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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ÊÅÉÌÅÍÁ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÁÑÁËÇÓ

Μάχη  για  το  νερό…

…στις βασικές διατάξεις της Οδηγίας ως προς
τα ύδατα και ειδικότερα την προστασία ποταµών
και λιµνών κλπ., η Ελλάδα (µαζί µε Ιταλία και Ι-
σπανία) έλαβε τις τελικές προειδοποιήσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Οδηγία έχει ορίζοντα προστασίας ως το

2015 και απαιτεί από τα κράτη - µέλη να προσδιο-
ρίσουν περιοχές λεκανών απορροής ποταµών,
στις οποίες θα γίνονται συστηµατικές αναλύσεις
και θα συντάσσονται τακτικές εκθέσεις, αναφορι-
κά µε τις συνθήκες που επικρατούν σε αυτά τα υ-
δατικά συγκροτήµατα. Ο προσδιορισµός των πε-
ριοχών έπρεπε να έχει γίνει ως τον Ιούνιο του
2004 και δεδοµένου ότι η Οδηγία προβλέπει σα-
φείς προθεσµίες για τα διάφορα στάδια, ώστε να
επιτευχθεί η αειφόρος διαχείριση των υδάτων
στην Ευρώπη, και κάθε στάδιο στηρίζεται στο
προηγούµενο, η Κοµισιόν αποφάσισε να στείλει
την τελική γραπτή προειδοποίηση και εφόσον οι
τρεις χώρες δεν απαντήσουν ικανοποιητικά, σκο-

πεύει να προσφύγει ενώπιον του Ευρωπαϊκού ∆ι-
καστηρίου.
Να σηµειωθεί ότι η Κοµισιόν έστειλε προειδο-

ποιητικές επιστολές στην Ελλάδα και την Ιταλία,
επειδή εκτός των άλλων παρέλειψαν να υποβά-
λουν περιβαλλοντικές µελέτες για τη σηµερινή
κατάσταση των υδάτινων πόρων τους.

«Οι Ευρωπαίοι πολίτες δικαιούνται καθαρό νε-

ρό και υγιές περιβάλλον. Η σωστή και έγκαιρη ε-
φαρµογή αυτής της φιλόδοξης Οδηγίας θα βοη-
θήσει την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα να
διαχειριστούν καλύτερα τους πολύτιµους υδατι-
κούς πόρους τους. Προσδοκώ από τις χώρες αυ-
τές να σπεύσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώ-
σεις που απορρέουν από την Οδηγία» σχολίασε
ο επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος ∆ήµας.

…έδωσαν οι κάτοικοι της Στυµφαλίας, σε µια προσπάθεια να αποτρέ-
ψουν τα έργα που ήδη γίνονται στην περιοχή και αποσκοπούν στην υδρο-
δότηση της Κορίνθου. Υποστηρίζουν ότι τα έργα θα έχουν σοβαρές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον της λίµνης, αλλά στην πραγµατικότητα ο φόβος
που κυριαρχεί είναι η µελλοντική έλλειψη υδάτινων πόρων, αυτών που σή-
µερα εξασφαλίζουν την άρδευση και άρα την παραγωγή της περιοχής.
Καθώς οι πόλεις επεκτείνονται, εκδηλώνονται (αναπόφευκτα) και οι επε-

κτατικές τους τάσεις για την εξασφάλιση πολύτιµων αγαθών, µεταξύ των ο-
ποίων, το πολυτιµότερο, είναι το νερό.

…θα παραδοθεί σε χρήση ο νέος αεροσταθµός του αε-
ροδροµίου «Βarajas» της Μαδρίτης, η κατασκευή του ο-
ποίου συνεχίζεται µε εντατικούς ρυθµούς αυτό τον καιρό.
Πρόκειται για µια απλή στη σύλληψη, εντυπωσιακή στην
εµφάνιση (φωτό) κατασκευή.
Το αεροδρόµιο της ισπανικής πρωτεύουσας χρησιµο-

ποιούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 25 εκατοµµύρια ε-
πιβάτες, καθώς εκτός των άλλων, είναι και κόµβος µετε-
πιβίβασης για όσους ταξιδεύουν προς και από την Κεντρι-
κή και Νότια Αµερική. 

Στις  29  Ιανουαρίου  2006…

∆ιότι  δε
συνεµορφώθη…
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Σε  πέντε… Η  πετρελαιοκίνηση…

Η  σχολική  τσάντα…

Με  χρονική  υστέρηση…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

…µεγάλες Περιφέρειες χωρίζεται η Ελλά-
δα (στα χαρτιά και όχι διοικητικά) ώστε να ε-
ξασφαλιστεί η καλύτερη απορρόφηση των
κονδυλίων του ∆΄ ΚΠΣ. Μέσα από αυτή τη
«διοικητική» διαίρεση θα αντιµετωπιστούν
οι απαιτήσεις της ΕΕ, ελπίζει η κυβέρνηση.
Στο µεταξύ, οι διαβουλεύσεις µε την ΕΕ

για αναθεώρηση του Γ΄ ΚΠΣ συνεχίζονται
εργώδεις. Η κυβέρνηση, στην προσπάθεια
να περιοριστούν οι απώλειες της δηµόσιας
δαπάνης στα 3 δισ. ευρώ, πρότεινε στην ΕΕ,
µεταξύ άλλων, τη µεταφορά 700 εκατ. ευρώ
από προγράµµατα υπουργείων, σε προ-
γράµµατα ενίσχυσης της απασχόλησης. Η
πρόταση στηρίχθηκε στα συµπεράσµατα της
εξαµηνιαίας έκθεσης επικινδυνότητας των
λογαριασµών του υπουργείου Οικονοµίας,
που κατέδειξε ότι οι απώλειες πόρων είναι
δυνατόν να φτάσουν στα 11,1 δισ. ευρώ δηµό-
σιας δαπάνης, που αντιστοιχούν σε 6,5 δισ.
ευρώ κοινοτικών πόρων.
Οι απώλειες προσδιορίζονται στο πρό-

γραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (έχει
απορρόφηση µόλις 27-28%, κυρίως εξαιτίας
της υστέρησης της µηχανοργάνωσης των υ-
πουργείων και της δηµιουργίας ευρυζωνι-
κών δικτύων), στο πρόγραµµα «Ανταγωνιστι-
κότητας» (έχει απορρόφηση περίπου 40%,
κυρίως εξαιτίας της υστέρησης στα ενεργει-
ακά προγράµµατα), στο πρόγραµµα «Σιδη-
ρόδροµοι, Αεροδρόµια και Αστικές Συγκοι-
νωνίες» (απορροφητικότητα 38%, κυρίως ε-
ξαιτίας προβληµατικών µελετών και καθυ-
στέρησης των σιδηροδροµικών έργων και
εκσυγχρονισµού αεροδροµίων), στο πρό-
γραµµα του υπουργείου Υγείας (για άυλες
δράσεις) και στο πρόγραµµα «Περιβάλλον»
(απορρόφηση 35%, τα προβλήµατα είναι κα-
θολικά, µε µικρή έµφαση στους βιολογικούς
καθαρισµούς και το «Νatura»). 
Επιλέχθηκε, πάντως, η αναθεώρηση να

γίνει σε δύο δόσεις, µια για τους πόρους
του 2005 και µια δεύτερη για τους πόρους
του 2006, αφενός για να τηρηθούν ισορρο-
πίες µεταξύ των υπουργείων ενόψει του
δύσκολου δηµοσιονοµικά 2006, αφετέρου
για να δοθεί η ευκαιρία να γίνουν οι κατάλ-
ληλες ενέργειες, ώστε να επιταχυνθεί η α-
πορρόφηση πόρων από κάποια τοµεακά
προγράµµατα.

…θα αντικατασταθεί από ένα laptop αντοχής και
φθηνό (κόστους 80 ευρώ). Πρόκειται για τον φιλό-
δοξο στόχο που έθεσε το Μedia Lab του Τεχνολο-
γικού Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης (του γνωστού
ΜΙΤ), στο οποίο κυριαρχούν εδώ και χρόνια τα ελ-
ληνικά «κεφάλια». Ο νέος φορητός υπολογιστής
παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο ΕΜΠ από τον Μι-
χάλη Μπλέτσα (διευθυντή Πληροφορικής του Μedia
Lab), ο οποίος αναφέρθηκε και στην προσαρµογή
του λογισµικού και στις αλλαγές στο πρόγραµµα
σπουδών των ελληνικών σχολείων όλων των βαθ-
µίδων, προϋποθέσεις απαραίτητες για να παραγ-

γείλει η χώρα µας
ένα εκατοµµύριο
φθηνούς φορητούς
υπολογιστές για να
διατεθούν στους
µαθητές της νέας εποχής.

…αλλά χαρακτηριστικό και ενδιαφέρον. Σε επιστολή
της Οµοσπονδίας Συλλόγων Αµβυκούχων Αµπελοκαλ-
λιεργητών Ελλάδας, που έφτασε στο ΤΕΕ, διαβάζουµε,
µεταξύ άλλων:

«Μα τι είναι αυτά που γράφετε; Με την επανίδρυση
της Αγροτικής Ασφάλειας θα δηµιουργηθούν διαχωριστι-
κές κοµµατικές, εθνικές και παραταξιακές γραµµές του
ελληνικού πληθυσµού; Θα υπαχθούν απόστρατοι στις τά-
ξεις της Αγροφυλακής και φοβείσθε ότι θα σας κάνουν
πολιτικό φάκελο και πιθανόν εξορίες και Μακρόνησοι;»
(!!!)
Και πιο κάτω: «(εµείς ζητούµε) να οπλοφορούν και να

περιπολούν στα κτήµατά µας, σ’ αυτά κυρίως που βρίσκο-
νται κοντά στα ευαίσθητα σύνορά µας, πραγµατοποιώ-
ντας µια από τις πολλές και σύγχρονες αρµοδιότητές
που θα έχουν».
Υπογραφή: ο Πρόεδρος ∆ηµήτρης Στεργίου, Σέρρες.

…των Ι.Χ. αιφνιδίως (χάρη σε µια δήλωση
του υπουργού Οικονοµίας Γιώργου Αλογο-
σκούφη σε τηλεοπτικό «παράθυρο») έγινε
θέµα. Μόνο που το πρόβληµα είναι (και πα-
ραµένει) τα καύσιµα (κακής ποιότητας και
νοθευµένο πετρέλαιο), αλλά και το κόστος
αγοράς των πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. (σηµαντι-
κά υψηλότερο από τα αντίστοιχα βενζινοκί-
νητα). Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστικό ότι
στην υπόλοιπη χώρα, ελάχιστοι αγοραστές
στράφηκαν στα πετρελαιοκίνητα έως σήµε-
ρα. Απόδειξη ότι θέµα (επί της ουσίας) δεν
υφίσταται. Εκτός αν θεωρείται… λαϊκή παρο-
χή!




