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ΜΕ ΠΑΡΚΟ 35 στρεμμάτων ισοδυνα-
μούν οι αναπλάσεις σε 17 αρχαιολογι-
κούς χώρους του κέντρου  » σελ. 6

ΑΠΕΙΛΗ για το περιβάλλον και τη δημόσια 
υγεία ο υδράργυρος που περιέχουν οι λά-
μπες εξοικονόμησης ενέργειας » σελ. 5
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ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΗ μοιάζει η αύξηση των περι-
βαλλοντικών φόρων στην Ελλάδα. Τα τελευταία 
χρόνια, η αύξηση της «πράσινης» φορολογίας 
αποτελεί παγκόσμια τάση. Στην Ελλάδα, τα τε-
λευταία δεκαπέντε χρόνια οι περιβαλλοντικοί 
φόροι μειώθηκαν αντί να αυξάνονται, με απο-
τέλεσμα η χώρα μας να εμφανίζει σήμερα ένα 
από τα χαμηλότερα ποσοστά (μόλις το 2% του 
ΑΕΠ, από 5% το 1996) μεταξύ των χωρών του 
ΟΟΣΑ. Η πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επισή-
μανε την ανακολουθία, καλώντας τη χώρα μας 
να αυξήσει τη σχετική φορολόγηση. Το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος, βέβαια, έχει ήδη έτοιμη τη 

«δεξαμενή» που θα υποδεχθεί τους νέους «πρά-
σινους» φόρους. Πρόκειται για το υπό σύσταση 
Πράσινο Ταμείο, που θα ξεκινήσει να λειτουρ-
γεί από τον ερχόμενο Ιούνιο. 

Οπως δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία αλλά 
και οι εντός των συνόρων εισηγήσεις, οι πρώ-
τοι υποψήφιοι για να προσφέρουν τους νέους 
«πράσινους» φόρους είναι η βενζίνη και το πε-
τρέλαιο κίνησης αλλά και -κυρίως- το ηλεκτρι-
κό ρεύμα. Πρόσφατα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας είχε γνωμοδοτήσει για αύξηση μέχρι και 
1.500% (4,5 ευρώ από 0,3 σήμερα) στο τέλος 
που πληρώνουν οι καταναλωτές για τις ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας. 

Οι προτάσεις για «πράσινη» φορολόγηση 
βέβαια ποικίλλουν και πολλοί υποστηρίζουν ό-
τι πρέπει να ακριβύνουν κατακόρυφα οι τιμές 
των προϊόντων που κρύβουν κινδύνους για το 
περιβάλλον (π.χ. φυτοφάρμακα, μπαταρίες ή 
λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας). 

Το στοίχημα στην «πράσινη» φορολόγηση εί-
ναι να μην επιβαρυνθούν με υπέρογκο κόστος 
τα οικονομικά ασθενή νοικοκυριά. Ο πρώην ε-
πίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας είχε 
προτείνει να επιστρέφονται οι «πράσινοι» φό-
ροι στις χαμηλότερες και μεσαίες εισοδηματι-
κές τάξεις. 

ρεπορτάζ σελ. 4  »

Ο ΟΟΣΑ καλεί τη χώρα µας να αυξήσει την περιβαλλοντική φορολόγηση

Πράσινοι φόροι σε βενζίνη-ΔΕΗ

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ

11 ΕΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ο πύργος GSW, στο 
κέντρο του Βερολίνου, που κλιματίζε-
ται με ένα αιολικό πανί » σελ. 10

ΑΤΤΙΚΗF

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΣΤΟ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΑ
Δύο φορές όσο ο Εθνικός Κήπος το 
πράσινο στον παλιό Ιππόδρομο » σελ. 8-9
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στην Ευρώπη 
αντιµετωπίζουν
πρόβληµα 
ερηµοποίησης.
Το φαινόµενο είναι 
εντονότερο στις 
µεσογειακές χώρες
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Στείλτε μας τις καταγγελίες, τις ανησυχίες και τις ιδέες 
σας για θέματα περιβάλλοντος στο  
planet@realnews.gr ή στη διεύθυνση  
Real News, Λ. Κηφισίας 215, Μαρούσι 15124.

Λάβετε θεσεισ

Κεφάλάιά 2,2 δισ. ευρώ θα διατεθούν για τη δη-
μιουργία μιας «πράσινης τράπεζας επενδύσεων», η 
οποία θα χρηματοδοτεί έργα στην καθαρή ενέργεια 
και τις τεχνολογίες που σχετίζονται με την οικολογία. 
Από τις χορηγήσεις της τράπεζας αυτής προβλέπεται 
ότι θα δημιουργηθούν 400.000 νέες θέσεις εργασί-
ας έως το έτος 2015. 

Δυστυχώς, η τράπεζα αυτή δεν δημιουργείται στην 
Ελλάδα, αλλά στη Βρετανία. Η κυβέρνηση Μπρά-
ουν δέσμευσε στον Κρατικό Προϋπολογισμό τα μι-
σά από τα κεφάλαια αυτά, ενώ τα υπόλοιπα θα ανα-
ζητηθούν από ιδιώτες επενδυτές. Αν υπάρξει μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον, όπως αναμένεται, θα αυξηθούν 
τα χρήματα που θα καταλήξουν στη δανειοδότηση 
(και όχι επιχορήγηση) των «καθαρών» επιχειρημα-
τικών προγραμμάτων.

ΠροφάνώΣ, στην Ελλάδα είναι πρόωρο να μιλά-
με για ανάλογες κυβερνητικές πρωτοβουλίες, αν και 
προεκλογικά είχαν γίνει πλείστες όσες αναφορές σε 
παρόμοιες δράσεις. Στην παρούσα φάση η κυβέρ-
νηση προσπαθεί απλώς να αποφύγει τα χειρότερα 
για την οικονομία και δεν «περισσεύουν» κεφάλαια. 
Η προσπάθεια, μάλλον δικαίως, είναι να κλείσουν οι 
μεγάλες μαύρες τρύπες και να αποφευχθεί να βυθι-
στεί η χώρα σε μόνιμη ύφεση. Αν και είναι ανησυχη-
τικό ότι κανείς δεν μιλά για την ανάγκη να θεσμοθε-
τηθεί η απαγόρευση των ελλειμματικών προϋπολο-
γισμών, είναι σαφές ότι γίνεται αγώνας για τον εξορ-
θολογισμό των δημοσιονομικών. Επειτα από αυτό, 
όμως, τι μπορούμε να περιμένουμε;

ελάχιΣτοι είναι οι κλάδοι στους οποίους μπορεί 
στηριχτεί η ανάπτυξη της οικονομίας, ύστερα από 
το «νοικοκύρεμα». Εκτός από τους προφανείς, όπως 
ο τουρισμός και η αγροτική οικονομία, κανένας κλά-
δος δεν έχει καλύτερες προοπτικές από την «πράσι-
νη» τεχνολογία και επιχειρηματικότητα. Και είναι δε-
δομένο ότι κανένας άλλος κλάδος δεν βρίσκεται πα-
γκοσμίως σε τόσο πρώιμο στάδιο και άρα δεν υπάρ-
χουν παγιωμένες «μεγάλες δυνάμεις». Είναι, επίσης, 
βέβαιο ότι η ελληνική οικονομία θα χρειαστεί οργα-
νωμένη ώθηση με δημόσιες επενδύσεις για να βγει 
από την ύφεση, την οποία έχει ήδη προκαλέσει η προ-
σπάθεια εξυγίανσης.

Θά ήτάν ουτοΠιΚο να περιμένουμε ότι θα ανα-
κοινωθεί άμεσα η δημιουργία ταμείου πράσινης 
ανάπτυξης, όσο και αν αυτό αποτελούσε ένα από τα 
κομβικά σημεία της προεκλογικής εκστρατείας του 
κυβερνώντος κόμματος. Αν, όμως, κάποιος σε αυ-
τή την κυβέρνηση διαθέτει το όραμα και τις ικανό-
τητες να το μετατρέψει σε πράξη, η τράπεζα πράσι-
νων επενδύσεων θα πρέπει να είναι η αμέσως επό-
μενη προτεραιότητα.

άνάπτυξη με τράπεζα 
πράσινων επενδύσεων

s άΠοψή

z  ΓΡΑφΕΙ Ο  
ΘοδώρήΣ ΚουβάΚάΣ 
t.kouvakas@realnews.gr

1,5
δισ. δολάρια κόστισε 
το ξενοδοχείο 
«άτλάντις» στο 
ντουμπάι, όπου σε 
ανοιχτό ενυδρείο 
φιλοξενούνται 
καρχαρίας, φάλαινες, 
και 65.000 ψάρια

0,37
δολ./λίτρο θα στοιχίζει 
το βιοκαύσιμο από 
γεωργικά απόβλητα, 
το οποίο θα παράγει, 
με τη διάσπαση 
ενός ενζύμου, 
δανέζικη εταιρεία 
βιοτεχνολογίας 

των υγρότοπων της ΒΑ Ασίας, όπου 
ζει η απειλούμενη γάτα «μινιατούρα», 
έχει μετατραπεί σε καλλιέργειες

70%

Κίνα
Περισσότερα από 270 εκατομμύρια άνθρωποι σε 
16 επαρχίες της Κίνας υπέφεραν από τη σκόνη της 
ερήμου που μετέφεραν την περασμένη εβδομάδα 
άνεμοι με ταχύτητα άνω των 100 χλμ. ανά ώρα

30% έχει μειωθεί η βιοποικιλότητα από 
το 1970, ενώ σε κάποιες περιοχές, όπως τα 
τροπικά δάση, το ποσοστό φθάνει το 50% 

35% των Ευρωπαίων πολιτών δηλώνει 
ότι θα αγοράσει περισσότερα «πράσινα 
προϊόντα» την επόμενη χρονιά

1908 
ήταν η χρονιά που ο Xένρι 
φορντ κατασκεύασε το 
αλκοολοκίνητο μοντέλο Ford T, 
δηλώνοντας ότι τα καύσιμα του 
μέλλοντος θα προέρχονται από 
μήλα, ζιζάνια ή ροκανίδια

132
ανεμογεννήτριες, με 
συνολική ισχύ που ξεπερνά 
τα 396 μεγαβάτ, σκοπεύει να 
εγκαταστήσει στη νότια Σκοτία 
η εταιρεία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας της χώρας 

100.000  
νέες θέσεις εργασίας 
προβλέπεται ότι θα 
δημιουργηθούν μέχρι το 
2030 στη βρετανία από την 
ανερχόμενη βιομηχανία 
αποθήκευσης άνθρακα
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Φυτοφάρμακα 
και χωματερές 
«δολοφονούν» 
τον Πηνειό 

z  TΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΙΜΙΤΣΙΑΔΗ
a.simitsiadi@realnews.gr 

ΩΣ ΕΝΑ από τα πιο βεβαρημένα ποτάμια 
της χώρας αλλά και της Ευρώπης θεωρεί-
ται σήμερα ο Πηνειός, με την οικολογική 
κατάσταση των υδάτων του να χαρακτη-
ρίζεται από μέτρια έως κακή. Οι συγκε-
ντρώσεις νιτρικών ξεπερνούν σε πολλά 
σημεία μέτρησης το ανώτατο όριο των 
50mg/l NO3, ενώ ιδιαίτερα βεβαρημένη 
θεωρείται και η κατάσταση στα υπόγεια 
νερά της περιοχής. Παράλληλα, τις τελευ-
ταίες μέρες το ποτάμι μετρά άλλη μία χω-
ματερή στις όχθες του. 

Μία από τις κύριες πηγές ρύπανσης η 
οποία ευθύνεται για τις αυξημένες τιμές 
των νιτρικών είναι οι γεωργικές δραστη-
ριότητες. Υπολογίζεται ότι στην ευρύτερη 
περιοχή χρησιμοποιούνται 230.000 τόνοι 
λιπάσματα και 2.000 τόνοι φυτοφάρμα-
κα ετησίως. Παράλληλα, όμως, το ποτάμι 
επιβαρύνεται και από απόβλητα (επεξερ-

γασμένα ή μη) πτηνοτροφικών και κτηνο-
τροφικών εγκαταστάσεων, καθώς και από 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών απο-
βλήτων πόλεων και οικισμών. Αλλωστε, και 
το κλιμάκιο της Ειδικής Μόνιμης Επιτρο-
πής Περιβάλλοντος της Βουλής που επι-
σκέφθηκε την περιοχή πριν από λίγες μέ-
ρες, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Επι-
τροπής Κώστα Καρτάλη, διαπίστωσε την 
ανεξέλεγκτη, σε τμήματα του ποταμού, 
απόρριψη λυμάτων και από χωματερές 
που δεν έχουν αποκατασταθεί. «Η εικό-
να που παρουσιάζεται είναι μικτή. Σε κά-
ποια τμήματα του ποταμού δεν υπάρχουν 
προβλήματα, σε άλλα όμως είναι τόσο εμ-
φανή που μιλούν από μόνα τους. Χρόνια 
τώρα ο Πηνειός λειτουργεί ως αποδέκτης 
λυμάτων. Φυσικά, το μέγεθος της ρύπαν-
σης δεν φτάνει αυτό του Ασωπού, όμως 

η κατάσταση έχει επιδεινωθεί», δήλωσε 
ο Κ. Καρτάλης.

Φυτρώνουν... χωματερές
Μεγάλο πρόβλημα, όμως, αποτελούν και 
οι χωματερές που εντοπίζονται ανά περιό-
δους δίπλα από το ποτάμι. Μία εξ αυτών 
βρέθηκε στον δήμο Κοιλάδας και, όπως 
αναφέρει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
νομαρχίας Λάρισας, ανάμεσα στα παντός 
είδους απορρίμματα εντοπίστηκε και αμί-
αντος. «Η ποσότητα των απορριμμάτων 
είναι πολύ μεγάλη και εικάζουμε πως ένα 
μέρος τους έχει αποτεθεί απευθείας στην 
κοίτη του ποταμού. Ομως, αυτός δεν εί-
ναι ο μόνος σκουπιδότοπος που υπάρ-
χει. Στο ύψος των Τεμπών υπάρχει ακό-
μη ένας μεγάλος σκουπιδότοπος», εξηγεί 
ο Δημήτρης Ρουπακιάς, διευθυντής της 
Διεύθυνσης Προστασίας και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος της νομαρχίας. 

