέων Νέας 
Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Για πρώτη φορά, εξε-
λέγη Δημοτικός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης, στις 
εκλογές του 1986, αξίωμα που διατήρησε μέχρι και 
το 2006. Ήταν υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας στις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου 1989, 
της 8ης Απριλίου 1990 και της 10ης Οκτωβρίου 
1993 και από το 2000 μέχρι το 2007 ήταν αιρετό μέ-
λος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος.
Το Νοέμβριο του 2010 αποχώρησε από τη Νέα Δη-
μοκρατία και από τις 21 Νοεμβρίου του ιδίου έτους 
είναι ένας από τους 3507 πολίτες που έγιναν ιδρυτι-
κά μέλη της Δημοκρατικής Συμμαχίας. Από τον Ιού-
λιο του 2007 μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 διετέλεσε 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονο-
μικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του 
Υπουργείου Εξωτερικών,

ΠΙΕΡΙΑ

Τοπογράφος Μηχανικός 

Ευτυχία 

Καραγιαννάκη-Σαπίδου

 

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Λευτέρης
Αραμπατζής

ΗΜΑΘΙΑΣ

Ηλεκτρονικός Μηχανικός  
Μηχανικός Η/Υ

Θωμάς
Σουνάπογλου

Από το Μακροχώρι μέλος του Σωματείου Μισθωτών 
Τεχνικών

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
Μηχανικός Η/Υ

Ειρήνη
Ηλιοπούλου

Υποψήφια διδάκτορας στο Πολυτεχνείο του Βερο-
λίνου, ενεργό μέλος του κινήματος για την αλληλεγ-
γύη στην Ελλάδα και την πραγματική δημοκρατία.

Μεταλειολόγος Μηχανικός  

Φραγκίσκος
Ρηγόπουλος

Μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Κ. Μα-
κεδονίας και του Συλλόγου Διπλωματούχων Μεταλ-
λειολόγων. Ζει στον Πολύγυρο.

Τοπογράφος Μηχανικός  

Γιάννης
Στάθης

Μέλος του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών Κ. Μα-
κεδονίας με καταγωγή από το Γομάτι. Ζει στη Θεσ-
σαλονίκη.

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Σάββας
Τσελεπίδης

Από τα Νέα Φλογητά. Είναι μέλος της Αντιπροσω-
πείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας -Τμήμα 
Κ. Μακεδονίας

ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ!



Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός 

Μιχάλης
Τσακίρης

Γεννήθηκε το 1972 στην Ελβετία, όπου διέμενε μέ-
χρι το 1989, χρονιά κατά την οποία επέστρεψε οικο-
γενειακώς στην Ελλάδα. Ολοκλήρωσε με επιτυχία 
τις σπουδές του στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Α.Π.Θ. (1990-1996), με κατεύθυνση σπουδών 
την Επιστήμη και Τεχνολογία των Κατασκευών. 
Υπηρέτησε πλήρη θητεία στις Ελληνικές Ένοπλες 
Δυνάμεις ως Έφεδρος Λοχίας του Μηχανικού Σώ-
ματος (1996-1997). Από το 1997 έως το 2005, ερ-
γάστηκε σε κατασκευαστικές εταιρίες και εταιρίες 
δομικών υλικών και από το 2005 μέχρι σήμερα είναι 
ελεύθερος επαγγελματίας, διατηρώντας τεχνικό 
γραφείο μελετών – στατικών αποκαταστάσεων και 
ενισχύσεων.
Διακατεχόμενος από έντονο Πατριωτισμό και μεγά-
λη ευαισθησία σε κοινωνικά ζητήματα, δραστηριο-
ποιείται πολιτικά και εντάσσεται από τα φοιτητικά 
του χρόνια στον ΛΑΪΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ. 
Ήταν υποψήφιος με την ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ στις Εθνικές 
εκλογές και τις Ευρωεκλογές του 2009. Είναι Μέ-
λος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΛΑΪΚΟΥ ΣΥΝΔΕ-
ΣΜΟΥ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ.

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πολιτικός Μηχανικός 

Φίλιππος
Γκανούλης

Γεννήθηκε τo 1977 στη Θεσσαλονίκη. Κατάγεται 
από τη Σιάτιστα Κοζάνης και κατοικεί μόνιμα στον 
Άγιο Παύλο Θεσσαλονίκης. Κάτοχος δύο μεταπτυ-
χιακών τίτλων εξειδίκευσης (MSc) και υποψήφιος 
διδάκτορας του Α.Π.Θ. Υπηρέτησε την στρατιωτική 
του θητεία ως έφεδρος αξιωματικός των τεθωρα-
κισμένων. Δραστηριοποιείται επαγγελματικά διαμέ-
σου του τεχνικού του γραφείου συμβούλων μηχανι-
κών που εξειδικεύεται στις μελέτες Υδραυλικών και 
Περιβαλλοντικών έργων και τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Έχει συμμετάσχει εθελοντικά αλλά και 
επαγγελματικά σε πολλά Εθνικά και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα σχετικά με τη διαχείριση και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Συμμετέχει σε πλή-
θος πρωτοβουλιών πολιτών στη Θεσσαλονίκη που 
υπερασπίζονται αξίες που σχετίζονται με την προ-

στασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων, τα κοινωνικά αγαθά και την αλληλέγγυα 
οικονομία. Μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρίας και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων. 
Μέλος και συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης Θεσ-
σαλονίκης των οικολόγων Πρασίνων από το 2010 
έως σήμερα. Επικοινωνία: Ganoulis@teemail.gr/ 
Τηλέφωνο 2310-213108 Δ/νση Επικοινωνίας : Μπι-
ζανίου 10 Άγιος Παύλος / 55438 / Θεσ/νίκη

Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος 
Συγγραφέας 

Νίκος
Τακόλας

Γεννήθηκε στη Λάρισα. Κατάγεται από τα Γρεβενά 
και κατοικεί μόνιμα στην Πυλαία Θεσσαλονίκης. 
Εργάζεται στη ΔΕΗ ΑΕ, ως Τομεάρχης Δικτύων 
Μακεδονίας Θράκης. Είναι απόφοιτος της Πολυ-
τεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης, 1978. Έκανε με-
ταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό σε ενεργεια-
κά θέματα (MSc) και σε οικονομικά (ΜΒΑ). Τομείς 
εξειδίκευσης – ενδιαφέροντος: η Εξοικονόμηση 
Ενέργειας, οι ΑΠΕ και οι Ευρωπαϊκές Ενεργειακές 
Αγορές. Μετέχει σε προγράμματα συνεργασίας ΔΕΗ 
ΑΕ με οικολογικές οργανώσεις, για την ασφαλή 
συνύπαρξη χλωρίδας και πανίδας με τα ηλεκτρικά 
δίκτυα. Υπήρξε εισηγητής σε πολλά Επιστημονικά 
Συνέδρια και σε Επιτροπές Σύνταξης Κανονισμών. 
Είναι ενεργός συνεργάτης του ΣΜΗΒΕ και πρόσφα-
τα συμμετείχε σε συνδιοργανώσεις Σεμιναρίων ΔΕΗ 
ΑΕ –ΣΜΗΒΕ για τη «Θεμελιακή Γείωση» και τη νέα 
ΥΔΕ. Συνεργάζεται με επιστημονικά, τεχνικά, οικο-
λογικά και λογοτεχνικά έντυπα. Λογοτεχνικά βιβλία 
του κυκλοφορούν. Επικοινωνία:   ntakolas@gmail.
com Facebook :    Nick Takolas
Κινητό: 6978 000566 Τηλ Εργασίας: 2310 360173, 
2310 360216 (fax)
Δ/νση Επικοινωνίας : ΔΕΗ ΑΕ / Εθνικής Αμύνης 9Α 
/ 54621 /Θεσ/νίκη

Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αρχιτέκτων Μηχανικός 

Δήμητρα
Γωγάκου

Αρχιτέκτονας Μηχανικός Α.Π.Θ. με μεταπτυχιακό 
τίτλο του Ε.Α.Π. στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό 
πόλεων και κτιρίων. Εκπαιδευτικός της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Σύμβουλος σε θέματα αυ-
τοδιοίκησης των «Οικολόγων Πράσινων». Από το 
1986-1990 συνοικιακή σύμβουλος Δ. Αμπελοκή-
πων, από το 2007 – 2010 Νομαρχιακή Σύμβουλος 
Ν. Θεσσαλονίκης με την αυτοδιοικητική κίνηση 
«Οικολογία Αλληλεγγύη» και από το 2009-2010 
μέλος των Νομαρχιακών Επιτροπών Χωροταξίας & 
Πολεοδομίας, Μεταφορών & Τεχνικού Ελέγχου και 
Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μέ-
λος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Λαϊκή Μορφωτική 
Στέγη Αμπελοκήπων», ιδρυτικό μέλος της Δημοτι-
κής Παράταξης «Πολίτες των Αμπελοκήπων», του 

Κέντρου Ιστορίας Αμπελοκήπων (Κ.Ι.Α.Θ.) και του 
Καταναλωτικού Συνεταιρισμού «ΠΡΟΣΚΑΛΩ» Κά-
τοικος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. Παντρεμένη 
με τον Δαμιανό Ανδρέου και έχουν έναν γιο. Τηλέ-
φωνα επικοινωνίας: 2310266706 & 6972609746 E-
mail: dgogakou@hotmail.com

Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Ζήσης
Ξενοφών

Γεννήθηκε το 1960. 
1978: Αποφοίτηση από την Γερμανική Σχολή 
Θεσσαλονίκης
1978–1983: Φοίτηση στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελεί-
ου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 
1982: Μέλος της Οικολογικής Κίνησης Θεσσα-
λονίκης μέχρι σήμερα 
1984-1986: Συνεργασία με την ΕΠΟΙΖΩ στην Αθήνα, 
πρωτότυπες κατασκευές μικρών ανεμογεννητριών. 
Κατασκευή & Εγκ/ση της πρώτης μικρής ανεμογεν-
νήτριας στην Αττική. Μέλος της ΕΚΟ στην Αθήνα.
1986-1987: Ειδίκευση σε «Κεντρικές Ηλιακές 
Εγκαταστάσεις» στο Πολυτεχνείο Μονάχου και στέ-
λεχος έρευνας στην εταιρεία Stiebel Eltron GmbH 
– Holzminden Germany. 
1987 – 1994: Διευθυντής Εργοστασίου της εταιρεί-
ας Stiebel Eltron Hellas AE. Μέλος της επιτροπής 
KAΠΕ (πρόγραμμα Valoren) 
Ιδρυτικό μέλος της «Οικολογικής Εναλλακτικής 
Ομάδας Κιλκίς». 
1994 – 2004 : Τεχνικός Διευθυντής του εργοστασίου 
της εταιρείας ΜΥΘΟΣ (παραγωγή μπύρας) στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης. 
2004 – 2009: Υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας 
Δήμου Κιλκίς. Διεύθυνση του προγράμματος ΕΞΟΙ-
ΚΟΝΟΜΩ του Δήμου. 
1992 – σήμερα: Μέλος ΜΚΕ με έδρα την Πυλαία 
Θεσσαλονίκης για τον σχεδιασμό και την επίβλεψη 
κατασκευής και μελέτη θερμικής συμπεριφοράς 
βιοκλιματικών κατοικιών και την έρευνα ηλιακών 
εφαρμογών. Ανάπτυξη λογισμικού προσομοίωσης 
θερμικής συμπεριφοράς Βιοκλιματικών Κτηρίων. 
Συγγραφέας κεφαλαίων του βιβλίου «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙ-
ΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ. Συγγραφέας άρθρων σε τοπι-
κές και πανελλήνιες εφημερίδες με θέμα «Εναλλα-
κτικές Μορφές Ενέργειας. Εισηγητής σε ημερίδες 
και συνέδρια με θέμα τις ΑΠΕ και την τοπική ανά-
πτυξη μέσω των ενεργειακών επενδύσεων. 
Σύμβουλος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ σε θέματα 
Ενέργειας & Μεταλλείων. Ιδρυτικό μέλος του Κα-
ταναλωτικού Συνεταιρισμού ΠΡΩΣΚΑΛΟ. Ξενοφών 
Ζήσης, Τηλ. 2310 266716, 6979 000462, ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση xenziss@gmail.com
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
14ος-17ος ΑΙΩΝΑΣ
του Γεώργιου Τσότσου,
Διπλ. Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχ., DEA Ιστορίας Επιστημών & Τεχνολογίας, Διδάκτωρ Πολεοδομίας - Χωροταξίας, Σχολικός Σύμβουλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

γεωγραφικά απομονωμένοι, σχεδόν ακατάλληλοι για 
ανθρώπινη εγκατάσταση, των οποίων η δημογραφική και 
οικονομική ευρωστία προκαλεί εντύπωση.

n Ανάπτυξη των οικισμών 
Η ανάπτυξη των οικισμών στη Δυτική Μακεδονία από 
τον 14ο έως τον 17ο αιώνα ερευνήθηκε με επίγνωση 
ότι το οικιστικό δίκτυο είναι συνάρτηση των κοινωνικών 
μηχανισμών, παράγεται από τον κοινωνικο-οικονομικό 
χώρο. και ότι τελικά «ο χώρος είναι η προβολή της 
κοινωνίας στο έδαφος», κατά την ρήση  του Γάλλου 
φιλόσοφου και κοινωνιολόγου Henri Lefebvre. 
Εξετάζοντας τη σχέση των οικισμών με το οικολογικό 
περιβάλλον, και προκειμένου να εντοπιστούν οι χωρικές 
διαφοροποιήσεις, ο γεωγραφικός χώρος της Δυτικής 
Μακεδονίας διαιρέθηκε σε είκοσι επιμέρους φυσικές 
περιοχές, τις οποίες ονομάσαμε οικογεωγραφικές 
ενότητες και τις χρησιμοποιούμε ως εργαλείο ανάλυσης 
του χώρου. Οι οικογεωγραφικές ενότητες έχουν κοινά 
φυσικογεωγραφικά - οικολογικά χαρακτηριστικά και 
διαχωρίζονται μεταξύ τους με σαφή φυσικά όρια, π.χ. 
οι λεκάνες απορροής των ποταμών ως όρια έχουν τους 
υδροκρίτες, δηλαδή τις κορυφογραμμές διαχωρισμού 
των υδάτων απορροής. Επίσης ορίζονται με βάση τη 
διάκρισή τους σε ορεινές και πεδινές ή με βάση το 
διαχωρισμό τους από μεγάλους ποταμούς. Ορίστηκε 
επίσης η διάκριση ανάμεσα στον ορεινό χώρο (οροσειρές) 
και στον πεδινό (υψίπεδα και κοιλάδες), με σκοπό την 
έρευνα του ζητήματος του εποικισμού του ορεινού 
χώρου. Η ίδια γεωγραφική διάκριση χρησιμοποιήθηκε 
για τη μελέτη του φαινομένου της (διαδοχικής) 
κτηνοτροφικής, βιοτεχνικής και εμπορικής ανάπτυξης 
ορισμένων ορεινών οικισμών, τους οποίους ονομάσαμε 
εμποροβιοτεχνικούς, σε αντίθεση με την οικονομική και 
πολιτιστική στασιμότητα των πεδινών. 
Θεωρούμε τους οικισμούς ως σημεία στο γεωγραφικό 
χώρο και το οικιστικό δίκτυο μιας περιοχής ως το 
οικιστικό πλέγμα που αποτελείται από το σύνολο των 
οικισμών και των μεταξύ τους σχέσεων, που αφορούν 
την κατανομή στο γεωγραφικό χώρο των δραστηριοτήτων 
από λειτουργική άποψη (πολεολογικών λειτουργιών), Ως 
πρωτεύον οικιστικό δίκτυο εννοούμε αυτό που συγκροτούν 

φυσικού ιστορικού χώρου μιας περιφέρειας, όπου μέσα 
της αναπτύσσονται πολλοί οικισμοί, αποτελεί επίσης 
αντικείμενο και της ιστορικής χωρολογίας, που είναι μια 
από τις ιδιαίτερες επιστήμες που μελετούν τον ιστορικό 
λειτουργικά οργανωμένο και κατασκευασμένο χώρο.
Η γεωγραφία είναι ένας ευρύς επιστημονικός κλάδος, 
που καλύπτει δύο ετερόκλητες και ασύμβατες 
επιστημονικές κατευθύνσεις, τη φυσική γεωγραφία 
και την ανθρωπογεωγραφία (human geography) . Από 
αυτές, η δεύτερη εντάσσεται στο πεδίο των κοινωνικών 
επιστημών και έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση του 
κοινωνικού χώρου οποιασδήποτε κλίμακας, όχι μόνο 
μέσα από την οπτική των χρήσεων εδάφους, που είναι 
η βασική έμφαση της πολεοδομίας και της χωροταξίας, 
αλλά μέσα από μία σφαιρική οπτική, που καλύπτει το 
σύνολο των συνιστωσών της κοινωνίας, από όπου και 
προκύπτουν επιμέρους κλάδοι της, όπως η αστική, η 
περιφερειακή, η οικονομική, η πολιτική ή η πολιτισμική 
(ανθρωπο)γεωγραφία.
Αντικείμενα που ενδιαφέρουν τους μηχανικούς, όπως οι 
οικισμοί και οι συγκοινωνίες, μέσα από τη οπτική του 
χώρου, αποτελούν και αντικείμενα ενασχόλησης της 
ανθρωπογεωγραφίας. Οι ανθρώπινες εγκαταστάσεις, 
και ειδικότερα το δίκτυο των οικισμών (ή οικιστικό 
δίκτυο), είναι ένα από τα κυριότερα θέματα με τα 
οποία ασχολείται η ανθρωπογεωγραφία. Η μελέτη του 
συγκοινωνιακού δικτύου σε σχέση με το γεωγραφικό 
χώρο αποτελεί ειδικό κλάδο της ανθρωπογεωγραφίας, 
που ονομάζεται συγκοινωνιακή γεωγραφία (transport 
geography). Ιδιαίτερος κλάδος της ανθρωπογεωγραφίας, 
η πολιτισμική γεωγραφία (cultural geography) 
ερευνά ζητήματα όπως ο εποικισμός. Η ιστορική 
γεωγραφία ασχολείται με τη μελέτη των υποπεδίων 
της ανθρωπογεωγραφίας στην ιστορική τους διάσταση, 
καλύπτει το γνωστικό πεδίο της ιστορικής χωροταξίας 
– ιστορικής χωρολογίας και έχει οριστεί συνοπτικά ως 
«η γεωγραφία του παρελθόντος», ή ως «η φυσική και 
ανθρώπινη γεωγραφία ιστορικών περιόδων».
Παρ’ όλο που η ιστορική γεωγραφία ως τέτοια έχει 
ελάχιστα καλλιεργηθεί στην Ελλάδα, εν τούτοις, κατά 
τη μεταπολεμική περίοδο διαπιστώνεται η ύπαρξη μιας 
αξιόλογης ποσοτικής και ποιοτικής δυναμικής εργασιών, 
οι οποίες άπτονται της ιστορικής γεωγραφίας και 
προήλθαν από περιοχές όπως η ιστορία, η αρχαιολογία, 
η λαογραφία ή η πολεοδομία, και οι οποίες συνιστούν 
μια παράδοση «ιστορικών γεωγραφιών» χωρίς 
ανθρωπογεωγράφους.
Παράλληλα, από τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού 
αιώνα, η βιβλιογραφία για την ιστορική γεωγραφία 
της Δυτικής Μακεδονίας άρχισε να εμπλουτίζεται με 
σημαντικό αριθμό μελετών, κυρίως από την οπτική 
του ιστορικού και του αρχαιολόγου, ενώ παρατηρείται 
αύξηση των δημοσιεύσεων τοπικής ιστορίας των 
νεότερων χρόνων. Στο πλαίσιο αυτό, και ξεκινώντας 
από ένα χωροταξικό προβληματισμό, θεωρήσαμε 
ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον η μελέτη του οικιστικού 
δικτύου της Δυτικής Μακεδονίας από τον 14ο ώς και 
τον 17ο αιώνα, χρονική περίοδο που χαρακτηρίζεται ως 
σχετικά «άγνωστη» και «σκοτεινή». Στην περίοδο αυτή 
το βασικό οικιστικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας 
βαθμιαία μετασχηματίζεται από το υστεροβυζαντινό, 
που περιλαμβάνει την Καστοριά, τα Σέρβια και τα 
Γρεβενά, σε αυτό της Μέσης Τουρκοκρατίας, στο οποίο 
εντάσσονται, όχι μόνο οι οικισμοί που είναι κέντρα της 
οθωμανικής διοίκησης, αλλά και οικισμοί ορεινοί και 

