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Σύμφωνα με μία νέα έκθεση
που παρουσιάστηκε στο Πα-
γκόσμιο Συνέδριο Αιολικής
Ενέργειας 2002 στο Παρίσι,
χρειάζόμαστε περισσότερη
και πιο μακροπρόθεσμη
έρευνα στην αιολική ενέργεια.
Η έκθεση δείχνει ότι αν και το
κόστος έχει μειωθεί δραματικά,
και επειδή  η αιολική ενέργεια
πρόκειται να καλύψει το 10%
των απαιτήσεων ηλεκτρισμού
παγκοσμίως μέχρι το 2020, οι
μειώσεις του κόστους στην τε-
χνολογία 30 � 50% παραμένουν
απαραίτητες. Αυτό θα κάνει την
αιολική ενέργεια να συναγωνι-
στεί τις συμβατικές μορφές
ενέργειας με ίσους όρους. Οι
εργασίες στην έρευνα και την
ανάπτυξη θα μπορούσαν να
συμβάλλουν μέχρι και 40% αυ-
τών των μειώσεων.
Η μελέτη έφερε κοντά 17 χώ-
ρες, καθώς επίσης και την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμέ-
νου να προσδιορίσουν την

Επέκταση στην Eρευνα για την Αιολική Ενέργεια
έρευνα για την αιολική ενέρ-
γεια. Τα αποτελέσματα θα πρέ-
πει να γίνουν διαθέσιμα μέσο-
πρόθεσμα (5-10 χρόνια) και μα-
κροπρόθεσμα (10-20 χρόνια).
Στα μεσοπρόθεσμα χρονικά
πλαίσια, οι τομείς της Έρευνας
και της Ανάπτυξης είναι μεγί-
στης σημασίας για την μελλο-
ντική ανάπτυξη της αιολικής
ενέργειας και περιλαμβάνουν
τεχνικές προβλέψεων, ενσω-
μάτωση δικτύου, την στάση
του κοινού και την οπτική επί-
δραση. Η έκθεση καταλήγει,
στο ότι μέσω της Έρευνας και
της Ανάπτυξης πρόκειται να:
1. Αναπτυχθούν τεχνικές προ-
βλέψεων που θα αυξήσουν την
αξία της αιολικής ενέργειας,
επιτρέποντας στην παραγωγή
ηλεκτρισμού να προβλέπεται
από 6 έως 48 ώρες πριν.
2. Διευκολυνθεί η ενσωμάτω-
ση της αιολικής παραγωγής
στο ηλεκτρικό δίκτυο, το οποί-
ο θα είναι απαραίτητο όταν με-

γάλες ποσότη-
τες τέτοιας πα-
ραγωγής θα
χρειαστεί να
μεταφερθούν.
3. Παρέχονται
πληροφορίες
για την στάση
του κοινού και
την οπτική επί-
δραση της αιο-
λικής ανάπτυ-
ξης, η οποία θα
είναι απαραίτη-
τη για να ενσω-
ματωθούν στην
διαδικασία ανά-
πτυξης για καινούργιες τοπο-
θεσίες αιολικής ενέργειας,
ιδιαιτέρως τις παράκτιες.
4. Βελτιωθούν τεχνικές αποθή-
κευσης ηλεκτρισμού για διαφο-
ρετικές χρονικές κλίμακες
(από λεπτά σε μήνες), το οποίο
θα αυξήσει την αξία της αιολι-
κής ενέργειας στα επίπεδα εισα-
γωγής της πάνω από 15-20%.

Τέλος, προσθέτοντας λογική
σε όλο το σύστημα αιολικής
ενέργειας και επιτρέποντας σε
αυτό να αλληλεπιδράσει με άλ-
λες ενεργειακές πηγές, θα εί-
ναι απαραίτητο σε περιοχές
μακροπρόθεσμης ανάπτυξης.

Δελτίο Τύπου του
Ευρωπαϊκού Συνδέσμου

Αιολικής Ενέργειας (EWEA)

Επενδύσεις ύψους 16,2 δισ.
ευρώ (5,5 τρισ. δρχ.) ως το
2010 στον τομέα της ενέρ-
γειας προβλέπει η κυβέρνη-
ση, στο νέο αναπτυξιακό σχέ-
διο που συζητήθηκε και συμ-
φωνήθηκε σε συνεδρίαση του
υπουργικού συμβουλίου. Βα-
σικοί άξονες της ενεργειακής
πολιτικής με ορίζοντα το 2010,
όπως τους περιέγραψε ο πρω-
θυπουργός Κώστας Σήμίτης,
αμέσως μετά την λήξη του
συμβουλίου είναι η αναβάθ-
μιση του ρόλου της Ελλάδος
στην ΝΑ Ευρώπη με τις νέες
διασυνδέσεις μεταφοράς φυ-
σικού αερίου, ηλεκτρισμού
και πετρελαίου, η απελευθέ-
ρωση και ο εκσυγχρονισμός
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της εσωτερικής αγοράς, η εξα-
σφάλιση επάρκειας και ασφά-
λειας εφοδιασμού και η ανά-
πτυξη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
Συνολικά, από τις επενδύσεις
στον τομέα αυτόν η κυβέρνη-
ση εκτιμά ότι θα δημιουργη-
θούν τα επόμενα 8 χρόνια
55.000 θέσεις άμεσης απα-
σχόλησης και 91.000 θέσεις
έμμεσης απασχόλησης. Στο
επόμενο τρίμηνο, όπως δήλω-
σε ο υπουργός Ανάπτυξης
σε συνέντευξη Τύπου, θα προ-
κηρυχθεί ο διαγωνισμός για
την αναζήτηση στρατηγικού
επενδυτή στη ΔΕΠΑ. Ενδιαφέ-
ρον έχουν εκδηλώσει αρκετοί
οίκοι του εξωτερικού, καθώς

με τις διασυνδέσεις μεταφοράς
αερίου που προωθούνται με
Τουρκία και Ιταλία και την ανά-
πτυξη της εσωτερικής αγοράς,
ο ρόλος ΔΕΠΑ συνεχώς ανα-
βαθμίζεται.
Στο υπουργικό συμβούλιο συ-
ζητήθηκε επίσης η πρόταση του
υπουργού για διάθεση δεύτε-
ρου πακέτου μετοχών της ΔΕΗ
μέσω χρηματιστηρίου, θέση
που φάνηκε να υιοθετείται. Σε
θεσμικό επίπεδο, όπως επισή-
μανε ο υπουργός Ανάπτυξης,
συγκροτείται η ολοκληρωμένη
αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
και Φυσικού Αερίου. Πρέπει να
σημειωθεί ότι μετά τα ΕΛ.ΠΕ,
τα οποία στο δεύτερο εξάμηνο
του έτους ξεκινούν τις διαδικα-

σίες κατασκευής ηλεκτροπα-
ραγωγικής μονάδας στη Θεσ-
σαλονίκη, εξετάζεται θετικά η
πρόταση της ΔΕΠΑ για μονά-
δα στην Ρεβυθούσα, εξέλιξη
που ανοίγει τον δρόμο τόσο
για την κατασκευή της νέας μο-
νάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο
όσο και για την δημιουργία μο-
νάδων Η/Ε στην Αττική.
Όπως πρόσθεσε ο υπουργός,
οι τράπεζες σε συνεργασία με
την Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας επεξεργάζονται την πρό-
ταση για την λειτουργία Χρη-
ματιστηρίου Ενέργειας, θε-
σμός ο οποίος θα επιτρέψει την
υλοποίηση των ιδιωτικών μο-
νάδων.
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ΦΟΙΤΗΤΕΣ - ΑΓΡΟΤΕΣ:  30 Ευρώ

Τραπεζικός λογαριασμός για συνδρομές:
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: 101 74819424

Το παρόν διανέμεται μόνον με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η κατανάλωση ενέργειας στον
οικιακό και το τριτογενή τομέα
παρουσιάζει σημαντική αύξηση
(περίπου 3% και 6% αντίστοιχα
για την περίοδο 1990 - 1997),
ως αποτέλεσμα της αύξησης
του βιοτικού επιπέδου και της
μετατόπισης της οικονομικής
δραστηριότητας προς τον τομέ-
α των υπηρεσιών. Αντίστοιχα,
σημαντική είναι η συμβολή αυ-
τών των τομέων στις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, η οποί-
α υπερβαίνει το 40% (με τον
επιμερισμό της κατανάλωσης
ηλεκτρισμού).
Σύμφωνα με εκτιμήσεις στο
πλαίσιο σχετικού έργου του
ΥΠΑΝ, η κατανάλώση ενέρ-
γειας στον οικιακό - τριτογενή
τομέα την περίοδο 1990 - 2010
θα αυξηθεί κατά 60%, με μέσο
ετήσιο ρυθμό αύξησης της τά-
ξης του 2,5%. Η συμμετοχή των
υγρών καυσίμων μειώνεται

Σχέδιο μείωσης εκπομπών CO2
από 45% σε 32% λόγω της
διείσδυσης του φυσικού αερί-
ου, η κατανάλωση του οποίου
αντιστοιχεί στο 10% της τελικής
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Σημαντική είναι η αύξηση της
κατανάλωσης ηλεκτρισμού με
μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης πε-
ρίπου 4%. Η συμμετοχή των
υπόλοιπων ενεργειακών μορ-
φών (κυρίως βιομάζα και ηλε-
κτρική ενέργεια) μειώνεται από
20% σε 12% λόγω της μείωσης
κατανάλωσης βιομάζας σε συμ-
βατικές εγκαταστάσεις. Η αύξη-
ση των εκπομπών του διοξειδί-
ου του άνθρακα το 2010 σε σχέ-
ση με τα επίπεδα του 1990 εκτι-
μάται σε 50%.
Η μεγάλη ηλικία των κτιρίων, ο
χαμηλός βαθμός διείσδυσης
των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ), ο χαμηλός
βαθμός απόδοσης των ενερ-
γειακών συσκευών που χρησι-

μοποιούνται και η μη ορθολο-
γική ενεργειακή συμπεριφορά,
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι
για τον οικιακό - τριτογενή το-
μέα υφίσταται ένα σημαντικό
δυναμικό εξοικονόμησης ενέρ-
γειας και μείωσης των εκπο-
μπών CO2.
Οι βασικοί άξονες παρεμβάσε-
ων εξοικονόμησης ενέργειας
και μείωσης των εκπομπών
CO2 (με βάση τον χρονικό ορί-
ζοντα του έτους 2010) που εξε-
τάστηκαν είναι:
- Επεμβάσεις - βελτιώσεις στο
κέλυφος υφιστάμενων κτιρίων
- Ενεργειακός εξοπλισμός θέρ-
μανσης και δροσισμού
- Ηλεκτρικές συσκευές και φω-
τισμός
- Χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας
- Χρήση φυσικού αερίου
Σχετικά με τον ενεργειακό εξο-
πλισμό θέρμανσης αναφέρεται

σχετικά:
- Συντήρηση λεβήτων κεντρι-
κής θέρμανσης
- Αντικατάσταση λεβήτων κε-
ντρικής θέρμανσης
- Ηλιακοί συλλέκτες για θέρ-
μανση χώρων και νερού
- Τηλεθέρμανση με βιομάζα
- Αυξημένη χρήση φυσικού αε-
ρίου για θέρμανση χώρων
Με την υλοποίηση των σχεδια-
ζόμενων μέτρων, αναμένεται
να επιτευχθεί σημαντική βελτί-
ωση της ποιότητας ζωής και
αναβάθμιση του φυσικού και
ανθρωπογενούς περιβάλλο-
ντος. Είναι προφανές ότι τα
προτεινόμενα μέτρα, πέρα από
την μείωση των εκπομπών
CO2, θα συμβάλλουν ταυτό-
χρονα και στη μείωση και άλ-
λων ρυπαντικών φορτίων που
εκλύονται από τις δραστηριό-
τητες του ενεργειακού τομέα.

