
Το ανατολικότερο πεδινό τµήµα του ΝοµούΚαβάλας, ο κάµπος της Χρυσούπολης, όλος
σχεδόν ο κάµπος του Νοµού Ξάνθης και µεγά-
λο µέρος του κάµπου του Νοµού Ροδόπης, πε-
ριοχές εκατέρωθεν του ποταµού Νέστου κατα-
λαµβάνονται από υγρότοπους, λίµνες, λιµνοθά-
λασσες και άλλα προστατευόµενα είδη. Με
πρωτοβουλία δε της ελληνικής Πολιτείας, έ-
χουν κηρυχθεί ήδη από τις 21-8-1975, προστα-
τευόµενη, κατά τη Συνθήκη ΡΑΜΣΑΡ, περιοχή. 
Το 1996, µε κυβερνητική πράξη, ιδρύθηκε το

«Εθνικό Πάρκο ΑΜ-Θ» που περιλαµβάνει τα οι-
κοσυστήµατα ∆έλτα Νέστου, Λίµνη Βιστωνίδα
και λίµνη Ισµαρίδα. Από τις 27-8-2002, δυνάµει
νέου Ελληνικού Νόµου για το περιβάλλον (Ν.
3044/2002), ιδρύθηκε ο φορέας διαχείρισης του
Εθνικού Πάρκου. 
Στο δυτικότερο τµήµα του Εθνικού Πάρκου,

στη δυτικότερη λιµνοθάλασσα, τη «Βάσοβα»,
τα τελευταία πέντε τουλάχιστον χρόνια, χωρίς
κανέναν κεντρικό σχεδιασµό και σε πλήρη αντί-
θεση µε όσα προβλέπουν τα χωροταξικά σχέ-
δια για την περιοχή, επιχειρείται η εγκατάσταση
αποθηκών υγρών και αερίων καυσίµων µε τρο-
µακτική συγκέντρωση και προορισµό κυρίως τα
Βαλκάνια. 
Οι εταιρείες που επιχειρούν να εγκαταστα-

θούν στην προστατευόµενη περιοχή είναι: ΜΟ-
ΤΟR ΟΙL, ΑΕGΕΑΝ ΟΙL και LΕΟΝ GΑS και έχουν
λάβει κατά καιρούς διαφόρων επιπέδων εγκρί-
σεις και άδειες (προεγκρίσεις χωροθέτησης, ε-
γκρίσεις περιβαλλοντικών όρων, άδεια εγκατά-
στασης κλπ.). Μια άλλη εταιρεία, η RΕVΟΙL, ε-
γκαταστάθηκε ήδη πολύ κοντά στο δυτικό όριο
της προστατευόµενης περιοχής, τροφοδοτείται

όµως µε δεξαµενόπλοια, αγωγούς και αγκυρο-
βόλιο από θαλάσσια περιοχή της λιµνοθάλασ-
σας Βάσοβα που εφάπτεται µε την προστατευό-
µενη περιοχή και σύµφωνα µε το ΣτΕ είναι σε
στενή αλληλεξάρτηση µε το οικοσύστηµα. Η
παραπάνω εταιρεία σε ενάµιση χρόνο από την
αρχική της εγκατάσταση, µε νέα άδεια επέκτα-
σης, τετραπλασίασε τη χωρητικότητα των δεξα-
µενών της (αρχική εγκατάσταση 7 δεξαµενές
χωρητικότητας 5.800 κ.µ., επέκταση µε 9 δεξα-
µενές χωρητικότητας 27.000 κ.µ., σύνολο 16 δε-
ξαµενές χωρητικότητας 32.800 κ.µ.). 
Υπάρχει έντονη φηµολογία ότι επίκειται ή

σχεδιάζεται και νέα επέκταση της συγκεκριµέ-
νης εταιρείας. Υπάρχουν ακόµη πληροφορίες ό-
τι τουλάχιστον άλλες δύο εταιρείες (SUΝ ΟΙL
και Κ-ΟΙL) κινούνται µε σκοπό την εγκατάσταση
στην ίδια περιοχή. 
Επιπλέον, στα τοπογραφικά διαγράµµατα

των παραπάνω εταιρειών, µια ολόκληρη λιµνο-
θάλασσα εµφανίζεται ως ιδιοκτησία της εται-
ρείας τσιµέντων ΑΓΕΤ. Προφανώς πουλήθηκε α-
πό την Κτηµατική Εταιρεία του ∆ηµοσίου στην
παραπάνω εταιρεία. 
Το θέµα έχει απασχολήσει κατά καιρούς το

ελληνικό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, η δε Επιτροπή έχει ζητήσει κατά καιρούς ε-
ξηγήσεις από τις ελληνικές αρχές, µε µια τε-
λευταία δε επιστολή της από 01-04-2004 (SG-
Greffe (2004) D/201363) εγκαλεί την Ελλάδα και
κρίνει ότι η Ελληνική ∆ηµοκρατία παρέβη τις υ-
ποχρεώσεις που υπέχει δυνάµει του άρθρου 4,
παράγραφοι 1, 2 και 4, της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ
περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, κα-
θώς και των άρθρων 7 και 6, παράγραφοι 2 και

3, της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των
φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανί-
δας και χλωρίδας. 
Το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Μακεδονίας από

το 2000 που προέκυψε το θέµα κινητοποιήθηκε
άµεσα και αποφασιστικά µε προσφυγές στο ΣτΕ
έχοντας την αµέριστη συµπαράσταση της κε-
ντρικής διοίκησης του ΤΕΕ που συµβάλλει κα-
θοριστικά στον αγώνα στον οποίο συνδράµουν
όµως και τα άλλα τρία Επιµελητήρια (Βιοµηχα-
νικό-Εµπορικό Επιµελητήριο, Οικονοµικό Επιµε-
λητήριο, Γεωτεχνικό Επιµελητήριο) και άλλοι
σηµαντικοί φορείς της Καβάλας. 
Στην περιοχή υπάρχει εντονότατη ανησυχία

