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Ιδιαίτερα επιτυχής η έκθεση του ΣΕΓΜ στο σταθµό 
«Σύνταγµα» του µετρό 

 
Ο ρόλος των Ελλήνων µελετητών στο σχεδιασµό και τη µελέτη των 
Ολυµπιακών Έργων γίνεται ευρύτερα γνωστός στο κοινό της 
Πρωτεύουσας, µε την έκθεση υπό τον τίτλο «Οι Έλληνες Μελετητές 
απέναντι στη Ολυµπιακή Πρόκληση», που οργανώνουν ο Σύνδεσµος 
Ελληνικών Γραφείων Μελετών και η Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας 
Α.Ε., στο σταθµό «Σύνταγµα» του µετρό. 

 

Οι πολίτες της Πρωτεύουσας 
γνωρίζουν το έργo των µελετητών 

 
 
 
 
 
 
Ο υπουργός 
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 
Μ. Λιάπης 
στην εκδήλωση 
εγκαινίων 
της έκθεσης 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εγκαινιάζοντας, την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2004, την έκθεση ο υπουργός Μεταφορών και  
Επικοινωνιών Μιχάλης Λιάπης, αναφέρθηκε στα Ολυµπιακά Έργα, καθώς και στα έργα 
συγκοινωνιακής υποδοµής της πόλης και τόνισε ότι «τα σηµαντικά αυτά έργα τα 
σχεδιάζουν, τα µελετούν, τα κατασκευάζουν, τα επιβλέπουν, τα διαχειρίζονται και τα 
λειτουργούν Έλληνες τεχνικοί, Έλληνες µηχανικοί».  

Με την πραγµατοποίηση και τα εγκαίνια της έκθεσης µε τα Ολυµπιακά έργα, στο κοµβικό 
αυτό σηµείο του σταθµού «Σύνταγµα» του µετρό, τονίζουµε, κατέληξε ο κ. Λιάπης, την κυρίαρχη 
συµµετοχή του εθνικού παραγωγικού µας δυναµικού στον κατασκευαστικό τοµέα. Συµβολή στην 
κληρονοµιά και στην κατασκευαστική παράδοση σε σηµαίνοντα και µεγάλα έργα στη χώρα µας, 
που αύριο θα φιλοξενήσουν και θα εξυπηρετήσουν την παγκόσµια κοινότητα».  

Ο διευθύνων σύµβουλος της Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. Βασίλης 
Οικονοµόπουλος τόνισε ότι η έκθεση παρέχει µια σηµαντική ευκαιρία στο κοινό της Πρωτεύουσας 
να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει το έργο που επιτέλεσαν οι Έλληνες µελετητές, τόσο για την 
υποδοµή των Ολυµπιακών Αγώνων, όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής της πόλης.  
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Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν –µεταξύ άλλων– ο ειδικός γραµµατέας του υπουργείου 
Γεωργίας, ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης ο γενικός γραµµατέας Ολυµπιακών Αγώνων, Σπύρος 
Καπράλος, ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, Γιάννης Αλαβάνος, και πλήθος 
µελετητών, τα έργα των οποίων παρουσιάζονται στην έκθεση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο διευθύνων  
σύµβουλος 
της ΑΜΕΛ Α.Ε. 
Β. Οικονοµόπουλος 
 
 
 

Η οµιλία του προέδρου του ∆.Σ. του ΣΕΓΜ στην έκθεση 

Όλα αυτά τα έργα είναι επώνυµα 
 
 
Μιλώντας στην εκδήλωση εγκαινίων της έκθεσης ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 
του ΣΕΓΜ Παναγιώτης Αντωναρόπουλος τόνισε τα ακόλουθα:  

Θα ήθελα εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου του ΣΕΓΜ να ευχαριστήσω πρωτίστως 
τον υπουργό Μεταφορών κύριο Μιχάλη Λιάπη, οποίος µας κάνει την µεγάλη τιµή να βρίσκεται 
εδώ σήµερα µαζί µας και να εγκαινιάσει σε λίγο την έκθεση παρουσίασης των έργων που οι 
Έλληνες µελετητές µέλη του Συνδέσµου µελέτησαν για τις ανάγκες των Ολυµπιακών Αγώνων.  

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο και το διοικητικό συµβούλιο της Αττικό 
Μετρό Εταιρεία Λειτουργίας Α.Ε. και ιδιαίτερα τον διευθύνοντα σύµβουλο αυτής συνάδελφο 
Βασίλη Οικονοµόπουλο µε τον οποίο µαζί, µετά το τέλος του Συνεδρίου µας στο Λουτράκι πριν 
ένα µήνα περίπου, συλλάβαµε την ιδέα της µεταφοράς αυτής της έκθεσης, εδώ στον σταθµό 
«Σύνταγµα» του Μετρό, εκείνος όµως ανέλαβε να ξεπεράσει όλα τα οργανωτικά εµπόδια και να 
είµαστε σήµερα έτοιµοι για τα εγκαίνιά της.  

