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Ιδιαίτερα επιτυχής ηµερίδα µε τη συµµετοχή του ΣΕΓΜ 
 

Τα Ολυµπιακά Έργα της Αθήνας 
παρουσιάσθηκαν στην Κύπρο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mε ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε το Σάββατο 15 Οκτωβρίου 2005 στη Λευκωσία 
επιστηµονική ηµερίδα, µε θέµα τα Ολυµπιακά Έργα της Αθήνας, που διοργανώθηκε από την 
εταιρεία M&M EKDILOSIS LTD, σε συνεργασία µε τον ΣΕΓΜ.  

Η ηµερίδα τελούσε υπό την αιγίδα του Επιστηµονικού Τεχνικού Επιµελητηρίου Κύπρου 
(ΕΤΕΚ) και του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Κύπρου (ΣΑΚ) και συνδυάστηκε µε την έκθεση των 
Ολυµπιακών Έργων των µελών του ΣΕΓΜ.  

Η εκδήλωση έγινε σε έναν ιδιαίτερα όµορφο χώρο, στο ELEON PARK, στην Έγκωµη. Η 
ηµερίδα έλαβε χώρα στη κεντρική αίθουσα, ενώ η έκθεση και το γεύµα σε ένα καλαίσθητο 
περίπτερο δίπλα σε µια τεράστια πισίνα.  

Κατά την εναρκτήρια τελετή της ηµερίδας απηύθυναν χαιρετισµό ο β' αντιπρόεδρος του 
ΕΤΕΚ Κωνσταντίνος Κωνσταντής, ο γενικός γραµµατέας του ΣΑΚ Παναγιώτης Παναγή, ο 
πρόεδρος του ΣΕΓΜ Παναγιώτης Αντωναρόπουλος και το µέλος του εκτελεστικού συµβουλίου 
της Κυπριακής Ολυµπιακής Επιτροπής (ΚΟΕ) Νίκος Μαρκουλίδης. Την έναρξη των εργασιών της 
ηµερίδας κήρυξε ο υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου Χάρης Θράσου. Σύντοµη 
εισαγωγή στο θέµα έκανε ο αρχιτέκτονας Μάριος Μιχαλόπουλος, διευθύνων σύµβουλος της 
οργανώτριας εταιρείας.  

Το πρόγραµµα της ηµερίδας περιελάµβανε γενική παρουσίαση των Ολυµπιακών Έργων 
της Αθήνας από τον αρχιτέκτονα και µέλος του διοικητικού συµβουλίου του ΣΕΓΜ Πέτρο 
Πετρακόπουλο, καθώς και επί µέρους παρουσιάσεις έργων, ύστερα από πρόσκληση των 
διοργανωτών, όπως την ανάπλαση του Φαληρικού Όρµου από την συνάδελφο Ήβη 
Νανοπούλου, τις εγκαταστάσεις του Ολυµπιακού Πόλου του Ελληνικού από τον συνάδελφο 
Γρηγόρη ∆ρέττα, το Ολυµπιακό Κέντρο Κανό-Σλάλοµ από τον συνάδελφο Νίκο Φιντικάκη και το 
Κέντρο Ιστιοπλοΐας, στον Άγιο Κοσµά από τον συνάδελφο Πέτρο Πετρακόπουλο. Ακολούθησε 
παρουσίαση του συστήµατος επικάλυψης της στέγης του Ολυµπιακού Σταδίου από τον Ντίνο 
Κλεάνθους, διευθύνοντα σύµβουλο της κατασκευάστριας εταιρείας GALLOP SKYLIGHT 
DESIGNS.  

Ακολούθησε σύντοµη εισήγηση του προέδρου του ΣΕΓΜ Παναγιώτη Αντωναρόπουλου 
για τις µεταολυµπιακές χρήσεις και η ηµερίδα έκλεισε µε γενική συζήτηση και απαντήσεις σε 
ερωτήσεις. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η θετική γνώµη και η υπερηφάνεια των Κυπρίων 
συναδέλφων για τα έργα της Ολυµπιάδας, µε κύριο εκφραστή της τον πρόεδρο του Συλλόγου 
Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου κ. Αχνιώτη.  

Στην ηµερίδα συµµετείχαν αρχιτέκτονες, πολιτικοί µηχανικοί και άλλοι ενδιαφερόµενοι 
από τον κλάδο των κατασκευών, τόσο του ιδιωτικού, όσο και του δηµόσιου τοµέα. Η συµµετοχή 
στην ηµερίδα ήταν δωρεάν και περιλάµβανε καφέ κατά το διάλειµµα και δεξίωση µετά το τέλος 
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των εργασιών, προσφορά της εταιρείας GALLOP SKYLIGHT DESIGNS, κύριου χορηγού της 
ηµερίδας. Την ηµερίδα επιχορήγησαν, επίσης, η εταιρεία MUSKITA ALUMINIUM INDUSTRIES 
και ο ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΪΚΗΣ και υποστήριξαν οικονοµικά οι εταιρείες ΦΑΝΟΣ Ν. ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ LTD και 
ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪ∆ΗΣ LTD. Κατά τη διάρκεια του καφέ και της δεξίωσης οι σύνεδροι 
επισκέφθηκαν αθρόα την έκθεση.  

Το ίδιο βράδυ και σε στενό κύκλο ο χορηγός Ντίνος Κλεάνθους δεξιώθηκε την ελληνική 
αποστολή και τους συντελεστές της M&M EKDILOSIS LTD στην παραδοσιακή ταβέρνα 
«Ειρηνιά». Την εποµένη ο φίλος πια του ΣΕΓΜ Μάριος Μιχαλόπουλος διοργάνωσε εκδροµή στο 
παραδοσιακό χωριό Λεύκαρα, όπου τα µέλη του ΣΕΓΜ δεξιώθηκαν σε κέντρο της περιοχής τους 
Κυπρίους οικοδεσπότες της εκδήλωσης.  

Η εκδήλωση ήταν η πλέον επιτυχηµένη και υψηλού επιπέδου από όλες τις σχετικές που 
αφορούσαν τα Ολυµπιακά Έργα και είχε πολύ καλή και ποιοτική προσέλευση. Πέρα από τη 
σηµασία της, εκείνο που προέκυψε είναι η προοπτική έναρξης στενότερων σχέσεων του ΣΕΓΜ µε 
την Κύπρο, στην οποία υπάρχει κενό όσον αφορά τις οργανώσεις µελετητικών εταιρειών. 
 
 
 
 


