
…και παραλία σε καθεστώς επα-
να-οριοθέτησης, µε σχέδιο νόµου
που έχει ετοιµάσει το υπουργείο
Οικονοµίας.
Κατά τις πληροφορίες, προωθεί-

ται η δηµιουργία εκµεταλλεύσιµων
παραθαλάσσιων εκτάσεων, η νοµι-

µοποίηση αυθαιρεσιών του παρελ-
θόντος και η εκχώρηση ορισµένων
εκτάσεων για εκµετάλλευση από
την ιδιωτική πρωτοβουλία. Κατά τις
ίδιες πληροφορίες, µε το σχέδιο
νόµου καθορίζονται συνοπτικές

διαδικασίες για τον καθορισµό της
ζώνης του αιγιαλού και της παρα-
λίας, που θα γίνει µε τη χρήση δο-
ρυφορικών ή αεροφωτογραφιών
«φωτοερµηνευτικής τηλεσκοπή-
σεως» και όχι µε αυτοψία, όπως
γίνεται έως τώρα για ολόκληρο το
µήκος των ελληνικών ακτών, που
υπολογίζονται σε 16.000 χιλιόµε-

τρα, προκειµένου να α-
πελευθερωθούν τερά-
στιες εκτάσεις για επι-
χειρηµατική και τουρι-
στική ανάπτυξη.
Θυµίζουµε ότι, µε το

νόµο του 2001, έγινε το
πρώτο βήµα για τη µεί-
ωση της έκτασης του
αιγιαλού µέχρι το ση-
µείο που βρέχεται από
τη θάλασσα «από τις
µεγαλύτερες και συνή-
θεις αναβάσεις των κυ-
µάτων της», αντίθετα
δηλαδή µε τα έως τότε
και από το 1940 αποδε-
κτά ότι ο αιγιαλός ορί-

ζεται µε βάση «τη µέγιστη ανάβα-
ση του χειµερίου κύµατος». Τώρα
επιχειρείται το δεύτερο βήµα µε
τον περιορισµό του σε ζώνη ξηράς
που βρέχεται από θάλασσα έως
τα 30 µέτρα.
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Πάρκο…

Έκπτωση…

Πολύπαθο…

∆ιορισµό… Παραίτηση…

…έκτασης 4.000 στρεµµάτων θα
δηµιουργηθεί στο Ελληνικό, ξεκα-
θάρισε ο υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Γιώρ-
γος  Σουφλιάς,  τονίζοντας πως δεν
θα δεχθεί µείωση της έκτασης αυ-
τής για άλλες χρήσεις. Αφορµή
στάθηκαν ορισµένα δηµοσιεύµατα,
αλλά και η ολοκλήρωση της µελέ-
της για την περιοχή.
Παράλληλα, διέψευσε ότι δόθη-

καν 800 στρέµµατα στην  «Ολυ-
µπιακά Ακίνητα ΑΕ», αναφέροντας
ότι στην εταιρεία έχουν εκχωρη-
θεί µόνο 80 στρέµµατα, η έκταση,
δηλαδή που καταλαµβάνουν οι α-

θλητικές εγκαταστάσεις και τίπο-
τα περισσότερο.
Πρόσθεσε, τέλος, ότι τις επόµε-

νες ηµέρες θα παρουσιάσει ανα-
λυτικά την πρόταση, καθώς µαζί
µε τη µελέτη, ολοκληρώθηκε και
η οριστική µελέτη του οδικού άξο-
να που θα ενώνει την Ποσειδώνος
µε την περιφερειακή οδό Υµηττού
(θα προεκταθεί από την Καισαρια-
νή), αλλά και τη νέα οδό που θα ε-
νώσει µε την Αττική Οδό (µέσω
σήραγγας Υµηττού), καθώς και τις
τροποποιήσεις που θα γίνουν επί
της λεωφόρου Ποσειδώνος στο ύ-

…δαπανών έως 20% για την αγο-
ρά ηλιακών συλλεκτών και την ε-
γκατάσταση ανανεώσιµων πηγών ε-
νέργειας αποφάσισε η Κυβερνητική
Επιτροπή. Παράλληλα διευρύνεται
(από 500 στα 700 ευρώ) η έκπτωση
δαπάνης για την εγκατάσταση φυσι-
κού αερίου. Οι ρυθµίσεις θα συµπε-

ριληφθούν στο φορολογικό νοµο-
σχέδιο και θα ισχύσουν από 1-1-2007,
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανά-
πτυξης ∆ηµήτρης  Σιούφας.
Ασφαλώς µέτρα που κινούνται

στη σωστή κατεύθυνση, ιδίως τώρα
που η τιµή του πετρελαίου τραβά
την ανηφόρα.

…(15 χρόνια καθυστέρηση και 34
ενστάσεις στον τελευταίο διαγωνι-
σµό) το έργο του Μετρό Θεσσαλο-
νίκης, επιτέλους µπαίνει στις
…«ράγες» της κατασκευής του ε-
ντός του Μαίου, µετά την υπογρα-
φή της σύµβασης. 
Το έργο, το οποίο ανέλαβε η

κοινοπραξία ΑΕΓΕΚ - ΙΜΡRΕGΙLΟ -
ΑΝSΑLDΟ Τ.S.F. - SΕLΙ -
ΑΝSΑLDΟΒRΕDΑ, υπολογίζεται να
ολοκληρωθεί σε 6,5 χρόνια, καθώς

αφορά 9,6 χιλιόµετρα Μετρό και 13
σταθµούς. Υπολογίζεται ότι θα ε-
ξυπηρετεί 250.000 επιβάτες ηµερη-
σίως. Ο συνολικός προϋπολογι-
σµός του έργου είναι 1,1 δισεκα-
τοµµύριο ευρώ και η χρηµατοδό-
τησή του είναι εξασφαλισµένη από
το Γ΄ ΚΠΣ και από εγκεκριµένο δά-
νειο από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων. Την επίβλεψη κατα-
σκευής έχει αναλάβει η «Αττικό
Μετρό ΑΕ»

…δύο επιπλέον µελών στο ∆Σ του
Ινστιτούτου Οικονοµίας Κατασκευών
(ΙΟΚ) αποφάσισε ο υπουργός ΠΕΧΩ-
∆Ε. Εποπτευόµενος από το υπουργείο
Οργανισµός είναι, λογικό να ορίζεται
η πλειοψηφία των µελών του ∆.Σ. από
αυτό, σκέφτηκε και κατέθεσε τη σχετι-
κή διάταξη στο νοµοσχέδιο για το
Κτηµατολόγιο. Ελπίζουµε αυτό να µην
επηρεάσει και το δηµιουργικό (έως
τώρα) έργο του.

…από την «Κτηµατολόγιο ΑΕ» 
υπέβαλε ο διευθύνων σύµβουλος
της εταιρείας Χρήστος  Σταύρου,
επικαλούµενος «προσωπικούς
λόγους». Μια αποχώρηση που γί-
νεται σε περίοδο που ο υπουρ-
γός ΠΕΧΩ∆Ε προωθεί το νοµο-
σχέδιο για το Κτηµατολόγιο, το
οποίο µε τη σειρά του θα ανοίξει
και πάλι τις διαδικασίες κτηµατο-
γράφησης.

Αιγιαλός…



…σπέρνει ακόµη και σήµερα το
τροµοκρατικό κτύπηµα της 11ης Σε-
πτεµβρίου στους ∆ίδυµους Πύργους
της Νέας Υόρκης. Κατά τον ιατροδι-
καστή του Νιου Τζέρσεϊ ο θάνατος α-
στυνοµικού που παρουσίασε νόσο
του αναπνευστικού  «συνδέεται άµε-
σα» µε την τοξική σκόνη που εισέ-
πνευσε όταν εργαζόταν στο
Ground Ζero. 
Σε λίστα που συνέταξε το

«Μount Sinai Μedical Center»
(κατά βάση αντικαρκινικό κέ-
ντρο) υπάρχουν 16.000 περιπτώ-
σεις εκ των οποίων οι 8.000 α-
παιτούν θεραπεία. Επιπλέον, έ-
χει καταγραφεί ότι 7.000 πυρο-
σβέστες παρουσίασαν σειρά
προβληµάτων υγείας, συνεπώς
συνολικά φθάνουµε στις 15.000
περιπτώσεις. Τα περισσότερα
από τα θύµατα εστάλησαν
στους ∆ίδυµους Πύργους για
να βοηθήσουν στο έργο της α-
νεύρευσης επιζώντων. Άλλοι
πήγαν εθελοντικά και πολλοί έ-
τυχε να ζουν ή να εργάζονται
στην ευρύτερη περιοχή. Οι τελευταί-
οι νιώθουν απογοητευµένοι έως και
προδοµένοι από την κυβέρνηση, κα-
θώς τις ηµέρες που ακολούθησαν
τις επιθέσεις, ο επικεφαλής της Υπη-

ρεσίας Περιβαλλοντικής Προστασίας
(ΕΡΑ) δήλωσε ότι από τις µετρήσεις
προέκυψε ότι ο αέρας είναι ασφα-
λής. Με αυτή τη διαβεβαίωση οι Αρ-
χές άνοιξαν, µάλιστα, εκ νέου τη Γου-
όλ Στριτ, γεγονός που θεωρήθηκε
την εποχή εκείνη µεγάλη τόνωση η-
θικού για ένα πληγωµένο έθνος.
Τον περασµένο µήνα δικαστής χα-

ρακτήρισε τις διαβεβαιώσεις της Υ-

πηρεσίας Περιβαλλοντικής Προστα-
σίας παραπλανητικές και τα οµο-
σπονδιακά δικαστήρια επέτρεψαν
την υποβολή µήνυσης κατά των συ-
γκεκριµένων Αρχών.

…«πολυτελείας» απέκτησε η
ελληνική πρωτεύουσα (και όχι µό-
νο) εξαιτίας των καταλυτών των
ΙΧ αυτοκινήτων και των συχνών,
εφέτος, βροχοπτώσεων. Οι επι-
στήµονες του Πανεπιστηµίου της
Αθήνας και του Εργαστηρίου Οι-
κολογίας του Γεωπονικού Πανεπι-
στηµίου, ανίχνευσαν σε διάφορα
σηµεία του λεκανοπεδίου (Γλυφά-
δα, Θρακοµακεδόνες, Πεντέλη,
Ζωγράφου και σε µεγαλύτερες
συγκεντρώσεις στο κέντρο της Α-
θήνας, στα Πατήσια, στο Πεδίον
του Άρεως και τα Ιλίσια) τους ρύ-
πους «νέας γενιάς», πλατίνα, πα-
λάδιο, ρόδιο, ιρίδιο, όσµιο, ρουθή-
νιο, προϊόν, όπως τονίζουν των
κακοσυντηρηµένων καταλυτών. 

Οι ρύποι αυτοί θεωρούνται ε-
ξαιρετικά τοξικοί. Προκαλούν αλ-
λεργίες, άσθµα, προβλήµατα στα
νεφρά και την καρδιά. Σε έκθεσή
της η Greenpeace αναφέρει µάλι-
στα ότι η «νέα» όξινη βροχή
πλήττει και τα φυτά. Έχουν εµφα-
νιστεί και σε άλλες µεγαλουπό-
λεις του κόσµου, αλλά µόνο στην
Πόλη του Μεξικού κατεγράφησαν
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις από
αυτές που µέτρησαν οι επιστήµο-
νες στο Λεκανοπέδιο. Πόλεις ό-
πως η Νάπολη, η Ρώµη, η Νέα
Υόρκη, η Φρανκφούρτη έχουν κα-
λύτερες επιδόσεις, επειδή σ’ αυ-
τές γίνονται αυστηροί έλεγχοι
για τη συντήρηση των καταλυτι-
κών αυτοκινήτων.

…κοστίζει ακριβά, ακόµη και όταν
είναι ιδιόκτητη. Αυτό προέκυψε α-
πό έρευνα των Οικογενειακών
Προϋπολογισµών της Εθνικής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας, σύµφωνα µε
τα στοιχεία της οποίας οι δαπάνες
για κατοικία φθάνουν το 8,1% για
τα νοικοκυριά που διαµένουν σε ι-
διόκτητη ή παραχωρηµένη δωρεάν
κατοικία και σε 20,7% για τα νοικο-
κυριά που διαµένουν σε ενοικια-
σµένη κατοικία. Το µεγαλύτερο πο-
σοστό (47,7%) των δαπανών για την
ιδιόκτητη κατοικία ξοδεύεται σε
καύσιµα και φωτισµό και ακολου-

θούν η συντήρηση και οι επισκευές
(28,1%). Για τα νοικοκυριά που δια-
µένουν σε ενοικιασµένη κατοικία,
το µεγαλύτερο ποσοστό (75,9%)
της δαπάνης καταγράφεται σε έξο-
δα ενοικίου, ενώ το 13,3% δαπανά-
ται για καύσιµα και φωτισµό.
Αξιοσηµείωτο είναι ότι περίπου

το 68% των ελληνικών νοικοκυ-
ριών διαθέτει ιδιόκτητη κατοικία
χωρίς οικονοµικές υποχρεώσεις,
όπως δάνεια και υποθήκη. Ποσο-
στό 10% είναι ιδιοκτήτες κατοικιών
µε δάνειο ή υποθήκη, ενώ ποσοστό
15,9% ενοικιάζει την κατοικία του.
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Η κατοικία…

Ρύπους…

Αθανάσιος Ευθυµιάδης

Ο  Μάιος  µας  έφτασε,  εµπρός  για  την  εξοχή…

Το θάνατο…


