
…(γιατί να µην το υπερηφανευ-
θούµε και το διαδηλώσουµε;) έρχο-
νται σε ό,τι αφορά το θέµα της Παι-
δείας, ακόµη και όσοι είχαν απολύ-
τως διαφορετική άποψη πριν κάποιο
διάστηµα. Ορισµένοι, µάλιστα, φθά-
νουν να υιοθετήσουν ακόµη και συ-
γκεκριµένες εκφράσεις µας. Αντι-
γράφουµε ως έχει το ρεπορτάζ που
δηµοσιεύθηκε στο in.gr:

«Η αναγκαία εκπαιδευτική µε-
ταρρύθµιση πρέπει να γίνει το δια-
κύβευµα ενός διαλόγου ειλικρινούς
και όχι προσχηµατικού, ουσιαστικού
και όχι εµβαλωµατικού, αποφασι-
στικού και όχι παρελκυστικού. ∆εν
θέλω να πιστέψω ότι τα πολιτικά
κόµµατα δεν µπορούν να κάνουν έ-
ναν τέτοιο διάλογο, ότι το πολιτικό
σύστηµα δεν µπορεί να δώσει τη
διέξοδο, που η κοινωνία απαιτεί στο
εκπαιδευτικό µας αδιέξοδο». 
Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του

ΣΕΒ ∆ηµήτρης  ∆ασκαλόπουλος,
στο πλαίσιο συνάντησής του µε τον
γενικό γραµµατέα του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ) Αngel Gurria, που ή-
ταν επίσηµος προσκεκληµένος στη
σηµερινή συνεδρίαση του Γενικού
Συµβουλίου του ΣΕΒ.
Ο κ. ∆ασκαλόπουλος επισήµανε

ότι «στο θέµα της παιδείας δεν υ-
πάρχει πλέον χώρος για µισά λό-
για και µισές δουλειές». Η αναβάθ-
µιση του δηµόσιου εκπαιδευτικού
συστήµατος είναι η µεγάλη εθνική
πρόκληση που αντιµετωπίζουµε σή-
µερα, σύµφωνα µε τον πρόεδρο
του ΣΕΒ. 

«Χρειαζόµαστε µια σύγχρονη
και ποιοτική δηµόσια Παιδεία, που
να δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους,
χωρίς οικονοµικά εµπόδια και κοι-
νωνικούς αποκλεισµούς, µε µοναδι-
κά κριτήρια την αξία και την ευγενι-
κή άµιλλα, µια Παιδεία που να προ-
άγει την οικονοµική και πολιτισµική
ανάπτυξη και την κοινωνική συνο-

χή» δήλωσε ο κ. ∆ασκαλόπουλος. 
«Η δυνατότητα παράλληλης λει-

τουργίας µη κρατικών Πανεπιστη-
µίων έχει νόηµα εφόσον συµβάλλει
στον εκσυγχρονισµό του Εκπαιδευ-
τικού Συστήµατος και προσδίδει αυ-
ξηµένες δυνατότητες επιλογών
στους νέους µας» σηµείωσε ο πρό-
εδρος του ΣΕΒ.
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Στα λόγια µας…

Η αλόγιστη…

Ηλεκτρολόγοι…

Οικολογικό Μουντιάλ...

…µηχανικοί αυτοκινήτων, ασφαλι-
στές, αλλά και µπακάλικα, φουρνά-
ρικα, κετέρινγκ, εστιατόρια, αθλητι-
κές δραστηριότητες και άλλες µι-
κροεπιχειρήσεις, θα µπορέσουν να
πάρουν µικρές, αλλά σηµαντικές γι’
αυτούς, επιδοτήσεις χάρη στην υ-
στέρηση που παρουσιάζει η απορ-
ροφητικότητα του ΚΠΣ. Οι πόροι γι’
αυτές τις επιδοτήσεις αυτές θα
προέλθουν από την περικοπή πό-
ρων προγραµµάτων που δεν «τρέ-
χουν».
Μόνο που από τους επιδοτούµε-

νους ελεύθερους επαγγελµατίες
και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
έχουν... ξεχαστεί οι µηχανικοί, οι µι-
κρές τεχνικές εταιρείες και τα µε-
λετητικά γραφεία, αν και όλοι αυτοί
συνδέονται µε έναν παραγωγικό
τοµέα που συµβάλλει άµεσα και
έµµεσα στην αύξηση του ΑΕΠ ως
και κατά 20%.

…υποστηρίζουν ότι οργάνωσαν οι
Γερµανοί και, µάλιστα, επικαλούνται
ακόµη και την έξωθεν καλή µαρτυ-
ρία περί τούτου.
Λίγες ώρες πριν από το εναρκτή-

ριο λάκτισµα της παγκόσµιας διορ-

γάνωσης, οι υπεύθυνοι του Αllianz
Αrena του Μονάχου τιµήθηκαν µε το
περιβαλλοντικό ευρωπαϊκό βραβείο
«ΕΜΑS», καθώς το γήπεδο όπως ε-
πίσης και το Franken-Stadion της Νυ-

ρεµβέργης, έχουν αναγνωριστεί α-
πό τη διεθνή αρχιτεκτονική κοινότη-
τα ως πρότυπες αθλητικές εγκατα-
στάσεις, που δείχνουν τον δρόµο
στο πώς θα πρέπει να κατασκευά-
ζονται τα έργα ενόψει των µεγάλων

διοργανώσεων.
Εξάλλου, Βερολίνο, Φρανκφούρτη,

Κολωνία, Λειψία, Ντόρτµουντ, Αννό-
βερο, Αµβούργο, Γκελσενκίρχεν, Καϊ-
ζερσλάουτερν, Στουτγάρδη, Νυρεµ-

βέργη «σήκωσαν ηλιακά
πανιά», έθεσαν σε ισχύ
φωτοβολταϊκές εγκατα-
στάσεις και ηλεκτρονικά
συστήµατα που εστιάζουν
τους προβολείς στον α-
γωνιστικό χώρο, ώστε να
µη χάνεται κιλοβατώρα,

επένδυσαν εκατοµµύρια ευρώ σε
περιβαλλοντικά στέγαστρα, που α-
νάλογα µε τις ανάγκες, είτε µεγι-
στοποιούν το ηλιακό φως, είτε το α-
ποκλείουν για τις ανάγκες των τη-

λεοπτικών µεταδόσεων. Επίσης, έ-
δωσαν έµφαση στην εύκολη µετακί-
νηση των πεζών, συνδύασαν την α-
νάπτυξη πάρκων και χώρων αναψυ-
χής µε τις γηπεδικές εγκαταστάσεις,
δηµιούργησαν χώρους ψυχαγωγίας
και πολιτιστικών εκδηλώσεων και
προνόησαν για την εκµετάλλευσή
τους µετά το πέρας της διοργάνω-
σης, ώστε να µην ερηµώσουν και α-
φεθούν στη φθορά όπως έγινε στις
περισσότερες Ολυµπιακές εγκατα-
στάσεις στην Αθήνα…

…ίδρυση εκπαιδευτικών ιδρυµά-
των και σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ τα προη-
γούµενα χρόνια (δυστυχώς, στα...
χουντικά πρότυπα «κάθε χωριό και
γυµναστήριο»), αναµφισβήτητα επι-
δείνωσε τα προβλήµατα (οικονοµικά,
υλικοτεχνικής υποδοµής και στελέ-
χωσης) της ανώτερης και ανώτατης
Παιδείας στη χώρα µας, ταυτόχρονα,
έδωσε και την ψευδαίσθηση της...
περιφερειακής ανάπτυξης!
Σήµερα που (ορθώς κατά την ά-



…µπήκαν πρόσφατα στη ζωή
µας, αλλά ήδη µας απειλούν µε
κοινοτικές εµπλοκές, ακριβώς
γιατί µπήκαν τόσο αργά στη ζωή
µας.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσι-

σε να στείλει στη χώρα µας αιτιο-
λογηµένη Γνώµη (που αποτελεί το
τελευταίο προδικαστικό στάδιο)
γιατί δεν στείλαµε, όπως ορίζει η
κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ, την
ετήσια έκθεση για τη χρήση βιο-

καυσίµων στην ελληνική αγορά, έ-
ως την 1η Ιουλίου 2005, οπότε έλη-
γε η προθεσµία.
Με βάση τα στοιχεία της Επιτρο-

πής, το µερίδιο των βιοκαυσίµων
στην αγορά των κρατών -  µελών
της ΕΕ ήταν 0,3% το 2003 και κάτω
από το 1% το 2004, ποσοστά που α-
πέχουν από το στόχο του 2% που
ορίζει η Οδηγία για το 2005 και
5,75% για το 2010.
Από κοντά και άλλη αιτιολογη-

µένη γνώµη (όµοια στάλθηκε και
στην Κύπρο, στην Ουγγαρία, στην
Μάλτα και στη Σουηδία) για την κα-
τανάλωση ενέργειας στα κτίρια. Η
Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα εν λό-
γω κράτη - µέλη κοινοποίησαν στις
αρµόδιες κοινοτικές υπηρεσίες µη
ικανοποιητικές απαντήσεις, σχετικά

µε τα εθνικά µέτρα που όφειλαν να
λάβουν για την ενσωµάτωση της Ο-
δηγίας 200Ο/59/ΕΚ στο εθνικό ∆ί-
καιο. 
Στόχος της Οδηγίας αυτής είναι

η µείωση της κατανάλωσης ενέρ-
γειας στα κτίρια, µε παράλληλη υ-
ποχρέωση για τα κράτη - µέλη να
καθορίζουν ελάχιστα πρότυπα ε-
νεργειακής απόδοσης που θα ε-
φαρµόζονται σε νέα κτίρια και σε
κτίρια που επεκτείνονται. Σύµφωνα
µε την Οδηγία, τα αποτελέσµατα ε-
νεργειακής απόδοσης θα πρέπει να
αποτυπώνονται στη συνέχεια σε ει-
δικό πιστοποιητικό που θα αφορά
το κτίριο. Η προθεσµία για την πλή-
ρη ενσωµάτωση της Οδηγίας στο
εθνικό ∆ίκαιο των κρατών - µελών
έληξε στις 4 Ιανουαρίου 2006.
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∆ιάκριση…

Ορισµένοι… 

Του Αθανάσιου Ευθυµιάδη
Μικρά  και...  µεγάλα  του  καλοκαιριού

Τα βιοκαύσιµα…

ποψή µας) το 10 επανήλθε ως κάτω
όριο εισαγωγής στα πανεπιστηµια-
κά και τεχνολογικά ιδρύµατα και
περίπου 120 τµήµατα -ΑΕΙ και ΤΕΙ-
κινδυνεύουν να βάλουν «λουκέτο»
λόγω έλλειψης σπουδαστών και
φοιτητών, αποδεικνύεται περίτρανα
σε ποιο σαθρό έδαφος επιχειρήθη-
κε να στηθεί η …περιφερειακή ανά-
πτυξη και -κυρίως- η Παιδεία στη
χώρα µας, κάτι που επί χρόνια υπο-
στήριζε και το ΤΕΕ. 
Φανερώνει, όµως, κάτι σοβαρό-

τερο: τη λάθος βάση από την οποία
επιχειρείται να ξεκινήσει ο διάλο-
γος για την Παιδεία. Όταν η µέση
εκπαίδευση δεν είναι σε θέση να α-
ποδώσει αποφοίτους ικανούς να
περάσουν τη βάση του 10 σε ποσο-
στό 4 στους 10, η... χρεοκοπία του
εκπαιδευτικού συστήµατος δεν
µπορεί να αναζητείται στην ανώτε-
ρη και ανώτατη Παιδεία. Γι’ αυτό και
το ΤΕΕ επιµένει: ο διάλογος πρέπει
να είναι συνολικός, χωρίς αποκλει-
σµούς και προαποφασισµένα. 

…και για την Ελλάδα, µια ακόµη σηµα-
ντική, και συγκεκριµένα για τη γέφυρα
Ρίου-Αντιρρίου, αποτελεί το «Βραβείο Ε-
ξεχόντων ∆οµικών Έργων» που απονε-
µήθηκε από τη ∆ιεθνή Ένωση Σκυροδέ-
µατος (FΙΒ) κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου της στη Νάπολη της Ιταλίας. Πρό-
κειται για µια εξαιρετικής σηµασίας βρά-
βευση, καθώς το βρα-
βείο απονέµεται κάθε
τέσσερα χρόνια, στις
καλύτερες κατασκευές
- έργα σ’ όλο τον κό-
σµο, από µια οργάνω-
ση που εκπροσωπεί χι-
λιάδες µηχανικούς και
στην οποία µετέχει και
το ΤΕΕ. Θυµίζουµε ότι
η διάκριση αυτή έρχε-
ται ένα χρόνο µετά τη
βράβευση της γέφυ-
ρας και από την Αµερι-
κανική Ένωση Πολιτι-
κών Μηχανικών.

…∆ήµοι επιτελούν το έργο τους
κατά τον καλύτερο τρόπο και οφεί-
λουµε να το επισηµαίνουµε. Σήµερα,
την ευκαιρία µάς τη δίνει  ο ∆ήµος
Νάουσας, που τις προηγούµενες η-
µέρες ξεκίνησε πρόγραµµα ανακύ-
κλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών συσκευών. Για το σκοπό αυτό

τοποθέτησε ειδικό όχηµα-κοντέινερ
στη χωµατερή του ∆ήµου. Η περι-
συλλογή των συσκευών γίνεται από
συνεργεία της Υπηρεσίας Καθαριό-
τητας, κάθε Τετάρτη πρωί, αφού
προηγουµένως οι ενδιαφερόµενοι ε-
πικοινωνήσουν µε το ∆ήµο, δηλώνο-
ντας τα απαραίτητα στοιχεία. 


