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1 έτος ENVINOW 

Στις 16 Ιουλίου του 2018 το ENVINOW δημιουργήθηκε ως μια πρωτοβουλία, 

ώστε περισσότεροι νέοι να συμμετέχουν στην κατεύθυνση της ανάδειξης και 

ενστερνισμού της περιβαλλοντικής παιδείας. 

Η ιστοσελίδα μας ξεκίνησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που 

βρίσκεται στον πυρήνα της επίλυσης των μεγάλων περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και διευρύνεται στην πορεία της, αγκαλιάζοντας σταδιακά όλη 

την Ελληνική κοινωνία. 

Η πρώτη χρονιά της ιστοσελίδας μας ξεκίνησε διστακτικά, ξεπέρασε όμως κάθε 

προσδοκία. Οι χιλιάδες αναγνώστες που επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας 

κάθε βδομάδα, μας αυξάνουν το αίσθημα ευθύνης και τον ενθουσιασμό, ώστε 

να εργαζόμαστε καθημερινά για να βελτιώσουμε περαιτέρω την ποιότητα του 

περιεχομένου μας.  

Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους υποστηρικτές 

μας, την WWF Ελλάς, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας του 

Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ) και το Junior Achievement Greece (JA Greece) που 

μας εμπιστεύτηκαν από το αρχικό στάδιο του εγχειρήματος. 

Ακόμη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους πολύτιμους συνεργάτες μας. 

Ιδιαίτερα την Ερευνητική Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και Αειφόρου 

Ανάπτυξης του ΕΜΠ που ξεκίνησε το διαγωνισμό πράσινων ιδεών στο ΕΜΠ, το 

GreenTech Challenge και πλέον το μετατρέπει σε θεσμό, καθώς και στο Κέντρο 

Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ που διοργανώνει κάθε 

χρόνο το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο για την Ενέργεια και την Κλιματική 

Αλλαγή, που αποτελεί μεγάλη επιτυχία και πόλο έλξης για τη χώρα μας. 

Δράσεις όπως το GreenTech Challenge και το Διεθνές Συνέδριο για την 

Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή προσθέτουν αξία στην αντιμετώπιση των 

μεγάλων προκλήσεων στο χώρο του περιβάλλοντος, της ενέργειας και της 

Κλιματικής Αλλαγής. Επιπρόσθετα, ευχαριστούμε την εφημερίδα 

Ναυτεμπορική, το TEDx του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το 

Ecotivity School. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, εντυπωσιαστήκαμε από το μεγάλο 

ενδιαφέρον του κοινού για ποιοτική και αξιόπιστη ανάλυση των 

περιβαλλοντικών θεμάτων. Παρατηρήσαμε ότι η Ελληνική κοινωνία είναι 

ευαισθητοποιημένη στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, ποιότητας των 

υδατικών πόρων, ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών, κλιματικής αλλαγής και 

τεχνολογίας φιλικής στο περιβάλλον. 
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Τα προβλήματα της Ελλάδας στον τομέα του Περιβάλλοντος και τα 

παραδείγματα προς μίμηση από το εξωτερικό, ξεχώρισαν στη θεματολογία. Σε 

αυτό το συλλεκτικό τεύχος που διανέμεται (όπως είναι αυτονόητο) μόνο 

ηλεκτρονικά, έχουμε συγκεντρώσει τα καλύτερα άρθρα του έτους και σας 

καλούμε να τα διαβάσετε και να μας στείλετε τις απορίες σας, όπως κάνετε σε 

όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

Ο πρώτος χρόνος του ENVINOW, ήταν ένας χρόνος γεμάτος επιτυχίες, 

προκλήσεις, συνεργασίες και χαρές. Παρά το περιορισμένο χρονικό διάστημα, 

μας εδραίωσε στο χώρο της υπεύθυνης περιβαλλοντικής ενημέρωσης και μας 

γέννησε την αυτοπεποίθηση ότι μπορούμε να συμβάλλουμε στην αλλαγή της 

περιβαλλοντικής συνείδησης της κοινωνίας μας.  

Συνεχίζουμε λοιπόν σταθερά, δυναμικά και αδιάκοπα την προσπάθειά μας, για 

ιδέες και στόχους που αφορούν το περιβάλλον, αφού τελικά αφορά τη ζωή 

μας.  

Καλή απόλαυση! 

 

Η ομάδα του ENVINOW 
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Το περιβάλλον ως μοχλός ανάπτυξης 

Του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώση  

(Καθηγητή Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ και επισκέπτη καθηγητή στο Imperial College) 

 

Η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην 

ανάπτυξη, να αποτελέσει βραχίονα δημιουργίας εξειδικευμένης τεχνογνωσίας 

με σημαντικές δυνατότητες εξαγωγής και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ώστε 

να δημιουργηθεί υπεραξία για την οικονομία και χιλιάδες νέες θέσεις 

εργασίας. 

Για να εναρμονιστεί με τις νομοθετικές απαιτήσεις και στόχους –των οποίων 

υπολειπόμαστε κατά πολύ– που θέτει η Ε.Ε. στη χώρα μας, απαιτούνται 

επενδύσεις της τάξης των 6-8 δισ. ευρώ για την επόμενη πενταετία από τον 

δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Αν δεν γίνουν, είναι δεδομένο ότι θα μας 

επιβληθούν μεγάλα πρόστιμα για τη μη προσαρμογή μας. 

Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας (Circular Economy), η βασική στρατηγική που 

προωθεί και η Ε.Ε. ως μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και περιβαλλοντικής 

διαχείρισης για την επόμενη δεκαετία, θα αποτελεί το πλαίσιο των 

στρατηγικών για το περιβάλλον. 

Η αλλαγή που απαιτείται να γίνει στο υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης μέσω της 

προσέγγισης της κυκλικής οικονομίας βασίζεται στη μεγιστοποίηση της 

απόδοσης των υπαρχόντων πόρων και στη μείωση των απωλειών κατά τη 

χρήση. Αναμένεται δηλαδή ως βασική προϋπόθεση επιτυχίας να λογίζονται τα 

απόβλητα ως υλικοί αλλά και ενεργειακοί πόροι, με στόχο να μη μένει τίποτα 

αναξιοποίητο. 
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Οι εξελίξεις στην περιβαλλοντική καινοτομία εξασφαλίζουν νέα προϊόντα, 

διεργασίες, τεχνολογίες και οργανωτική δομή. Κάποιες εταιρείες θα 

μπορέσουν να βρουν νέες αγορές μεταβαίνοντας από την πώληση προϊόντων 

στην πώληση υπηρεσιών, και θα αναπτύξουν επιχειρηματικά µοντέλα 

βασισµένα στη µίσθωση, στον καταµερισµό, στην επισκευή, την αναβάθµιση 

ή στην ανακύκλωση επιµέρους στοιχείων. Από αυτή τη νέα προσέγγιση θα 

προκύψουν πολλές επιχειρηματικές ευκαιρίες για µικροµεσαίες επιχειρήσεις. 

Τα µέτρα όπως ο βελτιωµένος οικολογικός σχεδιασµός και η πρόληψη και 

επαναχρησιµοποίηση αποβλήτων µπορούν να επιφέρουν καθαρή 

εξοικονόµηση έως και 604 δισ. ευρώ για τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ε.Ε., 

που αντιστοιχεί στο 8% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, µειώνοντας 

παράλληλα τις συνολικές ετήσιες εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 2%-

4%. 

Για την προώθηση των στόχων αυτών, θα πρέπει να προωθηθούν άμεσα και 

στην Ελλάδα μέτρα που να περιλαμβάνουν νέες προτάσεις για τη διαχείριση 

των αποβλήτων (απαιτούνται επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ την επόμενη 

τριετία), καινοτόμες πολιτικές για την προώθηση της ανακύκλωσης και την 

ενίσχυση της βιωσιμότητας των κύκλων ζωής των προϊόντων, πρωτοβουλίες 

για τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας και κίνητρα για την υποστήριξη 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η χρήση του για άρδευση, καθώς και η 

επίλυση των προβλημάτων λειψυδρίας που αντιμετωπίζει έντονα η χώρα μας 

σε πολλές περιοχές, με κορυφαίο παράδειγμα την Κρήτη, είναι μείζονα 

προβλήματα, και τεχνολογικές καινοτομίες, όπως οι σύγχρονες μονάδες 

αφαλάτωσης που μπορούν να δώσουν λύσεις στα νησιά, θα πρέπει να 

υιοθετηθούν άμεσα. 

Θα πρέπει να ενισχυθεί η καινοτομία και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

με οριζόντιες δράσεις για το περιβάλλον σε όλα τα προγράμματα που 

υποστηρίζουν επενδύσεις και να αναπτυχθεί η διασύνδεση επιχειρήσεων με 

ερευνητικά ιδρύματα. 

Πολλές επενδύσεις στη χώρα μας δεν προχωρούν για περιβαλλοντικούς 

λόγους, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο το χωροταξικό, πολεοδομικό και 

αδειοδοτικό πλαίσιο. Αμεση προτεραιότητα θα πρέπει να είναι η επέκταση του 

εθνικού κτηματολογίου σε όλες τις περιοχές της χώρας και η αποσαφήνιση των 

χρήσεων γης με στόχο τη διευκόλυνση των επενδύσεων, αλλά παράλληλα και 

τη διασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχος θα πρέπει να είναι 

ο επενδυτής να έχει ξεκάθαρη εικόνα για το ποιες είναι οι επιτρεπόμενες 

χρήσεις γης και να μην υπάρχουν «γκρίζες ζώνες» 
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Θα πρέπει να ληφθούν περαιτέρω θεσμικές προβλέψεις για μείωση της 

γραφειοκρατίας και του χρόνου που απαιτείται στις αδειοδοτήσεις νέων 

επενδύσεων και για τις απαιτούμενες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

και να καταργηθούν οι υποχρεώσεις που είναι αυστηρότερες από αυτές που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία της Ε.Ε., εφόσον αυτές δεν είναι απολύτως 

απαραίτητες 

Ο Τομέας της διαχείρισης της ενέργειας της εξοικονόμησής της και της ευρείας 

επέκτασης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει επίσης μεγάλες 

αναπτυξιακές προοπτικές και θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 

εξάλειψη των θεσμικών ελλειμμάτων και της έλλειψης θεσμικών κινήτρων. Για 

να χρηματοδοτηθούν τα απαιτούμενα έργα προσαρμογής μας στις 

Ευρωπαικές απαιτήσεις, προυπόθεση είναι πέραν της εκμετάλλευσης των 

κοινοτικών πόρων για τους οποίους θα πρέπει να γίνουν άμεσα ενέργειες για 

ένταξη έργων και απορροφήσεις με βάση ένα σχέδιο προτεραιοτήτων 

(υπάρχουν ήδη μεγάλες καθυστερήσεις στην απορρόφηση του ΕΣΠΑ) ,να 

ενεργοποιηθούν άμεσα ιδιωτικά κεφάλαια μέσω ΣΔΙΤ και συμβάσεων 

παραχώρησης καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία φορέων όπως η Ευρωπαική 

Τράπεζα Επενδύσεων. Επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα η πολιτική βούληση, που 

να δημιουργήσει το αναγκαίο πλαίσιο για την ταχεία ενεργοποίηση των 

ενδεδειγμένων δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, που θα επιλύσουν τα 

προβλήματα και τις ελλείψεις του παρόντος ,αλλά παράλληλα θα δράσουν 

αναπτυξιακά δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες 

απασχόλησης. 
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Η κατάσταση των επιφανειακών υδάτων της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

Του Χρήστου Θεοδωρόπουλου 

 

Από τις 22 Οκτωβρίου του έτους 2000 ισχύει και εφαρμόζεται στην Ελλάδα η 

Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (ΟΠΥ) 2000/60/ΕΕ. Σύμφωνα με το 

σχετικό κείμενο και μεταξύ άλλων υποχρεώσεων, το κάθε κράτος-μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) θα πρέπει να προχωρήσει σε εκτίμηση της 

οικολογικής και χημικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτινων σωμάτων 

(ΥΣ) του (ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων), με απώτερο στόχο 

όλα τα ΥΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βρίσκονται σε καλή κατάσταση μέχρι το 

έτος 2015, και για όσα από αυτά, ο συγκεκριμένος στόχος δεν επιτευχθεί, να 

ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε αυτό να γίνει εφικτό ως το 2021 ή το 

αργότερο ως το 2027. 

Μετά από μία συγκεκριμένη προπαρασκευαστική περίοδο (2000-2009) τα 

κράτη μέλη, όπως όφειλαν, έχουν προχωρήσει στην ανάπτυξη σχετικών 

μεθοδολογιών και δεικτών εκτίμησης της οικολογικής και χημικής κατάστασης 

των ΥΣ. Σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της, η οικολογική κατάσταση 

απεικονίζεται σε πενταβάθμια χρωματική κλίμακα (κακή - κόκκινο, ελλιπής - 

πορτοκαλί, μέτρια - κίτρινο, καλή - πράσινο, υψηλή - μπλε) και καθορίζεται 
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από ένα σύνολο φυσικοχημικών, υδρομορφολογικών και βιολογικών δείκτών 

(ψάρια, μακρόφυτα, βενθικά μακροασπόνδυλα, διάτομα). Η χημική 

κατάσταση απεικονίζεται σε δύο χρωματικές κλάσεις (κατώτερη της καλής - 

κόκκινο, καλή - μπλε) και καθορίζεται βάσει συγκεκριμένων χημικών 

παραμέτρων και ‘ουσιών προτεραιότητας’ (Εικ. 1). 

 

Από το 2009 και έπειτα, η υλοποίηση της ΟΠΥ προχωράει με τη μορφή 

διαχειριστικών κύκλων· 1ος διαχειστικός κύκλος: 2009-2015, 2ος διαχειστικός 

κύκλος: 2015-2021, 3ος διαχειρστικός κύκλος: 2021-2027. Στην αρχή κάθε 

διαχειρστικού κύκλου, κάθε κράτος μέλος εκπονεί ένα σύνολο ‘διαχειστικών 

σχεδίων’, μέσα στα οποία συνοψίζεται η υφιστάμενη κατάσταση των ΥΣ και 

αναλύονται τα μέτρα που θα ληφθούν για τη βελτίωσή της μέχρι το τέλος του 

κύκλου. Εν έτει λοιπόν 2018 βρισκόμαστε στα μέσα του 2ου διαχειριστικού 

κύκλου και έχουν ήδη εκπονηθεί από τα κράτη μέλη τα δεύτερα (β’) 

διαχειριστικά σχέδια για τα ΥΣ του κάθε μέλους. Η Ελλάδα, μετά από κάποια 

καθυστέρηση καταφέρνει να συμβαδίζει πλέον με τις απαιτήσεις της ΟΠΥ και 

τα σχετικά διαχειριστικά σχέδια για τα Ελληνικά ΥΣ είναι διαθέσιμα στη σελίδα 
http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-

gr/. 

http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/
http://wfdver.ypeka.gr/el/management-plans-gr/1revision-approved-management-plans-gr/
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Η κατάσταση των ΥΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον συνοψίζεται σε σχετική 

έκθεση, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.eea.europa.eu/publications/state-

of-water η οποία αναλύει τα δεδομένα των β’ διαχειριστικών σχεδίων του κάθε 

κράτους-μέλους, και φαίνεται στην Εικ. 2. Συνολικά, μόνο το 40% των ΥΣ της ΕΕ 

είναι σε καλή οικολογική κατάσταση. Όπως φαίνεται στην εικόνα, οι χώρες της 

κεντρικής Ευρώπης, η Αγγλία και η Ουγγαρία αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο 

πρόβλημα καθώς τα ποσοστά ΥΣ μη αποδεκτής κατάστασης είναι μεγαλύτερα 

από 70% και σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερά από 90%. 

 

Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, τα δεδομένα από τα β’ διαχειριστικά της σχέδια 

δεν συμπεριλήφθησαν στη συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή έκθεση. Με μία σύντομη 

όμως ανάλυση των σχετικών διαχειριστικών σχεδίων προκύπτει ότι τα ΥΣ της 

Ελλάδας βρίσκονται σε αρκετά καλή κατάσταση καθώς στο σύνολο της χώρας, 

το 70% (επί του συνόλου των ΥΣ) είναι σε καλή οικολογική κατάσταση, 

αποδεκτή από την ΟΠΥ 2000/60/ΕΕ. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται 

στο υδατικό διαμέρισμα (ΥΔ) της Αττικής (60% ΥΣ μη αποδεκτής οικολογικής 

κατάστασης) και η μικρότερη στα ΥΔ της Ανατολικής Πελοποννήσου (19.1%), 

Κρήτης (19.6%), Θράκης (19.1%) και των Νησιών του Αιγαίου (3%) (Εικ. 3). 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water
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Αναλυτικά, τα ποσοστά ανά ΥΔ και ανά τύπο ΥΣ (ποτάμια, λίμναια, μεταβατικά, 

παράκτια) περιγράφονται στον πίνακα 1. 

 

 

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ καλή θέση σε ότι αφορά στην 

οικολογική κατάσταση των ποτάμιων, λιμναίων, μεταβατικών και παράκτιων 

ΥΣ της, σε αντίθεση με αρκετές χώρες της κεντρικής Ευρώπης οι οποίες θα 

πρέπει να λάβουν μέτρα αποκατάστασης καλής οικολογικής κατάστασης σε 
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μεγάλο ποσοστό των ΥΣ τους. Και καθώς τελικά τα μέτρα σημαίνουν 

οικονομικό κόστος για το κάθε κράτος-μέλος, η Ελλάδα φαίνεται ότι θα έχει τη 

μικρότερη σχετική επιβάρυνση καθώς ο φυσικός υδάτινος πλούτος της (όπως 

αυτό μεταφράζεται μέσω της οικολογικής κατάστασης των ΥΣ της) διατηρείται 

ακέραιος σε μεγάλο βαθμό. Εν έτει 2018, η πρώτη πρόκληση αναφορικά με τη 

διαχείριση των υδατικών πόρων της ΕΕ, η δημιουργία και εφαρμογή δηλαδή 

μεθόδων παρακολούθησης της οικολογικής και χημικής κατάστασης των ΥΣ 

κάθε κράτους-μέλους, έχει επιτευχθεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως, και η χώρα 

μας ως κράτος-μέλος της, θα πρέπει μέχρι το 2021 ή το αργότερο έως το 2027 

να ανταπεξέλθει σε μία δεύτερη, ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση· τη λήψη 

μέτρων αποκατάστασης των ΥΣ της τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση 

κατώτερη της καλής. Ο χρόνος θα δείξει αν η προστασία του περιβάλλοντος 

έχει πραγματικά προτεραιότητα έναντι των οποιωνδήποτε οικονομικών 

απαιτήσεων-εμποδίων για τη λήψη των σχετικών μέτρων αποκατάστασης. 
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Αξιοποιώντας την Ενέργεια της Παλίρροιας - Swansea Bay Tidal Lagoon 

Του Νίκου Αγκαθέρη 

 

Το πρωτοποριακό project εκμετάλλευσης της ενέργειας της παλίρροιας στον 

κόλπο του Swansea (Ουαλία) ξαναμπαίνει σε κίνηση μετά από την απόρριψη 

επιχορήγησης του από το Βρετανικό Κοινοβούλιο το 2016 λόγω του αυξημένου 

κόστους κατασκευής. Τα ενδιαφερόμενα μέλη πλέον φαίνεται πως κατάφεραν 

να καταλήξουν σε σχέδιο υλοποίησης του χωρίς την ανάγκη κρατικών 

κονδυλίων και προβλέπουν παράδοση μέσα σε 6 χρόνια. Το project ξαναμπήκε 

στη συζήτηση και έλαβε παραπάνω προσοχή τους τελευταίους μήνες, λόγω 

της αποτυχίας επίτευξης συμφωνίας με την Βρετανική Κυβέρνηση για την 

κατασκευή δυο μεγάλων πυρηνικών εργοστασίων στην Ουαλία, τα οποία θα 

παρήγαγαν το ποσοστό της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές-σε-

άνθρακα εκπομπές αεριών που έχει τεθεί ως στόχος. 

Συνοπτικά, το έργο αποτελείται από έναν κυματοθραύστη σε σχήμα U ο οποίος 

θα εκμεταλλεύεται την παλίρροια των νερών του Ατλαντικού ωκεανού. Η 

καινοτομία της τεχνολογίας αυτής είναι ο νέος τρόπος εκμετάλλευσης αυτής 

της ενέργειας, δηλαδή το Tidal Lagoon. Με τον όρο αυτό, ορίζεται μία 

παλιρροιακή λιμνοθάλασσα που περιβάλλει μια περιοχή ακτογραμμής, πίσω 

από έναν κυματοθραύστη, με ένα αποτύπωμα προσεκτικά σχεδιασμένο για το 

τοπικό περιβάλλον και η οποία αποτελεί έναν σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ο 

οποίος παράγει ενέργεια από τη φυσική άνοδο και πτώση της παλίρροιας. 
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Καθώς η παλίρροια έρχεται 

(πλημμυρίδα) το νερό κρατείται 

πίσω από τις πύλες των 

στροβίλων, οι οποίες 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο 

της ροής μέσω αυτού και 

μπορούν να είναι εντελώς 

κλειστές για να σταματήσει το 

νερό που εισέρχεται στη λιμνοθάλασσα. Αυτό δημιουργεί μια διαφορά στο 

ύψος της στάθμης του νερού (κεφαλή) μεταξύ του εσωτερικού της λίμνης και 

της θάλασσας. Μόλις βελτιστοποιηθεί η διαφορά μεταξύ των επιπέδων του 

νερού, ανοίγονται οι πύλες και το νερό κυλά στη λιμνοθάλασσα μέσω των 

στροβίλων που τοποθετούνται μέσα σε τσιμεντένια περιβλήματα σε ένα 

τμήμα του τοιχώματος του κυματοθραύστη. Καθώς το νερό γυρίζει τους 

στροβίλους, παράγεται ηλεκτρισμός. Το νερό έπειτα επιστρέφει για να 

ταιριάξει με το επίπεδο τη θάλασσας εξωτερικά του έργου. 

 

Αυτή η διαδικασία συμβαίνει και αντίστροφα καθώς η παλίρροια ρέει έξω 

(άμπωτη), αφού οι στρόβιλοι είναι «διπλής κατεύθυνσης», και έτσι η 

ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να παραχθεί τόσο από τις εισερχόμενες όσο και τις 

εξερχόμενες ροές. 

 

Στο Swansea Bay, η παλιρροιακή λιμνοθάλασσα θα έχει κύματοθραύστη 

περίπου 9.5 km που περικλείει μια περιοχή 11 km2 και θα περιέχει 16 

στροβίλους. Ταυτόχρονα με την παλιρροιακή ενέργεια, υπάρχουν σχέδια για 
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τοποθέτηση πλωτών φωτοβολταϊκών στη λιμνοθάλασσα. Η συνολική ετήσια 

ηλεκτρική ενέργεια που προβλέπεται από το έργο ανέρχεται σε περίπου 770 

GWh, αρκετή για την κάλυψη αναγκών σε πάνω από 150.000 σπίτια. 

