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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Καµιά…

«Έκρηξη» αερίου…

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

Υπερ-κινητικοί… Οι πέντε…

Γνώση…

…αποδεικνύονται οι νεοέλλη-
νες (κατά µια έννοια), καθώς ευ-
χήθηκαν µε 85 εκατοµµύρια γρα-
πτά και προφορικά µηνύµατα µέ-
σω των κινητών τηλεφώνων τους
για το νέο έτος.
Η τεχνολογία στην υπηρεσία

των ηθών ή τα ήθη προς δόξαν
της τεχνολογίας και της ραγδαί-
ας ενσωµάτωσής της στη ζωή
µας;
Ας είµαστε, όµως, ρεαλιστές:

Πολλοί έλαβαν χαρµόσυνο µήνυ-
µα από ανθρώπους που αν δεν υ-
πήρχαν τα κινητά είναι αµφίβολο
αν θα λάβαιναν ποτέ…

…παράταση για την προσθήκη
δικαιολογητικού στους φακέλους
που έχουν κατατεθεί για έκδοση
οικοδοµικών αδειών δεν επιτρέ-
πεται στις περιπτώσεις που αλ-
λάζουν οι όροι δόµησης σε µια
περιοχή. Αυτό αποφάνθηκε το
ΣτΕ (µε αφορµή συγκεκριµένη υ-
πόθεση στη Λαυρεωτική) διευκρι-
νίζοντας ότι είναι εντελώς αδιά-
φορο αν η έλλειψη κάποιου δικαι-
ολογητικού οφείλεται στην καθυ-
στέρηση των αρµόδιων κρατικών
αρχών και υπηρεσιών να το εκ-
δώσουν.

…που έβγαλε στους δρόµους
της Ευρώπης τον…τρόµο της «ά-
σπρης αρκούδας» πρωτοχρονιά-
τικα ήταν αυτή η υπόθεση της δια-
κοπής της ροής του φυσικού αερί-
ου από τη Ρωσία προς την Ουκρα-
νία και από εκεί δυτικότερα. Την
αφορµή, αναµφισβήτητα, την έδω-
σε η Ρωσία, η οποία θα εισπράξει
τώρα και αντίτιµο των χειρισµών
σε ένα ζήτηµα εξόχως οικονοµικό
και µείζον πολιτικό.
Η…οµοβροντία (και οµοφωνία)

των «φωνών» δεν απείχε πολύ α-
πό την πιο σκληρή περίοδο του
«ψυχρού πολέµου», καθώς όλες
εκτίµησαν ότι η Ευρώπη πρέπει να
εξασφαλίσει την ενεργειακή της
αυτονοµία και να αποσυνδεθεί α-
πό την επιρροή της Μόσχας στην
τροφοδοσία της µε φυσικό αέριο,
φθάνοντας στο σηµείο να πουν ό-
τι «η ∆ύση πρέπει να αντισταθεί
στην επίδειξη δύναµης από τη Ρω-
σία» («Ντέιλι Τέλεγκραφ»), να ι-
σχυριστούν ότι «το φυσικό αέριο
είναι το πολιτικό όπλο της Μό-
σχας στο πλαίσιο του νέου ψυ-

χρού πολέµου», αλλά και να υ-

πενθυµίσουν πως «η απόφαση

της Ρωσίας θα µπορούσε να απο-

δειχθεί µακροπρόθεσµα τόσο κα-

ταστροφική για το Κρεµλίνο όσο

και το µποϊκοτάζ στο πετρέλαιο

το 1973 για τους Άραβες» («Τάιµς

του Λονδίνου»). Κάποιοι προτίµη-

σαν έναν πιο παρεµβατικό λόγο,

για παράδειγµα ότι «είναι επιτα-

κτικό να υπενθυµίσουµε στον Ρώ-

σο φίλο ότι σε έναν κόσµο όλο

και περισσότερο αλληλοεξαρτώ-

µενο όλοι έχουν συµφέρον να ε-

πιδεικνύουν αυτοσυγκράτηση και

ευθύνη» («Λιµπερασιόν») ή να

συµβουλεύσουν τις κυβερνήσεις

τους να αναπτύξουν «κι άλλες

πηγές ενεργείας, ώστε να κατα-

στήσουν τη χώρα πιο αυτόνοµη»

επανεξετάζοντας και «την πυρηνι-

κή επιλογή» («Ντι Βελτ»).

Το βέβαιο είναι πως το 2006 δεν

ξεκίνησε καθόλου καλά για τον κ.

Πούτιν, αλλά και για το δικό µας (έ-

τσι κι αλλιώς) µονίµως εξαρτώµενο

ενεργειακά µέλλον µας. 

…υπερ-περιφέρειες στις οποίες
χωρίζεται η χώρα (γραφειοκρατικά
και όχι διοικητικά) δεν θα ωφελή-
σει σε τίποτα στην απορρόφηση
κονδυλίων του ∆΄ ΚΠΣ και ούτε
στην απόπειρα να γλιτώσουν από
τον αποκλεισµό των χρηµατοδοτή-
σεων (λόγω πραγµατικής ή στατι-
στικής σύγκλισης µε τα αναπτυγ-
µένα τµήµατα της ΕΕ) οι Περιφέρει-
ες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλά-
δας, ∆υτικής και Κεντρικής Μακε-
δονίας, καθώς και Αττικής). Αυτό,
τουλάχιστον, προέκυψε από απά-
ντηση της Επιτρόπου Ντανούτα
Χούµπνερ σε ερώτηση του ευρω-
βουλευτή του ΣΥΝ ∆ηµήτρη Παπα-
δηµούλη. «Η Επιτροπή επιβεβαίω-
σε ότι η προτεινόµενη προσέγγιση
όσον αφορά τον προγραµµατισµό
δεν µπορεί να επηρεάσει τις απο-
φάσεις σχετικά µε την επιλεξιµό-
τητα των γεωγραφικών περιοχών
ή την κατανοµή των κονδυλίων για
τις δηµοσιονοµικές προοπτικές
της περιόδου 2007-2013, δεδοµέ-
νου ότι οι σχετικές διαπραγµατεύ-
σεις βρίσκονται στο τελικό τους
στάδιο και βασίζονται στη σηµερινή
ονοµατολογία ΝUΤS 2» (δηλαδή
στις σηµερινές 13 διοικητικές περι-
φέρειες της Ελλάδας). 

…Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και

µιας ξένης γλώσσας προαπαιτεί

(από 1.1.2006) η πρόσληψη στο ∆η-

µόσιο, σύµφωνα µε εγκύκλιο του υ-

πουργείου Εσωτερικών. Σε κάθε

περίπτωση η γνώση (επεξεργασία

κειµένων, υπολογιστικών σελίδων

και χρήση διαδικτύου) θα αποδει-

κνύεται µε τίτλο που θα αποδίδε-

ται κατόπιν εξετάσεων από τον

Οργανισµό Επαγγελµατικής Εκπαί-

δευσης και Κατάρτισης, εκτός και

αν ο υποψήφιος έχει τίτλο σπου-

δών και γι’ αυτές τις γνώσεις.
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Κατ’ έθιµο… Το Κιότο…

Πάνω…

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

…παραµονή Πρωτοχρονιάς, από
το 1974 και µετά, γίνεται η συνάντη-
ση της εκάστοτε ∆ιοικούσας Επι-
τροπής µε τα µέλη παλαιοτέρων και
εκπροσώπους του πολιτικού κό-
σµου. Το ραντεβού εφέτος ήταν
«στου Μπαϊρακτάρη» και τα αναπό-
φευκτα συνειρµικά σχόλια, απλώς
τροφοδότησαν µε χιούµορ την αρ-
χή της συνάντησης και η απουσία
του υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε το τέλος
της.
Ήταν παρόντες, µεταξύ άλλων (αν

ξεχάσαµε κανέναν ας µας το συγ-
χωρήσει -φταίει ίσως και το ούζο) ο

υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Θεµιστοκλής
Ξανθόπουλος,  ο Γενικός Γραµµατέ-
ας Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων
Θανάσης  Κουλουµπής,  ο βουλευτής
του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργός
Κώστας  Γείτονας, ο Πρόεδρος του
ΤΕΕ Γιάννης  Αλαβάνος, ο Πρόε-
δρος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Ανα-
πληρωτής Γενικός Γραµµατέας της
Αντιπροσωπείας ∆ηµοσθένης  Αγο-
ρής,  Ευστάθιος  Τσέγκος  και Γιάν-
νης    Κυριακόπουλος, οι πρώην Πρό-
εδροι του ΤΕΕ Ευάγγελος  Κουλου-
µπής  (και πρώην υπουργός, αλλά
και ο εµπνευστής αυτών των συνα-
ντήσεων) και Νίκος  ∆εσύλλας  (και
τέως Πρόεδρος του ΙΟΚ), ο Πρόε-
δρος και ο Αντιπρόεδρος του
ΤΣΜΕ∆Ε Τάσος  Κουµπλής  και ∆η-

µήτρης  Μπουζιάκας, οι νέοι Πρόε-

δρος και Αντιπρόεδρος του ΙΟΚ Θε-

όδωρος  Βουδικλάρης και Γεώργιος

Αυγερίκος,  ο επίτιµος Πρόεδρος

της FΕΑΝΙ Κώστας  Αλεξόπουλος, ο

Πρόεδρος του ΑΚΟΑ Γιάννης  Μπα-

νιάς, ο οµότιµος καθηγητής του Ε-

ΜΠ Σωκράτης Αγγελίδης κ.ά. 

Από τη ∆.Ε. ήσαν ο Α΄ Αντιπρόε-

δρος Μανώλης  ∆ρακάκης, τα µέλη

∆ηµήτρης  Μαραβέας, Γιάννης  Θεο-

δωράκης,  Θεόδωρος  Σεραφείδης,

Χρήστος  Σινάνης,  Γιώργος  Ιωαννί-

δης,  Ιωάννης  Παπαδόπουλος και

Κώστας  Κρεµαλής,  καθώς και τα

πρώην µέλη της Αντώνης  Πρωτο-

νοτάριος,  Βιβή  Μπάτσου,  ∆ηµήτρης

Κουτροµάνος,  Κωνσταντίνος  Γου-

βάλας,  Νίκος  Μπανιάς  και Γιάννης

Παντέκης.

Όσο για τις συζητήσεις που κυ-

ριάρχησαν δεν ήταν παρά η ύφεση

που µαστίζει τον κατασκευαστικό

τοµέα και οι ευχές για άρση των

προβληµάτων στη διάρκεια του νέ-

ου έτους. 

…απέχει πολύ από την Ευ-
ρώπη (περί του Πρωτοκόλλου
για την καταπολέµηση του
φαινοµένου του θερµοκηπίου,
φυσικά, ο λόγος), προειδοποί-
ησε το Ινστιτούτο Έρευνας
∆ηµόσιας Πολιτικής της Bρε-
τανίας. Χωρίς άµεση λήψη µέ-
τρων οι στόχοι δεν θα επιτευ-
χθούν, αναφέρει σε έκθεσή
του, από την οποία προκύπτει
ότι µόνο η Βρετανία και η Σου-
ηδία βρίσκονται σε καλό δρό-
µο για να υλοποιήσουν τις δε-
σµεύσεις τους έως το 2012
(µείωση εκποµπών διοξειδίου
του άνθρακα κατά 8% σε σχέ-
ση µε τις εκποµπές του 1990
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο).
Σύµφωνα µε το ινστιτούτο,

δέκα χώρες της ΕΕ των «15»,
όπως η Ιρλανδία, η Ιταλία και η
Ισπανία, θα πετύχουν τους
στόχους µόνο µε έκτακτα µέ-
τρα, ενώ η προσπάθεια στη
Γαλλία, τη Γερµανία και την Ελ-
λάδα βρίσκονται στο «πορτο-
καλί» και θα πετύχουν µόνο
αν εφαρµοστούν άµεσα οι
προγραµµατισµένες πολιτικές.

…στην ώρα καταγράφονται
(εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία»,
ρεπορτάζ Χαράς Τζαναβάρα)
και τα στοιχεία, σύµφωνα µε τα
οποία τα αιωρούµενα σωµατί-
δια, ρύπος εξαιρετικά δυσµε-
νής, κατά το 2004 ξεπέρασαν
το επιτρεπτό όριο στη Θεσσα-
λονίκη επί 205 και στην Αθήνα
επί 116 ηµέρες.
Στην περίπτωση, κατά ειρω-

νική συγκυρία, αντιστράφηκαν
οι ρόλοι: πρωτεύουσα η Θεσ-
σαλονίκη, συµπρωτεύουσα η
Αθήνα.


