
“Αποφάσισε τι θέλεις να γίνει  

και οι λύσεις θα φανερωθούν “ 

Κινέζικη σοφία, εκδόσεις Οδυσσέας 

 

«Ένας πολιτικάντης σκέφτεται τις επόμενες εκλογές.  

Ένας πολιτικός, τις επόμενες γενιές.» 

Arthur Clarke 

 

 
Just ink ace ? 

Just in case … 

Συνάδελφε, 

Λέγεται ότι «το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν ξημερώσει». Διαπίστωσα πράγματι ότι το πρώτο 

άρθρο μου  just ink ace? Just in case... βρήκε σχεδόν όλους να μην έχουν χρόνο ή/και κουράγιο 

ούτε καν για να το διαβάσουν. Πιθανότατα έχουμε να κάνουμε και με κάτι ανάλογο με τις 

διαπιστώσεις του πειράματος με τον διάσημο βιολιστή Joshua Bell που ανέφερα σε διάλεξή μου 

από τον Ιούνιο του ’11 : Όλα είναι στο μυαλό !  

Πολύ πιθανό. Επίσης, να σου ήταν άβολο το ότι στο άρθρο έθιγα πολλά θέματα ταυτόχρονα. 

Λέγαμε κάποτε «βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος», αλλά σήμερα μάλλον εστιάζουμε την 

προσοχή μας στο «κουκουνάρι», ενώ – κατά τη γνώμη μου – απαιτείται να δούμε όλα τα «δάση». 

Κάπως έτσι το τρίτο άρθρο μου Θέλουμε δημοκρατικές εκλογές αλλά όχι και δημοκρατικό 

εποικοδομητικό διάλογο; δεν πήρε καμία απάντηση. Όλα δείχνουν, όμως, ότι το δεύτερο Λίγα 

λόγια ακόμη βρήκε κρίσιμη ανταπόκριση. Ακούσθηκε το «καμπανάκι». 

Στα πλαίσια αυτά, προχώρησα σε άμεσες επαφές με υπηρεσιακά στελέχη του ΤΕΕ και διαπίστωσα 

ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη, ζεστή απήχηση και γόνιμο έδαφος. Επί πλέον βρήκα πειστικές οι 

διαβεβαιώσεις ότι το επιστημονικό προσωπικό της Τράπεζας Πληροφοριών και θέλει και μπορεί. 

Δεν έμενε παρά να πράξω το αυτονόητο, καθώς μάλιστα συμφώνησαν ομόθυμα όλοι οι συνάδελφοι 

που μοιράστηκα την σκέψη μου. Μικρό αριθμητικά δείγμα, αλλά αντιπροσωπευτικό και – κυρίως – 

αναμφίβολα πειστικό. 

Προ ολίγου έστειλα σχετικό email στον κ. Θέμη Λιαραμάντζα, Γενικό Διευθυντή του Τεχνικού 

Επιμελητήριου Ελλάδας. Του ζήτησα να προωθήσει στον Πρόεδρο και τη Διοικούσα Επιτροπή την 

πρόταση για άμεση δρομολόγηση της αξιοποίησης των ιδεών μου. 

Για αρχή προτείνω την κατασκευή σε περιβάλλον web του προγράμματος «ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΗ», με 

το οποίο θα οργανώνεται ο ανοικτός, υπεύθυνος, δημοκρατικός, γόνιμος, εποικοδομητικός, 

παραγωγικός και εν τέλει αποτελεσματικός διάλογος. Πρόκειται για απλό πρόγραμμα που μπορεί 

να ολοκληρωθεί σε λίγες εβδομάδες. 

Ταυτόχρονα προτείνω και την άμεση έναρξη τεχνικού διαλόγου για το σχεδιασμό του επίσης web-

προγράμματος «ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ», το οποίο ανέφερα στο υ.γ. 2 του πρώτου άρθρου μου. 

Είμαι βέβαιος ότι έχει γίνει αντιληπτό περί τίνος πρόκειται. 

Συνάδελφε, 

Για μένα το πρόβλημα είναι αυτό που υποδεικνύει γνωστό αδέσποτο του διαδικτύου «Αν συγχέεις 

το όνειρο με την πραγματικότητα, είναι γιατί βαδίζεις ξύπνιος το δρόμο που ονειρεύτηκες». 

Για εσένα, ίσως, αυτό που λέει μία στενή fb-φίλη μου που κρατά την ανωνυμία της : «Αν δεν είσαι 

έτοιμος για τον Παράδεισο, ο Παράδεισος που σου προσφέρεται, σου φαίνεται Κόλαση». Ξέρει 

καλά από ενσυναίσθηση. 

Εμείς οι μηχανικοί, λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε πολλά. Σε καλώ, συνάδελφε, να στηρίξεις όπως 

νομίζεις καλύτερα την κοινή προσπάθεια. 

 

Κόρινθος 21/11/13 

Just in case. 

Κώστας Τζαναβάρας 

 

υ.γ. : Κυριακή πρωί στην Κόρινθο και από τις 12 περισσότερα στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο. 

υ.γ.2 : Τι θα έλεγες να χαλαρώναμε με ένα ανέκδοτο ; 

http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/ekloges_tee_2013/tzanavaras/tzanavaras.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=swkegX4fh_c
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/ekloges_tee_2013/tzanavaras/tzanavaras3.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/ekloges_tee_2013/tzanavaras/tzanavaras3.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/ekloges_tee_2013/tzanavaras/ligalogiaakomh.pdf
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/ekloges_tee_2013/tzanavaras/ligalogiaakomh.pdf
https://www.facebook.com/kostas.tzanavaras.1
http://www.dailymotion.com/video/x17g0f4_%CE%BA%CE%AC%CF%84%CE%B9-%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9_fun
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