Η Δυτική Μακεδονία είναι, ίσως, η λιγότερο ερευνημένη 
ελληνική περιοχή στην ιστορική και αρχαιολογική έρευνα. 
Η γεωγραφική απομόνωση του δυτικομακεδονικού 
χώρου μέσα στα πλαίσια της σημερινής ελληνικής 
επικράτειας, η απόστασή του από τα μεγάλα αστικά 
κέντρα, η ανεπάρκεια των ιστορικών πηγών, η έλλειψη 
ικανού αριθμού σημαντικών αρχαιολογικών μνημείων και 
επιφανειακών ευρημάτων, σε σχέση με άλλες περιοχές 
του ελληνικού χώρου, αλλά και η προϊούσα οικονομική 
και δημογραφική υποβάθμισή του αποτέλεσαν τους 
λόγους για τους οποίους καθυστέρησε η έρευνα στο χώρο 
αυτό. Η πενιχρή ιστορική γνώση για τους οικισμούς της 
Δυτικής Μακεδονίας αποτέλεσε αποτρεπτικό παράγοντα 
προς τους επιστήμονες, μεταξύ των άλλων, και για την 
εκπόνηση μελετών με ειδικό προσανατολισμό στον 
κλάδο της ιστορικής γεωγραφίας.
Το επιστημονικό πεδίο της ιστορικής γεωγραφίας 
συνδέεται με τα αντίστοιχα της πολεοδομίας και 
χωροταξίας. Η πολεοδομία, ως εφαρμοσμένη επιστήμη 
που ασχολείται με την τεχνική επέμβασης στον αστικό 
χώρο, επικεντρώνεται στην κλίμακα της πόλης, ενώ 
η χωροταξία, επίσης εφαρμοσμένο πεδίο, στρέφεται 
προς την ευρύτερη περιφερειακή κλίμακα. Αντίστοιχα, 
η πολεολογία είναι ευρύτερος της πολεοδομίας και 
θεωρητικός κλάδος, ο οποίος ασχολείται με τον λόγο 
περί πόλης, ενώ η χωρολογία ασχολείται με τον λόγο 
περί χώρου. Η πολεοδομία και η χωροταξία είναι 
προτεινόμενες μελλοντικές καταστάσεις ενός αστικού 
και περιφερειακού χώρου, οι οποίες, όμως, δεν είναι 
εφικτές χωρίς την αναλυτική γνώση του παρελθόντος του 
χώρου επέμβασης. Και ενώ η ιστορία της πολεοδομίας 
μελετά την πόλη του παρελθόντος και την ιστορική 
εξέλιξή της, η ιστορία της χωροταξίας, με την ονομασία 
αυτή, φαίνεται να είναι ένα απόν επιστημονικό πεδίο, 
που καλύπτεται όμως εντούτοις από αυτό της ιστορικής 
ανθρωπογεωγραφίας. Παράλληλα, η μελέτη του 
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Η Δυτική Μακεδονία με την ονοματολογία των γεωφυσικών στοι-
χείων περιόδου Τουρκοκρατίας και τη διαίρεση του χώρου της 
σε είκοσι οικογεωγραφικές ενότητες (σχεδίαση Γ..Τσότσος).



οι μεγαλύτεροι οικισμοί, οι οποίοι διακρίνονται από 
την άποψη του πληθυσμού (πληθυσμιακή ιεράρχηση) 
και των σημαντικών πολεολογικών λειτουργιών, 
ενώ στο δευτερεύον οικιστικό δίκτυο εντάσσονται οι 
μικρότεροι οικισμοί. Η διάκριση μεταξύ πρωτεύοντος 
και δευτερεύοντος οικιστικού δικτύου δεν γίνεται μόνο 
με βάση τον πληθυσμό, αλλά και με άλλα κριτήρια 
ιεράρχησης, όπως δημογραφικά, κοινωνικά, οικονομικά, 
ή με συνδυασμό κριτηρίων, που αντιστοιχούν σε 
λειτουργίες και διαφοροποιούν τους οικισμούς.
Στο πρωτεύον δίκτυο του δυτικομακεδονικού χώρου, 
αρχικά (15ος αι.), εντάσσονται η Καστοριά, τα Σέρβια, 
τα Γρεβενά, το Σισάνι και ο (αταύτιστος) Μολισκός, που 
αποτελούν έδρες τοπικών διοικητικών περιφερειών. 
Την ίδια εποχή, η Καστοριά, που διαθέτει αναπτυγμένη 
δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή, είναι μία από 
τις μεγαλύτερες πόλεις στον ελληνικό, αλλά και στον 
βαλκανικό χώρο, με πληθυσμό της τάξης των 5000 
ατόμων. Αργότερα (16ος – 17ος αι.), παρακμάζουν ή 
εξαφανίζονται τα Γρεβενά, το Σισάνι και ο Μολισκός, 
και στο πρωτεύον δίκτυο εντάσσονται η Φλώρινα 
και η Χρούπιστα (Άργος Ορεστικό), ενώ, παράλληλα, 
αναπτύσσονται η Κοζάνη η Σιάτιστα, η Σέλιτσα 
(Εράτυρα), η Κλεισούρα, η Κατράνιτσα (Πύργοι) και 
το Μπλάτσι (Βλάστη), οικισμοί αρχικά κτηνοτροφικοί, 
που μετεξελίχθηκαν σε εμποροβιοτεχνικούς, και, 
με αφετηρία τη μεγάλη κτηνοτροφία, ανέπτυξαν τη 
βιοτεχνία, το εμπόριο και τις αποδημίες προς τις 
ευρωπαϊκές χώρες.

n Eνιαίος κοινωνικοοικονομικός χώρος
Η απόλυτη επικράτηση του τιμαριωτικού συστήματος κατά 
το 15ο και τις αρχές του 16ου αι. είχε ως αποτέλεσμα την 
ύπαρξη, κατά την περίοδο αυτή, ενός ενιαίου κοινωνικο-
οικονομικού χώρου. Τόσο στον πεδινό χώρο (ανατολικά 
λεκανοπέδια, λεκάνη Ορεστίδας, κοιλάδα άνω και 
μέσου Αλιάκμονα) όσο και στον ορεινό, όλοι οι οικισμοί 
ανήκουν σε τιμάρια σπαχήδων, και κύρια απασχόληση 
των κατοίκων είναι η γεωργία, ενώ οι ορεινοί οικισμοί 
είναι μικρότεροι πληθυσμιακά από τους πεδινούς. Οι 
εγκαταστάσεις μουσουλμάνων εποίκων δεν είναι ακόμα 

μαζικές και το μουσουλμανικό στοιχείο είναι ελάχιστο. Ο 
εποικισμός των Γιουρούκων Τούρκων από τη Μικρά Ασία 
συνεχίζεται μέχρι και τον 17ο αι. και οι μουσουλμανικοί 
εποικισμοί, καθώς και οι τοπικοί εξισλαμισμοί του 17ου 
αι., προκαλούν αναστατώσεις στο οικιστικό δίκτυο και 
μετακινήσεις πληθυσμών σε τοπική κλίμακα.
Παράλληλα, την ίδια εποχή, οι ορεινοί οικισμοί της Πίνδου 
(Σαμαρίνα, Σμίξη) είναι γεωργικοί αυτοκαταναλωτικοί 
μικροί οικισμοί, σε χαμηλότερες θέσεις, στα βάθη των 
κοιλάδων, και από τον 16ο αι. αρχίζουν να αναπτύσσουν 
την μεγάλη κτηνοτροφία και οικοτεχνία. Τεκμηριώνεται 
η ύπαρξη από τον 15ο αι. οικισμών γνωστών για την 
οικονομική και πολιτιστική τους ανάπτυξη κατά τον 
18ο-19ο αι., όπως είναι η Σιάτιστα, η Σέλιτσα (Εράτυρα), 
το Βογατσικό, η Κλεισούρα, η Νέβεσκα (Νυμφαίο), η 
Κατράνιτσα (Πύργοι) κ.ά. Οι οικισμοί αυτοί, όπως και 
όλοι οι ορεινοί οικισμοί, είναι ενταγμένοι στο τιμαριωτικό 
σύστημα και γενικά απουσιάζει η ιεραρχία στο οικιστικό 
δίκτυο, γεγονός που παραπέμπει σε φεουδαρχικό τρόπο 
παραγωγής. Υπάρχει συνέχεια και σταθερότητα στο 
οικιστικό δίκτυο, στο οποίο οι θέσεις των οικισμών του 
15ου-17ου αι. είναι ίδιες με αυτές του 20ού.
Από τα μέσα, περίπου, του 16ου αι., εξ αιτίας της παρακμής 
της οθωμανικής αυτοκρατορίας, ο ενιαίος κοινωνικο-
οικονομικός χώρος αρχίζει να εμφανίζει διχοτομία 
ανάμεσα σε πεδινό και ορεινό. Στον πεδινό χώρο, οι 
μουσουλμανικοί και χριστιανικοί πληθυσμοί ασχολούνται 
με την πρωτογενή παραγωγή και χαρακτηρίζονται από 
οικονομική και πνευματική στασιμότητα. Στον ορεινό 
χώρο, οι χριστιανικοί πληθυσμοί ασχολούνται με την 
πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή παραγωγή και 
παρουσιάζουν οικονομική και πνευματική ανάπτυξη, 
πρόδρομα φαινόμενα της επερχόμενης αστικοποίησης 
σε ορισμένους από αυτούς κατά το 18ο αιώνα.
Μέσα από τις τοπικές ιστορίες σειράς οικισμών 
διερευνάται το ανερεύνητο θέμα της συνένωσης 
μικροοικισμών κατοικούμενων από πατριαρχικές 
οικογένειες σε μεγαλύτερους οικισμούς, και συνάγεται 
το συμπέρασμα ότι, ανεξάρτητα από το άν συνέβη ως 
μαζικό φαινόμενο ή έγινε βαθμιαία, η συνένωση των 
οικισμών έλαβε χώρα πριν από τον 15ο αι., σε άγνωστο 
χρόνο της βυζαντινής περιόδου. Προσδιορίζεται και 
μία ιδιαίτερη κατηγορία οικισμών, οι μοναστηριακοί, 
δηλαδή οι οικισμοί που προήλθαν από εγκατάσταση σε 
προϋπάρχοντα βυζαντινά μοναστήρια.
Ερευνώντας γενικότερα ιστορικά οικιστικά ζητήματα 
της περιόδου, όπως ο εποικισμός του ορεινού χώρου, το 
αμφιλεγόμενο ζήτημα της καταφυγής στα ορεινά κατά τις 
αρχές της Τουρκοκρατίας και η δημιουργία των ορεινών 
βιοτεχνικών οικισμών, διαπιστώνεται ότι ο ορεινός 
δυτικομακεδονικός χώρος ήταν ήδη εποικισμένος κατά 
τον 15ο αιώνα (πιθανώς από τη βυζαντινή περίοδο) 
και αραιότερα κατοικημένος από τον πεδινό, ενώ η 
καταφυγή στα ορεινά μετά τα μέσα του 16ου αι. είχε 
ως συνέπεια την άνθηση των οικισμών, μέσα από την 
ανάπτυξη της κτηνοτροφίας, ακολούθως της βιοτεχνίας 
κτηνοτροφικών ειδών, τον εκχρηματισμό της οικονομίας 
και την ανάπτυξη του εμπορίου σε πολλούς από τους 
ορεινούς και ημιορεινούς οικισμούς.
Το συγκοινωνιακό (οδικό) δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας 
του 14ου-17ου αι. παράγεται από τον οικονομικό χώρο 
και οι μεταβολές του κοινωνικοοικονομικού χώρου 
επηρεάζουν το οικιστικό και συγκοινωνιακό δίκτυο, 
τα οποία, επίσης, αλληλοεπηρεάζονται. Η ανάπτυξη 
των Ιωαννίνων ως σημαντικής πόλης στα νοτιοδυτικά 

του δυτικομακεδονικού χώρου προσδίδει βαρύνουσα 
σημασία στο δρόμο Βέροια - Κοζάνη - Γρεβενά - 
Μέτσοβο - Ιωάννινα, τον αποκληθέντα «Εγνατία της 
Τουρκοκρατίας» (συμπίπτει με τη σημερινή Εγνατία), ενώ 
η επικοινωνία των Καστοριανών και Σιατιστινών εμπόρων 
με τα λιμάνια της Αδριατικής δημιουργούν, στα τέλη του 
17ου αι., αύξηση της κυκλοφορίας στο δρόμο Καστοριάς 
- Κορυτσάς. Κατά το ίδιο διάστημα (β΄ μισό 17ου αι.), 
οι ορεινοί και ημιορεινοί οικισμοί με ευνοϊκή θέση στο 
οδικό δίκτυο αναπτύσσονται στην εμποροβιοτεχνική 
κατεύθυνση και αστικοποιούνται περισσότερο από τους 
μη ευνοημένους, οι οποίοι παραμένουν στην ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας και οικοτεχνίας.
Τα παραπάνω στοιχεία δημοσιεύονται στο βιβλίο μου 
με τίτλο Ιστορική γεωγραφία της Δυτικής Μακεδονίας: 
Το οικιστικό δίκτυο 14ος-17ος αιώνας, που εκδόθηκε 
και κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις. Αντώνη 
Σταμούλη (Θεσσαλονίκη 2011). Στις 620 σελίδες του, 
με βάση έρευνα σε ελληνικά και οθωμανικά αρχεία, 
οδοιπορικά, χάρτες, την τοπική προφορική παράδοση, 
αλλά και τις παρατηρήσεις μας από μακροχρόνια επί 
τόπου έρευνα ιστορικής τοπογραφίας στο χώρο μελέτης, 
εντοπίζουμε τη θέση των οικισμών ανά επιμέρους χρονική 
περίοδο και εξετάζουμε την κοινωνική οργάνωση, την 
οικονομική ανάπτυξη, την διοικητική και εκκλησιαστική 
διάρθρωση, την ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου και 
τη σχέση του με το συγκοινωνιακό δίκτυο. Τα πορίσματα 
της μελέτης καταγράφονται σε πίνακες, διαγράμματα, 
και 25 χειροποίητους χάρτες, που μετασχηματίζουν 
τις ιστορικές πηγές σε χωρικές οντότητες. Το 
βιβλίο παρουσιάστηκε στις 6-2-2012 στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών 
από την Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων 
Θεσσαλονίκης και τον εκδοτικό οίκον Αντώνη Σταμούλη 
και μίλησαν οι: Αλέξανδρος – Φ. Λαγόπουλος Ομότιμος 
Καθηγητής Πολεοδομίας ΑΠΘ και Αντεπιστέλλον Μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών, Ευάγγελος Δημητριάδης, 
Ομότιμος Καθηγητής Πολεοδομίας ΑΠΘ, Αθανάσιος 
Καραθανάσης, Καθηγητής Ιστορίας του Ελληνισμού 
ΑΠΘ και Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, και Πάρις Σαββαΐδης, Καθηγητής Γεωδαισίας 
και Γεωματικής ΑΠΘ. n
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Η Δυτική Μακεδονία κατά τα τέλη του 15ου αιώνα: Οι διοικη-
τικές περιφέρειες (όρια κατά προσέγγιση) και οι αντίστοιχες 
πόλεις-έδρες των διοικήσεων, με προσεγγιστικά πληθυσμιακά 
στοιχεία χριστιανικού πληθυσμού, σε αριθμό εστιών τιμαρίων. 
(σχεδίαση Γ. Τσότσος).

Ιεράρχηση του οικιστικού δικτύου της περιοχής Φλώρινας το 
1481. Εικονίζονται οι οικισμοί με την ονομασία της περιόδου, 
κατά μέγεθος ανάλογο του αριθμού εστιών τιμαρίων και με  
εμφανή την απουσία πληθυσμιακής ιεράρχησης (σχεδίαση Γ. 
Τσότσος).



