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ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Καλύτερη…

Ενδεικτικό…

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

Η διαχείριση…

Η ελληνική…

…του ∆ιαδίκτυου έχει φέρει
αντιµέτωπες την Ευρώπη µε
τις ΗΠΑ, κυρίως γιατί οι Αµερι-
κανοί ανθίστανται σε οποιον-
δήποτε διεθνή έλεγχο του Ιn-
ternet, ενώ η ΕΕ -κατά τη διάρ-
κεια της Παγκόσµιας ∆ιάσκε-
ψης για την Κοινωνία της Πλη-
ροφορίας που οργανώθηκε α-
πό τον ΟΗΕ το Νοέµβριο στην
Τύνιδα- ζήτησε την ίδρυση ορ-
γανισµού διαχείρισης στο
πλαίσιο του ΟΗΕ.
Θυµίζουµε ότι στην Τύνιδα

κατέληξαν σε συµβιβαστική
συµφωνία, η οποία προβλέπει
ότι η αµερικανική ∆ιαδικτυακή
Εταιρεία Ονοµατοδοσίας και
Αριθµοδότησης (ΙCΑΝΝ), που υ-
πάγεται στο αµερικανικό υ-
πουργείο Εµπορίου, θα διατη-
ρήσει το ρόλο της ως βασικός
διαχειριστής του ∆ιαδίκτυου. 
Τα ζητήµατα αυτά αναµένε-

ται να τεθούν εκ νέου στο
πρώτο Παγκόσµιο Φόρουµ για
τη διαχείριση του ∆ιαδίκτυου,
που θα πραγµατοποιηθεί τον
Οκτώβριο ή το Νοέµβριο στην
Αθήνα, µε συµµετοχή κυβερνή-
σεων, εταιρειών και οργανώ-
σεων, όπως ανακοινώθηκε α-
πό τον ειδικό σύµβουλο του
Γενικού Γραµµατέα του ΟΗΕ Νι-
τίµ  Ντεσάι,  ο οποίος έκανε
γνωστό πως η ατζέντα της συ-
νάντησης δεν στάθηκε δυνατό
να συνταχθεί κατά τη διάρκεια
της τελευταίας προπαρασκευ-
αστικής συνόδου στη Γενεύη,
αφού άλλοι εµµένουν να πε-
ριοριστεί η συζήτηση σε τεχνι-
κά ζητήµατα (όπως ο αγώνας
ενάντια στα ανεπιθύµητα µηνύ-
µατα και την εγκληµατικότητα
µέσω του ∆ιαδίκτυου) και άλ-
λοι να συζητηθεί η διαφάνεια
της διαχείρισης από την
ΙCΑΝΝ. 

…αγορά τηλεπικοινωνιών δεν
σηµείωσε καµιά πρόοδο επί ένα
χρόνο και οι αδυναµίες που εί-
χαν εντοπιστεί συνεχίζουν να υ-
φίστανται, όπως επισηµαίνεται
στην 11η Αναφορά της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τις Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες. Η Ελλάδα, µε
καθυστέρηση, εναρµόνισε τις 4
από τις 5 Οδηγίες (δεν περιλαµ-
βάνεται η 58/2002) στις 17 Ιανου-
αρίου, µε συνέπεια να καταδικα-
στεί από το Ευρωπαϊκό ∆ικαστή-
ριο.
Οι βασικές διαπιστώσεις της

11ης Αναφοράς ειδικότερα είναι
ότι δεν υπάρχει ανταγωνισµός
στις υποδοµές της σταθερής τη-
λεφωνίας, ενώ ο ανταγωνισµός
στην κινητή κρίνεται ικανοποιητι-
κός. Ως βασικότερο πρόβληµα,
πάντως, αναφέρεται η χαµηλή
διείσδυση στις ευρυζωνικές υπη-
ρεσίες.
Σχετικά µε τη σταθερή τηλε-

φωνία, η Κοµισιόν διαπιστώνει
και πάλι την κυριαρχία του ΟΤΕ,
παρά τους 24 συνολικά παρό-
χους και παρόλο που θεωρεί ότι
ο ανταγωνισµός µεγαλώνει. Το
µερίδιο του κυρίαρχου «παίχτη»
από 85% τον ∆εκέµβριο του
2003, ένα χρόνο αργότερα µειώ-

