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Για την αναβάθμιση του Παζαριού

“

Με ένα πλαίσιο πολιτικό και, με το βλέμμα στραμμένο στην αγωνία
του μηχανικού, πρέπει να διαμορφωθούν ανοικτά εκλογικά σχήματα που
μπορεί και να ξεπερνούν δεδομένα όρια, να καταστήσουν ιστορία χρήσιμη
αλλά, όχι αναγκαία σήμερα, σχήματα και σύμβολα και, να οδηγήσουν το ΤΕΕ
και τους μηχανικούς αλλά, και τη χώρα, στο ΜΕΛΛΟΝ!

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στις 24 Νοεμβρίου θα γίνουν οι εκλογές στο ΤΕΕ για την
ανάδειξη των νέων θεσμικών οργάνων, τόσο κεντρικά όσο και
στο Περιφερειακό μας τμήμα.
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Μηχανικοί Λάρισας vs Ιωαννίνων

Προσωπικά, ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΜΑΙ εκ νέου υποψήφιος.
Τη στάση μου αυτή, έγκαιρα, την είχα κάνει γνωστή στους
μηχανικούς προ των εκλογών του 2010 όπου, οι μηχανικοί, με ευρεία
και υπερπαραταξιακή πλειοψηφία, με τίμησαν και, με εξέλεξαν για
τρίτη συνεχόμενη θητεία, Πρόεδρο του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ και, μέλος της
Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ.
Πέραν δε, της συνέπειας λόγου, θεωρώ ότι, είναι απολύτως
ορθή η επιλογή μου αυτή. Και επικυρώνεται από το διακύβευμα
των εκλογών αυτών και την γενικότερη κατάσταση στο χώρο των
μηχανικών, η οποία βέβαια, εντάσσεται στην συνολική δυσμενή
κατάσταση όλης της κοινωνίας.
Στο κλείσιμο λοιπόν, αυτού του σημαντικού για μένα
κύκλου της ζωής μου, του κύκλου μου στο ΤΕΕ, με την δεδομένη
συναισθηματική φόρτιση αλλά, και τις «κεραίες» μου πάντα,
στραμμένες στα ζητήματα προστασίας της επιστημονικής και
κοινωνικής αξιοπρέπειας και, επαγγελματικής επιβίωσης των
μηχανικών, που όλοι μας βιώνουμε, θα ήθελα να καταθέσω από
το βήμα αυτό, το, κατά τη γνώμη μου, «διακύβευμα» αυτών των
εκλογών του ΤΕΕ αλλά, και το «δια ταύτα».
Το «διακύβευμα» συνίσταται στα εξής:
•
Ανατροπή της σημερινής πορείας του ΤΕΕ ως ένας
κρατικοδίαιτος (σε πόρους) και άρα, κυβερνητικά εξαρτώμενος
οργανισμός. Πόροι για τη λειτουργία του ΤΕΕ μόνο δικοί του.
•
Επαναφορά του ρόλου του ΤΕΕ στον, ιστορικά καταξιωμένο,
Επιστημονικό, Επαγγελματικό και, Κοινωνικό του προσανατολισμό.
Δεν μπορεί ο θεσμοθετημένος τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας και
της Κοινωνίας να μετατραπεί σε ένα γραφειοκρατικό και απαξιωμένο
μηχανισμό.
•
Επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων της δράσης
του ΤΕΕ, με άμεση πρόταση πάνω στην δημιουργία του νέου
αναπτυξιακού σχεδιασμού και, παραγωγικού μοντέλου της χώρας
και, με έμφαση στην απασχόληση και ασφάλιση των μηχανικών.
•
Ανακαθορισμό των επιστημονικών βασικών ειδικοτήτων, και,
προσδιορισμό των επαγγελματικών αρμοδιοτήτων (δικαιωμάτων)
όλων των ειδικοτήτων, ΟΛΗΣ της τεχνικής πυραμίδας, με βάση το
συνολικό σύστημα «Παιδεία- διαρκή εκπαίδευση- επαγγελματική
προοπτική» και, σε σταδιακό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής που
δεν θα αναταράσσει βίαια, τις σημερινές δύσκολες παραγωγικές
συνθήκες.
•
Άμεση διασύνδεση του ΤΕΕ με τις ευρωπαϊκές δομές ώστε,
να αποτελέσει τόσο για τις αυτοδιοικητικές οντότητες όσο και,
για τους μηχανικούς ο σημαντικός και, διαδραστικός σύνδεσμος
μεταφοράς και συνεργάτης, του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού
γίγνεσθαι, στη νέα περίοδο.
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ΕΞΩΦΥΛΛΟ

Τα επώνυμα άρθρα που φιλοξενούνται
στο Ε.Δ. εκφράζουν τις απόψεις
των συντακτών τους.

”

Διμηνιαία περιοδική Έκδοση ιδιοκτησίας
Τμήματος Κ. & Δ. Θεσσαλίας του ΤΕΕ

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚωνσταΝτίνος Διαμάντος - Πρόεδρος
Ευθύμιος Μυρισιώτης - Γραμματέας
ΜΕΛΗ
Δημήτρης Χύτας, Κώνσταντίνος Ιακωβάκης, Xρήστος
Δημακόπουλος, Γρηγόρης Σουλιώτης, Δημήτρης Γάτσιος,
Χρήστος Παληός, Κώστας Τσαλαπόρτας
Ν.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Γιώργος Μητσιούλης - Πρόεδρος
Δήμητρα Κωστοπούλου - Αντιπρόεδρος
Νίκος Λιάκος - γραμματέας
Νίκος Τρίμμης , Βάιος Γιαννούλας - Μέλη
Ν.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Βασίλης Τσιώνας - Πρόεδρος
Ουρανία Φατόλα - Αντιπρόεδρος
Μαρία Κατσιφού - γραμματέας
Κώστας Πρίτσας , Κώστας Υπερήφανος - Μέλη

Πρέπει να σταματήσει επιτέλους, ο εξοστρακισμός των μηχανικών
και, η «αιμορραγία» προς τις άλλες χώρες Επιστημονικού δυναμικού
υψηλού επιπέδου και, που το κόστος γι’ αυτό, το έχει καταβάλλει η
ελληνική κοινωνία και μόνο.
•
Αλλαγή του μοντέλου δομής του ΤΕΕ. Ένα ΤΕΕ που, οφείλει
να ισχυροποιηθεί σε δυική βάση: αφενός, να συμπεριλάβει ΟΛΗ την
τεχνική πυραμίδα αφετέρου, να υπάρχει ισχυρή αυτοτελής λειτουργία
τομέων επιστημονικών ειδικοτήτων και τομέων επαγγελματικής
απασχόλησης ώστε, οι συγκρουόμενες πολλές φορές, απόψεις και
συμφέροντα, να μην βάζουν σε δοκιμασία το φορέα ή να ακροβατεί
ή να υπεκφεύγει.
•
Αλλαγή του μοντέλου λειτουργίας του ΤΕΕ. Με λιγότερα
Περιφερειακά τμήματα κατ’ αντιστοιχία του διοικητικού μοντέλου
της χώρας, με αναβάθμιση των σημερινών ΝΕ σε Διοικούσες
Επιτροπές Περιφερειακών Ενοτήτων (ΕΠΕ, με αυτοτελή λειτουργία
σε οντότητα και προϋπολογισμό, και, με λιγότερα θεσμικά όργανα
σε αριθμό μελών.
•
Άμεση επίλυση του «γόρδιου δεσμού», με την απαγκίστρωση
της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τις δυσβάσταχτες σήμερα,
ασφαλιστικές υποχρεώσεις και, παράλληλα, κατοχύρωση της υγείας
και πρόνοιας για ΟΛΟΥΣ τους μηχανικούς και τα μέλη οικογενειών
τους, ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ.
Στο «δια ταύτα»:
Απαιτείται μία διαδικασία επίτευξης στο μέγιστο βαθμό,
«σύμπτωσης» στο διακύβευμα.
Απαιτείται περαιτέρω, η δημιουργία ενός «ενιαίου
μετώπου» για ένα άλλο ΤΕΕ, το ΤΕΕ που μπορεί να αποδεχτεί τα
εγγύτερα ερεθίσματα και αγωνίες των αγωνιζομένων μηχανικών.
Απαιτείται η υπέρβαση προσωπικών εμμονών,
παραταξιακών λογικών και, επιμονής σε πολιτικές, σχήματα και
συμβολισμούς του παρελθόντος που, ξεπεράστηκαν ήδη, στη
συνείδηση των μηχανικών.
Πολιτικά βέβαια, πάντα, και όχι απολιτικά.
Με ένα πλαίσιο πολιτικό και, με το βλέμμα στραμμένο
στην αγωνία του μηχανικού, πρέπει να διαμορφωθούν ανοικτά
εκλογικά σχήματα που μπορεί και να ξεπερνούν δεδομένα όρια,
να καταστήσουν ιστορία χρήσιμη αλλά, όχι αναγκαία σήμερα,
σχήματα και σύμβολα και, να οδηγήσουν το ΤΕΕ και τους
μηχανικούς αλλά, και τη χώρα, στο ΜΕΛΛΟΝ!
			Με φιλικούς χαιρετισμούς,

			ΚωνσταNτίνος Διαμάντος
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΤΑΦΡΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΛΆΡ

Το ΤΕΕ για το νέο μεγάλο Πάρκο
*Δέκα βελτιωτικές προτάσεις και πρωτοβουλία για την ονοματοθεσία
Επίσκεψη για ενημέρωση επί των εργασιών στο Πάρκου
που κατασκευάζεται στην έκταση της πρώην τάφρου Χατζηχαλάρ
πραγματοποίησε κλιμάκιο του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας.
Το αποτελούσαν ο πρόεδρος Κων. Διαμάντος τα μέλη
της ΔΕ Κων. Ιακωβάκης και Δημήτρης Χύτας, ο πρόεδρος
Θωμάς Παρασκευάς, ο ταμίας Αθανάσιος Σακκάς και τα μέλη
του συλλόγου αρχιτεκτόνων Κωστής Κανέλλος και Νέστορας
Κανέλλος. Ο ανάδοχος του έργου, ο μηχανικός Ναπολέων
Παλάντζας και οι συνεργάτες του ενημέρωσαν για την πορεία του
έργου.

		
		Δήλωση Διαμάντου

Το ιστορικό

Αμέσως μετά την επίσκεψη ο πρόεδρος του ΤΕΕ έκανε την ακόλουθη δήλωση: Επισκεφθήκαμε σήμερα, ένα σημαντικό έργο
που συντελείται στην πόλη μας. Ένα νέο, μεγάλο πάρκο, έκτασης 61 στρεμμάτων που μετατρέπει, την πρώην τάφρο Χατζηχαλάρ σε ένα
δια-συνοικιακό «πνεύμονα» πρασίνου και αναψυχής. Και είναι σημαντικό να τονισθεί ότι, το 84%, δηλαδή 51.000 μ² της επιφάνειας του
πάρκου θα είναι φυτεμένη. Ποσοστό που θα θέλαμε να είναι ακόμα μεγαλύτερο εφόσον πρόκειται για πάρκο και όχι για πλατεία.
Είμαστε , καταρχάς, ικανοποιημένοι από την πρόοδο των εργασιών του συγκεκριμένου έργου και, από την φιλότιμη προσπάθεια
που καταβάλει ο συνάδελφος μας εργολήπτης, υπερβαίνοντας πολλές φορές και τις συμβατικές του υποχρεώσεις, με μεράκι και αγάπη
προς όφελος του έργου και της πόλης. Αποκομίσαμε όμως και, σοβαρό προβληματισμό πάνω σε 10 συγκεκριμένα θέματα:

1.
Η κατάθεση ιδεών, μέσα από τη διαγωνιστική
διαδικασία, αφορούσε όλη την έκταση που διατρέχει όλες τις
συνοικίες, από την οδό Καρδίτσης – Ηπειρώτικα μέχρι και την οδό
Ιωαννίνων, ακόμα και μέχρι το ποτάμι- Άγιος Θωμάς. Αποτελούσε
δηλαδή, μία ολοκληρωμένη χωρικά παρέμβαση μέσα από μία
ολιστική αντιμετώπιση. Δυστυχώς, η γνωστή «πεπατημένη» του
«κόψε-ράψε» με βάση τον προϋπολογισμό έδωσε το σημερινό
μέγεθος έργου. Θα έπρεπε, να υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη, με
γνώση των απαιτούμενων συνθηκών – απαλλοτριώσεων, πράξεων
αναλογισμού- έτσι ώστε, η ένταξη του έργου να έχει συνέχεια.
Όλες οι συνοικίες να ωφεληθούν άμεσα και να ενταχθούν στην
λειτουργία του συνολικού πάρκου.
2.
Πρέπει να αποκτήσει την τελική της μορφή,
άμεσα, και η οδός Εχεκρατίδα. Έτσι ώστε, η προσβασιμότητα
προς το πάρκο να είναι ασφαλής, ελεγχόμενη και, η κυκλοφορία
εναλλακτική-ποδήλατο, ΜΜΜ.
3.
Η προσβασιμότητα προς το πάρκο πρέπει να
γίνεται από κάθε πλευρά του και δρόμο.
4.
Πρέπει να προβλεφθεί χώρος στάθμευσης.
Υπήρχε στον αρχικό σχεδιασμό.
5.
Πρέπει να ενταχθεί στο πάρκο και η δημοτική
έκταση και η έκταση της Περιφέρειας επί της οδού Καρδίτσης,
όπου προβλέπεται κτίριο που λόγω συνθηκών δεν μπορεί και δεν
πρέπει να γίνει με τον σχεδιασμό της υπάρχουσας μελέτης, αλλά
και ο Κοινόχρηστος Χώρος και η υπόλοιπη δημοτική έκταση στο
πίσω μέρος του πάρκου.

6.
Πρέπει να προβλεφθούν οι αναγκαίες
υποστηρικτικές υποδομές για τους επισκέπτες, δηλαδή χώροι
υγιεινής, μικρό αναψυκτήριο, χώρος πρώτων βοηθειών.
7.
Να υπάρξει βελτιστοποίηση των συνθηκών
προσβασιμότητας και λειτουργίας στο πάρκο των ευπαθών
ομάδων- ΑΜΕΑ και των οχημάτων άμεσης ανάγκης.
8.
Το πάρκο πρέπει να έχει «ζωντανή διαρκή
λειτουργία». Αυτό σημαίνει ότι, πρέπει να αποκτήσει δομές και
υποδομές που θα προσελκύουν τους πολίτες και, ιδιαίτερα, να είναι
φιλόξενο σε εκπαιδευτική παρουσία, σε αθλητική ενασχόληση
και σε πολιτιστική δημιουργία. Υπάρχουν χώροι όπου, μπορεί και
πρέπει, να αναπτυχθούν αθλητικές υποδομές.
9.

Πρέπει να ενταχθούν στο πάρκο χρήσεις
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος
λειτουργίας του και να αποτελεί και κίνητρο για τις εκπαιδευτικές
εκδρομές.

10.

Στο σημαντικό ζήτημα της συντήρησης,
με συνεισφορά και στη φύλαξη σε ένα βαθμό, πέραν των
συνηθισμένων λύσεων που απαιτούν σημαντικό κόστος, πρέπει
να εξετασθεί και ο εναλλακτικός τρόπος της «αναδοχής». Μπορεί
ένα σχολείο, μία τάξη, μία πολιτιστική ομάδα, μία περιβαλλοντική
ομάδα πολιτών, ευαισθητοποιημένη να γίνει «ανάδοχος» σε ένα
συγκεκριμένο τμήμα πχ αυτό των οπωροφόρων, ή του μικρού
ανοιχτού θεάτρου, με ευθύνη συντήρησης και φύλαξής του.
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Με την ευκαιρία της επίσκεψής μας, συνέχισε ο πρόεδρος του
Τμήματος, οφείλω να τονίσω – και να θυμίσω σε ορισμένους- τα εξής
ιστορικά στοιχεία, σημαντικά, για το έργο αυτό:
1.
Είναι ένα έργο «συνεργασίας».
Από το ξεκίνημά του όταν, με συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων
με το ΤΕΕ/ΤΚΔΘ, προκηρύχθηκε- και ολοκληρώθηκε με επιτυχία«διαγωνιστική διαδικασία ιδεών» για εκδήλωση ενδιαφέροντος
για την υποβολή προτάσεων- ιδεών αξιοποίησης και σχεδιασμού
λύσεων διερεύνησης και ένταξης της Τάφρου Χατζηχαλάρ στον
πολεοδομικό ιστό της Λάρισας. Δόθηκε έτσι, η δυνατότητα σε όλους
τους αρχιτέκτονες, σε συνεργασία και με άλλες ειδικότητες μηχανικών
της Θεσσαλίας αλλά, και σε τελειόφοιτους φοιτητές των Πολυτεχνικών
Σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να ξεδιπλώσουν το ταλέντο
τους.
Αλλά, και η συνεργασία υπήρξε και στη συνέχεια. Όταν, οι
βραβευμένοι Αρχιτέκτονες, έκτακτα απασχολούμενοι στο Δήμο,
με μοναδικό αντικείμενο την εκπόνηση της οριστικής μελέτης, σε
συνεργασία με τους έμπειρους και καταξιωμένους συναδέλφους
μηχανικούς και γεωτεχνικούς της Τεχνικής Υπηρεσίας και της
Γεωτεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, ολοκλήρωσαν το μελετητικό μέρος.
Το συμπέρασμα – που είναι και πεποίθησή μας- είναι πως, η συνεργασία
του Δήμου με τους φορείς πρέπει να είναι διαρκής διότι, μόνο αποδοτική
για την πόλη μπορεί να είναι.

