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Ειρωνική… Στα 5 δισ. …

ÊÅÉÌÅÍÁ - ÐÁÑÏÕÓÉÁÓÇ: ÃÅÙÑÃÉÏÓ Ð. ÊÁÑÁËÇÓ

Πριν λαλήσει τρις…

…έφτασε το 2005 ο τζίρος του
ευρωπαϊκού συστήµατος εµπο-
ρίας δικαιωµάτων εκποµπών διο-
ξειδίου του άνθρακα (πρώτο χρό-
νο εφαρµογής του µέτρου), ένα
σύστηµα στο οποίο συµµετέχει η
∆ΕΗ και άλλες ελληνικές επιχει-
ρήσεις, όπως ανακοίνωσε ο επί-
τροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ
Σταύρος  ∆ήµας,  µιλώντας πριν
λίγες ηµέρες σε δείπνο που του
παρέθεσε ο ΣΕΒ. Εξέφρασε δε
την εκτίµηση ότι στο σύστηµα ε-
µπορίας ρύπων δεν θα αργήσουν
να ενταχθούν και οι ανταγωνί-
στριες χώρες της ΕΕ. Κατά την ο-

µιλία του ζήτησε συµπληρωµατι-
κά µέτρα και πρόσθετες πολιτι-
κές για την προστασία του περι-
βάλλοντος από την ελληνική κυ-
βέρνηση.
Πάντως, ο πρόεδρος του ΣΕΒ

Οδυσσέας  Κυριακόπουλος,  ακού-
γοντάς τον, διατύπωσε τον προ-
βληµατισµό του για το µεγάλο ό-
γκο των νοµοθετικών ρυθµίσων
της ΕΕ για το περιβάλλον, καθώς,
όπως είπε, αφορούν σχεδόν το
40% του ευρωπαϊκού νοµοθετικού
έργου και σε µεγάλο βαθµό επη-
ρεάζει άµεσα και έµµεσα τις επι-
χειρήσεις. 

…το τρίτο (σε διάστηµα 40 ηµε-
ρών) σιδηροδροµικό ατύχηµα στη
χώρα µας, δικαιώνει (δυστυχώς)
την προαναγγελία του Προέδρου
του ΤΕΕ Γιάννη  Αλαβάνου  περί
συγκρότησης Παρατηρητηρίου Α-
σφάλειας Σιδηροδροµικών, Θα-
λάσσιων και Αεροπορικών Μετα-
φορών στη χώρα µας, µετά την ε-
πιτυχή και ουσιαστική συµβολή
του Παρατηρητηρίου Οδικής Α-
σφάλειας (ΠΟΑ), όπως θα διαπι-
στώσει ο αναγνώστης διαβάζο-
ντας σε επόµενες σελίδες.
Λίγες ώρες µετά τη Συνέντευξη

Τύπου κατά την οποία δόθηκε η
πρώτη έκθεση του ΠΟΑ (στη διάρ-

κειά της ανακοινώθηκε και η συ-
γκρότηση του δεύτερου), σηµειώ-
θηκε το τραγικό σιδηροδροµικό
δυστύχηµα στο Μενίδι (8/2) µε σύ-
γκρουση µιας εµπορικής και µιας
επιβατικής αµαξοστοιχίας. Είχε
προηγηθεί στο Χρυσό Σερρών
(16/2) άλλο τραγικό δυστύχηµα µε
σύγκρουση αµαξοστοιχίας Ιntercity
και µικρού φορτηγού, αλλά και ο
εκτροχιασµός εµπορικής αµαξο-
στοιχίας επίσης στο Μενίδι (26/1).
Συχνότητα, ασφαλώς ασυνήθι-

στη, που επιβάλλει τη µελέτη σε
βάθος των συνθηκών πραγµατο-
ποίησης των µεταφορών στη χώ-
ρα µας.

…συγκυρία (σε σχέση µε όσα ανα-
φέραµε πιο πάνω) αυτή την περίοδο
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει προ-
θεσµία έως τον Ιούνιο προκειµένου
η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το Γ΄
ΚΠΣ, ώστε να περιορισθούν οι απώ-
λειες πόρων σε προγράµµατα για
έργα του ΟΣΕ, αλλά και των Οδικών
Αξόνων και του Κτηµατολογίου. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντιλαµ-

βανόµενη το µέγεθος του προβλή-
µατος, καλεί όλους τους επικεφαλής
των προγραµµάτων (τοµεακών και
περιφερειακών) να επισκεφθούν τις
Βρυξέλλες και να αξιολογήσουν τον
κίνδυνο απώλειας πόρων. Ταυτόχρο-
να καλεί όλα τα υπουργεία να κλεί-
σουν τις εκκρεµότητες µε τα έργα
που έχουν αναλάβει έως το φθινό-
πωρο, οπότε θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν οι διαπραγµατεύσεις για το
τέταρτο πακέτο (Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς-ΕΣΠΑ). 
Το υπουργείο Οικονοµίας υποστη-