και εκδηλώνεται καθηµερινά µε διάφορους τρό-
πους αντίστασης. Χιλιάδες πολίτες έχουν εκ-
φράσει ρητά την αντίρρησή τους, έχουν γίνει κι-
νητοποιήσεις, έχουν συγκεντρωθεί πλέον των
δέκα χιλιάδων υπογραφών και έχει δηµιουργη-
θεί Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα που επωµί-
στηκε το κύριο βάρος της αποτροπής εγκατά-
στασης των µη παραγωγικών δραστηριοτήτων
στην περιοχή. Το θέµα έχει φτάσει στο Ανώτατο
Ακυρωτικό Ελληνικό ∆ικαστήριο (ΣτΕ) το οποίο
και παλιότερα (1987) είχε εκδώσει απόφαση για
το ∆έλτα του Νέστου, µαταιώνοντας την εγκα-
τάσταση διαλυτηρίου πλοίων στην περιοχή. Με
την υπ’ αριθ. 1981/2002 απόφασή του, ακύρωσε
διοικητική πράξη υπέρ της ΑΕGΕΑΝ ΟΙL, µε την
3572/2002 απόφασή του ακύρωσε την άδεια ε-
γκατάστασης της LΕΟΝ GΑS, µε την 3573/2002
απόφασή του ακύρωσε την απόφαση του Νο-
µάρχη Καβάλας µε την οποία είχε χορηγηθεί
στην εταιρεία LΕΟΝ GΑS άδεια εγκατάστασης,
µε τις 2056/2004 και 2057/2004 αποφάσεις του
ακύρωσε τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων των εταιρειών ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ και ΜΟ-
ΤΟR ΟΙL αντίστοιχα, διότι δεν συντάχθηκαν νο-
µίµως, εκδικάστηκε δε η προσφυγή του ΤΕΕ κα-
τά της ΜΠΕ της LΕΟΝ GΑS και εκκρεµεί η έκδο-
ση της απόφασης. 
Και ενώ υπήρχαν διαβεβαιώσεις από την

πλευρά της προηγούµενης πολιτικής ηγεσίας
του ΥΠΕΧΩ∆Ε ότι το θέµα θα λυθεί µε την έκ-
δοση νέας ΚΥΑ για το Εθνικό Πάρκο όπου θα ε-
πανακαθορίζονταν µε απόλυτη σαφήνεια τα ό-
ρια των προστατευόµενων περιοχών, παραµο-
νές των βουλευτικών εκλογών (Φεβρουάριος
2004) ήρθε εσπευσµένα προς συζήτηση στα
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ΕΕΠΙΜΕΛΕΙΑ::  ΒΒΑΣΩ ΧΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆ΟΥ

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ  

Κάνουν πετρελαιοαποθήκες 
το µεγαλύτερο βιότοπο της χώρας
Υπόµνηµα στον Κοινοτικό Επίτροπο για το Περιβάλλον, Σταύρο ∆ήµα,
απέστειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ - Τµήµατος Ανατολικής Μακεδονίας,
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης, σχετικά µε την επιχειρούµενη
εγκατάσταση δεξαµενών αποθήκευσης υγρών και αερίων καυσίµων
πάνω στη λιµνοθάλασσα της Βάσοβας, στα ανατολικά της Καβάλας,
και την παράνοµη λειτουργία και τροφοδοσία της RΕVΟΙL. Στο
υπόµνηµα υπογραµµίζονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
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∆ ιεθνές Επιστηµονικό Συνέδριο µε θέµα
«∆όκιµη επαναχρησιµοποίηση ιστορι-

κών κτιρίων», ένα εργαλείο για την αποδο-
τική διαχείριση των ιστορικών πόλεων» θα
πραγµατοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Ιου-
λίου 2006 στην πόλη της Κέρκυρας. Το συ-
νέδριο οργανώνεται από το ∆ήµο Κερκυραί-

ων, σε συνεργασία µε το ΤΕΕ - Τµήµα Κέρκυ-
ρας και το Ιόνιο Πανεπιστήµιο, στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων του Προγράµµατος Ι-
ΝΤΕRRΕG - ΙΙΙ / Β΄ CΑDSΕS / VΙLLΑS. Το πρό-
γραµµα, που εκπονείται από δίκτυο ιστορι-
κών πόλεων, µε συντονιστή την Περιφέρεια
Βενετίας και µε ελληνική συµµετοχή το ∆ή-
µο Κερκυραίων, πραγµατεύεται ζητήµατα
που σχετίζονται µε: 

- την προβολή του ρόλου της πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς, ως βασικού παράγοντα
περιφερειακής ανάπτυξης  - την προώθηση
πολιτικών και πρακτικών προστασίας, διατή-
ρησης και ανάδειξης, µε κριτήριο τη βιώσιµη
ανάπτυξη  - τη διαµόρφωση κοινής µεθοδο-
λογίας και στρατηγικής στον πολεοδοµικό
σχεδιασµό και στις τεχνικές της συντήρη-
σης, αποκατάστασης και βιώσιµης επανά-
χρησης των ιστορικών κτιρίων. 
Ειδικότερα, οι στόχοι του Συνεδρίου της

Κέρκυρας είναι η παρουσίαση αρχών και τε-
χνικών διαχείρισης της βιώσιµης ανάπτυξης
των ιστορικών πόλεων, η παρουσίαση επιτυ-
χών παραδειγµάτων αναβίωσης ιστορικών
περιοχών και βιώσιµης επανάχρησης ιστορι-
κών κτιρίων από τους συµµετέχοντες στο
πρόγραµµα, η ενηµέρωση και ευαισθητοποί-
ηση των τοπικών φορέων και κατοίκων για
τα πιο πάνω ζητήµατα, καθώς και για τα α-
ναµενόµενα αποτελέσµατα του προγράµµα-
τος. 
Το Συνέδριο θα έχει ελεύθερη είσοδο για

το κοινό και οι ενδιαφερόµενοι για περισσό-
τερες πληροφορίες µπορούν να απευθύνο-
νται στο Γραφείο Παλιάς Πόλης του ∆ήµου
Κερκυραίων (κα Μ.  Μητροπία,  τηλ. 26610-
24.601 και 26610-44.300). 
Το πρόγραµµα του συνεδρίου, όπως αυτό

έχει επεξεργαστεί µέχρι σήµερα, έχει ως ε-
ξής: 

ΠΠέέµµππττηη,,  2277  ΙΙοουυλλίίοουυ  22000066  

18.00: Έναρξη συνεδρίου. Χαιρετισµοί 
19.00: Παλιά Πόλη της Κέρκυρας: Η πολιτι-

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΚΚΕΕΡΡΚΚΥΥΡΡΑΑΣΣ  

Κέρκυρα,  27-  30  Ιουλίου  2006  

Νοµαρχιακά Συµβούλια Σχέδιο Νέας ΚΥΑ του
ΥΠΕΧΩ∆Ε για το Εθνικό Πάρκο ΑΜ-Θ το οποίο
εξαιρούσε µια τεράστια έκταση περίπου 4.000
στρεµµάτων από την προστασία του και διχο-
τοµούσε(!!!) τη λιµνοθάλασσα Βάσοβα, προφα-
νώς για να εξυπηρετήσει τα πετρελαϊκά συµ-
φέροντα. Μετά τις έντονες αντιδράσεις των
φορέων και των πολιτών, το Νοµαρχιακό Συµ-
βούλιο Καβάλας, στις 27-02-2004 οµόφωνα α-
ποφάσισε να συµπεριληφθεί στο Εθνικό Πάρ-
κο η επίµαχη περιοχή µέχρι το όριο της Ζώνης
Οικιστικού Ελέγχου της Καβάλας. Αντίστοιχου
περιεχοµένου απόφαση-εισήγηση διαβιβάστη-
κε στο ΥΠΕΧΩ∆Ε και από το φορέα διαχείρι-
σης του Εθνικού Πάρκου. Επιπλέον, στις 30-03-
2005 το Νοµαρχιακό Συµβούλιο Καβάλας οµό-
φωνα απέρριψε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων που αφορούσε στην κατασκευή
των αγωγών της LΕΟΝ GΑS µε το σκεπτικό ό-
τι πρόκειται για προστατευόµενη περιοχή. 
Από έγκυρες πληροφορίες προκύπτει ότι το