2.
Οι «πραγματικοί πρωταγωνιστές» του σημαντικού αυτού εγχειρήματος.
Προφανώς, απετέλεσε σημαντική πρωτοβουλία του Δήμου η εξασφάλιση της έκτασης από την 1η Στρατιά. Όπως σημαντικό ήταν και, η
αποδοχή από τον Δήμο της διαγωνιστικής διαδικασίας στην πάγια πρόταση του ΤΕΕ (2η στα τελευταία 16 χρόνια). Και σημαντικό ότι, το
ΤΕΕ ανταποκρίθηκε. Και βέβαια, σημαντική και, η κατά προτεραιότητα, ενέργεια του Περιφερειάρχη να εντάξει και να χρηματοδοτήσει
το έργο.
Όμως, οι «πραγματικοί πρωταγωνιστές» είναι: Οι 30 αρχιτέκτονες (και λοιπές ειδικότητες) που έλαβαν μέρος. Οι συνάδελφοι της
Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε από το Τ.Ε.Ε (σύμφωνα με την 203/2006 απόφαση), για να συντάξει το τεύχος της διαγωνιστικής
διαδικασίας (με αντικείμενο τη σύνταξη Τεύχους προδιαγραφών και όρων συμμετοχής)και συγκροτήθηκε από τους Ασημίνα Αϊβαλιώτου
(αρχιτέκτονας μηχανικός), Ευάγγελο Μπεκερτζή (αρχιτέκτονας μηχανικός), Μαρία Νικολαΐδου (μηχανικός Χωροταξίας – Πολεοδομίας
– Περιφ. Ανάπτυξης, MSc). Οι αρχιτέκτονες των οποίων αξιολογήθηκαν οι προτάσεις τους και βραβεύθηκαν ή εξαγοράσθηκαν.
Συγκεκριμένα, τα βραβεία (δεν δόθηκε Α’ & Β’) δόθηκαν στους παρακάτω αρχιτέκτονες μηχανικούς για τις μελέτες τους: Γ΄ Βραβείο :
Δέσποινα Παυλίδου και Νέστωρ Κανέλλος. Δ΄Βραβείο: 1) Βασιλική Αγοραστίδου 2) Αντώνιος Μόρας. Ενώ έγιναν και εξαγορές μελετών
των: Σακκά Αθανάσιου, Παπαδιαμαντόπουλο Βασίλη και Χατζηευφραιμίδη Σταύρο
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Οι καταξιωμένοι συνάδελφοι που, με την συμμετοχή τους στην Επιτροπή Αξιολόγησης και, την σημαντική και ανιδιοτελή συμβολή
τους στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας με επιτυχία και εγκυρότητα: Πάνος Σταθακόπουλος –Καθηγ. Αρχιτεκτονικής
Σχολής ΑΠΘ, Άγγελος Κότιος- Καθηγ. Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Θωμάς Παρασκευάς- πρόεδρος του Συλλόγου
Αρχιτεκτόνων, Λάμπρος Κίσσας- πρόεδρος του συλλόγου Μηχανικών Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, Δημήτρης
Σαμσαρέλος- αρχιτέκτονας, Μίνα Αϊβαλιώτου- αρχιτέκτονας , Δ/τρια της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου, Λίλη Γιοβρή - αρχιτέκτονας,
προϊσταμ. του Τμήματος Νέων Έργων του Δήμου Λαρισαίων.
3.
Είναι ένα έργο «Διαγωνιστικής διαδικασίας κατάθεσης ιδεών».
Για το ΤΕΕ είναι πάγια η θέση ότι, σε όλα τα έργα δημόσιου συμφέροντος και σημασίας για την πόλη, πρέπει να υπάρχει διαγωνιστική
διαδικασία που, δίνει τη δυνατότητα της πλουραλιστικής έκφρασης και, επιλογής βέλτιστης λύσης.

Ονοματοθεσία

«Πάρκο των Χρωμάτων»

Και ο Ντ. Διαμάντος κατέληξε: Η ιστορική ονομασία «Χατζηχαλάρ» αφορά την ανοιχτή
τάφρο. Όπως και το χωριό Ελευθεραί, πρώην Χατζηχαλάρ, και κάθε ιστορικό τοπωνύμιο μη
Ελληνικό άλλαξε, πρέπει και το μεγάλο αυτό πάρκο να αποκτήσει μία δική του ονομασία και,
να σταματήσει η αναφορά του ως Χατζηχαλάρ.
Το ΤΕΕ, ανοίγει μία δημόσια διαδικασία υποδοχής προτάσεων για την ονοματοθεσία του
πάρκου, που θα πρέπει να συνοδεύεται από πλήρη και σαφή αιτιολόγηση.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ

«Πάρκο των Χρωμάτων» προτείνεται από το ΤΕΕ να ονομαστεί αυτό που κατασκευάζει ο Δήμος
Λαρισαίων στην περιοχή της πρώην Τάφρου Χατζηχαλάρ.
Με αφορμή την επίσκεψη του δημάρχου και τις σχετικές ανακοινώσεις που έγιναν, ο πρόεδρος του ΤΕΕ
Κ&Δ Θεσσαλίας Ντ. Διαμάντος επισημαίνει σε δήλωσή του: Στην πρόσφατη επίσκεψη κλιμακίου του ΤΕΕ
στο εξελισσόμενο έργο του νέου πάρκου θέσαμε και το ζήτημα της ονομασίας του. Είναι θετικό ότι, στην
πρόσφατη επίσκεψη του, ο δήμαρχος προσχώρησε στην άποψη αυτή. Όμως, η διαδικασία με την οποία
θα λάβει το όνομά του το πάρκο αυτό-το οποίο, στην ολοκληρωμένη του μορφή και όχι στο τμήμα που
τώρα υλοποιείται, θα είναι πράγματι, ένα σημαντικό έργο- δεν διατυπώθηκε. Φυσικά, μία διαδικασία που
προτάθηκε από μας είναι η «ανοιχτή διαδικασία» υποβολής προτάσεων.
Ταυτόχρονα, θα υπενθυμίσω και την τυπική και ηθική υποχρέωση του Δήμου να ερωτηθεί η γνώμη
των μελετητών που συμμετείχαν στην Διαγωνιστική Διαδικασία (πάντα σε κάθε έργο, πόσο δε, σε ένα
που προηγήθηκε διαγωνιστική διαδικασία). Ιδιαίτερα βαρύνουσα άποψη θα έλεγα ότι έχει η άποψη
των 3 πρώτων βραβευμένων αρχιτεκτόνων που, έκτακτα απασχολούμενοι στο Δήμο με μοναδικό
αντικείμενο την εκπόνηση της οριστικής μελέτης σε συνεργασία με την Τεχνική υπηρεσία, ολοκλήρωσαν
το μελετητικό μέρος. Και αυτοί είναι οι Δέσποινα Παυλίδου & Νέστορας Κανέλλος (μελετητές Γ’ βραβείου)
και Βασιλική Αγοραστίδου (μελετήτρια Δ’ βραβείου)
Η πρόταση λοιπόν, που στηρίζεται στη φιλοσοφία της μελέτης είναι «Το Πάρκο των Χρωμάτων». Μία
πρόταση της μελετήτριας Βασιλικής Αγοραστίδου, η οποία το θεωρεί από την αρχική του σύλληψη μία
εμπειρική άσκηση-περιπλάνηση στα χρώματα της φύσης μέσα από τις εποχές. Κάτι που κατά τη γνώμη
της, οι φυτοτέχνες έχουν τηρήσει σε μεγάλο βαθμό στη μελέτη εφαρμογής. Όπως τα οπορωφόρα, που
αποτελούν μέρος της άσκησης αυτής. Υποστηρίζει δε ότι, επικοινωνιακά, το συγκεκριμένο όνομα μπορεί
να υπερβεί κατά πολύ τα όρια του τοπικού και, με συγκεκριμένες υποστηρικτικές χρήσεις- δράσεις να
καταστήσει το πάρκο αξιόλογο σημείο αναφοράς.
Προσωπικά, και σέβομαι αλλά, και βρίσκω πολύ ευρηματικό και εύστοχο το όνομα που προτείνει
η συνάδελφος Βασιλική Αγοραστίδου, το οποίο και το υποστηρίζω. Θα πρόσθετα, μόνο με τη σύμφωνη
γνώμη της, αν δεν «αλλοιώνω» τη φιλοσοφία της πρότασής της, ότι θα μπορούσε «εσωτερικοί τομείς» του
πάρκου, διακριτοί σύμφωνα με τη μελέτη, να έχουν επιμέρους ονομασία που να συνάδει βέβαια με την
ονομασία του πάρκου (πχ σημαντικών ανθρώπων των τεχνών που το «χρώμα» θα είναι χαρακτηριστικό
τους).
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ΜΕ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Προσωρινή αναστολή λειτουργίας

Σύσκεψη για το Αρχαίο Θέατρο Λάρισας

*Για να μην κλείσει οριστικά και για να προστατευτεί η αξιοπρέπεια των μηχανικών

Σε σειρά κινητοποιήσεων μετείχε το προηγούμενο διάστημα το Τμήμα επιχειρώντας να
προστατεύσει την ύπαρξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και να αναστείλει τις πολιτικές που εξουθενώνουν
τους μηχανικούς. Μεταξύ αυτών η αναστολή της λειτουργίας του επί διήμερο , μετά από ομόφωνη
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του.
Στη σχετική ανακοίνωση επισημαίνεται: Πρόκειται για «προειδοποιητική αναστολή» ως αντίδραση
απέναντι σε ενέργειες και πολιτικές που στοχευμένα, ειδικά τα 3 τελευταία χρόνια, υποβαθμίζουν τον
ιστορικό ρόλο του ΤΕΕ και το οδηγούν σε οριστικό κλείσιμο αλλά και υποβαθμίζουν και εξαθλιώνουν
επιστημονικά, επαγγελματικά και κοινωνικά τον επιστήμονα Έλληνα διπλωματούχο μηχανικό. Πολιτικές
που αναφέρονται συγκεκριμένα:
1.

Στο «τέλμα» και στη «βύθιση» κάθε επαγγελματικού αντικειμένου του μηχανικού, με άμεσο αποτέλεσμα αφενός, την
απαξίωση και την ανεργία, και αφετέρου, τον «εξοστρακισμό» των Ελλήνων μηχανικών εκτός Ελλάδος.
2.
Στην εξόφθαλμα άδικη «αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών σύνταξης και υγείας» των μηχανικών όταν, σε άλλες
κοινωνικές ομάδες έχουμε μείωση, την ίδια στιγμή που, ταυτόχρονα, μειώνονται οι συντάξεις τους και, «εξισώνονται προς τα
κάτω» οι παροχές υγείας με την ένταξη στον καταχρεωμένο ΕΟΠΥΥ.
3.
Στην «υφαρπαγή» των αποθεματικών του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ & ΚΥΤ προκειμένου να καλυφθούν «ελλείμματα» και
ανάγκες άλλων ταμείων που, οι διοικήσεις τους, διαχρονικά με τις εκάστοτε κυβερνήσεις, τα «βύθισαν» στα χρέη, μέσω
παιχνιδιών ομολόγων και άλλων κινήσεων. και, στη μία διασφάλιση επιστροφής τους.
4.
Στην «μη ενεργοποίηση του Κλάδου προνοιακών παροχών» του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με την έγκριση του κανονισμού
λειτουργίας του μέσω μίας Υπουργικής Απόφασης, τον οποίο και πληρώνουν οι μηχανικοί από το 2006 μαζί με την εισφορά
υπέρ ΟΑΕΔ από τον οποίο, δεν μπορούν να πάρουν ανταποδοτικά τίποτα.
5.
Στην «μη έγκαιρη απόδοση των νοσηλίων» από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι σήμερα στους μηχανικούς.
6.
Στην μη θεσμοθέτηση του όρου «άνεργος μηχανικός» ώστε, να μην πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και να έχει
«βοήθημα ανεργίας» για όλα τα χρόνια της ύφεσης που, αποδεδειγμένα είναι άνεργος.
7.
Στη μη «πλήρη ενεργοποίηση» του δικαιώματος για κάθε μηχανικό «αναστολής της άδειας άσκησης του
επαγγέλματος» για 5 χρόνια τα οποία, με συνδρομή του ταμείου, να είναι συντάξιμα.
8.
Στην μη απόδοση ενημερότητας υγείας για όλους τους μηχανικούς και τα προστατευόμενα μέλη για όλη τη διάρκεια
της ύφεσης.
9.
Στην μη θεσμοθέτηση ασφαλιστικής ενημερότητας για 2 τουλάχιστον χρόνια ώστε, να μην αποκόπτονται από το
επάγγελμα οι μηχανικοί.
10.
Στην κατάργηση των θεσμοθετημένων πόρων του ΤΕΕ που προέρχονταν από τους ίδιους τους μηχανικούς και μόνο,
μέσα από το παραγωγικό τους έργο και τις νόμιμες απολαβές τους, που σημαίνει ότι, έτσι, καταργήθηκαν το 60% και πλέον
των εσόδων του ΤΕΕ.
11.
Στην αδυναμία που οδηγείται το ΤΕΕ, μεθοδευμένα, να μην μπορεί να επιτελέσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες που
ανέλαβε για λογαριασμό της πολιτείας και της κοινωνίας, λόγω έλλειψη πόρων και προσωπικού.
12.
Στη μη έγκριση του προϋπολογισμού του ΤΕΕ από το εποπτεύον Υπουργείο Ανάπτυξης-Υποδομών & Μεταφορών
με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου, όταν το ΤΕΕ κατέθεσε από τον Δεκέμβριο του 2012 τον εγκεκριμένο από την
Κεντρική Αντιπροσωπεία προϋπολογισμό. Αποτέλεσμα αυτού είναι, η αδυναμία έκδοσης εντολής πληρωμής κάθε δαπάνης
πλην μισθοδοσίας, καθότι αυτό, θα συνιστούσε για τον Πρόεδρο «παράνομη ποινική πράξη» , με συνέπεια όμως, από την
άλλη, της έκθεσης του κύρους του ΤΕΕ.

Σύσκεψη των εμπλεκομένων φορέων με θέμα την ολοκλήρωση και πλαίσιο λειτουργίας του Αρχαίου Θεάτρου
της Λάρισας ανήγγειλε ότι θα διοργανώσει το Τμήμα μετά τη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε με αφορμή τη
διοργάνωση συναυλίας στο χώρο από τον Δήμο Λαρισαίων.
Στη σχετική πρόσκληση αναφέρεται:
Το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας αποτελεί για την πόλη και τους Λαρισαίους το σημαντικότερο Πολιτιστικό
Μνημείο. Μία πόλη που έχει «στα σπλάχνα της», μέσα στον αστικό ιστό του ιστορικού της κέντρου, ένα τέτοιο
μνημείο δεν είναι απλά τυχερή. Είναι και υποχρεωμένη να το ολοκληρώσει και να το αποδώσει σε όποια χρήση,
με τεχνοκρατική υπευθυνότητα και τον απαιτούμενο πολιτισμικό σεβασμό. Η πορεία της ολοκλήρωσης αλλά,
και η λειτουργία (επισκεψιμότητα – εκδηλώσεις) του Αρχαίου Θεάτρου αποτελεί υπόθεση όλων των πολιτών.
Αποτελεί όμως, και θεσμική υποχρέωση όλων των φορέων να συμβάλλουν σ’ αυτό.
Στo πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ/ΚΔ Θεσσαλίας, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για μία ευρεία σύσκεψη των
εμπλεκόμενων φορέων με θέμα: «Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας – ολοκλήρωση και πλαίσιο λειτουργίας».
Στη σύσκεψη καλούνται να συμμετέχουν, συμβάλλοντας στην ενημέρωση αλλά και καταθέτοντας και τις απόψεις
και προτάσεις σας επί του θέματος οι: Αθανάσιος Τζαφάλιας πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Αρχαίου
Θεάτρου, Ανθή Μπάτζιου-Ευσταθίου προϊσταμένη ΙΕ΄ Εφορίας Προϊστορικών Αρχαιοτήτων, Σταυρούλα Σδρόλια
προϊσταμένη 7ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, Μάριος Ξηρομερίτης πρόεδρο προσωρινής ΔΕ συλλόγου
Φίλων Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας και Ευαγγελία Γιοβρή διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Λαρισαίων.
Καλείται επίσης και ο δήμαρχος Λαρισαίων Κ. Τζανακούλης, ενώ η πρόσκληση κοινοποιήθηκε και στον
περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό, από τον οποίο ζητείται να θέσει τη σύσκεψη υπό την αιγίδα του και
πέραν της παρουσίας του νε μεριμνήσει ώστε να εκπροσωπηθεί σε πολιτικό και υπηρεσιακό επίπεδο και το
Υπουργείο Πολιτισμού.

		

Σε παρέμβαση στο υπουργείο Πολιτισμού προχώρησε ο πρόεδρος του Τμήματος Ντ. Διαμάντος, ο οποίος με
αφορμή τη συναυλία που είχε αναγγείλει ο Δήμος Λαρισαίων στο Αρχαίο Θέατρο, απέστειλε στον υπουργό Πάνο
Παναγιωτόπουλο την ακόλουθη επιστολή:
Το Α’ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας αποτελεί για την πόλη και τους Λαρισαίους το σημαντικότερο Πολιτιστικό
της Μνημείο.
Αποτελεί ταυτόχρονα, ένα μνημείο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ενταγμένο, μοναδικά,
«στα σπλάχνα της πόλης», μέσα στον αστικό ιστό του ιστορικού της κέντρου.
Η διαχρονική πορεία της αποκάλυψης του οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Κύρια όμως, οφείλεται
στην επιμονή κάποιων ανθρώπων- με κυρίαρχη παρουσία υπηρεσιακούς παράγοντες της αρμόδιας ΙΕ’ Εφορείας
Κλασσικών Αρχαιοτήτων- που, επί δεκαετίες, πέρα από την Επιστήμη και το επάγγελμα, το είχαν θέσει ως
«υπόθεση ζωής».

Τα ζητήματα αυτά, είναι ζητήματα «επιβίωσης» και «αξιοπρέπειας» για τον Έλληνα μηχανικό, που
αναδείχθηκε – με πρόσφατη έγκυρη μέτρηση του δείκτη ανταγωνιστικότητας 60 χωρών στην 5η θέση.
Καθώς και για το ΤΕΕ που η ιστορική του καταξίωση τόσο στον Ελλαδικό χώρο-χρόνο όσο και στο
Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο γίγνεσθαι κατέχει περίοπτη θέση και τυγχάνει καθολικής αναγνώρισης. Για την
Ελλάδα, η πολιτική, κοινωνική και αναπτυξιακή της πορεία είναι «μονόδρομος». Και διέρχεται μέσα από το
επιστημονικό και παραγωγικό έργο του μηχανικού σε κάθε τομέα. Δεν απεμπολούμε την ιστορικότητα & το
ρόλο μας, δεν απεμπολούμε την επιστημονική μας ιδιότητα, δεν απεμπολούμε την αξιοπρέπειά μας.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Στον υπουργό Πολιτισμού για το Αρχαίο Θέατρο

09

#84

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Στην πορεία αυτή, και το ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας, θεσμικά, συνέβαλλε καθοριστικά όταν, το 2001, ανταποκρινόμενο σε
αίτημα της αρμόδιας ΙΕ΄ Εφορείας Κλασσικών Αρχαιοτήτων με τον τότε, Προιστάμενο κ Αθ. Τζιαφάλια, με ομόφωνη απόφαση της ΔΕ μετά
από πρόταση του τότε, Προέδρου Π. Ηλιάδη, συνέστησε Επιστημονική Ομάδα Εργασίας.
Το πόρισμα (συνημμένο) που απέδωσε η ΕΟΕ του ΤΕΕ/ΤΚΔΘ σχετικό με την μελέτη, συντήρηση και, ανάδειξη του Α’ Αρχαίου
Θεάτρου Λάρισας, αφενός, απέδωσε την καταγραφή των τεχνικών ζητημάτων που συνδέονται με την πλήρη αποκάλυψη του και, τη
διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους, αφετέρου, απετέλεσε την τεκμηρίωση για την ένταξη στο Γ’ ΚΠΣ με τη χρηματοδότηση του
1,5 δις δρχ (4,4 εκ ευρώ)
Η ολοκλήρωση του Α’ Αρχαίου Θεάτρου είναι επιβεβλημένο να επιτευχθεί άμεσα. Λόγω της σημασίας, της εμβέλειας και της
μοναδικότητας του μνημείου, δεν είναι μία τοπική υπόθεση αλλά, αναδεικνύεται πολιτισμικά, ως μία υπόθεση Εθνικής σημασίας. Και σ’
αυτό, πέραν της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, κεντρικά και περιφερειακά, όλοι οι φορείς και όλοι οι πολίτες πρέπει να συμβάλλουμε και
να βοηθήσουμε με κάθε δυνατό τρόπο. Οι ανασκαφές για την αποκάλυψη του που ξεκίνησαν το 1910, με τον τότε έφορο Αρχαιοτήτων
Απόστολο Αρβανιτόπουλο, και έφεραν στο φως ένα μέρος της σκηνής, πρέπει να καταλήξουν άμεσα, στην πλήρη αποκατάσταση όλων
των μερών του και στην ολοκληρωμένη παρουσία του.
Η επαναλειτουργία (επισκεψιμότητα- εκδηλώσεις) του Α’ Αρχαίου Θεάτρου θα πρέπει να διέπεται από ένα «πλαίσιο» το οποίο και,
θα διασφαλίζει τις παραμέτρους της προσβασιμότητας, της ασφάλειας, των τεχνικών προδιαγραφών και, της άρτιας, από κάθε άποψη,
υποδοχής του κοινού.
Ταυτόχρονα βέβαια, με την δέουσα προβολή που θα το αναδεικνύει και, τη διασφάλιση της ποιότητας και του κύρους των
προγραμματισθέντων εκδηλώσεων που, θα πρέπει να αποδίδουν σεβασμό και, να εναρμονίζονται με την μοναδική αξία του μνημείου.
Όλα τα παραπάνω, θα προσδώσουν στη Λάρισα και στην Ελλάδα, σημαντική προστιθέμενη αξία στην υπόθεση του Πολιτισμού
αλλά, και της, εν γένει, αναπτυξιακής διαδικασίας.

