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2 ΕΤΗ ENVINOW και συνεχίζουμε! 

Κλείνοντας σήμερα -εν μέσω πανδημίας- 2 χρόνια από την 16η Ιουλίου 2018, 

την πρώτη ημέρα λειτουργίας του ENVINOW, η πρωτοφανής παγκόσμια 

συγκυρία δεν προδιαθέτει για εορτασμούς. Επιτάσσει ωστόσο, την 

ανασκόπηση των πεπραγμένων και την πρόβλεψη των μελλοντικών 

προκλήσεων. 

Το ENVINOW δημιουργήθηκε ως μια πρωτοβουλία, ώστε περισσότεροι νέοι να 

συμμετέχουν στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών θεμάτων με κατανοητό 

τρόπο. Ξεκίνησε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο που βρίσκεται στον 

πυρήνα της επίλυσης των μεγάλων περιβαλλοντικών προβλημάτων και 

επεκτάθηκε στο ευρύ κοινό με κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση και 

τους επιστήμονες του κλάδου. 

Η συμπλήρωση του δεύτερου έτους ENVINOW, βρίσκει την ιστοσελίδα μας, να 

αναδεικνύεται -ταχύτερα των προσδοκιών μας- στην κορυφαία διαδικτυακή 

κοινότητα της Ελλάδας με περισσότερους από 15.000 ακόλουθους και χιλιάδες 

αναγνώσεις και αλληλεπιδράσεις καθημερινά. 

Στη νέα χρονιά, συνεχίστηκε η συνεργασία με την WWF Ελλάς και τον 

Πανελλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος 

(ΠΑΣΕΠΠΕ) και προστέθηκαν στο πλευρό μας, το περιοδικό Ecotec, η Ελληνική 

Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), οι καινοτόμες 

πρωτοβουλίες We4All και Evotropia και η διεθνής πρωτοβουλία για την 

κλιματική δικαιοσύνη, Climate Justice.  

Ακόμη, το ENVINOW παρευρίσκεται και στηρίζει ενεργά τον νέο θεσμό που 

δημιούργησε προ διετίας στο ΕΜΠ, η Μονάδα Οικονομικής Περιβάλλοντος και 

Αειφόρου Ανάπτυξης, το GreenTech Challenge, 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 και φέτος για 13η φορά, παρά τις αντιξοότητες.  

Σημείο σταθμός της πορείας του δεύτερου έτους, ήταν αναμφίβολα η 

συμμετοχή του ENVINOW, στην Διάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ για την Κλιματική 

Αλλαγή και στη Διάσκεψη Νέων, που πραγματοποιήθηκαν τον Σεπτέμβρη στη 

Νέα Υόρκη στα πλαίσια της 74ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ . Εκεί, οι ηγέτες 

έθεσαν κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση της απειλής και 

ταυτόχρονα η Ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από την Υπουργό 

Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και τον 

Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνο Αραβώση, 
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παρουσίασε την Ελληνική πρόταση για την προστασία της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς από την Κλιματική Αλλαγή. 

Άξια αναφοράς είναι και η νέα συνεργασία με το τεχνολογικό, επιχειρηματικό 

και επιστημονικό περιοδικό Ecotec, όπου κάθε τεύχος φιλοξενεί άρθρο από 

την ομάδα του ENVINOW, ενώ η συνεργασία αυτή θα επεκταθεί και στην 4η 

Διεθνή Έκθεση Verde.tec 2020. 

Στη διάρκεια της χρονιάς, το ENVINOW φιλοξένησε σημαντικές 

προσωπικότητες στο χώρο του περιβάλλοντος με συνεντεύξεις και 

συγκεκριμένα, με χρονολογική σειρά, τον Καθηγητή ΕΜΠ, Σίμο Μαλαμή, τον 

Ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη, τον Ομότιμο Καθηγητή ΕΜΠ, 

συγγραφέα και φιλόσοφο, Θεοδόση Τάσιο, τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, τον Καθηγητή και πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, τον Βουλευτή και πρώην 

Υπουργό Επικρατείας, Θεόδωρο Ρουσόπουλο, τον Εκτελεστικό Διευθυντή του 

ΙΔΙΣ, Κωνσταντίνο Φίλη και τον Καθηγητή ΕΜΠ και Γενικό Γραμματέα Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ, Κωνσταντίνο Αραβώση. 

Κατά το δεύτερο έτος, το ενδιαφέρον και η ευαισθησία της Ελληνικής 

κοινωνίας έμειναν αμείωτα για το περιβάλλον παρά τις προκλήσεις που 

αντιμετώπισε με τις μεταναστευτικές ροές και την πανδημία. 

Στο επετειακό τεύχος, θα βρείτε τα καλύτερα άρθρα της χρονιάς, με 

αλφαβητική σειρά των συγγραφέων τους, αλλά και επιλεγμένα μία ερώτηση 

από κάθε συνέντευξη της ιστοσελίδας. 

Στην περίοδο του περιορισμού λόγω της πανδημίας, την στιγμή που όλα 

έμοιαζαν να διακόπτονται, το ENVINOW ανέβασε στροφές, αποδεικνύοντας 

ότι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων δεν επιτρέπει αναβολές. 

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

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

μας.  

Νίκος Γκολιόπουλος 
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Η Πάρος το πρώτο νησί της Ελλάδας χωρίς πλαστικά 

Της Θεοδώρας Ανδρικοπούλου 

 

Η Πάρος είναι το πρώτο νησί που εντάσσεται στο δίκτυο ‘’Clean Blue Paros’’ 

στο πλαίσιο του παγκόσμιου δικτύου ‘’Clean Blue Alliance’’, το οποίο στηρίζει 

την προσπάθεια των νησιών παγκοσμίως στην επίλυση του προβλήματος των 

πλαστικών απορριμμάτων από την πηγή, μέχρι την κατάληξή τους στη 

θάλασσα και στους ωκεανούς. Παράλληλα, σε συνεργασία με την εταιρεία 

κοινού συμφέροντος Common Seas, το Δήμο Πάρου και τη WATT, έχοντας 

παράλληλα και την υποστήριξη της WWF, επιχειρείται η Πάρος να γίνει το 

πρώτο νησί της Μεσογείου χωρίς πλαστικά απορρίμματα και παγκόσμιος 

πρωτοπόρος στον αγώνα εναντίον του πλαστικού στις θάλασσες. 

Η επιλογή της Πάρου έγινε με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Την τουριστική 

περίοδο του καλοκαιριού, όπου παρατηρείται αλματώδης αύξηση του 

πληθυσμού, τα απορρίμματα στην Πάρο αυξάνονται κατά 350%, ενώ ο ΧΥΤΑ 

είναι σχεδόν γεμάτος. Η πολυπλοκότητα της πρόκλησης των απορριμμάτων 

της Πάρου δίνει την ευκαιρία να διερευνηθούν και να αναπτυχθούν 

συστημικές λύσεις που μπορούν να αναπαραχθούν και να κλιμακωθούν και σε 

άλλα νησιά. Άλλα κριτήρια περιλαμβάνουν το ενδιαφέρον, τις υπάρχουσες 

υποδομές διαχείρισης απορριμμάτων της κοινότητας, την προσβασιμότητα, 

καθώς και τις τοπικές αρχές. 

Ο κ. Μάρκος Κωβαίος, Δήμαρχος Πάρου, δήλωσε: “Καλωσορίζω ένθερμα αυτή 

τη σημαντική συμφωνία -ορόσημο με τους Common Seas και τη WATT, 

στοχεύοντας στο να γίνει η Πάρος το πρώτο νησί της Μεσογείου χωρίς 

πλαστικά απορρίμματα. Το πρώτο μας βήμα, μεταξύ άλλων πρωτοβουλιών, θα 

είναι η εξάλειψη των πλαστικών καλαμακίων μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, πριν 
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την επίσημη απαγόρευση τους από την ΕΕ το 2021. Μας ενθαρρύνουν οι 

επιχειρήσεις που υποστηρίζουν το Clean Blue Paros, μειώνοντας τη χρήση 

πλαστικών και τα πλαστικά απορρίμματά τους, υιοθετώντας τις εναλλακτικές 

λύσεις, όπως επαναχρησιμοποιημένα κύπελλα και καλαμάκια από χαρτί ή 

μέταλλο. Προσβλέπουμε στην ενίσχυση της οικολογικής και περιβαλλοντικής 

συνείδησης στην Πάρο”. 

Η πρωτοβουλία του Clean Blue Alliance έχει σχεδιαστεί γύρω από το τρίπτυχο: 

Μελετώ, Παρεμβαίνω, Επηρεάζω. 

Το πρώτο στάδιο (“Μελετώ”) στοχεύει στον προσδιορισμό της ροής των 

απορριμμάτων για την κατανόηση του πλαστικού οικοσυστήματος της Πάρου. 

Κατά την υλοποίησή του εφαρμόζεται η στρατηγική μείωσης των πλαστικών. 

Πιο συγκεκριμένα, το πλάνο μείωσης πλαστικών (Plastic Drawdown) 

περιλαμβάνει ένα πλήρως ανεπτυγμένο εργαλείο αξιολόγησης πολιτικής, που 

επιτρέπει στις κυβερνήσεις να εντοπίζουν γρήγορα τις βασικές πλαστικές ροές 

απορριμμάτων, καθώς και τις πολιτικές για να σταματήσουν τη ροή της 

θαλάσσιας ρύπανσης. 

- Μοντελοποίηση του όγκου των πλαστικών απορριμμάτων μιας χώρας 
και της χρονικής μεταβολής του μέχρι το 2030 

- Χαρτογράφηση των διαδρομών των απορριμμάτων και εντοπισμός των 
σημείων διαρροής 

- Ανάλυση του αντικτύπου των βασικών πολιτικών 
- Χαρτογράφηση της διαδρομής προς τη δραστική μείωση των 

θαλάσσιων πλαστικών 

Παράλληλα, διεξάγεται συστηματικά επιτόπια έρευνα που περιλαμβάνει 

ερωτηματολόγια χρήσης και διάθεσης των πλαστικών από τους κατοίκους της 

Πάρου, τα αποτελέσματα των οποίων αξιοποιούνται για τον καθορισμό του 

όγκου και του τύπου των πλαστικών απορριμμάτων, καθώς και τον τρόπο 

‘ροής’ τους στο νησί ενώ, τέλος, γίνεται παρακολούθηση των θαλάσσιων 

απορριμμάτων από την οποία αναδεικνύονται τα κρίσιμα σημεία του νησιού. 

Το δεύτερο στάδιο της πρωτοβουλίας (“Παρεμβαίνω”) στηρίζεται στη 

δραστική μείωση του όγκου των πλαστικών μιας χρήσης, καθώς και τη 

βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υπόλοιπων πλαστικών απορριμμάτων. 

Στο πλαίσιο της δραστικής μείωσης των πλαστικών παρέχονται κίνητρα στις 

επιχειρήσεις εστίασης κ.α. προκειμένου να μειωθεί δραστικά ο όγκος 

πλαστικών αντικειμένων (σακούλες, καλαμάκια, μπουκάλια, συσκευασίες) και 

να αντικατασταθεί όσο το δυνατόν από εναλλακτικές πολλαπλών χρήσεων. 

Ακόμη, εφαρμόζονται κοινοτικά συστήματα ξαναγεμίσματος και 

επαναχρησιμοποίησης για τη μείωση της χρήσης πλαστικών φιαλών νερού 
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μιας χρήσης, μέσω της εγκατάστασης σταθμών αναπλήρωσης σε σχολεία και 

της παροχής σε όλα τα παιδιά του νησιού ενός μπουκαλιού νερού Clean Blue 

Paros, καθώς και μέσω της αύξησης της διανομής και χρήσης δημόσιων 

συστημάτων πόσιμου νερού. Άλλες δραστηριότητες περιλαμβάνουν τον 

καταμερισμό σχολικών πόρων και τη διοργάνωση επιμορφωτικών 

εκδηλώσεων, τη συνεργασία με εταιρείες μεταφορών για τη συμμετοχή των 

τουριστών πριν από την άφιξή τους στο νησί και τη διεξαγωγή εκστρατειών 

επικοινωνίας του Clean Blue Paros. 

Όσον αφορά στη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των υπόλοιπων πλαστικών 

απορριμμάτων έχει σχεδιαστεί και εφαρμόζεται πιλοτικά ένα σύστημα για τη 

χωριστή συλλογή διαφανών μπουκαλιών και δοχείων ποτών (από ΡΕΤ και ΡΡ) 

για την προώθηση της αύξησης της αξίας επαναχρησιμοποίησης του 

συγκεκριμένου υλικού. 

Οι πρακτικές που βρίσκονται σε εξέλιξη για το νησί της Πάρου σε συνδυασμό 

με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική για τα πλαστικά συνιστούν 

έναν καλό οιωνό για την ενεργοποίηση της δράσης και σε άλλα νησιά, αλλά 

και σε εθνικό επίπεδο, γενικότερα (“Επηρεάζω”). 

Άλλα νησιά της Ελλάδας που έχουν προάγει παρόμοιες πρωτοβουλίες είναι το 

νησί των Βόρειων Σποράδων, Αλόννησος, το οποίο βραβεύτηκε στην έκθεση 

τουρισμού της Στοκχόλμης (Stockholm’s Mediterranean Panorama) για τις 

βιώσιμες πρακτικές και πολιτικές που εφάρμοσε στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας “Αλόννησος χωρίς Πλαστικές Σακούλες”, καθώς και τα νησιά 

των Κυκλάδων Δονούσα και Σίκινος, τα πρώτα στην Ελλάδα στα οποία τα 

πλαστικά καλαμάκια αντικαταστάθηκαν με βιοδιασπώμενη εναλλακτική, 

ανοίγοντας το δρόμο και για άλλα νησιά να ακολουθήσουν παρόμοιες τακτικές 

κατά τα επόμενα έτη. 

Για όλους όσοι πρόκειται να φιλοξενηθούν στο πανέμορφο νησί της Πάρου 

είναι μία καλή ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί αυτής της καινοτόμας 

περιβαλλοντικής δράσης, αποφεύγοντας τη χρήση πλαστικών μίας χρήσης και 

προωθώντας τη συνετή διάθεση των απορριμμάτων συμβάλλοντας, έτσι, στη 

μείωση των πλαστικών απορριμμάτων και τη δημιουργία προδιαγραφών 

βιώσιμης ανάπτυξης και κυκλικής οικονομίας. 
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Collaborative x Circular Workshop στο Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

Της Χρυσάνθης Βερβενιώτη 

 

Πριν 3 εβδομάδες πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας workshop με θέμα Collaborative x Circular 

Economy, δηλαδή εργαστήριο Συνεργατικής και Κυκλικής Οικονομίας. 

Είχα την τύχη να παρευρεθώ και να καταγράψω τα πιο σημαντικά σημεία του 

3ωρου αυτού εργαστηρίου που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ESPON 

2020 και στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής 

συνοχής της ΕΕ για την ανάπτυξη και την συνεργασία, παρέχοντας δεδομένα, 

γνώσεις και πολιτικές στις δημόσιες αρχές σε όλα τα επίπεδα. Η μελέτη 

αξιοποιείται προς όφελος των κρατών μελών και εποπτεύεται από μία ομάδα 

4 Ευρωπαϊκών πόλεων, μίας περιφέρειας και ενός κράτους μέλους και 

συγκεκριμένα το Πόρτο ,τη Χάγη ,το Μαριμπόρ , το Πράτο, τη Φλάνδρα και την 

Ελλάδα. Όλοι συμμετέχουν στην Εταιρική Σχέση για την Κυκλική Οικονομία στο 

πλαίσιο του Αστικού Θεματολογίου (Urban Agenda). 

Το εργαστήριο το διεύθυνε ο κ. Βασίλης Λιόγκας και δύο εκπρόσωποι από τις 

εταιρίες shareNL και VVA ενώ το παρόν έδωσε ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Αραβώσης. Ως κυκλική οικονομία ορίζεται η 

επαναχρησιμοποίηση πόρων οι οποίοι έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο 

αλλά μπορούν να έχουν νέο κύκλο ζωής και νέα χρήση μέσω της ανακύκλωσης. 

Συνεργατική οικονομία είναι η οικονομία που προκύπτει μέσω της κοινωνίας 

και της συνεργασίας των ανθρώπων προκειμένου να επιτύχουν τον σκοπό τους 

με πιο οικονομικό και οικολογικό τρόπο. 

Τον λόγο είχε πρώτα ο κ. Λίογκας σύμφωνα με τον οποίο οι δύο αυτοί όροι 

αποτελούν στρατηγική για τον ανταγωνισμό της οικονομίας και αποσκοπούν 

στην ευημερία των πολιτών και στην βέλτιστη χρήση των πόρων, μέσω 

συνεργασίας και συλλογικότητας για επίτευξη του στόχου. Η Βελτιστοποίηση 

των πόρων συνδέεται με τουλάχιστον 7 από τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 
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ενώ προωθεί την κοινωνική συνοχή και ένταξη. Πρόκειται για νέα μοντέλα τα 

οποία δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και αξιοποιούν νέες πρακτικές μέσω 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας. Σήμερα υπάρχουν πράσινες και κυκλικές Δημόσιες 

Συμβάσεις και πρωτοβουλίες Δήμων όπως για παράδειγμα αυτή του Δήμου 

Βριλησσίων για επαναχρησιμοποίηση ρούχων τα οποία θα τοποθετούνται σε 

ειδικά διαμορφωμένες κρεμάστρες που θα αναδειχθούν μέσω διαγωνισμού. 

Όμως δεν αρκεί μόνο αυτό, η ελληνική κοινωνία πρέπει να μετασχηματιστεί σε 

μοντέλο χωρίς απόβλητα ενώ όσα υπάρχουν να επαναχρησιμοποιούνται. 

Ταυτόχρονα χρειάζεται να δημιουργηθούν ενεργειακές κοινότητες οι οποίες 

έχουν ήδη θεσπιστεί με βάση το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία». 

Στην συνέχεια τον λόγο πήρε ο κ. Αραβώσης επισημαίνοντας πως είναι 

απαραίτητη η εκμετάλλευση τεχνογνωσίας ειδικών καθώς και η προώθηση και 

διάκριση καινοτόμων ιδεών και start up. Επισήμανε ορισμένα δεδομένα όπως 

ότι η ανακύκλωση το 2020 πρέπει να φτάσει το 50%, ενώ είμαστε ακόμα στο 

18%, η απώλεια τροφίμων το 2030 πρέπει να μειωθεί κατά 50% και να 

αποφύγουμε το γεγονός πως μέχρι το 2050 τα 2/5 του πληθυσμού του κόσμου 

θα ζουν στις πόλεις. Ως δράσεις-στόχοι αποτελούν σύμφωνα με τον Γενικό 

Γραμματέα η υιοθέτηση πλαστικών μίας χρήσης, η εφαρμογή επιδοτήσεων για 

εταιρείες που προάγουν την κυκλική οικονομία, η χρηματοδότηση προτάσεων 

επεξεργασίας νερού και λυμάτων ,ενσωμάτωσης κριτηρίου οικολογικού 

σχεδιασμού προϊόντων, προσπάθειας αύξησης της διάρκειας ζωής προϊόντων 

και μείωσης της κλιματικής αλλαγής. Στόχος είναι να πραγματοποιηθούν τα 

παραπάνω και να εφαρμοστούν οι ήδη υπάρχουσες οδηγίες φυσικά μέσω 

κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας. 

Οι παρευρισκόμενοι χωρίστηκαν σε ομάδες και κατέγραψαν φορείς που 

προάγουν την κοινωνία και το περιβάλλον με εθελοντικές δράσεις ενώ έδωσαν 

συμβουλές για το μέλλον της χώρας και το τι χρειάζεται να αλλάξει. 

Σημειώθηκαν μερικά παραδείγματα φορέων-εταιρειών όπως ο KIPOS33, το 

Lifefood4Feed, η Sifnos Energy, το Compile Project και άλλα για να αποδείξουν 

στον κόσμο ότι τελικά υπάρχει ελπίδα και δεν πρέπει να αφήσουμε την 

τελευταία μας ευκαιρία, για να σώσουμε την κοινωνία μας και το περιβάλλον, 

να πάει χαμένη. Τέλος, άμα επιθυμείτε και είστε και εσείς μέλος-ιδρυτής 

κάποιου φορέα μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα που αφορά την 

κυκλική και συνεργατική οικονομία για να μετρηθούν οι κοινωνικές, 

περιβαλλοντικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις του και να ενισχύσετε 

την έρευνα. (https://www.collaborativexcircular.com/) Με αυτόν τον τρόπο 

και αυτά τα εργαστήρια μπορούν οι πολίτες να βοηθήσουν την χώρα τους να 

πάει ένα βήμα μπροστά. 
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Φύκια: η ενέργεια του αύριο 

Tου Περικλή Βραχάμη 

 

Όλοι περνάμε από όμορφες παραλίες της χώρας μας τις φθινοπωρινές και 

χειμωνιάτικες μέρες, διαπιστώνοντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα από 

αυτήν του καλοκαιριού. Πολλές από αυτές τις παραλίες, στον χώρο που 

βάζαμε την πετσετούλα μας και την ομπρέλα μας, έχουν κατακλυστεί από 

φύκια. Έχουμε σκεφτεί μήπως τα φύκια μπορούν να αποτελέσουν μια μορφή 

ενέργειας, εκτός από τη χρησιμότητά τους στους τομείς των τροφίμων και της 

υγείας; 

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, τα φύκια που αναπτύσσονται στις θάλασσες, 

αλλά και στα γλυκά νερά μπορούν να αποτελέσουν πηγή πράσινης ενέργειας, 

στην παραγωγή βιοκαυσίμων. Οι επενδύσεις στην έρευνα μεγάλων εταιρειών 

αποκαλύπτουν ότι τα φύκια ή αλλιώς άλγη θα αποτελέσουν, στο μέλλον, 

εναλλακτική λύση για την τροφοδότηση σπιτιών και οχημάτων. 

Τα άλγη μπορούν να καλλιεργηθούν παντού, αρκεί να εκτίθενται σε αρκετό 

ηλιακό φως. Παράλληλα, δεν χρειάζονται λίπασμα, αναπτύσσονται πολύ 

γρήγορα και ωριμάζουν σε έξι μήνες. Η Ελλάδα, μάλιστα, αποτελεί ιδανικό 

τόπο για την καλλιέργεια άλγεων, επειδή ακριβώς περιβάλλεται από θάλασσα, 

διαθέτει σε αφθονία γλυκά και υφάλμυρα νερά, έχει πολλές θερμές πηγές, ενώ 

η ηλιοφάνεια στη χώρα μας είναι μεγάλη. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι τα 

άλγη αναπτύσσονται και πολλαπλασιάζονται στο νερό, πράγμα που σημαίνει 

ότι δεν καταλαμβάνουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις. 

Σημαντικό είναι να επισημανθεί, ότι τα φύκια μετατρέπονται ευκολότερα σε 

καύσιμα, γιατί δεν διαθέτουν οζώδη λιγνίνη, ουσία η οποία αποτελεί εμπόδιο 

στην επίτευξη επίγειων βιοκαυσίμων που παράγονται από βιομάζα. 
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Δεδομένου ότι τα φύκια χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη το ατμοσφαιρικό 

διοξείδιο του άνθρακα, η προσέγγιση αυτή θα μείωνε δραστικά τις καθαρές 

εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, τα φύκια είναι πλούσια σε 

συστατικά, που περιλαμβάνουν φώσφορο και άζωτο, ουσίες που τις 

μετατρέπουν σε λιπίδια, ενώ οι υδατάνθρακες στα φύλλα τους, με την 

κατάλληλη επεξεργασία, μπορούν να μετατραπούν σε καύσιμα. 

Το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ επενδύει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο δολάρια 

σε έργα για την κατασκευή μεγάλων εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης φυκιών 

στη Χαβάη, με σκοπό την παραγωγή βιοκαυσίμων. Αν και έρευνες του 

αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών (NAS), έδειξαν ότι η παραγωγή 

βιοκαυσίμων από φύκια, σε μεγάλη κλίμακα, δεν είναι βιώσιμη με τα σημερινά 

δεδομένα, καθώς προϋποθέτει την κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων 

ενέργειας, νερού και θρεπτικών ουσιών, θεωρεί ότι δεν αποτελεί 

απροσπέλαστο εμπόδιο. Έχουν προταθεί και αναπτύσσονται στρατηγικές 

αντιμετώπισης για καθεμία από αυτές τις ανησυχίες. 

Οι καλλιέργειες φυκιών – άλγεων θα πρέπει να αρχίσουν από ερευνητές 

άμεσα. Η πρόσβαση σε μια νέα μορφή καύσιμης ύλης, σε ανταγωνιστική τιμή, 

μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες στην αγορά παραγωγής βιοκαυσίμου. Τα 

φύκια μπορεί άραγε να αποτελέσουν τον «μαύρο χρυσό» του μέλλοντος; 
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Η διάβρωση των Ελληνικών ακτών 

Του Νίκου Γκολιόπουλου 

 

Διανύουμε αυτές τις μέρες έναν ακόμη Αύγουστο, στην καρδιά του 

καλοκαιριού, χαιρόμαστε τις Ελληνικές θάλασσες και ακτές. Τα τελευταία 

χρόνια, γίνεται μία συντονισμένη προσπάθεια να τις διαφυλάξουμε κατά το 

δυνατόν, από ρύπους και απορρίμματα που συχνά είναι αποτέλεσμα της 

υπερφόρτωσης της Ελληνικής και Μεσογειακής ακτογραμμής κατά τους 

θερινούς μήνες. Το πρόβλημα δεν έχει αντιμετωπιστεί, αλλά προβάλλεται 

επαρκώς τα τελευταία χρόνια, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι διερχόμενοι 

παραθεριστές, από κάθε γωνιά του κόσμου, να προστατεύουν το φυσικό 

περιβάλλον. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, συγκεντρώνει ένα φαινόμενο των Ελληνικών 

ακτών, που δεν οφείλεται άμεσα στον άνθρωπο, η διάβρωσή, που μαστίζει τη 

χώρα μας. 

Η διάβρωση είναι μείζονος 

σημασίας ζήτημα για τη 

χώρα μας, αν αναλογιστεί 

κανείς ότι περιβάλλεται από 

πολύ μεγάλο μήκος ακτών, 

16.300 χιλιομέτρων, έχει 

την 9η μεγαλύτερη 

ακτογραμμή στον κόσμο, 

ενώ συγκριτικά με την 

επιφάνειά της και με το επι 

τοις εκατό ποσοστό ακτογραμμής/περιμέτρου (93%) κατατάσσεται στην 4η 

θέση μετά την Ισλανδία, τη Μ. Βρετανία και τη Νορβηγία. Η διάβρωση είναι 
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ένα φυσικό φαινόμενο, που συχνά προκαλεί κοινωνικά και οικονομικά 

προβλήματα, με την καταστροφή παράκτιων υποδομών και την υποβάθμιση 

τουριστικών περιοχών λόγω της απομείωσης ή απώλειας των ακτών.  

Ας δούμε όμως αναλυτικότερα, 

πως διαμορφώνεται το φαινόμενο 

της διάβρωσης. Στις ακτές και 

στους πυθμένες των παράκτιων 

περιοχών, αναπτύσσεται δράση 

κυματισμών και ρευμάτων. Αν οι 

ακτές είναι βραχώδεις (44% των 

ακτών), έχουν σταθερή μορφή που 

μεταβάλλεται στο πέρασμα των 

αιώνων με αργούς ρυθμούς, ενώ αν είναι αμμώδεις (παράκτιοι κρημνοί, 

παραλιακές ζώνες, πηλώδεις ακτές), αποτελούμενες από κυμαινόμενης 

κοκκομετρίας υλικά, υφίστανται έντονα την επίδραση των ρευμάτων και 

κυματισμών. Έτσι, δημιουργούνται μορφολογικές αλλοιώσεις, που μπορεί να 

συντελεστούν σε λίγες μόνο ώρες, ή ακόμα και σε διάστημα δεκαετιών. 

Οι κυματισμοί, συνιστούν τους βασικούς παράγοντες που προκαλούν την 

αποσταθεροποίηση των κόκκων και στη συνέχεια τα θαλάσσια ρεύματα 

αναλαμβάνουν τη μεταφορά σε μεγάλες οριζόντιες αποστάσεις. 