Στην περίπτωση αυτή, τα σκουπίδια 
έχουν μεταφερθεί με το νερό από τα Τρί-
καλα και τώρα έχουν εγκλωβιστεί στη συ-
γκεκριμένη περιοχή. 

«Ο Πηνειός παρουσιάζει διπλή εικόνα. 
Υπάρχουν σημεία μοναδικής ομορφιάς, τα 
οποία όμως επισκιάζονται από καταπατή-
σεις πλημμυρικών ζωνών, παράνομες κο-
πές δένδρων, διασκορπισμένες χωματερές, 
συνεχείς αμμοληψίες και, το χειρότερο, 
κρυμμένους αγωγούς ανεπεξέργαστων λυ-

μάτων», αναφέρουν από την πλευρά τους 
οι Οικολόγοι Πράσινοι Λάρισας.

Πληθώρα παραβάσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία του τομέα Βορεί-
ου Ελλάδος της Γενικής Επιθεώρησης Πε-
ριβάλλοντος, από το 2006 μέχρι σήμερα 
έχουν πραγματοποιηθεί επιθεωρήσεις σε 
21 δραστηριότητες που λειτουργούν στην 
περιοχή. Το 22% των παραβάσεων αφο-
ρά στην έλλειψη αδειών διάθεσης υγρών 
αποβλήτων, ενώ το 12% αφορά στην πα-
ρακολούθησή τους (ανύπαρκτη παρακο-
λούθηση ή μερική). Παράλληλα, το ίδιο 
ποσοστό ξεχωριστά αντιστοιχεί στη δια-
χείριση των στερεών και των υγρών απο-
βλήτων. Συνολικά, οι επιθεωρητές έχουν ει-
σηγηθεί πρόστιμα ύψους 430.000 ευρώ. 

Απ’ αυτά, εξ όσων γνωρίζει η υπηρεσία, 
όσα αφορούν τον νομό Τρικάλων έχουν 
επιβληθεί, ενώ για την περίπτωση της Λά-
ρισας δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα. Η τύ-
χη των προστίμων αγνοείται, γεγονός που 
επισημαίνει και ο Κ. Καρτάλης. Οπως ανα-
φέρει ο ίδιος, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
στην είσπραξή τους, καθώς είτε δεν κατα-
λογίζονται, είτε η κεντρική υπηρεσία δεν 
ενημερώνεται για το εάν έχουν εισπρα-
χθεί. Παράλληλα, τονίζει πως η νομοθεσία 
στον τομέα αυτό πάσχει. «Η κλίμακα των 
προστίμων είναι επιεικής, ενώ δεν υπάρ-
χει εικόνα για το ποιος εισπράττει αυτά τα 
χρήματα και αν τελικά τα εισπράττει», το-
νίζει ο πρόεδρος της επιτροπής, ο οποί-
ος θα καταθέσει πόρισμα στο προεδρείο 
της Βουλής με τις προτάσεις της. 

Στην ευρύτερη πε-
ριοχή χρησιµοποιού-
νται 230.000 τόνοι λι-
πάσµατα και 2.000 
τόνοι φυτοφάρµακα 
ετησίως

F

τον Πηνειό 
Γεωργικές δραστηριότητες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και 
αστικά απορρίµµατα απειλούν τον ποταµό της Θεσσαλίας 

διάρκεια 
Από το 2006 µέ-
χρι σήµερα έχουν 
πραγµατοποιηθεί 
επιθεωρήσεις σε 
21 δραστηριότητες 
που λειτουργούν 
στην περιοχή. Το 
22% των παραβά-
σεων αφορά στην 
έλλειψη αδειών 
διάθεσης υγρών 
αποβλήτων, ενώ 
το 12% αφορά 
στην παρακολού-
θησή τους

ποινές
Συνολικά, οι επιθε-
ωρητές έχουν ει-
σηγηθεί πρόστι-
µα ύψους 430.000 
ευρώ. Είναι όµως 
άγνωστο εάν 
έχουν εισπραχθεί 
και από ποιον φο-
ρεά

Τα ύδατα της Θεσσαλίας εκπέμπουν SOS
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ της ρύπανσης του ποτα-
μού, που με άμεσο ή έμμεσο τρόπο επη-
ρεάζει και τους τέσσερις νομούς της Θεσ-
σαλίας, δεν είναι το μοναδικό. 

Η κατασπατάληση του νερού, οι διαρ-
ροές στο δίκτυο και η τεράστια υποβάθ-
μιση που έχουν υποστεί οι υπόγειοι υδα-
τικοί πόροι έχουν μετατρέψει τη Θεσσα-
λία στο μοναδικό παράδειγμα υδατικού 
διαμερίσματος με τόσο επείγοντα υδατι-
κά προβλήματα. 

Σύμφωνα με την εισήγηση που παρου-
σίασε στην επιτροπή Περιβάλλοντος ο κα-
θηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
Νικήτας Μυλόπουλος, η κατάσταση της 
περιοχής αγγίζει τα όρια μεγάλης οικολο-
γικής καταστροφής, με κύριο χαρακτηρι-
στικό του προβλήματος το μονίμως ελλειμ-

ματικό υδατικό ισοζύγιο. Τα μόνιμα υδατι-
κά αποθέματα εξαντλούνται καθώς η πα-
ροχή των ποταμών μειώνεται, ενώ η πτώ-
ση της στάθμης του υπόγειου ορίζοντα εί-
ναι δραματική.  

Ανάμεσα στις προτάσεις νέων δράσεων 
που παρουσίασε ο Ν. Μυλόπουλος για την 
καλύτερη διαχείριση και προστασία των 
υδάτινων αποθεμάτων της περιοχής περι-
λαμβάνονται και δράσεις αντιμετώπισης της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά και προστασίας 
από τα ακραία φαινόμενα. Η πρόγνωση, η 
εκτίμηση και η παρακολούθηση των ακραί-
ων υδρολογικών φαινομένων, μέσω ειδικών 
μοντέλων, είναι τα εργαλεία που θα βοηθή-
σουν στην αντιμετώπιση των νέων κλιματι-
κών δεδομένων. Η ανάγκη λήψης άμεσων 
μέτρων είναι επιτακτική.

Αγωγοί που 
μολύνουν 
με απόβλη-
τα, παράνο-
μες χωματε-
ρές και εικό-
νες γενικότε-
ρης εγκατά-
λειψης σε ε-
να πανέμορ-
φο ποτάμι
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ΕΤΟΣ % ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΕΠ

1995 4,7%

1996 5,0%

1997 4,7%

1998 3,6%

1999 3,1%

2000 3,0%

2001 2,4%

2002 2,3%

2003 2,2%

2004 2,1%

2005 2,0%

2006 1,9%

2009 2,0%

Πηγή: ΟΟΣΑ

Περιβαλλοντικοί φόροι 
στην Ελλάδα

«Βάλτε φόρους για το περιβάλλον»
Η Ελλάδα έχει από τα χαµηλότερα ποσοστά «πράσινων» εσόδων µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ

ΣΤΟΝ ΒΕΒΑΙΟ δρόμο των περαιτέρω αυ-
ξήσεων στους φόρους ενέργειας και μετα-
φορών βαδίζει η χώρα μας. Οπως έδειξε 
πρόσφατη έκθεση του Οργανισμού Οι-
κονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, 
οι περιβαλλοντικοί φόροι στην Ελλάδα 
έχουν μειωθεί σε ποσοστό που ξεπερνά 
ακόμα και το 150% σε σχέση με ό,τι ίσχυε 
στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η ίδια 
έκθεση επισημαίνει πως η χώρα μας έχει 
ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα «πράσι-
νης» φορολογικής πολιτικής μεταξύ των 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, καθώς την πε-
ρίοδο 2000-2009 τα έσοδα από περιβαλ-
λοντικούς φόρους ήταν μικρότερα από το 

2% του ελληνικού ΑΕΠ. 
«Η αύξηση των “πράσινων” φόρων εί-

μαι παγκόσμια τάση. Στην Ελλάδα, ουσια-
στικά δεν υπάρχουν καθόλου περιβαλλο-
ντικοί φόροι. Με τα δεδομένα που έχουν 
δημιουργηθεί για την οικονομιία μας, η 
“πράσινη” φορολόγηση προφανώς θα 
είναι και το πρώτο πράγμα που θα επιχει-
ρηθεί να αυξηθεί», δηλώνει η Βίκη Καρα-
γιώργου, λέκτορας Ευρωπαϊκού Δικαίου 
Περιβάλλοντος του Παντείου Πανεπιστη-
μίου. Η άποψη αυτή βρίσκεται σε συμφω-
νία με τα λεγόμενα του γενικού γραμματέα 
του ΟΟΣΑ, Ανχελ Γκουρία. Στην παρουσί-
αση της έκθεσης του οργανισμού για το 
περιβάλλον της Ελλάδας, ο Α. Γκουρία εί-
χε τονίσει ότι «οι ελληνικοί πράσινοι φό-
ροι είναι πολύ πιο χαμηλοί απ’ ό,τι θα πε-

ρίμενε κανείς». Φωνές, και μάλιστα ισχυ-
ρές, για την αύξηση των πράσινων φόρων 
ακούστηκαν πρόσφατα και εντός των τει-
χών. Η Ρυθμιστηκή Αρχή Ενέργειας γνω-
μοδότησε στις αρχές του μήνα υπέρ της 
αύξησης στο τέλος που πληρώνουν οι κα-
ταναλωτές για κάθε μεγαβατώρα ανανεώ-
σιμων πηγών από 0,3 ευρώ που είναι σή-
μερα, στα 4,5 ευρώ. Πρόκειται για αύξη-
ση 1.500%! 

Ακριβότερη βενζίνη
Οι περιβαλλοντικοί φόροι χω-
ρίζονται σε τρεις κύριες κατη-
γορίες: στους φόρους ενεργει-
ακής κατανάλωσης, στους φό-
ρους των μεταφορών καθώς 
και σε εκείνους που επιβάλλο-
νται σε προϊόντα με επικινδυ-
νότητα για το περιβάλλον (π.χ. 
φυτοφάρμακα). Οπως είναι 
προφανές, η «πράσινη» φο-
ρολόγηση που είναι πιο απο-
δοτική για τα έσοδα του κρά-
τους αφορά τη βενζίνη. Αυτό 
σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό 
μέσα στα επόμενα χρόνια να 
δούμε μια νέα μεγάλη αύξηση 
στην τιμή της. 

Παρ’ όλα αυτά, ο πρώτος 
υποψήφιος για περιβαλλο-
ντική φορολόγηση φαίνεται 
πως είναι το ηλεκτρικό. Σήμε-
ρα, για κάθε kW 
ηλεκτρικού ρεύ-
ματος, τα ελλη-
νικά νοικοκυ-
ριά δεν επι-
βαρύνονται 

με κανέναν απολύτως περιβαλλοντικό φό-
ρο. «Στην κατανάλωση του ηλεκτρισμού, 
η μοναδική περιβαλλοντική φορολόγηση 
που υπάρχει απευθύνεται στη ΔΕΗ, η οποία 
επιβαρύνεται με ένα μικρό ποσοστό, της 
τάξεως του 0,4%, για την εξόρυξη λιγνίτη», 
επισημαίνει η Β. Καραγιώργου.   

Ιστορικό «πράσινων» αυξήσεων στα τι-
μολόγια του ηλεκτρισμού και τη βενζίνη 
υπάρχει ήδη σε αρκετές χώρες της ΕΕ. Το 
1998, στη Γερμανία η επιβολή περιβαλλο-
ντικού φόρου στην κατανάλωση ηλεκτρι-
κού ήταν ένα από τα πρώτα μέτρα που εί-
χε λάβει η νεοεκλεγείσα, τότε, κυβέρνηση 
Σοσιαλδημοκρατών και Πρασίνων. Οσον 
αφορά τη βενζίνη, εκεί η γερμανική περι-
βαλλοντική φορολόγηση ήταν πιο σκληρή 
από οπουδήποτε αλλού, καθώς επιβλήθη-
κε «πράσινος» φόρος ύψους 10 λεπτών του 
ευρώ ανά λίτρο! Ανάλογα μέτρα είχαν λη-
φθεί και στις σκανδιναβικές χώρες στις αρ-

χές της δεκαετίας 
του 2000. 

2% 
Tην περίοδο 2000-
2009, τα έσοδα 
από τους περι-
βαλλοντικούς 
φόρους που κα-
τέληξαν στο τα-
µείο του κράτους 
ήταν µικρότερα 
από το 2% του 
ελληνικού ΑΕΠ

z  TΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
a.kontis@realnews.gr
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Η ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΗ αρχή στην οποία στηρίζε-
ται η «πράσινη» φορολόγηση είναι η οικο-
νομική επιβάρυνση όσων δεν συμβάλλουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Για 
τον λόγο αυτό, το μεγαλύτερο ίσως στοίχη-
μα μιας ενδεχόμενης περιβαλλοντικής φο-
ροεπιδρομής κρύβεται στην προστασία των 
οικονομικά ασθενέστερων νοικοκυριών. 
«Ατομα που ανήκουν σε χαμηλές εισοδημα-
τικές τάξεις δεν μπορούν να επιβαρύνονται 
φορολογικά επειδή, για παράδειγμα, η ΔΕΗ 
δεν αποφασίζει να κάνει στροφή προς τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Για τον λόγο αυτό, στις σκανδιναβικές 
χώρες η αύξηση των περιβαλλοντικών φό-
ρων είχε συνοδευτεί από ειδικά επιδόμα-
τα για τις οικονομικά ασθενείς κοινωνικές 
ομάδες», σημειώνει η Βίκυ Καραγιώργου. 
Ανάλογες επιδοτήσεις είχε προβλέψει και η 
Γερμανία, σε αυτή την περίπτωση όμως οι 
ενισχύσεις απευθύνονταν σε επιχειρήσεις, 

ώστε αυτές να μην αναγκαστούν να προχω-
ρήσουν σε απολύσεις εξαιτίας της αύξησης 
των δαπανών τους για ηλεκτρική ενέργεια. 

Οπως όμως έχει δείξει η ευρωπαϊκή 
εμπειρία, η κύρια συνέπεια ενός «πράσι-
νου» φόρου στα τιμολόγια του ηλεκτρισμού 
είναι η αύξηση των ποσοστών των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας. «Η αύξηση του κό-
στους του ηλεκτρισμού που παράγεται από 
τα εργοστάσια του λιγνίτη, κάνει την ενέρ-
γεια που παράγεται από ΑΠΕ πολύ πιο αντα-
γωνιστική απ’ ό,τι είναι σήμερα. 

Αρα, υπάρχουν προφανώς πολύ μεγαλύ-
τερα κίνητρα για να υπάρξει μια μαζικότερη 
στροφή σε ανανεώσιμες πηγές», εξηγεί η Β. 
Καραγιώργου, προσθέτοντας πως «σε γενι-
κές γραμμές, οι ”πράσινοι” φόροι μπορούν 
να έχουν αρκετά οφέλη για το κράτος και 
το περιβάλλον, αρκεί να επιβληθούν με τέ-
τοιο τρόπο ώστε το κόστος να μην μετακυλι-
στεί στην κοινωνία». 

ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΟΙ ΜΗ ΕΧΟΝΤΕΣ 

«Στην Ελλάδα, ου-
σιαστικά δεν υπάρ-
χουν καθόλου πε-
ριβαλλοντικοί φό-
ροι»δηλώνει η δρ 
Βίκη Καραγιώργου
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ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

^ Οι χαλασμένοι λαμπτήρες φθορισμού 
τοποθετούνται σε ειδικούς κάδους, οι οποί-
οι βρίσκονται σε χώρους που έχει επιλέξει 
ο κάθε δήμος ή σε αλυσίδες σούπερ μάρ-
κετ και καταστήματα ηλεκτρονικών. 
^ Πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή 
στους σχετικούς κάδους για να μην απε-
λευθερωθει ο υδράργυρος. 
^ Δεν πρέπει να απορρίπτονται με τη συ-
σκευασία τους, καθώς έτσι αυξάνεται κατά 
πολύ το κόστος διαχείρισής τους. 
^ Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται 
για τα σημεία απόρριψης από τους δήμους 
τους ή την ιστοσελίδα της Ανακύκλωσης 
Συσκευών Α.Ε. (www.electrocycle.gr).

ΕΝΤΟΝΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ για το περιβάλλον και 
τη δημόσια υγεία προκύπτει από τις μεγά-
λες ποσότητες λαμπτήρων φθορισμού που 
καταλήγουν στις ελληνικές χωματερές. Πα-
ρότι οι λεγόμενοι «οικονομικοί λαμπτήρες» 
έχουν προκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ενω-
ση ως η δέουσα λύση για την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την προστασία του περιβάλ-
λοντος, η συντριπτική τους πλειονότητα δεν 
ανακυκλώνεται, με αποτέλεσμα ο υδράργυ-
ρος που περιέχουν να συνιστά μια εξαιρε-
τικά σοβαρή υγειονομική απειλή. 

Στα «σπάργανα»
Στην Ελλάδα, η ανακύκλωση λαμπτήρων 
φθορισμού βρίσκεται ακό-
μη στα «σπάργανα». 
Υπεύθυνη για τη 
συλλογή και την 
ανάκτησή τους 
είναι η Ανα-
κύκλωση Συ-
σκευών Α.Ε., 
η οποία έχει 
ξεκινήσει από 
το 2006 ειδικό 
πρόγραμμα για 
τους λαμπτήρες νέ-
ου τύπου. 

Η εταιρεία που είναι αρμόδια και για την 
ανακύκλωση όλων των ηλεκτρονικών απο-
βλήτων είναι συμβεβλημένη με τις επιχει-
ρήσεις που καλύπτουν το 90% της ελλη-
νικής αγοράς λαμπτήρων φθορισμού. Το 
πρόγραμμα της Ανακύκλωσης Συσκευών 
εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, ωστόσο η 
πρόοδος που σημειώνεται δεν είναι αρκε-
τή για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Για 
του λόγου το αληθές, το 2009 η ποσότη-
τα των λαμπτήρων που ανακτήθηκε από 

την Ανακύκλωση Συσκευών ανήλθε στους 
65,2 τόνους, έναντι 36,9 τόνων το 2008, 
αυξήθηκε δηλαδή κατά 77% μέσα σε μό-
λις μία χρονιά. 

Επιπλέον, βάσει των έξι ετών που είναι ο 
μέσος χρόνος ζωής των λαμπτήρων, η πο-
σότητα που ανακυκλώθηκε το 2009 αντι-
στοιχεί σε ποσοστό 13,2% επί της συνολι-
κής κυκλοφορίας των λαμπτήρων το 2003. 
Το ποσοστό είναι ικανοποιητικό σε σύγκρι-
ση με την ανακύκλωση άλλων απορριμμά-
των, όχι όμως επαρκές για να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα του υδραργύρου. 

Υδράργυρος σε ψάρια
Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει θέσει σε εφαρ-
μογή οδηγία για την απόσυρση όλων των 
λαμπτήρων πυράκτωσης και την αντικατά-
στασή τους από λαμπτήρες φθορισμού, 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

Πλέον, στις χώρες-μέλη της Ε.Ε. κυκλοφο-
ρούν παλιοί λαμπτήρες μόνο από τα ήδη 
υπάρχοντα αποθέματα, τα οποία αναμέ-
νεται να εξαντληθούν μέχρι το 2016. Στη 
χώρα μας, η αντικατάσταση των λαμπτή-

ρων πυράκτωσης δεν έχει προχωρήσει με 
ταχείς ρυθμούς μέχρι σήμερα. 

Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον 
μεγάλο χρόνο ζωής των οικονομικών λα-
μπτήρων, που κυμαίνεται στα έξι χρόνια, 
κάνει την Ανακύκλωση Συσκευών να εκτιμά 
ότι «το ποσοστό απόρριψης των λαμπτή-
ρων φθορισμού σε χωματερές βρίσκεται 
σε χαμηλά επίπεδα», όπως δήλωσαν οι εκ-
πρόσωποι της εταιρείας στην «R». 

Υψηλή τοξικότητα
Η ζημιά, όμως, μπορεί να γίνει ακόμη και 
με πολύ μικρές ποσότητες υδραργύρου. 
«Πρόκειται για ένα βαρύ μέταλλο με πολύ 
υψηλή τοξικότητα. Η πραγματικότητα είναι 
ότι ο υδράργυρος μπορεί πολύ εύκολα να 
εισχωρήσει στο έδαφος και στα υπόγεια 
ύδατα και, κατά συνέπεια, στην τροφική 
αλυσίδα. Τα τελευταία χρόνια στην Ελλά-
δα έχουν εντοπιστεί ίχνη υδραργύρου σε 
ψάρια και συγκεκριμένα σε ξιφίες, οι οποί-
οι αποτελούν μέρος της παραδοσιακής δι-
ατροφής των Ελλήνων», δηλώνει η Βιολέτα 
Αννίνου, δρ Μοριακής Βιολογίας και Ολι-
στικής Διατροφής. 

Κάθε λαμπτήρας φθορισμού περιέχει 
μια πολύ μικρή ποσότητα υδραργύρου, 
γύρω στα 2 με 5 μικρογραμμάρια. Σύμ-
φωνα με τη Β. Αννίνου, όμως, δεν απαι-
τούνται μεγάλες ποσότητες για να προκλη-
θούν βλάβες στον ανθρώπινο οργανισμό: 
«Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι ακό-
μη και μικρές ποσότητες μπορούν να πλή-
ξουν την ανθρώπινη υγεία. Ο υδράργυ-
ρος έχει τη ιδιότητα να προκαλεί προβλή-
ματα στη λειτουργία του εγκεφάλου αλλά 
και του θυρεοειδή, καθώς ευθύνεται για 
ορμονικές διαταραχές». 

Νομική τρύπα
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υπολογίσει 
ότι αν όλοι οι παλαιοί «γλόμποι» στις χώ-
ρες-μέλη της Ε.Ε. αντικαθίσταντο από οι-
κονομικούς λαμπτήρες, η ενέργεια που θα 
εξοικονομείτο θα έφτανε τις 40 τεραβατώ-
ρες, θα ήταν αρκετή δηλαδή για να καλύ-
ψει τις ανάγκες για ηλεκτρισμό 11 εκατομ-

μυρίων νοικοκυριών. Το κίνητρο, 
λοιπόν, για την απόσυρ-

ση όλων των λαμπτή-
ρων πυράκτωσης 
είναι προφανές. 
Σε βάθος χρό-
νου, οι λαμπτή-
ρες φθορισμού 
μπορούν να εξοι-

κονομήσουν ενέρ-
γεια αξίας πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ, 
αλλά και να μειώσουν 

αρκετά τις εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα. 

Οι Ευρωπαίοι νομοθέτες, όμως, δεν προ-
έβλεψαν το μεγάλο πρόβλημα που μπορεί 
να δημιουργηθεί με την απόρριψη των νέ-
ων λαμπτήρων σε κοινούς χώρους υποδο-
χής σκουπιδιών. Στην κοινοτική οδηγία για 
τα ηλεκτρονικά απόβλητα δεν υπάρχει κα-
μία αναφορά στα ποσοστά των λαμπτήρων 
φθορισμού που θα πρέπει να ανακυκλώνο-
νται. Πιο συγκεκριμένα, η οδηγία υποχρε-
ώνει τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να ανακυκλώ-
νουν κατά μέσο όρο 4 κιλά ηλεκτρονικών 
αποβλήτων ανά κάτοικο, κάθε χρόνο. 

Οι λαμπτήρες περιλαμβάνονται στην 
κατηγορία των ηλεκτρονικών αποβλήτων, 
όμως ο τρόπος με τον οποίο έχει διατυπω-
θεί η κοινοτική οδηγία επιτρέπει στις κυβερ-
νήσεις να μην τους ανακυκλώνουν καθό-
λου, γεγονός που συνεπάγεται ανυπολό-
γιστες συνέπειες για το περιβάλλον και τη 
δημόσια υγεία.  

Ο υδράργυρος µπο-
ρεί εύκολα να εισχω-
ρήσει στο έδαφος 
και στα υπόγεια ύδα-
τα και, κατά συνέπεια, 
στην τροφική αλυσίδα

F

μικρές βόμβες
υδραργύρου σε
χωματερές

16,5 εκατ.

Η ανακύκλωσή 
τους καλύπτει πολύ 
µικρό ποσοστό 
στην Ελλάδα, ενώ 
ο υδράργυρος 
που περιέχουν 
κρύβει σοβαρούς 
κινδύνους

 z  ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ
a.kontis@realnews.gr

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 
(εκατ. τεμάχια)

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
(% προ 6ετίας αγορά)

2003 3,3 -

2004* 4 -

2005 5,3 -

2006* 8 - 

2007* 12 -

2008 15,375 -

2009 19,7 13,17%

* εκτιμήσεις

(πηγή: Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.)

μη στα «σπάργανα». 
Υπεύθυνη για τη 
συλλογή και την 

το 2006 ειδικό 
πρόγραμμα για 
τους λαμπτήρες νέ-

χωματερές
μη στα «σπάργανα». 
Υπεύθυνη για τη 

πρόγραμμα για 
τους λαμπτήρες νέ-

13,2%
ήταν το ποσοστό των 

λαµπτήρων που 
ανακυκλώθηκαν 

το 2009 

λοιπόν, για την απόσυρ-
ση όλων των λαμπτή-

ρων πυράκτωσης 
είναι προφανές. 

κονομήσουν ενέρ-
γεια αξίας πολλών 

εκατομμυρίων ευρώ, 
αλλά και να μειώσουν 

λοιπόν, για την απόσυρ-
ση όλων των λαμπτή-

εκατομμυρίων ευρώ, 
αλλά και να μειώσουν 

2016
αναµένεται να τελειώ-

σουν τα αποθέµατα 
των παλαιών 
λαµπτήρων 
στην Ε.Ε.

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Πύργος
αποβάθρας ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΕΙΧΟΣ

ΛΙΜΑΝΙ
Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΧΡΥΣΗ ΠΥΛΗ

ΛΙΤΑΙΑ ΠΥΛΗ ΠΥΡΓΟΣ ΟΡΜΙΑ∆Α

ΑΚΡΟΠΟΛΗ

Λευκός
Πύργος

Πύργος Μανουήλ
Παλαιολόγου

Πύργος
Τριγωνίου

ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παλαιοχριστιανικά και Βυζαντινά

Ναός Αγίου ∆ηµητρίου1
Ναός Παναγίας Αχειροποιήτου2
Μονή Λατόµου3
Ναός Αγίας Σοφίας4

Ναός Παναγίας Χαλκέων5
Ναός Αγίου Παντελεήµονα6
Ναός Αγίων Αποστόλων 7
Ναός Αγίου Νικολάου Ορφανού8

Ναός Αγίας Αικατερίνης9
Ναός Ταξιαρχών10
Μονή Βλατάδων11
Ναός Μεταµορφώσεως του Σωτήρα12

Οθωµανικά

Λουτρά Παράδεισος (Bey Hamam)13
Αλκαζάρ (Hamza Bey Tζαµί)14
Αλατζά Ιµαρέτ (Alaca Himaret)15
Λουλουδάδικα (Yahudi Hamam)16
Λουτρά Φοίνιξ (Pasa Hamam)17

Στην αυτοσχέδια εγκατεστηµένη βλάστηση και 
στην κατάφυτη αυλή του µνηµείου 
θα γίνει εξυγίανση του περιβάλλοντα χώρου. 
Προβλέπεται η συµπλήρωση δέντρων όπως 
κυπαρίσσια και πεύκα, καθώς επίσης και η 
ανανέωση διάφορων φυτών που έχουν ξεραθεί.

Σ’ αυτό το µνηµείο δίνεται έµφαση 
στη δηµιουργία πολύτιµης νησίδας 
πρασίνου στο κέντρο της πόλης. 
Για τον σκοπό αυτό θα προστεθούν δάφνες, 
τριανταφυλλιές και πικροδάφνες, που 
θα αναδεικνύουν τον µοναστηριακό κήπο 
που υπήρχε κάποτε εκεί.

Ταξιάρχες

Σωτήρας

Αγίασµα 
Ιωάννου Προδρόµου

ΠΗΓΗ: ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Στο µνηµείο προβλέπεται 
η αύξηση των επιφανειών 
πρασίνου µε σκοπό την 
ενίσχυση του περιβάλλοντα 
χώρου, η οποία έχει 
υποβαθµιστεί αισθητά 
λόγω των σύγχρονων
επεµβάσεων. Η περαιτέρω 
ενίσχυση της βλάστησης µε ελιές 
και κυπαρίσσια θα αποκαταστήσει 
τη λειτουργία του µνηµείου 
ως κοινόχρηστο χώρο πρασίνου 
σε µια πυκνοδοµηµένη γειτονιά.

ΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ∆ΙΑΣΠΑΡΤΟ
ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
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Οδός Εγνατία

Ναός
Ταξιαρχών

Οδός Θεοτοκοπούλου

Οδός Μουσών

Γραφεία

ΜΕΤΑ

17 νέες οάσεις στη Θεσσαλονίκη
Πρόγραµµα για την αναδιαµόρφωση και φύτευση πρασίνου σε αρχαιολογικά µνηµεία του κέντρου

 z  ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΤΗ
g.mittis@realnews.gr

ΑΝΑΣΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ στην επιβαρημένη 
ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης δημιουρ-
γούνται από το υπουργείο Πολιτισμού και 
Τουρισμού. Η σχετική μελέτη με τον τίτλο 
«Μελέτες ωρίμανσης αρχαιολογικών χώ-
ρων και μνημείων της Θεσσαλονίκης: Οά-
σεις ιστορικής μνήμης και περιβάλλοντος» 
εγκρίθηκε πρόσφατα από το Κεντρικό Αρ-
χαιολογικό Συμβούλιο. 

Στόχος της είναι η διαμόρφωση του πε-
ριβάλλοντα χώρου 17 μικρών ελεύθερων 
εκτάσεων γύρω από μνημεία και η δημι-
ουργία ενός ιδιότυπου δικτύου αστικού 
πρασίνου (βλ. γράφημα). 

Οι προτεινόμενες επεμβάσεις δίνουν ιδι-
αίτερη έμφαση σε περιοχές γύρω από τα 
μνημεία της Θεσσαλονίκης όπου η βλά-
στηση έχει παραμεληθεί ή εγκαταλειφθεί 
ολότελα. Αντίθετα, οι λιγοστές κατασκευές 

που προτείνονται περιορίζονται στα απο-
λύτως αναγκαία για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του αρχαιολογικού χώρου. 

Προστασία των μνημείων 
Η «πράσινη» μελέτη θα διαμορφώσει συ-
νολικά πάνω από 35 στρέμματα πρασί-
νου μέσα στον περιβάλλοντα χώρο των 
μνημείων. 
Τα περισσότερα από αυτά εντάσσονται 
στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. 

Στις 17 οάσεις πρασίνου, κάποιες από τις 
οποίες βρίσκονται μέσα σε πυκνοδομημέ-
νες περιοχές, θα φυτευτούν ιθαγενή είδη 
που αντέχουν στην ξηρασία, τη ρύπαν-
ση και τις υψηλές θερμοκρασίες. 

Η διαμόρφωση αυτή θα τονίσει την πα-
ρουσία των μνημείων στο πυκνοδομημένο 
αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. 

Παράλληλα, θα προστατεύσει τα μνη-
μεία από τη ρύπανση και τη βοή της πό-
λης και θα προσφέρει στους κατοίκους και 

τους επισκέπτες τους ένα δροσερό περι-
βάλλον το καλοκαίρι και έναν ευχάριστο 
χώρο αναψυχής τον χειμώνα.

Αμεσος στόχος είναι οι επεμβάσεις 
αυτές να παραπέμπουν όσο το 
δυνατόν στο αρχικό περι-
βάλλον, όπως ήταν όταν 
κατασκευάστηκαν τα 
μνημεία. 

Ασφυκτική 
κατάσταση
Στη Θεσσαλονίκη αντι-
στοιχούν μόνο 2,73 τ.μ. 
πρασίνου ανά κάτοικο, πο-
σοστό πολύ μικρό σε σχέση με 
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Τα 10 τετρα-
γωνικά μέτρα πρασίνου ανά κάτοικο θεω-
ρούνται το ελάχιστο για μια βιώσιμη πό-
λη, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας θεωρεί απαραίτητη αναλογία τα 26 τ.μ. 
κατά κεφαλήν.

Κατά τους μελετητές, η ασφυκτική κατά-

σταση που επικρατεί σήμερα γύρω από 
τα μνημεία από πλευράς δόμησης είχε ξε-
κινήσει από τον 19ο αιώνα. Τότε, εξαιτίας 

της μείωσης των εσόδων των θρη-
σκευτικών ιδρυμάτων, άρχι-

σε η σταδιακή κατάτμη-
ση των ιδιοκτησιών των 
ναών και μονών και η 
πώλησή τους ως οι-
κόπεδα.

200.000 ευρώ 
από το ΕΣΠΑ

Η μελέτη εκπονήθηκε 
αποκλειστικά από υπαλ-

λήλους της 9ης Εφορείας Βυ-
ζαντινών Αρχαιοτήτων. Η χρηματο-

δότησή της εντάχθηκε στο Γ’ ΚΠΣ και το 
κόστος υλοποίησης, σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες, θα ανέλθει περίπου 
στα 200.000 ευρώ από κονδύλια του ΕΣ-
ΠΑ. Η έναρξη των εργασιών αναμένεται 
το φθινόπωρο. 

πράσινο 
Στη Θεσσαλονίκη 
αντιστοιχούν µόνο 
2,73 τ.µ. πρασίνου 
ανά κάτοικο, 
ενώ «βιώσιµη» 
αναλογία 
θεωρoύνται τα 10 
τ.µ. ανά κάτοικο

Αμεσος στόχος είναι οι επεμβάσεις 
αυτές να παραπέμπουν όσο το 
δυνατόν στο αρχικό περι-
βάλλον, όπως ήταν όταν 

στοιχούν μόνο 2,73 τ.μ. 
πρασίνου ανά κάτοικο, πο-
σοστό πολύ μικρό σε σχέση με 

της μείωσης των εσόδων των θρη-
σκευτικών ιδρυμάτων, άρχι-

σε η σταδιακή κατάτμη-
ση των ιδιοκτησιών των 
ναών και μονών και η 

από το ΕΣΠΑ
Η μελέτη εκπονήθηκε 

αποκλειστικά από υπαλ-
λήλους της 9ης Εφορείας Βυ-

αυτές να παραπέμπουν όσο το 
δυνατόν στο αρχικό περι-

σκευτικών ιδρυμάτων, άρχι-
σε η σταδιακή κατάτμη-

αποκλειστικά από υπαλ-

35
στρέµµατα πρασίνου 
στον περιβάλλοντα 
χώρο των µνηµεί-
ων αφορά η µε-

λέτη
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Τα δημοσιεύ-
ματα της «R» 
στις 7 
Φεβρουαρί-
ου και στις 
14 Μαρτίου 
που είχαν φέ-
ρει στο φως 
τις παράνομες 
δραστηριότη-
τες στη χωμα-
τερή των 
Μεγάρων

x

Οι «Ράμπο» επιβεβαιώνουν την «R»
Το υπουργείο Περιβάλλοντος εντόπισε επικίνδυνα υλικά στη χωµατερή Μεγάρων 

z  TOY ΓΙΑΝΝΗ ΜΥΤΤΗ
g.mittis@realnews.gr 

ΘΕΑΜΑΤΙΚΑ αποτελέσματα φέρνουν 
οι «πράσινες» συντονισμένες επιχει-
ρήσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθε-
ωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για 
τον εντοπισμό κυκλωμάτων που δι-
ακινούν επικίνδυνα απόβλητα. Το τε-
λευταίο δεκαήμερο έγιναν τρεις κατα-
σχέσεις φορτηγών με επικίνδυνα φορ-
τία, ενώ βρέθηκαν και χωματοδεξαμε-
νές όπου αποθηκεύονταν παράνομα 
υγρά απόβλητα.

Οι έλεγχοι έχουν ξεκινήσει από τον 
Φεβρουάριο του 2009, σε συνεργα-
σία με ειδικό κλιμάκιο από το αρχη-
γείο της Ελληνικής Αστυνομίας, και 
εστιάζουν στην παράνομη διαχείριση 
(παραγωγή, επεξεργασία, αποθήκευ-
ση, διακίνηση και απόθεση) επικίνδυ-
νων αποβλήτων. Οι εκτεταμένες έρευ-
νες διεξάγονται αιφνίδια σε περιοχές 
των νομών Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοί-
ας και Αργολίδας. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοί-
νωσε την περασμένη Δευτέρα ότι στις 
6 Μαρτίου συνελήφθη επ’ αυτοφώρω 

όχημα να εκφορτώνει στερεά απόβλη-
τα βιομηχανικής προέλευσης στον ΧΑ-
ΔΑ Μεγάρων, που λειτουργεί παράνο-
μα με ευθύνη του δήμου Μεγάρων. Τα 
αποτελέσματα των ελέγχων επιβεβαίω-
σαν τα δημοσιεύματα της Real planet 
στις 7/2 και στις 14/3, για την εκφόρ-
τωση επικίνδυνων αποβλήτων στη χω-
ματερή του εν λόγω δήμου.

Σύμφωνα με την έκθεση αυτοψίας 
της ΕΥΕΠ, στη χωματερή Μεγάρων:

από τα οποία αναδυόταν έντονη μυ-
ρωδιά διαλύτη (βιομηχανικών αποβλή-
των). Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν:

 Δύο δοχεία των 20 λίτρων με σήμαν-
ση επικίνδυνων υλικών. 

 Ψυκτικά υγρά, απόβλητα δηλαδή, 
τα οποία στον ευρωπαϊκό κατάλογο 
αποβλήτων (ΕΚΑ) χαρακτηρίζονται 
ως επικίνδυνα. 

Ο αντιδήμαρχος καθαριότητας του 
δήμου Μεγάρων Αθανάσιος Μαζιώ-

της αμφισβητεί την ανακοίνωση του 
υπουργείου Περιβάλλοντος πως στη 
χωματερή αποτίθενται επικίνδυνα από-
βλητα, ισχυριζόμενος ότι γίνεται επαρ-
κής έλεγχος από τους φύλακες. Αντίθε-
τα, υποστήριξε ότι το φορτηγό που κα-
τασχέθηκε δεν περιείχε βιομηχανικά 
απόβλητα, παρά μόνο χώμα. 

Ελεγχοι
Επ’ αυτοφώρω, όμως, συνέλαβαν οι 
επιθεωρητές ακόμα δύο βυτιοφόρα, 
τα οποία απέρριπταν αστικά υγρά 
και βιομηχανικά απόβλητα στη θέση 
Αγιος Δημήτριος, στην περιοχή Σου-
σάκι Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας. Η 
εκφόρτωση έγινε πάλι σε χώρο που, 
κατά δήλωση εκπροσώπων του δή-
μου Αγίων Θεοδώρων, λειτουργεί πα-
ράνομα και με ευθύνη του δήμου εδώ 
και χρόνια. 

Στον χώρο, βάσει των ευρημάτων 
της αυτοψίας, βρέθηκαν επίσης δια-
μορφωμένες χωματοδεξαμενές με-
γάλου όγκου, γεμάτες με υγρά από-
βλητα βιομηχανικής προέλευσης. Τα 
οχήματα κατασχέθηκαν και ακολου-
θήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφωρη 
διαδικασία.

 Γίνεται ανάμιξη αποβλήτων με χώ-
μα.

 Εντοπίστηκαν αδρανή υλικά, ποσό-
τητες πλαστικών και ελαστικών.

 Υπάρχουν απόβλητα αγνώστου σύ-
στασης, από τα οποία έχουν ληφθεί 
δείγματα και γίνονται αναλύσεις.

 Σε δύο σημεία υπήρχε ανάφλεξη 
αποβλήτων.

Στο φορτηγό που κατασχέθηκε από 
τους επιθεωρητές υπήρχαν πλαστικά, 
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Ο Ρέντζο Πιάνο έχει σχεδιάσει έναν υπερσύγχρονο ναό 
του µουσικού θεάτρου, του χορού και της όπερας, που 
συµπληρώνεται από µουσείο µουσικής και εκθεσιακό χώρο. 
Το ενιαίο κτιριακό συγκρότηµα της Λυρικής και 
της Βιβλιοθήκης προβλέπεται να είναι ενεργειακά αυτόνοµο. 

Η υπερσύγχρονη Εθνική Βιβλιοθήκη θα έχει 
διπλό ρόλο: αφενός θα λειτουργεί ως 
ερευνητικό και µελετητικό κέντρο για φοιτητές 
και ακαδηµαϊκούς και αφετέρου θα προσφέρει 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράµµατα 
σε παιδιά και ενήλικες.
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ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ
Ο Ιππόδροµος του Φαλήρου µεταφέρθηκε 
στο Μαρκόπουλο το 2003, εν όψει των Ολυµπιακών 
Αγώνων. Αποτέλεσµα ήταν να ελευθερωθούν 243.000 τ.µ.
τα οποία ανέλαβε να αναµορφώσει το Ιδρυµα Νιάρχου, 
µε την κατασκευή της Λυρικής, της Βιβλιοθήκης και
του Πάρκου.  

Μητροπολιτικό  
πάρκο στο Φάληρο
Στην τελική ευθεία η κατασκευή του μεγαλύτερου χώρου 
πρασίνου, πολιτισμού και αθλητισμού στην Ελλάδα

z  TΗς ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΑΪΝΗ 
a.chaini@realnews.gr

ΣτΗΝ τΡοΧιΑ των μητροπολιτικών 
πάρκων φαίνεται ότι μπαίνει αργά 
αλλά σταθερά η Αττική, με την Καλ-
λιθέα να ετοιμάζεται ήδη να υποδε-
χτεί το δικό της, το αργότερο μέχρι 
το 2015. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο 
σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει ενιαίο 
χώρο 592 στρεμμάτων που θα καλύ-
ψει ολόκληρη την έκταση του παλαιού 
ιπποδρόμου (243 στρέμματα) μαζί 
με την παραλία των Τζιτζιφιών (349 
στρέμματα).

ςυνολικά θα κατασκευαστούν 4 
έργα: το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα 
«ςταύρος Νιάρχος», το δημοτικό αθλη-
τικό κέντρο, η νέα αθλητική παραλια-
κή ζώνη των Τζιτζιφιών και η Εσπλανά-
δα. Με την εξέλιξη αυτή η περιοχή θα 
αποκτήσει κυριολεκτικά νέο αέρα, κα-
θώς θα εξασφαλίσει έναν υψηλού επι-
πέδου χώρο πρασίνου και ταυτόχρονα 
θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των πο-
λιτών στο θαλάσσιο μέτωπο.  

Πνοή στον δήμο
«Το Μητροπολιτικό Πάρκο Καλλι-
θέας αποτελεί το μεγαλύτερο έργο 
στην ιστορία της πόλης μας και συ-
νιστά ταυτόχρονα μια πρωτοπορι-
ακή και καινοτόμο παρέμβαση στη 
ζωή ολόκληρης της πρωτεύουσας», 
επισημαίνει ο δήμαρχος Καλλιθέ-
ας  Κώστας Ασκούνης, καθώς περι-
γράφει τα οφέλη που θα αποκομίσει 
η περιοχή του: «Η Καλλιθέα θα απο-
κτήσει και πάλι, έπειτα από δεκαετί-
ες, μέτωπο στη θάλασσα, θα εξασφα-
λίσει έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασί-
νου, μεγαλύτερο και από τον Εθνικό 
Κήπο, θα δημιουργηθούν ιδανικές 
συνθήκες στους νέους και τα παιδιά 
για μάθηση, δημιουργία και αθλητι-
σμό, ενώ με την κατασκευή της Εθνι-
κής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής ςκη-
νής θα αναδειχθεί σε πολιτιστικό κέ-
ντρο της Ελλάδας».

Πράσινο παντού
Μεγάλη έμφαση δίνεται στη δημιουρ-
γία ζωνών πρασίνου, που εκτιμάται 
ότι όχι μόνο θα αναζωογονήσουν την 
περιοχή, αλλά ταυτόχρονα θα βελτι-
ώσουν σημαντικά την ποιότητα του 
περιβάλλοντος και το μικρόκλιμα ολό-
κληρης της πρωτεύουσας. Το σχέδιο 
περιλαμβάνει, αφενός μεν, ένα παρα-
λιακό οικολογικό πάρκο 270 στρεμμά-
των, που θα δημιουργηθεί στους χώ-
ρους γύρω και πάνω από τις ολυμπι-
ακές εγκαταστάσεις του beach volley, 
αφετέρου δε, επιπλέον 170 στρέμμα-
τα πρασίνου, συν 400 μέτρα υδάτι-
νου καναλιού στον χώρο του πρώην 

ιπποδρόμου, ο οποίος είχε εγκατα-
λειφθεί με την ανάληψη των Ολυμπι-
ακών Αγώνων.  

Η πρώτη έκταση αποτελεί ευθύ-
νη της Γενικής Γραμματείας Ολυμπι-
ακής Αξιοποίησης και τη δεύτερη 
έχει αναλάβει από τον Μάρτιο του 
2009 το Ιδρυμα Νιάρχου, το οποίο 
έχει αναθέσει το όλο εγχείρημα στον 
διακεκριμένο Ιταλό αρχιτέκτονα Ρέ-
ντσο Πιάνο. 

Οαση 170 στρεμμάτων
Το Πάρκο «ςταύρος Νιάρχος», που θα 
είναι ελεύθερο για όλους τους πολί-
τες, έχει σχεδιαστεί με βάση την τοπι-
κή χλωρίδα. ςτα 170 στρέμματα που 
του αναλογούν θα φυτευτεί μεγάλος 
αριθμός δέντρων και καλλωπιστικών 
φυτών που θα ανήκουν στη μεσογει-
ακή χλωρίδα, ώστε να είναι ανθεκτι-
κά στην ξηρασία. 

Με τη δημιουργία του θα κερδηθεί 
ένα μέρος του στοιχήματος της σύν-
δεσης του κέντρου της Αθήνας με την 
παραλιακή ζώνη, ενώ η τσιμεντένια 
μέχρι σήμερα ολυμπιακή Εσπλανάδα 

θα αλλάξει όψη με εκτενείς δενδρο-
φυτεύσεις, εξασφαλίζοντας στους πε-
ρίοικους ευχάριστη πρόσβαση στο 
παραλιακό μέτωπο, μέσω εγκάρσιων 
διόδων. Το πάρκο θα φιλοξενεί, πα-
ράλληλα, εκπαιδευτικές και πολιτιστι-
κές δραστηριότητες για ενήλικες και 
παιδιά, οι οποίες θα έχουν περιοδι-
κό χαρακτήρα και θα επιλέγονται με 
αυστηρά ποιοτικά κριτήρια. 

Οσο για το υδάτινο κανάλι, πρό-
κειται για έναν δροσερό διάδρομο 
νερού διαστάσεων 400 μέτρων μή-
κους και 30 μέτρων πλάτους, για πο-
λύπλευρες δραστηριότητες.

Η επένδυση του Ιδρύματος Νιάρ-
χου ανέρχεται σε 450 εκατ. ευρώ, που, 
εκτός από το πάρκο και το υδάτινο 
κανάλι, θα καλύψουν την κατασκευή 
σύγχρονης Εθνικής Βιβλιοθήκης και 
νέας Λυρικής ςκηνής, καθώς και χώ-
ρου στάθμευσης 1.000 θέσεων. 

 
«Πράσινες»  
εγκαταστάσεις
Τα σχέδια κατασκευής βρίσκονται υπό 
διαμόρφωση και η αρχιτεκτονική μελέ-
τη δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί, ωστό-
σο φιλοδοξία του Ιδρύματος Νιάρχου 
είναι η χρήση τεχνολογίας και υλικών 
φιλικών προς το περιβάλλον. «Τα κτί-
ρια θα είναι ενεργειακά αυτόνομα», 
εξηγεί η Λένια Βλαβιανού, διαχειρί-

στρια δωρεών στο ίδρυμα. «Κανένα 
δεν θα χρειαστεί να μπει στην πρίζα!», 
λέει χαρακτηριστικά. 

«ςτο πάρκο, όπως και στα κτίρια, 
θα εφαρμοστούν οι αρχές βιοκλιμα-
τικού και βιώσιμου σχεδιασμού για 
τη σταδιακή δημιουργία ενός ευχά-
ριστου περιβάλλοντος που να παρέ-
χει συνθήκες υπαίθριας άνεσης στους 
επισκέπτες χειμώνα - καλοκαίρι και τη 
δυνατότητα ποικίλων δραστηριοτήτων 
αναψυχής, αλλά και προγραμμάτων 
εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρα-
κτήρα», συμπληρώνει η ίδια. 

Επιπλέον, κατά την κατασκευή θα 
ακολουθηθούν οι απαιτούμενες προ-
διαγραφές ώστε το κέντρο πολιτισμού 
(κτίρια και πάρκο ως σύνολο) να πι-
στοποιηθεί ως «πράσινο» έργο από 
τον διεθνή οργανισμό USGBC/LEEDS. 
Με γνώμονα την ορθολογική διαχεί-
ριση του νερού, θα γίνει προσπάθεια 
ούτως ώστε να συλλέγονται κατά το 
μέγιστο δυνατόν όμβρια ύδατα, ενώ 
έμφαση θα δοθεί και στην προσπά-
θεια ανακύκλωσης νερού χρήσης 
των κτιρίων. 

s

ΒιΟκλιΜατικα χαρακτηριστικα 

  Βιοκλιματικός αρχιτεκτονικός σχεδιασμός (προσανατολισμός 
κτιρίων, αξιοποίηση στο μέγιστο του φυσικού φωτισμού, δημι-
ουργία συστημάτων σκίασης του κτιρίου κ.λπ.). 
  Παραγωγή και χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (π.χ. 
φωτοβολταϊκά συστήματα στη στέγη). 
  Εγκατάσταση αυτοματισμών λειτουργίας του τεχνητού φωτι-
σμού σε σχέση με το φυσικό φως. 
  Εφαρμογή λύσεων βιώσιμης διαχείρισης και χαμηλής κατανάλω-
σης ενέργειας.

τΕΛΕυτΑιΑ τΕΧΝοΛογιΑ

στρέμματα καλύπτει το πάρκο 
στο οποίο περιλαμβάνονται οι Τζι-
τζιφιές και ο παλαιός ιππόδρομος

F
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Ο Ρέντζο Πιάνο έχει σχεδιάσει έναν υπερσύγχρονο ναό 
του µουσικού θεάτρου, του χορού και της όπερας, που 
συµπληρώνεται από µουσείο µουσικής και εκθεσιακό χώρο. 
Το ενιαίο κτιριακό συγκρότηµα της Λυρικής και 
της Βιβλιοθήκης προβλέπεται να είναι ενεργειακά αυτόνοµο. 

Η υπερσύγχρονη Εθνική Βιβλιοθήκη θα έχει 
διπλό ρόλο: αφενός θα λειτουργεί ως 
ερευνητικό και µελετητικό κέντρο για φοιτητές 
και ακαδηµαϊκούς και αφετέρου θα προσφέρει 
εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράµµατα 
σε παιδιά και ενήλικες.
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ΙΠΠΟ∆ΡΟΜΟΣ
Ο Ιππόδροµος του Φαλήρου µεταφέρθηκε 
στο Μαρκόπουλο το 2003, εν όψει των Ολυµπιακών 
Αγώνων. Αποτέλεσµα ήταν να ελευθερωθούν 243.000 τ.µ.
τα οποία ανέλαβε να αναµορφώσει το Ιδρυµα Νιάρχου, 
µε την κατασκευή της Λυρικής, της Βιβλιοθήκης και
του Πάρκου.  

Το στοίχημα
της βιωσιμότητας

ΤΟ ΕΡΓΟ, μετά την ολοκλήρωσή του, θα περιέλθει στην πλήρη κυ-
ριότητα του Ελληνικού Δημοσίου. Το κακό προηγούμενο των ολυ-
μπιακών εγκαταστάσεων, που επί σειρά ετών παρέμειναν ασυντή-
ρητες και εν πολλοίς αφύλακτες, γεννά εύλογα ερωτήματα σχετικά 
με τον τρόπο διασφάλισης της βιωσιμότητάς του. «Προχωράμε 
καλή τη πίστη με τη δωρεά», απαντά η Λ. Βλαβιανού. «Θα πρέπει 
να φροντίσουμε όλοι για τη συντήρησή του και πιστεύω ότι αυτό 
θα γίνει. Οι πολίτες θα το προσέξουν -όπως έκαναν και με το με-
τρό- γιατί θα είναι ένα πολύ ωραίο έργο», εύχεται.  

Οσον αφορά, πάντως, το παραλιακό οικολογικό πάρκο, ο γε-
νικός γραμματέας Ολυμπιακής Αξιοποίησης Γιάννης Πυργιώτης 
παραδέχεται ότι υπάρχει μια επισφάλεια σ’ αυτό το επίπεδο και 

εξηγεί ότι τα έξοδα της συντήρη-
σης θα βγουν από τα έσοδα που 
θα προκύψουν από τις παράλλη-
λες δραστηριότητες που προβλέ-
πει η μελέτη: λειτουργία υπαίθρι-
ου κινηματογράφου και καφέ-
εστιατορίου και κάποιες δραστη-
ριότητες υπαίθρου επί πληρωμή. Η 
επένδυση στο συγκεκριμένο κομ-
μάτι υπολογίζεται γύρω στα 50-60 
εκατομμύρια ευρώ, ενώ στη συνέ-
χεια θα γίνει σύμβαση για τη μα-
κροχρόνια μίσθωση του χώρου, 

η οποία θα προβλέπει και τη συντήρηση του πάρκου. «Το Πάρκο 
Νιάρχου δεν θα συμπεριληφθεί στο ίδιο πακέτο διαχείρισης», δι-
αβεβαιώνει ο Γ. Πυργιώτης, «αλλά θα δημιουργηθεί ειδικός φορέ-
ας διαχείρισης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 
της Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής». 

Εξοικονόμηση νερού
Συμπληρωματικά, θα μελετηθεί η δυ-
νατότητα εκμετάλλευσης του υδρο-
φόρου ορίζοντα, ενδεχομένως ύστε-
ρα από επεξεργασία, ώστε το νερό να 
καταστεί κατάλληλο για την άρδευση 
του πάρκου. 

«Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό στοιχείο 
της όλης αρχιτεκτονικής σύνθεσης απο-
τελεί το υδάτινο στοιχείο σε μορφή κα-
ναλιού, που διατρέχει το πάρκο κατά 
μήκος όλου του οικοπέδου παράλλη-
λα με την Εσπλανάδα και τη Λεωφόρο 
Συγγρού», σημειώνει η Λ. Βλαβιανού. 
«Πέραν της αισθητικής και συμβολι-

κής του παρουσίας, 
το υδάτινο αυ-
τό στοιχείο έχει 
ρόλο λειτουργι-
κό για την έκτα-
κτη αντιπλημ-
μυρική προστα-
σία του πάρκου, 
λειτουργώντας ως 
αποταμιευτήρας νερού 
σε πολύ ακραίες βροχοπτώ-
σεις, αλλά και συμβολής στο αίσθη-
μα ακουστικής άνεσης για τους επι-
σκέπτες από την κίνηση του νερού, 
αμβλύνοντας έτσι τον κυκλοφοριακό 

θόρυβο από τη Λεωφόρο 
Συγγρού».

Η όλη σύνθεση επι-
στεγάζεται με ένα επί-
πεδο, διάτρητο και ελα-
φρύ χωροδικτύωμα, 

που υπερίπταται του 
κτιριακού συγκροτήμα-

τος και φέρει φωτοβολταϊκά 
πάνελ συλλογής ηλιακής ακτι-

νοβολίας, μια κατασκευή που απο-
τελεί το κεντρικό βιοκλιματικό/ενερ-
γειακό στοιχείο του έργου που συμ-
βολίζει τον «πράσινο» και βιοκλιματι-
κό χαρακτήρα του.

κής του παρουσίας, 

σία του πάρκου, 
λειτουργώντας ως 
αποταμιευτήρας νερού 

θόρυβο από τη Λεωφόρο 
Συγγρού».

που υπερίπταται του 
κτιριακού συγκροτήμα-

τος και φέρει φωτοβολταϊκά 
πάνελ συλλογής ηλιακής ακτι-

θόρυβο από τη Λεωφόρο 

τος και φέρει φωτοβολταϊκά 
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στρέμματα θα είναι η έκτα-

ση του πάρκου «Σταύ-
ρος Νιάρχος», το ο-
ποίο θα είναι ελεύ-

θερο για όλους

Το κακό προηγού-
µενο των ολυµπια-
κών εγκαταστάσε-
ων γεννά ερωτήµα-
τα για τη συντήρη-
ση του έργου
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Η Εθνική Βιβλιοθήκη
Η νέα Βιβλιοθήκη θα εκφράζει την πιο προηγμένη ψηφιακή τεχνο-
λογία στον χώρο των βιβλιοθηκών. Θα εξασφαλίζει ελεύθερη πρό-
σβαση σε όλους τους πολίτες και διαδικτυακή σύνδεση για εξυπηρέ-
τηση των χρηστών σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο σχεδιασμός και η λει-
τουργία της θα βασιστούν στις «βέλτιστες πρακτικές» που εφαρμό-
ζονται με επιτυχία σε εθνικές και δημόσιες βιβλιοθήκες του εξωτερι-
κού. Θα παρέχονται υπηρεσίες και επιμορφωτικά προγράμματα για 
παιδιά και εφήβους, αλλά και για ενήλικες. Επιπροσθέτως,  θα δημι-
ουργηθούν ειδικά προγράμματα ελληνικής γλώσσας και ελληνικής 
ιστορίας για μετανάστες.

Η Λυρική Σκηνή
Οι νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα διαθέτουν 
σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό και θα πληρούν όλες τις προϋπο-
θέσεις για να μπορούν να φιλοξενηθούν στους χώρους τους και οι 
πλέον απαιτητικές, διεθνούς παραγωγής παραστάσεις. Επιπλέον, θα 
περιλαμβάνουν και ένα μουσείο-εκθεσιακό χώρο, όπου θα συγκε-
ντρωθούν και θα εκτεθούν για πρώτη φορά οι θησαυροί του μουσι-
κού μας θεάτρου. Το κοινό της Λυρικής θα διευρυνθεί με προγράμ-
ματα ενημέρωσης, διαλέξεις, αφηγήσεις και ενημερωτικές συζητή-
σεις πριν από τις παραστάσεις, ενώ έμφαση θα δοθεί και στη δημι-
ουργία παιδικών -εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών- προγραμμάτων. 

Ο Ιταλός αρχιτέκτονας 
Ρέντσο Πιάνο που έχει 
αναλάβει μέρος του έργου

 s ΔΥΟ ΕΡΓΑ - ΣΤΑΘΜΟΙ
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μαζόταν σε έναν ουρανοξύστη. Επομένως, 
και οι πιο ενημερωμένοι περί την πράσι-
νη αρχιτεκτονική θα είχαν το δικαίωμα 
να αμφιβάλουν για το αν θα λειτουργού-
σαν εξίσου καλά. Το γυάλινο κτίριο γρα-
φείων της εταιρείας πώλησης και ενοικία-
σης ακινήτων GSW πέρασε, όμως, με επι-
τυχία τις εξετάσεις. Πολύ σύντομα συγκέ-
ντρωσε το διεθνές ενδιαφέρον και οι κρι-
τικές των ειδικών περιοδικών αρχιτεκτονι-
κής ήταν διθυραμβικές.

Κτίριο-ορόσημο
Ο Πύργος GSW, όπως καθιερώθηκε να λέ-
γεται, βρίσκεται σε απόσταση λίγων μόνο 
μέτρων από τον πασίγνωστο συνοριακό 
σταθμό Checkpoint Charlie -του άλλοτε 
διαιρεμένου Βερολίνου- που προσελκύει 
πολλούς τουρίστες. Ισως στο μέλλον γίνει 
και αυτός πόλος έλξης των τουριστών, αφού 
αποτελεί πλέον ορόσημο εφαρμοσμένης 
οικολογικής αρχιτεκτονικής. Το κτίριο με 
τους 22 ορόφους επετράπη κατ’ εξαίρε-
ση να χτιστεί, αφού η πολεοδομία απαγό-
ρευε την κατασκευή ουρανοξυστών στην 
περιοχή. Tα σχέδια των -μέχρι τότε άγνω-
στων- αρχιτεκτόνων, Γερμανού Matthias 
Sauerbach και Βρετανίδας Louisa Hutton, 
έπεισαν τελικά τo 1990 τις αρχές να δώ-
σουν την άδεια οικοδόμησης. Οταν ολο-
κληρώθηκε, το 1999, χαρακτηρίστηκε οι-
κολογικό κόσμημα για την πόλη. Η πρώτη 

προσπάθεια στη Γερμανία να κατασκευα-
στεί ένα ψηλό κτίριο στο οποίο εφαρμό-
στηκαν οικολογικές τεχνολογίες άνοιξε νέ-
ους δρόμους στην πράσινη αρχιτεκτονική, 
αφού οι ενεργειακές ανάγκες του μειώθη-
καν μέχρι 50%. Το πρωτοποριακό σύστη-
μα φωτισμού, εξαερισμού, θέρμανσης και 
δροσισμού βασίζεται στη διπλή γυάλινη 
πρόσοψη στην ανατολική και δυτική πλευ-
ρά του. Ανάμεσα στις διπλές προσό-
ψεις του κτιρίου υπάρχει διάκε-
νο 20 εκατοστών στην ανα-
τολική και ενός περίπου μέ-
τρου στη δυτική. 

Φυσικό φως 
Οι αποστάσεις των διάκε-
νων και το ύψος των ορό-
φων αξιοποιούν στο μέγι-
στο το φυσικό φως, ώστε να 
μη χρειάζονται λάμπες την ημέ-
ρα. Ετσι εξασφαλίζεται επαρκής φωτι-
σμός στο εσωτερικό των γραφείων και, κα-
τά συνέπεια, μικρότερη κατανάλωση ρεύ-
ματος. Τα διάκενα χρησιμεύουν συγχρόνως 
και για την ηχομόνωση του κτιρίου. 

Το ευρύτερο διάκενο της δυτικής πρό-
σοψης χρησιμεύει ως αγωγός εξαερισμού. 
Ο θερμός αέρας του κτιρίου κινείται μέ-
σω του αγωγού αυτού προς τα πάνω, λό-
γω του φυσικού φαινομένου Bernoulli. 
Το κενό, το οποίο δημιουργείται από τη 

ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ του πρώτου βιοκλιματικού 
ουρανοξύστη της Γερμανίας έγιναν στο 
Βερολίνο, τον Ιούλιο του 1999. Η ζέστη 
ήταν πνιγηρή και πολλοί καλεσμένοι θα 
είχαν προτιμήσει να μην πάνε αν ήξεραν 
ότι στο κτίριο δεν είχαν εγκατασταθεί κλι-
ματιστικά. Κανείς όμως δεν δυσανασχέτη-
σε και όλοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της 
τελετής, αφού το κτίριο ήταν δροσερό και 
ο αέρας καθαρός. Πολύ φυσικό, αφού οι 
αρχιτέκτονες δεν είχαν ξεχάσει αυτές τις 
«λεπτομέρειες». Απλώς είχαν καταργήσει 
τα ενεργοβόρα, συμβατικά μηχανήματα 
και τα είχαν αντικαταστήσει με ένα καινο-
τόμο, φιλικό προς το περιβάλλον σύστη-
μα φυσικού εξαερισμού και δροσισμού 
του κτιρίου. Βέβαια, παρόμοια συστήματα 

είχαν ήδη εγκατασταθεί 
με επιτυχία σε μικρό-

τερα κτίρια, αλλά 
ήταν η πρώτη 

φορά που 
θα δοκι-

z  TΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ 
a.polichronakis@realnews.gr

H
ΜΠΕΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

Η ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ του μπετόν ενισχύει το φυσικό σύ-
στημα θέρμανσης και δροσισμού, δεδομένου ότι οι 
τοίχοι δεν έχουν επενδυθεί για να αξιοποιείται ενερ-
γειακά ο αποθηκευτικός όγκος του. Ετσι, το καλοκαίρι 
το μπετόν ακτινοβολεί τη δροσιά που απορροφά κατά 
τη διάρκεια της νύχτας χάρη στην εισροή του ψυχρό-
τερου εξωτερικού αέρα, ενώ τον χειμώνα εκπέμπει τη 
μέρα τη θερμότητα που απορρόφησε από το γυάλινο 
διάκενο τη νύχτα. 

Επειδή όμως ο χειμώνας μπορεί να είναι πολύ βα-
ρύς και ο εξωτερικός αέρας πολύ ψυχρός, τίθεται σε 
λειτουργία και ένα μηχανικό σύστημα εξαερισμού. Η 
θερμότητα, όμως, που παράγει η εγκατάσταση δεν δι-

αφεύγει, αλλά επανακτάται και ζεσταίνει τον ψυχρό 
αέρα που εισέρχεται από την ανατολική πλευρά, καλύ-
πτοντας τις πρόσθετες ανάγκες σε θέρμανση.

Η προστασία από τον ήλιο γίνεται με τις εκατοντά-
δες περσίδες -πλάτους ενενήντα εκατοστών από δι-
άτρητη λαμαρίνα- που έχουν τοποθετηθεί στις δύο 
πλευρές του κτιρίου. Οι δυτικές έχουν εννέα αποχρώ-
σεις του κόκκινου και η χρήση τους, ανάλογα με τις 
ανάγκες των εργαζομένων, δημιουργεί ένα διαρκώς 
εναλλασσόμενο μωσαϊκό τεράστιων διαστάσεων. Μα-
ζί με το γλυπτό-ιστίο της κορυφής του ουρανοξύστη 
αποτελούν την εικαστική πλευρά του πύργου GSW, η 
οποία επίσης επαινέθηκε πολύ. 

ροή του αέρα, καταλαμβάνεται από τον 
καθαρό που εισέρχεται από τα παράθυ-
ρα της ανατολικής πλευράς. Τα συνθετι-
κά πανιά του ατσάλινου ιστίου, το οποίο 
είναι τοποθετημένο στην κορυφή του ου-
ρανοξύστη, κατευθύνουν τον άνεμο με 
τέτοιον τρόπο που να ενισχύει την ταχύ-
τητα εξαγωγής του θερμού αέρα. Ετσι, ο 
τεχνητός εξαερισμός καθίσταται σχεδόν 

εξ ολοκλήρου περιττός το κα-
λοκαίρι, την άνοιξη και το 

φθινόπωρο. 
Το δυτικό διάκενο 

χρησιμεύει, όμως, και 
ως θερμικός ή ψυκτι-
κός αγωγός, ανάλο-
γα με την εποχή. Το 
καλοκαίρι εξέρχεται 

ο θερμός αέρας του 
εσωτερικού και οι χώ-

ροι κλιματίζονται με φυ-
σικό τρόπο χάρη στον δρο-

σερότερο εξωτερικό αέρα που εισέρχε-
ται από την ανατολική πρόσοψη. Επίσης, 
το ιστίο της κορυφής εμποδίζει την υπερ-
θέρμανση της πλάκας το καλοκαίρι, ώστε 
να μη διοχετεύεται η ζέστη στο εσωτερι-
κό του τελευταίου ορόφου. Αντίθετα, τον 
χειμώνα η θερμότητα που εγκλωβίζεται 
μέσα στις γυάλινες επιφάνειες του δυτι-
κού διάκενου εκπέμπεται στο εσωτερι-
κό του κτιρίου. 

Από το 1999 υψώνεται στο Βερολίνο ο Πύργος GSW που έθεσε τα στάνταρντ στη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική

Πράσινος ουρανοξύστης ετών 11!

ιστίο
Η κατασκευή στην κο-

ρυφή του ουρανο-
ξύστη αντικαθι-
στά τα κλιµατι-

στικά

50%
Η πρώτη προσπά-
θεια στη Γερµανία 
να κατασκευαστεί 
ένα ψηλό κτίριο 
στο οποίο εφαρ-
µόστηκαν οικολο-
γικές τεχνολογίες 
άνοιξε νέους δρό-
µους στην πρά-
σινη αρχιτεκτονι-
κή, αφού οι ενερ-
γειακές ανάγκες 
του µειώθηκαν µέ-
χρι 50%Το πρωτο-
ποριακό σύστηµα 
φωτισµού, εξαερι-
σµού, θέρµανσης 
και δροσισµού βα-
σίζεται στη διπλή 
γυάλινη πρόσοψη 
στην ανατολική 
και δυτική πλευ-
ρά του. 

H

Το «ιστίο» στην κορυφή του ουρανοξύστη διοχετεύει τον αέρα 
μέσα στο κτίριο, αντικαθιστώντας έτσι τον τεχνητό εξαερισμό
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ΚΑΠΟΙΑ ΖΩΑ απειλούνται µε εξαφάνιση λόγω 
της αλλαγής του κλίµατος και της ανθρώπινης δρα-
στηριότητας. Αλλα βρίσκονται σε αιχµαλωσία και 
τελικά πεθαίνουν από ασιτία, ενώ για ορισµένα είδη 

πανίδας γίνονται προσπάθειες να προστατευτούν. 
Καθηµερινά, η άγρια ζωή δίνει τη δική της µάχη για 
να επιβιώσει στον πλανήτη, σε µια χρονιά που είναι 
αφιερωµένη στη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

s
Τα ζώα μάς... αποχαιρετούν 
Τεράστιες προκλήσεις αντιµετωπίζει η πανίδα του πλανήτη. ∆εκάδες είδη υπό εξαφάνιση 

 z  ΤΗΣ ΕΦΗΣ ΛΑΣΚΑ
e.laska@realnews.gr

Ανεβαίνει η στάθμη, χάνονται τα πουλιά
Η πιτσιλωτή πάπια κινδυνεύει να εξαφανιστεί από τις ακτές της Λουϊζιά-
νας, στον κόλπο του Μεξικού, καθώς ο πληθυσμός της έχει μειωθεί δρα-
ματικά τα τελευταία χρόνια. Η πιτσιλωτή πάπια είναι ένα από τα περίπου 
270 είδη ορνιθοπανίδας που απειλούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλα-
δή το 1/3 του συνολικού αριθμού πουλιών που υπάρχουν στη χώρα.