Στεκόταν πάνω από έναν αιώνα στη
γωνία Κενταύρων και Ηφαίστου .
Οι μπουλντόζες χρειάστηκαν μόλις
λίγες ώρες…

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Κατατέθηκε στα μέσα Αυγούστου, στην ΙΕ’ Εφορεία Κλασσικών Αρχαιοτήτων που έχει έδρα τη Λάρισα και, η οποία το διαβίβασε
αρμοδίως, στην αρμόδια κεντρική διεύθυνση ώστε, να εισαχθεί στο ΚΑΣ, αίτημα του Δήμου Λαρισαίων, για διεξαγωγή μίας εκδήλωσης
στο Α’ Αρχαίο Θέατρο, που, «διοργανωτής» τελικά, (χωρίς να αναφέρεται και, ως ο αιτών) είναι ο ΜΕΣ Κοιλάδας «Ο ΦΑΡΟΣ» και, ο Δήμος
Λαρισαίων την θέτει «υπό την αιγίδα του».
Μία εκδήλωση στην οποία θα εμφανισθεί μία «νέα διασημότητα» που προσεκλήθη χωρίς ούτε το θεσμικό όργανο της πόλης (Δ.Σ.),
ούτε οι φορείς της πόλης, ούτε κάποια εντεταλμένη επιτροπή ειδικών και προσωπικοτήτων πολιτισμού να εισηγηθεί και να αποφανθεί για
τη δυνατότητα αλλά, και για το «πλαίσιο» του σύγχρονου ανοίγματος και λειτουργίας του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου της Λάρισας.
Μία εκδήλωση που «διαφημίσθηκε» ως, το «άνοιγμα του Θεάτρου μετά από 18 αιώνες» (σας επισυνάπτω δημοσίευμα του δελτίου
τύπου).
Μάλιστα, έχουν «τυπωθεί» (και όχι «εκδοθεί») και εισιτήρια (σας το επισυνάπτω), με αντίτιμο «τιμή εισόδου» 10 ευρώ ( το οποίο
και δεν αναφέρθηκε στην αίτηση) και, ημερομηνία 27/8/2013 η οποία, με νεώτερη ανακοίνωση (σας την επισυνάπτω) του «διοργανωτή»
μεταφέρεται για την ημερομηνία 4/9/2013.
Είναι εύλογη βέβαια η απορία, πως ο «διοργανωτής» με τη συνδρομή του Δήμου Λαρισαίων (που έχει θέσει υπό την αιγίδα του την
εκδήλωση) προβαίνει σε, εκ νέου, προσδιορισμό για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης για την 4/9/2013 όταν, από πληροφορίες, η συνεδρίαση
του ΚΑΣ προσδιορίζεται για την 3/9/2013 και, είναι δεδομένη εκ του νόμου, η τυπική και, ουσιαστική διαδικασία εξέτασης ενός θέματος
και, έκδοσης της απόφασης!
Δηλαδή, με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του ΚΑΣ, τα προς γνωμοδότηση θέματα υποβάλλονται στο Συμβούλιο από τις
αρμόδιες Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. Η συζήτηση των θεμάτων γίνεται με βάση την ημερήσια διάταξη, η οποία
συντάσσεται από το Τμήμα Γραμματείας του Συμβουλίου, κατόπιν εισηγήσεως των αρμοδίων Διευθύνσεων, και υπογράφεται από τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου, Γενικό Γραμματέα Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Μετά τη συζήτηση ενός θέματος, ο φάκελος της υπόθεσης επιστρέφεται στην αρμόδια Διεύθυνση και συμπληρώνεται με τη
Γνωμοδότηση, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
Ακολουθεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης επί του ζητήματος.
Η ανακοίνωση του «διοργανωτή» με την ανοχή του, «υπό την αιγίδα του», Δήμου Λαρισαίων, προφανώς, «προκαταβάλει» και,
κατά συνέπεια, προσβάλει κάθε έννομη διαδικασία πολιτικής και υπηρεσιακής διαδικασίας καθώς και, κάθε επιστημονική δεοντολογία.
Με τη θεσμική μου ιδιότητα ως Πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και, την επιστημονική μου ιδιότητα και εμπειρία ως
διπλ. Πολιτικός Μηχανικός καθώς και, με την ιδιότητα του πολίτη – δημότη της Λάρισας, που τυγχάνει να είμαι και εκ των ιδρυτικών μελών
του «Πολιτιστικού Συλλόγου Φίλων του Α’ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας», το συγκεκριμένο θέμα με αφορά άμεσα.
Ζητώ λοιπόν, να γίνει σεβαστό το δικαίωμα να παρίσταμαι στη σχετική Συνεδρίαση του ΚΑΣ, όποτε, και αν, τεθεί ως θέμα στην
ημερήσια διάταξή του. (σύμφωνα με τον ορισμό του ΦΕΚ 70/Β/20-1-04 «Οργάνωση και Λειτουργία των Συμβουλίων» του Ν. 3028/2002,
άρθρο 2, 6, 7 και 52 παρ. 6: «Κοινοί Κανόνες για τη συγκρότηση και λειτουργία των Συμβουλίων») και, να καταθέσω την άποψή μου κατά
τη διάρκεια της εξέτασης του. (Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20-1-04)
.
Η θέση μου, την οποία εκ των προτέρων σας κάνω γνωστή, σχετικά με την υποβληθείσα αίτηση για τη συγκεκριμένη εκδήλωση
στο χώρο του Α΄ Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας, είναι αρνητική για πολλούς λόγους.
Ο «διοργανωτής» και, ο «υπό την αιγίδα του» Δήμος Λαρισαίων, μπορούν να προβούν στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης με
την εν λόγω καλλιτέχνιδα (δεν είμαι υπέρ της ακύρωσής της, γενικά) σε άλλο χώρο θέασης και ακρόασης.
Ζητώ από σας, να παρέμβετε, τόσο εκ της ευθύνης που απορρέει από τη θεσμική σας ιδιότητα, προστατεύοντας το κύρος
του Πολιτιστικού Μνημείου της πόλης μας όσο, και με βάση τις επιστημονικές και επαγγελματικές σας ιδιότητες στις οποίες και
διακριθήκατε ιδιαίτερα (ως νομικός και ως δημοσιογράφος), διαφυλάσσοντας τη νομιμότητα και την δεοντολογία αλλά, και ως
Πολιτικός Μηχανικός, διασφαλίζοντας τα τεχνικά δεδομένα ασφάλειας ( στατικότητας και προσβασιμότητας) τόσο του κοινού
όσο και, του μνημείου.
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ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΗΚΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1900 ΣΤΗΝ
ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ-ΗΦΑΙΣΤΟΥ
Μόλις πριν τρία χρόνια είχε κριθεί διατηρητέο…
Έντονη αντίδραση από το Τμήμα και τον σύλλογο αρχιτεκτόνων

Ένα ακόμη παλιό κτίριο της Λάρισας, έπεσε θύμα «των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων». Οι μπουλντόζες έδρασαν
αιφνιδίως στη γωνία Κενταύρων και Ηφαίστου κατεδαφίζοντας και στέλνοντας στη λήθη του χρόνου, το διώροφο κτίριο
που στεκόταν εκεί από το 1900 περίπου.
Εντονότατη ήταν η αντίδραση του συλλόγου αρχιτεκτόνων αλλά και του προέδρου του Τμήματος δια του
προέδρου του, ο οποίος χρέωσε ευθύνες στη δημοτική αρχή της Λάρισας.

Ο Ντ. Διαμάντος

Επικρίνοντας το υπουργείο για μεθοδεύσεις που άλλαξαν την απόφαση χαρακτηρισμού του κτιρίου, ο πρόεδρος
του Τμήματος Ντ. Διαμάντος χρεώνει σοβαρές ευθύνες στο Δήμο Λαρισαίων που αντί να αντισταθεί διευκόλυνε τη
διαδικασία, σημειώνοντας σε δήλωσή του: «Δεν πέρασαν παρά λίγες μέρες όταν, με άλλη αφορμή, επανέφερα την,
διαχρονικά εκπεφρασμένη, άποψη του ΤΕΕ για την ανάγκη μίας «ολιστικής θεώρησης» και «αποτελεσματικής και διαρκούς
αντιμετώπισης» της Πολεοδομίας και της Αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
Μέσα από ένα ειδικό φορέα-ινστιτούτο όπου, Δήμος και φορείς της πόλης θα παρακολουθούν συστηματικά και, μέσα
από μία δυναμική διαδικασία, τα πολεοδομικά θεσμικά εργαλεία της πόλης. Την υλοποίησή τους και τις αστοχίες τους.
Θα δίνουν δε, και δεν θα απεμπολούν αλλά θα κερδίζουν, μάχες τόσο για τη διαφύλαξη της Αρχιτεκτονικής ιστορίας
και του αξιόλογου δομικού της πλούτου, όσο και για την ιστορική συνέχεια με επίτευξη νέου αξιόλογου Αρχιτεκτονικού
αποτυπώματος, τόσο μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία όσο, και κύρια, μέσα από Αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς των
δημοσίων κτιρίων.
Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, το κράτος- το ΥΠΕΚΑ μέσω του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικήςαποφασίζει για μας, μέσω «διαδρόμων» και «διαδρομών», αλλάζοντας την απόφαση που είχε λάβει για «χαρακτηρισμό
ως διατηρητέου κτιρίου» το νεοκλασικό επί των οδών Κενταύρων και Ηφαίστου.
Στην κατεύθυνση αυτή, δυστυχώς, για μία ακόμη φορά (με κορυφαία πράξη το Ξενία του αρχιτέκτονα Κωνσταντινίδη) ο
Δήμος όχι απλά δεν αντιστάθηκε, όχι απλά δεν συνεργάστηκε με τους τοπικούς φορείς, αλλά με αλλεπάλληλα έγγραφα
και παρεμβάσεις του προς το ΚΕΣΑ, «διευκόλυνε» ενισχύοντας με «έωλα επιχειρήματα» τον «αποχαρακτηρισμό» και την
κατεδάφιση. Εκδίδοντας και την διοικητική πράξη της άδειας κατεδάφισης.
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Για μία ακόμα φορά, ο Δήμος Λαρισαίων «γκρέμισε την ιστορική μνήμη και συνέχεια του Αρχιτεκτονικού πλούτου
της Λάρισας» μέσα από μία «πολιτικά ιδιοτελή» και «αβάσταχτης ελαφρότητας» πολεοδομική δημοτική πολιτική.
Δυστυχώς, στην δυσμενή εξέλιξη αυτή, δεν μπορώ να παραλείψω να «στηλιτεύσω» και τη στάση των συναδέλφων
Αρχιτεκτόνων που, με όποια ιδιότητα και αν εμπλέκονται στην υπόθεση, συνέβαλλαν στην αρνητική αυτή εξέλιξη».

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο σύλλογος αρχιτεκτόνων

Ευθύνες στη Δημοτική Αρχή που αδιαφόρησε εξυπηρετώντας συμφέροντα και σε μανδαρίνους του υπουργείου που
αποφάσισαν ελαφρά τη καρδία χρεώνει ο σύλλογος αρχιτεκτόνων Λάρισας για τον αποχαρακτηρισμό και κατεδάφιση
του διατηρητέου κτιρίου στην Κενταύρων και Ηφαίστου, όπου στεγαζόταν παλιότερα το «Καφενείο των Βλάχων».
Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος αρχιτεκτόνων σημειώνει: «Όταν σε ένα διατηρητέο κτίριο μπαίνουν κορδέλες
ασφαλείας και σημειώματα για έναρξη εργασιών σε κάθε πόλη της Ευρώπης θα σήμαινε ότι θα ξεκινήσουν εργασίες
αναστύλωσης. Δυστυχώς στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει αλλιώς. Έτσι την Παρασκευή όταν συναντήσαμε τυχαία
αυτή την εικόνα στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται στην οδό Κενταύρων & Ηφαίστου και είναι γνωστό με την
επωνυμία «καφενείο των Βλάχων» αμέσως το μυαλό μας πήγε στα χειρότερα. Γρήγορα ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων
Λάρισας ξεκίνησε να αναζητά πληροφορίες και σύντομα ανακάλυψε ότι με αίτηση των ιδιοκτητών το κτίριο
αποχαρακτηρίστηκε από διατηρητέο και στην συνέχεια βγήκε άδεια κατεδάφισης.
Η μόνη δυνατότητα που έμενε πλέον στον Σ.Α.Λ. ήταν να κινητοποιήσει όσο κόσμο μπορούσε μέσα από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης καθώς τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης εκείνες τις μέρες είχαν απεργία. Σαν συμβολική
κίνηση μαζευτήκαμε όσοι προλάβαμε το τελευταίο βράδυ πριν την κατεδάφιση μπροστά από το κτίριο για κάποιες
φωτογραφίες και τον τελευταίο χαιρετισμό!...
Προχθές το πρωί στην οδό Κενταύρων & Ηφαίστου δεν γκρεμίστηκε απλά ένα αξιόλογο κτίριο με μεγάλη
αρχιτεκτονική αξία αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας της Πόλης μας. Τα κομμάτια του χάρτη της ιστορικής μνήμης της
Λάρισας έχουν λιγοστέψει επικίνδυνα. Στεκόμαστε στο κενό.
Δεν έχει αξία να διηγούμαστε ιστορίες ενός τόπου. Αξία έχει να «εισπράττουμε» την αφήγηση με όλες μας τις
αισθήσεις. Από τα ίδια τα πράγματα. Σ’ αυτό το κενό, που δημιουργήθηκε προχθές, υπήρχαν τα ίχνη πολλών γενεών
και εκατοντάδων ανθρώπων. Μέσα σε ελάχιστες ώρες όλα χάθηκαν για πάντα.
Πόλεις που καταργούν την ιστορία τους είναι καταδικασμένες να μένουν στην πολιτιστική αφάνεια. Το ίδιο και
οι πολίτες τους. Από τον Πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αν δε διαφυλάξουμε με κάθε τρόπο την αρχιτεκτονική μας
κληρονομιά σύντομα ο όρος «ιστορικό κέντρο» θα είναι ανεπιστρεπτί γεωγραφικός. Αν δεν σταθούμε απέναντι
σε αυτό τον διαρκή βιασμό σύντομα δεν θα έχουμε ιστορία να δείχνουμε και σύντομα θα αποκοπούμε από τους
προγόνους μας, με ότι αυτό συνεπάγεται… Η θλίψη μας και η οργή μας περισσεύουν...
Οι ένοχοι έχουν ονοματεπώνυμο, είναι η Δημοτική Αρχή, διάφοροι μανδαρίνοι των υπουργείων και το Κεντρικό
Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ( ΚΕΣΑ). Η Δημοτική Αρχή ήθελε την κατεδάφιση! Όχι φυσικά γιατί το κτήριο εμπόδιζε στο
κυκλοφοριακό όπως επικαλέσθηκαν (κάτι που σαφώς και δεν ισχύει), αλλά γιατί στερούνται πολιτιστικής παιδείας
αδιαφορώντας για το καλό της πόλης και εξυπηρετώντας συμφέροντα άλλων.
έγγραφο 5353/9.2.2011… «σας γνωρίζουμε ότι η οδός Κενταύρων αποτελεί κεντρική αρτηρία του ευρύτερου
ιστορικού κέντρου και θεωρούμε απαραίτητη τη διάνοιξή της καθ’ όλο το μήκος της»
έγγραφο 26144/11.4.2011… «η ολοκλήρωση της διάνοιξης κρίνεται απολύτως απαραίτητη προκειμένου να
διασφαλιστεί η λειτουργικότητα της οδού προς χρήση των δημοτών της πόλης και η άμβλυνση του επιβαρημένου
κυκλοφοριακού προβλήματος. Συνεπώς θεωρούμε ότι η μη διατήρηση του κτιρίου θα συμβάλει στην αναβάθμιση της
οδού έτσι ώστε αυτή να διαμορφωθεί με όρους ασφάλειας για τους πεζούς και τους εποχούμενου»
Το ΚΕΣΑ, στις 22.5 2013, με απίστευτη ελαφρότητα και εγκληματική αμέλεια συμφώνησε στον αποχαρακτηρισμό και
στην κατεδάφιση εφ’ όσον προηγήθηκε ο αποχαρακτηρισμός από το ΥΠΑΙΘΠΑ στις 6.2.13 και η γνωμάτευση από
το ΥΠΕΚΑ στις 29.4.2013 (ο χαρακτηρισμός έγινε από το ΥΠΠΟΤ στις 15.5.2012). Οι συνάδελφοι Αρχιτέκτονες που το
απαρτίζουν πρέπει να ντρέπονται, καθώς το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνουν ήταν να έλθουν σε επαφή μαζί μας
για να ενημερωθούν τόσο για την γενικότερη απαξιωτική στάση της Δημοτικής Αρχής απέναντι στον πολιτισμό και
ειδικότερα την αρχιτεκτονική, όσο και για το γεγονός της χωρίς άδειας και παράνομης κατεδάφισης στο ίδιο ΟΤ και
άλλου νεοκλασικού κτιρίου από τους ίδιους συντελεστές.

Η ανάπτυξη συνδέεται πάντοτε με «έργο μηχανικού»

«Το περιεχόμενο της ανάπτυξης, άμεσα ή έμμεσα, συνδέεται πάντοτε με «έργο μηχανικού», τονίστηκε στη διάρκεια της
εκδήλωσης -ανοιχτής συζήτησης που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας με θέμα «Ο ρόλος του μηχανικού -χθες και σήμεραστη Δημόσια Διοίκηση και η συμβολή του στην Ανάπτυξη της Ελλάδας». Με την επισήμανση ότι «ιστορικά έχει καταγραφεί
η σημαντική παρουσία των μηχανικών στη Δημόσια Διοίκηση της χώρας και η συμβολή τους στην οικονομική και κοινωνική
προκοπή», υπογραμμίστηκε πως «σήμερα, αναδεικνύεται ως «ικανή και αναγκαία συνθήκη» μία στιβαρή και προσαρμοσμένη στις
υψηλές απαιτήσεις της δεδομένης κρίσης της χώρας, δημόσια διοίκηση. Και με διακριτό ρόλο και σημαντικό, αυτόν του Έλληνα
Επιστήμονα μηχανικού».
Την τεράστια εμπειρία και την εξ αυτής πηγάζουσα τεκμηριωμένη άποψή τους για τον «τον ρόλο του μηχανικού στη
Δημόσια Διοίκηση για την «ανασυγκρότηση» της Ελλάδας μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο», κατέθεσαν οι πολιτικοί μηχανικοίομότιμα μέλη του ΤΕΕ, Παναγιώτης Κόλλιας και Απόστολος Σακελλαρίου. Μεταλαμπαδεύοντας τη διάθεση προσφοράς στους
νεότερους που τους άκουσαν προσεκτικά και δίνοντας έναυσμα για τη συζήτηση που ακολούθησε.

