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Στο δρόµο…

Τα Ασφαλιστικά Ταµεία…
…είναι οι µεγαλοµέτοχοι των τρα-

πεζών. Πρόσφατη καταγραφή αποδει-
κνύει ότι ελέγχουν το 41,99% της Τρά-
πεζας Αττικής (ΤΣΜΕ∆Ε), το 24,65%
της Εµπορικής, το 20,87% της Τραπέ-
ζης της Ελλάδος, το 17,56% της Εθνι-
κής, το 2,78% της Αlpha Βank, το 2,33%
της Γενικής, το 2,13% της ΑΤΕ, και το
1,74% της Αspis Βank κ.ά. 
Συµµετέχουν, επίσης, στο µετοχικό

κεφάλαιο της Ελληνικής Εταιρείας Ε-
πενδύσεων Χαρτοφυλακίου (30,43%),
της Εθνικής Εταιρείας Επενδύσεων
Χαρτοφυλακίου (28,81%), στη ∆ΕΗ
(4,94%), στον ΟΛΘ (4,22%), στον ΟΤΕ
(2,94%), στην Εθνική Ασφαλιστική
(2,56%), στα ΕΛΠΕ (2,51%), στην ΕΥ∆ΑΠ
(1,66%), Αlpha Τrust Ανδροµέδα (1,45%),
στα Ελληνικά Χρηµατιστήρια (1,37%),
στην Cosmote (1,35%), στη «Βωβός»
(1,28%) και στον ΟΠΑΠ (1,07%). 
Εξάλλου, έχουν τοποθετηµένα σε

οµολογιακά εσωτερικού το 56,83%
του συνολικού κεφαλαίου, ενώ κατέ-
χουν µερικά µεγάλα και γνωστά ακί-
νητα, όπως το υπουργείο Απασχόλη-

σης (Ταµείο Προσωπικού Εταιρειών
Τσιµέντων), τα ξενοδοχεία «Μακεδο-
νία Παλάς» στη Θεσσαλονίκη (ΤΑΠ-
ΟΤΕ), «Θεοξένια» στη Μύκονο (Ταµείο
Αρτοποιών), «Ηλέκτρα» στη Θεσσα-
λονίκη (Ταµείο Επικουρικής Ασφάλι-
σης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων), «Εσπέ-

ρια» στην οδό Σταδίου (Ταµείο Νοµι-
κών), τον κινηµατογράφο «Ελληνίς»
(Ταµείο υπαλλήλων της ΤτΕ), το θέα-
τρο «Μινώα» (Ταµείο Αρωγής Αστυ-
νοµικών), πολυώροφο γκαράζ στο Κο-
λωνάκι (ΤΣΜΕ∆Ε) κ.ά.
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…που χάραξε η πρωτεύουσα, βαδίζει
και η συµπρωτεύουσα και η διαπίστω-
ση παίρνει τη στατιστική της υπόστα-
ση χάρη σε έρευνα του ΤΕΕ Κεντρικής
Μακεδονίας, που παρουσιάστηκε τις
προηγούµενες ηµέρες σε ειδική εκδή-
λωση. Τους Θεσσαλονικείς, λοιπόν,
«πνίγουν» τα παρκαρισµένα αυτοκίνη-
τα, η αδυναµία κίνησης ΑΜΕΑ και παι-
δικών καροτσιών, τα σκουπίδια και τα
λύµατα στη θάλασσα, η έλλειψη πρα-
σίνου και η ηχορύπανση.
Εντονότερα όλα αυτά τα προβλή-

µατα µαστίζουν το κέντρο της πόλης,
σύµφωνα µε τις απαντήσεις που έδω-
σαν οι 1.200 κάτοικοι της Θεσσαλονί-
κης στο πλαίσιο της έρευνας που έγι-
νε τον Απρίλιο, µε επιστηµονική ευθύ-
νη του καθηγητή Εφαρµοσµένης Στα-
τιστικής του ΑΠΘ Θεόδωρου Χατζη-
παντελή.
Στα αξιοσηµείωτα ευρήµατα η άρ-

νηση (61,7%) σε τυχόν οικονοµική επι-
βάρυνση µέσω δηµοτικών τελών για
άρση των προβληµάτων, η αποδοχή
του ελέγχου και των κυρώσεων από
τη δηµοτική αστυνοµία (µε την πρότα-
ση το 37,7% συµφωνεί αρκετά και το
24,9% πάρα πολύ), καθώς και ότι για

όλα τα αστικού τύπου προβλήµατα οι
ευθύνες είναι προσωπικές και ότι όλοι
φταίµε για την κατάσταση (53,1%).
Μόνο που, όπως και στην Αθήνα, α-

πό τη συνειδητοποίηση ως την πράξη,
υπάρχει ακόµη… αδιάβατος δρόµος.

…έντασης πάνω από 6 βαθ-
µούς της κλίµακας Ρίχτερ κα-
ταγράφηκαν από τις 23 Ιανου-
αρίου (µε επίκεντρο τότε ανά-
µεσα στα νησιά Τόνγκα και Φί-
τζι) έως τις 24 Μαίου (στην
Καµτσάτκα της ρωσικής Άπω
Ανατολής). Σ’ αυτούς ήρθε να
προστεθεί και ο φονικότατος
σεισµός της 27ης Μαίου, µετά
την ενεργοποίηση του ηφαι-
στείου Μεράπι στην Ιάβα.
Με δεδοµένο ότι όλοι αυτοί

οι σεισµοί καταγράφηκαν κατά
µήκος του «δακτυλίου της
φωτιάς», ενός τόξου που ξεκι-
νά από τις ακτές της Ρωσίας
στον Ειρηνικό Ωκεανό και κα-
ταλήγει κοντά στη Νέα Ζηλαν-
δία, κάνει ορισµένους επιστή-
µονες να µιλούν για τοπικό
«φαινόµενο ντόµινο». Άλλοι
έχουν αντίθετη άποψη, καθώς
υποστηρίζουν ότι το φαινόµε-
νο αυτό παρατηρείται σε κο-
ντινά ρήγµατα, απόστασης ε-
κατοντάδων χιλιοµέτρων και
όχι σε αποστάσεις χιλιάδων
χιλιοµέτρων.
Ωστόσο, καθησυχαστικές

εµφανίζονται οι στατιστικές.
Σύµφωνα µε τη Γεωλογική Υ-
πηρεσία των ΗΠΑ (USGS), κάθε
χρόνο σηµειώνονται στο συ-
γκεκριµένο «δακτύλιο» 19 σει-
σµοί άνω των 7,0 Ρίχτερ κατά
µέσο όρο. Το 2005, όµως, κατα-
γράφηκαν µόνο 11 τέτοιοι σει-
σµοί, και η φετινή αυξηµένη
δραστηριότητα ίσως αποδει-
χθεί τυχαία. Όσο γα τη δηµο-
σιότητα που έλαβε η εφετινή
σεισµική δραστηριότητα στη
συγκεκριµένη περιοχή, αυτή α-
ποδίδεται από τους γεωλό-
γους στο γεγονός ότι οι πρό-
σφατοι σεισµοί έγιναν σε κα-
τοικηµένες περιοχές -προκα-
λώντας τεράστιες απώλειες
σε ανθρώπους -και όχι κάτω
από τον Ειρηνικό.

33 σεισµοί…



…διά της αναβολής γλιτώνει, προς
το παρόν, την κατεδάφιση. Το Κεντρι-
κό Συµβούλιο Νεωτέρων Μνηµείων
για µια ακόµη φορά πριν λίγες ηµέ-
ρες (όπως είχε συµβεί και το Φε-
βρουάριο) δεν αποφάνθηκε για το
χαρακτηρισµό ή µη ως διατηρητέου
µνηµείου του ξενοδοχείου. Αντ’ αυ-
τού αποφασίστηκε η σύσταση επι-
τροπής που θα µελετήσει την υπόθε-
ση και θα προβεί σε αυτοψία.
Ορισµένοι αποδίδουν τη… µη από-

φαση, σε αναµενόµενη αµηχανία που
προκαλεί το «Μον Παρνές», έργο
του αρχιτέκτονα Παύλου Μυλωνά
(1915 - 2005), δεδοµένης και της θετι-
κής εισήγησης της αρµόδιας Εφο-
ρείας Νεωτέρων Μνηµείων. Στην πε-

ρίπτωση που το Συµβούλιο κάνει
δεκτή την εισήγηση, τότε η ιδιοκτή-
τρια εταιρεία (η «ΒC Ρartners») θα
υποχρεωθεί να παρουσιάσει, πλέον,
ολοκληρωµένο σχέδιο ανακατα-
σκευής του ξενοδοχειακού συγκρο-
τήµατος, ανατρέποντας, φυσικά, τον
αρχικό σχεδιασµό του επενδυτικού
προγράµµατος που είχε ανακοινω-
θεί από την «Ηyatt Regency» όταν
είχε αυτή στον έλεγχό της το συ-

γκρότηµα. 
Πάντως, η Εφορεία Νεωτέρων

Μνηµείων, σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες, προτείνει την κήρυξη ως διατη-
ρητέου µόνο του κεντρικού κτιρίου,
δεδοµένου ότι από τον Ιούνιο του
1961, όταν εγκαινιάστηκε το «Μον
Παρνές», έως την πώλησή του στη
«Ηyatt», υπήρξε πλήθος προσθηκών
που δεν παρουσιάζουν αρχιτεκτονι-
κό ενδιαφέρον.
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Τα µπάζα…
…δεν είναι για…πέταγµα, αλλά για

στήσιµο νέων επιχειρήσεων και α-
νακύκλωση. Έως το φθινόπωρο
(σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πλη-
ροφορίες) θα είναι έτοιµο το νοµο-
θετικό πλαίσιο για τη διαχείριση
των µπάζων. Στόχος του: σε 10 χρό-
νια από την εφαρµογή του να ανα-
κυκλώνεται ή να επαναχρησιµοποι-
είται το 50% των υλικών που παρά-
γονται από οικοδοµικές εργασίες
και τεχνικά έργα!  Σκοπός: να δοθεί
λύση στο πρόβληµα της διαχείρισης
των 5,5 εκατοµµυρίων τόνων µπά-
ζων που «παράγονται» ετησίως
στην Ελλάδα, αλλά και να µειώσει
τις ανάγκες για λατόµευση.
Θυµίζουµε ότι σχέδιο «για την ε-

ναλλακτική διαχείριση αποβλήτων
από εκσκαφές, κατασκευές και κα-
τεδαφίσεις» είχε πρωτοπαρουσια-
στεί το ∆εκέµβριο του 2004. Κατά
τους συντάκτες του, σε πρώτη φά-
ση, θα πρέπει να επιδιωχθεί ο πε-
ριορισµός της δηµιουργίας αποβλή-
των από οικοδοµικές εργασίες και
τεχνικά έργα. Αυτό σηµαίνει ότι τα
υλικά (π.χ. τούβλα, σίδερα κλπ.) θα
πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες
προδιαγραφές, ώστε να µπορούν να
επαναχρησιµοποιηθούν χωρίς µε-

γάλο κόστος, ενώ ο σχεδιασµός ε-
νός έργου θα πρέπει πλέον να πε-
ριλαµβάνει ειδική πρόβλεψη για την
ανακύκλωση των κατασκευαστικών
υλικών. Μάλιστα πριν από την έναρ-
ξη ενός έργου που αφορά εκσκα-
φές, κατασκευές ή κατεδαφίσεις, οι
εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν
στις πολεοδοµίες στοιχεία σχετικά
µε την ποσότητα µπάζων που εκτι-
µούν ότι θα παραχθούν και µε ποιο

τρόπο θα τα αξιοποιήσουν. 
Προβλέπεται, παράλληλα, η ίδρυ-

ση εταιρειών διαχείρισης των απο-
βλήτων που παράγονται από οικο-
δοµές, οι οποίες µετά την ολοκλή-
ρωση κάθε έργου θα πρέπει να πα-
ραδίδουν στις πολεοδοµίες «βεβαί-
ωση εγκεκριµένου συστήµατος», ώ-
στε να πιστοποιείται πως έγινε σω-
στή διαχείριση των µπάζων. 

Το «Μον Παρνές»…

…και πληθύνονται τα διεθνή
βραβεία του γελοιογράφου µας
(αµ πώς!), ενώ αυξάνονται οι χώ-
ρες στις οποίες… εκτίθεται.
Ο Θανάσης  Ευθυµιάδης  πρό-

σθεσε το τελευταίο διάστηµα στη
συλλογή του το βραβείο επιλογής
του 4ου ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού
Free Cartoons Web της Κίνας και
την τιµητική διάκριση Winning
Ρrize από το ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό
Γελοιογραφίας 2006 της Συρίας.
Με αυτά έφτασε συνολικά στα 19
βραβεία (15 διεθνή και 4 ελληνικά),
ενώ έργα του έχουν εκτεθεί σε
περισσότερες από 25 χώρες της
Γης.
Θυµίζουµε ότι ο Θανάσης είναι

µέλος της οικογένειας των δι-
πλωµατούχων µηχανικών (Πολιτι-
κός Μηχανικός, εργαζόµενος στη
∆ΕΗ) και πλέον ο µόνιµος συνερ-
γάτης του Ε.∆. και ειδικότερα της
στήλης, σχολιάζοντας µε το δικό
του εύθυµο τρόπο την επικαιρότη-
τα, αποδεικνύοντας ότι οι διπλω-
µατούχοι µηχανικοί είναι (όπως
και να το κάνουµε) πολυτάλαντοι.

Αυξάνονται…

Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη
......ddiiggiittaalliiss


