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ΤΕΥΧΟΣ

Χρόνια όμορφα, δημιουργικά, σκληρής δουλει-
άς, διαλόγου… Στις σελίδες του «Τεχνογραφή-
ματος» φιλοξενήθηκαν πολλές και διαφορετι-
κές απόψεις. Αναδείχθηκαν σημαντικά θέματα, 
αποτέλεσε βήμα διαλόγου όχι μόνο των μηχανι-
κών, αλλά συνολικά της τοπικής κοινωνίας της 
Κεντρικής Μακεδονίας.
Αρχικά, από τη πρωτομαγιά του 1992 έως και τον 
Φεβρουάριο του 1999, όποτε κυκλοφόρησε το 
147ο τεύχος, το «Τεχνογράφημα» είχε τη μορφή 
εφημερίδας. Από το Μάρτιο του 1999 και έκτοτε 
τυπώνεται ως περιοδικό. Όμως, πάντα με τη ποι-
ότητα και το κύρος ενός έντυπου που εκδίδεται 
από το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ. 

Ο εμπνευστής
Εμπνευστής της έκδοσης του «Τεχνογραφήμα-
τος» και στην ουσία δημιουργός του, με την έν-
νοια της συνολικής ευθύνης του εγχειρήματος, 
ήταν ο πρώην πρόεδρος της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Ανδρέας Κουράκης (1991 
– 1994). 
Όμως και οι υπόλοιποι πρόεδροι «αγκάλιασαν» 
και στήριξαν ενεργά και αποφασιστικά το περιο-
δικό. Ο Παναγιώτης Δέντσορας, η Γωγώ Κωτίδου, 
ο Γιάννης Αικατερινάρης, ο Γιάννης Οικονομίδης, 
ο Σάκης Τζακόπουλος, ο Τάσος Κονακλίδης και ο 
Πάρις Μπίλλιας, έβαλαν το δικό τους «λιθαράκι» 

23 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
Ήταν πρωτομαγιά του 1992 όταν ξεκίνησε ένα πολύ όμορφο ταξίδι, το οποίο πλέον 
ολοκληρώνεται. Τότε, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τεύχος του «Τεχνογραφήματος». 
Τώρα, κρατάτε στα χέρια σας το τελευταίο...
Κλείνει ο κύκλος ενός περιοδικού με 8.300 μέρες ζωής και ούτε ένα, ούτε δύο 
αλλά 23 ολόκληρα χρόνια ύπαρξης.

στη καθιέρωση του «Τεχνογραφήματος» ως ένα 
από τα πιο αξιόλογα και αξιόπιστα περιοδικά του 
τεχνικού κλάδου. 

Ο τίτλος
Ο τίτλος «Τεχνογράφημα» επιλέχθηκε μεταξύ 
συνολικά 15 διαφορετικών προτάσεων καθώς 
θεωρήθηκε ότι αντιπροσώπευε καλύτερα αυτό 
στο οποίο ήθελε να εξελιχθεί: ένα περιοδικό 
όλου του τεχνικού κόσμου.

Οι δημοσιογράφοι
Φυσικά, σημαντικότατη ήταν και η συνεισφορά 
των δημοσιογράφων που εργάστηκαν όλα αυτά 
τα χρόνια στο περιοδικό. 
Άνθρωποι αξιόλογοι, επαγγελματίες στη δουλειά 
τους, γνώστες του αντικειμένου και έτοιμοι να 
αποδεχθούν τη διαφορετική άποψη, οι δημοσι-
ογράφοι του περιοδικού άφησαν –ο καθένας με 
τον δικό του τρόπο- τη σφραγίδα τους στις σε-
λίδες του περιοδικού. Ο Λάζαρος Χατζηνάκος, 
ο Χρήστος Τελίδης, η Ρόζυ Βουδούρη, η Σίτσα 
Μπαξεβάνη, ο Δημήτρης Κιώτης, η Λιάνα Αλε-
ξανδρή, η Άννυ Καρολίδου και οι Αλεξάνδρα 
Γούτα και Άγγελος Αγγελίδης.

Και τα στελέχη του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Στελέχη του Τμήματος πλαισίωσαν, στήριξαν και 

βοήθησαν αποφασιστικά στην έκδοση του περι-
οδικού. Η Γιάννα Ξεπαπαδάκη, η Βίκη Παπαγε-
ωργίου, η Έλσα Φωκά, η Ελένη Καλούση, η Σόφη 
Κασούρη, η Χρύσα Λασκαρίδου και η Κυριακή 
Διαβολίτση. 

Η μικρή ΤΕ
Να σημειωθεί ότι της έκδοσης του «Τεχνογρα-
φήματος» προηγήθηκε εκείνη της εφημερίδας 
«Μικρή ΤΕ», της οποίας το πρώτο τεύχος κυ-
κλοφόρησε τον Ιούλιο του 1988 με πρόεδρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ τον Δημήτρη Τσιαπραλή και ολοκλη-
ρώθηκε με το τεύχος Ν.41 τον Απρίλιο του 1992, 
υπό τον Ανδρέα Κουράκη.
Μετά τη σκυτάλη έλαβε το «Τεχνογράφημα», 
που με τη σειρά του την παραδίδει στα μέσα επι-
κοινωνίας της νέας εποχής, τα φθηνότερα και 
αμεσότερα...
Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους όλους εργά-
στηκαν, συνεργάστηκαν, έδωσαν κείμενά τους, 
παρουσίασαν τις θέσεις τους, παραχώρησαν συ-
νέντευξη στο περιοδικό… 
Η επαφή με τους μηχανικούς και τη κοινωνία της 
κεντρικής Μακεδονίας θα συνεχιστεί… Όχι πλέ-
ον μέσα από το «Τεχνογράφημα», που κλείνει 
τα 500 τεύχη του κι ολοκληρώνει τον κύκλο του. 
Αλλά, μέσα από νέα μονοπάτια, που συμβαδίζουν 
με την ηλεκτρονική εποχή στη οποία ζούμε….

• Το 1992 προκηρύσσεται ο πανελλήνιος αρ-
χιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων για την 
ανέγερση του νέου κτηρίου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, “σε 
οικόπεδο επί της νέας παραλιακής οδού στη 
Θεσσαλονίκη, εκτάσεως 1419,95 τμ” με εμβαδόν 
κτηρίου 3000 τμ και προϋπολογισμό 500.000.000 
δραχμών (Τ.4/1992)

• Μια πρωτοβουλία παγκόσμιας ακτινοβολίας 
αναλαμβάνει το ΤΕΕ, διοργανώνοντας την 1η δι-
εθνή έκθεση και συνέδριο τεχνολογίας περιβάλ-
λοντος για τον μεσογειακό χώρο HELECO ‘93. 
(Τ.10/1992)

1993

• Πώς και γιατί απέτυχε το πείραμα των Docklands 
στο Λονδίνο; Ποια μαθήματα μπορεί να πάρει η 
Θεσσαλονίκη; Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του 
ΣΑΘ, με βασικό ομιλητή τον διάσημο Βρετανό αρ-

χιτέκτονα, Hugo Hinsley (Τ.13/1993)
• Η κριτική επιτροπή του Πανελλήνιου Αρχιτεκτο-
νικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για το κτήριο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ επέλεξε πέντε “δυνατές” προτάσεις, 
στις οποίες απονεμήθηκαν ισάριθμα βραβεία. 
(Τ.18/1993)
• Ομάδα Εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ διερεύνησε τον 
τρόπο χρήσης τής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη 
και κατέληξε σε συμπεράσματα ακόμη επίκαιρα 
(Τ.34/1993)

1994

• Ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας που εκδίδει 
η Γενική Ενωση Μηχανικών της Ρουμανίας, μη-
χανολόγος μηχανικός Σορίν Γκολεπέντσα, μίλησε 
στο “Τ” για το brain drain των Ρουμάνων μηχανι-
κών, (Τ.42/1994)

• Ομάδα Εργασίας για την προσπελασιμότητα, με 
παραδείγματα εφαρμοσμένου έργου εκδόθηκε  
σε εύχρηστο τεύχος προδιαγραφών σχεδιασμού  
για άτομα μειωμένης κινητικότητας (Τ.43/1994)

1995

• Με τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κω-
στή Στεφανόπουλο, συναντήθηκε η Διοίκηση του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. (T.63/1995)
• Πόσους ρύπους παράγουμε τελικά καταναλώ-
νοντας ενέργεια; Eνδιαφέροντα ευρήματα ομάδας 
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (T.57/1995)
• Η Ροτόντα αποτελεί ανά τους αιώνες σημείο 
αναφοράς για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Συνέ-
ντευξη του καθηγητή του ΑΠΘ, Νικόλαου Μουτσι-
όπουλου, (Τ.57/1995) 

• Διήμερο συνέδριο για την ενεργειακή πολιτική 
στα Βαλκάνια, διοργάνωσε το Τμήμα τον Απρίλιο 
του 1995 (Τ.62/1995) 
• Ο Συμεών Μπατόφ, μέλος της Επιτροπής Ενέρ-
γειας του βουλγαρικού κοινοβουλίου και ο ακαδη-
μαϊκός Ντράγκαν Γκλεμπ, πρόεδρος του Ρουμα-
νικού Ινστιτούτου Ενέργειας μίλησαν στο ”Τ” για 
φλέγοντα  θέματα, όπως το πυρηνικό εργοστάσιο 
του Κοζλοντούι και η μόλυνση λόγω της κατανά-
λωσης ενέργειας (Τ.63/1995)

• Αφιέρωμα στον κοσμοπολίτη αρχιτέκτονα Γιώρ-
γο Κανδύλη (Τ.64/1995)

