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Φωτιά σε τρακτέρ
κοντά σε αποθήκε5
καυσίμων
ΜΙΑ φωτιά που ξέσπασε χθες
το πρωί σε αγροτικό μηχάνη
μα (τρακτέρ), κοντά σι ην Ε
γκατάσταση των δεξαμενών
καυσίμων της Αερσπορίας
στις ΜικροθήΒες, προκάλεσε
την άμεση κινητσηοίηοη ι
σχυρής πυροσβεστικής δύνα
μης τόσο από τον Αλμυρό»
άσο και από το Βόλο* Η φωτιά
ξέσπασε στις9.30' περίπου το
πρωί οίους πίσω τροχούς του
τρακτέρ κι ενώ αυτό διενερ
γούσε καλλιέργεια σε ένα
κτήμα, κοντά στην είσοδσ
των αποθηκών καυσίμων. Α
μέσως ο αγρότης ιδιοκτήτης
του ειδοποίησε την Πυροσβε
στική Υπηρεσία, για να σπεύ
σουν στον τόπο της φωτιάς
δύο υδροφόρες της ΙΙΥ Αλμυ
ρού και άλλη μία της ΓIV Βό
λου. Οι πυροσβέστες έσβησαν
αμέσως τη φωτιά, η οποία
προκάλεσε ωστόσο μεγάλες
ζημιές οτο τρακτέρ, περίπου
10.000 ευρώ. Ο φόβος των πυ
ροσβεστών ήταν μην επεκτα
θεί η φωτιά οτις δε£αμενές
καυσίμων, πράγμα που τελικά
αποφεύχθηκε*
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Μέσω του Πανεπιστημίου, ενώ νέε$ ευκαφίεβ ανοίγονται από το ΕΣΠΑ

Μηχανικοί εκπαιδεύτηκαν στις αστικές αναπλάσεις
Δ

εκάδες ήταν οι εν ενεργεία
μηχανικοί από διάφορες πε
ριοχές της Θεσσαλίας και της υ
πόλοιπης χώρας που άντλησαν
πολύτιμες γνώσεις οτο χώρο
των αστικών αναπλάσεων και
του πράσινου σχεδιασμού ενι
σχύοντας τα εφόδια για να διεκ
δικήσουν οι Δήμοι, οι Περιφέ
ρειες ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά προγράμματα
Χθες στο Τμήμα Χωροταξίας έ
γινε η επίδοση των πιστοποιη
τικών από την υπεύθυνη του
προγράμματος και καθηγήτρια
κ. Αοπα Γοοποδίνη παρουσία
και του αναπληρωτή πρύτανη κ.
Θανάση Σφουγγάρη.
Το ΜΕΤΑ Αστικές Αναπλάσεις
και Πράσινος Σχεδιασμός ολο
κλήρωσε τρεις κύκλους εκπαί
δευσης με μεγάλη συμμετοχή
και επιτυχία.
Η υλοποίηση του προγράμμα
τος στηρίχθηκε στη συνεργασία
τριών πανεπιστημίων και τεσ
σάρων τμημάτων: Τμήμα Μη
χανικών Χωροταξίας, Πολεοδο
μίας και Περιφερειακής Ανά
πτυξης και Τμήμα Αρχιτεκτό
νων του Πανεπιστημίου Θεσσα
λίας, Τμήμα Γεωπονίας του Αρι
στοτέλειου
Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης και Τμήμα Αρχι
τεκτόνων Μηχανικών του Δη
μοκρίτειου
Πανεπιστημίου
Θράκης.

Το Πρόγραμμα υλοποιήθηκε
μέσω καινοτόμου μικτού συστή
ματος διδασκαλίας διά ζώσης
και μέσω τηλεδιάσκεψης, που ε
πέτρεψε την παράλληλη λει
τουργία τριών τμημάτων οε
τρεις πόλεις - Βόλος, Θεσσαλο
νίκη και Ξάνθη και την ταυτό
χρονη εκπαίδευση 75 συμμετε
χόντων ανά κύκλο.
Η καθηγήτρια του Τμήματος
Χωροταξίας κ. Αοπα Γοοποδίνη
τόνισε πως "το παγκόσμιο πρό
βλημα της κλιματικής αλλαγής,
αλλά και η αναγκαιότητα χρη
στής διαχείρισης των ενεργεια
κών πόρων, δημιούργησαν τις
τελευταίες δύο δεκαετίες νέα
δεδομένα για το σχεδιασμό, την
ανάπλαση και την ανάπτυξη

