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Εργαστηριακό Σεμινάριο «Μέθοδοι Αποτύπωσης Μνημείων Πολιτισμού» 

Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών αρχαι-
ολογικών χώρων και ιστορικών συ-
νόλων, με τη χρήση δορυφορικών 
εικόνων.  
Φασματική επεξεργασία για τον εντο-
πισμό θαμμένων κατασκευών. 
 
Η λογική του σχεδιασμού του Σεμινα-
ρίου βασίστηκε στις παρακάτω αρ-
χές : 
Ολοκλήρωση του σεμιναρίου κατά τη 
διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου 
Παρουσίαση υψηλής τεχνολογίας με 
διευρυμένη θεματολογία. 
Παροχή συμπυκνωμένης γνώσης με 
ελαχιστοποίηση θεωρητικών γνώσε-
ων και μεγιστοποίηση της πρακτικής 
εξάσκησης με τη λογική του 
«Μαθαίνω κάνοντας». 
Μελέτη πραγματικού αντικειμένου - 
Παραγωγή τελικών προϊόντων. 
Διεξαγωγή των εργασιών κάτω από 
συνθήκες πραγματικού περιβάλλο-
ντος εργασίας με όλες τις ενδεχόμε-
νες αντιξοότητες. 
Μικρές ευέλικτες ομάδες - Ομαδική 
δουλειά και συνεργασία - Έντονος 
ρυθμός εργασίας - Χρονική πίεση - 
Προθεσμία 
 
Η ανταπόκριση στην πρόσκληση 
ενδιαφέροντος ήταν εντυπωσιακή, 
παρότι το Σεμινάριο προσφέρονταν 
για πρώτη φορά. Δυστυχώς δεν μπο-
ρούσαν να γίνουν δεκτοί και οι 73 
αιτούντες, οπότε με κλήρωση επιλέ-
χθηκαν οι 40 τελικά συμμετέχοντες, 
οι οποίοι είχαν τα παρακάτω χαρα-
κτηριστικά :  
 Άνδρες 47% - Γυναίκες 53% 

Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθη-
καν οι εργασίες του Εργαστηριακού 
Σεμιναρίου «Μέθοδοι Αποτύπωσης 
Μνημείων Πολιτισμού» που διοργα-
νώθηκε στα πλαίσια της σειράς των 
σεμιναρίων του Διατμηματικού Προ-
γράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-
δών (ΔΠΜΣ) «Προστασία Συντήρη-
ση και Αποκατάσταση Μνημείων 
Πολιτισμού» της Πολυτεχνικής Σχο-
λής του Α.Π.Θ..  
 
Τόσο τη διοργάνωση όσο και την 
επιμέλεια και διεξαγωγή είχε το Τμή-
μα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα-
νικών με Επιστημονική Ευθύνη του 
καθ. Πέτρου Πατιά και της Αναπλ. 
καθηγ. Όλγας Γεωργούλα. 
 
Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε το 
Σάββατο 21 και Κυριακή 22 Νοεμ-
βρίου 2009 και αποτελούνταν από 
τις παρακάτω θεματικές ενότητες και 
τις αντίστοιχες 8 ομάδες εργασίας : 
Τοπογραφική αποτύπωση αρχιτε-
κτονικής όψης. 
Αποτύπωση αρχιτεκτονικής όψης με 
Laser Scanner. 
Αποτύπωση και ψηφιοποίηση 
όψεων κτηρίων με χρήση μονοσκο-
πικής και πολυεικονικής Φωτογραμ-
μερίας. 
Αποτύπωση αγάλματος με Laser 
Scanner . 
Αποτύπωση μικροαντικειμένων με 
Micro Laser Scanner. 
Δημιουργία ορθοφωτοχαρτών αρ-
χαιολογικών χώρων και ιστορικών 
συνόλων, με τη χρήση αεροφωτο-
γραφιών. 

