
Προβολή της ταινίας “Μια ενοχλητική αλήθεια”
Ομιλία του 

Άγγλου 
εξερευνητή 

της 
ανταρκτικής 

Robert 
Swan

24/4 στα εγκαίνια 
της ECOWEEK 2007



�





� ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ECOWEEK: 
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ

ROBERT SWAN: 
LEADERSHIP ON THE EDGE

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ: 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

ECOWEEK 2007 
GOES CLIMATE NEUTRAL
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΜΠΑΖΗΣ: 
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 
 
ΑΛ ΓΚΟΡ: 
‘ΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ’ 

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι και κερδίστε δώρα που προστατεύουν τον πλανήτη! Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο 
στις εκδηλώσεις της ECOWEEK 2007 και λάβετε μέρος δωρεάν στην κλήρωση: 

ΚΛΗΡΩΣΗ | Απαντήστε και κερδίστε!

12 ΚΑΔΟΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προσφορά ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ - Γ. Παππάς
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3 ΚΑΛΑΘΙΑ ΜΕ ΔΩΡΑ
Προσφορά της FAIR TRADE HELLAS





� Καλωσορίσατε στην 

ια τρίτη χρονιά, η ECOWEEK 2007, μία πρωτοβουλία ευαισθητοποίησης 
και ενημέρωσης, μας πληροφορεί για καθημερινές πρακτικές λύσεις 
που είναι πιό φιλικές για το περιβάλλον.

Η ECOWEEK ξεκίνησε στην Αίγινα το 2005. Φέτος, για πρώτη φορά, γίνονται 
εκδηλώσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κέρκυρα και, φυσικά, στην 
Αίγινα.

Οι κλιματικές αλλαγές που προκαλούνται από το φαινόμενο του θερμοκηπίου, 
που με τη σειρά του προκαλείται από την αυξανόμενη εκπομπή διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα, δεν μπορούν πλέον να μας αφήνουν αμέτοχους. Δεν 
μπορούμε πιά να στέκουμε αδιάφοροι, ενώ γύρω μας αλλάζει η θερμοκρασία. 
Αλλάζει το κλίμα. Αλλάζουν οι εποχές. Αλλάζει η ισορροπία της φύσης και του 
πλανήτη. Είμαστε και εμείς μέρος τους και η ζωής μας εξαρτάται από αυτούς. 
Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε ενημερωμένοι. Το 
περισσότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γίνουμε μέρος της λύσης. Όχι 
του προβλήματος. Από φέτος, λοιπόν, αλλάζουμε συνήθειες, για να αλλάξουμε 
το κλίμα!

Ευχαριστώ θερμά την OSRAM AE για την ουσιαστική στήριξή της στην  
προσπάθεια αυτή. Το British Council για την έξοχη συνεργασία μας. Τους 
χορηγούς επικοινωνίας που φέρνουν το μήνυμα σε όσο το δυνατόν περισσότερο 
κόσμο. Τους φορείς, συλλόγους, οργανώσεις, εταιρίες και ιδιώτες, που 
συνέβαλαν με τη συμμετοχή και υποστήριξή τους στη επιτυχία της ECOWEEK 
2007.

Καλή διασκέδαση και του χρόνου!
Φιλικά,

Ηλίας Μεσσίνας
Αρχιτέκτονας-Δρ. Χωροταξίας

Πρόεδρος ECOWEEK

Γ

Ωφείλουμε τις θερμές μας ευχαριστίες προσωπικά σε φίλους και συνεργάτες που με τη συμβολή και υποστήριξή τους βοήθησαν στην επιτυχή 
διοργάνωση των εκδηλώσεων της ECOWEEK 2007. Είναι πολλοί, έτσι αν παραλείψαμε κάποιον, παρακαλούμε να μας συγχωρέσει. Ευχαριστούμε 
(αλφαβητικά) τους:

Δημήτρη Αγραφιώτη, Χαρίκλεια Αθανασοπούλου-Νάρνου, Μαρία Αλάτη, Ειρήνη Αλεξιάδου, Ειρήνη Ανδρεάδη, Αναστασία Ανδρίτσου, Θανάση 
Αντωνίου, Γιάννα Βαλεντή, Δημήτρη Βάρο, Μπέτυ Βασιλοπούλου, Κώστα Γαλάνη, Δημήτρη Γεωργακόπουλο, Νίκο Γεωργιάδη, Josh Cherwin, 
Δημήτρη Γιαννίρη, Ανδρομάχη Γκάγκα, Αλεξάνδρα Γκερεκού, Tiffany Corbell, Αλέξη Δελαγραμμάτικα, Alexis Denny, Βίκυ Δημακάκου, Ιωάννα 
Δουνάκη, Μιχάλη Δρακάκη, Μιχάλη Δρίτσα, Anna-Sofia Erasmie, Γιώτα Ζαφειρούδη, Νάσια Ζορμπά, Αννέτα Ηλιάδη, Beth Gargano, Γιώργο 
Καζατζόπουλο, Γιώργο Καλοφωλιά, Τιτίνα Κανελλά, Χρήστο Καραγιάννη, Νίκο Καραπαναγιώτη, Δημήτρη Καρούση, Κική Κατσούλη, Anne Kershaw, 
Στεφανία Κοκοτίνη, Άννα Κορογιαννάκη, Άγγελο Κρητικό, Γιώτα Κυριαζή, Φωτεινή Τομαή-Κωνσταντοπούλου, Δήμητρα Λάμπρου, Demetra Lam-
bros, Gerd Lange, Αντρέα Λουκάκη, Ann-Kristin Lund, Γιώργο Μαθιό, Γιώργο Μάνθο, Έλενα Μαργαροπούλου, Eddie Medranda, Ζοζέφ Μεζάν, 
Χρυσούλα Μελίδου, Cynthia Mikelsen, Μαρία Μπέλλου, Μωυσή Ναχμία, Υβέτ Ναχμία, Κώστα Νικολάου, Τάνια Νικολοπούλου, Γιώργο Νικόπουλο, 
Γιώργο Παππά, Άρη Παπαδόπουλο, Βίκυ Παπατσαρούχα, Αλέξη Πουλιάκη, Πέτρο Πουλόπουλο, Ισίδωρο Ρούσο, Βούλα Σαμαρά, Μαρίνα Σαρλή, Μαρία 
Σεϊτοπούλου, Frank Sinnecker, Christina Sordina, Στέφανο Σπάθα, Έλενα Τασσιούλα, Αντώνη Τσέντα, Αντρέα Τσιλίρα, Λιάνα Τσομπάνογλου, Μίλτο 
Τσοσκούνογλου, Patrick Quinn, Lizzy Koster Rooze, Ελένη Φωτεινού, Σαράντη Χαλούλο, Μιχάλη Χαραλάμπους, Δημήτρη Χωματίδη.

ευχαριστίες





� ECOWEEK: 
ΜΙΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ 
Αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Ηλία Μεσσίνα στο περιοδικό ECOTEC (Απρίλιος 
2007):

ECOTEC: Πως ξεκίνησε η ιδέα για την διοργάνωση της πρώτης ECOWEEK;
HM: Η ECOWEEK γεννήθηκε στην Αίγινα το 2005. Είχα οργανώσει μία εκδήλωση 
στην Αίγινα για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος και έννοιωσα ότι ο αντίκτυπος 
της μεμονομένης εκδήλωσης στην καθημερινότητα της Αίγινας ήταν ελάχιστος έως 
αμελητέος. Θέλησα λοιπόν, να δημιουργήσω κάτι που θα είχε μεγαλύτερο αντίκτυπο 
και επιρροή στην καθημερινή ζωή του νησιού. Έτσι οργάνωσα την πρώτη Εβδομάδα 
Οικολογίας στην Αίγινα τον Οκτώβριο 2005. Το 2006, οργανώθηκε για δεύτερη φορά. 
Η προβολή που είχαμε από τα ΜΜΕ, έφερε επισκέπτες από την Αθήνα, την Καλαμάτα, 
την Κεφαλονιά, την Πάτρα και αλλού. Έτσι, η Εβδομάδα Οικολογίας της Αίγινας, 
η ECOWEEK, βγήκε σιγά σιγά από τα στενά πλαίσια της Αίγινας. Φέτος έκανε άλλο 
ένα βήμα και γίνεται σε διάφορα σημεία της Αθήνας, στη Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, 
στην Κέρκυρα και, φυσικά, στην Αίγινα. Φέτος, ξεπεράσαμε και τα όρια της Ελλάδας 
έχοντας τη συμμετοχή ξένων ομιλητών.

ECOTEC: Μπορείτε με δύο λόγια να μας εξηγήσετε ακριβώς τι είναι η ECOWEEK;
HM: Η ECOWEEK 2007 είναι μία πρωτοβουλία ενημέρωσης, πληροφόρησης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών, που παίρνει τη μορφή εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. 
Διοργανωτής της ECOWEEK 2007 είναι η μη-κερδοσκοπική εταιρεία ECOWEEK. Στόχο 
έχει απλές συνήθειες, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον, να γίνουν καθημερινή 
πρακτική στον καθένα μας. Πιστεύουμε ότι αλλάζοντας συνήθειες μπορούμε να 
αλλάξουμε – θετικά - το κλίμα.

Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε όλοι «οικολόγοι», αλλά συνειδητοί πολίτες και 
καταναλωτές. 

ECOTEC: Που είναι αφιερωμένη η ECOWEEK και για ποιο λόγο;
HM: Η ECOWEEK 2007 είναι αφιερωμένη στην Υπερθέρμανση του Πλανήτη και τις 
Κλιματικές Αλλαγές που απειλούν τη βιωσιμότητα της ζωής στον πλανήτη για τις 
επόμενες γενιές. Για το λόγο αυτό δίνουμε την ευκαιρία να δουν όλοι δωρεάν την ταινία 
«Μία Eνοχλητική Αλήθεια» η οποία έχει συγκλονίσει και αφυπνήσει όλο τον κόσμο. 
Είναι καιρός πιά, οι Έλληνες να ενεργούμε συνειδητά και με ευθύνη απέναντι στο 
περιβάλλον. Επίσης, με την παρουσία και διάλεξη του Robert Swan, συμμετέχουμε 
φέτος στο Παγκόσμιο Έτος των Πόλων. Διότι, το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί 
αλυσιδωτές αντιδράσεις που επιταχύνουν την υπερθέρμανση του πλανήτη. 

Στόχος της ECOWEEK 2007 είναι να γίνουμε μέρος της λύσης. Όχι του προβλήματος.

ECOTEC: Ποιοι είναι οι στόχοι της ECOWEEK;
HM: Κατ’ αρχήν να ενημερώσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που απειλούν τον πλανήτη και την ίδια τη ζωή μας. Να προτείνουμε 
εναλλακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις, ώστε ο κάθε ένας από εμάς, από αδιάφορος 
παρατηρητής να γίνει ενεργός συμμέτοχος. Στόχος της ECOWEEK 2007 είναι να γίνουμε 
μέρος της λύσης. Όχι του προβλήματος. Μόνο συλλογικά μπορούμε να το καταφέρουμε 
και σιγά σιγά από μία εβδομάδα, να το κάνουμε όλο το χρόνο. Αλλάζοντας συνήθειες 
μπορούμε να αλλάξουμε το κλίμα. Στόχος μας δεν είναι να γίνουμε όλοι «οικολόγοι», 
αλλά συνειδητοί πολίτες και καταναλωτές. 

Ο Ηλίας Μεσσίνας είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών, αρχιτέκτονας (Yale), Δρ. Χωροταξίας 
(ΕΜΠ) και υποψήφιος M.Sc. Περιβάλλοντος (ΕΜΠ). Δραστηριοποιείται σε θέματα περιβάλλοντος 
και οικολογικής δόμησης από το 1995. Δημιούργησε την ECOWEEK το 2005.
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περιβαλλοντολόγος Robert Swan είναι ένας ζωντανός 
θρύλος που κέρδισε επάξια μια θέση στο πάνθεο των ση-
μαντικότερων εξερευνητών όλων των εποχών, έχοντας 

δοκιμάσει τα όρια της αντοχής του κάτω από τις πιο δύσκολες 
και αφιλόξενες συνθήκες επιβίωσης στον πλανήτη μας.

Το λιώσιμο των πάγων απειλεί να επιδεινώσει το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου:

Καθώς αντανακλούν το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ το 
έδαφος αντανακλά 30-35% και το νερό 6-10%, θα επιταχυνθεί 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η άνοδος της θερμοκρα-
σίας.
Θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας απειλώντας παραθαλάσ-
σιους οικισμούς.
Θα μειωθούν τα αποθέματα πόσιμου νερού.
Θα ελευθερώσουν στην ατμόσφαιρα δισεκατομμύρια τόνους 
μεθανίου, ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου, οι οποίοι θα 
επιταχύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άνοδο της 
θερμοκρασίας.
Θα αυξηθεί η θερμοκρασία των ωκεανών με αποτέλεσμα να 
αναδιθούν τεράστιες ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα, 
επιταχύνοντας επίσης το φαινόμενο του θερμοκηπίου και 
άνοδο της θερμοκρασίας.  

Robert Swan: Περπάτησε κάτω από την τρύπα του Όζοντος και 
είδε τους πάγους της Αρκτικής να λειώνουν δύο μήνες πριν την 
ώρα τους – σαν αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Όμως το μήνυμά του είναι μήνυμα ελπίδας.

«Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε ανθρώπους να φέρουν εξαι-
ρετικά αποτελέσματα μέσω της ηγεσίας, συλλογικής εργασίας και 
προσωπική ανάπτυξη, στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Όλοι 
μπορούμε στον κήπο μας να κάνουμε μερικά εύκολα βήματα στην 
προστασία του περιβάλλοντος, του πλανήτη και να διατηρήσουμε 
τη φυσική του ομορφιά και ακεραιότητα για τις μελλοντικές γε-
νεές.»
Mission Antarctica Foundation και The Robert Swan Foundation

«Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στον κό-
σμο δεν είναι η έλλειψη πληροφόρησης. Είναι η έλλειψη έμπνευ-
σης. Η δουλειά μας είναι να εμπνεύσουμε ανθρώπους – να τους 
κάνουμε να πιστέψουν ότι το ταξίδι είναι εφικτό – δείχνοντάς 
τους μικρά βήματα που μπορούν εύκολα να κατορθώσουν.»
Robert Swan

O Robert Swan, Άγγλος Περιβαλλοντολόγος, εξερευνητής των 
Πόλων, Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα της 
UNESCO και, ίσως πάνω από όλα, ένας εξαιρετικά χαρισματικός 
ομιλητής, γεννήθηκε το 1956 στο Durham της Αγγλίας. Σπούδασε 
Ιστορία στο πανεπιστήμιο του Durham. 

•

•

•
•

•

LEADERSHIP ON THE EDGE
Εγκαίνια ECOWEEK 2007
Τρίτη 24 Απριλίου, ώρα 7:30 μμ 
Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138
Συνδιοργάνωση: British Council 
Είσοδος ελεύθερη

ROBERT SWAN 
ΕΝΑΣ ΔΙΑΣΗΜΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ 
ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ο



11Τον Ιανουάριο του 1986, εμπνευσμένος από το ταξίδι του 
Robert Falcon Scott το 1911-12, έφτασε μαζί με τους συντρό-
φους του Roger Mear και Gareth Wood στον Νότιο Πόλο. Το 
ταξίδι εκείνο όμως δεν πραγματοποιήθηκε καθώς το πλοίο με 
τις προμήθειες για το ταξίδι τους συγκρούστηκε με παγόβουνο 
και βυθίστηκε.
Το 1987 ο Robert Swan επέστρεψε για να καθαρίσει το περι-
βάλλον από τα απομεινάρια της βάσης τους και το 1989 περπά-
τησε τον Βόρειο Πόλο, κερδίζοντας τη θέση του στην Ιστορία 
ως ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε και τους δύο Πόλους 
της γης. Στο ταξίδι του αυτό, βίωσε από πρώτο χέρι την κατα-
στροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος σε ένα από τα πιό 
ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. Αυτό ήταν και το ξεκί-
νημα για μια νέα φάση στη ζωή του Robert Swan, και η αιτία 
για τη διαμόρφωση ενός στόχου ζωής: της προστασίας του φυ-
σικού περιβάλλοντος της Ανταρκτικής.

Από τότε ο Robert Swan έχει αφιερώσει το χρόνο του στην 
οργάνωση αποστολών για να ευαισθητοποιήσει για την απειλή 
των Πόλων. Έχει ιδρύσει το ίδρυμα Robert Swan Foundation, 
ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για την προώθηση πρωτοβουλι-
ών από επιστήμονες και νέους για το περιβάλλον.

Το 2001 δημιούργησε την «Επέμβαση Καθαρισμού» (Operation 
Clean-Up) με στόχο τον καθαρισμό και ανακύκλωση άνω των 
1000 τόνων αποβλήτων από τη Ανταρκτική, ένα έργο που πήρε 
πέντε χρόνια να οργανωθεί, να χρηματοδοτηθεί και να εκτε-
λεστεί.

Το 2003 έκανε το γύρω της Αφρικής με το πλοίο του «2041» 
εμπνεόμενος και εμπνέοντας κοινότητες και τους νέους για το 
AIDS, την αειφορία και το περιβάλλον.

Για το έργο του έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο των Πόλων (Polar 
Medal) το 1987 από την Βασίλισσα της Αγγλίας και το Μετάλλιο 
των Αξιωματικών του Τάγματος της Βρεττανικής Αυτοκρατορί-
ας (Officer of the Order of the British Empire – OBE) το 1995. 
Έχει εκλεγεί Πρεσβευτής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2003 και Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ με 
ειδική ευθύνη για τους νέους, το 1989. Το περιοδικό ΤΙΜΕ τον 
κατατάσει ανάμεσα στους 10 καλύτερους ομιλητές παγκοσμί-
ως για ηγεσία (leadership) και ομαδική εργασία (teamwork).
Από το 2003 ο Robert Swan οδηγεί κάθε χρόνο ομάδα στε-
λεχών επιχειρήσεων στην Ανταρκτική, για να εξασκηθούν σε 
ηγεσία, περιβαλλοντικό καθαρισμό και εκπαιδευτικές πρωτο-
βουλίες. 

Φέτος, η αποστολή IAE5 (Inspire Antarctic Expedition), στην 
οποία άνοιξε και ο πρώτος εκπαιδευτικός σταθμός, ολοκληρώ-
θηκε τον Μάρτιο 2007.

Πηγές: Wikipedia, Team2041
Η ομιλία του Robert Swan ανοίγει τις εκδηλώσεις της 
ECOWEEK 2007 την Τρίτη 24 Απριλίου, που πραγματοποιούνται 
στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κέρκυρα και Αίγινα. Η ομι-
λία του Robert Swan γίνεται σε συνδιοργάνωση με το British 
Council και με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Ομάδα για τον 
Κόσμο – Περιβαλλοντική Συμμαχία, στο Μουσείο Μπενάκη, 
Πειραιώς 138, στις 7:30 μμ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.



1� ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ & 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

εξοικονόμηση ενέργειας ξεκινάει από το σπίτι και το γραφείο. Υπάρχουν 
πολλοί απλοί τρόποι να το πετύχουμε. Παραδείγματος χάριν, αν κλείναμε 
όλες τις ηλεκτρικές συσκευές στο σπίτι και στο γραφείο που βρίσκονται σε 

κατάσταση αναμονής (stand-by). Ένας άλλος απλός τρόπος είναι να σβήνουμε τα 
φώτα όταν βγαίνουμε από το δωμάτιο, να είμαστε συνειδητοί για τον τρόπο που ξο-
δεύουμε ενέργεια στο σπίτι και το γραφείο μας.
Ένας εξίσου απλός, αλλά κατά πολύ αποδοτικότερος τρόπος, είναι να αλλάξουμε 
όλους τους λαμπτήρες στο σπίτι και το γραφείο μας με λαμπτήρες εξοικονόμησης 
ενέργειας. Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας νέας τεχνολογίας μπορούν να 
εξοικονομήσουν έως και 80% ενέργεια για φωτισμό. Έχουν μεγάλο χρόνο ζωής και 
η απόσβεσή τους γίνεται μόλις σε ένα χρόνο. 
Υπάρχουν όμως πολλά στερεότυπα σχετικά με τη χρήση και λειτουργία τους, που 
μπορεί να αποτρέπει πολλούς έστω και να τους δοκιμάσουν. Θα δούμε λοιπόν παρα-
κάτω μερικούς μύθους για τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.   
Μας είπαν ή ακούσαμε ότι οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας ...

1. ... είναι πολύ ακριβότεροι από τους κοινούς λαμπτήρες
Η τιμή αγοράς ενός κοινού λαμπτήρα είναι σίγουρα χαμηλότερη από αυτή ενός λα-
μπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας. Επειδή όμως οι τελευταίοι καταναλώνουν πολύ 
λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια, είναι μακροπρόθεσμα πολύ φθηνότεροι. Το κόστος 
αγοράς ενός λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας αποσβένεται σε μόλις ένα χρόνο.
2. ... είναι όλοι κυλινδρικοί και δε χωρούν σε όλα τα φωτιστικά
Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας είναι πλέον διαθέσιμοι όχι μόνο στο γνωστό 
σχήμα κοντού σωλήνα, αλλά και σε εκδόσεις γλόμπου και κεριού. Όταν αναπτύχθη-
κε ο πρώτος οικονομικός λαμπτήρας πριν από 22 χρόνια ήταν κυλινδρικός και αρ-
κετά μακρύς και φαρδύς. Σήμερα, είναι διαθέσιμοι σε διάφορα σχήματα και μεγέθη. 
Υπάρχουν ακόμη και μοντέλα που μοιάζουν με κοινούς γλόμπους.
3. ... τρεμοπαίζουν
Οι ποιοτικοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας δεν τρεμοπαίζουν. Ο ενσωματω-
μένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός ελέγχου εξασφαλίζει κάτι τέτοιο.
4. ... δεν έχουν δυνατότητα ρύθμισης της έντασης
Ήδη κυκλοφορεί στην αγορά ο πρώτος στον κόσμο απείρως ρυθμιζόμενος οικονο-
μικός λαμπτήρας. Οι απλοί λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας δεν μπορούν να 
χρησιμοποιούνται με διακόπτες dimmer.

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας καταναλώνουν μέχρι και 80% λιγότερη 
ενέργεια από τους κοινούς λαμπτήρες για την ίδια ποσότητα φωτός και διαρκούν 
μέχρι και 15 φορές περισσότερο. 

Οι λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας εμπίπτουν στην κατηγορία των «λαμπτή-
ρων εκκένωσης» και περιέχουν μικρές ποσότητες υδραργύρου. Γι αυτό δεν πρέπει 
να τους πετάμε στα κοινά απορρίμματα αλλά μόνο σε σημεία συλλογής ηλεκτρικού 
εξοπλισμού. Τα εξαρτήματα των λαμπτήρων, όπως το γυαλί, τα μέταλλα και ο υδράρ-
γυρος, ανακυκλώνονται.

Η εξοικονόμηση ενέργειας στο σπίτι και το γραφείο έγινε με τη συνεργασία της 
OSRAM AE.
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1� ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦ. ΤΣΙΠΗΡΑΣ
Ο γνωστός έλληνας μηχανικός για τη βιοκλιματική αρχιτε-
κτονική και οικολογική δόμηση μιλάει και μας ξεναγεί σε 
οικολογικά κτίρια

γνωστός Έλληνας μηχανικός και συγγραφέας Κώστας Στεφ. Τσίπηρας μιλάει 
για τα μυστικά της οικολογικής δόμησης στο Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας 
και μας ξεναγεί σε οικολογικά σπίτια στην Αίγινα, τα οποία εξοικονομούν 

ενέργεια και χρησιμοποιούν υλικά φιλικά προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Γιατί οικολογική δόμηση;
Διότι η οικολογική δόμηση μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από το 50% της κατα-
νάλωσης ενέργειας σε ένα κτίριο.
Διότι χτίζονται σπίτια με κακούς προσανατολισμούς και ελειπή θερμομόνωση 
αναγκάζοντας τους ιδιοκτήτες να καταφύγουν στη λύση του κλιματιστικού, με 
αποτέλεσμα το 75% των κτιρίων στην Ελλάδα να μην πληρούν τους όρους ποιό-
τητας εσωτερικού αέρα.
Διότι χτίζονται σπίτια χωρίς μέριμνα για την προέλευση των υλικών κατασκευ-
ής. Χωρίς υλικά υγιεινά, ανακυκλώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον.
Διότι χτίζονται σπίτια πάνω σε μπαζομένα ρέματα, πηγάδια και τεκτονικά ρήγ-
ματα ή δίπλα σε πυλώνες υψηλής τάσης, χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν η ραδι-
ενέργεια και τα γεωμαγνητικά και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
Διότι στην Ευρώπη τα υλικά οικοδομής κατατάσονται με βάση την Ανάλυση Κύ-
κλου Ζωής (ΑΚΖ) και ενημερώνεται ο καταναλωτής σχετικά.
Διότι ενώ η Ολλανδία και το Βέλγιο ανακυκλώνουν τα αδρανή της οικοδομής 
(μπάζα) κατά 90% και 87% αντίστοιχα, η Ελλάδα πετάει πάνω από 5 εκατομμύ-
ρια τόνους μπάζα το χρόνο στην ύπαιθρο, ενώ το σχετικό ΠΔ δεν έχει τεθεί σε 
εφαρμογή από τον Ιούλιο 2004!
Διότι υπάρχει πληθώρα ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, γνώσης και εφαρ-
μογής της οικολογικής δόμησης παγκόσμια (στην Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία 
του ΄90), όμως το επίσημο κράτος και η πλειοψηφία των επαγγελματιών του 
κλάδου ακόμη εθελοτυφλούν.
Διότι οικολογική δόμηση σημαίνει υγεία για μας και για το περιβάλλον. 

ΔΥΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ 
του Κ. Τσίπηρα

Αποσπάσματα

Τόσο κοντά και συνάμα τόσο μακριά από την Αθήνα, η Αίγινα απετέλεσε και αποτε-
λεί, τόπο κοντινό καταφυγής από την μεγαλούπολη και τα παρακλάδια της, αλλά και 
χώρο όπου η νεοελληνική αρχιτεκτονική βρήκε έδαφος για να εκφράσει όλες τις 
θετικές, αλλά και όλες τις αρνητικές της διαστάσεις, από τα απλά χωριάτικα σπίτια, 
μέχρι τα νεοκλασικά κτίρια, από τα avant-garde οικοδομήματα, μέχρι την εποποιία 
του αυθαίρετου οικιστή, από τα πομπώδη κτίρια της νεοκακογουστιάς, μέχρι τους 
δομικούς πειραματισμούς πολλών επώνυμων αρχιτεκτόνων. 

Την γνώρισα την Αίγινα, στα τέλη της δεκαετίας του ‘50 αν και σαν  παιδί δεν καταλά-
βαινα και πολλά τότε για την αρχιτεκτονική, και δεν ξεχνάω τον μακαρίτη τον πατέρα 
μου, που μου είχε δείξει για πρώτη φορά το εκπληκτικό  σπίτι του Ροδάκη, στον 
Μεσσαγρό, το οποίο (ντροπή σας, όσοι πρέπει να ντρέπεστε…..), καταρρέει σήμερα, 
μέσα στην γενική αδιαφορία… 

Από την Αίγινα, η θέα της μεγαλούπολης που καταβρόχθισε σχεδόν τα πάντα, που 
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ΟΜΙΛΙΑ
Σάββατο 9 Ιουνίου, 
ώρα 8:00 μμ, 
Λαογραφικό Μουσείο, 
Σπ. Ρόδη 16 Αίγινα
ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Κυριακή 10 Ιουνίου, 
ώρα 12:00 μμ
Για λεπτομέρειες 
επικοινωνήστε με 
ecoweek@ecoweek.gr
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15ανέβηκε μέχρι τον Υμηττό, που κατέβηκε μέχρι την τελευταία σπιθαμή παραλίας του Σα-
ρωνικού, είναι εντυπωσιακή. Ιδίως το σούρουπο, ακόμη και σήμερα, που η Σουβάλα είναι 
ένα αίσχος, που τα περίφημα λουτρά της αντί να αποτελέσουν πόλο πολιτισμού, «βρωμάνε 
και ζεύουν» και τα άλλοτε γραφικά ταβερνάκια της, που μάζευαν απλό και λαϊκό κόσμο 
(θυμάμαι μία εκπληκτική παράσταση Καραγκιόζη με τον Δώριζα, σε κάποιο από αυτά!), 
μεταβλήθηκαν σε πλαστικοποιημένα προαύλια,  και σε βασίλεια του αλουμίνιου…. 
Έχοντας λοιπόν ζήσει στο νησί από τόσο νωρίς, ενθουσιάστηκα όταν άκουσα για πρώτη 
φορά την πρόταση να φτιάξω δύο ολιστικής αρχιτεκτονικής κτίρια σε αυτό. 
Η πρώτη μου επίσκεψη στα δύο συνεχόμενα οικόπεδα, κοντά στην Παχειοράχη, διέλυσε 
αμέσως τις όποιες μου αμφιβολίες. Μεγάλες κλίσεις, λιτό και αυστηρό τοπίο, με φοβερή 
θέα στα νησάκια δορυφόρους της Αίγινας και πιο πέρα μέχρι τις ακτές του Μοριά. Μία 
πρόκληση λοιπόν! 
Όχι δεν θα τραυματίσουμε το τοπίο, με μεγάλους χωματισμούς, για αυτό και μας προέκυ-
ψε ένας ημι-συμπαγής όγκος, διαφοροποιημένος από το ισόγειο στον όροφο, σε μεγάλο 
βαθμό υπόσκαφος, με πολύ καλό προσανατολισμό προς τον νότο, με μικρό όμως ανά-
πτυγμα, που καθορίζεται από την ύπαρξη ενός ενσωματωμένου στην κάτοψη ηλιακού / 
αιολικού αίθριου, που επιτρέπει τον ήλιο, να μπει βαθειά στο κτίριο και στον άνεμο να 
εκτελέσει το έργο του, τους δύσκολους μήνες του καλοκαιριού. Οι βράχοι και τα δέντρα 
παρέμειναν, και όταν το κτίριο ολοκληρωθεί η φιλοδοξία μου είναι  να το δω στον χώρο 
όπως μια μάνα βλέπει το παιδί της να προσπαθεί να βγει από την μήτρα της. Μόνο που το 
κτίριο αυτό σε όλα τα χρόνια της ζωής του θα προβάλλει μισό – μέσα, μισό – έξω … πέρα 
δε από την 70% αυτονομία του σε ενέργεια, προϊόν παιχνιδιού με τον ήλιο, θα ήθελα να δω 
την πετραία γη της Αίγινας, να το χαιρετίσει, πετραίο και αυτό…. 

Το δεύτερο οικόπεδο παρ΄ ότι εφαπτόμενο με το πρώτο, έχει μία άλλη ψυχολογία, μικρότερες κλίσεις με συνεχόμενες πεζούλες που 
μαρτυρούν την καλλιέργεια του σε παλιότερες εποχές . 
Άφησα τον εαυτό μου να φανταστεί, όπως ο Καπράλος, που πέταγε τα ξύλα του στην θάλασσα, και μιλούσε μαζί τους, πριν τους δώσει 
μορφή. Αν τα σπίτια ήταν σπόροι και τους έσπερνα πετώντας τους στον άνεμο, πως θα φύτρωναν; 
Θα ήταν ποτέ δυνατόν να φυτρώσουν κάθετα με τις ημικυκλικές αμφιθεατρικές πεζούλες ή τα «σπιτο – χώραφα» θα αναπτύσσονταν 
παράλληλα με αυτές; 

Ερωτήσεις κρίσιμες, ικανές όμως να «ξεβρακώσουν» ακόμη και τον πιο άκαμπτο στρουκτουραλισμό. 

Για αυτό και  μου προέκυψε ένας επιμήκης στον άξονα Δύσης – Ανατολής όγκος, με μικρό βάθος (πάνω – κάτω, σχεδόν πεζούλες) 
μέσω του οποίου και επιτυγχάνεται ο τέλειος ηλιασμός του σπιτιού, η ενεργειακή αυτοδυναμία του οποίου συμπληρώθηκε με ένα 
θερμοκήπιο και με αιολικές καμινάδες! 

Τι να την κάνουμε όμως μόνο την βιοκλιματική αρχιτεκτονική;

Πείθω τους δύο ιδιοκτήτες για την αναγκαιότητα να χρησιμοποιήσουν οικολογικά υλικά. Τι να την κάνουμε όμως, μόνο και την οικο-
λογική δόμηση, αν δεν λάβουμε υπόψη και τις γεομαγνητικές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες; 

Έτσι λοιπόν μας προέκυψαν τα τέλεια ολιστικά κτίρια! 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Κώστας Στεφ. Τσίπηρας ασχολείται επαγγελματικά τα τελευταία 25 χρόνια με την βιοκλιματική αρχιτεκτονική και την οικολογική 
δόμηση, έχοντας μελετήσει και κατασκευάσει περισσότερα από 200 οικολογικά κτίρια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι 
απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Ecole du Batiment (Παρίσι), με D.E.A. 
στο Πανεπιστήμιο Παρίσι IV – Σορβόνη και διδακτορικό στο Πανεπιστήμιο Γκρενόμπλ. Είναι συγγραφέας 14 βιβλίων για την ορεινή 
Ελλάδα, για την οικολογία και για τη λαϊκή παράδοση. Το 2005 εξέδωσε μαζί με τον αρχιτέκτονα Θέμη Στεφ. Τσίπηρα το βιβλίο 
«Οικολογική Αρχιτεκτονική» από τις Εκδόσεις Κέδρος.

«Σε μιά εποχή οικολογικής κρίσης από την οποία δοκιμάζεται ο πλανήτης μας, η μελέτη και η κατασκευή ενός κτιρίου σύμφωνα 
με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, δηλ. εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση, δροσισμό και φωτισμό, είναι, χωρίς 
αμφιβολία, ενέργειες πολύ σημαντικές. Αρκούν όμως αυτές, ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κατά την κατασκευή υλικά φιλικά 
προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον; Σε τι εξυπηρετεί ένα βιοκλιματικό κτίριο, που κατασκευάστηκε με οικολογικά υλικά, εάν 
δεν λάβουμε υπόψιν μας τις αρχές της γεωβιολογίας, δηλ. γεωμαγνητικές και ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες, ραδόνιο, δίκτυο 
γραμμών Χάρτμαν;»  Κώστας Στεφ. Τσίπηρας



1� ECOWEEK 2007 
GOES CLIMATE NEUTRAL
Η ECOWEEK 2007 σέβεται και προστατεύει το κλίμα

«Εξουδετέρωση ρύπων»  ένας νέος  τρόπος προστασίας 
του περιβάλλοντος

μηχανισμός  της «εξουδετέρωσης των ρύπων» βασίζεται στην εθελοντική συμμετοχή 
κι  αναπτύχθηκε προκειμένου να δοθεί μία εναλλακτική λύση ως προς την προστασία 
του κλίματος και ειδικότερα όσον αφορά στους ρύπους που «θέλουμε - δε θέλουμε» 

προκαλούμε με τις ενέργειες μας. 

Πρακτικά, οι εκλυόμενοι ρύποι από οποιαδήποτε δραστηριότητα στο γεωγραφικό σημείο Α 
μπορούν να αντισταθμιστούν στο σημείο Β μέσω πιστοποιημένων συμπληρωματικών περι-
βαλλοντικών δράσεων ή έργων  προστασίας του κλίματος, γεγονός που είναι συμβατό με τις 
πρόνοιες του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Είναι ένας παγκοσμίως αποδεκτός τρόπος και χρησιμοποιείται τόσο από κυβερνητικούς ορ-
γανισμούς όσο και από μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών 
τους για την προστασία του κλίματος και του περιβάλλοντος.

Θεωρητικά, κάθε προϊόν, υπηρεσία ή δραστηριότητα μπορεί να είναι φιλική προς το κλί-
μα, αντισταθμίζοντας τους εκλυόμενους ρύπους που προκύπτουν από την παραγωγή ενός 
προϊόντος, ή την παροχή μιας υπηρεσίας. Παρόλα αυτά η αντιστάθμιση των ρύπων δεν είναι 
πανάκεια. Η αποφυγή των ρύπων με συνειδητές και συνεπείς πράξεις πρέπει να είναι βα-
σικός στόχος.

Η αντιστάθμιση ρύπων μιας εκδήλωσης όπως η ECOWEEK 2007, προαπαιτεί την  εκτίμηση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της. Προσμετρώνται  ο αριθμός των ατόμων που συμ-
μετέχουν και η απόσταση που διανύουν, το είδος και η ποσότητα των εντύπων που διανέ-
μονται, η ενέργεια που καταναλώνεται για όλες τις απαιτήσεις της διοργάνωσης κλπ κι έτσι 
υπολογίζονται με τη χρήση  μοντέλων, σε τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα, οι 
παραγόμενοι ρύποι.
 Στη συνέχεια, προσδιορίζεται το έργο το οποίο θα υποστηριχθεί μεταξύ προγραμμάτων που 
έχουν πιστοποιηθεί από τους επίσημους οργανισμούς που πλαισιώνουν το Πρωτόκολλο του 
Κυότο κι αποκτώνται τα σχετικά δικαιώματα ρύπων τα οποία είναι μοναδικά.  

Θεωρούμε  ότι η επιλογή, η ECOWEEK 2007  να είναι μια διοργάνωση που συμβάλλει στην 
προστασία του κλίματος, είναι ενδεικτικό της θέσης μας για χειροπιαστές λύσεις που προ-
άγουν το αίσθημα τόσο της συλλογικής όσο και της ατομικής ευθύνης απέναντι στο σοβαρό 
ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Την παροχή των υπηρεσιών αντιστάθμισης ρύπων έχει αναλάβει το διεθνές δίκτυο CLIMATE 
PARTNER με το διακριτικό σήμα climate neutral , που αναπτύσσει και προσφέρει νέες λύ-
σεις και δυνατότητες που καθιστούν την προστασία του κλίματος βιώσιμη, αποτελεσματική 
και οικονομική για εταιρείες, οργανισμούς , επιχειρήσεις αλλά και ιδιώτες.

Στην  Ελλάδα το διεθνές δίκτυο CLIMATE PARTNER εκπροσωπεί η
GLOBAL CHALLENGES  www.morethangreen.gr , www.climatepartner.com 

Η Ελλάδα δεσμεύτηκε με το Πρωτόκολλο του Κιότο να αυξήσει τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 25% μέχρι το 2012. Μέχρι το 2005 οι εκπομπές αυξήθηκαν 
κατά 24,5% και μέχρι το 2012 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 58%. 

O





1� OPEN HOUSE
Στα κτίρια αντιστοιχεί:

Το 40% της κατανάλωσης ενέργειας.
Το 70% των εκπομπών CO2.
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική μπορεί να εξοικονομήσει πάνω από το 50% της 
κατανάλωσης ενέργειας σε ένα κτίριο.
Ο νέος ΚΟΧΕΕ (Κανονισμός Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέρ-
γειας) και η εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/91 για την ενεργειακή 
πιστοποίηση των κτιρίων, αναμένονται και στην Ελλάδα πολύ σύντομα.
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική σημαίνει οικονομία στην τσέπη μας και προστα-
σία του περιβάλλοντος. 

Αλέξανδρος Τομπάζης γεννήθηκε στις Ινδίες το 1939. Ασχολείται με τη 
βιοκλιματική αρχιτεκτονική με την πρώτη ενεργειακή κρίση τη δεκαετία 
του 1970, ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχιτεκτονικής δημιουργίας. Ο Αλέ-

ξανδρος Τομπάζης έχει τιμηθεί με βραβεία σε περισσότερους από 110 πανελλή-
νιους, διεθνείς ή διαγωνισμούς με πρόσκληση. Το 1991 εξελέγη επίτιμο μέλος του 
Αμερικανικού Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (AIA) και το 2006 επίτιμος διδάκτωρ του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

Στα πλαίσια της ECOWEEK 2007 μας ξεναγεί στα μυστικά της βιοκλιματικής αρ-
χιτεκτονικής που εφαρμόστηκαν σε ένα σύγχρονο κτίριο γραφείων, εξοικονομώ-
ντας ενέργεια και μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕ-
ΛΕΤΩΝ Α. Ν. ΤΟΜΠΑΖΗ
Μελέτη: 1990-1995
Κατασκευή: 1990-1995

Τρία κτίρια γραφείων έχουν σχεδιαστεί γύρω από μία αυλή εισόδου, που κυρι-
αρχείται από μία λίμνη, ένα γλυπτό του Γ. Ζογγολόπουλου και τις παλιές ελιές 
που διατηρήθηκαν ή μεταφυτεύθηκαν. Το πιο χαμηλό από τα κτίρια στεγάζει το 
Γραφείο Μελετών Α.Ν. Τομπάζη και αποτελείται από υπόγειο και τρεις ορόφους 
που αναπτύσσονται όλοι σε ημιεπίπεδα με μεγάλα κενά μεταξύ τους. Η τοιχοποιία 
του κτιρίου έχει μόνωση 10εκ. με το σύστημα της αεριζόμενης πρόσοψης, καθώς 
οι όψεις επενδύονται με εμφανή τούβλα. Για λόγους βιοκλιματικού σχεδιασμού 
το κτίριο είναι στενό και μακρύ με διαστάσεις 8,0 x 35,0μ. Ετσι όλες οι θέσεις 
εργασίας εξυπηρετούνται με φυσικό φως από τα πλαϊνά παράθυρα, ενώ ο χώρος 
έχει γενικό φωτισμό μέσω ανακλάσεως από τα αναρτημένα υφασμάτινα πανέλλα 
κάτω από τους φεγγίτες του δώματος. Ολα τα  ανοίγματα σκιάζονται εξωτερικά 
με ηλεκτροκίνητα, κατακόρυφα, υφασμάτινα σκίαστρα. Ο φυσικός αερισμός και 
δροσισμός του κτιρίου γίνεται από τα παράθυρα, όταν οι εξωτερικές θερμοκρα-
σίες το επιτρέπουν, και τους ανεμιστήρες οροφής που ανάβουν αυτόματα όταν 
η εσωτερική θερμοκρασία φτάσει τους 25οC. Οταν οι θερμοκρασίες ξεπεράσουν 
τους 29οC ανάβει ο κλιματισμός με αέρα κατά ζώνες. Επίσης το καλοκαίρι λει-
τουργεί σύστημα νυκτερινού αερισμού με 25 εναλλαγές/ώρα από δύο εξαεριστή-
ρες οροφής.  Ετσι η θερμοκρασία της μάζας του κτιρίου το επόμενο πρωί είναι 
κατά 3οC χαμηλότερη. Ολα  τα συστήματα ελέγχονται αυτόματα και οι καταναλώ-
σεις καταγράφονται από κεντρικό σύστημα BMS.

•
•
•

•

•

Μελετητική 
Γραφείο Μελετών Α. 
Ν. Τομπάζη Ε.Π.Ε. 
Παρασκευή 8 Ιουνίου, 
ώρα 12:00 μμ, 
Πολύδροσο 
Αμαρουσίου
Για συμμετοχή 
επικοινωνήστε με 
ecoweek@ecoweek.gr
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�0 AN INCONVENIENT 
TRUTH  

Η ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΗ ΜΕ ΟΣΚΑΡ ΤΑΙΝΙΑ ΤΟΥ DAVIS 
GUGGENHEIM ΜΕ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΟΝ AL GORE
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΙΓΙΝΑ
Στα πλαίσια της ECOWEEK 2007
Είσοδος ελεύθερη
ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΕΚ-
ΘΕΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΔΡΑ-
ΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ

Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΙΕΤΙΑΣ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΔΟΥΝ

ΜΙΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΗ 
ΑΛΗΘΕΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
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ηΠνευματικό Κέντρο Δήμου Κορυδαλλού «Μελίνα Μερκούρη», 

