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Τ
ην Πέμπτη 19 Μαρτίου
2015 και ώρα 7 το
απόγευμα στη Δημοτική

Βιβλιοθήκη Τρικάλων, ο
συμπολίτης τοπογράφος
Αθανάσιος Μωϋσιάδης θα
παρουσιάσει μελέτη με θέμα
«Τα ιστορικά κτίρια της πόλης
Τρικάλων. Πολιτιστική
φυσιογνωμία ή κατάλοιπα του
παρελθόντος;» 

Η παλιά εικόνα της όμορφης πό-
λης των Τρικάλων με τα ωραία νεο-
κλασσικά και αρχοντικά κτίρια , κα-
ταστράφηκε από τα τσιμεντένια πο-
λυώροφο οικοδομήματα που κτί-
στηκαν τα τελευταία χρόνια. Συνε-
πώς, τα ιστορικά κτίρια των Τρικάλων
είναι πλέον λιγοστά, πολλά από τα
οποία θυσιάστηκαν εξαιτίας ιδιωτι-
κών συμφερόντων και μη στο βωμό
της αντιπαροχής. Παρόλα αυτά τα
Τρίκαλα διατηρούν την γραφικότητά
τους και για τον λόγο αυτό τα ενα-
πομείναντα ιστορικά κτίρια χρήζουν
ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώ-
πισης.

Σκοπός της παρουσίασης  είναι η
μελέτη και η ανάδειξη της πολιτιστι-

κής κληρονομιάς της πόλης των Τρι-
κάλων, με έμφαση στην ιστορία και
αρχιτεκτονική των υπαρχόντων αρ-
χοντικών παραδοσιακών και νεο-
κλασσικών κτιρίων της πόλης, ως ένα
τεκμήριο της πολιτιστικής φυσιο-
γνωμίας της και η ευαισθητοποίηση

στην διαφύλαξη και προστασία τους
στο μέλλον. Ιδιαίτερη αναφορά πρό-
κειται να γίνει στο Δημοτικό Λαο-
γραφικό Μουσείο Τρικάλων ενός
από των πιο σημαντικών ιστορικών
κτιρίων της πόλης των Τρικάλων
των αρχών του 20ου αιώνα, με ιδι-

αίτερα ιστορικά, αρχιτεκτονικά και
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΜΩΥΣΙΑΔΗ

Ο Αθανάσιος Μωϋσιάδης γεν-
νήθηκε στα Τρίκαλα το 1980. Σπού-
δασε τοπογραφία στο ΤΕΙ Αθηνών,
έλαβε παιδαγωγική και διδακτική
επάρκεια από τη ΑΣΠΑΙΤΕ και μετα-
πτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στη
φωτογραμμετρία με τηλεπισκόπηση
από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
(UCL)

Από το 2006 υπηρετεί ως έκτα-
κτος καθηγητής στο ΤΕΙ Θεσσα-
λίας, ενώ από το 2008 ως ερευνητής
κυρίως σε εφαρμογές φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρή-
ση της τοπογραφίας και της γεω-
πληροφορικής και ως έκτακτος κα-
θηγητής στο Προπτυχιακό Πρό-
γραμμα Σπουδών και Γαλλοελληνικό
Μεταπτυχιακό «DYNTAR» στο Τμήμα
Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδο-
μίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Πολυτεχνικής Σχολής του
Παν/μίου Θεσσαλίας.

Έχει δημοσιεύσει σε έγκυρα διε-

θνή επιστημονικά περιοδικά,  εθνικά
και διεθνή συνέδρια , συλλογικούς
τόμους και έχει συμμετάσχει στην
οργανωτική επιτροπή διεθνών συ-
νεδρίων.

Είναι επιμελητής των επιστημο-
νικών ενημερωτικών περιοδικών του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργαστη-
ρίων Τηλεπισκόπησης και της Διε-
θνούς Ένωσης Φωτογραμμετρίας
και Τηλεπισκόπησης καθώς και ιδρυ-
τής και επιμελητής του ιστοκατα-
γραφολογίου της Διεθνούς Ένω-
σης Ψηφιακής Γης.

Από το 2012 έως και σήμερα εί-
ναι εθνικός αντιπρόσωπος για την
Ελλάδα της επιτροπής νέων ερευ-
νητών και μέλος στη Διεθνή Ένωση
Ψηφιακής Γης, με έδρα την Κίνα. Τέ-
λος, είναι μέλος της Ειδικής Επι-
τροπής Πολιτιστικής Κληρονομιάς
στη Διεθνή Ένωση Φωτογραμμε-
τρίας και Τηλεπισκόπησης, της Ένω-
σης Φωτογραμμετρίας και Τηλεπι-
σκόπησης της Αγγλίας και των Ειδι-
κών Επιτροπών Γεωμετρικής Τεκ-
μηρίωσης Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς και Πολιτισμού-Τουρισμού του
ICOMOS, υπό την αιγίδα της UN-
ESKO.

«Τα ιστορικά κτίρια της πόλης Τρικάλων. Πολιτιστική

φυσιογνωμία ή κατάλοιπα του παρελθόντος;»
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