 

Κοιτώντας μακροχρόνια, αν το πρώτο έργο στο Swansea πετύχει, η εταιρία 

σχεδιάζει την κατασκευή άλλων πέντε παρόμοιων Tidal Lagoons, με συνολική 

ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κοντά στις 70 TWh, αποτελώντας έτσι 

το 8% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
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Οι αλλαγές στη Ναυτιλία με γνώμονα το περιβάλλον 

Του Γιώργου Αναγνωστάκη 

 

Η ναυτιλία αποτελεί αναμφισβήτητα το σημαντικότερο κλάδο στις μεταφορές 

αγαθών και αυτό διότι η κατανάλωση καυσίμου ανά τόνο αγαθών που 

μεταφέρονται είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει 

σύντομα, καθώς τα πλεονεκτήματα μεταφοράς αγαθών δια μέσω της 

θάλασσας είναι πολλά. Την ίδια ώρα, όμως, ο κλάδος της ναυτιλίας αποτελεί 

και μία απο τις πιο ρυπογόνες δραστηριότητες του ανθρώπου. Μία έρευνα του 

ICCT (International Council of Clean Transportation) αναφέρει πως η έκλυση 

διοξειδίου του άνθρακα από το τομέα της ναυτιλίας ισοδυναμεί με αυτή της 

Γερμανίας, η οποία έρχεται στην έκτη θέση παγκοσμίως με τις χώρες που 

εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο τυ άνθρακα. Επίσης εποτελεί το 2% της 

παγκόσμιας παραγωγής διοξειδίου και επιστήμονες αναφέρουν πως αυτό το 

νούμερο θα μπορούσε να φτάσει έως και 5% αν δεν υπάρξει κάποια ραγδαία 

αλλαγή σύντομα. 

Τα τελευταία χρόνια κράτη και παγκόμιοι οργανισμοί, όπως ο IMO 

(International Maritime Organization) και UN (United Nations), έχουν εντείνει 

τις προσπάθειες τους ώστε η ναυτιλία να καταστεί πιο φιλική προς το 

περιβάλλον. Παρά τον φόβο κάποιων κρατών για τις επιπτώσεις που θα 

μπορούσε να έχει στην οικονομία τους οι ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της 

ναυτιλίας, η ευαισθητοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εμφανής. Ήδη απο 
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το 2013 με το παγκόσμιο συνέδριο της MARPOL (περιβαλλοντικό συνέδριο που 

καθιερώθηκε από τον IMO) , το MARPOL Annex VI, έχουν συσταθεί κάποια 

υποχρεωτικά στάνταρ ως προς την ενεργειακή απόδοση των νέων πλοίων 

καθώς και υποχρεωτικά λειτουργικά μέτρα για τα ήδη υπάρχοντα πλοία 

προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων ρύπων τους. Στόχος είναι μέχρι 

το 2025 όλα τα νέα πλοία να είναι κατά 30% πιο ενεργειακά αποδοτικά. 

Τα Ηνωμένα Έθνη (UN) από την άλλη έχουν ήδη επικυρώσει νέους 

κανονισμούς για την μείωση ενός άλλου επικίνδυνου για την ατμόσφαιρα, σε 

μεγάλη συγκέντρωση, αερίου του θερμοκηπίου, το οποίο είναι το θείο και οι 

ενώσεις του. Οι κανονισμοί αυτοί θα έρθουν σε ισχύ από το 2020 και 

αναγκάζουν τους πλοιοκτήτες σε μία από τις παρακάτω επιλογές: 

1) Την εγκατάσταση ειδικών μονάδων στις εξατμίσεις των πλοίων που έχουν 

τη δυνατότητα συλλογής του θείου (τις ενώσεις θείου) οι οποίες ονομάζονται 

"Sulphur Scrubber" και θα επιτρέπει στο πλοίο να συνεχίσει να κινείται με 

χαμηλού κόστους καύσιμο 

2) Την χρήση καυσίμου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο, το οποίο βέβαια 

είναι υψηλής ποιότητας καύσιμο και συνεπώς πολύ πιο ακριβό 

3) Την μετατροπή των υπάρχοντων πλοίων έτσι ώστε να καίνε LNG (Liquified 

Natural Gas), μία αρκετά δαπανηρή μετατροπή 

4) Και τέλος τη ανανέωση του υπάρχοντως στόλου με πλοία τα οποία κινούνται 

με τη χρήση LNG 

Παρ'όλο που ο τομέας της ναυτιλίας δεν συμπεριλήφθηκε στη συμφωνία του 

Παρισιού για την κλιματική αλλαγή, ο IMO και τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν 

να καθοδηγήσουν με επιτυχία τη ναυτιλία σε ένα νέο, πιο οικολογικό δρόμο 

ανάπτυξης, που θα συμβαδίζει με το συμφνωνιτικό και τις παγκόσμιες 

απαιτήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. 
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Κρυμμένοι στην (αιθαλ)ομίχλη 

Της Θεοδώρας Ανδρικοπούλου 

 

Ο χειμώνας επιστρέφει και το κάθε νοικοκυριό προμηθεύεται ξύλα για το 

τζάκι, σόμπες και άλλα θερμαντικά μέσα για να τον υποδεχτεί. Μαζί του, όμως, 

επιστρέφει και η αποπνικτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στον αέρα, 

γνωστή και με τον όρο αιθαλομίχλη. 

Η αιθαλομίχλη (<αιθάλη δηλ. καπνός + ομίχλη) είναι το είδος της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης που δημιουργείται όταν υπάρχει υψηλή 

συγκέντρωση ρύπων, όπως αιωρούμενων σωματιδίων (κυρίως αιθάλης), 

διοξειδίου του θείου, μονοξειδίου του άνθρακα σε συνδυασμό με σχετικά 

χαμηλή θερμοκρασία, άπνοια και μεγάλη σχετική υγρασία. Στην αγγλική 

γλώσσα ο όρος αποδίδεται ως SMOG (σύνθετη λέξη που προέρχεται από 

SMOke και foG). 

Οι αυξημένες εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων σε συνδυασμό με 

μετεωρολογικές και τοπογραφικές συνθήκες που εμποδίζουν τη φυσική 

διάχυση της ρύπανσης ευνοούν τον εγκλωβισμό των ρύπων στην περιοχή με 
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αποτέλεσμα την αύξηση των συγκεντρώσεων ρύπων και τη δημιουργία νέφους 

αιθαλομίχλης. 

Τί αποκαλούμε όμως αιωρούμενα σωματίδια; 

Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι μικρά τεμάχια ύλης σε στερεή ή υγρή φάση, 

τα οποία μπορούν να αιωρούνται στην ατμόσφαιρα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα. Τέτοια σωματίδια είναι η σκόνη, η αιθάλη, διάφορα μέταλλα και 

άλλα. Σαν αιθάλη (καπνός) αναφέρονται τα μικρά σωματίδια που προέρχονται 

από ατελείς καύσεις, είναι μαύρου χρώματος και αποτελούνται κυρίως από 

άνθρακα. Οι κυριότερες ανθρωπογενείς πηγές εκπομπής αιωρουμένων 

σωματιδίων είναι οι καύσεις για παραγωγή ενέργειας, θέρμανση και λοιπές 

χρήσεις, οι διάφορες βιομηχανικές δραστηριότητες, η κυκλοφορία οχημάτων 

και κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 

 Σε ότι αφορά στη χώρα μας, όπου ο κλάδος της βιομηχανίας δεν αποτελεί 

βασικό πυλώνα της παραγωγής, το φαινόμενο της αιθαλομίχλης προκαλείται 

κυρίως από την καύση προϊόντων για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης. 

Επομένως, το χρησιμοποιούμενο σύστημα θέρμανσης ενός κτιρίου, παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αιθαλομίχλης. 

Τα τελευταία χρόνια, η σημαντική αύξηση της τιμής του πετρελαίου και η 

ένταξη στην αγορά και μη κατάλληλων υλικών για καύση, όπως συνθετική ή 

επεξεργασμένη ξυλεία σε πιο προσιτή για τους καταναλωτές τιμή, 

ενθαρρύνουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό του αγοραστικού κοινού να 

στραφεί σε αυτά, κάνοντας το φαινόμενο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης λόγω 

αιθαλομίχλης να γνωρίζει ιδιαίτερη έξαρση. Καταγραφές συγκεντρώσεων 

αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) από σταθμούς μέτρησης της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, η 

Θεσσαλονίκη, ο Βόλος (Εικόνα 1), το Ηράκλειο δείχνουν υπέρβαση των 

επιτρεπτών ορίων στη διάρκεια των περασμένων ετών. Ενδεικτικά, το 

Δεκέμβρη του 2017 καταγράφηκαν συγκεντρώσεις αερορύπανσης 154 

μgr/m3, όταν τα ανώτατα επιτρεπτά όρια που προβλέπει η Οδηγία 1999/30/ΕC 

για τις μέσες τιμές 24ώρου είναι της τάξης των 50 μgr/m3. 

Η εκτεταμένη χρήση βιομάζας εντός αστικών περιοχών ως υποκατάστατο 

υφιστάμενων τεχνολογιών θέρμανσης, μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες 

συγκεντρώσεις σωματιδίων στην ατμόσφαιρα. Η ένταση του φαινομένου 

αναμένεται να είναι πολλαπλάσια όταν γίνεται εκτεταμένη χρήση τζακιών 

ανοιχτού τύπου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι δείκτες εκπομπών 

αιωρουμένων σωματιδίων διαμέτρου κάτω των 10μ (ΡΜ10), ανά τύπο 

καυσίμου και τεχνολογία θέρμανσης, από τις μικρότερες προς τις μεγαλύτερες. 
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Από τον παραπάνω πίνακα συνάγεται ότι τη μικρότερη συνεισφορά στις 

εκπομπές αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα έχουν τα συστήματα 

θέρμανσης που χρησιμοποιούν ως καύσιμα φυσικό αέριο και πετρέλαιο, ενώ 

τη μεγαλύτερη τα συστήματα που χρησιμοποιούν καύσιμα στερεής βιομάζας. 

Το μαύρο πέπλο που σκεπάζει την ατμόσφαιρα μεγάλων πληθυσμιακά 

αστικών περιοχών κάθε χειμώνα, ως προϊόν των καύσεων ακατάλληλων υλών 

στα τζάκια, απειλεί τόσο τη δημόσια υγεία όσο και το φυσικό περιβάλλον. 

Επιστημονικά τεκμηριωμένες έρευνες καταδεικνύουν τις βλάβες που 

προκαλούν τα μικροσωματίδια στο αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα, 

ενώ επισημαίνεται η σύνδεσή τους με καρκινογενέσεις. Ιατρικές μελέτες 

κάνουν λόγο ακόμη και για μείωση του προσδόκιμου ζωής. Την κατάσταση 

επιδεινώνει το επαναλαμβανόμενο του φαινομένου κάθε χρόνο και ιδίως κατά 

τους μήνες Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, όπου η χρήση των 

συστημάτων θέρμανσης βρίσκεται στην αιχμή της, δρώντας σωρευτικά στην 

ανθρώπινη υγεία. 

Υψηλό κίνδυνο διατρέχουν βρέφη και μικρά παιδιά, στα οποία η απορρόφηση 

μέσω της εισπνοής συγκεντρώσεων αιωρούμενων σωματιδίων είναι 

μεγαλύτερη αφού αναπνέουν πιο γρήγορα από τους ενήλικες. Η έκθεση των 

παιδιών σε μολυσμένο αέρα επιδρά ακόμη στη νευρολογική και διανοητική 

ανάπτυξή τους. Στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες συγκαταλέγονται και οι 

έγκυες, τα άτομα που πάσχουν από χρόνια βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική 

πνευμονοπάθεια, βρογχικό άσθμα, αλλεργία, καρδιαγγειακά νοσήματα, 

καθώς και οι ηλικιωμένοι. 

Ανεπηρέαστο δεν αφήνει, ωστόσο, το φαινόμενο αυτό τον υπόλοιπο 

πληθυσμό. Η γενική δυσφορία, η δυσκολία στην αναπνοή, ο βήχας, οι 

ερεθισμοί στα μάτια, η ρινική συμφόρηση είναι τα συνηθέστερα συμπτώματα 

που ταλαιπωρούν τους κατοίκους, δημιουργώντας ανεπιθύμητες συνθήκες 

διαβίωσης. 
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Όσον αφορά στην επίδραση της αιθάλης ή ”μαύρου άνθρακα” στο 

περιβάλλον, εκτός από την ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλεί, συντείνει 

στην έκλυση μεγάλων ποσοτήτων αερίων που σχετίζονται με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας σε μια εποχή 

που το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής καθίσταται πρωτεύον τόσο από 

επιστημονικής όσο και από κοινωνικής πλευράς. 

Προκειμένου, λοιπόν, να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα και να περιοριστούν 

κατά το δυνατόν οι επιπτώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι επιτακτική 

η συμπόρευση και συνεργασία της Πολιτείας με τους απλούς πολίτες, ώστε να 

επιτευχθεί ο κοινός σκοπός τόσο της προστασίας της δημόσιας υγείας όσο και 

της διασφάλισης του φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο της 

ευαισθητοποίησης των πολιτών σημαντικό ρόλο κατέχει η ενημέρωση και 

καθοδήγησή τους προκειμένου να υιοθετηθεί μια υγιής στάση απέναντι στο 

πρόβλημα. Η συμμόρφωση με τις συστάσεις που προτείνουν το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Υγείας και λοιποί αρμόδιοι φορείς 

και αφορούν τόσο στην πρόληψη του φαινομένου με την κατάλληλη επιλογή 

συστήματος θέρμανσης, όσο και με τα μέτρα προφύλαξης από την 

ατμοσφαιρική ρύπανση, κρίνεται αναγκαία. 

Ενδεικτικά, απαγορεύεται η καύση συνθετικής ξυλείας (π.χ. νοβοπάν), 

υπολειμμάτων επεξεργασμένης ξυλείας που περιέχουν βερνίκια, κόλλες και 

λοιπές επικίνδυνες ουσίες για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, καθώς και 

η χρήση ως καυσίμων, πλαστικών υλικών, ελαστικών, χρησιμοποιημένων 

ορυκτελαίων και απορριμμάτων, η καύση των οποίων εκλύει τοξικές ουσίες.  

Επιπλέον, η πίεση που ασκείται από την πλευρά του κράτους για τήρηση των 

προδιαγραφών EC που οφείλουν να πληρούν οι διάφορες συσκευές 

θέρμανσης που διατίθενται στο εμπόριο και περιγράφονται αναλυτικά στις 

σχετικές ΚΥΑ δεν πρέπει να αφήνουν αδιάφορο το σύγχρονο Έλληνα. 

Συμπερασματικά, η αιθαλομίχλη είναι άκρως επικίνδυνη για τον άνθρωπο και 

το περιβάλλον, γι’ αυτό απαιτείται πλάνο και προγραμματισμένες ενέργειες 

για την καταπολέμησή της. Η συντονισμένη δράση ιατρικών συλλόγων, 

φορέωνκαι πολιτών μπορεί να αποτελέσει έναν καλό οιωνό στην προσπάθεια 

αναβάθμισης της ποιότητας του αέρα και άρα της ποιότητας ζωής. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους 

θέρμανσης και μέτρα προφύλαξης στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ 

(www.ypeka.gr). 

 

 

http://www.ypeka.gr/
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Λίγα λόγια για το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας 

Της Χρυσάνθης Βερβενιώτη 

 

Με αφορμή την συμμετοχή της ομάδας του Envinow στο 1ο Συνέδριο 

Ενέργειας της Ναυτεμπορικής με τίτλο «Αλλαγή «τάσης» στην Ενέργεια» που 

πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου του 2019 στο Royal Olympic Hotel στο 

κέντρο της Αθήνας αποφάσισα σε αυτό το άρθρο να ασχοληθώ με μία έννοια 

η οποία αναφέρθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ενώ 

ομιλητής της ήταν μέλος του Δ.Σ του. Πρόκειται για το Ελληνικό Χρηματιστήριο 

Ενέργειας (ΕΧΕ) ή αλλιώς Energy Exchange Group (EnEx). Η λειτουργία του 

ξεκίνησε στα μέσα του 2018 και αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 

του Μοντέλου-Στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργώντας μία ενιαία 

ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας. Δημιουργήθηκε από απόσχιση του κλάδου του 

ΛΑΓΗΕ (Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΕ) που είχε την ευθύνη 

για τον σχεδιασμό και την λειτουργία των αγορών. 

Στόχος του είναι η διαφάνεια και ασφάλεια στις συναλλαγές που αφορούν 

ενεργειακά αγαθά, σε τιμές που αντανακλούν τις πραγματικές συνθήκες της 

αγοράς. Οι ενεργειακές συναλλαγές δεν ελέγχονται από το κράτος ή τις 

κρατικές εταιρείες αλλά πραγματοποιούνται με όρους των συμμετεχόντων. 

Πρόκειται για μία αγορά στην οποία συναντιούνται οι πωλητές-παραγωγοί και 

οι έμποροι ενέργειας με τους αγοραστές ( μεγάλοι καταναλωτές, εκπρόσωποι 

φορτίου κτλ) . 
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Στην μετοχική του σύνθεση συμμετέχουν: 

-ΛΑΓΗΕ (22%) 

-ΑΔΜΗΕ(20%)Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

-ΔΕΣΦΑ(7%) Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 

-Χρηματιστήριο Αθηνών(31%) 

-Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (20%) 

Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούν οι συναλλαγές που 

πραγματοποιούνται κατά τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου. Υπάρχει μια 

Ενιαία Πλατφόρμα Δημοπρασιών (Single Auction Platform), στην οποία 

υποβάλλονται καθημερινά προσφορές για πώληση και αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας για την επόμενη ημέρα (Αγορά Επόμενης Ημέρας). Το αποτέλεσμα 

αυτής σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, είναι η κατανομή της ενέργειας μεταξύ των 

διαφόρων διεθνών διασυνδέσεων αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό την 

χωρητικότητα των διασυνδέσεων, προκειμένου οι τιμές μεταξύ των 

συζευγμένων αγορών να καθίστανται ίσες και να διαφοροποιούνται μόνο στην 

περίπτωση συμφόρησης. Πραγματοποιούνται επίσης η Ενδοημερήσια Αγορά 

(intra day),η Προθεσμιακή Αγορά (Forward market) στην οποία θα μπορούν να 

κλείνονται συμβόλαια μεγάλης χρονικής διάρκειας και η Αγορά 

Εξισορρόπησης, στην οποία προσφέρεται ισχύς για την κάλυψη απαιτήσεων 

εφεδρείας του συστήματος. Το ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας θα έχει την 

ευθύνη για το trading στην Προθεσμιακή, την Προημερήσια και την 

Ενδοημερήσια αγορά, ενώ για την Αγορά Εξισορρόπησης θα λειτουργεί από 

τον ΑΔΜΗΕ . 

Τέλος, το Χρηματιστήριο Ενέργειας στοχεύει στη σύζευξη της ελληνικής 

αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, στην ενίσχυση του 

ανταγωνισμού με άμεσα οφέλη, στη μείωση του ενεργειακού κόστους, τη 

διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, στην 

εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού, τη διαφοροποίηση 

των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση 

της συμμετοχής των ΑΠΕ. 
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Κάρλα: Ανασύσταση μιας λίμνης, αναγέννηση μιας περιοχής 

Της Στέλλας Γεροτόλιου 

 

Το φετινό Οκτώβρη εγκαινιάστηκε η ανασυσταθείσα λίμνη Κάρλα, που 

βρίσκεται στα όρια των νομών Λαρίσης και Μαγνησίας, κοντά στις βόρειες 

πλαγιές του Πηλίου. Πρόκειται για μια όχι ιδιαίτερα γνωστή λίμνη, ωστόσο η 

ιστορία της είναι μεγάλη και ταραχώδης, ενώ η σημασία της για την περιοχή 

αποδείχθηκε ζωτική. 

Η λίμνη ήταν γνωστή από την αρχαιότητα ως Βοιβηίς και η περιοχή της 

αποτέλεσε τον τόπο εκτύλιξης πολλών μύθων. Σύμφωνα με τη μυθολογία 

λοιπόν, στην περιοχή της λίμνης έζησε ο Απόλλων βόσκοντας τα κοπάδια του 

Άδμητου τιμωρημένος από τους θεούς για τη δολοφονία των Κυκλώπων, ενώ 

στο βόρειο τμήμα της λίμνης ζούσαν οι Κένταυροι. 

Παρά τη μεγάλη της ιστορία που καθιστά 

τη σχέση της με την ευρύτερη περιοχή της 

ανατολικής Θεσσαλίας πολύ ισχυρή, το 

1960 ξεκίνησε η αποξήρανση της λίμνης, η 

οποία ολοκληρώθηκε το 1962. Οι λόγοι 

που οδήγησαν σ’ αυτήν την απόφαση 

ήταν αφενός η αντιμετώπιση 

προβλημάτων όπως η αύξηση των 

κρουσμάτων ελονοσίας, λόγω των 

κουνουπιών σε βάλτους και οι 
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πλημμύρες, που είχαν ως αποτέλεσμα την καταστροφή παραλίμνιων 

εκτάσεων και αφετέρου η επιθυμία για περισσότερη καλλιεργήσιμη γη. 

Τα αποτελέσματα της αποξήρανσης αποδείχθηκαν τελικά πιο σοβαρά απ’ ότι 

υπολογιζόταν: 

· Χάθηκε ο δεύτερος μεγαλύτερος υδροβιότοπος της Ελλάδας. Η τοπική πανίδα 

εξαφανίστηκε και τα πτηνά αποδήμησαν. Μαζί τους χάθηκε και το μυθικό 

«τέρας» της λίμνης, ο Ήταυρος, ένα είδος μεγαλόσωμου ερωδιού, με ιδιαίτερη 

και παράξενη φωνή σαν μουγκρητό βοδιού, που ακουγόταν την αυγή ή το 

σούρουπο, σε απόσταση έως 5 χιλιόμετρα και στοίχειωνε την φαντασία των 

ντόπιων. 

· Υποβαθμίστηκε ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας λόγω των πολλών 

γεωτρήσεων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών. Μετά την αποξήρανση 

της λίμνης δεν υπήρχε άλλη μεγάλη πηγή νερού για τις καλλιέργειες, που ως 

επί το πλείστον αφορούν σε βαμβακοφυτείες και απαιτούν πολύ νερό. 

