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Η βιομηχανία φυσικού αερίου και ενέργειας της Μεσογείου χρειάζεται δισεκατομμύρια
δολάρια σε επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς προσπαθεί να συμβαδίσει με τη διαδικασία
απελευθέρωσης του ενεργειακού τομέα της Ευρώπης, εκτιμούν εκπρόσωποι του χώρου.
Η ευρωπαϊκή Επιτροπή υπολογίζει ότι οι χώρες της Μεσογείου θα χρειαστούν να δαπανήσουν
περί τα 200 δις. δολάρια την προσεχή δεκαετία, για να μεγαλώσουν την υποδομή τους και
να ανταποκριθούν στην αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Η Ευρωπαϊκή επιτροπή
σκοπεύει να δαπανήσει περί τα 6 εκ. ευρώ σε μελέτη για τις επενδυτικές ανάγκες της
βιομηχανίας ενέργειας της Μεσογείου. Μεταξύ των χωρών της Μεσογείου, η Ελλάδα
χρειάζεται μεγάλες επενδύσεις στους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς η αύξηση της
κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια έχει οδηγήσει στα ύψη τις εισαγόμενες προμήθειες
της σε φυσικό αέριο και ενέργεια.
Η Τουρκία χρειάζεται απεγνωσμένα περισσότερους σταθμούς ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς
δεν μπορεί να καλύψει την αυξημένη ζήτηση, η οποία ενισχύεται με ρυθμούς της τάξης 9%
ετησίως. Στη νότια λεκάνη της Μεσογείου, η μεγαλύτερη έμφαση θα δοθεί στην άντληση
αποθεμάτων φυσικού αερίου τόσο για εγχώρια χρήση όσο για εξαγωγές σε αγορές, όπως η
Ισπανία, όπου η έλλειψη στην τοπική προσφορά ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ

Πρότυπο οικισμό φιλοδοξεί η κυβέρνηση να αποτελέσει
το Ολυμπιακό Χωριό, που θα κατασκευαστεί στις
Λεκάνες Αχαρνών, το οποίο παράλληλα θα συμβάλει
στην αναβάθμιση της περιοχής και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η κατασκευή του
Ολυμπιακού χωριού θα γίνει στη θέση Πάτημα Δημόγλη
στην περιοχή Λεκάνες του Δήμου Αχαρνών, σε οικόπεδο
συνολικής έκτασης 1.240 στρεμμάτων, από τον
οργανισμό εργατικής κατοικίας. Συγκεκριμένα θα
κατασκευαστούν 2.292 κατοικίες σε διώροφα, τριώροφα

και τετραώροφα κτίρια με όλα τα έργα υποδομής, ενώ θα διαμορφωθούν πάρκα,
πεζόδρομοι, αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες, χώροι πρασίνου, καθώς και κοινωφελείς
εξυπηρετήσεις, όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί και παιδικές χαρές. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε πάνω από 100 δις. δρχ.
Όλες οι μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, όπως και του
περιβάλλοντος χώρου, έχουν στηριχθεί στην αρχή της εξοικονόμησης και της χρήσης
ήπιων μορφών ενέργειας και οικολογικών υλικών.

Το 2ο Εθνικό Συνέδριο για την ανάπτυξη των
ΑΠΕ στη χώρα μας, πραγματοποιήθηκε το 3ή-
μερο 19-21 Μαρτίου 2001 στην Αθήνα με τη
συμμετοχή 450 συνέδρων από τους οποίους
οι 180 προέρχονται από τον επιχειρηματικό το-
μέα, 150 από το πανεπιστήμιο και 120 από τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Κατά τη διάρκεια
του συνεδρίου παρουσιάστηκαν και συζητή-
θηκαν 104 επιστημονικές ανακοινώσεις. Επι-
πλέον, οργανώθηκαν 3 γενικότερες συζητή-
σεις σε καίρια θέματα πολιτικής, με τη συμμε-
τοχή των αρμόδιων κυβερνητικών παραγόντων.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προέκυψαν
ορισμένα σημαντικά συμπεράσματα:
1. Το 1994, μετά από μια 10ετία θεσμικής ε-
μπλοκής και πολιτικής αδράνειας, υιοθετήθη-
κε από τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης και σημε-
ρινό Πρωθυπουργό, ένα καινοτόμο και πρω-
τοπόρο πολιτικό πλαίσιο, ικανό να προωθήσει
αποτελεσματικά τη χρήση των ΑΠΕ, ως στοι-
χείο της πορείας της χώρας προς σύγχρονες
μορφές βιώσιμης ανάπτυξης, φιλική προς τον
άνθρωπο και το περιβάλλον
2. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει πλήθος μέ-
τρων, τα σημαντικότερα από τα οποία είναι: ο
καθορισμός σταθερών και ικανοποιητικών τι-
μών, η δέσμευση πλήρους απορρόφησης της
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, η άνετη συγ-
χρηματοδότηση των επενδύσεων από εθνι-
κούς και κοινοτικούς πόρους.
3. Έκτοτε, εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για
επενδύσεις αξιοποίησης των ΑΠΕ, η υλοποίη-
ση των οποίων όμως καθυστερεί σημαντικά
γιατί προσκούει σε ένα πλήθος εμποδίων, τα
οποία οφείλονται σχεδόν αποκλειστικα στην
απελπιστική αδράνεια της κρατικής μηχανής.
4. Αντί, όμως, για τις αναγκαίες βελτιώσεις του
ισχύοντος πλαισίου, τα 2 τελευταία χρόνια προ-
ωθούνται βαθμιαία μέτρα και απόψεις που α-
νατρέπουν το πλαίσιο πολιτικής που θεσπίστη-
κε το 1994.

2ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ηλεκτροπαραγωγική μονάδα 250 MW σχεδιάζει ο όμιλος Μυτιληναίου, ο οποίος σκοπεύει
να δραστηριοποιηθεί έντονα στην αγορά ενέργειας, με επενδύσεις που ξεπερνούν τα 120
δις. δρχ. Ήδη κατέθεσε στη ΡΑΕ δύο αιτήσεις, μία για τη μονάδα φυσικού αερίου στον Βόλο
και μία για αιολικά πάρκα, ιδρύοντας για το σκοπό αυτό ισάριθμες θυγατρικές, ενώ υπέγραψε
συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία της Δανίας ELSAM για τη δημιουργία μονάδων
συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρισμού. Στη μία συμμετέχει κατά 67% η Μυτιληναίος ΑΕ
και κατά 33% η ΜΕΤΚΑ, ενώ αντικείμενο της νέας εταιρείας είναι η ανάπτυξη, κατασκευή
λειτουργία και εκμετάλλευση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και η εμπορία της
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ενώ στην άλλη συμμετέχει κατά 56% η Μυτιληναίος ΑΕ
κατά 25% η ΜΕΤΚΑ και κατά 20% η Ι.Τ.Α σε συνεργασία με την ELSAM θα δραστηριοποιηθεί
στον τομέα της αιολικής ενέργειας. Στα σχέδια του ομίλου είναι η δημιουργία αιολικών
πάρκών σε όλη τη χώρα.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 120 ΔΙΣ. ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5. Το ασαφές πλεόν τοπίο, επιδεινώνεται α-
πό συμπληρωματικές και εξίσου παράδοξες
συμπεριφορές. Οι επενδύσεις αξιοποίησης
των ΑΠΕ επιβαρύνονται επιλεκτικά, μόνο
αυτές από όλες τις παραγωγικές δραστη-
ριότητες, με αναιτιολόγητα και �διαπραγμα-
τεύσιμα� δημοτικά τέλη. Επίσης, ορισμένες
από τις τεχνολογίες αξιοποίησης των ΑΠΕ,
όπως π.χ. τα αιολικά συστήματα, κατατάσ-
σονται περιβαλλοντικά, κατά παράβαση κά-
θε λογικής, στις δραστηριότητες υψηλής ό-
χλησης (μαζί με τα διυλιστήρια και τα τοξικά
απόβλητα).
6. Είναι προφανές ότι, στις νέες αυτές συν-
θήκες, παρά το δεδηλωμένο και έντονο εν-
διαφέρον των επενδυτών, ελάχιστα επενδυ-
τικά σχέδια θα πραγματοποιηθούν και το φι-
λόδοξο εγχείρημα του 1994 κινδυνεύει να
οδηγηθεί σε αδιέξοδο
7. Η Ελλάδα μπορεί, αν το επιθυμεί να γίνει
ισχυρή και να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στον
τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
αλλά δυστυχώς δείχνει να ικανοποιείται με
το ρόλο του ουραγού, παραμένοντας στο
περιθώριο των διεθνών εξελίξεων.
ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι οι
μόνες εγχώριες πηγές που μας δίνουν ενέρ-
γεια χωρίς επικίνδυνες εκπομπές αερίων και

To Ευρωπαϊκό Σχολείο Ηλιακών Μηχανικών
(ESES) ξεκίνησε ακολουθώντας την Agenda
21 από το συνέδριο του Ρίο και την Λευκή
Βίβλο των ΑΠΕ του 1997. Είναι φανερό, ότι η
ηλιακή ενέργεια αντικαταστά βαθμιαία τις μη
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη διαδικα-
σία αυτή, οι μηχανικοί πανεπιστημιακής μόρ-
φωσης παίζουν αποφασιστικό ρόλο.
Οι σημερινοί φοιτητές είναι οι σχεδιαστές του
αυριανού τεχνολογικού μας κόσμου. Είναι
απαραίτητο οι νέοι αυτοί άνθρωποι να λά-
βουν μια περιεκτική και κατανοητή γνώση της
τεχνολογίας ανανεώσιμης ενέργειας. Γι�αυ-
τό το λόγο προτάθηκε το Ευρωπαϊκό Σχολεί-
ο Ηλιακών Μηχανικών, όπου οι φοιτητές της
Ευρώπης μπορούν να έχουν την κατάλληλη
εκπαίδευση. Το σχολείο προσφέρει ένα ετή-
σιο πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Τέσ-
σερεις κύκλοι μαθημάτων διδάσκονται κατά
τη διάρκεια του έτους και συγχρόνως οι φοι-
τητές εκτελούν μιά εργασία, δουλεύοντας με
μία από τις ερευνητικές ομάδες στο Ερευνη-
τικό Κέντρο Ηλιακής Ενέργειας στο πανεπι-

Eυρωπαϊκό Σχολείο Ηλιακών Μηχανικών
στήμιο ή με άλλους ηλιακούς ερευνητές και
επαγγελματίες. Τα μαθήματα τα οποία μπο-
ρούν να παρακολουθήσουν ξεχωριστά είναι:
Ηλιοθερμική μηχανική, Φωτοβολταϊκή
μηχανική, Εφαρμοσμένη ηλιακή μηχανική
και χρήσεις ηλιακής ενέργειας. Μετά το πρό-
γραμμα οι φοιτητές έχουν τα κατάλληλα προ-
σόντα για υψηλές θέσεις στο πεδίο της ηλια-
κής ενέργειας, όπως και κατάλληλο υπόβα-
θρο προκειμένου να διαβάζουν και να κατα-
νοούν ερευνητικά άρθρα σχετικά με την η-
λιακή ενέργεια.
Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης, οι διά-
φορες λειτουργίες του Ευρωπαϊκού Σχολεί-
ου Ηλιακών Μηχανικών αναπτύσσονται στα-
διακά στη Σουηδία. Σε δεύτερη φάση έχει
προγραμματιστεί να μεταφερθεί  το ESES
σε μία μόνιμη θέση, κατα προτίμηση στη Νό-
τια Ευρώπη, όπου το κλίμα είναι σταθερό με
καθαρό ουρανό τον περισσότερο καιρό, έ-
τσι ώστε να μπορούν οι εργαστηριακές ερ-
γασίες και η επιτόπου εμπειρία να γίνουν κομ-
μάτι του προγράμματος.

Χορηγοί: Τιφιν- Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης & Έρευνας, ΡΟΚΑΣ,
ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, ΩΜΕΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΤΕΒ ΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

Συνέχεια στην Σελίδα 5

09:30 � 10:00 Καλωσόρισµα
Ενηµέρωση για το ∆ιαπανεπιστηµιακό ∆ίκτυο
Παραγωγής και ∆ιάδοσης Τεχνογνωσίας
Συστηµάτων και εφαρµογών Ανανεώσιµων
Ενεργειακών Πηγών

Γ. Παπαδάκης, ΓΠΑ

Σ. Βουτσινάς, ΕΜΠ

10:00 � 10:30 Ενεργειακοί Πόροι και Γεωργία � Κατευθύνσεις
και Σχέδιο ∆ράσης

Γ. Παπαδάκης, ΓΠΑ

10:30 � 11:00 Βιοµάζα � 21 Αιώνας, ο Χρυσός Αιώνας της
Γεωργίας

Χ. Σούτερ, ΓΠΑ

11:00 � 11:30 Καφές
11:30 � 12:00 Βιοµάζα � Σενάρια Βιοηλεκτρισµού σε Εθνική και

Ευρωπαϊκή Κλίµακα
E. Κούκιος, ΕΜΠ

12:00 � 12:30 Βιοµάζα � Ενεργειακές Καλλιέργειες Π. Πανούτσου, ΚΑΠΕ
12:30 - 13:00 Γεωργικά & ∆ασικά Υπολείµµατα και Αστικά

Απόβλητα για Παραγωγή Ενέργειας και προστασία
του περιβάλλοντος

Σ. Κυρίτσης, ΓΠΑ

13:00 � 14:00 Γεύµα
14:00 � 14:30 Εφαρµογές της Γεωθερµίας στη Γεωργία Μ. Φυτίκας, ΑΠΘ
14:30 � 15:00 Ηλιακά Θερµικά και Παθητικά Συστήµατα Γ. Μαρτζόπουλος, ΑΠΘ
15:30 � 16:00 Εξοικονόµηση Ενέργειας στη Γεωργική Παραγωγή Κ. Τσατσαρέλης, ΑΠΘ
16:00 � 16:30 Συζήτηση � Κλείσιµο

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η Ηµερίδα θα πραγµατοποιηθεί στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών (Ιερά Οδός 75 - Αίθουσα
Βιβλιοθήκης). Ο διοργανωτής της ηµερίδας είναι ο Γεώργιος Παπαδάκης, Επικ. Καθηγητής - Τοµέας
Γεωργικών Κατασκευών & Γεωργικής Μηχανολογίας, Γ.Π.Α.
Παρακαλούµε επιβεβαιώστε συµµετοχή στα τηλ. 5294046, 5248968, 5246494, 5247498  ή 5294209,
e-mail: elenim@aua.gr, gpap@aua.gr, peroglou@internet.gr ή megoulis@internet.gr

Στο πλαίσιο του ∆ιαπανεπιστηµιακού ∆ικτύου για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (Renes-Unet)
διοργανώνεται ηµερίδα µε θέµα �Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και Γεωργία�. Ο Όµιλος µας ως
µέλος αυτού του δικτύου στηρίζει την ηµερίδα και παρακάτω παρουσιάζουµε τη θεµατολογία που
περιέχεται στο αναλυτικό πρόγραµµα:

Παρασκευή, 8 Ιουνίου 2001 - Πρόγραμμα
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Τ ι φ ι νΤ ι φ ι νΤ ι φ ι νΤ ι φ ι νΤ ι φ ι ν  Εφημερίδα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Γερανίου 10, 10552 Αθήνα, Τηλ. 5248968, Fax 5235319,

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ .........................................

ΠΟΛΗ .......................... ΤΗΛ.............................

ΕΠΑΓ. .................................. ΑΦΜ....................

ΔΟΥ................................    ΗΜΕΡΟΜ.....................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .................................  Τ.Κ. ............

Παρακαλώ να με εγγράψετε συνδρομητή στη Τιφιν

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ..........................

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Αποστέλλω Ταχυδρομική επιταγή
αριθ:.....................................

.................................Τράπεζα

ΤΙΦΙΝΤΙΦΙΝΤΙΦΙΝΤΙΦΙΝΤΙΦΙΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ  ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ
ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε.)