 Κάτοχοι MSc 28% - Κάτοχοι 
PhD 9% 
 Ελεύθεροι επαγγελματίες 72% - 

Υπάλληλοι δημοσίου τομέα 28%. 
 Το 68% παρακολουθούσε για 

πρώτη φορά αντίστοιχα θέματα 
 Το 82% δεν είχε ποτέ πριν χρη-

σιμοποιήσει αντίστοιχες μεθόδους 
 
«Τόσο το εύρος, όσο και η ποιότητα 
των παραγόμενων προϊόντων των 
διαφόρων ομάδων είναι εντυπωσια-
κή, όπως μπορεί κανείς να διαπι-
στώσει από την έκδοση του Σεμινα-
ρίου, η οποία πρόκειται να κυκλο-
φορήσει πριν από τα Χριστούγεννα 
και να διατεθεί και μέσω της ιστοσε-
λίδας του τμήματος» τονίζει ο καθ. 
Π. Πατιάς. 
 
Και συνεχίζει : «Η ανάλυση των 
δελτίων αξιολόγησης που συμπλή-
ρωσαν οι συμμετέχοντες με το πέ-
ρας του σεμιναρίου ήταν για όλους 
μας μια ιδιαίτερα ικανοποιητική α-
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και το 93% είναι αποφασισμένο να 
αποκτήσει πρόσθετες γνώσεις ανα-
τρέχοντας στην προτεινόμενη βιβλιο-
γραφία. Η συνολική διοργάνωση χα-
ρακτηρίστηκε άριστη κατά 35%, ικα-
νοποιητική κατά 62% και μόνο 3% 
μέτρια».  

νταμοιβή. Το 24% έκρινε τη μέθοδο 
που παρακολούθησε ενδιαφέρουσα 
και το 76% πολύ ενδιαφέρουσα. Το 
29% έκρινε το επίπεδο διδασκαλίας 
ικανοποιητικό και το 71% άριστο. Το 
100% έκρινε ότι ήταν ικανό να εφαρ-
μόσουν τις γνώσεις που απόκτησαν 

Και κλείνει : «Λόγω της υψηλής ζή-
τησης του σεμιναρίου σχεδιάζουμε 
να το προσφέρουμε και πάλι στις 
αρχές του νέου έτους.» 

Παρουσίαση του βιβλίου «Ορθολογική Αρχιτεκτονική: Απελευθέρωση από τα δεσμά 
του μέλλοντος»  

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε και 
απηύθυνε χαιρετισμό ο εκπρόσωπος 
του (ασθενούντα) νομάρχη Θεσσαλο-
νίκης κ. Δ. Βάνης, η βουλευτής κα 

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και 
ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκε στο 
αμφιθεατράκι του πολυβιβλιοπωλεί-
ου-πολυχώρου Μαλλιάρης-Παιδεία 
«Ανατόλια» η παρουσίαση του 
βιβλίου «Ορθολογική Αρχιτεκτονική: 
Απελευθέρωση από τα δεσμά του 
μέλλοντος», του Άγγελου Ζαχαριά-
δη. 
Το βιβλίο παρουσίασαν (κατά σειρά 
ομιλιών) ο Αναπληρωτής Καθηγη-
τής Α.Π.Θ. Παν. Τσολάκης, ο Κο-
σμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής 
Νικ. Μουσιόπουλος και ο δημοσιο-
γράφος-ποιητής Γιώργος Καλιεντζί-
δης.  Μετά την ομιλία και του συγ-
γραφέα, ακολούθησε μια πολύ 
ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από 
τις έννοιες των προτύπων, της 
τυποποίησης, καθώς και των μεθό-
δων σχεδιασμού, τη σχέση του 
ανθρώπου με τη φύση και την κατά-
σταση της ανθρωπότητας κατά την 
προβιομηχανική, τη βιομηχανική και 
την μεταβιομηχανική εποχή. 