1996

• Εν έτει1996, με τον σχεδιασμό του Οργανισμού 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης 1997 
σε πλήρη εξέλιξη και την τέταρτη κατά σειρά 
αλλαγή καλλιτεχνικού διευθυντή, η πόλη συζη-
τά για το Βασιλικό Θέατρο χωρίς να ...μασάει τα 
λόγια της. Αφιέρωμα στο Βασιλικό Θέατρο και 
γιατί διχάζει τον επιστημονικό και τεχνικό κόσμο 
(Τ.84/1996)
• Η ‘ταλαιπωρημένη’ λίμνη Κορώνεια και οι 
...εκτροπές στην περιβαλλοντική διαχείριση, 
βρέθηκαν στο επίκεντρο του δισέλιδου αφιερώ-

ματος, που ετοίμασε ειδικά για το “Τ” ο Γιάννης 
Μυλόπουλος, τότε επίκουρος καθηγητής στον 
Τομέα Υδραυλικής  και Τεχνικής Περιβάλλοντος 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ 
(Τ.97/1996)
• Η βιβλιοθήκη του ΤΕΕ/ΤΚΜ ετοιμάζεται να γιορ-
τάσει τα δέκατά της γενέθλια και το ΤΕΕ/ΤΚΜ της 
αφιερώνει ένα ενδιαφέρον δισέλιδο (Τ.84/1996).
• Στις εκλογές του 1996, η ψήφος του εκλογικού 
σώματος φέρνει οκτώ μηχανικούς  της Κεντρικής 
Μακεδονίας στο κοινοβούλιο (Τ.93/1996)
• Οι ιδεολογίες της αρχιτεκτονικής και της πολε-
οδομίας παρουσιάζονται στο ενδιαφέρον δισέλιδο 
αφιέρωμα, που ετοίμασε ειδικά για το “Τ” ο αρχι-
τέκτων Ορέστης Σιμώνης (Τ.95/1996)

1997

• Συμφωνίες συνεργασίας με τέσσερις φορείς της 
πΓΔΜ υπέγραψε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στα Σκόπια, ανοίγο-
ντας τον δρόμο για την ανάληψη κοινών δράσεων, 
που αφορούν τον τεχνικό κόσμο των δύο χωρών. 
(Τ.99/1997)
• Εν έτει 1997, τα υπουργεία Πολιτισμού, Μακε-
δονίας-Θράκης και ΠΕΧΩΔΕ είχαν καταγράψει 
376 διατηρητέα κτήρια στο παλαιό τμήμα πολεο-

δομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, όπως 
αυτό ορίζεται από τα τείχη. Το ΤΕΕ/ΤΚΜ προχώ-
ρησε σε μακροσκοπική καταγραφή της κατάστα-
σης συντήρησης των όψεων των διατηρητέων της 
πόλης (Τ.99/1997)
• Σε μια περίοδο που σηματοδοτεί το τέλος επο-
χής για το “Τεχνογράφημα”, η αποδελτίωση των 
παλαιών τευχών έρχεται να μας θυμίσει ένα ενδι-
αφέρον αφιέρωμα: 24 πρόσωπα και ένας φορέας 

εξέφρασαν τη γνώμη τους για τη σπουδαιότητα 
και τη συνεισφορά του περιοδικού (Τ.100/1997)
• Σε μια συνέντευξη με πολλά προφητικά σημεία, 
ο Χρήστος Ζερεφός, με την ιδιότητα του τότε κα-
θηγητή του ΑΠΘ, μίλησε στο “Τ” για την κλιμα-
τική αλλαγή, την υπεράντληση γλυκού νερού, τη 
λειψυδρία και τα αναγκαία έργα και παρεμβάσεις 
(Τ.101/1997)
• Κτίζοντας θέατρα: σε ένα ενδιαφέρον άρθρο 
του, ο αρχιτέκτων O. Σιμώνης κάνει νοερό οδοι-
πορικό στις μελέτες των θεάτρων του Οργανισμού 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας Θεσσαλονίκης  1997. 
(Τ.102/1997)
• Τα βασικά χαρακτηριστικά των εκλογών του ΤΕΕ 
το 1997 ήταν δύο: η ανακατάταξη δυνάμεων και η 
μεγάλη αποχή, που έφτασε το 42%. Στην Κεντρική 
Μακεδονία, όπου ψήφισαν 6.143 μηχανικοί, πρώ-
τη δύναμη αναδεικνύεται η ΔΚΜ, ενώ στην κε-
ντρική Αντιπροσωπεία στην πρώτη θέση περνάει 
η ΠΑΣΚ (Τ.106/1997)
• Η Συνοικία των Γραικών στο Βουκουρέστι πα-
ρουσιάζει έντονο ιστορικό, αρχιτεκτονικό και 
κοινωνικό ενδιαφέρον. Το “Τ” της αφιέρωσε ένα 
ειδικό δισέλιδο, στο πλαίσιο και της ελληνο-ρου-
μανικής συνεργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.108/1997)
• Ποιες δυνατότητες υπάρχουν για κυκλοφορι-
ακές ρυθμίσεις σε σχέση με την ανάπλαση του 
εμπορικού κέντρου της Θεσσαλονίκης; Το “Τε-
χνογράφημα” τις  διερεύνησε και τις παρουσιάζει 
(Τ.111/1997)

1998

• Ο  Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ υιοθέτησε την πρόταση 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ για χρηματοδότηση της υποθαλάσ-
σιας  αρτηρίας (Τ.122/1998)
• Τι είναι η προτυποποίηση και πώς εφαρμόζεται 
? Αφιέρωμα του Α. Ζαχαριάδη (Τ.123/1998)
• Παρουσίαση Ο.Ε με θέμα την καταγραφή των 
κτισμάτων κατά μήκος του βυζαντινού τείχους της  
Θεσ/νίκης  (Τ.124/1998)
• Συνέντευξη του  π.Προέδρου του ΤΕΕ/ΤΚΜ  Σ. 
Κούβελα για τον πολιτισμό και τα έργα της Θεσ-
σαλονίκης  (Τ.124/1998)
• Αφιέρωμα στο Διεθνές Συνέδριο υπό την αι-
γίδα του ΟΠΠΘ με θέμα «Λιμάνι και Πόλη» 
(Τ.126/1998)
• Έλληνες και Αιγύπτιοι Αρχαιολόγοι ξεθάβουν 
την Αρχαία Αλεξάνδρεια (Τ.128 1998)
• Αφιέρωμα στον αρχιτέκτονα Ερνέστ Εμπράρ από 
τον Ζαχαρία Παπαντωνίου και σχολιασμό του κει-
μένου από την Αρχαιολόγο-Ιστορικό Μ. Λιλιμπάκη 
(Τ.129/1998)
• Δηλώσεις της Προέδρου Κωτίδου Γ. για τις εξαγ-
γελίες του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Λαλιώτη σχετικά με 
την πορεία του έργου του ΜΕΤΡΟ (Τ.130/1998)
• Διήμερο για τα Δημόσια Έργα διοργάνωσε το 
ΤΕΕ στη Θεσσαλονίκη μαζί με την ΕΜΔΥΔΑΣ και 
την ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ (Τ.131/1998)
• Θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την πορεία της 
HELEXPO (Τ.132/1998) 
• Αρχαιολογικούς Περιπάτους διοργανώνει το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ από τις 3 Ιουνίου (Τ.132/1998)
• Αφιέρωμα στη μεταφορά του κτιρίου του ΟΣΕ 
(Τ.132/1998)

• Β΄ Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων διορ-
γάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ με τον ΣΑΘ (Τ.133/1998)
• Ημερίδα με θέμα «Θεσσαλονίκη. Σεισμοί. 20 
χρόνια μετά»( Τ.135/1998)

1999 

• «Aρχιτεκτονική Κληρονομιά στα Βαλκάνια,18ος-
20ος αιώνας», Διεθνές Συνέδριο και Έκθεση για 
την Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Πόλεων  
(Τ.145/1999)
• Η άποψη του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το master plan της 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης της λίμνης Κο-
ρώνειας (Τ.145/1999)
• Νέος πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ ο Γιάννης Αικατε-
ρινάρης (Τ.150/1999)
• Κείμενο διαμαρτυρίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την κα-
ταστροφή ιστορικών μνημείων στην Γιουγκοσλα-
βία, λόγω του πολέμου (Τ.152/1999)
• Στα προβλήματα της περιβαλλοντικής μηχανι-
κής στην Ελλάδα, αναφέρθηκε με συνέντευξή του 
ο καθηγητής του πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Γι-
ώργος Τσομπάνογλου (Τ.156/1999)
• Κυρίαρχοι λόγοι για τις βλάβες των κατασκευών 
από το σεισμό των Αθηνών (Τ.160/1999) 

• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επισκέφτηκε ο πρόεδρος της ΝΔ, 
Κώστας Καραμανλής (Τ161/1999)

2000

• Πρωτοβουλία του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη διάσωση των 
αρχιτεκτονικών αρχείων της πολεοδομίας και του 
δήμου Θεσσαλονίκης (Τ.172/2000)
• Δύο έρευνες του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα προβλήματα 
και τις προοπτικές των ελληνικών τεχνικών εται-
ριών στα Βαλκάνια παρουσιάστηκαν σε ημερίδα 
(Τ.173/2000)
• Πρόσκληση για μία ενδιαφέρουσα «διαδρομή» 
από την πραγματική στη φανταστική πόλη αποτε-
λεί το λεύκωμα MEGACITIES που εξέδωσαν το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, το φεστιβάλ Κινηματογράφου και το 

Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (Τ.176/2000) 
• Διεθνές συνέδριο παραδοσιακής βαλκανικής 
αρχιτεκτονικής στη Βέροια (Τ.185/2000)
• Στις κάλπες οι μηχανικοί. Πρώτη δύναμη η ΔΚΜ 
(Τ.188/2000)
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2001

• Περιπτώσεις μεταφοράς τοξικών χημικών αε-
ρίων ρύοων στα βαλκάνια κατά τη περίοδο της 
κρίσης του Κοσόβου (Τ.194/2001)
• Σχέδιο της μελετητικής ομάδας του Hebrand 
που εκπονήθηκε αμέσως μετά τη μεγάλη πυρ-
καγιά του 1917 στη κατοχή του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
(T.200/2001)

• Νέος πρόεδρος της Δ.Ε. του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ο Γιάν-
νης Οικονομίδης. (Τ.202/2001)
• Στη Θεσσαλονίκη ο Σαντιάγκο Καλατράβα, μετά 
από πρόσκληση του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΑΘ. Μί-
λησε για το έργο του και ξεδίπλωσε τις σκέψεις 
του για το πώς θα μπορούσε να γίνει η Θεσσαλο-
νίκη. Έκθεση για το έργο του στο Τελλογλείο (Τ. 
210/2001)  Φωτό Καλατραβα 1 και 2

2002

• Σε λογισμικό πακέτο δόθηκαν οι προτάσεις 
της κοινής Ο.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ, οι οποίες οδήγη-
σαν στην «ηλεκτρονική πολεοδομία» (Τ.211 & 
225/2002) 
• Νέα παρέμβαση του ΤΕΕ/ΤΚΜ, με προτάσεις, 
για την υποβάθμιση του οικοσυστήματος της λί-
μνης Κορώνειας. (Τ.212/2002) 
• Ευνοημένες από την εισαγωγή του ευρώ εκτι-
μούνταν ότι θα έβγαιναν οι κατασκευαστικές εται-
ρίες (Τ.213/2002)  
• Η επανάχρηση των βιομηχανικών εγκαταστάσε-
ων της Βέροιας βρέθηκε στο επίκεντρο ημερίδας 
που έγινε στην Ημαθία. (Τ.214/2002)

• Σειρά αδυναμιών στο περιεχόμενο του Στρατηγι-
κού Σχεδίου Βιώσιμης Ανάπτυξης διαπίστωσε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Τ.214& 215/2002) 
• Από τα τέλη του 19ου αιώνα χρησιμοποιούνταν 
οι χαλύβδινες δοκοί, ως φέροντα δομικά υλικά, 
στο Άγιον Όρος. (Τ.215/2002)
• Ναι στο φυσικό αέριο αλλά με προϋποθέ-
σεις, το συμπέρασμα ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
(Τ.215/2002)
• Η αρχιτεκτονική και η Ελλάδα θρηνούν τον χαμό 
του Γιώργου Σημαιοφορίδη. Ένας επίλογος μίας 
σύντομης αλλά γόνιμης ζωής (Τ.215/2002)
• Την δημιουργία «εθνικού μητρώου διατηρη-
τέων μνημείων και συνόλων» ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Τ.216/2002)
• Έκθεση με θέμα «Τόποι Νομαδικής Κατοίκη-
σης» διοργανώθηκε από το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο 
της 3ης Biennale νέων ελλήνων αρχιτεκτόνων 
(Τ.218/2002)
• «Γκάζι» πατάει η «Εγνατία Οδός ΑΕ» προκειμέ-
νου να προχωρήσει τάχιστα την κατασκευή του έρ-
γου. Συνέντευξη του γεν. διευθυντή της Εταιρίας, 
Σέργιου Λαμπρόπουλου (Τ.218/2002)
• Το παρόν και το μέλλον της μητροπολιτικής 
Θεσσαλονίκης και η εμπειρία των ευρωπαϊκών 
πόλεων, παρουσιάστηκε από το μέλος της ΕΕ του 
ΟΡΘΕ, Θανάση Παππά (Τ.219/2002)
• Τους κινδύνους για τα μνημεία στο Άγιον Όρος 
αν καταργηθεί το ΚΕΔΑΚ υπογράμμισε σε συνέ-
ντευξη τύπου το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.221/2002) 
• Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός και η αειφόρος 
ανάπτυξη στις σύγχρονες πόλεις, το αντικείμενο 
ημερίδας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.222/2002)
• Προβλήματα του ΠΕΠ 1994-1999 και καθυστε-
ρήσεις στο ΠΕΠ 2000-2006, κατέγραψε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Τ.222/2002)
• Υπέρ της πρότασης διοργάνωσης στη Θεσσαλο-
νίκη μίας παγκόσμιας έκθεσης EXPO, στους Λα-
χανόκηπους, τάχθηκε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. (Τ.223/2002) 
• Η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη 
(Τ.223/2002)
• «Η Πόλη, Η Νύχτα» το θέμα νυχτερινής εκδή-
λωσης του ΤΕΕ/ΤΚΜ όπου παραβρέθηκαν πέντε 
μέτρ που είχαν αλλάξει την νυχτερινή όψη πολλών 
μητροπόλεων της Ευρώπης μέσω της φωταγώγη-
σής τους (Τ.224/2002) 
• Νέος πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ εκλέχτηκε ο Σάκης ΤΖακόπουλος, 
μετά τη παραίτηση του Γιάννη Οικονομίδη ο οποί-
ος ανέλαβε πρόεδρος στην «Εγνατία Οδός ΑΕ» 
(Τ.227/2002) 
• Για την «αβάσταχτη υλικότητα του αρχιτεκτονι-
κού κελύφους» έγραψε στο Τ.227/2002 ο Γιώργος 
Κουτούπης
• Ημερίδα για τη διαχείριση υδατικών πόρων από 
το  ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.228/2002)
• Το παράδειγμα της Ρώμης, σε ότι αφορά τις 
εγκαταστάσεις φυσικού αερίου παρουσίασε στο  
Τ.228/2002 η αρχιτέκτων, Αλεξάνδρα Τσαχαλίνα 
• Για τον νέο ρόλο της «Εγνατία Οδός ΑΕ» μετά 
την ολοκλήρωση του έργου, μίλησε ο πρόεδρος 
της Εταιρίας, Γιάννης Οικονομίδης (Τ.230/2002)
• Την ποιότητα των δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
μελέτησε Ο.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.231/2002)
• Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του δεκαήμερου αρ-
χιτεκτονικής με τίτλο «διαβά-ΖΩΝΤΑΣ την πόλη» 
(Τ.232/2002)

2003 

• Το πρώτο επιστημονικό διήμερο τεχνικού λογι-
σμικού που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, 
διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.233/2003)
• Συντονισμένη δράση κατά της ρύθμισης που 
αναγνωρίζει την ισοτιμία τίτλων τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης και πλήττει σοβαρά τα επαγγελματικά 
δικαιώματα των μηχανικών (Τ.233/2003)
. Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης 
της Θεσσαλονίκης 2000-2010, από τον ΟΡΘΕ 
(Τ.234/2003)
• Απόλυτη ανάγκη έργων αντιπλημμυρικής προ-
στασίας στη Θεσσαλονίκη. Συνέντευξη τύπου του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο παρουσίασης σχετικής 
έρευνας από Ομάδα Εργασίας (Τ.235/2003) 
. Ενιαία εθνική πολιτική για τη διαχείριση των νε-
ρών, πρότεινε ο καθ. του ΕΜΠ, Ανδρέας Ανδρεά-
δης (Τ.235/2003)
• «Συντηρητική πρόταση χαμηλού κόστους εφαρ-
μογής» θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ το προσχέδιο Προε-
δρικού Διατάγματος για τη Ζώνη Οικιστικού Ελέγ-
χου στην περιαστική Θεσσαλονίκη (Τ.236/2003)
• Σε αντιπολεμική συγκέντρωση συμμετείχε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.237/2003)
• Τα περιβαλλοντικά δεδομένα της κατασκευής 
της Εγνατίας Οδού παρουσίασε η περιβαλλοντο-
λόγος και μέλος ΔΣ της Ε.Ο.Α.Ε. Πηνελόπη Πολύ-
ζου (Τ.238/2003)
• Πακέτο προτάσεων για την υποθαλάσσια αρ-
τηρία Θεσσαλονίκης κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Τ.240/2003)
. Το έργο και η ευφυΐα του Μαρίνου Χαρμπούρη, ο 
οποίος διετέλεσε μηχανικός της Αικατερίνης της 
Μεγάλης (Τ.239/2003)
. «A matter of ART». Δεκαεπτά παράθυρα στο 
τοπίο της Ελβετικής αρχιτεκτονικής άνοιξαν στη 
Θεσσαλονίκη (Τ.241/2003) 
• Ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ με θέμα την ανάπτυξη 
του προαστιακού σιδηροδρόμου (Τ.242/2003) 
• Master plan από το δύο Ο.Ε του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη 
διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων στη 
περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.243/2003) 
• Ευρωπαϊκό έτος για τα άτομα με αναπηρίες ήταν 
το 2003 και το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε ημερίδα 
(Τ.243/2003)
• Ηχηρό «ΟΧΙ» των μηχανικών στο νομοσχέδιο για 
τις μελέτες δημοσίων έργων (Τ.244/2003)
• Η ποιότητα είναι το ζητούμενο στα δημόσια 
έργα, τονίστηκε σε σχετική ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Τ.244/2003)
• Δώδεκα πληροφοριακές πινακίδες φωτίζουν το 
κέντρο της πόλης. Στήθηκαν με πρωτοβουλία του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.245/2003)
• Τα αεροδρόμια, ο σχεδιασμός και η λειτουρ-
γία τους βρέθηκαν στο επίκεντρο ημερίδας 
(Τ.246/2003) 
• Νέος πρόεδρος του ΤΕΕ εξελέγη ο Γιάννης 
Αλαβάνος. Την εκλογή του επέβαλε ο θάνατος του 
Ντίνου Παναγιωτόπουλου. Τ.247/2003. Συνέντευ-
ξη νέου Προέδρου στο Τ.248/2003. 
• Ένα γιγάντιο επιδαπέδιο παιχνίδι έστησε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ σε συνεργασία με τη νομαρχία Θεσσα-
λονίκης, με στόχο να μάθουν οι Θεσσαλονικείς την 
πόλη τους. Ονομάζονταν «Το παιχνίδι της Θεσσα-
λονίκης» (Τ.248 & 250/2003) 
• Εικόνες αρχιτεκτονικών έργων που παραπέ-
μπουν σε μητροπόλεις του μέλλοντος, παρου-