· Παρουσιάστηκε αδυναμία υδροδότησης πόλεων και οικισμών 

· Ερημοποίηθηκε η περιοχή 

· Εξαφανίστηκε ο ιδιαίτερος λιμναίος πολιτισμός που επιβίωνε για χιλιάδες 

χρόνια στην περιοχή. Οι ψαράδες στην περιοχή είχαν διαμορφώσει έναν 

διαφορετικό τρόπο ζωής, καθώς από τον Δεκαπενταύγουστο μέχρι την 

Κυριακή των Βαΐων του επόμενου έτους ζούσαν μακριά από την οικογένειά 

τους, σε καλύβες που δημιουργούσαν πάνω στην λίμνη, όπου έμεναν σε 

ομάδες 2-6 ατόμων, τα ντουκάνια. 

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων που προέκυψαν, άρχισε, από το 1999, να 

υλοποιείται η επαναδημιουργία της λίμνης. Πρόκειται για το μεγαλύτερο έργο 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης στα Βαλκάνια που ενισχύει ποικιλοτρόπως 

την ευρύτερη περιοχή. Η λίμνη, 

που τροφοδοτήθηκε από τον 

Πηνειό, καταλαμβάνει έκταση 

38.000 στρεμμάτων και συμβάλλει 

στην περιβαλλοντική αναβάθμιση, 

στη βαθμιαία ανάταση του 

υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα 

των παραλίμνιων περιοχών της 

Κάρλας και στη δημιουργία 

μικροκλίματος. Πιο συγκεκριμένα 

η λίμνη αναμένεται να ενισχύσει 

την άρδευση 150.000 στρεμμάτων, 
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καθώς και το 50% της υδροδότησης του οικοδομικού συγκροτήματος του 

Βόλου. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, τα 

οποία συμβάλλουν στην αποφυγή πλημμυρών στις περιοχές του θεσσαλικού 

κάμπου. Πολύ σημαντική είναι η αναβάθμιση του οικοσυστήματος, αφού ήδη 

ζουν στη λίμνη 181 είδη πτηνών και 14 είδη ψαριών. 

Ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν έργα για την ανάδειξη του περιβάλλοντος της 

λίμνης. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται ο εκθεσιακός χώρος φυσικής ιστορίας 

στα Κανάλια και ένα κέντρο πληροφόρησης στο Στεφανοβίκειο, ενώ έχουν 

δημιουργηθεί μονοπάτια, θέσεις θέας και παρατηρητήρια. Στόχος αυτών των 

έργων είναι η λειτουργία της λίμνης και ως χώρος αναψυχής για τους 

κατοίκους των γύρω περιοχών, αλλά και τουριστών. 

Η περίπτωση της Κάρλας αποτελεί τρανό παράδειγμα πως οι επιπόλαιες και 

απόλυτες επεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση αποδεικνύονται πιο σοβαρές 

από τα προϋπάρχοντα προβλήματα. Κάθε κίνηση για βελτίωση θα πρέπει να 

περιλαμβάνει καλό σχεδιασμό και χειρισμό με σεβασμό στο φυσικό 

περιβάλλον, ώστε να είναι βιώσιμη και να ωφελήσει τόσο βραχυπρόθεσμα 

όσο και μακροπρόθεσμα την τοπική και όχι μόνο κοινωνία. 
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Μακεδονικό: Ένα υδρολογικό ζήτημα στις παρυφές της συμφωνίας 

Του Νίκου Γκολιόπουλου 

 

Το Μακεδονικό ζήτημα αποτελεί αναμφισβήτητα το πιο μείζον και 

αμφιλεγόμενο θέμα της Ελληνικής πολιτικής σκηνής και κοινωνίας τους 

τελευταίους μήνες και οι αντιδράσεις του δεν φαίνεται να κοπάζουν με το 

πέρασμα του χρόνου. Στο παρόν άρθρο δεν θα αναλυθεί το ονοματολογικό 

σκέλος, άλλωστε οι περισσότεροι έχουν πλέον τη γνώμη τους σ’ αυτό. Στόχος 

είναι να αναδειχτεί μία -όχι και τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό- εμπορική 

διάσταση της συμφωνίας και της κατάστασης της περιοχής και των 

Βαλκανικών χωρών. 

Το εν λόγω ζήτημα είναι η διασύνδεση των ποταμών Δούναβη-Μοράβα-Αξιού 

και η δημιουργία ενός υδάτινου δρόμου που θα καταλήγει στο λιμάνι της 

Θεσσαλονίκης, αφού διασχίσει Σερβία-Σκόπια και θα συνδέει την κεντρική 

Ευρώπη με τη Μεσόγειο. Ιδιαίτερα η Γερμανία, που αναδεικνύεται σε 

οικονομική ηγέτιδα της Ευρώπης, υποστηρίζει σθεναρά αυτή τη διασύνδεση, 

τα οφέλη της οποίας θα αναλυθούν στη συνέχεια. 

Πρώτα όμως, να δούμε πώς συνδέεται η υλοποίηση αυτού του έργου με το 

μακεδονικό. Αφενός, όπως καταλαβαίνει ο καθένας μας, η σταθερότητα στην 

περιοχή είναι βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση ενός τόσο 

γιγάντιου διακρατικού έργου μεταξύ τουλάχιστον 3 χωρών. Αφετέρου, αν 

μελλοντικά εκδηλωθούν αλυτρωτικές τάσεις των Σκοπίων, με αντίστοιχα 
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πιθανά δημοσιεύματα όπως το πρόσφατο του BBC, το Βερολίνο θα αναμειχθεί 

για την επίλυση των εντάσεων με σκοπό την, κατ’ αρχήν, ουδετεροποίηση της 

ζώνης Αξιού-Μοράβα και κατόπιν τον πλήρη έλεγχό της. 

Η ιστορία της συνένωσης Δούναβη-Μοράβα-Αξιού όμως δεν είναι μία 

πρόσφατη ιδέα. Η πρώτη αναγνώριση των οφελών του έργου χρονολογείται 

στο 1841. Αργότερα, το 1879, το «Bulletin of the Serbian Learned Society» 

δημοσίευσε το σύγγραμμα του Σέρβου Μηχανικού Ante Aleksić «Morava – Its 

present state and possibilities of navigation», το οποίο περιγράφει τις τεχνικές 

δυνατότητες και την οικονομική σκοπιμότητα της ναυσιπλοϊας στον ποταμό 

Μοράβα. Το 1904, προτάθηκε η κατασκευή μιας πλωτής οδού που θα συνέδεε 

τον Δούναβη με το Αιγαίο και έγιναν προσπάθειες για την προσέλκυση 

κεφαλαίων από την Αγγλία και τη Γερμανία. Η πλωτή όδευση από τον ποταμό 

Δούναβη μέσω του ποταμού Μοράβα, προς το Αιγαίο ονομαζόταν «line of 

European economic gravity in relation to Suez». Η σύνδεση αυτή εμφανίζεται 

από τις σχετικές εκπονηθείσες μελέτες ως θεμελιώδους σημασίας για την 

εμπορευματική διασύνδεση μεταξύ Κίνας, Ινδίας, Μέσης Ανατολής και 

Ευρώπης. Το 1973, μια ομάδα εμπειρογνωμόνων των Ηνωμένων Εθνών 

συνέταξε μια έκθεση σχετικά με τη διαδρομή Μοράβα-Αξιού αναδεικνύοντας 

την σημασία του έργο. 

 

Στις αρχές του 2013, ο καθηγητής Milan Bačević έθεσε και πάλι το ζήτημα της 

ολοκληρωμένης διαχειρίσεως του ποταμού Μοράβα και της κατασκευής της 

πλωτής οδεύσεως από τον ποταμό Δούναβη προς το Αιγαίο. Επιπρόσθετα, 

υπογράφηκε πρωτόκολλο για την εκπόνηση της μελέτης βιωσιμότητος για την 

υλοποίηση του σχεδίου υποδομών στον ποταμό Μοράβα, με την εταιρεία 

«China Gezhouba Group Corporation». Ήδη η κινεζική εταιρεία China 

Gezhouba Group Corporation (CGGC), παρέδωσε στο Βελιγράδι ολοκληρωμένη 
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έκθεση σχεδιασμού του έργου καθορίζοντας τα επόμενα βήματα, για τα οποία 

όμως αναγκαία είναι η συναίνεση και συγκατάθεση Αθηνών και Σκοπίων. 

Σύμφωνα με τους Κινέζους εμπειρογνώμονες, το έργο θεωρείται εφικτό και 

βιώσιμο. 

Οι υποστηρικτές του καναλιού Δούναβη-Μοράβα-Αξιού επισημαίνουν ότι με 

το συγκεκριμένο έργο ενισχύεται η μεταφορά προϊόντων στις αγορές της 

Κεντρικής και της Βόρειας Ευρώπης αλλά και του Καυκάσου και της Μαύρης 

Θάλασσας, ενώ υποβαθμίζεται αισθητά ο ρόλος των θαλάσσιων μεταφορών 

και ο στρατηγικός χαρακτήρας των Στενών του Βοσπόρου. Αυτό, υποβαθμίζει 

σαφώς την γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της πλωτής όδευσης Moράβα-Αξιού σύμφωνα με 

τους Milena Nikolic, του Ινστιτούτου Εφαρμοσμέων Σπουδών του Βελιγραδίου 

και Dragan Duncic, του Γραφείου Περιφερειακής Αναπτύξεως της Σερβίας, 

2015 είναι τα ακόλουθα: 
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Πιο συγκεκριμένα, για τεχνικούς 

λόγους το έργο χωρίστηκε σε πέντε 

επιμέρους τμήματα που φαίνονται 

στο χάρτη: 

Η εκτίμηση της πιθανής 

δυναμικότητας του έργου βασίζεται 

πάνω στην μέγιστη δυνατότητα που 

έχουν τα σημεία ανύψωσης που θα 

υπάρχουν κατά μήκος της πλωτής 

όδευσης, να εξυπηρετήσουν τα 

διερχόμενα πλοία. Σε ένα σημείο 

ανύψωσης είναι δυνατή η 

ταυτόχρονη εξυπηρέτηση δύο 

πλοίων συνολικής χωρητικότητας 2.500 τόνων. Ο χρόνος που χρειάζεται για να 

γίνει η είσοδος και η έξοδος των πλοίων στο σημείο ανύψωσης είναι 30 λεπτά. 

 

Υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα κατά του έργου. Σχετικά με το κόστος, 

υπάρχουν ποικίλες εκτιμήσεις για το πόσο μπορεί να στοιχήσει το έργο στο 

σύνολο του, καθώς εκτός από το κανάλι, θα πρέπει να κατασκευαστούν και 

άλλες εγκαταστάσεις. Η πρόβλεψη Nicolic και Duncic το υπολογίζει κοντά στα 

5 δισεκατομμύρια. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη πλωτή όδευση θα «κόψει» 

ουσιαστικά τη Σερβία στην μέση. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να 

κατασκευαστεί ένας μεγάλος αριθμός από γέφυρες. Ακόμη, σύμφωνα με 

ορισμένες εκτιμήσεις θα χρειαστούν τουλάχιστον 13 χρόνια για την 

ολοκλήρωση του έργου, τα οποία μπορεί να αυξηθούν αρκετά. 

Εξίσου ισχυρά είναι όμως και τα πλεονεκτήματα. Η οικοδόμηση σταθμών 

υδροηλεκτρικής ενέργειας, παράλληλα με το έργο, θα καλύψει πλήρως τις 

ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας της Σερβίας και σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό 

των υπολοίπων χωρών. Ειδικά για την Σερβία, ενδέχεται να υπάρξει 

πλεονασματική παραγωγή ενέργειας σε τέτοιο βαθμό που θα την καταστήσει 
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εξαγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τουλάχιστον είκοσι χιλιάδες εργάτες 

θα απασχοληθούν στην κατασκευή της πλωτής όδευσης, ενώ οι θετικές 

επιπτώσεις στην οικονομία θα παρατηρηθούν και από την ανάπτυξη του 

παραποτάμιου τουρισμού. Τέλος, η θαλάσσια διαδρομή από το Βελιγράδι στη 

Θεσσαλονίκη θα συντομεύσει κατά 1.260 km, δεδομένου ότι τα πλοία δεν θα 

πρέπει να διασχίζουν τη Μαύρη Θάλασσα και τη Μεσόγειο, γεγονός που 

εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη σύνδεση μεταξύ της 

Μεσογείου και της Βόρειας και της Κεντρικής Ευρώπης και δημιουργεί μεγάλες 

εμπορικές ευκαιρίες για τη διακίνηση αγαθών μεταξύ Κίνας, Ινδίας, Μέσης 

Ανατολής και Ευρώπης. 

Συμπερασματικά, είναι σημαντικό οι Έλληνες να γνωρίζουν τι διακυβεύεται σε 

κάθε συμφωνία, ειδικά στις διεθνείς, ώστε να τίθεται κατανοητή και η 

εκάστοτε στάση του «ξένου παράγοντα». Το όραμα της ζεύξης των ποταμών, 

είναι ένα φαραωνικό έργο που δύναται να καταστήσει την Ελλάδα πανίσχυρο 

ενεργειακό και εμπορικό κόμβο της περιοχής, όμως, πρέπει να εξασφαλισθεί 

ότι δεν θα υπάρξουν και οι αντίστοιχες απώλειες στην πορεία υλοποίησής του.  
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Ερημοποίηση 

Του Κωνσταντίνου Γλύνη 

 

Οι έρημοι, που ήδη καλύπτουν περίπου το ένα τέταρτο της χερσαίας 

επιφάνειας της Γης, έχουν τις τελευταίες δεκαετίες αρχίσει να επεκτείνονται 

με πρωτοφανή ρυθμό. Σύμφωνα με τον Helmut Geist, καθηγητή γεωγραφίας 

και περιβάλλοντος στο πανεπιστήμιο του Aberdeen, ερημοποίηση 

χαρακτηρίζεται η βαθμιαία υποβάθμιση της γης, που εκφράζεται μέσω της 

απώλειας σωμάτων νερού, βλάστησης και πανίδας μίας ήδη ξηρής περιοχής, 

που γίνεται ξηρότερη. 



 σελ. 31 

Η ερημοποίηση επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της απώλειας σταθεροποιητικής 

φυσικής βλάστησης και της επακόλουθης επιταχυνόμενης διάβρωσης του 

εδάφους από τον άνεμο και το νερό. Σε κάποιες περιπτώσεις το χαλαρό 

εδαφικό υλικό απομακρύνεται ολοκληρωτικά από τον άνεμο, αφήνοντας μία 

βραχώδη επιφάνεια. Σε άλλες περιπτώσεις, το πιο λεπτά σωματίδια 

απομακρύνονται, ενώ τα μεγέθους άμμου σωματίδια συσσωρεύονται προς 

σχηματισμό κινητών λόφων ή θινών. 

Ακόμα και σε περιοχές που συγκρατούν ένα εδαφικό κάλυμμα, η μείωση της 

βλάστησης συνεπάγεται την απώλεια της ικανότητας του εδάφους να 

απορροφά σημαντικές ποσότητες νερού. Οι σταγόνες βροχής, που 

προσπίπτουν στο ασύνδετο – χαλαρό έδαφος, τείνουν να μεταφέρουν τα 

λεπτά σωματίδια αργίλου ακόμα και στα πιο μικρά διάκενα του εδάφους, 

θωρακίζοντάς το και δημιουργώντας μία επιφάνεια που εμφανίζει πολύ μικρή 

διαπερατότητα. Η απορρόφηση του νερού μειώνεται σημαντικά, με συνέπεια 

η επιφανειακή απορροή να αυξάνεται, η οποία με τη σειρά της προκαλεί 

μεγαλύτερη διάβρωση του εδάφους. Η σταδιακή ξήρανση του εδάφους, που 

προκαλείται από την απώλεια της ικανότητάς του να απορροφά νερό, έχει σαν 

αποτέλεσμα περεταίρω απώλεια βλάστησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

ενός κύκλου βαθμιαίας υποβάθμισης του εδάφους. 

Σε κάποιες περιοχές, η αύξηση των ερημικών περιοχών συμβαίνει κυρίως σαν 

αποτέλεσμα της τάσης προς ξηρότερες κλιματικές συνθήκες. Η διαρκής και 

βαθμιαία παγκόσμια υπερθέρμανση έχει οδηγήσει σε αύξηση της ξηρασίας σε 

κάποιες περιοχές στη διάρκεια των τελευταίων χιλιάδων ετών. Η διαδικασία 

αυτή ίσως επιταχυνθεί τις επόμενες δεκαετίες, αν η παγκόσμια θερμοκρασία 

συνεχίσει να αυξάνεται. 

Παρόλ’ αυτά, η ερημοποίηση στις περισσότερες περιοχές οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στις ανθρώπινες δραστηριότητες και δευτερευόντως στις φυσικές 

διεργασίες. Οι ημιάνυδρες περιοχές που συνορεύουν με τις ερήμους 

βρίσκονται σε μία ιδιαίτερα ευαίσθητη οικολογική ισορροπία και έχουν 

περιορισμένη δυναμική προσαρμογής στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές 

πιέσεις. Οι αυξανόμενοι ανθρώπινοι πληθυσμοί υποβάλουν τη γη σε 

αυξανόμενες πιέσεις, με σκοπό την συγκομιδή από αυτή τροφής και καυσίμων. 

Τις υγρές περιόδους, το έδαφος ίσως είναι ικανό να ανταπεξέλθει στις πιέσεις 

αυτές. Κατά τις ξηρές περιόδους, που είναι πολύ συχνό φαινόμενο στις 

παρυφές των ερημικών περιοχών, παρόλ’ αυτά, η πίεση στο έδαφος είναι 

συχνά σημαντικά μεγαλύτερη από την μειωμένη ικανότητα του, με συνέπεια 

την ερημοποίηση. 
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Τέσσερις συγκεκριμένες ανθρωπογενε δραστηριότητες έχουν ταυτοποιηθεί ως 

οι κύριοι υπαίτιοι της διαδικασίας της ερημοποίησης: ακατάλληλες 

καλλιέργειες, υπερβόσκηση, συλλογή καυσόξυλων και υπεράρδευση. Η 

καλλιέργεια της γης έχει επεκταθεί σε ολοένα και ξηρότερες περιοχές καθώς ο 

ανθρώπινος πληθυσμός αυξάνεται. Αυτές οι περιοχές είναι περισσότερο 

πιθανό να έχουν περιόδους ακραίας ξηρασίας, ώστε οι αποτυχημένες σοδειές 

να είναι συχνό φαινόμενο. Από τη στιγμή που οι περισσότερες καλλιέργειες 

προϋποθέτουν την προηγούμενη αφαίρεση της ενδημικής βλάστησης, οι 

αποτυχημένες σοδειές αφήνουν τεράστιες εκτάσεις γυμνές από φυτοκάλυψη 

και επιρρεπείς σε διάβρωση από τον άνεμο και το νερό. 

Η κτηνοτροφία είναι σημαντική οικονομική δραστηριότητα στις ημιάνυδρες 

περιοχές, όπου χόρτα αποτελούν την κυρίαρχη μορφή βλάστησης. Οι 

επιπτώσεις της υπερβόσκησης σε μία περιοχή είναι η μείωση της 

φυτοκάλυψης και η ποδοπάτηση και πολτοποίηση του εδάφους. Αυτό συχνά 

ακολουθείται από ξήρανση του εδάφους και επιταχυνόμενη διάβρωση. 

Τα καυσόξυλα αποτελούν το κύριο καύσιμο, που χρησιμοποιείται για 

μαγειρική και θέρμανση σε πολλές χώρες. Οι αυξημένες πιέσεις των 

επεκτεινόμενων πληθυσμών έχουν οδηγήσει στην αφαίρεση ξυλωδών φυτών, 

με αποτέλεσμα πολλές πόλεις και οικισμοί να περιβάλλονται από μεγάλες 

εκτάσεις, γυμνές από δέντρα και θάμνους. Η αυξανόμενη χρήση των ζωικών 

καταλοίπων ως υποκατάστατο καύσιμο έχει επίσης βλάψει το έδαφος, επειδή 

αυτό το πολύτιμο βελτιωτικό του εδάφους και πηγή θρεπτικών για τα φυτά 

δεν επιστρέφει πλέον στη γη. 
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Η τελευταία, από τις προαναφερθείσες, κύρια ανθρωπογενής αιτία της 

ερημοποίησης είναι η αύξηση της συγκέντρωσης αλάτων στο έδαφος, σαν 

αποτέλεσμα της αλόγιστης άρδευσης. Η περίσσεια του νερού από την 

άρδευση εισέρχεται στον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Αν δεν υπάρχει 

αποστραγγιστικό σύστημα, ο υδροφόρος ορίζοντας ανεβαίνει, φέρνοντας 

διαλυμένα άλατα στην επιφάνεια. Το νερό εξατμίζεται και τα άλατα 

επικάθονται, δημιουργώντας ένα λευκό κρυσταλλικό στρώμα, που αποτρέπει 

τον αέρα και το νερό να εισέλθει στο υπέδαφος. 

Η σοβαρότητα της ερημοποίησης πηγάζει τόσο από τις τεράστιες εκτάσεις γης 

και τον μεγάλο αριθμό ανθρώπων που επηρεάζονται από αυτή, όσο και από 

την μεγάλη δυσκολία της αναστροφής, ή ακόμα και επιβράδυνσης της. Όταν 

το έδαφος απωλέσει όλο το χώμα από διάβρωση, μόνο το πέρασμα αιώνων ή 

και χιλιετιών επιτρέπει τη δημιουργία νέου χώματος. Σε περιοχές, όπου 

υπάρχει ακόμα υπολογίσιμο χώμα, παρόλ’ αυτά, ένα αυστηρά συστηματικό 

πρόγραμμα προστασίας της γης και δενδροφύτευσης μπορεί να καταστήσει 

δυνατή την αναστροφή της σημερινής υποβάθμισης της επιφανείας. 
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Κτίρια Χαμηλής Ενεργειακής Κατανάλωσης 

Της Κατερίνας Γωγούσου 

 

Ένα από τα πρωταρχικά προβλήματα που αντιμετώπισε ο άνθρωπος ήταν η 

εξεύρεση πηγών ενέργειας, ώστε αρχικά να ζεσταθεί, εν συνεχεία να 

παρασκευάσει την τροφή του και τελικά να μπορέσει να διευκολύνει την ζωή 

του και να δημιουργήσει τον πολιτισμό. 

Έτσι ξεκίνησε από την καύση του ξύλου και κατέληξε στην εκμετάλλευση του 

πετρελαίου, μια από τις πιο αξιοποιήσιμες και εύχρηστες πηγές ενέργειας. Τον 

20 αιώνα όμως, η αλματώδης ανάπτυξη που επέφερε η βιομηχανική 

επανάσταση, η ζήτηση ενέργειας αυξήθηκε με τρελούς ρυθμούς. 

