
…στην προσέλκυση ξένων επεν-
δύσεων η χώρα µας κατά την εκτί-
µηση της Παγκόσµιας Τράπεζας,
την ίδια ώρα που αποκαλύπτεται
ότι το 2005 οι εκροές κεφαλαίων
ξεπέρασαν τις εισροές κατά 212,3
εκατοµµύρια ευρώ, όταν το 2004

και το 2003 οι εισροές ήσαν ανώ-
τερες κατά 1.088,4 και 585,9 εκα-
τοµµύρια ευρώ, σύµφωνα µε τα
στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
Η Ελλάδα είναι η δυσκολότερη

χώρα της Ευρώπης για να «κάνει
δουλειές» κάποιος, αναφέρει η έκ-
θεση της Παγκόσµιας Τράπεζας.
Εκτίµηση που ενσωµατώνεται και
στην έκθεση του Κέντρου για τις
Ευρωπαϊκές Μεταρρυθµίσεις, στην
οποία επισηµαίνεται ότι ως χώρα
δεν έχουµε επιτύχει ούτε έναν α-
πό τους στόχους της (αµφιλεγό-
µενης για πολλούς) «ατζέντας της
Λισαβόνας». 

…µπορεί να µας πέφτει κάπως
µακριά, αλλά µε τα περιβαλλοντι-
κά προβλήµατα αποστάσεις δεν υ-
πάρχουν. Άρα µας αφορά άµεσα η
εκτίµηση που δηµοσιοποίησαν ε-
ρευνητές µέσω του βρετανικού πε-
ριοδικού «Νature», ότι το 40% του
δάσους που περιβάλλει τον ποτα-
µό θα έχει εξαφανιστεί µέχρι το
2050, εάν δεν ληφθούν µέτρα που
να εµποδίσουν την καταστροφή ό-
χι µόνον των δηµοσίων, αλλά και
των ιδιωτικών εδαφών.

Η καταστροφή επέρχεται µε την
επέκταση της κτηνοτροφίας και
της παραγωγής σόγιας στην πε-
ριοχή, που οδηγεί επίσης στην κα-
τασκευή δρόµων. Παράλληλα µε
την αποψίλωση, κινδυνεύει το ένα
τέταρτο των 383 ειδών θηλαστι-
κών που κατοικούν στην περιοχή.
Κατά τους ερευνητές πρέπει να ε-
πεκταθούν οι ζώνες προστασίας
του δάσους του Αµαζονίου για να
σωθεί και το περιφερειακό οικο-
σύστηµα, αλλά και αυτό καθεαυτό
το τροπικό δάσος, η ύπαρξη του ο-
ποίου επιδρά σε όλο τον πλανήτη.

…ακούσαµε για την περιφερειακή
ανάπτυξη κατά την πρόσφατη εκτός
ηµερησίας διάταξης συζήτηση στη
Βουλή, µεταξύ πολιτικών αρχηγών,
καθώς ο χρόνος… υποκλάπηκε από
τις υποκλοπές και τη δηµοσιονοµική
απογραφή, αλλά και τις τηλεοπτικής
αντίληψης «ατάκες», ώστε να εξα-
σφαλίσουν οι οµιλητές κάποια δευ-
τερόλεπτα δηµοσιότητας στα κε-
ντρικά δελτία «ειδήσεων».
Στον ελάχιστο -αναλογικά- χρόνο

που διατέθηκε για τα έργα και την
ανάπτυξη στην περιφέρεια, την τιµη-
τική του είχε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ,
καθώς ο αρχηγός της Αξιωµατικής
Αντιπολίτευσης, Γεώργιος  Παπαν-
δρέου,  επικαλέστηκε αποστροφή
πρόσφατης οµιλίας του Γιάννη  Αλα-

βάνου  («ο κατασκευαστικός κόσµος
της χώρας βίωσε το προηγούµενο
διάστηµα τη χειρότερη, εδώ και πολ-
λά χρόνια, περίοδο») για να ανα-
φερθεί στη δραστική περικοπή του
Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύ-
σεων, ενώ ο Πρωθυπουργός, Κων-
σταντίνος  Καραµανλής,  αναφερόµε-
νος στην ίδια αποστροφή δέχτηκε
ότι «πράγµατι είχε κάµψη ο κλάδος
το 2004 και το πρώτο διάστηµα του
2005», προσθέτοντας: «Γιατί όλα τα
έργα που δηµοπρατήθηκαν από το
2003 και µετά είχαν µπλοκαριστεί ε-
ξαιτίας του αµαρτωλού µαθηµατικού
τύπου µέχρι το τέλος του 2004».
Το ζήτηµα, ωστόσο, δεν είναι η

ορθότητα της εκτίµησης, αλλά το
ξεπέρασµα των προβληµάτων. Και
επ’ αυτού η Περιφέρεια βρίσκεται εν
αναµονή…

…του Οργανισµού Εργατικής Κα-
τοικίας (ΟΕΚ) αναλαµβάνει ο Γενικός
Γραµµατέας του ΤΕΕ, Πολιτικός Μη-
χανικός Θεόδωρος  ∆ραγκιώτης,
που έχει µακρά υπηρεσία στις κατα-
σκευές δηµόσιων κτιρίων, ως στέ-
λεχος του Οργανισµού Σχολικών
Κτιρίων.
Ο ΟΕΚ είναι ο µεγαλύτερος κα-

τασκευαστής κατοικιών στη χώρα
µας, τα προγράµµατά του, που βρί-
σκονται σε εξέλιξη, καλύπτουν όλη

τη χώρα και αρκετά από αυτά θεω-
ρούνται πρότυπα. Είναι, αναµφισβή-
τητα, ένας απαιτητικός οργανισµός,

αλλά ο Θεόδωρος είναι χαλκέντε-
ρος. Του ευχόµαστε κάθε επιτυχία.
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Πρόεδρος…
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Ουραγός…

Πυρηνικά…

Ελάχιστα…

Ο Αµαζόνιος…

…διπλωµατικά «παιχνίδια»
ξεκινά η Άγκυρα µε τον Καναδά,
τη Βρετανία, τη Γαλλία και τις Η-
ΠΑ, χωρίς να αποκλείεται να
ενδώσουν σύντοµα στις επιδιώ-
ξεις της η Ρωσία και η Ιαπωνία.
Όλα αυτά τα κράτη θα τα βάλει
να ανταγωνίζονται σκληρά προ-
κειµένου να εξασφαλίσουν κά-
ποιους από τους πέντε πυρηνι-
κούς σταθµούς ενέργειας που
-κατά την ανακοίνωσή της- σκο-
πεύει να εγκαταστήσει στο έ-
δαφός της. Και επειδή τα λεφτά
είναι πολλά, θα επιχειρήσει το
παζάρι και να κρατήσει και να
ενταθεί, ώστε -κατά την προ-
σφιλή µέθοδο της τουρκικής δι-
πλωµατίας- να αποκοµίσει και
πολιτικά οφέλη στο διεθνή χώ-
ρο.
Που σηµαίνει ότι η ελληνική

αντίδραση µε τα περιβαλλοντι-
κά επιχειρήµατα, θα πρέπει να
καταστεί εξόχως πειστική και
…διεισδυτική στα διεθνή φόρα,
αν δεν θέλουµε στη γειτονιά
µας ένα µελλοντικό πυρηνικό
ατύχηµα, κατά βάση, εξαιτίας
του σεισµικού κινδύνου.

Της νύχτας…
…τα κέντρα διασκέδασης που

λειτουργούσαν χωρίς να τηρού-
νται ακόµη και στοιχειώδεις κανό-
νες (π.χ. πυρασφάλειας) και µε ά-
δειες που κατά «περίεργο» τρόπο
είχαν εκδοθεί, δεν είναι απλώς
µια σκανδαλώδης υπόθεση, που
ήρθε στο φως της δηµοσιότητας
µε πρωτοβουλία δηµοτικών συµ-
βούλων του ∆ήµου Αθηναίων. Εί-
ναι η «κορυφή του παγόβουνου»
µιας σταθερά συνεχιζόµενης πο-
λιτικής πρακτικής, που κυριαρχεί-
ται από τους «νόµους της νύ-
χτας». 
Η ευθύνη, πάντως, της Αυτοδιοί-

κησης (στην οποία ανήκει η αρµο-
διότητα) δεν εξαντλείται στην α-
ποκάλυψη, αλλά και στη θεραπεία
µιας απαράδεκτης κατάστασης,
πριν συµβεί (το απευκταίο) να θρη-
νήσουµε ανθρώπινα θύµατα λόγω
της ακαταλληλότητας των κτιρίων.



…µεταξύ 115 κρατών σε παγκό-
σµιο επίπεδο, βρίσκεται η Ελλάδα
σε ό,τι αφορά τη χρήση της πλη-
ροφορικής για την ανάπτυξη. Ειδι-
κότερα, η χώρα µας καταλαµβάνει
την 43η θέση στη Λίστα Αξιολόγη-
σης ∆ικτυακής Ετοιµότητας για το
έτος 2005 (Νetworked Readiness
Ιndex Rankings 2005), που εκδίδει
κάθε έτος το Παγκόσµιο Οικονο-
µικό Φόρουµ, µια λίστα που απο-
τελεί τµήµα της Παγκόσµιας Έκθε-
σης για την Πληροφορική (Global
Ιnformation Τechnology Report) και
προσδιορίζει την τάση των χωρών

σε ό,τι αφορά την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρει η
χρήση της πληροφορικής για ανά-
πτυξη και αυξηµένο ανταγωνισµό.
Η συγκρότηση της λίστας λαµβά-
νει υπόψη τρεις βασικούς παράγο-
ντες: το µακροοικονοµικό παράγο-
ντα, το θεσµικό περιβάλλον και
τις υποδοµές πληροφορικής που
διαθέτει η κάθε χώρα, καθώς και
την ετοιµότητα των κυβερνήσεων,
των εταιρειών και των ιδιωτών να
χρησιµοποιήσουν την πληροφορι-
κή και την ουσιαστική χρήση των
πιο εξελιγµένων συστηµάτων της
πληροφορικής και της τεχνολο-
γίας των τηλεπικοινωνιών. 
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43η…

Στα ύψη…

Μακράν ηµών…

…τραβούν οι κατασκευές ανά τον
κόσµο. Τον υψηλότερο τηλεπικοινω-
νιακό πύργο του κόσµου σχεδιάζουν
να κατασκευάσουν έως το 2011, έξι
τηλεοπτικά δίκτυα της Ιαπωνίας, δα-

πανώντας 420 εκατοµµύρια δολάρια.
Όµως, παρά τα 600 µέτρα του, ο νέ-
ος πύργος του Τόκιο θα υπολείπεται
του «Μπουρζ Ντουµπάι», του Πύρ-
γου του Dubai, ένα συγκρότηµα πο-
λυτελών διαµερισµάτων και γραφεί-

ων που αναµένεται να ολοκληρωθεί
το 2008, µε ύψος 800 µέτρα!
Μπροστά στη νέα κατασκευή, ο

σηµερινός Πύργος του Τόκιο, το νο-
σταλγικό έµβληµα του Τόκιο, ύψους

333 µέτρων, θα φαί-
νεται σα νάνος. Ο
Πύργος του Τόκιο,
µια πορτοκαλί ατσά-
λινη κατασκευή, που
παραπέµπει στον
Πύργο του Άιφελ, ο-
λοκληρώθηκε το
1958 και αποτελεί
σύµβολο του οικονο-
µικού θριάµβου της
Ιαπωνίας µετά τον Β’
Παγκόσµιο Πόλεµο.
Σήµερα, η υψηλό-

τερη αυτοϋποστηρι-
ζόµενη κατασκευή εί-
ναι ο τηλεπικοινωνια-
κός πύργος CΝ στο
Τορόντο, ενώ ο πύρ-
γος της ΚΗΤΙ-ΤV στη
Βόρειο Ντακότα, µπο-
ρεί να είναι ακόµη υ-

ψηλότερος, 629 µέτρα, ο οποίος, ό-
µως, στηρίζεται από καλώδια. Ως
προς τα κτίρια, παραµένει υψηλότε-
ρο το Τaipei 101, που ξεπερνά τα 500
µέτρα. 

Αθανάσιος Ευθυµιάδης 

Στράτα-στρατούλα  στο  δρόµο  της  Πληροφορικής

…η πρόθεση που µας αποδίδει
το οµότιµο µέλος του ΤΕΕ Πολι-
τικός Μηχανικός Λ.  Κ.  Στυλιανό-
πουλος µε επιστολή του (ότι κά-
ποια δηµοσιεύµατά µας «θίγουν
βαθύτατα τις οποιεσδήποτε
θρησκευτικές ή κοινωνικές πε-
ποιθήσεις των µελών του ΤΕΕ»),
µε αφορµή το σηµείωµα (Ε.∆.
13.3.2006) για την ανέγερση ενός
παρεκκλησίου στην Αγία Λαύρα
-εγγύτατα της ιστορικής εκκλη-
σίας του 17ου αιώνα- που προ-
κλήθηκε από (άλλη) επιστολή
µέλους του ΤΕΕ.
Οι πράξεις των ανθρώπων

(πιστεύουµε) δεν χρεώνονται
στο Θεό, όπως και οι αποφάσεις
των εκκλησιαστικών αρχών επ’
ουδενί µειώνουν τη θρησκεία.
Ως προς το ερώτηµα που µας

θέτει αν η ανέγερση του κτίσµα-
τος στην Αγία Λαύρα είναι πα-
ράνοµη ή όχι, διευκρινίζουµε ότι
ταιριάζει στην περίπτωση το
γνωστό (για το ποτήρι) ερώτη-

µα: µισοάδειο ή µισογεµάτο;
Κατά την Εκκλησία είναι νόµι-

µο κάθε κτίσµα (ακόµη και συ-
γκροτήµατα κτιρίων) που απο-
φασίζει να ανεγείρει, καθώς η ά-
δεια εκδίδεται από τη «ναοδο-
µία», µια παράπλευρη προς την
Πολεοδοµία υπηρεσία που έχει
επιτρέψει η Πολιτεία να λει-
τουργεί (αρχικώς µε Μεταξικό
νόµο και στη συνέχεια µε το Ν.
590/1977).
Κατά το ΤΕΕ -και πλήθος πο-

λιτών- σε µια ευνοµούµενη Πο-
λιτεία, δεν µπορεί να υφίσταται
το… δισυπόστατο στις υπηρεσίες
που εγκρίνουν οικοδοµικές άδει-
ες, καθώς αυτό έχει οδηγήσει σε
πολλές (και σοβαρές) παρανο-
µίες. Γι’ αυτό και το αίτηµα του
ΤΕΕ είναι η κατάργηση της «να-
οδοµίας» µε αφορµή το νέο
σχέδιο νόµου για την έκδοση οι-
κοδοµικών αδειών, όταν αυτό
κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση. 


