επωνύµως
ο καλοκαίρι του 1981, λίγους µήνες πριν από

Ττις κοινοβουλευτικές εκλογές, οι Αθηναίοι

άρχισαν να ακούνε για κάποιο «νέφος». ∆εν επρόκειτο για ένα σύννεφο του αείποτε λαµπρού
αττικού ουρανού, αλλά µια πρωτόγνωρη πηγή
µόλυνσης, η οποία, όπως προειδοποιούσε µια ελάχιστη µειοψηφία ειδικών, θα απέβαινε επικίνδυνη για την δηµόσια υγεία. Βέβαια, το φαινόµενο αυτό που άρχιζε να εγκαθίσταται πάνω από
το λεκανοπέδιο, είχε αποτυπωθεί σε φωτογραφίες ήδη δύο δεκαετίες ενωρίτερα από το Γραφείο ∆οξιάδη. Ούτε τότε είχε συγκινηθεί κανείς,
ούτε το 1981 συνειδητοποιούνταν ο κίνδυνος, έως ότου η όξυνση του προβλήµατος επέβαλε
τον περίφηµο δακτύλιο µε τα µονά - ζυγά. Χρειάστηκαν βέβαια αρκετά χρόνια, καθώς και διαρκής αστυνόµευση για να αποδεχθούν οι Αθηναίοι την αναγκαιότητα του µέτρου. Άλλωστε αποτελεί κοινό τόπο η διαπίστωση ότι οι πολίτες
και ακόµη περισσότερο οι πολιτικοί κωφεύουν
στις προειδοποιήσεις των ειδικών για τις επερχόµενες απειλές εναντίον του περιβάλλοντος
για διάφορους λόγους, όπως άγνοια, αντίδραση,
κοντόφθαλµες και ιδιοτελείς επιδιώξεις, ψηφοθηρία, κλπ. Αυτή η απώθηση δεν παρατηρείται
µόνο παρ’ ηµίν. Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι ο
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Μικροσωµατίδια
και… µικροενηµέρωση
του ΓΙΑΝΝΗ Μ. ΜΙΧΑΗΛ*
Ταϊλανδός Σµιτ Τουµσαρόχ, ∆ιευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της πατρίδας του,
προειδοποίησε πριν από 7 χρόνια για τον κίνδυνο ενός τσουνάµι και πρότεινε την εγκατάσταση
ενός έγκαιρου προειδοποιητικού συστήµατος
στις νότιες περιοχές της χώρας, οι οποίες έµελλε πρόσφατα να πληγούν µε τις γνωστές εκατόµβες θυµάτων. Τότε τον πήραν για τρελό
και τον µετέθεσαν στο λεγόµενο δηµοσιοϋπαλληλικό «ψυγείο». Τώρα έσπευσαν εν µετανοία
να τον αποψύξουν, να τον τιµήσουν και να τον
αποκαταστήσουν, ευτυχώς εν ζωή και όχι όπως
συµβαίνει συχνά µετά θάνατον.
Και έπεται συνέχεια.
Στις 16 Φεβρουαρίου 2005, τέθηκε σε ισχύ
στην Ελλάδα όπως και σε πολλές χώρες του
κόσµου το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο µεταξύ των άλλων θέτει συγκεκριµένα απαγορευτικά όρια στις εκποµπές του διοξειδίου του
άνθρακα.

Η Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς τόνισε τη µεγάλη σηµασία αυτής της ηµέρας µε την έκδοση του τόµου «Αειφορία - Ενέργεια και µεταφορές», στην οποία παρουσιάζονται σφαιρικά όλοι οι γενεσιουργοί παράγοντες της απειλής για το περιβάλλον από τις µεταφορές και την κυκλοφορία των αυτοκινήτων,
δεδοµένου ότι αυτά διεκδικούν τη µερίδα του
λέοντος στην παραγωγή των σχετικών ρύπων.
Για το πλατύ κοινό η έννοια «Πρωτόκολλο
του Κιότο» παραµένει άγνωστη, όπως άγνωστες παραµένουν και οι επαπειλούµενες σοβαρότατες πολιτικές και οικονοµικές συνέπειες
για την Ελλάδα. Η πολιτική ηγεσία γενικότερα
και οι αρµόδιοι ειδικότερα, δεν έχουν στέρξει
να οργανώσουν µια εκστρατεία ενηµέρωσης. Επιδίδονται συνήθως σε γενικόλογες εξαγγελίες
και σε ανούσια ευχολόγια. Έτσι σε όχι µακρύ
χρονικό διάστηµα, η κοινή γνώµη θα εκπλαγεί

Τα µικροσωµατίδια
Τον τελευταίο καιρό άρχισε να ακούγεται µια
πρωτόγνωρη απειλή για το περιβάλλον: το µικροσωµατίδια ή τα αιωρούµενα σωµατίδια από
το «υδρογονοσωµατιδιακό νέφος». Γι’ αυτά ευθύνονται οι κεντρικές θερµάνσεις, η βιοµηχανία,
τα τσιγάρα, κυρίως όµως οι εξατµίσεις των αυτοκινήτων και η φθορά των ελαστικών τους
στους δρόµους. Συµβάλλουν βέβαια και οι οποιεσδήποτε χωµατουργικές εργασίες (π.χ. η κατασκευή των Ολυµπιακών εγκαταστάσεων), καθώς
και η περιδίνηση της σκόνης του εδάφους ή των
δωµάτων από τους ανέµους.
Για τη βλαβερή επίδραση των µικροσωµατιδίων στην ανθρώπινη υγεία δεν χωρούν αµφιβολίες: δε συλλαµβάνονται στη ρινική κοιλότητα και εισχωρούν βαθιά στις κυψέλες των πνευµόνων, απ’ όπου όχι µόνο δεν αποβάλλονται

ούτε εξουδετερώνονται αλλά µεταπηδούν στο
αίµα. ∆ιακεκριµένοι ειδικοί επιστήµονες τονίζουν διαρκώς τους άµεσους κινδύνους από τα
µικροσωµατίδια για την υγεία και προειδοποιούν για την υποβάθµιση των κινδύνων, µε αποτέλεσµα να καθυστερεί τη συνειδητοποίησή
τους από τους -σήµερα ανίδεους- πολίτες. Έτσι
τα µικροσωµατίδια αποδεδειγµένως προκαλούν
συνεχώς και περισσότερες πνευµονικές, αγγειοκαρδιακές και κυκλοφοριακές παθήσεις. Αντίθετα από τους αφηρηµένους κινδύνους από την
αλλαγή του κλίµατος και τα φαινόµενα του θερµοκηπίου, στα µικροσωµατίδια χρεώνονται συγκεκριµένες ασθένειες: οξεία καρδιοπάθεια, άσθµα, βρογχίτιδα, καρκίνος, αλλεργία, µεταδιδόµενα νοσήµατα (ελονοσία), αύξηση ερυθρών αιµοσφαιρίων και χοληστερόλης, θροµβώσεις κ.ά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη από το 1996 εκδώσει τη σχετική Οδηγία για την ποιότητα του
αέρα και καθορίσει τα επιτρεπτά όρια της επιβάρυνσης από τα µικροσωµατίδια. Πλην όµως
µόλις τώρα αρχίζει να ενηµερώνεται το κοινω-

