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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Τα «πράσινα» ΙΧ…

ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ -  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ::  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ ΠΠ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΗΗΣΣ

Κορεσµός… Η άρση βαρών…

Σεισµούς προκαλούν…

…κυκλοφοριακός επέρχεται στην Αττική
Οδό και µάλιστα ταχύτερα από το χρόνο
στον οποίο τον ανέµεναν όσοι τον µελέτη-
σαν και κατασκεύασαν. Με «όριο αντοχής»
τις 250 χιλιάδες οχήµατα, εφέτος αναµένε-
ται να κάνουν χρήση του περισσότερα από

240 χιλιάδες!
Στα τµήµατα Κηφισίας - Πεντέλης και Α-

χαρνές - Μεταµόρφωση, κατά τις ώρες της
πρωινής και µεσηµεριανής αιχµής, κατα-
γράφεται ήδη υπέρβαση του ορίου, γεγο-
νός που αποδίδεται από όσους ασχολού-
νται µε την κυκλοφορία στην πέραν κάθε

λογικής αύξηση του αριθµού των ΙΧ στο
λεκανοπέδιο. 
Ωστόσο, δείχνουν να παραγνωρίζουν το

γεγονός ότι δεν υπάρχουν άλλες εναλλα-
κτικές λύσεις δρόµων στα βόρεια και ανα-
τολικά του νοµού, όπου τα τελευταία χρό-

νια µετακινήθηκε
µεγάλο µέρος
του πληθυσµού,
εξαιτίας των α-
λόγιστων επε-
κτάσεων της πό-
λης και του ρυθ-
µού οικοδόµη-
σης. Η δε χρήση
του αυτοκινήτου
πολλαπλασιά-
στηκε εντυπω-
σιακά.
Και επειδή ού-

τε προβλέπεται,
ούτε εφικτός (α-
πό πλευράς κό-
στους) είναι ένας

νέος (παράλληλος) αυτοκινητόδροµος στα
βόρεια, παίρνουν… θάρρος, όσοι σκέφτο-
νται να περιορίσουν στα «όρια αντοχής»
του δρόµου την κυκλοφορία των οχηµά-
των, µε χρήση του µέτρου των αυξηµένων
διοδίων (υπέρβαση του «ορίου αντοχής
της τσέπης» των οδηγών)…

…έρχονται, επανέλαβε ο αρµόδιος για
φορολογικά θέµατα Επίτροπος της ΕΕ Λά-
σλο  Κόβακς  («Κυριακάτικη Ελευθεροτυ-
πία» 4/12). Κατά τον Επίτροπο, η ΕΕ προά-
γει τη βιώσιµη ανάπτυξη, καθώς προχωρεί
στην αναδόµηση της φορολογικής βάσης,
τόσο σε ό,τι αφορά τους φόρους ταξινόµη-
σης, όσο και το φόρο κυκλοφορίας (τέλη),
µε στόχο να συµπεριληφθούν στοιχεία
που σχετίζονται µε το φόρο εκποµπής καυ-
σαερίων των ΙΧ. Έτσι, για παράδειγµα, ένα
ποσοστό, π.χ., 50% των τελών κυκλοφορίας
πρέπει να αφορά το περιβάλλον και να κα-
θορίζεται µε κριτήρια όπως «πόσο καθαρό

από πλευράς ρύπανσης του περιβάλλο-
ντος είναι το όχηµα». Η πρόταση, πάντα
κατά τον Επίτροπο, στοχεύει µόνο στη σύ-
σταση µιας ενιαίας δοµής για τους φόρους
των ΙΧ στην ΕΕ. ∆ε θα εναρµονίζει τους
φορολογικούς συντελεστές, ούτε θα ανα-
γκάσει τα κράτη - µέλη να εισαγάγουν νέ-
ους φόρους (;).
Μόνο που ο «κρατικός κορβανάς» έχει

συνηθίσει να αντλεί από τους κατόχους ΙΧ
«ζεστό χρήµα» και από αυτή τη συνήθεια
δύσκολα θα ξεκόψει. Όπερ σηµαίνει ότι ο
«πράσινος φόρος», µάλλον, θα κριθεί (και
θα επιβληθεί) ως πρόσθετος.