Ο Απ. Σακελλαρίου

Ούτε καν η νομοθεσία δεν εφαρμόστηκε!

ΣτΕ 459/994 … η κατάργηση του ρυμοτομικού σχεδίου είναι ανεκτή και προβλέπεται νομίμως – ακόμα και αν
καταργούνται κοινόχρηστοι χώροι – στις περιπτώσεις που ρυμοτομούνται κτήρια που έχουν χαρακτηριστεί
διατηρητέα και τούτο διότι η διάσωση και ανάδειξη του πολιτιστικού αγαθού υπερισχύει της ρυμοτομικής ρύθμισης).
Αυτή είναι η αλήθεια. Για ένα ολόκληρο χρόνο, μέσα από απίστευτες «διαδρομές» στα στεγανά του Δημοσίου, χωρίς
να αντιληφθεί κανείς μας κάτι, μεθοδεύτηκε ακόμη μία πολιτιστική καταστροφή.
Αυτοί που μεθόδευσαν τον αποχαρακτηρισμό και στόχευσαν στην κατεδάφιση, ας κοιμούνται ήσυχα. Τη δόξα του
«κενού» την έχουν εξασφαλίσει».
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Πολιτικός υπομηχανικός της σχολής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1951 και εν
συνεχεία, διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός της Πολυτεχνικής. Σχολής του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1966, ο Απόστολος Σακελλαρίου υπηρέτησε στην Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Λάρισας από το 1951 και ανέλαβε προϊστάμενός της το 1956, θέση στην οποία
παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή του, το 1987. Από τότε έως και σήμερα η κύρια επαγγελματική
του απασχόληση είναι η σύνταξη Στατικών μελετών ιδιωτικών έργων αλλά και μελετών του
Δημοσίου. Στο τεχνικό γραφείο συνεργάζεται με τον γιό του Στέλιο Σακελλαρίου, επίσης πολιτικό
μηχανικό. Εμβληματική φυσιογνωμία για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαρισαίων, καθώς για τέσσερις
σχεδόν δεκαετίες μελέτησε και επέβλεψε ή κατασκεύασε πλήθος έργων μικρών και μεγάλων,
οικοδομικών, οδοποιίας, υδραυλικών αλλά και Σχεδίου Πόλης, όπως το Ρυθμιστικό Σχέδιο 1972-76
και Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Λάρισας.
Διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ το 1953, ο Παναγιώτης Κόλλιας πήρε με
την αποφοίτησή του τους δρόμους της Ελληνικής Επαρχίας. Τοποθετήθηκε από το υπουργείο
Εσωτερικών στη νομαρχία Λάρισας όπου εργάστηκε επί 17 χρόνια ως διευθυντής της Τεχνικής
Υπηρεσίας Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ). Ακολούθως μετατέθηκε στη νομαρχία στα Γιάννενα
και εν συνεχεία σ΄ εκείνη της Αθήνας. Σε μια εποχή που οι ανάγκες σε έργα υποδομής ήταν μεγάλες
όσο και επείγουσες, συνεισέφερε με παραγωγή σημαντικού και χειροπιαστού έργου, μελετώντας
και κατασκευάζοντας υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αρδεύσεις, συγκοινωνιακά, πλατείες, γέφυρες
κλπ. Σε καθημερινή επικοινωνία και διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Τα τελευταία 12 χρόνια
της δημοσιοϋπαλληλικής του καριέρας υπηρέτησε ως προϊστάμενος στο Τμήμα Προστασίας
Περιβάλλοντος (διαχείριση απορριμμάτων) του υπουργείου Εσωτερικών.
Παράλληλα με την επαγγελματική του πορεία, ο Παν. Κόλλιας συνέχισε την επιστημονική του
κατάρτιση εξειδικευόμενος ως υδρολόγος μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές σε Ολλανδία,
Γαλλία και στο ΕΜΠ ενώ δίδαξε πολλά χρόνια στο ΤΕΙ Αθήνας και τη στρατιωτική σχολή ΑΣΤΕΜ.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Οι νεότεροι

Ο Τεχνικός Κόσμος στην Λάρισα και η διαρκής συμβολή του

Τη σκυτάλη της συζήτησης πήραν εν συνεχεία τέσσερις γυναίκες από τη νεότερη γενιά των μηχανικών. Η τοπογράφος μηχανικός
Αγγελική Βενέτη και οι Μελίνα Σεραφείδου, Μαριάννα Νάρη και Ηλέκτρα Θελούρα, πολιτικοί μηχανικοί, μιλώντας με συντονιστή τον
Κ. Τσαλαπόρτα μέλος της ΔΕ, για τον «σύγχρονο ρόλο του μηχανικού στη Δημόσια Διοίκηση του αύριο».
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο πρόεδρος του ΤΕΙ Θεσσαλίας Παναγιώτης Γούλας. Στους Απ. Σακελλαρίου και Παν. Κόλλια
προσφέρθηκαν τιμητικά αναμνηστικά δώρα του Τμήματος.

στην τεχνική ανάπτυξη ανάμεσα στον χρόνο ασταμάτητα
Ο Παναγιώτης Σ. Κόλλιας, Δρ. Πολιτικός υγιεινολόγος μηχανικός,
παρουσίασε την ακόλουθη εισήγηση στην εκδήλωση -ανοιχτή συζήτηση
που οργάνωσε το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας στη Λάρισα με θέμα «Ο ρόλος του
μηχανικού -χθες και σήμερα- στη Δημόσια Διοίκηση και η συμβολή του
στην Ανάπτυξη της Ελλάδας»:
Ιστορική Αναδρομή

Δημόσια Διοίκηση

Στον εισαγωγικό του χαιρετισμό, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Ντίνος Διαμάντος, θεώρησε ως απολύτως αναγκαίο
να «ενισχυθεί η Δημόσια Διοίκηση σε κάθε τομέα που εξ’ ολοκλήρου ή εν μέρει αναφέρεται σε αντικείμενο και έργο μηχανικού
(τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες Πολεοδομίας- Χωροταξίας, υπηρεσίες Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, υπηρεσίες Περιβάλλοντος,
υπηρεσίες Πολιτισμού και Τουρισμού, υπηρεσίες Πρωτογενούς & Δευτερογενούς τομέα, υπηρεσίες τριτογενούς τομέα με έμφαση
στην Καινοτομία- Νέες Τεχνολογίες & Πληροφορική), με το απαραίτητο, σε αριθμό αλλά και κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό
που το μόνο καθήκον θα έχει την διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος μέσα από την επίβλεψη μελετών, έργων, δράσεων και
προμηθειών και, σε καμία περίπτωση, την υποκατάσταση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Με την θέσπιση παράλληλα θεσμικής
πολυκριτηριακής και διαρκούς αξιολόγησης των δημοσίων λειτουργών, από υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, από εξωτερικούς
πιστοποιημένους οργανισμούς, από και από τους ίδιους τους χρήστες.
Με λειτουργία άμεσης πειθαρχικής διαδικασίας για «παραβατικές» συμπεριφορές δημοσίων λειτουργών, με διαδικασίες αποφυγής
συγκάλυψης και απόδοση κλίμακας ποινών με κορυφαία την αποπομπή από το Δημόσιο. Χωρίς όμως, το φαινόμενο της «αντιστροφής
του τεκμηρίου αθωότητας» που επιχειρείται τελευταία, μέσα από το «άλλοθι της αυστηροποίησης» που αποτελεί το «όχημα της
αργίας και της απόλυσης». Με κατάργηση κάθε διαδικασίας και απλοποίησή της παράλληλα, με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας
για να μην εκτρέφει τη «διαφθορά», την «παράνομη συναλλαγή» και την «αυθαιρεσία» των υπηρεσιών μέσα από την πανσπερμία
ερμηνειών και πράξης των δημόσιων λειτουργών. Και με απόλυτη λειτουργία της ιεραρχίας στη δημόσια διοίκηση με διακριτές
ευθύνες και δικαιώματα».
Και ο Ντ. Διαμάντος κατέληξε:
«Ο παραδοσιακός ρόλος και παρουσία του μηχανικού σε μία δημόσια διοίκηση του «χθες» δεν μπορεί παρά να οδηγήσει τη
χώρα σε παρακμή και τέλμα. Ο σύγχρονος ρόλος και παρουσία του μηχανικού σε μία Δημόσια Διοίκηση Νέας Αρχιτεκτονικής Δομής
και Λειτουργίας, αξιοκρατική, ευέλικτη, απαλλαγμένη από κομματικές επιρροές, αντιγραφειοκρατική, μπορεί να διασφαλίσει το
Δημόσιο συμφέρον και, να συμμετάσχει ως σημαντικός παράγων στην αναπτυξιακή εξέλιξη της Ελλάδας και του λαού της».
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Νιώθω σαν να ήταν χθες, η ημέρα που το Δεκέμβριο του 1954
είδα την Λάρισα, κατεβαίνοντας από το υπεραστικό λεωφορείο,
που με έφερε από την Αθήνα. Είχα διορισθεί σαν μηχανικός της
ΤΥΔΚ στην Νομαρχία Λάρισας και οι πρώτες εντυπώσεις μου, ήταν
πολύ καλές, για την ήσυχη αυτή πόλη, που είχε ζωντάνια ξεχωριστή,
καθώς εδέσποζε του απέραντου θεσσαλικού κάμπου, με άμεση
εξάρτηση από αυτή των 150 και πλέον κοινοτήτων και του Δήμου
Τυρνάβου.
Όπως μάθαινε κανείς από την Νομαρχία, τα έργα που
έπρεπε να γίνουν ήσαν πολλά ξεκινώντας από τα βασικά, όπως:
της ύδρευσης, της βατότητας των οδών, εσωτερικό και εξωτερικό
δίκτυο για τη σύνδεση των κοινοτήτων μεταξύ των και προς τη
Λάρισα. Επίσης, τη διάνοιξη και εξασφάλιση της επικοινωνίας των
αγροτικών οδών και της κατασκευής μικρών γεφυρών. Τα αιτήματα
ήσαν πολλά για την κατασκευή τεχνικών έργων και έπρεπε ο
τεχνικός κόσμος να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτές γρήγορα,
καταβάλλοντας συνεχείς προσπάθειες, ώστε να μπορέσει να επιτύχει
στον δύσκολο αυτό αγώνα.
Στη Λάρισα όπου είχε έδρα το Θεσσαλικό τμήμα του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος που περιελάμβανε στις τάξεις
του τους μηχανικούς της Λάρισας, του Βόλου και της Καρδίτσας,
είχε τη χρονική στιγμή που αναφερόμαστε Πρόεδρο του τμήματος
τον αείμνηστο Νικ. Μίχο, έναν εξαίρετο πολιτικό μηχανικό, με
πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τα τεχνικά προβλήματα της περιοχής
Θεσσαλίας και την αντιμετώπισή τους, με τις άοκνες προσπάθειες
του Τεχνικού Κόσμου, που με μεγάλη προθυμία ανταποκρινόταν
στις ανάγκες. Ανάμεσα υπήρχαν και έκτακτα γεγονότα όπως αυτά
που προκύψαν από τους καταστροφικούς σεισμούς στον Βόλο και
την Λάρισα που απαίτησαν την καταβολή αδιάκοπων προσπαθειών,
για την αντιμετώπιση καταστάσεων και προβλημάτων που για τη
λύση τους εργάστηκαν και κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες
όλοι. Με βάση την άοκνο και εξαίρετο συμβολή του εργατοτεχνικού
προσωπικού που πολλές φορές αψηφούσε και τους προφανείς
κινδύνους και έδινε την μάχη στα εργοτάξια, για την κατασκευή
των τεχνικών έργων, που όταν έφταναν στην λειτουργία, έφερναν
σε επικαιρότητα αυτό που είχε ειπεί ο αείμνηστος καθηγητής του
Ε.Μ.Π. Αθανάσιος Ρουσόπουλος «κατασκευάζεις και χαίρειν».
Όλος δε ο τεχνικός κόσμος αισθάνεται ότι πρέπει να
αναφερθεί αυτήν την χρονική στιγμή και ο ρόλος του καθηγητή σαν
Γεν. Γραμματέα του Υπ. Δημ. Έργων για την προώθηση του Νόμου
που εξασφάλισε την πληρωμή των αμοιβών του τεχνικού κόσμου
και ώθησε σε μεγαλύτερη επιτυχία την προώθηση της τεχνικής
εξέλιξης, σε όλα τα επίπεδά της, αφού όλοι οι τεχνικοί εξασφάλιζαν
την είσπραξη της αμοιβής τους για την πληρωμή των μελετών και
επιβλέψεων των τεχνικών έργων.
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Οι ανάγκες και η προώθηση

Όμως οι ανάγκες ήσαν πολλές και η εξασφάλιση των
οικονομικών πόρων ύστερα από τα ατυχή γεγονότα που είχε
υποφέρει η χώρα μας ήταν δύσκολη. Εντούτοις, η συμμαχική
βοήθεια, η εργατικότητα του πληθυσμού της περιοχής και η έντονη
εργατικότητα και προσπάθεια του τεχνικού κόσμου, βοηθούσαν
στην εξυπηρέτηση των αναγκών και την λύση ιεραρχικά των
προβλημάτων, προς όφελος της περιοχής. Έτσι σταδιακά επιλύονται
οι βασικές απαιτήσεις του πληθυσμού, που ήσαν:
Η εξασφάλιση της ύδρευσης. Με την κατασκευή έργων
μεταφοράς ικανοποιητικής ποσότητας νερού και ποιότητας, που θα
απομάκρυνε τους γνωστούς κινδύνους, όπως τις ασθένειες υδρικής
προέλευσης και θα έδινε όλες τις ανέσεις που ικανοποιούνται όταν
είναι επαρκής και η ποσότητα του παρεχομένου νερού. Ο απώτερος
στόχος ήταν η κατ΄ οίκον ύδρευση, η οποία αντικατέστησε
προοδευτικά τις κοινόχρηστες βρύσες, που δεν διευκόλυναν τα
νοικοκυριά. Η πραγματοποίηση δε προοδευτικά των εσωτερικών
δικτύων που κάλυπταν τον οικοδομικό ιστό των κωμοπόλεων
μέχρι και των μικρών κοινοτήτων, δημιούργησε άνεση και υγιεινές
συνθήκες διαβίωσης.
Οι κοινοτικοί άρχοντες με συμβούλους από τον τεχνικό
κόσμο της χώρας προχώρησαν και σε άλλες επιδιώξεις για την
δημιουργία οδικού δικτύου με εξασφαλισμένη βατότητα, κατά τους
χειμερινούς μήνες, που η συγκοινωνία διακόπτετο ολοσχερώς, για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι χαιρόσουνα να βλέπεις την ανάπτυξη
του επαρχιακού δικτύου και την εκκίνηση αριθμού λεωφορείων
στο επαρχιακό δίκτυο με κατεύθυνση προς κωμοπόλεις και μικρές
κοινότητες. Εκεί που πριν έβλεπες να κινείται ένα μόνο λεωφορείο
με στοιβαγμένους επιβάτες, έβλεπες τώρα αριθμό λεωφορείων που
εκινούντο προς διάφορες κατευθύνσεις με σχετική άνεση προς τις
περιοχές που εξυπηρετούσαν.

Άλλοι σχεδιασμοί

Με την πάροδο του χρόνου και τον κρατικό σχεδιασμό άρχισε
να εξετάζεται και προοδευτικά να εφαρμόζεται η ικανοποίηση
άλλων αναγκών, όπως η κατασκευή μονίμων οδοστρωμάτων με
την ασφαλτόστρωση, αρχικά των εξωτερικών οδών με την ελπίδα
ότι προοδευτικά η αύξηση των δημοτικών εσόδων και οι κρατικές
επιχορηγήσεις θα διευκόλυναν την επέκταση των δικτύων. Άλλωστε,
η βελτίωση γενικά των συνθηκών διαβίωσης, επέτρεπε την
καλλιέργεια τέτοιων ελπίδων που μερικά χρόνια πριν εθεωρούντο
άπιαστο όνειρο.
Η θέληση του πληθυσμού, άνδρες και γυναίκες είχαν δείξει
με τις ενέργειες και την συμμόρφωσή τους, την επιθυμία τους
για μια καλύτερη ζωή σε σύγκριση με την παλιά και θα αναφέρω
χρονολογικά παραδείγματα που δείχνουν τάσεις του πληθυσμού
ανεξαρτήτως φύλου, για την επιτυχία τους για μια καλύτερη ζωή
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- Έργο ύδρευσης σε μια ορεινή κοινότητα που περιλαμβάνει
και το εσωτερικό δίκτυο, που περνά από όλους τους δρόμους.
Η σύμβαση περιλαμβάνει την υποχρεωτική συμμετοχή
της κοινότητας με 10% σε χρήμα. Η κοινότητα αδυνατεί να
διαθέσει την χρηματική δαπάνη και οι κάτοικοι αποφασίζουν
να πραγματοποιήσουν τις εκσκαφές για την τοποθέτηση
των αγωγών, πράγμα που υπερκάλυπτε την συμμετοχή και
βλέπατε ανάμεσα σ’ αυτούς που έσκαβαν, κοπέλες στην ηλικία
ακόμη και των δεκαοκτώ ετών να εργάζονται με όρεξη, αφού
καταλάβαιναν την μεγάλη αλλαγή στη ζωή τους με το νερό
μέσα στο σπίτι.
- Άλλη περίπτωση που κανείς θα δυσκολευόταν να το
πιστέψει ήταν η διάνοιξη σε μεγαλύτερο πλάτος, ενός μικρού
τμήματος δρόμου στο πεδινό κομμάτι μεταξύ Βερδικούσας
και Βλαχογιάννης που δυσκόλευε τους κατοίκους της
κωμόπολης της Βερδικούσας να περάσουν με τα τρακτέρ στον
περιφερειακό δρόμο. Τα χρήματα που δόθηκαν ήταν λίγα και
όμως οι γυναίκες του χωριού των νεώτερων γενεών πήραν
στα χέρια τους την κατάσταση. Σε έπιανε θαυμασμός να τις
βλέπεις με επικεφαλής μια που έπαιζε τον ρόλο του επιστάτη,
να κόβουν κλαδιά και να βοηθούν ακόμη και με φτυάρια,
ενώ μια μικρή μπουλντόζα έκανε την διάνοιξη. Οι γυναίκες
άνοιγαν και τα διπλανά χαντάκια. Ενώ με κάποια χρήματα της
κοινότητας, έγινε μια στοιχειώδης αμμοχαλικόστρωση που
έδωσε βατότητα στον δρόμο.
Τέτοια παραδείγματα που έδειχναν την ουσιώδη συμμετοχή
του πληθυσμού στην άμεση βελτίωση της κατάστασης της
χώρας ήσαν πολλά και οι μηχανικοί αψηφώντας τους κόπους
που πολλές φορές είχαν στο πρόγραμμα και τις σχετικές
πεζοπορίες, έβγαιναν μπροστά. Για την πραγματοποίηση
των χαράξεων και την παροχή οδηγιών, που χαροποιούσε
τους εργαζόμενους, που ένιωθαν ευτυχισμένοι για την
συμπαράσταση που είχαν στην προσπάθειά τους για καλύτερη
ζωή. Όπως θα έλεγε και ο ποιητής:

«Αγώνας αδιάκοπος για το καλύτερο
που μας περιμένει
μπροστά μ’ ένα όραμα
που θάρθει και θα φέρει
καλύτερες ημέρες
που ομορφαίνουν
τις πτυχές της ζωής
στο παρόν και στο μέλλον».
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Η βελτίωση των θέσεων εργασίας των Κοινοτικών Αρχών. Κοινοτικά Καταστήματα και Δημαρχεία

Οι Κοινοτικές Αρχές ένιωθαν την δυσχέρεια πραγματοποίησης σωστής διοίκησης των κοινοτήτων, όταν σε πολλές περιπτώσεις σ’ ένα
μόνο γραφείο κοινό για τον πρόεδρο, τον γραμματέα και τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, έπρεπε να γίνουν όλες οι βασικές εργασίες. Από
την άξια και κοπιαστική εργασία του Κοινοτικού Γραμματέα (και εδώ θα ήθελα να αναφέρω ένα παράδειγμα που είχε και άλλους μιμητές σε
άλλες κοινότητες του Νομού της Λάρισας. Τον κοινοτικό Γραμματέα Συκουρίου που έφευγε από τη δουλειά του στο κοινοτικό κατάστημα στις
9 η ώρα το βράδυ) με τις απαραίτητες ακροάσεις του κοινού και τις αναγκαίες εξυπηρετήσεις του (Δημοτολόγια και άλλα). Όσον δε αφορά τις
συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου, η δυσκολία ήταν πολύ μεγάλη. Στόχος λοιπόν είχε γίνει η απόκτηση κοινοτικών καταστημάτων, τα
οποία εκτός από το Γραφείο του Προέδρου και του Γραμματέα διέθεταν αίθουσα διαλέξεων συχνά με σκηνή θεάτρου και λειτουργούσαν ως
αγροτολέσχες, με δανειστικές βιβλιοθήκες κ.α.
Την εποχή εκείνη, από τους μηχανικούς εκτός από τον σημαντικό επιστημονικό τους ρόλο, τους εζητείτο αυτό που και τώρα έχει
παγιωθεί και ονοματίζεται «κοινωνικός ρόλος», που περιλαμβάνει προβλήματα και λύσεις στα οποία οι μηχανικοί ανταποκρίνονται χωρίς να
λογαριάζουν τον κόπο που απαιτούσε με συμμετοχή σε συζητήσεις για την ανάπτυξη, όπου πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η συμμετοχή των νέων
μηχανικών και οι απόψεις τους.

Σταχυολόγηση διαφόρων κοινοτικών έργων που σηματοδοτούν τις τάσεις

προσπαθειών Δημοτικών, Κοινοτικών Αρχών, αλλά και των πολιτών, για την ανάπτυξή τους, με κύριο μέλημα την βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης.
Διαλέξαμε τα έργα που εικόνες τους παρουσιάζονται και στο σχετικό δημοσίευμα των τεχνικών χρονικών στο Ενημερωτικό
Δελτίο 3 Μαΐου 2010. Αρχίζουμε με εικόνες από το σημαντικό έργο υδρεύσεως Δήμου Τυρνάβου και άλλων κοινοτήτων, όπου
παρουσιάζεται η κεντρική δεξαμενή των 800 μ3 και ακολουθούν εικόνες από άλλο επίσης έργο ύδρευσης που αφορά τον Σύνδεσμο
Υδρεύσεως Ελευθερών με υδατόπυργους σε κύρια σημεία και μια κεντρική δεξαμενή.
Όμως θα αδικήσουμε το Μεγάλο Ελευθεροχώρι αν δεν αναφερθούμε στο έργο αυτό που αφορά την κατασκευή
λιμνοδεξαμενής για την συγκέντρωση βρόχινου νερού, το οποίο μετά από διύλιση χρησιμοποιείτο για την ύδρευση της κοινότητας.
Η κατασκευή του σχετικού χωματίνου φράγματος ήταν αρκετά δύσκολη, αλλά επιτεύχθηκε με την συνεργασία τεχνικών υπηρεσιών
και κατασκευαστών για την ολοκλήρωση του αξιόλογου αυτού έργου.
Όμως η δημιουργία τέτοιων έργων είχε αρχίσει από τον τεχνικό κόσμο ακόμα νωρίτερα, και θα αναφερθώ στην λίμνη του
Κεφαλόβρυσου σε θέση που όπως έδειχναν τα ίχνη αρχαίου τοίχου, επιδιώκετο η μεταφορά νερού στην απέναντι πλευρά
του ποταμού Τιταρίσιου, από την κοινότητα, για να γίνει η άρδευση χιλίων στρεμμάτων για διάφορες καλλιέργειες. Όταν
αντιπροσωπεία από τον Πρόεδρο και Μέλη από το Κοινοτικό Συμβούλιο μετέβη στην Αθήνα στο Υπουργείο Εσωτερικών για να
ζητήσει συμπληρωματική χρηματοδότηση, ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Γεώργιος Ράλλης τους συνεχάρη και τους βοήθησε για
την κατασκευή του αξιόλογου αυτού έργου. Τέτοιες προσπάθειες που έδειχναν την συμβολή του τεχνικού κόσμου στη μελέτη
και κατασκευή τεχνικών έργων που άλλαζαν τις συνθήκες διαβίωσης, συνέχιζαν στον τομέα δημοσίων έργων. Όμως παράλληλα
υπήρχε αλματώδης πρόοδος στην κατασκευή ιδιωτικών έργων με την συμμετοχή των Διπλ. Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων
και των άλλων τεχνικών υπομηχανικών, εργοδηγών, εμπειροτεχνών αλλά και των τεχνητών που με απαράμιλλη εργατικότητα
πραγματοποιούσαν την εργασία που είχε σχεδιασθεί, σε όλες τις περιοχές του Νομού. Την πόλη της Λάρισας και την περιοχή
κοινοτήτων της, τον Δήμο Τυρνάβου, την Ελασσόνα, τα Φάρσαλα, την Αγιά και των κοινοτήτων που υπήρχαν στις επαρχίες αυτές.
Όμως η αξία και τα δεδομένα που οδήγησαν και συνεχίζουν στην προώθηση έργων για την βελτίωση της ζωής προς κάθε αναγκαία
κατασκευή προς αυτό τον στόχο, ξεκινά από την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πολίτες που έζησαν και ζουν στον Νομό Λάρισας
και αυτό αποτελεί καύχημα, όταν η ζωή βελτιώνεται προς το καλύτερο με όλα αυτά που γίνονται στα οποία πρωτοστατεί ο Τεχνικός
Κόσμος και πολλοί ονομαστοί συνάδελφοι κινήθηκαν χωρίς να λογαριάζουν τις
δυσκολίες της εποχής. Και ήθελα να αναφέρω τον αείμνηστο διπλ. αρχιτέκτονα μηχανικό, Δημήτρη Διαμάντο, που τόσα προσέφερε
στη Λάρισα, με τα θαυμάσια αρχιτεκτονικά έργα του, μεταξύ των οποίων και εκκλησίες.
Συνάδελφοι, ο Τεχνικός Κόσμος της Λάρισας οργανωμένος στο Τμήμα του ΤΕΕ της περιοχής μας, αγωνίσθηκε και
συνεχίζει να αγωνίζεται για την πρόοδο της χώρας μας, ανάμεσα σε κόπους και σε κινδύνους, που έχουν οι κατασκευές,
πιστεύοντας στο καλύτερο που ήταν πάντοτε το επιθυμητόν για όλους.
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ ΣΕ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ
Ενισχύοντας τις Σχολικές Βιβλιοθήκες

Υποστηρίζοντας την προσπάθεια Σχολείων να εμπλουτίσουν τις νεοϊδρυθείσες Βιβλιοθήκες τους, το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας προσέφερε στο 1ο Γυμνάσιο Λάρισας και στο Γυμνάσιο-Λύκειο Γόννων μια σειρά από
δικές του εκδόσεις, με σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές και το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου.
Πρόκειται για βιβλία που αναφέρονται κατά βάση στη Θεσσαλία και καλύπτουν πεδία όπως η γεωγραφία, η ιστορία, η αρχιτεκτονική, η λαογραφία και ο θεσσαλικός πολιτισμός, μέσα από τα οποία οι μαθητές
θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και υλικό για τις εργασίες τους. Με την ευκαιρία της προσφοράς, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Ντίνος Διαμάντος επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο Λάρισας και εν συνεχεία, συνοδευόμενος
από τον Κώστα Τσαλαπόρτα μέλος της ΔΕ, το σχολείο των Γόννων όπου τους υποδέχτηκαν η διεύθυνση και καθηγητές.
Ο Ντ. Διαμάντος σημείωσε ότι το ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας, αντιλαμβάνεται τις ευρύτερες ευθύνες που έχει ως θεσμικός φορέας , μεταξύ των οποίων είναι και η συνεργασία του με φορείς της εκπαίδευσης και η στήριξη
τους. Γι’ αυτό, εκτός από τα βιβλία, είναι πρόθυμο να προσφέρει και τεχνογνωσία για την ηλεκτρονική οργάνωση των Βιβλιοθηκών των σχολείων που αποτελούν χώρο στον οποίο η νεολαία σφυρηλατεί το αύριό της.
«Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος είναι δημόσιος φορέας που έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήμης, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη της χώρας», συμπλήρωσε ο πρόεδρος. «Με τη Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ αποφασίσαμε, ευαισθητοποιημένοι από την αξιέπαινη προσπάθεια των μαθητών να
δημιουργήσουν μια δημόσια δανειστική βιβλιοθήκη στο χώρο του Σχολείου τους, να δωρίσουμε τίτλους βιβλίων που διαθέτει η βιβλιοθήκη του Τμήματος, για εμπλουτισμό της ήδη υπάρχουσας δομής και διεύρυνση
των προσφερόμενων γνωστικών αντικειμένων. Το ΤΕΕ χαίρεται να στηρίζει και να ενθαρρύνει σχολικές προσπάθειες ανάλογες με αυτές και συγχαίρει τους μαθητές και τους καθηγητές για την πρωτοβουλία τους».
Ευχαριστίες εκ μέρους του Σχολείου εξέφρασε προς τον πρόεδρο και τη ΔΕ του ΤΕΕ ο διευθυντής του 1ου Γυμνασίου Λάρισας Αλέξης Καλέσης ο οποίος εξήρε την πρωτοβουλία και κάλεσε και άλλους φορείς της πόλης
να προσφέρουν ό, τι μπορούν στη νέα Βιβλιοθήκη που δημιούργησε το σχολείο. Αναλόγως έπραξε στην αντίστοιχη επίσκεψη και ο διευθυντής του Γυμνασίου Γόννων Αντώνης Πατσίδης.

Τεχνική βοήθεια στο ΓΝΛ
Επίσκεψη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Τμήματος Ντίνος
Διαμάντος, συναντώμενος με τον αν. διοικητή Κ. Καραμπάτσα και τον διοικητικό διευθυντή του Ιδρύματος Χ.
Αποστολίδη ο οποίος και με την ιδιότητα του μέλους του ΤΕΕ υποστηρίζει δράσεις ενεργειακής διαχείρισης και
περιβαλλοντικής πολιτικής στο ΓΝΛ.
Τα στελέχη του νοσοκομείου παρουσίασαν με συγκεκριμένα στοιχεία τον προγραμματισμό ανάπτυξης των
υποδομών του, τις προσπάθειες που έγιναν και γίνονται για τον εξορθολογισμό στην χρήση ενεργειακών
πόρων, την ανάπτυξη δικτύου διασφάλιση της ποιότητας στα τμήματα του Γ.Ν.Λ. καθώς και τις προσπάθειες
για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Ο Ντ. Διαμάντος εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίησή του
για το επίπεδο συνεργασίας με την Διοίκηση και τα στελέχη του νοσοκομείου και υποσχέθηκε την συνέχιση
των συμβάσεων των τεχνικών ασφάλειας για το ΓΝΛ και των Κέντρων Υγείας, την συμπαράσταση σε θέματα
τεχνικού αντικειμένου άλλα και το προσωπικό ενδιαφέρον για την συνέχιση της ομαλής λειτουργίας του
νοσοκομείου.
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Για την αναβάθμιση του Παζαριού

Ο ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ
Να λείψει το «οδικό θυσιαστήριο»

«Από την 6η Απριλίου 2013 που ήμασταν εκεί, στην «παλαιά Εθνική οδό ΑθηνώνΘεσ/νίκης» και «νυν δημοτική οδό του… Αγαμέμνονα», ήδη θρηνούμε ξανά. Άραγε,
μέχρι σήμερα τι, έστω κάτι, έγινε από τον «υπεύθυνο φορέα» ώστε να πει κανείς ότι
«βελτιώθηκε η οδική ασφάλεια οδηγών και πεζών» στο «οδικό αυτό θυσιαστήριο»;
Αυτή τη δήλωση έκανε ο πρόεδρος ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Κων. Διαμάντος, με
αφορμή το νέο φονικό τροχαίο στη Λεωφόρο Καραμανλή (παλαιά Εθνική οδό) της
Λάρισας.
Επισημαίνεται ότι μετά από επιτόπια επίσκεψη κλιμακίου του ΤΕΕ, η οποία είχε
προηγηθεί προ διμήνου, σε ανακοίνωση που είχε εκδοθεί από το Τμήμα σημειωνόταν
μεταξύ άλλων: «Η λεωφόρος Καραμανλή (παλαιά Εθνική οδός), αποτελεί πλέον, μία
«αστική οδό». Προβλέπεται δε, να μετατραπεί σε «αστική αρτηρία με παράπλευρο
οδικό δίκτυο».
Η λεωφόρος Καραμανλή, με μεγάλο εύρος, αποτελεί σήμερα, ένα «ιδιότυπο
τείχος» αποκλεισμού των ανατολικών συνοικιών της Λάρισας (Άγιος Γεώργιος, Τούμπα)
που, από το 1976 εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης και, αργότερα, και οι επεκτάσεις
τους. Εντείνεται δε, ο αποκλεισμός αυτός και, από τις εγγενείς αδυναμίες και ελλείψεις
υποδομών (δημοσίων και ιδιωτικών) εξυπηρέτησης αναγκών των κατοίκων των
συνοικιών αυτών οι οποίοι, προσφεύγουν καθημερινά, στις «απέναντι συνοικίες»,
διακινδυνεύοντας καθημερινά τη ζωή τους.
Αξιοσημείωτο είναι ότι, από τον κόμβο 303 ΠΕΒ μέχρι τη διασταύρωση ΠΕΟ ΛάρισαςΒόλου, την τελευταία 5ετία, σημειώθηκαν – με στοιχεία της Τροχαίας Λάρισας- 9
τροχαία ατυχήματα (χαρακτηριζόμενα «σοβαρά»), έχοντας τον θλιβερό απολογισμό
των 4 νεκρών και 9 τραυματιών και, με χαρακτηριστικό ότι, 6 από τα 9 συνέβησαν κατά
τις νυκτερινές ώρες.
Ποιος είναι «αρμόδιος» και «υπεύθυνος» για το δρόμο αυτό; Ο Δήμος Λαρισαίων
(σύμφωνα με την απόφαση 2924/48489/20-7-2009 της Περιφέρειας Θεσσαλίας). Στον
οποίο και αποστείλαμε – μεταξύ άλλων- από τον Μάιο του 2012, εννέα σημαντικές
παρατηρήσεις, με τεκμηρίωση και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Επισημάνθηκε ότι,
ιδιαίτερα, το τμήμα της Λεωφόρου Καραμανλή, από την διασταύρωση με την ΠΕΟ
Λάρισας-Βόλου μέχρι την οδό Διγενή (303 ΠΕΒ) είναι «υψηλής επικινδυνότητας», τόσο
για τα διερχόμενα οχήματα όσο και, για τους πεζούς και τους ποδηλάτες που διασχίζουν
καθημερινά την οδό.

Με αφορμή την οργάνωση του Παζαριού της Λάρισας, ο πρόεδρος της ΔΕ του Τμήματος Ντ.
Διαμάντος απέστειλε προς τους εμπλεκόμενους αντιδημάρχους, οικονομικών Θαν. Μαμάκο, πολεοδομίας
Άρη Γαλάτο, αστικής ανάπτυξης-υποδομών Γιάννη Οικονόμου και καθαριότηατς-περιβάλλοντος Ξένια
Ιωακειμίδου, την ακόλουθη επιστολή:
Αξιότιμοι κ. Αντιδήμαρχοι,
Ο ετήσιος θεσμός της «εμποροπανηγύρεως» (γνωστό ιστορικά ως παζάρι Λάρισας), που
πραγματοποιείται κάθε χρόνο το Σεπτέμβριο, είναι κοινά παραδεκτό ότι πρέπει, μέσα στα όρια της
νομιμότητας, πρέπει να αναβαθμισθεί και να ανανεωθεί.
Οι παράμετροι στην προσπάθεια αυτή είναι πολλές. Μερικές από αυτές, όπως, τα λειτουργικά
χαρακτηριστικά, η βέλτιστη χωροθέτησή του, η αισθητική ( από τις κατασκευές μέχρι τη σήμανση, το
φωτισμό, τον ήχο), η υγιεινή και ασφάλεια, η περιβαλλοντική διαχείριση και λειτουργία του, η μεταφορικές
λειτουργίες (προσβασιμότητας, στάθμευσης), άπτονται σαφώς και κύρια, των επιστημονικών και
επαγγελματικών μας αρμοδιοτήτων.
Όλα τα παραπάνω, μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά, στην αναβάπτιση και ανανέωση του θεσμού,
με βελτίωση της ποιότητας, άρα, και της ανταγωνιστικότητας που σημαίνει, αύξηση και του οικονομικού
αντικειμένου και κέρδους για το Δήμο Λαρισαίων.
Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι, η άμεση και έγκαιρη σύγκλιση των εμπλεκόμενων φορέων
και, η διαδικασία σύμπλευσης προς τον κοινό προαναφερθέντα στόχο, μέσα από ειλικρινή και
εποικοδομητικό διάλογο, μπορεί να αποδώσει για την πόλη το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
Είμαστε στη διάθεση του Δήμου στην προσπάθεια αυτή.