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

ΣΤΟ 96,9% Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ PSI
Στο 96,9% ανήλθε τελικά η συμμετοχή των 
ομολογιούχων στην αναδιάρθρωση του 
ελληνικού χρέους (PSI). Χθες, ολοκληρώθηκε 
και η τελευταία φάση του PSI. Από τα ελληνικά 
ομόλογα αξίας 205,5 δισ. ευρώ που είχαν 
επιλεγεί για «κούρεμα», υπέστησαν την 
αναδιάρθρωση οι κάτοχοι των 199 δισ. ευρώ. 
Αυτό σημαίνει ότι οι πιστωτές της χώρας 
που έχουν στα χέρια τους ελληνικά ομόλογα 
αξίας 6,5 δισ. ευρώ δεν συμφώνησαν με τους 
όρους του PSI. Το τι θα συμβεί με αυτούς, θα 
συναποφασιστεί με την Ευρωζώνη και την 
απόφαση θα τη λάβει η νέα κυβέρνηση έως τις 15 
Μαΐου, οπότε και λήγουν τίτλοι αξίας 450 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, 
για τους συγκεκριμένους ομολογιούχους (που 
τα ομόλογά τους υπάγονται σε ξένο δίκαιο) 
υπάρχουν δύο επιλογές: 1. Η «καλή» για τους 
ίδιους τους πιστωτές. Σε αυτήν προβλέπεται ότι 
θα υπάρξει μία νέα πρόταση από την πλευρά 
του Ελληνικού Δημοσίου, στην οποία θα καλεί 
τους κατόχους των 6,5 δισ. ευρώ να λάβουν 
σε μετρητά ή νέα ελληνικά ομόλογα το 46,5% 
της αξίας των ομολόγων που διακρατούν. Οσο 
και το ποσοστό που προβλέπεται και από το 
PSI […] 2. Το «κακό» για τους ομολογιούχους. 
Σε αυτήν την περίπτωση, η Ελλάδα θα 
ανακοινώσει στους κατόχους των 6,5 δισ. 
ευρώ ότι δεν θα αποπληρωθούν καθόλου 
για τα ομόλογα που έχουν. Οπως γίνεται 
αντιληπτό, οι πιστωτές δεν θα εισπράξουν 
ούτε ένα ευρώ για τα ομόλογα που έχουν 
αγοράσει. Θα προσφύγουν στα δικαστήρια 
έναντι της Ελλάδας, ενώ θα πυροδοτηθούν 
και τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) έναντι 
χρεοκοπίας της χώρας. Ωστόσο, υπενθυμίζεται 
ότι ο επικεφαλής του Eurogroup, κ. Ζαν - 
Κλοντ Γιουνκέρ, έχει δηλώσει προσφάτως ότι 
η μη αποπληρωμή αυτών των ομολόγων δεν 
θα οδηγούσε σε χρεοκοπία τη χώρα. Πάντως, 
σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Ελλάδα 
αυτή τη στιγμή συζητάει με την Ευρωζώνη για 
το ποια από τις δύο επιλογές θα ακολουθηθεί. 
Το ζήτημα πλέον είναι καθαρά νομικό και η 
Ελλάδα θέλει να έχει τη διαβεβαίωση της 
Ευρωζώνης ότι θα την υποστηρίξει στις 
δικαστικές διαμάχες που θα ακολουθήσουν 
με τους ομολογιούχους που θα απαιτούν την 
αποζημίωσή τους.
(Καθημερινή 26/4/2012)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ 30% - 40% ΦΕΤΟΣ ΟΙ 
ΡΩΣΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Αύξηση κατά 30%-40% σε σχέση με πέρυσι 
αναμένεται να σημειώσει ο αριθμός των 
Ρώσων τουριστών που θα επισκεφθεί φέτος 
την Ελλάδα, ενώ τα μέχρι τώρα στοιχεία από 
την πρεσβεία της Μόσχας, τον ΕΟΤ και τα 
Visa Centers δείχνουν ότι έχουν εκδοθεί 19% 
περισσότερες βίζες σε σχέση με πέρυσι. Το 
παραπάνω ανέφερε χθες ο γενικός διευθυντής 
του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης κ. Ν. 
Σαπουντζής, μιλώντας στο οικονομικό φόρουμ 
Ελλάδας-Ρωσίας που συνδιοργανώθηκε 
στη Θεσσαλονίκη από το Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 
(ΕΒΕΘ) και τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 
Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής 
αποστολής από την Αγία Πετρούπολη 
σημείωσαν ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει 
τον πρώτο προορισμό για τους Ρώσους 

τουρίστες αρκεί, βεβαίως, να ξεπερασθούν 
εμπόδια όπως αυτά που σχετίζονται με την 
έκδοση βίζας. «Εκατό εκατομμύρια Ρώσοι 
είναι έτοιμοι να επισκεφθούν την Ελλάδα», 
δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών 
και μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αγίας Πετρούπολης κ. Σεργκέι Φεντόροβ. 
Σύμφωνα με τον κ. Σαπουντζή η Ελλάδα το 
2011 υποδέχθηκε περίπου 650.000 Ρώσους 
τουρίστες, σημειώνοντας αύξηση κατά 50% σε 
σχέση με το 2010, κάτι που ο ίδιος απέδωσε 
στην επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης 
βίζας. «Τα παραπάνω μεγέθη είναι ενδεικτικά 
της δυναμικής που διαθέτει η ρωσική αγορά, 
με την προϋπόθεση να απλοποιηθεί περαιτέρω 
η έκδοση θεωρήσεων και να λυθούν τα 
προβλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη 
με την έκδοση βίζας, που ακολουθεί τις 
οδηγίες της Συνθήκης Σένγκεν», επεσήμανε 
ο κ. Σαπουντζής. Εντός μιας πενταετίας στην 
Ελλάδα έφτασαν 2 εκατομμύρια Ρώσοι, όταν 
στη γειτονική Τουρκία, που δεν αντιμετωπίζει 
τα ίδια προβλήματα εισόδου στη χώρα οι 
αφίξεις Ρώσων τουριστών έφτασαν τα 14 
εκατομμύρια. Σε μια προσπάθεια προώθησης 
και των ελληνικών προϊόντων το υπουργείο 
Τουριστικής Ανάπτυξης της Ρωσίας έχει 
καθιερώσει την ελληνική εβδομάδα. Εξάλλου, 
από το Σάββατο 28 Απριλίου ξεκινά η απευθείας 
αεροπορική σύνδεση Θεσσαλονίκης-Αγίας 
Πετρούπολης από την Aegean, με μία πτήση 
την εβδομάδα, κάθε Σάββατο.
(Καθημερινή 25/4/2012)

«ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΕΡΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΛΕΝΕ ΟΙ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΙ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ ΤΩΝ GREEK MONSTERS

Οι δημιουργοί των Ελληνικών Τεράτων, από τη Θεσ-
σαλονίκη, βραβεύτηκαν για το καλύτερο επικοινω-
νιακό ντιζάιν της Ευρώπης 2011-2012. Τα έργα του 
γραφείου Beetroot της Θεσσαλονίκης εκτίθενται 
στο Μουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς, από την 
Παρασκευή 27 του μηνός.  Η έκθεση παρουσιά-
ζει γλυπτά τέρατα της ελληνικής μυθολογίας, άλλα 
σε μεγάλη και άλλα σε μικρότερη κλίμακα, κάποια 
ζωγραφισμένα με πινέλο, άλλα αόρατα που γίνονται 
αντιληπτά μέσω κινητών και υπολογιστών, όλα σχε-
διασμένα σε έναν νέο-μελανόμορφο ρυθμό.

«Κουράγιο. Είμαστε Έλληνες που δουλεύουμε 
και θα τα πάμε καλά». Αυτό διαμήνυσαν 
οι ταλαντούχοι Έλληνες designer του 
γραφείου «Beetroot» από τη Θεσσαλονίκη 
που παρουσιάζουν την έκθεση «Ελληνικά 
Τέρατα» στο Μουσείο Μπενάκη. Οι δημιουργοί 
βραβεύτηκαν για το καλύτερο επικοινωνιακό 
ντιζάιν της Ευρώπης 2011-2012 και η έκθεση 
έρχεται επιτέλους στην Αθήνα, μετά από 
περιοδεία σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. 
Τα έργα του γραφείου της Θεσσαλονίκης 
εκτίθενται στο Μουσείο Μπενάκη της οδού 
Πειραιώς, από την Παρασκευή 27 του μηνός.  
Η έκθεση παρουσιάζει γλυπτά τέρατα της 
ελληνικής μυθολογίας, άλλα σε μεγάλη και άλλα 
σε μικρότερη κλίμακα, κάποια ζωγραφισμένα 
με πινέλο, άλλα αόρατα που γίνονται 
αντιληπτά μέσω κινητών και υπολογιστών, όλα 
σχεδιασμένα σε έναν νέο-μελανόμορφο ρυθμό. 
Ο Μινώταυρος, ο Κύκλωπας, οι ιπτάμενες 
Στυμφαλίδες Όρνιθες, δύο γιγαντιαία γλυπτά 
της Σκύλλας και Χάρυβδης, οι Σειρήνες, 
που στην έκθεση είναι αόρατες και γίνονται 

αντιληπτές μόνο από το τραγούδι τους, «μας 
φωνάζουν ότι η δημιουργία είναι χαρά», λένε 
οι έντεκα δημιουργοί. Ευτυχείς για τη μεγάλη 
διάκριση που απέσπασαν, πρώτοι ανάμεσα 
σε διεθνείς, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες 
ντιζάιν, ήθελαν να δείξουν με το χιουμοριστικό 
τους έργο, σε μια εποχή που είχε ήδη αρχίσει 
ο διασυρμός της Ελλάδας από τα διεθνή μέσα 
ενημέρωσης, ότι οι Έλληνες «δεν είμαστε 
τα τέρατα της Ευρώπης αλλά εργατικοί, 
δημιουργικοί και δεν υπολειπόμαστε σε τίποτε 
από τους άλλους» εξηγούν οι Beetroot. Η 
έκθεση θα διαρκέσει έως τις 29 Ιουλίου.
(Τα Νέα 26/4/2012)

«ΜΕΤΕΞΕΤΑΣΤΕΟΙ» ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το σχολείο είναι η βασική πηγή γνώσης και 
πληροφόρησης των μαθητών για το περιβάλλον 
και τους κινδύνους που το απειλούν, σύμφωνα 
με έρευνα του προγράμματος PISA του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι Ελληνες μαθητές πάντως 
είναι κάτω από το μέσο όρο σε ό,τι αφορά 
την ενημέρωση για περιβαλλοντικά θέματα. 
Ο βαθμός ενημέρωσης διαφέρει σημαντικά 
από χώρα σε χώρα. Οπως προκύπτει από την 
επεξεργασία των στοιχείων, περίπου ένας 
στους πέντε 15χρονους των χωρών - μελών του 
ΟΟΣΑ είναι πολύ ενημερωμένος γύρω από τα 
περιβαλλοντικά θέματα, όπως η υπερθέρμανση 
του πλανήτη, η βιοποικιλότητα, η εξαφάνιση των 
ειδών, η αποψίλωση των δασών ή τα πυρηνικά 
απόβλητα. Στη σχετική κατάταξη αριστεύουν 
οι μαθητές από τη Φινλανδία, ενώ ακολουθούν 
οι συμμαθητές τους από το Χονγκ Κονγκ, την 
Εσθονία και τον Καναδά, με περίπου τον έναν 
στους τρεις μαθητές να έχει πολύ καλή γνώση 
των περιβαλλοντικών θεμάτων. Οι Ελληνες 
15χρονοι βρίσκονται λίγο πιο κάτω από το 
μέσο όρο, μαζί με τους συμμαθητές τους από 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Λουξεμβούργο, 
την Πορτογαλία και την Ιταλία. Οι λιγότερο 
«πράσινοι» μαθητές είναι από το Κατάρ, την 
Κιργιζία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Βραζιλία και 
την Τυνησία, με περίπου τους μισούς να έχουν 
πλήρη άγνοια των περιβαλλοντικών θεμάτων. 
Σχεδόν σε όλα τα εκπαιδευτικά συστήματα, το 
περιβάλλον δεν αποτελεί ξεχωριστό μάθημα, 
αλλά εντάσσεται στην ύλη άλλων μαθημάτων 
όπως η Γεωγραφία, η Γεωλογία ή η Φυσική 
Ιστορία. Στις περισσότερες χώρες, επίσης, η 
διδασκαλία συνοδεύεται από δραστηριότητες, 
όπως οι επισκέψεις σε μουσεία και σε 
επιστημονικά ινστιτούτα. Κατά μέσο όρο, το 
77% των μαθητών των χωρών - μελών του 
ΟΟΣΑ μαθαίνουν για το περιβάλλον με τη 
βοήθεια εξωσχολικών δραστηριοτήτων, το 
75% έχει επισκεφτεί κάποιο μουσείο και το 
67% κάποιο επιστημονικό κέντρο.
(Αγγελιοφόρος 26/4/2012)

ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ 33,9% ΟΙ ΝΕΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 
ΑΔΕΙΕΣ
Αυξήθηκε τον Ιανουάριο, ύστερα από 
πολύμηνη πτωτική πορεία, ο αριθμός των 
νέων οικοδομικών αδειών. Σε όλη τη χώρα 
εκδόθηκαν 2.182 οικοδομικές άδειες (αύξηση 
33,9%), όπως προκύπτει από τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι η βάση σύγκρισης 
από την οποία προκύπτει η αύξηση αυτή είναι 
ιδιαίτερα χαμηλή. Κι αυτό καθώς τον Ιανουάριο 
του 2011 η οικοδομή είχε βρεθεί στο... ναδίρ, 
με μόλις 1.629 νέες άδειες να εκδίδονται σε 
ολόκληρη την χώρα. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα 
με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Ιανουάριο 
το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής 
δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας ανήλθε 
σε 2.182 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν 
σε 371,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα 
επιφάνειας και 1.420,4 χιλιάδες κυβικά όγκου 
κατασκευής. Καταγράφηκε, δηλαδή, αύξηση 
κατά 33,9% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, κατά 8,6% στην επιφάνεια και κατά 
11,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 
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μήνα του 2011. Εντυπωσιακή αύξηση της 
οικοδομικής δραστηριότητας παρατηρήθηκε 
στο Βόρειο Αιγαίο κατά 277%, στην περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας κατά 270,9% και στην 
Ηπειρο κατά 89,6%. Στην Αττική συνεχίστηκε η 
πτωτική πορεία της οικοδομής, καθώς ο όγκος 
κατασκευής μειώθηκε κατά 20,4%, ενώ ο 
αριθμός των αδειών αυξήθηκε μόλις κατά 8%. 
Η μεγαλύτερη υποχώρηση της οικοδομικής 
δραστηριότητας κατά 54% καταγράφηκε στη 
Δυτική Μακεδονία.
(Το Έθνος 26/4/2012)

ΕΛΕΓΞΕ ΡΟΜΠΟΤ ΜΕ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΤΟΥ!
Ελβετοί επιστήμονες απέδειξαν πως ένα άτομο 
με μερική παράλυση μπορεί να ελέγξει ένα 
ρομπότ μόνο με τη σκέψη, να το μετακινήσει 
και να βρεθεί τελικά πιο κοντά στην τεχνολογία 
της τηλεπαρουσίας. Ο μοναδικός εξοπλισμός 
που χρειάστηκε ο ασθενής που έκανε το 
πρώτο μεγάλο βήμα ήταν ένα ειδικό καπέλο, 
το οποίο κατέγραφε και μετέδιδε σε έναν 
υπολογιστή τα εγκεφαλικά σήματα. Το σενάριο 
επιστημονικής φαντασίας για μετακίνηση 
αντικειμένων και εκτέλεση διάφορων 
ενεργειών εξ αποστάσεως μόνο με τη σκέψη 
μετουσίωσαν χθες σε πραγματικότητα ειδικοί 
από το Ομοσπονδιακό Ιδρυμα Τεχνολογίας στη 
Λωζάννη. Το πείραμα έγινε στο νοσοκομείο 
της Σιόν στη Νότια Ελβετία και δέχθηκε να το 
κάνει ο Μαρκ - Αντρέ Ντουκ, ο οποίος πάσχει 
από κάποια μορφή αναπηρίας. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, οι σκέψεις του Μαρκ ή καλύτερα 
τα ηλεκτρικά σήματα που εκπέμπονταν από τον 
εγκέφαλό του όταν σκεφτόταν πως σηκώνει το 
παράλυτο δάχτυλό του, αποκωδικοποιούνταν 
σχεδόν αμέσως από έναν φορητό ηλεκτρονικό 
υπολογιστή που βρισκόταν και αυτός στο 
ίδιο νοσοκομείο. Το αποτέλεσμα της εντολής 
για την κίνηση του δαχτύλου μεταδιδόταν 
από τον υπολογιστή σε ένα ρομπότ ύψους 
300 εκατοστών, το οποίο όμως βρισκόταν σε 
εργαστήριο της Λωζάννης, δηλαδή 100 χλμ. 
πιο μακριά, και… σήκωνε το δάχτυλό του μόλις 
το σκεφτόταν ο Μαρκ. Τα προβλήματα. «Ενα 
από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει 
προκύψει στην έρευνα που γίνεται τα τελευταία 
δέκα χρόνια για την ονομαζόμενη διεπαφή 
εγκεφάλου - υπολογιστή είναι η παρεμβολή του 
ηλεκτρικού σήματος του πόνου στα ηλεκτρικά 
σήματα της εντολής για την τηλεκίνηση. 
Επίσης εμπλέκονται και σήματα από παιχνίδια 
του μυαλού που προκαλεί το υποσυνείδητο», 
εξηγεί ο Χοσέ Μίλαν, υπεύθυνος της 
ελβετικής ομάδας που έκανε το πείραμα. 
Ενα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, για 
παράδειγμα, άτομα που έχουν ακρωτηριαστεί 
είναι ο πόνος στο χέρι ή το πόδι που έχει 
κοπεί. Ονομάζεται «πόνος-φάντασμα», καθώς 
το χέρι ή το πόδι που πονάει δεν υπάρχει 
πλέον. Στην πραγματικότητα όμως αυτές είναι 
διάφορες δυσλειτουργίες του εγκεφάλου που 
παρεμβάλλονται και επηρεάζουν τα ηλεκτρικά 
σήματα της τηλεκίνησης.
(Τα Νέα 26/4/2012)

ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΟΦΕΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΥΠΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Περισσότερα από 21 δισ. δολάρια όφελος 
θα μπορούσε να έχει η βρετανική οικονομία, 
δημιουργώντας παράλληλα 10.000 νέες 
θέσεις εργασίας, εφόσον προχωρούσε στην 
αναβάθμιση του δικτύου παροχής ενέργειας με 
τεχνολογία «έξυπνων δικτύων» (smart grids), 
σύμφωνα με έκθεση της Ernst & Young. Οι 
υπέρμαχοι των έξυπνων δικτύων υπογραμμίζουν 
ότι η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να 
μεταμορφώσει τον τρόπο παραγωγής, παροχής 
και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, όπως 
ακριβώς το Διαδίκτυο μεταμόρφωσε τον 
τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν 
μεταξύ τους. Η ιδέα αφορά τη δημιουργία 
μεγάλου δικτύου επικοινωνίας, με στόχο την 
αποτελεσματικότερη παροχή, ανάλογα με 
τη ζήτηση, που θα περιορίσει το κόστος για 

οικιακούς και βιομηχανικούς καταναλωτές, 
ακόμη και για όσους επιλέγουν «πράσινες» 
τεχνολογικές λύσεις, όπως τα ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα ή την ηλιακή ενέργεια. Μία 
μετάβαση στα έξυπνα δίκτυα θα απαιτούσε 
επενδύσεις ύψους 37 δισ. δολαρίων μέχρι 
το 2050. Αν, όμως, τα ενεργειακά δίκτυα 
παραμείνουν στη σημερινή τους -ελλιπή- 
μορφή, το κόστος για τη βρετανική οικονομία 
θα είναι της τάξης των 30 δισ. δολαρίων 
μέχρι το 2050, όπως εξηγεί ο Μπιλ Ιστον, 
επικεφαλής ενεργειακών εταιριών στην Ernst 
& Young. «Εκτός από τα άμεσα οικονομικά 
οφέλη, αναμένουμε επίσης ευρύτερα οφέλη 
για όλη τη βρετανική οικονομία, όπως την 
τόνωση των αναπτυξιακών ρυθμών, θέσεις 
εργασίας και εξαγωγές. Μιλάμε για 10.000 
νέες θέσεις εργασίας, αλλά και για εξαγωγές 
ύψους 7 δισ. δολαρίων», λέει ο κ. Ιστον. Η 
έκθεση αναγνωρίζει, όμως, και σημαντικές 
προκλήσεις στην εκπλήρωση του φιλόδοξου 
στόχου, όπως τα ερωτηματικά γύρω από την 
αποτελεσματικότητα των σημερινών ή των 
προτεινόμενων κυβερνητικών πρωτοβουλιών 
για ανάπτυξη έξυπνων ενεργειακών δικτύων. 
Αλλη σημαντική πρόκληση αφορά να 
πεισθούν οι καταναλωτές ότι οι επενδύσεις 
σε νέες τεχνολογίες θα τους βοηθήσει να 
εξοικονομήσουν χρήματα στο μέλλον.
(Καθημερινή 25/4/2012)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ MIT ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ!

Ο εικονιζόμενος παγκοσμίου φήμης αρχιτέκτονας 
και πολιτικός μηχανικός Carlo Ratti είναι προσκε-
κλημένος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επι-
μελητηρίου Θεσσαλονίκης  και του Δήμου και θα 
παρουσιάσει μία σειρά από προτάσεις φοιτητών του 
ΜΙΤ για την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου και 
χώρων του λιμανιού της πόλης, με στόχο τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. 

Τις προτάσεις του φημισμένου αμερικανικού 
πανεπιστημίου, Massachussets Institute 
of Technology (ΜΙΤ), για το μέλλον της 
Θεσσαλονίκης πρόκειται να παρουσιάσει στη 
διάρκεια ημερίδας που θα πραγματοποιηθεί 
την Πέμπτη, 24 Μαΐου στις 8 μ.μ. στο φουαγιέ 
του Δημαρχιακού Μεγάρου Θεσσαλονίκης ο 
καθηγητής του ΜΙΤ, Carlo Ratti. Ο παγκοσμίου 
φήμης αρχιτέκτονας και πολιτικός μηχανικός 
είναι προσκεκλημένος του Εμπορικού και 
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης 
(σ.σ. που είναι μέλος του Consortium 
«Senseable City Lab» του ΜΙΤ) και του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και στη διάρκεια της 
εκδήλωσης θα παρουσιάσει στη Δημοτική 
Αρχή, σε εκπροσώπους φορέων της πόλης, 
σε μηχανικούς και σε ενεργούς πολίτες μία 
σειρά από προτάσεις φοιτητών του ΜΙΤ για 
την αξιοποίηση του θαλάσσιου μετώπου και 
χώρων του λιμανιού της πόλης, με στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής. Μέσα από την 
υλοποίηση των προτάσεων επιδιώκεται να 
δοθεί στη Θεσσαλονίκη η ευκαιρία να ενταχθεί 
ανάμεσα στις πόλεις της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ, όπως η Κοπεγχάγη, η Ρώμη, η Βοστώνη 
η Νέα Υόρκη κ.α. που έχουν ωφεληθεί από τη 
συνεργασία με το εργαστήριο αυτό του ΜΙΤ. Η 
ομάδα των φοιτητών του ΜΙΤ που εργάστηκε 
για το συγκεκριμένο σχέδιο με επικεφαλής τον 
διακεκριμένο πολεοδόμο καθηγητή, Dennis 

Frenchman, επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη 
κατά το διάστημα 3-8 Μαρτίου 2011 με σκοπό 
την εξερεύνηση της ταυτότητας της πόλης σε 
συνεργασία με αρχιτέκτονες της περιοχής. 
Την ημερίδα της 24ης Μαΐου πλαισιώνει 
έκθεση μακετών με επιλεγμένες προτάσεις 
των φοιτητών που επισκέφθηκαν την πόλη. 
Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο φουαγιέ του 
Δημαρχιακού Μεγάρου από τις 24 μέχρι τις 
31 Μαΐου.  Τη διοργάνωση συντονίζει το free 
press περιοδικό Parallaxi και υποστηρίζει την 
επικοινωνία της.
(Δελτίο Τύπου ΕΒΕΘ 25/4/2012)

ΕΤΟΙΜΗ Η SPACE X ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟΥ

Μπορεί η εκτόξευση του πρώτου ιδιωτικού διαστη-
μοπλοίου να αναβλήθηκε για λίγες μέρες, αλλά δεν 
ματαιώθηκε. Η Space X θα εκτοξεύσει τη μη επαν-
δρωμένη διαστημική κάψουλα πολλαπλών χρήσεων 
από τη διαστημική βάση του Κέιπ Κανάβεραλ στη 
Φλόριντα και αποστολή της θα είναι να μεταφέρει 
500 κιλά φορτίο στο διαστημικό σταθμό και τους έξι 
κοσμοναύτες που βρίσκονται εκεί..

Αναβλήθηκε η εκτόξευση του πρώτου 
διαστημόπλοιου ιδιωτικής κατασκευής που 
θα έχει προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό. Η εταιρεία Τεχνολογιών Εξερεύνησης 
του Διαστήματος, γνωστή ως Space X, με έδρα 
την Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ότι θα αλλάξει 
την ημερομηνία εκτόξευσης του πρώτου 
διαστημόπλοιου της, από τις 30 Απριλίου 
μια εβδομάδα αργότερα στις 7 Μαΐου. Η 
εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε ότι οι 
μηχανικοί της χρειάζονται περισσότερο χρόνο 
για τα δοκιμαστικά τεστ στην διαστημική 
κάψουλα και για να επανεξετάσουν τα 
δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει. Η 
Space X θα εκτοξεύσει τη μη επανδρωμένη 
διαστημική κάψουλα πολλαπλών χρήσεων 
από τη διαστημική βάση του Κέιπ Κανάβεραλ 
στη Φλόριντα και αποστολή της θα είναι να 
μεταφέρει 500 κιλά φορτίο στο διαστημικό 
σταθμό και τους έξι κοσμοναύτες που 
βρίσκονται εκεί. Το πλήρωμα του σταθμού 
θα συνδεθεί με την κάψουλα που φέρει 
την ονομασία «Δράκος» με την βοήθεια 
ενός ρομποτικού βραχίονα. Μετά από τρεις 
εβδομάδες παραμονής στο Διαστημικό Σταθμό 
ο «Δράκος» θα επιστρέψει στη Γη μεταφέροντας 
υλικά συνολικού βάρους 600 κιλών. 
 Space X, που ανήκει στον επιχειρηματία 
υπηρεσιών διαδικτύου Έλον Μάσκ, έγινε 
η πρώτη ιδιωτική εταιρεία που εκτόξευσε 
διαστημόπλοιο σε τροχιά γύρω από την Γη 
τον Δεκέμβριο του 2010 και είναι μια από 
τις εταιρείες που συναγωνίζονται για να 
υποκαταστήσουν το διαστημικό πρόγραμμα της 
ΝΑΣΑ, αρχικά με την μεταφορά προμηθειών 
στον διαστημικό σταθμό και στην συνέχεια 
και ανθρώπων.Οι ΗΠΑ έχουν αναγκαστεί να 
στέλνουν προσωπικό στο διάστημα με ρωσικά 
διαστημόπλοια, μετά την απόσυρση του στόλου 
των διαστημικών λεωφορείων που διέθεταν.
(Η Φωνή της Αμερικής 26/4/2012)
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ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ

n Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ  :   ΕΛEYΘΕΡΗ ΚΑΙ ΔΩΡΕάΝ 
ΔΙAΘΕΣΗ ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕ-
ΓΑΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. ενημερώνει τα μέλη του για τα πα-
ρακάτω : Στις 19 Ιανουαρίου 2012, το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Οργανισμού Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας, μετά από σχετική ει-
σήγηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου 
κ. Κωνσταντίνου Νέδα, έλαβε απόφαση σταθμό 
σχετικά με τη διάθεση και την περαιτέρω χρή-
ση των γεωχωρικών δεδομένων του Οργανισμού 
(Απόφαση υπ.αριθ. 535/06/19-1-2012). Σύμφω-
να με την απόφαση αυτή, από σήμερα διατίθε-
νται ελεύθερα και δωρεάν προς όλους και για 
κάθε τύπο χρήσης οι νέοι ορθοφωτοχάρτες του 
ΟΚΧΕ, οι οποίοι καλύπτουν την ευρύτερη περιο-
χή της Αττικής. Το έργο αφορά στην κάλυψη του 
Τμήματος της Στερεάς Ελλάδας και της Νήσου 
Σαλαμίνας της Περιφέρειας Αττικής. Η συνολική 
έκταση, επιφανείας 3018 τετραγωνικών χιλιομέ-
τρων, καλύπτεται από αεροφωτογραφίες λήψης 
του 2010, με χωρική ανάλυση 0,25μ., σε πινακί-
δες ΕΓΣΑ87 κλίμακας 1:2.500. Συνολικά πρόκει-
ται να παραχθούν 1168 πινακίδες, ενώ έχουν ήδη 
παραχθεί 577 πινακίδες που καλύπτουν το Ανα-
τολικό τμήμα της Αττικής και οι οποίες θα είναι 
πολύ σύντομα διαθέσιμες από το δικτυακό τόπο 
geodata.gov.gr.

Ο Πρόεδρος του ΟΚΧΕ κ. Γιώργος Μουτεβελής δή-
λωσε σχετικά ότι: «Είναι άμεση ανάγκη να διατίθε-
νται τα γεωχωρικά δεδομένα ανοιχτά και ελεύθερα, 
καθώς οι πρακτικές κοινοχρησίας και διαλειτουργι-
κότητας συμβάλλουν αποφασιστικά στην τοπική και 
γενικότερη ανάπτυξη της χώρας. Στέλνουμε σήμερα 
ένα ισχυρό μήνυμα σε όλες τις δημόσιες αρχές. Τα 
δεδομένα σας αξίζουν περισσότερο αν τα δώσετε και 
στους υπόλοιπους», ενώ ο κ. Κωνσταντίνος Νέδας 
συμπλήρωσε ότι «Ο ΟΚΧΕ, ως δημόσιος χαρτογρα-
φικός φορέας της χώρας, επιδοτούμενος από τους 
Έλληνες πολίτες, έχει υποχρέωση να ανταποδώσει 
λαμβάνοντας τις αποφάσεις του με γνώμονα τη μεγι-
στοποίηση του οικονομικού και κοινωνικού οφέλους 
του ελληνικού κράτους και όχι του ΟΚΧΕ μεμονωμέ-
να. Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί την υιοθέτηση μιας 
νέας και προοδευτικής νοοτροπίας στον τρόπο με 
τον οποίο οι δημόσιες αρχές διαθέτουν την πληρο-
φορία που παράγουν, λειτουργώντας ως μοχλός για 
την προώθηση της ανάπτυξης, την ενίσχυση της και-
νοτομίας, την αρωγή της επιστημονικής έρευνας και 
την κατοχύρωση της διαφάνειας και της λογοδοσίας 
στη δημόσια διοίκηση.»

Στους επόμενους 3 μήνες ο ΟΚΧΕ στοχεύει στην 
ολοκλήρωση του έργου, το οποίο αναμένεται να 
αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για όλους 
τους μηχανικούς ενώ θα έχει σημαντική συμβο-
λή και στο έργο των Δήμων οι οποίοι θα μπορέ-
σουν έτσι να μειώσουν σημαντικά το κόστος των 
τεχνικών τους έργων και μελετών. Με τους νέους 
ψηφιακούς ορθοφωτοχάρτες δημιουργείται ένα 
καινούργιο, σύγχρονο και αξιόπιστο υπόβαθρο το 
οποίο μπορεί από σήμερα κάθε μηχανικός ή εν-
διαφερόμενος πολίτης να αποκτήσει δωρεάν και 
να επεξεργαστεί στον υπολογιστή του, για οποι-
αδήποτε χρήση, όπως οριοθετήσεις, ελέγχους 
ακρίβειας, ή ακόμα και εντοπισμούς αυθαίρετων 
κατασκευών. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
ορθοφωτοχάρτες απευθυνθείτε στον ΟΚΧΕ 
support@okxe.gr.

n Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΔΗ-
ΜΑΡΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ Ο.Τ.Α.  Α΄  ΒΑΘΜΟΥ 
(11.04.2012)
Κύριε Δήμαρχε,
Πιστεύουμε ότι οι υπό σύνταξη νέοι οργανισμοί 
(ΟΕΥ) των Δήμων πρέπει να ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις λειτουργίας ενός σύγχρονου φορέα 
αλλά και να μπορούν να απαντούν στα προβλή-
ματα της σημερινής κρίσης. Σήμερα οι υπηρε-
σίες των Δήμων είναι υποστελεχωμένες λόγω 
των συνταξιοδοτήσεεων, των εφεδρειών και της  
απαγόρευσης των προσλήψεων. Επιπλέον, πολ-
λοί Καλλικρατικοί Δήμοι δεν είχαν συγκροτημέ-
νες υπηρεσίες, που τώρα θα πρέπει να δημιουρ-
γηθούν (π.χ. Τεχνικές Υπηρεσίες, Πολεοδομίες). 
Ταυτόχρονα, με την περικοπή των χρηματοδοτή-
σεων από τους ΚΑΠ, δημιουργείται ένα ασφυκτι-
κό πλαίσιο λειτουργίας στην Τοπική Αυτοδιοί-
κηση. Για τους λόγους αυτούς είναι επιτακτική 
η ανάγκη για αποτελεσματική οργάνωση των 
υπηρεσιών που καλούνται να αντεπεξέλθουν σε 
ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων και αρμοδιοτήτων 
που εμπλουτίστηκαν με το νόμο του Καλλικράτη. 
Οι πρότυποι οργανισμοί που προτείνονται από 
την ΕΕΤΑΑ, περιέχουν χρήσιμες γενικές κατευ-
θύνσεις, οι οποίες πρέπει να εμπλουτιστούν. 
Όσον αφορά τομείς στους οποίους οι μηχανικοί 
εμπλέκονται επαγγελματικά, θέλουμε να προτεί-
νουμε τα εξής:
1. Ενίσχυση των Τεχνικών Υπηρεσιών αναδι-
οργανώνοντας τις υφιστάμενες αρμοδιότητες 
και την οργανική ενσωμάτωση των απαραίτητων 
πλέον τεχνολογιών και κυρίως των γεωγραφι-
κών συστημάτων πληροφοριών.
2. Εξορθολογισμό της Πολεοδομίας, στην οποία 
πρέπει να ενταχθεί η υπηρεσία Δόμησης και όχι 
να την αντικαταστήσει, καθώς το επιστημονικό 
και υπηρεσιακό αντικείμενο της Πολεοδομί-
ας είναι ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟ από αυτό μιας 
υπηρεσίας Δόμησης.
3. Αναδιάρθρωση της υπηρεσίας Καθαριότη-
τας, μια δαπανηρή δραστηριότητα των Δήμων, 
με μεγαλύτερη έμφαση στο σχεδιασμό και την 
οικολογική προσέγγιση.
4. Δημιουργία υπηρεσίας Περιβάλλοντος, η 
οποία θα συμπεριλάβει την υφιστάμενη υπηρε-
σία Πρασίνου, αλλά και αρμοδιότητες ανάλογες 
με το ΥΠΕΚΑ, όπως η ενεργειακή διαχείριση, 
η αντιμετώπιση της ρύπανσης και της κλιματι-
κής αλλαγής σε τοπική κλίμακα. Τη θεωρούμε 
απαραίτητη για την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών.