Δύο ήταν τα αποτελέσματα. Αφ’ ενός η εξάντληση των κοιτασμάτων των 

συμβατικών καυσίμων του πλανήτη, και αφ’ εταίρου η ρύπανση της 

ατμόσφαιρας από τα κατάλοιπα της καύσιμης ύλης και η βαθμιαία επιδείνωση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Η ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας και η προστασία του περιβάλλοντος 

γίνεται όλο και πιο επιτακτική στις μέρες μας προκαλόντας τη στροφή των 

σύγχρονων κοινωνιών στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

και στην προσπάθεια μείωσης της κατανάλωσης της. 

Το 36% της ενέργειας παγκοσμίως καταναλώνεται από τα κτήρια και αυτό 

αποτελέι δείγμα της αναγκαιότητας ενεργειακής αναβάθμισής τους. Επίσης 

ιδιαίτερα σημαντική είναι και η μεγάλη επιβάρυνση της ατμόσφαιρας με 
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ρύπους διοξειδίου του άνθρακα (CO2), υπεύθυνους για το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, αφού ποσοστό σχεδόν 40% των συνολικών εκπομπών 

παγκοσμίως οφείλονται στην κατασκευή και λειτουργία των κτηρίων όπως 

φαίνεται και από το Σχήμα 1-1. 

 

Επίσης ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι στη συνολική ενεργειακή κατανάλωση 

των κτιρίων το μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει η θέρμανση/ψύξη των χώρων 

(69%), ενώ ακολουθούν με σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά, η παραγωγή 

ζεστού νερού (15%), οι ηλεκτρικές συσκευές και ο φωτισμός (11%), 

καθιστώντας ετσι, την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα αυτό, άμεση 

προτεραιότητα τόσο των μηχανικών όσο και των χρηστών. 

Η ΕΕ αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα επέμβασης στην ενεργειακή απόδοση 

του κτηριακού τομέα, ψήφισε το 2010, Οδηγία με την οποία θέσπισε 

συγκεκριμένες δράσεις για να αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο 

δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια. Με την ίδια Οδηγία εισήγαγε 

και τον όρο κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. 

Τι είναι λοιπόν το κτήριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (nZEB); 

Βάσει της κοινοτικής Οδηγίας 2010/31/ΕΕ (άρθρο 2): 

"Κτήριο με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας" είναι ένα κτίριο με πολύ 

υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή 

ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του 

αναγκών, καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, περιλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται επιτόπου ή 

πλησίον του κτιρίου. 

Στη συνέχεια η ΕΕ ενίσχυσε την Οδηγία με διαδοχικές επιπρόσθετες διατάξεις 

από το 2010 και μετά, προτείνοντας ενισχυμένα ή νέα μέτρα για την επίσπευση 

των βελτιώσεων της ενεργειακής απόδοσης μέσω της ανακαίνισης των 

κτηρίων, για μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 μέχρι το 

2050. 
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Ένα net Zero Energy Home καταναλώνει περίπου 90% λιγότερη ενέργεια από 

ένα συμβατικό σπίτι και η κατασκευή του κοστίζει συνήθως περισσότερο.  

Καθώς όμως η ζήτηση για αυτά τα σπίτια μεγαλώνει και οι τεχνικές και τα υλικά 

κατασκευής τους εξαπλώνονται, το σημερινό κόστος αναμένεται να μειωθεί. 

Στη λειτουργία και τη συντήρηση αντίθετα, το κόστος του nΖΕΗ είναι αισθητά 

μικρότερο έναντι του συμβατικού σπιτιού. 

 

Έχοντας λοιπόν κατανοήσει πλήρως την πηγή του προβλήματος αλλά και 

έχοντας πλέον στα χέρια μας τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνολογίες για την 

αντιμετώπισή του το μόνο που μένει είναι να δράσουμε. Μια νέα εποχή για τα 

κτήρια έφτασε και μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Τι περιμένουμε 

λοιπόν; 
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Κέρκυρα: το πρόβλημα του ΧΥΤΑ και οι απρόβλεπτες συνέπειες 

Της Μαριάννας Δανιήλ 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά και ίσως ηθικά ζητήματα που 

απασχολούν την επικαιρότητα σήμερα είναι το πρόβλημα της διαχείρισης των 

σκουπιδιών στην Λευκίμμη της Νότιας Κέρκυρας. Το ζήτημα αυτό δεν είναι 

κάτι πρωτόγνωρο για την χώρα μας, αφού σποραδικά τόσο στο κέντρο της 

Αθήνας όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα ανακύπτουν πολλά προβλήματα 

σχετικά με την μεταφορά ή την διαχείριση των στερεών αποβλήτων μας. 

Συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, τα σκουπίδια κάνουν την εμφάνισή τους στους 

δρόμους του νησιού για μεγάλα διαστήματα μέσα στον χρόνο. Είναι, λοιπόν, 

ένα ζήτημα με μεγάλο περιβαλλοντικό, κοινωνικό αλλά και πολιτικό 

ενδιαφέρον. 

Η ιστορία αυτή χρονολογείται μία δεκαετία πίσω, όταν με ευρωπαϊκά 

κονδύλια ξεκίνησε η κατασκευή του ΧΥΤΥ στην Λευκίμμη. Οι κάτοικοι της 

περιοχής, φοβούμενοι για την κακή λειτουργία της εγκατάστασης και την 

δημιουργία μίας μεγάλης και ανεξέλεγκτης χωματερής, αντέδρασαν έντονα 

στην δραστηριότητα αυτή. Παρεμπόδιζαν την κατασκευή με αποτέλεσμα οι 

εργασίες να συνεχιστούν υπό την παρουσία των ΜΑΤ, τα οποία εκείνη την 

περίοδο παρέμειναν στο νησί για δύο μήνες. Τελικά, οι αντιδράσεις των 

κατοίκων είχαν το επιθυμητό για εκείνους αποτέλεσμα και ο ΧΥΤΥ δεν 

λειτούργησε ποτέ. 
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Η μοναδική λύση που δόθηκε αυτά τα χρόνια και η οποία παρουσιάστηκε ως 

προσωρινή, ήταν η χρήση του ΧΥΤΑ στο Τεμπλόνι. Ένα μέρος χωρίς υποδομές 

ικανές για να δεχθούν όλα τα στερεά απόβλητα του νησιού. 

Το ζήτημα αυτό ξεκίνησε να παίρνει ξανά διαστάσεις όταν τον Απρίλιο του 

2017 απαιτήθηκε να βρεθεί μία λύση για την πάψη της λειτουργίας του 

προσωρινού ΧΥΤΑ. Η απόφαση αυτή πάρθηκε από το ανώτατο Ευρωπαϊκό 

Δικαστήριο, το οποίο καταδίκαζε παράλληλα την Ελλάδα για την παράνομη 

λειτουργία αυτής της χωματερής που είχε δημιουργηθεί. Ακολούθως, μετά την 

απόφαση του δικαστηρίου οι διοικητικές αρχές της Κέρκυρας αναγκάστηκαν 

να κλείσουν τον ΧΥΤΑ και ως εναλλακτική λύση επέλεξαν την μεταφορά όλων 

των στερεών αποβλήτων στην περιοχή της Λευκίμμης για την προσωρινή 

εναπόθεσή της στον χώρο του ΧΥΤΑ. 

Σήμερα, λοιπόν, η ιστορία επαναλαμβάνεται με της κατοίκους να αντιδρούν 

και 13 διμοιρίες των ΜΑΤ να κάνουν και πάλι την εμφάνισή της στην περιοχή. 

Δυστυχώς, η λύση δεν έχει βρεθεί ακόμα καθώς ούτε οι κάτοικοι αλλά ούτε και 

οι διοικητικές αρχές της Κέρκυρας προτίθενται να κάνουν πίσω. Οι 

καλοκαιρινοί μήνες της έχουν φτάσει, η σεζόν έχει ξεκινήσει και τα σκουπίδια 

εξακολουθούν να «κοσμούν» διάφορα, κεντρικά και όχι μόνο, σημεία του 

νησιού. Η παραγωγή της έχει αυξηθεί κατά πολύ πλέον και έτσι μικρές 

αυτοσχέδιες χωματερές σχηματίζονται παντού με αποτέλεσμα κάτοικοι αλλά 

και επισκέπτες να μένουν δυσαρεστημένοι. 

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Έχει αμέτρητες πτυχές σε όλους τομείς 

της ζωής της. Το ερώτημα είναι αν και πότε θα λυθεί ή αν απλώς με το πέρασμα 

του χρόνου θα ξεχαστεί και η ιστορία θα κάνει τον κύκλο της ξανά. 
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Σκέψεις με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 

Της Τζένης Ελευθερίου 

 

«Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο. Αυτή είναι η μάχη της ζωής μας» τονίζει στο 

μήνυμά του για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος ο Γενικός Γραμματέας 

του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες. Η φράση αυτή περιγράφει εύστοχα και απλά τη 

σημερινή πραγματικότητα όσον αφορά στην κλιματική κρίση. Όλο και 

συχνότερα συναντά κανείς επιστημονικές μελέτες στις οποίες γίνεται έκκληση 

για περιορισμό της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη και μείωση 

της χρήσης ορυκτών καυσίμων και παράλληλα τονίζονται οι σοβαρές 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στη ζωή των ανθρώπων. 

Άλλες πιο μετριοπαθείς, άλλες πιο υπερβολικές, όλες συγκλίνουν στην 

αναγκαιότητα λήψης μέτρων και ανάληψης άμεσης δράσης. Μία από τις πιο 

απαισιόδοξες επιστημονικές μελέτες αλλά συνάμα ρεαλιστική είναι αυτή του 

Εθνικού Κέντρου Breakthrough για την Αποκατάσταση του Κλίματος στη 

Μελβούρνη. Οι συγκεκριμένοι ερευνητές θεωρούν πως τα υπάρχοντα μοντέλα 

για την κλιματική κρίση αδυνατούν να προβλέψουν τις μελλοντικές της 

συνέπειες, αφού η κλιματική αλλαγή θεωρείται πολύπλοκο φαινόμενο. Έτσι, 

οι μέχρι στιγμής προβλέψεις των κλιματολόγων και των επιστημόνων 

θεωρούνται συντηρητικές. 

Το δικό τους σενάριο προβλέπει ότι θα «καταρρεύσει» η ανθρώπινη κοινωνία 

έως το 2050, αν δεν ληφθούν δραστικά μέτρα μέσα στην επόμενη δεκαετία για 

να συγκρατηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας. Η βασική παραδοχή τους είναι 

ότι οι κυβερνήσεις του πλανήτη θα αγνοήσουν τις προτροπές των επιστημόνων 

και δεν θα προχωρήσουν σε μια οικονομία με ολοένα λιγότερες εκπομπές 

άνθρακα. Οι συνέπειες θα είναι: 
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i. Η μέση θερμοκρασία της Γης να ανέλθει στους 3-4oC , ξεπερνώντας κατά 

πολύ το στόχο να μην υπερβεί τον 1,5-2 ΟC που τέθηκε στην Συμφωνία του 

Παρισιού για το κλίμα 

ii. Η αύξηση της θερμοκρασίας θα οδηγήσει σε εκτεταμένη τήξη των πάγων και 

σε καταστροφικές ξηρασίες. Έτσι θα αποψιλωθούν πολλά δάση, τα οποία 

απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα της ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα να 

πυροδοτηθεί ένας φαύλος κύκλος, που θα οδηγεί σε ολοένα πιο υψηλές 

θερμοκρασίες, άνοδο της στάθμης των θαλασσών και ξηρασίες, καθώς επίσης 

σε άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα (πλημύρες, πυρκαγιές κ.α.) 

iii. Το 35% της χερσαίας έκτασης της Γης και το 55% του παγκόσμιου 

πληθυσμού θα εκτίθενται πλέον πάνω από 20 μέρες το χρόνο σε θανατηφόρες 

θερμοκρασίες πέρα από το όριο της ανθρώπινης επιβίωσης 

iv. Το 1/3 του πλανήτη θα μετατραπεί σε έρημο 

v. Ολόκληρα οικοσυστήματα της φύσης θα καταρρεύσουν (αρχίζοντας με τα 

κοράλλια) 

vi. Η γεωργία σε πολλές περιοχές θα πληγεί δραματικά ή θα καταστεί αδύνατη 

(ξεκινώντας από τους τροπικούς) 

vii. Περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι, κυρίως από φτωχές 

χώρες, θα γίνουν κατ' ανάγκη πρόσφυγες με προορισμό τις πιο πλούσιες 

χώρες. 

Η μαζική ροή προσφύγων, σε συνδυασμό με την απειλή της υψηλότερης 

στάθμης των θαλασσών για πολλές παράκτιες πόλεις του ανεπτυγμένου 

κόσμου, την ολοένα μεγαλύτερη έλλειψη τροφίμων και την εντεινόμενη 

λειψυδρία θα αρχίσουν να δοκιμάζουν την ίδια την αντοχή και τη συνοχή 

ακόμη και ισχυρών χωρών, όπως οι ΗΠΑ. 

Όλη αυτή η κινητικότητα και η πίεση για επιβίωση με βάση τους συγγραφείς 

της έρευνας είναι πιθανό να οδηγήσουν σε συγκρούσεις μέσα στις χώρες και 

μεταξύ χωρών για τη διασφάλιση πόρων. Σύμφωνα με τους Αυστραλούς 

συγγραφείς, η ανθρωπότητα έχει περιθώριο περίπου μια δεκαετία για να 

κάνει την παγκόσμια μετάβαση σε μια οικονομία και κοινωνία μηδενικών 

εκπομπών άνθρακα. 

Οι προβλέψεις, αν και εν μέρει μπορούν να χαρακτηριστούν ακραίες, έχουν ως 

στόχο να αφυπνίσουν λίγο την ανθρωπότητα. Παρ’ όλα αυτά, στην Ελλάδα η 

συζήτηση για τη διαταραχή του κλίματος της γης παραμένει περιορισμένη. Η 

χώρα μας, ενώ βρίσκεται στην περιοχή της Μεσόγειου - περιοχή που σύμφωνα 

με όλα τα μοντέλα πρόβλεψης επηρεάζεται σημαντικά από τις επιπτώσεις της 
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κλιματικής κρίσης- , δεν έχει σημειώσει τις απαιτούμενες προσπάθειες για τη 

μείωση των εκπομπών αερίων που συντελούν στο φαινόμενο του 

θερμοκηπίου και υπολείπεται σημαντικά των ευρωπαϊκών επιδόσεων. 

Δυστυχώς, συνειδητοποιεί κανείς πως για μια ακόμα φορά δεν υπάρχει κάποιο 

εθνικό σχέδιο, έτσι ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο ανακοίνωσε 

τον Δεκέμβριο του 2018 το υπουργείο Ενέργειας, χαρακτηρίστηκε από 

περιβαλλοντικές οργανώσεις –όπως το WWF και τη Greenpeace- ανεπαρκές, 

καθώς η μείωση των εκπομπών που προβλέπει δεν αντιστοιχεί στον στόχο 

περιορισμού της θερμοκρασιακής αύξησης, στον 1,5 βαθμό Κελσίου. Για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος απαιτούνται πολύ μεγάλες μειώσεις στα αέρια του 

θερμοκηπίου. «Η μείωση εκπομπών κατά 80% στον ενεργειακό τομέα μέχρι το 

2050 αποτελεί εθνική υποχρέωση», σύμφωνα με την παρέμβαση της Ομάδας 

Ενεργειακού Σχεδιασμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Αστεροσκοπείου στη 

δημόσια διαβούλευση. 

Η έγκαιρη ανταπόκριση στους κλιματικούς στόχους είναι περιβαλλοντικά και 

οικονομικά απαραίτητη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα δικαιώματα 

εκπομπών, τα οποία πλέον δεν παρέχονται δωρεάν αλλά αγοράζονται, 

προκειμένου να περιορίσει τη χρήση υδρογονανθράκων και τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου. Το κόστος τους έχει ανοδική πορεία με το κόστος 

αγοράς δικαιώματος εκπομπής ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα (CO2) να 

ανέρχεται σε 22,5 ευρώ, ενώ πριν από μερικά χρόνια ήταν 5 ευρώ. Το 2017, οι 

σταθμοί λιγνίτη της ΔΕΗ εξέπεμψαν 22,6 εκατ. τόνους CO2, το 25% του 

συνόλου στη χώρα μας. Με τις σημερινές τιμές απαιτούνται 508 εκατ. ευρώ 

τον χρόνο μόνο για αγορά δικαιωμάτων εκπομπών από τη ΔΕΗ. «Αυτό είναι το 

πρώτο μεγάλο πρόβλημα του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΕΣΕΚ). Δεν μπορεί να υπάρχει στο ενεργειακό πλάνο για τις επόμενες 

δεκαετίες η καύση λιγνίτη και μάλιστα η δημιουργία νέων σταθμών. Στο 

μέλλον το κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών μπορεί να φτάσει και τα 80 

ευρώ/τόνο», τονίζει ο κ. Μοιρασγεντής. «Άρα πρέπει να σχεδιάσουμε ένα 

ενεργειακό μέλλον χωρίς άνθρακα, με εξοικονόμηση ενέργειας, ΑΠΕ, 

αποθήκευση ενέργειας», συμπληρώνει. 

Από όλα τα παραπάνω, το συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς είναι ένα: 

Η λήψη μέτρων και ο περιορισμός των εκπομπών CO2 είναι μονόδρομος. 

Σίγουρα κάποιες μελέτες παρουσιάζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής 

με τραγικό και άλλες με λιγότερο τραγικό τρόπο. Το θέμα όμως είναι ότι οι 

συνέπειες αυτές από την πιο light μέχρι την πιο ακραία εκδοχή τους είναι πολύ 

σοβαρές. Ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος μας σε αυτόν τον αγώνα ενάντια της 

κλιματικής αλλαγής. Όπως κατέληξε ο Γ.Γ. του ΟΗΕ στον λόγο του για την 
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Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος «οι άνθρωποι παντού απαιτούν δράση. Στην 

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ας ανταποκριθούμε στο κάλεσμα τους» 
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Μικρές Ανεμογεννήτριες και πλεονεκτήματα 

Του Δημήτρη Ζάρρα 

 

Οι μικρές ανεμογεννήτριες (Α/Γ) είναι μια κατηγορία ΑΠΕ που εκμεταλλεύεται 

την ενέργεια του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ τα 

μεγέθη τους ποικίλλουν. 

Ξεκινούν από οικιακής εγκατάστασης Α/Γ με διάμετρο μικρότερης του ενός 

μέτρου και ισχύος μικρότερης του 1kW και φθάνουν μέχρι τις Α/Γ διαμέτρου 

20 μέτρων και ισχύος 50kW. 

Σε αντίθεση με τις μεγάλες Α/Γ, που κατά κανόνα συναντώνται σε αιολικά 

πάρκα, οι μικρές Α/Γ είναι απλουστευμένα συστήματα μικρού μεγέθους που 

κάνουν προσιτή την ηλεκτρική παραγωγή, τα περιβαλλοντικά αλλά και 

οικονομικά οφέλη της αιολικής ενέργειας στο ευρύτερο κοινό. Πέραν από τις 

οικίες, βρίσκουν εφαρμογή σε σχολεία και πανεπιστήμια, αντλιοστάσια, 

απομακρυσμένους σταθμούς και σε αγροτικές/ βιομηχανικές περιοχές. 

Παράλληλα, μπορεί να αποτελέσουν μέρος της πολιτικής μιας εταιρείας για 

εταιρική κοινωνική ευθύνη. Σε πολλές από τις παραπάνω εφαρμογές ο ρόλος 

τους είναι ζωτικός, εφόσον πρόκειται για αυτόνομα ενεργειακά συστήματα, 

ενώ σε άλλες, απλά χρησιμοποιούνται ως διασυνδεδεμένα συστήματα για 

παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Μια Α/Γ των 50kW μπορεί να παράγει έως 250MWh ετησίως, ποσό ενέργειας 

ικανό να καλύψει την ενέργεια που καταναλώνουν περισσότερα από 60 

νοικοκυριά. Ταυτόχρονα, βοηθά στις εξοικονόμηση 275 τόνων CO2, που θα 

εκπέμπονταν από συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας. Φυσικά, οι Α/Γ 

δεν είναι βλαβερές για την υγεία. Δεν εκπέμπουν κανενός είδους ακτινοβολία 

ή ρύπο που θα μπορούσε να βλάψει την υγεία. Αντιθέτως, με τη λειτουργία 

τους παράγεται πράσινη ενέργεια και εξοικονομείται η χρήση άλλων 

ρυπογόνων μορφών ενέργειας, ενώ αποφεύγεται η έκλυση στην ατμόσφαιρα 

ρύπων και αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και 

οδηγούν στη μείωση του οικολογικού αποτυπώματος, είτε ατομικά, είτε για 

την επιχείρηση του επενδυτή. Όσον αφορά στο θόρυβο, πέρα από τα ευρύτερα 

κοινωνικά οφέλη, μια Α/Γ θα πρέπει να βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον 

της. Ο θόρυβος μιας ανεμογεννήτριας προέρχεται από τα μηχανικά της μέρη, 

αλλά και από τον αεροδυναμικό θόρυβο που δημιουργείται από την κίνηση 

των φτερών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μικρής Α/Γ που συνδέει καινοτόμες τεχνολογίες 

και χαμηλά επίπεδα θορύβου αποτελεί η EW16 Θέτις, η οποία είναι η πρώτη 

Ελληνική Α/Γ, που κατασκευάζεται από την Eunice Wind, θυγατρική του ομίλου 

Eunice Energy Group. Με ονομαστική ισχύ 50kW, με ύψος που φτάνει έως και 

τα 30 μέτρα και βάρος 16 τόνους, η EW16 Θέτις κατασκευάζεται στη Μάνδρα 

Αττικής με βάση τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και αποτελεί το απόσταγμα της 

σύγχρονης τεχνολογίας στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Ιδανική για 

εγκατάσταση σε ανοιχτούς χώρους, με σχεδόν μηδενικό επίπεδο θορύβου και 

ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης, η EW16 Θέτις ξεχωρίζει για την αξιοπιστία 

και το design της. Η πλήρως καθετοποιημένη, υψηλής τεχνολογίας διαδικασία 
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παραγωγής διασφαλίζει ότι η EW16 Θέτις αποτελεί καινοτομία στην Ελληνική 

αγορά αιολικής ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί τους πλέον αυστηρούς 

διεθνείς κανονισμούς διασύνδεσης ενεργειακών δικτύων. Λόγω του 

σχεδιασμού της, αλλά και της σχετικά χαμηλής ταχύτητας περιστροφής της, 

είναι μια από τις πλέον αθόρυβες Α/Γ που διατίθενται στην αγορά. 

