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Βραβείο…

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

…σε Έλληνα αρχιτέκτονα, ηλι-
κίας έως 40 ετών, που διαπρέπει
στην εργασία του, θα απονείµει τον
∆εκέµβριο η Ακαδηµία Αθηνών. Το
βραβείο θα συνοδεύεται από -συµ-
βολικό- χρηµατικό έπαθλο 5.000
ευρώ. Οι υποψήφιοι, σύµφωνα µε
την προκήρυξη της Ακαδηµίας,
πρέπει να υποβάλουν έως τις 3300
ΑΑππρριιλλίίοουυ  22000066,, αίτηση συνοδευό-
µενη από βιογραφικό σηµείωµα,
τίτλους σπουδών, φάκελο περιέχο-
ντα σχέδια µελετών ή θεωρητικών
απόψεων, σχέδια εκτελεσθέντων
έργων, φωτογραφίες ή σλάιτς, δη-
µοσιεύµατα του Τύπου κ.ά., που να
αφορά στη δραστηριότητά τους. Ό-
πως επισηµαίνεται, αν κανένας από
τους υποψήφιους δεν κριθεί άξιος
για βράβευση, η Ακαδηµία έχει το
δικαίωµα να απονείµει το βραβείο
σε άλλον, έστω και αν αυτός δεν υ-
πέβαλε αίτηση.

Βάρβαρο…
…γραφειοκρατικό και παντελώς

άχρηστο βάρος, που δεν τιµά τη
∆ηµόσια ∆ιοίκηση της χώρας
µας, χαρακτηρίζει ο ΣΤΕΑΤ την α-
παίτηση της προσκόµισης από τις
κατασκευαστικές εταιρείες στο Ε-
θνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρα-
σης εκατοντάδων πιστοποιητικών,
δηλώσεων και άλλων εγγράφων
(προβλέπονται από την ΚΥΑ
24014/25-10-05), προκειµένου να
εκδοθεί η βεβαίωση για την υπο-
γραφή συµβάσεων για δηµόσια
έργα προϋπολογισµού άνω του ε-
νός εκατοµµυρίου ευρώ.
Πρόκειται για τα…«απόνερα»

του νόµου για το «βασικό µέτο-
χο», που προκαλούν -κατά τον
ΣΤΕΑΤ- πρωτοφανείς καθυστερή-
σεις και γραφειοκρατικές αγκυ-
λώσεις στην υλοποίηση των έρ-
γων. Επισηµαίνει µάλιστα προς
τους υπουργούς Ανάπτυξης και Ε-
πικρατείας κ.κ. Σιούφα και Ρουσ-
σόπουλο (για δεύτερη φορά σε
διάστηµα δύο µηνών) ότι «εάν συ-
νεχίσουν να ισχύουν οι διατάξεις
της ΚΥΑ, τότε η υπογραφή των
δηµοσίων συµβάσεων θα είναι α-
πό αδύνατη έως προβληµατική
προκαλώντας πολύµηνες καθυ-
στερήσεις».
Όπως σηµειώνεται στην επι-

στολή του Συνδέσµου «εκ προ-
φανούς παραδροµής» ζητείται
αυτός ο τεράστιος όγκος των δι-
καιολογητικών, δεδοµένου ότι οι
διατάξεις του νόµου για το βασι-
κό µέτοχο αναφέρονται σε παθη-
τική δωροδοκία ή διαφθορά κλπ.
των υπαλλήλων της αναθέτου-
σας αρχής, γεγονός που µπορεί
ευκολότατα και ταχύτατα να ε-
λεγχθεί και αποδειχθεί µε τα ποι-
νικά µητρώα των υπαλλήλων. Κά-
τι που µπορεί να γίνει µε απλή
βεβαίωση, στην οποία θα αναφέ-
ρεται τυχόν αµετάκλητη καταδίκη
του υποψηφίου σε διαδικασία α-
νάθεσης δηµόσιας σύµβασης για
την τέλεση της αξιόποινης πρά-
ξης της ενεργητικής διαφθοράς.
Ταύτα και αναµένουν.

Σύγχυση…
…και αναπόφευκτα προβλήµατα

δηµιουργεί η πολυνοµία στη χώ-
ρα µας, που επιδεινώνεται από κε-
νά και ασάφειες νόµων σε έκταση
που δεν παρατηρείται σε καµιά
άλλη χώρα, τουλάχιστον της Ευ-
ρώπης. Αυτό υποστήριξε ο εκπρό-
σωπος του ∆ικηγορικού Συλλό-
γου Αθηνών (∆ΣΑ) Θ.  Σχοινάς, κα-
τά την οµιλία του στο συνέδριο
για την «Ηλεκτρονική ∆ηµοκρα-
τία», που διοργάνωσαν από κοι-
νού το Επιστηµονικό Συµβούλιο
για την Κοινωνία της Πληροφο-

