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Θέμα: «Πρόταση για την έκθεση – προβολή των γεωλογικών στοιχείων της
Θεσσαλονίκης και των γεωλογικών δεδομένων του έργου του Μετρό
Θεσσαλονίκης σε σταθμό της κεντρικής γραμμής»
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) είναι ο θεσμοθετημένος σύμβουλος
της Κυβέρνησης για τις εδαφικές και υπεδαφικές συνθήκες θεμελίωσης και κατασκευής των
διάφορων τεχνικών έργων (άρθρο 2, παρ. 2, εδ. β’, περ. εε’ του ν. 1474/84, ΦΕΚ Α΄ 128) και
μέλη του είναι όλοι οι γεωλόγοι, απόφοιτοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,
που ασκούν το επάγγελμά τους στην Ελληνική Επικράτεια. Ειδικότερα, στο Περιφερειακό
Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. είναι εγγεγραμμένοι περίπου εννιακόσιοι
(900) γεωλόγοι, ορισμένοι από τους οποίους έχουν εργαστεί – συνεργαστεί για την
κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου για την προάσπιση των επιστημονικών,
κοινωνικών και πολιτιστικών συμφερόντων των μελών μας και για την ενημέρωση του
κοινού και επειδή το Μετρό Θεσσαλονίκης είναι το μεγαλύτερο γεωτεχνικό έργο της πόλης –
έδρας μας, κατά τη μελέτη και κατασκευή του οποίου παράχθηκε πλήθος γεωλογικών
δεδομένων, θέλουμε να σας υποβάλλουμε την πρόταση μας για τη χρησιμοποίηση ενός
από τους σταθμούς της κεντρικής γραμμής του Μετρό Θεσσαλονίκης ως χώρο έκθεσης
–

προβολής

των

γεωλογικών

στοιχείων

της

Θεσσαλονίκης,

αλλά

και

του

κατασκευαστικού έργου.
Συγκεκριμένα, προτείνουμε να παραχθούν μόνιμες αφίσες (posters) με εικόνες,
σχεδιαγράμματα, επιστημονικές πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία που θα διακοσμούν το
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σταθμό, να εκτεθούν πυρήνες δειγματοληψίας (καρότα) από τις γεωτρήσεις του Μετρό
Θεσσαλονίκης και αν είναι δυνατόν να αναδειχθεί η επιτόπου στρωματογραφία του
υποβάθρου, όπως ακριβώς προέκυψε κατά την εκσκαφή. Επίσης, θα μπορούσε να
δημιουργηθεί σχετικό οπτικοακουστικό υλικό για πιο εύληπτη παρουσίαση των θεμάτων,
καθώς και ενημερωτικό υλικό για διανομή σε οργανωμένες ομαδικές επισκέψεις (όπως
σχολεία κλπ) στο χώρο.
Εφόσον αποδεχθείτε την πρότασή μας, το Παράρτημά μας θα συνδράμει στη
σχεδίαση, οργάνωση και δημιουργία του εκθεσιακού υλικού. Ευελπιστώντας στην καλύτερη
δυνατή συνεργασία μαζί σας για το καλό της πόλης μας και των κατοίκων της, αναμένουμε
την απάντησή σας.

Με τιμή,
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος
Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.
Ο Πρόεδρος

Δρ Αθανάσιος Σ. Σαρόπουλος
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