Εν κατακλείδι, η «λεωφόρος Καραμανλή» μπορεί και πρέπει να αποτελέσει
για τις αμφίπλευρες της συνοικίες ένα σημαντικό «συνδετικό κρίκο ανάπτυξης».
Πέρα από τα ίδια κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά απαιτείται και μία συνολική
«πολεοδομική θεώρηση» σε λειτουργική και αισθητική βάση. Καθίσταται
λοιπόν, αναγκαίο και επιτακτικό, να υλοποιηθεί η αναμόρφωση της Λεωφόρου
Καραμανλή. Και φυσικά, μπροστά στην ανθρώπινη ζωή και στη μνήμη των
ανθρώπων που άδικα χάθηκαν, δε χωράει καμία μα, καμία αναβολή».
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Επιβάλλεται «ολιστική αντιμετώπιση»
του αστικού σχεδιασμού της Λάρισας

*Οι προτάσεις του ΤΕΕ για δημοτικό οργανισμό ανάπλασης αλλά και για τα δεσμευμένα ιδιωτικά οικόπεδα
*Να μην πωληθεί κανένας δημοτικός-δημόσιος χώρος πριν την αξιολόγηση και την αντιστοίχηση με τις ανάγκες της πόλης

Τις προτάσεις που έχει διατυπώσει το ΤΕΕ για την
καταγραφή και ορθολογική αξιοποίηση των δημοτικών
χώρων και κτιρίων καθώς και άλλων που ανήκουν σε φορείς
του Δημοσίου αλλά και των δεσμευμένων επί χρόνια που
ανήκουν σε ιδιώτες, επανέφερε ο πρόεδρος της ΔΕ του
Τμήματος Ντ. Διαμάντος σε δήλωσή του με αφορμή τη
συζήτηση για το κτίριο όπου στεγαζόταν η Στρατολογία
Λάρισας.
Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας,
προτείνοντας «ολιστική αντιμετώπιση» του αστικού
σχεδιασμού και την άμεση δημιουργία ειδικού δημοτικού
οργανισμού ανάπλασης, αντιτίθεται στην εκχώρηση ή
πώληση κάθε δημόσιου-δημοτικού χώρου πριν από την
εφαρμογή της προτεινόμενης διαδικασίας και σημειώνει:
«Με αφορμή το θέμα που ανέκυψε – για πολλοστή φορά
τα τελευταία χρόνια, είτε από τους «ίδιους υπεύθυνους»
που αποφασίζουν ή τους «ίδιους απλούς συμμέτοχους» για
την πορεία της πόλης – σχετικά με το στρατιωτικό κτίριο
της Μεραρχίας, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου:

Μία δημοτική πολιτική στον τομέα αυτό που, δεν
θα αποτελεί ούτε «βιομηχανία άκριτης ακύρωσης του
εγκεκριμένου σχεδίου πόλης» και «εκχώρησης στους
δικαστές, του πολεοδομικού σχεδιασμού και ανάπτυξης
της πόλης» αλλά ούτε και «απεμπόλησης και ξεπουλήματος
της δημόσιας και δημοτικής περιουσίας» που βρίσκεται
εντός των ορίων του Δήμου. Μία δημοτική πολιτική στον
τομέα αυτό που, δεν θα κρατά «όμηρους» τους πολίτες
δεσμεύοντας την περιουσία τους επί δεκαετίες, μη
αποζημιώνοντάς τους άμεσα αλλά, και μη αξιοποιώντας
την για τις ανάγκες που την έχει δεσμεύσει. Και μέσα
από μία «ορθή και δυναμική πολεοδομική πολιτική» να
αξιοποιεί όσα πρέπει και, να αποδεσμεύει όσα πρέπει.
Οι «ελεύθεροι δημόσιοι χώροι» και τα «δημόσια
κτίρια» που βρίσκονται μέσα στα όρια του Δήμου,
ανεξάρτητα από φορέα που ανήκουν, πρέπει να
εξυπηρετούν πρώτιστα, το δημοτικό συμφέρον και
τις ανάγκες της πόλης και των δημοτών. Και, για κάθε
ειδική ανάγκη του φορέα και των μελών του, αν πρέπει
να αποδοθούν σε άλλη χρήση, για χάριν του γενικού
συμφέροντος, τότε, θα πρέπει ο Δήμος να βρίσκει την
Δεν πρέπει να βλέπουμε το «δένδρο» αλλά «το δάσος». ανταποδοτική ή εναλλακτική λύση.

Κάθε ευγενής προσπάθεια με σωστά κριτήρια η οποία, είναι
«αποκομμένη» από ένα «ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο
αστικής ανάπλασης», σχεδιαζόμενο και υλοποιούμενο
με δυναμικό τρόπο, άρα με διαρκή παρακολούθηση από
«εντεταλμένο δημοτικό ειδικό οργανισμό ανάπλασης»,
κινδυνεύει πάντα να χαρακτηριστεί ως «ευκαιριακή ενέργεια» ή
ως «επικοινωνιακή τακτική».

Το ΤΕΕ, διαχρονικά αλλά, ειδικά, από το 2005 και μετά,
όταν είχε διοργανώσει το Διεθνές Τριήμερο «Μεσαίες πόλεις και
Αρχιτεκτονική» είχε διατυπώσει την πρόταση για την ίδρυση
ενός Δημοτικού Οργανισμού με αρμοδιότητα τον ΠολεοδομικόΧωροταξικό- Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό – υλοποίηση και,
διαρκή παρακολούθηση για την δυναμική αστική ανάπλαση
μίας πόλης σαν τη Λάρισα. Την διαρκή παρακολούθηση όλων
των Πολεοδομικών & Χωροταξικών θεσμικών εργαλείων που
αφορούν την πόλη μας.
Στα πλαίσια αυτά επανερχόμαστε, και επιτέλους,
πρέπει να εμπεδωθεί στην πόλη αυτή, η αξία μίας «ολιστικής
αντιμετώπισης» του αστικού σχεδιασμού, από τους ειδικούς,
μέσα όμως και, από συγκεκριμένο θεσμοθετημένο δημοτικό
μηχανισμό-οργανισμό σε άμεση συνέργεια και με την Κτηματική
Υπηρεσία Δημοσίου (ΚΕΔ), για την οποία επισημάναμε πριν λίγο
καιρό, την αντίθεσή μας στην υποβάθμιση του ρόλου της, έως
και την απαξίωσή της, με άμεσο αποτέλεσμα την «απεμπόληση
και άκριτης εκχώρησης δημόσιας περιουσίας», και εντός των
ορίων του Δήμου.

Σήμερα που, πέραν των δημόσιων ιδιοκτησιών, βάσει του
εγκεκριμένου σχεδίου, υπάρχουν εδώ και χρόνια, δεσμευμένες- «υπό
ομηρία» ιδιωτικές εκτάσεις και, επί το πλείστον, μη αξιοποιούμενες,
απαιτείται άμεσα ο Δήμος να προβεί σε:
Άμεση καταγραφή της «τράπεζας γης» του δήμου, της αξίας
της και των εναλλακτικών μορφών αξιοποίησης
Άμεση καταγραφή ελεύθερων χώρων και κτιρίων που
ανήκουν σε άλλους δημόσιους φορείς
Άμεση καταγραφή δεσμευμένων ελεύθερων χώρων και
κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες
Καταγραφή πιθανών άμεσων αναγκών εξυπηρέτησης του
δημόσιου φορέα και των μελών του, όπου ανήκουν
Εξέταση δυνατότητας ανταπόδοσης προς το δημόσιο φορέα
άλλης λύσης για την εξυπηρέτηση των αναγκών του
Καταγραφή, κατά προτεραιότητα-σπουδαιότητα των άμεσων
αναγκών που αντιμετωπίζει η συνοικία, όπου ανήκουν
Εξέταση τεχνικής δυνατότητας και οικονομικής βιωσιμότηταςανταποδοτικότητας για «επανάχρηση» των κτιρίων αυτών
Άμεση δέσμευση της χρήσης αυτών των ελεύθερων χώρων
και κτιρίων των λοιπών δημοσίων φορέων
Άμεση αποδέσμευση ιδιωτικής περιουσίας δημοτών
εφόσον, η δέσμευση και χρήση των ελεύθερων χώρων και κτιρίων
του δημοσίου, καλύπτει τις ανάγκες της χωρικής ενότητας της πόλης
για τις οποίες, για χρόνια, μέσω του σχεδίου πόλης, δεσμεύονταν οι
περιουσίες των δημοτών.
Στα πλαίσια αυτά, σήμερα, και με άμεση προτεραιότητα υλοποίησης
των παραπάνω, μέσα από ένα καθορισμένο, σαφές και «σφιχτό»
χρονοδιάγραμμα όχι πέραν του εξαμήνου, δεν πρέπει να παραχωρηθεί
ή εκχωρηθεί ή πωληθεί σε ιδιώτη, με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο,
κανένα κτίριο ή ελεύθερος χώρος που ανήκει στο δήμο ή σε άλλο
δημόσιο φορέα».
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Τον δρόμο της αυτοδύναμης δημιουργίας και της
εναλλακτικής δυνατότητας χρηματοδότησης των Δήμων, την
πολιτική εξωστρέφειάς τους και τις δυνατότητες ανάπτυξης
αναδεικνύει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Κων. Διαμάντος,
ενημερώνοντας για τις δράσεις του «Συμφώνου των Δημάρχων»,
προγράμματος που στην Ελλάδα συντονίζει το Τεχνικό
Επιμελητήριο. Επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τον «άλλο
δρόμο», σε αντιδιαστολή με αυτόν που ακολουθείται στην Ελλάδα
τα τελευταία χρόνια, ο πρόεδρος υπογραμμίζει ότι οι στρατηγικοί
στόχοι για ένα Δήμο (αντιμετώπιση ανεργίας, προστασία
περιβάλλοντος) είναι εφικτοί και πως η αξιοποίηση των φορέωνόπως εν προκειμένω το ΤΕΕ- αποτελεί αναγκαία συνθήκη επιτυχίας
και σημειώνει τα ακόλουθα:
Το ΤΕΕ είναι ο Εθνικός Συντονιστής του «Συμφώνου
των Δημάρχων».
Στην Ετήσια Συνάντηση του «Συμφώνου των
Δημάρχων» (CoM Ceremony) στις Βρυξέλλες, η οποία
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και,
φιλοξενήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην
καρδιά της Ευρώπης συγκεντρώθηκαν οι Εθνικοί
Συντονιστές και οι Δήμαρχοι (όσοι το έχουν υπογράψει)
για να επιβεβαιώσουν τη δέσμευσή τους στο Σύμφωνο
των Δημάρχων.

ΤΟ «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ»
ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΤΕΕ
Ο «άλλος δρόμος» για την ανάπτυξη

Με επιφανείς ομιλητές – όπως η αντιπρόεδρος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευρωβουλευτής
Άννυ
Ποδηματά, η οποία ως εκ του θεσμικού της ρόλου
απηύθυνε τον κεντρικό χαιρετισμό, ο πρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής José Manuel Barroso και ο
πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών Ramón Luis
Valcárcel Siso, καθώς και ο Arnold Schwarzenegger,
τέως Κυβερνήτης της Καλιφόρνιας και επίτιμος πρόεδρος
του R20 (Regions and Climate Action).
Στη Συνάντηση, τόσο ο πρόεδρος του ΤΕΕ,
Χρήστος Σπίρτζης
όσο και, οι δήμαρχοι που έχουν υπογράψει το «Σύμφωνο
των Δημάρχων», είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις με ομολόγους τους και εκπροσώπους θεσμικών
οργάνων της Κοινότητας, αναφορικά με τα ζητήματα
προστασίας του περιβάλλοντος, τις δυνατότητες που
υπάρχουν μέσα από τα προγράμματα της ΕΕ, αλλά και
τα προβλήματα που συναντούν οι ΟΤΑ στην υλοποίηση
προγραμμάτων.
Το ΤΕΕ είναι επίσης και, ο συντονιστής του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος SEAP-PLUS που υποστηρίζει
το Σύμφωνο των Δημάρχων, την Ευρωπαϊκή Κίνηση
η οποία στοχεύει την επίτευξη του στόχου της ΕΕ για
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020 μέσω
συγκεκριμένων δράσεων στις οποίες συμμετέχουν
τοπικές και περιφερειακές αρχές, ενώ ταυτόχρονα
αναδεικνύει το στόχο του δηλαδή, να συνεισφέρει στην
επιτυχή εφαρμογή του Συμφώνου των Δημάρχων:
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•
Προωθώντας
την
πρωτοβουλία του ΣτΔ μέσω της
προσχώρησης σε αυτό περισσότερων
τοπικών και περιφερειακών αρχών
είτε ως Υπογράφοντες είτε ως Δομές
Υποστήριξης αντίστοιχα.
•
Υποστηρίζοντας την υποβολή
περισσότερων και πιο ποιοτικών
Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργειας (ΣΔΑΕ).
•
Διευκολύνοντας τη συνεργασία
μεταξύ των τοπικών αρχών, των
περιφερειακών αρχών και των
παρόχων ενέργειας.
•
Υποστηρίζοντας την ανταλλαγή
εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ
έμπειρων και λιγότερο έμπειρων
περιφερειακών φορέων.
•
Προωθώντας την ενσωμάτωση
των ΣΔΑΕ στις περιφερειακές
πολιτικές.
•
Ενισχύοντας
τη
χρήση
Ευρωπαϊκών
πολιτικών
και
χρηματοδοτικών εργαλείων όπως το
ELENA, το JESSICA, τα Διαρθρωτικά
Ταμεία, κτλ από τις τοπικές αρχές.
•
Ενημερώνοντας
όσο
το
δυνατόν περισσότερες τοπικές και
περιφερειακές αρχές και παρόχους
ενέργειας.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Γι’ αυτό , το ΤΕΕ, παρ’ όλες τις δύσκολες συγκυρίες που διανύει σήμερα η Ελλάδα σε όλους τους τομείς,
ανέλαβε να υλοποιήσει ως Επικεφαλής Εταίρος το πρόγραμμα SEAP-PLUS.
Το πρόγραμμα Seap-plus και το «Σύμφωνο των Δημάρχων» είναι το μέσο για την εξοικονόμηση ενέργειας
από τους πολίτες, για τους πολίτες μέσω των κοινωνικών κρατικών φορέων, των τοπικών κοινωνιών, των Δήμων.
Η δυνατότητα πρόσβασης σε πολλά καλά παραδείγματα και εμπειρίες άλλων ευρωπαϊκών πόλεων,
μέσω του εταιρικού σχήματος του SEAP-PLUS αλλά και, μέσω των συνεργασιών του έργου με άλλα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, (Covenant Capacity, Green Twinning, Meshartility και άλλα) αποτελεί για όλους τους συμμετέχοντες
ένα αισιόδοξο μήνυμα για την επίτευξη των κοινών ενεργειακών στόχων της ΕΕ. Και βέβαια, αποτελεί και έναν
διαφορετικό, εναλλακτικό και, αυτοδύναμο δρόμο χρηματοδότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Σ η μ α ν τ ι κό
μοχλό ανάπτυξης σε μία δύσκολη περίοδο που οι πόροι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση μειώνονται διαρκώς.
Ο «άλλος δρόμος» που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, της αύξησης της ανταγωνιστικότητας με τη δραματική
μείωση του εργασιακού κόστους που επιτείνει την οικονομική ύφεση και τις κοινωνικές συνέπειες (ανεργία), θα
οδηγηθεί στη μείωση και άλλων θεσμών και δράσεων του ευρωπαϊκού κεκτημένου, δηλαδή, για να γίνουμε
πιο ανταγωνιστικοί με χώρες της Ανατολής, θα πρέπει να μειώσουμε δραματικά, το κόστος της προστασίας του
Περιβάλλοντος, το κόστος του κοινωνικού κράτους, το κόστος του κράτους δικαίου και το κόστος των δημοκρατικών
θεσμών.
Η εξέλιξη αυτής της πολιτικής, όμως, έρχεται σε αντίθεση με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, τις αξίες μας και τον
σκοπό μιας δημοκρατικής, βιώσιμης ενωμένης Ευρώπης.
Και πρέπει, ως Επιστημονικοί φορείς και ως Τοπική Αυτοδιοίκηση, σ’αυτόν τον «άλλο δρόμο» να αντισταθούμε.
Κάθε Δήμος, μπορεί και πρέπει να συμμετάσχει σ’ αυτήν τη «δημιουργική επανάσταση του συγκεκριμένου».
Το ΤΕΕ, ως Εθνικός Συντονιστής και, ως Επικεφαλής Εταίρος θα συμβάλει σ’ αυτό.
Και ήδη, για την Περιφέρεια Θεσσαλίας, θα πραγματοποιήσει μέσα στο Φθινόπωρο στη Λάρισα, τη μία εκ
των 2 Περιφερειακών εκδηλώσεων στην Ελλάδα, αντίστοιχης σημασίας (σε περιεχόμενο και συμμετοχές) με την
ετήσια συνάντηση του «Συμφώνου των Δημάρχων» και του προγράμματος Seap-plus.
Βοηθώντας έτσι, τους Δήμους της Θεσσαλίας (μόνο ο Δήμος Φαρσάλων έχει υπογράψει και έχει εγκρίνει,
ήδη, συγκεκριμένη πρόταση, συμμετείχε δε , δια του δημάρχου και του αντιδήμαρχου Φαρσάλων Α. Καραχάλιου
και Δ. Μπαμπανίκα, και της ειδικήε συνεργάτιδας του δημάρχου – πολιτικού μηχανικού Ηλέκτρας Θελούρα- μέλους
του ΤΕΕ/ Τμήματος Κ-Δ Θεσσαλίας) να ενταχθούν στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και, στο πρόγραμμα Seap-plus,
στα οποία θα έχουν την τεχνική και θεσμική συνδρομή του Εθνικού Συντονιστή τους, δηλαδή του ΤΕΕ.

Διάλεξη έχει τίτλο «Από τη Θεσσαλονίκη… στο
Ξανασκέψου την Αθήνα» δόθηκε στην αίθουσα του ΤΕΕ στη
Λάρισα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Πανόραμα Σύγχρονης
Αρχιτεκτονικής» που διοργανώνει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων,
με ομιλητές τον Πρόδρομο Νικηφορίδη και τον Bernard
Cuomo. Την εκδήλωση προλόγισε ο πρόεδρος του συλλόγου
Μάκης Παρασκευάς.
Ο Πρόδρομος Νικηφορίδης και ο Bernard Cuomo
συνεργάζονται από το 1986 και στα σημαντικότερα έργα
τους μέχρι σήμερα συγκαταλέγονται: Κτίριο κατοικιών
στο Παρίσι, Πολιτιστικό Κέντρο και Θέατρο στη Μενεμένη
Θεσσαλονίκης, Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Ανάπλαση Νέας
Παραλίας Θεσσαλονίκης και Θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας
της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Το 2009 τους απονεμήθηκε το
Βραβείο Αρχιτεκτονικής για την πενταετία 2004–2008 από το
Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής.
*Διάλεξη
έδωσαν
στη Λάρισα στην αίθουσα
του ΤΕΕ, στο πλαίσιο της
εκδήλωσης
«Πανόραμα
Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής»
που οργανώνει ο Σύλλογος
Αρχιτεκτόνων,
τα
μέλη
αρχιτεκτονικού
γραφείου
«ΜΟΒ
αρχιτέκτονες»
Βασίλης Μπασκόζος και
Δαρεία
Τσαγκαράκη,
παρουσιάζοντας το έργο
τους.
Τους
ομιλητές
προλόγισε ο γραμματέας
του συλλόγου αρχιτεκτόνων
Κώστας Σαπουνάς.