Τον Αύγουστο του 2004 οι Ολυµπιακοί Αγώνες επιστρέφουν στην γενέτειρά τους. Ποτέ, 
άλλοτε, στην ιστορία των σύγχρονων Ολυµπιακών Αγώνων µία τόσο µικρή σε έκταση, 
πληθυσµό, αλλά κυρίως οικονοµία, χώρα –όπως η Ελλάδα– δεν είχε αναλάβει την διοργάνωσή 
τους. Για να έλθει εις πέρας αυτή η διοργάνωση απαιτήθηκε µία συντονισµένη και έντονη 
προσπάθεια, µεγάλο µέρος της οποίας αναλώθηκε στη δηµιουργία των απαραίτητων για τους 
Αγώνες εγκαταστάσεων. Η συµβολή των Ελλήνων µελετητών και του τεχνικού κόσµου γενικότερα 
ήταν εδώ καθοριστική.  

Ο Σύνδεσµος Ελληνικών Γραφείων Μελετών, ο οποίος εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν 
των ελληνικών µελετητικών εταιρειών, επιθυµεί µέσω αυτής της έκθεσης να κάνει γνωστό στο 



I:\3_drasthriotites\3.Ekdhloseis-Drasthriotites\2004_5\2004_05.doc 

ευρύ κοινό το τεράστιο µελετητικό έργο που οι Έλληνες µελετητές εκπόνησαν και µε την 
υλοποίηση του οποίου η Ελλάδα φιλοδοξεί να οργανώσει τους καλύτερους Ολυµπιακούς Αγώνες.  
Τα έργα, όµως, αυτά που παρουσιάζονται στην έκθεση δεν είναι έργα µόνο για τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες. Είναι έργα τα οποία µεταβάλλουν την όψη της πρωτεύουσας, κάνοντάς 
την πιο ανθρώπινη και άνετη, µένουν δε ως παρακαταθήκη και για τις επόµενες γενεές.  

Όλα αυτά τα έργα, τα οποία πολύ σύντοµα θα σφύζουν από την παρουσία χιλιάδων 
αθλητών και εκατοντάδων χιλιάδων θεατών δεν είναι ανώνυµα. Αποτελούν το αποτέλεσµα της 
πνευµατικής εργασίας εκατοντάδων Ελλήνων µελετητών, οι οποίοι υπερέβαλλαν εαυτούς, για να 
είναι σε θέση η Ελλάδα σήµερα να δηλώνει έτοιµη για την διοργάνωση των Αγώνων. Σκοπός 
αυτής της έκθεσης και επιδίωξη του Συνδέσµου είναι να διαπιστώσει το ευρύ κοινό την ταυτότητα 
των έργων και να γνωρίσει τους συντελεστές τους από την φάση της αρχικής σύλληψης της ιδέας 
του έργου έως την φάση της µελέτης εφαρµογής.  

Οι Έλληνες µελετητές κάτω από όχι ιδανικές συνθήκες έφεραν εις πέρας ένα τεράστιο 
µελετητικό έργο, σε χρόνους ασφυκτικούς, µε συνεχείς αλλαγές του αντικειµένου και µε αµοιβές 
που υπολείπονται κατά πολύ των αντίστοιχων Ευρωπαίων συναδέλφων µας.  
Παρόλα αυτά ο τεχνικός κόσµος της χώρας ολοκλήρωσε το καθήκον του και παρέδωσε έτοιµο 
προς χρήση το σύνολο των απαιτουµένων εγκαταστάσεων για την άρτια διεξαγωγή των 
Ολυµπιακών Αγώνων.  

Είµαστε σίγουροι ότι και η πολιτεία και οι οργανωτές θα κάνουν και αυτοί το καθήκον 
τους, και οι Ολυµπιακοί Αγώνες του 2004 στην Αθήνα θα είναι οι καλύτεροι στη σύγχρονη ιστορία 
τους. 
 
 
 
 
 
 
 
Ο πρόεδρος του ∆.Σ. 
του ΣΕΓΜ 
Π. Αντωναρόπουλος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο υπουργός 
Μεταφορών και 
Επικοινωνιών 
Μ. Λιάπης, 
συνοδευόµενος 
από τον πρόεδρο 
και τον γενικό 
γραµµατέα του 
∆.Σ. του ΣΕΓΜ 
Π. Αντωναρόπουλο 
(δεξιά) και 
Π. Ζαννή (αριστερά) 
στο χώρο 
της έκθεσης. 
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