
...αποδεκτό είναι πλέον ότι η
επένδυση στην παιδεία είναι η
πλέον αποδοτική µακροπρόθε-
σµη επένδυση που ένα κράτος
µπορεί να κάνει για το µέλλον
του.  Αυτό επιβεβαιώνεται από
τα παραδείγµατα χωρών διαφο-
ρετικών µεγεθών και προσανα-
τολισµών, όπως η Ιρλανδία, τα
σκανδιναβικά κράτη, η Ινδία, κλπ.,
που όλες έχουν το κοινό χαρα-
κτηριστικό της γενναιόδωρης,
σε σχέση µε τις οικονοµικές
τους δυνατότητες, χρηµατοδό-
τησης της Παιδείας». 

Tα λέγαµε εµείς (ως TΕΕ),
αλλά σηµασία έχει ότι τα λέει
τώρα και η Επιτροπή του ΕΣΥΠ
στο τελικό πόρισµα που υπο-

βλήθηκε στην υπουργό Παιδεί-
ας. Λέει και άλλα η Επιτροπή,
που τόσο το TΕΕ, όσο και τα
Πολυτεχνεία της χώρας υπο-

στήριζαν εδώ και χρόνια. Όπως
ότι:

«Προγράµµατα πενταετούς
διάρκειας, ενιαίας και αδιάσπα-

στης δοµής, θετικο-εφαρµο-
σµένα (τεχνολογικά) µε προχω-
ρηµένου επιπέδου µαθήµατα
(π.χ., Μηχανικοί, Γεωπονικές
Σχολές) οδηγούν στην αναγνώ-
ριση του διπλώµατος ως Μετα-
πτυχιακού τίτλου, συνήθως ∆ί-
πλωµα Μεταπτυχιακών Σπου-
δών» (δηλαδή master κατά τους
αγγλοσάξονες).
Φυσικά, υπάρχουν και κάποι-

ες άλλες προτάσεις της Επι-
τροπής, που δεν µας βρίσκουν
σύµφωνους (µερικώς ή καθολι-
κώς).
Σηµασία, πάντως, έχει πως η

συµµετοχή του TΕΕ στις συνε-
δριάσεις του ΕΣΥΠ επηρέασε
προς θετική κατεύθυνση τις συ-
ζητήσεις και την αποτύπωση
στο πόρισµα ορισµένων σηµα-
ντικών απόψεων.
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«Παγκοσµίως...

Γυναίκες… Ιστορία…
…όλο και περισσότερες, στην ανερ-

γία, διαπιστώνει και νέα έρευνα του
Iνστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ. Πάνω
από το 1/4 του εργατικού δυναµικού
των νέων γυναικών είναι άνεργες
(26,5%), ποσοστό που είναι 1,4 φορές
µεγαλύτερο του µέσου ποσοστού α-
νεργίας των νέων και υπερδιπλάσιο
του αντίστοιχου των νέων ανδρών
(12,5%). Εκτός αγοράς εργασίας (µη ε-
νεργός πληθυσµός) βρίσκεται το
46,4% των νέων (15-29 ετών), ενώ οι
νέες γυναίκες αναλογούν πολύ πάνω
από το ήµισυ των εκτός αγοράς ερ-
γασίας (55,1%). Ο κύριος όγκος των νέ-
ων που βρίσκεται εκτός αγοράς εργα-
σίας είναι απόφοιτοι της δευτεροβάθ-
µιας εκπαίδευσης (86%), το 8,7% της
πρωτοβάθµιας και µόλις το 4,7% της
τριτοβάθµιας. 
Οι µελετητές των στοιχείων διατυ-

πώνουν την άποψη ότι αυτά είναι απο-
τέλεσµα της αναντιστοιχίας που δια-
πιστώνεται µεταξύ δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης και απαιτήσεων αγοράς
εργασίας.

…καθηµερινής (ελληνικής) τρέ-
λας, θα µπορούσε να τιτλοφορη-
θεί, η «Οδύσσεια 19 ετών για έ-
ναν τοίχο» που κατέγραψε ο δη-
µοσιογράφος της εφηµερίδας
«Έθνος» Αλέξανδρος  Αυλωνί-
της* και την οποία µεταφέρουµε
αυτούσια και άνευ σχολίων:

«Η υπόθεση για την οποία κα-
ταδίκασε το Ευρωδικαστήριο τη
χώρα και αποτελεί µνηµείο α-
δράνειας και αδιαφορίας των
αρµόδιων κρατικών Αρχών ξεκί-
νησε το 1987 µε την ανέγερση ε-
νός τοιχίου παράνοµα στη Φολέ-
γανδρο, όπως διαπίστωσαν πο-
λεοδοµικές υπηρεσίες και ανώ-
τατα δικαστήρια. Όµως επί 19
χρόνια ένα “αόρατο χέρι” κρατά
ανέπαφο το αυθαίρετο κτίσµα.
Η “οδύσσεια” ξεκίνησε µε κα-

ταγγελίες και αυτοψίες αστυνο-
µικών, πολεοδοµικών υπαλλή-
λων κλπ., που διαπίστωσαν ότι
παράνοµα επεκτάθηκε ένα µικρό
τοιχίο, πίσω από µια “βαρκαδιά”,

που µετατράπηκε σε κατοικία. Ύ-
στερα από ενστάσεις, αιτήσεις
κλπ. νοµιµοποιήθηκε το 1991 ο
αυθαίρετος τοίχος, αλλά την ε-
πόµενη χρονιά έπειτα από νέες
καταγγελίες η Πολεοδοµία τον
έκρινε κατεδαφιστέο και χρειά-
στηκαν 2 χρόνια για να εγκρίνει
η Nοµαρχία το κονδύλι κατεδά-
φισης. Η απόρριψη προσφυγών
του ιδιοκτήτη του παράνοµου
τοιχίου, ακυρώθηκε προσωρινά
για τυπικούς λόγους (µη νόµιµη
συµµετοχή 1 µέλους στο συµ-
βούλιο Πολεοδοµίας), αλλά επι-
βεβαιώθηκε πάλι η παρανοµία
µε νόµιµη σύνθεση, ο περιφερει-
άρχης συµφώνησε ότι πρόκειται
για αυθαίρετο και κατεδαφιστέο
το 1996, όπως και ο υπουργός
ΠΕXΩ∆Ε, που απέρριψε την ίδια
χρονιά σχετική ένσταση, κρίνο-
ντας ότι έχουν εξαντληθεί όλα
τα ένδικα µέσα και η απόφαση
κατεδάφισης είναι αµετάκλητη. 
Με επιστολή του ΥΠΕXΩ∆Ε

ζητήθηκε στις 28-5-97 η κατεδά-
φιση, αλλά έναν χρόνο αργότε-
ρα το Πολεοδοµικό Γραφείο Θή-
ρας δήλωσε αδυναµία, γιατί δεν
διαθέτει συνεργείο και ύστερα
από έναν µήνα ανέτρεψε εν µέ-
ρει την τελεσίδικη απόφαση! Tο
ΥΠΕXΩ∆Ε µε νέα επιστολή επέ-
στησε την προσοχή στην Πολεο-
δοµία ότι η απόφαση ήταν τελε-
σίδικη και η κατεδάφιση υποχρε-
ωτική, ακυρώνοντας την προ-
σπάθεια µερικής ανατροπής το
1999. Tο ΣτΕ, όπου προσέφυγε ο
ιδιοκτήτης του τοιχίου, επιβεβαί-
ωσε το 2002 ότι είναι τελεσίδικα
παράνοµο και κατεδαφιστέο. Ό-
µως η κρατική αδράνεια συνεχί-
στηκε και η καταγγέλλουσα ανα-
γκάστηκε να καταφύγει στο Ευ-
ρωδικαστήριο, που καταδίκασε
την αδιαφορία της κρατικής µη-
χανής».

* 3/5/2006



...διπλωµατούχους µηχανικούς
(δηµοσιεύουν, µάλιστα, αγγελίες
στο Ε.∆.) αλλά δεν βρίσκουν αντα-
πόκριση. Αυτό το παράπονο εξέ-
φρασαν επικεφαλής ελληνικών κα-
τασκευαστικών εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στα αραβικά κρά-
τη, προς τον Πρόεδρο του TΕΕ
Γιάννη  Αλαβάνο,  κατά την πρόσφα-
τη επίσκεψή του στην περιοχή.
Αντίστοιχα, κυβερνητικοί παρά-

γοντες και κρατικοί λειτουργοί των
τριών κρατών (Σαουδική Αραβία,
Κατάρ και Μπαχρέιν), επανειληµµέ-
νως διατύπωσαν το αίτηµα για δι-
πλωµατούχους µηχανικούς που
µπορούν να αναλάβουν το man-
agement έργων και προγραµµά-
των, δείχνοντας σαφώς την προτί-
µησή τους προς τους Έλληνες.

«Για ποια ανεργία µιλάτε...» ρώ-
τησαν κάποιοι. 

«Παραγνωρίζετε ότι η αναζήτη-
ση εργασίας στο εξωτερικό, για
την πλειοψηφία των Ελλήνων (και
όχι µόνο των διπλωµατούχων µη-
χανικών), δυστυχώς, ισοδυναµεί µε...
µετανάστευση, από την οποία ο ελ-
ληνικός λαός δεν έχει και τις καλύ-
τερες αναµνήσεις, από την εποχή
που ήταν υποχρεωτική και σε συν-
θήκες που ουδεµία σχέση έχουν
µε τις σηµερινές» απαντούσε ο
Πρόεδρος του TΕΕ, παρόλο που
γνωρίζει (όπως είπε) ότι η γνώση
και εµπειρία των µηχανικών όταν
µεταδίδεται και σε άλλες χώρες,
είναι αυτές που µπορούν να κτί-
σουν φιλίες και ειρηνικές σχέσεις.
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Tου Αθανάσιου Ευθυµιάδη

Μπορεί  και  να  µην  είναι  έτσι...

Η ρύπανση…

Ζητούν...

…επιστρέφει στον Σαρωνικό
και µάλιστα στα επίπεδα της δε-
καετίας του ’80 σύµφωνα µε τις
µετρήσεις του ΠΕΡΠΑ, του Ελλη-
νικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευ-
νών και του Tµήµατος Βιολογίας
του Πανεπιστηµίου Αθηνών που
δηµοσιοποιήθηκαν πριν λίγες η-
µέρες.*
Ο πληθυσµός των ψαριών µει-

ώθηκε κατά 30%, σε σχέση µε
πριν από 4-5 χρόνια, εξαιτίας, κυ-
ρίως, της µείωσης του οξυγόνου

και του φαινοµένου ευτροφισµού,
που παρατηρήθηκε στις βιοκοι-
νωνίες της Ψυττάλειας και του
Κερατσινίου, του Κόλπου της Ε-
λευσίνας και της δυτικής λεκά-
νης (κοντά στη Σαλαµίνα). Ανοι-
χτή πληγή αποτελούν, κατά τους
επιστήµονες, και τα υπολείµµατα
φυτοφαρµάκων που ανιχνεύτη-
καν στην περιοχή µεταξύ Ελευσί-
νας και Σαλαµίνας, τα οποία προ-
φανώς έφτασαν εκεί µέσω των
ρεµάτων. Ωστόσο, αυτό που προ-

βληµατίζει ακόµα πε-
ρισσότερο τους επι-
στήµονες είναι τα πα-
θογόνα µικρόβια που
ανιχνεύτηκαν στην
ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά -από το Πέ-
ραµα και το Κερατσίνι
έως το Nέο Φάληρο-
χωρίς να µπορούν να
προσδιορίζουν την

πηγή προέλευσής τους. 
Tην εικόνα του προβλήµατος

συµπληρώνουν τα σκουπίδια, κα-
θώς από έρευνα του Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, προέκυψε ότι στο
βυθό του Σαρωνικού υπάρχουν
251 σκουπίδια ανά 1.000 τ.µ., όταν
ο µέσος όρος στην Ελλάδα είναι
15 απορρίµµατα. Μεταξύ αυτών,
βρέθηκαν ακόµη και βαρέλια µε
υπολείµµατα από έλαια αυτοκι-
νήτου!
Σε ό,τι αφορά τα βαρέα µέταλ-

λα, ρύπανση ιδιαίτερα επικίνδυνη
για τον άνθρωπο, οι µετρήσεις
στην ακτογραµµή από τον Άγιο
∆ιονύσιο ως το Έδεµ Παλαιού
Φαλήρου, κατέγραψαν υπερβά-
σεις ως και 87% των επιτρεπόµε-
πνων ορίων µολύβδου στα ιζήµα-
τα του βυθού!!!

* Εφηµερίδα TΑ NΕΑ