ρίζει ότι «στην παρούσα αναθεώρη-
ση που θα είναι η τελική, απαιτείται
να γίνουν κινήσεις επανεξέτασης και
ανασχεδιασµού των προγραµµάτων
µε ταπείνωση στόχων». Και «βασι-
κός στόχος παραµένει η ανακατανο-
µή κονδυλίων σε συµφωνία µε την

ΕΕ για τη µείωση της επικινδυνότη-
τας από τον κανόνα Ν +2». Και ενώ
η ΕΕ αναγνωρίζει την αναγκαιότητα
της νέας αναθεώρησης, διαφωνεί µε
το αίτηµα του υπουργείου να επανα-
διατυπωθούν οι στόχοι του συνολι-
κού προγράµµατος. 
Να σηµειωθεί ότι η ΕΕ εξετάζει τη

µείωση της κοινοτικής συµµετοχής
στις δαπάνες µεγάλων έργων, ενώ
απορρίπτει κατ΄ αρχήν το ελληνικό
αίτηµα να ενταχθούν εργασίες του
Κτηµατολογίου, στο πλαίσιο του
προγράµµατος για την Κοινωνία της
Πληροφορίας, σύµφωνα µε πληρο-
φορίες της εφηµερίδας ΒΗΜΑ
(4.3.2006).
Γεγονός είναι ότι η απορροφητι-

κότητα πόρων του Γ΄ ΚΠΣ βρίσκεται
σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα. Το
πρώτο δίµηνο του 2006 οι απορρο-
φήσεις κεφαλαίων περιορίζονται
στα 30 εκατ. ευρώ, γεγονός που
δεν είχε συµβεί τα προηγούµενα
πέντε έτη. Αν η απορρόφηση συνε-
χιστεί µε τους ίδιους ρυθµούς, το
2006 οι συνολικές εισπράξεις θα
περιοριστούν σε 360 εκατ. ευρώ. Τα
προηγούµενα όµως έτη η απορρό-
φηση κυµάνθηκε από 1,31 δισ. ευρώ
έως 2,1 δισ. ευρώ. 



…απειλούν τα σηµαντικά µνηµεία
του πλανήτη. Αυτή είναι η κοινή δια-
πίστωση των υπευθύνων αρχαιολο-
γικών χώρων και άλλων ειδικών που
µετείχαν σε σεµινάριο που οργάνω-
σε το Κέντρο Παγκόσµιας Κληρονο-
µιάς της UΝΕSCΟ, στη Γρανάδα.
Για τη σωστή συντήρηση των µνη-

µείων, η διαχείριση του αυξανόµενου
τουρισµού πρέπει να αναχθεί σε
πρώτη προτεραιότητα και να υπα-
χθεί σε ολοκληρωµένο σχέδιο, το ο-
ποίο να βασίζεται στην ακρίβεια και
σε αυστηρούς κανονισµούς,

εναρµονισµένο στη λειτουργία του
µε τον τοπικό πληθυσµό και την οι-
κονοµία του, ήταν η οµόφωνη άποψη. 
Η UΝΕSCΟ όπως αναφέρθηκε, στο

εξής, θα απαιτεί από κάθε υποψηφιό-
τητα για χαρακτηρισµό Μνηµείου
Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονο-
µιάς, ένα τέτοιο σχέδιο ως προϋπό-
θεση. Σηµαντικός παράγοντας, πά-
ντως, όπως επισήµαναν πολλοί οµι-
λητές, είναι ο συντονισµός και η συ-
νεργασία όλων των φορέων και των
εµπλεκοµένων πλευρών, ενώ όλες
οι προσπάθειες θα πρέπει να λαµβά-
νουν υπόψη τον επισκέπτη, που χρει-
άζεται να ενηµερωθεί και να εκπαι-
δευτεί, ώστε να σέβεται και να φρο-
ντίζει αυτή την κληρονοµιά, της οποί-
ας, άλλωστε, είναι δικαιούχος.

…µε απόφαση του Κεντρικού Συµ-
βουλίου Νεωτέρων Μνηµείων - ως
δείγµα της νεότερης αρχιτεκτονικής
κληρονοµιάς- κρίθηκε το κεντρικό κτί-
ριο των εγκαταστάσεων της «Colum-
bia» στην περιοχή Προµπονά, της ι-
στορικής δισκογραφικής εταιρείας, απ’
όπου, πάνω από µισό αιώνα, πέρασαν
οι µεγαλύτεροι Έλληνες συνθέτες και
τραγουδιστές.
Στο κτίριο υπάρχει πολύτιµο υλικό