ΕΚΔΟΤΗΣ:                   ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΓΚΟΥΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: ΓΕΡΑΝΙΟΥ 10
                                    10552 ΑΘΗΝΑ
                                    ΤΗΛ.: 5248968-5246494
                                    FAX.: 5235319

Οι θέσεις των συνεργατών μας δεν εκπροσωπούν υποχρεωτικά
και τις θέσεις του εκδότη.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ:ΣΤΕΛΙΟΣ ΔΑΓΟΥΝΗΣ
                                 ΓΕΡΑΝΙΟΥ 7, 10552 ΑΘΗΝΑ
                                 ΤΗΛ.: 5249755 - 5249886
ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ:               15.000δρχ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΓΡΟΤΕΣ: 10.000δρχ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ:               60$
Τραπεζικός λογαριασμός για συνδρομές:
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
101 608044 89
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εφηµερίδα µας. Ευχαριστούµε �Τιφιν�

Εσωκλείω τραπεζική επιταγή

�Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Περιβάλλον - Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής�

Σε σημαντικό πολιτικό γεγονός αναδείχτηκε η 1η Συνά-
ντηση Φορέων για τη Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα που
πραγματοποίησε ο σύνδεσμος Ο.Τ.Α. Μέιζονος Θεσσα-
λονίκης στις 4 και 5 Μαϊου στο Μακεδονία Παλλάς.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α. Μείζονος Θεσσαλο-
νίκης Μπάμπης Μπαρμπουνάκης στην ομιλία του, έθε-
σε επιτακτικά την ανάγκη κατάρτισης ενός νέου στρατη-
γικού σχεδίου δράσης για τη Θεσσαλονίκη το οποίο θα
κινείται σε τρείς άξονες και θα στοχεύει στην ανάπτυξη
της πόλης σε σύγχρονο Μητροπολιτικό Κέντρο με διε-
θνή χαρακτηριστικά, τη Διοικητική Μεταρρύθμιση στη
βάση ενός σύγχρονου μοντέλου διοίκησης που θα
ανταποκρίνεται στις σημερινές και αυριανές συνθήκες
και την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομη-
μένου περιβάλλοντος με κάθε κόστος. Ο κ. Μπαρμπου-
νάκης τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να μετασχημα-
τιστεί σε ένα σύγχρονο διοικητικό κέντρο με Μητροπο-
λιτικές δομές, έτσι ώστε να διεκδικήσει τη συμμετοχή
της στα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και να λύσει σύγχρονα κοινωνικά προ-
βλήματα όπως αυτό της αφομοίωσης των οικονομικών
μεταναστών.
Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου κήρυξε ο
Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Χριστοδουλάκης, ο οποίος
τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να είναι ένας οικονομι-
κός παράγοντας φθηνής εργασίας και φθηνής ποιότη-
τας αλλά μια χώρα υψηλών προδιαγραφών απασχόλη-
σης και υψηλών προδιαγραφών ποιότητας.
Στη συνέχεια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, μίλησε για το
στρατηγικό στόχο της διαρκούς ανάπτυξης που πρέπει να ακολουθούμε, ώστε σε
συνδυασμό με ολοκληρωμένες πολιτικές οικονομικής αλληλεγγύης και συνοχής
να εξασφαλίσουμε, χωρίς καμιά εξαίρεση απέναντι στην ανεργία, την φτώχεια και
τον κοινωνικό αποκλεισμό, μια δημιουργική πορεία για όλους τους πολίτες.
Ο υπουργός Μακεδονίας - Θράκης, Γιώργος Πασχαλίδης, χαρακτήρισε την συνά-
ντηση μια σημαντική πρωτοβουλία μέσα από την οποία η Θεσσαλονίκη μπορεί να
ξεκαθαρίσει κάτι με τον εαυτό της και να απαντήσει στις δυνάμεις που τη θέλουν
μικρομεσαία, κλειστοφοβική, και ξενόφοβη.
Ο υπουργός πολιτισμού, Ευάγγελος Βενιζέλος, τόνισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει πολ-
λά συγκριτικά πλεονεκτήματα αρκεί να πιστεύει στον εαυτό της.
Ο υπεύθυνος του Γραφείου Ποιότητας Ζωής του Πρωθυπουργού, Αντώνιος Αγγε-
λίδης, αναφέρθηκε στο δίπτυχο Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής, προσθέτοντας δύο
ακόμα έννοιες, των ενεργών πολιτών και της πολιτικής που διασφαλίζει στον πολί-
τη ένα ικανό επίπεδο διαβίωσης.
Ο υφυπουργός εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Κωνσταντί-
νος Καϊσερλής, τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό συνέδριο το οποίο
πολύ σωστά συσχετίζει την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιο-
χής με την αυτοδιοίκηση.
Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Γιώργος Χαλβατζόγλου, χαρακτήρισε
το λιμάνι ως τον σημαντικότερο οικονομικό φορέα της Θεσσαλονίκης που μπορεί
να αποτελέσει το επίκεντρο του νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού.
Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Υγείας, Χαράλαμπος Σοφιανός, αναφέρθηκε στο πλαίσιο
μέσα στο οποίο, σχεδιάζεται το σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα.
Ο πρόεδρος του κόμματος των Φιλελευθέρων, Στέφανος Μάνος, ζήτησε να παρα-
χωρηθούν περισσότερες εξουσίες στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες πόλεις της Ελ-
λάδος έτσι ώστε να μπορούν να αποφασίζουν την τύχη τους.
O Γ.Γ. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Βασίλης Βαλασόπουλος, αναλύο-
ντας το θέμα �Ανάπτυξη Μητροπολιτικών λειτουργιών στο πολεοδομικό συγκρότη-
μα της Θεσσαλονίκης�, τόνισε ότι ο νέος ρόλος της πόλης δεν μπορεί να προκύψει
αυτόματα, αλλά απαιτεί συστηματική δράση και έναν άλλο τρόπο διοίκησης που θα

μπορεί να συντονίζει τις διάφορες δράσεις και τις ενέργειες που εκδη-
λώνονται στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή.
Ο αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - Γενική Διεύθυνση
REGIO, Γεώργος Σπύρου, ανέλυσε το πλαίσιο της χρηματοδότησης
περιβαλλοντικών δράσεων στη χώρα μας από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το Ταμείο Συνο-
χής, υπογραμμίζοντας ότι η νέα τάση στην Ευρωπαϊκή  Ένωση είναι η
χρηματοδότηση έργων που δημιουργούν έσοδα και στηρίζονται σε
ένα πλαίσιο σωστής δημοσιονομικής διαχείρησης και λειτουργικής νο-
μιμότητας.
Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Παπαδόπουλος, αναφέρθηκε στο
στρατηγικό σχέδιο που ενέκρινε το Νομαρχιακό Συμβούλιο με στόχο
να καταστεί η Θεσσαλονίκη επίκεντρο της Βαλκανικής και παρευξίνιας
περιοχής, γεγονός που υπογραμμίζει το έμπρακτο ενδιαφέρον της
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για θέματα που σχετίζονται με την ανά-
πτυξη, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σωτήρης Κα-
πετανόπουλος, επισήμανε την αναγκαιότητα μετατροπής της Θεσσα-
λονίκης σε διεθνές περιφερειακό κέντρο, πλήν όμως τόνισε ότι πρέπει
να ληφθεί σοβαρά υπόψιν ότι η σημερινή κατάσταση στη Βαλκανική
θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις για την εξέλιξη της πόλης.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELEXPO, Χρυσόστομος Γερούκης, α-
ναφέρθηκε στη συμβολή των Εκθέσεων και Συνεδρίων στην Ανάπτυ-
ξη της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής.
Ο Γενικός Διευθυντής Ειδήσεων και Ενημέρωσης του MEGA Chan-
nel, Νίκος Χατζηνικολάου, μίλησε για τον Αθηνοκεντρισμό  των Μέ-
σων Μαζικής Ενημέρωσης, τονίζοντας ότι η Θεσσαλονίκη πρέπει να

πάψει να είναι η έδρα μιας μεγάλης, ιδιότυπης και ανίσχυρης Νομαρχίας και να γίνει έδρα σημα-
ντικών υπουργείων, ενώ παράλληλα πρέπει να αντιμετωπίσει την αύξηση της ανεργίας και της
εγκληματικότητας που οφείλεται στη ραγδαία  αύξηση των οικονομικών μεταναστών.
Ο πρόεδρος του Οργανισμού Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης, Κώστας Λοϊζος, αναφερόμενος στο
Στρατηγικό Σχέδιο για τη μετατροπή της Θεσσαλονίκης σε Μητροπολιτικό Κέντρο των Βαλκανίων,
τόνισε ότι απαιτείται η άμεση ενεργοποίηση ενός επιτελικού οργάνου, μέσω του οποίου θα προ-
ωθηθεί ένας ξεκάθαρος κοινωνικός διάλογος.
Ο υποδιοικητής της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γεώργιος Σουλαδάκης αναφερόμενος στην
πορεία του εκσυγχρονισμού και της ανάπτυξης του αεροδρομίου Μακεδονία ενός έργου
προϋπολογισμού 75 δις. δρχ. είπε ότι αναμένεται να ολοκληρωθεί σύντομα η λειτουργία του
συστήματος τυφλής προσγείωσης των αεροσκαφών.
Ο πρόεδρος της Εταιρείας Ύδρευσης και αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Χρήστος Τσόγκας επισήμανε
το μεγάλο πρόβλημα έλλειψης νερού και τον κίνδυνο να στερέψει ο ποταμός Αλιάκμονας εάν
συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τα νερά του με τον ίδιο ρυθμό.
Ο πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΚΜ Γιάννης Αικατερινάρης αναφέρθηκε στο σχεδιασμό της αυτόνομης
λειτουργίας και ανάπτυξης της περιφέρειας.
Ο βοηθός Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλονίκης Ιωάννης Λέμπερος
ζήτησε να δοθούν κίνητρα για μεγαλύτερη περιβαλλοντική ευαισθησία απο πλευράς επιχειρήσεων.
Ο Διευθυντής της Greenpeace Στέλιος Ψωμάς μίλησε για ένα �Πράσινο όραμα� για τη Θεσσαλονίκη
του 21ου αιώνα το οποίο όμως θα μπορέσει να γίνει εφικτό εάν και εφόσον αντιμετωπιστούν
άμεσα και δραστικά τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πόλη.
Ο Γενικός Διευθυντής του Χρηματιστηριακού Κέντρου Θεσσαλονίκης Βασίλης Μάργαρης, τόνισε
ότι η Θεσσαλονίκη διαθέτει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε χρηματιστηριακό Κέντρο της
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος Χαντώλιας, τόνισε ότι αν
δεν αναπτυχθεί η Θεσσαλονίκη ταχύτατα σε χρηματοοικονομικό κέντρο με ισχυρή Βαλκανική
επιρροή, τότε κινδυνεύει να χάσει το στοίχημα της Πρωτεύουσας των Βαλκανίων.
Ο αναπληρωτής διευθυντής του Cedefop Σταύρος Σταύρου χαρακτήρισε την επαγγελματική
κατάρτιση απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία.
Τέλος ο Β� Αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης
Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, αναφέρθηκε στην ανάγκη προσέλκυσης νέων επενδύσεων προκειμένου
να ενισχυθεί η παραγωγική βάση της περιοχής.

Αναφερόμενος στα συμπεράσματα της 1ης Συνάντησης Φορέων για τη Θεσσαλονίκη στον 21ο
αιώνα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ο.Τ.Α Μπάμπης Μπαρμπουνάκης τόνισε τα εξής: � Έχω την
αίσθηση και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε όλοι ότι συμμετείχαμε σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον
αλλά ταυτόχρονα παραγωγικό διήμερο, όπου είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για όλα τα
σοβαρά θέματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, νομίζω ότι
για πρώτη φορά μας δόθηκε η δυνατότητα να συμμετέχουμε σε ένα τόσο μαζικό, από άποψη
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Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν οι υπουργοί εξωτερικών της Ελλάδας κ. Γ Παπανδρέου,
της Αρμενίας Βαρτάν Οσκανιάν και του Ιράν Καμάλ Χαραζί, στο πλαίσιο της τριμερούς
συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στον οικονομικό και τεχνολογικό τομέα.
Οι υπουργοί Εξωτερικών της Αρμενίας και του Ιράν χαρακτήρισαν παραγωγική και πολύ
χρήσιμη τη συνάντηση που είχαν με τον έλληνα συνάδελφό τους, με τον οποίο συζήτησαν
θέματα συνεργασίας στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών,
των μεταφορών, της βιομηχανίας και των υποδομών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε επίσης
στην προοπτική κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Αρμενίας και Ιράν.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΡΑΝ & ΑΡΜΕΝΙΑΣ

Τον τελευταίο χρόνο σχεδόν όλες οι περιοχές του πλανήτη
γνώρισαν ακραία καιρικά φαινόμενα σε ποικίλες μορφές, πολλά
από τα οποία προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Σύντομα
όμως τα περίεργα καιρικά φαινόμενα θα γίνουν μέρος της
καθημερινότητάς μας και οι επιπτώσεις τους περισσότερο έντονες.
Η διακυβερνητική επιτροπή για τις κλιματολογικές αλλαγές (IPCC)
εξέδωσε το εγκυρότερο και πλέον ζοφερό ανακοινωθέν που έχει
διατυπωθεί μέχρι σήμερα, τονίζοντας ότι η υπερθέρμανση του
πλανήτη δεν είναι μόνο γεγονός, αλλά και αποτέλεσμα της
ανθρώπινης επέμβασης στη φύση.
Η περασμένη δεκαετία ήταν η θερμότερη από όσες έχουν

καταγραφεί μέχρι τώρα και η αύξηση της θερμοκρασίας προκλήθηκε από την εκπομπή του
διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Ωστόσο όποια μέτρα και αν ληφθούν τώρα για τη μείωση των εκπομπών
αερίων που ευθύνονται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, ορισμένες από τις επιπτώσεις
των αλλαγών στο κλίμα δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν.

ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ

Άνοδος της στάθμης των θαλασσών: Η
στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί κατά
23 εκατοστά τον τελευταίο αιώνα και 46
εκατομμύρια ζουν ήδη με το φόβο μιας
μεγάλης πλημμύρας.
Πόλεμοι για το νερό: Η ξηρασία και επο-
μένως η έλλειψη νερού θα είναι οι εμφα-
νέστερες επιπτώσεις της αύξησης της
θερμοκρασίας του πλανήτη. Μέχρι το
2015, τουλάχιστον τρία δισεκατομμύρια άν-
θρωποι θα ζουν σε περιοχές χωρίς νερό.
Πρόσφυγες: Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τις
μεγαλύτερες εκπομπές αερίων που ευθύ-
νονται για το φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου. Αλλά τόσο αυτές όσο και οι χώρες του
βορείου ημισφαιρίου θα επηρεαστούν πο-
λύ λιγότερο από τις κλιματολογικές αλλα-
γές. Οι χώρες που θα πληγούν περισσότε-
ρο είναι οι αναπτυσσόμενες. Για άλλη μια
φορά οι « πλούσιοι θα γίνουν πλουσιότε-
ροι και οι φτωχοί φτωχότεροι»

ΟΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ

ΠΛΑΝΗΤΗ

Το πρώτο εργοστάσιο στον κόσμο που παράγει ηλεκτρική
ενέργεια από τα κύματα, τέθηκε σε λειτουργία στο μικρό
νησί Islay της Σκοτίας. Το εργοστάσιο έχει ισχύ 500 κιλοβάτ
και μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό 400
νοικοκυριών.
Το πείραμα εάν πετύχει θα ανοίξει ένα νέο δρόμο στον

τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού η εκμετάλλευση ενέργειας των κυμάτων
αποτελεί μια ανεξάντλητη και άκρως φιλική προς το περιβάλλον πηγή που μπορεί να δώσει
απαντήσεις στα ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.
Το πρόβλημα με αυτή τη νέα πηγή ενέργειας είναι προς το παρόν το κόστος της αφού
στοίχισε περίπου 1,6 εκατομμύρια δολάρια χωρίς βέβαια να υπολογίζεται το κόστος της
έρευνας και της ανάπτυξης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΜΑΤΑ

Μόλις το 1/10 των κεφαλαίων που δαπανούν
οι Ευρωπαίοι για την αγορά αλκοολούχων
ποτών απαιτείται προκειμένου να ληφθούν
μέτρα έτσι ώστε να καταπολεμηθούν ασθέ-
νειες που προκαλούνται από τη χρήση μο-
λυσμένου νερού. Μολονότι το αντίτιμο αυ-
τό μοιάζει να είναι αμελητέο, 3,4 εκατ. άν-
θρωποι, στην πλειονότητα τους μικρά παι-
διά, χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή τους γιατί
στερούνται το πολυτιμότερο αγαθό του πλα-
νήτη, το οποίο οι κάτοικοι των ανεπτυγμέ-
νων χωρών λαμβάνουν ως δεδομένο, φθά-
νοντας μάλιστα αρκετές φορές στο σημείο
να το σπαταλούν αλόγιστα.
Μέχρι στιγμής για την καταπολέμηση του
προβλήματος δαπανώνται, σε ετήσια βάση
κεφάλαια ύψους 16 δις δολάρια, ενώ η αντι-
μετώπιση θα ήταν αποτελεσματική αν η δα-
πάνη αυτή αυξανόταν μόλις κατά 7 δις δο-
λάρια.

ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ 3,4
ΕΚΑΤ. ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ
ΕΛΛΕΙΨΗ ΝΕΡΟΥ

Το «πράσινο φως» για τη δημιουργία ε-
νός νέου συστήματος παροχής ηλεκτρι-
κής ενέργειας σε επίπεδο χονδρικής έ-
δωσε η Βρετανική Κυβέρνηση, με σκο-
πό να μειώσει τις τιμές ενέργειας και να
αυξήσει τον ανταγωνισμό. Το σύστημα
αναμένεται να φέρει ριζική αναδιάρθρω-
ση στην βρετανική αγορά ηλεκτρικής ε-
νέργειας, ενώ θα αντικαταστήσει το σύ-
στημα αυτό που χρησιμοποιείται εδώ και
μία δεκαετία, από τότε που ιδιωτικοποι-
ήθηκε η βιομηχανία ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα μας. Η κυβέρνηση απο-
φάσισε να αλλάξει το σύστημα, έπειτα
από διαμαρτυρίες που υπέβαλαν αγορα-
στές από το βιομηχανικό χώρο, ότι μπο-
ρούσε εύκολα να χειραγωγηθεί από τους
μεγάλους ομίλους παραγωγής ενέρ-
γειας για να διατηρούν τις τιμές σε τε-
χνητά υψηλά επίπεδα.

Στον τομέα της ενέργειας, η επιτροπή θα υπο-
βάλει προτάσεις στο Ευρωπαϊκό συμβούλιο
στην Στοκχόλμη με στόχο να διευκολυνθεί η
ταχεία ολοκλήρωση και εμβάθυνση της εσωτε-
ρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσι-
κού αερίου.
Το 2001 θα υπάρξουν σημαντικές προκλήσεις
για την κοινή γεωργική πολιτική σε διεθνές επί-
πεδο, ιδιαίτερα με τη διαδικασία της διεύρυν-
σης η οποία θα εισέλθει σε αποφασιστικό στά-
διο. Οι διαπραγματεύσεις με τη γεωργία θα συ-
νεχιστούν επίσης στο πλαίσιο ΠΟΕ, ανεξάρτη-
τα από το ενδεχόμενο ενός νέου πολυμερούς
κύκλου διαπραγματεύσεων. Εξάλλου το έτος
2001 θα σηματοδοτηθεί από νέες προσπάθειες
για την ολοκλήρωση της κοινής γεωργικής πο-
λιτικής με τις κοινοτικές πολιτικές για την α-
σφάλεια των τροφίμων και τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη, ιδίως στην περιβαλλοντική διάσταση. Συνα-
φώς θα προταθούν μέτρα υπέρ της βιοποικιλό-
τητας, των γενετικών πόρων και της προστασί-
ας των δασών. Όσο για την αλιευτική πολιτική
πρόκειται να επανεξεταστεί πλήρως από την
αρχή του 2001 με τη δημοσίευση πράσινου βι-
βλίου.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Μια πρωτοπόρος πρωτοβουλία του Δήμου Νικηφόρου σε
συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης. Η πρωτοβουλία ανήκει στο Δήμαρ-
χο Νικηφόρου, ο οποίος απευθύνθηκε στο ενεργειακό Γρα-
φείο και ζήτησε να μάθει αν μπορεί να γίνει εκμετάλλευση
του αέρα που φυσά στην περιοχή. Το επόμενο βήμα ήταν η
εγκατάσταση από το Ενεργειακό Γραφείο δύο μετρητικών
σταθμών μετά από προγραμματική σύμβαση που υπογρά-
φηκε μεταξύ των δύο μερών. Οι δύο σταθμοί στήθηκαν σε
περιοχές που πληρούσαν συγκεκριμένα κριτήρια από τον
Ιούλιο του 2000. Οι σταθμοί πληρούν τις διεθνής προδια-
γραφές. Το αισθητήριο μέτρησης του ανέμου συνδυάζει
μέτρηση ταχύτητας και κατεύθυνσης. Οι μετρήσεις κατα-
γράφονται σε καταγραφικό το οποίο τροφοδοτείται από συσ-
σωρευτή. Οι μετρήσεις θα διαρκέσουν ένα χρόνο. Τα στοι-
χεία θα αναλυθούν ώστε να παραδοθεί στο Δήμο η τελική
εικόνα για την απόδοση της επιλεγμένης περιοχής.

ΑΙΟΛΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΟΥ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

Παρά τα όσα γράφονται και λέγονται για τους κινδύνους του φαινομένου του θερμοκηπί-
ου, είναι σχεδόν βέβαιον ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε αν έπειτα από πενήντα χρόνια
οι χώρες της Μεσογείου, για παράδειγμα, θα υποστούν τις συνέπειες της ερημοποίησης ή
θα κατακλυσθούν από τους ωκεανούς και ότι οι χώρες του βορείου ημισφαιρίου δεν θα
έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους χειρότερους καύσωνες των ημερών μας.
Καταναλώνουμε άπειρες εργατοώρες, προκειμένου όχι να αναζητήσουμε ουσιαστικές λύ-
σεις στα περιβαλλοντικά προβλήματα, αλλά να επισημάνουμε τα στοιχεία της καταστρο-
φής. Το ζητούμενο είναι να αναπτύξουμε εκείνες τις τεχνολογίες που θα επιβραδύνουν τις
συνέπειες τις εξέλιξης της ρυπογόνου τεχνολογίας. Αντικαθιστώντας τις πηγές που ρυπαί-
νουν και προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Λίγους μήνες μετά τη διάσκεψη της Χάγης για το περιβάλλον, οι επιστήμονες συμφωνούν
ότι οι συνέπειες της μη απόφασης στη Χάγη είναι εξαιρετικά σημαντικές. Όχι γιατί θα
επιβαρυνθεί περαιτέρω το περιβάλλον, αλλά γιατί θα επιβραδυνθεί ο ρυθμός ανάπτυξης
των νέων τεχνολογιών και θα παραμείνουν σε λειτουργία όλες οι μηχανές και τα συστήμα-
τα παραγωγής ενέργειας, που μολύνουν το περιβάλλον και παράλληλα διογκώνουν το
ενεργειακό πρόβλημα των χωρών του Τρίτου Κόσμου.
Η ανάπτυξη όμως της ενεργειακής κατανάλωσης έχει άμεσο αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη
ζήτηση συμβατικών μορφών ενέργειας που με τη σειρά της δημιουργεί οικονομικά προ-
βλήματα και αυξήσεις στις τιμές, καθιστώντας κάθε φορά πιο δύσκολη την προμήθεια
πρώτων υλών και το φαινόμενο του θερμοκηπίου επαυξημένο.

ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

συμμετοχής παραγωγικών φορέων συνέδριο, να ενημερωθούμε για τις σύγχρονες από-
ψεις, θέσεις και προτάσεις τους και να καταλήξουμε σε κοινά και χρήσιμα συμπεράσματα.
Το πρώτο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι η Συνάντηση των φορέων εξελίχθηκε σε ένα
πρώτου βαθμού πολιτικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη με ευρύτερες προεκτάσεις. Η πα-
ρουσία κορυφαίων στελεχών της Κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου
βαθμού, της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των παραγωγικών φορέων έδωσε στη
συνάντηση μια διάσταση κεντρικού γεγονότος, ενώ η συμμετοχή των Μ.Μ.Ε απεδείχθη
καταλυτική για την ενημέρωση και πληροφόρηση της κοινής γνώμης πάνω στα κρίσιμα
ζητήματα που αφορούν το σήμερα και το αύριο της Θεσσαλονίκης. Εάν όμως θέλουμε να
δούμε ποιό είναι το κεντρικό συμπέρασμα σε ότι αφορά το περιεχόμενο της συνάντησης
αυτής, η οποία ήταν μεν η πρώτη αλλά σίγουρα δεν θα έιναι η τελευταία αφού θα ακολου-
θήσουν πολλές άλλες, τότε σίγουρα νομίζω ότι μπορούμε να θεωρήσουμε ως κομβικό
σημείο του προβληματισμού που κατατέθηκε, την διεκδίκιση Μητροπολιτικών λειτουρ-
γιών για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιφέρεια. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε,
πως όλοι σχεδόν οι ομιλητές έθεσαν με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο την ανάγκη μιας
διοικητικής μεταρρύθμισης η οποία θα καλύψει τόσο τα όποια ελλείμματα συντονισμού
των υπηρεσιών και των φορέων και θα μπορέσει να σχεδιάσει σε ενιαία βάση την επίλυση
των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πόλη.
Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι η ανάγκη συγκρότησης ενος σύγχρονου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ το οποίο πέρα από τον βασικό στόχο της μετατροπής της Θεσσαλονί-
κης σε ένα σύγχρονο διοικητικό κέντρο με Μητροπολιτικές Δομές θα στοχεύει στη συμμε-
τοχή της Θεσσαλονίκης στα μεγάλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
Ένα τρίτο συμπέρασμα αποτελεί η κοινή διαπίστωση ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν σο-
βαρές κοινωνικές και οικονομικές αντιθέσεις είτε ματαξύ του αστικού πυρήνα και της
υπαίθρου είτε ανάμεσα στα ίδια τα γεωγραφικά διαμερίσματα της πόλης.
Τέταρτο συμπέρασμα είναι η κοινή διαπίστωση ότι ο νέος ρόλος της Θεσσαλονίκης δεν
μπορεί να προκύψει ούτε αυτόματα ούτε όμως έχουμε την πολυτέλεια να αναλωθούμε σε
ατέλιωτες συζητήσεις αφού τα χρονικά περιθώρια πιέζουν ασφυκτικά.
Το πέμπτο συμπέρασμα έχει να κάνει με τη γενική απαίτηση, να προχωρήσουν και να
ολοκληρωθούν τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως είναι το Μετρό, η υποθαλάσσια οδική
αρτηρία, η θαλάσσια αστική συγκοινωνία και όλα τα άλλα έργα που θα δώσουν τη δυνατό-
τητα στη πόλη να μετασχηματισθεί σε οικονομικό κέντρο της περιοχής
Το έκτο συμπέρασμα αφορά την προστασία του περιβάλλοντος το οποίο έχει υποστεί
σοβαρή επιβάρυνση τόσο από την επέκταση της δόμησης, όσο και κυρίως από την ανεξέ-
λεγκτη λειτουργία βιομηχανικών μονάδων και εδώ επίσης αναγνωρίζεται ως απαραίτητη η
δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου τόσο στον τομέα του σχεδιασμού όσο και στον
τομέα της επίβλεψης. Επίσης σε πολύ σοβαρό ζήτημα αναδείχθηκε και η ανάγκη προστα-
σίας των υδάτινων πόρων. Με βάση αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι
η συνάντηση αυτή ήταν μια χρήσιμη και παραγωγική διαδικασία που έδωσε τη δυνατότητα
για πρώτη φορά ίσως, να πληροφορηθούν οι πολίτες για τις θέσεις και τις προτάσεις όλων
των παραγωγικών φορέων και στους φορείς να διασταυρώσουν τις απόψεις τους με τις
απόψεις των άλλω φορέων�.

�Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ
Περιβάλλον - Ανάπτυξη - Ποιότητα Ζωής�

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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�SOLAR POWER 300�: ΔΑΝΙΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Τριακόσιες οικογένειες από τη Δανία είναι ικα-
νοποιημένες απο την ηλιακή ενέργεια.   Έλα-
βαν μέρος στο πρόγραμμα�SOLAR POWER
300� και τώρα απολαμβάνουν τα οφέλη του
SELF-GENERATED ηλιακού ηλεκτρισμού. Οι
οικογένειες είναι ευαισθητοποιημένες στο θέμα
της ενέργειας και ελέγχουν τους μετρητές ρεύ-
ματος καθημερινά, έτσι ώστε να ενημερώνονται
πλήρως για την  κατανάλωσή τους, την παραγω-
γή και την αγορά ηλεκτρισμού με το αντίστοιχο
κόστος. Το πρόγραμμα �SOLAR POWER 300�,
το οποίο είναι επιδοτούμενο   σε μεγάλο βαθμό

από την βιομηχανία τροφοδοσίας ηλεκτρισμού
και την  DANISH ENERGY AGENCY, συνέβαλ-
λε στην μείωση τόσο του επενδυτικού κόστους
σε ποσοστό 33% όσο και του χρόνου εγκατά-
στασης των φωτοβολταϊκών υπομονάδων στην
ταράτσα σε μια εργάσιμη ημέρα. Τα αποτελέ-
σματα αυτά θα επωφεληθούν από περαιτέρω α-
νάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στην Δανία.
Το �Solar Power 300� είναι ένα πρόγραμμα ε-
πίδειξης μεγάλης κλίμακας στη Δανία, το οποίο
περιλαμβάνει 300 κατοικίες συνδεδεμένες με
φωτοβολταϊκές υπομονάδες. Ανάλογα με το μέ-
γεθος της εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών (ό-
λα στην κλίμακα 1-4 KW), η ηλιακή ενέργεια
φτάνει ανάμεσα στο ένα τρίτο και τρία τέταρτα
της κατανάλωσης ρεύματος κάθε ξεχωριστού
νοικοκυριού (αποτελούμενο κατά μέσο όρο από
2 ενήλικες και 2 παιδιά). Η συνολική δυναμικό-
τητα παραγωγής είναι 750 KW και το επενδυτι-
κό κόστος ανέρχεται στα 49 εκατ. DKK (5,8
εκατ. δολάρια). Το πρόγραμμα ξεκίνησε πρίν
δύο χρόνια και ολοκληρώθηκε και εγκαινιάστη-
κε επίσημα το καλοκαίρι του 2000.
Το πρόγραμμα χαρακτηρίζεται από ένα πλήθος
φιλόδοξων στόχων, όπως την προώθηση της χρή-
σης ηλιακής ενέργειας προσφέροντας ανταγω-

νιστικές εγκαταστάσεις σε εθελοντική βάση, τη
μείωση του επενδυτικού κόστους μέσω του α-
νταγωνισμού και της συγκεντρωτικής αγοράς
φωτοβολταϊκών υπομονάδων, την ανάπτυξη συ-
στημάτων και εξαρτημάτων που επιτρέπουν την
ταχύτατη εγκατάσταση σε ήδη υπάρχουσες σκε-
πές και την εξοικίωση των Δανών με την ηλιακή
ενέργεια.
Τα σπίτια είναι σε οχτώ τοποθεσίες στο Jutland
και το Funen � και οι δύο αυτές περιοχές καλύ-
πτονται από το δυτικό δίκτυο ηλεκτρισμού. Οι
τοποθεσίες αυτές έχουν επιλεχθεί προσεκτικά,