Χρύσα Αράπογλου, καθώς και ο 
τέως Δήμαρχος Δ. Δημητριάδης. 
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3ο ετήσιο φόρουμ του Πανελληνίου Συλλόγου Ερασιτεχνικού Φοιτητικού Θεάτρου 

ομάδες τους. Κατά τη διάρκεια του 
φόρουμ πραγματοποιήθηκαν 5 τε-
τράωρα εργαστήρια με θέματα ασκή-
σεις γνωριμίας με το θέατρο, εμπι-
στοσύνης, κινησεολογίας, ρυθμού και 
σωματικού θεάτρου. Παρά την συ-
γκριτικά μικρότερη εμπειρία της, η 
ομάδα μας ανέλαβε να παρουσιάσει 
και να μεταδώσει γνώσεις πάνω στη 
σωματική προσέγγιση του θεάτρου η 
οποία σύμφωνα με τα σχόλια των 
συμμετεχόντων ενθουσίασε αυτούς 
που δεν το είχαν ξαναδοκιμάσει.  
Ενθουσιασμένη και με τις καλύτερες 
εντυπώσεις γύρισε και η Θ.Ο.Π., 
έχοντας μάθει πολλά όχι μόνο για το 
θέατρο αλλά και για τη λειτουργία 
των υπολοίπων φοιτητικών θεατρι-
κών ομάδων που πήραν μέρος στο 
σεμινάριο. Με την ευκαιρία της συνά-
ντησης, πραγματοποιήθηκε και συνέ-
λευση του Συλλόγου κατά την οποία 
εκλέχθηκε και νέο διοικητικό συμβού-
λιο στο οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα 
αντιπρόεδρος  μέλος της ομάδας 
μας. Το επόμενο ραντεβού των ομά-

Η Θεατρική Ομάδα Πολυτεχνείου 
για άλλη μια φορά έδωσε δυναμικό 
παρόν στις δράσεις του Πανελληνί-
ου Συλλόγου Ερασιτεχνικού Φοιτητι-
κού Θεάτρου με τη συμμετοχή της 
στο 3ο ετήσιο φόρουμ του Συλλόγου 
που πραγματοποιήθηκε στις 27-29 
Νοεμβρίου στα Καμένα Βούρλα 
Φθιώτιδας. Το τριήμερο αυτό είχε 
εκπαιδευτικό αλλά και ψυχαγωγικό 
χαρακτήρα με δύο κυρίως στόχους: 
να γνωριστούν οι ομάδες που απο-
τελούν τα μέλη του Συλλόγου,  να 
μάθουν τις δράσεις και την ιστορία 
του και φυσικά, μέσα από θεατρικά 
εργαστήρια να πάρουν οι συμμετέ-
χοντες γνώσεις και εμπειρία που θα 
χρησιμοποιήσουν μέσα στις ίδιες τις 

δων ορίστηκε για το Μάιο οπότε και 
θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη γιορ-
τή του Συλλόγου, το 7ο Πανελλήνι-
ο  Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Φοιτητι-
κού Θεάτρου το οποίο φέτος ανέλα-
βε να διοργανώσει η Θεατρική Ομά-
δα ΘΕ.Σ.Π.Ι. του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.  
Τα μέλη της Θεατρικής Ομάδας 
Πολυτεχνείου αισθανόμαστε την 
ανάγκη να ευχαριστήσουμε θερμά 
την Κοσμητεία της Πολυτεχνικής και 
ιδιαίτερα τον κ. Μουσιόπουλο για 
την χρηματοδότηση της συμμετο-
χής μας στο φόρουμ. Η οικονομική 
στήριξη αλλά και η ηθική του συ-
μπαράσταση συμβάλλουν ουσιαστι-
κά στην εδραίωση και στη συνέχιση 
του έργου μας και η Κοσμητεία μας 
έχει αποδείξει ότι βρίσκεται κοντά 
μας σε ό,τι χρειαζόμαστε. Τους ευ-
χαριστούμε θερμά. Τα (65 ενεργά) 
μέλη της Θεατρικής Ομάδας Πολυ-
τεχνείου.  
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Ξενάγηση στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 