Διαλέξεις αρχιτεκτόνων στη Λάρισα
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Ο ΝΤ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ Κ&Δ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

«Θρυαλλίδα
στο μέλλον της
πατρίδας
η κατάργηση
της
τεχνικής
εκπαίδευσης»

Για «πρωτοφανή απόφαση που διαλύει τη δημόσια τεχνική εκπαίδευση και, την
εξοβελίζει στην σφαίρα του ιδιωτικού» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ
Θεσσαλίας επικρίνοντας την εξαγγελθείσα κατάργηση των 50 ειδικοτήτων της
και χαρακτηρίζοντάς την «θρυαλλίδα στο μέλλον της Πατρίδας μας».
Σε δημόσια δήλωσή του ο Ντ. Διαμάντος σημείωσε: «Σε μία περίοδο
«πολύπλευρης κρίσης» (και όχι μόνο δημοσιονομικής), το «πρώτο και μέγιστο»
που μπορεί να κάνει κάθε χώρα είναι να «εμπιστευτεί τις δυνάμεις της» και,
να «επενδύσει σωστά», για να έχει Μέλλον. Αυτό απλά και πρώτιστα, σημαίνει
εμπιστοσύνη στις νέες γενιές – στις οποίες άλλωστε και, απολογούμαστεκαι, «επένδυση» στην Ελληνική Εθνική Παιδεία. Είναι ο μοναδικός τρόπος να
αλλάξουν «νοοτροπίες με παθογένειες του παρελθόντος» και, να δημιουργήσει
η Ελλάδα ένα «νέο παραγωγικό μοντέλο».
Και φυσικά, σε μία «παραπαίουσα» κοινωνική με αλλότριες ειδικότητες και επίπεδο να υπεισέρχονται
και οικονομική πραγματικότητα, το υψηλό επίπεδο της με ίσους όρους ή, και με προτεραιότητα- και, που
«Δημόσιας Εκπαίδευσης» αποτελεί την ασφαλιστική έτσι, μοιραίο επακόλουθο είναι να αποτελούν την
δικλείδα σε δύο σημαντικά ζητήματα: Στην πολιτική «εύκολη λεία» στην εφαρμογή της «διαθεσιμότητας«ίσων ευκαιριών» για κάθε νέο και νέα. Και στη λειτουργία κινητικότητας- απόλυσης».
«κανονιστικού πλαισίου» για την όποια ιδιωτική
Και βέβαια, δεν είναι κατανοητή μία «αντιφατική
παρουσία- συνύπαρξης με τη δημόσια- χωρίς όμως, αυτή λογική» που διέπει την παρουσία και τις δηλώσεις του
να «καθοδηγεί ή, να καθοδηγείται» υπέρ «ιδιοτελών» αρμόδιου Υπουργού Παιδείας όταν, σε μία παρουσία
και, «αλλότριων των Εθνικών» συμφερόντων.
του, μόλις μία βδομάδα πριν, «αναβάθμισε» - μέσω του
Στο σύνολο της δημόσιας εκπαιδευτικής ΕΟΠΠΕΠ- τη Δημόσια Τεχνική Εκπαίδευση, δίνοντας
ολότητας συμπεριλαμβάνεται και, η δημόσια «τεχνική τη δυνατότητα σε απόφοιτούς τους να αποκτούν
εκπαίδευση». Και η οποία, τα τελευταία χρόνια, διαρκώς επαγγελματικά δικαιώματα και άμεση πρόσβαση στην
«υποβαθμίζεται» σε όλα τα επίπεδα. Και σήμερα, με την αγορά εργασίας. Και, λίγες μέρες μετά, ανακοινώνει
πολιτική απόφαση της «κατάργησης» 50 ειδικοτήτων ο ίδιος στην Ελληνική κοινωνία ότι, ορισμένες από
της, ουσιαστικά, δίνεται το «έναυσμα της κατεδάφισής τις σημαντικότερες και πλέον δημοφιλείς ειδικότητες
της» και, της υποκατάστασης – εκχώρησής της σε μία μεταξύ των οποίων και τεχνικές δεν θα χορηγούνται
μονοδιάστατη ιδιωτική- επιχειρηματική λογική.
από το Δημόσιο. Μία πρωτοφανής δηλαδή, απόφαση
Το ΤΕΕ έχει διαχρονικά, ασχοληθεί και, έχει καταθέσει που διαλύει τη δημόσια τεχνική εκπαίδευση και, την
προτάσεις για την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης «εξοβελίζει» στην «σφαίρα του ιδιωτικού», προσθέτει
καθώς και, για το σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών και, στο «μακρύ κατάλογο των απολύσεων» και, αναγκάζει
κύρια των διπλωματούχων μηχανικών. Των ανθρώπων χιλιάδες γονείς να πληρώσουν αδρά για να τελειώσουν τα
που, διαρκώς, υφίσταται όχι μόνο την «μισθολογική παιδιά την ειδικότητα που επέλεξαν και, να αποκτήσουν
βύθιση» - με άνισες συνθήκες υπέρογκων κρατήσεων και μια χαραμάδα ελπίδας για το μέλλον τους. Κάθε
εισφορών έναντι άλλων- αλλά, και την «επιστημονική «εκπαιδευτική μονάδα» που διαλύεται, είτε μέσω της
υποβάθμιση» μέσω της «χαλαρής αντιμετώπισης» της «διαρκούς υποβάθμισης» είτε μέσω της «κατάργησης»
1ης & 2ης ανάθεσης –
αποτελεί την «θρυαλλίδα» για το μέλλον της Πατρίδας
μας».

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Η Επιτροπή Αγώνα της ΕΛΜΕ Λάρισας αισθάνεται την ανάγκη να
ευχαριστήσει τον κ. Κωνσταντίνο Διαμάντο, πρόεδρο του ΤΕΕ Κ
&Δ Θεσσαλίας, για τη στήριξη που μας παρείχε-παραχωρώντας
δωρεάν την αίθουσα του ΤΕΕ- στην προσπάθειά μας να αναδείξουμε
την άδικη και οριζόντια κατάργηση ειδικοτήτων της Τεχνικής
Εκπαίδευσης.
Σας ευχαριστούμε και ευελπιστούμε σε μελλοντική συνεργασία.
						Με εκτίμηση

				ΕΛΜΕ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
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Δεν αρκούν κροκοδείλια δάκρυα
και ασκήσεις ψηφισματικής τακτικής
«Τα «κροκοδείλια δάκρυα» όλων όσων «δηλώνουν αιφνιδιασμένοι», αρκούνται σε «ασκήσεις ψηφισματικής τακτικής»
και, είναι οι «φυσικοί αυτουργοί» στην «αλλοτρίωση» του ρόλου και στην «απαξίωση» στην κοινωνία, της Δημοτικής
Αστυνομίας δεν πείθουν κανέναν. Ούτε για την αξία των λόγων τους αλλά, ούτε και, για την αποτελεσματικότητά τους»,
υπογράμμισε σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κ&Δ Θεσσαλίας Κων. Διαμάντος επισημαίνοντας:
«Είναι οι «μοιραίοι ηθικοί αυτουργοί» σε μία «πράξη της Κεντρικής εξουσίας» που, βλέπει τους ανθρώπους απλά,
«ως αριθμητική ποσότητα» και, εξυπηρετεί έναν «επιβαλλόμενο αριθμητικό στόχο» χωρίς περιεχόμενο πειθούς
και αναγκαιότητας μίας άλλης, αποτελεσματικότερης πολιτικής εξυπηρέτησης του πολίτη και διασφάλισης του
δημοτικού συμφέροντος και περιουσίας. Μίας πολιτικής που θα πείθει την τοπική κοινωνία για την αναγκαιότητα μίας
«αναβαθμισμένης, ουσιαστικής και αποτελεσματικής» δημοτικής δύναμης προστασίας και εξυπηρέτησης του δημότη.
Διαφορετικά, η επίκληση και μόνο αυτή, της «μη απόλυσης» δεν «διεγείρει το κοινό αίσθημα» την ίδια στιγμή που, στον
ιδιωτικό τομέα ανεγείρουν οι ίδιες πολιτικές της ύφεσης, με γεωμετρική πρόοδο, καθημερινά «το μνημείο του αγνώστου
απολυμένου». Η στήριξη της παρουσίας και του έργου της Δημοτικής Αστυνομίας λοιπόν, πρέπει να είναι ουσιαστική».
Επιπλέον, ο πρόεδρος της ΔΕ σημείωσε: «Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (Ν.3731/2008) και, ιδιαίτερα στο άρθρο
1, στα πλαίσια της αναδιοργάνωσής της, περιγράφονται οι «αρμοδιότητες» που ασκεί η Δημοτική Αστυνομία στο
πλαίσιο των διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Αν ανατρέξει κανείς, προσεκτικά, στις αρμοδιότητες αυτές,
προφανώς, θα αντιληφθεί ότι, με την Δημοτική Αστυνομία η Πολιτεία, μεταξύ άλλων στόχευε:
- στην «αποκλιμάκωση φόρτου» από την ΕΛ.ΑΣ και, στην ενίσχυση του κύριου και σημαντικού ρόλου της, δηλαδή, στην
εμπέδωση του κοινού αισθήματος της ασφάλειας από κάθε μορφή παραβατικής και εγκληματικής συμπεριφοράς.
- στην βελτίωση των σχέσεων μεταξύ της Τοπικής Αυτοδιοικητικής αρχής και των δημοτών, μέσω ενός «άμεσου φιλικού
ελεγκτικού μηχανισμού» αλλά, και ευέλικτου στη συνεργασία, με τις λοιπές υπηρεσίες του Δήμου.
- στην εν γένει, «εξοικονόμηση πόρων» τόσο μέσω των ελέγχων (πχ «ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, καθαριότητας»)
όσο και, μέσω υπηρεσιών που, σε κάθε άλλη περίπτωση θα κόστιζαν (πχ «Επίδοση πάσης φύσεως έγγραφα» ή,
«διενέργεια αυτοψίας για έκδοση διοικητικών πράξεων βεβαίωσης ή αποβολής).
- στην «πρόληψη» σε αρκετούς τομείς της πολιτικής προστασίας και κανόνων υγιεινής της πόλης, «αποκλιμακώνοντας
φόρτο» από άλλες περιφερειακές ή ειδικές υπηρεσίες.
Από τις 28 νομοθετημένες αρμοδιότητες, μόνο 2 είναι αυτές που, αναφέρεται ότι μπορούν να ασκηθούν, εκ παραλλήλου,
και με άλλες υπηρεσίες (πχ ΕΛ.ΑΣ) και, αναφέρονται στο αντικείμενο της κυκλοφορίας (ρυθμίσεις και έλεγχος). Από
τις 28 νομοθετημένες αρμοδιότητες, οι 20 ασκούνται από τη Δημοτική Αστυνομία αν έχει δύναμη μέχρι 49 άτομα. Τα
ερωτήματα λοιπόν, που τίθενται και, τελικά, αποδίδουν και την «οφειλόμενη απάντηση» σχετικά με την «κατάργηση» της
Δημοτικής Αστυνομίας είναι:
•
Μπορεί και πρέπει να επιβαρυνθούν οι άλλες υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Πυροσβεστική, Λιμενικό Σώμα) αναλαμβάνοντας
επιπλέον φόρτο με τις 28 αρμοδιότητες, αποσπώντας σημαντικό και ειδικό έμψυχο δυναμικό από το σημαντικό ρόλο
που πρέπει να επιτελούν; Όχι, τη στιγμή που, το αίσθημα της ανασφάλειας των πολιτών ολοένα και, αυξάνεται.
•
Με ποιο προσωπικό αλήθεια θα επωμισθούν τις αρμοδιότητες αυτές; Αν είναι να «μετακινηθούν» οι Δημοτικοί
Αστυνόμοι, ποια «οικονομία κλίμακας» και ποια «βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη» επιτυγχάνουμε; Καμία. Εκτός και
αν, για τις 28 αρμοδιότητες η «κρυφή σκέψη» είναι να οδηγηθούμε στην «πλήρη ιδιωτικοποίηση».
•
Η πολιτική των Δήμων και η «πολιτική συμπεριφορά» ήταν η ενδεδειγμένη σε ότι αφορά την «αναβάθμιση» της
ύπαρξης και ουσιαστικής λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας άρα, και της «καθολικής κοινωνικής αποδοχής» του
ρόλου της ώστε, να «θωρακισθεί» από «αυθαίρετες μη στοιχειοθετημένες» πολιτικές de facto κατάργησης; Όχι! Γιατί
αλήθεια, σε πολλούς δήμους «προτιμήθηκε» να μην υπερβεί η δύναμη τον αριθμό 49; Προέβησαν οι Δήμοι αυτοί στην
έκδοση απόφασης της Περιφέρειας για πλήρη άσκηση αρμοδιοτήτων έστω και με τον, κάτω του 50 αριθμού δύναμης;
Ποιος ευθύνεται για την «ρουσφετολογική συμμετοχή» και, κατά συνέπεια, την «απαξίωση» του έργου της Δημοτικής
Αστυνομίας; Πάντως, όχι η ίδια η Δημοτική Αστυνομία.
•
Για τις «εικόνες και λειτουργίες» μίας πόλης όπου, οι κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, πεζόδρομοι) μετατρέπονται
σε «δρόμους», όπου, η «εκμετάλλευση ανθρώπινης σάρκας» στα φανάρια και το «παράνομο εμπόριο» σε κάθε μεριά
και κάθε κατάστημα «οργιάζουν», όπου, η «ευνομούμενη μέσω σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου λειτουργία των
πεζοδρόμων» αποτελεί «πολυτέλεια» ακόμα και από τα νομίμως λειτουργούντα πάσης φύσεως καταστήματα, όπου,
η «παράνομη εργασία» και η «λαθραία παρουσία και εργασία» είναι μία ενοχλητική και κοστοβόρα πραγματικότητα,
όπου, η πορνεία, τα ναρκωτικά και η «παρενόχληση» στη νεολαία γίνεται μπροστά στα μάτια μας και «ανερυθρίαστα»
οι «αρχές» κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά τους, όπου, η «προσβασιμότητα» του 50% και πλέον τοπικού πληθυσμού που
αποτελεί τις «ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» αποτελεί «καθημερινό άγος» ποιος επιτέλους, πρέπει να «απολογηθεί» στη
δίκαιη οργή των κατοίκων; Πάντως, όχι η ίδια η Δημοτική Αστυνομία».
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ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Σχετικά με την ΕΡΤ

[ΨΗΦΙΣΜΑ]
Η Διοικούσα Επιτροπή
του Τμήματος
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, μετά τη
θλιβερή αναγγελία του θανάτου του μέλους μας
επιστήμονα και εκλεκτού συναδέλφου

Δήλωση προέδρου ΤΕΕ Κεντρ. & Δυτ. Θεσσαλίας Κων. Διαμάντου:
Η ύπαρξη ενός Εθνικού Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Δικτύου δεν συνιστά απλά, μία υποχρέωση
έναντι της 65άχρονης ιστορίας, ούτε εξυπηρετεί μονοδιάστατα, το στόχο της απασχόλησης και
της άμβλυνσης της ανεργίας.
Η ύπαρξη Δημόσιων Ραδιοτηλεοπτικών
συχνοτήτων
αποτελεί Εθνική αναγκαιότητα.
Γιατί, αποτελεί τον «Εθνικό επικοινωνιακό φάρο»
για κάθε σπιθαμή γης της Ελληνικής Επικράτειας.
Διαφυλάσσοντας τα Εθνικά συμφέροντα από κάθε
«αλλοεθνές» ή «ιδιοτελές» συμφέρον. Δίνοντας
«βήμα και ενημέρωση» ακόμα και σε περιοχές που,
δεν έχουν την «εμπορικότητα και ανταποδοτικότητα»
που, ένας ιδιωτικός φορέας μονοδιάστατα βλέπει.
Αποτελεί τον «συνδετικό κρίκο» των Ελλήνων
με τον Ελληνισμό. Ενισχύοντας τους δεσμούς
του Ελληνισμού και του Φιλελληνισμού. Και
προφανώς, ένας τέτοιος φορέας, δεν μπορεί και
δεν πρέπει να παίζει το ρόλο του «κυβερνητικού
εκπροσώπου» ή, του «κομματικού φερέφωνου»
ή, του «καθεστωτικού επιβήτορα», ρόλους, που
στην πρόσφατη Ελληνική ιστορική διαδρομή,
δυστυχώς, είδαμε, κατ’ επιταγή, να διαδραματίζει.
Επίσης δε, επιβάλλεται να λειτουργεί με οικονομία
κλίμακας και, ανταποκρινόμενος τόσο στα πλαίσια
του υγιούς ανταγωνισμού όσο, και επιπλέον,
στην απόδοση παραγωγών ποιοτικών, έστω και
λιγότερο εμπορικών, καλύπτοντας κενά που, οι
ιδιωτικοί φορείς δεν ασχολούνται. Αξιοποιώντας
κάθε «ανθρώπινο πόρο» με όποια ιδιότητα, χωρίς
να συντηρείται το φαινόμενο των «ημετέρων
και υμετέρων», οι οποίοι εναλλάσσονται από το
«ψυγείο» στο «θερμοθάλαμο», ακολουθώντας τις
κυβερνητικές- κομματικές εναλλαγές.
Στα ανωτέρω πλαίσια, σαφώς, απαιτείται
η περαιτέρω νομική – ίσως και συνταγματικήκατοχύρωση της ύπαρξης και του ρόλου ενός
Εθνικού Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα.
Απαιτείται η αναδιοργάνωση σε όλα τα επίπεδα και, η
αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τόσο
στο ανθρώπινο δυναμικό όσο και στις υποδομές
και υπηρεσίες του. Απαιτείται μία διαφορετική
φιλοσοφία μοντέλου διοίκησης σε οικονομικό και
τεχνοκρατικό επίπεδο.

Αθανάσιου Καλόγηρου – Πολιτικού Μηχανικού,
			
συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε :
1)
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην
οικογένεια του θανόντος
2)
Να παραστεί στη Εξόδιο Ακολουθία
3)
Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό
ποσό υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού
2) Να δημοσιεύσει το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό
Τύπο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
				
						Ο Πρόεδρος
					
Κων. Διαμάντος

Όλα τα παραπάνω, πρέπει να συντελεσθούν
άμεσα. Σε καμία περίπτωση όμως, δεν απαιτείται,
δεν διευκολύνει και, δεν δικαιολογείται το «σοκ
της σιγής των συχνοτήτων» που επιβλήθηκε με
«διάγγελμα». Μπορεί να διευκολύνει την «απόδοση
των αριθμητικών επιταγών των δανειστών» για
άμεσες απολύσεις αλλά, προσθέτει «απόγνωση»
σε χιλιάδες εργαζόμενους και, επιτείνει την
αβεβαιότητα γενικότερα. Δεν χρειάζεται η πράξη
της «πρόσθεσης» στο μεγάλο ζητούμενο που είναι
η ανεργία αλλά, η πράξη της «αφαίρεσης».