σιάστηκαν σε έκθεση του ΤΕΕ/ΤΚΜ με τίτλο «η 
Αρχιτεκτονική σε κίνηση» (Τ.251/2003)
• Προτάσεις για την αντιπλημμυρική προστα-
σία της κεντρικής Μακεδονίας σε ημερίδα 
(Τ.254/2003) 
• Στις 25 Νοεμβρίου 2003 θεμελιώθηκε το κτίριο 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου 
49 (Τ.255/2003)
• Στις 30 Νοεμβρίου, οι μηχανικοί πήγαν στις 
κάλπες για να αναδείξουν τα αιρετά μέλη των 
οργάνων του ΤΕΕ για το διάστημα 2004 – 2006 
(Τ.255/2003)

2004

• Τα δεδομένα του μεγάλου σεισμού στη Λευκά-
δα, μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πα-
ρουσιάστηκαν από ερευνητική ομάδα του ΙΤΣΑΚ 
(Τ.257/2004) 
• Η ασφάλεια και η παιδαγωγική ποιότητα των 
χώρων παιχνιδιών στην πόλη, παρουσιάστηκε σε 
ειδική εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.258/2004)
• Στις 7 Μαρτίου 2004, οι πολίτες της χώρας 
ψήφιζαν για νέα κυβέρνηση. Το Τεχνογράφημα 
συγκέντρωσε –όπως σε κάθε άλλη εκλογική ανα-
μέτρηση- τους υποψήφιους βουλευτές που είναι 
μηχανικοί (Τ.260/2004) 
• Παρουσίαση της μακρόχρονης δράσης του ΤΕΕ/
ΤΚΜ για το εθνικό πρόγραμμα αντισεισμικής ενί-
σχυσης υφιστάμενων κατασκευών (Τ.262/2004)
• Παρουσίαση της 4ης πανελλήνιας έκθεσης αρ-
χιτεκτονικού έργου, που φιλοξενήθηκε στο αίθριο 
του παλιού τελωνείου στο λιμάνι (Τ.265/2004)
• Το (πολύπαθο) έργο του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, 
παρουσιάστηκε σε όλες τις διαστάσεις του από 
τον συγκοινωνιολόγο του ΟΡΘΕ, Γιάννη Τόσκα 
(Τ.265/2004)
• Την 11η Μάιου έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος 
Ζογγολόπουλος, ο οποίος κόσμησε και τίμησε με 
τα γλυπτά του τη Θεσσαλονίκη, ίσως όσο κανένας 
άλλος. Μίνι αφιέρωμα (Τ. 266/2004) φωτό

• Τα κυριότερα σημεία του φακέλου της ελληνι-
κής υποψηφιότητας για τη διεκδίκηση της EXPO 
2008 (Τ.266/2004)
• «Χωροταξία και ανάπτυξη για την Ημαθία του 
μέλλοντος» ήταν το θέμα ημερίδας που έγινε στη 
Βέροια (Τ.269/2004)
• Το 2004 ήταν το έτος της τέλεσης των Ολυμπι-
ακών Αγώνων στην Αθήνα. Το περιοδικό ετοίμα-
σε ένα αφιέρωμα «γέφυρα» μεταξύ των πρώτων 
σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων του 1896 στην 
Αθήνα και εκείνων του 2004 (Τ.270/2004) 
• Το σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και 
οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.272/2004)
• Η θέση του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφορικά με τη με-
ταλλευτική δραστηριότητα στη ΒΑ Χαλκιδική 
(Τ.274/2004)
• Ημερίδα «Θεσσαλονίκη Πάνω – Κάτω» με θέμα 
τους αρχαιολογικούς χώρους διοργάνωσε το ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Τ.275/2004)
• Οι ήπιες επεμβάσεις για την προστασία ιστορι-
κών κατασκευών στο επίκεντρο εκδήλωσης του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.275/2004)
Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2004 το ΤΕΕ/ΤΚΜ «έτρε-
χε» το εξαιρετικά σημαντικό πρόγραμμα που ανέ-
λαβε για την κινητικότητα των μηχανικών στην 
Ευρώπη - Mobility. Αφορούσε στη συγκέντρωση 
όλης της σχετικής πληροφορίας για την εγκατά-
σταση και απασχόληση των μηχανικών σε χώρες 
της ΕΕ. Στο πλαίσιο του έργου έγιναν ενημερω-
τικές ημερίδες και εκδηλώσεις στη Θεσσαλονί-
κη (Τ.266/2004), την Λευκωσία (Τ.267/2004), τη 
Καρλσρούη (Τ.270/2004), την Ρώμη (Τ.271/2004), 
την Βιέννη και τις Βρυξέλες (Τ.276/2004). 

2005

• Έκπληξη και προβληματισμό προκάλεσε στο 
ΤΕΕ/ΤΚΜ η απρόσμενη εμφάνιση της περίφημης 
μακέτας Καλατράβα για την ανάπλαση της κεντρι-
κής ζώνης της Θεσσαλονίκης (Τ.295/2005) φωτό

• Την άμεση έναρξη εργασιών ανάδειξης του πε-
ριτειχίσματος του Λευκού Πύργου, αντί για την κα-
τάχωσή του, ζήτησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.294/2005)
• Δέσμη δέκα προτάσεων του ΤΕΕ/ΤΚΜ για την 
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
νέα κοινοτική οδηγία 2003/105/ΕΚ SEVESO 
(Τ.291/2005)
• «Χάρτης πορείας» του προαστιακού σιδηροδρό-
μου από το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Αναλυτικά οι προτάσεις της 
ΟΕ (Τ.289/2005)
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ επανήλθε στο θέμα της χωροθέ-
τησης ΧΥΤΥ στο νομό Ημαθίας μετά την θετική 
γνωμοδότηση της νομαρχιακής αυτοδιοίκησης 
Ημαθίας για την ΜΠΕ (Τ.287/2005)
• Οι θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ αναφορικά με την ίδρυ-
ση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
εγκαταστάσεων (Τ.285/2005)
• Οι «Σημαντικές γέφυρες της Εγνατίας Οδού» 
ήταν το θέμα της ημερίδας που πραγματοποιήθη-
κε με διοργάνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.285/2005) 
• Την περιπέτεια της οδού Μητροπόλεως στη 
Βέροια, περιγράφει ο πολιτικός μηχανικός και 
μέλος της «Α» ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιώργος Ουρσουζίδης 
(Τ.284/2005) 
• Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το κυκλοφοριακό 
στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου συγκοινωνιακού 
χάρτη της Θεσσαλονίκης. (Τ.284/2005) φωτό 

• Ο πρόεδρος του ΤΣΜΕΔΕ Αναστάσιος Κουμπλής 
αναφέρθηκε στις προσπάθειες για εκσυγχρονι-
σμό του ΤΣΜΕΔΕ και αξιοποίηση της περιουσίας 
(Τ.281/2005)
• Η Θεσσαλονίκη έχασε το τρένο της EXPO 2008 
και μαζί μία ιστορική ευκαιρία για τη διεθνή προ-
βολή της και την υλοποίηση υπεσχημένων έργων 
και υποδομών που θα άλλαζαν τη ζωή των Θεσ-
σαλονικέων, κάνοντας τη «νύφη του Θερμαϊκού» 
στολίδι των Βαλκανίων. (Τ.278/2005). Η αντίδραση 
της «Α» (Τ.280/2005) 
• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εγκαινίασε το 
εντυπωσιακό Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και 
Μουσείο Τεχνολογίας (Τ.278/2005) 

2006

• Την αντίθεσή του στη πολιτική που καθολικά 
επιδρά αρνητικά στον κατασκευαστικό κλάδο εξέ-
φρασε το ΤΕΕ με πανελλαδική παντεχνική απερ-
γία (Τ.300/2006)
• Το 2006 ήταν έτος εκλογών για το ΤΕΕ. Στις 26 
Νοεμβρίου οι μηχανικοί ψήφισαν. Πρώτη φορά 
από το ΤΕΕ εφαρμόστηκαν ηλεκτρονικές μέθοδοι 
καταμέτρησης (Τ.321/2006)
• Οι μηχανικοί… «παίζουν μπάλα»! Πρόκειται για 
το 1ο mundialito Μηχανικών του ΤΕΕ/ΤΚΜ. Όλο 
το… αθλητικό ρεπορτάζ, οι συνθέσεις των ομάδων 
και τα αποτελέσματα (Τ.320/2006) φωτό