ρίας και ο ∆ΣΑ. Όπως ανέφερε, ε-
τησίως στην Ελλάδα -και λογικά
αποτελεί παγκόσµιο ρεκόρ, όπως
είπε- συντάσσονται κάπου 8.500
πάσης φύσης νοµοθετήµατα και
4.500 τροποποιήσεις νόµων (!). 
Μοναδική διέξοδος, στα αδιέξο-

δα που δηµιουργούνται από αυτό
το φαινόµενο, είναι η προσφυγή
σε ηλεκτρονική Τράπεζα Πληρο-
φοριών, όπως είπε, µια δυνατότη-
τα που, όπως είναι γνωστό, παρέ-
χει στους µηχανικούς το ΤΕΕ µέσω
της Τράπεζας Πληροφοριών του.

Φρένο…
…στο φαινόµενο της µετεγκατά-

στασης επιχειρήσεων επιδιώκει να
βάλει έκθεση που υιοθετήθηκε από
την Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου. Προτείνεται, µεταξύ
άλλων, να επιδιωχθεί µε την απαί-
τηση επιστροφής των ενισχύσεων
που λαµβάνουν επιχειρήσεις από
τον κοινοτικό προϋπολογισµό, εφό-
σον αυτές «µεταναστεύσουν» σε
άλλη χώρα εντός επταετίας από
την ηµέρα που έλαβαν τα χρήµατα.
Παράλληλα, προτείνεται οι επιχει-
ρήσεις αυτές να αποκλείονται από

κρατικές επιδοτήσεις στο νέο τόπο
των δραστηριοτήτων τους, αλλά
και από κοινοτικές ενισχύσεις για
διάστηµα επτά ετών. 
Με την ίδια έκθεση η Ολοµέλεια

ζητά να επιταχυνθεί η δηµιουργία
του Ταµείου Παγκοσµιοποίησης της
ΕΕ, µέσω του οποίου θα αντιµετω-
πίζονται οι κοινωνικές και οικονοµι-
κές κρίσεις που προκύπτουν από
τις αναδιαρθρώσεις και τις µετε-
γκαταστάσεις επιχειρήσεων. 
Καθυστερηµένη αντίδραση, αλλά,

έστω, µια κάποια αντίδραση…

Ενεργειακή…
…σύγκλιση Ρωσίας - Κίνας, µε ι-

διαίτερη σηµασία, που συνοδεύε-
ται και από ευρύτερη συνεργασία
των δύο κρατών, επήλθε κατά την
επίσκεψη του Βλαντιµίρ  Πούτιν
στο Πεκίνο, καθώς υπέγραψε συµ-
φωνία µε τον Κινέζο οµόλογό του
Χου  Ζιντάο,  η οποία προβλέπει ότι
σε διάστηµα πέντε ετών θα κατα-
σκευαστούν από την «Gazprom»
δύο αγωγοί, δυνατότητας µεταφο-
ράς 80 δισεκατοµµυρίων κυβικών
µέτρων φυσικού αερίου το χρόνο.
Συνολικά υπογράφηκαν µεταξύ

της Κίνας (δεύτερου µεγαλύτερου
καταναλωτή ενέργειας στον κό-
σµο) και της Ρωσίας (δεύτερου ε-
ξαγωγού αργού πετρελαίου και
πρώτου προµηθευτή φυσικού αε-
ρίου) 15 συµφωνίες, εκ των οποίων
οι τέσσερις αφορούν την ενέρ-
γεια. Ο Πούτιν επιβεβαίωσε, επί-
σης, πως η Ρωσία θα συµµετάσχει
στην κατασκευή νέων πυρηνικών
σταθµών στην Κίνα.
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Το νερό…
…νεράκι, λέει το 18% του παγκό-

σµιου πληθυσµού και περίπου 6.000
άνθρωποι -στην πλειοψηφία τους
παιδιά- πεθαίνουν από αιτίες που
σχετίζονται µε το νερό. Τα δραµατι-
κά αυτά στοιχεία περιείχε το εφετι-
νό µήνυµα του Γ.Γ. του ΟΗΕ ΚΚόόφφιι  ΑΑ-
ννάάνν  για την Παγκόσµια Ηµέρα του
Νερού, στο οποίο ταυτόχρονα επι-
σηµαινόταν η συνεχής κατασπατά-
ληση και υποβάθµιση ενός πόρου
«εκ των ων ουκ άνευ» για την επι-
βίωση.
Σύµφωνα µε τα τελευταία δεδο-