έτσι ώστε να εξασφαλίζουν την
ομοιομορφία όσον αφορά στην
ηλικία των κτιρίων, το υλικό τους
και τον τύπο τους (αν είναι για
παράδειγμα διόροφο ή τριόρο-
φο). Σχεδόν όλες οι κατοικίες
είναι detached σπίτια, στα οποία
μένει μία οικογένεια. Μία από
τις τοποθεσίες του Jutland βρί-
σκεται πάνω στο πανέμορφο νη-
σί Fano, φημισμένο για την πα-
ραλία του. Τα σπίτια εκεί είναι
όλα μονοκατοικίες, ξύλινης κα-
τασκευής, σχεδιασμένα αρχικά
για εξοχική κατοικία. Καθώς ό-
μως είναι εφοδιασμένα με σύγ-

χρονα συστήματα θέρμανσης χώρων, διπλή υα-
λοκατασκευή και θερμική μόνωση, είναι κατάλ-
ληλα και για μόνιμη κατοικία.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα ήταν εντελώς εθε-
λοντική. Με την οργάνωση μίας εκστρατείας ε-
νημέρωσης από την εταιρεία παροχής ηλεκτρι-
σμού ΕnCon στις οχτώ τοποθεσίες που επιλέ-
χθηκαν, οι κάτοικοι προσκλήθηκαν να συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα.Τους παρήχθησαν φω-
τοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγέθους από 1-4
KW με τιμή μονάδας 10.000 DKK (1185 δο-
λάρια) ανά KW (συμπεριλαμβανομένου του
25% ΦΠΑ). Η τιμή της μονάδας είναι πολύ ευ-
νοϊκή, αφού αντιπροσωπεύει μόνο το ένα τέταρ-
το του πραγματικού κόστους  εγκατάστασης φω-
τοβολταϊκών εγκαταστάσεων και δίνει στον ι-
διοκτήτη μία χρονική περίοδο εξόφλησης μικρό-
τερη από δέκα χρόνια, βασισμένη στις παρού-
σες τιμές ρεύματος της Δανίας. Οι κάτοικοι έδει-
ξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, άτομα που είχαν ήδη δώ-
σει την παραγγελία τους, ζήτησαν ακόμα περισ-
σότερες υπομονάδες,μόλις έμαθαν ότι ο γείτο-
νάς τους έιχε παραγγείλει πολύ μεγαλύτερη ε-
γκατάσταση. Η διαθέσιμη παραγόμενη δυναμι-
κότητα των 750 KW του προγράμματος πωλή-

Μεγάλες αλλαγές αναμένεται να ση-
μειωθούν στον κλάδο της ενέργειας,
ο οποίος συγκεντρώνει όλο και περισ-
σότερο το επενδυτικό ενδιαφέρον των
εταιρειών.
Για τον τομέα της αιολικής ενέργειας
ειδικότερα πάνω από 10 εισηγμένες ε-
ταιρείες έχουν ξεκινήσει ή ετοιμάζο-
νται να ξεκινήσουν επενδύσεις, ενώ
οι συνολικές επενδύσεις στην αιολική
ενέργεια αναμένεται να ξεπεράσουν
τα 100 δις δρχ. Κυρίως κατασκευαστι-
κές και μεταλλουργικές εισηγμένες ε-
ταιρείες, αλλά και άλλες εταιρείες με διαφορετικό βασικό αντικείμενο δραστηριοτήτων
από αυτό της ενέργειας.
Γενικότερη είναι η εκτίμηση ότι η συνεισφορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για
ηλεκτροπαραγωγή στη χώρα μας θα φθάσει από το 0,48% που είναι σήμερα στο 8% έως
το 2006. Ο κ. Μαλαματένιος Χαράλαμπος, μηχανολόγος - μηχανικός, επισήμανε: «Απα-
ραίτητη θεωρείται η εξοικονόμηση και η ορθολογική χρήση της ενέργειας από την
πλευρά του καταναλωτή, ώστε να κερδίσει από τη μη σπατάλη της και να έχει απόθεμα
καυσίμων η χώρα μας».

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 100 ΔΙΣ ΣΤΗΝ
ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ

Πάνω από 150 χωριά στις Φιλιππίνες πρό-
κειται να αποκτήσουν ηλεκτρισμό για πρώ-
τη φορά.
Πάνω από 400.000 κάτοικοι των Φιλιππί-
νων θα οφεληθούν από τη συμφωνία που
υπογράφηκε μεταξύ της BP και των κυβερ-
νήσεων της Ισπανίας και των Φιλιππίνων,
προκειμένου να εφοδιάστουν με ηλιακή ε-
νέργεια 150 απομονωμένα χωριά των Φι-
λιππίνων. Υπό την καθοδή-
γηση του Τμήματος Αγροτι-
κής Μεταρρύθμισης των Φι-
λιππίνων (DAR), το συμβό-
λαιο των 84 εκατ. δολαρίων
� το μεγαλύτερο ενεργειακό
έργο στην ιστορία � χρημα-
τοδοτείται από την ισπανική
κυβέρνηση και θα υλοποιη-
θεί σε δύο φάσεις, η πρώτη
εκ των οποίων έχει προγραμ-
ματιστεί για τον Σεπτέμβρη.
Η πρώτη φάση του έργου θα
επικεντρωθεί σε 35 Κοινότη-
τες Αγροτικής Μεταρρύθμι-
σης (ARCs) στην περιοχή Μιντανάο των Φι-
λιππίνων. Η BP θα χρησιμοποιήσει την ηλια-
κή ενέργεια σε 70 χωριά περίπου, για να λει-
τουργήσουν με ρεύμα : 5.500 συστήματα
φωτισμού για σπίτια, 25 συστήματα άρδευ-
σης, 97 συστήματα πόσιμου νερού και δια-
νομής του, 68 σχολεία, 68 κοινοτικά κέντρα,
35 ιατρικά κέντρα και 100 κοινόχρηστα φώ-
τα, 35 καινούργια συστήματα παραγωγής ε-
ναλασσόμενου ρεύματος, διαχείρηση προ-
γράμματος και εγκατάστασης 428 ηλιακών
συστημάτων, καθώς και κοινωνική προετοι-
μασία, κοινοτική ανάπτυξη και εκπάιδευση

 BP ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ
ΗΛΙΑΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Στην ύδρευση με πόσιμο νερό, στην αποχέτευση και καθαρισμό λυμάτων και στη
διαχείριση αστικών, βιομηχανικών και επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα
επικεντρωθούν τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Συνοχής στον τομέα
του περιβάλλοντος.
Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας απέστειλε εγκύκλιο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες
για την υλοποίηση των περιβαλλοντικών έργων του Ταμείου Συνοχής. Η κοινοτική
συνδρομή για τα έργα περιβάλλοντος από το Ταμείο Συνοχής ανέρχεται σς 530 δις.
δρχ. Τέλος ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας, Χρ. Πάχτας, σε δηλώσεις του
υπογράμμισε ότι μέχρι το 2006 θα δαπανηθούν για περιβαλλοντικά έργα πόροι που
υπερβαίνουν το 1 τρις. δρχ.

1 ΤΡΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

για 200 κοινοτικούς οργανισμούς.
Η δεύτερη φάση θα εφοδιάσει 44 επιπλέον
Κοινότητες Αγροτικής Μεταρρύθμισης
(ARCs) με: 9.500 συστήματα φωτισμού για
σπίτια, 44 συστήματα άρδευσης, 79 σχο-
λεία, 80 κοινοτικά κέντρα, 2 ιατρικά κέντρα
και 193 κοινόχρηστα φώτα, 44 συστήματα
παραγωγής εναλασσόμενου ρεύματος, δια-
χείρηση προγράμματος και εγκατάστασης

442 ηλιακών συστημάτων,
καθώς και κοινωνική προε-
τοιμασία, κοινοτική ανάπτυ-
ξη και εκπάιδευση για 220
κοινοτικούς οργανισμούς.
Λόγω του απαγορευμένου
κόστους της επέκτασης
γραμμών ηλεκτρικού δι-
κτύου και της δυσκολίας με-
ταφοράς καυσίμων σε απο-
μακρυσμένες, αναπτυσσό-
μενες περιοχές, διεθνείς ορ-
γανισμοί χρηματοδότησης
στρέφονται όλο και περισσό-
τερο προς την ηλιακή ενέρ-

γεια, σαν έναν τρόπο χαμηλού κόστους για
τον εφοδιασμό ηλεκτρισμού απομακρυσμέ-
νων περιοχών για πρώτη φορά.
Πρόσφατα η BP ολοκλήρωσε ένα έργο α-
γροτικού εξηλεκτρισμού 30 εκατ. δολαρί-
ων στις Φιλιππίνες και ένα παρόμοιο στην
Ινδονησία. Η BP είναι μία από της μεγαλύ-
τερες εταιρείες ηλιακής ενέργειας στον κό-
σμο, με το 20% της παγκόσμιας αγοράς και
ετήσιο τζίρο 200 εκατ. δολαρίων. Η εταιρεί-
α συνεχίζει να αναπτύσσεται με 25% κατά
μέσο όρο το χρόνο.

θηκε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα.
ΠΡΟΟΔΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ Ε-
ΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η ανανεώσιμη ενέργεια παίζει σημαντικό ρόλο
στην ενεργειακή πολιτική της Δανίας. Αρχικά,
δόθηκε έμφαση στην αιολική ενέργεια, αλλά αρ-
γότερα ξεκίνησε ένα φιλόδοξο σχέδιο για την
εφαρμογή βιομάζας. Σήμερα, τα φωτοβολταϊκά
φαίνονται να βρίσκονται σε ραγδαία εξέλιξη. Η
πρώτη αξιοσημείωτη φωτοβολταϊκή εγκατάστα-
ση της Δανίας (εγκαταστάσεις επίδειξης 5 KW)
κατασκευάστηκαν το 1993 στο Braedstrup από
την EnCon. Έχοντας αποκτήσει σημαντική ε-
μπειρία στην παραγωγή φωτοβολταϊκών, η
EnCon ξεκίνησε το 1996  το πρόγραμμα �Solar
City�, αποτελούμενο από 30 σπίτια, τοποθετη-
μένα σε μία πλαγιά κοντά στη λίμνη στην περιο-
χή του Braedstrup. Το πρόγραμμα αυτό έχει συ-
νολική δυναμικότητα παραγωγής 60 KW περί-
που. Βασικό στο σχέδιο είναι οι ανταγωνιστικές
τιμές και η εθελοντική συμμετοχή. Ως πρώτο στο
είδος του, το πρόγραμμα περιελάμβανε την επι-
λογή αποχώρησης από το σχέδιο � όποιος κάτοι-
κος δεν ήταν ικανοποιημένος με την φωτοβολ-
ταϊκή εγκατάστασή του, θα μπορούσε να την βγά-
λει, χωρίς χρέωση, στο τέλος της περιόδου επί-
δειξης. Ωστόσο, κανένας από τους κατοίκους δεν
ήθελε να βγάλει την φωτοβολταϊκή του εγκατά-
σταση.
Το 1997, η Ένωση Ηλεκτρισμού Δανίας έχτισε
στην κορυφή του κτιρίου που στεγάζονται τα γρα-
φεία της, στην κεντρική Κοπενχάγη, έγκαταστά-
σεις επίδειξης των 5 KW. Τις εγκαταστάσεις αυ-
τές επισκέπτονται καθημερινά decision-makers
όχι μόνο από τη βιομηχανία τροφοδοσίας ηλε-
κτρισμού, αλλά και εκτός από αυτήν.
Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός
από διαμερίσματα, σχολεία και γραφεία έχουν
εφοδιαστεί με ηλιακές υπομονάδες. Το πιο ση-
μαντικό από αυτά τα προγράμματα είναι το
�Solgarden�. To �Solgarden�, είναι ένα πενταό-
ροφο κτίριο κατοικιών, αποτελούμενο από 80
διαμερίσματα, στην πόλη Kolding. Το προπολε-
μικό κτίριο υποβλήθηκε σε ένα πρόγραμμα πλή-
ρους επισκευής και εκσυγχρονισμού που περι-
λαμβάνει και την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
υπομονάδων. Οι φωτοβολταϊκές υπομονάδες έ-
χουν δυναμικότητα παραγωγής 106 KW και κα-
λύπτουν το 50% των αναγκών του κτιρίου για
ηλεκτρισμό.
Η συνολική εγκατεστημένη δυναμικότητα φω-
τοβολταϊκών (συστήματα συνδεδεμένα με το δί-
κτυο) στη Δανία υπερβαίνει σήμερα το 1,1 MW.

Η εταιρεία Verbundplan διοργανώνει το 3ο
Διεθνές Ενεργειακό Συμπόσιο, που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Ossiach της Αυστρίας, στις
19 � 21 Σεπτεμβρίου 2001. Κύριο αντικέιμε-
νο του συνεδρίου, το μέλλον του ενεργεια-
κού τομέα. Θα συζητηθούν νέες προσεγγί-
σεις για τον σχεδιασμό του ενεργειακού μας
συστήματος και θα δοθεί ώθηση σε συγκε-
κριμένα προγράμματα.
Οι μεγάλες προκλήσεις στην ανθρώπινη φύ-
ση, οι οποίες είναι η δυνατότητα μιάς αξιο-
πρεπούς ζωής για τον αυξανόμενο πληθυ-
σμό, η διασφάλιση μιάς επαρκούς προμή-
θειας τροφής και νερού στην ανθρωπότητα
παγκοσμίως, καθώς επίσης και οικονομική
επιτυχία σε ένα περιβάλλον ανέπαφο, απαι-
τούν θεμελιώδη και πλήρη αλλαγή στη δομή
του ενεργειακού τομέα. Σε κανένα άλλο πε-
δίο οι διχοτομήσεις μεταξύ περιφερειακής
και ατομικής ενεργειακής διαθεσιμότητας,
ο τρόπος και η ένταση της ενεργειακής χρή-
σης και οι περιβαλλοντικές επιδράσεις, ό-
πως και οι νομισματικές και κοινωνικές του
συνέπειες δεν είναι πιο αποφασισμένες.
Παρ�όλες τις προσπάθειες γεφύρωσης του
χάσματος μεταξύ Βορρά και Νότου, αστικών
και αγροτικών κοινωνιών, όπως επίσης κι�
ανάμεσα σε ενεργειακά πλούσιες και φτω-
χές χώρες, το χάσμα αυτό όχι μόνο δεν πε-
ριορίστηκε, αντιθέτως διευρύνθηκε. Οι ασυμ-
φωνίες αυτές μπορεί να γίνουν πηγή επικίν-
δυνων πολιτικών συγκρούσεων.
Το 3ο Διεθνές Ενεργειακό Συμπόσιο, που
θα λάβει χώρα στο Ossiach της Αυστρίας,
από τις 19 εώς τις 21 Σεπτεμβρίου του 2001,
είναι μία διεθνούς φήμης, μελλοντικά προ-
σανατολισμένη, ιδεολογική πλατφόρμα στον
τομέα της ενέργειας. Ο στόχος που έχει θέ-
σει η ίδια η διοργάνωση, είναι να φτάσει σε
μία καλύτερη κατανόηση των διχοτομήσε-
ων που σχετίζονται με την ενέργεια, να συ-
ζητηθούν νέες προσεγγίσεις για τον ανθρω-
πιστικό ενεργειακό σχεδιασμό και να ερευ-
νηθεί το τεχνολογικό τους δυναμικό. Σκο-
πός είναι η αποδοχή της πρόκλησης να χτι-
στούν γέφυρες και να αναπτυχθούν σχέδια
και στρατηγικές για την υλοποίησή τους.
Καλεσμένοι για να συζητήσουν τα παρακά-
τω θέματα στο Ossiach, είναι αντιπρόσωποι
από τον πολιτικό, οικονομικό και ερευνητικό
χώρο.
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ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΥΝΗΣΙΑ

 Η Τυνησία έχει εξαιρετικό δυναμικό για την
ανάπτυξη συμπαραγωγής στους βιομηχανι-
κούς και τριτογενείς τομείς. Μια πρόσφατη
έρευνα το προσδιόρισε σε 600MW, και η κυ-
βέρνηση έχει κάποια κίνητρα στη σωστή θέ-
ση που θα βοηθήσουν στην επίτευξή του. Η
εξοικονόμηση ενέργειας από τη εφαρμογή
των προγραμμάτων συμπαραγωγής υπολο-
γίζεται σε 35.000 toe\έτος και η μείωση των
εκπομπών CO

2
 στην ατμόσφαιρα σε 10.000

τόνους\έτος.
Η Τυνησία είναι μια βο-
ρειοαφρικανική χώρα
που συνορεύει βόρεια
και ανατολικά με τη Με-
σόγειο θάλασσα, δυτικά
με την Αλγερία και νό-
τια με τη Λιβύη. Έχει έ-
κταση 165.000 km2 και
ο πληθυσμός της είναι
περίπου 10 εκατομμύ-
ρια. Η οικονομία της Τυνησίας αυξάνεται
στον σταθερό ρυθμό του 3-4% το χρόνο. Α-
πό το 1987, έχουν αναλυφθεί δομικές με-
ταρρυθμίσεις, με στόχο την φιλελευθεροποί-
ηση της οικονομίας. Το 1996, υπογράφτηκε
μία συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση για
την υλοποίηση μιας κοινής ελεύθερης αγο-
ράς κατά το έτος 2008. Η κυβέρνηση ασχο-
λείται τώρα με ένα σημαντικό πρόγραμμα
αναβάθμισης της τυνησιακής βιομηχανίας,
με την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ, που
την καθιστά ικανή να ανταγωνιστεί την ευ-
ρωπαϊκή βιομηχανία τόσο στην τυνησιακή
όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά το 2008.
Η Τυνησία είναι ένας σχετικά μικρός παρα-
γωγός πετρελαίου και αερίου. Το ενεργεια-
κό της προφίλ εξελίχτηκε από ένα net ex-
porting balance το 1970, στην σημερινή κα-
τάσταση ισορροπίας μεταξύ των πηγών και
της κατανάλωσης. Οι ενεργειακές πηγές βο-
ήθησαν στην προώθηση της οικονομίας στη
δεκαετία του �70, αλλά η σημασία της ενέρ-
γειας στο GDP αρχίζει και μειώνεται. Άλλοι
τομείς, όπως η βιομηχανία, οι υπηρεσίες, η
γεωργία και ο τουρισμός συμβάλλουν όλο
και περισσότερο στην ανάπτυξη της τυνη-
σιακής οικονομίας.
Γενικά, η παραγωγή ακατέργαστου πετρε-
λαίου είναι περίπου 4 εκατ. τόνοι/έτος. Η συ-
νολική κατανάλωση ενέργειας το 1998 ήταν
6.2 x 106 toe.H ενεργειακή κατανάλωση αυ-
ξάνεται με ένα σχετικά σταθερό ρυθμό της
τάξεως του 3,5% κατά μέσο όρο το χρόνο.
Οι πηγές είναι σταθερές, λόγω του ότι η μεί-
ωση της παραγωγής ακατέργαστου πετρε-
λαίου εξισορροπήθηκε με την αύξηση της
παραγωγής φυσικού αερίου. Ωστόσο, η ε-
νεργειακή κατάσταση στο μέλλον μπορεί
ν�αλλάξει και να μετατραπεί σε μειονέκτη-
μα/έλειμμα, εάν δεν ανακαλυφθούν νέες πε-
ριοχές πετρελαίου ή αερίου.
Τα έργα συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας
και ηλεκτρισμού είναι eligible για τα κίνητρα
που διατίθονται απο τη νομοθεσία ενεργεια-
κής διατήρησης. Από το 1990, πραγματοποι-
ήθηκαν αρκετά έργα συμπαραγωγής στην
Τυνησία, κυρίως σε ξενοδοχεία.
Οι κύριοι τομείς, στους οποίους μπορούν να
επεκταθούν τα έργα συμπαραγωγής είναι οι
εξής:
Βιομηχανικός τομέας
§Χημικές βιομηχανίες � διυλιστήρια, χαλυ-
βουργίες, μονάδες για την μετατροπή φω-
σφορικού άλατος μονάδες για την παραγω-
γή σαπουνιού και απορρυπαντικών κ.λ.π.
§Βιομηχανία υφάσματος � στη χώρα λειτουρ-
γούν αρκετές βιομηχανίες υφάσματος.
§Βιομηχανία τσιμέντου

Στο πλαίσιο του ALTENER ΙΙ, διαμορφώθηκε
το καλοκαίρι τοου 1998 και εγκρίθηκε για
συγχρηματοδότηση κατά 50% από τη
Γ.Δ.XVII η δράση �Μελέτες, έρευνες και ε-
νέργειες για μια πολυεπίπεδη προώθηση των
ΑΠΕ στην Κρήτη και στην Κύπρο�, συνολι-
κού προϋπολογισμού 200.000 ECU. Η πρό-
ταση ήταν αποτέλεσμα κυρίως των ανησυ-
χιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λασι-
θίου για τα θέματα των ΑΠΕ και της πρό-
σφατης τότε συνεργασίας της με το Εργα-
στήριο Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ε-
νεργειακών Συστημάτων του ΤΕΙ Κρήτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νομός Λασιθίου εί-
ναι ο πρώτος στη χώρα σε παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε αιολικά πάρ-
κα, ενώ προσφέρεται, όπως και όλη η Κρήτη,
για την ανάπτυξη απομονωμένων συστημά-
των παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ. Σε αυτά τα τελευταία άλλωστε, προτι-
μήθηκε να εστιαστούν οι ενέργειες στο πλαί-
σιο του ALTENER II, με παράλληλη διερεύνη-
ση των συνθηκών αγοράς ΑΠΕ στην Κύπρο.
Στην πρόταση συμμετείχαν ως εταίροι η Νο-
μαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου, η αναπτυ-
ξιακή Λασιθίου, το ΤΕΙ Κρήτης, το Τεχνικό
Επιμελητήριο - Τμήμα Ανατολικής Κρήτης
και η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, ε-
νώ στο λειτουργικό σχήμα πήραν μέρος με-
λετητικές εταιρείες και ερευνητικά ινστιτού-
τα από την Δανία, την Κύπρο και την Ελλά-
δα. Επικεφαλής του �εταιρικού� σχήματος
τέθηκε η Αναπτυξιακή Λασιθίου Α.Ε.

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ:
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ

§Βιομηχανία κεραμικών
§Βιομηχανία χαρτιού
§Βιομηχανία τροφίμων � η Τυνησία είναι ένας
σημαντικός παραγωγός ελαιόλαδου, χουρμά-
δων, ντομάτας, πορτοκαλιών κ.λ.π.
§Φαρμακευτική βιομηχανία.
Τριτογενής τομέας
§Ξενοδοχεία � η Τυνησία είναι ένας πολύ γνω-
στός προορισμός για εκατομμύρια τουρίστες
από την Ευρώπη και πολλά άλλα μέρη του κό-

σμου. Υπάρχουν παρα-
πάνω από 600 ξενοδο-
χεία και μια σπουδαία
τουριστική υποδομή.
§Νοσοκομεία
§Αεροδρόμια.
Πρόσφατα διεξάχθηκε
μία έρευνα από την
ANER (National Agency
for Renewable Ener-
gies) σε συνεργασία με

το ισπανικό ινστιτούτο για τις ανανεώσιμες ε-
νέργειες, IDEA, προκειμένου να καθορίσουν
τόσο τις προοπτικές/το δυναμικό των έργων
συμπαραγωγής στην Τυνησία, όσο και τις προ-
ϋποθέσεις για την προώθηση της τεχνολογί-
ας. Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξετάστη-
καν εξήντα βιομηχανικές μονάδες και σαρά-
ντα μονάδες του τριτογενούς τομέα.
Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας
ήταν τα ακόλουθα:
1.To συνολικό δυναμικό των έργων παραγω-
γής προσδιορίστηκε στα 600 MW, το οποίο
διανεμήθηκε μεταξύ βιομηχανίας (430 MW)
και τριτογενούς τομέα (170 MW). Η ενέργεια
που εξοικονομήθηκε από την εφαρμογή των
προγραμμάτων συμπαραγωγής υπολογίζεται
στα 35.000 toe/έτος και η μείωση των εκπο-
μπών CO2 στην ατμόσφαιρα σε 100.000 τόνους/
έτος.
2.Η αποδοτικότητα/κερδοφορία των προγραμ-
μάτων συμπαραγωγής καθορίζεται περισσό-
τερο από την τιμή που πρέπει να πληρώσει ο
επενδυτής για την αγορά φυσικού αερίου πα-
ρά από την τιμή του ρεύματος που πωλείται
στην επιχείρηση. Συμπεραίνουμε επίσης ότι ο
καλύτερος τρόπος χρηματοδότησης προγραμ-
μάτων συμπαραγωγής θα είναι μέσω ενός τρί-
του συμμέτοχου, όπως για παράδειγμα μέσω
τραπέζης, έτσι ώστε να προστατευτούν οι ε-
ταιρείες  από το οικονομικό και τεχνικό ρίσκο
που συνδέεται με την καινούργια αυτή τεχνο-
λογία.
Η τεχνολογία συμπαραγωγής θερμικής ενέρ-
γειας και ηλεκτρισμού χρησιμοποιείται, κατά
ένα μεγάλο μέρος, στις βιομηχανικές χώρες
απο το 1960. Η συμπαραγωγή έχει δείξει πολ-
λά πλεονεκτήματα, κυρίως στο πεδίο της εξοι-
κονόμησης ενέργειας και της μείωσης εκπο-
μπών CO2 . Σε μία ανερχόμενη χώρα όπως η
Τυνησία, υπάρχουν προοπτικές για την ανά-
πτυξη αυτής της σχετικά νέας τεχνολογίας. Οι
εταιρείες που εφαρμόζουν προγράμματα συ-
μπαραγωγής είναι eligible για τα κίνητρα που
προσφέρει η κυβέρνηση, ωστόσο η συνεργα-
σία με βιομηχανικές χώρες που έχουν εμπει-
ρία σε αυτόν τον τομέα θα αποδειχθεί πολύ
χρήσιμη.
Είναι μια ευκαιρία για τις βιομηχανικές χώρες
να βοηθήσουν στην υλοποίηση των έργων συ-
μπαραγωγής σε ανερχόμενες χώρες με την
χρηματοδότησή τους και λαμβάνοντας υπό-
ψιν τους περιβαλλοντικους, τεχνικούς και οι-
κονομικούς παράγοντες κάθε έργου, στο πλαί-
σιο του Καθαρού Μηχανισμού Ανάπτυξης, εί-
τε στον ιδιωτικό είτε στον δημόσιο φορέα. Έ-
τσι, θα βάλουμε τις σωστές βάσεις για μία μα-
κροπρόθεσμη ανάπτυξη των τεχνολογιών συ-
μπαραγωγής.

ΧΟΡΗΓΟΥΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΘΗΝΑ 2004
Οικολογική διάσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 επιχειρεί να δώσει η
οργανωτική επιτροπή και για το λόγο αυτό θα ζητήσει τη συμβολή των χορηγών για την
προώθηση του περιβαλλοντικού της προγράμματος. Ο �ΑΘΗΝΑ 2004� σε συνεργασία με
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και την ομάδα κτιριακού περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αθηνών, εξετάζει τις δυνατότητες χρησιμοποίησης ανανεώσιμων πηγών
(άνεμος, ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ)για τις ανάγκες των ολυμπιακών εγκαταστάσεων.
Ο βασικός στόχος του �ΑΘΗΝΑ 2004� είναι να διοργανώσει καθαρούς ολυμπιακούς
αγώνες, μέσω αυστηρού ντόπινγκ κοντρόλ και της ύπαρξης ενός καθαρού και υγιούς
περιβάλλοντος. Η συμβολή των χορηγών στο περιβαλλοντικό πρόγραμμα του �ΑΘΗΝΑ
2004� εκτιμάται ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός από τον οικονομικό τομέα και από
την αλλαγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες με άλλα φιλικά προς το περιβάλλον ή την εθελοντική προσχώρηση
των επιχειρήσεων σε συστήματα περιβαλλοντικής πιστοποίησης (ISO, EMAS κτλ.).

Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργή-
θηκε ο αιολικός χάρτης.
Ο αιολικός χάρτη είναι ένας χάρτης όπου ση-
μειώνεται το αιολικό δυναμικό, η δυνατότη-
τα δηλαδή της περιοχής για παραγωγή ενέρ-
γειας από την πνοή του Ανέμου. Ο Αιολικός
Χάρτης είναι ένα σημαντικό εργαλείο στα χέ-
ρια του μελετητή μηχανικού για μια αξιόπι-
στη και άρτια οικονομοτεχνική μελέτη αιολι-
κού συστήματος. Επιπλέον δημιουργήθηκε
και το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων.
Το σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για ε-
γκατάσταση μικρών αυτόνομων Ενεργειακών
συστημάτων είναι ένα εργαλείο για τον σχε-
διασμό, τον υπολογισμό και την κοστολόγη-
ση τέτοιων Συστημάτων. Είναι ένα λογισμι-
κό πακέτο το οποίο δίδει την δυνατότητα
στον μελετητή μηχανικό να σχεδιάσει και να
υπολογίσει συστήματα παραγωγής ενέργειας
αποτελούμενα από Ανεμογεννήτριες, φωτο-
βολταϊκά στοιχεία και Μηχανές Εσωτερικής
Καύσης.
Στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος το
εργαστήριο Αιολικής Ενέργειας σε στενή συ-
νεργασία με το Εθνικό εργαστήριο της Δανί-
ας RISOE ανέπτυξαν προδιαγραφές για τις
μικρές ανεμογεννήτριες. Σύμφωνα με αυτές
τις προδιαγραφές οι μικρές Α/Γ χωρίζονται
σε τρείς κλάσεις. Η πρώτη κλάση περιλαμβά-
νει Α/Γ για χαμηλό Αιολικό Δυναμικό. Η δεύ-
τερη κλάση περιλαμβάνει Α/Γ κατάλληλες για
ισχυρό Αιολικό Δυναμικό. Τέλος η τρίτη κλά-
ση περιλαμβάνει Α/Γ που σχεδιάζονται φια
ειδικές συνθήκες, πολύ χαμηλές θερμοκρα-
σίες, πολύ ισχυρούς ανέμους και γενικά μη
συνήθεις κλιματολογικές καταστάσεις.
Τέλος πρέπει να αναφερθεί η αξιοσημείωτη
προσφορά του ΤΕΙ Κρήτης (Εργαστηρίου
Αιολικής Ενέργειας και Σύνθεσης Ενεργεια-
κών Συστημάτων) για την προσφορά του σε
αυτό το πρόγραμμα και πιστεύουμε ότι το
πρόγραμμα θα συνεισφέρει στις περιοχές
που προτάθηκε.
ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος: Δημήτρης Χρηστάκης

2ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Χορηγοί: Τιφιν- Οργανισμός Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης & Έρευνας, ΡΟΚΑΣ,
ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ, ΩΜΕΓΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ, ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε., ΤΕΒ &
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