…είναι το άθληµα που έκανε γνωστό τον σηµερινό
Νοµάρχη Αθηνών Γιάννη  Σγουρό.  Με την άρση των…
αυθαιρεσιών επί του Κηφισού φιλοδοξεί να γίνει γνω-
στότερος και επωφελέστερος για το κοινωνικό σύνο-
λο, γι’ αυτό και -ξεκινώντας, πριν λίγες ηµέρες, τις κα-
τεδαφίσεις αυθαιρέτων κτισµάτων στην Α’ Ζώνη Προ-
στασίας του Κηφισού- δήλωσε πως «δεν είναι δυνα-
τόν το κράτος να κλείνει τα µάτια στην αυθαιρεσία ο-
ρισµένων πολιτών και ιδιαιτέρως όταν αυτή η αυθαι-
ρεσία οδηγεί σε συµφορές… Εµείς, από την πλευρά
µας ως Νοµαρχία, εφόσον το υπουργείο συνεχίσει τη
χρηµατοδότηση του προγράµµατος, θα συνεχίσουµε
τις κατεδαφίσεις σύµφωνα µε το νόµο» είπε. 
Καλή δύναµη και καλό (πολιτικό) κουράγιο να προ-

σθέσουµε εµείς.

…τα πολύ υψηλά κτίρια, όπως, άλλωστε, έχει πα-
ρατηρηθεί και µε άλλες πολύ µεγάλες ανθρώπινες
κατασκευές (π.χ. φράγµατα), υποστήριξε πρόσφατα
ο ∆ρ. Λιν  Τσενγκ  Χορνγκ, γεωλόγος της Σινικής Α-
καδηµίας της Ταϊβάν. Ο ίδιος κατέγραψε µέτριας έ-
ντασης σεισµικές δονήσεις (3,8 και 3,2 τον Οκτώ-
βριο του 2004 και τον Μάρτιο του 2005), αλλά και
αυξηµένο αριθµό µικρότερων (2 και 2,5 Ρίχτερ) α-
κριβώς κάτω από τα θεµέλια του υψηλότερου κτιρί-
ου του κόσµου -Τaipei 101- ύψους 508 µέτρων και
βάρους 700.000 τόνων, που κτίστηκε το 1997, που
προκαλεί κατακόρυφη πίεση 4,7 bar. Το ερώτηµα,
που απασχολεί τους ερευνητές πλέον, είναι αν η
πόλη έχει γίνει πιο ευπαθής σε σεισµούς. 
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Καθρέφτης…

Μία στις τρεις …

Ογδόντα χρόνια…

Η «φούσκα»…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

…των ακινήτων, διεθνώς διαδεδοµένη, απει-
λεί την οικονοµία των ΗΠΑ και της Ισπανίας
(και όχι µόνο), όπως αποκαλύπτουν τελευταία
στοιχεία.
Στις ΗΠΑ ο καταναλωτισµός τροφοδοτήθηκε

τα τελευταία πέντε χρόνια από την κατά 53%
αύξηση των τιµών των ακινήτων! Οι Αµερικα-
νοί, πλουτίζοντας από την άνοδο της αξίας
των ακινήτων τους, έπαψαν να αποταµιεύουν
και άρχισαν να δανείζονται, υποθηκεύοντάς τα

(υπολογίζεται ότι µ’ αυτό τον τρόπο άντλησαν
το 2004 περίπου 600 δισεκατοµµύρια δολάρια).
Εισήλθαν έτσι σε έναν φαύλο κύκλο, καθώς η
αύξηση των περιουσιακών στοιχείων (σε συν-
θήκες ιστορικά χαµηλών επιτοκίων) προκαλεί
διόγκωση των χρεών χάριν της κατανάλωσης
και των κερδοσκόπων (της αγοράς ακινήτων).
Επειδή η αύξηση στις τιµές ακινήτων δεν προ-
κλήθηκε από θεµελιώδεις παράγοντες (ζήτη-
ση/προσφορά) και επειδή οι εντυπωσιακοί
ρυθµοί κατασκευής ακινήτων ήσαν ανακόλου-
θοι µε τις δηµογραφικές εξελίξεις, οι ειδικοί
κάνουν λόγο για «φούσκα». Αν συνεχιστεί η ή-
δη παρατηρούµενη κάµψη στις κατασκευές κα-
τοικιών και αν τα επιτόκια ανέβουν (κάτι που ή-
δη συµβαίνει), τότε θα επέλθει σηµαντική πτώ-

ση στις τιµές των ακινήτων (άρα και η χρεοκο-
πία ιδιωτών), ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η α-
νεργία (υπολογίζουν απώλεια 1,3 εκατ. θέσεων
εργασίας, που «µεταφράζεται» σε 1% της συ-
νολικής ανεργίας της χώρας) που -όπως είναι
ευνόητο- θα έχει επιπτώσεις και στον χρηµα-
τοπιστωτικό τοµέα.
Στην Ισπανία, όπου η κυβέρνηση επαίρεται