ΥΠΕΧΩ∆Ε επαναδιατύπωσε την πρότασή του
για τα όρια του Εθνικού Πάρκου, χωρίς να υιο-
θετήσει την απόφαση του ΝΣ Καβάλας, των
φορέων του Νοµού και του Φορέα ∆ιαχείρισης
του Εθνικού Πάρκου. Έγγραφο που υπογράφει
ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. Σουφλιάς (Αρ. Πρωτ.
3563Β/7-11-2005) αναφέρεται σε «πιθανή έντα-
ξη της λιµνοθάλασσας ΒΑΣΟΒΑ στη συνθήκη
RΑΜSΑR». 
Επειδή συνεχώς προκύπτουν νέα στοιχεία

και δίνονται διαφόρων επιπέδων εγκρίσεις,
παραβιάζοντας ή παραβλέποντας το καθε-
στώς προστασίας της περιοχής και επειδή ο
κίνδυνος δηµιουργίας τετελεσµένων µη ανα-
στρέψιµων καταστάσεων είναι ορατός, απαι-
τείται άµεση και υπεύθυνη ενηµέρωση για τα
παρακάτω: 

1. Ποια είναι η τελική θέση του ΥΠΕΧΩ∆Ε
για τα όρια του Εθνικού Πάρκου και για την ε-
πίµαχη περιοχή όπου επιχειρούν να εγκατα-
σταθούν οι εταιρείες καυσίµων. 

2. Εάν αληθεύουν οι πληροφορίες για επι-
κείµενη νέα επέκταση-γιγάντωση της RΕVΟΙL. 

3. Επειδή στην περιοχή δεν υπάρχουν λιµε-
νικά έργα (το νέο εµπορικό λιµάνι της Καβά-
λας κατασκευάζεται δυτικότερα και σε µεγάλη
απόσταση), και επειδή στην ίδια θαλάσσια πε-
ριοχή υπάρχουν ο αγωγός αργού πετρελαίου
και ο αγωγός φυσικού αερίου της Καβάλα ΟΪΛ,
υπόγεια καλώδια υψηλής τάσης, αγκυροβόλια
της Καβάλα ΟΪΛ, της ΒΡ-ΣΑΜΕΡΚΑΣ και της
RΕVΟΙL, ο κίνδυνος πρόκλησης ενός µικρού ή
µεγάλου ατυχήµατος ή ρύπανσης της περιο-
χής από το ενδεχόµενο εγκατάστασης τέτοι-
ων δραστηριοτήτων είναι πολύ µεγάλος. Επι-
πλέον τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η παραγωγική
δραστηριότητα των λιµνοθαλασσών (δύο µε
τρεις φορές υψηλότερη από άλλες λιµνοθά-

λασσες της πατρίδας µας), των διακοσίων και
πλέον οικογενειών των παράκτιων αλιέων, η
βιοµηχανία τροφίµων που είναι εγκατεστηµένη
στην περιοχή και η τουριστική δραστηριότητα
και προοπτική της ευρύτερης περιοχής της
Καβάλας. Επειδή η διαχείριση του θαλάσσιου
και παράκτιου χώρου είναι αρµοδιότητας και
του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας και του
ΓΕΝ (υπάρχει παλαιότερη θέση του ΓΕΝ που α-
ναγνωρίζει υψηλή επικινδυνότητα στην περιο-
χή και δυσχέρεια στη διευθέτηση του ζητήµα-
τος της ασφάλειας), είναι απαραίτητο να γίνει
γνωστή και η θέση αυτών των φορέων. 

4. Η ήδη εγκατεστηµένη εταιρεία καυσίµων
RΕVΟΙL τροφοδοτείται παράνοµα µε δεξαµε-
νόπλοιο µέσω αγκυροβολίου και µέσω τριών
αγωγών από θαλάσσια περιοχή που αποτελεί
το µέτωπο του Εθνικού Πάρκου και που δε
διαθέτει λιµενικό έργο (σχετική απόφαση του
ΣτΕ που ακύρωσε την άδεια εγκατάστασης της
LΕΟΝ GΑS, αριθµός απόφασης 3572/2002). 

5. Η RΕVΟΙL εγκαταστάθηκε σε γήπεδο που
βρίσκεται εκτός Εθνικού Πάρκου, σε πολύ µι-
κρή όµως απόσταση από αυτό, χωρίς να έχουν
εξεταστεί οι επιπτώσεις της εγκατάστασης
στη γειτνιάζουσα προστατευόµενη περιοχή ό-
πως σχετική νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και νοµολογία του ΣτΕ ορίζουν. 

6. Επιπλέον, η παραπάνω εταιρεία βρίσκεται
σχεδόν σε επαφή µε την Εγνατία Οδό χωρίς
να έχουν εξεταστεί σενάρια αντιµετώπισης
κινδύνων από το ενδεχόµενο ενός µεγάλου
τεχνολογικού ατυχήµατος. 

7. Σε πολύ κοντινή απόσταση από τις εγκα-
ταστάσεις της RΕVΟΙL διέρχεται και ο κεντρι-
κός αγωγός φυσικού αερίου χωρίς να έχει ε-
ξεταστεί ο κίνδυνος από το ενδεχόµενο ενός
ατυχήµατος. 

8. Επειδή η ∆ιεύθυνση Αλιείας Νοµού Καβά-
λας επίσηµα διαφωνεί µε τις παραπάνω δρα-
στηριότητες (πολύ κοντά στο σηµείο από το ο-
ποίο τροφοδοτείται η RΕVΟΙL και σχεδιάζεται
η τροφοδοσία και των υπολοίπων εταιρειών
βρίσκεται το στόµιο εισόδου των γόνων των
χελιών όλης της δυτικής πεδιάδας του Νέ-
στου), είναι απαραίτητη και η θέση του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. 