του ίδιου του οικοπέδου. 
Το "πολύσπαστο" σύνολο των 
όγκων, κυρίως στις περιοχές των 
γραμμικών πτερύγων, λειτουργεί σαν 
"μηχάνημα" εξυπηρέτησης των λει-
τουργιών του Δημαρχείου. Παρέχει 
διαβαθμισμένους εργασιακούς χώ-
ρους, κυκλοφορίες, στάσεις, εξυπη-
ρετήσεις, προβάλλοντας, διοχετεύο-
ντας, προφυλάσσοντας, και ιεραρχώ-
ντας τους χώρους με τις λειτουργίες 
που σε κάθε περίπτωση περιέχονται. 
Η σύνθεση των όγκων δημιουργεί και 
αναδεικνύει τον υπαίθριο χώρο του 
κτιρίου. Χώρο ρέοντα, ενοποιημένο, 
με σαφείς όμως χωρικές επί μέρους 
ενότητες. 
Οι βασικοί υπαίθριοι χώροι του συ-
γκροτήματος είναι δύο. Η κεντρική 
ευμεγέθης "πλατεία του Δημαρχείου" 
σε όλη την όψη της Γ’ Σεπτεμβρίου 

και την συμβολή με την Βασ. Γεωργί-
ου που αποτελεί τον μνημειακό χώρο 
υποδοχής του συγκροτήματος και το 
υπαίθριο FORUM, μια διαμερής πο-
ρεία (συνέχεια της μπροστινής πλα-
τείας με κατεύθυνση στο πάρκο Γ’ 
Σώματος Στρατού) με χώρους στά-
σης που περιβάλλεται από τους νευ-
ραλγικούς χώρους του Δημαρχείου 
(εισόδους, κεντρικό φουαγιέ, αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα Δη-
μοτικού Συμβουλίου). 
Στις κεντρικές pilotis που ενοποιούν 
τους δύο υπαίθριους χώρους, βρί-
σκονται οι βασικές είσοδοι του συ-
γκροτήματος. Η είσοδος στο κεντρικό 
φουαγιέ με κατεύθυνση σε όλους 
τους γραφειακούς χώρους εξυπηρέ-
τησης κοινού και η είσοδος στους 
χώρους του Δημάρχου, προβεβλημέ-
νη αλλά και ελεγχόμενη. 
Ο κεντρικός εσωτερικός πολυώρο-
φος κοινωνικός πυρήνας του Δημαρ-

Την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου πραγ-
ματοποιήθηκε εκδήλωση στο νέο 
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
με σκοπό την παρουσίαση της μελέ-
της από τον αρχιτέκτονα καθηγητή 
κ. Τάσο Μπίρη και την ξενάγηση 
των προσκεκλημένων στους χώ-
ρους του Μεγάρου. Η εκδήλωση 
που έγινε με πρωτοβουλία του Τμή-
ματος Αρχιτεκτόνων σε συνεργασία 
με την Αντιδημαρχία Αρχιτεκτονικού 
του Δήμου Θεσσαλονίκης το ΤΕΕ 
Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας και 
τον ΣΑΘ απευθύνθηκε στα μέλη 
ΔΕΠ του Τμήματος κυρίως, ώστε να 
ενημερωθούν διεξοδικά για τις επι-
λογές του αρχιτέκτονα και τις προ-
κλήσεις της κατασκευής που τροφο-
δοτούν έναν έντονο διάλογο. Το 
κτίριο, που κατασκευάστηκε ύστερα 
από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, στην 
περιοχή του αστικού ρήγματος της 
Θεσσαλονίκης στη θέση του στρατο-
πέδου Τσιρογιάννη ολοκληρώθηκε 
πρόσφατα και αναμένεται να λει-
τουργήσει μέσα στο 2010. 
Σύμφωνα με τους μελετητές ,το νέο 
Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
αποτελείται από μια σύνθεση όγκων 
– γραμμικών πτερύγων και γλυπτι-
κών σχημάτων  -, οι οποίοι βρίσκο-
νται σε μια διαλεκτική σχέση τόσον 
μεταξύ τους, όσον και με τον περι-
βάλλοντα χώρο (γεωμορφολογία, 
κτίσματα) και τον υπαίθριο χώρο 