5. Αναβάθμιση ή δημιουργία (όπου δεν υπάρχει) 
υπηρεσίας Προγραμματισμού & Οργάνωσης. 
Αποτελεί απαραίτητο στρατηγικό εργαλείο για 
την εξοικονόμησης και εξασφάλιση πόρων και 
την ορθή χρήση τους. 
Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν Δήμους που 
το μέγεθός τους δικαιολογεί Διευθύνσεις. Μι-
κρότεροι Δήμοι μπορούν να υλοποιήσουν τις 
παρακάτω δομές σε επίπεδο Τμήματος (βλ. 
πρότυποι ΟΕΥ ΕΕΤΑΑ).
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πρέπει να προσανατολιστεί σε βέλτιστο προ-
γραμματισμό έργων και απορρόφηση χρημα-
τοδοτήσεων σε συνεργασία με την υπηρεσία 
προγραμματισμού. Ως διάρθρωση προτείνεται:
1. Τμήμα κτιριακών έργων και υπαίθριων κα-
τασκευών (αναπλάσεις πεζοδρομίων, πλατειών 
κλπ), υπεύθυνο για την μελέτη εκτέλεση και συ-
ντήρηση όλων των τεχνικών έργων του Δήμου, 
2. Τμήμα Η/Μ έργων και σηματοδότησης, υπεύ-
θυνο για τις Η/Μ εγκαταστάσεις καθώς και για 
τις συνθήκες μετακίνησης και κυκλοφορίας, το 
οποίο θα μελετά και θα σχεδιάζει το συγκοινωνι-
ακό δίκτυο, θα καθορίζει πεζόδρομους , σήμαν-
ση οδών, διαγράμμιση κ.λπ.
3. Τμήμα συντήρησης και επισκευών, για τις 
υπάρχουσες δομές και τις Η/Μ εγκαταστάσεις 
των Δήμων .
4. Τμήμα Γεωγραφικών δεδομένων και Πλη-
ροφοριών* που θα σχεδιάζει, θα  υλοποιεί και 
θα επιβλέπει τη δημιουργία & συντήρηση ηλε-
κτρονικών ή και διαδικτυακών υπηρεσιών προς 
τους πολίτες. Το τμήμα αυτό δεν περιορίζεται 
στα αντικείμενα της Τεχνικής Υπηρεσίας ή της 
Πολεοδομίας. Εξυπηρετεί και άλλες διευθύν-
σεις ή τμήματα με έντονη ανάγκη για γεωγρα-
φικές πληροφορίες, όπως η Δ/νση Πρασίνου, το 
Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας (π.χ. καταλήψεις 
κοινόχρηστων χώρων), η Οικονομική Υπηρεσία 
(μισθώσεις δημοτικών ή κοινόχρηστων χώρων), 
Παιδείας (κατανομή μαθητών σε σχολεία), κ.λπ.
*Το τμήμα αυτό μπορεί να ενταθεί εναλλακτικά 
και στη Δ/νση περιβάλλοντος εφόσον αυτή δημι-
ουργηθεί όπως προτείνεται παρακάτω.
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
Οι υπηρεσίες Πολεοδομίας, ήταν ήδη υποστε-
λεχωμένες και παρόλο που μετά την εφαρμογή 
του Ν.4030/11 παύουν να εκτελούν κάποιους 
ελέγχους, προστίθενται νέες αρμοδιότητες. Οι 
Υπηρεσίες Δόμησης, δεν μπορούν να συμπερι-
λάβουν τον πολεοδομικό και χωροταξικό σχε-
διασμό και όλες τις πολεοδομικές εφαρμογές, 
όπως τις πράξεις τακτοποίησης και τις πράξεις 
εφαρμογής. Διότι οι πολεοδομικές αρμοδιότη-
τες που είναι ευρείες και σημαντικές, δεν γί-
νεται να εμπεριέχονται σε κάτι στενότερο και 
υποδεέστερο, όπως είναι η υπηρεσία Δόμησης. 
Εξάλλου παραμένουν ακέραιες όλες οι πολεο-
δομικές αρμοδιότητες (και ανάγκες) οι οποίες 
αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό και αφο-
ρούν τη σύνταξη ή επίβλεψη γενικών πολεο-
δομικών σχεδίων, πολεοδομικών μελετών και 
των διαδικασιών εφαρμογής τους. Προτείνουμε 
τη διατήρηση και ενίσχυση της απαραίτητης για 
τις κοινωνίες έννοιας και δομής του πολεοδο-
μικού και χωροταξικού σχεδιασμού και εφαρ-
μογής, εντός της οποίας δομής θα εντάσσεται η 
Υπηρεσία Δόμησης. 
1. Τμήμα δόμησης, αρμοδιότητες όπως προ-
βλέπονται στο Ν.4030/11 δηλ. άδειες δόμησης, 
αυθαίρετα, αρχείο.
2. Τμήμα πολεοδομικών μελετών, επίβλεψη 
σύνταξη ΓΠΣ/ΣΧΟΑΑΠ, επίβλεψη/σύνταξη πο-
λεοδομικών μελετών, πολεοδομικό παρατηρη-
τήριο, οριζόντια συνεργασία με Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Δ/νση Περιβάλλοντος, συνεργα-
σία με φορείς χωροταξικού σχεδιασμού.
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3. Τμήμα πολεοδομικών εφαρμογών, σύνταξη 
πράξεων τακτοποίησης, πράξεις εφαρμογής, 
κατάλογοι εισφοράς σε χρήμα, επικίνδυνα κτί-
ρια 
Ειδικά για τις Υπηρεσίες Δόμησης  και την εντύ-
πωση της μείωσης του αντικειμένου των Πο-
λεοδομιών σας αναφέρουμε ότι ποσοτικά και 
ποιοτικά οι απαιτούμενοι έλεγχοι κατά τις νέες 
διατάξεις  ανέρχονται σε μεγάλο ποσοστό των 
ελέγχων που απαιτούνταν με τις προϊσχύου-
σες διατάξεις, ενώ εξακολουθεί να απαιτείται 
έλεγχος πλήρους φακέλου άδειας (με όλες τις 
μελέτες) τόσο δειγματοληπτικά όσο και σε πε-
ριπτώσεις καταγγελιών ή αρνητικών πορισμάτων 
ελεγκτών δόμησης. Οι παρακάτω αρμοδιότητες 
παραμένουν στις Υπηρεσίες Δόμησης:
1. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας (Απόφ. 
ΥΠΕΧΩΔΕ 5219/2004)
2. Αδειοδότηση τηλεπικοινωνιακών αναμεταδο-
τών (κεραιών ξηράς, κινητής τηλεφωνίας κλπ) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2801/2000 
3. Έγκριση γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσε-
ων (Απόφ ΥΠΕΧΩΔΕ 5888/2004)
4. Βεβαίωση χώρων κύριας χρήσης
5. Εφαρμογή όλων των διαδικασιών των περί αυ-
θαίρετων διατάξεων πλην του πρώτου ελέγχου 
(σύνταξη έκθεσης αυτοψίας, επιβολή προστί-
μων, σύνταξη χρηματικών καταλόγων προστί-
μων, διαδικασία ενστάσεων κλπ)
6. Διαδικασίες εξαιρέσεων από την κατεδάφιση 
των αρθ. 8 και 9 του Ν. 1512/85
7. Εφαρμογή όλων των διαδικασιών περί ετοι-
μόρροπων και επικινδύνων κατασκευών με αυ-
τοψία, του Π.Δ. 13-4-1929 όπως ισχύει σήμερα.
8. Διαδικασίες σύνδεσης οικοδομών με τα δί-
κτυα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1512/85
9. Λοιπές διαδικασίες: αλληλογραφία, βεβαιώ-
σεις, ανακλητικές διαδικασίες, αντίκρουση προ-
σφυγών και ένδικων μέσων  κλπ. ενώ προστίθε-
νται επιπλέον αρμοδιότητες και ειδικότερα:
α) Έγκριση Εργασιών Επισκευής αυθαιρέτων 
(Αποφ. ΥΠΕΚΑ 2975/19-1-12)
β) Εγκρίσεις Αποπεράτωσης Αυθαιρέτων Κατα-
σκευών (παρ. 17 και 18, αρθ. 24, Ν. 4014/11)
γ) Μελέτη και εκτέλεση εργασιών αισθητικής 
αποκοπής ημιτελών κατασκευών σε συγκε-
κριμένες περιοχές (εδ. «ε», παρ. 2, αρθ. 6, Ν. 
4030/11)
δ) Τήρηση και έλεγχος μητρώου μηχανικών (αρθ. 
8,  Ν.4030/11)
ε) Έκδοση Πιστ/κων Ελέγχου Κατασκευής κατό-
πιν ελέγχου (ΠΕΚ) όλων των οικοδομών που ανε-
γείρονται με άδεια (αρθ. 7, παρ. 11, Ν. 4030/11)
στ) Βεβαίωση οριστικής στάθμης κράσπεδου 
(υψομέτρων) (παρ. 5, αρθ. 9, Ν. 4030/11)
ζ) Ψηφιοποίηση όλων των αρχείων (αρθ. 4, 
Ν.4030/11)
η) Μεσολάβηση και διεκπεραίωση για όλες τις 
διαδικασίες ελέγχου των κατασκευών σε ΕΥΔΕ 
και ΥΠΕΚΑ
Συνεπώς θεωρούμε ακατανόητο και αυθαί-
ρετο το συμπέρασμα που διατυπώνεται στο 
υπ’αριθμ.568/22-2/12 έγγραφό του Αναπληρωτή 
Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. ότι: «μεγάλο μέρος των αρμο-
διοτήτων των τέως Πολεοδομικών γραφείων και 
νυν Υπηρεσιών Δόμησης παύει να υφίσταται….». 
Κατά συνέπεια παρακαλούμε θερμά, να λάβετε 
υπόψη όλα όσα προαναφέραμε, προκειμένου να 
προβείτε στην «κατάλληλη διαχείριση των δια-
τιθέμενων ανθρωπίνων πόρων» στην οποία σας 
παροτρύνει το ανωτέρω σχετικό έγγραφο.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Στον τομέα αυτό πιστεύουμε ότι η Δήμοι έχουν 
υποχρέωση να ξεφύγουν από την απλή διαχεί-
ριση, καθώς σήμερα η λειτουργία του βρίσκεται 
σε αδιέξοδο και έχει μετατραπεί σε μεγάλο κοι-
νωνικό πρόβλημα και να εφαρμόσουν ορθολο-

γικά σχέδια συνολικής διαχείρισης. Ιδιαίτερη 
βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην ανακύκλωση, με 
την εφαρμογή μεθόδων διαλογής στην πηγή, κο-
μποστοποίησης μικρής κλίμακας με ενημέρωση 
και εκπαίδευση των δημοτών, για τον δραστικό 
περιορισμό του όγκου των σκουπιδιών για τελι-
κή διάθεση. Η ορθολογική διαχείριση μπορεί να 
μετατρέψει τα σκουπίδια από άλυτο πρόβλημα, 
που είναι σήμερα, σε πηγή κέρδους για την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση. 
Πιστεύουμε ότι μόνο κάτω από δημόσια επο-
πτεία και έλεγχο μπορούν όλα αυτά να αποδώ-
σουν. Η παραχώρηση της καθαριότητας σε εργο-
λάβους ιδιώτες, που σήμερα διαγκωνίζονται να 
αναλάβουν αυτούς τους τομείς, είτε στο στάδιο 
της αποκομιδής είτε της διάθεσης , θα έχει σαν 
αποτέλεσμα υπηρεσίες χαμηλότερης ποιότητας 
και ακριβότερα δημοτικά τέλη.
1. Τμήμα καθαριότητας, που πέρα από την συλ-
λογή και διάθεση στον ΧΥΤΑ, το πλύσιμο των 
κάδων κλπ, μελετά, σχεδιάζει, εισηγείται για την 
βελτίωση του τρόπου αποκομιδής, καταγράφει 
στοιχεία από τους όγκους ανά περιοχή, αναλύει 
τα δρομολόγια για την καλύτερη σχέση κόστους 
οφέλους, διαμορφώνει προγράμματα για τη δι-
ενέργεια των εργασιών καθαριότητας και ελέγ-
χου.
2. Τμήμα κοινόχρηστων χώρων και ειδικών συ-
νεργείων. Τα ογκώδη αντικείμενα και τα μπάζα 
αποτελούν συχνά μεγάλο πρόβλημα, αλλά και 
εδώ με ειδικές τεχνικές (σπαστήρες για τα μπά-
ζα), μπορούν τα διάφορα υλικά να επανακτηθούν 
για χρήση.
3. Τμήμα ανακύκλωσης και περιβάλλοντος. 
Μια υπηρεσία που πρέπει άμεσα να αναβαθ-
μιστεί, να στελεχωθεί με κατάλληλους επιστή-
μονες και προσωπικό και να αποτελέσει αιχμή 
για εφαρμογή προγραμμάτων, για απορρόφηση 
κονδυλίων, για εκπαίδευση των πολιτών και της 
νεολαίας πάνω σε διαφορετικά πρότυπα και αξί-
ες. Είναι απαραίτητο να επικρατήσει η λογική ότι 
δεν υπάρχουν σκουπίδια αλλά υλικά που  μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν κάπου αλλού.
4. Τμήμα διαχείρισης και συντήρησης οχημά-
των. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Παρόλη την ύπαρξη πλέον, Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής υπάρχει έλ-
λειμμα εφαρμογής της πολιτικής του, καθώς δεν 
υπάρχουν τοπικές υπηρεσίες για να τις υλοποιή-
σουν. Είναι επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουρ-
γία τοπικών δομών για το περιβάλλον και η τυχόν 
παράλειψη της υποθηκεύει το μέλλον της χώρας 
και των κατοίκων της. Προτείνεται η παρακάτω 
δομή:
1. Τμήμα Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλα-
γής Σχεδιάζει προγράμματα για την αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος του Δήμου, μεριμνά για τις 
προστατευόμενες περιοχές, για την προστασία 
και αναβάθμιση πόλεων – οικισμών κλπ.
2. Τμήμα Ενεργειακής Διαχείρισης και Ελέγ-
χου Ρύπανσης .Μεριμνά για την καταπολέμηση 
της ρύπανσης, προωθεί μεθόδους εξοικονόμη-
σης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκα-
ταστάσεις του Δήμου, προωθεί ήπιες μορφές 
ενέργειας με την εφαρμογή συστημάτων ενερ-
γειακής διαχείρισης.
3.  Τμήμα Πρασίνου. Σχεδιασμός και Διαχείρι-
ση χώρων Πρασίνου με φυτεύσεις, κλαδεύσεις, 
αντιμετώπιση ασθενειών κ.λπ. Άμεση σχέση με 
το τμήμα Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλα-
γής.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Δήμων, 

μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, είναι ιδι-
αίτερα αυξημένα. Οι Δήμοι διαχειρίζονται ένα 
πλέγμα υπηρεσιών που μπορεί να φαίνονται 
ασύνδετες αλλά στην πραγματικότητα αλληλο-
συνδέονται και αλληλεπιδρούν. Η ανάγκη συ-
ντονισμού των υπηρεσιών για πιο αποδοτική, πιο 
ορθολογική λειτουργία τους, είναι επιτακτική. Η 
υπηρεσία Προγραμματισμού δεν απαιτείται μόνο 
για την τυπική διαχειριστική επάρκεια αλλά είναι 
ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης. Έτσι πρέπει να 
αναβαθμιστεί και να στελεχωθεί με το απαραί-
τητο επιστημονικό προσωπικό. Προτείνεται η 
οργάνωση:
1. Τμήμα προγραμματισμού, ανάπτυξης και ορ-
γάνωσης
2. Τμήμα τεχνολογιών πληροφορικής και επι-
κοινωνιών 
(αναλυτικά οι αρμοδιότητες στα πρότυπα της 
ΕΕΤΑ)
κ. Δήμαρχε,
καθώς την περίοδο που διανύουμε καταρτίζο-
νται οι νέοι Οργανισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας 
(Ο.Ε.Υ.) στους Δήμους , σας εφιστούμε την προ-
σοχή ώστε να προβλεφθεί στους νέους Ο.Ε.Υ. η 
κατάληψη θέσεων ευθύνης να γίνεται με νόμι-
μο, δίκαιο και αξιοκρατικό τρόπο και να λαμ-
βάνεται υπόψη  το γνωστικό αντικείμενο των 
υπαλλήλων, προκειμένου να τοποθετηθούν 
σε αυτές. Για να επιτευχθεί η αποτελεσματική 
λειτουργία όλων των παραπάνω Δ/νσεων και 
Τμημάτων απαιτείται η τοποθέτηση υπαλλή-
λων κατηγορίας ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ στις σχετικές 
θέσεις ευθύνης και μόνο ελλείψει υπαλλήλων 
αυτής της κατηγορίας να καλύπτονται οι θέσεις 
με υπαλλήλους άλλων  κατηγοριών. 
Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω 
συνδρομή και συνεργασία.

n Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ./Κ.Μ.  : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 
ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Το Δ.Σ. της Ένωσης Μηχανικών Δημοσίων 
Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών 
της Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τα μέλη της 
Ένωσης σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική 
Συνέλευση στις 10 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη 
και ώρα 10:30 π.μ. στην αίθουσα συνελεύσεων, 
1ος όροφος της τέως 3ης ΠΥΔΕ – Στρωμνίτσης 53 
Θεσσαλονίκη. Επειδή βάσει του καταστατικού 
απαιτείται απαρτία του 1/3 των οικονομικά 
τακτοποιημένων μελών κατά πάσα πιθανότητα 
θα υπάρχει έλλειψη απαρτίας. Κατόπιν αυτού 
καλούνται τα μέλη σε επαναληπτική Τακτική 
Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την 
ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΪΟΥ 2012, και ώρα 10:30 π.μ., 
στον 1ο όροφο, στην αίθουσα συνελεύσεων του 
κτιρίου της τέως 3ης ΠΥΔΕ Στρωμνίτσης 53, 
Θεσσαλονίκη. 
Ημερήσια Διάταξη :
1.  α) Διοικητικός απολογισμός 2011 (Ιούνιος 

2011 – Μάιος 2012)
β)  Οικονομικός απολογισμός 2011 (Μάιος 2011 
– Μάιος 2012)
γ)  Έγκριση διοικητικού απολογισμού 2011
δ)  Έγκριση οικονομικού απολογισμού 2011
2. Έγκριση προϋπολογισμού 2012 (Μάιος 2012 
– Φεβρουάριος 2013)
3. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής
4. Ενημερώσεις –Τακτοποίηση Μητρώου Μελών
Παρακαλούνται οι Διευθυντές και οι 
Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών να διευκολύνουν 
τους συναδέλφους ώστε να συμμετάσχουν στη 
Γενική Συνέλευση.