Ενδεικτικά να αναφερθεί, επίσης, ότι μια μικρή Α/Γ της τάξης των 50kW με ένα 

μέσο άνεμο, είναι ικανή να παράγει ενέργεια που αντιστοιχεί σε ΦΒ σύστημα 

της τάξης των 100-120kW με μέση αντίστοιχα ηλιακή ακτινοβολία. Και αυτό, 

γιατί η αιολική τεχνολογία είναι σαφώς πιο αποδοτική από την αντίστοιχη 

φωτοβολταϊκή. 

Για την ιστορία, στο νόμο για τις ΑΠΕ που θεσπίστηκε τον Ιούνιο του 2010, 

έγινε για πρώτη φορά ειδική μνεία στην κατηγορία των μικρών Α/Γ. Σύμφωνα 

με τον νόμο αυτό (3851/2010), για τις Α/Γ ισχύος μέχρι 50kW, προβλεπόταν 

ειδική επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και 

μια απλουστευμένη και εξορθολογισμένη αδειοδοτική διαδικασία. Η 

τελευταία κατηγορία παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον καθώς 

λαμβάνει εγγυημένη επιδότηση από το διαχειριστή του ηλεκτρικού 

συστήματος και αποτελεί μια σίγουρη επιλογή για επενδύσεις. Ενδεικτικά και 

όσον αφορά στην εγγυημένη από το κράτος τιμή, αυτή καθοριζόταν σύμφωνα 

με το νόμο 3851/2010 για τις Α/Γ ισχύος μέχρι 50kW, όπου προβλεπόταν ειδική 

επιδοτούμενη τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (σχεδόν 

τριπλάσια τιμή σε σχέση με τα μεγάλα αιολικά (!) και πιο συγκεκριμένα τα 250 

ευρώ/MWh). Για την έγκριση σχετικού δανείου σημαντικό ρόλο έχει η 

προσωπική οικονομική φερεγγυότητα του επενδυτή. Έτσι, είχαν φανεί από 

τότε τα διαδικαστικά προτερήματα των μικρής κλίμακας Α/Γ. Επειδή 

αναπόφευκτα μας έρχεται στο μυαλό η χρονοτριβή που παρατηρείται στην 

υλοποίηση αιολικών πάρκων, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αδειοδότηση στην 

περίπτωση των μικρών Α/Γ καθίσταται αρκετά πιο σύντομη. Οι μικρές Α/Γ 

εξαιρούνται από την απαίτηση για λήψη άδειας παραγωγής, λειτουργίας και 

εγκατάστασης, μια διαδικασία χρονοβόρα και σύνθετη, που είναι 

υποχρεωτική για μεγάλες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Ο επενδυτής, έχοντας 

εξασφαλίσει την κυριότητα του χώρου ή του δικαιώματος χρήσης αυτού, στον 

οποίο θα γίνει η εγκατάσταση, καλείται να προβεί σε δυο μόλις κινήσεις: στην 

κατάθεση αιτήματος σύνδεσης της Α/Γ στη ΔΕΗ και την κατάθεση μελέτης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων από τις 

τοπικές υπηρεσίες. Έχοντας ολοκληρώσει τις παραπάνω διαδικασίες, ο 

επενδυτής μπορεί να αιτηθεί για τις απαραίτητες άδειες οικοδομής από την 

αρμόδια πολεοδομική αρχή. Όταν ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία και 

η κατασκευή του έργου, τότε ο επενδυτής καλείται να συνάψει σύμβαση 
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πώλησης ρεύματος με το διαχειριστή του δικτύου. Μάλιστα, με τον τρόπο 

αυτό εξασφαλίζεται μελλοντικά η επένδυση. Η σύμβαση πώλησης ρεύματος 

στο δίκτυο που υπογράφεται μεταξύ επενδυτή και διαχειριστή και σε 

συμφωνία με τους όρους σύνδεσης, είναι διάρκειας 20 ετών και 

προστατεύεται από την Ελληνική νομοθεσία. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

περιόδου, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να αγοράζει το παραγόμενο 

ρεύμα στην προβλεπόμενη τιμή (σύμβαση παραγωγού με δειαχειριστή). 

 

Σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης μιας μικρής Α/Γ, απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι φυσικά η ύπαρξη ανεκτού αιολικού δυναμικού. Άλλες 

εξίσου σημαντικές προϋποθέσεις είναι η ύπαρξη δικτύου σε κοντινή απόσταση 

και η δυνατότητα πρόσβασης, ενώ συνιστάται η αποφυγή μεγάλων εμποδίων 

στον χώρο εγκατάστασης, όπως ψηλά κτίρια ή δέντρα. Θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι ακόμα και για τις μικρές Α/Γ με τις μεγαλύτερες διαστάσεις οι 

απαιτήσεις για δέσμευση χώρου είναι ελάχιστες, καθώς ο απαραίτητος χώρος 

είναι μόλις αυτός που χρειάζεται από το συνεργείο για την εγκατάσταση. Μια 

μικρή Α/Γ 50kW, μπορεί να εγκατασταθεί σε ένα χώρο (χωράφι, οικόπεδο, 

βουνοκορφή κ.τ.λ.) που έχει τουλάχιστον 15×15 μέτρα διαθέσιμα για την 

ανέγερσή της. Είναι προτεινόμενο η εγκατάσταση να μη γίνεται σε απόσταση 

μικρότερη των 35 μέτρων από πολυσύχναστους δρόμους (κυρίως για λόγους 

ασφαλείας), όπως και σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων από την 

κοντινότερη κατοικημένη οικία (κυρίως για λόγους οπτικής / ακουστικής 

όχλησης σε μικρότερες αποστάσεις). Οι παραπάνω αποστάσεις μπορούν να 

μειωθούν για αγροτικές οδούς και άλλου είδους κτίρια αντίστοιχα. Ο 

καθορισμός, τώρα, του ανεκτού δυναμικού για την εγκατάσταση μιας 

ανεμογεννήτριας εξαρτάται από το μέγεθος της και την τεχνολογία της. Πολλές 

ανεμογεννήτριες είναι σχεδιασμένες να παράγουν ικανοποιητική ενέργεια σε 

περιοχές με μέσο ή ακόμα και χαμηλό δυναμικό. Στην αναζήτηση της πιο 
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αποδοτικής Α/Γ θα πρέπει η προσοχή να επικεντρώνεται και στην ενέργεια που 

αναμένεται να παράγει η κάθε Α/Γ και όχι μόνο στη δηλούμενη ισχύ της. 

Η οικονομική βιωσιμότητα των επενδύσεων σε μικρές ανεμογεννήτριες, όπως 

προαναφέραμε, επηρεάζεται σημαντικά από τους ακόλουθους παράγοντες: 

1. Την καταλληλότητα της θέσης εγκατάστασης, την οποία καθορίζει το αιολικό 

δυναμικό, οι ανάγκες για διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης, η ύπαρξη 

δικτύου και η πρόσβαση. 

2. Το μοντέλο της Α/Γ και συγκεκριμένα, η σχέση τιμής/ απόδοσης και η 

αξιοπιστία της. 

Οι παραπάνω παράγοντες, πέραν της ενεργειακής παραγωγής και σε 

συνδυασμό με τις εταιρικές και αδειοδοτικές ανάγκες μεταφράζονται στα 

ακόλουθα συγκεντρωτικά κόστη που πρέπει να ληφθούν υπόψιν κατά τον 

υπολογισμό της οικονομικής βιωσιμότητας: 

1. Αρχικό Κόστος Επένδυσης (CAPEX), δηλαδή σύσταση εταιρείας, 

αδειοδότηση, προμήθεια/εγκατάσταση, και διασύνδεση 

2. Λειτουργικά Έξοδα (OPEX), που απαρτίζονται από την συντήρηση, ασφάλιση 

και τα λογιστικά κόστη. 

Συνυπολογίζοντας όλα τα παραπάνω μπορούμε να αποφανθούμε για τη 

βιωσιμότητα της επένδυσής μας. Ας δούμε όμως τα αποτελέσματα της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης για μία τυπική Α/Γ της τάξης των 50kW. Για μία 

εγκατάσταση μέσου κόστους, με υψηλό αιολικό δυναμικό (8 m/s) η απόσβεση 

μπορεί να γίνει μέσα σε 5 έτη περίπου, αποφέροντας ένα καθαρό ετήσιο 

έσοδο (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) της τάξης των 50.000€. 

Φυσικά, για τοποθεσίες όπου υπάρχει μικρότερο αλλά ανεκτό αιολικό 

δυναμικό, η απόσβεση παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

διατηρώντας, ωστόσο, ελκυστική την επένδυση. Συνεπώς, στην κατηγορία των 

μεγαλύτερων μικρών Α/Γ της τάξης των 50 kW, το σκηνικό αλλάζει τελείως και 

το επενδυτικό ενδιαφέρον παρουσιάζεται ιδιαίτερα αυξημένο λόγω της 

οικονομίας κλίμακας. Σε περιοχές με καλό αιολικό δυναμικό, αλλά και με τη 

σωστή επιλογή της ανεμογεννήτριας, η επένδυση μπορεί να έχει χρόνο 

αποπληρωμής ίσο με 5 χρόνια, ενώ η ανεμογεννήτρια αναμένεται να παράγει 

για άλλα 20 χρόνια. 

Σχετικά πρόσφατα, το ΥΠΕΝ με απόφασή του προχώρησε σε τροποποίηση της 

υπουργικής απόφασης που διέπει τους διαγωνισμούς ΑΠΕ, ώστε να 

συμπεριληφθεί κατηγορία για τις μικρές ανεμογεννήτριες που θα "βγούν" σε 

επόμενες δημοπρασίες εντός της διετίας 2019 - 2020. Παράλληλα, 
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διευκρινίζεται ότι θα μπορούν να συμμετέχουν και συστήματα από 

ενεργειακές κοινότητες. 

Σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι μικρές ανεμογεννήτριες διαχωρίζονται 

σε δύο κατηγορίες: 

- Τις πολύ μικρές, δυναμικότητας 2-3 KW, που θα μπορούν να εγκατασταθούν 

πάνω ή κοντά σε κτίρια και θα λειτουργούν με τη διαδικασία της 

αυτοπαραγωγής και συμψηφισμού (net metering), κατά τρόπο δηλαδή 

ανάλογο με τα οικιακά φωτοβολταϊκά. 

- Τις μεγαλύτερες, ισχύος μέχρι 60 KW, οι οποίες θα μπορούν να 

εγκατασταθούν μόνον μέσα από μειοδοτικούς διαγωνισμούς, κατά το 

πρότυπο των υπόλοιπων αιολικών πάρκων και των φωτοβολταϊκών. 

Θυμίζουμε ότι η ισχύς των μικρών ανεμογεννητριών που μπορούν να μετέχουν 

στον εν λόγω μηχανισμό στήριξης αυξήθηκε πέρυσι από τα 50 στα 60 κιλοβάτ, 

καθώς κρίθηκε ότι πλέον υπάρχουν διαθέσιμες ανεμογεννήτριες που μπορούν 

να παράξουν αυτήν την ισχύ με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά. 

Έτσι, παρόλο που αποτελεί προτεραιότητα η προετοιμασία των δημοπρασιών 

που περιλαμβάνονται στον «οδικό χάρτη» για την αδειοδότηση νέων έργων 

ΑΠΕ συνολικής ισχύος 2,6 GW έως το 2020, μέσα στο 2019 ανοίγει ο δρόμος 

για να υλοποιηθούν οι πρώτες ανάλογες εγκαταστάσεις υπό το καθεστώς 

στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης (feed in premium). 

Προηγήθηκε η τροπολογία του ΥΠΕΝ το Μάιο του 2018 για το ξεμπλοκάρισμα 

της συγκεκριμένης κατηγορίας έργων ΑΠΕ (προώθηση των μικρών 

ανεμογεννητριών μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών και συστημάτων 

αυτοπαραγωγής με ενεργειακό και εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό), που 

προέβλεπε τη συμμετοχή των μικρών Α/Γ στους διαγωνισμούς και πλέον με 

την τροποποίηση της ΥΑ έρχονται ένα βήμα πιο κοντά σε αυτή την κατεύθυνση. 

Όσον αφορά το κρίσιμο ζήτημα της τιμής με την οποία θα πουλάνε το ρεύμα 

οι παραγωγοί των μικρών Α/Γ, αυτή θα προκύπτει από τους μειοδοτικούς 

διαγωνισμούς, αφού πρώτα θα έχει καθοριστεί μια ανώτατη τιμή βάσης. 

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, η γενική λογική με την οποία 

αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το ζήτημα, είναι ότι δεν μπορούν να δοθούν 

υψηλές τιμές και να επιβαρύνεται ο καταναλωτής, για μια τεχνολογία που 

μπορεί, σε μεγαλύτερα μεγέθη, να παράγει ρεύμα με μικρότερο κόστος. 

Τα τελευταία χρόνια, όπως είναι φυσικό, είχε ανασταλεί κάθε επενδυτική 

δραστηριότητα στον τομέα, παρότι υπήρξε παλαιότερα σημαντικό επενδυτικό 

και εμπορικό ενδιαφέρον στην αγορά και σε αρκετές περιπτώσεις έχουν ήδη 

δαπανηθεί σημαντικά ποσά (εγκατάσταση ιστού, διαδικασία αδειοδότησης 
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κλπ). Οι πληροφορίες για το πλήθος των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί στον 

ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, με βάση τον παλαιό νόμο, 

είναι συγκεχυμένες, πρόκειται πάντως για πάνω 1.000 αιτήσεις. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τις μικρές ανεμογεννήτριες 

έγινε με τον νόμο 3851/2010, οπότε οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, 

εγκαταστάτες και επενδυτές «γράφουν» ήδη περί τα 8 χρόνια αναμονής. Έτσι, 

ανοίγει ο δρόμος, πλέον, για την εγκατάσταση μικρών Α/Γ στη διετία 2019 – 

2020 (αξίζει, εν κατακλείδι, να αναφερθεί ότι σε πρόσφατη Υπουργική 

Απόφαση υπάρχει η πρόβλεψη για διαγωνισμό το 2020, μέσω του οποίου θα 

προκηρυχθεί η εγκατάσταση 20MW μικρών ανεμογεννητριών). 
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Χρήση ηλεκτρικής κατανεμημένης πρόωσης για την μείωση του 

περιβαλλοντικού στίγματος των αεροπλάνων 

Του Λεωνίδα Θεοδωρόπουλου 

 

Οι διανεμημένες προπέλες κατά μήκος του αεροσκάφους είναι η πιο 

δελεαστική και αποτελεσματική υλοποίηση της κατανεμημένης πρόωσης. 

Προσπάθειες υλοποίησης της αρχιτεκτονικής αυτής μπορούν να εντοπιστούν 

από το 1924 όταν προτάθηκε η κατασκευή αεροσκάφους με δύο σειρές με 

προπέλες κατά μήκος των φτερών , η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Στα 

σύγχρονα αεροσκάφη η εγκατάσταση όπως αναφέραμε περιλαμβάνει έναν 

στροβιλοκινητήρα ισχύος για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για  τις 

προπέλες. Η μετάδοση της ενέργειας αυτής πραγματοποιείται μέσω δικτύου 

με υπεραγωγούς καθώς απαιτείται μεταφορά μεγάλων ποσών ενέργειας σε 

μικρό χρόνο οπότε είναι αναγκαία η ελαχιστοποίηση της αντίστασης του 

ηλεκτρικού συστήματος. Η αρχιτεκτονική αυτή όχι μόνο επιτυγχάνει με 

ευκολία τις ανάγκες ώσης για την απογείωση και πλεύση του αεροσκάφους 

αλλά βελτιώνει σημαντικά την συνολική απόδοση ολόκληρου του συστήματος, 

γεγονός το οποίο καθιστά δυνατή την μείωση των εκπομπών του 

αεροσκάφους στο περιβάλλον. 

Η πρώτη ρεαλιστική υλοποίηση της τεχνολογίας αυτής έχει πραγματοποιηθεί 

από την NASA με το πειραματικό αεροσκάφος N3-X. Στην περίπτωση αυτή 

έχουν τοποθετηθεί δύο στροβιλοκινητήρες ισχύος στις άκρες των φτερών , οι 

οποίοι κινούν δύο γεννήτριες. Η θέση των στροβιλοκινητήρων , αν και 

ασυνήθιστη , παρέχει αυξημένη ασφάλεια καθώς σε περίπτωση βλάβης δεν 

επηρεάζει την άτρακτο καθώς και εντυπωσιακή μείωση του θορύβου λόγω της 

απόστασης από αυτή. Παράλληλα επιτρέπει μεγαλύτερη παροχή αέρα 
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ελεύθερου ρεύματος στον πυρήνα τους χωρίς να επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό 

την ροή του αέρα πάνω από το αεροσκάφος , διατηρώντας σταθερή την 

επαγόμενη αντίσταση . Οι γεννήτριες αυτές παρέχουν ρεύμα σε προπέλες που 

έχουν τοποθετηθεί στο πίσω μέρος της ατράκτου, μειώνοντας έτσι την 

αντίσταση του αεροπλάνου καθώς η τυρβώδης ροή που δημιουργούν δεν 

διέρχεται από τις πτέρυγες που παράγουν το κύριο μέρος της απαιτούμενης 

άνωσης για την πτήση του . Η μορφή του αεροσκάφους διαφέρει από την 

συμβατική των σύγχρονων αεροπλάνων καθώς είναι τριγωνική προκειμένου 

να είναι δυνατή η εγκατάσταση του απαραίτητου αριθμού προπελών για την 

παραγωγή ώσης. Το N3-X διαθέτει 14 προπέλες κινούμενες από 

υπεραγώγιμους ηλεκτροκινητήρες. 

 

Τα υπεραγώγιμα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

ηλεκτρικού συστήματος προσφέρουν οριακά μηδενική αντίσταση και 

ακύρωση των παραγόμενων μαγνητικών πεδίων όταν βρίσκονται χαμηλότερα 

από την κρίσιμη θερμοκρασία. Υπάρχουν πολλά υλικά που παρουσιάζουν τις 

ιδιότητες αυτές αλλά λίγα είναι κατάλληλα για χρήση σε αεροπορικές 

εφαρμογές καθώς απαιτείται ψύξη σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες , μέχρι και 

77 Κ σε ορισμένες περιπτώσεις , πράγμα αδύνατο κατά την διάρκεια μίας 

πτήσης. Παρόλα αυτά , τα τελευταία 20 χρόνια έχουν βρεθεί υλικά που έχουν 

χαμηλότερες απαιτήσεις ψύξης , με το πιο δημοφιλές από αυτά να είναι το 

διβορίδιο του μαγνησίου MgB_2 λόγω του χαμηλού κόστους του και των 

υψηλών δυνατοτήτων του. 
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Με την εφαρμογή των παραπάνω τεχνολογιών είναι δυνατό να επιτευχθεί 

εντυπωσιακή μείωση του καυσίμου που χρησιμοποιεί ένα αεροσκάφος κατά 

την διάρκεια μίας αποστολής , μειώνοντας έτσι τις εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα και οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Παράλληλα θα γίνει ένα 

σημαντικό βήμα στην προσπάθεια ηλεκτρικοποίησης των μέσων μεταφοράς 

του ανθρώπου και της μείωσης του στίγματος τους στο περιβάλλον. 
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Επανεφεύρεση των πόλεων 

Του Χρήστου Καλαντζή 

 

Από τον σχηματισμό των πρώτων οικισμών κιόλας, εμφανίστηκε το ακουστό 

σε όλους μας φαινόμενο της αστικοποίησης. Αστικοποίηση συνοπτικά, είναι η 

τάση μαζών ανθρώπων να μετακινούνται και να δραστηριοποιούνται σε 

αστικά κέντρα. Εκτός του ότι αυτή η τάση τα τελευταία χρόνια έχει αφήσει ένα 

τεράστιο αποτύπωμα στον πλανήτη, οι ειδικοί θεωρούν πως ο αριθμός των 

ανθρώπων στις μεγαλουπόλεις θα συνεχίσει να αυξάνεται όπως μία 

γεωμετρική πρόοδος. Ήδη μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού είναι 

κατανεμημένο στα αστικά κέντρα και προβλέπεται έως το 2030 να έχει αυξηθεί 

στο 70%. Οι πόλεις λειτουργούν ως κέντρα δραστηριοποίησης του ανθρώπου 

και επομένως είναι υπεύθυνες σε μεγάλο βαθμό για το ανθρώπινο 

αποτύπωμα στο περιβάλλον, το οποίο όπως έχει αποδειχτεί είναι αρκετά 

βλαβερό. 

Τα αστικά κέντρα είναι υπεύθυνα για περισσότερο από το 70% του διοξειδίου 

του άνθρακα που εκπέμπεται στο περιβάλλον. Έως τώρα έχουν αποδειχτεί 

δύναμη περιβαλλοντικής καταστροφής. Ο κίνδυνος να αυξηθεί η θερμοκρασία 

κατά 2 βαθμούς κελσίου από τα προβιομηχανικά επίπεδα και να βρεθούμε σε 

προβληματική θέση, είναι έξω από την πόρτα μας. Για να υπάρξει μια λογική 

πιθανότητα (πάνω από 50%) να αποφευχθεί μια τέτοια άνοδος, οι σωρευτικές 

παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα πρέπει να περιοριστούν σε 870 

gigatons ισοδύναμου CO2 μεταξύ 2009 και 2100. Ωστόσο, σε ένα σενάριο BAU, 

οι πόλεις μας θα προκαλέσουν παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα άνω των 460 

GtCO2 μόνο τις επόμενες τρεις δεκαετίες. Επιπλέον, αποτελέσματα ερευνών 

του WWF μας δείχνουν πως το ανθρώπινο αποτύπωμα στο περιβάλλον έχει 

αυξηθεί και έχει ξεπεράσει τα όρια της βιολογικής ικανότητας του πλανήτη τα 

τελευταία 30 χρόνια. Αν διατηρηθεί αυτός ο τρόπος ζωής, εκτιμάται πως μέχρι 

το 2030 θα χρειαστούν δύο πλανήτες για να ζήσουμε. 
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Βλέποντας την κατάσταση, διεθνείς οργανισμοί, κράτη και πάρα πολλές 

τοπικές κυβερνήσεις έχουν ήδη ενεργοποιηθεί δουλεύοντας για 

βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους που καταπολεμούν την 

κλιματική αλλαγή. Πράσινες καινοτόμες τεχνολογίες και πρωτοβουλίες, 

έρευνες που δημιουργούν την απαραίτητη τεχνογνωσία και η διάθεση για 

βιώσιμες αλλαγές είναι απαραίτητα στοιχεία, που την τελευταία δεκαετία 

έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο παγκόσμιο προσκήνιο αποφασιστικά. Ο 

στόχος να αποτελέσουν οι πόλεις κύρια πηγή οικολογικής αναζωογόνησης 

είναι πραγματοποιήσιμος, αλλά χρειάζεται πολύ δουλεία, που πρέπει να γίνει 

συλλογικά και άμεσα. 

Ιδανικό πρότυπο δράσης αποτελούν οι εξής ενέργειες: H κυβέρνηση σε 

επίπεδο διακρατικό, κρατικό, περιφερειακό ή τοπικό, λαμβάνει αποφάσεις και 

θεσπίζει νόμους που διαμορφώνουν τις απαραίτητες υποδομές και 
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συμβάλλουν στη δημιουργία «πράσινου κλίματος». Στη συνέχεια, η 

διακυβέρνηση, ως έκφραση της κυβέρνησης στην κοινωνία, αποτελεί φορέα 

και τρόπο υλοποίησης των αποφάσεων. Σε αυτό το σημείο, απαραίτητη είναι 

η στήριξη από τις επιχειρήσεις, που κυρίως μέσα από την υιοθέτηση 

βιοοικονομικών συστημάτων, θέτουν τα οικονομικά θεμέλια. Ακόμη, 

απαραίτητή είναι και η συμβολή της μηχανικής, που εμφανώς θα κάνει την 

έμπρακτη εφαρμογή. Τελικό αποτέλεσμα της μέχρι τώρα ροής είναι τα 

λεγόμενα εργαστήρια βιωσιμότητας, που συνιστούν έργα, υποδομές και 

συστήματα, τέτοια ώστε να «πρασινίζει» ο χαρακτήρας των πόλεων ή των 

οικισμών, μεταβάλλοντάς τον σε βιώσιμο με κριτή την αειφορία. Τα 

εργαστήρια βιωσιμότητας είναι χώροι πράσινης δραστηριοποίησης και 

εταιριών, αλλά κυρίως των πολιτών, οι οποίοι μετέχουν σημαντικά στη 

συνολική διαδικασία με σύνθετο ρόλο. Στηρίζουν και αποδέχονται τις 

βιώσιμες αλλαγές και τα εργαστήρια βιωσιμότητας, ενώ παράλληλα δρουν με 

δική τους πρωτοβουλία και υιοθετούν ένα νέο τρόπο ζωής, διαφορετικό με τον 

έως τώρα που έχει αποδειχθεί βλαβερός για το περιβάλλον.  

 

Ολοκληρώνοντας, η μετατροπή των αστικών κέντρων σε μονάδες 

αναζωογόνησης του περιβάλλοντος μπορεί να μην αποτελεί εύκολο στόχο, 

αλλά με την κατάλληλη προεργασία είναι εφικτός, και βέβαια ας μην ξεχνάμε 

πως είναι απαραίτητος. 
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Πυρηνική ενέργεια, καταστροφή ή σωτηρία; 

Του Άρη Κωνσταντινίδη 

 

Στην εποχή της κλιματικής αλλαγής γίνεται διαρκώς λόγος για τις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας και τη δυνατότητά τους να αντικαταστήσουν τα διαρκώς 

εξαντλούμενα αλλά και εξαιρετικά επιβλαβή για το περιβάλλον ορυκτά 

καύσιμα. Στη συζήτηση αυτή είναι μαλλον εμφανές ένα παράδοξο. Η αιολική 

ή η ηλιακή ενέργεια χαίρουν ιδαίτερης εκτίμησης, τόσο μεταξύ των ειδικών, 

όσο και στην κοινή γνώμη, σε αντίθεση με την πυρηνική ενέργεια, η οποία 

αντιμετωπίζεται με σκεπτικισμό. Τι ισχύει όμως πραγματικά για αυτήν την 

“παρεξηγημένη” μορφή ενέργειας; Είναι οι κίνδυνοι αρκούντως σημαντικοί 

έτσι ώστε να επισκιάζονται τα πλεονεκτήματά της; 

Μετά το ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ τον Απρίλιο του 

1986, η ανησυχία για τη διαχείριση της πυρηνικής ενέργειας και την αποτροπή 

των καταστροφικών συνεπειών ενός ατυχήματος ήταν έκδηλη. Η πυρηνική 

ενέργεια σε μεγάλο βαθμό “δαιμονοποιήθηκε” και η διστακτικότητα στη 

χρήση της παραμένει μέχρι και τη σημερινή εποχή. Ασφαλώς, οι κίνδυνοι μιας 

ενδεχόμενης πυρηνικής καταστροφής υφίστανται, παρ'όλα αυτά η 

αναπτυσσόμενη τεχνολογία και ο σχεδιασμός των πρωτοκόλλων ασφαλείας 

μπορούν να τους αποτρέψουν αρκετά αποτελεσματικά. Ας σταθούμε, λοιπόν, 

στα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας και στον τρόπο με τον οποίο 

μπορεί να δώσει λύση στην ενεργειακή κρίση. 

Βιωσιμότητα 

Μια μικρή ποσότητα πυρηνικού καυσίμου μπορεί να αποδόσει τεράστια ποσά 

ενέργειας σε σχέση με αντίστοιχη ποσότητα συμβατικών καυσίμων, όπως 

φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Το πρόβλημα, επίσης, της ενδεχόμενης εξάντλησης των αποθεμάτων ουρανίου 

στην πραγματικότητα δεν υφίσταται, λόγω της ανακυκλωσιμότητας των 

αποβλήτων. Από οικονομικής σκοπιάς βέβαια, το κόστος του καυσίμου και της 

εργοστασιακής εγκατάστασης είναι σημαντικό και μπορεί να αποτελέσει 

πρόβλημα σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμα τα απαραίτητα κεφάλαια. 

Οικολογία 

Κατά τη λειτουργία τους, οι πυρηνικοί σταθμοί δεν εκπέμπουν τίποτα στο 

περιβάλλον εκτός από υδρατμούς, απαλλαγμένους μάλιστα από προσμίξεις. 

Ελάχιστο διοξείδιο του άνθρακα ή άλλα αέρια θερμοκηπίου προέρχονται από 

την παραγωγή πυρηνικής ενέργειας (μερικές φορές το διοξείδιο του άνθρακα 

παράγεται κατά την εξόρυξη, την κατασκευή κ.λπ., αλλά το ποσό είναι περίπου 

50 φορές μικρότερο από το κάρβουνο και 25 φορές λιγότερο από τις 

εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Το αναλωμένο πυρηνικό καύσιμο μπορεί να 

αντιμετωπιστεί σωστά και να απορριφθεί γεωλογικά χωρίς να επηρεαστεί το 

περιβάλλον με οποιονδήποτε τρόπο ή φυσικά να επαναχρησιμοποιηθεί. 

Επιπροσθέτως, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις είναι ιδιαίτερα ασφαλείς, σε 

αντίθεση με την κοινή αίσθηση. Τον Μάρτιο του 2013, ο πρώην ερευνητής της 

NASA, James Hansen δημοσίευσε ένα έγγραφο που αποδεικνύει ότι η 

πυρηνική ενέργεια έχει σώσει συνολικά 1.8 εκατομμύρια ζωές σε όλο τον 

κόσμο μόνο με τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Ο αριθμός αυτός 

ξεπερνά κατά πολύ των αριθμό των θανάτων από τα πυρηνικά ατυχήματα. 

Ενεργειακή ανεξαρτησία 

Με την πυρηνική ενέργεια, πολλές χώρες μπορούν να προσεγγίσουν την 

ενεργειακή ανεξαρτησία. Η εξάρτηση από το πετρέλαιο είναι την παρούσα 

στιγμή ένα σημαντικό εθνικό και παγκόσμιο πρόβλημα, δεδομένων των 

επιπτώσεων της καύσης του για το περιβάλλον, των περιορισμένων 

αποθεμάτων του, αλλά και των αντιμαχόμενων συμφερόντων που ερίζουν για 

την εκμετάλλευσή του. Χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά ή υβριδικά οχήματα που 

τροφοδοτούνται από πυρηνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, θα 
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μπορούσαμε να μειώσουμε σημαντικά τις ανάγκες μας σε πετρέλαιο. 

Επιπλέον, πολλά σχέδια πυρηνικών αντιδραστήρων μπορούν να παράσχουν 

υψηλής ποιότητας επεξεργασμένη θερμότητα πέραν του ηλεκτρικού 

ρεύματος, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

αφαλάτωση του νερού, την παραγωγή υδρογόνου για κυψέλες καυσίμου ή τη 

θέρμανση. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία αντιλαμβάνεται κανείς τον εξέχοντα ρόλο που 

μπορεί να διαδραματίσει η πυρηνική ενέργεια στην αντιμετώπιση της 

ενεργειακής κρίσης, η οποία ήδη κάνει την εμφάνισή της. Ας την 

αντιμετωπίσουμε, λοιπόν, με νηφαλιότητα και ας αφήσουμε κατά μέρος τις 

προκαταλήψεις, καθώς μπορεί να αποτελέσει σωτηρία, σε ένα μέλλον που 

προμηνύεται δυσοίωνο για τον πλανήτη μας. 
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Το Νέο Φαντασιακό Όραμα για την Κοινωνία 

Του Αριστοκλή Λαγού 

 

«Τρώγε την πρόοδο και με τα φλούδια και με τα κουκούτσια της» διαμηνύει ο 

νομπελίστας ποιητής μας Οδυσσέας Ελύτης. Αυτή είναι η πιο εναργής 

διατύπωση για τις επιφυλάξεις που πρέπει να ακολουθούν κάθε εξέλιξη, εν 

γένει κάθε αλλαγή, που σημειώνεται στην κοινωνία. Επιφύλαξη που δεν 

απορρέει βέβαια από κομπλεξικά, φοβικά αισθήματα απέναντι στην πρόοδο, 

αλλά από την κατάχρηση της δύναμής της· την όξυνση των ήδη υπαρχόντων 

διαφορικών ανισοτήτων, την αλαζονεία της υπερεξουσίας που σου 

προσφέρει. Προς την κατεύθυνση περιορισμού τέτοιων φαινομένων, έρχονται 

οι θεσμοί ως οι αξιακοί πρεσβευτές της κοινωνίας να θέσουν τους άξονες 

σκέψης και δράσης για το αύριο. 

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πολύπλευρης παγκόσμιας κρίσης, ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έθεσε μια σειρά από 17 προς επίτευξη στόχους 

μέχρι το 2030. Στόχοι με καθολικό χαρακτήρα, ολοκληρωμένα σχέδια 

εφαρμογής που καλύπτουν ολιστικά τα σύνθετα σύγχρονα προβλήματα. Όλοι 

τους σαφώς προσανατολισμένοι στην υπηρέτηση του ιδεώδους της Βιώσιμης 

και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ως Αειφόρο Ανάπτυξη ορίζουμε την ανάπτυξη που 

ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να παρεμποδίζει τις μελλοντικές 

γενεές να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες. Ισοδύναμα θα μπορούσαμε 

να αναφερόμαστε με τον όρο της δίκαιης πράσινης ανάπτυξης. Σε ιδεολογική 

βάση, η αειφορία είναι μια βαθιά ανθρωποκεντρική θεώρηση υπό την έννοια 

ότι προάγει την ευημερία όλων των σύγχρονων ανθρώπων αλλά και των 

απογόνων τους. Σε κοινωνικοπολιτικούς όρους είναι εκείνο το σύστημα που 

δεν αποκλείει κανένα αλλά αντίθετα προωθεί ενέργειες ίσων ευκαιριών 

απόφασης και πρωτοβουλίας προς όλους τους πολίτες. Σε μια πιο 
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τεχνοοικονομική προσέγγιση, η αειφόρος ανάπτυξη προάγει την υγιή 

επιχειρηματικότητα με στόχευση την δίκαιη, ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη 

μεταξύ των κρατών με ταυτόχρονο σεβασμό στο περιβάλλον. 

Μεταξύ των στόχων, μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τα δεδομένα του άρθρου μας 

παρουσιάζουν αυτοί που σχετίζονται με το περιβάλλον, τις υποδομές και την 

παραγωγή και δη οι στόχοι 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Συγκεκριμένα: 

Ο 7ος στόχος σχετίζεται με την φτηνή και καθαρή ενέργεια. Δεδομένου ότι το 

60% των συνολικών εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου προέρχεται από 

την βιομηχανία κάλυψης ενεργειακών αναγκών, ο στόχος αυτός επιδιώκει την 

αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο 

ενεργειακό μείγμα, καθώς και τον διπλασιασμό του παγκόσμιου ποσοστού 

βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Με δεδομένο ότι το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού μέχρι το τέλος της 

επομένης δεκαετίας θα κατοικεί σε αστικές περιοχές που θα είναι υπεύθυνες 

για το 80% κατανάλωσης ενέργειας και το 75% της εκπομπής αερίων του 

άνθρακα, οι στόχοι 9 και 11 επιδιώκουν την δημιουργία ποιοτικών, 

αξιόπιστων, βιώσιμων και ανθεκτικών υποδομών και οικισμών που 

εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές οι οποίες αποβλέπουν στην κοινωνική 

ένταξη, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων και 

την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή όπως και στην ανθεκτικότητα 

απέναντι στις καταστροφές. 

Τα στοιχεία δείχνουν πως, αν ο παγκόσμιος πληθυσμός αγγίξει τα 9,6 

δισεκατομμύρια έως το 2050, τότε θα χρειαστούν σχεδόν τρεις πλανήτες σαν 

τη Γη για να παράσχουν τους απαραίτητους φυσικούς πόρους που χρειάζονται 

για να υπηρετήσουν τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Την ίδια στιγμή, οι τρέχοντες 

αριθμοί θέτουν την ανθρωπότητα προ των ευθυνών της· Περισσότερο από 1 

δισεκατομμύριο άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, 3 

δισεκατομμύρια τόνοι τροφίμων καταλήγουν στους κάδους κάθε χρόνο ενώ 

σχεδόν 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι υποσιτίζονται και άλλο ένα λιμοκτονεί! Η 

υποβάθμιση του εδάφους και η μείωση της γονιμότητάς του, η μη βιώσιμη 

χρήση του νερού, η υπεραλίευση καθώς και η υποβάθμιση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος μειώνουν την ικανότητα των φυσικών πόρων να καλύψουν τις 

τροφικές ανάγκες μας. Έτσι, ο στόχος 12 αποσκοπεί στην επίτευξη της 

βιώσιμης διαχείρισης και της επαρκούς χρήσης των φυσικών πόρων, στη 

μείωση, κατά το ήμισυ, των κατά κεφαλήν παραγόμενων αποβλήτων 

τροφίμων παγκοσμίως, στην επίτευξη της περιβαλλοντικά ορθής διαχείρισης 

των χημικών και όλων των αποβλήτων σε όλη τη διάρκεια ζωής τους καθώς και 
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στην ουσιαστική μείωση της παραγωγής αποβλήτων μέσω της ανακύκλωσης 

και της επαναχρησιμοποίησης. 

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται ακόμη στην προστασία της ζωής στο νερό και στο 

έδαφος. Οι ωκεανοί απορροφούν το 30% του διοξειδίου του άνθρακα που 

παράγεται από τους ανθρώπους, μειώνοντας έτσι τον αντίκτυπο της 

παγκόσμιας θέρμανσης. Ταυτόχρονα αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή 

πρωτεΐνης του κόσμου, με περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους να 

εξαρτώνται από τους ωκεανούς για τον βιοπορισμό τους. Το ανησυχητικό 

όμως είναι πως το 40% των ωκεανών του κόσμου επηρεάζεται από ανθρώπινες 

δραστηριότητες όπως η μόλυνση, η υπεραλίευση και η απώλεια των 

παράκτιων οικοσυστημάτων. Μέχρι το 2030 ο στόχος 14 αποσκοπεί στην 

πρόληψη και την σημαντική μείωση όλων των μορφών θαλάσσιας ρύπανσης, 

ιδίως της ρύπανσης από χερσαίες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων 

των θαλάσσιων απορριμμάτων και της ρύπανσης από θρεπτικές ουσίες, την 

αποτελεσματική ρύθμιση της αλιευτικής συγκομιδής και τον τερματισμό της 

υπεραλίευσης, της παράνομης αλιείας, των καταστρεπτικών αλιευτικών 

τεχνικών. Σχετικά με το χερσαία οικοσυστήματα, τα στοιχεία μας δίνουν ότι 

περίπου 1,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από τα δάση για το 

βιοπορισμό τους ενώ αποτελούν το σπίτι για περισσότερο από το 80% όλων 

των χερσαίων ειδών ζώων, φυτών και εντόμων. 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι 

εξαρτώνται άμεσα από την γεωργία, όμως το 52% τη γης που χρησιμοποιείται 

για γεωργικούς σκοπούς επηρεάζεται από την υποβάθμιση του εδάφους. Από 

τα 8,300 είδη ζώων στον κόσμο το 8% έχει εξαφανιστεί ενώ περισσότερο από 

το 80% της ανθρώπινης διατροφής στηρίζεται στα φυτά. Ο σχετικός στόχος 15 

επιδιώκει την προαγωγή της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης όλων των 

τύπων των δασών, τον τερματισμό της αποψίλωσης, την προώθηση της 

αναδάσωσης, την καταπολέμηση της απερήμωσης, την αποκατάσταση 

υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, τον τερματισμό της λαθροθηρίας, την 

ενσωμάτωση της αξίας των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στον 

αναπτυξιακό σχεδιασμό. 

Σε αυτό το σημείο καλό είναι να αναφέρομε εκτενέστερα την ανάληψη 

δράσεων που σχετίζονται με το κλίμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι βάσει της 

Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή γνωρίζουμε πλέον ότι 

από το 1880 μέχρι το 2012, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία αυξήθηκε κατά 

0,85 βαθμούς Κελσίου. Ξέρουμε ακόμη ότι από το 1901 μέχρι το 2010 η μέση 

στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά 19 εκατοστά ενώ οι ωκεανοί 

επεκτείνονται εξαιτίας της θέρμανσης και του λιωσίματος των πάγων. Οι 

προβλέψεις μάλιστα μιλούν για μέση αύξηση της στάθμης της θάλασσας στα 

30-34 εκατοστά μέχρι το 2065 και στα 40-63 μέχρι το 2100! Οι περισσότερες 
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επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή θα συνεχίσουν να επιμένουν για 

αρκετούς αιώνες ακόμη και αν οι εκπομπές αερίων εξαλειφθούν. Προς 

αποτροπή των δυσοίωνων προβλέψεων ο στόχος 13 ενσαρκώνει μια συνολική 

πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, από ατομικό σε 

διακρατικό επίπεδο. Ειδικότερα προτείνει την ενσωμάτωση των μέτρων για 

την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές και στρατηγικές, την βελτίωση της 

εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης, καθώς και της ανθρώπινης και θεσμικής 

ικανότητας σχετικά με θέματα που αφορούν τον μετριασμό της κλιματικής 

αλλαγής. Μεγάλης σημασίας είναι ακόμη η εφαρμογή της δέσμευσης που 

έχουν αναλάβει οι ανεπτυγμένες χώρες μέρη της Σύμβασης-Πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή, σχετικά με τον στόχο για την από 

κοινού ετήσια διάθεση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέχρι το 2020 και την 

πλήρη λειτουργία του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα μέσω της 

κεφαλαιοποίησής του το συντομότερο δυνατό. 

Επιλογικά, η κρίση του περιβάλλοντος είναι ένα φλέγον ζήτημα που αφορά και 

πρέπει να προβληματίζει όλη την ανθρωπότητα. Η βάση της οικολογικής 

συνείδησης ερείδεται στη βάση ότι ο σχεδιασμός για τις ανάγκες του παρόντος 

δεν πρέπει να δημιουργεί επιπτώσεις που θα στερήσουν από τους 

μεταγενέστερους το προνόμιο να καλύψουν με τη σειρά τους και τις δικές τους 

ανάγκες. Και επειδή όπως ξέρουμε οι ανάγκες μας είναι συνεχώς αυξανόμενες 

ενώ οι πόροι για την ικανοποίηση τους είναι περιορισμένοι, το ζητούμενο είναι 

να ακολουθήσουμε μια πολιτική προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης των 

αποθεμάτων. Οδηγός σε αυτή την κατεύθυνση για την Αειφορία μπορεί να 

είναι μια παροιμία που λέει πως: «Δεν κληρονομούμε τη γη από τους 

προγόνους μας, τη δανειζόμαστε από τα παιδιά μας». Αν και η εντροπία θέλει 

να μας διαψεύσει (μαζί με αυτήν και μια κερδοφορούσα κάστα), το μόνον 

σίγουρο είναι ότι για να σώσουμε το σπίτι μας, τη Γη, και εν γένει την διαιώνιση 

του είδους μας στον πλανήτη, μόνον μια παγκόσμια ενεργοποίηση θα το 

επιτύχει… Ας ωθήσουμε τις εξελίξεις προς ένα νέο φαντασιακό όραμα· το 

όραμα για την Αειφόρο Ανάπτυξη! 
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Η συνεισφορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα 

Του Γεώργιου Μανώλη 

 

Η ραγδαία ανάπτυξης της ανθρωπότητας οδηγεί σε εξίσου ταχείς ρυθμούς 

αναζήτησης νέων μορφών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών 

αναγκών. Παράλληλα, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν πως τα ορυκτά 

αποθέματα του πλανήτη εξαντλούνται μέρα με την μέρα, γεγονός που στρέφει 

την έρευνα στην εκμετάλλευση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Η 

συγκεκριμένη κατάσταση προωθεί όχι μόνο την τεχνολογική αλλά και την 

χωρική βελτιστοποίηση των μορφών αυτών. Μία από αυτές, είναι και η 

αιολική ενέργεια, η οποία τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται όλο και πιο συχνά 

με τη μορφή αιολικών πάρκων. Ειδικά στη χώρα μας, τα αιολικά πάρκα 

χωροθετούνται στις κορυφογραμμές ώστε να εκμεταλλεύονται καλύτερα το 

αιολικό δυναμικό κάθε περιοχής. Κυρίως σε χώρες της βόρειας Ευρώπης 

πολλά αιολικά πάρκα τοποθετούνται στο ανοιχτό πέλαγος, τα λεγόμενα 

υπεράκτια (offshore) πάρκα. Στις θέσεις αυτές το αιολικό δυναμικό είναι πολύ 

υψηλότερο από ότι σε αυτές της στεριάς, παράγοντας έτσι περισσότερη 

ηλεκτρική ενέργεια. Ωστόσο, τεράστιες είναι οι ανησυχίες των επιστημόνων 

για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλούνται στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα. 

Οι συγκεκριμένοι τύποι ανεμογεννητριών συνήθως θεμελιώνονται στον 

πυθμένα της θάλασσας. Η θεμελίωση αυτή γίνεται είτε με αγκύρια, είτε με 

κανονικό θεμέλιο από σκυρόδεμα, δημιουργώντας έτσι μια βάση στήριξης του 

κύριου πυλώνα που φέρει την ανεμογεννήτρια και τα πτερύγια. Κατά τη φάση 

κατασκευής, γίνονται τεράστιες αναμοχλεύσεις και εκσκαφές στην περιοχή 

ώστε να διαμορφωθεί κατάλληλα ο πυθμένας για την τοποθέτηση των 

βάθρων. Οι εκσκαφές αυτές, πέρα από τον θόρυβο που προκαλούν 

διώχνοντας έτσι πολλά είδη της πανίδας, καταστρέφουν φωλιές και το φυσικό 

υπόβαθρο της θαλάσσιας χλωρίδας. Για τους λόγους αυτούς, τα περισσότερα 
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υπεράκτια πάρκα τοποθετούνται σε περιοχές με φτωχά θαλάσσια 

οικοσυστήματα ώστε οι επιπτώσεις λόγω της φάσης κατασκευής να είναι 

ελάχιστες και να επανέρθουν σε φυσιολογικά επίπεδα κατά τη φάση 

λειτουργίας τους πάρκου. Παρόλα αυτά, πολλά αιολικά πάρκα έχουν 

τοποθετηθεί σε περιοχές με πλούσια οικοσυστήματα προκαλώντας τους 

δυσμενείς επιπτώσεις ακόμα και μετά το πέρας της κατασκευής. 

Ωστόσο, αυτό που προκαλεί εντύπωση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, είναι το 

γεγονός πως πολλές μετρήσεις και έρευνες έχουν αποδείξει ότι πολλά 

οικοσυστήματα έχουν επανέλθει στη φυσική τους ισορροπίας μετά τη 

τοποθέτηση των ανεμογεννητριών και ότι αρκετά από αυτά έχουν βελτιωθεί 

σε σχέση με την αρχική τους κατάσταση. Τα βάθρα και οι πυλώνες των 

ανεμογεννητριών αποτελούν ένα ιδανικό μέρος για να αναπτυχθούν 

θαλάσσιοι μικροοργανισμοί και οργανισμοί, κυρίως φυτοπλαγκτόν, φύκια και 

βρύα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, τα δομικά αυτά στοιχεία μετατρέπονται 

σταδιακά σε τεχνητούς υφάλους ήδη από τους πρώτους περίπου 6 μήνες της 

τοποθέτησής τους μέσα στη θάλασσα. Οι τεχνητοί ύφαλοι που 

δημιουργούνται εξαιτίας των ανεμογεννητριών, δεν βοηθούν μόνο στην 

ανάπτυξη και βελτίωση της θαλάσσιας χλωρίδας αλλά και της πανίδας. Όπως 

γίνεται και στους φυσικούς ύφαλους, οι φυτικοί οργανισμοί προσελκύουν 

ζωοπλαγκτόν, μαλάκια, οστρακοειδή και μικρά ψάρια. Αυτός ο πόλος έλξης με 

τη σειρά του μεγαλώνει τη τροφική αλυσίδα, φέρνοντας ακόμα μεγαλύτερα 

ψάρια, φώκιες και δελφίνια. Επομένως, τα βάθρα και οι πυλώνες αν και 

αποτελούν δομικά στοιχεία μιας ανθρώπινης κατασκευής, μετατρέπονται σε 

φυσικούς υφάλους όπου ευδοκιμούν διάφορα είδη οικοσυστημάτων και 

τροφικών αλυσίδων. 
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Ένα ακόμα στοιχείο που βοηθά στην ανάπτυξη αυτών των οικοσυστημάτων 

είναι το νομικό πλαίσιο που διέπει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Στις περιοχές 

που έχουν εγκατασταθεί και συγκεκριμένα μέσα στο χώρο που 

καταλαμβάνουν απαγορεύεται η αλιεία. Συνήθως, η «απαγορευμένη» αυτή 

περιοχή απλώνεται και με μια μικρή ακτίνα γύρω από το αιολικό πάρκο, 

συνήθως 100-500 m επιπλέον. Είναι προφανές όμως πως η περιοχή 

αποκλεισμού δεν δημιουργείται για να προστατευτούν αποκλειστικά τα 

θαλάσσια οικοσυστήματα, αλλά για λόγους ασφαλείας του τεχνικού έργου. 

Παρόλα αυτά, η κατάσταση αυτή ευνοεί το θαλάσσιο οικοσύστημα 

δημιουργώντας μια περιοχή μέσα στο πάρκο όπου δεν υπάρχουν επιπλέον 

οχλήσεις από την αλιεία. Ακόμα, μέσα στο αιολικό απαγορεύονται και άλλες 

ανθρώπινες δραστηριότητες. όπως είναι η εξόρυξη υλικών από τον πυθμένα 

της θάλασσας που καταστρέφει τις φωλιές των ζώων και τη χλωρίδα. Τέλος, τα 

περισσότερα δρομολόγια πλοίων που περνούσαν μέσα από περιοχές όπου 

τοποθετήθηκαν αιολικά πάρκα, έχουν αλλάξει χάραξη, ενώ παλαιότερα 

έδιωχναν πολλά κοπάδια ψαριών και θηλαστικών. Εξαιτίας αυτού του νομικού 

πλαισίου έχει παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις πως πολλά ήδη ζώων που 

είχαν χρόνια να εμφανιστούν στην περιοχή, εμφανίστηκαν ξανά μετά την 

εγκατάσταση του πάρκου. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι στις περιοχές 

αυτές εμφανίστηκαν και νέα είδη ζώων και φυτών. Επίσης, οι θετικές αυτές 

συνθήκες οδήγησαν σε αύξηση της αλιείας στην ευρύτερη περιοχή γύρω από 

το αιολικό πάρκο. 

Συνοψίζοντας, οι επιπτώσεις των υπεράκτιων αιολικών πάρκων στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα δεν είναι μονοσήμαντα αρνητικές. Οι ανθρώπινες αυτές 

κατασκευές μπορούν να αποτελέσουν παράδεισο για κάποια είδη και να 

δημιουργήσουν ευνοϊκότερες συνθήκες για κάποια άλλα. Σίγουρα υπάρχουν 

περιπτώσεις και καταστάσεις όπου οι συνέπειες είναι μόνο αρνητικές, αλλά 

υπάρχουν πολλές αποδεδειγμένες περιπτώσεις όπου υπήρχαν σαφώς πολλά 

οφέλη για τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα. Το αποτύπωμα μιας τέτοιας 

εγκατάστασης είναι πολύ εστιασμένο χωρικά και ιδιαίτερα μικρό σε σχέση με 

το αποτύπωμα άλλων ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως είναι η ανεξέλεγκτη 

αλιεία και οι εξορύξεις ορυκτών πόρων. Όπως, προαναφέρθηκε η φύση 

διαθέτει τη δυνατότητα να αφομοιώσει πολλές από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες και κατασκευές. Παρόλα αυτά, χρειάζεται και η ανθρώπινη 

μέριμνα ώστε τα αποτελέσματα αυτής της μετατροπής να ωφελήσουν τόσο 

την φύση, όσο και τον άνθρωπο. 
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Το νερό μας αφορά όλους 

Της Ευρυδίκης Μπάρκα 

 

Το νερό αποτελεί ένα από τα βασικότερα αγαθά για την ύπαρξη της ζωής στον 

πλανήτη. Η πρόσβαση κάθε ανθρώπινης ύπαρξης στο νερό χρήζει πρωταρχικής 

σημασίας αφού αποτελεί μία από τις βασικότερες ανάγκες του ανθρώπου.  

Από τις αρχές του 1980 έως και το 2000 υπήρξε μία έντονη τάση 

ιδιωτικοποίησης των κρατικών υπηρεσιών ύδρευσης προερχόμενη τόσο από 

τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όσο και από πολυεθνικές εταιρείες. 

Απόρροια της εν λόγω πρακτικής ήταν να περάσει το 2001 στα ΄΄χέρια΄΄ πέντε 

μεγάλων πολυεθνικών το 71% της παγκόσμιας αγοράς νερού. Ωστόσο, 

αποτυχημένες πρακτικές και κακή διαχείριση του ''υδάτινου κόσμου'' 

επέφεραν κοινωνική δυσφορία και αντιδράσεις που οδήγησαν εν τέλει στην 

επανακρατικοποίηση των δικτύων ύδρευσης και έτσι σήμερα οι μεγάλες 

πολυεθνικές κατέχουν σχεδόν το μισό ποσοστό από αυτό που κατείχαν το 

2001, πιο συγκεκρινένα το 34% της αγοράς. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 90% 

των 400 μεγαλύτερων πόλεων στον πλανήτη έχει δημόσιο δίκτυο ύδρευσης. 

Οι υπέρμαχοι της ιδιωτικοποίησης προτάσσουν τα δικά τους επιχειρήματα. 

Αρχικά, αναφέρουν τη δυνατότητα για επενδύσεις, για τις οποίες πιστεύουν 

πως θα βελτιώσουν τις υποδομές και την ποιότητα του νερού. Ακόμη, θεωρούν 

ότι το νερό ως οικονομικό αγαθό θα δώσει λύσεις στην αυξανόμενη κρίση της 

έλλειψης νερού στην σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης. Ισχυρίζονται 
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ακόμα ότι οι υπηρεσίες θα λειτουργούν με διαφάνεια και ότι θα 

παραγκωνιστεί η γραφειοκρατεία. 

Στον αντίποδα των παραπάνω θέσεων, οι αντίμαχοι της ιδιωτικοποίησης του 

νερού προειδοποιούν για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις μιας 

επερχόμενης ιδιωτικοποίησης των υπηρεσιών ύδρευσης. Οι οικονομικές 

επιπτώσεις περιλαμβάνουν οικονομικές επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά, με 

συχνές περιπτώσεις φουσκωμένων τιμολογίων, περιθωριοποίηση φτωχών 

περιοχών που δεν παρουσιάζουν οικονομικό ενδιαφέρον για το ιδιωτικό 

κεφάλαιο, αποκλεισμός οικονομικά αδύνατων στρωμάτων της κοινωνίας που 

αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και ειδικά όσον αφορά τις 

ενδεχόμενες αυξήσεις των τιμολογίων. Επιπρόσθετα, μειωμένες συντηρήσεις 

των δικτύων, αναστολές στις αντικαταστάσεις παλαιών υποδομών (δεξαμενές, 

αγωγοί, συστήματα επεξεργασίας νερού) εξυπηρετούν την αύξηση των 

κερδών των ιδιωτών, αδιαφορώντας για την υποβάθμιση της ποιότητας του 

νερού και για τον τεράστιο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. Ενδεικτικά 

αναφέρεται η πρωτεύουσας των Φιλιππινών Μανίλα, όπου η πώληση του 

δικτύου ύδρευσης σε ιδιώτες θεωρήθηκε αρχικά ένα φιλόδοξο και 

επιτυχημένο πείραμα ιδιωτικοποίησης, το οποίο κατέληξε το 2003 στην 

προσβολή περισσότερων των οχτακοσίων ανθρώπων από χολέρα που 

προκλήθηκε από την κακή συντήρηση των σωληνώσεων και τη μη 

επιδιόρθωση των διαρροών. Ακόμη, η σπατάλη των υδάτινων πόρων στην 

σύγχρονη πραγματικότητα μπορεί να περιορισθεί συμπεριλαμβάνοντας το 

περιβαλλοντικό κόστος στην τιμή του νερού, συνάμα με εκστρατείες 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παιδείας και αγωγής ήδη από την σχολική 

ηλικία ώστε να εδραιωθεί στην αντίληψη κάθε πολίτη η σπουδαιότητα των 

υδάτινων πόρων και η ανάγκη διαφύλαξής τους. 

Η κατάσταση στον κόσμο 

Το 2008 στην Γαλλία ο δήμαρχος του Παρισιού Bertrand Delnoe αποφάσισε να 

μην ανανεώσει τη σύμβαση με τις εταιρείες Veolia και Suez οι οποίες ήλεγχαν 

το δίκτυο ύδρευσης απο το 1985. Έτσι, ανέλαβε το σύστημα ύδρευσης η 

δημοτική αρχή και ιδρύθηκε το 2010 η δημόσια επιχείρηση Eau de Paris,η 

οποία παρόλο που προχώρησε σε μείωση των τιμολογίων κατά 8%, 

παρουσίασε από τον πρώτο κιόλας χρόνο κέρδη! Επιστροφή του ελέγχου στο 

δημόσιο έχουμε πλέον σε 49 γαλλικές πόλεις. 

Όσον αφορά τη Γερμανία και πιο συγκεκριμένα το Βερολίνο σύμφωνα με 

στοιχεία της Deutsche Welle το κόστος αυξήθηκε για τα νοικοκυριά σχεδόν 

25% στα 12 χρόνια ιδιωτικοποίησης του δικτύου ύδρευσης. Η αγανάκτηση των 

πολιτών για τα φουσκωμένα τιμολόγια οδήγησε το 2004 στην επανάκτηση του 
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δημόσιου ελέγχου στην υπηρεσία ύδρευσης. Ακολούθησαν το ίδιο 

παράδειγμα άλλες 8 πόλεις της χώρας. 

Στην Ολλανδία με νόμο που ψηφίστηκε το 2004 κυρήχθηκε παράνομη κάθε 

συμμετοχή ιδιωτικού οργανισμού στις υπηρεσίες ύδρευσης, ενώ στην Ιταλία 

το 2011 οι Ιταλοί απέρριψαν με δημοψήφισμα την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση 

του νερού. 

Στα Βρετανικά εδάφη το δίκτυο ύδρευσης σε Αγγλία και Ουαλία 

ιδιωτικοποιήθηκε επί κυβέρνησης Θάτσερ το 1989. Στο δίαστημα των πρώτων 

9 χρόνων οι τιμές των τιμολογίων αυξήθηκαν κατά σχεδόν 50%! Σε έκθεση 

μάλιστα της UNISON έγινε φανερό ότι από το 2004 έως το 2013 οι λογαριασμοί 

άγγιξαν αύξηση 64%! Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι παρόλο που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο της ύδρευσης 4 ιδιωτικές επιχειρήσεις ο 

ανταγωνισμός ήταν ανύπαρκτος και μιλάμε για ιδιωτικό μονοπώλειο του 

νερού. 

Στις ΗΠΑ στο διάστημα 2000 έως 2014 η ύδρευση επανακρατικοποιήθηκε σε 

59 αμερικάνικες πόλεις. Στοιχεία από την Food&Water Watch αποδεικνύουν 

ότι για τα 500 μεγαλύτερα δίκτυα ύδρευσης των ΗΠΑ οι ιδιωτικές επιχειρήσεις 

χρεώνουν 59% παραπάνω από τις δημόσιες. 

Περιπτώσεις άλλων χωρών που βίωσαν τις αρνητικές συνέπειες της 

ιδιωτικοποιήσης των υπηρεσιών ύδρευσης και οδηγήθηκαν στην 

επανακρατικοποιήση τους είναι η Αργεντινή και η Μαλαισία, ενώ στην Αφρική 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν η Τανζανία και η Γκάνα. 

Καθίσταται φανερό πως επικρατεί εδώ και κάποια χρόνια τάση 

επανακρατικοποίησης των δικτύων ύδρευσης σε διάφορες περιοχές του 

πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικά ανεπτυγμένων χωρών, 

δημιουργώντας έτσι το εύλογο ερώτημα γιατί οι μνημονιακές πολιτικές που 

εφαρμόζονται (ή εφαρμόστηκαν) σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλλία 

ανοίγουν δρόμους για επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις του νερού. Το νερό δεν 

μπορεί να απογυμνωθεί από την φυσική του υπόσταση ως αγαθό της ζωής και 

να παραδοθεί σε μονοπωλειακά συγκροτήματα που εφαρμόζουν 

αποκλειστικά κερδοσκοπικές πρακτικές. 
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Πώς το πλαστικό έχει διεισδύσει στα θαλάσσια οικοσυστήματα. 

Του Νίκου Παπαγεωργίου 

 

Με την εφεύρεση του πλαστικού η ανθρωπότητα πραγματοποίησε ένα μεγάλο 

άλμα στην τεχνολογία, το οποίο μεταφράστηκε και στην καθημερινότητάς μας. 

Μπουκάλια, πλαστικές σακούλες, συσκευασίες που προστατεύουν το 

εκάστοτε προϊόν σε ικανοποιητικό βαθμό τόσο στο χρόνο όσο και ως προς την 

ποιότητά του, ενώ και η χρήση του σε μικροσκοπικό επίπεδο οδήγησε σε 

μαζική παραγωγή φθηνότερων και ανθεκτικότερων αγαθών. Το αίσθημα της 

ερώτησης του ενός εκατομμυρίου και η πιθανή απάντηση που είχε βρεθεί 

επισκίαζε για χρόνια οποιαδήποτε ουσιαστική ενασχόληση με τις πιθανές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Ωστόσο, η εντατικοποιημένη 

παραγωγή του πλαστικού (σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό οργανισμό 

παραγωγών πλαστικού, 288 εκατομμύρια τόνοι παράχθηκαν το 2012 [1]) και 

ειδικότερα ο τρόπος με τον οποίον επιδρά αυτό με τα θαλάσσια 

οικοσυστήματα, ολοένα και πυκνώνουν τις αντιδράσεις ως προς την 

εκτεταμένη χρήση του. 

Ιδανικά, τα πλαστικά απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) ή 

ανακυκλώνονται για την επαναχρησιμοποίησή τους από την βιομηχανία. Η 

πραγματικότητα για μια ακόμη φορά μας διαψεύδει, με τα απορρίμματα να 

καταλήγουν στο περιβάλλον με την μερίδα του λέοντος να ανήκει στις 

θάλασσες και τις ακτές. Σύμφωνα με μελέτη του 2014 [1] μετά από μέτρηση σε 

8 ευρύτερες ωκεάνιες και θαλάσσιες περιοχές (Βόρειος Ειρηνικός, Βόρειος 

Ατλαντικός, Νότιος Ειρηνικός, Νότιος Ατλαντικός, Ινδικός, Κόλπος της 

Βεγγάλης, Αυστραλιανές ακτές και Μεσόγειος) και συγκεκριμένα σε σημεία 

που αποτελούν τον χώρο ανακυκλοφορίας των πλαστικών, διαπιστώθηκε το 
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ποσό των 5.25 τρις πλαστικών στοιχείων βάρους 268940 τόνων να επιπλέουν 

στην θάλασσα. Τα πλαστικά χωρίστηκαν σε τέσσερις κλάσεις με γνώμονα το 

μέγεθος τους: 0.33 – 1.00 mm (μικρά μικροπλαστικά), 1.01 – 4.75 mm (μεγάλα 

μικροπλαστικά), 4.76 – 200 mm (μεσοπλαστικά), και >200 mm 

(μακροπλαστικά). Η ανωτέρω διαβάθμιση είναι από τις πιο ορθές και 

απαντάται συχνά στην βιβλιογραφία. 

 

Όσο αναφορά την Μεσόγειο [2], κατατάσσεται ως περιοχή ανακυκλοφορίας 

και συνάθροισης πλαστικών απορριμάτων πράγμα αναμενόμενο, εάν κάποιος 

αναλογιστεί την περιορισμένη επικοινωνία με εξωτερικούς ωκεανούς αλλά και 

την ισχυρή παρουσία του ανθρώπου που αποτελεί τον κυρίαρχο παράγοντα 

για την επιβάρυνση των οικοσυστημάτων. Το 83% των δειγμάτων που 

περισυλλέχτηκαν κατατάσσονται στα μικροπλαστικά (ποσοστά της τάξης του 

90% απαντώνται και σε παγκόσμια κλίμακα [1]), με διαφορές να έγκειται στον 

όγκο των μεγαλύτερων πλαστικών καθώς στην Μεσόγειο έχουμε αυξημένες 

ποσότητες λόγω και της εγγύτητας των πηγών απόρριψης. Ωστόσο, τα 

μικροπλαστικά αποτελούν σημαντικό μέρος των απορριμάτων και τα 

χαρακτηριστικά τους τα καθιστούν τον καθοριστικότερο παράγοντα στην μάχη 

για τον καθαρισμό των θαλασσών, μιας και το μέγεθος τους καθιστά την 

ανάσυρση τους δυσχερή και συχνά οικονομικά απαγορευτική. 

Παράλληλα, οργανισμοί των οικοσυστημάτων καταναλώνουν πλαστικά 

σωματίδια γεγονός που έχει επιπτώσεις στους ίδιους αλλά και στο σύνολο της 

τροφικής αλυσίδας. Έρευνα του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε [3] η οποία πραγματοποιήθηκε στο 

Ιόνιο Πέλαγος, εξέτασε 26 είδη ψαριών βαθιών νερών με στόχο την 
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καταγραφή κατανάλωσης απορριμάτων (πλαστικό, ξύλο και μέταλλο οι 

κατηγορίες αυτών). Το πλαστικό επικράτησε με ποσοστό 85.6% των 

απορριμάτων, ενώ όσα δείγματα περιείχαν απορρίμματα περιείχαν και 

πλαστικό. Τα είδη των πλαστικών κατηγοριοποιήθηκαν ως σκληρά κομμάτια 

πλαστικού (56%), κομμάτια από πλαστικές σακούλες (22%), δίχτυα ψαρέματος 

ή σχοινιά από νάιλον (19%) και λοιπές ίνες (3%) (σε παρένθεση το ποσοστό 

εμφάνισής τους). Τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικά καθώς 

στο σύνολο των δειγμάτων η εμφάνιση πλαστικών απορριμάτων κρίθηκε 

αραιή, ωστόσο το μέγεθος του δείγματος αλλά και η έλλειψη εκτενέστερης 

ανάλυσης από την βιβλιογραφία απαιτεί περαιτέρω έρευνα για την 

κατανάλωση πλαστικών από τους θαλάσσιους οργανισμούς και τις επιπτώσεις 

στους πληθυσμούς τους. Επιπλέον έρευνα [4] εξέτασε δείγματα από τους 

σημαντικότερους θηρευτές της Μεσογείου (ξιφίας, τόνος) και κατέληξε σε 

παρόμοια συμπεράσματα για τα ποσοστά των μικροπλαστικών. Γενικότερα, οι 

επιπτώσεις στον άνθρωπο δεν έχουν ακόμα αναλυθεί επαρκώς και στο μέλλον 

θα αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της έρευνας για την θαλάσσια ρύπανση. 

Θεωρείται λοιπόν ασφαλές να συμπεράνουμε πως η ρύπανση της θάλασσας 

λόγω του πλαστικού αποτελεί βαρυσήμαντο πρόβλημα για το περιβάλλον στην 

εποχής μας δημιουργώντας επιτακτική ανάγκη για άμεσες και αποδοτικές 

λύσεις. Δύο είναι τα κυριότερα βήματα προς τον σταδιακό περιορισμό και γιατί 

όχι εξάλειψη του προβλήματος, με πρώτο και σημαντικότερο την μειωμένη 

χρήση πλαστικών σακουλών. Εδώ να αναφέρουμε πως ταιριάζει και η 

υιοθέτηση του νόμου 4496/17 με την επιβολή περιβαλλοντικού τέλους για την 

πλαστική σακούλα (ο οποίος αποτελεί και προέκταση της οδηγίας 

2015/720/ΕΕ από την Ευρωπαϊκή Ένωση), καθώς αυτές αποτελούν την 

δυσμενέστερη μορφή πλαστικών απορριμάτων λόγω και της τάση τους για 

διάσπαση στα δυσκόλως διαχειρίσιμα μικροπλαστικά. Επιπλέον, ολοένα και 

περισσότεροι σχεδιαστές και αρχιτέκτονες προωθούν την κατασκευή 

προϊόντων με ανακυκλώσιμα από τον ωκεανό και την θάλασσα πλαστικά και 

την ουσιαστική απεξάρτηση της παραγωγής από την βιομηχανία του 

πλαστικού. Φωτεινό παράδειγμα αποτελεί ο οργανισμός Parley, ο οποίος έχει 

συνεργαστεί με κολοσσούς όπως η Adidas για τον σχεδιασμό παπουτσιών από 

δίχτυα ψαρέματος, αλλά και ποδοσφαιρικών εμφανίσεων από πλαστικά που 

έχουν συλλεχθεί από τον ωκεανό μεταξύ άλλων ενδιαφερουσών 

πρωτοβουλιών, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στην επίσημη ιστοσελίδα τους. 

Άλλο ένα ενδιαφέρον πόνημα το στούντιο THE NEW RAW με βάση το 

Ρότερνταμ, που αποτελείται από τους αρχιτέκτονες Φωτεινή Σετάκη και Πάνο 

Σακκά ασχολείται με την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση πλαστικών 

απορριμάτων από τους ωκεανούς και τις θάλασσες και τελικά την γένεση νέων 

προϊόντων μέσω 3D printing. Ιδέες που βασίζονται στην κυκλική οικονομία των 
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υλικών και την δημιουργία νέων πρακτικών στην παραγωγή αγαθών και 

προϊόντων, πάντα με οργάνωση και επιχειρηματικό πλάνο. 

Το περιβάλλον αποτελεί την σφαίρα ανάπτυξης ολόκληρης της ανθρωπότητας 

αλλά και την κληρονομιά μας στις επόμενες γενιές, είναι κάτι για το οποίο 

νιώθουμε υπερήφανοι και αποτελεί σημάδι του πολιτισμού μιας χώρας. 

Επομένως οι δράσεις σε ατομικό, κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο πρέπει να 

πραγματοποιούνται με αποφασιστικότητα προς τον δρόμο της ανακύκλωσης 

και της ανεξαρτητοποίησης της παραγωγής από το πλαστικό με τον τρόπο που 

μέχρις πρότινος γνωρίζαμε. 
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Λίμνη Παμβώτιδα: Μια πηγή φυσικού πλούτου που κινδυνεύει 

Της Όλγας Παπαδοπούλου 

 

Η Λίμνη Παμβώτιδα ή καλύτερα το στολίδι των Ιωαννίνων, όπως θα μπορούσε 

να την αποκαλέσει κανείς, κοσμεί την πόλη από την βυζαντινή περίοδο 

ίδρυσής της. Έχει μήκος 7,9 περίπου χιλιόμετρα, πλάτος 1,5 ως 5,4 χιλιόμετρα, 

μέσο βάθος 4 - 5 μέτρα, μέγιστο βάθος 12 μέτρα και επιφάνεια 19,4 

τετραγωνικά χιλιόμετρα. Περιβάλλεται από τα όρη Μιτσικέλι και των 

ανατολικών αντερεισμάτων του Τομάρου και σχηματίζεται από τα ύδατα τριών 

κυρίως πηγών (Ντραμπάντοβας, Σεντενίκου και Κρύας), που αναβλύζουν 

στους πρόποδες του Μιτσικελίου. Η απαράμιλλη φυσική ομορφιά της έχει 

γίνει αιτία να γραφθούν γι αυτή δημοτικά τραγούδια και στιχάκια καθώς και 

θρύλοι που σχετίζονται με τη λίμνη, ενώ χαρακτηριστικό της δεν θα μπορούσε 

να είναι άλλο από το κατοικήσιμο νησάκι που βρίσκεται στο κέντρο της, 

φαινόμενο μοναδικό και σπάνιο. Με ιστορία που μετρά πάνω από 10000 

Χρόνια αποτελεί μία από τις αρχαιότερες λίμνες της Ευρώπης. 

Όπως μαρτυρεί και η ονομασία της είναι αυτή που «τρέφει τους πάντες» αφού 

αποτελεί έναν φυσικό πλούτο χλωρίδας και πανίδας για την ευρύτερη περιοχή. 

Η λίμνη των Ιωαννίνων είναι ιχθυοτρόφος και φημίζεται για τα χέλια και τις 

καραβίδες που ζουν στο βυθό της, ενώ στις πυκνόφυτες όχθες της φιλοξενεί 

μεγάλο αριθμό πτηνών, μεταναστευτικών και μη. Αποτελεί, παράλληλα, πηγή 

οικονομικής ανάπτυξης λόγω των γόνιμων καλλιεργήσιμων παραλίμνιων 

εκτάσεων και της αλιείας καθώς και του τουρισμού, αφού λόγω της φυσικής 

ομορφιάς της αποτελεί πόλο έλξης για τους επισκέπτες. 

Παρ’ όλα αυτά, η συνεχόμενη ανθρώπινη παρέμβαση σε αυτή έχει 

δημιουργήσει πολλαπλά περιβαλλοντικά προβλήματα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, η ολική αποξήρανση της Λίμνης Λαψίστας το 1954 ,προκειμένου 
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η έκτασή της να χρησιμοποιηθεί για καλλιέργειες, η οποία αποτελούσε ενιαίο 

σώμα με την λίμνη Παμβώτιδα και είχε ως συνέπεια την ανανέωση των υδάτων 

της, είχε ως αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της λίμνης και την ρύπανσή της. 

Επιπλέον, λόγω του ανθρώπινου παράγοντα ένα από τα μεγαλύτερα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη είναι αυτό του 

ευτροφισμού. Το φαινόμενο γίνεται ολοένα και εντονότερο με αποτελέσματα 

όλο και μεγαλύτερο μέρος της υδρόβιας ζωής να χάνεται λόγω της έλλειψης 

οξυγόνου και η εικόνα της λίμνης να γίνεται αντιαισθητική. Πολλές έρευνες 

έχουν δείξει πως σε βάθος χρόνου, με βάση τα τωρινά δεδομένα, η λίμνη 

κινδυνεύει να χαθεί. 

Είναι επιτακτική η ανάγκη να διατηρήσουμε την πηγή αυτή φυσικού πλούτου 

ακέραια και να την προστατέψουμε από την συνεχόμενη ανθρώπινη 

παρέμβαση. Με συλλογική αλλά και ατομική προσπάθεια από τον κάθε ένα 

από εμάς θα μπορέσει αυτό να καταστεί δυνατό, ώστε να μπορούμε να 

προστατέψουμε και να σεβαστούμε το μεγαλείο της φύσης. 
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Ποτάμι στην πρωτεύουσα και ενίσχυση του πρασίνου; 

Της Αγγελικής Τουρίκη 

 

Είναι αλήθεια ότι η Αθήνα ξεχωρίζει από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, καθώς δεν 

έχει ποταμό που να την διαρρέει- τουλάχιστον όχι έναν ορατό ποταμό. Ο 

Τάμεσης του Λονδίνου ή ο Σηκουάνας του Παρισιού δύσκολα θα μπορούσαν 

να υπάρξουν στο ξηρό και θερμό κλίμα της Ελλάδας. Στην πραγματικότητα, 

όμως, στην πόλη μας υπάρχουν δύο (μικρότερης τάξεως μεγέθους φυσικά) 

ποτάμια, ο Ιλισός και ο Κηφισός, οι οποίοι έχουν καλυφθεί και είναι σχεδόν... 

αόρατοι. 

Με την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου των Αθηνών [«Ανάπλαση Αθήνας 

Α.Ε.»] να είναι πλέον γεγονός και γνωρίζοντας ότι η Αθήνα είναι μία από τις 

λιγότερο «πράσινες» πόλεις της Ευρώπης, το σχέδιο αυτό κυρίως ελπίζει να 

αλλάξει τη συγκεκριμένη θεώρηση αποκαλύπτοντας τον Ιλισό ποταμό που 

μπορεί να μην τον βλέπουμε πουθενά, ρέει όμως υπόγεια σε αρκετά σημεία 

της πόλης. Στόχοι της ανάπλασης είναι γενικά ο σχεδιασμός επεμβάσεων που 

θα οδηγήσουν στην ανάκτηση του δημόσιου χώρου, στην περιβαλλοντική του 

αναβάθμιση και στην διασύνδεση του κέντρου με την ευρύτερη περιοχή. 

Επομένως, η αξιοποίηση ενός ήδη υπάρχοντος ποταμού στο κέντρο της 
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πρωτεύουσας μπορεί μόνο να αποδειχθεί ωφέλιμος για τις παραπάνω 

προθέσεις. 

Κατά την αρχαιότητα, ο Ιλισός ήταν συνδεδεμένος με χώρους αναψυχής, 

λατρείας και μυστηρίων και ήταν ένα ποτάμι φορτωμένο ιστορίες και μύθους. 

Οι κατάφυτες όχθες του, μάλιστα, αποτελούσαν αγαπημένο τόπο περιπάτου 

των αρχαίων Αθηναίων. Ωστόσο, τη δεκαετία του ’30 δύο καθοριστικοί 

παράγοντες οδήγησαν στην απόφαση έγκρισης και υλοποίησης της 

υπογειοποίησης του Ιλισού. Αφενός η τεράστια αύξηση του πληθυσμού λόγω 

της έλευσης των Μικρασιατών προσφύγων (αστικοποίηση) και αφετέρου οι 

συνθήκες υγιεινής δίπλα στο ποτάμι εφόσον λειτουργούσε ως χώρος 

απόρριψης ακαθάρτων. 

Σήμερα, η ανεπαρκής συντήρηση και οι κραδασμοί που δημιουργούνταν από 

την διέλευση των τραμ στη γραμμή που υπάρχει ακριβώς πάνω από τον Ιλισό 

προκάλεσαν ζημιές στην σήραγγα με αποτέλεσμα την αναστολή της 

λειτουργίας του τραμ από την περιοχή του Νέο Κόσμο μέχρι το Σύνταγμα τον 

Οκτώβριο του 2018. Τότε ήταν που η πρόταση αποκάλυψης του ποταμού 

βγήκε στο φως για πρώτη φορά, όταν οι πολεοδόμοι αξιολόγησαν το έργο 

ανακατασκευής της γραμμής του τραμ πολύ δαπανηρό και πρότειναν την 

εναλλακτική της επισκευής της σήραγγας και της δημιουργίας ενός γραμμικού 

πάρκου μήκους 1,2 χιλιομέτρου που θα ενώσει τον αρχαιολογικό χώρο του 

Ολυμπιείου με το ΕΜΣΤ στο Φιξ. 

Έτσι, θα δημιουργηθεί μια πράσινη και γαλάζια διαδρομή που θα ξεκινάει από 

την Αγία Φωτεινή, όπου βρίσκεται και το μοναδικό τμήμα της αρχαίας κοίτης 
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που σώζεται. Μία νέα green line φαίνεται θα εμφανιστεί στον πολεοδομικό 

ιστό της πόλης, κάτι πολύ ευχάριστο και αισιόδοξο για το μέλλον της. 

Το σχέδιο έχει την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και των τοπικών 

αρχών, όμως η υλοποίησή του δεν θα είναι άμεση. Οι μελέτες σκοπιμότητας 

έχουν αρχίσει να εκπονούνται. 
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Αρθρογράφοι 

O Νίκος Γκολιόπουλος είναι φοιτητής στο τμήμα Υδατικών Πόρων και 

Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου 

Πολυτεχνείου και μέλος του European Board του JA Alumni Europe. 

Προβληματίζεται από την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων και της ενέργειας 

με αποκλειστικό στόχο το κέρδος και ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 

ενός συστήματος κυκλικής οικονομίας για την ορθολογικότερη αντιμετώπιση 

πολλών περιβαλλοντικών προβλημάτων με στόχο την βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης των ανθρώπων. 

Ο Γεώργιος Μανώλης είναι προπτυχιακός φοιτητής της σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών του ΕΜΠ, στον τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Το 

ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στη σχέση περιβάλλοντος – ενέργειας και 

κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Η Μαρία Χρυσάνθη Βερβενιώτη Κρητικού είναι φοιτήτρια στην Σχολή 

Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον τομέα 

Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος. Αγαπά τα ζώα και τη φύση. Πιστεύει ότι 

το περιβάλλον αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες στην ζωή 

των ανθρώπων και όλοι είναι υποχρεωμένοι να πράττουν το καλύτερο για 

αυτό. Η ανακύκλωση, η προσοχή στη σπατάλη του νερού και του χαρτιού και 

η στενή επαφή με την φύση είναι μερικά από τα βασικά καθημερινά πράγματα 

που οφείλει να κάνει κανείς για να βελτιώνει την συνείδηση του αλλά και την 

μετέπειτα ποιότητα ζωής του.  

Η Μαριάννα Δανιήλ είναι φοιτήτρια Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού 

Μετσοβίου Πολυτεχνείου στον τομέα της Δομοστατικής. Ξεχωριστό 

ενδιαφέρον για εκείνη παρουσιάζουν τα μεταλλικά και σύμμικτα έργα με 

σεβασμό στο περιβάλλον, καθώς επίσης και η πράσινη ανάπτυξη. Φιλοδοξεί 

στο μέλλον ο ενεργειακός σχεδιασμός των κτιρίων να αποτελεί βασική αρχή 

για την κατασκευή.  

Ο Δημήτρης Ζάρρας είναι φοιτητής της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 

Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ στην κατεύθυνση της Ενέργειας, με στοιχεία 

διοίκησης. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της πλούσιας 

αιολικής και ηλιακής ενέργειας του Ελλαδικού χώρου με σκοπό τη διασύνδεση 

νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο, τη μείωση των ρύπων, αλλά και την ευρύτερη 

διείσδυση των ΑΠΕ και της διεσπαρμένης παραγωγής στην Ελληνική 

ενεργειακή οικονομία. 

Ο Κωνσταντίνος Γλύνης είναι φοιτητής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του 

Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέλος της Mensa και συνιδρυτής της R-

Boost. Είναι ενεργητικό και οργανωτικό άτομο, που έχει αναπτύξει μία ώριμη 
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και υπεύθυνη προσέγγιση σε περιβαλλοντικά θέματα. Έχει ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόντων από την Υδρολογία και τις Στοχαστικές Μεθόδους, μέχρι την 

Οικονομία και τις Κοινωνικές επιστήμες. 

Η Αγγελική Τουρίκη είναι φοιτήτρια στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του 

ΕΜΠ. Ενδιαφέρεται για τον οικολογικό - βιοκλιματικό σχεδιασμό κτιρίων, 

καθώς και την ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας. Τα «έξυπνα 

κτίρια» και οι «έξυπνες πόλεις» είναι κάτι που θέλει να δει στο μέλλον και 

πόσο μάλλον να είναι μέρος του σχεδιασμού τους.  

Ο Λεωνίδας Θεοδωρόπουλος είναι φοιτητής των Μηχανολόγων Μηχανικών 

στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον τομέα Εναέριων και Επίγειων Μέσων. 

Υποστηρίζει πως βασικός παράγοντας για την προστασία του περιβάλλοντος 

είναι η χρήση ανανεωσιμων πηγών ενέργειας για τις μετακινήσεις του 

ανθρώπου. 

Ο Κωνσταντίνος Συρογιάννης είναι φοιτητής της σχολής Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ. Η κατεύθυνση του είναι η 

Ενέργεια και η Διοίκηση. Ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη και την εντονότερη 

παρουσία των ΑΠΕ στην Ελλάδα, με τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση της 

αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Όραμα του μια κοινωνία που τροφοδοτείται 

ενεργειακά κυρίως απο ΑΠΕ, με σκοπό την ενεργειακή αυτάρκεια και την 

μείωση των ρύπων. 

Ο Κωνσταντίνος Τσίννας είναι φοιτητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ στην κατεύθυνση ενέργειας με στοιχεία 

υλικού Υπολογιστών και Διοίκησης. Είναι ενεργό μέλος του IEEE και εθελοντής 

του φοιτητικού παραρτήματος στο ΕΜΠ. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται 

στην εξέλιξη του ηλεκτρικού δικτύου με μεγάλη εισχώρηση των ΑΠΕ και ευφυή 

διαχείριση και διανομή. Πιστεύει πως το καλύτερο μέτρο για την προστασία 

του περιβάλλοντος είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Ο Βραχάμης Περικλής είναι φοιτητής της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στην 

κατεύθυνση της Ενέργειας και των Μηχανών. Είναι ενεργητικό άτομο με 

αναζητήσεις σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και την αξιοποίηση της 

"άφθονης" φυσικής ενέργειας.Η συνειδητοποίηση της αξιοποίησης αυτής 

είναι αυτοσκοπός του.Υποστηρίζει οτι στον 21 αιώνα η αρχή και το τέλος όλων 

των διαδικασιών οφείλουν να λειτουργούν μέσω φυσικών πόρων. 

Η Χριστίνα Μασούρα είναι προπτυχιακή φοιτήτρια της Σχολής Χημικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για 

τη διαχείρηση αποβλήτων και την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ θεωρεί 

αναγκαία τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης, ειδικά στα νεότερα 
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μέλη της κοινωνίας, καθώς και την ισχυροποίηση της περιβαλλοντικής 

πολιτικής, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Γιώργος Αναγνωστάκης είναι φοιτητής της σχολής Ναυπηγών 

Μηχανολόγων Μηχανικών. Πιστεύει πως προστατεύοντας το περιβάλλον, 

προστατεύουμε τον ίδιο μας τον εαυτό. Ενδιαφέρον του αποτελεί η μείωση 

των αέριων ρύπων στον τομέα της ναυτιλίας. 

H Όλγα Παπαδοπούλου είναι φοιτήτρια  Πολιτικών Μηχανικών στον τομέα 

Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η ενασχόληση με το περιβάλλον 

αποτελεί από πάντα ένα από τα βασικά ενδιαφέροντά της και θα ήθελε να 

ασχοληθεί ιδιαίτερα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ο Νικόλας Αγκαθέρης είναι φοιτητής της σχολής Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ, 

στον τομέα Υδάτινων Πόρων και Περιβάλλοντος. Πορεύεται με την φιλοσοφία 

ότι η Γη δεν ανήκει σε εμάς, εμείς ανήκουμε σε αυτή. Γι' αυτό, ο καθένας με 

τον τρόπο του, οφείλει να διατηρεί αυτή την ισορροπία. Μεγάλο ενδιαφέρον 

δείχνει στις, όλο και πιο δημοφιλείς, εναλλακτικές μορφές ενέργειας. 

Η Στέλλα Γεροτόλιου είναι φοιτήτρια Πολιτικών Μηχανικών στον τομέα 

Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Πιστεύει πως οι επιπτώσεις κάθε 

ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο φυσικό περιβάλλον θα πρέπει να 

απασχολούν κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως επαγγέλματος καθώς το περιβάλλον 

είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή μας. Ενδιαφέρεται κυρίως για την 

εξέλιξη και εφαρμογή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Η Θεοδώρα Ανδρικοπούλου είναι φοιτήτρια στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών 

ΕΜΠ στον τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Περιβαλλοντικά 

ζητήματα που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της αφορούν μεταξύ άλλων στην 

προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση των φυσικών πόρων.  

Ο Χρήστος Καλαντζής είναι προπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Αγρονόμων και 

Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Πιστεύει πως 

ο κάθε μηχανικός πρέπει να επικεντρώνεται στον ανθρωποκεντρικό 

σχεδιασμό, με κύριο γνώμονα την αειφορία. Για αυτό, ασχολείται με μελέτες 

περί βιώσιμου σχεδιασμού πόλεων και διαχείρισης υδάτινων πόρων με βάση 

την προοπτική. Οι πράσινες πόλεις και η βίο - οικονομία είναι το μέλλον. 

Η Κατερίνα Γωγούσου είναι προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οραματίζεται μία κοινωνία 

που θα σέβεται την ανάγκη του ατόμου για ένα ποιοτικό και προστατευμένο 

περιβάλλον. Εστιάζει το επιστημονικό της ενδιαφέρον στις τεχνολογίες 

μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, στα βιοκλιματικά κτίρια και τα κτίρια 

σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καθώς και στις "έξυπνες" πόλεις. 
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H Ευρυδίκη Μπάρκα είναι φοιτήτρια της σχολής Πολιτικών Μηχανιών του 

ΕΜΠ στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η ευαισθησία της για το 

περιβάλλον υπήρχε ήδη από την παιδική της ηλικία. Την ενδιαφέρουν 

ιδιαίτερα οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, οι δυνατότητες της ανακύκλωσης 

και η διαχείριση των αποβλήτων (αστικών και μη). Ανθρωπογενής παρέμβαση 

δίχως οικολογική συνείδηση οδηγεί σε ''οικολογική χρεωκοπία''. 

Η Ευγενία Ελευθερίου είναι φοιτήτρια στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. 

Θεωρεί την προστασία του περιβάλλοντος και το σεβασμό προς αυτό 

αναγκαία προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων. Ιδιαίτερα σημαντικό θεωρεί τα θέμα διαχείρισης αστικών 

αποβλήτων. 

Ο Νίκος Παπαγεωργίου είναι φοιτητής της σχολής Πολιτικών Μηχανικών, στον 

τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου. Το περιβάλλον του τράβηξε το ενδιαφέρον όντας ακόμα νέος 

στην σχολή με κύριους άξονες τα φυσικά φαινόμενα και την αντιμετώπιση 

τους από τον άνθρωπο, αλλά και την ρύπανση που υφίστανται οι υδάτινοι 

αποδέκτες λόγω ανθρωπογενών παραγόντων. 

Ο Άρης Κωνσταντινίδης είναι φοιτητής στη Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 

του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον τομέα 

της Ενέργειας και για τις εναλλακτικές ανανεώσιμες πηγές της, αλλά και για 

την οργάνωση της βιομηχανικής παραγωγής με στόχο τον περιορισμό των 

ρύπων. Συνδυάζει το πάθος του για τα αυτοκίνητα με την περιβαλλοντική 

συνείδηση, ασχολούμενος με τα φιλικά προς το περιβάλλον υβριδικά ή αμιγώς 

ηλεκτρικά οχήματα.  

Ο Αριστοκλής Λαγός είναι προπτυχιακός φοιτητής της σχολής Πολιτικών 

Μηχανικών του ΕΜΠ. Το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται στον στρατηγικό 

σχεδιασμό για την Αειφόρο Ανάπτυξη και την Βιώσιμη Πολιτεία. 