Η Norsk Hydro, μία μεγάλη
Νορβηγική πολυεθνική εταιρεί-
α, αποφάσισε να αναβάλει επ�
αορίστου τα σχέδιά της για δη-
μιουργία ενός τεράστιου χυτη-
ρίου παραγωγής αλουμινίου
στην Ισλανδία.Οι συντηρητές
δήλωσαν νίκη ενάντια του έρ-
γου οι οποίοι υποστήριζαν ότι
θα κατέστρεφε μια ορεινή φυ-
σική προστατευόμενη περιοχή.
Σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο
μόνος λόγος για αυτή την από-
φαση είναι όχι στο να προχω-
ρήσει το υδροηλεκτρικό της έρ-
γο ισχύος 700MW αλλά �χρειά-
ζεται περισσότερος χρόνος
στην αποτίμηση για την διάρ-
κεια των επενδυτικών της σχε-
δίων μετά και από την απόκτη-
ση της Γερμανικής εταιρείας
VAW� .
Οι συντηρητές του οργανισμού
WWF υποστηρίζουν ότι το ε-
ρευνητικό αυτό έργο πρέπει να
μπεί στα �ράφια� για πάντα. Το
εργοστάσιο παραγωγής ισχύος
�θα έχει σημαντική επίδραση
στην μεγαλύτερη φυσική προ-
στατευόμενη περιοχή στη Δυ-
τική Ευρώπη�, υποστηρίζει η
WWF.
Η περιοχή δημόσιων υπαλλή-
λων καλύπτει σχεδόν 1.000 τε-
τρ. χιλιόμετρα σε ορεινή περιο-
χή Νότια της Vatnajoekull Gla-
cier. Η Norsk Hydro ανακοίνω-
σε ότι το έργο προοδεύει μόνο

Διχάζει το έργο της Norsk HydroNorsk HydroNorsk HydroNorsk HydroNorsk Hydro
στην συμφωνία όλων των ετοι-
μασιών για την τελική απόφα-
ση στις αρχές του Σεπτεμβρί-
ου. �Οι προετοιμασίες έως τώ-
ρα έχουν θεμελιώσει την επι-
τευξιμότητα του έργου, καθώς
η αποτίμηση της αποδοτικότη-
τας στέλνει ενθαρρυντικά ση-
μάδια�.
Η συμφωνία τυποποιήθηκε στις
24 Ιουνίου 2000 με μια προκή-
ρυξη ανάμεσα στο υπουργείο
Βιομηχανίας και Εμπορίου και
τις Ισλανδικές εταιρείες:
Landxvirkjun, την Εθνική εται-
ρεία ηλεκτρισμού της Ισλανδί-
ας, την Hydro Aluminium, την
Reydaral μία ειδική εταιρεία
συμβούλων που ανήκει 50/50
με την Haefi και την Hydro Alu-
minium και την Haefi μια ειδική
εταιρεία συμβούλων από ένα
σύνολο ισλανδών επενδυτών.
Το έργο αποτελείται από το κύ-
ριο εργοστάσιο αλουμινίου με
δυναμικότητα πάνω από
400.000 μετρικούς τόνους το
χρόνο και ένα υδροηλεκτρικό
εργοστάσιο παραγωγής ισχύος
και συνδεδεμένες επενδύσεις
για υποδομές.
Η απόφαση θα είναι ένα αμφι-
σβητήσιμο σχέδιο. Το υδροη-
λεκτρικό κτίριο της Ισλανδίας
θα είναι το μεγαλύτερο υδροη-
λεκτρικό που θα τροφοδοτεί το
χυτήριο. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες το έργο είναι απίθανο

να προχωρήσει γιατί δεν υπάρ-
χει καινούργιος πάρτνερ να υ-
πογράψει στην θέση της Norsk
Hydro.
Η Samantha Smith, διευθύ-
ντρια του αρκτικού προγράμ-
ματος του WWF είπε � Το ένα
έργο δεν θα μπορέσει να υπάρ-
ξει χωρίς το άλλο. Η απόφαση

της Norsk Hydro σημαίνει ότι
το υδροηλεκτρικό έργο πρέπει
για άλλη μια φορά να εξεταστεί
από την αρχή λεπτομερές και
δίκαια. Και τα δύο έργα είναι
δυσκολονόητα και χωρίς την α-
παιτούμενη προσοχή θα έχουν
ανεπανόρθωτες συνέπειες για
το ισλανδικό περιβάλλον�.