• Η ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής Εγνατί-
ας, είναι έργο μείζονος αναπτυξιακής σημασίας. 
Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.317/2006)
• Μικρομεσαία και εντάσεως εργασία η βιομη-
χανία στη Κεντρική Μακεδονία. Ομάδα Εργασίας 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.315/2006)
• Τη μορφή συγκεκριμένων δράσεων έλαβαν οι 
προσπάθειες δημιουργίας σταθερής συνεργασίας 
μεταξύ του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του Επιμελητηρίου Μη-
χανικών Μελετητών του περιφερειακού τμήματος 
Σόφιας Βουλγαρίας(Τ.315/2006)
• Προτάσεις για την ενίσχυση του καθεστώτος 
προστασίας του ιστορικού οικισμού της Άνω Πό-
λης (Τ.314/2006) 
• Την ανάγκη η σχεδιαζόμενη (τότε) διαμόρφωση 
της πλατείας Αριστοτέλους να γίνει με αρχιτεκτο-
νικό διαγωνισμό εξέφρασε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Όλη η 
αντίδραση και η επιστολή (Τ.312/2006) φωτό

• Συγκεκριμένη πρόταση για να «αναπνεύσει» 
ξανά το κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατέθεσε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.312/2006)
• Ένα ανθισμένο δωμάτιο εγκατέστησε στη πλα-
τεία Αριστοτέλους το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Με την ΠΟΛΗ 
ΠΡΑΣΙΝΟ, άνοιξαν οι εκδηλώσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
«Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα» (Τ.311/2006)
• Το Pet Coke θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν 
απόβλητο και το ΤΕΕ/ΤΚΜ ζήτησε να απαγορευτεί 
η χρήση του από τις ασβεστοποιίες (Τ.310/2006)
• Διήμερο συμπόσιο με θέμα τη βιοενέργεια στην 
Ελλάδα που έγινε σε συνεργασία με το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Τ.310/2006)
• Το ζήτημα του σχεδιασμού ενός σύγχρονου 
εκθεσιακού κέντρου έθεσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Τ.308/2006)
• Μία εξαιρετικά προφητική και επίκαιρη σήμερα 
συνέντευξη παραχώρησε στο περιοδικό ο αρχιτέ-
κτονας και συγγραφέας Πέτρο Μαρτινίδης, που 
ζούσε στο Παρίσι (Τ.307/2006)
• Αναγκαία θεωρεί το ΤΕΕ/ΤΚΜ τη δημιουργία 
φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου. Πα-
ρουσίασε την πρόταση του σε εκδήλωση (Τ.304/ 
2006) φωτό

• Σε ριζική αναβάθμιση της ιστοσελίδας του προ-
χώρησε το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Πλέον στο www.tkm.tee.gr 
ο χρήστης μπορεί να βρει πολλές καινοτομίες, να 
ενημερωθεί και να εξυπηρετηθεί (Τ.303/2006)

23 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
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2007

• Η μετανάστευση έχει αλλάξει τη μορφή της 
Θεσσαλονίκης τις τελευταίες δεκαετίες και το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ κατέγραψε τις αλλαγές μέσω μελέτης 
διεπιστημονικής ομάδας εργασίας. για την αξι-
οποίηση της μελέτης το ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε 
σειρά εκδηλώσεων με θέμα: «τη Θεσσαλονίκη 
συν-κατοικώ» (Τ.322/2007 και Τ.341/2007).
-Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ποιότη-
τα ζωής σε ένα οικοδομικό τετράγωνο; Ομάδα 
εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ στο πλαίσιο της καμπά-
νιας του Τμήματος για το αστικό Περιβάλλον.  
(Τ.323/2007)
• ”Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι τόσο ση-
μαντικός για την εξέλιξη της τεχνολογίας, όσο και 
η Ακρόπολις για την αρχιτεκτονική”: ξεκινώντας 
με τη συγκεκριμένη φράση, ο Γιάννης Σειραδά-
κης, καθηγητής Αστρονομίας τής Σχολής Θετικών 
Επιστημών ΑΠΘ, ετοίμασε ειδικά για το “Τ” ένα 
αφιέρωμα σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη συσκευή 
(Τ.325/2007). φωτό

• Με αφορμή τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής 
Ημέρας των Πάρκων», το “Τ” παρουσίασε τα συ-
μπεράσματα έρευνας Ομάδας Εργασίας, που συ-
γκροτήθηκε για τους χώρους πρασίνου και για τη 
διαμόρφωση και εφαρμογή ενός -κοινής αποδο-
χής- στρατηγικού σχεδίου (Τ.331/2007)
• Στον φάκελο «νέα Εξωτερική Περιφερειακή» 
το “Τ” φιλοξένησε τις απόψεις τεσσάρων φορέων 
για το θέμα: της Εγνατίας Οδού ΑΕ, της Περιφέ-
ρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Συμβουλίου 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΣΑΣΘ) και 
του Οργανισμού Ρυθμιστικού (Τ.343/2007). 
• Τα “βάρη” που κρύβει ο ΦΠΑ για τους μηχα-
νικούς βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο 
εκδηλώσεων που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ στο 
πλαίσιο του χρηματοοικονομικού πολυσυνεδρίου 
«Money Show – Θεσσαλονίκη» (Τ.343/2007)
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανέπτυξε και το 2007 διεθνείς συ-
νεργασίες. Τη Σόφια επισκέφτηκε αντιπροσωπεία 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ,  στο πλαίσιο της διοργάνωσης σε-
μιναρίων για Βούλγαρους μελετητές στη Θεσσα-
λονίκη (Τ.340/2007)
• Το 2007, στο ξεκίνημα μιας νέας τριετίας στο 
προεδρείο του ΤΕΕ,  ο Γιάννης Αλαβάνος μίλησε 

στο “Τ” για τις μεγάλες προκλήσεις που έχουν 
να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες μηχανικοί, σε ένα 
περιβάλλον ρευστότητας και αβεβαιότητας (Τ. 
334/2007)
• Στην ανάδειξη του ρόλου του μηχανικού και του 
φορέα του στις σημερινές συνθήκες, και στην 
αξιοπιστία τους απέναντι στην κοινωνία τοποθέ-
τησε το «κέντρο βάρους» των προτεραιοτήτων του 
για τα χρόνια της θητείας του ο νέος πρόεδρος 
της διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Τάσος 
Κονακλίδης. Επισήμανε ακόμη την ανάγκη για 
ένα νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΤΕΕ (Τ. 
330/2007)
• Τον απολογισμό πέντε ετών στη διοίκηση του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ έκανε ο  Σάκης Τζακόπουλος στη συ-
νέντευξή του στο “Τ”, περιγράφοντας όσα τον 
κάνουν να αισθάνεται περήφανος αλλά και όσα 
θεωρεί ότι δεν πρόλαβε να προωθήσει επαρκώς 
στη διάρκεια της θητείας του. (Τ.322/2007)

2008

• Την αποφασιστικότητα των μηχανικών να «πο-
λεμήσουν» με κάθε νόμιμο μέσο, προκειμένου να 
καταπέσει το νομοσχέδιο που καταργεί την αυτο-
τέλεια του ταμείου τους (ΤΣΜΕΔΕ), επισήμαναν 
σε συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
Τάσος Κονακλίδης και εκπρόσωποι των συλλό-
γων και ενώσεων των μηχανικών (Τ.350/2008 και 
Τ.344/2008)
• Από τη Στοά Χρυσικοπούλου στη Μ.Αλεξάνδρου: 
Από το 1979, όταν ξεκίνησε η προσπάθεια από-
κτησης ιδιόκτητου κτηρίου για το ΤΕΕ/ΤΚΜ- μέ-
χρι το 2008, 11 πρόεδροι διοικουσών επιτροπών 
διαδέχτηκαν ο ένας τον άλλο στο «τιμόνι» του 
Τμήματος. Οι “11” μίλησαν στο “Τ” για το όραμά 
τους σε σχέση με το κτήριο  (Τ.358/2008).
• Ο διάσημος Ισπανός αρχιτέκτονας, δάσκαλος 
και πολυβραβευμένος δημιουργός José Antonio 
Martínez Lapeña εξηγεί στο “Τ” γιατί η ομορφιά 
έγκειται στο να μην επιβάλλεις το σχεδιασμό σου 
στον περίγυρο. (Τ.364/2008). Το έργο του Λαπένια 
και του συνεργάτη του Ελίας Τόρες Τουρ παρουσι-
άστηκε σε εκδήλωση των ΤΕΕ/ΤΚΜ και Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (Τ. 363/2008) Φωτο

• Ένα κτήριο μπορεί πλέον κάλλιστα να σχεδιαστεί 
στην Αθήνα, να αναλυθεί κατασκευαστικά στη Βε-
νετία και να χτιστεί στο Λος  Άντζελες. Πρόγευση 
των νέων τεχνολογιών στην αρχιτεκτονική έδωσε 
η έκθεση «ΣΥΝ_ΑΘΡΟΙΣΕΙΣ» των ΤΕΕ/ΤΚΜ και 
HELEXPO, όπου παρουσίασαν τις “προωθημένες” 
προτάσεις τους 15 διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία  
(Τ.347/2008 & T.349/2008). Φωτο

• Από την Οικολογία έως τη Ρομποτική Τεχνο-
λογία: Οι Γιώτα Αδηλενίδου και Εύα Σοπέογλου 
ξενάγησαν τους αναγνώστες του “Τ” στην 11η 
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, με θέμα 
«Out There: Architecture Beyond Building» (Τ. 
365/2008) Φωτο