Οι ακτές της Λουιζιάνας και κατ’ επέκταση τα οικοσυστήματα της πε-
ριοχής βρίσκονται σε μεγάλο κίνδυνο, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης 
της θάλασσας, που ήδη διαβρώνει τις ακτές και συρρικνώνει τα παράκτια 
δάση. Μια ενδεχόμενη μείωση του υγρότοπου της Λουιζιάνας θα είχε τε-
ράστιες επιπτώσεις στα πουλιά της Αμερικής, που σταθμεύουν στην πε-
ριοχή πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους για τον Βορρά ή τον Νότο.

Εγκαταλείπει το νησί ο χρυσός αετός  

Ο μεγαλοπρεπής χρυσός αετός θα σταματήσει να πετά πάνω από τον ου-
ρανό της Αγγλίας μέσα στα επόμενα χρόνια, ακολουθώντας την πορεία 
που είχαν και αλλά τοπικά είδη πανίδας και χλωρίδας που εξαφανίστηκαν. 
Σε μια πρόσφατη σχετική μελέτη, Βρετανοί επιστήμονες κατέληξαν ότι σε 
διάστημα δύο αιώνων έπαψαν να υπάρχουν 480 από τα 492 είδη που 
είχαν καταγραφεί τότε. Ειδικότερα, αφανίστηκε το 24% των ειδών πετα-
λούδας, το 22% των αμφίβιων, καθώς και εκατοντάδες θηλαστικά και άλ-
λα άγρια ζώα. Αντίθετα, ο πληθυσμός των ανθρώπων αυξήθηκε από ένα 
εκατομμύριο σε 51 εκατομμύρια, στο ίδιο χρονικό διάστημα.  

Ζητείται προστασία 
για τις πολικές αρκούδες 

Μπορεί η προστασία του περιβάλλοντος να μην 
είναι στις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτει-
ών, ωστόσο η κυβέρνηση της χώρας προωθεί την 
αυτόματη και πλήρη απαγόρευση των πωλήσεων 
για όλα τα προϊόντα που προέρχονται από πολι-
κές αρκούδες (γούνες, χαλάκια, δέρματα κ.ά.). Οι 
ΗΠΑ επισημαίνουν ότι το λιώσιμο των πάγων στην 
Αρκτική θα σκοτώσει χιλιάδες αρκούδες στα επό-
μενα χρόνια, οι οποίες έτσι κι αλλιώς μαστίζονται 
από το συνεχές εμπόριο. Το αίτημα των ΗΠΑ βρί-
σκει αντίθετα τα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά και χώ-
ρες που έχουν στην επικράτειά τους πολικές αρ-
κούδες όπως ο Καναδάς. Η δεύτερη μεγαλύτερη 
χώρα στον κόσμο εξάγει δέρματα και αλλά προ-
ϊόντα από 300 πολικές αρκούδες, οι οποίες σκο-
τώνονται νόμιμα. 

Οι τίγρεις πεθαίνουν 

Εντεκα σπάνιες τίγρεις της Σιβηρίας πέθα-
ναν τους τελευταίους τρεις μήνες στον ζω-
ολογικό κήπο της πόλης Σενγιάν, στη βο-
ρειοανατολική Κίνα. Κύρια αιτία θανά-
του φαίνεται να είναι η έλλειψη φαγη-
τού, σύμφωνα με όσα δηλώνουν οι το-
πικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης της 
περιοχής. Οι πληροφορίες λένε ότι τα ζώα 
τρέφονταν με κόκαλα από κοτόπουλο 
και ζούσαν σε πολύ μικρά για το μέγεθός 
τους κλουβιά. Κάτι τέτοιο προκαλεί σοβα-

ρές ανησυχίες σχετικά με την αντιμετώπι-
ση των άγριων ζώων που βρίσκονται σε 
αιχμαλωσία στη συγκεκριμένη χώρα. Από 
τις 5.050 τίγρεις που υπάρχουν στην Κί-
να, μόνο οι 50 ζουν ελεύθερες στο φυσι-
κό περιβάλλον, οι υπόλοιπες 5.000 βρί-
σκονται σε ζωολογικούς κήπους και τσίρ-
κα. Η τραγική ειρωνεία είναι ότι φέτος η 
χώρα γιορτάζει τη χρονιά της τίγρης. 

Fish and chips 
χωρίς καρχαρία 

Το ακανθωτό σκυλόψαρο, που χρησι-
μοποιείτο για την παρασκευή του δη-
μοφιλέστερου βρετανικού φαγητού 
fish and chips, σταματά πλέον να αλι-
εύεται και να πωλείται στα περισσότε-
ρα κράτη του κόσμου. Το ακανθωτό 
σκυλόψαρο είναι ένα από τα οκτώ εί-
δη καρχαρία που απειλούνται σε πα-
γκόσμιο επίπεδο λόγω της υπεραλί-
ευσης. Παρά τους περιορισμούς που 
υπάρχουν για το ψάρεμά τους, υπο-
λογίζεται ότι στην Ευρώπη καταναλώ-
νονται περισσότεροι από 20.000 τό-
νοι από το συγκεκριμένο είδος. Η ενί-
σχυση της προστασίας των απειλού-
μενων καρχαριών αποφασίστηκε στη 
συνάντηση που είχαν 175 χώρες στο 
Κατάρ, την περασμένη εβδομάδα, και 
ενσωματώθηκε στη σχετική διεθνή 
σύμβαση (CITES).

κλίµα 
Οι αυτοκράτορες 
πιγκουίνοι επιβιώ-
νουν µόνο σε πο-
λικά κλίµατα και 
οι επιπτώσεις από 
την αύξηση της 
παγκόσµιας θερ-
µοκρασίας για το 
είδος έχουν γίνει 
ορατές εδώ και 30 
χρόνια

µείωση
Οι βιολόγοι υπο-
στηρίζουν ότι στην 
Αρκτική υπάρ-
χουν 20.000-
25.000 αρκού-
δες, αριθµός που 
ολοένα µειώνεται

H

Λιγοστεύουν οι αυτοκρατορικοί πιγκουίνοι 

ΟΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΙ πιγκουίνοι της Ανταρκτικής εί-
ναι από τα μεγαλύτερα θύματα της παγκόσμιας κλιμα-
τικής αλλαγής, σύμφωνα με νέα επιστημονική έκθεση. 
Οι μετατοπίσεις των παγετώνων που λιώνουν έχουν δη-
μιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην αναπαραγωγή του 
είδους, αφού οι πιγκουίνοι χρειάζο-
νται στέρεες εκτάσεις πάγου 
για να εναποθέσουν τα αβγά 
τους. Οι επιστήμονες προ-
ειδοποιούν ότι εάν η θερ-
μοκρασία αυξηθεί στις 
επόμενες δεκαετίες κατά 
2 βαθμούς, θα είναι πο-
λύ δύσκολη η εύρεση τρο-
φής και καταφυγίου. Οι αυ-
τοκρατορικοί πιγκουί-
νοι επιβιώνουν μόνο 
σε πολικά κλίματα και 
οι επιπτώσεις από 
την αύξηση της πα-
γκόσμιας θερμο-
κρασίας για το εί-
δος έχουν γίνει 
ορατές εδώ και 30 
χρόνια. 

ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ

Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΚΙΝΑ

ΗΠΑ

Ο αριθμός του 
πληθυσμού της  
πιτσιλωτής πά-

πιας μειώνεται ε-
ξαιτίας της ανό-

δου της στάθμης 
της θάλασσας, 

που ήδη διαβρώ-
νει τις ακτές και 
συρρικνώνει τα 
παράκτια δάση
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Υψηλή τεχνολογία με 
περιβαλλοντική ευαισθησία 
Τα προϊόντα της Sony σέβονται τον καταναλωτή, αλλά και τον πλανήτη, ενώ όλα 
τα εργοστάσια της εταιρείας στην Ευρώπη λειτουργούν µε καθαρή ενέργεια 

ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ στην παραγωγή οικολο-
γικών προϊόντων και τις πράσινες και-
νοτομίες, η Sony, εταιρεία-κολοσσός 
στον τομέα των ηλεκτρικών συσκευών, 
καταφέρνει να συνδυάσει την τεχνο-
λογική ανάπτυξη με την προστασία 
του περιβάλλοντος, με γνώμονα την 
εξοικονόμηση ενέργειας προς όφελος 
του καταναλωτή. Ολα τα εργοστάσια 
στην Ευρώπη λειτουργούν με ενέρ-
γεια που παράγεται από ανανεώσι-
μες πηγές, ενώ το οικολογικό αποτύ-
πωμα των υπηρεσιών και των προϊ-
όντων της εταιρείας μειώνεται δρα-
στικά από «έξυπνα» τρικ, όπως η αλ-
λαγή στις συσκευασίες και η χρήση 
ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτη ύλη 
στην παραγωγή. Στα εργαστήρια της 
εταιρείας στη Στουτγκάρδη, οι ερευ-
νητές εξετάζουν τη σύσταση των υλι-
κών, μετρούν την ακτινοβολία των συ-
σκευών και μελετούν «πράσινες» τε-
χνολογικές μεθόδους που θα εφαρ-
μοστούν στα νέα προϊόντα. 

Στόχοι για το μέλλον 
Οι περιβαλλοντικοί στόχοι που έχει 
θέσει η Sony για το 2010 περιλαμβά-
νουν τη μείωση των ατμοσφαιρικών 
ρύπων κατά 30%, σε σχέση με τα επί-
πεδα του 2000, για όλα τα εργοστά-

σια, καθώς και 30% 
μείωση της κατα-
νάλωσης για κά-
θε προϊόν, σε σχέ-
ση με το 2008. Η 
εταιρεία στοχεύει 
ακόμη στο να μη-
δενίσει το περιβαλ-
λοντικό αποτύπωμα 
για τον κύκλο ζωής όλων 
των προϊόντων και των υπη-
ρεσιών της. 

Για το 2010 στόχος είναι η μείωση 
των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου κατά 7%, σε σχέση με το 2000, 
από τα εργοστάσια παραγωγής που 
λειτουργούν σε όλο τον κόσμο. Ο 
στόχος δεν είναι δύσκολο να επιτευ-
χθεί, αφού ήδη στο διάστημα 2000-
2008 οι ετήσιες εκπομπές ατμοσφαι-

ρικών ρύπων από τα 
ευρωπαϊκά εργο-
στάσια μειώθηκαν 
σχεδόν κατά 90%, 
που ισοδυναμεί με 
113.000 τόνους, 
ενώ μέχρι το τέλος 

Μαρτίου θα φτάσει 
το 93% (118.000 τό-

νους). Η δραστική αυτή 
μείωση οφείλεται στο γεγονός 

ότι η ενέργεια που καταναλώνεται στα 
εργοστάσια της Sony παράγεται 100% 
από ανανεώσιμες πηγές.

Εξοικονόμηση ενέργειας 
Με στόχο την εξοικονόμηση ενέργει-
ας στο διάστημα 2005-2008 υλοποι-
ηθήκαν διάφορα μέτρα από τα ευ-
ρωπαϊκά εργοστάσια της εταιρείας, 

που οδήγησαν σε μείωση της κατα-
νάλωσης κατά 20.000.000 κιλοβατώ-
ρες. Εως το τέλος Μαρτίου υπολογί-
ζεται ότι η εξοικονόμηση θα φτάσει 
τις 21.400.000 κιλοβατώρες, σε σχέ-
ση με το 2005. 

Ανακύκλωση μπαταριών 
και συσκευών
Το 2002 η Sony μαζί με τις εταιρίες 
Braun, HP και Electrolux δημιούργη-
σαν την πρώτη πλατφόρμα ανακύκλω-
σης μπαταριών στην Ευρώπη. Η μο-
νάδα λειτουργεί σύμφωνα με τα διε-
θνή περιβαλλοντικά πρότυπα και επε-
ξεργάζεται εκατοντάδες τόνους μπα-
ταριών από τις τέσσερις εταιρείες. Τα 
ηλεκτρονικά απόβλητα επεξεργάζο-
νται σε ειδικά εργοστάσια και, σύμ-
φωνα με τα στοιχεία του 2008, από 
τα ευρωπαϊκά παραρτήματα της Sony 
ανακυκλώθηκαν περίπου 60.000 
τόνοι συσκευών.

Νέα Bravia 
Η ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ τηλεόραση 
λανσάρεται σε νέα, μικρότε-
ρη συσκευασία που μειώνει 
τα έξοδα συσκευασίας - με-
ταφοράς και τις εκπομπές ρύ-
πων. Το 95% των μοντέλων της 
Sony Bravia τιμήθηκε το 2009 
με το βραβείο Eco-Label της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ 
το ίδιο βραβείο πήραν όλα 
τα νέα μοντέλα που θα βγουν 
στην αγορά το 2010.

Ψηφιακή κορνίζα 
Η ψηφιακή κορνίζα της Sony 
διαθέτει ορισμένα έξυπνα χα-
ρακτηριστικά που έχουν ως 
στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας. Το σύστημα διαχείρι-
σης επιτρέπει στον καταναλω-
τή να ρυθμίζει αυτόματα πότε 
θα κλείνει η συσκευή (π.χ. κά-
θε βράδυ), ενώ ο αισθητήρας 
φωτεινότητας προσαρμόζει τις 
ρυθμίσεις στην οθόνη ανάλο-
γα με το φως στον εσωτερικό 
χώρο. Ορισμένα μοντέλα του 
2009 και όλα τα φετινά έχουν 
οθόνη LED που μειώνει την 
κατανάλωση ενέργειας κατά 
30% και δεν περιέχει υδράρ-
γυρο. Επιπλέον, η οικολογική 
συσκευασία στα νέα μοντέλα 
είναι 30% μικρότερη σε όγκο 
από τις συσκευές που χρησι-
μοποιούνταν το 2008. 

VAIO W Eco Edition
Ισως το πιο πράσινο λάπτοπ 
στην αγορά, το νέο VAIO W 
διαθέτει οθόνη χαμηλής κα-
τανάλωσης LED που δεν πε-
ριέχει υδράργυρο. Ο υπο-
λογιστής έχει κατασκευαστεί 
από ανακυκλωμένο πλαστικό, 
ενώ η συσκευασία του δεν εί-
ναι από χαρτί αλλά μια τσάντα 
μεταφοράς, κατασκευασμέ-
νη 100% από ανακυκλωμένα 
μπουκάλια. Η καινοτομία στη 
συσκευασία μειώνει κατά 10% 
τις εκπομπές ρύπων σε σχέ-
ση με τα άλλα μοντέλα, ενώ 
το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο που 
περιέχει μειώνει περίπου 35% 
την κατανάλωση χαρτιού. Το 
VAIO φέρει το ευρωπαϊκό 

ενεργειακό πιστοποιη-
τικό Energy 

Star 5.0.

H
ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ δράσεις της εταιρείας περιλαμβά-
νουν ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής μέσα από την τεχνολογία, όπου συμμετέχουν παιδιά 
από 49 χώρες, καθώς και βραβεύσεις για πράσινες καινοτο-
μίες (π.χ. στην ομάδα «Προστάτες των δασών» για τη δημι-
ουργία ενός συστήματος παρακολούθησης πυρκαγιών που 
λειτουργεί με ηλιακά πάνελ). 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ...

...ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ 

30%
περαιτέρω µείωση των 

ατµοσφαιρικών ρύ-
πων είναι ο στό-
χος της εταιρείας 

για το 2010 

z  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗ
ΕΦΗ ΛΑΣΚΑ

Φωτοβολταϊκά πάνελ στην ταράτσα του κτιρίου στα 
εργαστήρια της εταιρείας στη Στουτγκάρδη. Ο σε-
βασμός στο περιβάλον με έργα και όχι λόγια

 s ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
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10η Γιορτή Ανταλλαγής 
Ντόπιων Ποικιλιών
Η 10η Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγής Ντόπιων Ποικιλι-
ών πραγματοποιείται αμέσως μετά το Πάσχα στη γη του 
Πελίτι, στο Μεσοχώρι του δήμου Παρανεστίου, στον νο-
μό Δράμας. Η γιορτή οργανώνεται από το Πελίτι και το Κέ-
ντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Παρανεστίου 
του νομού Δράμας. Η γιορτή είναι ανοιχτή σε κάθε ενδια-
φερόμενο, άσχετα αν θα έχει μαζί του σπόρους ή όχι. Οι 
καλλιεργητές που θα φέρουν σπόρους θα πρέπει να έχουν 
μαζί τους τουλάχιστον 50 φακελάκια, τα οποία θα έχουν 
συσκευάσει σε χάρτινα σακουλάκια όπου θα αναγράφο-
νται η ποικιλία, η περιοχή καλλιέργειας, το όνομα του καλ-
λιεργητή και ο τρόπος καλλιέργειας. 
Επίσης, οι καλλιεργητές και κτηνοτρόφοι που θα συμμε-
τάσχουν στην εκδήλωση θα πρέπει να έχουν μαζί τους και 
φωτογραφικό υλικό, το οποίο θα αναρτήσουν στα περί-
πτερά τους. 

^ ΠΟΤΕ:  10 Απριλίου 2010
^ ΠΟΥ: Μεσοχώρι του δήμου Παρανεστίου, νομός Δρά-
μας 
^ INFO: www.peliti.gr 

Σεμινάρια Οικολόγων Πράσινων
Πανελλαδικά σεμινάρια για τα μέλη και τους φίλους τους 
διοργανώνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, με θέμα τη διοικη-
τική μεταρρύθμιση στο πλαίσιο του σχεδίου «Καλλικρά-
της». Τα σεμινάρια είναι ημερήσια και αφορούν τις επιλο-
γές για μια πράσινη πόλη και την πράσινη πολιτική στην 
αποκέντρωση, καθώς και την ενημέρωση για τη λειτουρ-
γία του θεσμού.
Στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη των Οικολόγων 
Πράσινων και επιφανείς επιστήμονες θα τοποθετηθούν 
πάνω στις ενότητες: Πράσινη Πολιτική - Πράσινος Δήμος 
και ο Δήμος ως Οργανισμός και Φορέας Ανάπτυξης.
^ ΠΟΤΕ:  Μάρτιος 2010
^ ΠΟΥ: Σε ολόκληρη την Ελλάδα
^ INFO: www.ecogreens.gr

Υπεράκτια αιολικά πάρκα 
στην Ελλάδα
Ημερίδα για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα (offshore wind) 
και τις διασυνδέσεις νησιών διοργανώνει η Ελληνική Επι-
στημονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), με την 
υποστήριξη της εταιρείας EUCA. Οι διοργανωτές επιθυ-
μούν να προκαλέσουν συζήτηση στα εν λόγω ζητήματα, 

αλλά και να διερευνήσουν τις προοπτικές για υπεράκτια 
αιολικά πάρκα στην Ελλάδα. Η ημερίδα περιλαμβάνει δύο 
κεντρικές συνεδρίες: στην πρώτη, διακεκριμένοι ομιλητές 
θα δώσουν την εικόνα των τεχνολογικών, κυρίως, εξελίξε-
ων στον κλάδο των offshore στη βόρεια Ευρώπη, ενώ στη 
δεύτερη θα μιλήσουν εκπρόσωποι εταιρειών που σχεδιά-
ζουν υπεράκτια αιολικά πάρκα ή/και πάρκα που ενσωμα-
τώνουν διασυνδέσεις νησιών. 
^ ΠΟΤΕ:  9 Απριλίου 2010, ώρα 14:00
^ ΠΟΥ: Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Κτίριο Διοίκησης) 
^ INFO: τηλ. 210 8081755, www.eletaen.gr

 s

ΚΑΘΩΣ ΣΙΓΑ ΣΙΓΑ μπαίνουμε στην αντι-
πυρική περίοδο, καλό είναι να σκεφτού-
με πώς μπορούμε να βοηθήσου-
με και εμείς στη θωράκι-
ση των δασών μας από 
τις πυρκαγιές και να 
συμμετάσχουμε 
στα εκπαιδευτι-
κά προγράμμα-
τα που διοργα-
νώνει ο ΕΔΑΣΑ 
(Εθελοντές Δασο-
πυροπροστασίας 
Αττικής). Φέτος αφο-
ρούν τη δασοπυροφύ-
λαξη του ορεινού όγκου της 
Πάρνηθας από 15 Μαΐου 2010 έως 15 
Οκτωβρίου 2010. 
Το πρόγραμμα, το οποίο μπορούν να παρα-
κολουθήσουν επίσης και όσοι απλώς ενδι-
αφέρονται να γνωρίσουν την ομορφιά της 
Πάρνηθας, θα πραγματοποιηθεί στα γρα-
φεία του ΕΔΑΣΑ και στην Πάρνηθα (στα 
πυροφυλάκια του ΕΔΑΣΑ και κατά τη διάρ-
κεια εκπαιδευτικών διαδρομών). 
Η πυροφύλαξη γίνεται σε συνεργασία με 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Δασαρ-
χείο της Πάρνηθας και τον Φορέα Διαχεί-
ρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας.

Τα 2/3 της Πάρνηθας 
διατηρούνται
Το 40% του πυρήνα του Εθνικού Δρυμού 
της Πάρνηθας και σημαντικότατο μέρος 
της περιφέρειάς του έχουν παραμείνει 
άκαυτα, επισημαίνουν τα μέλη του ΕΔΑ-

ΣΑ σε σχετική ανακοίνωση. Η καταστροφι-
κή πυρκαγιά άφησε ανέπαφο ολόκληρο το 
βόρειο και ανατολικό τμήμα του δρυμού, 

όπως και τμήματα ανάμεσα στις κα-
μένες περιοχές που γλίτωσαν από 

τη φωτιά. Συνολικά, περίπου τα 
2/3 του εθνικού μας δρυμού 
έχουν σωθεί. Ωστόσο, η επι-
τήρηση των περιοχών που 
πληγώθηκαν από φωτιά έχει 
μεγάλη σημασία, όπως και 
η αναδάσωση, διότι εάν κα-

ούν ξανά, η φυσική τους απο-
κατάσταση θα είναι πια εξαιρε-

τικά δύσκολη.

Η εκπαίδευση
Οσοι επιθυμούν να γίνουν υπεύθυνοι πυ-
ροφύλαξης ή να δια-
τηρήσουν την ιδιότη-
τα αυτή, θα πρέπει να 
παρακολουθήσουν 
υποχρεωτικά τα εξής 
αντικείμενα: 
1. Χρήση χάρτη - πυ-
ξίδας και ασυρμάτων 
(τουλάχιστον τη μία από τις δύο Τετάρτες 
σε κάθε αντικείμενο).
2. Εξάσκηση - συμμετοχή σε τουλάχιστον 
δύο Κυριακές ώς τις 18 Απριλίου 2010.
3. Πρακτική νυχτερινή άσκηση (τουλάχι-
στον μία φορά).

Επιλογή ανάλογα 
με τις επιδόσεις
Οι υπεύθυνοι δασοπυροφύλαξης θα επι-

λεγούν από τον συντονιστή Δασοπυρο-
φυλάξεων του ΕΔΑΣΑ, βάσει του σχετι-
κού εσωτερικού κανονισμού, των αντικει-
μένων που παρακολούθησαν και των επι-
δόσεών τους σε αυτά. 

Σημειώνεται ότι το παρόν πρόγραμμα 
δεν είναι πιστοποιημένο από κανέναν αρ-
μόδιο δημόσιο φορέα και μοναδικό σκο-
πό έχει να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις 
στα μέλη και τους φίλους του ΕΔΑΣΑ, προ-
κειμένου να συμβάλουν στην προστασία 
του ορεινού όγκου της Πάρνηθας.

Δίωρες βάρδιες
Το χρονικό διάστημα της πυροφύλαξης γί-
νεται (κατά την αντιπυρική περίοδο του τρέ-
χοντος έτους) με δίωρες -για κάθε εθελοντή 
πυροφύλακα- νυχτερινές βάρδιες, μεταξύ 

9 το βράδυ και 6 το πρωί. Η πυροφύλαξη 
και ο ύπνος γίνονται σε στεγασμένο χώρο, 
σε υψόμετρο 1.300 μέτρων. Το μόνο που 
χρειάζεται να έχουν οι εθελοντές είναι φα-
γητό, νερό και υπνόσακο. Ο ΕΔΑΣΑ διαθέ-
τει μικρά στρώματα και μαξιλάρια.
^ ΠΟΤΕ: Εως τις 21 Απριλίου 2010
^ ΠΟΥ: Αγ. Κωνσταντίνου 12, Ομόνοια
^ INFO: Για το πρόγραμμα εκπαίδευσης 
στο www.edasa.gr

Ζητούνται εθελοντές 
για την Πάρνηθα

F
Για προβολή εκδηλώσεων, συνεδρίων κ.λπ. με θέμα το περιβάλλον, στείλτε mail στο planet@realnews.gr 
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40%
του πυρήνα

του Εθνικού ∆ρυµού 
της Πάρνηθας 

έχει παραµείνει 
άκαυτο

Το µόνο που χρειάζεται να έχουν 
οι εθελοντές είναι φαγητό, νερό 
και υπνόσακο

F

Οι άνθρωποι της ∆ασοπυροπροστασίας Αττικής καλούν 
τους πολίτες να συµβάλουν στην προστασία του εθνικού δρυµού
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j ΕΛΛΑΔΑ
Τα γεφύρια της χώρας μας 
αποτελούν μοναδικά μνη-
μεία σεβασμού προς τη φύ-
ση, αλλά και της δύναμης 
του υγρού στοιχείου.

j ΒΙΕΤΝΑΜ
Σταγόνα σταγόνα συλλέγει ένα παι-
δί το πολύτιμο νερό σε πλαστικά 
μπουκάλια και μεταλλικούς κουβά-
δες. Το δίκτυο υδροδότησης φυσι-
κά απουσιάζει...

j ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
Η εικόνα παραπλα-
νεί... Ο νεαρός όντως 
κωπηλατεί σε έναν 
ποταμό που όμως 
δεν φαίνεται, καθώς 
τα πλαστικά σκουπί-
δια τον έχουν μετα-
τρέψει σε θάλασσα 
απορριμμάτων.

f ΙΝΔΙΑ
Μια γυναίκα περιμένει υπο-
μονετικά να γεμίσει με νερό 
τα μπιτόνια της. Πάνω από 1 
δισεκατομμύριο άνθρωποι 
δεν έχουν πρόσβαση σε κα-
θαρό νερό παγκοσμίως.

H

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 
22 Μαρτίου, είναι μια ευκαιρία να τονιστεί η σημασία του πολυ-
τιμότερου αγαθού στον πλανήτη, που όμως βρίσκεται σε ανε-
πάρκεια. Τουλάχιστον 880 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο 
δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, ενώ συνολικά 2,7 δισεκα-
τομμύρια δεν έχουν πρόσβαση σε επαρκείς εγκαταστάσεις υγιει-
νής. Ωστόσο, ακόμη και σε περιοχές όπου υπάρχει πόσιμο νερό, 
η ποιότητα δεν είναι εξασφαλισμένη, κυρίως λόγω της ρύπανσης 
και της έλλειψης παρακολούθησης και ελέγχου από τις αρμόδιες 
αρχές. Τα υδάτινα αποθέματα μαστίζονται από την υπεράντλη-
ση, ενώ ο ανεπτυγμένος κόσμος κατασπαταλά το νερό χωρίς να 
εφαρμόζει κανένα μέτρο για την εξοικονόμησή του.

880 εκατ. άνθρωποι χωρίς 
πρόσβαση σε καθαρό νερό

f ΚΙΝΑ
Ενας άντρας προσπαθεί να  πλύνει 
τα ρούχα του σε μια λίμνη. Η Κίνα 
διαθέτει ίσως τα πλέον μολυσμένα 
νερά του πλανήτη.

ΒΙΕΤΝΑΜ

εφαρμόζει κανένα μέτρο για την εξοικονόμησή του.

f ΚΙΝΑ
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