9. Επιπλέον, από απαντητικό έγγραφο του
ΥΠΕΧΩ∆Ε προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (αριθ-
µός εγγράφου ΗΠ: 24272/1070/ΕΕ. 104/8-6-2004)
προκύπτει ότι «στην ευρύτερη περιοχή της ε-
γκατάστασης εξόρυξης αργού πετρελαίου της
ΚΑΒΑΛΑ ΟΪΛ ΑΕ λειτουργεί δίκτυο µέτρησης
ποιότητας ατµόσφαιρας αποτελούµενο από
δεκατέσσερις σταθµούς...» γεγονός που δεν
ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα, απαι-
τούνται σαφείς διευκρινίσεις από τους αρµοδί-
ους. 

Η επαναχρησι      



ΤΕΕ 2398 (3/7/06) 21

π
ερ
ιφ
ερ
ει
ακ
ά 
τµ
ήµ
ατ
α

στική ταυτότητα, το Σχέδιο ∆ιαχείρισης, τα
έργα αναβάθµισης,  Μαίρη  Μητροπία,  αρχι-
τέκτων, υπεύθυνη προγράµµατος, συντονι-
στής του Γραφείου Παλιάς Πόλης Κέρκυρας
-  Η Παλιά Πόλη της Κέρκυρας και το ∆ιαπε-
ριφερειακό Πρόγραµµα VΙLLΑS: τα αναµενό-
µενα οφέλη,  Σταµατίνα  Μαλικούτη, τεχνική
υπεύθυνη προγράµµατος, τακτική αναπλη-
ρώτρια καθηγήτρια Τµήµατος Πολιτικών ∆ο-
µικών Έργων, Σχολής Τεχνολογικών Εφαρ-
µογών, ΤΕΙ Πειραιά 

Παρασκευή,  28  Ιουλίου  2006  

09.30: Οι επαύλεις της περιφέρειας του Veneto:
ιστορικά χαρακτηριστικά και υφιστάµενη κα-
τάσταση, Roberta  Galli, αρχιτέκτων- ∆ρ. Sara
Scrimieri, εταιρεία ΤΕΑ s.r.l., Πάδουα, Ιταλία -
Περιφερειακό Ινστιτούτο για τις Επαύλεις
του Veneto: η εµπειρία από τη διατήρηση και
ανάδειξη των επαύλεων και οι πιθανότητες
σύνδεσης µε την αγορά,  Raffaella  Lioce, αρ-
χιτέκτων, εταιρεία ΤΕΑ s.r.l., Πάδουα, Ιταλία -
Το δίκτυο δόκιµης επαναχρησιµοποίησης, α-
ξιολόγησης και αποδοτικής διαχείρισης των
αρχοντικών και των κάστρων της Carinthia
στην Αυστρία,  Εva  Κarpf-FFortin, Περιφερεια-
κό Γραφείο της Carinthia, Τµήµα 20-Χωροτα-
ξικού Σχεδιασµού και Ανάπτυξης, Αυστρία -
Βιώσιµη επαναχρησιµοποίηση ιστορικών κτι-
ρίων: οικονοµετρική ανάλυση επιλεγµένων
παραδειγµάτων επαύλεων, Ρaolo  Rosato-LLu-
cia  Rotaris,  Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών και
Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πανεπιστήµιο
Τεργέστης, Ιταλία 

11.30: Η προστασία και επαναχρησιµοποίηση ι-
στορικών κτιρίων και τόπων στον ελληνικό
χώρο,  Ελένη  Μαίστρου,  καθηγήτρια Σχολής
Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου - Παρουσίαση των δραστηριοτήτων
της Περιφέρειας της Umbria στο  πλαίσιο
του προγράµµατος VΙLLΑS,  Μarco  Storelli,
αρχιτέκτων, Περιφέρεια της Umbria - Η ση-
µασία του Προγράµµατος VΙLLΑS για την α-
ξιολόγηση των διατηρητέων αγροτικών κα-
τασκευών, Danila  Longo-SSilvia  Βrunoro, Σχο-
λή Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Ferrara, Ι-
ταλία - Η διαδικτυακή δοµή του Προγράµ-
µατος VΙLLΑS,  Gabriele  Τonelli-Μaddalena

Coccagna,  Σχολή Αρχιτεκτόνων Πανεπιστη-
µίου Ferrara, Ιταλία 

18.00: Συµβατότητα πολιτιστικής κληρονοµιάς
και βιώσιµης ανάπτυξης της περιφέρειας: η
περίπτωση του Ντουµπρόβνικ στην Κροατία
Κrunoslav  Αmit, επίκουρος καθηγητής Σχο-
λής Αρχιτεκτόνων Πανεπιστηµίου Ζagreb,
Κροατία - San Αgustνn del Νorte: η διαφύλα-

ξη της ιστορικότητας µίας συνοικίας του
Caracas διαµέσου της δόκιµης ανάµειξης
των χρήσεων γης,  Νewton  Josi  Rauseo
Dνaz, καθηγητής, Σχολή Αρχιτεκτονικής και
Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Κεντρικό Πανε-
πιστήµιο Βενεζουέλας, Καράκας, Βενεζουέ-
λα - Φυσική προστασία και λειτουργική ανά-
κτηση: η περίπτωση της Πλάκας στην Αθή-
να,  ∆ιονύσης  Ζήβας, οµότιµος καθηγητής
Σχολής Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσοβίου
Πολυτεχνείου - Φυσική και λειτουργική δια-

τήρηση: η περιοχή της Αγοράς ∆αντέλας

στο Νottingham της Μ. Βρετανίας,  ∆ρ.  Ελέ-

νη  Πορφυρίου, Εθνικό Συµβούλιο Έρευνας,

Ινστιτούτο ∆ιατήρησης και Αξιοποίησης Πο-

λιτιστικής Κληρονοµιάς, Ρώµη, Ιταλία 

Σάββατο,  29  Ιουλίου  2006  

09.30: Πρόγραµµα VΙLLΑS: το πλαίσιο των αλ-

λαγών για την ανάπτυξη συνδυασµένων πο-

λιτικών ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέ-

µατος,  ∆ρ.  Μaria  Τeresa  Μanoni,  Γενική ∆ιευ-

θύντρια Γραφείου Πολιτισµού της Περιφέρει-

ας του Veneto, Βενετία, Ιταλία  - Η δηµιουρ-

γία θεµατικών µουσείων ως εργαλείο για τη

νέα ταυτότητα των ιστορικών τόπων,  ∆ρ.  Α-

σπασία  Λούβη,  Γενική ∆ιευθύντρια Πολιτιστι-

κού Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς - Η ανάπλα-

ση της πρώην βιοµηχανικής περιοχής Βuitoni

στο Sansepolcro: επαναχρησιµοποίηση προς

την κατεύθυνση των µεταβαλλόµενων ανα-

γκών,  ∆ρ.  ∆ήµητρα  Μπάµπαλη,  Τµήµα Πολι-

τικών Μηχανικών, Πανεπιστήµιο Φλωρεντίας,

Ιταλία 

Ζητήµατα διαχείρισης κατά την επαναχρησιµο-

ποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς: οι περι-

πτώσεις του Λαυρίου και της Ερµούπολης,  Νί-

κος  Μπελαβίλας,  καθηγητής Σχολής Αρχιτε-

κτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

12.00: Επαναχρησιµοποίηση ιστορικών κελυ-

φών και νέα αρχιτεκτονική δηµιουργία,

Γιάννης  Κίζης,  καθηγητής Σχολής Αρχιτε-

κτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου -

Ζητήµατα διαχείρισης κατά την επαναχρη-

σιµοποίηση της πολιτιστικής κληρονοµιάς:

οι περιπτώσεις του Λαυρίου και της Ερµού-

πολης  Νίκος  Μπελαβίλας,  καθηγητής Σχο-

λής Αρχιτεκτόνων Εθνικού Μετσόβιου Πο-

λυτεχνείου - Πρόγραµµα VΙLLΑS: η εµπειρία

από τη διαπεριφερειακή συνεργασία ως συ-

ντελεστής ανάδειξης της ευρωπαϊκής πολι-

τιστικής κληρονοµιάς,  Raffaella  Lioce,  αρχι-

τέκτων & Silvia  Galli,  πολ. µηχανικός, εται-

ρεία ΤΕΑ s.r.l., Πάδουα, Ιταλία

        µοποίηση ιστορικών κτιρίων
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Η διάσωση, η ανάδειξη, η προστασία και η δια-τήρηση της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και
γενικότερα της πολιτιστικής ιστορίας, είναι ένα
σύνθετο θέµα µε τεχνικές, νοµικές, κοινωνικές,
οικονοµικές, ιδεολογικές και πολιτικές διαστά-
σεις. 
Με στόχο την καλύτερη και βαθύτερη ενηµέ-

ρωση για όλες τις διαστάσεις του θέµατος και
την ανταλλαγή εµπειριών για την υποστήριξη,
την ανάδειξη και την ενίσχυση της φυσιογνωµίας
των παραδοσιακών οικισµών του τόπου µας, το
ΤΕΕ - Τµήµα Ηπείρου, το Εθνικό δίκτυο παράδο-
σης πολιτισµού και κοινοτικού βίου «Των Ελλή-
νων οι Κοινότητες» και η Κοινότητα Συρράκου
Ιωαννίνων, διοργάνωσαν ηµερίδα µε θέµα: «Οικι-

στική διαχείριση παραδοσιακών οικισµών». 
Στην κεντρική πλατεία του Συρράκου, κάτω α-

πό τα δύο αιωνόβια πλατάνια, πολιτικοί, εκπρό-
σωποι της Αυτοδιοίκησης και φορέων, επιστήµο-
νες, πολίτες και µηχανικοί, βίωσαν κάτι διαφορετι-
κό. Ο τόπος, ως πεδίο επαφής του παρελθόντος,
του παρόντος και του µέλλοντος, λειτούργησε
καταλυτικά, ώστε η ηµερίδα για την οικιστική δια-
χείριση των παραδοσιακών οικισµών, να εξελι-
χθεί σε µια πραγµατική «µυσταγωγία στην εκκλη-
σία του ∆ήµου».
Οι συµµετέχοντες ενηµερώθηκαν, προβληµατί-

στηκαν, συγκινήθηκαν, κατέθεσαν απόψεις και έ-
βγαλαν συµπεράσµατα για την αναγκαιότητα της
υπεύθυνης διαχείρισης των παραδοσιακών συνό-
λων και τη σηµασία και την αξία της αρχιτεκτονι-
κής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, της ιστο-
ρίας µας, της ταυτότητάς µας. 
Συγκινητική ήταν η παρουσία στην εκδήλωση

εκπροσώπων από τους οικισµούς του Εθνικού δι-
κτύου, Οία Σαντορίνης, Μακρινίτσα Πηλίου, Αµπε-

λάκια Θεσσαλίας, Πάνορµο Τήνου, Νυµφαίο Μα-
κεδονίας και Πάπιγκο Ηπείρου. 
Από τους συνδιοργανωτές, ο Πρόεδρος του

ΤΕΕ - ΤΗ, Γιώργος  Παπαδιώτης,  και ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Συρράκου Γιάννης  Αργύρης,  κα-
λωσορίζοντας τους προσκεκληµένους, αναφέρ-
θηκαν στους στόχους και στους σκοπούς της εκ-
δήλωσης. 
Οι εισηγητές: 
Στεφάνου  Ιωσήφ, Καθηγητής ΕΜΠ - ΑΜ, Χατζο-

πούλου  Αλίκη, Καθηγήτρια ΕΜΠ - ∆ικηγόρος και
Χατζηγώγας  Ιωάννης, ΑΜ - Καθηγητής Αρχιτε-
κτονικής ΑΠΘ - Μέλος ∆Σ Ελληνικού Τµήµατος
του ΙCΟΜΟS, µετέφεραν τον πλούσιο προβληµα-
τισµό που αναπτύσσεται στην πανεπιστηµιακή

κοινότητα της χώρας και στον κόσµο, καθώς και
προτάσεις για την προσέγγιση και τη διαχείριση
των παραδοσιακών συνόλων. 
Ο Γεωργακόπουλος  Πάνος, ΑΜ - Πρόεδρος

Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Ελλάδας (ΣΑ∆ΑΣ), ανα-
φέρθηκε στα προβλήµατα που συνδέονται µε την
προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς και
κατέθεσε ένα σύνολο ιδεών και απόψεων για
την κατανόηση του πολυσύνθετου θέµατος (κοι-
νωνικού, επιστηµονικού, ιδεολογικού, πολιτικού)
της αποκατάστασης και προστασίας των παραδο-
σιακών συνόλων. 
Ο εκπρόσωπος της οµάδας µελέτης του ΣΧΟ-

ΟΑΠ Συρράκου Πουλίσης  Σωτήρης, ΑΜ, ενηµέρω-
σε για τις συγκεκριµένες προτάσεις της µελέτης
για την οργάνωση του χώρου. 
Ο Μέρτζος  Νικόλαος,  ∆ηµοσιογράφος - Πρόε-

δρος Κοινότητας Νυµφαίου - Πρόεδρος Εταιρεί-
ας Μακεδονικών Σπουδών, µε µια οµιλία ψυχής,
αναφέρθηκε στις εµπειρίες και τα αποτελέσµατα
της προσπάθειας για την προστασία και την ανά-

