
…αναλφάβητοι καταγραφόµαστε
στις ευρωπαϊκές στατιστικές, κα-
θώς το 65% του πληθυσµού ηλι-
κίας µεταξύ 16 και 74 ετών δήλω-
σε σε έρευνα ότι δεν έχει καµία
γνώση πληροφορικής και γενικό-
τερα δεν κάνει χρήση των υπολο-
γιστών. 
Ο αντίστοιχος µέσος όρος στην

ΕΕ είναι µόλις 37%, σύµφωνα µε
τα στοιχεία που παρουσίασε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή.
Στην κατάσταση της Ελλάδας

προσεγγίζουν η Ιταλία (59%), η
Ουγγαρία (57%), η Κύπρος και η
Πορτογαλία (54%), καθώς και η Λι-
θουανία (53%). 
Πλέον εξοικειωµένοι µε τους υ-

πολογιστές είναι οι ∆ανοί, όπου
µόνο το 10% δηλώνει ψηφιακά α-
ναλφάβητο, και ακολουθούν οι
Σουηδοί (11%), οι Λουξεµβούργιοι
(20%) και οι Γερµανοί (21%).
Ζήτηµα σοβαρό και αξιοπρόσε-

χτο είναι το γεγονός ότι στη χώ-
ρα µας ένα εξαιρετικά µεγάλο πο-
σοστό νέων ανθρώπων, δηλώνει
ότι δεν έχει σχέση µε ηλεκτρονι-
κούς υπολογιστές (στις ηλικίες 16-
24, το 32%, έναντι 10% του ευρω-
παϊκού µέσου όρου). 
Κι ακόµη σοβαρότερο ότι το

19% των Ελλήνων φοιτητών δηλώ-
νουν πως δεν έχουν καµία γνώση
των ηλεκτρονικών υπολογιστών
έναντι 4% κατά µέσο όρο στην ΕΕ!
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Ώδινεν όρος…

Μόνο 400…

Το προφίλ… Ψηφιακά…

Εργάζονται…

…του Έλληνα αστέγου είναι: άν-
δρας, γύρω στα 47 και άγαµος, αλλά
-και σε ποσοστό 10,9%- πτυχιούχος
AΕΙ-ΤΕΙ!!! 
Το κατέγραψε η µη κυβερνητική

οργάνωση «Κλίµακα» - «Άστεγοι
στην Ελλάδα: ψυχοκοινωνικό προφίλ
και συνθήκες διαβίωσης στο δρό-
µο», µαζί µε το συµπέρασµα ότι κυ-
ριότεροι λόγοι για την κατάσταση
αυτή είναι η ανεργία, το χαµηλό ει-
σόδηµα, τα οικονοµικά προβλήµατα,
αλλά και η ανεπαρκής στήριξη από
την οικογένεια (µε πρώτη αιτία, σε
ποσοστό 50,3%, το χαµηλό εισόδηµα
και τα γενικότερα οικονοµικά προ-
βλήµατα). Την ίδια ώρα…

…περισσότερο από σχεδόν όλους
τους άλλους λαούς της Γης οι Έλλη-
νες (κατά µέσο όρο 2.053 ώρες το
χρόνο), µας πληροφόρησε πριν λί-
γες ηµέρες ο ΟΟΣA. Σύµφωνα µε τα
στοιχεία του, οι πλέον… τεµπέληδες
εµφανίζονται να είναι οι Νορβηγοί,
Ολλανδοί και Γερµανοί.
Εκείνο που δε µας λέει ο ΟΟΣA

(και είναι η ουσία του ζητήµατος) εί-
ναι κάτω από ποιες συνθήκες και µε
ποιες αµοιβές εργάζονται τόσες
πολλές ώρες οι Έλληνες. Γιατί το α-
ποτέλεσµα της εργασίας -κατά κα-
νόνα- δεν εξαρτάται από τη διάρ-
κεια, αλλά την ποιότητα.

…θα είναι τελικά οι δικαιούχοι
που θα υλοποιήσουν το ∆’ ΚΠΣ, έ-
ναντι 6.000 του Γ’ ΚΠΣ. Τη δραστι-
κή αυτή περικοπή, που είχαµε επι-
σηµάνει από τη στήλη, προανήγ-
γειλε ο υπουργός Οικονοµίας
Γιώργος  Aλογοσκούφης, µιλώ-
ντας στη συνέλευση του Συνδέ-
σµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλά-
δας. 
Στο µεταξύ, και µετά την τελευ-

ταία συνεδρίαση της Επιτροπής
Παρακολούθησης Υλοποίησης του
Γ΄ ΚΠΣ, επιβεβαίωνεται ότι έργα
και προγράµµατα συνολικού ύ-
ψους 11,3 δισ. ευρώ θα πρέπει να
συµβολαιοποιηθούν έως τον προ-
σεχή ∆εκέµβριο, προκειµένου να
απορροφηθούν έως το τέλος του
2008. ∆υνατότητα παράτασης του
χρόνου εφαρµογής του ΚΠΣ -ό-
πως το ζήτησε η κυβέρνηση- δεν

…και έτεκε προσχέδιο διαλόγου για την Παιδεία, από το οποίο ου-
δείς είναι ικανοποιηµένος, πλην, ενδεχοµένως, των συντακτών του.
Καθόσον το κείµενο διακρίνεται για την προσπάθεια «στρογγυλέ-

µατος» µιας σειράς «ιδεών», που προκάλεσαν το προηγούµενο διά-
στηµα -ως πληροφορίες- τους άµεσα και έµµεσα ενδιαφεροµένους
και οδήγησαν στην αναστάτωση στο χώρο της Παιδείας, µε τις πλέον
των τετρακοσίων καταλήψεων και τα αλλεπάλληλα Πανεκπαιδευτικά
Συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα.
∆ιακρίνεται και από την εµµονή των συντακτών του να περάσουν ο-

ρισµένες «ιδέες» που απορυθµίζουν ζητήµατα µείζονος σηµασίας (χα-
ρακτηριστική η περίπτωση του ακαδηµαϊκού ασύλου, που η νέα διατύ-
πωση αφήνει ανοικτό το ενδεχόµενο να θεωρηθούν παραβίασή του α-
κόµη και οι καταλήψεις από φοιτητές!), ενώ άλλες κινούνται µονοσήµα-
ντα στην κατεύθυνση των δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί -από την
προηγούµενη και τη σηµερινή κυβέρνηση- για τη δηµιουργία του ενιαί-
ου Ευρωπαϊκού Χάρτη Aνώτατης Εκπαίδευσης, κατεύθυνση που έχει κα-
ταγγελθεί από την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τους επιστηµονικούς φο-
ρείς, το βασικό αίτηµα για δηµόσια και δωρεάν Παιδεία. 
Κι ακόµη (και αυτό εκφράζει ξεκάθαρα το κυρίαρχο πνεύµα των



…για τα πολεοδοµικά γραφεία, ασφα-
λώς ενδιαφέρουσα, δηµοσιοποίησε ο
Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκη-
σης Λ.  Ρακιντζής.  Όπως προκύπτει, µε-
ταξύ των 170 Πολεοδοµιών, είναι πολ-
λές που µαστίζονται από υποστελέχω-
ση, την ίδια ώρα, που άλλες -συνήθως
µικρών δήµων- εµφανίζουν υπερ-στε-
λέχωση, κατά την άποψη του Γενικού Ε-
πιθεωρητή. Τα στοιχεία που έδωσε έ-
χουν ως εξής:
Στο πολεοδοµικό γραφείο του ∆ή-

µου Aθηναίων εργάζονται 91 υπάλληλοι
και εκδίδονται ετησίως, σχεδόν σταθε-
ρά τα τελευταία χρόνια, περισσότερες
από 2.000 άδειες. Στην Πολεοδοµία Πει-
ραιά εργάζονται 78 υπάλληλοι και εκδί-
δονται περίπου 1.000 άδειες. Στη ∆ιεύ-
θυνση Πολεοδοµίας του κεντρικού το-
µέα της Νοµαρχίας Aθηνών εργάζονται
47 υπάλληλοι και εκδίδονται 1.500 άδει-
ες (το 2004 µειώθηκαν σε 980). Στην υ-
πηρεσία του νότιου τοµέα εργάζονται
46 υπάλληλοι και εκδίδονται περίπου
1.000 άδειες, ενώ στον ανατολικό τοµέα
46 εργαζόµενοι εκδίδουν περίπου 2.200

άδειες το χρόνο (µειώθηκαν το 2004 σε
1.400). Στην πολεοδοµία Άρτας εργάζο-
νται 18 υπάλληλοι και εκδίδονται περί-
που 300 άδειες. Στην Τρίπολη εργάζο-
νται 16 υπάλληλοι και εκδίδονται περί-
που 500 άδειες. Στη Θήβα εργάζονται
πέντε υπάλληλοι και εκδίδονται περί-
που 160 άδειες. Στην Κάρυστο εργάζο-
νται τρεις υπάλληλοι και εκδίδονται κα-
τά µέσο όρο 250 άδειες. Στη Ζαχάρω,
στην Ηλεία, εργάζονται τέσσερις υπάλ-
ληλοι και εκδίδονται περίπου 300 άδει-
ες. Στο πολεοδοµικό τµήµα του επαρ-
χείου της Κω εργάζονται τέσσερις υ-
πάλληλοι και εκδίδονται κατά µέσο ό-
ρο 200 άδειες ετησίως.
Θυµίζουµε ότι σε καταγραφή των

προβληµάτων των Πολεοδοµιών (και ό-
χι µόνο του προσωπικού) έχει προχω-
ρήσει και το ΤΕΕ και σύντοµα θα υπάρ-
χουν αναλυτικά στοιχεία. Aλλά, χρειά-
ζεται, επίσης, να διευκρινιστεί -προς άρ-
ση εντυπώσεων- ότι δεν είναι όλες οι
άδειες ίδιες, ενώ οι εργαζόµενοι στις
Πολεοδοµίες έχουν να διεκπεραιώ-
σουν ένα πλήθος άλλων υποθέσεων
και -κυρίως- να κάνουν και αυτοψίες, αν
θέλουµε να περιοριστεί µάστιγα των
αυθαιρέτων.
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Ξανά νησί…

Του Aθανάσιου Ευθυµιάδη
Χωρίς  λόγια

…αποφάσισαν οι Γάλλοι να κά-
νουν το περίφηµο Μont St Μichel, έ-
να από τα πιο γνωστά αξιοθέατα
της Νορµανδίας: µια ελάχιστη έ-
κταση γης -όπου πάνω της κτίστη-
κε τον 6ο και 7ο αιώνα φρούριο, µε
εκκλησία και µοναστήρι- και η ο-
ποία βρισκόταν σε απόσταση τεσ-
σάρων χιλιοµέτρων από την ακτή
της ηπειρωτικής χώρας.
Στο πέρασµα του χρόνου, η λά-

σπη που συσσωρεύτηκε από το
φαινόµενο της παλίρροιας και της
άµπωτης, ενοποίησε το νησί µε την
άλλη ακτή και τώρα µηχανικοί ανέ-
λαβαν να αποµακρύνουν χιλιάδες
τόνους λάσπης, να αντικαταστή-
σουν το υπάρχον ανάχωµα µε µια
νέα γέφυρα, να χτίσουν ένα φράγ-
µα, ώστε το νερό να «πληµµυρί-
σει» την περιοχή και το µνηµείο να
γίνει και πάλι νησί.

υφίσταται και αυτό έχει γίνει σα-
φές από τις Βρυξέλλες.
Έτσι, η προσπάθεια επικε-

ντρώνεται, πλέον, στην αναθεώ-
ρηση των προβλέψεων και τη
µεταφορά πόρων από τοµείς χα-
µηλής απορροφητικότητας, σε
άλλους που εµφανίζουν καλύτε-
ρη πορεία. Άλλωστε, αυτό το θέ-
µα έθεσε στον πρόεδρο της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ  Μπα-

ρόζο,  ο πρωθυπουργός, Κώστας
Καραµανλής,  κατά την πρόσφα-
τη συνάντησή τους, ενώ ανάλο-
γη ενηµέρωση έχει γίνει από
τον υπουργό Οικονοµίας στον Ε-
πίτροπο, Χοακίν  Aλµούνια.  Οι
κοινοτικοί παράγοντες δεν α-
πέρριψαν το αίτηµα για την τρίτη
κατά σειρά αναθεώρηση του
προγράµµατος, αλλά ζητούν πει-
στικά στοιχεία.

προθέσεων), ενώ δηλώνεται ότι «το καλό δηµόσιο Πανεπιστήµιο
στηρίζει κατά πρώτο λόγο τις νέες και τους νέους των ασθενέστε-
ρων οικονοµικά τάξεων και αποτελεί σοβαρό µηχανισµό αναδιανο-
µής εισοδήµατος», οι έχοντες τη µεγαλύτερη ανάγκη οικονοµικής
στήριξης παραπέµπονται στις… τράπεζες (για άτοκα δάνεια σπου-
δών!) και τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων (!) για να εξασφαλίσουν την αναγκαία χρηµατοδό-
τησή τους (!).

Aυτά, µετά από µια πρώτη ανάγνωση του κειµένου (άλλοι αρµο-
διότεροι θα έχουν πολλά περισσότερα να πουν).
Και µια απαραίτητη επισήµανση: επειδή οι κυβερνητικοί παράγο-

ντες επανειληµµένως υποστήριξαν ότι «το κείµενο είναι αποτέλε-
σµα του διαλόγου που ήδη κράτησε περίπου ένα χρόνο», θα υπεν-
θυµίσουµε τη θέση του ΤΕΕ πως διάλογος «χωρίς συµµετοχή των
µελών της ακαδηµαϊκής και εκπαιδευτικής κοινότητας δεν νοείται».
Και επιπροσθέτως ότι «δυστυχώς, ο διάλογος που επαγγέλθηκε
πριν ένα και πλέον χρόνο και τύποις έγινε στο πλαίσιο του ΕΣΥΠ,
δεν ανταποκρίθηκε στους στόχους και τις επιδιώξεις του ΤΕΕ και
του συνόλου των επιστηµονικών φορέων της χώρας». 

Μια απογραφή…