19/ 440
1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 2

ΤΕΥΧΟΣ



Μια συζήτηση με την Τώνια Μοροπούλου 
μοιραία σε ταξιδεύει. Στον χώρο και τον χρόνο. 
Σε πηγαίνει μέχρι την Αγιά Σοφιά, το Λούξορ και 
τα βυζαντινά μοναστήρια της Σερβίας  κι από 
εκεί σε «παραδίδει» στον Νοέμβρη του 1973 
και σε μια κοινωνία που βράζει, διεκδικώντας τα 
αυτονόητα: ψωμί, παιδεία και ελευθερία.
Η Τώνια Μοροπούλου, αντιπρύτανις του ΕΜΠ, 
τιμάει τον τίτλο της μηχανικού και τον ρόλο της 
γυναίκας επιστήμονα. 
Με καταγωγή από τη Ρόδο, αποτέλεσε την 
πρώτη γυναίκα που εξελέγη στην Πρυτανεία 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ενώ 
πρόσφατα έλαβε το βραβείο «Υπατία» για τη 
μακρόχρονη προσφορά της στην επιστήμη, την 
κοινωνία και τον πολιτισμό. 
Οι απόψεις της έχουν οπωσδήποτε μια ιδιαίτερη 
σημασία, όταν μιλάει για το πανεπιστημιακό 
άσυλο, τις «κόκκινες γραμμές» των 
πανεπιστημίων, την απαξίωση της τεχνικής 
παιδείας και την ιδιωτική χρηματοδότηση των 
ΑΕΙ και της έρευνας, αλλά και για τις εκλογές και 
τον ρόλο των συγκρούσεων στη δημιουργία .
Όταν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο που 
συμμετείχε στα γεγονότα του Πολυτεχνείου και 
έζησε από πρώτο χέρι τα δρώμενα, η ερώτηση 
προκύπτει σχεδόν αυθόρμητα: έχουν εκείνες 
οι στιγμές οργής και εξέγερσης ομοιότητες με 
τη σημερινή Ελλάδα; Οι απαντήσεις είναι όλες 
ενδιαφέρουσες…

n Το βραβείο «Υπατία» ήρθε να επιβεβαιώσει 
και τυπικά τη μακρόχρονη προσφορά σας 
στην ελληνική επιστήμη, την κοινωνία και τον 
πολιτισμό. Όλα αυτά τα χρόνια, ποιες είναι οι 
στιγμές που ξεχωρίζετε, ως επιστήμονας, ως 
πολίτης, αλλά και ως άνθρωπος;
Είχα την τύχη να ζήσω τις ιστορικές στιγμές του 
αντιδικτατορικού κινήματος των φοιτητών και την 
εξέγερση του Πολυτεχνείου του ’73. Να ζήσω μία 
εποχή που οι νέοι εκφράζονταν από την Αριστερά 
αναζητώντας ριζικά διαφορετικούς τρόπους 
ζωής και έκφρασης από τους κατεστημένους και 
στερεότυπους.
Το έργο για το οποίο βραβεύτηκα στο ΕΜΠ, στο 
ΤΕΕ, στο Δήμο, στην Προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, στην Αειφόρο Ανάπτυξη, είτε 
ως παρέμβαση στα σύγχρονα κοινωνικά και 
πολιτικά δρώμενα είναι ότι πρόκειται για ένα έργο 
συλλογικό. Ένα έργο που δεν πραγματοποιείται 
ούτε στεγανά ούτε παράλληλα, αλλά σε συνεχή 
αλληλεπίδραση και σύνδεση του επιστημονικού 
έργου με τις κοινωνικές ομάδες και τις 
πραγματικότητες που αφορά.
Για παράδειγμα η συμβολή της ερευνητικής 
ομάδας του ΕΜΠ στην Συντήρηση της Αγιά 
Σοφιάς δεν θα ήταν εφικτή χωρίς τη θαρραλέα 
υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ 
του Πολυτεχνείου του Πανεπιστημίου του 

Βοσπόρου και του Πανεπιστημίου του Princeton, 
χωρίς τη διαπανεπιστημιακή, διεθνή και 
διεπιστημονική συνεννόηση που άνοιξε τους 
δικούς της ορίζοντες, χωρίς τη δημοσιοποίηση 
των πορισμάτων της έρευνας σε δημόσια κρίση, 
χωρίς την εκπαιδευτική διαδικασία όπου η γνώση 
και η μεθοδολογία που προέκυπταν από την 
έρευνα ανέπτυσσαν τη δική τους δυναμική, χωρίς 
την ερευνητική ομάδα που συγκροτήθηκε και 
εργάστηκε σκληρά και αντίξοες συνθήκες για να 
υπηρετήσει την Επιστήμη και Τεχνική των Υλικών 
για την Προστασία των Μνημείων. 
Αλλά αυτή είναι η μεγάλη δυναμική της Παιδείας: 
Να διδάσκω αλλά και να μαθαίνω από τους 
μαθητές μου. Αυτή είναι και η μεγάλη δυναμική της 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς: Να διαγιγνώσκουμε, 
αλλά και να μαθαίνουμε από τα Μνημεία. Αυτή 
είναι η μεγάλη δυναμική της επιστημονικής 
αναζήτησης στο πεδίο, όπου «διαβάζοντας» τα 
υλικά, διδασκόμαστε από τη σοφία των αρχαίων, 
βυζαντινών, σύγχρονων αρχιτεκτόνων, μηχανικών, 
μαστόρων που τα έργα τους προσπαθούμε να 
συντηρήσουμε. 

«Ένα έξυπνο σχέδιο ανάπτυξης μπορεί να 
εφαρμοστεί με ελάχιστους πόρους αν στηριχτεί 
σε τεχνολογικές, οργανωτικές και θεσμικές 
καινοτομίες»

Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση του 
σχεδιασμού και της υλοποίησης, της αειφόρου 
και αξιοβίωτης ανάπτυξης: Οι πόροι του φυσικού, 
δομημένου και πολιτιστικού περιβάλλοντος να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες της κοινωνίας και 
μάλιστα με τη συμμετοχή της, στη διαδικασία 
αυτή. Ένα έξυπνο σχέδιο ανάπτυξης μπορεί να 
εφαρμοστεί με ελάχιστους πόρους αν στηριχτεί 
σε τεχνολογικές, οργανωτικές και θεσμικές 
καινοτομίες. Οι οικολογικές αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες της Νέας Γενιάς - η καθιέρωση 
της Χάλκης, ως νησιού Ειρήνης και Φιλίας των 
Νέων όλου του κόσμου, το πιλοτικό πρόγραμμα 
με την UNESCO για την ανάδειξη, αναγνώριση και 
προστασία της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, 
το πρόγραμμα της μετάβασης της Κοζάνης στη 
μεταλιγνιτική περίοδο με τον ΟΟΣΑ και την Ε.Ε. 
κ.α. - σαν καινοτόμα σχέδια τοπικής ανάπτυξης 
της ξεχασμένης Ελλάδας δεν θα ήταν εφικτά 
χωρίς τη διαμόρφωση μιας νέας διεθνούς τάσης 
για τη αειφόρο ανάπτυξη στην UNESCO, τον ΟΟΣΑ 
και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς, χωρίς την 
πολιτική υποστήριξη του Υφυπουργείου Νέας 
Γενιάς, χωρίς τη φωτισμένη ομάδα από το χώρο 
της επιστήμης και ανάπτυξης που το συντόνισε, 
χωρίς τις ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων 
που έτσι άνοιξαν τη δράση τους στην κοινωνία με 
οργανωμένο τρόπο και δεν θα είχαν μέλλον αν 
δεν θεσμοθετούσαμε τη συμμετοχή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης ξεκινώντας μία πορεία ανάδειξης 

των Ιστορικών Πόλεων του κόσμου σε ανοιχτά 
εργαστήρια για έρευνα εκπαίδευση, ανάπτυξη (η 
Χάλκη, η Ρόδος, η Κρήτη, η Κέρκυρα……)
Όλα αυτά συντελέστηκαν σε μία προσπάθεια 
ταυτόχρονης επιστημονικής δημιουργίας 
κοινωνικής πράξης και παρέμβασης στα πολιτικά 
πράγματα.
Τέλος, στιγμές που ξεχωρίζω ιδιαίτερα είναι οι 
προσωπικές μου στιγμές στην πατρίδα μου τη 
Ρόδο, με την οικογένεια του Γιάννη Φούρκα στη 
Λακωνία, στο σπίτι μου στη Σύμη με την οικογένειά 
μου και τους ανθρώπους που αγαπώ. Αυτούς τους 
ανθρώπους που θέλω να τους κοιτάζω στα μάτια 
και αποτελούν την αναφορά μου.

«Κατηγορηθήκαμε από τους συνηγόρους της 
Κυβέρνησης και στο ΣτΕ και στα ΜΜΕ ως 
πανεπιστημιακό κατεστημένο, που δεν θέλει 
να παραδώσει την εξουσία του. Όπως όμως 
δήλωσα αφιερώνοντας τον κότινο της Υπατίας 
στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, «Η αντίθεσή μας 
ήταν η άρνηση να παραδώσουμε τα συλλογικά 
κεκτημένα της λειτουργίας των Τομέων, των 
Τμημάτων, των Σχολών, της Συγκλήτου, του 
Πανεπιστημίου. Τα συλλογικά διακυβεύματα δεν 
τα παραδώσαμε και δεν θα τα παραδώσουμε».

n Αφιερώσατε το βραβείο «Υπατία» στο 
ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο, που -κατά 
πολλές πλευρές- με τα προωθούμενα νέα μέτρα 
απαξιώνεται. Κατά την άποψή σας –επιτρέψτε 
μου να χρησιμοποιήσω μια φράση «κλισέ»- ποια 
είναι η «κόκκινη γραμμή», που πρέπει να τεθεί 
από τα ελληνικά πανεπιστήμια;
Η Κυβέρνηση, επιχειρώντας να υλοποιήσει τον 
Ν.4009/2011, που σχεδίασε και θέσπισε χωρίς 
την Πανεπιστημιακή κοινότητα συνάντησε τη 
σθεναρή άρνηση των ίδιων των Πανεπιστημίων 
που επιχειρούσε να «μεταρρυθμίσει». Όλα 
τα Πανεπιστήμια της χώρας, καταθέτοντας 
την αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ, όρισαν την 
κόκκινη γραμμή τους στην αυτοδιοίκηση του 
Πανεπιστημίου, που συνάδει με το δημοκρατικό, 
επιστημονικό και ακαδημαϊκό κεκτημένο και 
είναι συνώνυμη της πανεπιστημιακής λειτουργίας 
του. Κατηγορηθήκαμε από τους συνηγόρους 
της Κυβέρνησης και στο ΣτΕ και στα ΜΜΕ ως 
πανεπιστημιακό κατεστημένο, που δεν θέλει να 
παραδώσει την εξουσία του. Όπως όμως δήλωσα 
και στη βράβευσή μου, αφιερώνοντας τον κότινο 
της Υπατίας στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, «Η 
αντίθεσή μας ήταν η άρνηση να παραδώσουμε τα 
συλλογικά κεκτημένα της λειτουργίας των Τομέων, 
των Τμημάτων, των Σχολών, της Συγκλήτου, του 
Πανεπιστημίου. Τα συλλογικά διακυβεύματα δεν 
τα παραδώσαμε και δεν θα τα παραδώσουμε». 
Αυτή άλλωστε για μένα είναι και η ουσία του 
έργου του Πανεπιστημίου. Χαρακτηρίζεται 
από τη συλλογικότητα με την οποία παράγεται. 

«Οι συγκρούσεις είναι απαραίτητες»
n Αλεξάνδρα Γούτα

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τώνια Μοροπούλου 
αντιπρύτανις ΕΜΠ

20/ 440
ΤΕΥΧΟΣΤΕΥΧΟΣ

1  Μ Α Ϊ Ο Υ  2 0 1 2



Διδάσκω και μαθαίνω από τους φοιτητές μου, 
διδάσκω και μαθαίνω από τους συνεργάτες μου. 
Χαρακτηρίζεται από τη δράση του Πανεπιστημίου 
προς την κοινωνία, ως συνείδηση της κοινωνίας. 
Αυτό είναι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο για το 
Δημόσιο συμφέρον που δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να ιδιωτικοποιηθεί. Η δημόσια επένδυση για τη 
Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, είναι υποχρέωση 
της Πολιτείας στην Κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα 
και πρέπει να διασφαλιστεί.

«Το ΕΜΠ βρίσκεται σήμερα στην 17η θέση 
ανάμεσα στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και 
Ερευνητικά Κέντρα και στις πρώτες 100 ανάμεσα 
στα Πολυτεχνεία παγκόσμια. Και όμως το 
δίπλωμά του δεν αναγνωρίζεται ως Master από 
την Ελληνική Πολιτεία και το ίδιο απαξιώνεται. 
Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι αφιερώσαμε 
το μέγιστο του χρόνου μας, ως Πρυτανεία, για 
να αποκρούουμε επιθέσεις και μάλιστα από την 
πολιτεία»

n Εσείς προσωπικά, πώς ονειρεύεστε το δημόσιο 
πανεπιστήμιο –και ιδίως το Πολυτεχνείο- του 
μέλλοντος στην Ελλάδα και ποιες αλλαγές 
πιστεύετε ότι επείγουν, για να μπορέσουμε να 
φτάσουμε κοντά στο ιδανικό;
Το Πολυτεχνείο του μέλλοντος, όπως το 
ονειρεύομαι, έχει να κάνει με τη δυνατότητα 
συμβολής του Δημοσίου Πανεπιστημίου στην 
κρίση σήμερα, επιστρατεύοντας τις δημιουργικές 
του δυνάμεις, την πρωτοβουλία και το πολιτικό 
θάρρος που χρειάζεται η κοινωνία μας για να 
χαράξει το δικό της δρόμο για το αύριο. Ένα 
Πολυτεχνείο που θα συνδέει εμβληματικά την 
καινοτομία και την αριστεία του με την ανάπτυξη, 
που θα συνδέει εμβληματικά τους αγώνες των 
νέων με ένα ουσιαστικό, πειστικό όραμα για 
το αύριο. Ένα Πολυτεχνείο, Διεθνές Κέντρο 
Εκπαίδευσης και Έρευνας, που θα αξιοποιεί το 
κύρος και τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.
Το ΕΜΠ βρίσκεται σήμερα στην 17η θέση ανάμεσα 
στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά 
Κέντρα και στις πρώτες 100 ανάμεσα στα 
Πολυτεχνεία παγκόσμια. Και όμως το δίπλωμά του 
δεν αναγνωρίζεται ως Master από την Ελληνική 
Πολιτεία και το ίδιο απαξιώνεται.
Το μεγάλο μου παράπονο είναι ότι αφιερώσαμε 
το μέγιστο του χρόνου μας, ως Πρυτανεία, 
για να αποκρούουμε επιθέσεις και μάλιστα 
από την πολιτεία, ενώ εκείνο που θέλαμε και 
που χρειαζόταν και το Πολυτεχνείο θα ήταν 
να εφαρμόσουμε τους στρατηγικούς μας 
σχεδιασμούς και τις προγραμματικές μας 
διακηρύξεις με δημιουργικό τρόπο.

«Ειδικότερα, για τις σπουδές των μηχανικών 
πρέπει να πούμε ότι αποδείχθηκε πως δεν μπορεί 
να ισχύσει η λογική της Bologna: 3+2 δεν ισούται 
με 5.  Η προάσπιση του Ενιαίου Διπλώματος 5-
ετών Σπουδών των Μηχανικών, καθώς και η 
διεκδίκηση για την αναγνώρισή του ως επιπέδου 
Master, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
του επαγγέλματος και προϋποθέτει κοινή δράση 
των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών 
και του ΤΕΕ»

Τ n ο ΤΕΕ έχει επανειλημμένως καταγγείλει την 
προσπάθεια απαξίωσης της τεχνικής παιδείας 
στην Ελλάδα. Κατά την άποψή σας, ποιοι είναι 
οι κυριότεροι κίνδυνοι από τις αλλαγές που 
προωθούνται στην τεχνική εκπαίδευση;
Την ποιότητα των διπλωμάτων των Πολυτεχνείων 
και των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας τη 
διασφάλιζαν μέχρι σήμερα οι ακαδημαϊκές 
διαδικασίες του Τομέα, του Τμήματος και 
της Σχολής, ενώ με το νέο νόμο 4009/2011 
ρευστοποιούνται γνωστικά αντικείμενα, 
καταργούνται Τομείς και παραμένει μόνο κατ’ 
όνομα το Τμήμα, με συνέπεια την αποδυνάμωση 
των πτυχίων και την υποβάθμιση των σπουδών 
των Ελλήνων φοιτητών.
Ειδικότερα, για τις σπουδές των μηχανικών πρέπει 
να πούμε ότι αποδείχθηκε πως δεν μπορεί να 
ισχύσει η λογική της Bologna: 3+2 δεν ισούται με 
5. Οι πρόσφατες συνδιασκέψεις των Πρυτάνεων 
των Ευρωπαϊκών Πολυτεχνείων, το Φεβρουάριο 

του 2011 στο Παρίσι και το Μάρτιο του 2012 στο 
Birmingham, υπογράμμισαν τη ζήτηση και την 
αντίστοιχη αμοιβή που έχουν στις ανεπτυγμένες 
αγορές εργασίας οι μηχανικοί 5-ετών σπουδών, 
οι μηχανικοί με master και δήλωσαν ότι η 
κατάτμηση των σπουδών με  συνάθροιση 
επιμέρους προσόντων δεν προσδίδει τις 
απαραίτητες δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις 
για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού, 
που πρέπει να μπορεί να λύνει προβλήματα σε 
μεταβαλλόμενες συνθήκες και περιβάλλοντα, 
διαχειριζόμενος καταστάσεις υψηλού κινδύνου 
και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου 
συμφέροντος (προδιαγραφές που τίθενται στο 
ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων για σπουδές 
επιπέδου Master).
Οι πρόσφατες συνεχείς και ραγδαίες εξελίξεις, 
δεν απορρυθμίζουν μόνο το πεδίο εργασίας των 
Μηχανικών, αλλά ταυτόχρονα και την εκπαίδευσή 
τους. Η προάσπιση του Ενιαίου Διπλώματος 5-
ετών Σπουδών των Μηχανικών, καθώς και η 
διεκδίκηση για την αναγνώρισή του ως επιπέδου 
Master, αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
του επαγγέλματος και προϋποθέτει κοινή δράση 
των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών και 
του ΤΕΕ.