δειξη του Νυµφαίου, καθώς και στις αρχές και α-
ξίες που υπηρετεί το Εθνικό δίκτυο παράδοσης
και πολιτισµού ως ηθικός οργανισµός. 
Σηµαντικές παρεµβάσεις, µε αξιόλογους προ-

βληµατισµούς και προτάσεις, κατέθεσαν οι βου-
λευτές του Νοµού, Βαγγέλης  Αργύρης και Μιχά-
λης  Παντούλας,  ο Νοµάρχης Ιωαννίνων Αλέκος
Καχριµάνης, ο Πρόεδρος της ΤΕ∆Κ Μάκης  Χα-
τζηεφραιµίδης,  ο ∆ήµαρχος Κεντρικού Ζαγορίου
Γαβριήλ  Παπαναστασίου, ο Αντιπρόεδρος του
ΤΕΕ-ΤΗ Γιώργος  Σταµουλάκης,  ο πρώην Νοµαρ-
χιακός Σύµβουλος Στέφανος  Σκοπούλης  και
πολλοί άλλοι εκπρόσωποι ∆ήµων και φορέων,
καθώς και πολίτες, που παραβρέθηκαν. 
Τα πρακτικά της ηµερίδας και τα συµπεράσµα-

τα θα δηµοσιευτούν σε εύλογο χρόνο µε ευθύνη
των συνδιοργανωτών. Ως συνισταµένη των τοπο-
θετήσεων καταγράφηκαν τα εξής: 

• Η ανάδειξη και η προστασία από κάθε είδους
πιέσεις, του πολιτιστικού προϊόντος και του φυσι-
κού περιβάλλοντος, πρέπει να αποτελούν κύριες
συνιστώσες κάθε οικονοµικής, κοινωνικής και εν
γένει αναπτυξιακής πολιτικής • Η ανάγκη σοβα-
ρού χωροταξικού σχεδιασµού στηριγµένου στις
απαιτήσεις µιας βιώσιµης ανάπτυξης των τόπων
σχεδιασµού, είναι επιτακτική • Η δηµιουργία ενός
διαβαλκανικού κέντρου έρευνας και µελέτης των
παραδοσιακών ορεινών οικισµών στην Ήπειρο, µε
αντικείµενα την αναγνώριση των παραδοσιακών
τεχνικών και υλικών, την τέχνη της λιθοδοµής και
επεξεργασίας της πέτρας, τις δυνατότητες χρη-
σιµοποίησης υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
µε τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών, και τέλος,
τη συντήρηση των µνηµείων, πρέπει να αποτελέ-
σει κυρίαρχη επιδίωξη όλων των φορέων της πε-
ριοχής µας • Για την ανάδειξη των παραδοσιακών
οικισµών πρέπει να ληφθεί υπόψη η εµπειρία της
προηγούµενης σηµαντικής οργανωµένης προ-
σπάθειας προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρο-
νοµιάς από τον ΕΟΤ, µε τα προγράµµατα αξιοποί-
ησης των παραδοσιακών οικισµών της Βάθειας
στη Μάνη, της Οίας στη Σαντορίνη, της Μακρινί-
τσας στο Πήλιο και του Πάπιγκου στην Ήπειρο. Η
επιτυχία του εγχειρήµατος, το οποίο αποδείχθη-
κε και οικονοµικά αποδοτικό, αναγνωρίστηκε και
σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη βράβευσή του από
την Εuropa Νostra. 
Στην περίπτωση του Συρράκου η τουριστική

αξιοποίηση θα µπορούσε να έχει ως επίκε-
ντρο εναλλακτικές ήπιες µορφές τουρισµού,
µε έµφαση στη γνωριµία και συµµετοχή των
επισκεπτών στην προετοιµασία παραδοσια-
κών εδεσµάτων, λειτουργώντας παράλληλα
ως κίνητρο για τη δηµιουργία συνεταιρισµών
βιολογικών προϊόντων. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΗΗΠΠΕΕΙΙΡΡΟΟΥΥ  

Οικιστική διαχείριση
παραδοσιακών οικισµών
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Τ ο ΤΕΕ - Τµήµα Θράκης, σε συνεργασία µε τοΕργαστήριο Ωπλισµένου Σκυροδέµατος του
∆ΠΘ, διοργάνωσε στην Ξάνθη, στις 30 Μαίου
2006, µία ενδιαφέρουσα οµιλία µε θέµα: «∆ια-
θέσιµη  γωνία  πλαστικών  στροφών  σε  δοµικά
στοιχεία  από  ωπλισµένο  σκυρόδεµα». 
Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης ήταν ο

Οµ. Καθηγητής του ΕΜΠ Θεοδόσιος  Τάσιος,  ο
οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο και τη σηµασία
της ικανότητας στροφής των δοµικών στοιχεί-
ων της κατασκευής, δοκών και υποστυλωµάτων,
κατά τη διάρκεια ακραίων σεισµικών καταπονή-
σεων ως παράγοντα απορρόφησης της σεισµι-
κής ενέργειας, αναδιανοµής των εντάσεων και
εξασφάλισης της ακεραιότητας της κατασκευ-
ής. 
Οι σύγχρονες απαιτήσεις προσεισµικού, αλ-

λά και µετασεισµικού, ελέγχου των κατασκευών
απαιτούν την όσο το δυνατόν ακριβέστερη εκτί-
µηση αυτής της δυνατότητας των φερόντων
στοιχείων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κα-
θηγητής, ακόµη και οι πλέον σύγχρονοι κανονι-
σµοί αντιµετωπίζουν το θέµα ηµιεµπειρικά υπό
µορφή πινακοποιηµένων σχέσεων, βασιζόµενων
σε µη ικανοποιητικό αριθµό παραγόντων. 
Η πολύ ενδιαφέρουσα εργασία του καθηγητή

προτείνει έναν αλγόριθµο προσδιορισµού της ι-
κανότητας στροφών, κυρίως των υποστυλωµά-
των, βασιζόµενου σε όσο το δυνατόν περισσό-
τερες παραµέτρους, οι οποίες είναι γνωστό ότι

επηρεάζουν την ικανότητα αυτή. Μέσα από τη
διαδικασία αναγνώρισης, ανάλυσης και παραµε-
τροποίησης των διαφόρων συνιστωσών όπως
των ιδιοτήτων του χάλυβα οπλισµού, της υπάρ-
χουσας περίσφιξης, της ολίσθησης των αγκυ-
ρώσεων, της ύπαρξης διάτµησης κ.ά., καταλήγει
σε µία απλή σχέση προσδιορισµού της συνολι-