ακτινοβολιών, χωρίς δυσάρεστες περιβαλλο-
ντικές επιπτώσεις, αποτελόντας μια από τις
προϋποθέσεις της πορείας για μια βιώσιμη α-
νάπτυξη, φιλικά προς τον άνθρωπο και το πε-
ριβάλλον.
2. Ο νόμος 2244 επιτρέπει σε όλους τους εν-
διαφερόμενους να παράγουν ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές, καθορίζει τις τιμές και
εξασφαλίζει  την απορρόφηση της παραγω-
γής για μια τουλαχιστον 10ετία.
3. Αυτό το θεσμικό πλαίσιο, εναρμονισμένο
πλήρως με τις αντίστοιχες προσπάθειες των
άλλων χωρών της Ε.Ε, αναγνωρίζει πλήρως
ότι δεν είναι δίκαιος ο άκριτος ανταγωνισμός
ανάμεσα στις ανανεώσιμες και τις συμβατι-
κές πηγές ενέργειας, που έχουν επιδοτηθεί
άμεσα ή έμμεσα, επί 10ετίες και προξενούν
βλάβες στο περιβάλλον, το κόστος αντιμετώ-
πισης των οποίων, με τους πιο συντηρητικούς
υπολογισμούς, θα διπλασίαζε την τιμή που
πληρώνει ο ανυποψίαστος καταναλωτής.
4. Οι ανανεούμενες δυνάμεις αδράνειας που
αντιστάθηκαν ή αντιστέκονται σε αυτήν την
πολιτική επιχειρούν να εισάγουν απόψεις πε-
ρί διαπραγμάτευσης των τιμών και των επιχο-
ρηγήσεων, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού, α-
πόψεις που έχουν συνδεθεί με αποτυχημέ-
νες πολιτικές σε όσες χώρες τις υιοθέτησαν.
Η ανατροπή αυτή δεν πρέπει να γίνει δεκτή.
5. Στη χώρα μας, από το 1995 μέχρι σήμερα,
εκδηλώθηκε έντονο ενδιαφέρον για  επενδύ-
σεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστό-
σο, μικρός μόνο αριθμός     επενδύσεων έχει
ολοκληρωθεί ή βρίσκεται στο στάδιο της ο-
λοκλήρωσης.
Η επιτυχία και η επιτάχυνση της προσπάθειας
που έχουμε χρέος να καταβάλουμε για να ε-
πιτύχουμε τους στόχους μας αλλά και για να
ανταποκριθούμε στις διεθνείς υποχρεώσεις
που έχουμε αναλάβει επιβάλλουν:

1. Την επιβεβαίωση της πολιτικής βούλησης με
τη θέσπιση ανέγκλητης ποσόστωσης για την συμ-
μετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρισμού
στο ύψος του 14,5% μέχρι το 2010 και το διπλα-
σιασμό της παραγωγής θερμότητας από ΑΠΕ.
2. Τη διαμόρφωση πολιτικής και κριτηρίων για
την αξιολόγηση, επιλογή και κατανομή των
νέων αδειών
3. Την άμεση ενεργοποίηση των αρμόδιων
υπουργείων.
4. Τη γενναία υποστήριξη της έρευνας και α-
νάπτυξης, σε συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυ-
μάτων, Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσε-
ων, αλλά και της εκπαίδευσης και κατάρτισης.
5. Την ανάληψη μεγάλης και μακροπρόθεσμης
προσπάθειας από ειδικές ομάδες πολιτών
6. Τη ρητή δέσμευση της πολιτείας
7. Να συγκροτηθεί ανεξάρτητη επιτροπή, με
αρμοδιότητα να παρακολουθεί την επίτευξη
των ως άνω στόχων, να αξιολογεί την αποτε-
λεσματικότητα των μέτρων και να δημοσιο-
ποιεί ετήσια έκθεση για την ενημέρωση κάθε
ενδιαφερόμενου.
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
1. Συγκρότηση Επιτροπής για τη διαμόρφω-
ση φακέλου υποστήριξης (με ελληνικά και κοι-
νοτικά κείμενα) Κόστος και Χρηματοδότηση
2. Παράδοση διακήρυξης και φακέλου στους
διαμορφωτές ττης Κοινής Γνώμης.
3. Σχεδιασμός γεγονότων και δημοσιότητας.

Συνέχεια από την Πρώτη Σελίδα
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Τα κτίρια που βρίσκονται σε τοποθεσίες μι-
κρού γεωγραφικού πλάτους διαθέτουν συ-
νήθως οριζόντιες οροφές στις οποίες είναι
εύκολη η εγκατάσταση διατάξεων αξιοποί-
ησης της ηλιακής ενέργειας όπως είναι οι
θερμικοί συλλέκτες και τα φωτοβολταϊκά.
Στη χώρα μας τα κτίρια στα οποία έχουν
πραγματοποιηθεί εγκαταστάσεις μεγάλης ε-
πιφάνειας ηλιακών συσκευών είναι τα ξενο-
δοχεία.
Ο κύριος τομέας αξιοποίησης της ηλιακής
ενέργειας στη χώρα μας είναι μέχρι τώρα η
θέρμανση νερού χρήσεως, ενώ είναι ελάχιστη σε άλλους τομείς, όπως ο κλιματισμός
χώρων, η κάλυψη αναγκών σε ηλεκτρισμό, κλπ. Σε άλλες χώρες έχουν πραγματοποιηθεί
περισσότερες εγκαταστάσεις ηλιακών διατάξεων μεγάλης συλλεκτικής επιφάνειας, οι
οποίες λόγω της μορφής των κτιρίων έχουν γίνει κυρίως σε επικλινείς οροφές (ακόμη και
σε προσόψεις) και αφορούν την θέρμανση νερού και την θέρμανση χώρων καθώς και σε
σημαντικό βαθμό την παραγωγή ηλεκτρισμού. Η σκίαση της μιας σειράς ηλιακών συ-
σκευών από την άλλη μειώνει σε κάποιο βαθμό την απόδοση των θερμικών ηλιακών
συλλεκτών αλλά πολύ περισσότερο των φωτοβολταϊκών διατάξεων.
ΥΒΡΙΔΙΚΑ PV/T ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια των φωτοβολταϊκών μετατρέπεται
σε ηλεκτρισμό κατά ένα μικρό ποσοστό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της μετατρέπεται σε
θερμότητα, αυξάνοντας την θερμοκρασία λειτουργίας του φ / β. Η αύξηση αυτή της
θερμοκρασίας επιφέρει μείωση της ηλεκτρικής απόδοσης του φ / β και για τον λόγο αυτό
επιδιώκεται η μείωση της θερμοκρασίας του ώστε να παραμείνει η ηλεκτρική του απόδο-
ση σε αποδεκτό επίπεδο. Τα υβριδικά φωτοβολταϊκά / θερμικά συστήματα αξιοποιούν
την μετατρεπόμενη ηλιακή ενέργεια σε θερμότητα με την θέρμανση συνήθως αέρα ή
νερού, μειώνοντας παράλληλα τη θερμοκρασία λειτουργίας του φ / β με την εξαγωγή
μεγάλου μέρους θερμότητας από αυτό. Τα υβριδικά PV / T συστήματα βρίσκονται σε
στάδιο εξέλιξης με ποιο ανεπτυγμένα αυτά που χρησιμοποιούν αέρα ως ρευστό απολα-
βής της θερμότητας. Τα υβριδικά PV / T συστήματα μπορεί να θεωρηθούν πολύ κατάλ-
ληλα για εγκατάσταση σε κτίρια που έχουν ανάγκη τόσο σε ηλεκτρισμό όσο και θερμότη-
τα.
(Ι. Τρυπαναγνωστόπουλος και Μ. Σουλιώτης - Τμήμα φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών).

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εφαρμογή στον ξενο-
δοχειακό τομέα.

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο διοργά-
νωσε συνέδριο με θέμα τις τεχνικές δυνα-
τότητες, την οικονομική ελκυστικότητα και
τις θεσμικές και λοιπές προϋποθέσεις για
την ευρεία εφαρμογή των συστημάτων συ-
μπαραγωγής θερμότητας / ψύξης και ηλε-
κτρισμού στον ξενοδοχειακό τομέα. Σκοπός
του συνεδρίου είναι η ανάδειξη των δυνα-
τοτήτων, προβλημάτων και προοπτικών που
παρουσιάζονται σήμερα για την ανάπτυξη
της συμπαραγωγής στην Ελλάδα σε σύγκρι-
ση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως προ-
κύπτουν από τα αποτελέσματα ερευνητικού
έργου που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του
προγράμματος SAVE II.
Το συνέδριο απευθύνοταν σε:
1. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
2. Μελετητές και ενεργειακούς συμβούλους
3. Κατασκευαστές και αντιπροσώπους μο-
νάδων συμπαραγωγής και σχετικού εξοπλι-
σμού
4. Επιχειρήσεις μεταφοράς και διανομής φυ-
σικού αερίου
5.Ερευνητές που δραστηριοποιούνται στους
τομείς σχεδιασμού και ανάπτυξης ενεργεια-
κών τεχνολογιών
6. Σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο για την ανά-
πτυξη και προώθηση της συμπαραγωγής.

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι αθιβολές είναι πολλές και από πολλούς που
βρίσκουν ανάπαυση στη µνήµη του µακαρίτη του
Μανώλη Παπαδάκη από το Ψυχρό του Οροπέ-
διου του Λασιθίου. Η ανάπαυση όµως δεν είναι
αυτό που η ψυχή του µακαρίτη ζητά. Μέτρο του
αναστήµατός του για να µετρούνται οι απόγονοί
του, εξ� αίµατος και εκ πνεύµατος, είναι ο λόγος
των όσων άφησε προς όσα βρήκε. Μεγάλος ο
Λόγος του. Γεννήθηκε γύρω στα 1860 σε ένα
χωριό σκλαβωµένο, φτωχό, καθυστερηµένο και
ταπεινωµένο από τους Τούρκους και πριν από
αυτούς τους Ενετούς... . Ορφανός από µάνα µα-
θαίνει την τέχνη του ξυλουργού στην Αθήνα
κοντά στο συγγενή του Μανώλη Γαλανάκη. Γυ-
ρίζει στο χωριό του, παντρεύεται, σε µικρή ηλι-
κία, την Μαρία Χαραλαµπάκη και γεννά µαζί
της οχτώ παιδιά. Μαζί µε τα παιδιά του γεννή-
θηκε και ένας µύλος, µια Ανεµαντλία. Παιδί της
ανάγκης για πότισµα των κήπων του Οροπέδιου
και του γόνιµου νού του Σπιρτοκούτη η ανεµα-
ντλία αυτή πολλαπλασιάστηκε και γέµισε τον κά-
µπο του Οροπέδιου και την Κρήτη όλη. Το πρώ-
το Αιολικό πάρκο του κόσµου και το µεγαλύτε-
ρο στο καιρό του (13000 ανεµαντλίες συνολι-
κής εγκατεστηµένης ισχύος πάνω από 5MW),
γεννήθηκε στο Λασίθι ορφανό και αυτό από πα-
τέρα αφού ο Σπιρτοκούτης, µετά τις πρώτες µη-
χανές που έφτιαξε, άφησε τον τόπο του για να
πολεµήσει στην επανάσταση του 1896 και να εκ-
προσωπήσει το Λασίθι στη Συντακτική Συνέλευ-
ση, εκλεγµένος πληρεξούσιος στις εκλογές της
24-1-1913. Αργότερα, το 1912 αφήνει ακριβή
κληρονοµιά σ� όλα τα παιδιά, τους αγώνες του
και φεύγει στην Μακεδονία και την Ήπειρο να
πολεµήσει τους Τούρκους. Αφήνει την τελευ-
ταία του πνοή στη Χειµάρα στις 27-1-1913 στη
θέση Πήλιουρι πολεµώντας όπως πιστοποιεί ο
Στρατηγός Σπυροµήλιος. Πορεία ζωής άγνωστη
στους µαθητές των σχολίων του τόπου µας, τους
στερεί το όνειρο και τη ρίζα της ψυχής τους.
Πνεύµα µε διαστάσεις διεθνείς που δε χωρεί στα
στενά όρια ολιγόλογων µνηµόσυνων και επετεια-
κών αναφορών ζητά, από όσους τους εδόθηκε η
γλώσσα των Ελλήνων, του Λόγου του να κρα-
τήσουν την τιµή.

Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ
ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Η Ευρω - Μεσογειακή επιχειρηματική κοι-
νότητα συμμερίζεται και υποστηρίζει ένθερ-
μα τη δημιουργία Ευρω - Μεσογειακής Ζώ-
νης Ελεύθερου Εμπορίου με χρονικό ορί-
ζοντα το 2010. Ευνοϊκές διαγράφονται οι
προοπτικές για την Ευρω - Μεσογειακή επι-
χειρηματική συνεργασία, υπό την προϋπό-
θεση όμως ότι θα γίνουν σεβαστοί οι όροι
που περικλείονται στο κοινό υπόμνημα της
UNICE και των εργοδοτικών συνδέσμων
των νοτίων μεσογειακών χωρών.
Για να πετύχει η Ευρω - Μεσογειακή οικο-
νομική συνεργασία πρέπει να περιλαμβά-
νει δράσεις, οι οποίες συμβάλλουν στην
ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων ερ-
γασίας, αλλά και στην προώθηση των οικο-
νομικών και κοινωνικών μεταρρυθμίσεων
και στη σταδιακή απελευθέρωση των αγο-
ρών. Ένας από τους στόχους είναι η δη-
μιουργία μιας ομπρέλας οργανισμού, στην
οποία θα συμμετέχουν ως μέλη όλοι οι ερ-
γοδοτικοί και βιοομηχανικοί σύνδεσμοι των
Νοτίων Μεσογειακών Χωρών

 ΕΥΡΩ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Υπεύθυνος: Δημήτρης Χρηστάκης

Δώδεκα τεχνικές εταιρείες και κοινοπρα-
ξίες εταιρειών προεπιλέγησαν στο διαγω-
νισμό για την κατασκευή του φράγματος
Γαδουρά Ρόδου για την ύδρευση της πό-
λης, για να συμμετέχουν στη β� φάση η
οποία αναμένεται ότι θα ολοκληρωθεί στο
τέλος Μαϊου του 2001, με την ανάδειξη
του αναδόχου και την έναρξη των εργα-
σιών κατασκευής.

ΦΡΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΡΟΔΟ

Διάταξη συσκευών ICS με θερμομονωμένη
δεξαμενη θερμού νερού συνδεδεμένη σε σειρά

Τα πιεστικά περιβαλλοντικά προβλήματα
του πλανήτη, τα ιδιαίτερα νομοθετικά και
πραγματικά Ελληνικά προβλήματα, η ανά-
γκη για πράσινους Ολυμπιακούς Αγώνες,
οι κυοφορούμενες εξελίξεις στον Ελληνι-
κό, Ευρωπαϊκό χώρο και τον Τρίτο Κόσμο
επιβάλλουν μια διαφορετική στρατηγική με
ενίσχυση των συνεργασιών. Η δυναμική
της Ελληνικής Τεχνογνωσίας και κοινωνί-
ας ωθούν τον όμιλο ΤΙΦΙΝ σε διοργάνωση
της Πρώτης Έκθεσης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στην Ελλάδα.
Στην έκθεση αυτή θα παρουσιαστούν Μη-
χανήματα, Εργαλεία, Εξαρτήματα και Ε-
φαρμογές:
�Γεωθερμίας
�Βιοκαυσίμων
�Βιομάζας
�Βιοαερίου
�Ηλιακών θερμοσιφώνων
�Συστήματα ηλιακής ψύξης
�Ηλιακές Αντλίες και κυκλοφορητές
�Ηλιακούς φούρνους
�Ηλιακά εργαλεία (μετρητές,φανούς κ.α.)
�Συστήματα Ηλιακής, Θερμικής, και Αιο-
λικής Αφαλάτωσης.
�Συστήματα Συμπαραγωγής από Φυσικό
Αέριο, Βιομάζα και Γεωθερμία.
�Συστήματα παραγωγής ρεύματος από Φω-
τοβολταϊκά, Γεωθερμία, Αιολικά
�Συστήματα Ανακύκλωσης υλικών
�Προτάσεις Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής
�Υδροηλεκτρικά Συστήματα ροής και πτώ-
σεως νερών
Η έκθεση θα γίνει στην Αθήνα από 20 έως
30 Νοεμβρίου 2001.
Σ� αυτή έχουν κληθεί εταιρείες από όλο τον
κόσμο και ήδη άρχισαν να φτάνουν οι πρώ-
τες θετικές απαντήσεις.
Παράλληλα, θα γίνουν τρεις ημερίδες:
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Τοπική
Αυτοδιοίκηση
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην Ηπει-
ρωτική και Νησιωτική Ελλάδα
-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ολυ-
μπιακοί Αγώνες
Με βάση το πρόγραμμα προβολής και δια-
φήμησης αναμένουμε περί το 1.000.000
επισκέπτες.
Οι επισκέπτες, κάνουμε προσπάθεια, να έ-
χουν την δυνατότητα της παρακολούθησης
λειτουργίας των συστημάτων και της αγο-
ράς τους ή παραγγελίας επι τόπου.
Η έκθεση αυτή με τις παράλληλες εκδηλώ-
σεις επιδιώκει στην διάδοση των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας σε όλες τις επιχει-
ρήσεις, τα νοικοκυριά, τις βιοτεχνίες, τις βιο-
μηχανίες, τους Δήμους και τις Δημοτικές
επιχειρήσεις.

ΠΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συμπληρώστε  το παρακάτω  έντυπο

Επωνυµία : ............................................................................................................
Οδός :................................................Αριθµός : ................Ταχ.Κωδ....................
Πόλη .......................................................Περιοχή ...............................................
Επάγγελµα ..........................................ΑΦΜ.......................∆.Ο.Υ. .....................
Τηλ.......................................................... Fax.......................................................
E-mail ..................................................... Site ......................................................
Ονοµατεπώνυµο Υπευθύνου ................................................................................
Θέση στον φορέα..................................................................................................
Τµήµα ........................................Τηλ ............................. Fax...............................

Ενδιαφέροµαι για:
Γεωθερµία Ανακύκλωση
Βιοµάζα Φωτοβολταϊκά
Υδροηλεκτρικά Βιοκαύσιµα
Αιολικά Βιοαέριο

Ενδιαφέροµαι για:
Ηλιακή ψύξη
Ενεργειακή αυτονοµία...

Επιχείρησης Σπιτιού Εξοχικού
Ψύξη και θέρµανση χώρων µε αβαθή γεωθερµία
Εξασφάλιση θερµικών φορτίων ψύξης από θερµοµάζα
Ηλιακός θερµοσίφωνας
Φωτιστικά σώµατα από φωτοβολταϊκά
Εξοικονόµηση Ενέργειας
Αφαλάτωση νερού
∆ορυφορικό εντοπισµό υδάτινου ορίζοντα
Βιοκλιµατική Αρχιτεκτονική
Συµπαραγωγή
Ανακύκλωση απορριµµάτων
Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος
∆ορυφορικό σχεδιασµό δικτύων
Χρηµατοδότηση Επενδύσεων ΑΠΕ
Ενδιαφέροµαι για συµµετοχή ως:

Εκθέτης Χορηγός Επισκέπτης
Και µε ενδιαφέρει η λήψη σχετικών εντύπων
Ενδιαφέροµαι για συµµετοχή στις Ηµερίδες

Παρακαλώ το έντυπο αυτό συµπληρωµένο στείλτε το στο Fax 5235319 ή
στα E-mail: megoulis@internet.gr ή peroglou@internet.gr   και εµείς θα  
έρθουµε σε επαφή µαζί Σας. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 5248968, 5246494 &
5247498, ∆ιεύθυνση: Γερανίου 10, 10552 Αθήνα

Ευχαριστούµε
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� Εφημερίδες
� Περιοδικά
� Βιβλία
� Αφίσσες
� Αυτοκόλλητα

 Παντός Είδους Έντυπα

 ÓõíÝðåéá¢øïãç
åêôÝëåóç

� Προσπέκτους
� Ημερολόγια
� Ετικέττες
� Εξώφυλλα
� Φεϊγ - Βολάν

&

Προτάσεις για κατασκευή 21 αιολικών πάρκων και 4 υδροηλεκτρικών μονάδων στην
Ελλάδα, συνολικής ισχύος 302 MW, στη ρυθμιστική αρχή ενέργειας κοινοπραξία των
μεγάλων γερμανικών εταιρειών OSTWIND, ABB, WINDSOLAR A.G., σε συνεργασία με τη
θυγατρική της τελευταίας WINDSOLAR HELLAS, και τις κατά τόπο και ανά έργο ιδρυθείσες
εταιρείες. Η λειτουργία των πρώτων αιολικών πάρκων, εφ� όσον εξασφαλισθούν οι σχετικές
άδειες, προβλέπεται για το 2002. Οι προτάσεις αφορούν στην κατασκευή Αιολικών Πάρκων
στο Μαρκόπουλο Αττικής, στην Εύβοια, την Άνδρο, τη Λακωνία, τη Μεσσηνία, την Κρήτη,
τη Ροδόπη και υδροηλεκτρικών μονάδων στην Ηλεία και τα Ιωάννινα.
Η πολυετής εμπειρία των εταιρειών της κοινοπραξίας κυρίως στην κατασκευή Αιολικών
Πάρκών, αλλά και στην υλοποίηση φωτοβολταϊκών και υδροηλεκτρικών έργων στην
Γερμανία, καθώς και σε άλλες χώρες ( Ισπανία, Κίνα, Κύπρο κ. α) εγγυάται την υψηλή
αποδοτικότητα στην ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την κατασκευή,
χρηματοδότηση και λειτουργία των προταθέντων έργων στην Ελλάδα, υπεγράφησαν οι
σχετικές συμφωνίες ανάμεσα στις μητρικές εταιρείες WINSOLAR A.G., ABB όπως και
WINDSOLAR A.G. KAI LOG ( OSTWIND GROUPE) στην Γερμανία, στο τέλος του 2000.
Σε αυτή τη βάση, η ΑΒΒ σχεδιάζει την τεχνική υποδομή των αιολικών πάρκων και εγκαθιστά
τις ανεμογεννήτριες ως ανάδοχο του έργου. Ο τομέας της τεχνικής και επιχειρηματικής
λειτουργίας είναι στην αρμοδιότητα της WINDSOLAR A.G με τις ειδικά γι� αυτό το λόγο
ιδρυθείσες εταιρείες για το service και τη λειτουργία. Και οι δυο εταιρείες θεωρούν ότι
αυτό το joint - Development θα προχωρήσει θετικά με τη διάθεση από κοινού

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΟΛΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Πανβαλκανική διάσκεψη των οικολογικών και περιβαλλοντικών οργανώσεων πραγμα-
τοποιήθηκε στη Δράμα και αποφασίστηκε η συνεχής και αδιάλειπτη συνεργασία όλων
των οργανώσεων που ασχολούνται στον τομέα αυτό ώστε να καταστεί  δυνατή η αντι-
μετώπιση των κοινών προβλημάτων οικολογίας και περιβάλλοντος που αντιμετωπίζει η
Βαλκανική Χερσόνησος.
Οι εκτιμήσεις όλων των εισηγητών κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η οικολογική χρήση έχει
ξεπεράσει τα όρια της ειδικά τα Βαλκάνια και εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να επικρατήσει
πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης για να αντιμετωπιστούν ριζικά όλα τα προβλή-
ματα και να εξασφαλιστεί βιώσιμη ανάπτυξη στα κράτη των Βαλκανίων.
Με την ευκαιρία ιδρύθηκε δίκτυο βαλκανικών, οικολογικών - περιβαλλοντικών οργανώσε-
ων με γενική επωνυμία « Balcan Ecological Network» που θα έχει ως έδρα τους τη Δράμα.
Τα προβλήματα περιβάλλοντος και γενικότερα τα οικολογικά στη Βαλκανική πρέπει να
εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν ως ενιαίο σύνολο. Η αντιμετώπιση των οικολογι-
κών προβλημάτων απαιτεί συνεργασία των περιβαλλοντικών οργανώσεων της Βαλκα-
νικής, της κοινωνίας και των κυβερνήσεων.

ΠΑΝΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ

Ο όμιλος για τη διάδοση των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας ELFORES, διοργα-
νώνει συνέδριο για τις κλιματικές αλλα-
γές και τον ρόλο των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.
Στόχος είναι, η ανάλυση και η συζήτηση
των διαφόρων πολιτικών, στρατηγικών
και μέτρων, σε εθνικό και διεθνές επίπε-
δο, για την αντιμετώπιση του φαινομένου
των κλιματικών αλλαγών, με έμφαση στον
πρωταρχικό ρόλο και την συμβολή των
ΑΠΕ. Το συνέδριο που θα διοργανωθεί
στις 24 Μαΐου του 2001 θα έχει οργανω-
τική επιτροπή τους Βασιλάκο Νικόλαο,
Ζερβό Αρθούρο, Γαβριηλίδη Παύλο και
Φραγκούλη Απόστολο.
Στο συνέδριο θα παραβρίσκονται ο υ-
πουργός ανάπτυξης κ. Νικόλαος Χριστο-
δουλάκης, ο υπουργός ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. κ Κώ-
στας Λαλιώτης, η επίτροπος ΕΕ για την
απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις
κ. Διαμαντοπούλου Άννα και εκπρόσω-
ποι κομμάτων ( Βουλευτές & Ευρωβου-
λευτές)

ΗΜΕΡΙΔΑ
ELFORES Σε ενεργειακό κόμβο για τη μεταφορά του φυ-

σικού αερίου της Κασπίας, της Ρωσίας, και του
Ιράν στα Βαλκάνια και την Ευρώπη αναδεικνύ-
εται η Ευρώπη, με την συμφωνία που υπέγρα-
ψε με την Τουρκία για κοινό πλαίσιο δράσης. Η
συμφωνία αφορά στην κατασκευή αγωγού φυ-
σικού αερίου διπλής κατεύθυνσης, που θα συν-
δέει τις δύο χώρες με στόχο τον εφοδιασμό όχι
μόνο των εσωτερικών αγορών, αλλά και της
ΝΔ και της ΝΑ Ευρώπης. Οι δύο χώρες για πρώ-
τη φορά αναγνωρίζουν τον αμοιβαίο στρατηγι-
κό ρόλο που παίζουν για την ασφάλεια της ε-
νεργειακής τροφοδοσίας της Ευρώπης, η ο-
ποία μέσω του INOGATE είχε εντάξει το έργο
από το 1995 στο ενεργειακό σχεδιασμό της.
Ο αγωγός θα είναι αμφίδρομος, δηλαδή θα
μπορεί να διοχετεύει αέριο και από την Ευρώ-
πη και την Ελλάδα στην Τουρκία. Η συμφωνία
συνοδεύεται από μνημόνιο συνεργασίας μετα-
ξύ ΔΕΠΑ και ΒΟΤΑS της κρατικής εταιρείας
αερίου της Τουρκίας. Το καθοριστικό βήμα έγι-
νε όταν ο υπουργός εξωτερικών κ. Γ.Παπαν-
δρέου υπέγραψε τη συμφωνία INOGATE ένα
μήνα περίπου μετά την ένταξη της Τουρκίας
στην συμφωνία.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Προτεραιότητα στη δημιουργία μονάδων α-
φαλάτωσης στα ελληνικά νησιά, που διαθε-
τουν αυτόνομους σταθμούς ηλεκτροπαρα-
γωγής, θα δοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης για χρηματοδότηση από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας.
Το επιτελείο του υπουργού ανάπτυξης, κ.
Χριστοδουλάκη Νίκου, επεξεργάζεται σενά-
ρια σε συνεργασία και με τη ΔΕΗ στην οποί-
α ανήκουν οι αυτόνομοι σταθμοί των νη-
σιών, για την αξιοποίηση της απορριπτόμε-
νης θερμικής ενέργειας των μονάδων οι ο-
ποίες λειτουργούν με πετρέλαιο, προκειμέ-
νου αυτή να αξιοποιηθεί για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος λειψυδρίας που εί-
ναι ιδιαίτερα έντονο φέτος. Η σκέψη είναι

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΗ

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ
ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Με πρότυπη οικολογική κατοικία, 225 τ.μ και
τεσσάρων επιπέδων, συμμετέχει η Ελλάδα,
στην Ευρωπαϊκή Έκθεση Κατοικίας, που θα
γίνει από Μάϊο έως το Σεπτέμβριο του 2001
στο Malmo της Σουηδίας, με θέμα �η Πόλη
του  Μέλλοντος�.
Στη διάρκεια της έκθεσης 25 ευρωπαϊκές
χώρες θα εκθέσουν από ένα οικολογικό σπί-
τι, σε μια μεγάλη έκταση που θα αποτελεί
σύνολο Ευρωπαϊκού Χωριού, το οποίο θα
είναι υπόδειγμα βιοκλιματικής αρχιτεκτονι-
κής και μεθόδων εξοικονόμησης ενέργειας.
Η πρότυπη Ελληνική Οικολογική Κατοικία,
θα χρηματοδοτηθεί, με πάνω από 200 εκατ.
δρχ. από την εργοληπτική ΑΒΑΞ ΑΕ, η οποί-
α έχει μοναδική εμπειρία σε κατασκευή κτι-
ρίου με βάση το βιοκλιματικό σχεδιασμό, και
μετά το πέρας της εκθέσεως θα πωληθεί σε
ενδιαφερόμενους αγοραστές, ώστε να γίνει
απόσβεση της επένδυσης.

Η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας συνδέεται άμεσα με τις περιοδικές αλλαγέςτης
ηλιακής δραστηριότητας.
Το συμπέρασμα αυτό, όπως υποστήριξε βρετανός επιστήμονας, προκύπτει από την επεξεργασία
και την καταγραφή του αρχείου μετεωρολογικών παρατηρήσεων που κρατείται στο
Παρατηρητήριο του Αρμαγκ της Ιρλανδίαςκαι το οποίο καλύπτει διάστημα 205 χρονών.
Ο δρ. Τζον Μπάτλερ πιστεύει ότι ο ρόλος των αερίων του θερμοκηπίου στη θέρμανση του πλανήτη
είναι υπερτιμημένος και θεωρεί πως τα προτυπα της νεφοκάλυψης είναι αυτά που κυρίως
καθορίζουν τις θερμοκρασιακές αλλαγές. Τα χαμηλά νέφη ανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία και
ψύχουν τη γη, ενώ τα σύννεφα ψηλά στην ατμόσφαιρα θερμαίνουν τον πλανήτη, καθώς εμποδίζουν
την υπέρυθρη ακτινοβολία του εδάφους από το να διαφύγει στο διάστημα.

ΦΤΑΙΕΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΜΑΣ ΗΛΙΟΣ

Μέσα από ένα μικρό υδροηλεκτρικό πρό-
γραμμα στη νότια Σουηδία, το Ostra Kvarn,
παρουσιάζονται τρόποι για τη μείωση των
συνεπειών προς το περιβάλλον των μικρών
υδροηλεκτρικών. Ένας παλιός μύλος στον
ποταμό Rossjoholmsan ανακατασκευάστη-
κε και στεγάζει τώρα μία εταιρεία catering,
η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρισμό που πα-
ράγεται από την υδροηλεκτρική εγκατάστα-
ση. Το 1998, έγινε αντικατάσταση του στρο-
βίλου και ο σημερινός στρόβιλος έχει δυ-
ναμικότητα 33 kW και παράγει περίπου 135
MWh/έτος.
Ο ποταμός Rossjoholmsan περνάει δίπλα
από την πόλη Angelholm, νότια της Σουη-
δίας. Ο μύλος, ο οποίος χρονολογείται από
τον 16ο αιώνα, βρίσκεται στον ποταμό. Το
1998, ο τωρινός ιδιοκτήτης άρχισε να απο-
καθιστά την υπάρχουσα υδροηλεκτρική ε-
γκατάσταση, προκειμένου να παρέχει ηλε-
κτρισμό σε μία νέα επιχείρηση catering, η
οποία  δημιουργήθηκε/ιδρύθηκε στο μύλο.
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε προκειμένου ο
μύλος να συνεχίσει να ταιριάζει με το περι-

ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
OSTRA KVARN

Έξι ευρωπαϊκές χώρες θα ξεκινήσουν το
εμπόριο πιστοποιητικών Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)! Με δύο λόγια,
εταιρείες που παράγουν ενέργεια από
ΑΠΕ θα παίρνουν ένα χαρτί που θα το
πιστοποιεί. Αυτό το πιστοποιητικό θα
μπορούν - στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου
του Κιότο για μείωση των εκπομπών
αερίου του θερμοκηπίου - να το πωλούν
σε βιομηχανίες που ρυπαίνουν και δεν
λαμβάνουν κανένα μέτρο για αυτό. Έτσι
στον κορβανά των ΑΠΕ θα μπαίνουν
χρήματα για την περαιτέρω ανάπτυξη και
προώθησή τους. Το πρόγραμμα αυτό
ξεκινάει πειραματικά με την Ελλάδα, την
Ιταλία, την Δανία, τη Σουηδία, τη
Νορβηγία και την Ολλανδία.