χείου (κεντρικό φουαγιέ) είναι ένας 
χώρος συλλογικών δράσεων, εξυ-
πηρετήσεων, συναντήσεων και ε-
παφών. Φωτίζεται με φυσικό φωτι-
σμό ο οποίος εισχωρεί εκ των άνω 
και από τα πλάγια δημιουργώντας 
μεμονωμένες ή συνδυασμένες δέ-
σμες, μέσω οπών, σχισμών και 
περσίδων. Προσδίδεται έτσι στον 
χώρο μια αίσθηση όλως ιδιαίτερη, η 
οποία, όπως είχε δηλωθεί στην 
πρόταση του διαγωνισμού, έχει την 
νοητική αφετηρία της στην εσωτερι-
κή χωρική διάταξη της «Ροτόντας». 
Τέλος το τεθλασμένο σχήμα του 
παρέχει δυναμισμό και κινητικότητα 
στην όλη σύνθεση. Έτσι το υπαίθρι-
ο FORUM περιβάλλεται εκατέρω-
θεν από απολύτως ενεργές, σε κα-
θημερινή βάση λειτουργίες πλή-
θους. Από την μία πλευρά (της μι-
κρής πτέρυγας) έχουν χαρακτήρα 
κυρίως πολιτιστικό – πολιτικό, ενώ 
από την απέναντι, που αντιστοιχεί 
με το κεντρικό Χολ του Δημαρχείου, 
έχουν χαρακτήρα κοινωνικό. 
Ο διαμπερής κεντρικός αυτός υπαί-
θριος χώρος έχει στο σύνολο του 
πιο ευέλικτο σχήμα (λόγω της τε-
θλασμένης – ελεύθερης διάταξης 
των ορίων του ) από ότι ο μνημεια-
κός μπροστινός υπαίθριος χώρος 
υποδοχής. Είναι ταυτοχρόνως χώ-
ρος στάσης, αλλά και περάσματος 
– περιπάτου που τον ενώνει με την 
οδό Γ΄ Σώματος Στρατού. 
Με τον τρόπο αυτό το Δημαρχείο 
γίνεται πέρασμα που επιτρέπει 
στον πολίτη να διέρχεται ελευθέρα 
μέσω αυτού, καθιστώντας το οικείο 
σημείο αναφοράς της καθημερινής 
ζωής του. 
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σφαιρα με συνθέσεις όπως: Adeste 
fideles, O Τannenbaum, Hark! The 
herald-angels sing, Les anges 
dans nos campagnes, Jingle 
bells, Joy to the world, We wish 
you a merry Christmas και Stille 
Νacht. Ακολούθησε κέρασμα 
στην είσοδο της Πολυτεχνικής 
Σχολής με πατροπαράδοτα γλυκί-
σματα και δόθηκε η ευκαιρία σε 
όσους βρίσκονταν εκεί να ανταλ-
λάξουν εκτός από την τυπική κα-
θημερινή «καλημέρα» και λίγες 
λέξεις παραπάνω και να διαπι-

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου πραγματο-
ποιήθηκε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλί-
μα η καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη 
γιορτή που διοργανώνει η Κοσμητεί-
α της Πολυτεχνικής Σχολής. Τα μέλη 
αλλά και οι φίλοι της Σχολής, πα-
ρουσία των πρυτανικών αρχών, 
είχαν την ευκαιρία να ενσωματω-
θούν στο κλίμα των ημερών με πα-
ραδοσιακές και αγαπημένες μελωδί-
ες από όλο τον κόσμο. Μετά από 
σύντομους χαιρετισμούς, το μουσικό 
σύνολο των Χ. Παπαθανασίου, Μ. 
Μαυροκωστίδη και Μ. Μυριαγκού 
έδωσε ένα ιδιαίτερο τόνο στην ατμό-

στώσουν πόσο απαραίτητη είναι η 
ζεστή ανθρώπινη επαφή. 

Χριστουγεννιάτικη γιορτή της Πολυτεχνικής Σχολής 