• Ο Κλεομένης Τσιγάνης πέτυχε με την έρευνά 
του, μόλις στα 34 χρόνια του, αυτό που οι άλλοι 
επιστήμονες επιζητούν μια ζωή: την αναγνώριση! 
Η Επιτροπή της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης 
“βάφτισε” έναν αστεροειδή με το όνομά του  (T. 
363/2008)
• Τον προβληματισμό τους για την ενδεχόμενη 
κατάργηση των “κάτω ορίων” συμμετοχής των με-
γάλων τεχνικών εταιριών στους διαγωνισμούς μι-
κρότερων δημοσίων έργων, μετέφεραν στον τότε 
υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, Γεώργιο Σουφλιά, οι πρόεδροι 
οκτώ περιφερειακών τμημάτων  (Τ. 364/2008)
-Δέσμη έξι βασικών προτάσεων για τη σωστή 
λειτουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτι-
κών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε), κατέθεσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ.(T. 
362/2008)
• Ομάδα εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ ετοίμασε έναν 
χρηστικό οδηγό για την ομαλότερη προσαρμογή 
και ένταξη των νέων μηχανικών στην επαγγελμα-
τική ζωή τους (Τ. 361/2008)
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ είναι δίπλα στους πολίτες! Στις 23 
Ιουλίου 2008 ανακοίνωσε την πρωτοβουλία του 
για την ίδρυση γραφείου παροχής δωρεάν συμ-
βουλών  για το κτηματολόγιο προς τους Θεσσαλο-
νικείς (Τ.359/2008).
• Βάλαμε στο μικροσκόπιο το “Εθνικό Χωρο-
ταξικό” και παρουσιάσαμε τις θέσεις μας (Τ. 
352/2008).
• ”Κολύμπι στα βαθιά” απαιτεί η αντιμετώπιση 
του προβλήματος της μόλυνσης του Θερμαϊκού 
Κόλπου, όπως επισημάνθηκε σε εκδήλωση του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, του ΥΜΑ-Θ, του ΑΠΘ και της ΕΥΑΘ ΑΕ  
(Τ.351/2008)

• Η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ συγκρό-
τησε ομάδα εργασίας για το Ειδικό Χωροταξικό 
Πλαίσιο για τον Τουρισμό (Τεύχος 345/2008).

2009

• Το πρώτο θεματικό τεύχος στην ιστορία του “Τ” 
ήταν αφιερωμένο στο περιβάλλον και ...συζητή-
θηκε πολύ! Μεταφορές σε υπόγειες στοές με τη 
δύναμη του αέρα. «Έξυπνα» δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας και πράσινα δομικά υλικά. Πρόληψη 
της παραγωγής αποβλήτων και πράσινα πλαστικά 
(Τ.377/2009) Εξωφυλο

• “Ποτέ δεν μπόρεσα να καταλάβω τί ακριβώς 
είναι η Θεσσαλονίκη. Την αγαπάω, λέω ότι είμαι 
δοσμένος σ’ αυτή. […] Λοιπόν, είναι ένα αίνιγμα. 
Την αγαπώ χωρίς να την αποδέχομαι πλήρως. 
Ντίνος Χριστιανόπουλος (Τεύχος αφιερωμένο στη 
Θεσσαλονίκη, 381/2009)

2010

• Εγκαινιάστηκε στις 15/10/2010, μετά από 30ετή 
«οδύσσεια, το νέο κτήριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ένα από 
τα λίγα της πόλης, που έγιναν με ανοιχτό αρχιτε-
κτονικό διαγωνισμό, αλλά και ένα τεχνικά πρωτο-
ποριακό οικοδόμημα (Τ.406/2010).
• Η έκθεση «Οι Ρωμιοί αρχιτέκτονες στη διαδι-
κασία εκδυτικισμού της Κωνσταντινούπολης» 
παρουσιάστηκε στο πανεπιστήμιο Καλών Τεχνών 
Μιμάρ Σινάν της Πόλης, παρουσία πολυμελούς 
αντιπροσωπείας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και στη συνέχεια 
στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Ελληνικού Προξε-
νείου Κωνσταντινούπολης. (Τ.409/2010) Φωτο

• Φυσικό κλιματισμό, με ταυτόχρονη μείωση της 
ηχορύπανσης (έως και κατά 10 ντεσιμπέλ) και της 
απορροής των υδάτων (κατά 50%-90%), μπορεί 
να εξασφαλίσει ένα φυτεμένο δώμα, τονίστηκε σε  
εκδήλωση  του ΤΕΕ/ΤΚΜ και της Διεθνούς Ομο-
σπονδίας Φυτεμένων Δωμάτων. (Τ.409/2010) 

• Το νέο κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος στη 

Θεσσαλονίκη είναι ένα “θησαυροφυλάκιο” με 
έντονη αρχιτεκτονική άποψη.  Άρθρο των αρχι-
τεκτόνων Πρόδρομου Νικηφορίδη και Μπερνάρ 
Κουόμο (Τ.408/2010).
• Σοβαρός κίνδυνος πλημμυρών εξακολουθεί να 
υπάρχει στο πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλο-
νίκης. Το γιατί αναλύθηκε σε εκδήλωση του ΤΕΕ/
ΤΚΜ (Τ.403/2010).
• Αν το ΤΕΕ/ΤΚΜ δεν αλλάξει, δεν θα επιβιώ-
σει. Συνέντευξη του Τάσου Κονακλίδη στο “Τ” 
με αφορμή την έναρξη της νέας θητείας του 
(Τ.403/2010)
• Μπορεί η συνέντευξη του πολιτικού μηχανι-
κού-γελοιογράφου Θανάση (Νάσου) Ευθυμιάδη 
στο “Τ” να δόθηκε το 2010, αλλά τα γεγονότα στο 
Charlie Hebdo την καθιστούν εξαιρετικά επίκαι-
ρη. Ο σκιτσογράφος, με 38 διεθνή βραβεία και το 
δικό του λήμμα στο Λεξικό των Σύγχρονων Εικα-
στικών Χιουμοριστών του 20ου αιώνα, ‘κληροδό-
τησε” ένα σκίτσο που δημιουργήθηκε ειδικά για 
το εξώφυλλο του περιοδικού (Τ. 399/2010)
-Στοά Μοδιάνο, προστασία και ανάδειξη. Ένα άρ-
θρο των Α. Βλαστάρη, Γ. Κακέ, Φ. Καραγιώργου, 
Ν. Κορώνη, Κ. Μπόλη, Κ. Σταματοπούλου, Μ. 
Χατζή, Μ. Νομικού και Α. Αβδελά, με ενδιαφέ-
ροντα ιστορικά στοιχεία και χρήσιμες προτάσεις 
τ.396/2010.
• Απροετοίμαστοι νιώθουν ότι «βγαίνουν» στην 
αγορά εργασίας οι μηχανικοί, που παίρνουν το 
πρώτο πτυχίο τους από το ΑΠΘ, όπως προκύπτει 
από επεξεργασία που πραγματοποίησε το «Τ» στα 
ευρήματα δημοσκόπησης της Public Issue για 
λογαριασμό του ΤΕΕ (Τ.391/2010)
• Ο ακαδημαϊκός, Χρήστος Ζερεφός, πρόεδρος 
του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καταθέτει στο “Τ” 
την άποψή του σχετικά με τη σύνοδο του ΟΗΕ στην 
Κοπεγχάγη για το κλίμα και εξηγεί γιατί πιστεύει 
ότι δεν ήταν η απόλυτη αποτυχία (Τ.390/2010)
• Το 2010 ακόμη πιστεύαμε ότι η βασική γραμμή 
του Μετρό Θεσσαλονίκης θα έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τις αρχές του 2014. Ένα ρεπορτάζ με ...ιστο-
ρικό ενδιαφέρον (Τ.392/2010) Φωτο

• Την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο χρήσης πυ-
ρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξέφρασαν οι
εκπρόσωποι των κομμάτων σε στρογγυλή τράπε-
ζα του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το θέμα (Τ.388/2010)

2011

• Την ανάγκη χάραξης ενιαίου στρατηγικού σχε-
δίου για τη Θεσσαλονίκη και τους δημόσιους 
χώρους της, επισήμαναν οι εκπρόσωποι των φο-
ρέων της πόλης, με αφορμή το μεγάλο συνέδριο 
«Δημόσιος χώρος …αναζητείται» (T. 428/2011). 
Αφισα

• Τα αποτελέσματα του 6μηνου δημόσιου διαλό-
γου για το Ενιαίο Στρατηγικό Σχέδιο Υποδομών 

Μεταφορών Θεσσαλονίκης, που ξεκίνησε υπό τον 
συντονισμό του ΤΕΕ/ΤΚΜ το 2010 (Τ.421/2011) 
Φωτο