(παλιά µηχανήµατα, εξώφυλλα δίσκων
κ.ά.), που µπορεί να αποτελέσει τη
«µαγιά» για τη δηµιουργία µουσείου
της ελληνικής δισκογραφίας. Μακάρι.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 

Οι τουρίστες…

Πολιτεία…

∆ιατηρητέο…

Οι εκλογές…Η ιδιωτική…

Τα σκ…

…οικοδοµική δραστηριότητα
στη χώρα µας τον ∆εκέµβριο του
2005 σηµείωσε αύξηση 124% µε
βάση τις άδειες που εκδόθηκαν,
294,3% µε βάση την επιφάνεια και
241,1% µε βάση τον όγκο!
Φυσικά στα χαρτιά, αφού τα

στοιχεία αντικατοπτρίζουν τον πα-
νικό που (τεχνηέντως) προκλήθη-
κε από τις εξαγγελίες για την επι-
βολή του ΦΠΑ και την αύξηση των
αντικειµενικών αξιών.
Σε ετήσια βάση καταγράφηκε

το 2005 αύξηση 17,5% στον αριθµό
των αδειών, 40,3% στην επιφάνεια
και 33,4% στον όγκο. Ειδικότερα,
το 2005 χορηγήθηκαν 95.730 άδει-
ες που αντιστοιχούν σε 29.516,8 χι-
λιάδες τετραγωνικά µέτρα επιφά-
νειας και 104.465,8 χιλιάδες κυβικά
µέτρα όγκου. Η µεγαλύτερη αύξη-
ση σε επιφάνεια µεταξύ του 2005
και 2004 καταγράφεται στην Αττι-
κή 51,6%, στην Πελοπόννησο
50,3%, στη ∆υτική Ελλάδα 48,6%
και στη ∆υτική Μακεδονία 46,3%.

…µας θα εξάγουµε στη Γερµα-
νία, γεγονός που δεν θα πρέπει
να µας κάνει να αισθανόµαστε ε-
θνικά υπερήφανοι. Από τις επό-
µενες ηµέρες και έως ολοκλη-
ρωθεί η κατασκευή του εργο-
στασίου ξήρανσης στην Ψυττά-
λεια (τον Μάιο 2007),  θα µετα-
φερθούν 60-75.000 τόνοι της
σωρευµένης λυµατολάσπης σε
ειδικά κέντρα υποδοχής και επε-
ξεργασίας στη Γερµανία, επιβα-
ρύνοντας (φυσικά) τους κατανα-
λωτές της ΕΥ∆ΑΠ µε τουλάχι-
στον 9,6 εκατ. ευρώ. Το έργο µε-
ταφοράς ανέλαβε η κοινοπραξία
LΟΒΒΕ ΤΖΙLΑLΙS - ΕΝVΙRΟCΗΕΜ
Ελλάς Α.Ε. Πάντως, η σύµβαση
για την κατασκευή του εργοστα-
σίου ξήρανσης επί της Ψυττάλει-
ας, υπογράφηκε µόλις πριν λί-
γες ηµέρες....

…για την Αυτοδιοίκηση µετακινούν
ακόµη και έργα από… σκυρόδεµα!
Η Οργανωτική Επιτροπή του 15ου

Συνεδρίου Σκυροδέµατος, που θα
πραγµατοποιηθεί στην Αλεξανδρού-
πολη, ανακοίνωσε νέες ηµεροµηνίες
-25-27 Οκτωβρίου 2006- κάτι που κρί-
θηκε αναγκαίο καθώς έγινε αντίστοι-
χη µετακίνηση της ηµεροµηνίας διε-
ξαγωγής των νοµαρχιακών και δηµο-
τικών εκλογών.

…εκκρεµοτήτων (εύστοχη έκφραση
της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ) παραµένει το Ο-
λυµπιακό Χωριό, καθώς επιβεβαιώνο-
νται οι σηµαντικές ελλείψεις (αλλά
και κακοτεχνίες) που είχαµε επισηµά-
νει και από αυτές τις σελίδες και οι ο-
ποίες οδήγησαν τον υπουργό Απα-
σχόλησης Σάββα  Τσιτουρίδη  να δη-
λώσει ότι «δεν πρόκειται να παραλά-
βω το Ολυµπιακό Χωριό σε αυτήν
την κατάσταση». Υπενθυµίζουµε ότι
έχει αρχίσει η εγκατάσταση των
πρώτων οικογενειών από δικαιού-
χους του Οργανισµού Εργατικής Κα-
τοικίας, χωρίς όµως να λειτουργούν
τα προβλεπόµενα σχολεία, τα πρώτα
και στοιχειώδη καταστήµατα (που θα
διευκόλυναν την καθηµερινότητα των
κατοίκων), ενώ σε εκκρεµότητα πα-
ραµένει η διοικητική δικαιοδοσία στο
νέο οικισµό, αν, δηλαδή, θα υπαχθεί
στο ∆ήµο Αχαρνών.
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