
...µεταξύ των 25 κρατών-µελών της
ΕΕ κατατάσσεται η Ελλάδα σε ό,τι αφο-
ρά τη χρηµατοδότηση της έρευνας.
Μόνον η Λετονία και η Μάλτα βρίσκο-
νται σε χειρότερες θέσεις. Με τα σηµε-
ρινά δεδοµένα, η Ελλάδα εκτιµάται ότι
θα φτάσει τον κοινοτικό µέσο όρο σε
45 χρόνια (!), εκτίµηση υπεραισιόδοξη,

µε δεδοµένο ότι οι άλλες ευρωπαϊκές
χώρες ενισχύουν όλο και περισσότερο
την έρευνα. Κατά την Επιτροπή «η οι-
κονοµική ανάπτυξη της Ελλάδας δεν
φαίνεται να συνδέεται παρά ελάχιστα»
µε τη λεγόµενη καινοτοµία.
Επισηµαίνεται, µάλιστα, ότι «η έρευ-

να και ανάπτυξη στον ιδιωτικό τοµέα
είναι στάσιµη» στο εξαιρετικά χαµηλό
επίπεδο του 0,2% του ΑΕΠ ή στο 16%
του κοινοτικού µέσου όρου.
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Τον κίνδυνο…

Εξαγωγή…

23η...

ΚΚΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΑΑ -  ΠΠΑΑΡΡΟΟΥΥΣΣΙΙΑΑΣΣΗΗ::  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ ΠΠ..  ΚΚΑΑΡΡΑΑΛΛΗΗΣΣ

Κενό…
... στην αντικεραυνική

προστασία ήταν η αιτία που
προκάλεσε την πυρκαγιά σε
ένα από τα δοµικά καλώδια
της Γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου
και την εν µέρει διακοπή
της κυκλοφορίας επί πολ-
λές ηµέρες στις αρχές του
περασµένου χρόνου, ανα-
κοίνωσαν µετά από ενδελε-
χείς έρευνες και µελέτες οι

υπεύθυνοι του έργου.
Για την ιστορία θυµίζουµε

ότι σ’ αυτή την εκδοχή είχαν
αναφερθεί και οι «δικοί
µας» Θεόδωρος  ∆ραγκιώ-
της  και ∆ηµοσθένης  Αγο-
ρής  λίγες ηµέρες µετά το
γεγονός, όπως άλλωστε ε-
πισηµάνθηκε µε το ∆ελτίο
Τύπου που είχε εκδώσει το
ΤΕΕ.

...της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας
αποφάσισε το ∆Σ της ΕΥ∆ΑΠ, που προ-
χωρά στη διενέργεια διαγωνισµού για
την (πιλοτική) µεταφορά 60.000 τόνων,
σε χώρες που διαθέτουν νόµιµα αδειο-
δοτηµένη εγκατάσταση υποδοχής ή επε-
ξεργασίας λυµάτων. Στο διαγωνισµό
προσκλήθηκαν να συµµετάσχουν και οι
επτά επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν
µέχρι σήµερα άδειες του υπουργείου Υ-
ΠΕΧΩ∆Ε για τη διασυνοριακή µεταφορά
αποβλήτων σύµφωνα µε τον Κανονισµό
93/259/ΕΟΚ. 
Ωστόσο, θα συνεχιστούν οι συζητή-

σεις µε τον ΕΣ∆ΚΝΑ για την οριστικο-
ποίηση της ποσότητας λυµατολάσπης
που θα τροφοδοτεί τη λειτουργία του
εργοστασίου κοµποστοποίησης, ενώ θα
εξεταστούν και άλλες λύσεις, όπως η
καύση της λυµατολάσπης σε τσιµεντο-
βιοµηχανίες, έως ότου αρχίσει να λει-
τουργεί η µονάδα ξήρανσης στην Ψυττά-
λεια.
Οι αποφάσεις αυτές υπαγορεύτηκαν

και από τις… δηµοτικές και νοµαρχιακές
εκλογές, που καθώς πλησιάζουν θα τρο-
φοδοτούσαν τις προεκλογικές αντιπα-
ραθέσεις. 

...η Νοτιοανατολική Ευρώ-
πη να υποστεί τα επόµενα
δύο χρόνια τις συνέπειες α-
πό ελλείψεις στην ενέργεια,
κυρίως εξαιτίας της ανα-
διάρθρωσης της ενεργεια-
κής βιοµηχανίας στη Βουλ-
γαρία, επισήµανε ο νέος
Πρόεδρος του Επιχειρηµατι-
κού Συµβουλίου για τη Ν/Α
Ευρώπη, ιταλός επιχειρηµα-
τίας του οµίλου SΟL Αldο
Fuµαgαllι.
Σύµφωνα µε στοιχεία που

ανακοίνωσε τον ∆εκέµβριο
ο διευθυντής της Κρατικής

Επιχείρησης Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας της Βουλγαρίας
Λιουµποµίρ  Βέλκοφ,  η Βουλ-
γαρία κατέχει την τέταρτη
θέση στην Ευρώπη σε ό,τι
αφορά στις εξαγωγές ηλε-
κτρικής ενέργειας για το
2005, κατά το οποίο εξήχθη-
σαν 7,7 δισ. κιλοβατώρες. Η
προσαρµογή της, όµως,
στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία
για την προστασία του περι-
βάλλοντος, έχει επιβάλει
την κατάργηση µονάδων και
την κατασκευή νέων.



...ζήτηµα της διαχείρισης και δια-
σποράς πληροφοριών και προβλέ-
ψεων για πιθανή σεισµική δραστη-
ριότητα, έθεσε µε ερώτησή του προς
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Ευρω-
βουλευτής της Νέας ∆ηµοκρατίας
Καθηγητής Γιώργος  Παπαστάµκος.
Με αφορµή τη σεισµική έξαρση (Ελ-
λάδα, Πορτογαλία) υπογραµµίζει ότι
η πρόοδος των επιστηµονικών µεθό-
δων πρόβλεψης και ανάλυσης των
σεισµών χρήζει περαιτέρω υποβοή-
θησης στο πλαίσιο τόσο της Πολιτι-
κής Έρευνας και Τεχνολογίας, αλλά
και της «Πολιτικής Προστασίας».
Θυµίζει ότι τόσο η Ανακοίνωση της
Επιτροπής σχετικά µε το «Πρόγραµ-
µα ∆ράσης - Επιστήµη και κοινωνία»
όσο και η Ευρωπαϊκή Χάρτα του Ε-
ρευνητή κάνουν λόγο για την υπο-
χρέωση των ερευνητών να κοινοποι-
ούν στο ευρύ κοινό τα πορίσµατα

των ερευνητικών τους εργασιών µε
τρόπο κατανοητό «όχι από τους ει-
δήµονες, αλλά από όλους». 
Με δεδοµένο ότι το φαινόµενο

της «επιστηµονικής αβεβαιότητας»,
συνεπεία αντιδικίας επί υπαρχόντων
δεδοµένων - όταν ειδικότερα λαµ-
βάνει χώρα σε µη θεσµικά fοrα - δεν
αποτελεί µόνο ανασχετικό παράγο-
ντα για τη λήψη αποφάσεων «πολι-
τικής προστασίας», αλλά και παρά-
γοντα καλλιέργειας κλίµατος αβε-
βαιότητας και κινδυνολογίας στην
κοινή γνώµη, ο ευρωβουλευτής ζητά
να πληροφορηθεί αν η Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή «έχει καταστεί κοινωνός
προειδοποιήσεων, προγνώσεων ή
µελετών πρόβλεψης και ανάλυσης
σεισµικής δραστηριότητας, και αν ναι
µε ποιον τρόπο έχει διαχειριστεί τέ-
τοιου είδους πληροφορίες;». Και επί-
σης αν «σκοπεύει να διαδώσει ορ-
θές πρακτικές και να ανακεφαλαιώ-
σει τα διδάγµατα από τους διάφο-
ρους τοµείς πολιτικής όσον αφορά

στην ευθύνη ενηµέρωσης εκ µέρους
των επιστηµόνων για πληροφορίες
πιθανολογουµένων φυσικών κατα-
στροφών τέτοιας κλίµακας επικινδυ-
νότητας τόσο προς τις αρµόδιες κοι-
νοτικές και εθνικές αρχές όσο και
προς το ευρύ κοινό;».

...και προσεισµικός έλεγχος. Στο
θέµα αναφέρθηκε ο υφυπουργός
Παιδείας Γιώργος  Καλός, µε α-
φορµή Επίκαιρη Ερώτηση. Όπως
είπε, σε εξέλιξη βρίσκεται πρό-
γραµµα ύψους 2.066.180 ευρώ, που
υλοποιείται µε ευθύνη των πέντε
Πολυτεχνείων της χώρας. Προ-
βλέπει έλεγχο 3.324 σχολείων σε
37 νοµούς που είχαν κτιστεί προ
του 1959 και θα ακολουθήσει ο έ-
λεγχος για τα σχολεία της περιό-
δου 1959-1985. Ως τώρα έχει ολο-
κληρωθεί ο προσεισµικός έλεγ-
χος των διδακτηρίων σε 24 νο-
µούς και σε 2.350 αυτοδύναµες δι-
οικητικά σχολικές µονάδες.
Αναφερόµενος στον πρόσφατο

µεγάλο σεισµό είπε ότι κλιµάκια
µηχανικών του ΟΣΚ µετέβησαν
στα Κύθηρα και εξέτασαν την ε-
ποµένη του σεισµού τα κτίρια και
των 12 σχολικών µονάδων οι ο-
ποίες βρίσκονται σε λειτουργία.
Στις 11 από αυτές τα κτίρια κρίθη-
καν κατάλληλα για χρήση, ενώ έ-
να νηπιαγωγείο κρίθηκε προσωρι-
νά ακατάλληλο. Παράλληλα, κλι-
µάκια µηχανικών του ΟΣΚ διενήρ-
γησαν αυτοψίες σε 97 σχολεία
της Αττικής (µε ολοκληρωµένες
τις αυτοψίες σε 73 από αυτά, σε
τρία διαπιστώθηκαν προβλήµατα).

... περισσότερο από κάθε άλλη
αθλητική διοργάνωση, θα είναι οι
20οί χειµερινοί Ολυµπιακοί και
Παραολυµπιακοί Αγώνες στο Το-
ρίνο (θα διεξαχθούν εντός του
Φεβρουαρίου), υποστήριξε ο Επί-
τροπος Σταύρος  ∆ήµας  στη διάρ-
κεια κοινής συνέντευξης Τύπου µε
τον πρόεδρο της οργανωτικής ε-
πιτροπής χειµερινών Ολυµπιακών
και Παραολυµπιακών Αγώνων του
Τορίνο (ΤΟRΟC) 
Β.  Καστελάνι.
Όπως είπε, οι µεγάλες αθλητι-

κές διοργανώσεις έχουν µακρο-
χρόνια επίπτωση στο περιβάλλον,
γι’ αυτό και απαιτείται προσεκτι-
κός σχεδιασµός για τη βέλτιστη
εκµετάλλευση των φυσικών πό-
ρων.
Στο Τορίνο χρησιµοποιήθηκαν

τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά ερ-
γαλεία ΕΜΑS (σχέδιο οικολογικής
διαχείρισης και ελέγχου) και
Εurορεαν Εcο-Lαβεl (σχέδιο για
την προώθηση οικολογικών προϊ-

ΤΕΕ 2377 (30/1/06) 9

Σχολεία... 

Οικολογικοί...

Η κατασκευή... 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

...της Λυρικής Σκηνής στο χώρο
του παλιού Ιπποδρόµου Φαλήρου
είναι θέµα που θα συζητηθεί µε το
δήµο Καλλιθέας και τους ενδια-
φερόµενους τοπικούς φορείς, ό-
ταν και εφόσον οριστικοποιηθεί η
πρόταση. Τη διαβεβαίωση  έδωσε
ο υφυπουργός Πολιτισµού Πέτρος
Τατούλης, απαντώντας σε ερώτη-
ση του βουλευτή Β΄ Αθηνών του

ΠΑΣΟΚ Γιώργου  Ανωµερίτη  που
ζητούσε να προχωρήσουν τα έργα
πρασίνου στη συγκεκριµένη έκτα-
ση. Πάντως ο υφυπουργός υπο-
στήριξε ότι τα Λυρικά Θέατρα σε
όλο τον κόσµο αποτελούν σηµα-
ντικούς φορείς υπεραξίας για τις
ίδιες τις χώρες αλλά και τις πε-
ριοχές όπου κατασκευάζονται.

όντων), τόσο στην κατασκευή του
Ολυµπιακού Χωριού, όσο και ό-
λων των αθλητικών εγκαταστάσε-

ων, για εξοικονόµηση ενέργειας
και νερού, διαχείρισης των απορ-
ριµµάτων κλπ. 

Το µείζον... 