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
ΠΗΓΕΣ....
ΡΥΠΑΝΣΗΣ

βάλλον και να μην διαταράξει τη χλωρίδα
και την πανίδα της περιοχής. Η εταιρεία που
επιλέχθηκε για να εκτελέσει/φέρει σε πέ-
ρας το έργο είναι η σουηδική Cargo & Kraft
Turbin AB.
Αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά προβλήματα
(πλήθη από φύλλα προκάλεσαν κάποιες δια-
κοπέςκατά τη δοκιμαστική περίοδο) η εγκα-
τάσταση λειτούργησε καλά. Τώρα καλύπτει
πάνω από το 90% των αναγκών της φιλοξε-
νούμενης εταιρείας.
Προκειμένου να αξιολογηθούν οι μηχανι-
σμοί ρύθμισης, η εγκατάσταση λειτούργη-
σε για 2.160 ώρες, με 55.000 παύσεις και
εκκινήσεις, αντίστοιχες με 40-50 χρόνια πε-
ρίπου κανονικής λειτουργίας. Δεν υπήρξαν
προβλήματα και από τότε η εγκατάσταση
λειτουργεί χωρίς κόστος συντήρησης.
Στόχος του προγράμματος ήταν η εφαρμο-
γή ενός υδροηλεκτρικού σχεδίου μικρής κλί-
μακας με τις ελάχιστες επιπτώσεις για το
περιβάλλον. Μία καινούργια επιχείρηση στε-
γάστηκε εκεί, χωρίς να κατασκευαστούν άλ-
λα κτίρια και η υδροηλεκτρική εγκατάστα-
ση παράγει αρκετή ενέργεια, ώστε να καλύ-
ψει σχεδόν όλες τις ενεργειακές απαιτήσεις
της εταιρείας.
Κατά τη διάρκεια της ανακατασκευής του
παλιού μύλου, διατηρήθηκε το υπάρχον φυ-
σικό περιβάλον για τα ψάρια. Τέλος, δόθη-
κε μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μην επι-
τραπεί στα ενδεχομένως επιζήμια μηχανή-
ματα πετρελαίων και λιπαντικών να μολύ-
νουν το περιβάλλον.

απλή κατ�αρχήν, καθώς η τεχνολογία επι-
τρέπει διπλά στους σταθμού ηλεκτροπαρα-
γωγής να κατασκευάζονται εγκαταστάσεις
αφαλάτωσης θαλασσινού νερού, που θα α-
ξιοποιούν τη θερμότητα των καυσαερίων
που εκπέμπουν οι ντηζελοκινητήρες και οι
αεριοστρόβιλοι. Τέλος, ας σημειωθεί ότι ο
βαθμός απόδοσης των πετρελαϊκών μονά-
δων της ΔΕΗ κυμαίνεται απο 30% - 45%,
πράγμα που σημαίνει ότι λιγότερες από τις
μισές θερμίδες του πετρελαίου που καίγο-
νται στις μονάδες αξιοποιούνται για την πα-
ραγωγή ηλεκτρισμού και το μεγαλύτερο μέ-
ρος των υπολοίπων διαχέεται στην ατμό-
σφαιρα.
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Ε ΙΔΗΣΕ ΙΣ  -  ΣΧΟΛΙΑΕ ΙΔΗΣΕ ΙΣ  -  ΣΧΟΛΙΑΕ ΙΔΗΣΕ ΙΣ  -  ΣΧΟΛΙΑΕ ΙΔΗΣΕ ΙΣ  -  ΣΧΟΛΙΑΕ ΙΔΗΣΕ ΙΣ  -  ΣΧΟΛΙΑ

 ΗΛΙΑΚΟΙ
ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ

ÑÏÌÐÏÔÉÊÇ ÔÅ×ÍÏËÏÃÉÁ ÃÉÁ ÐÏÉÏÔÇÔÁ ÊÁÉ ÏÉÊÏÍÏÌÉÁ

Με κονδύλια της τάξεως των 19 δις.
δρχ., για τον τομέα της ενέργειας και
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
πρόκειται να ενισχυθεί, μέσω του
υπουργείου Ανάπτυξης, η Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας.
Από το ποσό αυτό, σημαντικό μέρος θα
κατευθυνθεί για την αξιοποίηση των
εκτεταμένων γεωθερμικών πεδίων που
βρίσκονται στην περιοχή

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Αυξάνεται σταδιακά η παράδοση ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία, μέσω
Βουλγαρίας κατόπιν συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της κρατικής Bulgargas και της
Τουρκικής Petroleum Pipeline Corp. (BOTAS). Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η αύξηση
παράδοσης φυσικού αερίου στην Τουρκία σε 12 δις. κ. μ. εντός του 2001 και από 2 έως 14
δις. κ. μ. το 2002.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στο εσωτερικό της Βουλγαρίας στον τομέα της ενέργειας
αναφέρεται ότι η κυβέρνηση αποφάσισε την περικοπή των επιδοτήσεων προς οκτώ
θερμικές μονάδες για κεντρική θέρμανση σε συνέχεια συμφωνίας με το διεθνές
νομισματικό ταμείο. Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι μέχρι το 2005, οκτώ από τις υπάρχουσες
22 μονάδες για κεντρική θέρμανση θα επιδοτούνται

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Στην επέκταση του σκοπού της ώστε
να μπορεί να δραστηριοποιείται και
στον τομέα της παραγωγής ενέργειας
θα προχωρήσει η Ελτον Χημικά Α.Ε. Η
εταιρεία, όπως είχε δηλώσει ο πρόε-
δρος του διοικητικού συμβουλίου κ. Νέ-
στωρ Παπαθανασίου, κατέθεσε στη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) σχε-
τική αίτηση, η οποία προβλέπει τη δυ-
νατότητα εγκατάστασης 21 ανεμογεν-
νητριών σε δύο περιοχές της Εύβοιας
συνολικής ισχύος 15,75 MW.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΤΟΝ

Διαρροή ραδιενέργειας παρατηρήθηκε στον πυρηνικό αντιδραστήρα Asco II, στην πόλη
Ταραγκόνα της Ισπανίας. Η διαρροή και τα προβλήματα στη λειτουργία του αντιδραστήρα
έγιναν αντιληπτά ύστερα από έρευνα του Συμβουλίου Ασφαλείας για τη Ραδιενέργεια
(CSN), η οποία προκάλεσε ανησυχίες στους κατοίκου της περιοχής. Σύμφωνα όμως με
δηλώσεις του Ραούλ Ναβάρο, υπευθύνου της αρμόδιας ισπανικής υπηρεσίας για την
αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, τα προβλήματα του αντιδραστήρα Asco II δεν θέτουν
σε κίνδυνο τους πολίτες της Ταραγκόνα και της ευρύτερης περιοχής.

ΔΙΑΡΡΟΗ ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σε συνεργασία στον τομέα του φυσικού αερίου συμφώνησε να προχωρήσει η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, με απώτερο
στόχο τη σταθεροποίηση της υποστηριζόμενης από τις ΗΠΑ συμμαχίας ενέργειας, ανάμεσα σε δύο χώρες όπως ανακοι-
νώθηκε από την Άγκυρα. Με βάση τους όρους της συμφωνίας, το Αζερμπαϊτζάν θα πουλάει στην Τουρκία Πέντε δισεκα-
τομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου το χρόνο. Η συμφωνία θα μπορούσε επίσης να προωθήσει την προοπτική κατα-
σκευής ενός αγωγού που θα μεταφέρει πετρέλαιο από την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, το Μπακού, στον τουρκικό
λιμένα Τσεϊχάν, παρακάμπτοντας τη Ρωσία και το Ιράν.

Σημαντική αύξηση της ρύπανσης, η τέ-
ταρτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, σημειώθηκε στην ελληνική οικονομία
την οκταετία 1990-98, σε εκπομπές διο-
ξειδίου του άνθρακα, που ξεπέρασαν τα
100 εκατομμύρια τόνους ετησίως. Σύμ-
φωνα με την κομισιόν, στην διάρκεια  της
προαναφερόμενης οκταετίας οι εκπομές
διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν στην
Ελλάδα κατά 17,7%, έναντι αύξησης μό-
λις 0,2% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης. Το πρόβλημα της ρύπανσης στην
Ελλάδα προέρχεται περισσότερο από τις
εκπομπές των αυτοκινήτων παρά των βιο-
μηχανιών.

Ο ΝΟΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε
ΠΑΡΑΓΕΙ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΡΥΠΟΥΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Αποθέματα που φτάνουν μόνο για δύο
χρόνια έχει αυτή τη στιγμή η Αττική
παραδέχτηκε ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΥΔΑΠ κ. Ξένος Διονύσιος, ενώ ο κ.
Αλευράς Νάσος, υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ,
ενώ προανήγγειλε αυξήσεις τιμολογίων
Ο κ. Ξένος, παραδέχτηκε ότι η φετινή
ποσότητα που προστέθηκε στα
αποθέματα της ΕΥΔΑΠ  είναι πολύ μικρή
σε σχέση με τις ετήσιες ανάγκες της
Αθήνας. Θεώρησε όμως τις αυξήσεις ως
το τελευταίο όπλο για την αντιμετώπιση
του προβλήματος .
Τέλος, τόσο ο κ. Αλευράς όσο και ο κ.
Ξένος έκαναν και πάλι έκκληση για πιο
ορθολογική χρήση του νερού.

ΝΕΡΟ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΔΕΥΣΗΣ
Στη χρήση νέων τεχνολογιών για τον

εκσυγχρονισμό των συστημάτων άρ-

δευσης και την αποτελεσματικότερη

διαχείριση υδάτινων πόρων επικεντρώ-

νεται για το τρέχον έτος η συνεργασία

Ελλάδας - Ιράν στον αγροτικό τομέα.

Τα παραπάνω τόνισαν σε δηλώσεις

τους οι υφυπουργοί Γεωργίας του Ιράν,

Gholamreza Hosseinifar και Moham-

mad Ali Tahmasedi οι οποίοι βρέθη-

καν στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο Ιρανοί αξιωματούχοι υπογράμ-

μισαν ότι η συνεργασία Ελλάδας - Ιράν

μετά την υπογραφή πρωτοκόλλου συ-

νεργασίας, το 1999, και εξέφρασαν την

ικανοποιησή τους για τα μέχρι στιγμής

αποτελέσματα. Αξιοσημείωτο είναι το

ενδιαφέρον του Ιράν, για την καλλιέρ-

γεια ελαιόδεντρων. Τέλος οι Ιρανοί υ-

φυπουργοί Γεωργίας υπογράμμισαν

ότι κατά τη διάρκεια του τρέχοντος

έτους θα δοθεί έμφαση και σε άλλα πε-

δία του αγροτικού τομέα, τα οποία

αφορούν κυρίως στην έρευνα γενετι-

κού υλικού, αλλά και τη δημιουργία και

λειτουργία αγροτικών συνεταιρισμών.

1,6 ΕΚ. ΕΥΡΩ ΜΕΣΩ
�PHARE�

Κονδύλια ύψους 1,6 εκατ. ευρώ θα
εισρεύσουν στη Βουλγαρία στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού προγράμματος �PHARE�, για
την εγκατάσταση οπτικής ίνας μεταξύ του
Χάσκοβο και της Καβάλας, ένα έργο γενικός
ανάδοχος του οποίου είναι η εταιρεία
Hellascom International. Το συνολικό
μήκος της διαδρομής στο βουλγαρικό
έδαφος είναι 108 χιλιόμετρα.

Η εξάπλωση των ερήμων, κυρίως λόγω
της διάβρωσης του εδάφους και της α-
λόγιστης καλλιέργειας μεγάλων εκτάσε-
ων, μπορεί να στερήσει τα σπίτια από
1,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ανα-
κοίνωσαν από τη Βόννη αξιωματούχοι
του ΟΗΕ. Η πρώην πρωτεύουσα της
Γερμανίας είναι η έδρα της Γραμματεί-
ας της συνθήκης του ΟΗΕ κατά της Ε-
ρημοποίησης.

ΑΠΕΙΛΗ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΡΗΜΩΝ ΣΤΗ ΓΗ

Η Ετικέτα Ενεργειακής Σήμανσης, που επι-
βάλλεται από τη νομοθεσία να τοποθετεί-
ται σε εμφανές σημείο της συσκευής, σας
δείχνει την κατανάλωση και την ενεργεια-
κή αποδοτικότητα της συσκευής, που με-
ταφράζονται σε κόστος λειτουργίας, καθώς
και άλλες χρήσιμες πληροφορίες και σας
βοηθά να επιλέξε σωστά και οικονομικά.
Υψηλή ενεργειακή απόδοση μιας συσκευ-
ής σημαίνει χαμηλή κατανάλωση, οικονο-
μία για εμάς και εξοικονόμηση ενέργειας
για τη χώρα μας. Το κόστος λειτουργίας
μιας συσκευής έιναι εξίσου σημαντικό με
το κόστος αγοράς της.
Στο άμεσο μέλλον Ετικέτα Ενεργειακής Σή-
μανσης θα διαθέτουν όλες οι οικιακές συ-
σκευές. Για αυτό φροντίζει η Ευρωπαϊκή
Ένωση που εκδίδει τη σχετική νομοθεσία,
και η χώρας μας που εναρμονίζεται με αυ-
τή με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας
και την προστασία του περιβάλλοντος.

ΕΤΙΚΕΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
ΣΗΜΑΝΣΗΣ

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ
Η χώρα μας έχει γίνει μέλος της οικο-
γένειας των �15� ευρωπαϊκών κρατών.
Έχει πάψει, από μακρού, να συμπερι-
λαμβάνεται στον πίνακα των υπανάπτυ-
κτων κρατών. Το βιωτικό επίπεδο έχει
εντυπωσιακά καλυτερεύσει. Εξακολου-
θούμε όμως να κατέχουμε, τις τελευ-
ταίες θέσεις στους οικονομικούς δεί-
κτες της Κοινότητας. Στην πραγματικό-
τητα είμαστε μια βαθύπλουτη χώρα.
Διότι είναι βέβαιο πως η Ελλάδα �κά-
θεται� πάνω σε πλούσια κοιτάσματα
χρυσού, ουρανίου, αργύρου, λευκόλι-
θου και άλλων μεταλλευμάτων, ενώ ση-
μαντικά πλούσια είναι σε πρώτες ύλες.
Μπορεί να συμπεράνει, λοιπόν, κανείς
ότι η Ελλάδα, αξιοποιώντας μόνο τον
ορυκτό της πλούτο, μπορεί να βρεθεί
στην πρωτοπορία των προηγμένων οι-
κονομικά χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.

Τερματίζεται η πολύχρονη ταλαιπωρία
των Κυπρίων από τη διακοπή στην πα-
ροχή νερού, λόγω της ανομβρίας που
μάστιζε την Κύπρο τα τελευταία πέντε
χρόνια.
Αιτία είναι ότι φέτος η ανομβρία δείχνει
να υποχωρεί, ενώ αναμένεται ότι θα υ-
πάρξει πρόσθετη ποσότητα νερού από
τη μονάδα αφαλάτωσης στο αεροδρό-
μιο Λάρνακας.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΕΡΟΥ

ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ


