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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Ζωοτροφές…

Καταδίκη…

Λιµάνι…
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Βαρύ…
…κλίµα έχει δηµιουργηθεί

στον κατασκευαστικό τοµέα,
καθώς πληθαίνουν οι αλλη-
λοµηνύσεις και αγωγές για
δυσφήµηση εταιρειών ή στε-
λεχών της ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης. Πρόσφατα, κατασκευα-
στική εταιρεία πέτυχε την κα-
ταδίκη (σε δεύτερο βαθµό)
των υπευθύνων άλλης εται-
ρείας, ενώ πριν λίγες ηµέρες
από την «Αττικό Μετρό Α.Ε.»
ανακοινώθηκε ότι η διοίκησή
της θα απαντήσει µε αγωγές
κατά τεχνικών εταιρειών που
διαµαρτύρονται για τον απο-
κλεισµό τους από τις επεκτά-
σεις του Μετρό προς Ελληνι-
κό και Χαϊδάρι. 

«Είναι απορίας άξιο» τονί-
ζει η διοίκηση του Μετρό
«πώς οι συγκεκριµένες κατα-
σκευαστικές εταιρείες που α-
ποκλείστηκαν από τους δια-
γωνισµούς των έργων των ε-
πεκτάσεων του Μετρό λόγω
έλλειψης εµπειρίας, έχουν ε-
πιδοθεί σε συστηµατικό αγώ-
να απαξίωσης του έργου της
“Αττικό Μετρό Α.Ε.” και σπίλω-
σης της τιµής και της υπόλη-
ψης της διοίκησης και των

στελεχών της εταιρείας, µε
τη συστηµατική διάχυση ανα-
κριβών ισχυρισµών και βαρύ-
τατων απαξιωτικών και µειω-
τικών χαρακτηρισµών στον
Τύπο και την αποστολή επι-
στολών µε προσωπικές επι-
θέσεις κατά των στελεχών
της». 
Αναφορά στο θέµα αυτό έ-

κανε και ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε
Γιώργος  Σουφλιάς  κατά την
εκδήλωση για την κοπή της
πίτας του ΤΕΕ. «Αν ορισµένες
εταιρείες έπαυαν να λειτουρ-
γούν και ως “δικηγορικά γρα-
φεία”, τα πράγµατα θα ήταν α-
κόµα καλύτερα! Κι αυτό είναι
ένα θέµα που θα περίµενα να
έχει προβληµατίσει το ΤΕΕ.
∆ε λέω να µη διεκδικούν το
συµφέρον τους. Αλλά, όµως,
όταν έχουν πραγµατικά ερεί-
σµατα, όχι να χρησιµοποιούν
τις προσφυγές και τις καταγ-
γελίες ως µέσο πίεσης µετα-
ξύ τους… Γιατί αυτό έχει ως α-
ποτέλεσµα την καθυστέρηση
των έργων υποδοµής που έ-
χει ανάγκη ο τόπος. Ελπίζω ε-
πιτέλους να αντιληφθούν ό-
λοι την ευθύνη τους» είπε.

…διαµετακοµιστικού εµπορίου
στη νότια Κρήτη, ως αποτέλεσµα
της συµφωνίας συνεργασίας µε
την Κίνα που υπέγραψε πρόσφα-
τα ο πρωθυπουργός, επιµένει ο υ-
πουργός Εµπορικής Ναυτιλίας
Μανώλης  Κεφαλογιάννης  ότι επι-
θυµούν οι Κινέζοι. Μόνο που οι Κι-
νέζοι εξέφρασαν σαφώς την προ-
τίµησή τους στο λιµάνι του Πει-
ραιά, δείχνοντας απροθυµία ακό-
µη και για τη Θεσσαλονίκη, πολύ
περισσότερο για τον Αστακό Αι-
τωλοακαρνανίας.

Το ένα εκατοµµύριο εµπορευ-
µατοκιβώτια που σκοπεύουν να
διακινήσουν στην περιοχή της
Μεσογείου, της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασ-
σας, θέλουν να µεταφορτώνο-
νται από τα πλοία σε τρένα και
φορτηγά αυτοκίνητα και όχι εκ
νέου σε πλοία. Κοινώς ενδιαφέ-
ρονται για άµεση και ταχύτατη
προώθηση προς τις αγορές, ευ-
λόγως.
Είπαµε, θέλουν συνεργασία, αλ-

λά µε δικούς τους όρους…

…εµπλουτισµένες µε διοξίνη δεν
εισήχθησαν στη χώρα µας διαβε-
βαίωσε (µε κατηγορηµατικό τρόπο)
ο υπουργός Γεωργίας µετά και τις
ανάλογες διαβεβαιώσεις της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Αυτά µετά το πρό-
σφατο προσωρινό κλείσιµο 275 κέ-
ντρων εκτροφής ζώων στην Ολλαν-
δία, τα οποία είχαν προµηθευτεί ζω-
οτροφές που ενδέχεται να περιέ-
χουν µεγάλες συγκεντρώσεις διοξί-
νης. Ανάλογα µέτρα, αλλά σε µικρό-
τερη κλίµακα, ελήφθησαν επίσης
στο Βέλγιο και τη Γερµανία. 
Πρόκειται για προληπτικές ανα-