των πόλεων. Ανέδειξαν ως ανα
γκαιότητα τη στροφή προς τον
πράσινο ή περιβαλλοντικό Α
στικό Σχεδιασμό και τη Βιώσιμη
ανάπτυξη. Τα τελευταία δεκα
πέντε χρόνια, η εξέλιξη των νέ
ων τεχνολογιών στον ενεργεια
κό σχεδιασμό των πόλεων, των
κτιρίων και των υπαίθριων χώ
ρων, έχει κάνει σημαντικότατα
βήματα. Οι γνώσεις των αρχιτε
κτόνων, των πολεοδόμων, των
γεωπόνων και των αρχιτεκτό
νων τοπίου που αποφοίτησαν
πριν τουλάχιστον μια δεκαετία,
είναι σχετικά περιορισμένες στο
συγκεκριμένο τομέα Η επικαιροποίηση των γνώσεων τους
στα ζητήματα του περιβαλλο
ντικού αστικού σχεδιασμού, του

βισκλψατικού σχεδιασμού των
υπαίθριων χώρων της πόλης,
συνέβαλε στην ανταγωνιστικότερη θέση τους στην αγορά ερ
γασίας" .
Πρόσθεσε πως στο νέο ΕΣΠΑ
2014-2020 τα προγράμματα α
στικής ανάπλασης για τους Δή
μους και τις Περιφέρειες θα εί
ναι κυρίαρχα στις χρηματοδο
τήσεις. Αυτό είναι και ο λόγος
που το ΕΣΠΑ χρηματοδότησε
την υλοποίηση του συγκεκριμέ
νου προγράμματος επιμόρφω
σης, ενώ ήδη στο Τμήμα λει
τουργεί και αντίστοιχο μετα
πτυχιακό πρόγραμμα. Με την ε
πιμόρφωση τους οι μηχανικοί θα
μπορούν να διεκδικούν μέσω
των τεχνικών υπηρεσιών των
Δήμων και των Περιφερειών
χρηματοδοτικά προγράμματα
και αν είναι έτοιμοι για την υπο
βολή προτάσεων.
Η ποιότητα ίωής των κατοίκων
εξαρτάται από την ποιότητα
του αστικού χώρου. Δεν είναι
μόνο η ωραία εικόνα που μπορεί
να τραβήξει τον κάτοικο που θα
πρέπει να νιώθει ποιοτικά τον ε
λεύθερο χρόνο του στον τόπο
διαμένει,
Ι Ιαράλληλα η κ, Γοοποδίνη υπο
γράμμισε πως η Ελλάδα δεν έχει
αναπτύξει ιδιαίτερα την τάση
των αστικών αναπλάσεων.

Πέθανε ο συνταξιούχο*
cißoßoyos NiKOßaos
Αποστοβακόπουήθ5
ΕΦΥΓΕ χθες
από τη ζωή σε
ηλικία 69 χρό
νων ο Νικόλαος
Αποστολακόπουλος, συνταξι
ούχος εκπαιδευ
τικός. Γνωστός
Οικήιηών
στην τοπική κοι •
συνταζίούχο$
νωνία για την
tKnatótuuKÓs
προσφορά του
στη δημόσια εκπαίδευση, ο εκλι
πών είχε υπηρετήσει ως φιλόλο
γος επί 34 χρόνια «μέχρι που συ
νταξιοδοτήθηκε. Είχε διατελέσει
υποδιευθυντής οτο Ιίολυκλαδικό
Λύκειο Βόλου, διευθυντής στο
Γυμνάσιο Στεφανοβικείου και συ
νταξιοδοτήθηκε στο Ιο Λύκειο
Ν. Ιωνίας. Ηταν αγαπητός στους
συναδέλφους του και τους μαθη
τές του, άνθρωπος χαμηλών τό
νων και αφοσιωμένος οτο εκπαι
δευτικό του έργο. Το τελευταίο
χρονικό διάστημα είχε προσβλη
θεί από ανίατη ασθένεια, με την
οποία ωστόσο πάλεψε, μέχρι που
τον κατέβαλε. Είχε αποκτήσει με
την σύζυγο του Κάρμεν δύο παι
διά και χάρηκε τέσσερα εγγόνια.
Η κηδεία του Κ. Αποοτολακόπουλου θα γίνει σήμερα στις 10
το πρωί από τον ιερό ναό Αγ. Ιω
άννη Δαμασκηνού και Αγ. Βαρ
βάρας, ενώ η οικογένεια του α
πευθύνει παράκληση αντί στείάνων χρήματα να δοθούν στο
τροκομείο Βόλου.
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