28

Για τον Γιάννη Φούρκα
Με αφορμή τον θάνατο του Γιάννη Φούρκα επί
χρόνια μέλους της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του
ΤΕΕ και της κεντρικής ΔΕ του ΤΕΕ, με συμμετοχή και
προσφορά στις ΜΕ Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
για την Απασχόληση των μηχανικών, ο πρόεδρος
της ΔΕ του Τμήματος Κ& Δ Θεσσαλίας Ντ. Διαμάντος
δήλωσε:
«Το άγγελμα του χαμού ενός άξιου συναδέλφου,
ενός αγωνιστή του ΤΕΕ και των συμφερόντων
των μηχανικών και ενός φίλου, προσωπικά με έχει
συγκλονίσει.
Εκφράζω δε, τη λύπη σύσσωμης της ΔΕ του
Τμήματός μας. Για το Τμήμα μας ο Γιάννης Φούρκας
ήταν πάντα αρωγός και συμπαραστάτης στις
προσπάθειες και τις εκδηλώσεις, και πολλές φορές
παρών. Το ΤΕΕ έχει χάσει έναν μαχητή από τις τάξεις
του.
Εκ μέρους όλων των μηχανικών του Τμήματος,
εκφράζω τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
του. Το Περιφερειακό μας Τμήμα, τιμώντας τη
μνήμη του Γιάννη Φούρκα θα καταθέσει, αντί
στεφάνου, ποσό υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού».
						Ο Πρόεδρος
					
Κων. Διαμάντος

[ΨΗΦΙΣΜΑ]
Η Διοικούσα Επιτροπή
του Τμήματος
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, μετά τη
θλιβερή αναγγελία του θανάτου του μέλους μας
επιστήμονα και εκλεκτού συναδέλφου
Αστέριου Μαμάτα-Πολιτικού Μηχανικού,
			
συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε :
1)
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην
οικογένεια του θανόντος
2)
Να παραστεί στη Εξόδιο Ακολουθία
3)
Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό
ποσό υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού
2) Να δημοσιεύσει το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό
Τύπο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
				
						Ο Πρόεδρος
					
Κων. Διαμάντος
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[ΨΗΦΙΣΜΑ]
Η Διοικούσα Επιτροπή
του Τμήματος
Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας του ΤΕΕ, μετά τη
θλιβερή αναγγελία του θανάτου του μέλους μας
επιστήμονα και εκλεκτού συναδέλφου
Βάϊου Γκουντρουμάνη – Χημικού Μηχανικού,
			
συνήλθε έκτακτα και αποφάσισε :
1)
Να εκφράσει τα συλλυπητήρια στην
οικογένεια του θανόντος
2)
Να παραστεί στη Εξόδιο Ακολουθία
3)
Να καταθέσει στη μνήμη του χρηματικό
ποσό υπέρ φιλανθρωπικού σκοπού
2) Να δημοσιεύσει το παρόν Ψήφισμα στον τοπικό
Τύπο και στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΤΕΕ.
				
						Ο Πρόεδρος
					
Κων. Διαμάντος

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Πρόταση για την ΑΕΛ

3

Του προέδρου ΤΕΕ ΚωνσταΝτίνου Διαμάντου,
Διπλ. Πολιτικού Μηχανικού

. Η ΑΕΛ μπορεί και, πρέπει να δημιουργήσει μία
στέρεη προοπτική. Αυτό μπορεί να
γίνει μέσα από μία και, μόνη πιστεύω
διαδικασία:
Δημιουργείται ένα νέο πολυμετοχικό εταιρικό σχήμα.

.

Στο ΔΣ συμμετέχουν εκπρόσωποι της Ερασιτεχνικής
ΑΕΛ, των Παλαιμάχων, των οργανωμένων φιλάθλων και, οι

Η

ΑΕΛ αποτελεί μία μοναδική, διακριτή ποδοσφαιρική
οντότητα στην Ελληνική ποδοσφαιρική ιστορία.
Και, δεν είναι απλά, η αναφορά και καταγραφή
της στην ιστορία των Ελληνικών τίτλων. Είναι μία
ολιστική ποδοσφαιρική νοοτροπία λειτουργίας που,
έχει καταγραφεί ιστορικά, ως «μοντέλο». Μία λειτουργία
που, μπορεί κανείς να πει ότι, γράφει τον «ορισμό του
ποδοσφαίρου» ως Αθλητικό και Κοινωνικό φαινόμενο.
Σε όλη την λειτουργική πυραμίδα της ομάδας. Από το
επίπεδο των παραγόντων (που οραματίσθηκαν, έχτισαν
το όραμα, υλοποίησαν με τίτλους το όραμα), του
προπονητικού και ποδοσφαιρικού τμήματος, μέχρι του
υποστηρικτικού μηχανισμού των αποδυτηρίων, του
πάγκου και βέβαια, το πλέον σημαντικό και, συγκριτικό
πλεονέκτημα, της εξέδρας. Όλων των φιλάθλων,
οργανωμένων και μη. Αλλά, να μην παραβλέπουμε και,
την αλληλένδετη υποστηρικτική λειτουργία και με τα
ερασιτεχνικά σωματεία του νομού όπως λειτουργούσε
κάποτε σε μεγάλο βαθμό.
Σημείωση: Και τότε, ήταν επαγγελματικό το ποδόσφαιρο. Και τότε, οι παράγοντες ήταν επιχειρηματίες.
Σε καμία περίπτωση όμως, δεν καταγράφηκε κανείς ως
«Προκρούστης» της ομάδας και, των ονείρων των φιλάθλων. Γι’ αυτό και, δίπλα τους, δεν δίσταζαν να βρεθούν
ως αρωγοί, και πολλά καταξιωμένα πρόσωπα της τοπικής
κοινωνίας.
Αυτό, έχει λοιπόν, καταγραφεί ως μία ιστορική παρακαταθήκη της ΑΕΛ στο Πανελλήνιο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι.
Και βαραίνει, πρέπει να βαραίνει τις κινήσεις όλων όσων
εμπλέκονται.

Σήμερα, δεν είναι το κυρίαρχο ζήτημα η θέση της
ΑΕΛ στη Γ’ Εθνική.
Ξαναβρεθήκαμε και, ξαναήρθαμε.
Θα ξανάρθουμε στη φυσική μας θέση. Το ζητούμενο είναι
να υπάρξει ένα τέλος σε μία διαδικασία που, προσβάλει την
ιστορία της ΑΕΛ και τα πρόσωπα που σηματοδότησαν την
ιστορία αυτή, θέτει άλλα «ήθη» και, αδιαφορεί για την τύχη
της υπόστασης της ΑΕΛ αρκεί, τα «νούμερα να βγουν».
Σε 3 επίπεδα λοιπόν, είναι η πρόταση που, δεν είναι προσωπική αλλά, αφορά και άλλους ανθρώπους που ζητούν και,
απαιτούν τα απλά και αυτονόητα.

1

. Το νέο γήπεδο, το AEL FC ARENA, είναι δημόσια
έκταση, που παραχωρήθηκε από το Δημόσιο και
το Δήμο για να γίνει γήπεδο για να παίζει η ΑΕΛ.
Κανένας δεν έχει το ηθικό – έστω και αν κατάφερε με τη
βοήθεια ορισμένων εκ των έσω… να έχει το νόμιμο (;) –
να «απαιτεί και να διαπραγματεύεται» την ποδοσφαιρική
παρουσία της ΑΕΛ στο γήπεδό της. Η αξιοπρέπεια της
ΑΕΛ φυσικά, θα αποδώσει μέρος της προστιθέμενης αξίας
από την παρουσία της εκεί στον «προσωρινό διαχειριστή»
του γηπέδου. Αλλά, μέχρι εκεί. Κάθε επιχειρηματίας που
αναλαμβάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο ( και οφείλει
βέβαια, να το ολοκληρώνει) , αναλαμβάνει και το όποιο
ρίσκο και, την όποια υποχρέωση που αφορά «τρίτους».
Και βέβαια, για τα όποια εύλογα και, δίκαια οικονομικά ή,
άλλα δικαιώματά και απαιτήσεις του, αν υπάρχουν, έναντι
άλλων ( πολιτείας, θεσμικών παραγόντων κλπ) δεν μπορεί
να «πληρώνει» - οικονομικά ή αθλητικά- η ομάδα.
Η ΑΕΛ θα παίζει στο γήπεδό της, διαφορετικά, κανένας και, για οποιοδήποτε λόγο δεν θα πρέπει και, δεν θα
μπορεί, να το χρησιμοποιήσει για όποιο γεγονός.

2

. Το «προπονητικό κέντρο» στα Δένδρα είναι
Φυσικά, είναι, πέραν κάθε αμφισβήτησης – ακόμα
πληρωμένο χρόνια πριν, από ανθρώπους με όραμα,
και από μη ποδοσφαιρόφιλους- ότι, η πόλη και όλοι οι
μεράκι και αγάπη, για την ΑΕΛ. Πρέπει να απεμπλακεί
πολίτες, έχουν ταυτισθεί συναισθηματικά και κοινωνικά με
άμεσα από κάθε διαδικασία εκκαθάρισης καθώς και, όποιας
την ΑΕΛ.
διαπραγμάτευσης, ώστε, να το χρησιμοποιήσει η ομάδα
Είναι επίσης, για την πόλη και το τοπικό παραγωγι- που το δικαιούται.
κό δυναμικό ένα «βαρύ στοιχείο» της ταυτότητας της, της
Τα δύο αυτά θέματα, είναι θέματα Ηθικής τάξης για
αναγνωρισιμότητάς της, που προσθέτει δυναμικό κεφάτην ΑΕΛ και την πόλη και, πρέπει, ο οιοσδήποτε εμπλεκόλαιο .
μενος να αποδειχθεί ότι, ακολουθεί τον «ποδοσφαιρικό
ορισμό» που η ΑΕΛ έχει εγγράψει στην Ελλάδα και, είναι
Άρα, η ΑΕΛ μπορεί και πρέπει, να συνεχίσει να προ- ,όχι στα λόγια αλλά, στην πράξη, ΑΕΛ.
σφέρει στην πόλη. Θα έλεγα, και όλος ο λαρισινός αθλητισμός που σήμερα, εσωτερικά έχει αφεθεί, ενώ, Λαρισαίοι
Ο Δήμος Λαρισαίων έχει υποχρέωση να προστα– που πλέον αποτελούν πολύτιμες εξαγώγιμες μονάδες- σε τεύσει την ομάδα και την πόλη, κατ’ επέκταση, διότι, είναι
όλα τα αθλητικά πόστα και αθλήματα, αποτελούν τους ση- εμπλεκόμενος ιστορικά, θετικά ή αρνητικά και, πρέπει
μαντικούς συντελεστές επιτυχιών άλλων ομάδων.
στην κρίσιμη αυτή στιγμή να ενεργήσει, αυτή τη φορά, με
γνώμονα το Δημοτικό συμφέρον και το συμφέρον της ομάδας.
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Ο σύλλογος των πρακτορείων ΟΠΑΠ μπορεί να κάνουν το
ίδιο.
Οι φορείς της πόλης το ίδιο όπως και, τα μέλη του εμπορικού κόσμου.Όπως βέβαια, και οι Τράπεζες.
Το πρακτικό πάντως, θέμα του συστήματος αποδοχής,
είσπραξης και απόδοσης της συμμετοχής του κόσμου
είναι εύκολο να δρομολογηθεί, όπως μπορεί να αντιληφθεί
κανείς.Αρκεί να το συναποφασίσουμε.

Πρόεδροι (ή εκπρόσωπος τους) των φορέων της πόλης (
Επιμελητήριο, Δικηγορικός Σύλλογος, Τεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο), και, θεωρώ απαραίτητο, οι
παράγοντες που έγραψαν ιστορία με την ΑΕΛ και αποτελούν σύμβολα παραγόντων.

Η συμμετοχή με το ποσό των 12,0 ευρώ ( κατ’ ελάχιστο) φυσικά, είναι προαιρετική.

Όλοι αυτοί δηλαδή που, μπορούν να συνεισφέρουν με
τεχνογνωσία, με εμπειρία, με αθλητικό και κοινωνικό πνεύμα και συναίσθημα αλλά, κυρίως, να εγγυηθούν απέναντι
στους Λαρισαίους, την απαρέγκλιτη τήρηση φιλοσοφίας
των σκοπών και των στόχων του πολυμετοχικού σχήματος.

•
Θα αποτελεί «μία μετοχή» του πολυμετοχικού σχήματος

Η οικονομική συμμετοχή μπορεί να είναι – κατ’
ελάχιστον- στο συμβολικό ποσό των 12 ευρώ.
Τα χρήματα του πολυμετοχικού σχήματος θα αποτελέσουν το ποσό που, ποσοστιαία και, με προτεραιότητα
για την ΑΕΛ, θα κατανεμηθεί στους εξής στόχους:
Ενίσχυση της ΑΕΛ με,
•
Οικονομική στήριξη της ΑΕΛ με την προοπτική
πρωταθλητισμού για φέτος και, της επαναφοράς της στο
σχήμα της ΠΑΕ την επόμενη χρονιά.
Ενίσχυση του μαζικού αθλητισμού με,
•
Οικονομική ενίσχυση των Ακαδημιών της ΑΕΛ έτσι
ώστε, να διευκολυνθούν και να ελαφρυνθούν οικονομικά
οι γονείς των παιδιών.
•
Οικονομική ενίσχυση της «αθλητικής συνεργασίας» της ΑΕΛ με τα ερασιτεχνικά σωματεία του νομού, άρα,
ενίσχυση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου μας.
•
Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΑΕΛ
στήριξης προς ευπαθείς ομάδες της πόλης μας, προς το
κοινωνικό έργο της Μητρόπολης και, στις κοινωνικές
πρωτοβουλίες πολιτών που ήδη, δραστηριοποιούνται
με επιτυχία και επιτελούν σημαντικό έργο ενίσχυσης των
συμπολιτών, στη κρίση που βιώνουν.
Ο Δήμος Λαρισαίων μπορεί και, πρέπει να ενισχύσει το νέο εγχείρημα.
Καταρχήν, μπορεί να βοηθήσει στην «διάδοση» αυτού
του μηνύματος, της προσπάθειας, του νέου εγχειρήματος.
Απλά, το μήνυμα με το κουπόνι της προαιρετικής ελάχιστης συμμετοχής μπορεί να αποσταλεί μέσα από το φάκελο των λογαριασμών της ΔΕΥΑΛ ( στα περίπου 100.000
υδρόμετρα των Λαρισαίων).
Τα ΜΜΕ και, ειδικά, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Περιφέρειας μπορεί να φιλοξενήσει το μήνυμα και το κουπόνι
συμμετοχής.
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Και, για κάθε συμμετοχή θα υπάρχει άμεση ανταποδοτικότητα.

•
Θα αποτελεί «δικαίωμα» στη μελλοντική συμμετοχή του πολυμετοχικού σχήματος στη νέα ΠΑΕ
•
Θα έχει «εκπτωτικό μπόνους» στην τιμή εισιτηρίου
για τα επόμενα 2 χρόνια
•
Θα έχει «εκπτωτικό μπόνους» σε χορηγούς της
ομάδας και, στο κατάστημα ειδών της ΑΕΛ.
Με βάση τη φιλοσοφία στόχων και σκοπών του πολυμετοχικού σχήματος , την εγγύηση διαχειριστικής φερεγγυότητας των χρημάτων που θα συνεισφέρουν οι Λαρισαίοι
από το διευρυμένο ΔΣ και, μέσω και των ανταποδοτικών
κινήτρων για όσους συμμετέχουν , είναι εφικτό να ανταποκριθούν χιλιάδες Λαρισαίοι έτσι ώστε,
η ΑΕΛ να εξασφαλίσει μία «οικονομική θέση παρόντος και
μέλλοντος».
Μπορεί αυτή η πρόταση να υιοθετηθεί από όλους τους
προτεινόμενους και να «τρέξει» τώρα, με χρονοδιάγραμμα
τέλος Σεπτεμβρίου να έχουμε μία εικόνα αποδοχής και
συμμετοχής.
Φυσικά, κάθε σοβαρός επενδυτής – χορηγός πρέπει να τύχει της προσοχής της σημερινής ΑΕΛ και, άμεσα να συνεισφέρει. Με σοβαρή εγγυημένη πρόταση και όχι, ευκαιριακή πρόταση πρόσκαιρης προβολής του ή, «χειραγώγησης»
του μέλλοντος της ΑΕΛ.
Έτσι, η ΑΕΛ να μπορέσει να είναι έτοιμη αγωνιστικά αλλά,
και «θωρακισμένη» στα άλλα επίπεδα, με στέρεο και όχι
ευκαιριακό ή ιδιοτελές πλάνο, να πρωταγωνιστήσει ξανά.
Χωρίς την πίεση να «δεθεί σε όποιο άρμα» πέραν αυτού
που χρόνια της δίνει δύναμη και δυναμική: το «άρμα του
κόσμου της», και, όλων των Λαρισαίων.
Ενωμένοι όλοι, με το όνειρο για την ΑΕΛ. Αυτό θέτει ως
προϋπόθεση η πρόταση.
Μία πρόταση που, ουσιαστικά, δίνει στην ΑΕΛ αλλά, και
στην ίδια την πόλη και τους πολίτες της οφέλη.
Μία πρόταση με αθλητικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Οφείλουμε όλοι, πιστεύω να ανταποκριθούμε.

ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΙΛΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗ

Μηχανικοί Λάρισας vs Ιωαννίνων
Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας διεξήχθη στο βοηθητικό γήπεδο της Γιάννουλης μεταξύ Λαρισαίων μηχανικών του
ΤΕΕ ΚΔ Θεσσαλίας και μηχανικών των Ιωαννίνων του ΤΕΕ Ηπείρου.
Με αφορμή τη διεξαγωγή του παιχνιδιού δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούν μεταξύ τους οι μηχανικοί των δύο
πόλεων και να ανταλλάξουν απόψεις και γύρω από τα προβλήματα του κλάδου.
Το κλίμα της συνάντησης ήταν εξαιρετικό, οι μηχανικοί έπαιξαν καλό ποδόσφαιρο και το αποτέλεσμα του αγώνα
διαμορφώθηκε σε 4-2 υπέρ της ομάδας της Λάρισας με σκόρερ τους Τζήλο Αθ. , Πρεζεράκο Ηλ. (2) και Χύτα Δ., ενώ για την
ομάδα των Ιωαννίνων σκόραραν οι Χολέβας Χ. και Πούλιος Ι.
Το 3ο ημίχρονο δόθηκε στη συνέχεια στο καφέ-μπαρ ‘‘bono’’, που διατηρεί ο Δ. Χύτας στο κέντρο της Λάρισας με
την παρουσία και του προέδρου του ΤΕΕ ΚΔ Θεσσαλίας Ντίνου Διαμάντου, όπου συμφωνήθηκε να διεξαχθεί η ρεβάνς το
Φθινόπωρο στην πόλη των Ιωαννίνων.
Διαιτητές της συνάντησης ήταν οι Ντίνο Φλοριάν, Δήμητρα Τσακνάκη και Ευαγγελία Πιτσαρή.
*Με την ομάδα των μηχανικών Λάρισας αγωνίσθηκαν οι: Κερέμης Δ., Λιάγκος Αλ., Χύτας Δ., Αποστολάκης Γ. (45’
Παληός Ν), Κουτσοσταύρος Ν. (45’ Ζηρδέλης Ορ.), Κοντοτάσιος Ι. (45’ Γουλόπουλος Αλ.), Τζήλος Αθ., Γκουντουβάς Ν.,
Φιλανδριανός Αθ., Ράπτης Απ., Πρεζεράκος Ηλ.
*Με τους μηχανικούς Ιωαννίνων (υπεύθυνος αποστολής Κ. Τζιάτζιος) οι:
Χαρίτος Η., Λιόντος Ι., Ζαρπαλάς Θ., Παπαχρήστος Κ. (1’ Γιώτης Λ.), Δρόσος Ν., Γκαζιάνης Η., Πούλιος Ι., Κακαϊδής Δ., Χολέβας
Χ., Ρέσσος Λ., Χαλιάσος Δ.
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