στολές εργασιών, ώστε να αποφευ-
χθεί να διεισδύσουν στη διατροφική

αλυσίδα πολύ αυξηµένες συγκε-
ντρώσεις της ουσίας αυτής, είπαν οι
κοινοτικοί αρµόδιοι.
Πλην, όµως, τα ελληνικά συστή-

µατα παρακολούθησης τέτοιων κα-
ταστάσεων, ούτε οργανωµένα, ούτε
-κυρίως- στελεχωµένα επαρκώς εί-
ναι, ώστε να είµαστε ήσυχοι. Οι πρό-
σφατες σχετικές αποκαλύψεις για
τα λιπάσµατα και τα άλλα χηµικά
προϊόντα που έγιναν µε αφορµή το
κλείσιµο του εργοστασίου φωσφο-
ρικών λιπασµάτων Θεσσαλονίκης,
είναι ενδεικτικές, πλην, όµως, απο-
καλυπτικές. Οι ξένοι µάς πωλούν
ό,τι θέλουν και µας προειδοποιούν
για ό,τι θέλουν…

…της Ελλάδας για µια σειρά κοι-
νοτικών Οδηγιών που αναφέρονται
στα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλε-
κτρονικών υπηρεσιών (εντάσσονται
στο πρόγραµµα της «Κοινωνίας της
Πληροφορίας») από το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο (15.12.2005).
Η Επίτροπος της ΕΕ Βίβιαν  Ρέτιν-

γκ γνωστοποίησε το θέµα απαντώ-
ντας σε ερώτηση του ευρωβουλευ-

τή του ΣΥΝ ∆ηµήτρη  Παπαδηµούλη,
που µε τη σειρά του σχολίασε: «Οι
κραυγαλέες καθυστερήσεις, παρά
τις εξακολουθητικές µεγαλοστο-
µίες των κυβερνητικών αρµοδίων,
οδηγούν σε καταδίκες της χώρας.
∆υστυχώς η χώρα µας παραµένει
ουραγός στην αξιοποίηση του ∆ια-
δικτύου και πρωτοπόρα στις ακρι-
βές χρεώσεις». 



Τα ροµπότ…

Ανησυχητική…
…από την παγκόσµια κλιµατι-

κή αλλαγή ίσως είναι µεγαλύτε-
ρος από ό,τι εκτιµούσαµε έως
τώρα, επισηµαίνει τελευταία έκ-
θεση για λογαριασµό της βρε-
τανικής κυβέρνησης. Τα αέρια
που προκαλούν το φαινόµενο
του θερµοκηπίου αυξάνονται µε
ρυθµό που «δεν µπορεί να συ-
νεχιστεί» γράφει ο Τόνι Μπλερ
στον πρόλογο της συγκεκριµέ-
νης έκθεσης. 
Υπάρχουν τώρα «περισσότε-

ρη σαφήνεια και λιγότερες αβε-
βαιότητες» όσον αφορά την ε-
πίδραση της κλιµατικής αλλα-
γής, αναφέρεται στην έκθεση,
και «σε πολλές περιπτώσεις, οι
κίνδυνοι είναι πιο σοβαροί απ’
ό,τι είχε προηγουµένως εκτιµη-
θεί».
Το κείµενο βασίστηκε σε δε-

δοµένα που είχαν παρουσιαστεί
πέρυσι σε συνέδριο του βρετα-
νικού Γραφείου Μετεωρολογίας.
Στόχος ήταν να προσδιοριστούν
τα ανώτατα ασφαλή επίπεδα
του διοξειδίου του άνθρακα
στην ατµόσφαιρα, καθώς και το
τι µπορεί να κάνει η διεθνής κοι-
νότητα για να αποφύγει την κλι-
µατική αλλαγή.
Οι ειδικοί καταλήγουν ότι η

πιθανότητα να παραµείνει σε
ασφαλή επίπεδα το διοξείδιο
του άνθρακα είναι µηδαµινή. 
Προκειµένου να περιοριστεί

η αύξηση της θερµοκρασίας
κάτω από τους 2 βαθµούς Κελ-
σίου, σύµφωνα µε το στόχο της
ΕΕ, η συγκέντρωση του διοξει-
δίου πρέπει να µείνει κάτω από
τα 450 µέρη ανά εκατοµµύριο,
από τα περίπου 380 σήµερα.
Πριν από τη βιοµηχανική επα-
νάσταση η συγκέντρωση περιο-
ριζόταν στα 280 ppm.
Σύµφωνα όµως µε την έκθε-