µένα, στις νότιες ακτές της Μεσο-
γείου, µόνο το 60% των αγροτικών
περιοχών έχουν πρόσβαση σε α-
σφαλές πόσιµο νερό, ενώ οι επι-
στήµονες εκτιµούν ότι στο κοντινό
µέλλον το 38% του πληθυσµού της
Μεσογείου θα ζει σε ζώνες µε έ-
ντονη λειψυδρία! 
Την ίδια ώρα, η Ελλάδα, η Βουλ-

γαρία και η Τουρκία, βίωναν στην
περιοχή του Έβρου, για δεύτερη
φορά σε σύντοµο διάστηµα, τις ε-
κτεταµένες καταστροφικές πληµµύ-
ρες, καθώς τεράστιες ποσότητες
νερού αναζητούσαν διέξοδο προς
τη θάλασσα, δίχως καµιά δυνατό-
τητα και πρόβλεψη αξιοποίησής
τους. Γεγονός που στάθηκε αφορµή
για µια ουσιαστική δηµόσια παρέµ-
βαση του ΤΕΕ κατά την Παγκόσµια
Ηµέρα του Νερού. 
Σε ανακοίνωση τονίστηκε η ανα-

γκαιότητα διακρατικής συνεργα-
σίας για την ποιοτική και ποσοτική
διαχείριση των νερών του Έβρου,
που µπορεί να βασιστεί στις αρχές
της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60,
µε την Ελλάδα να αναλαµβάνει
πρωτοβουλίες ασκώντας τη «δι-
πλωµατία των υδάτων». Όπως επι-
σηµαίνει σε έκθεσή της η Μόνιµη Ε-
πιτροπή Περιβάλλοντος και Αειφό-
ρου Ανάπτυξης (ΜΕΠΑΑ) του ΤΕΕ, η
άµεση ενεργοποίηση διακρατικών
συνεργασιών και επιτροπών, οι ο-
ποίες θα επιλαµβάνονται όλων των
θεµάτων που αφορούν στην ποιό-
τητα και την ποσότητα των διακρα-
τικών νερών, µπορεί να γίνει µε τη
συµβολή του ΤΕΕ.

«Κάποιες από τις προτάσεις του
ΤΕΕ είναι δυνατόν να υλοποιηθούν
µε τις έστω και καθυστερηµένα ει-
σαχθείσες ρυθµίσεις που αφορούν
στη διάρθρωση της ∆ιεύθυνσης Υ-

δάτων της Περιφέρειας, στην Ορ-
γάνωση της Κεντρικής Υπηρεσίας
Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων
Έργων, στον τρόπο λειτουργίας
του Εθνικού Συµβουλίου Υδάτων
και στην περιβαλλοντική αδειοδό-
τηση των υδρογεωτρήσεων. Οφεί-
λουµε, ωστόσο, να επισηµάνουµε
µε έµφαση ότι οι ρυθµοί εφαρµο-
γής όλων αυτών είναι απελπιστικά
αργοί» σηµειώνει η Μόνιµη Επιτρο-
πή.

Ο γελοιογράφος µας…
…Αθανάσιος Ευθυµιάδης (που ελ-

πίζουµε στο εξής να έχουµε την τα-
κτική συνεργασία του) είναι Πολιτι-
κός Μηχανικός που σήµερα εργάζε-
ται στη ∆ΕΗ, αλλά έχει µακρά προϋ-
πηρεσία σε τεχνικές εταιρείες και
στο ελεύθερο επάγγελµα.
Η ενασχόλησή του µε τη γελοιο-

γραφία ξεκίνησε το 1993 και έκτοτε
συνεργάστηκε µε εφηµερίδες και πε-
ριοδικά, ενώ συµµετείχε σε πολλές
διεθνείς εκθέσεις και διαγωνισµούς
γελοιογραφίας (Ελλάδα, Κίνα, ΗΠΑ,
Ρωσία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Ρου-
µανία, Ουκρανία, Βουλγαρία, Σουηδία,
Ιράν, Σερβία, Γερµανία, Τουρκία, Πο-

λωνία, Βραζιλία, Ινδία, Βέλγιο, Γαλλία,
Αργεντινή, Κορέα), έχοντας τιµηθεί
µε 17 βραβεία και άλλες τιµητικές
διακρίσεις, µεταξύ των οποίων και το

τρίτο βραβείο
«Ειρήνης και Φι-
λίας Αµπτή Ιπε-
κτσή» (1994-95).
Η Ακαδηµία

Χιούµορ της Ι-
σπανίας τον έχει
συµπεριλάβει

στο Λεξικό Σύγχρονων Χιουµορι-
στών Εικαστικής του 20ού αιώνα και
έχει επιλέξει έργα του για το Μου-
σείο Εικαστικού Χιούµορ της ΕΕ.

Αθανάσιος Ευθυµιάδης 

Η  γη  σε…  καθεστώς  λειψυδρίας

Η  Τ.V.  …συσπειρώνει
Αθανάσιος Ευθυµιάδης 