θηκε στο 76%, αλλά, όπως επι-
σηµαίνεται, ο ΟΤΕ µαζί µε άλ-
λους τρεις «παίκτες» ελέγχει
το 90% της τηλεφωνικής κίνη-
σης. 
Το µερίδιο του Οργανισµού

στην αστική τηλεφωνία ανέρχε-
ται στο 82,1%, στην υπεραστική
στο 74,6% και στη διεθνή στο
68,6%. Στη βασική πρόσβαση ο
ΟΤΕ διατηρεί το 99% της αγο-
ράς (στοιχεία τέλος 2004) έναντι
92% που είναι ο µέσος όρος
στην ΕΕ.
Στην κινητή τηλεφωνία,  ο α-

νταγωνισµός κρίνεται ικανοποιη-
τικός, ωστόσο δεν λείπουν τα
προβλήµατα, καθώς από την ά-
νοιξη του 2005 υπάρχει «πάγω-
µα» στη διαδικασία εκχώρησης
αδειών εγκατάστασης κεραιών.
Η 11η Αναφορά δεν µένει καθό-
λου στη διείσδυση του Ιnternet
και ασχολείται µε την ευρυζωνι-
κότητα. Με βάση τα στοιχεία του
Σεπτεµβρίου 2005 λειτουργούσαν
στην Ελλάδα 112.258 ευρυζωνικές
συνδέσεις µε το µερίδιο του ΟΤΕ
και της ΟΤΕΝet να διαµορφώνεται
σε 74% και τη συνολική διείσδυση
σε 1%, το µικρότερο ποσοστό σε
σχέση µε την ΕΕ.

…για τον τουρισµό προβλέπει
την εφετινή χρονιά ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρή-
σεων, ο οποίος δηµοσιοποίησε
µελέτη µε θέµα «Η πρόκληση της
ανταγωνιστικότητας και η ανάγκη
επανατοποθέτησης του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος». 
Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ Σταύρος

Ανδρεάδης, ζητώντας τη συνεργα-
σία µε τους συναρµόδιους υπουρ-
γούς «προκειµένου να ξεπερα-
στούν τα φαινόµενα παθογένειας
που µαστίζουν το ελληνικό τουρι-
στικό προϊόν», υπογράµµισε ότι ο
Σύνδεσµος θεωρεί ότι προτεραιό-
τητα θα πρέπει να δοθεί στην ε-
πανεξέταση της εξαγγελίας περί
επιδότησης επενδύσεων ξενοδο-
χειακών µονάδων πολυτελείας σε
όλη την Ελλάδα, µέσω του ανα-
πτυξιακού νόµου. Ο ΣΕΤΕ, πάντως,
υποστηρίζει ότι αυτό δεν µπορεί
να συµβεί, αν προηγουµένως δεν
υπάρξει χωροταξικός σχεδιασµός.

…της δεινής θέσης στην οποία
έχουν περιέλθει κάποιες µεγάλες
τεχνικές εταιρείες (για τους µι-
κρότερους τα προβλήµατα είναι
…µεγαλύτερα) είναι κι αυτό που
προέκυψε κατά τις πρόσφατες συ-
ζητήσεις µεταξύ διοίκησης και ερ-
γαζοµένων της «Θεµελιοδοµής».
Οι οφειλές δεδουλευµένων για

τα έτη 2004 και 2005 (πρώτο εξά-
µηνο) ξεπερνούν τα 2 εκατ. ευρώ,
αλλά την ίδια στιγµή - σύµφωνα
µε την εταιρεία- έχει να λαµβάνει
από το ∆ηµόσιο περί τα 50 εκατ.
ευρώ για έργα που εκτελέστηκαν!
Να σηµειωθεί ότι στην εταιρεία

παραµένουν περίπου 250 εργαζό-
µενοι, ενώ πολλοί περισσότεροι
είναι αυτοί που (µην αντέχοντας
να παραµένουν απλήρωτοι) την ε-
γκατέλειψαν αναζητώντας αµοι-
βές επιβίωσης.



ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Στο 1/3…

«Πορτρέτα…

Εχθρικό…

Εκπτώσεις…
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…προς στο περιβάλλον, την ε-
θνική οικονοµία και το Πρωτόκολ-
λο του Κιότο χαρακτήρισαν το νο-
µοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ε-
νέργειας οκτώ εµπλεκόµενοι φο-
ρείς και οργανώσεις, που ζήτησαν
την απόσυρσή του, ταυτόχρονα, ό-
µως, και την επαναφορά του
προηγούµενου νοµοσχεδίου του
2005.
Την απόσυρση ζήτησαν η ΚΕ∆-

ΚΕ, η Ελληνική Επιστηµονική Ένω-
ση Αιολικής Ενέργειας, ο Σύνδε-
σµος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, ο
Ελληνικός Σύνδεσµος Ηλεκτροπα-
ραγωγών ΑΠΕ, ο Ελληνικός Όµι-
λος για τη ∆ιάδοση των ΑΠΕ, το
Πανελλήνιο ∆ίκτυο Οικολογικών
Οργανώσεων, η Greenpeace και η
Μεσόγειος SΟS.
Κατά την άποψή τους το νοµο-

σχέδιο δεν επιλύει τα προβλήµατα
κανονιστικού χαρακτήρα, που έ-
χουν παρουσιαστεί στο σχεδια-
σµό και την υλοποίηση έργων Α-
ΠΕ. ∆ε συµβάλλει στην απλοποίη-
ση και επιτάχυνση των διαδικα-
σιών αδειοδότησης των έργων µε
τη µείωση της γραφειοκρατίας. ∆ε
µεριµνά για την όσο το δυνατό µε-
γαλύτερη διείσδυση των ΑΠΕ
στην ηλεκτροπαραγωγή σε όλα
τα επίπεδα, υπογράµµισε ο Γενι-
κός Γραµµατέας της ΚΕ∆ΚΕ Χρή-
στος  Παλαιολόγος, ενώ ο εκπρό-
σωπος του Ελληνικού Οµίλου για
τη διάδοση των ΑΠΕ Γιώργος  Ανε-
µοδουράς  είπε χαρακτηριστικά:
«Τα τελευταία χρόνια η χώρα έ-
κανε κάποια βήµατα στην προώ-
θηση των ΑΠΕ. ∆εν ξέρω γιατί πά-
ντα µπαίνει κάποιο χέρι και τα α-
νατρέπει». 

…της τάξης του 1/3 του αρχικού
προϋπολογισµού προέκυψαν κατά
την ανάδειξη των αναδόχων σε
τρία νέα έργα της Εγνατίας Οδού. 
Συγκεκριµένα, για το τµήµα Με-

σόγειας χάραξης Στρυµόνας - Αγ.
Ανδρέας, από Α/Κ Στρυµόνα έως
Α/Κ Μουσθένης Χ.Θ. 23+040, µε
προϋπολογισµό 106 εκατοµµύρια
ευρώ, µειοδότησε η εταιρεία J&Ρ
ΑΒΑΞ Α.Ε µε έκπτωση 32,86%.
Για το τµήµα Μεσόγειας χάρα-

ξης Στρυµόνας - Αγ. Ανδρέας, από

Α/Κ Μουσθένης (Χ.Θ. 23+040) έως
έξοδο σήραγγας Συµβόλου (Χ.Θ.
36+900), µε προϋπολογισµό 104,5
εκατοµµύρια ευρώ, µειοδότησε, ε-
πίσης, η εταιρεία J&Ρ ΑΒΑΞ Α.Ε µε
έκπτωση 33,61%.
Και για το τµήµα Αλιάκµων-Ν.

Κωσταράζι, του κάθετου άξονα
της Εγνατίας Οδού Σιάτιστα-Κρυ-
σταλλοπηγή, µε προϋπολογισµό
51 εκατοµµύρια ευρώ, µειοδότησε
η εταιρεία ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε µε έκπτωση
33,80%.