ση, ακόµα και µια αύξηση θερ-

µοκρασίας της τάξης των δύο
βαθµών Κελσίου θα ήταν αρκε-
τή για να προκαλέσει αλυσιδω-
τές αντιδράσεις και να λιώσει
πλήρως την παγοκρηπίδα της
Γροιλανδίας σε διάστηµα 1.000 ε-
τών. Η στάθµη της θάλασσας θα
ανέβαινε κατά επτά µέτρα. 
Η τελευταία έκθεση του ΟΗΕ

για την κλιµατική αλλαγή, που
δηµοσιεύτηκε το 2001, προέβλε-
πε αύξηση της θερµοκρασίας
κατά 1,8 έως 5,8 βαθµούς Κελσί-
ου έως το 2100, ενώ σήµερα
πολλοί επιστήµονες θεωρούν
την εκτίµηση αυτή αισιόδοξη.
Η παγκόσµια θέρµανση θα

προκαλέσει άνοδο της στάθµης
των ωκεανών έως και κατά 34 ε-
κατοστά µέχρι το τέλος του αι-
ώνα και το νερό θα κατακλύσει
παράκτιες περιοχές σε όλο τον
κόσµο, προειδοποιούν Αυστρα-
λοί ερευνητές. 
Σύµφωνα µε τους ερευνητές,

το Πρωτόκολλο του Κιότο κατά
του φαινοµένου του θερµοκηπί-
ου είναι ανεπαρκές για να προ-
λάβει την αύξηση της θερµο-
κρασίας του πλανήτη. Αλλά ακό-
µα και αν τα ανεπτυγµένα κράτη
περιορίσουν δραστικά τις εκπο-
µπές διοξειδίου του άνθρακα, η
παγκόσµια θέρµανση θα συνεχι-
στεί για δεκαετίες ή και αιώνες,
κυρίως λόγω της επίδρασης
των ωκεανών.
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Ο κίνδυνος…

…(οικιακοί βοηθοί) γίνονται θυσία
προκειµένου να ανακάµψει οικονο-
µικά η «Sony». Η εταιρεία ανακοί-
νωσε ότι ο σκύλος-ροµπότ Αibo,
σύµβολο της ιαπωνικής τεχνολο-
γίας, σύντοµα θα σταµατήσει να
παράγεται στο τέλος Μαρτίου, κα-
θώς η «Sony» αποφάσισε να κλεί-
σει τη µονάδα ροµποτικής. Η εται-
ρεία σταµατά και την ανάπτυξη του
δίποδου Qrio, του δηµοφιλέστερου
ανθρωποειδούς ροµπότ επίδειξης
µαζί µε τον Αsimo της «Ηonda».
Η «Sony» µπορεί να ανακοίνω-

σε κέρδη-ρεκόρ για το τελευταίο
τρίµηνο του 2005, αλλά θα χρεια-
στεί χρόνος (και άλλα κέρδη) για
να ανακάµψει από την ύφεση των
τελευταίων ετών, που οφείλεται
κυρίως στις µειωµένες πωλήσεις
τηλεοπτικών δεκτών!
Η εταιρεία,
πάντως, ανα-
κοίνωσε ότι
σκοπεύει να
αξιοποιήσει
την τεχνο-
γνωσία από
τη µονάδα
ροµποτικής
στις υπόλοι-
πες επιχειρή-
σεις της.

…η αποκάλυψη που έγινε α-
πό τον Πρόεδρο του ΟΑΣΠ Κώ-
στα  Μακρόπουλο ενώπιον της
Επιτροπής Έρευνας και Τεχνο-
λογίας της Βουλής: Ούτε τον ο-
πτικό και προκαταρκτικό έλεγ-
χο των δηµοσίων και δηµοσίας
χρήσεως κτιρίων για τα τυχόν
«τραύµατα» που έχουν υπο-
στεί από σεισµούς δεν έχει κα-
ταφέρει εδώ και πέντε χρόνια
να ολοκληρώσει η Νοµαρχιακή
Αυτοδιοίκηση. Από το 2001 έως
τώρα µόλις 5.000 καρτέλες έ-
χουν αποσταλεί απ’ όλες τις
νοµαρχίες της χώρας παρά τη
ρητή εντολή του ΥΠΕΧΩ∆Ε και
τα σχετικά ενηµερωτικά σηµει-
ώµατα που τους έχουν απο-
σταλεί από τον ΟΑΣΠ. «Όταν έ-
γινε ο σεισµός στη Σάµο και τη
Χίο και µας έπαιρναν αγωνιω-
δώς στο τηλέφωνο από την ε-
κεί νοµαρχία, προσέτρεξα στα
στοιχεία και δεν είχαν καταθέ-
σει καν καρτέλα» πρόσθεσε
χαρακτηριστικά και ζήτησε από
τους βουλευτές να µεσολαβή-
σουν στις νοµαρχίες τους για
να ολοκληρωθεί αυτός ο πρώ-
τος έλεγχος, γιατί από τα 5.000
κτίρια για τα οποία έχουν στα-
λεί στοιχεία, τα 1.000 - 1.500
πρέπει να ελεγχθούν για τη
δεύτερη φάση! 
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