
ÔÅÅ 2367 (14/11/05)6

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ 
ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

Με το 1/3…

Τα τεχνητά νησιά…
Της αρχιτεκτονικής…

Το µεγαλύτερο… Επίκαιρα…
…αεροσκάφος του κόσµου, το

«ΑΙRΒUS Α380», ξεκίνησε τις δοκιµαστι-
κές πτήσεις του προς διάφορα αεροδρό-
µια της γης, προκειµένου να διαπιστωθεί
η επάρκειά τους κατά τις απο/προσγειώ-
σεις και τις άλλες υπηρεσίες υποδοχής
του. Το πρωτότυπο του επονοµαζόµενου
«σούπερ τζάµπο» (καθώς διαθέτει δύο
ορόφους) έφτασε πριν λίγες ηµέρες στο
αεροδρόµιο της Φρανκφούρτης και πα-
ρόλο που η προσγείωσή του έγινε στις 7
π.µ. την παρακολούθησαν περισσότερα
από 10.000 άτοµα!  

…της ταχύτητας του επιβατηγού α-
εροπλάνου τρέχει το νέο τρένο που
δοκιµάστηκε τις ίδιες ηµέρες στην
Ταϊπέι, πρωτεύουσα της Ταϊβάν. Έπια-
σε τα 300 χιλιόµετρα την ώρα, έχο-
ντας τελική ταχύτητα τα 315. Αν και το
τρένο είναι έτοιµο για να ξεκινήσει τα
τακτικά δροµολόγιά του, αυτό δεν
πρόκειται να γίνει πριν τον επόµενο
χρόνο, καθώς η κατασκευή του δικτύ-
ου στο οποίο θα τρέχει -και έχει ανα-
λάβει η ιαπωνική «Shinkansen
Group»- καθυστερεί.

…κι  όµως αρχαία!
Τον καιρό του Περικλή  οι οικοδοµικές εργα-

σίες έλαβαν τέτοια έκταση και τέτοια σηµασία, ώ-
στε µεταξύ των πολιτών κυκλοφορούσε ως ρητό:
«Πάνε καλά τα έργα, όλα πάνε καλά».
Χρόνια πριν, αµέσως µετά τους Μηδικούς Πο-

λέµους, σύµφωνα µε µαρτυρία του ∆ιόδωρου  του
Σικελιώτη, όταν οι αµυντικές δαπάνες ήταν και έ-
πρεπε να παραµείνουν µεγάλες, ο Θεµιστοκλής
προσπαθούσε να πείσει τους Αθηναίους να α-
παλλάξουν από τους φόρους τους ιδιοκτήτες
που διέθεταν σπίτια προς ενοικίαση, καθώς και
τους επαγγελµατίες, ώστε να προσελκύσει στην
Αθήνα επενδύσεις και ταυτόχρονα την εγκατά-
σταση τεχνιτών διαφόρων ειδικοτήτων.
Ενίοτε οφείλουµε να κοιτάµε το παρελθόν για

να διαβλέπουµε το µέλλον…

…στο Dubai -που πληθαίνουν µε εντυπωσιακό ρυθ-
µό- µπήκαν στο στόχαστρο των διεθνών οικολογικών
οργανώσεων. Κατασκευάζονται για να φιλοξενήσουν
πολυτελείς τουριστικές µονάδες, αλλά προκαλούν -ό-
πως υποστηρίζουν ειδικοί επιστήµονες και παραδέχο-
νται τώρα οι αρµόδιοι- τεράστιες οικολογικές κατα-
στροφές, που καθίστανται φανερές από τις χιλιάδες
νεκρά ψάρια που καθηµερινά συλλέγονται στην πε-
ριοχή. Η αεροφωτογραφία ενός νέου τεχνητού νησι-
ού -του Ρalm Ιsland, εξαιτίας της εικόνας που δίνει η
διαµόρφωσή του- µε φόντο, µάλιστα, το άλλο τε-
χνητό νησί όπου πάνω του βρίσκεται το 7στερο ξε-
νοδοχείο «Βurjal Αrab», είναι ενδεικτική της κατά-
στασης που επικρατεί στον κόλπο των Αραβικών Ε-
µιράτων. 

…οι ιδέες ενίοτε ξαφνιάζουν (ευχάριστα
ή δυσάρεστα είναι θέµα υποκειµενικό). Ό-
πως στην περίπτωση του ξενοδοχείου
«Radisson Sas», που ανοίγει αυτές τις ηµέ-
ρες τις «πύλες» του στη Φρανκφούρτη. Έ-
νας µπλε δίσκος, µε… διάµετρο 96 µέτρα
και µε 440 δωµάτια στους 20 ορόφους του.
∆υστυχώς η είδηση, όπως µας έφτασε από
τα διεθνή πρακτορεία, δε µας δίνει το όνο-
µα του αρχιτέκτονα. Αντιθέτως, µας δίνει
µια λεπτοµέρεια, χρήσιµη για τους φίλους
του κρασιού: Το ξενοδοχείο διαθέτει µια
κάβα µε 1.500 µπουκάλια κρασί που προ-
σφέρονται στον «πύργο του κρασιού», ένα
«κρασοπουλειό» (θα λέγαµε) που κατα-
λαµβάνει τρεις ορόφους. 



…καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση της
κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε την προστα-
σία των άγριων πτηνών στη λιµνοθάλασσα του
Μεσολογγίου. Έκρινε πως η χώρα µας δεν έλα-
βε όλα τα αναγκαία µέτρα για τη θέσπιση και ε-
φαρµογή ενός συνεκτικού, συγκεκριµένου και ο-
λοκληρωµένου νοµικού καθεστώτος, ικανού να
εξασφαλίσει τη βιώσιµη διαχείριση και την απο-
τελεσµατική προστασία της Ζώνης Ειδικής Προ-
στασίας της λιµνοθάλασσας του Μεσολογγίου
σύµφωνα µε την κοινοτική Οδηγία 79/409/ΕΟΚ.
Όσον αφορά το υφιστάµενο νοµικό καθε-

στώς, που ισχύει για τη λιµνοθάλασσα του Με-
σολογγίου, το ∆ικαστήριο έκρινε ότι είναι υπερ-
βολικά γενικό και δεν αφορά ειδικά ούτε την ε-
πίµαχη Ζώνη Ειδικής Προστασίας ούτε τα ζωικά
είδη που ζουν εκεί.

Υπενθυµίζεται ότι µε βάση την Οδηγία, τα
κράτη - µέλη έχουν την υποχρέωση να προβλέ-
πουν για τις ζώνες ειδικής προστασίας ένα νο-
µικό καθεστώς προστασίας που να διασφαλίζει,
µεταξύ άλλων, την επιβίωση και την αναπαρα-
γωγή των ειδών πτηνών, καθώς και την αναπα-
ραγωγή, την αλλαγή φτερώµατος και τη διαχεί-
µαση των αποδηµητικών πουλιών.
Σύµφωνα µε το ∆ικαστήριο, οι ελληνικές αρ-

χές δεν µπορούν να επικαλούνται τη νοµολογία
του Συµβουλίου της Επικρατείας υποστηρίζο-
ντας ότι το νοµικό πλαίσιο που ίσχυε κατά την
ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας που έθε-
σε η αιτιολογηµένη γνώµη ήταν επαρκές για
την εξασφάλιση της προστασίας της ζώνης ειδι-
κής προστασίας. 
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Το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο…

Τα «Ξενία»…

Η Ερµού πανάκριβη…

Με δόσεις…
…η αγορά, εφάπαξ η κατάσχεση. Όσοι έσπευ-

σαν- «τοις κείνων ρήµασι πειθόµενοι»- να αγο-
ράσουν ΙΧ αυτοκίνητα µε δόσεις, χωρίς να λογα-
ριάσουν τις τοκοχρεολυτικές δόσεις σε συνδυα-
σµό µε το εισόδηµά τους, βιώνουν σήµερα τις συ-
νέπειες της απερισκεψίας τους: Το 2005 εκτιµάται
ότι οι αιτήσεις κατάσχεσης οχηµάτων που εκδι-
κάζονται στα δικαστήρια µε πρωτοβουλία των
τραπεζών και των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων,
θα ξεπεράσουν τις πενήντα χιλιάδες και κάθε
προηγούµενο.
Η Εθνική Οµοσπονδία Προστασίας Καταναλω-

τών-∆ανειοληπτών Ελλάδος υποστηρίζει ότι εφέ-
τος οι αιτήσεις για διαταγές πληρωµής που κατα-
τίθενται καθηµερινά στα Πρωτοδικεία και τα Ειρη-
νοδικεία της χώρας παρουσιάζουν αύξηση κατά
25% σε σχέση µε πέρυσι. Μόνο στην Αθήνα, από
τις αρχές του 2005 έχουν κατατεθεί συνολικά
16.000 αιτήσεις κατασχέσεων αυτοκινήτων όλων
των κατηγοριών.

…ως σηµαντικά, διεθνώς αναγνωρισµένα δείγ-
µατα της µοντέρνας αρχιτεκτονικής στη µεταπο-
λεµική Ελλάδα, θα πρέπει να διασωθούν και να α-
ναδειχθούν, αναφέρει σε ψήφισµά της η Γενική Συ-
νέλευση της Σχολής Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ. Σχε-
διασµένα και κατασκευασµένα από τον ΕΟΤ στις
δεκαετίες ’50 και ’60 (µε προϊστάµενο της Τεχνι-
κής Υπηρεσίας τον Άρη Κωνσταντινίδη) τα κτίρια
βρίσκονται σε αρµονία µε το τοπίο, την τοπική
αρχιτεκτονική και τις ιδιαίτερες κλιµατικές συν-
θήκες κάθε περιοχής, εγκαταλείφθηκαν τη δεκαε-
τία του ’90, οπότε άρχισε και ο αργός «θάνατός»
τους. Άλλα καταρρέουν και άλλα κατεδαφίζονται
ή αλλάζουν χρήσεις µε επεµβάσεις ασύµβατες
µε την αισθητική και την τυπολογία τους, υπο-
γραµµίζεται στο ψήφισµα, µε το οποίο η Σχολή
Αρχιτεκτόνων ζητεί τη δραστηριοποίηση του ΥΠ-
ΠΟ και του ΠΕΧΩ∆Ε, δηλώνοντας ότι είναι πρόθυ-
µη να συµβάλει στον απαραίτητο εκσυγχρονισµό
και την αναβίωσή τους.

…ως προς τα ενοίκιά της, ανταγωνίζεται µερικούς α-
πό τους πιο γνωστούς δρόµους του πλανήτη, µας α-
ποκαλύπτει έρευνα του οίκου Cushman Wakefield
Ηealy & Βaker. Με ετήσιο εµπορικό µίσθωµα ενός κα-
ταστήµατος στα 2.400 ευρώ/ ανά τετραγωνικό µέτρο,
ο αθηναϊκός δρόµος φιγουράρει στη δωδέκατη θέση
στον κατάλογο των ακριβότερων  σηµαντικών εµπο-
ρικών δρόµων του κόσµου. Στην αντίστοιχη περσινή
έρευνα η οδός Ερµού καταλάµβανε την 11η θέση. Ένας
από τους λόγους που η συγκεκριµένη οδός βρίσκεται
τόσο ψηλά είναι η αυξανόµενη ζήτηση για καταστήµα-
τα από διεθνείς και εγχώριες αλυσίδες.  
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