«Το πρόβλημα δεν είναι να εξορκίσει κανείς 
την ιδιωτική χρηματοδότηση της έρευνας, όταν 
γίνεται με όρους δημοσίου ελέγχου. Το πρόβλημα 
είναι να εξακολουθήσουν τα Πανεπιστήμια, 
που εκτελούν σήμερα το 70-80% της εθνικής 
έρευνας, να προσελκύουν και ιδιωτικούς πόρους 
που είναι απαραίτητοι, τόσο για τη βιωσιμότητα 
του Δημοσίου Πανεπιστημίου, όσο και για 
την εισαγωγή καινοτομιών στην ανάπτυξη. Το 
εγχείρημα αυτό απαιτεί σοβαρές πολιτικές 
υποστήριξης»

n Ποια πρέπει να είναι η σχέση του ιδιωτικού 
τομέα με τα πανεπιστήμια, πχ, σε επίπεδο 
χρηματοδότησης ή στήριξης της έρευνας;
Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, η Δημόσια και Δωρεάν 
Παιδεία δεν μπορεί να υποκατασταθεί από την 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Ο αγώνας μας για το 
Δημόσιο Πανεπιστήμιο μέχρι σήμερα έχει δείξει 
ότι η ιδιωτική χρηματοδότηση με όρους δημοσίου 
ελέγχου από τα συλλογικά ακαδημαϊκά όργανα, 
μπορεί να στηρίξει την έρευνα και να συμβάλει 
με τα αποτελέσματά της στην ίδια την ενίσχυση  
του Δημόσιου Πανεπιστημίου, για παράδειγμα 
με τη χρηματοδότηση οργάνων και εργαστηρίων 
που αξιοποιούνται άμεσα στην εκπαίδευση, 
αλλά και με την απόδοση πόρων της έρευνας 
σε υποτροφίες, εκπαιδευτικές δράσεις και στην 
υποστήριξη της διοίκησης των Πανεπιστημίων.
Το πρόβλημα δεν είναι να εξορκίσει κανείς την 
ιδιωτική χρηματοδότηση της έρευνας, όταν 
γίνεται με όρους δημοσίου ελέγχου. Το πρόβλημα 
είναι να εξακολουθήσουν τα Πανεπιστήμια, 
που εκτελούν σήμερα το 70-80% της εθνικής 
έρευνας, να προσελκύουν και ιδιωτικούς πόρους 
που είναι απαραίτητοι, τόσο για τη βιωσιμότητα 
του Δημοσίου Πανεπιστημίου, όσο και για 
την εισαγωγή καινοτομιών στην ανάπτυξη. Το 
εγχείρημα αυτό απαιτεί σοβαρές πολιτικές 
υποστήριξης πρωτοβουλιών, για την έρευνα και 
την τεχνολογία σε διάφορους τομείς ανάπτυξης, 
όπως αυτές που εκφράστηκαν με τις κοινές 
πλατφόρμες, με συμμετοχή ερευνητικών φορέων 
και φορέων ανάπτυξης. Στη χώρα μας δεν υπήρξαν 
σε επίπεδο πολιτείας πολιτικές υποστήριξης 
σ’ αυτές τις πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα η 
ιδιωτική χρηματοδότηση της έρευνας να είναι 
πολύ μικρότερη από το 30% που προδιαγράφεται 
ως απαίτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Η προάσπιση του Ασύλου είναι θέμα πολιτικής 
βούλησης: από εκείνους που το διεκδικούν 
απαιτεί όρους κινήματος και από εκείνους 
που το συμμερίζονται, διαμόρφωση κλίματος 
κοινωνικής αποδοχής»

n «Η προάσπιση του ασύλου είναι υπόθεση 
όχι των νόμων, αλλά πολιτική βούληση», έχετε 
δηλώσει στο παρελθόν. Τι πρέπει να γίνει, τελικά, 
με το θέμα του ασύλου;

Η προάσπιση του Πανεπιστημιακού Ασύλου 
ανταποκρίνεται στο αίτημα σκληρών και 
πολύχρονων αγώνων για την ακαδημαϊκή 
ελευθερία, όπως απαιτεί τη λειτουργία των 
Πανεπιστημίων. Η ανάδειξή του σε πρόβλημα 
επιχειρείται κάθε φορά ώστε να καλύψει το 
πολιτικό έλλειμμα αντιμετώπισης χρόνιων και 
εντεινόμενων κοινωνικών προβλημάτων και 
να στοχοποιήσει το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ας 
γίνει σαφές ότι η φροντίδα για το σύνολο των 
μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και το 
Πανεπιστημιακό Άσυλο αποτελούν στοιχεία της 
ακαδημαϊκής παράδοσης.
Η προάσπιση του Ασύλου είναι όντως θέμα 
πολιτικής βούλησης: από εκείνους που το 
διεκδικούν απαιτεί όρους κινήματος και από 
εκείνους που το συμμερίζονται, διαμόρφωση 
κλίματος κοινωνικής αποδοχής.

«Περίπου το 42% των φοιτητών Πολυτεχνείου 
προσανατολίζεται, μετά την απόκτηση του 
διπλώματος να φύγει από τη χώρα. Θα έλεγα 
στους νέους μηχανικούς ναι, να μείνουν και να 
παλέψουν, αλλά να μείνουν με συνείδηση ότι 
πρέπει ταυτόχρονα να αντιπαλέψουν και τις 
πολιτικές που υπονομεύουν την άσκηση του 
επαγγέλματός τους. Να μείνουν, να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους, γιατί η Ελλάδα τους 
χρειάζεται»

n Ως έχει η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, 
τα πολυτεχνεία παράγουν, δυστυχώς, άνεργους 
…υψηλής εξειδίκευσης. Αν κάποιος φοιτητής 
έρθει σε εσάς και σας θέσει το δίλημμα που 
βασανίζει πολλούς νέους μηχανικούς, «να μείνω 
στην Ελλάδα ή να φύγω;», τι θα του απαντήσετε; 
Και γιατί;
Σε μια στατιστική έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, 
που απάντησαν περίπου 700 φοιτητές του 
Πολυτεχνείου, ένα δείγμα δηλαδή σημαντικό, 
περίπου το 42% προσανατολίζεται, μετά την 
απόκτηση του διπλώματος να φύγει από τη χώρα. 
Όχι  γιατί δεν είναι δεν είναι ικανοποιημένοι από 
τις σπουδές τους στο Πολυτεχνείο, αλλά γιατί 
η Πολιτεία δεν αναγνωρίζει το δίπλωμά τους, 
ως master και γιατί οι συνθήκες στην αγορά 
εργασίας και άσκησης του επαγγέλματος συνεχώς 
επιδεινώνονται. Το δε επάγγελμα του μηχανικού 
απορρυθμίζεται. Θα έλεγα λοιπόν στους νέους 
μηχανικούς ναι, να μείνουν και να παλέψουν 
τις αντίξοες  συνθήκες για την ανάπτυξη της 
χώρας, αλλά να μείνουν με συνείδηση ότι πρέπει 
ταυτόχρονα να αντιπαλέψουν και τις πολιτικές 
που υπονομεύουν την άσκηση του επαγγέλματός 
τους. Γιατί υπονομεύουν το θετικό αποτέλεσμα 
που μπορεί να έχει η δική τους δημιουργική 
προσπάθεια και ο αγώνας τους για τον τόπο. Να 
μείνουν λοιπόν, να πάρουν την κατάσταση στα 
χέρια τους, γιατί η Ελλάδα τους χρειάζεται. Αλλά 
και όσοι φύγουν, εύχομαι να γίνουν πρέσβεις 
της Ελλάδας όπου βρεθούν και να επιστρέψουν 
αναλαμβάνοντας νέες επιχειρηματικές 
πρωτοβουλίες, φέρνοντας μαζί τους στρατηγικούς 
συμμάχους και εξωτερικές οικονομίες.
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n Έχετε πει πώς ό,τι κάνατε, το καταφέρατε 
μέσα από συγκρούσεις. Στη συγκυρία που ζουν 
σήμερα η Ελλάδα και οι Έλληνες, πώς μπορεί να 
λειτουργήσει δημιουργικά η σύγκρουση;
Η σύγκρουση είναι απαραίτητη στην αναζήτηση 
του «τρίτου» δρόμου, που είχαμε την ευκαιρία, 
αλλά δεν προσδιορίσαμε και δεν υλοποιήσαμε 
εποικοδομητικά στη δεκαετία του ΄80. Σήμερα 
ο δρόμος αυτός, ως ένας εναλλακτικός δρόμος 
ανάπτυξης, πολιτισμού και πολιτικής, πρέπει 
να συγκρουστεί, όχι μόνο με τα πολιτικά και 
οικονομικά κατεστημένα, αλλά και με τις προς 
τρίτους, εξωτερικούς εταίρους, υποχρεώσεις 
που έχουν συνομολογηθεί στο μνημόνιο Ι και ΙΙ. 
Και όμως υπάρχουν περιθώρια να λειτουργήσει 
δημιουργικά η σύγκρουση αυτή, γιατί η Ελλάδα έχει 
συγκριτικά πλεονεκτήματα,  από τη γεωπολιτική 
της θέση και τους πόρους ανάπτυξης που διαθέτει 
(φυσικό, πολιτιστικό και δομημένο περιβάλλον) 
και έχει ζήτηση από χώρες και δυνάμεις του 
ανεπτυγμένου και ραγδαία αναπτυσσόμενου 
κόσμου, που θα επέτρεπαν την προσέλκυση 
εξωτερικών οικονομιών, με αναπτυξιακό 
αποτέλεσμα και χωρίς εξουθενωτικούς όρους. 
Η Ελλάδα διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό που έχει 
και γνώση και ψυχή και αν το καταστρέψει δεν 
έχει δρόμο επιστροφής στην ελπίδα.

«Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου του ΄73 μας 
έφερε η οργή. Η αντίθεση με τη βία, το φασισμό, 
τη δικτατορία, τη συνθηκολόγηση, την ανοχή, τον 
εμπαιγμό. Ακριβώς τα ίδια αισθήματα πιστεύω 
ότι συμμερίζεται ο Έλληνας πολίτης σήμερα»

n Έχετε ζήσει την Ελλάδα σε μια στιγμή 
που επαναστάτησε απέναντι σε ένα θλιβερό 
κατεστημένο –αναφέρομαι στη δικτατορία. Και 
σήμερα τη ζείτε και πάλι σε μια περίοδο, που 
–για πρώτη φορά μετά την εξέγερση του 1973- η 
χώρα βράζει. Πώς νιώθετε μπροστά σε αυτά που 
εξελίσσονται; 
Στην εξέγερση του Πολυτεχνείου του ΄73 μας 
έφερε η οργή. Η αντίθεση με τη βία, το φασισμό, 
τη δικτατορία, τη συνθηκολόγηση, την ανοχή, τον 
εμπαιγμό. Ακριβώς τα ίδια αισθήματα πιστεύω 
ότι συμμερίζεται ο Έλληνας πολίτης σήμερα, 
βιώνοντας με δραματικό τρόπο μια κρίση που δεν 
είναι μόνο κοινωνική και οικονομική, αλλά είναι 
πλέον κρίση πολιτικής και κρίση αξιών. Τότε, 
στο Πολυτεχνείο, μας έφερε και η αναζήτηση, ο 
έρωτας για μια ζωή που να μας εκφράζει. Σήμερα 
πιστεύω, με την ίδια διαρκή ανάγκη συνέχισης 
και επιβεβαίωσης μιας ζωής που να μας αξίζει, 
οι Έλληνες μπορούμε και πρέπει να πάρουμε τα 
πράγματα στα χέρια μας.

n Πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει, τελικά, στις 
καταστάσεις ο ελληνικός λαός; Ποια θα είναι, 
κατά την άποψή σας, η επόμενη μέρα και ποια 
πρέπει να είναι;
Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα αντιδράσει και 
μέσα από τις εκλογές που έρχονται, απέναντι σε 
ένα πολιτικό σύστημα που αποδείχθηκε ανίκανο 
να του εξασφαλίσει, όχι μόνο την προοπτική, 
αλλά ούτε καν την επιβίωσή του. Η επόμενη 
μέρα θα είναι μια δύσκολη μέρα, όπου για να 
σταθεί η πολιτική στα πόδια της και για να γίνει 
διακυβέρνηση της χώρας για το αύριο, θα πρέπει 
να εκφράσει αυθεντικά τα κοινωνικά αιτήματα και 
όχι να τα αντιπαλέψει, όπως συμβαίνει σήμερα. Η 

επόμενη μέρα, για να κάνει την κρίση ευκαιρία, 
χρειάζεται αναμόρφωση των πολιτικών δυνάμεων 
και μια νέα εφικτή στρατηγική ανάπτυξης και 
κοινωνικής ευημερίας.

n Αν μου επιτρέπετε, ας γυρίσουμε για λίγο 
στο 1973. Τη στιγμή που ζούσατε την γένεση 
της εξέγερσης, μπορούσατε να διαισθανθείτε 
όσα θα ακολουθούσαν; Ποιο ήταν το κυρίαρχο 
συναίσθημά σας εκείνες τις ώρες;
Σε αντίθεση με τα όσα ζούμε σήμερα, η εξέγερση 
του Πολυτεχνείου έκανε την πολιτική φερέγγυα, 
γιατί την αποκατέστησε στο βάθρο της: στο 
ύψος του χεριού μας, στο ύψος της καρδιάς μας. 
Το δικαίωμα στην ευθύνη το είχαμε όλοι. Να 
συμμετέχουμε. Να εκφραστούμε. Να κρίνουμε. Να 
ελέγξουμε. Ν’ αποφασίσουμε. Να συνυπάρξουμε. 
Ν’ αγωνιστούμε.

«Τα όσα ακολούθησαν [τα γεγονότα του 
Πολυτεχνείου]  υπήρξαν καταλυτικά. Ανέδειξαν 
τις μεγάλες δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας, 
αλλά δεν δικαίωσαν τους αγώνες και τα αιτήματά 
της για Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, που φτάνουν 
δραματικά επίκαιρα μέχρι σήμερα. Ναι, η Ελλάδα 
θα μπορούσε να είναι καλύτερη σήμερα, εάν 
διαμόρφωνε μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης και χάραζε το δικό της δρόμο»

n Πιστεύετε  ότι τα όσα έγιναν στα χρόνια που 
ακολούθησαν την εξέγερση στο Πολυτεχνείο 
δικαίωσαν πλήρως εκείνον τον αγώνα; Αν 
είχαν γίνει άλλες επιλογές, μετά την πτώση της 
δικτατορίας, θα μπορούσε η Ελλάδα να είναι 
καλύτερη σήμερα;
Τα όσα ακολούθησαν στην ατμόσφαιρα 
κοινωνικής και πολιτικής απελευθέρωσης της 
μεταπολίτευσης υπήρξαν καταλυτικά. Ανέδειξαν 
τις μεγάλες δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας, 
αλλά δεν δικαίωσαν τους αγώνες και τα αιτήματά 
της για Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία, που φτάνουν 
δραματικά επίκαιρα μέχρι σήμερα. Ναι, η Ελλάδα 
θα μπορούσε να είναι καλύτερη σήμερα, εάν 
διαμόρφωνε μια ολοκληρωμένη στρατηγική 
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης και χάραζε το δικό της δρόμο «εθνικής 
ανεξαρτησίας, λαϊκής κυριαρχίας και κοινωνικής 
προκοπής». Η διαμόρφωση όμως του πολιτικού 
συστήματος της μεταπολίτευσης, παρ’ όλο που 
χρησιμοποίηση τα συνθήματα του Πολυτεχνείου, 
αντιπάλεψε και επιχείρησε να ματαιώσει το 
φρόνημα και τους αγώνες του.

n Υπάρχει κάποιο περιστατικό/εικόνα/φράση 
εκείνων των ημερών, που σας έχει εντυπωθεί 
εντονότερα;
Απ’ το Πολυτεχνείο βγήκαμε με τα χέρια σφιγμένα, 
με τους νεκρούς μας και το κεφάλι ψηλά. Μας 
έβγαλε ο στρατός. Δεν παραδοθήκαμε.

«Πρόσφατες διεργασίες στο Υπουργείο 
Πολιτισμού δεν αξιοποίησαν ούτε την εθνική, 
ούτε την ευρωπαϊκή επιστημονική πρωτοπορία 
και τις σχετικές καινοτόμες προδιαγραφές, που 
διατυπώνει το ΕΜΠ σε καινοτόμα ευρωπαϊκά 
προγράμματα [για τη διαχείριση των μνημείων 
στην Ελλάδα, ούτε και αξιοποιούν το εθνικό 
επιστημονικό δυναμικό»

n Έχετε στο ενεργητικό σας περισσότερες από 
150 έρευνες, που αφορούν υλικά και επεμβάσεις 

συντήρησης σημαντικών μνημείων της Ελληνικής 
και Παγκόσμιας Πολιτιστικής κληρονομιάς. Πώς 
κρίνετε τον τρόπο διαχείρισης των μνημείων 
στην Ελλάδα; 
Ο Ν.3028/2002 που διαμορφώθηκε με 
ενεργό παρέμβαση του ΤΕΕ και συμβολή της 
επιστημονικής κοινότητας, έθεσε ένα πλαίσιο 
διεπιστημονικό, καινοτόμο και ποιοτικό, το οποίο 
όμως δεν υλοποιήθηκε. Παρά το γεγονός ότι 
κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις από το 
ΤΕΕ, με τη διεπιστημονική συμβολή του ΕΜΠ 
για υπουργικές αποφάσεις – πράξεις εφαρμογής 
όσον αφορά στην ολοκληρωμένη  διαγνωστική 
μελέτη και τον κανονισμό των έργων προστασίας 
(συντήρησης/ αποκατάστασης/  αναστήλωσης). Οι 
πράξεις αυτές δεν έχουν υλοποιηθεί. Πρόσφατες 
διεργασίες στο Υπουργείο Πολιτισμού δεν 
αξιοποίησαν ούτε την εθνική, ούτε την ευρωπαϊκή 
επιστημονική πρωτοπορία και τις σχετικές 
καινοτόμες προδιαγραφές, που διατυπώνει το 
ΕΜΠ σε καινοτόμα ευρωπαϊκά προγράμματα, 
ούτε και αξιοποιούν το εθνικό επιστημονικό 
δυναμικό. Αντίθετα, το διαχειρίζονται επιλεκτικά 
και το απαξιώνουν, με αρνητικό αντίκτυπο στα 
ίδια τα μνημεία. Προσβλέπουμε, όπως άλλωστε 
εξαγγέλθηκε από το Πολυτεχνείο και τους 
Ευρωπαίους εταίρους στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
για τη Διατήρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, το Φεβρουάριο του 2012 από το 
Μουσείο της Ακρόπολης, να ληφθούν υπόψη 
οι προτάσεις μας, γιατί τα μνημεία μας είναι η 
ταυτότητά μας και ένα σημαντικό εγκατεστημένο 
κεφάλαιο για την ανάπτυξη της χώρας και 
είναι εθνικό έγκλημα να μη τα διαχειριστούμε 
κατάλληλα.

«Θα ήταν  αδιανόητο επειδή υφίστανται οι νέοι, 
περισσότερο από όλους, την καθημερινή επίθεση 
και απαξίωση σε όλα τα μέτωπα, στην παιδεία, 
την εργασία, στην ίδια τους την έκφραση, να 
χάσουν τελικά τη μάχη της δημιουργίας, ή ακόμα 
χειρότερα να μη τη δώσουν»

n Ποιο είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για 
εσάς; Υπάρχει κάποια πτυχή της ζωής σας, στην 
οποία νιώθετε ότι έχετε πετύχει λιγότερα από 
όσα αρχικά επιθυμούσατε;
Ο Πρόεδρος της Σχολής Χημικών Μηχανικών 
του ΕΜΠ, σε χαιρετισμό που απεύθυνε κατά 
τη βράβευσή μου είπε «Η Υπατία νίκησε τον 
όχλο, επέζησε σαν σύμβολο στους αιώνες ενώ 
ο όχλος βυθίστηκε στην απόλυτη περιφρόνηση 
της ιστορίας. Η μέγιστη πρόκληση είναι η 
μάχη με τον χρόνο και την ιστορία, η μάχη των 
επιτευγμάτων». 
Εγώ θα αντιδιαστείλω σε αυτό, το δικό μου 
αίσθημα ανεπάρκειας και θα ήθελα πάρα πολύ να 
εμπνεύσω τους νέους ανθρώπους, τα παιδιά μας, 
ότι έχει νόημα να αγωνίζονται για τη ζωή τους και 
πολιτικά και δημιουργώντας. Θα ήταν συντριπτικό 
για το μέλλον το δικό τους και το μέλλον της 
Ελλάδας να υποστούν μια πολιτική ήττα, με τις 
επιλογές άλλων για την πορεία της χώρας. Θα 
ήταν όμως και αδιανόητο επειδή υφίστανται οι 
νέοι, περισσότερο από όλους, την καθημερινή 
επίθεση και απαξίωση σε όλα τα μέτωπα, στην 
παιδεία, την εργασία, στην ίδια τους την έκφραση, 
να χάσουν τελικά τη μάχη της δημιουργίας, ή 
ακόμα χειρότερα να μη τη δώσουν.

n Πώς είναι η Ελλάδα που ονειρεύεστε;
Φωτεινή και ελπιδοφόρα. Ένας τόπος όπου θα 
μπορούν να ζήσουν και να δημιουργήσουν οι 
νέοι. 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

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

Μηχανικός Περιβάλλοντος με πτυχίο 
αρ. 24 – 27, από τεχνική εταιρεία Για σύ-
νταξη Μ.Π,Ε.. Επιθυμητή Γνώση στην δι-
ακίνηση και έκδοση Ε.Π.Ο. καθώς και σε 
πολεοδομικά ζητήματα, Η/Υ(Ms Office), 
AutoCAD. Τηλ 2310 558303, Fax 2310 
558304, email: stathmos@stathmos.
com.gr, secretary@stathmos.com.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής με εμπει-
ρία σε Flash, Phd, MySql, Jawa. Γνώση 
άπταιστων Αγγλικών. Βιογραφικό email: 
katerina@sparkle.com.gr. 
Μηχανικός Προγραμματιστής από κα-
τασκευαστική – εμπορική εταιρεία, για 
το τμήμα πωλήσεων. Γνώση πληροφο-
ρικής, Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office). άδεια 
οδηγήσεως. Προϋπηρεσία στο βιομη-
χανικό χώρο. Fax 2310 787821, email: 
pantelidis@pantelidis.com. 
Μηχανολόγος, για Ομάδα Εργασίας. 
Γνώση νομοθεσίας για Α.ΜΕ.Α, για ανελ-
κυστήρες και για αναβατόρια,  . Τηλ 697 
6800825.
Μηχανολόγος από τεχνικό γραφείο 
για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 2310 
254437, 2310 279100, email: tech.gra-
feio@gmail.com. 
Μηχανολόγος από εταιρεία μελετών με 
έδρα τη Κηφισιά Θεσσαλονίκης. Ηλικία 
έως 30 ετών. Γνώση σε περιβαλλοντικές 
μελέτες, μελέτες πρατηρίων – πρατηρί-
ων. Άριστη γνώση διαδικτύου και χειρι-
σμού website. Βιογραφικό email: info@
elgek.com.
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνικό γρα-
φείο για εσωτερικός συνεργάτης. Τηλ. 
2310 254437, 2310 279100, email: tech.
grafeio@gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός νέος από τεχνική 
κατασκευαστική επιχείρηση στη Θεσσα-
λονίκη. Μικρή εμπειρία επιθυμητή. Τηλ 
και Fax 2310 264131. 
Πολιτικός Μηχανικός για εσωτερικός 
συνεργάτης σε τεχνικό γραφείο. Επίβλε-
ψη σε εργοτάξιο ιδιωτικών και δημοσίων 
έργων.  Βιογραφικό email: mergots5@
gmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός από ανώνυμη τε-
χνικής εταιρείας στη Θεσσαλονίκη. Με 
εμπειρία σε δημοσία και ιδιωτικά έργα 
– διαγωνισμούς. Βιογραφικό Fax 2310 
681461, email: sec@dionsa.com. 
Πολιτικός Μηχανικός από τεχνική εται-
ρεία, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 5έτη ερ-
γοταξιακή εμπειρία για εργασία σε όλη 
την Ελλάδα. Βιογραφικό με συστατικές 
επιστολές, Τηλ. 2310 445367, email: 
info@arisk-group.com.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141, 698 0485515. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία ή ημιαπασχόληση, από τε-
χνικό γραφείο Πολιτικού Μηχανικού στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό 
email: civilaz@hotmail.com. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανολόγος 
από κατασκευαστική εταιρεία, με έδρα 
την Κατερίνη, για πλήρης απασχόληση. 
Γνώση Αγγλικών, Αλβανικών, AutoCAD. 
Βιογραφικό email: gkipou@otenet.gr. 
Test Engineer based in Amsterdam, 
Code: GRC / 5444, Qualifications: Bach-
elor or Master Degree in electronics en-
gineering, applied physics, mechanical 
engineering or aerospace engineering 
with 1 - 3 years of experience. (Back-
ground in mechatronics would be ideal) 
Past working experience preferably in 

a high-tech production environment, 
e.g. electronics, ict hardware, aircraft 
construction, precision engineering or 
maintenance. Affinity with both testing 
as well as assembling is necessary. 
Testing of high tech machines. Anna 
Agelidou, Consultant, 14 Konstantinou 
Karamanli Ave., Thessaloniki 54 638 
Greece, Τηλ: +30 2310 230 240.
Superintendent Engineer based in Rot-
terdam, the Netherlands. Code: GRC / 
5446.  Job Description:  Providing tech-
nical service and troubleshooting for its 
engines on seagoing vessels, and giv-
ing technical advice in form of follow-
up to previously visited vessels as well 
as engine related support to company’s 
clients. Extensive travelling abroad 
The core business includes: Trucks, 
Diesel Engines, Turbo Machines and 
Industrial Services. Frequent travel-
ling out of the Benelux Qualifications: 
A qualified marine engineer 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 
excellent communication skills. Ability 
to work under pressure. Annual Wage: 
Max 60000 €. Anna Agelidou, Consul-
tant, 14 Konstantinou Karamanli Ave., 
Thessaloniki 54 638 Greece, Τηλ: +30 
2310 230 240.

B. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αρχιτέκτων Γνώση AutoCAD 2D, 3D για 
συνεργασία σε αρχιτεκτονικό γραφείο, 
εταιρεία. Τηλ 690 8720544. 
Αρχιτέκτων με μελετητικό πτυχίο Γ’ τά-
ξης στην κατηγορία 6 και Β’ τάξης στην 
κατηγορία 7, για συνεργασία ή για στε-
λέχωση μελετητικής εταιρείας. Τηλ 697 
7466374, email: mmadim@otenet.gr. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, Msc, μέλος 
ΤΕΕ 2008, με εμπειρία στην διαχείριση 
και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, για 
συνεργασία. Τηλ 693 6171032, email: 
kyrxatziv@teemail.gr. 
Μηχανικός Περιβάλλοντος, κάτοχος 
27Α, με 3ετή εμπειρία στη διαχείριση 
και υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμ-
μάτων και εμπειρία σε μετεωρολογικές 
και ατμοσφαιρικές μετρήσεις, για συ-
νεργασία στην περιοχή της Θεσσαλονί-
κης και της Θράκης. Τηλ 694 4575848,  
email: christianapol@gmail.com. 
Μηχανολόγος μέλος ΤΕΕ 1996, με ειδί-
κευση στην ενέργεια και το περιβάλλον . 
Γνώση Αγγλικών, Γερμανικών, Γαλλικών. 
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 Ασφαλείας, 
Συμβούλου Διαχείρισης Ποιότητας ISO 

9001 και ISO 14001, ΜΕΚ Α’ ηλεκτρομη-
χανολογικά, υδραυλικά υπό πίεση, βιο-
μηχανικά – ενεργειακά, για συνεργασία. 
Τηλ 23920 64751, 693 6393229, email: 
dkoptsis@teemail.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Δ’ οικοδομικά, οδοποιία, Β’ βιομηχανικά 
– ενεργειακά, υδραυλικά, για στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ 694 4747809. 
Πολιτικός Μηχανικός, με πτυχίο ΜΕΚ 
Β’ οικοδομικά, Α’ οδοποιία βιομηχανικά 
– ενεργειακά, υδραυλικά, λιμενικά, για 
εργασία ή για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 
697 67060003. 
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (ΕΔΕ) με 
πτυχίο ΜΕΚ Α’ οικοδομικά, οδοποιία, βι-
ομηχανικά – ενεργειακά, υδραυλικά, λι-
μενικά, για συνεργασία  ή για στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ 697 4428152. 
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 δη-
μοσία έργα με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομι-
κά, Β’ οδοποιία βιομηχανικά – ενεργει-
ακά, Α’ υδραυλικά, λιμενικά, για στελέ-
χωση εταιρείας. Τηλ 2310 304119, 694 
6285477. 
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (ΕΔΕ) 
30ετή εμπειρία στην έκδοση οικοδομι-
κών αδειών, νομιμοποιήσεις αυθαιρέ-
των, ενεργειακές μελέτες, τοπογραφικές 
εργασίες, ανανεώσιμες πηγές, μεσιτικά, 
για συνεργασία ή συστέγαση με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Τηλ 697 4428152. 
Πολιτικός Μηχανικός (γυναίκα) με 
13ετή εμπειρία στα Δημοσία Έργα (σύ-
νταξη λογαριασμών, ανακεφαλαιωτικών 
πινάκων, ΠΚΝΤΜ, ΠΠΑΕ, νομικής παρα-
κολούθηση έργων), 5έτη προϋπηρεσία 
στο Δημόσιο. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, FESPA, για εργασία 
σε τεχνικό γραφείο. Τηλ 697 7589309, 
email: etsiota@yahoo.com. 
Τοπογράφος Μηχανικός 20ετή εμπει-
ρία, μελετητής Γ’ τάξεως κατ. 16 με-
λέτες τοπογραφίας, Β’ τάξεως κατ. 13 
μελέτες υδραυλικών έργων, Α’ τάξεως 
κατ. 10, για συνεργασία σε εκπονήσεις 
τοπογραφικών , υδραυλικών και συγκοι-
νωνιακών μελετών. Τηλ. 2310 328500 
κιν. 697 2240199, email: skalivatsis@
yahoo.gr.  
Τοπογράφος Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 
2009. με έδρα την Θεσσαλονίκη και Λά-
ρισα, με πλήρη εξοπλισμό πεδίου (GPS, 
Total Station), με εμπειρία στην σύνταξη 
εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμ-
μάτων (ΕΓΣΑ’87), έκδοση οικοδομικών 
αδειών, για εκπόνηση τοπογραφικών 
εργασιών (τακτοποίηση αυθαιρέτων, 
συμβολαιογραφικές πράξεις, βεβαι-
ώσεις) για συνεργασία με Πολιτικούς 
Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες. Τηλ 697 
9775833, 697 8246829.
Χημικός Μηχανικός με μελετητικό πτυ-
χίο Τάξης Α’ στις κατηγορίες 18 (χημικο-
τεχνικές μελέτες), 27 (περιβαλλοντικές 
μελέτες,), για συνεργασία ή στελέχωση 
εταιρείας. Τηλ: 694 5177005 και e-mail: 
vgb.syn@gmail.com. 

Αρχιτέκτων για εσωτερικός συνεργά-
της σε τεχνικό γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., 
Ν. 4014, AutoCAD. Βιογραφικό email: 
mergots5@gmail.com. 
Αρχιτέκτων νέος ή νέα, για συνεργασία ή 
απασχόληση από αρχιτεκτονικό γραφείο 
στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης. Επιθυμητή 
Γνώση Γ.Ο.Κ., AutoCAD, φωτορεαλισμό, 
Περαίωση Ν. 4010 / 2011. Βιογραφικό 
Τηλ 694 7646188, email: info@arcon-
cept.gr. Υπόψη κου. Αποστολίδης. 
Αρχιτέκτων ή Πολιτικός Μηχανικός 
γυναίκα, από τεχνικό γραφείο, για ημι-
απασχόληση, απασχόληση. Εμπειρία 
στην έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Γνώση ΚΕΝΑΚ, 4Μ, ενεργειακών επι-
θεωρήσεων, τακτοποίηση αυθαιρέτων, 
AutoCAD, φωτορεαλισμό, μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικό και portfolio email: 
biografiko@in.gr. 
Ηλεκτρολόγος από εταιρεία κατασκευ-
ής φωτοβολταϊκών έργων, για Design 
Engineer. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, 
σχεδιαστικών προγραμμάτων και δυνα-
τότητα εργασίας εκτός έδρας. Βιογραφι-
κό Τηλ - Fax 2310 481120, email: info@
dienergia.gr. 
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος για συ-
νεργασία ή ημιαπασχόληση, από τεχνι-
κό γραφείο Πολιτικού Μηχανικού στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικό 
email: civilaz@hotmail.com. 
Μηχανικός από εταιρεία με εμπειρία 
και τεχνογνωσία. Βιογραφικό email: 
myservicecar@gmail.com. 
Μηχανικός για συνεργασία με μεσιτικό 
γραφείο, πιστοποιημένος για ενεργειακά 
πιστοποιητικά. Τηλ 2310 313117. Υπόψη 
κ. Νίκος Μανομενίδης. 
Μηχανικός νέος, από τεχνικό γραφείο, 
για σχεδιάσεις έργων Πολιτικού Μη-
χανικού και κτιριακών. Γνώση CAD 2D. 
Επιθυμητή  3D. Τηλ 2310 261405, 698 
2481312. 
Μηχανικός από μελετητικό γραφείο. 
3έτη προϋπηρεσία. Σπουδές ή προϋπη-
ρεσία  σε θέματα υδραυλικής ή περιβαλ-
λοντικής κατεύθυνσης επιθυμητή. Βιο-
γραφικό email: engbio36@gmail.com. 
Μηχανικός από τεχνική εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στην περιοχή των 
Βασιλικών Θεσσαλονίκης. Γνώση Γ.Ο.Κ., 
πολεοδομίας, κατάθεση φακέλων, Ν, 
4014 / 11. Βιογραφικό email: info@
anadomi.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής. 
Γνώση και εμπειρία στην διδασκαλία 
των προγραμμάτων: 3d studio max, 
idea – adeia 4Μ, Κ.ΕΝ.Α.Κ., των φωτο-
βολταϊκών μελετών. Βιογραφικό email: 
seminaria97@gmail.com. 
Μηχανικός για συνεργασία, από το 
δίκτυο επιχειρήσεων – οικονομικών 
συμβούλων AssA consulting group, 
στους τομείς επικοινωνίας μελετών και 
επιβλέψεων. Επιθυμητή η επιστημονική 
επάρκεια, επαγγελματική εμπειρία. Βιο-
γραφικό email: info@assa.gr. 
Μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων, (elec-
trial automotive mechanical engineer-
ing), software developers (java PHP 
SAP NET C / C++ / CFax: iphone Oracle), 
design engineers (CatiaV5 ProEngi-
neer SolidWorks Siemens NX Inventor 
Eplan) από γνωστές επιχειρήσεις στην 
Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία. Βιογρα-
φικό email: phoenix-gir-greece@email.
de, Τηλ 0049 1775407836, Πληροφορίες 
στο www.phoenix-gir.com/jobs-career-
advices/. Υπόψη κα Ντούφα Χριστίνα. 
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ΤΕΥΧΟΣ

ΤΕΥΧΟΣΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

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

 03
n  Παραβάν κλειστό, μάτια 

ανοιχτά…

 05
n  Ο μάστορας της πέτρας 

στη Θεσσαλονίκη

 06
n  Ευκαιρίες απασχόλησης 

για δεκάδες μηχανικούς 
μέσω ΤΟΠΣΑ

 07
n  Συνεργασία 

ΤΕΕ/ΤΚΜ-Διεθνούς 
Πανεπιστημίου

n  Κατεδαφίστηκε το 
διατηρητέο της αφίσας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την Άνω 
Πόλη

 20
n       Τώνια Μοροπούλου 
  «Οι συγκρούσεις είναι 

απαραίτητες»

 23
n  Ζητείται

 08
n  Ενδιαφέρουν

 10-13
n  Ψηφίστε μηχανικούς

 14-15
n  Ιστορική Χωροταξία - 

Ιστορική γεωγραφία 
Το δίκτυο των οικισμών του 
Δυτικομακεδονικού χώρου 
14ος-17ος αιώνας

 16
n  Με μια ματιά

 18
n   Συλλογικά_Παραταξιακά