νικό σύνολο για τις επερχόµενες βλάβες, οι οποίες πλήττουν ιδιαίτερα τα µικρά παιδιά και
τους αναπήρους σε καροτσάκια, εφόσον κινούνται σε χαµηλό επίπεδο και εποµένως βρίσκονται πιο κοντά στις εξατµίσεις των αυτοκινήτων,
από τις οποίες εκπέµπονται 30 έως 70% των µικροσωµατιδίων. Γερµανικές στατιστικές δείχνουν ότι τα µικροσωµατίδια στερούν σήµερα
κατά µέσο όρο 10 µήνες από τη ζωή κάθε Γερµανού.
Είναι παρήγορο ότι σήµερα στη συζήτηση
γύρω από την απειλή των µικροσωµατιδίων,
δεν αντιπαραβάλλονται διεθνώς, όπως στο
παρελθόν από την πλευρά της βιοµηχανίας, οι
απειλές της ανεργίας και της φυγής των επιχειρήσεων προς άλλες χώρες. Ίσως αυτό είναι ένα προµήνυµα µιας γενικότερης κοινωνικής και πολιτικοκοµµατικής συναίνεσης. Όλα
δείχνουν ότι η κοινή γνώµη αρχίζει να αντιλαµβάνεται τους κινδύνους και να καθίσταται
ώριµη να αποδεχθεί τα απαραίτητα αντίδοτα.
Από τις οικολογικές αντιδράσεις η εξέλιξη
στρέφεται προς τις οικολογικές πολιτικές. Ασφαλώς δεν θα έρθει αύριο η συντέλεια του
κόσµου. Όσο αποπροσανατολιστική είναι η υποβάθµιση των προβληµάτων, άλλο τόσο αναποτελεσµατική τυγχάνει και η υπερβολική
δραµατοποίησή τους. Πριν όµως από τη µελέτη, τη λήψη και την εφαρµογή των όποιων µέτρων κρίνεται απαραίτητη η συστηµατική εκστρατεία για την ενηµέρωση της κοινής γνώµης και συνειδητοποίηση των προβληµάτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι σε µερικά κράτη συζητείται και η συνταγµατική κατοχύρωση των
ληπτέων µέτρων. Οι επιταγές του ελληνικού
συνταγµατικού χάρτη, καθώς και η εποικοδοµητική νοµολογία του Συµβουλίου της Επικρατείας, προσφέρουν όλα τα εχέγγυα για την αντιµετώπιση των εν λόγω προβληµάτων, αρχής βεβαίως γενοµένης µε την προετοιµασία
της κοινωνικής συνεργίας από την πολιτική
βούληση και τη διοικητική πρακτική. Συνάµα
δεν πρέπει να παραβλέπεται και η Σύµβαση
του Άαρχους, το οποίο επιτάσσει την πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα. Και εδώ η Ελλάδα
καθυστερεί ανεξήγητα: η Σύµβαση δεν έχει κυQ
ρωθεί ακόµα από τη Βουλή.
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για τα υψηλά πρόστιµα, που θα κληθεί να καταβάλει η Ελλάδα, (δηλαδή ο Έλληνας φορολογούµενος), λόγω υπέρβασης των επιτρεπτών ορίων, εφόσον η Ελλάδα θα είναι υποχρεωµένη
να «αγοράζει» τις υπερβαίνουσες ποσότητες
κάθε χρόνο από άλλες χώρες, που διαθέτουν
υπόλοιπα. Ας µην ξεχνάµε και τα διάφορα πρόστιµα που βαρύνουν την Ελλάδα όπως π.χ. από
την ανεπίτρεπτη λειτουργία της περιβόητης χωµατερής του Κουρουπητού στην Κρήτη. ∆ηλαδή
ύστερα από απραξία ετών, τώρα στις ποικίλες
οικολογικές και υγειονοµικές υποβαθµίσεις έρχονται να προστεθούν και διαρκείς οικονοµικές
επιβαρύνσεις. Αναµφισβήτητα, µε την εφαρµογή
του Πρωτοκόλλου του Κιότο, γίνεται ένα πρώτο
βήµα για την αντιµετώπιση των κλιµατολογικών
κινδύνων. Σχετικά, ας αναφερθεί και µια θετική
εξέλιξη. Οι Ευρωπαίοι αντιλαµβάνονται εκ των
πραγµάτων ότι η παντοδυναµία του αυτοκινήτου, η ανεξέλεγκτη χρήση του ή η χρησιµοποίηση ρυπογόνων καυσίµων ανήκουν στο παρελθόν. Έτσι στο Λονδίνο, στο Όσλο ή στη Σιγκαπούρη, η επιβολή διοδίων στα κέντρα των πόλεων ελάφρυνε και επιτάχυνε την κυκλοφορία µε
παράλληλη σοβαρή µείωση των εκποµπών των
καυσαερίων. Τα παραδείγµατα αυτά αρχίζουν
δειλά δειλά να γίνονται γνωστά και ελκυστικά
σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Για πόσα χρόνια
στην Ελλάδα θα καθυστερεί η παραδοχή αυτών
των αληθειών σχετικά µε το αυτοκίνητο;

Νέα δόµηση και προστασία
των ιστορικών συνόλων

παιτείται η σύνταξη Ρυθµιστικών και Γενικών Πολεοδοµικών Σχεδίων και στη συνέχεια η εξειδίκευσή τους µέσω ειδικών Πολεοδοµικών Μελετών. Η διαδικασία αυτή ορίζεται ρητά ως απαραίτητη για την προστασία των ιστορικών συνόλων τόσο σε διεθνή θεωρητικά κείµενα όσο και
στην ελληνική νοµοθεσία όχι µόνον του υπουργείου Χωροταξίας και Πολεοδοµικού Σχεδια-

κών κανόνων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία του νέου όγκου στην κλίµακα του περιβάλλοντος και να προκύπτουν κατ’ αναλογία
µε τα παραδοσιακά πρότυπα, η σχέση κτισµένου και άκτιστου, ο τρόπος που το κτίριο πατά
στο έδαφος, καθώς και η «πέµπτη» όψη του.
∆εν έχει γίνει επίσης αντιληπτό ότι ο καθορισµός των «ορίων» εντός των οποίων επιτρέπεται η δόµηση στους παραδοσιακούς οικισµούς
αποτελεί κύριο ζήτηµα για τη διατήρηση της
συνολικής τους εικόνας και της σχέσης που έχουν αναπτύξει διαχρονικά µε το φυσικό περιβάλλον µέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν.
Για τη θέσπιση ειδικού πολεοδοµικού νοµοθετικού πλαισίου και συγκεκριµένων πολεοδοµικών ρυθµίσεων που θα εξασφαλίσουν την ισορροπία µεταξύ προστασίας και ανάπτυξης, α-

σµού, αλλά και του υπουργείου Πολιτισµού.
Πόσο, όµως, πραγµατοποιούνται τα παραπάνω και πόσο νοµοθετούνται οι προτάσεις που
διαµορφώνονται µέσα από τη διαδικασία του
χωροταξικού και πολεοδοµικού σχεδιασµού;
Το παράδειγµα της Ύδρας, αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση ιστορικού οικισµού που
προστατεύεται µέσα από την ειδική νοµοθεσία
του υπουργείου Πολιτισµού, αλλά αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα αλλοιώσεων που οφείλονται στην έλλειψη ενός ειδικού νοµοθετικού πλαισίου προστασίας που θα όφειλε να έχει προκύψει µέσα από το Γενικό Πολεοδοµικό
και την ειδική Πολεοδοµική Μελέτη που έχουν
συνταχθεί για την περιοχή. Ως αποτέλεσµα,
βραχώδεις λόφοι µέσα στον οικισµό περιφράσσονται και στη συνέχεια αιτείται η οικοδόµησή τους, µε αποτέλεσµα τη συνεχή αλλοίωση της σχέσης φυσικού και δοµηµένου χώρου

προς την αυθεντικότητα των προσκοµιζόµενων
στοιχείων και ως προς την ορθότητα µε την οποία ερµηνεύονται τα διατηρούµενα τεκµήρια.
Η φυσιογνωµία αλλά και η τυπολογία των ιστορικών κτιρίων αλλοιώνεται σηµαντικά, λόγω νέων άστοχων παρεµβάσεων που πραγµατοποιούνται άλλοτε σύµφωνα µε την εκδοθείσα άδεια και άλλοτε καθ’ υπέρβασή της.
Έστω και αργά, οι αρµόδιοι φορείς θα πρέπει να ασχοληθούν σοβαρά µε τα προβλήµατα
της Ύδρας και να έχουν την τόλµη να θεσπίσουν τις απαραίτητες νοµοθετικές ρυθµίσεις
που εκκρεµούν έστω και αν θίγονται ιδιωτικά
συµφέροντα. Η σηµαντική ιστορική και αρχιτεκτονική αξία του οικισµού, απαιτεί ιδιαίτερη µεταχείριση και πειθάρχηση των οικονοµικών
συµφερόντων στις επιταγές της πολυσυζητηµένης βιώσιµης ανάπτυξης.
Q
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Τνου περιβάλλοντος και κατά πόσο επιτυγ-

και της διαµορφωµένης δοµής και εικόνας του
οικισµού.
Τα περιµετρικά όρια δόµησης του οικισµού
είναι ασαφή και αποφασίζονται κατά περίπτωση ενώ δεν έχει θεσµοθετηθεί Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου, περιµετρικά των ορίων του οικισµού η οποία να θέτει ειδικούς περιορισµούς
χρήσεων και δόµησης.
Παρά την προ 20ετίας περίπου σύνταξη κτηµατολογίου, η µη ολοκλήρωση των διαδικασιών
αποδοχής του και η έλλειψη εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου συντείνει στην καταπάτηση
δηµόσιων και δηµοτικών εκτάσεων και στη µετατροπή τους σε οικόπεδα. Ακόµη και τα χαρακτηριστικά διαβατικά του οικισµού, ιδιωτικοποιούνται και καταστρέφονται.
Ο ισχύων συντελεστής δόµησης είναι ίδιος
τόσο στις πυκνοκατοικηµένες όσο και στις αραιοδοµηµένες ή αδόµητες εκτάσεις του οικισµού.
Η ανακατασκευή κτισµάτων που πραγµατοποιείται βάσει τεκµηρίων µε υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή, θέτει ερωτήµατα ως

ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΗΣ Ύ∆ΡΑΣ
της ΕΛΕΝΗΣ ΜΑϊΣΤΡΟΥ*
Η νέα δόµηση που εντάσσεται στα ιστορικά σύνολα, όταν σέβεται τις
διαµορφωµένες δοµές και µορφές του χώρου και διαθέτει
αντίστοιχες µε τα παλαιά κελύφη ποιότητες, εµπλουτίζει τον τόπο
και συµβάλλει στη συνέχιση της ιστορικής του εξέλιξης.
ι ακριβώς σηµαίνει σεβασµός του δοµηµέ-

χάνεται µέσα από ειδικούς µορφολογικούς περιορισµούς, έχει συζητηθεί αρκετά τα τελευταία
χρόνια. ∆εν έχει γίνει, όµως, επαρκώς αντιληπτό ότι το κύριο ζήτηµα για µία συµβατή µε το
περιβάλλον νέα δόµηση είναι η θέσπιση κατάλληλων συντελεστών δόµησης και πολεοδοµι-

* Αρχιτέκτων, αν. καθηγήτρια ΕΜΠ

60

ÔÅÅ 2370 (5/12/05)