• Στην Κωνσταντινούπολη υπολογίζεται ότι δρα-
στηριοποιήθηκαν διαχρονικά περισσότεροι από 
350 Έλληνες αρχιτέκτονες, αφήνοντας πίσω τους 
υπέροχα έργα. Διαβάστε περισσότερα για το θέμα 
στο ειδικό αφιέρωμα του τεύχους 419/2011, με 
άρθρα των Βασίλη Κολώνα, Βίλμας Χαστέογλου-
Μαρτινίδη, Σάββα Τσιλένη, και Λίλας Θεοδωρί-
δου-Σωτηρίου. 
Το αφιέρωμα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 
ιδιαίτερα αξιόλογη έκθεση για τους Ρωμιούς 
αρχιτέκτονες, που το ΤΕΕ/ΤΚΜ φιλοξένησε την 
άνοιξη του 2011 (T.417/2011)
• Οι νέοι μηχανικοί της πόλης έχουν δυνατή δη-
μιουργική και επιστημονική “φωνή” και ενδιαφέ-
ρονται ν΄ακουστούν.  Ετσι, ο θεσμός των Ετήσιων 
Βραβείων Νέου Μηχανικού παρέλαβε εργασίες 
πραγματικά υψηλού επιπέδου. Ποιες τέσσερις 
διακρίθηκαν; (T. 423/2011) 
• Πώς μπορούν να “εκμεταλλευτούν” την κρίση 
οι μηχανικοί; Στο ερώτημα απάντησαν οι Κώστας 
Σορτίκος (πολιτικός μηχανικός, πρώην αντιπρό-
εδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ), Βασίλης Θωμαΐδης (ημικός, 
πρόεδρος Compucon, πρώην πρόεδρος Συνδέ-
σμου Εξαγωγέων) και Θεοδόσιος Τάσιος (πολιτι-
κός μηχανικός) (Τ.431/2011) 
• Μπορεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση να 
βάλει «μαχαίρι» στις αδικαιολόγητες δαπάνες 
υγείας; Στους πρώτους επτά μήνες λειτουργίας 
του συστήματος ο αριθμός των συνταγών φαρ-
μάκων μειώθηκε κάθετα, κατά 40%. Όχι όμως 
χωρίς προβλήματα, όπως προέκυψε από την ημε-
ρίδα για το θέμα που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Τ.426/2011)
• Τελικά υπάρχουν “δυνατά” κοιτάσματα πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα; Ναι, αλλά 
με βάση τα όσα ξέρουμε μέχρι σήμερα, δεν μπο-
ρούμε να συγκριθούμε με την Αλάσκα, τη Σαουδι-
κή Αραβία ή τη Βενεζουέλα, όπως προέκυψε από 
εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.422/2011) Αφισα

• «Είμαι αρχιτέκτονας, πολεοδόμος, μηχανικός, 
ζωγράφος, μαθηματικός, γλύπτης, γεωμέτρης, 
μουσικός, γιατρός, εφευρέτης, ανατόμος…». Έτσι 
έγραφε στο “βιογραφικό” του ο Λεονάρντο Ντα 
Βίντσι. Αφιέρωμα σε έναν από τους γνωστότερους 
μηχανικούς της ιστορίας  (Τ.417/2011) Φωτο
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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ /
ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

σε συνεργασία με:
τον ΣΑΔΑΣ–ΠΕΑ, τη Σχολή Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων των Πολυτεχνικών 
Σχολών των Πανεπιστημίων: Αριστοτέλειου, Πατρών, Θεσσαλίας, 
Δημοκρίτειου και Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ 
PUBLICCITY / ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΗ 

15–30 Οκτωβρίου 2011
Κήπος των Ρόδων
Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης

Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2011 / 12:00
Παρουσίαση – Εγκαίνια έκθεσης 
Κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ
_

ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ
ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011
Συνδιοργάνωση «Θεσσαλονίκη Αλλιώς»

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

10–19 Οκτωβρίου 2011 
Αστικές στρατηγικές για το δημόσιο χώρο

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2011 / 17:00
Ημερίδα – Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Αμφιθέατρο ΤΕΕ/ΤΚΜ
_

Ο ΧώΡΟΣ ώΣ ΚΟΙΝΟ ΑΓΑΘΟ. ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ  
ΣΤΗ ΠΟΛΗ / ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
«ΝΟΜΑΔΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 / 14:00
Κενό οικόπεδο στις οδούς Σοφοκλέους και 
Αμπελοκήπων στη Σταυρούπολη

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ . . . 
ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ
20–22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πηγή φωτο: http://www.elter.gr23 ΧΡΟΝΙΑ ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ
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2012

• Η 100 χρόνια ελεύθερη Θεσσαλονίκη έχει την τι-
μητική της. Μέσα από ένα ειδικό θεματικό τεύχος 
για την πόλη, το “Τ” ανέτρεξε στην περίοδο 1912-
2012 και σε θεσμούς-σταθμό: στο ΑΠΘ, από τον 
Καραθεοδωρή και τον Ελευθέριο Βενιζέλο μέχρι 
σήμερα, στη ΔΕΘ, το αρχαιολογικό μουσείο και το 
υπουργείο Μακεδονίας Θράκης (Τ. 449/2012) Φ

• «Παραδοσιακοί Οικισμοί της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας-Ανω Πόλη 33 χρόνια μετά», διήμε-
ρη εκδήλωση του  ΤΕΕ/ΤΚΜ για τα 33 έτη απ’ τον 
χαρακτηρισμό της Άνω Πόλης ως παραδοσιακού 
οικισμού. Μεταξύ των ομιλητών κι ο θρυλικός Νί-
κος Μουτσόπουλος (Τ. 432/2012)
• Το ΤΕΕ/ΤΚΜ συμμετείχε στη διοργάνωση του 
πρώτου Open House στην Ελλάδα, αυτού της 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του οποίου χιλιάδες 
επισκέπτες “είδαν αλλιώς” 60 κτήρια της πόλης 
(Τ.451/2012)  Αφισα 

• Η έκθεση βραβευμένων αρχιτεκτονικών μελε-
τών publicCITY/Δημόσια πόλη ξεκίνησε από τη 
Θεσσαλονίκη, όπου τη διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
αλλά ταξίδεψε  σε όλη την Ελλάδα. (Τ. 450/2012)
-Επτά φοιτητές του «Senseable City Lab» του πε-
ρίφημου ΜΙΤ παρουσίασαν τις προτάσεις τους για 
τη Θεσσαλονίκη, ενώ και ο Μr Coca Cola Μου-
χταρ Κεντ αποδείχτηκε ανέλπιστα φιλέλληνας 

(Τ.443/2012) 
• Ο ‘Ελληνας μηχανικός της blackberry. Γεννη-
μένος το 1980 στον Καναδά, ο Μάθιου Στάικος 
σπούδασε ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανι-
κός Η/Υ και πριν καν τελειώσει τις σπουδές του 
δημιούργησε μια εταιρεία που λίγα χρόνια αργό-
τερα εξαγοράστηκε από τον όμιλο της BlackBerry 
(Τ. 452/2012)
•”Oι Aρχιτέκτονες αλλάζουν την πόλη” ήταν το 
θέμα της UIA για την παγκόσμια ημέρα Αρχιτε-
κτονικής του 2012 και το θέμα του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού που προκήρυξε το ΤΕΕ/ΤΚΜ για να 
τη γιορτάσει (Τ. 448&449/2012) 
• Τα στάδια των Ολυμπιακών του Λονδίνου έμοι-
αζαν με γιγάντια σαλάχια, αυξομείωναν τη χωρη-
τικότητά τους ή “συγχωνεύονταν” σχεδόν μαγικά 
στο περιβάλλον. “Μπήκαμε” στα στάδια και σας 
ξεναγήσαμε σε αυτά (Τ.445/2012) 
• Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Θεά-
τρου του 2012, το «Τεχνογράφημα» σταχυολόγησε 
μια σειρά από πρωτοποριακά κτήρια και αίθουσες 
θεάτρου. Κτήρια με καλπάζουσα ...φαντασία (Τ. 
438/2012) Φωτο από τευχος

• Βάλαμε την οικονομική κρίση στο “μικροσκό-
πιο” και συγκεντρώσαμε απόψεις με βάρος. Ο 
φάκελος  συνεντεύξεων “Οικονομική κρίση’ φι-
λοξενήθηκε σε τρία συνεχόμενα τεύχη, τα 432, 
433 και 434/2012. Στα τεύχη 445 και 442 άνοιξαν 
οι φάκελοι “Τουρισμός στη Β.Ελλάδα” και “Υγρο-
βιότοποι της Κ.Μακεδονίας”.
• Τελικά, πόσο πράσινες είναι οι ΤΠΕ; Βάσει 
απαισιόδοξων εκτιμήσεων μέχρι το 2022 θα ξε-
περάσουν και το αποτύπωμα CO2 που αντιστοιχεί 
στις αεροπορικές μεταφορές! Για το θέμα μί-
λησαν επτά ειδικοί σε εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
(Τ.446/2012)
• Το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδας θεωρεί-
ται ρυπογόνο, μη αποδοτικό και ελλειμματικό. 
Τι προτείνεται; Εκτενής σύνοψη των ευρημάτων 
της ομάδας εργασίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ  με τίτλο 
«Ενέργεια & Περιβάλλον στην Κ. Μακεδονία» (Τ. 
452/2012)
• Μεταξύ 1998 και 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

έριξε πάνω από 595 εκατ. ευρώ …στη θάλασσα. 
Και δεν το έκανε τυχαία. Για να ακριβολογούμε, τα 
συγκεκριμένα κεφάλαια κατευθύνθηκαν σε έρευ-
να για τις θαλάσσιες μεταφορές (Τ. 435/2012)
• Πώς ήταν η Θεσσαλονίκη το 2012; Ένα ενδια-
φέρον άρθρο της Αλέκας Γερολύμπου στο πλαίσιο 
της ειδικής αρθρογραφίας που φιλοξένησε το ‘Τ” 
για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της πό-
λης (Τ. 439/2012)

2013

• Ο Hugo Hinsley είναι διευθυντής του προγράμ-
ματος “Housing & Urbanism” στην περίφημη 
αρχιτεκτονική σχολή “AA” του Λονδίνου. Στη συ-
νέντευξή του στο «Τ» μίλησε για την Ελλάδα, τη 
Θεσσαλονίκη και για την τεχνική βιωσιμότητα των 
πόλεων, ενώ εξήγησε πώς φαντάζεται τις πόλεις 
του 2050.. (Τ.457/ 2013) Φωτο από τευχος

• Τελικά γίνεται και μετρό και αρχαία; Το ΤΕΕ/
ΤΚΜ απάντησε ναι εγκαίρως στο πιεστικό δίλημ-
μα με μια τεκμηριωμένη πρόταση τής 8μελούς δι-
επιστημονικής ομάδας, που ολοκλήρωσε το έργο 
της σε χρόνο- ρεκόρ (Τ.461/2013)
• Θεσσαλονίκη 100+. Οι εκδηλώσεις με τις οποί-
ες έπεσε η αυλαία τού “Θεσσαλονίκη 100+”, πα-
ρουσία και του τότε υπουργού ΠΕΚΑ, Ευάγγελου 
Λιβιεράτου, αποτέλεσαν ένα υπέροχο ταξίδι στον 
χρόνο. (Τ.457/2013) Φωτο

• Η Victoria Thornton ‘ξεκλείδωσε’ τις πόρτες 
χιλιάδων κτηρίων ανά τον κόσμο. Ως ιδρύτρια 
του θεσμού του Open House μίλησε στο “Τ” με 
αφορμή την ενεργοποίηση του θεσμού του Open 
House στην Ελλάδα, χάρη και στο ΤΕΕ/ΤΚΜ. 
(Τ.455/2013)
• Ο Richard Hunter, καθηγητής του University of 
Cambridge, είναι ο πρώτος πρόεδρος του Συμ-
βουλίου Διοίκησης του ΑΠΘ. Μίλησε στο “Τ” για το 
πανεπιστήμιο όπως το φαντάζεται (Τ.459/2013).

• Ο διάσημος Δανός αρχιτέκτονας Jan Gehl εξη-
γεί γιατί ήρθε η ώρα να σταματήσουμε να κάνουμε 
ευτυχισμένο το ΙΧ, περιγράφει τις ανθρώπινες πό-
λεις και δεν είναι πάντα ...καλός με τους συναδέλ-
φους του (Τ.463/2013)
• Περισσότερες από 30 επιχειρηματικές προτά-
σεις από μηχανικούς υποβλήθηκαν το 2013 προς 
παρουσίαση στο “Τριήμερο υποστήριξης επιχει-
ρηματικών ιδεών” που διοργάνωσε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, 
στις 27, 28 και 31 Μαΐου. (Τ.463 & 465/2013)
• Πώς αναπτύσσεται η επιχειρηματικότητα στην 
Ελλάδα της κρίσης; Επτά επιχειρηματίες με πτυχίο 
μίλησαν στο “Τ” για το όραμά τους, τα “αγκάθια”, 
τις δυσκολίες και τα ζητούμενα (Τ.469/2013)
• Για πρώτη φορά επί δεκαετίες το ΤΕΕ/ΤΚΜ ανα-
γκάστηκε το 2013 να προχωρήσει σε προσωρινή 
αναστολή της λειτουργίας του στις 21 και 22 Μαΐ-
ου. Γιατί; (Τ.464/2013)
• ”Εντός-εκτός”. Ένα νέο εργαλείο του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
στη διάθεση των μηχανικών που μεταναστεύουν 
στο εξωτερικό ή σκέφτονται να το πράξουν. Δι-
αβάστε για την επίσημη πρώτη παρουσίαση της 
πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.474/2013) Αφισα

2014

• «Η έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων με την 
κυβέρνηση με στόχο την ίδρυση ταμείου επαγ-
γελματικής ασφάλισης και την αυτόνομη πορεία 
του ΤΣΜΕΔΕ, αποτελεί τη μόνη βιώσιμη και ρε-
αλιστική λύση» αναφερόταν στην απόφαση της 
3ης τακτικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ασφαλιστικό, την οποία παρουσί-
ασε στην κεντρική αντιπροσωπεία ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις Μπίλλιας (Τ.498/2014) Φωτο

• Την πεποίθηση ότι το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
Θεσσαλονίκης (ΡΣΘ) πρέπει να θεσμοθετηθεί ως 
μέρος του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού 
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ) 
Κεντρικής Μακεδονίας και όχι ως διακριτό σχέ-
διο, εξέφρασε το ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.498/2014)

• Ποιος είναι ο πραγματικός αντίκτυπος των 
προγραμμάτων επιμόρφωσης και ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας, που έχουν “τρέξει” στην 
Ελλάδα για τη δημιουργία θέσεων εργασίας; Οι 
απαντήσεις δόθηκαν διάρκεια  εκδήλωσης του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Τ.497/2014)
• 14η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής στη Βενετία, με 
κεντρικό τίτλο “fundamentals”. Άρθρο της Β. 
Γκανίλα (Τ.496/2014) Φωτο από τευχος 

• Την ανάγκη τάχιστης προώθησης του κολοσσι-
αίου έργου του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αε-
ρίου (TAP), επισήμανε το ΤΕΕ/ΤΚΜ, παρουσιάζο-
ντας τα πορίσματα ομάδας εργασίας (Τ.496/2014)
-“Healthy Cities, Happy Cities”. Στο πλαίσιο της 
Παγκόσμιας Ημέρας Αρχιτεκτονικής, το ΤΕΕ/
ΤΚΜ, σε συνεργασία με άλλους φορείς, διοργά-
νωσε εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον senior 
design architect στο γραφείο Henning Larsen 
Architects Copenhagen, Κώστα Πουλόπουλο, 
κατά τον οποίο “το μέλλον δεν είναι γραμμένο 
αλλά σχεδιάσιμο” (Τ. 493/2014) Αφισα

• Ο ιδρυτής της κοινότητας  των Google 
Developers στη Θεσσαλονίκη, Παναγιώτης Τζίνης 
εξήγησε στο “Τ” γιατί “η Ελλάδα δεν χρειάζεται το 
κακό “ctrl-C_ctrl-V” (Τ. 490/2014)
• Οι “κιβωτοί” του μέλλοντος: η ιδέα της κατα-
σκευής πλωτών πολιτειών, που θα απέβαιναν σω-
τήριες σε περίπτωση φυσικών καταστροφών άνευ 
προηγουμένου, ουδέποτε έπαψε να ασκεί γοητεία 
πάνω στους μηχανικούς(Τ.488/2014) Φωτο
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ΠΗΓΗ: http://www.everystockphoto.com, 
Title: Himmelskibet 
i Tivoli, Photographer: Stig Nygaard, 
License: http://creativecommons.org

Πηγή εικόνας: DINFO.  

• Τις θέσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ για το ΡΣΘ και τη χω-
ροταξική πολιτική κατέθεσε στη Βουλή ο Δημή-
τρης Μήτρου, μέλος της διοικούσας επιτροπής 
του Τμήματος, στην πρώτη -έπειτα από πολλά 
χρόνια- αυτόνομη παρουσία του Τμήματος στο 
κοινοβούλιο (Τ.487/2014)
• To 5% του ετήσιου ΑΕΠ της Ελλάδας θα πρέ-
πει να ξεπερνά οπωσδήποτε -για καθένα από τα 
επόμενα χρόνια- η αύξηση δαπανών για το ΠΔΕ,  
υπογράμμισε στο “Τ” ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιος Σαβ-
βάκης (Τ.485/2014)
• Την κατάθεση επίσημης πρότασης στην πολιτεία 
για 5ετή φορολογική και ασφαλιστική ατέλεια των 
νέων μηχανικών, προανήγγειλε ως στόχο, στην 
πρώτη συνέντευξή του στο “Τ”, ο νέος πρόεδρος 
του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις  Μπίλλιας (Τ.482/2014)
• Πόσο πιθανό είναι να γεννηθεί στην Ελλάδα 
το επόμενο «Facebook» ή «Google»; Κατά τον 
πρόεδρο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληρο-
φορικής Β.Ελλάδος, Θεόφιλο Μυλωνά, η Ελλά-
δα διαθέτει μεν άριστο δυναμικό αλλά εταιρείες 
όπως οι Google, Facebook και PayPal γεννιού-
νται μόνο μέσα από οργανωμένα οικοσυστήματα  
(Τ.481/2014)
• Big Data. Το 2013 έφερε τον όρο “Μεγάλα 
Δεδομένα” στο επίκεντρο της επικαιρότητας. 
(Τ.480/2014)
• Οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ 
αναφορικά με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης 
Αποβλήτων παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με τον ΦΟΣΔΑ Κ. Μα-
κεδονίας  (Τ.479/2014) Αφισα

• “Το ΤΕΕ δεν πρόκειται να κλείσει. Το πραγματι-
κό θέμα είναι πόσο δυνατό θα μείνει”: Με τη φρά-
ση αυτή, ο τότε απερχόμενος πρόεδρος του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, Τάσος Κονακλίδης, συνέχισε τη συζήτηση 
για την ανάγκη αλλαγών στο ΤΕΕ (Τ.479/2014)
• Ποιες κινήσεις χρειάζεται να κάνει ένας μηχα-
νικός, που επιθυμεί να εργαστεί στη Δανία (πχ, σε 
επίπεδο δικαιολογητικών ή πιστοποίησης); Δύο 
Έλληνες μηχανικοί, οι  Ιωάννης Βουσβούκης και 
Θεόδωρος Μπίκος, απαντούν σε 19 πρακτικές 
ερωτήσεις για το θέμα  (Τ.477/2014)
• Ο πρέσβης καλής θελήσεως της Νεολαίας της 
Δανίας, ο 30χρονος Νάσος Στεφανάκης είναι 
απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του 
ΑΠΘ. Σε συνέντευξή του στο “Τ” μιλάει για την 
προσαρμογή σε μια ξένη χώρα και απαντά γιατί η 
προηγμένη Σκανδιναβία έχει ανάγκη από χιλιάδες 
επιστήμονες. (Τ.476/2014)
• Στο ειδικό θεματικό τεύχος 491/2014, 19 πρό-
σωπα με ισχυρό λόγο καταθέτουν τις σκέψεις και 
τις προτάσεις τους για την ανάπτυξη.  n
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