…και όχι στο… «µισό του ου-
ρανού» τείνει να περιοριστεί ο
αριθµός των εργαζοµένων γυ-
ναικών στη χώρα µας. Συγκεκρι-
µένα, το 2005, το ποσοστό των
εργαζόµενων γυναικών δεν ξε-
περνούσε το 38,3% του συνόλου
των απασχολούµενων -αυξηµέ-
νο κατά µόλις 11 ποσοστιαίες
µονάδες από το 1971 (27,4%), κα-
τά 8% από το 1991 (30,4%), κατά
3% από το 1993 (35%) και κατά
0,2% από το 2004. αη µεγαλύτε-
ρη εισροή γυναικών το διάστηµα
1993-2005, επί συνόλου 377.277
ατόµων, φαίνεται να έχει δεχθεί
ο κλάδος του λιανικού και χον-
δρικού εµπορίου (111.118 άτοµα),
ενώ ακολουθούν οι κλάδοι δια-
χείρισης ακίνητης περιουσίας,
εκµισθώσεων και επιχειρηµατι-
κών δραστηριοτήτων (80.906 ά-
τοµα), η εκπαίδευση (72.124) και
τα ξενοδοχεία και εστιατόρια
(54.051). Αντίστοιχα, τη µαζικότε-
ρη εκροή γυναικών το διάστηµα
’93-’05 υπέστη ο κλάδος της γε-
ωργίας και κτηνοτροφίας, από
όπου αποχώρησαν 96.299 γυναί-
κες, ενώ 28.952 εργαζόµενες ε-
γκατέλειψαν τις µεταποιητικές
βιοµηχανίες. Σύµφωνα µε την έ-
ρευνα «Η απασχόληση και η α-
νεργία το 2005», την οποία συ-
νέταξε ο συνεργάτης του Ινστι-
τούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
Γιώργος  Κρητικίδης, οι γυναίκες
αντιστοιχούν σήµερα στο 64,3%
του συνόλου των ανέργων, στο
63,2% των ανέργων έως 29 ε-
τών, στο 70,4% των µακροχρόνια
ανέργων, καθώς και στο 73,5%
των νεοεισερχόµενων ανέργων.
Αυτή, όµως, είναι µόνο µία

πτυχή του προβλήµατος που ο-
νοµάζεται «γυναικεία απασχό-
ληση» στην Ελλάδα. Οι γυναί-
κες αµείβονται συγκριτικά λιγό-
τερο από τους άνδρες και εξε-
λίσσονται µε µεγαλύτερη δυ-
σκολία. Είναι χαρακτηριστικό ότι
σε αναλογιστική µελέτη του Ιν-

στιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ
για το ΙΚΑ (Απρίλιος 2005), ανα-
φέρεται ότι ενώ ο µέσος αριθ-
µός ηµερών εργασίας ανά µήνα
είναι υψηλότερος στις γυναίκες
(17,67 έναντι 17,62 για τους άν-
δρες), το µέσο ηµεροµίσθιο που
λαµβάνουν είναι πολύ χαµηλό-
τερο (40,67 έναντι 54,17 ευρώ)! 
Κατά τα άλλα, µεθαύριο θα

γιορτάσουµε την Ηµέρα της Γυ-
ναίκας…

…και διαδροµές Ελλήνων
Αρχιτεκτόνων» που σηµάδεψαν
τον 20ό αιώνα είναι ο τίτλος
µιας σειράς τηλεοπτικών εκπο-
µπών που µεταδίδονται από την
Πέµπτη 2 Μαρτίου (και κάθε Πέ-
µπτη στις 19:30) από την ΕΡΤ. 
Μας αφορούν σήµερα και για-

τί; Ποια ήταν η σχέση τους µε τα
νέα φαινόµενα της µεγαλούπο-
λης, τις αντιστάσεις και τις συ-
ναρµογές, τις συγκρούσεις και
τις ουτοπίες, τον πολιτισµό και
τις αντιφάσεις της εποχής τους;
Ερωτήµατα σαν κι αυτά διατρέ-
χουν τα έξι πρώτα επεισόδια της
σειράς, που ξεκίνησε µε τον Πά-
τροκλο  Καραντινό  (1903-1976) ση-
µαντικό εκπρόσωπο της αρχιτε-
κτονικής του «µοντέρνου κινήµα-
τος» στην Ελλάδα, συνεχίζεται
µε τον Κλέωνα  Κραντονέλλη
(την προσεχή Πέµπτη) και τον
Τάκη  Ζενέτο  (1926-1978).
Πρόκειται για µια παραγωγή

της CΙΝΕRGΟΝ, µε παραγωγό
τον Νίκο  Ταµιωλάκη,  επιµελητή
και επιστηµονικό σύµβουλο τον
Γιώργο  Τζιρτζιλάκη,  σε σκηνοθε-
σία Έφης  Ξηρού,  Άγγελου  Κοβό-
τσου,  Γιώργου  Παπακωνσταντί-
νου,  Βασίλη  Μωυσίδη,  και έρευνα
Κλαίρης  ∆ήµα.
Αναλυτική παρουσίαση στο ε-

πόµενο τεύχος του Ε.∆.