αίθουσα «Πλειάδες» ώρα 11 πμ - Θα ακολουθήσει συζήτηση
Συνδιοργάνωση Δήμος Κορυδαλλού

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κηφισιάς, ώρα 7 μμ 
Στα πλαίσια της Οικολογικής Εβδομάδας του Δήμου Κηφισιάς
Συνδιοργάνωση Δήμος Κηφισιάς και EcoAction Forum

Στην έκθεση Ecolife στο Αθλητικό Κέντρο Ξιφασκίας, Ελληνικό
Λεπτομέρειες στις ιστοσελίδες: www.ecoweek.gr και www.ecolife.gr 

Προβολή & Συζήτηση στο ΝΟΗΣΙΣ: Μουσείο Τεχνολογίας, ώρα 7 μμ 
Συνδιοργάνωση British Council

ΝΟΗΣΙΣ: Μουσείο Τεχνολογίας, ώρα 9 μμ 
Συνδιοργάνωση British Council
 

Σινέ Ιντεάλ, Αγ. Νικολάου 4, ώρα 8 μμ
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ημέρες Περιβάλλοντος»

Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα www.ecoweek.gr

Σινέ Τιτίνα, Πλατεία Μαρκέλλου, ώρα 9 μμ
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�1ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ 
ΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΕΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΝΑ ΕΚΘΕ-
ΣΕΙ ΤΟΥΣ ΜΥΘΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΜΠΝΕΥΣΕΙ ΔΡΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΟΥ

ο βραβευμένο με Όσκαρ ντοκυμαντέρ του Davis Guggenheim 
βασίζεται στην παρουσίαση του πρώην αντιπρέδρου των ΗΠΑ 
Al Gore για την υπερθέρμανση του πλανήτη. Μία ματιά γεμάτη 

πάθος και έμπνευση για την ένθερμη σταυροφορία ενός ανθρώπου για 
να σταματήσει την θανατηφόρα πρόοδο της υπερθέρμανσης του πλα-
νήτη. Αποκαλύπτοντας αλήθειες που ενοχλούν. Έχοντας κατακτήσει 
και ξεσηκώσει το κοινό όπου έχει προβληθεί, η ταινία εύλωττα πλέκει 
την επιστήμη της υπερθέρμανσης του πλανήτη με τα προσωπικά βιώ-
ματα και την δέσμευση ζωής του Al Gore να αντιστρέψει τις συνέπειες 
της αλλαγής του κλίματος του πλανήτη. Ο Al Gore παρουσιάζει μιά 
σειρά από πραγματικά στοιχεία και πληροφορίες με έναν στοχαστικό 
και επιβλητικό τρόπο: πότε αστείος, συχνά αισθηματικός και συνεχώς 
συναρπαστικός. Κλείνοντας η ταινία επιτυγχάνει ότι πρέπει να κάνουν 
όλες οι μεγάλες ταινίες: αφήνει τον θεατή μπερδεμένο και γεμάτο 
έμπνευση.

«Είμαι ενθουσιασμένος για το ντοκιμαντέρ [...] για να συνεχίσουμε τον 
διάλογο για την υπερθέρμανση του πλανήτη με όλο και περισσότερο 
(κόσμο). Καθώς περισσότεροι αντιλαμβάνονται τι διακυβεύεται, γίνο-
νται μέρος της λύσης και μοιράζονται τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες 
που παρουσιάζονται με την κρίση του κλίματος.» Al Gore
«Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την κρίση της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι ένα πολιτικό θέμα, αλλά ένα ηθικό θέμα. Έχου-
με ό,τι χρειαζόμαστε για να ξεκινήσουμε, με μοναδική εξαίρεση ίσως την βούληση να δράσουμε. Όμως αυτή είναι ανα-
νεώσιμη. Ας την ανανεώσουμε.» Al Gore
Φέτος για πρώτη φορά, τα Όσκαρ άλλαξαν τις επιλογές των υπηρεσιών και των προμηθευτών τους με στόχο την μείωση 
της απειλής από την υπερθέρμανση του πλανήτη, την εξαφάνιση ειδών, αποψίλωση δασών, τοξικά απόβλητα και επικίν-
δυνα χημικά στο νερό και την τροφή. Με σωστή καθοδήγηση, οι οργανωτές των Όσκαρ είδαν πόσο εύκολο (και οικονο-
μικότερο) είναι να κάνουν ορισμένες απλές αλλά ουσιαστικές αλλαγές στο να γίνει το οικολογικό αποτύπωμα των Όσκαρ 
μικρότερο.
Μετρήστε το οικολογικό σας αποτύπωμα και μειώστε το: http://www.earthday.net/Footprint/index.asp

Τι είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου;
Μία φυσική διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα συμβάλλει στη θέρμανση του πλανήτη, συγκρατώντας ένα μέρος της 
ηλιακής ακτινονολίας. Συγκεκριμένα, η ατμόσφαιρα απορροφάει το 16% της ηλιακής ακτινοβολίας και η επιφάνεια της γης 
και οι ωκεανοί το 51%. 
Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της ανθρωοπογενούς δραστηριότητας τα αέρια του θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, 
μεθάνιο, όζον, οξείδιο του νατρίου) που προκαλούνται κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων και την αποψίλωση 
δασών, συμβάλουν στο να αιχμαλωτίζεται θερμότητα στην ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας της 
γης (υπερθέρμανση του πλανήτη).  

Τι σημαίνει «φαινόμενο του θερμοκηπίου»;
Αύξηση της θερμοκρασίας. Τα 10 πιό θερμά έτη έχουν μετρηθεί μετά το 1990 και το 2005 έχει μετρηθεί ως το πιό 
θερμό.
Μείωση των βροχοπτώσεων και των υδατικών πόρων, μείωση των αποθεμάτων πόσιμου νερού. 
Αύξηση της εξάτμισης του εδάφους, που μπορεί να οδηγήσει σταδιακά σε ξηρασία και ερημοποίηση. 
Μείωση των πάγων στους Πόλους. Το λιώσιμο των πάγων μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της στάθμης της 
θάλασσας. 
Αύξηση της έντασης των τυφώνων.
Κινδυνεύουν με εξαφάνιση ένα εκατομμύριο είδη στον πλανήτη.
Κινδυνεύουν εκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη από έλλειψη νερού, αύξηση της στάθμης της θάλασσας, τυφώνες, 
πλημμύρες, ξηρασία και ερημοποίηση.

•

•
•
•

•
•
•

Τ



��






