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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ÊÅÉÌÅÍÁ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÁÑÁËÇÓ

Στην Κίνα… Η είσοδος…

Στο Αφγανιστάν…

Στην Αυστραλία…

…της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δροµολογήθηκε
πριν λίγες ηµέρες µε την έναρξη των (έτσι κι αλλιώς µακρών) ε-
νταξιακών διαπραγµατεύσεων, αναµφισβήτητα αποπροσανατο-
λίζει από τον αρχικό ιδρυτικό σκοπό της, που έκανε σαφώς λό-
γο για µια πολιτική ένωση της Ευρώπης. Αντιθέτως ενισχύει την
προοπτική «µιας µεγάλης ζώνης ελεύθερων συναλλαγών», ό-
πως επισήµανε και ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας και πρόε-
δρος της συντακτικής συνέλευσης που κατάρτισε το σχέδιο του
ευρωπαϊκού συντάγµατος Βαλερί Ζισκάρ ντ’ Εστέν, εκφρά-

ζοντας ταυτόχρονα τη δυσαρέσκειά του γι’ αυτή την τροπή των
πραγµάτων. 
Ο ίδιος διαπιστώνει ότι υπήρξε άρνηση τα προηγούµενα χρό-

νια να δοθούν θεσµοί στην Ευρώπη και πως οι δυο τελευταίες
συµπληρωµατικές διευρύνσεις είναι αυτές που θα µεταβάλουν
την Ευρώπη σε µεγάλη ζώνη ελεύθερου εµπορίου. 
Την ίδια ώρα ο τουρκικός Τύπος πανηγύριζε µε τίτλους, όπως

«Γεια σου Ευρώπη» («Ηurriyet»), «Το ταξίδι άρχισε» («Radikal»),
«Εµείς αντισταθήκαµε. Εµείς κερδίσαµε» («Vatan»), ενώ ο γνω-
στός αρθρογράφος Μεχµέτ Αλί Μπιράντ σε άρθρο του στην
αγγλόφωνη «Τurkish Daily Νews», µεταξύ άλλων σηµείωνε (και
αυτό έχει την ιδιαίτερη σηµασία του) ότι «η Τουρκία επιτέλους
µπαίνει στο τρένο της ΕΕ» συµπληρώνοντας: «Καµία υποψήφια
χώρα δεν έχει αποτύχει να φθάσει στον τελικό προορισµό, από
τη στιγµή που ανέβηκε στο τρένο. Καθεµία αποβιβάστηκε στην
τελευταία στάση. Η Τουρκία θα κάνει το ίδιο».
Είναι φανερό, πέρα από οτιδήποτε άλλο, ότι βρισκόµαστε ε-

νώπιον µιας επανάληψης του συστηµατικώς διαπιστωµένου τα
τελευταία χρόνια φαινοµένου -σε διεθνές και ελληνικό επίπε-
δο- επικράτησης της οικονοµίας επί της πολιτικής.

…και συγκεκριµένα στην Καµπούλ,
παρά το συνεχιζόµενο κλίµα ανασφά-
λειας που κυριαρχεί εξαιτίας των πο-
λεµικών επιχειρήσεων και το επίπεδο
της φτώχειας, άνοιξε τις πύλες του το
πρώτο µεγάλο (και πολυτελές) εµπο-
ρικό κέντρο, στο οποίο είναι ενταγµέ-
νο και ένα, επίσης, πολυτελές ξενοδο-
χείο, το «Land Μark». Αντιθέσεις των
απίθανων καιρών που ζούµε διεθνώς.

…και συγκεκριµένα στη Σαγκάη, ορ-
γανώθηκε από τις 3 έως και τις 6 Ο-
κτωβρίου µια µεγάλη έκθεση real es-
tate, στην οποία ιδιαίτερη έµφαση (και
µακέτες - εκθέµατα) δόθηκε στις ορ-
γανωµένες τουριστικές µονάδες κα-
τοικιών. Ένα ακόµη δείγµα των ταχύ-
τατα µεταβαλλόµενων συνθηκών της
κινεζικής κοινωνίας και της ραγδαίας
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.

…στην περιοχή του Queensland, όπου
κυριαρχούν οι απέραντες εκτάσεις ερή-
µου, τα προβλήµατα τηλεπικοινωνιών έ-
χουν λυθεί µε τους… ηλιακούς τηλεφω-
νο-θαλάµους. Το εξαιρετικά σηµαντικό,
ιδίως για τους αγρότες, αυτό δίκτυο ε-
πικοινωνιών, παραπέµπει στο βάθος
της ανθρώπινης ιστορίας, όπου και πάλι
η ακτινοβολία του ήλιου ήταν αυτή που
εξασφάλιζε τη λειτουργία των τότε συ-
στηµάτων επικοινωνίας (πυρές). Σκέψη
επίκαιρη, καθώς τις επόµενες ηµέρες,
χάρη στο 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο Αρχαίας
Τεχνολογίας, θα ξανακοιτάξουµε το πα-
ρελθόν.
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Η ρύπανση…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

…από την ηλεκτροπαραγωγή µπήκε στο στόχαστρο της διεθνούς πε-
ριβαλλοντικής οργάνωσης WWF, που ανακοίνωσε ότι τα εργοστάσια
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος της Ελλάδας, της Γερµανίας και της Ι-
σπανίας είναι τα πιο ρυπογόνα στην Ευρώπη. Στην πρώτη θέση µεταξύ
των 30 πιο ρυπογόνων εργοστασίων βρίσκεται η µονάδα του Αγίου ∆η-
µητρίου, στην Κοζάνη. Ακολουθούν το εργοστάσιο του Φρίµερσντορφ
στη Γερµανία και αυτό του Αµπόνο στην Ισπανία.

«Ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας ευθύνεται για το 37% των εκ-
ποµπών διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από την ανθρώπινη
δραστηριότητα» τόνισε η επικεφαλής του Τοµέα Ενέργειας του WWF
Ιµόγκεν Ζετχόβεν. «Τα εργοστάσια που λειτουργούν µε λιγνίτη εί-
ναι τα πιο ρυπογόνα επειδή η πρώτη ύλη που χρησιµοποιούν είναι η
πιο πλούσια σε διοξείδιο του άνθρακα» πρόσθεσε.
Αν όλα αυτά τα εργοστάσια αντικατασταθούν µε νέες µονάδες λιγνί-

τη, η εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα θα µειωθεί κατά 13,5% µέχρι το
2030. Η µετάβαση στο φυσικό αέριο θα µείωνε τις εκποµπές σχεδόν
στο µισό (-47,8%), ενώ η αντικατάστασή τους µε ανανεώσιµες πηγές ε-
νέργειας θα είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση των ρύπων κατά 73,4%.
Σ’ αυτές τις αιτιάσεις αντέδρασε η ∆ΕΗ και µε ανακοίνωσή της ανα-

φέρθηκε στις προσπάθειες για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συ-
µπεριφοράς των λιγνιτικών σταθµών της, τονίζοντας, πάντως, ότι εξαι-
τίας του λιγνίτη, ο Έλληνας καταναλωτής απολαµβάνει το αγαθό της η-
λεκτρικής ενέργειας σε τιµή κιλοβατώρας από τις χαµηλότερες στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, η χώρα εξοικονοµεί ετησίως περισσότερο
από 1 δισ. ευρώ από την αποφυγή δαπάνης για εισαγόµενα καύσιµα.

Το Κτηµατολόγιο...
...µετά τις τελευταίες ανακοινώσεις του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, ενεργοποιείται

προς τη σωστή κατεύθυνση εκτιµά το ΤΕΕ, που υπενθυµίζει ότι δεν πρόκειται
µόνο για µια απαίτηση του επιστηµονικού κόσµου, αλλά για αδήριτη αναγκαι-
ότητα για τη χώρα. Υπ’ αυτό το πρίσµα θα πρέπει η ολοκλήρωση και λειτουρ-
γία του να στηριχτεί απ’ όλες τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις του τό-
που. Φυσικά, επιβάλλεται και η υποστήριξή του από το έµπειρο ελληνικό επι-
στηµονικό και τεχνικό δυναµικό.
Ταυτόχρονα, το Κτηµατολόγιο διασφαλίζει τον πολίτη και την ιδιοκτησία

του, αλλά και τον απαλλάσσει από ένα υπέρµετρο κόστος σε χρήµα και χρό-
νο, όπως η εµπειρία έχει καταστήσει φανερό όλα τα προηγούµενα χρόνια. Τα
άµεσα οφέλη για τον πολίτη και την πολιτεία είναι:

- Η ασφάλεια στις συναλλαγές. 
- Η κατοχύρωση της περιουσίας µε την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 
- Η καταγραφή  -µε την απαιτούµενη για το Κτηµατολόγιο ακρίβεια - των

ορίων των ιδιοκτησιών. Γνώση που έχει αρχίσει να χάνεται ιδιαίτερα στις α-
γροτικές περιοχές που οι νεότερες γενιές, σε συνδυασµό µε την αστυφιλία
µετά το 1960 και την εγκατάλειψη της αγροτικής γης,  δεν έχουν άµεση επα-
φή µε τη γη και έτσι  γνώση των ορίων των ιδιοκτησιών τους. 

- Η µείωση των δικαστικών διενέξεων για θέµατα γης. 
- Η µείωση του χρόνου και του κόστους των µεταβιβάσεων ακινήτων.
- Η δυνατότητα ολοκληρωµένης πληροφόρησης για όλα τα θέµατα γης α-

νά ακίνητο, µε την επίσκεψη µόνο στο Κτηµατολογικό Γραφείο ή µε επικοινω-
νία µέσω Ιnternet. 
Έναντι αυτών, διαπιστώσαµε -δυστυχώς- σχεδόν σύσσωµη στήριξη από τα

ΜΜΕ της γνωστής (και από άλλες περιπτώσεις, αλλά πάντα από τις ίδιες
πλευρές) διατυπωµένης άποψης ...«νέο χαράτσι στην ιδιοκτησία» !
Κρίµα…