γιατί πέτυχε ρυθµό ανάπτυξης 3,4% και µείωση
της ανεργίας στο 8,4% (έναντι 22% πριν δέκα

χρόνια), κυρίως χάρη στον κατασκευαστικό το-
µέα, οι οικονοµολόγοι επισηµαίνουν ότι η οικο-
νοµία της χώρας κινδυνεύει από το ενδεχόµε-
νο να σκάσει η «φούσκα της αγοράς ακινή-
των». Παρ’ ότι από το 1996 διπλασιάστηκε και
ανήλθε στις 790.000 ο αριθµός των νέων κατοι-
κιών, ξεπερνώντας σε άθροισµα αυτές που κτί-
στηκαν σε Αγγλία και Γαλλία (!), οι τιµές αυξάνο-
νται ταχύτερα από τα εισοδήµατα και η χώρα
κατέχει άλλο ένα θλιβερό ευρωπαϊκό ρεκόρ: έ-
χει τις περισσότερες κενές κατοικίες. Ο δίδυ-
µος εφιάλτης «φούσκας» και αυξηµένου επιτο-
κίου, επισηµαίνουν, απειλεί σαν ωρολογιακή
βόµβα δήµους (που χρηµατοδοτούν µε πίστωση
τις κατασκευές) και υπερχρεωµένα νοικοκυριά.
Τα ακούς, Ελλάδα;

…της πραγµατικότητας που διαµορφώθηκε
στον τοµέα των κατασκευών κατά τη χρονιά
που εκπνέει, αποτελούν τα εταιρικά οικονοµικά
στοιχεία του πρώτου 9µηνου. Ο κλάδος των κα-
τασκευών, επισηµαίνεται, µε βάση τον κύκλο ερ-
γασιών, δέχθηκε ισχυρές πιέσεις, ελλείψει έρ-
γων. Οι «Εργάς» και «Προοδευτική» εµφάνισαν
ζηµιές έναντι κερδών το αντίστοιχο διάστηµα
του 2004, ενώ τα κέρδη της ΓΕΝΕΡ υποχώρησαν
κατά 94%. Σηµαντική πτώση στα κέρδη κατέγρα-
ψε ο «Μοχλός» (69%), ενώ από αυτή την πορεία
δεν ξέφυγαν ούτε οι θεωρούµενοι ως µεγάλοι
του κλάδου «J&Ρ Άβαξ» (-48%), ΑΕΓΕΚ (-34%)
και ΓΕΚ (-25%).

…θέσεις εργασίας που χάθηκαν στην Ελλάδα
στο διάστηµα 2002-2005 είχαν ως αιτία τη µετα-
νάστευση ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες
χαµηλότερου εργατικού κόστους, επισηµαίνεται
σε έκθεση της ΕΕ. Η χώρα µας αναδεικνύεται σε
«πρωταθλητή της επιχειρηµατικής µετανάστευ-
σης», αλλά όπως τονίζεται, µεταναστεύουν εται-
ρείες που δε βασίζονται σε νέες τεχνολογίες
και εξειδικευµένο δυναµικό, αλλά απλώς αναζη-
τούν χαµηλό εργατικό κόστος. Που σηµαίνει ότι
έµφαση σε επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες,
µπορεί να ανακόψει το ρεύµα. Μόνο που…

…θα απαιτηθούν -µε το ρυθµό που έχουµε ως
χώρα- για να συγκλίνουµε σε τεχνολογική ανά-
πτυξη µε τα κράτη της ΕΕ, επισηµαίνεται από
έκθεση του ΟΟΣΑ. Κονδύλια για την ανάπτυξη
τεχνολογίας υπάρχουν (µέσω του ΚΠΣ), αλλά οι
επιχειρήσεις επενδύουν ελάχιστα σ’ αυτή την
κατεύθυνση (33% έναντι 64,7% του κοινοτικού
µέσου όρου). Η δαπάνη για έρευνα και τεχνολο-
γία στην Ελλάδα φθάνει µόλις το 0,65% του Α-
ΕΠ, όταν ακόµη και η Τουρκία δίνει το 0,72%.
Επόµενο είναι να καταγράφεται χαµηλή ζήτη-

ση εξειδικευµένων στελεχών. Στις ελληνικές ε-
πιχειρήσεις ερευνητές είναι µόλις το 1,1% του
προσωπικού τους, έναντι 3,4% στην Ιρλανδία και
3% του κοινοτικού µέσου όρου.