κής διαθέσιµης στροφής του δοµικού στοιχείου.
Η σχέση αυτή ελέγχθηκε µε βάση αποτελέσµα-
τα µιας µεγάλης σειράς πειραµάτων που έχουν
γίνει τα τελευταία χρόνια σε διάφορα πανεπι-
στηµιακά εργαστήρια. Το συµπέρασµα που προ-
έκυψε είναι ότι δίνει πολύ ικανοποιητικά αποτε-
λέσµατα, από την πλευρά της ασφάλειας και σί-
γουρα αναγνωρίζει επιτυχώς τη συνεισφορά
των διαφόρων παραµέτρων. 
Ολοκληρώνοντας ο Θ. Τάσιος αναφέρθηκε

στις δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης του πα-
ραπάνω αλγορίθµου και στη συνεχιζόµενη προ-
σπάθεια για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη
κάλυψη των παραµέτρων επηρεασµού της ικα-
νότητας στροφών των δοµικών στοιχείων. 
Μετά το τέλος της διάλεξης, η οποία πραγ-

µατοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του
ΕΒΕ Ξάνθης, ακολούθησε συζήτηση στην οποία
επισηµάνθηκαν θέµατα όπως η επίδραση του
πραγµατικού µήκους αγκύρωσης, η συµπεριφο-
ρά των λείων οπλισµών, η επίδραση του σεισµι-
κού ιστορικού της κατασκευής κ.ά. 
Η µεγάλη συµµετοχή καθώς και το ενδιαφέ-

ρον των παρευρισκοµένων, που ήταν µεγάλο,
συνέβαλαν αποφασιστικά στην επιτυχία της εκ-
δήλωσης. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΘΘΡΡΑΑΚΚΗΗΣΣ  

Με στόχο την αντισεισµική θωράκιση

Ε κδήλωση, µε θέµα: «Προσεγγίζοντας το Ι-στορικό Κτίριο», διοργάνωσε µε επιτυχία
το ΤΕΕ - Τµήµα Ανατολικής Στερεάς. 
Την εισήγηση επιµελήθηκε ο Καθηγητής στο

Τµήµα Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ Κώστας  Ε.  Οικο-

νόµου,  του οποίου το αντικείµενο πανε-
πιστηµιακής διδασκαλίας και έρευνας,
περιληπτικά, αφορά στη διερεύνηση
της µορφολογίας και του εσωτερικού
χώρου της παραδοσιακής κατοικίας,
στην αποκατάσταση και ένταξη νέων
χρήσεων σε ιστορικά κτίρια, όπως και
στην ένταξη νέων µορφών κτισµάτων
σε παραδοσιακό και σύγχρονο περι-
βάλλον. 
Ο κ. Οικονόµου παρουσίασε χαρα-

κτηριστικά παραδείγµατα µελετών σε
ιστορικά κτίρια µέσα στα τελευταία 25 χρόνια,
από τα οποία αναδεικνύονται οι βασικές αρχές
και κατευθύνσεις πάνω στις οποίες πρέπει να
κινούνται οι µελετητές για ένα σωστό τελικό
αποτέλεσµα. 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΤΤΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΣΣΤΤΕΕΡΡΕΕΑΑΣΣ  

Προσεγγίζοντας το Ιστορικό Κτίριο
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Επανάληψη πρόσκλησης 

Η∆.Ε. του ΤΕΕ - Τµήµατος Β/Α Αιγαίου σε συνέ-
χεια της υπ’ αριθµ. 55/18-4-2006 απόφασής

της και σύµφωνα µε την 83/9-6-2006 απόφασή
της καλεί τους συναδέλφους ∆ιπλωµατούχους
Μηχανικούς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη
στελέχωση αµειβόµενης Οµάδας Εργασίας µε
σκοπό «να  εξετάσει  τη  δυνατότητα  προσαυξήσε-
ων  στις  τιµές  των  ενιαίων  τιµολογίων  για  τα  δη-
µόσια  έργα,  λόγω  δυσκολιών  προσβασιµότητας
στα  νησιά».  
Η Ο. Ε. θα αποτελείται από πέντε ∆ιπλωµατού-

χους Μηχανικούς, οποιασδήποτε ειδικότητας, µε
εµπειρία στο αντικείµενο του σκοπού της. 
∆ηλώσεις συµµετοχής γίνονται δεκτές έως

και 15 ηµέρες από τη δηµοσίευση στο Ενηµερωτι-
κό ∆ελτίο του ΤΕΕ, στα γραφεία του Π.Τ. Βορειοα-

νατολικού Αιγαίου του ΤΕΕ, Αρίωνος 1 - 81100 Μυ-
τιλήνη, τηλ: 22510-40.847/48.126, fax: 22510-48.127
και θα συνοδεύονται από: Αντίγραφο του τίτλου
σπουδών τους. Βιογραφικό σηµείωµα. Οποιοδή-
ποτε άλλο στοιχείο αποδεικτικό των ικανοτήτων,
της εµπειρίας και της σχετικής απασχόλησής
τους στα αντικείµενα της παρούσας. 
Οι αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί µε την

πρώτη πρόσκληση είναι σε ισχύ. 
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον
Πρόεδρο του Π.Τ., Μάντζαρη ∆ηµήτριο, τηλ.:
22510-40.847/48.126. 

Απόφαση Νο 203: Ανάθεση σε οµάδα επιστηµό-νων της µελέτης «Αξιοποίηση  τάφρου  Χατζη-
χαλάρ  -  προετοιµασία  διαγωνιστικής  διαδικα-
σίας».
Την οµάδα συγκροτούν: 1. Αϊβαλιώτου Μίνα, αρ-

χιτ. µηχανικός 2. Μπεκερτζής Ευάγ., αρχιτ. µηχανι-
κός 3. Νικολαίδου Μαρία, µηχανικός Χωροταξίας.
Χρόνος παράδοσης: 31.10.2006
Απόφαση Νο 101: Ανάθεση σε οµάδα επιστηµό-

νων της µελέτης «∆ιερεύνηση  και  επικαιροποίη-
ση  των  στοιχείων  για  το  υδάτινο  δυναµικό  της
Θεσσαλίας».
Την οµάδα συγκροτούν: 1. Μυλόπουλος Νικήτας,

επίκ. καθ. Πολ. Μηχ. Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 2.
Λουκάς Αθανάσιος, αναπλ. καθ. Πολ. Μηχανικών
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας 3. Θελούρα Ηλέκτρα,
πολιτικός µηχανικός 4. Μπασδάνης Βασίλειος, πο-
λιτικός µηχανικός 5. Παπαλεοντίου Σοφία, πολιτι-
κός µηχανικός 6. Φυτιλή ∆έσποινα, χηµικός µηχα-
νικός. Χρόνος παράδοσης: 30.9.2006.