Οι διάφορες συνιστώσες που δρουν πάνω σε έναν κόκκο της επιφάνειας του 

πυθμένα είναι δυνατόν να δημιουργήσουν τις κατάλληλες δυναμικές 

συνθήκες αποκόλλησης των επιφανειακών κόκκων με αποτέλεσμα την έναρξη 

της διάβρωσης. 
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Μάλιστα, το πρόβλημα εντείνεται με την κλιματική αλλαγή, που μεταξύ άλλων, 

πλήττει και τα λιμενικά και παράκτια τεχνικά έργα, καθιστώντας απαραίτητο 

τον επανασχεδιασμό και την αναβάθμισή τους. 

Πιο αναλυτικά, η κλιματική αλλαγή, προκαλεί μεταβολή στη συχνότητα 

εμφάνισης και έντασης των ανέμων, διαταράσσοντας την υπάρχουσα 

δυναμική ισορροπία των φερτών, οδηγώντας σε έλλειμμα υλικού και 

διάβρωση. Ακόμη, με τη δράση μεγαλύτερου ύψους κυματισμών, κατά τη 

χειμερινή περίοδο, υπάρχει εντονότερη εγκάρσια μεταφορά ιζημάτων από τις 

ρηχές περιοχές στις πιο βαθιές περιοχές. 

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, που είναι αποτέλεσμα της τήξης των 

πάγων, διαταράσσει εκ νέου την ισορροπία που προαναφέρθηκε. 

Επιπροσθέτως, οι έντονες βροχοπτώσεις που αυξάνονται, επηρεάζουν τις 

διαβρώσεις των εδαφών της ενδοχώρας και συνεπώς και τη φυσική 

τροφοδότηση των ακτών με χερσογενές ίζημα, που πραγματοποιείται μέσω 

των ποταμών και των χειμάρρων. 

Τα αίτια της διάβρωσης, συνήθως εντοπίζονται στον συνδυασμό των 

παραπάνω παραγόντων, αλλά όχι μόνο. Η διάβρωση μπορεί να προκληθεί 

ακόμη, από αλλαγές στις διευθύνσεις των ανέμων σε μακροχρόνια βάση, ή και 

ανθρωπογενείς παράγοντες. Τέτοιοι παράγοντες, είναι η κατασκευή 

παράκτιων έργων χωρίς επαρκή ακτομηχανική μελέτη, η ανθρωπογενής 

μεταφορά παράκτιου υλικού για άλλες χρήσεις και η έντονη αστικοποίηση 

παράκτιων περιοχών. 

Η Ελλάδα σύμφωνα με το EUROSION(2004), έχει υποστεί διάβρωση κατά 

28,6%, ενώ η Κύπρος κατά 37,8%. Ακόμη, η εκτιμώμενη τρωτότητα των 

Ελληνικών ακτών σύμφωνα με τους Αλεξανδράκη και Πούλο (2010) 

παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη η προφύλαξη των ακτών μας από τη διάβρωση, 

ώστε να αποφευχθούν οι καταστροφές στις υποδομές της χώρας μας, αλλά και 

να διαφυλαχθεί ο τουρισμός, που τόσο συμβάλλει στην οικονομία μας. Τα 

μέτρα που μπορούν να ληφθούν είναι ποικίλα και μελετώνται κατά 

περίπτωση. 

Αρχικά, είναι ο περιορισμός των αιτίων που επιτείνουν την κλιματική αλλαγή 

και ο προσεκτικός σχεδιασμός των έργων στην παράκτια ζώνη. 

Ακολούθως, τα έργα προφύλαξης από την διάβρωση διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες, τα ήπια και τα σκληρά. Στα σκληρά έργα, περιλαμβάνονται οι 

βραχίονες που τοποθετούνται κάθετα στην ακτογραμμή, δημιουργούν μία νέα 

ισορροπία και μεταφορά ιζημάτων και προστατεύουν τη διάβρωση. Αυτή η 

λύση μπορεί να οδηγήσει και σε προβλήματα, όπως για παράδειγμα στην 

παραλία της Κατερίνης όπου η κατασκευή προβόλων οδήγησε σε υποβάθμιση 

της ποιότητας του νερού, λόγω της διακοπής της παράκτιας κυκλοφορίας και 

της απομόνωσης ευτροφικών μαζών. Ακόμη, σκληρές ακτομηχανικές λύσεις 

είναι η τοποθέτηση κυματοθραυστών (έξαλοι ή ύφαλοι) που συνήθως 

προκαλούν κοινωνικές αντιδράσεις και οι παράκτιοι τοίχοι, που δεν μπορούν 

πάντα να εφαρμοστούν. 

Στις ήπιες μεθόδους, περιλαμβάνεται η τεχνητή ανάπλαση της ακτής με άμμο 

(beach nourishment). Στη μέθοδο αυτή, απλά τροφοδοτείται η ακτή με άμμο 

που λαμβάνεται από άλλες ακτές όπου υπάρχει περίσσεια υλικού αλλά και 

από τη θάλασσα σε βάθη μεγαλύτερα των 15 μέτρων. Το υλικό τοποθετείται 

έτσι ώστε να επεκτείνεται η ακτή προς τη θάλασσα. Το ύψος που γίνεται η 

εναπόθεση του υλικού είναι της τάξης των 1-2 m πάνω από τη μέση στάθμη 

θάλασσας. Μετά την εναπόθεση της άμμου οι κυματισμοί θα διαμορφώσουν 

μια νέα κατάσταση “ισορροπίας”. Ήπια μέθοδος είναι και η αλλαγή της 

παράκτιας κλίσης που χρησιμοποιείται σπανιότερα. 

Συμπερασματικά, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι κρίσιμη η ολιστική 

αντιμετώπιση του φαινομένου της διάβρωσης, ως ένα σημαντικό τεχνικό, αλλά 

και κοινωνικοοικονομικό θέμα με μεγάλη επίδραση στον τουρισμό. Οι ακτές 

μας είναι ένας σπουδαίος φυσικός πόρος που διαθέτει η χώρα μας και η 

ομορφιά τους αποτελεί κίνητρο για εκατομμύρια ανθρώπους από όλη την 

υφήλιο, να επισκέπτονται τη χώρα μας ετησίως. Είναι χρέος μας λοιπόν, όταν 

χρειάζεται να παρεμβαίνουμε σε αυτές, να το κάνουμε με σύνεση και άριστη 

τεχνική προετοιμασία, ενώ όταν χρειάζεται να τις προστατεύουμε, να 

λειτουργούμε με αμεσότητα, επιλέγοντας την καλύτερη δυνατή λύση. 
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Νείλος: Πώς ένα φράγμα προκαλεί έριδες 

Tου Κωνσταντίνου Γλύνη 

 

Σχεδιασμένο να ηλεκτροδοτήσει εκατομμύρια νοικοκυριά στην Αιθιοπία και 

τις γύρω χώρες, το «Μεγάλο Φράγμα της Αιθιοπικής Αναγέννησης», που 

κατασκευάζεται στον Μπλε Νείλο, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από 

την Αίγυπτο και το Σουδάν, μέχρι και την απειλή ένοπλης επέμβασης. 

Η Αιθιοπία κατασκευάζει το «Μεγάλο Φράγμα της Αιθιοπικής Αναγέννησης», 

το οποίο όταν θα ολοκληρωθεί το επόμενο έτος, θα είναι το μεγαλύτερο έργο 

παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Αφρική. Η κατασκευή του 

ξεκίνησε το 2011 στον παραπόταμο Μπλε Νείλο, στα βόρεια Αιθιοπικά 

υψίπεδα, από τα οποία προέρχεται το 85% της ροής του Νείλου. Παρά την 

τεράστια σημασία του έργου για την κοινωνία της Αιθιοπίας, αυτό το μέγα-

φράγμα έχει προκαλέσει αντικείμενο διαμάχης μεταξύ της Αιθιοπίας και της 

Αιγύπτου, με το Σουδάν να είναι «μπλεγμένο» και αυτό. 

Γιατί το φράγμα έχει αποτελέσει αντικείμενο διένεξης; 

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται τα σχέδια της πλήρωσης του 

ταμιευτήρα του φράγματος, τα οποία, κατά την Αίγυπτο, επιτρέπουν στην 

Αιθιοπία τον έλεγχο της ροής του μακρύτερου ποταμού της Αφρικής. Τα 

υδροηλεκτρικά φράγματα δεν καταναλώνουν νερό για τη λειτουργία τους, 

αλλά ο ρυθμός, με τον οποίο η Αιθιοπία θα γεμίσει τον ταμιευτήρα θα 

επηρεάσει την ροή του κατάντη ποταμού. Όσο πιο αργά γεμίσει ο 

ταμιευτήρας, ο οποίος θα έχει πενταπλάσια έκταση από το λεκανοπέδιο της 

Αθήνας, τόσο μικρότερος θα είναι ο αντίκτυπος στις κατάντη περιοχές, οι 

οποίες βασίζονται στα νερά του ποταμού. 

https://www.envinow.gr/team
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Η Αιθιοπία θέλει να γεμίσει τον ταμιευτήρα μέσα σε 6 χρόνια. Σύμφωνα με τις 

δηλώσεις του υπουργού υδάτων της Αιθιοπίας Seleshi Bekele, ο ταμιευτήρας 

θα αρχίσει να γεμίζει από την επόμενη βροχερή περίοδο και η παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας θα ξεκινήσει σε περίπου ένα χρόνο από τώρα. Παρόλ’ 

αυτά, η Αίγυπτος έχει προτείνει μία δεκαετή περίοδο πλήρωσης του 

ταμιευτήρα. Αυτό σημαίνει ότι η ροή του ποταμού δεν θα μειωθεί δραματικά, 

ειδικά κατά την αρχική φάση πλήρωσης. 

Τριμερείς συνομιλίες μεταξύ της Αιγύπτου, του Σουδάν και της Αιθιοπίας 

σχετικά με τη διαχείριση της λειτουργίας του μεγάλου αυτού φράγματος δεν 

έχουν τελεσφορήσει εδώ και τέσσερα χρόνια, και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ασκούν το ρόλο του διαμεσολαβητή για την επίλυση του ζητήματος αυτού. 

Γιατί η Αίγυπτος αντιδρά τόσο έντονα; 

Η Αίγυπτος βασίζεται στον 

ποταμό Νείλο για την 

πρόσληψη του 85% περίπου 

του νερού, που χρησιμοποιεί. 

Έχει ισχυριστεί πολλές φορές 

στο παρελθόν ότι η σταθερή 

(με την έννοια της έλλειψης 

παρεμβάσεων) παροχή του 

Νείλου είναι ζήτημα επιβίωσης 

για τη χώρα, όπου υπάρχει σοβαρότατη λειψυδρία. 

Μία συνθήκη του 1929 (και μία μετέπειτα του 1959) δίνουν στην Αίγυπτου και 

το Σουδάν δικαιώματα για σχεδόν όλα τα νερά του Νείλου. Η συνθήκη αυτή, 

της αποικιοκρατικής εποχής, δίνει επίσης το δικαίωμα αρνησικυρίας (veto) 

στην Αίγυπτο για οποιοδήποτε έργο των ανάντη χωρών, που μπορεί να 

επηρεάσει τα δικαιώματά της στα νερά του Νείλου. 

Η Αιθιοπία ισχυρίζεται ότι δεν θα πρέπει να περιορίζεται από συνθήκες ηλικίας 

πολλών δεκαετιών και ξεκίνησε την κατασκευή του «Μεγάλου Φράγματος της 

Αιθιοπικής Αναγέννησης» στην έναρξη της Αραβικής Άνοιξης τον Μάρτιο του 

2011, χωρίς να συμβουλευτεί την Αίγυπτο. Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Abdul Fattah 

al-Sisi δήλωσε πρόσφατα ότι σε καμία περίπτωση η Αίγυπτος δεν θα είχε 

συνεναίσει στην κατασκευή του φράγματος αυτού, αν δεν είχε αποσπαστεί η 

προσοχή της από τις πολιτικές αναταράξεις. 

Θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει τη ναυσιπλοΐα στον ποταμό εάν η στάθμη 

υποχωρήσει σημαντικά, όπως επίσης και τις ζωές εκατομμύρια αγροτών, οι 

οποίοι στηρίζονται στο Νείλο για την άρδευση των καλλιεργειών τους. 
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Γιατί η Αιθιοπία θέλει ένα τόσο μεγάλο φράγμα; 

Το φράγμα κόστους 4 δισ. $ κατέχει πρωταρχικό ρόλο στα βιομηχανικά σχέδια 

της Αιθιοπίας. Όταν ολοκληρωθεί, εκτιμάται ότι θα έχει τη δυνατότητα να 

παράγει το τεράστιο μέγεθος των 6 GW ηλεκτρισμού. 

Η Αιθιοπία έχει σοβαρότατη έλλειψη εξηλεκτρισμού, με μόλις το 45% του 

πληθυσμού της να είσαι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. Η ενέργεια, που θα 

παράγεται από το φράγμα θα είναι τόσο πολλή, ώστε θα καλύπτεται το σύνολο 

του πληθυσμού της χώρας και επιπλέον θα εξάγεται το όποιο πλεόνασμα στις 

γειτονικές χώρες. 

Η αφρικανική χώρα βλέπει, επίσης, το φράγμα και ως θέμα κυριαρχίας. Το 

έργο αυτό δεν εξαρτάται από εξωτερική χρηματοδότηση και βασίζεται σε 

κρατικά ομόλογα και ιδιωτικά κεφάλαια για την αποπληρωμή του. Η χώρα 

είναι εξαιρετικά προσεκτική στο τι θεωρεί ως ξένη χρηματοδότηση στο 

συγκεκριμένο θέμα. 

Ποιος άλλος θα ωφεληθεί; 

Οι γειτονικές χώρες της Αιθιοπίας, μεταξύ των οποίων το Σουδάν, το Νότιο 

Σουδάν, η Κένυα, το Τζιμπουτί και η Ερυθραία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα είναι 

μεταξύ των ωφελημένων από το έργο αυτό. Πολλές από αυτές τις χώρες έχουν 

τεράστια ελλείμματα ενέργειας, με ότι αυτό συνεπάγεται για την πρόοδο του 

πληθυσμού τους. 

Για το Σουδάν θα υπάρχει επιπλέον το όφελος της σταθερότητας της ροής του 

Νείλου, η οποία θα επέλθει μετά την ολοκλήρωση του φράγματος. Έτσι, οι 

σοβαρές πλημμύρες που πλήττουν τη χώρα τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο θα περιοριστούν σημαντικά, με αποτέλεσμα να προστατευθούν 

τόσο καλλιέργειες, όσο και ανθρώπινες ζωές. 
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Εσύ Γνωρίζεις το Φαινόμενο των Θερμών Νησιών; 

Της Κατερίνας Γωγούσου 

 

Ένα Θερμό Νησί ή αλλιώς ένα Urban Heat Island (UHI) είναι μια αστική περιοχή 

η οποία λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων είναι σημαντικά θερμότερη 

από τις γύρω περιοχές της υπαίθρου. Το φαινόμενο διερευνήθηκε αρχικά και 

περιγράφηκε από τον Luke Howard στη δεκαετία του 1810, αν και δεν ήταν 

αυτός που θα ονόμαζε το φαινόμενο. Η διαφορά θερμοκρασίας είναι συνήθως 

μεγαλύτερη τη νύχτα από ό, τι κατά τη διάρκεια της ημέρας και είναι πιο 

εμφανής όταν οι άνεμοι δεν είναι ισχυροί. Το UHI είναι πιο αισθητό κατά τη 

διάρκεια του καλοκαιριού και του χειμώνα. 

Οι Αιτίες 

Η κύρια αιτία του φαινομένου προέρχεται πρωτίστως από την τροποποίηση 

των επιφανειών της γης και κατά δεύτερον από τη θερμότητα που παράγεται 

από τη χρήση ενέργειας (waste heat). Οι σκουρόχρωμες επιφάνειες 

απορροφούν σημαντικά περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία, γεγονός που 

καθιστά τις αστικές συγκεντρώσεις δρόμων και κτιρίων να θερμαίνουν 

περισσότερο από ότι προαστιακές και αγροτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της 

ημέρας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε αστικές περιοχές για 

πεζοδρόμια και στέγες, όπως το σκυρόδεμα και η άσφαλτος , έχουν σημαντικά 

διαφορετικές ιδιότητες θερμικού όγκου (συμπεριλαμβανομένης της θερμικής 

ικανότητας και της θερμικής αγωγιμότητας) και επιφανειακής ακτινοβολίας 

(εκπομπών και λευκαύγειας) από τις γύρω περιοχές της υπαίθρου. Αυτό 

προκαλεί μια αλλαγή στον ενεργειακό προϋπολογισμό της αστικής περιοχής, 

που συχνά οδηγεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες από ό, τι οι γύρω αγροτικές 

περιοχές. Ένας άλλος σημαντικός λόγος είναι η έλλειψη εξατμισοδιαπνοής (για 

παράδειγμα, λόγω έλλειψης βλάστησης) στις αστικές περιοχές. Η αμερικανική 

υπηρεσία δασών διαπίστωσε το 2018 ότι οι πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες 

χάνουν 36 εκατομμύρια δέντρα κάθε χρόνο. Με μια μειωμένη βλάστηση, οι 
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πόλεις χάνουν επίσης τη σκιά και την ευεργετική ψύξη του αέρα κατά την 

εξάτμιση των δένδρων. 

Οι αιτίες όμως του φαινομένου δεν περιορίζονται στα παραπάνω. Τα ψηλά 

κτίρια σε πολλές αστικές περιοχές παρέχουν πολλαπλές επιφάνειες για την 

αντανάκλαση και την απορρόφηση του ηλιακού φωτός, συμβάλλοντας στην 

αύξηση της θερμοκρασίας των αστικών περιοχών. Αυτό ονομάζεται 

"φαινόμενο αστικού φαραγγιού". Μια άλλη επίδραση των κτιρίων είναι η 

παρεμπόδιση του ανέμου, η οποία επίσης αναστέλλει την ψύξη και εμποδίζει 

τη διάχυση των ρύπων. Η κατανάλωση θερμότητας από τα αυτοκίνητα, τον 

κλιματισμό, τη βιομηχανία και άλλες πηγές συμβάλλει επίσης στο UHI. Τα 

υψηλά επίπεδα ρύπανσης στις αστικές περιοχές μπορούν επίσης να αυξήσουν 

το UHI, καθώς πολλές μορφές ρύπανσης αλλάζουν τις ραδιενεργές ιδιότητες 

της ατμόσφαιρας. Το UHI όχι μόνο αυξάνει τις αστικές θερμοκρασίες αλλά και 

αυξάνει τις συγκεντρώσεις του όζοντος, επειδή το όζον είναι αέριο 

θερμοκηπίου και ο σχηματισμός του επιτυγχάνεται με την αύξηση της 

θερμοκρασίας. 

Το Τόκιο, ένα παράδειγμα θερμού νησιού. Οι κανονικές θερμοκρασίες του 

Τόκιο ανεβαίνουν ψηλότερα από αυτές της γύρω περιοχής. 

Οι Επιπτώσεις 

Εκτός από τις επιπτώσεις στη θερμοκρασία όμως, τα UHI έχουν δευτερεύοντα 

αποτελέσματα στην τοπική μετεωρολογία, συμπεριλαμβανομένης της 

αλλαγής των τοπικών μοντέλων ανέμου, 

της ανάπτυξης σύννεφων και ομίχλης, της υγρασίας και των ποσοστών 

κατακρημνίσεων. Η πρόσθετη θερμότητα που παρέχεται από το UHI οδηγεί σε 

μεγαλύτερη κίνηση προς τα πάνω, η οποία μπορεί να προκαλέσει πρόσθετη 

δραστηριότητα βροχοπτώσεων. Τα ποσοστά αυξάνονται μεταξύ 48% και 116%. 

Μερικώς ως αποτέλεσμα αυτής της αύξησης της θερμοκρασίας, η μηνιαία 

βροχόπτωση είναι κατά 28% μεγαλύτερη. Ορισμένες πόλεις παρουσιάζουν 

συνολική αύξηση βροχόπτωσης 51%. Επιπλέον, το UHI δημιουργεί κατά τη 

διάρκεια της ημέρας μια τοπική περιοχή χαμηλής πίεσης όπου συγκεντρώνεται 

σχετικά υγρός αέρας από τον αγροτικό περίγυρό της, ενδεχομένως οδηγώντας 

σε πιο ευνοϊκές συνθήκες για σχηματισμό νέφους. 

Μια άλλη συνέπεια των αστικών θερμικών νησιών είναι η αυξημένη ενέργεια 

που απαιτείται για τον κλιματισμό και την ψύξη σε πόλεις που βρίσκονται σε 

συγκριτικά ζεστά κλίματα. Το Heat Island Group εκτιμά ότι το φαινόμενο 

θερμοπληξίας κοστίζει στο Λος Άντζελες περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια 

ετησίως σε ενέργεια. Αντίθετα, όσοι βρίσκονται σε ψυχρά κλίματα όπως η 

Μόσχα, η Ρωσία θα έχει λιγότερη ζήτηση για θέρμανση. Αντίθετα, όσοι 
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βρίσκονται σε ψυχρά κλίματα όπως η Μόσχα, η Ρωσία θα έχουν λιγότερη 

ζήτηση για θέρμανση. Ωστόσο, με την εφαρμογή στρατηγικών μείωσης των 

θερμών νησιών, υπολογίστηκαν σημαντικές ετήσιες καθαρές εξοικονομήσεις 

ενέργειας για τις βόρειες περιοχές όπως το Σικάγο, το Σαλτ Λέικ Σίτι και το 

Τορόντο. 

Τρόποι Μετρίασης 

Το φαινόμενο της θερμοπληξίας μπορεί να αντισταθμιστεί ελαφρώς 

χρησιμοποιώντας λευκά ή ανακλαστικά υλικά για την κατασκευή σπιτιών, 

οροφών, πεζοδρομίων και δρόμων, αυξάνοντας έτσι το συνολικό λευκαύγειας 

της πόλης. Σχετικά με την αποκατάσταση των άλλων πηγών του προβλήματος, 

η αντικατάσταση της σκουρόχρωμης στέγης από μια δροσερή οροφή 

κατασκευασμένη από ανακλαστικό υλικό όπως το βινύλιο μπορεί να 

αντανακλά τουλάχιστον 75 τοις εκατό των ακτίνων του ήλιου και να εκπέμπει 

τουλάχιστον το 70 τοις εκατό της ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται από 

το περίβλημα του κτιρίου. Οι ασφάλτινες οροφές (BUR), για λόγους σύγκρισης, 

αντανακλούν το 6% έως το 26% της ηλιακής ακτινοβολίας. 

Η χρήση ανοιχτόχρωμου σκυρόδεμα έχει αποδειχθεί αποτελεσματική καθώς 

αντανακλά έως και 50% περισσότερο φως από την άσφαλτο και να μειώνει τη 

θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Μια δεύτερη επιλογή είναι να αυξηθεί η 

ποσότητα της καλώς ποτισμένης βλάστησης. Αυτές οι δύο επιλογές μπορούν 

να συνδυαστούν με την υλοποίηση πράσινων στεγών. Οι πράσινες στέγες είναι 

εξαιρετικοί μονωτές κατά τη διάρκεια των θερμών καιρικών μηνών και τα φυτά 

δροσίζουν το περιβάλλον. Η ποιότητα του αέρα βελτιώνεται καθώς τα φυτά 

απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα με ταυτόχρονη παραγωγή οξυγόνου. 

Ένα υποθετικό πρόγραμμα "δροσερών κοινοτήτων" στο Λος Άντζελες έχει 

προβλέψει ότι οι αστικές θερμοκρασίες θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 

περίπου 3 °C (5 ° F) μετά τη φύτευση δέκα εκατομμυρίων δέντρων, την εκ νέου 

κατασκευή πέντε εκατομμυρίων σπιτιών και το βάψιμο του ενός τέταρτου των 

δρόμων με εκτιμούμενο κόστος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, προσφέροντας 

κατ 'εκτίμηση ετήσια οφέλη ύψους 170 εκατομμυρίων δολαρίων από το 

μειωμένο κόστος κλιματισμού και 360 εκατομμύρια δολάρια σε εξοικονόμηση 

ενέργειας σχετιζόμενη με το νέφος. 

Οι στρατηγικές μετριασμού περιλαμβάνουν: 

Λευκές στέγες: Η λευκή στέγη έχει γίνει μια κοινή στρατηγική για τη μείωση 

της επίδρασης των θερμών νησιών. Στις πόλεις υπάρχουν πολλές 

σκουρόχρωμες επιφάνειες που απορροφούν τη θερμότητα του ήλιου με τη 

σειρά του χαμηλώνοντας το albedo της πόλης. Οι λευκές στέγες επιτρέπουν 



 σελ. 20 

την υψηλή ηλιακή ανάκλαση και την υψηλή ηλιακή εκπομπή, αυξάνοντας το 

albedo της πόλης ή της περιοχής που εμφανίζεται το φαινόμενο. 

Πράσινες στέγες: Οι πράσινες στέγες είναι μια άλλη μέθοδος μείωσης του 

φαινομένου. Τα φυτά που βρίσκονται στην οροφή αυξάνουν το albedo και 

δροσίζουν το περιβάλλον. 

Φύτευση δέντρων σε πόλεις: Φύτευση δέντρων γύρω από την πόλη μπορεί να 

είναι ένας άλλος τρόπος για την αύξηση του albedo και τη μείωση του 

φαινομένου των θερμών νησιών. Συνιστάται να φυτέψετε φυλλοβόλα δέντρα 

επειδή μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη, όπως περισσότερη σκιά το 

καλοκαίρι και να μην εμποδίζουν τη ζεστασιά το χειμώνα. 

Πράσινοι χώροι στάθμευσης: Οι πράσινοι χώροι στάθμευσης χρησιμοποιούν 

επιφάνειες διαφορετικές από την άσφαλτο και τη βλάστηση για να 

περιορίσουν την επίδραση του θερμού νησιού. 

*Λευκαύγεια ή albedo = το μέτρο της ανακλαστικότητας μιας επιφάνειας ή 

ενός σώματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 σελ. 21 

Τι συμβαίνει με τους πάγους στα δύο ημισφαίρια; 

Της Τζένης Ελευθερίου 

 

Ένα ανησυχητικό φαινόμενα που παρατηρείται όλο και πιο έντονο τον 

τελευταίο καιρό είναι το ταχύτερο λιώσιμο των πάγων τόσο στο Βόρειο όσο 

και στο Νότιο ημισφαίριο. Η παράλληλη αυτή τήξη των πάγων, αν και οι 

επιστήμονες δεν γνωρίζουν πού ακριβώς οφείλεται, μπορεί μελλοντικά να 

επηρεάσει αρνητικά το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. 

Στην Αρκτική φέτος υπήρξε σημαντική πρόωρη τήξη των πάγων λόγω κυρίως 

των χαμηλών επιπέδων χιονοπτώσεων που έπεσαν στις αρχές του έτους. Τη 

σοβαρότητα της κατάστασης απεικονίζει η πλέον διαδεδομένη φωτογραφία 

που τράβηξε ο Στέφον Αλσών, φωτογράφος του Κέντρου για τους Ωκεανούς 

και τον Πάγο του Δανέζικου Μετεωρολογικού Ινστιτούτου στις 13 Ιουνίου. Στη 

φωτογραφία απεικονίζονται σκύλοι στο φιόρδ Inglefield Bredning στη 

Γροιλανδία να σέρνουν έλκηθρο μέσα στο νερό, η στάθμη του οποίου έφτανε 

μέχρι τα γόνατα τους. Φέτος παρατηρήθηκε τα νωρίτερο και ταυτόχρονα το 

μαζικότερο λιώσιμο των πάγων. Σε περιοχές που καλύπτουν το 40% της 

Γροιλανδίας παρατηρήθηκε απώλεια πάγων η οποία ανέρχεται σε 2 

γιγατόνους, μόνο σε μία ημέρα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο λίγο χιόνι που 

έπεσε κατά αυτό το έτος στη Γροιλανδία με αποτέλεσμα την ύπαρξη λεπτού 

στρώματος νέου χιονιού. Όσο λεπτότερο είναι το στρώμα χιονιού, τόσο 

ταχύτερα λιώνει, με αποτέλεσμα να αποκαλύπτεται παλαιότερο χιόνι και 

πάγος. Ωστόσο, τα παλαιότερα στρώματα, καθώς είναι πιο σκούρα, 

απορροφούν μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας με συνέπεια την 

ταχύτερη τήξη τους. Λιώσιμο των πάγων της Αρκτικής συνεπάγεται αύξηση της 

στάθμης των θαλασσών της τάξης των 7 μέτρων. Βέβαια, ακόμα απέχουμε 
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αρκετά από ένα τέτοιο γεγονός, παρόλο που το στρώμα πάγου τήκεται 

ταχύτερα από όσο εκτιμάται από τους επιστήμονες. 

Παρόμοιες, αλλά ίσως πιο ραγδαίες, είναι οι αλλαγές στο νότιο ημισφαίριο, 

στην Ανταρκτική. Από το 2014 και μετά, παρατηρείται ταχύτατο λιώσιμο των 

πάγων. Μάλιστα ο ρυθμός αυτός, σε σχέση με τον αντίστοιχο ρυθμό τήξης των 

πάγων στην Αρκτική, είναι έως και 3 φορές μεγαλύτερος, αφού τα τελευταία 4 

χρόνια, στην Ανταρκτική έλιωσαν τόσοι πάγοι όσοι λιώνουν στην Αρκτική σε 

34 χρόνια. Οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν την ακριβή αιτία αυτής της ταχύτατης 

συρρίκνωσης. Δεν είναι σίγουροι για το αν πρόκειται για μια νέα τάση ή αν η 

τήξη αυτή είναι επακόλουθο της κλιματικής αλλαγής. 

Κάθε χρόνο οι πάγοι στην Ανταρκτική έχουν την τάση να αυξάνονται το 

χειμώνα και μειώνονται το καλοκαίρι. Από αυτή τη φυσική εποχιακή 

αυξομείωση σημειωνόταν τελικά μια αύξηση των πάγων για αρκετά χρόνια, με 

τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται το 2014 – χρονιά ορόσημο, αφού από 

εκεί και μετά άρχισε η μειωτική τάση μέχρι και σήμερα. Παρόμοια μείωση στην 

έκταση των θαλάσσιών πάγων είχε σημειωθεί και το 1970, χωρίς ωστόσο αυτή 

να είναι μόνιμη. Πιθανά αίτια αυτής της νέας μειωτικής τάσης θεωρούνται ότι 

είναι οι μεταβολές στους ανέμους, η τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο Ελ 

Νίνιο, καθώς αυτά επιδρούν στους πάγους. 

Το λιώσιμο των πάγων στους Πόλους σε συνδυασμό με τα κύματα καύσωνα 

που καταγράφονται τις τελευταίες μέρες σε διάφορες περιοχές του πλανήτη 

με αποκορύφωμα την Αλάσκα, όπου το θερμόμετρο κατέγραψε θερμοκρασία 

32 βαθμών Κελσίου στην πρωτεύουσα, υποδεικνύουν πως κάτι στον πλανήτη 

δε λειτουργεί σωστά. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται άλλα περισσότερο και 

άλλα λιγότερο σε ανθρωπογενή αίτια. Πλέον, οι συνέπειες από την κλιματική 

αλλαγή έχουν εισχωρήσει για τα καλά στην καθημερινότητα μας. Η υιοθέτηση 

μια νέας στάσης προσανατολισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη και στο σεβασμό 

προς το περιβάλλον είναι εδώ και καιρό, αλλά ακόμα περισσότερο στην εποχή 

μας, μονόδρομος. 
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Γνωρίζοντας τους φορτιστές αυτοκινήτων 

Του Δημήτρη Ζάρρα 

 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας των αυτοκινήτων και των μπαταριών έχει 

καταστήσει πλέον την ηλεκτροκίνηση μια απτή πραγματικότητα, η οποία 

αλλάζει ριζικά τα δεδομένα της αυτοκίνησης. Η αντιμετώπιση των μεγάλων 

περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων, που συνδέονται με την 

κλιματική αλλαγή και την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα δημιουργεί νέες 

συνθήκες για την αυτοκινητοβιομηχανία, αλλά και για την καθημερινότητα 

μας. Η ηλεκτρική ενέργεια, όπως και τα υπόλοιπα εναλλακτικά καύσιμα 

κερδίζουν συνεχώς έδαφος. 

Όσο εξαπλώνονται και εξελίσσονται τα ηλεκτρικά οχήματα, τόσο περισσότερο 

ο ανεφοδιασμός τους καθίσταται από σημείο προβληματισμού για τους 

οδηγούς, σε σημείο υπεροχής τους έναντι των αυτοκινήτων με κινητήρα 

εσωτερικής καύσης. Το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας εξασφαλίζει την ευρύτερη 

δυνατή διαθεσιμότητα πηγών ανεφοδιασμού, ενώ η τεχνολογία καθιστά τη 

φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων εκτός από προσιτή και μια εξαιρετικά απλή 

και εύκολη διαδικασία. 

Η οικιακή φόρτιση του οχήματος με το καλώδιο που συνήθως δίνεται μαζί με 

το αυτοκίνητο και συνοδεύεται από ένα κουτί για την επικοινωνία με το όχημα 

(mode 2), μπορεί να γίνει σε περίπτωση ανάγκης και από μια απλή πρίζα, που 

πρέπει να διαθέτει όμως κάποιες ελάχιστες προδιαγραφές (π.χ. ξεχωριστή 

γραμμή με δική της ασφάλεια στον πίνακα χαμηλής τάσης). Στην περίπτωση 

της χρήσης μιας οικιακής πρίζας τύπου σούκο, μια πλήρης επαναφόρτιση 

άδειας μπαταρίας από μια συνηθισμένη μονοφασική παροχή, όπως αυτές που 

υπάρχουν στις περισσότερες οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μπορεί να 

διαρκέσει από 9 έως 11 ή και περισσότερες ώρες αναλόγως και του τύπου του 
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αυτοκινήτου και της χωρητικότητας των μπαταριών του. Για ταχύτερη φόρτιση 

συστήνεται η εγκατάσταση μιας ειδικής συσκευής φόρτισης με ενσωματωμένο 

σύστημα ελέγχου και προστασίας (mode 3), που αναλόγως της διαθέσιμης 

ισχύος και έντασης (16 Α ή 32 Α) και του μοντέλου του αυτοκινήτου, μπορεί να 

επαναφορτίσει πλήρως τις μπαταρίες ενός ηλεκτρικού οχήματος από 30% έως 

70% ταχύτερα από ότι με τη χρήση μιας απλής πρίζας. 

Οι συσκευές ημιταχείας φόρτισης που τοποθετούνται σε κοινόχρηστα σημεία, 

όπως σε πεζοδρόμια, οργανωμένους χώρους στάθμευσης, super markets 

κ.λ.π., είναι ειδικές συσκευές που παρέχουν εναλλασσόμενο ρεύμα με ισχύ 

από 3,7 kW έως 22 kW. Με την Οδηγία 2014/94 ΕΕ, που ενσωματώθηκε και 

στο Ελληνικό δίκαιο με το Ν.4439/2016, καθιερώθηκε ως κοινό Ευρωπαϊκό 

σταντάρ ρευματοδέκτη το πρότυπο πρίζας EN62196–2 τύπου 2 για όλους τους 

δημόσια προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης στις χώρες της ΕΕ. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις κοινόχρηστων φορτιστών ο ανεφοδιασμός γίνεται 

με καλώδιο σύνδεσης, που διαθέτει το ίδιο το όχημα για να συνδέεται με 

κοινόχρηστους φορτιστές. Μια πλήρης επαναφόρτιση άδειας μπαταρίας σε 

κοινόχρηστους σταθμούς ημιταχείας φόρτισης διαρκεί από 1 έως 5 ώρες, 

αναλόγως του τύπου του αυτοκινήτου και της έντασης ρεύματος του φορτιστή. 

Οι σταθμοί ταχυφόρτισης παρέχουν είτε συνεχές ρεύμα (DC) έντασης ως 50 

kW σήμερα και έως 150 kW πολύ σύντομα, είτε και εναλλασσόμενο (AC) με 

ισχύ έως 44 kW για οχήματα που διαθέτουν ενσωματωμένο ταχυφορτιστή. 

Μια επαναφόρτιση σε ποσοστό 85% – 90% της μπαταρίας διαρκεί από 25΄ έως 

45΄ ανάλογα και με τον τύπο του οχήματος, τη χωρητικότητα των μπαταριών 

του και την εξωτερική θερμοκρασία. Προϋπόθεση της ταχυφόρτισης είναι η 

ύπαρξη αντίστοιχης δυνατότητας του οχήματος, ενώ στις περιπτώσεις των 

ταχυφορτιστών συνεχούς ρεύματος το καλώδιο με το αντίστοιχο βύσμα είναι 

πάντοτε ενσωματωμένα στο σταθμό ταχυφόρτισης. Υπάρχουν δύο βασικά 

πρότυπα βύσματος και συστήματος ταχυφόρτισης με συνεχές ρεύμα. Το 

πρότυπο CHAdeMO το οποίο έχει υιοθετηθεί από τις Nissan, Citroen, ΚΙΑ, 

Mitsubishi και Peugeot και το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετικό ρευματοδέκτη 

στο αυτοκίνητο από αυτόν που διαθέτει για τη φόρτιση με εναλλασσόμενο 

ρεύμα. Το πρότυπο CCS (Combo) που υιοθετήθηκε από τις εταιρείες 

Volkswagen, BMW, Ford, Audi, Chevrolet και Mercedes και το οποίο 

χρησιμοποιεί τον ίδιο ρευματοδέκτη ο οποίος χρησιμοποιείται και για τη 

φόρτιση με εναλλασσόμενο ρεύμα. Το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει σε όλη 

την ΕΕ προβλέπει ότι οι σταθμοί ταχυφόρτισης πρέπει να είναι εφοδιασμένοι 

οπωσδήποτε με βύσμα σύμφωνα με το πρότυπο CCS, επιτρέποντας όμως 

παράλληλα και την ύπαρξη βύσματος σύμφωνα με το προτύπο CHAdeMO ή 

της ταχυφόρτισης με εναλλασσόμενο ρεύμα. 
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Είναι δεδομένο πως δεν υπάρχει επάρκεια ρεύματος αν ξαφνικά μέσα σ’ ένα 

βράδυ βρισκόμασταν όλοι με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Από την άλλη, η χρήση 

ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου έχει νόημα μέσα στην πόλη για πολλούς λόγους. 

Πρώτα απ’ όλα η μηδενική εκπομπή ρύπων εκεί που κινείται. Δευτερευόντως 

η άνεση χάρη στη σταθερή ροπή ηλεκτροκινητήρα και στην απουσία μειωτήρα 

στροφών (κιβώτιο ταχυτήτων). Τέλος η παντελή απουσία κραδασμών 

θορύβων. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα προσφέρουν υψηλά επίπεδα άνεσης μέσα 

στην πόλη, σε σημείο που όσοι τα χρησιμοποιούν να μη θέλουν να ακούσουν 

ξανά για συμβατικά οχήματα. 

To Ελληνικό δίκτυο φόρτισης πλέον ξεκινά να καλύπτει τις ανάγκες, τόσο των 

οδηγών που θέλουν να συνδυάσουν τη στάθμευση του αυτοκινήτου τους με 

το γρήγορο και ασφαλή ανεφοδιασμό του από σταθμούς ημιταχείας φόρτισης, 

όσο και αυτών που αναζητούν να φορτίσουν το όχημα τους εντός ολίγων 

λεπτών, σε ένα σταθμό ταχυφόρτισης, προκειμένου να συνεχίσουν αμέσως 

μετά την πορεία τους. Ο αριθμός των σταθμών φόρτισης αυξάνεται διαρκώς 

με στόχο να ανταποκριθεί στις προσδοκίες όλων όσων χρησιμοποιούν 

ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή σχεδιάζουν στο μέλλον να το χρησιμοποιήσουν. 

Ωστόσο, ανακύπτουν κάποια ερωτήματα, που προβληματίζουν σχετικά με τις 

δυνατότητες φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στον Ελλαδικό χώρο. 

Ένα πρώτο πρόβλημα υφίσταται δεδομένων των συνθηκών κατοικίας στην 

Ελλάδα. Τα μισά νοικοκυριά διαμένουν σε πολυκατοικίες, οι περισσότερες από 

αυτές δε διαθέτουν χώρους στάθμευσης ή πυλωτές από όπου μπορεί να γίνει 

ευκολότερα η τροφοδοσία ενός αυτοκινήτου. Η αλήθεια είναι, πως δεν είναι 

μόνο η Ελλάδα με αυτά τα χαρακτηριστικά κατοικίας. Σημειώνεται πως το 90% 

των επαναφορτίσεων γίνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας, όπου το αυτοκίνητο 

είναι συνήθως σταθμευμένο. 

Ένα δεύτερο πρόβλημα έγκειται στο είδος φόρτισης, μεταξύ και αυτών που 

προαναφέρθηκαν παραπάνω. Εν γένει, δεν ενδείκνυται η φόρτιση από μια 

οικιακή πρίζα. Καταρχάς, η τεχνολογία των μπαταριών ιόντων λιθίου απαιτεί 

λογισμικό επικοινωνίας με τη μπαταρία. Επιπλέον, χρειάζεται προσαρμογή της 

ισχύος και των κύκλων φόρτισης, σε αυτό που ζητάει το όχημα ανάλογα το 

επίπεδο φόρτισης τη δεδομένη στιγμή. 

Σε αριθμό κυκλοφορούντων οχημάτων και σε αναλογία στο στόλο και στη 

διείσδυση η Ελλάδα είναι πολύ πίσω από την Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και στις 

υποδομές. Η Ε.Ε. υποστηρίζει ότι κάθε 10 οχήματα πρέπει να υπάρχει ένα 

σημείο δημόσιας φόρτισης. Δεν μπορεί σήμερα κάποιος να κάνει μεγάλο 

ταξίδι στη χώρα μας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, εκτός αν έχει ένα Tesla. 
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Η δημιουργία ενός σταθμού φόρτισης είναι πιο εύκολη από ότι η δημιουργία 

ενός πρατηρίου υγρών καυσίμων. Οι φορτιστές έχουν διάφορες κατηγορίες. 

Αν μιλάμε για συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος κοστίζει από 1000 € ή και 

λίγο παραπάνω ανάλογα τις προδιαγραφές. Αν μιλάμε για φορτιστή συνεχούς 

ρεύματος που κάνει ταχυφόρτιση, πράγμα που είναι πιο χρήσιμο στο εθνικό 

δίκτυο, τότε το κόστος ανεβαίνει. Ούτως ή άλλως μέσα στην πόλη δε 

χρειάζεται ταχυφόρτιση. Ο μέσος χρήστης κάνει καθημερινά περίπου 50 km, 

ενώ η αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων φτάνει σήμερα τα 300 km. Οπότε 

μπορεί να γίνει φόρτιση κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

Τέλος, προκύπτει το ζήτημα, αν η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια της χώρας 

επαρκεί και για την φόρτιση 8 εκ. οχημάτων. Οι μπαταρίες είναι ευέλικτα 

φορτία. Μπορείς να αυξήσεις τις δυνατότητες του δικτύου, αξιοποιώντας τις 

μπαταρίες για να καλύψεις τα peak του δικτύου. Αν υπάρχουν αξιόπιστες 

λύσεις στην αποθήκευση ενέργειας δε θα υπάρχει πρόβλημα. Αυτό θα αλλάξει 

εντελώς το ενεργειακό τοπίο, εφόσον έχουμε το κατάλληλο ποσό μπαταριών 

να αποθηκεύσουμε ενέργεια. 
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Πώς τα απόβλητα συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και την 

προστασία του περιβάλλοντος 

Του Λεωνίδα Θεοδωρόπουλου 

 

Παρόλο που τα απόβλητα ενδέχεται να είναι ένα δυσάρεστο βάρος για την 

δημόσια υγεία και το περιβάλλον , μπορούν υπό συνθήκες να θεωρηθούν μία 

πολύτιμη και μη αξιοποιημένη πηγή οργανικών υλών και χρήσιμων 

συστατικών. Η εν λόγω εκμετάλλευση μπορεί να επιφέρει μεγάλα 

πλεονεκτήματα στον τομέα της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Η συνεχής 

αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση 

αποβλήτων στα μεγάλα αστικά κέντρα μέρος των οποίων καταστρέφονται είτε 

με καύση είτε με υγειονομική ταφή, με σκοπό την αποσύνθεση τους με την 

πάροδο του χρόνου. Η δημιουργία υποδομών αξιοποίησης αποβλήτων σε 

κάθε χώρο συγκέντρωσης είναι απαραίτητη για την μείωση του 

περιβαλλοντικού αντίκτυπου. 

Η σημαντικότερη μορφή εκμετάλλευσης αποβλήτων είναι η χρήση τους για την 

παραγωγή βιοαερίου , το οποίο αποτελεί μία καθαρή και ανανεώσιμη πηγή 

ενέργειας. Τα ανθρώπινα απόβλητα περιέχουν μεγάλο ποσοστό μεθανίου το 

οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Η εξαγωγή του από τα απόβλητα απαιτεί την 

συγκέντρωση τους σε αντιδραστήρα όπου αναμιγνύεται υπό πίεση με νερό και 

θερμαίνεται σε υψηλές θερμοκρασίες. Το αποτέλεσμα της διεργασίας αυτής 

είναι η αεριοποίηση του μεθανίου , το οποίο συλλέγεται από απορροφητήρες 

στο πάνω μέρος του δοχείου. Τα πλεονεκτήματα του βιοαερίου είναι 

πολλαπλά . Αρχικά είναι δυνατόν να αντικαταστήσει το φυσικό αέριο ως 

καύσιμο μηχανών εσωτερικής καύσης καθώς η καύση του παράγει σημαντικά 
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χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα η μέθοδος 

παραγωγής του είναι φυσική καθώς και εξαιρετικά οικονομική και δεν απαιτεί 

ηλεκτρική ενέργεια, αυξάνοντας έτσι σημαντικά τον συνολικό βαθμό 

απόδοσης του δικτύου. Συνολικά το μεγαλύτερο πλεονέκτημα είναι η μείωση 

της συγκέντρωσης των αποβλήτων που η αποσύνθεση τους παράγει τοξικές 

ουσίες που εγχύονται στο έδαφος και εισχωρούν στο σύστημα ύδρευσης , 

θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία των γύρω περιοχών. 

 

Μία άλλη , όχι τόσο γνωστή , πηγή εκπομπών αερίων που δυσχεραίνουν το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 

Σκοπός τους είναι η απομάκρυνση ρύπων και τοξικών ουσιών από τα λύματα 

προκειμένου το φιλτραρισμένο νερό να επιστρέψει στον περιβάλλον. Η 

επεξεργασία αυτή όμως έχει ως παράγωγα νιτρικά οξείδια και οξείδια του 

άνθρακα που απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα. Μία νέα μέθοδος μείωσης 

του φαινομένου αυτού είναι η εκμετάλλευση ενός είδους βακτηρίων , γνωστά 

ως μωβ βακτήρια. Τα βακτήρια αυτά είναι φωτοτροφικά, δηλαδή παράγουν 

την ενέργεια που χρειάζονται μέσω της φωτοσύνθεσης. Σε αντίθεση όμως με 

τα φυτά, τα βακτήρια αυτά χρειάζονται υπέρυθρο φως ως πηγή ενέργειας για 

τον μεταβολισμό τους. Το πιο αξιοσημείωτο όμως προσόν τους είναι ότι έχουν 

την δυνατότητα να εκτελέσουν μια πληθώρα μεταβολικών διεργασιών. 

Μετά από πειράματα , επιστήμονες κατάφεραν να επηρεάσουν τον 

μεταβολισμό τους , αυξάνοντας την τον ρυθμό απορρόφησης διοξειδίου του 

άνθρακα προκειμένου να παράγουν υδρογόνο. Το υδρογόνο αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό στην πράξη 

σημαίνει ότι είναι δυνατή η παραγωγή ενέργειας με μηδενικό αποτύπωμα 

άνθρακα. Τα λύματα που επεξεργάζονται στους σταθμούς αυτούς έχουν 

μεγάλη περιεκτικότητα σε αυτά τα βακτήρια, δημιουργώντας έτσι ιδανικές 

συνθήκες για την αξιοποίηση τους. Οι πιο πρόσφατες εκτιμήσεις προβλέπουν 
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ότι ένας μεσαίου μεγέθους σταθμός επεξεργασίας λυμάτων μέσω του 

παραγόμενου υδρογόνου να ικανοποιήσει τις ενεργειακές του ανάγκες καθώς 

και τις ανάγκες 40-100 σπιτιών. Μελλοντικός στόχος είναι η ενσωμάτωση της 

διεργασίας αυτής σε όλες τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων. 
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Ο Κορωνοϊός από ψηλά 

του Χρήστου Καλαντζή 

 

Στην ένατη εβδομάδα βρίσκεται ο πλανήτης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. 

Βλέπουμε την Κίνα, το μέρος από όπου ξεκίνησε, να έχει πλέον ξεπεράσει τον 

κίνδυνο, πολλές άλλες χώρες ευρωπαϊκές και μη να βρίσκονται σε δύσκολη 

θέση και την γειτόνισσα Ιταλία να μετρά αδιανόητους αριθμούς κρουσμάτων 

και νεκρών, όπως και η Ισπανία. Το σύστημα υγείας των τελευταίων έχει εδώ 

και καιρό γονατίσει, με το ανθρώπινο δυναμικό και τις ηρωικές του 

προσπάθειες να το κρατούν από το να μην πέσει τελείως. Στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, και συγκεκριμένα στην Νέα Υόρκη, τα πράγματα αποκτούν επίσης 

τραγικό χαρακτήρα με το πέρασμα των ημερών και με την Νέα Υόρκη να 

χαρακτηρίζεται ως η νέα Γουχάν. Οι άνθρωποι παραμένουν κλειστοί σε 

"καραντίνα" με την ανθρώπινη δραστηριότητα να έχει "εξαφανιστεί" από τα 

αστικά ή μη αστικά κέντρα στα περισσότερα μέρη του πλανήτη. Τι θα βλέπαμε 

εάν είχαμε την δυνατότητα να παρατηρήσουμε την κατάσταση από ψηλά; Ή 

μήπως υπάρχει αυτή η δυνατότητα τελικά και έχουμε ήδη δει; 

Μέσω της τηλεπισκόπησης οι επιστήμονες, και όχι μόνο, έχουν την 

δυνατότητα να παρατηρούν πλέον τον πλανήτη από ψηλά μέσω δορυφόρων. 

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης “Copernicus EU” τις 

τελευταίες ημέρες έχει μοιραστεί μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης του 

πολλές εικόνες που αφορούν την τρέχουσα κατάσταση και δεν περιορίστηκε 

μόνο σε απλές και όμορφες εικόνες όπως έκανε για παράδειγμα και χθες. 

Συγκεκριμένα, την ημέρα της εθνικής μας εορτής μέσω των επίσημων 

λογαριασμών του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρόγραμμα Copernicus 

EU μας ευχήθηκε για την γιορτή της απελευθέρωσης της 25ης Μαρτίου, 

δημοσιεύοντας μία όμορφη εικόνας της χώρας από ψηλά αλλά και σπάνια 

ταυτόχρονα λόγω της καθολικής απουσίας συννεφιάς. 
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Συνεχίζοντας, τελευταία γίνεται αρκετή συζήτηση για τις αλλαγές στα νερά της 

Βενετίας και έτσι το πρόγραμμα Copernicus μοιράστηκε με το κοινό δύο 

εικόνες της. Η πρώτη εικόνα απεικονίζει την Βενετία τον Φεβρουάριο και η 

δεύτερη εικόνα απεικονίζει την Βενετία τον Μάρτιο. Όπως οι ίδιοι οι κάτοικοι 

αναφέρουν, τα νερά φαίνονται όντως καθαρότερα καθώς πλέον κάποιος 

μπορεί να διακρίνει τους ύφαλους. Ακόμη, όπως παρατηρούν οι ίδιοι, η ροή 

των υδάτων είναι λιγότερο τυρβώδης και η κυκλοφορία των πλεούμενων έχει 

μειωθεί σημαντικά. Οι δύο εικόνες παρατίθενται στην συνέχεια για 

περισσότερη παρατήρηση. Εσείς παρατηρείτε κάτι ακόμη; 

Επιπλέον, δεδομένα από τον δορυφόρο Copernicus Sentinel-5P δείχνουν ότι οι 

εκπομπές διοξειδίου του αζώτου NO2 μειώθηκαν στην Ιταλία και ειδικά στο 

βόρειο τμήμα. Η πτώση φαίνεται να οφείλεται στην καραντίνα που βρίσκεται 

η χώρα για την καταπολέμηση του COVID-19. 

Το παρακάτω βίντεο παρουσιάζει τη διακύμανση των εκπομπών διοξειδίου 

του αζώτου στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη από την 1η Ιανουαρίου 

2020 έως τις 11 Μαρτίου 2020, με βήμα περίπου 10 ημερών. 

Ο Claus Zehner, διευθυντής αποστολής του Copernicus Sentinel-5P του ESA, 

σημείωσε ότι: "Παρόλο που θα μπορούσαν να υπάρξουν μικρές διακυμάνσεις 

των δεδομένων λόγω της κάλυψης των σύννεφων και της αλλαγής του καιρού, 

είμαστε πολύ σίγουροι ότι η μείωση των εκπομπών που μπορούμε να δούμε 

συμπίπτει με το κλείδωμα της Ιταλία προκαλώντας λιγότερες μεταφορές και 

βιομηχανικές δραστηριότητες ". 
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Ενέργεια, πετρέλαιο και οι πόλεμοι τιμών 

Του Γεώργιου Καρακατσάνη* 

 

Ενέργεια και Πολιτισμός 

Είναι αδύνατον να κατανοηθεί σε βάθος η καθοριστική οικονομική σημασία 

του πετρελαίου -όπως και κάθε άλλης πηγής ενέργειας- δίχως να αναγνωριστεί 

πρώτα η θεμελιώδης σημασία που έχει η χρήση της Ενέργειας για την εξέλιξη 

των ανθρώπινων κοινωνιών στον ιστορικό χωρόχρονο. 

Η Ενέργεια αποτελεί τον θεμελιώδη παράγοντα των ανθρώπινων πολιτισμών, 

αποτελώντας πρακτικά το κοινό και διαχρονικό νόμισμα της εξέλιξής τους. Με 

βάση την ενέργεια μπορούμε να διακρίνουμε την εξέλιξη του ανθρώπινου 

πολιτισμού σε τρεις (3) κύριες φάσεις: (α) τις Πρωτόγονες Κοινωνίες (200.000 

– 13.000 έτη π.Χ.), (β) τον Γεωργικό Πολιτισμό (13.000 π.Χ. – 1820 μ.Χ.) και (γ) 

τον Βιομηχανικό Πολιτισμό (1820 μ.Χ. – σήμερα). Από αυτά τα στοιχεία, είναι 

εύκολο να παρατηρήσει κάποιος ότι η διαθεσιμότητα της ενέργειας αυξάνεται 

εκθετικά την στιγμή που ο χρόνος μετάβασης σε κάθε εποχή μειώνεται 

εκθετικά. Σήμερα, ένας πολίτης μέσης εισοδηματικής κατάστασης, έχει 

ισοδύναμη διαθεσιμότητα ενέργειας με 10.000 ανθρώπινους σκλάβους στην 

αρχαιότητα. 

Πετρέλαιο και Βιομηχανική Επανάσταση 

Το πετρέλαιο αποτελείται από την μάζα νεκρών οργανισμών εκατομμυρίων 

ετών, η οποία διείσδυσε βαθμιαία στους γεωλογικούς σχηματισμούς. Υπό 

συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και πίεσης και απέκτησε χημική δομή 

υδρογονάνθρακα, ικανή να αποδώσει υψηλή θερμογόνο δύναμη κατά την 
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καύση. Πρακτικά, σήμερα καίμε στην κυριολεξία απολιθωμένους αρχαίους 

οργανισμούς. 

Παρόλο που το πετρέλαιο ως φυσικό υλικό είναι γνωστό από τα αρχαία χρόνια, 

η χρήση του περιοριζόταν για πολεμικές (π.χ. νάφθα για πολιορκίες, υγρό πυρ) 

ή ιατρικές χρήσεις (κάποιες ινδιάνικες φυλές το έπιναν για να καταπραΰνουν 

τους στομαχικούς πόνους). Ωστόσο, με την επινόηση και χρήση των μηχανών 

εσωτερικής καύσης το πετρέλαιο βρήκε το ταίρι του στην μορφή ενός ιδανικού 

συμπληρωματικού οικονομικού αγαθού. Χάρη στο πετρέλαιο, τα τελευταία 

200 χρόνια δαπανήθηκε περισσότερη ενέργεια απ’ όση δαπανήθηκε σε όλη 

την υπόλοιπη καταγεγραμμένη ανθρώπινη ιστορία. 

Το πετρέλαιο ως οικονομικό αγαθό 

Όπως ισχύει για κάθε άλλον φυσικό πόρο κι εμπόρευμα, τα αποθέματα 

πετρελαίου δεν χαρακτηρίζονται από ποιοτική ομοιογένεια, αλλά από 

διαβαθμίσεις που επηρεάζουν σημαντικά στο κόστος εξόρυξης, διύλισης και 

πώλησης. Το βασικό κριτήριο για την διαβάθμιση της ποιότητας -και κατά 

συνέπεια της αξίας- του πετρελαίου είναι ο δείκτης Βαρύτητας του 

Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου (American Petroleum Institute Gravity) 

ή εν συντομία API Gravity. O δείκτης αποτελεί μια τυποποίηση της ποιότητας 

αργού πετρελαίου ως προς την πυκνότητά του (αν επιπλέει στο νερό) καθώς 

και την περιεκτικότητα σε πρόσθετα στοιχεία (π.χ. θείο, sulfur) που μειώνουν 

την ποιότητά του και αυξάνουν το κόστος επεξεργασίας του. Όσο πιο 

«ελαφρύς» είναι ο τύπος του πετρελαίου, τόσο καλύτερη και η ποιότητά του. 

Ο δείκτης περιλαμβάνει τις εξής διαβαθμίσεις: 

Ελαφρύ (Light): API > 31,1 

Μέτριο (Medium): 22,3 < API < 31,1 

Βαρύ (Heavy): 10,0 < API < 22,3 

Υπέρ-βαρύ (Extra Heavy): API < 10,0 

Υπάρχουν χιλιάδες διαπιστωμένες ή υπό αξιοποίηση πετρελαιοπηγές στον 

πλανήτη που καλύπτουν το πλήρες εύρος τιμών του δείκτη ΑΡΙ. Ωστόσο, την 

διεθνή τιμή του πετρελαίου διαμορφώνουν μόνον τα αποθέματα με τις 

«χαρακτηριστικές» ποιότητες (benchmarks), έστω κι αν συνιστούν μόνον ένα 

μικρό κλάσμα της συνολικής διεθνούς προσφοράς. Τα «χαρακτηριστικά» 

αποθέματα είναι τα εξής τρία: (α) το Dubai Crude, με δείκτη API 31,2 και 

περιεκτικότητα σε θείο 2%, (β) το Brent Crude με δείκτη ΑΡΙ 40,1 και 

περιεκτικότητα σε θείο ~0,37% και (γ) το Western Texas Intermediate (WTI) -

που αποτελεί και το πιο ποιοτικό πετρέλαιο- με δείκτη API 43,1 και 
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περιεκτικότητα σε θείο ~0,14%. Καθώς η ποιότητα των Brent και WTI είναι 

πολύ κοντά, οι τιμές τους είναι στενά συσχετισμένες. 

Το πετρέλαιο ως εμπόρευμα 

Το πετρέλαιο σήμερα, εκτός από θεμελιώδες οικονομικό αγαθό -εφόσον 

αποτελεί το καύσιμο μιας ολόκληρης εποχής- αποτελεί ιδιαίτερο εμπόρευμα, 

καθώς από αυτό παράγονται περίπου 6.000 παραπροϊόντα, ενώ με αυτό 

συνδέονται και αρκετά εθνικά νομίσματα πετρελαιοπαραγωγών-εξαγωγικών 

χωρών. 

Η τιμολόγηση του πετρελαίου γίνεται στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων 

(Commodities Exchanges), μαζί με άλλα θεμελιώδη για την διεθνή οικονομία 

αγαθά, όπως τα μέταλλα και τα γεωργικά προϊόντα (π.χ. το σιτάρι, ο 

αραβόσιτος κλπ.). Τα πιο σημαντικά χρηματιστήρια διαπραγμάτευσης αργού 

πετρελαίου είναι τα New York Mercantile Exchange (NYMEX) και 

Intercontinental Exchange (ICE), ενώ δευτερεύουσες αγορές σημαντικών 

συνδεδεμένων -με το αργό πετρέλαιο- προϊόντων είναι τα Chicago Board of 

Trade (CBOT) για την αιθανόλη και Zhengzhou Commodities Exchange (ZCE) για 

το τερεφθαλικό οξύ (ΡΤΑ). Επιπλέον, ένα στενά συνδεδεμένο με το πετρέλαιο 

χρηματιστήριο είναι το Baltic Exchange που αφορά στην διεθνή ναυλαγορά, με 

κύριο δείκτη τον Baltic Dry Index (BDI). Με τo~95% του διεθνούς εμπορίου 

πετρελαίου να πραγματοποιείται μέσω ναυτιλίας -και ειδικά της ποντοπόρου- 

και την πλήρη υποκατάστασή της από χερσαίους αγωγούς μεταφοράς να είναι 

πρακτικά αδύνατη, η ναυτιλία συνιστά τον κρίσιμο ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ της 

εξόρυξης και της παράδοσης αργού πετρελαίου. Περαιτέρω, η ναυτιλία 

αναβαθμίζεται στα γεωπολιτικά γεγονότα (π.χ. το κλείσιμο Στενών του Σουέζ 

(1956), οι τις διανοίξεις της Διώρυγας του Παναμά (1914, 2016)). Σ’ αυτό το 

σημείο, ας σημειωθεί ότι το ~20% της ποντοπόρου ναυτιλίας, τόσο σε όρους 

μικτής χωρητικότητας (Dead-weight tonnage), όσο και σε όρους οικονομιών 

κλίμακας (δηλ. ποιος κατέχει τα μεγαλύτερα σκάφη στο σύνολο του διεθνούς 

εμπορικού στόλου) ελέγχεται από τον ελληνικό εφοπλισμό, ο οποίος κατέχει 

ζωτικό ρόλο στον πετρελαϊκό εφοδιασμό. 

Τιμές πετρελαίου και διαχείριση κινδύνων 

Κάθε ημέρα εκτελούνται δισεκατομμύρια συναλλαγές από επιχειρήσεις κι 

εμπόρους που είναι συνδεδεμένοι στα παραπάνω χρηματιστήρια. Η τιμή του 

πετρελαίου βασίζεται σε δύο κύριες κατηγορίες: (1) την τρέχουσα τιμή του σε 

πραγματικό χρόνο (spot) και (2) την μελλοντική που καθορίζεται από την 

διαπραγμάτευση των Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) ή futures. 

Τα ΣΜΕ αφορούν στην τιμή που συμφωνείται μεταξύ προμηθευτή κι αγοραστή 

τώρα για προμήθεια του πετρελαίου σε μελλοντικό χρόνο, 3, 6, 9 ή 12 μηνών. 
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Όταν έλθει ο χρόνος, ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να παραλάβει κι ο 

προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει την ήδη συμφωνημένη 

ποσότητα πετρελαίου στην ήδη συμφωνημένη τιμή. Το κρίσιμο σημείο εδώ 

είναι ότι για την σύναψη ΣΜΕ γίνονται εκτιμήσεις μελλοντικών κινδύνων που 

μπορούν να διαταράξουν την τιμή του πετρελαίου, ώστε να εξασφαλιστούν 

καλές τιμές εκ των προτέρων. Τέτοιοι κίνδυνοι, αφορούν σε οποιοδήποτε 

κρίσιμο στοιχείο της εφοδιαστικής αλυσίδας του πετρελαίου, όπως οι 

γεωπολιτικές κρίσεις, οι ελλείψεις μεταφορικής ή αποθηκευτικής ικανότητας 

κλπ.. Γενικώς, τα ΣΜΕ αποτελούν εργαλεία διαχείρισης αβεβαιότητας. Αυτό 

έχει πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομική βιωσιμότητα μιας επιχείρησης, 

καθώς της επιτρέπει να προγραμματίσει με βεβαιότητα τις λογιστικές δαπάνες 

της ως συστατικό που επηρεάζει και την τιμή της μετοχής της. Για παράδειγμα, 

αεροπορική εταιρεία, εκτιμά αυξημένο κίνδυνο εκτόξευσης των τιμών του 

πετρελαίου στους επόμενους 9 μήνες (δηλ. η spot τιμή σε 9 μήνες να αυξηθεί). 

Θέλοντας να εξασφαλίσει από τώρα μια καλή τιμή για να είναι βέβαιη για τα 

κόστη της κηροζίνης σε 9 μήνες, συνάπτει ένα ΣΜΕ με μια εταιρεία εμπορίας ή 

διύλισης καυσίμων, όπου η τελευταία δεσμεύεται να πωλήσει (η αεροπορική 

εταιρεία να παραλάβει) σε 9 μήνες την συμφωνημένη ποσότητα πετρελαίου 

στην συμφωνημένη από τώρα τιμή. 

Παράλληλα, η αγορά ΣΜΕ επιδρά σημαντικά στην κίνηση της τρέχουσας (spot) 

τιμής του πετρελαίου, λόγω της μεγάλης βαρύτητας των εκτιμήσεων 

τοποθετήσεων των μεγάλων παικτών της αγοράς (market makers) για το 

μέλλον. Όταν η τωρινή τιμή ενός ΣΜΕ για παράδοση σε δεδομένο ορίζοντα 

(π.χ. στο άνω παράδειγμα οι 9 μήνες) είναι πάνω από την εκτιμώμενη 

τρέχουσα (spot) τιμή για τον ίδιο ορίζοντα (δηλ. μετά από 9 μήνες), τότε η 

αγορά βρίσκεται σε κατάσταση Contango ή Forwardation. Για παράδειγμα, το 

ΣΜΕ 9Μ του πετρελαίου μπορεί να πωλείται σήμερα στα 50$ και η τρέχουσα 

τιμή να είναι 30$. Αν η εκτιμώμενη spot τιμή μετά από 9 μήνες είναι στα 40$, 

τότε η αγορά είναι σε κατάσταση Contango. Αν συμβαίνει το αντίθετο, η αγορά 

είναι σε κατάσταση Backwardation. 

Διαισθητικά, θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι αν αγοραστεί ένα ΣΜΕ 9Μ 

σήμερα με 50$, αλλά μετά από 9 μήνες η τρέχουσα (spot) τιμή του αργού 

πετρελαίου συνεχίζει να βρίσκεται κάτω από 50$, τότε ο αγοραστής του ΣΜΕ 

χάνει. Πολλές φορές αυτό το συμπέρασμα είναι εσφαλμένο, καθώς θα πρέπει 

να συνυπολογιστούν και τα κόστη μεταφοράς κι αποθήκευσης. Αν ο 

αγοραστής του ΣΜΕ γνωρίζει ότι θα χρειαστεί οπωσδήποτε την φυσική 

ποσότητα πετρελαίου σε 9 μήνες, το να την αγοράσει από τώρα για να την 

εξασφαλίσει, σημαίνει ότι πέρα από το κόστος της αγοράς των 50$ θα 

επωμισθεί και τα πρόσθετα κόστη μεταφοράς κι αποθήκευσης για άλλους 9 
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μήνες. Αν π.χ. οι τιμές των ναύλων ή/και αποθήκευσης είναι πολύ υψηλές 

τώρα, μπορεί να μην τον συμφέρει να προβεί στην αγορά spot. Αντί αυτού, 

συνάπτοντας ένα ΣΜΕ, μεταφέρει μέρος της αβεβαιότητας στον πωλητή του 

συμβολαίου. Συνεπώς, η ορθή τιμολόγηση του πετρελαίου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει και την σωστή ανάγνωση της κατάστασης κάθε κρίκου της 

συνολικής εφοδιαστικής του αλυσίδας. Ασφαλώς, τα ΣΜΕ μπορούν 

συναφθούν και με συνδυαστικές στρατηγικές για να ελεγχθούν όλοι οι πιθανοί 

κίνδυνοι (π.χ. με μια εταιρεία πετρελαίου και με μια ναυτιλιακή εταιρεία) σε 

περιόδους μεγάλων διακυμάνσεων. 

Γενικώς, η αγορά πετρελαίου χαρακτηρίζεται από μια μικτή κατάσταση ως 

προς τους διάφορους χρονικούς ορίζοντες παράδοσης. Για παράδειγμα, 

ενδέχεται η αγορά να βρίσκεται σε κατάσταση Contango ως προς τα ΣΜΕ 1Μ, 

3Μ κι 6Μ και σε κατάσταση Backwardation για τα ΣΜΕ 9Μ και 12Μ -με 

διάφορες εναλλαγές στον χρόνο. Αυτό συνιστά ένδειξη υψηλής 

μεταβλητότητας της αγοράς αργού πετρελαίου, κάτι που εξηγείται και στο 

οικονομικό επίπεδο, καθότι η εφοδιαστική του αλυσίδα αποτελείται από 

αρκετά κρίσιμα ενδιάμεσα μέρη. 

*Ο Γεώργιος Καρακατσάνης είναι Συνιδρυτής και CEO της EVOTROPIA 

Ecological Finance Architectures P.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 σελ. 37 

«Ατομική Ευθύνη» και για το Περιβάλλον… γίνεται; 

Του Κωνσταντίνου Κατσούλη 

 

Διανύοντας τις μέρες της πανδημίας, τα μηνύματα που λαμβάνουμε είναι 

πολλά. Πρώτα απ’ όλα, και το πιο κύριο, αυτό της ατομικής ευθύνης 

προκειμένου να εμποδίσουμε τη διασπορά του νέου κορωνοϊού 

αποφεύγοντας κάθε αρνητική τροπή που ενδέχεται να πάρουν τα πράγματα. 

Μήπως όμως, αυτή την «Ατομική Ευθύνη» την υιοθετήσουμε και για τη 

συμπεριφορά μας στο περιβάλλον? 

Η έννοια αυτή δεν είναι καθόλου καινούρια. Για καμία κατάσταση, για κανένα 

φαινόμενο. Μας την μαθαίνουν από τις μικρές κιόλας ηλικίες για διάφορα 

ζητήματα που θα παρουσιασθούν στη ζωή μας. Το θέμα είναι πόσο καλά την 

κρατάμε «ζωντανή» εμείς στη συνείδηση μας και στις πράξεις μας. Πάρε 

παράδειγμα την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα. Οι συνθήκες μας 

κατέστησαν έτσι, ώστε να ξυπνάμε και να κοιμόμαστε με την ατομική ευθύνη 

μας σε υψηλά ποσοστά ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα για την προσωπική 

μας, αλλά και του υπόλοιπου κόσμου, υγεία. Κάπως έτσι θα πρέπει να ήταν 

και για το περιβάλλον. 

Η επιστημονική κοινότητα, εδώ και χρόνια, κάνει τα πάντα ώστε να μας 

υπενθυμίζει το πώς θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε -σε καθημερινή βάση- 

απέναντι στο περιβάλλον. Πόσο όμως στεκόμαστε με υπευθυνότητα απέναντί 

του...; Η κλιματική αλλαγή, η υπερθέρμανση του πλανήτη, οι 

υπερκαταναλώσεις μάζας - ενέργειας, τα υψηλά ποσοστά ρύπανσης του αέρα, 

των εδαφών και των θαλασσών είναι κάποια από τα προβλήματα που 

αποδεικνύουν ότι η υπευθυνότητα μας απέναντι στο περιβάλλον είναι 

μηδαμινή. Και ναι, ίσως όλα αυτά να παραπέμπουν σε συλλογικές ενέργειες, 
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όμως για να βγει ένα θετικό αποτέλεσμα από μια ομάδα, πρέπει να συμβάλλει 

ο καθένας ατομικά. 

- Η ορθή ανακύκλωση των καθημερινών απορριμμάτων μας και όχι η 
ρίψη τους σε δρόμους, θάλασσες, ακτές ,δάση ή τέλος πάντων όπου μας 
είναι πιο εύκολο. 

- Η απλούστευση και ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων μας με τα 
μεταφορικά μέσα, παρά μόνο όπου και όποτε είναι απαραίτητες. 

- Η μείωση των καθημερινών υπερκαταναλώσεων μας σε βιοτικό 
επίπεδο. 

- Η ελαχιστοποίηση της άσκοπης καθημερινή υπέρ-σπατάλης των 
πρώτων υλών και αγαθών. 

- Η εξέλιξη των γνώσεων και η ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με τα 
διάφορα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Όλα τα παραπάνω είναι ενέργειες που «ακούν» στην Ατομική Ευθύνη του 

καθενός-σε καθημερινή βάση- προς το περιβάλλον και τη προστασία του. 

Δύσκολο να πραγματοποιηθούν δεν είναι. Το λάθος μας όμως είναι ότι δεν τα 

αντιμετωπίζουμε σαν κάτι ουσιώδεις. Αν σου έλεγαν ότι σε ένα χρόνο, για 

παράδειγμα, το σπίτι σου θα γκρεμιζόταν, μάλλον κάτι θα έκανες ώστε να 

αποτρέψεις αυτή την κατάσταση. Τι σε κάνει να πιστεύεις, λοιπόν, ότι και το 

περιβάλλον δεν είναι το σπίτι σου και ότι δεν «γκρεμίζεται» μέρα με τη μέρα; 
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Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας! 

Του Κωνσταντίνου Κόκαλη 

 

Η ραγδαία κλιματική αλλαγή έχει στρέψει την ανθρωπότητα τα τελευταία 

χρόνια στη αναζήτηση νέων μορφών ενέργειας. Η απεξάρτηση από τα πλούσια 

σε άνθρακα ορυκτά καύσιμα είναι ο μόνος τρόπος για να καλυφθούν οι ολοένα 

και αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 

Η ηλιακή και η αιολική ενέργεια κυριαρχούν στη προσπάθεια αυτή. Ωστόσο το 

κόστος τους ακόμα και σήμερα είναι ιδιαίτερα υψηλό ενώ η αξιοπιστία τους 

περιορισμένη, αφού εξαρτώνται άμεσα από τις καιρικές συνθήκες. Τα καύσιμα 

από βιομάζα «ουδετέρου άνθρακα» προσφέρουν λύση σε αυτό το ζήτημα. 

Βιομάζα είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις οργανικές 

ουσίες που παράγονται μέσα από την διαδικασία της φωτοσύνθεσης, και οι 

οποίες απαντώνται στη επιφάνεια της γης. Περιλαμβάνει όλες τις μορφές 

βλάστησης, καθώς επίσης αστικά, ζωικά γεωργικά, και συγκεκριμένα 

βιομηχανικά απόβλητα. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η βιομάζα κατατάσσεται τέταρτη ως ενεργειακός πόρος 

που καλύπτει περίπου το 15 % των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη, ενώ 

αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

παρέχοντας το 35 % της ενέργειας τους, ιδίως 

στις αγροτικές περιοχές όπου είναι συχνά η μόνη προσιτή – κυρίως από 

οικονομικής άποψης- πηγή ενέργειας. Λαμβάνοντας υπόψη την αφθονία της 

φωτοσυνθετικής παραγωγικότητας της βιομάζας σε σχέση με τη συνολική 

κατανάλωση ενέργειας καθώς επίσης και την σταθερή πρόοδο των 

τεχνολογιών αξιοποίησής της, μπορούμε να αποφανθούμε πως η βιοενέργεια 
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θα παράγεται και θα χρησιμοποιείται με καθαρό και βιώσιμο τρόπο ενώ θα 

συνεχίσει να διαδραματίζει σημαντικό και πιθανώς αυξανόμενο ρόλο στο 

μελλοντικό ενεργειακό μείγμα. Η έκταση αυτού του ρόλου, ιδίως στις 

βιομηχανικές χώρες , θα εξαρτηθεί από την εκμετάλλευση των υφιστάμενων 

αποθεμάτων βιομάζας και την ανάπτυξη αποκλειστικών συστημάτων 

τροφοδότησης ενέργειας. 

Τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από τη βιοενέργεια είναι πολλά και 

σίγουρα αξίζει να παρατεθούν. Αρχικά, όπως έχει προαναφερθεί η βιομάζα 

είναι άφθονη, ασφαλής και φιλική προς το περιβάλλον μιας και απαιτείται 

μικρό χρονικό διάστημα για να αντικατασταθεί αυτό που χρησιμοποιείται ως 

ενεργειακός πόρος, ενώ η παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα κατά την καύση 

αντισταθμίζεται από το γεγονός ότι ορισμένες ποσότητες του, 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ενέργειας στην διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης. Εύκολα γίνεται αντιληπτό πως αν οι πόροι χρησιμοποιούνται 

με βιώσιμο τρόπο οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσα σε ένα κύκλο 

παραγωγής θα είναι μηδενικές. 

Το σημαντικότερο ωστόσο είναι πως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη 

βιομάζα μπορεί να πραγματοποιηθεί στις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα, δηλαδή δεν απαιτείται επιπλέον κόστος για 

την απόκτηση εξοπλισμού. Αποτελέσει την γέφυρα ανάμεσα στους 

συμβατικούς σταθμούς παραγωγής και τις «καθαρές» ανανεώσιμες πηγές, 

αφού η ενέργεια που παράγεται με αυτόν τον τρόπο δεν έχει περιβαλλοντικές 

συνέπειες όπως όξινη βροχή , πετρελαιοκηλίδες ή και ραδιενεργά απόβλητα. 

Φυσικά, συναντώνται και εδώ ορισμένες δυσκολίες. Κύριο μειονέκτημα είναι 

ότι η βιομάζα καταλαμβάνει μεγάλο όγκο και περιέχει πολύ αυξημένα επίπεδα 

υγρασίας. Αυτό συμβάλλει στη μεγάλη δυσκολία να συλλεχθεί, να 

αποθηκευτεί, να μεταφερθεί, και να μεταποιηθεί σε σύγκριση με τις άλλες 

μορφές ενέργειας που έχουν πολύ πιο απλοποιημένες διαδικασίες. Ακόμη η 

βιομάζα δεν είναι συγκεντρωμένη αλλά είναι διεσπαρμένη και για να 

συγκεντρωθεί χρειάζονται μεταφορές και περισσότερα έξοδα. Τέλος η 

παραγωγή της δεν είναι μόνιμη αλλά είναι εποχιακή, δηλαδή η βιομάζα δίνει 

παραγωγή μονάχα ορισμένες συγκεκριμένες περιόδους και όχι συνέχεια. 

Συμπερασματικά, τα συστήματα ηλεκτροπαραγωγής με βάση τη βιομάζα είναι 

μοναδικά λόγω του ευρέος φάσματος εφαρμογής τους σε ένα ποικίλο σύνολο 

αναγκών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές χωροταξικού 

σχεδιασμού (10-250 kW), για μεγάλης κλίμακας δημοτικές εφαρμογές 

ηλεκτρισμού και θέρμανσης, ακόμα και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 

κλίμακα δεκάδων MW. Είναι η μόνη πηγή ικανή να παράγει ενέργεια σε 
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συστηματική βάση , εκτός των συμβατικών μορφών, ενώ τα προβλήματα που 

παρουσιάζονται θα πρέπει να μελετηθούν και να αντιμετωπισθούν με σύνεση 

και σοβαρότητα. Η ευρωπαϊκή ένωση έχει ως στόχο την χρήση ενέργειας που 

παρέχονται από ΑΠΕ έως το 2050 και η βιοενέργεια θα μπορούσε να 

πρωτοπορήσει στη προσπάθεια αυτή, ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της 

κυκλικής οικονομίας και των θετικών που αυτή έχει τόσο σε οικονομικό όσο 

και σε περιβαλλοντικό επίπεδο. 
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Περιβάλλον και Μετανάστευση 

Του Αριστοκλή Λαγού 

 

Πληθυσμιακές μετακινήσεις συναντάμε στην ιστορία για ποικίλους λόγους· 

από την ανάγκη εύρεσης καρποφορούσας γης μέχρι θρησκευτικούς διωγμούς 

και πολεμικές συρράξεις. Οι σύγχρονες προσφυγικές ροές δοκιμάζουν ισχυρά 

τόσο τους εκτοπισθέντες όσο και τις χώρες εισδοχής. Σε αυτό το ήδη 

δυναμιτισμένο περιβάλλον έρχονται και οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής 

με την σειρά τους να βάλουν και αυτές το λιθαράκι τους στο ψηφιδωτό της 

μετανάστευσης. Έτσι αρχίζει να έρχεται στο προσκήνιο όλο και πιο επιτακτικά 

ο όρος της περιβαλλοντικής μετανάστευσης. 

Υπάρχουν πολλά αίτια που δημιουργούν το φαινόμενο της περιβαλλοντικής 

μετανάστευσης με την κυρίαρχη κατηγοριοποίηση να διακρίνει τρία είδη 

περιβαλλοντικών αλλαγών· τις καταστροφές, τις απαλλοτριώσεις και τις 

υποβαθμίσεις (Bates, 2002). Σχετικά με την πρώτη κατηγορία, αφορά σε 

καταστροφικά γεγονότα, όπως σεισμοί, εκρήξεις ηφαιστείων, πλημμύρες, 

τυφώνες, ξηρασία και βιομηχανικά ατυχήματα, που προκαλούν μετακινήσεις 

πληθυσμών με άμεσο τρόπο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων 

καταστροφών είναι το 1995 στην Κόμπε της Ιαπωνίας όπου ο απολογισμός 

αναφέρει 6.430 νεκρούς από σεισμό μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας 

Ρίχτερ, το 2005 στη Λουϊζιάνα των ΗΠΑ όπου υπολογίζονται περισσότεροι από 

1.833 νεκροί εξαιτίας του τυφώνα Κατρίνα, το 2007 στο Μπαγκλαντές όπου 

καταγράφονται πάνω από 5 εκατομμύρια άστεγοι εξ αιτίας των πλημμυρών, 

και η περίπτωση του Τσέρνομπιλ το 1986, όπου η έκρηξη στον πυρηνικό 

αντιδραστήρα οδήγησε στην εκκένωση μιας περιοχής όπου κατοικούσαν 

135.000 άνθρωποι. 

Όσον αφορά στις απαλλοτριώσεις, πρόκειται για ανθρώπινες παρεμβάσεις 

που έχουν ως στόχο να μετατοπίσουν πληθυσμούς. Πρόκειται για πρακτικές 

που επικαλούνται το αναπτυξιακό αφήγημα προκειμένου να ελέγξουν τους 

εθνικούς πόρους και να οδηγήσουν στην περιθωριοποίηση ιθαγενείς 
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πληθυσμούς. Τέτοιο παράδειγμα είναι το σχέδιο της εταιρείας χρυσού να 

ανατινάξει την κορυφή ενός βουνού στην Κολομβία κοντά στο ιστορικό χωρίο 

Μαρμάτο. 

Αυτό όμως που θα πυροδοτήσει σειρά πληθυσμιακών μετακινήσεων είναι η 

σταδιακή υποβάθμιση του περιβάλλοντος, εντεινόμενη από την κλιματική 

αλλαγή. Φαινόμενα όπως η ερημοποίηση και η αποδάσωση δημιουργούν 

συνθήκες μετανάστευσης, μέσω της επιρροής του οικονομικού παράγοντα ως 

επί το πλείστον. Τμήματα της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής 

απειλούνται κατά μείζονα λόγω από ερημοποίηση, με τους πληθυσμούς τους 

να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις περιοχές τους και να μεταναστεύσουν, 

με το μείζον πρόβλημα της φτώχειας να εξαπλώνεται. Πού θε μετοικίσουν όλοι 

αυτοί οι άνθρωποι τα επόμενα χρόνια που τα φαινόμενα θα γίνουν πιο έντονα 

και θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια; 

Αυτή την επικίνδυνα ανησυχητική προοπτική έρχονται να συμπληρώσουν οι 

δυσοίωνες προβλέψεις της επιστημονικής κοινότητας περί ανόδου της 

στάθμης της θάλασσας. Σύμφωνα με τελευταία έρευνα, 150 εκατομμύρια 

άνθρωποι σήμερα ζουν σε εκτάσεις οι οποίες θα βρίσκονται κάτω από τη 

γραμμή της πλημμυρίδας στα μέσα του αιώνα. Τίποτα δεν μπορεί να 

αποκλείσει επί παραδείγματι ότι το νότιο Βιετνάμ και σημαντικές εκτάσεις της 

Ταϊλάνδης, ή οικονομικοί κινητήρες όπως η Σαγκάη και το Μουμπάι δεν θα 

εξαφανιστούν ολοκληρωτικά! Αλλά και πόλεις που ανήκουν στην παγκόσμια 

πολιτισμική κληρονομιά, όπως η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου ή η Βασόρα, 

απειλούνται από ολοσχερή βύθιση στον επόμενο μισό αιώνα. 

Η επίδραση της περιβαλλοντικής αλλαγής στην ανθρώπινη μετανάστευση 

αποτελεί μέρος ενός πολύπλοκου πλέγματος αιτιών, όπου οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες συνδέονται στενά με κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς 

παράγοντες. Όλα αυτά συνθέτουν ένα εκρηκτικό μείγμα μετακινήσεων 

πληθυσμών τόσο στο εσωτερικό των χωρών όσο και μεταξύ αυτών. Περίπου 

200 με 500 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα αναγκαστούν να 

εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους μέχρι το 2050 εξαιτίας των εντεινόμενων 

φαινομένων. Ένα τέτοιο κύμα μετανάστευσης θα ήταν πρωτοφανές στην 

ιστορία της ανθρωπότητας! Η Ντίνα Ιονέσκο του Διεθνούς Οργανισμού 

Μετανάστευσης επισημαίνει ότι δεν έχει υπάρξει στην ιστορία της 

ανθρωπότητας τόσο μαζική μετακίνηση πληθυσμών όσο αυτή που 

αναμένουμε. 

Εν όψη, λοιπόν, της επικείμενης ανθρωπιστικής-περιβαλλοντικής κρίσης, στο 

επίκεντρο πρέπει να παραμείνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και 

προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματα αυτά απαιτούνται οικονομικοί 
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πόροι. Ποιος πρέπει να πληρώσει για τη δυσχερή κατάσταση των ευάλωτων 

στο κλίμα; Μπορούμε με την κατάλληλη αμυντική θωράκιση έναντι των 

καταστροφών να αναχαιτίσουμε το πρόβλημα; 

Οι πλούσιες βιομηχανικές χώρες παράγουν το σημαντικότερο ποσοστό των 

εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που οδήγησαν στην παρούσα κρίση. 

Τα λιγότερο βιομηχανοποιημένα, φτωχότερα έθνη πληρώνουν τώρα το κόστος 

με την έλλειψη πόρων και τις επιπτώσεις των μεταβολών του κλίματος. Το 

μόνο σίγουρο είναι πως τις επόμενες δεκαετίες η περιβαλλοντική κρίση και τα 

παρεπόμενά της πρόκειται να δοκιμάσουν σκληρά την ανθρωπότητα και να 

ανασυντάξουν άρδην τους κοινωνικούς συσχετισμούς όπως τους γνωρίζουμε 

σήμερα… 
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Ενεργειακά Αποδοτικά και Βιώσιμα Κτίρια ως Επενδυτικές Ευκαιρίες 

του Θεοδόση Λαμπρινού 

 

Όλο και περισσότερο οι επενδυτές συνειδητοποιούν ότι οι κοινωνικοί και 

περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στην αξία ενός ακινήτου και 

υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για βιώσιμα κτίρια. Επομένως, η διαχείριση 

επενδύσεων σε ακίνητα σημαίνει επένδυση σε "πράσινα" κτίρια, ενεργειακή 

απόδοση και ενσωμάτωση διαδικασιών ESG για τη διατήρηση και την ενίσχυση 

των προσαρμοσμένων στους κινδύνους αποδόσεων. 

Τα περιουσιακά στοιχεία ακίνητης περιουσίας σε όλο τον κόσμο εκτίθενται όλο 

και περισσότερο στις επιπτώσεις και τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής, 

της ρυθμιστικής πολιτικής και της εμφάνισης σύγχρονων τεχνολογιών και 

χαρακτηριστικών υψηλής απόδοσης στο εμπόριο. Οι επενδυτές ακινήτων με 

γνώμονα την απόδοση προσδοκούν πλέον υψηλής ποιότητας διαχειριστές 

επενδύσεων σε ακίνητα να καθορίσουν τους στόχους που μπορούν να 

μετρηθούν για την ESG (Enviromental Social and Governance) και γενικές 

στρατηγικές που διατηρούν και ενισχύουν τις προσαρμοσμένες στους 

κινδύνους επιστροφές. Επομένως, είναι δική μας ευθύνη να παρέχουμε στους 

επενδυτές τη δραστηριότητα για τη διαχείριση επενδύσεων σε ακίνητα με μια 

πραγματιστική και αντικειμενική προσέγγιση που θα καθοδηγεί τον τρόπο με 

τον οποίο υλοποιούμε το ESG μέσα στην επιχείρησή μας κατά τρόπο που να 

αντιμετωπίζει τα ζητήματα που είναι σημαντικά για την οικονομική απόδοση. 
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Τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα περιλαμβάνουν την ενέργεια, το 

νερό, τα απόβλητα, την προμήθεια δομικών υλικών και τις συνεχιζόμενες 

προμήθειες, την ποιότητα του αέρα εσωτερικού χώρου, την άνεση των 

επιβατών και την πρόσβαση σε δημόσια ή εναλλακτικά μέσα μεταφοράς. Η 

δέσμευση με εξωτερική αλυσίδα εφοδιασμού και με τους ενοικιαστές 

αποτελεί σημαντικό στοιχείο της Στρατηγικής ESG. Τα Πρότυπα Αειφορίας σε 

συνεργασία με εξωτερικούς διαχειριστές ακινήτων και διαχειριστικούς 

πράκτορες παρέχουν το γενικό πλαίσιο για τις δραστηριότητες βιωσιμότητας 

που λαμβάνουν χώρα υπό τη διαχείριση των κτιρίων. Τα πρότυπα 

περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές για την ενεργειακή συγκριτική 

αξιολόγηση, την αναβάθμιση του φωτισμού, την ανακύκλωση, τη διατήρηση 

του νερού, την κατάρτιση, την επικοινωνία με τους ενοικιαστές και την 

αναφορά όλων των ενεργειών που έχουν αναληφθεί για τη διαχείριση 

περιουσιακών στοιχείων, ενώ η υιοθέτηση και εφαρμογή επιχειρησιακών 

προτύπων στις περιφέρειες διασφαλίζει ότι οι βέλτιστες πρακτικές και οι 

γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση κτιρίων εφαρμόζονται σε τοπικό επίπεδο. 

Αυτή τη στιγμή λειτουργούν για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Επειδή πολλά από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια διαθέτουν ιδιότητες σε 

διάφορες χώρες, έχει εκκινήσει διαδικασία εφαρμογής αυτών των προτύπων 

στην ισορροπία της Ευρώπης στο βαθμό που είναι σχετικές και εφικτές σε 

άλλες τοπικές αγορές. 
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Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τα επόμενα έτη 

Tου Θοδωρή Λιάγκα 

 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τείνουν να αυξηθούν κατά 50% μέσα στην 

επόμενη πενταετία, αλλά είναι αρκετή αυτή η αύξηση για να καταπολεμήσει 

την αλλαγή του κλίματος; 

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

αυξάνεται ταχύτερα από ότι αναμενόταν και θα μπορούσε να επεκταθεί ακόμα 

και κατά 50% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, με την ανάκαμψη της ηλιακής 

ενέργειας. Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας διαπίστωσε, ότι οι παραγωγές 

ηλιακής, αιολικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας εκτοξεύονται με τον ταχύτερο 

δυνατό ρυθμό τα τελευταία τέσσερα χρόνια. 

Σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, αναμένεται ότι μέχρι το 2024 τα παγκόσμια 

αποθέματα ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά πάρκα θα αυξηθούν 

κατά 600GW, τιμή σχεδόν διπλάσια από την εγκατεστημένη συνολική 

ηλεκτρική ισχύ της Ιαπωνίας. Συνολικά, η ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια 

αναμένεται να αυξηθεί κατά 1.200GW τα επόμενα πέντε χρόνια, τιμή που 

ισοδυναμεί με τη συνολική ηλεκτρική ισχύ των ΗΠΑ. 

Τεχνολογίες, όπως η ηλιακή και ο αιολική βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο των 

μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. 

Η αυξανόμενη ανάπτυξή τους είναι ζωτικής σημασίας για τις προσπάθειες 

αντιμετώπισης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη μείωση της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την επέκταση της ενεργειακής πρόσβασης. 
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Μια επανάσταση ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορούσε να σταματήσει την 

αυξανόμενη ζήτηση στον κόσμο για πετρέλαιο και άνθρακα τη δεκαετία του 

2020, δεκαετίες δηλαδή πριν από τις προβλέψεις των εταιρειών πετρελαίου. 

Σήμερα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 26% της 

παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά σύμφωνα με μελέτες, το ποσοστό 

αυτό αναμένεται να φτάσει το 30% μέχρι το 2024 ή τουλάχιστον αυτό αποτελεί 

έναν αρχικό στόχο.  

Λόγω του μειωμένου κόστους τεχνολογίας και των αυξανόμενων 

περιβαλλοντικών ανησυχιών η μορφή ενέργειας τείνει να γίνει αποκλειστικά 

και μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, ο ρόλος των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα θα πρέπει 

να αυξηθεί ακόμη πιο γρήγορα εάν ο κόσμος συνειδητά ελπίζει να επιτύχει 

τους κλιματικούς του στόχους. 

Υπάρχουν ολοένα και αυξανόμενες φιλοδοξίες για τη βελτίωση του κλίματος 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ, με την Κίνα να πρωτοπορεί στην 

υλοποίηση έργων αιολικής και ηλιακής ενέργειας. 

Η ηλιακή ενέργεια θα αποτελέσει τον κύριο παράγοντα στην αναβάθμιση της 

νέας ανάπτυξης της παγκόσμιας ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς το κόστος για 

την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων βρίσκεται ήδη κάτω από τις τιμές 

λιανικής στις περισσότερες χώρες. Το κόστος της ηλιακής ενέργειας 

αναμένεται να μειωθεί από 15% έως 35% έως το 2024, υποκινώντας 

περαιτέρω ανάπτυξη κατά το δεύτερο ήμισυ της δεκαετίας. 

Η υψηλή ανάγκη για ενέργεια των επιχειρήσεων και των εργοστασίων 

αναμένεται να είναι ο κύριος παράγοντας για την εκτόξευση της ηλιακής 

ενέργειας, καθώς οι προϊστάμενοι των επιχειρήσεων θα μπορούν να 

εκμεταλλευτούν την πτώση του κόστους για φωτοβολταϊκά πάνελ με στόχο να 

μειώσουν τα έξοδα σε λογαριασμούς ενέργειας. 

Παράλληλα, ο αριθμός των ηλιακών πάνελ σε κατοικίες αναμένεται επίσης να 

υπερδιπλασιαστεί μέχρι το 2024, με την ισχυρότερη κατά κεφαλήν αύξηση να 

παρατηρείται αυτή τη στιγμή στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Αυστραλία και την 

Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ωστόσο, ακόμη και μετά 

την "θεαματική" αυτή αύξηση της ηλιακής ενέργειας για τα επόμενα πέντε 

χρόνια, τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα καλύψουν μόνο το 6% των στεγών 

παγκοσμίως, αφήνοντας έτσι περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι ήδη η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή 

ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, αλλά η ανάπτυξή τους πρέπει να 
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επιταχυνθεί αν θέλουμε να επιτύχουμε μακροπρόθεσμους στόχους για το 

κλίμα, την ποιότητα του αέρα και την εύκολη πρόσβαση στην ενέργεια. 

Ωστόσο, η αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές θα πρέπει να επιταχυνθεί σημαντικά για την επίτευξη μακροπρόθεσμων 

στόχων ενεργειακής απόδοσης. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υιοθετήσουν νέα 

πολιτική και να εκσυγχρονίσουν την κανονιστική αβεβαιότητα, μειώνοντας τον 

επενδυτικό κίνδυνο στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και βρίσκοντας λύσεις 

για τον τρόπο ενσωμάτωσης της αιολικής και ηλιακής ενέργειας στο σύστημα 

ενέργειας. 
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Η σωστή διατροφή κάνει καλό και στο περιβάλλον 

Του Γεώργιου Μανώλη 

 

Η υγιεινή διατροφή είναι εξίσου καλή για το περιβάλλον, όσο και για την υγεία 

μας, σύμφωνα με νέα έρευνα μελετητών των Πανεπιστημίων της Μινεσότα και 

της Οξφόρδης. Η ευρεία προσαρμογή σε πιο υγιεινές διατροφές μπορεί να 

μειώσει σημαντικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας και της 

παραγωγής τροφών. 

Για πρώτη φορά, ερευνητές έχουν συνδέσει τις επιπτώσεις των τροφών στην 

υγεία με τις γενικότερες περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις. Η δημοσίευση, που 

έγινε την Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας 

Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), καταλήγει στο ότι οι τροφές που έχουν θετικά 

οφέλη για την υγεία του οργανισμού, έχουν και τις χαμηλότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ενώ οι άλλες τροφές, όπως το κόκκινο κρέας, 

μπορούν να βλάψουν την υγεία και το περιβάλλον. 

Οι ερευνητές διερεύνησαν πως σχετίζεται η κατανάλωση 15 διαφορετικών 

ομάδων τροφών, με 5 διαφορετικές επιπτώσεις στην υγεία και με 5 πτυχές της 

υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι: 

Σχεδόν όλα τα τρόφιμα που σχετίζονται με την βελτίωση των επιπτώσεων στην 

υγεία (π.χ. δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα, λαχανικά, καρύδια και 

ελαιόλαδο), έχουν και τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Επίσης, τρόφιμα που δημιουργούν αύξηση του κινδύνου στην υγεία (κυρίως 

μη επεξεργασμένο και επεξεργασμένο κόκκινο κρέας όπως χοιρινό, βοδινό, 
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πρόβειο και κατσικίσιο) συσχετίζονται σταθερά με μεγαλύτερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Δύο αξιοσημείωτες εξαιρέσεις είναι: τα ψάρια που αποτελούν γενικά μια πιο 

υγιεινή τροφή με μέτριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και τα 

αναψυκτικά/ποτά με ζάχαρη που προκαλούν κινδύνους για την υγεία αλλά 

έχουν χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 

Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι αλλάζοντας τις διατροφικές 

συνήθειες προς περισσότερη κατανάλωση πιο υγιεινών τροφών, θα μπορούσε 

να βελτιωθεί και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. 

Η μελέτη τονίζει τις πρόσφατες συστάσεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 

και άλλων φορέων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρώπινης 

διατροφής. Μια αναφορά που δημοσιεύτηκε τον Αύγουστο από την 

Διακυβερνητική Επιτροπή της Κλιματικής Αλλαγής του ΟΗΕ, προτείνει να 

καταναλώνονται περισσότερες τροφές φυτικής προέλευσης, ως τρόπος 

προσαρμογής και περιορισμού της κλιματικής αλλαγής. 

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι πιο λεπτομερείς πληροφορίες θα βοηθήσουν τους 

καταναλωτές και τις εταιρείες τροφίμων να κάνουν καλύτερες επιλογές. 

Ερευνητές, στην παρούσα φάση, εργάζονται για τον σχεδιασμό νέου τύπου 

ετικετών ώστε να δουν εάν οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία και 

τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις μπορούν να αλλάξουν στους καταναλωτές τα 

κριτήρια επιλογής της τροφής τους. 
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Η βιώσιμη εναλλακτική των τεχνητών υγροβιότοπων για την επεξεργασία 

αποβλήτων 

Της Ευρυδίκης Μπάρκα 

 

 

Η διατήρηση καλής οικολογικής κατάστασης στους υδάτινους αποδέκτες μια 

περιοχής είναι άμεσα συνυφασμένη με την επιτυχημένη επεξεργασία των 

λυμάτων της. Είναι γνωστή στο ευρύ κοινό η υπόσταση μιας συμβατικής 

εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων αλλά όσον αφορά τα φυσικά 

συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων η πλειοψηφία δεν γνωρίζει και πολλά 

πράγματα. Θα επιχειρήσουμε επομένως στο παρόν άρθρο να περιγράψουμε 

μια υποκατηγορία των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας αποβλήτων που 

είναι οι τεχνητοί υγροβιότοποι, δίνοντας σε όσους το διαβάσουν μία καλή 

αίσθηση για τα συστήματα αυτά και τις δυνατότητες που παρέχουν. 

Θεμελιώδης πυλώνας των φυσικών συστημάτων επεξεργασίας είναι η 

εκμετάλλευση φυσικών διεργασιών για την επεξεργασία των αποβλήτων. Τα 

φυσικά συστήματα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: 

α) αυτά που βασίζονται στο έδαφος ή αλλιώς τα γήινα συστήματα και  

β) σε αυτά που βασίζονται στα υδροχαρή φυτά και περιλαμβάνουν ακολούθως 

τις κατηγορίες των τεχνητών υγροβιότοπων και των συστημάτων των 

επιπλεόντων υδροχαρών φυτών.   

Οι τεχνητοί υγροβιότοποι αποτελούνται από λεκάνες μικρού βάθους στις 

οποίες τοποθετείται μία εδαφική στρώση και καλλιεργούνται διάφορα 
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υδροχαρή φυτά. Τέτοια φυτά μπορεί να είναι οι κοινές καλαμιές, διάφορα είδη 

βούρλων, οι σύφες και διάφορα είδη ψαθών. Ειδικοί πληθυσμοί βακτηρίων 

αναπτύσσονται στις ρίζες των φυτών πετυχαίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο 

προσρόφηση διαφόρων ουσιών των λυμάτων καθώς και φιλτράρισμα σε ένα 

βαθμό. Ακόμη, επιτυγχάνεται η μεταφορά οξυγόνου στην υδάτινη μάζα και 

περιορίζεται η ανάπτυξη των αλγών λόγω της αναπτυσσόμενης βλάστησης 

μέσω της οποίας ελέγχεται η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. 

Επισημαίνεται πως οι τεχνητοί υγροβιότοποι διακρίνονται σε δύο είδη 

συστημάτων: α) τα συστήματα επιφανειακής ροής και β) τα συστήματα 

υποεπιφανειακής ροής όπου διακρίνονται με τη σειρά τους σε αυτά της 

οριζόντιας ροής και σε αυτά της κατακόρυφης ροής. 

Αν αναρωτηθεί κανείς γιατί μας ενδιαφέρουν οι τεχνητοί υγροβιότοποι, η 

απάντηση είναι ξεκάθαρη κι έγκειται στο γεγονός ότι η πληθώρα των 

πλεονεκτημάτων τους αποτελεί κινητήριο δύναμη για την αξιοποίησή τους 

στην χώρα μας. Δύναται να χρησιμοποιηθούν για την επεξεργασία αστικών 

λυμάτων σε μικρές κυρίως κοινότητες, βιομηχανικών υγρών αποβλήτων, 

επιφανειακών απορροών από γεωργικές εκτάσεις και αυτοκινητόδρομους, 

στραγγιδίων από ΧΥΤΑ. Το χαμηλό κόστος κατασκευής, λειτουργίας αλλά και 

συντήρησής τους τα καθιστά οικονομικά βιώσιμες και εφικτές λύσεις. Είναι 

ιδιαίτερα φιλικά στο περιβάλλον αφού προσαρμόζονται και εναρμονίζονται με 

το οικοσύστημα αποτελώντας μάλιστα μέρος διαβίωσης της άγριας ζωής. 

Επιπροσθέτως, η αντοχή τους στις διακυμάνσεις του υδραυλικού και 

ρυπαντικού φορτίου είναι μεγάλη με απόρροια να ανταπεξέρχονται επιτυχώς 

σε ένα ευρύ φάσμα συνθηκών λειτουργίας (όσον αφορά το είδος και την 

ποιότητα των λυμάτων εισροής, κλιματικά δεδομένα κ.λπ.). Ακόμα, οι 

πλημμυρικές απορροές μπορούν να επεξεργαστούν μέσω ενός τεχνητού 

υγροβιότοπου και επίσης αξίζει να επισημανθεί ότι παρέχεται η δυνατότητα 

και τριτοβάθμιας επεξεργασίας. 

Τα στάδια που ακολουθούν τα απόβλητα σε έναν τεχνητό υγροβιότοπο είναι: 

προεπεξεργασία, απομάκρυνση ρυπαντικού φορτίου και απολύμανση. 

Κανείς δε θα τολμήσει να αμφισβητήσει στις μέρες μας την αναγκαιότητα της 

ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων καθώς η προστασία των υδάτινων 

αποδεκτών κρίνεται ζωτικής σημασίας για τη συνέχεια ύπαρξης του 

ανθρώπινου είδους. Τη στιγμή που οι μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν ικανοποιητικά στη χώρα μας, 

πολλές μικρές κοινότητες και οικισμοί δε διαθέτουν κάποιο βιώσιμο σύστημα 

επεξεργασίας λυμάτων με αποτέλεσμα να εγείρονται περιβαλλοντικά 

ζητήματα τα οποία οφείλουμε να λύσουμε βασιζόμενοι στις αρχές της 

αειφορίας. 
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Νέες πιο φιλικές πηγές ενέργειας; 

Του Λουκά Μπινιάρη 

 

Στην εποχή της αειφόρου ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής που ζούμε, η 

χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας δεν θα κρατήσει για πάντα κι εκτός 

από αυτό, η παρατεταμένη έκθεση σε αυτές προκαλεί σοβαρά προβλήματα 

υγείας. Για το λόγο αυτό καλούμαστε να ανακαλύψουμε πιο πράσινες πηγές 

ενέργειας για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές 

πρωτοποριακές ιδέες με τις οποίες οι άνθρωποι καλύπτουν τις καθημερινές 

τους ανάγκες. 

Έχετε σκεφτεί ποτέ πως οι πάνες των μωρών εκτός από αυτή την κακή εικόνα 

που μας αφήνουν με την ακόμη πιο κακή μυρωδιά θα μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για καλό σκοπό; Κι όμως αυτό γίνεται. Μια Ιαπωνική εταιρεία 

με την επωνυμία Super Faiths Inc. έχει εφεύρει μια διαδικασία σύμφωνα με 

την οποία οι χρησιμοποιημένες πάνες μετατρέπονται σε "αφράτα τσιπ 

καυσίμου". Τα εν λόγω τσιπ περιέχουν 5.000 θερμίδες θερμότητας ανά κιλό 

και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα θέρμανσης και παραγωγής 

ηλεκτρισμού με βιομάζα. 

Συνεχίζοντας θα μπορούσαμε να κάνουμε μνεία στις λίμνες που εκρήγνυνται. 

Αναλυτικότερα υπάρχουν κάποιες λίμνες στον κόσμο που περιέχουν τεράστιες 

ποσότητες μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα εγκλωβισμένες στον 

πυθμένα τους εξαιτίας της διαφοράς της θερμοκρασίας και της πυκνότητας και 

οι οποίες ονομάζονται για αυτό το λόγο λίμνες που εκρήγνυνται. Μία από 

αυτές είναι στη Ρουάντα, όπου η κυβέρνηση έχει εγκαταστήσει ένα 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού το οποίο ανασύρει τα αέρια από τη λίμνη 

για να τροφοδοτήσει τρεις μεγάλες γεννήτριες. 
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Εν κατακλείδι δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε πως ένα club αποτελεί 

μεγάλη πηγή ενεργείας. Το σίγουρο είναι ότι μια πίστα χορού είναι γεμάτη 

κίνηση, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας που παράγεται από το χορό 

χάνεται και δεν χρησιμοποιείται σωστά. Όχι πλέον! Το Club Watt στο 

Rotterdam μετατρέπει τις δονήσεις σε πιεζοηλεκτρισμό τον οποίο 

χρησιμοποιεί για το φωτισμό των σόου που διοργανώνει. Ιδιαίτερη 

χρησιμότητα έχουν και τα αλκοολούχα ποτά. Η Σουηδία έχει ανακαλύψει έναν 

πρωτοποριακό τρόπο να χρησιμοποιεί τις ποσότητες παράνομων 

αλκοολούχων ποτών που κατάσχει στα σύνορά της. Θερμαίνει το ποτό και 

παράγει βιοαέριο το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο για οχήματα. 

Αξιολογώντας τις παραπάνω θέσεις γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό πως τα πάντα 

εξελίσσονται, τα νέα μυαλά φέρνουν και νέες ιδέες. Η αξιοποίηση νέων 

τεχνικών και υλικών πιο φιλικών προς το περιβάλλον είναι μια λύση που 

μπορεί να δώσει πολλές και διαφορετικές διεξόδους για την αποφυγή 

μεγάλων προβλημάτων. 
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Αειφορική διαχείριση η λύση στην κλιματική αλλαγή 

Του Δρ. Κωστή Γ. Πανυτσίδη* 

 

Τα τελευταία χρόνια οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αποτελούν καίριο 

παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα. Τα ακραία κλιματολογικά φαινόμενα 

παρουσιάζουν έξαρση κυρίως μετά τη Βιομηχανική εποχή, που παρατηρήθηκε 

ραγδαία αύξηση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Οι 

ανθρωπογενείς δράσεις θεωρούνται αποδεδειγμένα υπαίτιες για το κλίμα το 

οποίο αλλάζει. 

Σημαντικότερη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής αποτελεί η καθολική 

υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος με άμεσες συνέπειες την 

υποβάθμιση των αστικών κέντρων και την μείωση της ποιότητας διαβίωσης 

του ανθρώπου. Ξεχωριστός λόγος όμως, πρέπει να γίνει για τα δασικά 

οικοσυστήματα, τα οποία παρέχουν μια μεγάλου εύρους λίστα λειτουργιών 

στο περιβάλλον αλλά και στον άνθρωπο ειδικότερα και είναι αυτά τα οποία 

έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέσεις από το φαινόμενο της κλιματικής 

αλλαγής. 

Βασικές αιτίες της επιδείνωσης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής είναι 

η καύση των ορυκτών καυσίμων αλλά και σημαντικός παράγοντας αποτελεί η 

αποψίλωση των δασών, τα οποία δεσμεύουν διοξείδιο του άνθρακα και 

λειτουργούν ως φυσικοί εξισορροπιστές της ατμόσφαιρας. Η διατάραξη αυτής 

της ισορροπίας του φυσικού κύκλου του άνθρακα έχει επιφέρει και πρόκειται 

να επηρεάσει ακόμη περισσότερο αρκετούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων 

της παγκόσμιας υγείας, της οικονομίας αλλά και της ισορροπίας των δασικών 

οικοσυστημάτων. 
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Σύμφωνα με την έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική 

Αλλαγή (IPCC) για το έτος 2007 οι παγκόσμιες συγκεντρώσεις των αεριών: 

διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και διοξείδιο του αζώτου έχουν αυξηθεί 

ραγδαία από το 1750. Ο λόγος της αύξησης των συγκεντρώσεων των αερίων 

του θερμοκηπίου, όπως αποκαλούνται, είναι οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

και πιο συγκεκριμένα η εντατική γεωργία, η εξόρυξη ορυκτών καυσίμων αλλά 

και οι αλλαγή χρήσης γης. 

Το κλίμα αλλάζει διαχρονικά σύμφωνα με παλαιοκλιματικές πληροφορίες και 

είναι ένα φαινόμενο λογικό, όμως η παγκόσμια θέρμανση του πλανήτη που 

συντελείται τα τελευταία εξήντα χρόνια είναι ασυνήθιστη και 

αδιαμφισβήτητη. Τα στοιχεία που συνετέλεσαν σε αυτήν την κατάληξη είναι η 

αύξηση των τιμών της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας, η θερμοκρασία των 

ωκεανών, η εκτεταμένη τήξη του πάγου αλλά και η παγκόσμια αύξηση της 

μέσης στάθμης της θάλασσας. 

Η αποψίλωση, η αστικοποίηση και οι μετατοπίσεις στα πρότυπα βλάστησης 

αλλάζουν επίσης το κλίμα και προκαλούν μεταβολές στην ισορροπία 

απελευθέρωσης και απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα. Η διαδικασία της 

αποψίλωσης των δασών απελευθερώνει άνθρακα στην ατμόσφαιρα, και 

κυρίως διοξείδιο του άνθρακα. Επιπροσθέτως, η μείωση της έκτασης των 

δασών μειώνει αυτόματα την ικανότητα απορρόφησης του διοξειδίου του 

άνθρακα και επομένως αυτό παραμένει στην ατμόσφαιρα αδέσμευτο. Ενώ 

τέλος, η αποψίλωση των δασών μέσω της καύσης τους προκαλεί οξείδωση στο 

έδαφος και αυτό έχει τεράστιες συνέπειες. 

Συμπερασματικά, εφόσον η αλλαγή του κλίματος έχει προκληθεί από τις 

ανθρωπογενείς δραστηριότητες θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να θεσπίσει τα 

εργαλεία και να καθορίσει το πλαίσιο και τις πολιτικές που θα συμβάλλουν 

στην μείωση του φαινομένου. 

Τα δασικά οικοσυστήματα εκτιμάται ότι θα στρεσαριστούν λόγω της ανόδου 

της θερμοκρασίας και αυτό θα έχει σαν συνέπεια την μετακίνηση των 

πληθυσμών των δασικών δέντρων, τη χωρική μετατόπισή τους πιθανόν σε 

άλλο γεωγραφικό εύρος. Φυσικά, αυτό το φαινόμενο δεν είναι μια διαδικασία 

που συντελείται με ταχύτητα ούτε παρατηρείται άμεσα, αυτό θα συμβεί σε 

βάθος χρόνου και επίσης θα επιφέρει τη μετακίνηση των δασοορίων αλλά και 

τη μετακίνηση των ειδών της χλωρίδας και της πανίδας τα οποία έχουν το 

ενδιαίτημα τους εντός των εν λόγω δασικών οικοσυστημάτων. 

Μία άλλη συνέπεια της κλιματικής αλλαγής είναι και η πυρκαγιές. Στα 

Μεσογειακά οικοσυστήματα, οι υψηλές θερμοκρασίες κατά τους θερινούς 

μήνες συνοδευόμενες από μακράς διαρκείας ξηρή περίοδο που 
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χαρακτηρίζεται από έλλειψη βροχοπτώσεων καθιστά τη δασική βλάστηση 

ιδιαιτέρως εύφλεκτη. Οι πυρκαγιές που λαμβάνουν χώρα στα δασικά 

οικοσυστήματα έχουν αρνητικές επιπτώσεις σε αρκετούς τομείς που 

συμβάλλουν στη καλή υγεία των δασών. Αρχικά, η πυρκαγιά υποβαθμίζει την 

ποιότητα του εδάφους και παράλληλα αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του. 

Επιπροσθέτως, η συχνότητα, η ένταση της φωτιάς και το μέγεθός της 

επηρεάζουν την αναβλαστική ικανότητα των ειδών και επομένως τις 

στρατηγικές επιβίωσης των δασικών ειδών. Έτσι, εάν οι μηχανισμοί επιβίωσης 

δε λειτουργήσουν σωστά τότε προκύπτει υποβάθμιση ολόκληρου του δασικού 

οικοσυστήματος. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, και ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, 

περίπου το 60% των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου παράγονται από 

τον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο φυσικός πλούτος της Ελλάδας, η μεγάλη της βιοποικιλότητα και τα αυτοφυή 

δάση της επηρεάζονται άμεσα από τη μεταβολή των κλιματολογικών 

συνθηκών. Η αύξηση της θερμοκρασίας που ήδη παρατηρείται στη χώρα μας 

προκαλεί παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και αυξάνει τον αριθμό των 

πυρκαγιών οι οποίες έχουν καταστροφικές συνέπειες για τα δασικά 

οικοσυστήματα επηρεάζοντας την επιβίωση τους, αλλά και για τους 

ανθρώπους επηρεάζοντας την υγεία, την ποιότητα του αέρα αλλά και του 

νερού καθώς επίσης υποβαθμίζουν και την αξία του δάσους ως σημείο 

αναψυχής και τουριστικών αποδράσεων. Επομένως, οι συνέπειες της 

κλιματικής αλλαγής ποικίλουν και διαταράσσουν μεγάλο εύρος τομέων. 

Η άμεση υιοθέτηση και εφαρμογή εθνικού σχεδίου προσαρμογής κρίνεται 

απαραίτητη με σκοπό τη άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. 

Βασική αξία της δημιουργίας μιας στρατηγικής κατά της κλιματικής αλλαγής 

θα πρέπει να είναι η αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Η κοινωνία 

έχει μεγάλες απαιτήσεις από τα δασικά οικοσυστήματα, θα πρέπει να 

εξυπηρετούν τον λειτουργικό τους ρόλο, να παράγουν αγαθά αλλά και άυλες 

υπηρεσίες και αυτό σε συνδυασμό με την εντατικοποίηση των αλλαγών 

χρήσεων γης, την υποβάθμιση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα και την 

αυξανόμενη απόθεση αζώτου έχει σαν αποτέλεσμα να ληφθούν μέτρα για την 

αύξηση της ανθεκτικότητας των δασών σε αυτό το σύμπλεγμα παραγόντων. 

Με τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής και την 

εφαρμογή ορθών διαχειριστικών μέτρων, θα αντιμετωπιστούν οι δυσμενείς 

επιπτώσεις στα δασικά οικοσυστήματα ενώ παράλληλα θα περιοριστούν και 

τα οικονομικά οφέλη που ο άνθρωπος καρπώνεται από τα φυσικά 

οικοσυστήματα. Υπό το πλαίσιο αυτό κρίθηκε αναγκαίο να επιδιωχθούν 
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περισσότερο φιλοπεριβαλλοντικές πολιτικές παγκοσμίως και να γίνει 

κατανοητή η ανάγκη για στροφή στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, στον έλεγχο και τον περιορισμό της ρύπανσης από τις αυξανόμενες 

ανάγκες της κοινωνίας. 

Οι Τεχνολογίες Περιβάλλοντος έχοντας πλέον εισβάλλει δυναμικά στην 

καθημερινότητα των πολιτών διευκολύνοντάς την, συμμετέχουν ενεργά στην 

προστασία του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής προάγοντας την 

Πράσινη Πληροφορική και την Ενεργειακή Βιωσιμότητα. Όταν 

χρησιμοποιούνται προς όφελος του φυσικού περιβάλλοντος και συμβάλλουν 

στην αειφόρο ανάπτυξη τότε μπορούμε να μιλάμε για περιβαλλοντικά 

βιώσιμες τεχνολογίες περιβάλλοντος. 

Η συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν 

αναδιαμορφώσει τη λειτουργία και τις προτεραιότητες του επιχειρηματικού, 

του επενδυτικού αλλά και του δημόσιου τομέα που θεωρείται ο πυλώνας της 

στρατηγικής κάθε χώρας. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα αποτελεί πλέον στη 

σημερινή εποχή, οδηγό για την ανάπτυξη στρατηγικών προς τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας. 

Η προστασία του περιβάλλοντος, η μείωση του διοξειδίου του άνθρακα και η 

προστασία ενάντια στην κλιματική αλλαγή έχουν εδραιωθεί πλέον στις 

παγκόσμιες προτεραιότητες. Η αειφορική διαχείριση αποτελεί τη βασική ιδέα 

της Agenda 2030 προάγοντας την ισορροπημένη ανάπτυξη της οικονομίας, της 

κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντικό 

εργαλείο είναι η τεχνολογία, η οποία με την εξέλιξη και την πρόοδό της 

δύναται να οδηγήσει σε νέα αγαθά τα οποία προάγουν τους στόχους της 

ατζέντας για το 2030. 

* Ο Δρ. Κωστής Γ. Πανυτσίδης είναι Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ. 

και Ειδικός Πληροφορικής & Γεωγραφικών Συστημάτων 
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Η συμβολή της ανακύκλωσης της λειψυδρίας των μεσογειακών περιοχών 

Της Όλγας Παπαδοπούλου 

 

Ίσως ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεσόγειος και 

κυρίως οι νησιωτικές της περιοχές είναι αυτό της ανεπάρκειας φυσικών πηγών 

νερού και κατ’ επέκταση της υδροδότησής τους. Το πρόβλημα οξύνεται, 

ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, καθώς οι σχεδόν μηδενικές 

βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τα υπεράριθμα πλήθη τουριστών που την 

κατακλύζουν, καθιστούν την κατάσταση οριακή. Η υδροδότηση των περιοχών 

αυτών περιορίζεται σε μεθόδους αφαλάτωσης, σε αποθήκευση νερού 

ομβρίων, κυρίως, νερών σε ειδικές δεξαμενές, σε μεταφορά νερού από άλλες 

περιοχές μέσω ειδικών πλοίων και σε γεωτρήσεις άντλησης υπόγειων υδάτων, 

όπου είναι εφικτό αφού στις περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζεται 

πρόβλημα διείσδυσης αλμυρού νερού στον υπόγειο υδροφορέα καθιστώντας 

τα ακατάλληλα για εκμετάλλευση. 

Η τεχνολογική εξέλιξη και η προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων φιλικών προς το 

περιβάλλον έχουν δημιουργήσει προσπάθειες για την άμβλυνση τέτοιων 

προβλημάτων. Μία τέτοια πρακτική είναι και η ανακύκλωση νερού. Και 

λέγοντας ανακύκλωση νερού αναφερόμαστε στη συλλογή αστικών και όχι 

μόνο λυμάτων, την κατάλληλη επεξεργασία τους κάτω από αυστηρές 

προϋποθέσεις και την επαναδιάθεσή τους για αρδευτική, αστική ή και άλλη 

χρήση. Η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των νερών είναι 

πραγματικότητα σε πολλές χώρες - ΗΠΑ, Αυστραλία, Γαλλία, Ισραήλ, Κύπρο, 
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Τυνησία, Γερμανία, Μαρόκο - οι οποίες αξιοποιούν νερά από βιολογικούς 

καθαρισμούς είτε για αστικές, είτε για γεωργικές χρήσεις. Σε ορισμένες χώρες 

δίνεται έμφαση και στην ανακύκλωση των «γκρίζων νερών» μετά από 

επιτόπου επεξεργασία στο κτίριο. Παρ’ όλα αυτά, η καινοτόμα αυτή πρακτική 

δεν βρίσκει ακόμη έδαφος στη χώρα μας. Κι αυτό γιατί χρειάζεται αρχικά να 

γίνουν κάποια βήματα για την επαναχρησιμοποίηση αυτών των νερών που 

εξαρτώνται από τη σωστή λειτουργία και συνεχή παρακολούθηση της 

αποδοτικότητας των συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων, ώστε η ποιότητα 

του βιολογικώς καθαρισμένου νερού να είναι στο πλαίσιο των προδιαγραφών 

που έχουν τεθεί, τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών, όπως π.χ. διπλά 

δίκτυα για τη χωριστή μεταφορά του νερού από βιολογικούς καθαρισμούς, 

ώστε να μην επηρεάζεται η ποιότητα του πόσιμου νερού και κυρίως την 

κατάλληλη ενημέρωση του κοινού, πλήρη τεκμηρίωση και διάθεση αξιόπιστων 

στοιχείων από ανεξάρτητους φορείς, ώστε να αποκτηθεί εμπιστοσύνη σε 

θέματα χρήσης νερού από βιολογικούς καθαρισμούς. 

Η εποχή που επιβάλλει την διαμόρφωση μιας νέας λογικής και στάσης όχι μόνο 

πολιτών αλλά και ολόκληρων των κοινωνιών με βάση τις περιβαλλοντικές 

προκλήσεις της κάθε περιοχής είναι εδώ. Στρατηγικές που επιβάλλουν την 

εξοικονόμηση φυσικών πόρων είναι όσο ποτέ αναγκαίες να υιοθετηθούν και 

να υλοποιηθούν προκειμένου να κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών, 

του σήμερα και του αύριο, εν τέλει, ευκολότερη και πιο ποιοτική. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 σελ. 62 

Τραγωδία ή φάρσα; 

Της Ινούς Σιώζιου* 

«Ο Χέγκελ κάνει κάπου την παρατήρηση ότι όλα τα μεγάλα κοσμοϊστορικά 

γεγονότα και πρόσωπα παρουσιάζονται, σαν να λέμε, δύο φορές. Ξέχασε όμως 

να προσθέσει: τη μία φορά σαν τραγωδία, την άλλη σαν φάρσα.» (Κάρλ Μάρξ 

- Η 18η Μπρυμαίρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη) 

 

Αυξημένα κέρδη κατά +28,4%, με καθαρά κέρδη 53,9 εκατ. ευρώ για το 2019, 

ρεκόρ επενδύσεων στα 249 εκατ. ευρώ (+40% έναντι του 2018), καθώς και νέες 

πηγές εσόδων από τις θυγατρικές του ΑΔΜΗΕ Αριάδνη Interconnection 

(εταιρεία ειδικού σκοπού για το έργο διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής) και Grid 

Telecom (τομέας τηλεπικοινωνιών), που ήδη συνεισέφεραν με 78,7 εκατ. και 

αναμένεται μεγιστοποίηση της συμβολής τους τα επόμενα χρόνια, 

ανακοίνωσε ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

(ΑΔΜΗΕ), πριν από δέκα περίπου ημέρες. 

Ανακοίνωσε επίσης, μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, διανομή μερίσματος στους 

μετόχους στην τιμή 0,118 ευρώ / μετοχή, αύξηση κατά +31%. Υπενθυμίζεται 

ότι το δημόσιο κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, και συνεπώς, 

έχει λαμβάνειν για δεύτερη χρονιά, μετά τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του 

ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, το 51% των αυξημένων κερδών και συμμετοχών του από 

τον Όμιλο ΑΔΜΗΕ. Καλό είναι ακόμη, να επισημαίνουμε ότι μιλάμε για 

δεκάδες εκατομμύρια που έχει λαμβάνειν το ελληνικό δημόσιο, και όχι για 

στραγάλια, το οποία έχει αποδειχθεί ότι είναι ιδιαιτέρως δυσεύρετα, 

ειδικότερα την τελευταία δεκαετία. 

Η τραγωδία 



 σελ. 63 

Είναι, δυστυχώς, σε όλους μάς γνωστή η κρίση χρέους που οδήγησε την 

Ελλάδα στην οικονομική κρίση και τα Μνημόνια που περιλάμβαναν σειρά 

μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών μέτρων, όπου μεγάλο μέρος τους 

αποτελούσαν και οι ιδιωτικοποιήσεις. Ειδικά στον τομέα της ενέργειας, η τότε 

συγκυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου είχε συμφωνήσει με τους 

«θεσμούς»/δανειστές την πώληση του 66% του Διαχειριστή Εθνικού 

Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ), του 66% του ΑΔΜΗΕ, του 100% του 

ποσοστού του δημοσίου στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ) και την 

πώληση του 17% της ΔΕΗ. 

Το Σεπτέμβριο του 2015, μετά την επανεκλογή του, ο ΣΥΡΙΖΑ κλήθηκε να 

διαχειριστεί το Τρίτο Μνημόνιο όπου, ευτυχώς για δημόσιο, το σύνολο στην 

ουσία των ιδιωτικοποιήσεων στην ενέργεια εκκρεμούσαν καθώς δεν είχαν 

ολοκληρωθεί από τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας-ΠΑΣΟΚ. 

Η χειρότερη, κατά την Αξιωματική Αντιπολίτευση, κυβέρνηση της Ελλάδας, η 

κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, την περίοδο 2015-2019, εκτός του ότι κατάφερε να 

μειώσει την ανεργία κατά περίπου δέκα μονάδες (10%), κατάφερε, όσο το 

δυνατόν, να διαχειριστεί τις συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης που είχαν 

δημιουργηθεί στην κοινωνία μετά από συναπτά έτη ύφεσης, και κατάφερε 

τέλος, η Ελλάδα να βγει από τη περιπέτεια των Μνημονίων. 

Γίνεται αλλιώς; 

Στις ιδιωτικοποιήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ ισχυρίζεται ότι απέδειξε πως γίνεται αλλιώς. 

Μπορεί, στην περίπτωση του ΔΕΣΦΑ, όπου δεν υπήρχε περιθώριο 

επαναδιαπραγμάτευσης με τους δανειστές, να μην κατάφερε να μειώσει το 

ποσοστό ιδιωτικοποίησης, αλλά κατάφερε να ολοκληρώσει το διαγωνισμό με 

αυξημένο τίμημα για το δημόσιο κατά 135 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τη 

συμφωνία της προηγούμενης κυβέρνησης και να διατηρήσει ισχυρά 

δικαιώματα για το δημόσιο. Με τον ΑΔΜΗΕ θα μπορούσε κάποιος να πει ότι 

έγινε όντως αλλιώς. Μετά από διαπραγματεύσεις, μέσα στο πλαίσιο του 

απεχθέστερου, όπως έλεγε τότε η Αντιπολίτευση, Μνημονίου, ο ΑΔΜΗΕ 

διατηρήθηκε υπό δημόσιο έλεγχο. Η πώληση μεριδίου της ΔΕΗ δεν 

πραγματοποιήθηκε ποτέ και στην περίπτωση της ΔΕΠΑ, μετά το διαχωρισμό 

της στις δραστηριότητες της Εμπορίας και Υποδομών (Δίκτυα), κατάφερε να 

διατηρήσει τον κλάδο των Υποδομών (ΔΕΠΑ Υποδομών) υπό δημόσιο έλεγχο, 

με το 51% να παραμένει στο δημόσιο που περιλαμβάνει τον κρίσιμο τομέα των 

δικτύων φυσικού αερίου και συνεπώς, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την 

επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια. Σύμφωνα με 

το πλάνο αυτό, στην ΔΕΠΑ Υποδομών, υπό δημόσιο έλεγχο, με πλειοψηφικό 

ποσοστό του δημοσίου παρέμεναν και τα Διεθνή έργα που συμμετέχει η ΔΕΠΑ 
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(Ελληνο-Βουλγαρικός Διασυνδετήριος Αγωγός IGB, Διασυνδετήριος αγωγός 

Eastern Mediterranean EastMed, Διασυνδετήριος αγωγός Ελλάδας – Ιταλίας 

ΠΟΣΕΙΔΩΝ). Εξασφαλιζόταν επιπρόσθετα, η χρηματοδότηση αυτών των έργων 

μέσω του σταθερού εσόδου που θα λάμβανε το δημόσιο από το έσοδο των 

δικτύων φυσικού αερίου. 

Η φάρσα 

Ένα από τα πρώτα νομοθετήματα της «νέας» αλλά πολύ παλιάς κυβέρνησης 

της Νέας Δημοκρατίας, τον Νοέμβριο του 2019, ήταν ο νόμος για την ανατροπή 

του παραπάνω σχεδίου για τη ΔΕΠΑ. Χωρίς καμία μνημονιακή υποχρέωση, η 

πολιτική παράταξη που αρέσκεται να αυτοαποκαλείται φιλελεύθερη 

αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρο το ποσοστό του δημοσίου στα δίκτυα 

φυσικού αερίου σε έναν ιδιώτη. Ένα μονοπώλιο δηλαδή, με σταθερό 

ρυθμιζόμενο έσοδο, κανένα ρίσκο για τον επενδυτή, διασφαλισμένη 

χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και χαμηλότοκα δάνεια από την Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, ο οποίος, αν ολοκληρωθεί η πώληση, θα αποφασίζει 

ποιες περιοχές της Ελλάδας θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φυσικό αέριο, βάσει 

του νόμου της προσφοράς και της ζήτησης και σε ποιο κόστος. Είναι προφανείς 

οι ιδιαιτέρως δυσμενείς επιπτώσεις της εν λόγω συνταγής στην κατασκευή 

δικτύου φυσικού αερίου στην ελληνική επικράτεια και στη δυνατότητα των 

πολιτών και των επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα φθηνότερο 

ενεργειακό πόρο. 

Η ιστορία έχει, σε αυτό το σημείο, να μάς διδάξει άλλο ένα μάθημα, 

υπενθυμίζοντάς μας την ιστορία εξηλεκτρισμού της Ελλάδας, όπου ο 

ηλεκτρισμός από αγαθό πολυτελείας για λίγους στις πόλεις, έγινε αγαθό στο 

οποίο είχε πρόσβαση κάθε πολίτης, ακόμη και στο πιο δύσβατο και 

απομακρυσμένο από την πρωτεύουσα χωριό, μόνο όταν η Δημόσια 

Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) εξαγόρασε τις διάσπαρτες ιδιωτικές εταιρείες 

ενέργειας και ανάπτυξε δίκτυο ηλεκτρισμού παντού. 

Ακριβώς αυτό το Δίκτυο, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει η Νέα 

Δημοκρατία, σύμφωνα με ανακοινώσεις του αρμόδιου Υπουργού 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστή Χατζηδάκη, όπου, όπως διαβάζουμε, έχει 

ήδη αναθέσει σε συμβουλευτική εταιρεία το σχεδιασμό του πλάνου πώλησης. 

Με τον πρόσφατο νόμο επιπλέον για τον «εκσυγχρονισμό» της 

περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ένα νομοθέτημα που βρήκε απέναντι σύσσωμες 

τις περιβαλλοντικές οργανώσεις και την Αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, με 

διάταξη που δεν τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, ανοίγει το δρόμο για 
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πώληση ποσοστού του δημοσίου στον ΑΔΜΗΕ, γιατί, όπως είπαν τα αρμόδια 

στελέχη, αποτελεί προγραμματική δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας. 

Κανένα μνημόνιο, μόνο τα ίδια πολιτικά πρόσωπα στην κυβέρνηση που 

επαναφέρουν όμως την τραγωδία των Μνημονίων, ως φάρσα πλέον. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα δίκτυα (ΔΕΔΔΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ, ΔΕΠΑ Υποδομών) επιτελούν κρίσιμο ρόλο στην υλοποίηση του 

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), τον οδικό χάρτη επί της 

ουσίας που θα οδηγήσει την Ελλάδα στην ενεργειακή μετάβαση από τις μη 

ανανεώσιμες πηγές σε καθαρότερες μορφές ενέργειας και την κλιματική 

ουδετερότητα, καθώς οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας «κουμπώνουν» στο 

δίκτυο ηλεκτρισμού (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ) και η αύξηση της χρήσης του φυσικού 

αερίου προϋποθέτει φυσικά την ανάπτυξη δικτύων (ΔΕΠΑ Υποδομών). 

Αντίστροφη τάση στην Ευρώπη, με μεγαλύτερη ίσως ένταση μετά την 

πανδημία του κορονοϊού 

Στην παγκόσμια κοινότητα, από το 2000, και στην Ευρώπη, ειδικά από το 2005 

και μετά, παρατηρείται η αντίστροφη στις ιδιωτικοποιήσεις τάση. Από το 2009 

έως το 2017, πραγματοποιήθηκαν 693 αποϊδιωτικοποιήσεις σε πάνω από 

1.600 πόλεις σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό, Αργεντινή, Γαλλία, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Αγγλία, Ολλανδία, Ιταλία, Ρωσία, Νότια Αφρική, Ιαπωνία και αλλού. 

Οι τομείς που επανέρχονται στα χέρια των δήμων και του κράτους αφορούν, 

εκτός από την ενέργεια, την ύδρευση, τη διαχείριση απορριμμάτων, τις 

συγκοινωνίες και τις υπηρεσίες των δήμων. 

Ειδικότερα στην Γερμανία, όπου εκεί ιστορικά το δίκτυο ηλεκτρισμού 

αναπτύχθηκε από τοπικούς δήμους καθώς δεν αποτελούσε ελκυστική 

δραστηριότητα για την ιδιωτική πρωτοβουλία, από το 2000 έως σήμερα, 

παρατηρείται «έκρηξη» του φαινομένου 

επανακρατικοποίησης/επαναδημοτικοποίησης. 284 περιπτώσεις επαναφοράς 

υπό δημόσιο έλεγχο, 166 συμβάσεις παραχώρησης δικτύων ηλεκτροδότησης 

ή αερίου σε ιδιώτες και 9 άδειες παρόχου ηλεκτρικού ρεύματος διακόπηκαν 

και δόθηκαν ξανά στους δήμους, με εμβληματική την επαναφορά στο δήμο 

του Αμβούργου το 2013 και τη διενέργεια δημοψηφίσματος στο Βερολίνο, μία 

υπόθεση με δικαστικές διαμάχες που, όπως φαίνεται από πρόσφατα 

δημοσιεύματα, αποτελεί μία μάχη που θα κερδίσουν οι Βερολινέζοι. 

Σήμερα, που δειλά δειλά βγαίνουμε από την πανδημία, έχει καταστεί 

αυταπόδεικτη η σημασία διατήρησης ενός ισχυρού ρυθμιστικού, και όχι μόνο 

ρόλου, για το δημόσιο ειδικά στην υγεία, όπως ακόμη και σε τομείς που είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη διαβίωση, τα κοινωνικά αγαθά του νερού και της 

ενέργειας. Το δημόσιο και η πολιτεία καλούνται ακόμη να επιτελέσουν 
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καθοριστικό ρόλο, μέσω πολιτικών και δημόσιων επενδύσεων, στην 

ανάκαμψη της οικονομίας, στη στήριξη της κοινωνίας και τη διατήρησης της 

απασχόλησης εν μέσω της διαφαινόμενης οικονομικής κρίσης μετά την 

πανδημία. 

Ας μάθουμε λοιπόν από την ιστορία και ας μην επιτρέψουμε να την 

επαναλάβει κανείς, ως φάρσα, διότι το αντίτιμο το πλήρωνε πολύ ακριβά η 

ελληνική κοινωνία για μία ολόκληρη δεκαετία. 

*Η Ινώ Σιώζιου είναι Πρώην Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος Δημόσιας 

Εταιρείας Συμμετοχών ΑΔΜΗΕ (ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ). 
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Μία εναλλακτική πρόταση αιολικής ενέργειας 

Tου Δημήτρη Σούκουλη 

 

Καθώς διανύουμε τον 21ο αιώνα και προχωρούμε ολοένα και πιο βαθιά σε μια 

εποχή τεχνολογικής και βιομηχανικής κυριαρχίας, ορισμένες παρενέργειες 

είναι πλέον αδύνατον να αγνοηθούν. Η πιο προφανής παρενέργεια δεν είναι 

άλλη ,από την υπερθέρμανση του πλανήτη, η οποία μάλιστα, για πολλούς 

αναλυτές, συναγωνίζεται αντάξια τη θέση της μεγαλύτερης απειλής για τον 

πολιτισμό, με τον πυρηνικό πόλεμο! Δεδομένου λοιπόν ότι η ενεργειακή 

τροφοδότηση του πλανήτη συνεισφέρει τα μέγιστα στην κλιματική αλλαγή, η 

ανάγκη για χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας είναι πλέον 

αδιαμφισβήτητη, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται κυρίως προς τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Ο επικρατέστερος τύπος ανεμογεννητριών -επίσημα γνωστές ως τρίπτερες 

ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα- εκτός από τα πλεονεκτήματα, που 

οδήγησαν στην εδραίωσή του, έχει και ορισμένα, διόλου αμελητέα, 

μειονεκτήματα. Από οικολογικής άποψης, το πολύ μεγάλο μέγεθος ενός 

τέτοιου έργου καθιστά τις ανεμογεννήτριες αρκετά παρεμβατικές για την 

τοποθεσία εγκατάστασης (ανάγκες για διάνοιξη δρόμων μεταφοράς ,ογκώδεις 

βάσεις από μπετό και άλλα), που πολύ συχνά είναι παρθένα βουνά και δάση, 

αφού εκεί τα χαρακτηριστικά του ανέμου είναι τα επιθυμητά. Επιπλέον οι 

ενεργειακές επιδόσεις τους υπόκεινται σε περιορισμούς όπως για παράδειγμα 

η μείωση στην παραγωγή λόγω της αλληλεπίδρασης γειτονικών 

ανεμογεννητριών. 
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Μία εναλλακτική και πολλά υποσχόμενη πρόταση αξιοποίησης της αιολικής 

ενέργειας είναι το λεγόμενο Airborne Wind Energy (AWE) ή απλά Kite Energy 

δηλαδή η αξιοποίηση ανεμοπτέρων και αετών (με την έννοια των 

αιωροπτέρων και όχι των ζώων, ευτυχώς!) για την παραγωγή ενέργειας. Με 

αυτή την τεχνολογία ένας αετός δεσμεύει την ενέργεια του ανέμου και την 

μεταφέρει στην βάση του, μέσω ενός καλωδίου ή σύρματος (αναλόγως την 

κατηγορία). Το βασικό πλεονέκτημα αυτής της τεχνολογίας είναι το πολύ 

μεγάλο ύψος στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει, όπου ο άνεμος είναι πιο 

σταθερός και δυνατός. Συγκριτικά αναφέρεται ότι μία τυπική ανεμογεννήτρια 

του 1,5 MW έχει ύψος περίπου 100 μέτρα ενώ ο αετός φτάνει μέχρι τα 500! 

Επιπλέον, η διάταξη είναι συγκριτικά απλούστερη και ελαφρύτερη της 

κλασσικής ανεμογεννήτριας, της οποίας η βάση και ο πύργος, κατασκευές 

πολύ στιβαρές και ογκώδεις αντικαθίστανται από μία σαφώς μικρότερη βάση 

και ένα σύρμα που την συνδέει με τον αετό. 

Θεωρητικά λοιπόν μιλάμε για μία συσκευή η οποία έχει την δυνατότητα να 

παρέχει περισσότερη και πιο φθηνή ενέργεια. Στην πράξη όμως -όπως 

συμβαίνει άλλωστε και με όλες τις καλές ιδέες- τα πλεονεκτήματα αυτά 

συνοδεύονται από κάποια προβλήματα. Αυτά προκύπτουν κυρίως, από τη 

περιπλοκότητα που εισάγει η πτήση του αιωροπτέρου, η οποία καθιστά την 

λειτουργία ασταθή και απρόβλεπτη. Η συσκευή γίνεται επιρρεπής σε αλλαγές 

και η πιθανότητα για σφάλμα είναι αυξημένη. Σ’ αυτά έρχεται να προστεθεί 

και η ανάγκη για προσγείωση και απογείωση του αετού όποτε το ορίζουν οι 

ανεμολογικές συνθήκες, εγχείρημα διόλου εύκολο από τεχνολογικής 

απόψεως. 

Ο τομέας του Kite Energy βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο με μικρό 

επενδυτικό ενδιαφέρον και οι εταιρίες που ασχολούνται με αυτόν θα πρέπει 

να ξεπεράσουν αρκετές προκλήσεις προκειμένου να δουν την τεχνολογία τους 

να κερδίζει έδαφος στην αγορά των ΑΠΕ. Η ανάπτυξη συστημάτων αυτομάτου 

ελέγχου και τηλεχειρισμού, η χρήση αισθητήρων και η επίλυση ζητημάτων 

ασφάλειας και αξιοπιστίας είναι μερικές μόνο από αυτές τις προκλήσεις. Μέσα 

στα επόμενα χρόνια η έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αλλά και δοκιμαστικές 

εφαρμογές- όπως αυτή στο Κουρασάο της εταιρίας Kitepower - θα μας δώσουν 

τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορέσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά να 

κρίνουμε αν θα αποτελέσει, σύμφωνα με τον Bill Gates, την μαγική λύση στο 

ενεργειακό πρόβλημα και μία πολύ χρήσιμη –και σίγουρα την πιο 

ευφάνταστη- προσθήκη στο οπλοστάσιο ενάντια στην κλιματική αλλαγή. 
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Το μέλλον της ηλεκτρικής ενέργειας 

Tου Κωνσταντίνου Συρογιάννη 

 

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι ενεργειακές πηγές, οι οποίες 

υπάρχουν σε αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Είναι η πρώτη μορφή ενέργειας 

που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος πριν στραφεί έντονα στη χρήση των ορυκτών 

καυσίμων. Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η χρήση τους δεν ρυπαίνει το 

περιβάλλον ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται μόνον από την ανάπτυξη 

αξιόπιστων και οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που θα έχουν σαν σκοπό 

την δέσμευση του δυναμικού τους. Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των 

τεχνολογιών αυτών εμφανίσθηκε αρχικά μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση 

του 1974 και παγιώθηκε μετά τη συνειδητοποίηση των παγκόσμιων σοβαρών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων την τελευταία δεκαετία. Για πολλές χώρες, οι 

ΑΠΕ αποτελούν μια εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές προοπτικές 

συνεισφοράς στο ενεργειακό τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση της 

εξάρτησης από το ακριβό εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση της 

ασφάλειας του ενεργειακού τους εφοδιασμού. Παράλληλα, συμβάλλουν στη 

βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς έχει πλέον διαπιστωθεί ότι 

ο ενεργειακός τομέας είναι ο κλάδος που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη 

ρύπανση του περιβάλλοντος. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μόνος δυνατός 

τρόπος που διαφαίνεται για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί 

στο φιλόδοξο στόχο που έθεσε το 1992 στη συνδιάσκεψη του Ρίο για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, να περιορίσει δηλαδή, μέχρι το έτος 2000 τους 

ρύπους του διοξειδίου του άνθρακα στα επίπεδα του 1993, είναι να επιταχύνει 

την ανάπτυξη των ΑΠΕ. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα των ΑΠΕ, είναι ότι πρακτικά, θεωρούνται 

ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από 

https://www.envinow.gr/team
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τους συμβατικούς ενεργειακούς πόρους. Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και 

συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτησίας και της 

ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο. Δίνουν τη 

δυνατότητα επιλογής της κατάλληλης μορφής ενέργειας που είναι 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες του χρήστη, επιτυγχάνοντας πιο ορθολογική 

χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων. Έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό 

κόστος, το οποίο επιπλέον δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς 

οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων. Μπορούν 

επίσης να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωογόνηση 

υποβαθμισμένων, οικονομικά και κοινωνικά, περιοχών και πόλο για την τοπική 

ανάπτυξη, με την προώθηση επενδύσεων που στηρίζονται στη συμβολή των 

ΑΠΕ. Επιπρόσθετα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. 

Οι πιο διαδεδομένες μορφές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η αιολική 

ενέργεια η ηλιακή και η υδροδυναμική ενέργεια. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες 

τέτοιες πηγές όπως η βιομάζα. 

Πρόκειται για ενέργεια δεσμευμένη στις φυτικές ουσίες που προέρχεται από 

τον ήλιο. Τα υλικά που άμεσα ή έμμεσα προέρχονται από το φυτικό κόσμο, 

αλλά και τα υγρά απόβλητα και το μεγαλύτερο μέρος από τα αστικά 

απορρίμματα (υπολείμματα τροφών, χαρτί κ.α.) των πόλεων και των 

βιομηχανιών μπορούν να αξιοποιηθούν. Οι κυριότερες χρήσεις της βιομάζας 

είναι η παραγωγή ενέργειας σε γεωργικές βιομηχανίες, η παραγωγή ενέργειας 

σε βιομηχανίες ξύλου και η παραγωγή ενέργειας σε μονάδες βιολογικού 

καθαρισμού και Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Τα 

πλεονεκτήματα της χρήσης της είναι η μηδαμινή ύπαρξη θείου που περιορίζει 

τις εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2), το οποίο είναι υπεύθυνο για την όξινη 

βροχή και αποτελεί εγχώρια πηγή ενέργειας που μειώνει την εξάρτηση από 

εισαγόμενα καύσιμα. Τα μειονεκτήματα της είναι ο αυξημένος όγκος και 

μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία που δυσχεραίνουν την ενεργειακή 

αξιοποίησή της, και οι δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και αποθήκευση 

της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης, καθώς και 

το υψηλό κόστος εξοπλισμού. 

Μια άλλη μορφή ενέργειας είναι η γεωθερμία. Η γεωθερμία προέρχεται από 

τη θερμότητα που παράγεται απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωμάτων 

της γης. Είναι εκμεταλλεύσιμη εκεί όπου η θερμότητα αυτή ανεβαίνει με 

φυσικό τρόπο στην επιφάνεια, π.χ. στους θερμοπίδακες ή στις πηγές ζεστού 

νερού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απευθείας για την παραγωγή ηλεκτρισμού. 

Η Ισλανδία καλύπτει το 20% των ενεργειακών αναγκών, όσον αφορά τον 

ηλεκτρισμό, με γεωθερμική ενέργεια. 
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Μια μελλοντική πηγή ενέργειας θα προέρχεται από παλίρροιες. Οι 

αυξομειώσεις της θαλάσσιας στάθμης κατά την παλίρροια είναι 

συνυφασμένες με «παλιρροϊκά ρεύματα», οριζόντιες μετατοπίσεις θαλάσσιας 

μάζας, οι οποίες έχουν περίπου την ίδια περιοδικότητα. Τα ρεύματα είναι 

ισχυρά, και θεωρούνται ιδιαίτερα κατάλληλα για ενεργειακή αξιοποίηση, 

επειδή εμφανίζονται σε σχετικά μικρά βάθη. Σε μέγιστη παλίρροια, η ταχύτητα 

του παλιρροϊκού ρεύματος μπορεί να ξεπεράσει τα 3 - 4 m/sec. Τυπικό 

παράδειγμα αξιοποίησης της παλιρροϊκής ενέργειας με φράγμα: η γαλλική 

Rance. Το φράγμα της Rance είναι ένα παλιρροιοκίνητο εργοστάσιο που 

παράγει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια για μια πόλη σαν την Rennes. 

Εκμεταλλευόμενο παλίρροιες που συγκαταλέγονται μεταξύ των 

σημαντικότερων του κόσμου, που φτάνουν δηλαδή έως και τα 14 μέτρα, 

παράγει περίπου 600.000.000 kWh το χρόνο. 

Μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, η οποία μέχρι σήμερα ελάχιστα έχει 

αξιοποιηθεί, αλλά αποτελεί τον μέλλον της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η 

ενέργεια της θάλασσας. Η ιδέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα 

θαλάσσια κύματα πηγάζει από την ιδέα, ότι τα κύματα της θάλασσας, που 

είναι απέραντη, δημιουργούνται και θα υπάρχουν πάντοτε. Η πιο «άγρια», 

άρα και πιο παραγωγική μορφή της θάλασσας εμφανίζεται στη διάρκεια του 

χειμώνα, ακριβώς δηλαδή τότε που υπάρχει και η μεγαλύτερη ανάγκη για 

ενέργεια. Η ενέργεια των κυμάτων χαρακτηρίζεται όπως και όλες οι ΑΠΕ από 

περιοδικότητα και σχετικά μικρή πυκνότητα. Οι θαλάσσιες μάζες καλύπτουν 

το 75% της επιφάνειας του πλανήτη και μπορούν να θεωρηθούν ένα 

παγκόσμιο ενεργειακό ρεζερβουάρ.H παραγωγή ενέργειας από τα κύματα 

συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας,αφού έχει μηδαμινή ρύπανση, αποκέντρωση παραγωγής, 

απεξάρτηση από εισαγωγές, ανάπτυξη απομακρυσμένων περιοχών και 

δημιουργία θέσεων εργασίας . Σε αντίθεση με άλλες ανανεώσιμες, οι 

εγκαταστάσεις κυματικής ενέργειας δεν δεσμεύουν γη, ενώ η οπτική και 

ακουστική όχληση είναι μηδαμινή, ειδικά όταν πρόκειται για υπεράκτιες ή 

υποβρύχιες εγκαταστάσεις. Η γκάμα των Συστημάτων Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από Θαλάσσια Κύματα (ΣΠΗΕΘΑΚ) είναι πολύ μεγάλη και εκτείνεται 

από τους πλωτούς σημαντήρες της ναυσιπλοΐας (μια λάμπα 60 Watt που 

ανάβει από την κίνηση των κυμάτων) μέχρι τον πλωτό στόλο ενός πλήρους 

σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το υδρογόνο, μελλοντικά θα αποτελέσει μια σημαντική πηγή ενέργειας. Το 

υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας ενέργειας. Στις μέρες μας 

γίνονται σημαντικές προσπάθειες, κυρίως στα ιδιαίτερα ανεπτυγμένα κράτη, 

για τη μετατροπή της προσαρμοσμένης στα συμβατικά καύσιμα υποδομής σε 
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υποδομή με βάση το υδρογόνο. Ενδεικτικά, η Ισλανδία, προβλέπει υποδομή 

πλήρως βασισμένη στο υδρογόνο μέχρι το 2030 - 2040, ενώ μέχρι το 2030 

στόχος του Υπουργείου Οικονομίας των ΗΠΑ είναι η αντικατάσταση του 10% 

της ενεργειακής κατανάλωσης από ενέργεια προερχόμενη από υδρογόνο.Το 

υδρογόνο έχει το υψηλότερο ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα βάρους 

από οποιοδήποτε άλλο γνωστό καύσιμο και 3 φορές μεγαλύτερο από αυτό της 

συμβατικής βενζίνης. 
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5 καθημερινές συνήθειες για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής 

Της Αγγελικής Τουρίκη 

 

Στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και στη γενικότερη δυσμενή 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης μας τα τελευταία χρόνια έχουμε 

αναφερθεί πολλάκις στο envinow. Ευθύνη για τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει το περιβάλλον σίγουρα έχουν οι κυβερνήσεις και οι μεγάλοι 

ηγέτες, οι οποίοι μπορούν να δώσουν λύση σε αυτά λαμβάνοντας δραστικά 

μέτρα. Η διαδικασία όμως θα είναι χρονοβόρα και κανείς δεν μπορεί να 

εγγυηθεί ότι θα είναι αποτελεσματική, καθώς πολλές υποσχέσεις έχουμε δει 

και ακούσει, αλλά λίγα σχέδια έχουν εφαρμοστεί και έχουν πραγματικά 

βοηθήσει. Έτσι, γιατί να μην πάρει ο καθένας μας προσωπική ευθύνη και να 

ξεκινήσει βάζοντας το δικό του ‘λιθαράκι’ στην προσπάθεια αυτή; Δεν υπάρχει 

χρόνος να περιμένουμε να μας καθοδηγήσουν οι άλλοι - πρέπει ο καθένας να 

πάρει τον λόγο. 

Ξεκινώντας με κάποιες μικρές καθημερινές συνήθειες κάθε άνθρωπος μπορεί 

να μειώσει το δικό του περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Με αυτόν τον τρόπο σε 5, 

10 ή 50 χρόνια θα καταφέρουμε σαν σύνολο να μειώσουμε την επιβάρυνση 

που η ανθρώπινη δραστηριότητα έχει επιφέρει στο περιβάλλον. Εξ’ άλλου, η 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα δεν σημαίνει να ζει κανείς χωρίς πολυτέλειες, 

αλλά να έχει επίγνωση για τη δική του κατανάλωση των φυσικών πόρων και 

των αποβλήτων του. Ας ονομάσουμε, λοιπόν, πέντε συνήθειες που ο καθένας 

μας πρέπει να εντάξει στην καθημερινότητά του για ένα sustainable living: 
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1. ΟΧΙ ΣΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΠΟΥΚΑΛΑΚΙΑ. Πιες νερό από τη βρύση. 

Η εξάρτηση στο εμφιαλωμένο νερό έχει προσθέσει πάνω από 1 εκατομμύριο 

τόνους πλαστικού στα απόβλητα κάθε χρόνου. Ένας λόγος που οι άνθρωποι 

βασίζονται στο εμφιαλωμένο νερό είναι επειδή πιστεύουν ότι είναι 

ασφαλέστερο και έχει καλύτερη γεύση από το νερό της βρύσης. Παρ’ όλα 

αυτά, στα περισσότερα μέρη της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης ή της 

Αμερικής η παροχή νερού είναι ήδη ασφαλής και καθαρή. Αν δεν σου αρέσει 

η γεύση του νερού της βρύσης, μπορείς να σκεφτείς να κάνεις μία one-time 

επένδυση σε ένα σύστημα φιλτραρίσματος. Αν σου αρέσει η ευκολία του 

εμφιαλωμένου νερού, μπορείς να προμηθευτείς ένα γυάλινο ή ανοξείδωτο 

μπουκάλι που θα μπορείς να το γεμίζεις όπου κι αν είσαι! Τα περισσότερα 

μαγαζιά, πλέον, προσφέρουν αυτήν την επιλογή στον πελάτη. Ειδικά την εποχή 

του καλοκαιριού που τα θερμόμετρα στην Ελλάδα ανεβαίνουν στους 30 και 35 

βαθμούς, είναι αναγκαίο να έχουμε κάθε στιγμή νερό στη διάθεσή μας και ένα 

τέτοιο μπουκάλι μάλιστα μπορεί να το κρατάει δροσερό για ώρες. Κάνε την 

έρευνά σου. 

2. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ. Χρησιμοποίησε πάνινες σακούλες. 

Τα 0,04€ με τα οποία χρεώθηκε η πλαστική σακούλα σε σούπερ μάρκετ και 

καταστήματα ήταν αρκετά για να μειωθεί δραματικά η χρήση της, αλλά όχι 

αρκετά για να σταματήσει να επιβαρύνει το περιβάλλον. Μάλιστα, μετά τη 

λήψη του συγκεκριμένου μέτρου, προωθούνται σακούλες με πιο χοντρό 

πλαστικό και συνεπώς με πιο μεγάλη ποσότητα πλαστικού. Η αλλαγή του 

πάχους της σακούλας όμως δεν είναι λύση. Λύση είναι η πραγματική μείωση 

του αριθμού της. Αντί για την κλασική πλαστική σακούλα μπορείς να 

χρησιμοποιήσεις μία πάνινη την οποία βρίσκεις εύκολα στα μαγαζιά σε 

όμορφα σχέδια και χρώματα. Μπορείς να την διατηρείς μέχρι και τυλιγμένη 

μέσα στην κανονική τσάντα σου γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι ψώνια θα προκύψουν 

μέσα στην ημέρα! 

3. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΣΚΟΠΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΡΟΥΧΩΝ. Εμπλούτισε την ντουλάπα σου με 

μεταχειρισμένα ρούχα. 

Κομμάτια της ντουλάπας σου τα οποία δεν χρειάζεσαι πια είτε γιατί δεν σου 

κάνουν, είτε γιατί δεν σου αρέσουν ή έχουν μείνει στο πίσω μέρος τον 

τελευταίο χρόνο είναι καιρός να βρουν ένα νέο σπίτι και να παρατείνουν τη 

ζωή τους μέσω μεταπώλησης ή δωρεάς. Έτσι, βοηθάς να μειωθεί η εξάρτηση 

του σύγχρονου ανθρώπου στα αναλώσιμα και φθηνής παραγωγής προϊόντα 

που καταλήγουν στην χωματερή μετά από λίγες μόνο χρήσεις. Ξέρω από 

προσωπική εμπειρία πόσο δύσκολο είναι να μην ξεχυθείς στα μεγάλα 

πολυκαταστήματα την περίοδο των εκπτώσεων και να αγοράσεις ρούχα με 5 
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και 10 ευρώ. Αλλά πόσα από αυτά χρειάζεσαι; Πίστεψέ με, όχι πολλά. Αν όμως 

σου φαίνεται προς το παρόν ανέφικτο να σταματήσεις να ανανεώνεις την 

γκαρνταρόμπα σου κάθε τόσο, προσπάθησε τουλάχιστον να πουλήσεις τα πιο 

παλιά κομμάτια σου σε secondhand καταστήματα ή να τα δωρίσεις σε 

φιλανθρωπικές οργανώσεις που θα τα αναδιανέμουν σε εκείνους που 

πραγματικά τα χρειάζονται. 

4. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΤΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ. Περπάτα ή 

χρησιμοποίησε τα ΜΜΜ για μικρές αποστάσεις. 

Είναι καιρός να σταματήσουμε να εξαρτόμαστε από τα αυτοκίνητά μας. 

Σίγουρα είναι τεράστια ευκολία, ειδικά όταν οι καιρικές συνθήκες δεν ευνοούν 

την κυκλοφορία με άλλον τρόπο. Όμως το να καταναλώνει το κάθε αυτοκίνητο 

καύσιμο για ένα άτομο μόνο δεν είναι πια βιώσιμο. Είναι αναγκαίο να 

ερευνήσεις τις επιλογές που προσφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς της 

περιοχής σου και τους τρόπους με τους οποίους μπορείς να φτάσεις στον 

προορισμό σου εύκολα, αλλά και βιώσιμα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι 

εφικτό για κάποιον λόγο, προσπάθησε να βρεις άτομα που επιθυμούν να 

βρεθούν στον ίδιο ή σε κάποιον κοντινό προορισμό και θα «μοιραστούν» το 

περιβαλλοντικό αυτό αποτύπωμα μαζί σου. 

5. ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Προσπάθησε 

να εντάξεις στην διατροφή σου περισσότερα φρούτα και λαχανικά. 

Ο χορτοφαγικός τρόπος ζωής δεν είναι για όλους και για κανέναν λόγο δεν 

πρέπει να επιβάλλεται. Ωστόσο, το να μειώσει κανείς την κατανάλωση κρέατος 

και άλλων ζωικών προϊόντων είναι σχεδόν αναγκαίο. Η εκτροφή των ζώων 

καταστρέφει τον πλανήτη μας καθώς είναι υπεύθυνη για το 18% των 

εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Είναι η κύρια αιτία της κλιματικής αλλαγής, 

της αποψίλωσης των δασών, της καταστροφής των άγριων ζώων, των νεκρών 

ζωνών των ωκεανών και της εξαφάνισης των ειδών. Αυτή η επιστήμη δεν 

μπορεί να αγνοηθεί. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε τη ζωή στον όμορφο πλανήτη 

μας, κάτι πρέπει να αλλάξει και αρχίζει με αυτό που επιλέγουμε να βάλουμε 

στα πιάτα μας. Η μετάβαση σε μια φυτική διατροφή μπορεί στην 

πραγματικότητα να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα κατά 50%. Εκτός των 

άλλων, μία διατροφή με περισσότερα φυτικά και λιγότερα ζωικά προϊόντα 

είναι αρκετά ωφέλιμη για τον οργανισμό. 
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Πόση ευθύνη έχουν τελικά οι αγελάδες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου? 

Του Κωνσταντίνου Τσίννα 

 

 

Κάθε χρόνο εκλύονται 45-50 δισεκατομμύρια μετρικοί τόνοι αερίων του 

θερμοκηπίου. Αυτά συμβάλλουν στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 

απορροφώντας και στη συνέχεια εκλύοντας πίσω στην ατμόσφαιρα 

θερμότητα. Η σημασία τους δε, καθοριστική, αφού χωρίς τα συγκεκριμένα 

αέρια η μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης θα ήταν -18oC. Η 

υπερθέρμανση που ταλανίζει τον πλανήτη, έρχεται ως επακόλουθο της 

αύξησης της συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου λόγω της 

ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα κύρια αέρια που ανήκουν στην εξεταζόμενη 

κατηγορία είναι οι υδρατμοί, το διοξείδιο του άνθρακα, το μεθάνιο, το 

υποξείδιο του αζώτου και το όζον. Ο συνήθης ύποπτος είναι το διοξείδιο του 

άνθρακα, προϊόν των καύσεων, του οποίου τη συγκέντρωση εμείς οι άνθρωποι 

καταφέραμε να αυξήσουμε κατά 45% από το 1750 εως σήμερα. Ωστόσο, σε 

αυτό το άρθρο, εξετάζεται ένας άλλος ύποπτος και αυτός είναι το μεθάνιο, το 

οποίο συνιστά το 16% της συνολικής ποσότητας αερίων του θερμοκηπίου που 

εκλύονται στην ατμόσφαιρα. Σημαντικό είναι να τονιστεί πως το μεθάνιο είναι 

28 φορές πιο αποτελεσματικό στην απορρόφηση θερμότητας από το διοξείδιο 

του άνθρακα σε βάθος 100 χρόνων. 

Η έκλυση μεθανίου είναι απόρροια των αγροτικών και κτηνοτροφικών 

δραστηριοτήτων, της καύσης βιομάζας καθώς και της διαχείρισης 
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απορριμμάτων. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η συμβολή της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, η οποία ανέρχεται περίπου στο 40-50%. Κάπου εδώ λοιπόν θα 

μιλήσουμε και για τις αγελάδες. Τα βοοειδή, όπως και άλλα ζώα βοσκής 

παράγουν μεθάνιο κατά τη διαδικασία της πέψης τους, ενώ ο πληθυσμός των 

πρώτων ξεπερνάει τα 1,4 δισεκατομμύρια με τάση αύξησης, όσο αυξάνεται και 

η ζήτηση της ανθρωπότητας για βοδινό κρέας και αγελαδινό γάλα. 

Πόσο όμως τελικά επιβαρύνουν τα βοοειδή το περιβάλλον; 

Πρέπει να προσμετρηθεί η άμεση απελευθέρωση μεθανίου από ένα βοοειδές, 

η οποία ανέρχεται στα 70-120 kg ετησίως. Αυτό μεταφράζεται ισοδύναμα σε 

1750-3000 kg διοξειδίου του άνθρακα. Ενδεικτικά, ένα αυτοκίνητο diesel με 

μέση κατανάλωση 9 L/100 km εκλύει περίπου 250 gr CO2 ανά χιλιόμετρο ή 

2500 kg στα 10.000 χιλιόμετρα. 

Το γεγονός πως οι αγελάδες επιβαρύνουν τόσο πολύ την ατμόσφαιρα, δε θα 

πρέπει ωστόσο να μας αφήσει αδιάφορους. Ο καταναλωτισμός και η 

ταχυφαγία, οδηγούν σε υπέρμετρη ζήτηση των προϊόντων από βοοειδή με τον 

πληθυσμό τους να αγγίζει άνευ προηγουμένων υψηλά επίπεδα. Στον βωμό της 

αύξησης της παραγωγής, χρησιμοποιούνται τροφές που προκαλούν 

περισσότερη έκλυση μεθανίου κατά την πέψη από άλλες, ενώ στο ίδιο 

αποτέλεσμα οδηγούν και λιπάσματα ή φυτοφάρμακα κατά την καλλιέργεια 

των φυτών που μετά γίνονται η τροφή των βοοειδών. Επίσης, η αποψίλωση 

δασικών εκτάσεων και η μετατροπή τους σε βοσκοτόπια, στερούν την Γη από 

πολύτιμα δέντρα, τα οποία είναι ικανά να συγκρατήσουν μεγάλες ποσότητες 

διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της διαδικασίας φωτοσύνθεσης. 

Προσωπικό σχόλιο του συντάκτη: Η συγκέντρωση των παραπάνω στοιχείων 

(βλ. παραπομπές) και η παρουσίασή τους σε αυτό το άρθρο δεν έχει σκοπό να 

στοχοποιήσει τα ζώα ή τους κτηνοτρόφους. Στο στόχαστρο βρίσκεται η 

εκβιομηχανοποίηση (όχι η μηχανοποίηση) της κτηνοτροφίας και οι επιπτώσεις 

που έχει στο πριβάλλον. Πρόκειται, για μία ακόμη ένδειξη του πως η 

ανθρώπινη παρέμβαση έχει ξεπεράσει τα όρια, ώστε ακόμα και τα βοοειδή να 

φαίνεται πως έχουν κάποια ορισμένη συμβολή στην αύξηση των αερίων του 

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Ακολούθως, παρουσιάζεται μία επιλεγμένη απάντηση από κάθε συνέντευξη 

(με χρονολογική σειρά). Μπορείτε να διαβάσετε το σύνολο των συνεντεύξεων 

στο www.envinow.gr/interviews . 

 

Σίμος Μαλαμής (Καθηγητής ΕΜΠ) 

Εστιάζοντας στο πρόγραμμα Hydrousa, στο οποίο 

συμμετέχετε, με ποιον τρόπο αντιμετωπίζονται τα 

προβλήματα λειψυδρίας; 

Στόχος σ’ αυτό το πρόγραμμα είναι η ανάκτηση νερού 

είτε από επεξεργασμένα λύματα είτε από όμβρια 

ύδατα είτε από το θαλασσινό νερό με συστήματα 

εξάτμισης και συμπύκνωσης που είναι χαμηλού 

κόστους. Περιλαμβάνονται, επίσης, συστήματα 

αποθήκευσης του νερού, π.χ. βρόχινο, για χρήση του, όταν υπάρξει ανάγκη. 

Πολύ σημαντική επιδίωξη είναι η δημιουργία κύκλων νερού με στόχο τη 

δημιουργία ενός «πράσινου», αυτόνομου σε νερό νησιού, οπότε δίνεται 

έμφαση στη συσχέτιση μεταξύ της ανάκτησης και της χρήσης του νερού. 

Ως προς την ανάκτηση νερού από τα επεξεργασμένα λύματα, αυτή γίνεται με 

φυσικά συστήματα και αναερόβιες τεχνολογίες, έτσι ώστε παράλληλα να 

μεγιστοποιείται και η ανάκτηση ενέργειας και να παράγεται νερό πλούσιο σε 

θρεπτικά, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία. Στα πλαίσια του 

προγράμματος αυτού θα κατασκευαστεί στη Λέσβο ένα σύστημα 

αγροδασοπονίας (agroforestry), όπου τα λύματα θα περνούν από αναερόβια 

επεξεργασία σε τεχνητούς υδροβιότοπους. Οι τεχνητοί υδροβιότοποι είναι ένα 

σύστημα επεξεργασίας, αρκετά παρεξηγημένο στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 

οποίο χρησιμοποιούνται φυτά (καλάμια συνήθως που είναι πιο ανθεκτικά) για 

την απορρύπανση των λυμάτων. Το σύστημα αυτό απαιτεί, βέβαια, καλό 

σχεδιασμό και δεν προϋποθέτει μόνο τη φύτευση δέντρων και φυτών. 

Τοποθετούνται γεωμεμβράνες και γεωυφάσματα, για τη στεγανοποίηση, 

άμμος συγκεκριμένης κοκκομετρίας για τη διήθηση των λυμάτων, σε 

συνδυασμό με τα φυτά. Στη συνέχεια το νερό φιλτράρεται, απολυμαίνεται και 

χρησιμοποιείται στο σύστημα αγροδασοπονίας, που είναι ουσιαστικά 

συνδυασμός φυτών και δέντρων στο ίδιο περιβάλλον. 

Επιπλέον, πέρα από τα άμεσα πλεονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης του 

νερού των λυμάτων, μέσα από αυτό σύστημα θα παράγονται και αιθέρια 

http://www.envinow.gr/interviews
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έλαια, δηλαδή προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Έτσι, θα υπάρχουν 

οφέλη γι’ αυτούς που διαχειρίζονται το νερό, όπως οι γεωργοί και η ΔΕΥΑ. 

 

Μανώλης Κεφαλογιάννης (Ευρωβουλευτής) 

Θα θέλαμε να περάσουμε ένα μήνυμα. Το δικό σας 

μήνυμα. Τι θα θέλατε να πείτε στον κόσμο σχετικά με 

το περιβάλλον και την πράσινη ενέργεια; 

Η αειφορία είναι ως έννοια περισσότερη επίκαιρη 

παρά ποτέ. Η αειφορία δεν περιορίζεται μόνο στην 

προστασία του περιβάλλοντος, στην εταιρική 

κοινωνική ευθύνη και στην ανάγκη της κάθε 

επιχείρησης και του κάθε οργανισμού να είναι υπεύθυνοι απέναντι στην 

κοινωνία και το περιβάλλον, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο. 

Είναι και κουλτούρα οικονομικής προσέγγισης και επιχειρηματικότητας. Γιατί 

η αειφορία, ιδίως όταν συνδυαστεί με την καινοτομία και την εξωστρέφεια, 

μπορεί να αποτελέσει το στρατηγικό παράγοντα της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 

Θεοδόσης Τάσιος (Ομότιμος καθηγητής ΕΜΠ, Συγγραφέας και Φιλόσοφος) 

Το Time για το 2019, ψήφισε ως πρόσωπο της χρονιάς 

την νεαρής ηλικίας ακτιβίστρια για το περιβάλλον 

Γκρέτα Τούνμπεργκ. Αποτελεί μια αμφιλεγόμενη 

προσωπικότητα, ποια η γνώμη σας για την 

συγκεκριμένη, αλλά και γενικότερα για τον ακτιβισμό 

στο χώρο του περιβάλλοντος και της κλιματικής 

αλλαγής που είναι σε μεγάλη ανάπτυξη στις μέρες 

μας; 

Επιτρέψτε-μου να παρατηρήσω οτι η διατύπωση του ερωτήματός-σας 

(«αμφιλεγόμενη» προσωπικότητα) ίσως να αδικεί κάπως την υπόψιν 

ακτιβίστρια γεννώντας επιφυλάξεις. Ενώ, δέν γνωρίζω κανέναν επι της Γής που 

να μήν ήταν αμφιλεγόμενος – περιλαμβανομένου και του Ιησού. 

Άς ξεκινήσομε όμως με τον περιβαλλοντικό ακτιβισμό: Έχει γίνει ιστορικώς 

δεκτό οτι η συντριπτική πλειονότητα του Πλανήτη, χαμπάρι δεν παίρναμε περι 

της σημασίας του θέματος. Τί μας ξεκούνησε; Πρώτον η πρόοδος της 

Επιστήμης, και δεύτερον μερικές σκόπιμες «μεγεθύνσεις» γεγονότων που μας 

υποδείχθηκαν απο περιβαλλοντικούς ακτιβιστές. 
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Σπεύδω όμως να ’πώ οτι, όπως όλα τα ανθρώπινα, έτσι και ο ακτιβισμός δέν 

είναι μονόχρωμος: Παρά τις καταρχήν αγαθές προθέσεις του, χρησιμοποίησε 

ενίοτε δυσαναλόγως βίαια μέσα – τα παλιότερα χρόνια ιδίως. Ακτιβισμός 

σημαίνει δημιουργία συμβόλων καταλλήλων ώστε να ταρακουνήσουν την 

αδιαφορία, υπο τον απαραίτητον όρο οτι: 

α) θα συνοδεύεται με την ανακοίνωση αποδεικτικών κειμένων περι του 

συμβολιζομένου γεγονότος ή φαινομένου, και 

β) η ασκούμενη βία θα είναι συντομότατη και με αναστρέψιμες συνέπειες. 

Χαίρομαι που οι σύγχρονες περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν ωριμάσει καί 

απ’ τις δύο ως άνω απόψεις. 

Εάν λοιπόν η Γκρέττα δέν ήταν ανήλικη, (κι άν δεν ήταν γυναίκα), θα ήταν 

παγκοίνως αποδεκτή ως τυπικός πετυχημένος ακτιβιστής. Κι όσο για την 

μομφή «δέν έχει δίπλωμα πανεπιστημίου», θυμίζω οτι οι ακτιβιστές 

στηρίζονται στα συμπεράσματα εκατοντάδων χιλιάδων επιστημόνων. Κι ούτε 

θα τολμούσε κανείς να την κατηγορήσει για την «οργάνωση» που κατάφερε 

να στήσει πίσω της, αφού οι αρνητές του περιβαλλοντικού προβληματισμού 

έχουν επιστρατεύσει διεθνώς πακτωλούς ερευνητικού και προπαγανδιστικού 

χρήματος. (Φαρισαίοι…) 

Έτσι λοιπόν, οι εναντίον Γκρέττας μομφές συγκεφαλαιώνονται ως ακολούθως: 

– δέν είναι 18 χρονών – δέν πήρε δίπλωμα πανεπιστημίου – δέν είναι άντρας ˙ 

Μα, είναι «μομφές»; 

Αλλα κυρίως: Δέν είναι η Γκρέττα το πρόβλημα – κι ούτε μας φέρνει κανα 

καινούργιο μήνυμα. Θόρυβο κάνει για το μήνυμα. Αναμένω λοιπόν απ’ τους 

επικριτές-της να μας μιλήσουν για το μαντάτο – όχι για τον μαντατοφόρο. Για 

την «ταμπακιέρα» ν’ ακούσουμε. 

 

Σωκράτης Φάμελλος (π. Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ) 

Ας υποθέσουμε ότι προχωράμε στη μετάβαση σε ένα 

νέο ενεργειακό μείγμα το οποίο θα περιλαμβάνει 

κυρίως ΑΠΕ και Φυσικό Αέριο και ότι η Ελλάδα γίνεται 

όντως κλιματικά ουδέτερη. Αν όμως η πλειοψηφία των 

μέσων παραγωγής ενέργειας ανήκει σε 

ολιγοπωλειακές ιδιωτικές εταιρείες τότε αυτό τι 

κινδύνους κρύβει για τον πολίτη; Μπορεί το κράτος να 

βρεθεί εκβιαζόμενο και ανήμπορο να ασκήσει πολιτική 
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εξάλειψης ενεργειακής φτώχιας και μείωσης των τιμών; Πως θεωρείτε ότι 

μπορεί να γίνει αυτή η δημοκρατική ενεργειακή πράσινη μετάβαση για την 

οποία ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μιλήσει προεκλογικά; 

Είναι γεγονός ότι απέναντι στα μεγάλα διλήμματα και τις προκλήσεις της 

κλιματικής κρίσης και γενικά της βιώσιμης ανάπτυξης δίνουν διαφορετικές 

απαντήσεις οι πολιτικές παρατάξεις. Ο πράσινος καπιταλισμός είναι η 

απάντηση που δίνουν οι συντηρητικές, δεξιές πολιτικές δυνάμεις που 

υποστηρίζουν μόνο τις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού. Ιδιαίτερη 

εντύπωση μας προκαλεί το γεγονός ότι ακόμα και η νέα πρόεδρος της Κομισιόν 

συμπεριέλαβε το Green Deal, που αποτέλεσε στοιχείο της προοδευτικής 

σκέψης στην Αμερική, στην Ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή ως εργαλείο και του 

Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αυτό αποδεικνύει καταρχήν ότι η συζήτηση για 

το περιβάλλον έχει μπει για τα καλά στην πολιτική πραγματικότητα και 

τροποποιεί ακόμα και τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ προόδου και 

συντήρησης. Ποια είναι όμως η ουσία; 

Η παράμετρος του περιβάλλοντος μπορεί πράγματι να εισαχθεί στην 

παραγωγή, την οικονομία, μπορεί όμως παράλληλα, να λειτουργήσει ως μία 

παράμετρος αλλαγής τόσο των κοινωνικών σχέσεων, όσο και των κοινωνικών 

ανισοτήτων στο εσωτερικό των χωρών, αλλά και μεταξύ των διαφόρων 

κρατών. Εξαιτίας της κλιματικής κρίσης και των παγκόσμιων συμφωνιών 

ελλοχεύει ο κίνδυνος να μεγεθυνθούν οι ανισότητες μεταξύ Βορρά Νότου. 

Εμείς στην Ελλάδα για παράδειγμα, με χαμηλότερα εισοδήματα να 

αγοράζουμε ακριβότερα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα απ’ το Βορρά της Ευρώπης. Το 

γεγονός αυτό θα οδηγήσει στη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου 

εισοδήματος των πολιτών του Ευρωπαϊκού Νότου, καθώς θα έχει αυξηθεί το 

κόστος αγαθών που σχετίζονται με τη μετάβαση, όπως και υπάρχει το 

ενδεχόμενο να αυξηθεί το κόστος ενέργειας. Τα δεδομένα αυτά αναμένεται να 

πλήξουν ιδιαιτέρως τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, οξύνοντας τις ήδη 

υφιστάμενες ανισότητες και να αποκλείσουν ενδεχομένως τις ομάδες αυτές 

από την πρόσβαση στο βασικό αγαθό της ενέργειας. 

Σε σχέση τώρα με το ερώτημά σας εάν δημιουργείται ολιγοπώλιο στις 

ενεργειακές εταιρίες, δυστυχώς δημιουργείται. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη 

επιλέγει να δημιουργήσει μονοπώλιο και στα δίκτυα φυσικού αερίου. 

Πρόκειται για μία οικονομικά και κοινωνικά καταστροφική επιλογή του να έχει 

ένας ιδιοκτήτης στην κατοχή του όλο το δίκτυο φυσικού αερίου. Διότι, με 

αυτόν τον τρόπο, η πολιτεία δεν θα έχει πλέον εργαλεία σχεδιασμού για την 

επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου που είναι καύσιμο μετάβασης. Θα 

είμαστε εξαρτώμενοι από ένα μονοπωλιακό σχήμα που όσο κι αν υπάρχει 

εποπτεία από τους ρυθμιστές, ανεξάρτητες αρχές, είναι σίγουρο ότι θα κατέχει 
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το μέσο οπότε, και θα μπορεί να «εκβιάζει». Να εκβιάζει σε όρους κόστους για 

τις επιχειρήσει και τα νοικοκυριά, οικονομικά, καθώς και να εκβιάζει όσον 

αφορά το σχεδιασμό ανάπτυξης του δικτύου. Αντίθετα, οι εξελίξεις στο 

τεχνολογικό περιβάλλον μας δίνουν διαφορετικά μηνύματα. Η δυνατότητα 

αποκέντρωσης της παραγωγής ενέργειας, αυξάνει ανάλογα τη δυνατότητα 

πλουραλισμού των σχέσεων παραγωγής. Οι εξελίξεις στην κοινωνική 

οικονομία, ειδικά στον τομέα της κυκλικής οικονομίας, μας επιβεβαιώνει ότι 

μπορούμε να έχουμε πλουραλισμό στις σχέσεις παραγωγής, δηλαδή 

ταυτόχρονα ιδιωτική πρωτοβουλία και κοινωνική επιχειρηματικότητα. Και μια 

νέα μορφή συνεταιρισμών που συνδυάζει το ρόλου παραγωγού- καταναλωτή, 

μορφή που μπορεί εν δυνάμει να αμφισβητήσει το μονοδιάστατο οικονομικό 

μοντέλο, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα για παραγωγή αγαθών 

υψηλής προστιθέμενης αξίας σε χαμηλές τιμές. Μορφή που ενδυναμώνει 

επιπλέον την κοινωνική συνοχή. Εκεί θα κριθούν τελικά οι όροι της 

ενεργειακής μετάβασης. Αυτό συζητάμε και στο Ευρωκοινοβούλιο, αν δηλαδή 

οι όροι της μετάβασης θα οδηγήσουν στη μείωση ή την αύξηση των 

ανισοτήτων, καθώς και πλουραλισμού στις σχέσεις παραγωγής. Η συζήτηση 

αυτή είναι στην κατεύθυνση του συνθήματος των παιδιών που λένε ότι δεν 

φταίει το κλίμα, αλλά το σύστημα. Και εδώ μιλάμε για το σύστημα παραγωγής 

και το σύστημα εξουσίας. 

 

 

Γιάννης Μανιάτης (Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς και π. Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) 

Στις αρχές του 2020, είδαμε την υπογραφή της 

τριμερούς συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ 

για τον αγωγό φυσικού αερίου East Med, έναν αγωγό 

που είχατε εσείς ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις από το 

2011. Ποια θα μπορούσαν να είναι τα γεωπολιτικά 

οφέλη της Ελλάδας από τον αγωγό East Med και ποια 

θα μπορούσαν να είναι τα τοπικά οφέλη των περιοχών 

της Ελλάδας που θα διέρχεται ο αγωγός; 

Ο αγωγός αυτός έχει ένα πολύ αξιοπρόσεκτο ιστορικό, 

για το οποίο κάποια στιγμή, όταν θα έρθει η ώρα, θα γράψω ένα μικρό βιβλίο. 

Τώρα ακόμη δεν είναι ο χρόνος να έρθουν στη δημοσιότητα διάφορες 

επιμέρους παράμετροι της υλοποίησης του. Πρέπει όμως να σας πω ότι είναι 

ένας αγωγός ο οποίος αναβαθμίζει συγκλονιστικά τη γεωπολιτική θέση της 

Ελλάδας, δίνει πολλά πλεονεκτήματα στην Κύπρο και αποτελεί το πρώτο 

αγωγό που συνδέει απευθείας Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία. Αγωγό τον 
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οποίο προσπάθησε πολλές φορές η Τουρκία να ακυρώσει (ευτυχως 

ανεπιτυχώς), προτείνοντας άλλον αγωγό, ο οποίος θα ένωνε τα κοιτάσματα 

Κύπρου - Ισραήλ, με τα νότια παράλια της Τουρκίας. 

Στο φυσικό αέριο που ελπίζουμε ότι με την υλοποίησή του θα μεταφέρει ο East 

Med, προσθέτουμε και το φυσικό αέριο του αγωγού TAP, που επίσης εμείς 

διαπραγματευτήκαμε και κυρώσαμε στη Βουλή το 2013. Εκεί πρέπει να σας 

πω, ήταν ένα άλλο βιβλίο που πρέπει να γραφτεί με παρασκήνιο 

διαπραγματεύσεων. Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για τους αγωγούς 

είναι το πιο ενδιαφέρον γεωοικονομικό, αλλά και πολιτικό παρασκήνιο, γιατί 

βλέπει κανείς πως συνδυάζονται τα οικονομικά λόμπι και τα εθνικά λόμπι. Όλα 

τα βλέπεις στους αγωγούς. Το πατριωτικό όμως συμπέρασμα είναι ότι ποτέ, 

μα ποτέ, δεν εγκαταλείπεις τη μάχη προάσπισης των εθνικών σου 

συμφερόντων, ακόμα και όταν φαίνεται οτι έχεις ελάχιστες πιθανότητες 

επιτυχίας. Στο τέλος η επιμονή, η μαχητικότητα, η τεκμηρίωση, σου 

επιτρέπουν να πανηγυρίσεις. 

Έτσι, αθροίζοντας το φυσικό αέριο του Εast Med, του TAP και του 

ελληνοβουλγαρικού αγωγού IGB, μαζί με την αναβάθμιση της Ρεβυθούσας 

που κάναμε και το FSRU της Αλεξανδρούπολης, που επίσης όλα αυτά τα έργα 

τα εντάξαμε το 2013 για χρηματοδότηση στα Προγράμματα Κοινού 

Ενδιαφέροντος (PCIs) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλος αυτός ο όγκος φυσικού 

αερίου, στην ολοκλήρωσή του, θα τροφοδοτεί την Ευρώπη με περίπου 40 

δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm). Αυτά τα 40 bcm είναι περίπου το 8-10% 

της ευρωπαϊκής κατανάλωσης. Από εκεί λοιπόν που η Ελλάδα το 2011 ήταν 

ανύπαρκτη σε αυτό το χώρο, ξαφνικά έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια και 

παίζει ένα σπουδαίο ρόλο, να μετεξελιχθεί σε έναν ενεργειακό κόμβο της 

νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτό ως προς τα γεωπολιτικά. 

Ο East Med όμως έχει και μία πολύ σπουδαία διάσταση περιφερειακής 

ανάπτυξης. Περνάει από Κρήτη, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και Ήπειρο, 

εξυπηρετώντας περίπου 150.000-200.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 

2.200.000 κατοίκους. Ουσιαστικά παρέχει φυσικό αέριο στα νοικοκυριά και 

στις επιχειρήσεις αυτών των τεσσάρων περιφερειών, που κατά σύμπτωση 

είναι απομονωμένες από άλλους αγωγούς αερίου. Mόνο η Πελοπόννησος έχει 

δικό της μέχρι τη Μεγαλόπολη, αλλά η Κρήτη, η Δυτική Ελλάδα και η Ήπειρος 

δεν έχουν αγωγούς. Άρα, ο East Med έχει μία πολύ σπουδαία διάσταση 

περιφερειακής ανάπτυξης διότι θα παρέχει φυσικό αέριο, δηλαδή θα μειώνει 

κατά 40% το ενεργειακό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων και το 

ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών. 
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Θεόδωρος Ρουσόπουλος (Βουλευτής, μέλος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 

Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, π. Υπουργός Επικρατείας) 

Ως μέλος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, πείτε μας πως 

οραματίζεστε εσείς, το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης 

στην πατρίδα μας. 

Η κίνηση ορίζει την ζωή. Η βιώσιμη ανάπτυξη 

περιλαμβάνει τα πάντα. Οι βασικοί πυλώνες της, 

κοινωνία, περιβάλλον και οικονομία σε διαρκή 

αλληλεπίδραση αποδίδουν ανάλογα με τις πολιτικές 

των κρατών που καλούνται να τις εφαρμόσουν. Το 

περιβάλλον δεν έχει σύνορα. Τα όρια καταργούνται 

όταν ένα χημικό καταστρέφει τον πρώτο σπόρο, όταν ένας ιός προκαλεί 

πανδημία, όταν μια βιομηχανία μολύνει την ατμόσφαιρα. 

Η Ελλάδα ως μη βιομηχανική χώρα, στηρίζει μεγάλο μέρος της οικονομίας της 

στον τουρισμό. Για να έχεις τουρισμό οφείλεις να σέβεσαι και να προστατεύεις 

όχι μόνον τα αρχαία μνημεία τα οποία θα επισκεφθούν οι τουρίστες για λίγη 

ώρα, αλλά το περιβάλλον στο οποίο θα ζήσουν τις μέρες των διακοπών τους. 

Επιπλέον η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα σε μια χώρα που χρησιμοποιεί 

όσο πιο λίγα χημικά γίνεται ή και καθόλου, θα μας βοηθήσει. Δυστυχώς 

είμαστε ακόμη πίσω στα βασικά. 

Θα κλείσω όμως αισιόδοξα μέσα στο μαύρο τοπίο του κορωνοϊού. Η εγγύτητα 

με την γη –προσωπικά εγώ καλλιεργώ εδώ και χρόνια σε ένα κτήμα που έχω 

εκτός Αθηνών- θα μας επαναφέρει σε αρχέγονες αξίες που υποτιμήθηκαν στο 

πλαίσιο της σύγχρονης ζωής στον αστικό ιστό και θεωρήθηκαν λίγο ως πολύ 

δεδομένες και μάλλον παρωχημένες. Ίσως λοιπόν συνειδητοποιήσουμε 

περισσότερο μετά το πέρας αυτού του κατ’ οίκον εγκλεισμού, την σημασία και 

την ομορφιά της φύσης ή ακόμα και μιας απλής βόλτας στην εξοχή. Ας το 

κρατήσουμε αυτό το στοιχείο όχι μόνον ως διέξοδο άγχους αλλά και ως 

προοπτική μιας νέας ανάπτυξης που θα στηρίζεται όμως στον σεβασμό 

αλλήλων και όλων προς το περιβάλλον. Κάπως έτσι μπορεί να γίνει μια 

καινούργια αρχή και στην χώρα μας. 

Αυτά ακούγονται ωραία, αλλά θα σας προσγειώσω. Δεν γίνεται να τα έχουμε 

όλα. Δεν γίνεται να θέλουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, αλλά μόλις πάει 

να στηθεί κάπου ένα αιολικό πάρκο αίφνης όλοι να γκρινιάζουν για την 

αισθητική του τοπίου. Προτιμώ αυτό παρά το πυρηνικό εργοστάσιο που 

κρύβεται εύκολα πίσω από δέντρα, αλλά όταν συμβεί το ατύχημα καταστρέφει 

τα πάντα για αιώνες γύρω του. Γι’ αυτά και άλλα πολλά είναι που θα χρειαστεί 

να εγκύψουμε περισσότερο στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, ώστε να 
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βγάλουμε πολίτες που θα ναι αληθινοί γνώστες κι όχι εξυπνάκηδες που 

νομίζουν πως ξέρουν τα πάντα και μόνον από μια κακή στροφή στην πορεία 

της ζωής τους η μοίρα δεν τους έκανε όλους για μια μέρα πρωθυπουργούς. 

 

Κωνσταντίνος Αραβώσης (Καθηγητής ΕΜΠ και Γενικός Γραμματέας Φυσικού 

Περιβάλλοντος και Υδάτων του ΥΠΕΝ) 

Πείτε μας τις 3 μεταρρυθμίσεις του νομοσχεδίου για το 

περιβάλλον για τις οποίες είστε πιο περήφανος. 

Η πρώτη και πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, έχει να 

κάνει με την διευκόλυνση των περιβαλλοντικών 

αδειοδοτικών διαδικασιών. Με τα προηγούμενα 

δεδομένα, η αδειοδότηση για ένα φωτοβολταϊκό για 

παράδειγμα, μπορεί να χρειάζονταν μέχρι 4 ή και 5 

χρόνια ακόμα. Ο στόχος μας είναι μέσα από τις 

ρυθμίσεις που φέραμε να μειώσουμε τον χρόνο αυτό 

στις 150 ημέρες. Αυτό είναι το πρώτο. 

Το δεύτερο που θεωρούμε ότι είναι επίσης πολύ σημαντικό, έχει να κάνει με 

τα προβλήματα τα οποία βρήκαμε σε σχέση με τους δασικούς χάρτες. Βρήκαμε 

δηλαδή, ότι χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν πρόβλημα με περιουσιακά τους 

στοιχεία σε περιοχές, που είτε χαρακτηρίζονται ως δασικές και έχουν υποβάλει 

αντιρρήσεις, ώστε να εκδικαστεί το πρόβλημά τους, χωρίς η αντίρρηση αυτή 

να έχει εκδικαστεί για πολλά χρόνια, είτε επειδή υπάγονταν σε κάποιες 

περιοχές που δεν είχαν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη, αρχικά και στην 

συνέχεια με απόφαση του ΣτΕ, να συμπεριλήφθηκαν αυτές οι οικιστικές 

πυκνώσεις στους δασικούς χάρτες. Χιλιάδες άτομα κινδύνευαν να χάσουν τις 

περιουσίες τους από αυτό το πράγμα. Άρα εμείς προχωρήσαμε σε μία ρύθμιση 

που να λύνει όλα αυτά τα χιλιάδες προβλήματα. Εκεί να σας πω ότι υπήρχαν 

170.000 αντιρρήσεις που για πολλά χρόνια έμειναν αναπάντητες. Είχαμε 

υπολογίσει ότι για να μπορέσει η δημόσια διοίκηση και το υφιστάμενο 

σύστημα να επεξεργαστεί όλες αυτές τις αντιρρήσεις, θα χρειάζονταν 15, ίσως 

και παραπάνω, χρόνια. Αυτό βασανίζει χιλιάδες άτομα, όχι μόνο με τις 

αντιρρήσεις, αλλά και με πολλά άλλα πράγματα που σχετίζονται με το δάσος. 

Με αυτό το νομοσχέδιο λύσαμε όχι όλα τα προβλήματα, άλλα ένα πολύ 

μεγάλο μέρος αυτών των προβλημάτων και θα έλεγα ότι εκατοντάδες χιλιάδες 

συμπολίτες μας θα μπορέσουν μέσα από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου να 

βρουν μία λύση για αυτά τα προβλήματα. Η οποία λύση, και αυτό είναι επίσης 

σημαντικό, θα είναι σύμφωνη με το ΣτΕ και με την συνταγματικότητα. Μάλιστα 

επειδή στόχος μας είναι να προσφέρουμε μία δίκαιη λύση, δεν θα 
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νομιμοποιήσουμε αυθαιρεσίες, αλλά από την άλλη πλευρά, πολίτες θα βρουν 

το δίκιο τους που για τόσο καιρό δεν μπορούσαν να βρουν. 

Το τρίτο που κάναμε, και θεωρούμε ότι είναι μία μεγάλη μεταρρύθμιση, είναι 

ότι αλλάξαμε όλο το πλαίσιο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών. 

Αυτή τη στιγμή να σας πω ότι το 30% της χώρας μας ανήκει σε 

προστατευόμενες περιοχές, το ⅓ δηλαδή περίπου. Φανταστείτε πόσο 

σημαντικό είναι να έχεις ένα αποτελεσματικό πλαίσιο, που να διαφυλάσσει το 

φυσικό περιβάλλον, να προφυλάσσει τα προστατευόμενα είδη και τους 

οικοτόπους, αλλά από την άλλη πλευρά να επιτρέπει και μία ήπια ανάπτυξη 

ανάλογη με τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Παρόλα αυτά, εξετάζοντας το νέο 

πλαίσιο, είδαμε ότι ενώ υπήρχαν ευρωπαϊκοί πόροι και άλλα κονδύλια τα 

οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και να αξιοποιηθούν προκειμένου 

να έχουμε μία αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών αυτών. Το πλαίσιο το 

οποίο υπήρχε, ήταν ένα πλαίσιο κατακερματισμένων φορέων διαχείρισης, που 

οι περισσότεροι ή ένα μεγάλο μέρος αυτών, δεν είχαν καμία δυνατότητα, ούτε 

από άποψη πόρων και ούτε από άποψη αποτελεσματικής διαχείρισης του 

αντικειμένου. Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αυτό το οποίο πιστεύουμε 

είναι ότι θα καταφέρουμε με το νέο πλαίσιο να έχουμε μία αποτελεσματική 

διαχείριση αυτών των περιοχών. 

Αυτά τα τρία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά αλλά υπάρχουν και άλλα 

πράγματα στο νομοσχέδιο επίσης σημαντικά, τομές που κατά την γνώμη μας 

ήταν απαραίτητες. 

 


