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Η Tropical επιλέτθηκε και ζσμπεριλήθθηκε από ηον Jeremy Rifkin ζηην
πρόηαζη / μελέηη ποσ καηέθεζε ζηο Δήμαρτο ηης Ρώμης για ηη
δημιοσργία ηης “Πράζινης Ρώμης” άκρως θιλικής προς ηο περιβάλλον

Ο Αμερικανός και διεθνούς θήμης οικονομολόγος Jeremy Rifkin με ηον ζσνεργάηη ηοσ Angelo Consolli παραδίδοσν ζηο
Δήμαρτο ηης Ρώμης Gianni Alemanno ηη μελέηη για ηη δημιοσργία ηης “Πράζινης Ρώμης” με ζσμμεηοτή ηης TROPICAL.
Ο Jeremy Rifkin , ζσγγραθέας 17 βιβλίων , θεωρείηαι ο «γκοσρού» ηοσ σδρογόνοσ διεθνώς και είναι ζύμβοσλος ζε
θέμαηα «πράζινης» ενέργειας και ηετνολογιών σδρογόνοσ ζηην Εσρωπαϊκή Ένωζη και ζε πολλές κσβερνήζεις
όπως ηοσ B. Obama , N. Sarkozy , A. Merkel , J. Socrates , J. Janša, J. L. Zapatero , Γ. Παπανδρέοσ κ.α.

H Tropical επηιέρζεθε θαη ζπκπεξηιήθζεθε ζηελ πξόηαζε / κειέηε πνπ παξέδσζε ν νηθνλνκνιόγνο Jeremy Rifkin ζην
δήκαξρν ηεο Ρώκεο Gianni Alemanno, γηα πιήξε αλαδηνξγάλσζε θαη κεηαηξνπή ηεο Ρώκεο ζε “Πξάζηλε” πόιε κέζα
ζηελ επόκελε 20εηία θαη ηε κεηάβαζή ηεο ζηελ πξώηε “Post-Carbon Biosphere City” ζηνλ θόζκν.
ε

Η ηειεηή/παξάδνζε ηνπ MASTERPLAN έιαβε ρώξα ηελ 1 Ινπλίνπ ζηε Ρώκε όπνπ αλαπηύρζεθε πιήξσο ην
πξόγξακκα ηνπ Γεκάξρνπ ηεο Ρώκεο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη κία επέλδπζε ηεο ηάμεσο ησλ 500 εθαη. Δπξώ ζε λέεο
ηερλνινγίεο θαη ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα κε άκεζν απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο αιιά θαη
ελόο θαζαξόηεξνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο.
Η Tropical παξέδσζε ζηνλ Jeremy Rifkin θαη ζηνλ ζπλεξγάηε ηνπ ζε Δπξσπατθέο ππνζέζεηο, Angelo Consolli, ηε δηθή
ηεο κειέηε / πξόηαζε, πνπ αθνξνύζε ηε δεκηνπξγία δύν (2) ζηαζκώλ αλεθνδηαζκνύ πδξνγόλνπ (Hydrogen Fuelling
Stations) αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή θαη πξνκήζεηα από ηελ TROPICAL 2 κίθξν-ιεσθνξείσλ πδξνγόλνπ (Hydrogen
minibus) θαη 10 απηνθηλήησλ πόιεσο πδξνγόλνπ (Fuel Cell City Car).
Η επηινγή ηεο Tropical από ηνλ Jeremy Rifkin λα ζπκκεηάζρεη ζην παξαπάλσ project απνηειεί ζεκαληηθή αλαγλώξηζε
ηεο 10εηνύο πνξείαο ηεο εηαηξίαο ζηηο Σερλνινγίεο Τδξνγόλνπ θαη Κπςειώλ Καπζίκνπ. Η Tropical είλαη ε κνλαδηθή
εηαηξία ζηελ Διιάδα πνπ θαηαζθεπάδεη γελλήηξηεο πδξνγόλνπ & εηδηθνύ ηύπνπ νρήκαηα (ειεθηξηθά, πβξηδηθά &
πδξνγόλνπ) ελώ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ project ζα ζπλεξγαζηεί κε ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά θέληξα όπσο
ην Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ θαη ην Κέληξν Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΚΑΠΔ), θαζώο θαη ηελ Διιεληθή
Δηαηξία Τδξνγόλνπ (ΔΛΔΣΤ) θαη ην ηδξπηηθό κέινο ηεο θ. Αιέμαλδξν Βξαρλό.
Οη πξώηεο ζπδεηήζεηο γηα ζπλεξγαζία κε ην γξαθείν ηνπ Jeremy Rifkin δηεμήρζεζαλ πξηλ από 3 ρξόληα ζηελ
Δπξσπατθή ζπλάληεζε γηα ηελ πιαηθόξκα ηνπ πδξνγόλνπ ζηηο Βξπμέιιεο θαη αθνινύζεζε ζπλάληεζε ην επηέκβξην
ηνπ 2008 ζην ζπλέδξην ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ ζην Μπάξη ηεο Ιηαιίαο. ηηο ζπλαληήζεηο απηέο αλαπηύρζεθαλ ηδέεο γηα
ηε ρξήζε ησλ ηερλνινγηώλ πδξνγόλνπ ζηηο κεηαθνξέο (απηνθίλεηα & ιεσθνξεία), ελώ θαζνξίζηεθαλ νη ηνκείο
ζπλεξγαζίαο ηεο Tropical κε ην γξαθείν ηνπ Jeremy Rifkin ζε Δπξσπατθό επίπεδν.
Η αλαγλώξηζε ηεο Tropical από ηνλ Jeremy Rifkin , απνηειεί ζεκαληηθή επηηπρία γηα ηελ εηαηξία, ε νπνία έξρεηαη λα
πξνζηεζεί ζηε βξάβεπζή ηεο σο θαηλνηόκνπ εηαηξίαο ζηελ «πξάζηλε» ελέξγεηα από ηνλ πξόεδξν ηνπ ΔΒ θ. Γεκ.
Γαζθαιόπνπιν θαη ηνλ Bill Gates, θαζώο θαη ζηε βξάβεπζε ηνπ Γ. Λάγηνπ από ην πεξηνδηθό STATUS σο
"ΔΠΙΣΗΜΟΝΑ ΣΗ ΥΡΟΝΙΑ" γηα ην έξγν ηνπ ζηηο λέεο ηερλνινγίεο, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ «πξάζηλε» ελέξγεηα.
Αναλστικά η πρόταση στο Δήμο Ρώμης : MASTERPLAN (Η TROPICAL αναθέρεηαι ζηις ζελίδες 18,29,30 & 96 εσο109).