Η∆.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ µε την απόφαση 104 της
13ης συνεδρίασης στις 28-3-2006 αποφάσισε

τη σύσταση και συγκρότηση ΟΕ µε θέµα: «Επιµέ-
λεια  διοργάνωσης  ηµερίδας  ανακοίνωσης  τελι-
κών  αποτελεσµάτων  δράσης  µαρµάρου».
Η ΟΕ αποτελείται από τους: 1. Μόσχο ∆ηµή-

τριο, ΠΜ 2. Βακαλοπούλου Κωνσταντία, ΑΤΜ 3.
Παγκαρλιώτα Γεώργιο, Μλ.Μ 4. Μπόγκια Ρίκα 5.
Θωµαίδου Αναστασία. Το έργο της ΟΕ θα παρα-
δοθεί µέχρι τις 30-6-2006.

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ∆∆..  ΜΜΑΑΚΚΕΕ∆∆ΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ
ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ΚΚ..  &&  ∆∆..  ΘΘΕΕΣΣΣΣΑΑΛΛΙΙΑΑΣΣ

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜ..  ΒΒ//ΑΑ  ΑΑΙΙΓΓΑΑΙΙΟΟΥΥ

Οµάδες Εργασίας 

Εκατόν τριάντα δύο σπήλαια, εκ των οποίων ο-ρισµένα έχουν τις προϋποθέσεις, ώστε να χα-
ρακτηριστούν προστατευόµενα φυσικά µνηµεία,
εξαιρετικού κάλλους και µοναδικής παγκοσµίως
σπουδαιότητας,  κατέγραφε για ενάµιση χρόνο
στη Μαγνησία οµάδα εργασίας µηχανικών του
ΤΕΕ και σπηλαιολόγων.

Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωµένη κατα-
γραφή που έχει γίνει ποτέ στη Μαγνησία και τη
µοναδική πανελλαδικά που αποτελεί ασφαλές υ-
πόβαθρο για τη συνέχιση οποιασδήποτε µελέτης
ή προσπάθειας ανάδειξης των σπηλαίων του νο-
µού.
Η εργασία παρουσιάστηκε σε συνέντευξη Τύ-

που, από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του
ΤΕΕ, τον Αντιπρόεδρο της Βουλής Γ. Σούρλα και

τα µέλη της οµάδας. Σηµαντικό µέρος της προ-
σπάθειας και µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα
καινοτοµία, αποτελεί η κατηγοριοποιηµένη κατα-
γραφή σε χάρτη του είδους και των χρήσεων
των σπηλαίων.  Συγκεκριµένα, καταγράφηκαν 67
σπήλαια χερσαία οριζόντια, 44 βάραθρα και 21 ε-
νάλια. Από αυτά, 16 παρουσιάζουν ειδικό γεωλο-

γικό-φυσιολατρικό ενδιαφέρον, 11
αρχαιολογικό, δύο θρησκευτικό
και 32 τουριστικό ενδιαφέρον,
λόγω της δυνατής πρόσβασης
και αξιοποίησής τους.
Όπως επισηµάνθηκε, η συστη-

µατική συνέχιση αυτής της προ-
σπάθειας εναπόκειται πλέον στο
ενδιαφέρον της Αυτοδιοίκησης.
«Πρόκειται για την πρώτη συ-
στηµατική καταγραφή σπηλαίων
στο νοµό» δήλωσε ο πρόεδρος
του ΤΕΕ Μαγνησίας Σωκρ. Ανα-

γνώστου, ο οποίος ευχαρίστησε την οµάδα εργα-
σίας.  «∆εν θα σταµατήσουµε εδώ. Ήδη ξεκινήσα-
µε την προσπάθεια να βρούµε συµµάχους για
την αξιοποίηση αυτής της σηµαντικής δουλειάς»
υπογράµµισε. Η προσπάθεια ξεκίνησε µε την
προτροπή του Αντιπροέδρου της Βουλής Γ. Σούρ-
λα, όπως περιέγραψε ο αντιπρόεδρος και πρώην
πρόεδρος του ΤΕΕ ∆ηµ. Βασιλειάδης. «Το πρώτο
βήµα -είπε- έγινε. Μένει το δεύτερο, αυτό της

χρηµατοδότησης, ώστε όσα αναδείχθηκαν µέσα
από τη σηµαντική εργασία να πάρουν σάρκα και
οστά». Από την πλευρά του ο Γ. Σούρλας ανέφε-
ρε ότι πρέπει να τεθούν οι προτεραιότητες των
σπηλαίων ιστορικής σηµασίας και εκείνων που εί-
ναι προσπελάσιµα, ώστε να αξιοποιηθούν για την
τουριστική ανάπτυξη της Μαγνησίας.

«Είναι καιρός να αναζητήσουµε τον Άνθρωπο
των Σπηλαίων» τόνισε ο κ. Σούρλας, προτείνο-
ντας τη δηµιουργία Μουσείου στο Βόλο, που θα
συµβάλει στον εσωτερικό, αλλά και παγκόσµιο
τουρισµό. Εµπειρίες από τον ενάµιση χρόνο της
εργασίας µετέφερε ο τοπογράφος µηχανικός, µέ-
λος της οµάδας που κατέγραψε τα σπήλαια, Γιάν.
Πολυµενίδης. «Ζήσαµε ανεπανάληπτες στιγµές,
γνωρίσαµε πλούσια σε οµορφιά σπήλαια, κατε-
βήκαµε σε δεκάδες µέτρα κάτω από τη γη, µε την
εµπειρία και τον εξοπλισµό του σπηλαιολόγου Κ.
Ζούπη» ανέφερε. Η εργασία καταγραφής των
σπηλαίων στη Μαγνησία είναι η µοναδική στην
Ελλάδα, πρόσθεσε ο σπηλαιολόγος, πρόεδρος
της Σπηλαιολογικής Εταιρείας Ελλάδος, Κ. Ζού-
πης.  Εκείνο που επισηµάνθηκε από τον γεωλόγο,
παλαιοντολόγο και σπηλαιολόγο, Στ. Γαλούκα, µέ-
λος επίσης της οµάδας, είναι ότι οποιαδήποτε ε-
πέµβαση είτε σε σπήλαιο, είτε στον περιβάλλο-
ντα χώρο του, επιβάλλεται να γίνει µελετηµένα
και µε σύνεση. 
Στην Ο.Ε. για την καταγραφή των σπηλαίων

στη Μαγνησία συµµετείχαν ακόµη ο µηχανικός
Περιβάλλοντος ∆ηµ.  Βλειώρας και ο τοπογρά-
φος µηχανικός Ν.  Παγώνης.

Σπήλαια παγκόσµιας σπουδαιότητας 

ΤΤΕΕΕΕ  -  ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΜΜΑΑΓΓΝΝΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ


