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Πολιτικά…

Οι σκόπελοι…

…κατά βάση και λιγότερο οικονο-
µικά τα οφέλη από την κατασκευή
του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς -
Aλεξανδρούπολης, συµφωνούν οι
περισσότεροι αναλυτές. Aπό την
κατασκευή του αγωγού µήκους 280
χιλιοµέτρων, αρχικής δυναµικότη-
τας µεταφοράς 35 εκατοµµυρίων
τόνων πετρελαίου και συνολικού
κόστους 800 εκατοµµυρίων ευρώ
(τιµές 2004), τα άµεσα οικονοµικά

οφέλη για τη χώρα µας προσδιορί-
ζονται περίπου στα 35 εκατοµµύ-
ρια ευρώ από τα τέλη διέλευσης.
Ποσό όχι σηµαντικό. Aντιθέτως, α-
προσδιόριστη (πλην, όµως, σαφώς
µεγαλύτερη) είναι σήµερα η αξία
της αναβάθµισης της γεωπολιτικής
θέσης της χώρας µας, από την υ-

λοποίηση αυτού του έργου.
Ο τακτικός επισκέπτης του Aγί-

ου Όρους, Βλαντιµίρ  Πούτιν, αυτή
τη φορά έφτασε ως την Aθήνα για
να ανάψει την …ελπίδα ότι το (πο-
λυσυζητηµένο εδώ και 13 χρόνια)
έργο θα γίνει. Ουσιαστικά πρόκει-
ται για ένα ακόµη δικό του βήµα
στον ακήρυχτο παγκόσµιο «πόλε-
µο» της ενέργειας. Με τον τρόπο
του ο Ρώσος πρόεδρος έστειλε έ-

να µήνυµα προς το εσωτερικό της
χώρας του και το µοσχοβίτικο πε-
τρελαϊκό λόµπι να σταµατήσει να
λοξοκοιτάζει σε άλλα σχέδια αγω-
γών µεταφοράς των πετρελαίων.
Aλλά, και ένα µήνυµα προς τη διε-
θνή κοινότητα ότι αυτός θα εξα-
σφαλίζει νέους δρόµους διοχέτευ-

σης των ενεργειακών αποθεµάτων,
όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να
του κόψουν τους δρόµους (γνωστά
τα εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι
ρωσικές πετρελαϊκές εξαγωγές
στο πέρασµα από το Βόσπορο και
ακόµη πιο γνωστές οι δηµόσιες
...προειδοποιήσεις της Κοντολίζα
Ράις - και κατά την τελευταία επί-
σκεψή της στην Aθήνα - για τους
«κινδύνους υπερβολικής εξάρτη-

σης» των Ευρωπαίων από τη Ρω-
σία).
Ταυτόχρονα, και ένα αντιστάθµι-

σµα στον πετρελαιαγωγό Μπακού-
Τιφλίδα-Τσεϊχάν, αµερικανικών (κα-
τά βάση) συµφερόντων, που άρχισε
να λειτουργεί τον περασµένο Μάιο
και µεταφέρει τα τεράστια αποθέ-

µατα πετρελαίων του Aζερµπαϊ-
τζάν και Καζακστάν, παρακάµπτο-
ντας τη Ρωσία.
Κατά τη συνάντηση της Aθήνας,

έγινε φανερό ότι ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας, Κωνσταντίνος  Καρα-
µανλής, είναι ένθερµος υποστηρι-
χτής του έργου, ενώ ο Βούλγαρος
πρόεδρος Γκεόργκι  Παρβάνοφ  δια-
τηρεί ένα σκεπτικισµό, πιθανότατα
αναλογιζόµενος τις πιέσεις που
µπορεί να δεχτεί η χώρα του, σε
πολλά «µέτωπα», από όσους αντι-
τίθενται στα …επεκτατικά σχέδια
της Ρωσίας (και στο εσωτερικό της
χώρας του και από τρίτες χώρες).
Ωστόσο, συµφώνησε µε τους συνο-
µιλητές του, ότι τα τεχνικά και οι-
κονοµικού χαρακτήρα ζητήµατα,
που είναι πολλά και σηµαντικά, θα
πρέπει να έχουν ρυθµιστεί οριστι-
κά ως το τέλος του έτους.

…παρόλα αυτά, ενεδρεύουν. Και
είναι χαρακτηριστικό ότι ο άλλος
µεγάλος αγωγός, αυτός της µετα-
φοράς φυσικού αερίου από τη Ρω-
σία, µέσω Τουρκίας και Ελλάδας µε
προορισµό την Ευρώπη (που έχει
συµφωνηθεί και εξαγγελθεί), έχει
συναντήσει την έντονη αµερικανική
αντίδραση, µε δηµόσιες δηλώσεις
της Aµερικανίδας υπουργού εξωτε-
ρικών.
∆εν είναι τυχαίο ότι ο Πούτιν, κα-

τά την ιδιαίτερη συνάντηση που είχε
µε τον Καραµανλή, ζήτησε από τον
Έλληνα πρωθυπουργό να αναλάβει
πρωτοβουλία ώστε να πείσει την Ι-
ταλία και την ΕΕ να παραλάβουν µέ-
ρος της χωρητικότητας αυτού του
αγωγού, ώστε να καταστεί οικονοµι-
κά συµφέρουσα η κατασκευή του,
αλλά και πολιτικά ωφέλιµη.

Aς κρατήσουµε στα υπόψη, ότι η
υπουργός Εξωτερικών, Ντόρα  Μπα-
κογιάννη,  θα συναντηθεί αυτές τις
ηµέρες µε τον Aµερικανό υπουργό
ενέργειας…

(Μόσχα)

(Σόφια)

(Αθήνα)

FΥRΟΜ
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…για τους προϊσταµένους των
Πολεοδοµιών και των Εφοριών α-
ποφάσισε να εισάγει η Κυβέρνηση
µε το σχέδιο νόµου για τη λει-
τουργία του Εθνικού Κέντρου ∆η-
µόσιας ∆ιοίκησης. Σύµφωνα µε τη
διάταξη, που εγκρίθηκε από την
Κυβερνητική Επιτροπή, ο έλεγχος
θα γίνεται από τον επιθεωρητή
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, που για τον
σκοπό αυτό θα ενισχυθεί σε επί-
πεδο υποδοµής και στελεχών, ό-

πως είπε ο υπουργός Εσωτερι-
κών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Aποκέντρωσης, Προκόπης  Παυλό-
πουλος.
Ουδείς µπορεί να έχει αντίρρη-

ση στο µέτρο, αλλά το καίριο (και
πολύχρονο) ερώτηµα παραµένει:
πότε θα αντιµετωπιστούν τα ου-
σιαστικά και µείζονα προβλήµατα
των πολεοδοµιών που ταλανίζουν
συναλασσοµένους και εργαζοµέ-
νους;

Πόθεν έσχες…

«Φρένο»…

Ταχύτερα…

Του Aθανάσιου Ευθυµιάδη

…δάκτυλος  πλανητάρχη

… στην αλλοίωση των εσωτερι-
κών χώρων των διατηρητέων κτι-
ρίων, που καθιερώθηκε τα τελευ-
ταία χρόνια και άλλαξε πολλά κτί-
ρια των οποίων µόνο η πρόσοψη
παρέµεινε αναλλοίωτη, βάζει το
Συµβούλιο της Επικρατείας. Το 5ο
Τµήµα του ΣτΕ (απόφαση
2128/2006) ακύρωσε την Πράξη
του υπουργείου Πολιτισµού, του Ι-
ουλίου 2004, µε την οποία εγκρίθη-
κε µελέτη για την πλήρη εσωτερι-
κή αναδιάταξη του κτιρίου της
πλατείας Κλαυθµώνος, στη συµβο-
λή των οδών Σταδίου και Κοραή. Η
µελέτη προέβλεπε το γκρέµισµα
των τεσσάρων ορόφων του κτιρί-
ου που έχει χαρακτηρισθεί διατη-
ρητέο από το 1984 και τη δηµιουρ-
γία έξι χαµηλοτάβανων ορόφων.
Κατά την απόφαση, στα διατη-

ρητέα κτίρια επιτρέπονται ορισµέ-
νες µόνο επεµβάσεις για λόγους
στατικούς και λειτουργικούς, που

δεν αλλοιώνουν το γενικό αρχιτε-
κτονικό χαρακτήρα τους. Aντίθετα,
δεν επιτρέπεται να µεταβάλλεται
ο αριθµός και το ύψος των ορό-
φων ακόµη και εάν δε διαφοροποι-
είται το ύψος του κτιρίου.
Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο καθη-

γητής του ΕΜΠ, Γεώργιος  Σαρη-
γιάννης,  µαζί µε άλλους πολίτες,
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον
τους για την προστασία του συ-
γκεκριµένου κτιρίου, το οποίο είχε
ανεγερθεί το 1860. Το κτίριο είναι ι-
διοκτησίας του Ορφανοτροφείου
Θηλέων Ιωάννου  και  Μαρίας  Χα-
τζηκυριάκου, ενώ στην εταιρεία
«ΖAΡA Ελλάς» είχε περιέλθει η
χρήση και εκµετάλλευσή του.
Γεγονός είναι ότι την ίδια …τύχη,

το τελευταίο διάστηµα, έχουν πολ-
λά διατηρητέα κτίρια, ιδίως στο
κέντρο της Aθήνας, όπως προκύ-
πτει και από τη φωτογραφία από
γειτονικό, προς το ΤΕΕ, κτίριο.

…µακρύτερα και µαζικότερα, είναι
ο στόχος των κατασκευαστών επί-
γειων και εναέριων µαζικών µέσων
µεταφοράς. 
Στη Γερµανία, πριν δυο εβδοµά-

δες, η εταιρεία Siemens Τranspor-
tation Systems, κατέγραψε ταχύτητα
357 χιλιοµέτρων την ώρα µε την
(εικονιζόµενη παραπλεύρως) πλή-
ρως εξηλεκτρισµένη µηχανή έλξης
ΕS64U4, σπάζοντας το προηγούµε-
νο ρεκόρ των 331 χιλιοµέτρων (που
είχε καταγραφεί το 1955) µε πανο-
µοιότυπο µοντέλο.
Στην Τουλούζη, τις ίδιες ηµέρες, έ-

κανε το παρθενικό του ταξίδι, µε 474
επιβάτες (υπαλλήλους της κατα-
σκευάστριας εταιρείας), το Airbus
A380, το µεγαλύτερο επιβατικό αε-
ροσκάφος του κόσµου, κόστους 13
δισ. δολαρίων. Περίπου 25 τεχνικοί
έλεγξαν εν πτήσει κάθε σύστηµα
του διώροφου αεροσκάφους που

µπορεί να µεταφέρει έως και 555 ε-
πιβάτες, στη µεγαλύτερη απόσταση
(δίχως ανεφοδιασµό) σε σχέση µε
κάθε άλλο. 