ΤιφινΜΑΙΟΣ 2002                                                                                                                ΣΕΛΙΔΑ 3

Μέχρι σήμερα η απελευθέρω-
ση της ελληνικής ενεργειακής
αγοράς παραμένει �εικονική
πραγματικότητα� . Κανένα
επενδυτικό άλμα δεν έχει προ-
κύψει, ούτε βεβαίως κανένα
κοινωνικό όφελος για τους Ελ-
ληνες καταναλωτές.
Κύρια χαρακτηριστικά των ση-
μερινών εξελίξεων στον ενερ-
γειακό κλάδο είναι η απελευ-
θέρωση των αγορών και η
στροφή προς την αποκρατικο-
ποίηση. Η απελευθέρωση των
αγορών εισάγει συνθήκες
ανταγωνισμού, διαμορφώνει
το πλαίσιο για την προσέλκυ-
ση σημαντικών επενδύσεων
στους τομείς του πετρελαίου,
του φυσικού αερίου και του
ηλεκτρισμού και προμηνεύει
αναπτυξιακή δραστηριότητα
μεγάλης κλίμακας στα επόμε-
να χρόνια. Η διεθνής αγορά
ενέργειας χαρακτηρίζεται επί-
σης, από την αυξανόμενη συ-
νεργασία μεταξύ επιχειρήσε-
ων. Σήμερα, η δυναμική πα-
ρουσία στην ενεργειακή αγο-
ρά, είναι συνώνυμη με την σύ-
ναψη στρατηγικών συμμαχιών,
που συχνά αποκτούν διεθνή
χαρακτήρα, καθώς ευνοούνται

Στρατηγικοί σύμμαχοι στον τομέα της ενέργειας
από το άνοιγμα των εθνικών
συνόρων και την διεύρυνση
των διακρατικών συμφωνιών.
Η απελευθέρωση της ενερ-
γειακής αγοράς και η επίτευ-
ξη στρατηγικών συμμαχιών,
αδιαμφισβήτητα παρέχουν
πολλαπλά οφέλη στις επιχει-
ρήσεις του κλάδου. Στα σημα-
ντικότερα από αυτά συγκατα-
λέγονται η οικονομική ευρω-
στία, η δυνατότητα αυτοδιαχεί-
ρισης, η βελτίωση της επιχει-
ρηματικής ικανότητας, η καθε-
τοποίηση της παραγωγής, κα-
θώς και η διεύρυνση των πα-
ρεχόμενων προϊόντων και
υπηρεσιών. Σε αυτά μπορούν
να προστεθούν η ευκολότερη
πρόσβαση σε ενεργειακές πη-
γές και η γεωγραφική διεύ-
ρυνση - συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα όσων επιχειρήσεων προ-
χώρησαν σε διεθνείς συνεργα-
σίες.
Όπως φαίνεται από την πορεία
πολλών επιχειρήσεων σε ποι-
κίλους κλάδους, το άνοιγμα
των αγορών έχει επιφέρει ση-
μαντικά αποτελέσματα στην
απόδοση και την κερδοφορία.
Η απελευθέρωση της αγοράς
και η αύξηση του ανταγωνι-

σμού συνεπάγονται σε εντονό-
τερη δραστηριοποίηση των
επιχειρήσεων, που επιδιώκουν
να δυναμώσουν την παρουσία
τους και να ενισχύσουν την θέ-
ση τους στην συνείδηση του
καταναλωτή. Στον χώρο της
ενέργειας, οι σημαντικότερες
εκφάνσεις του ανταγωνισμού
στην ελεύθερη αγορά, είναι η
διεύρυνση των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, η
βελτίωση των επιπέδων εξυπη-
ρέτησης, η διασφάλιση της
σταθερής ενέργειας και η μεί-
ωση των τιμολογίων.
Η διεύρυνση αυτή δίνει στον
καταναλωτή την δυνατότητα
σύγκρισης των παρεχόμενων
ειδών και επιλογής προμηθευ-
τών, προϊόντων και υπηρεσιών,
κάτι που είναι αυτονόητο στους
περισσότερους κλάδους της
οικονομίας. Εννοείται ότι η
διαδικασία απελευθέρωσης σε
ευαίσθητους τομείς, όπως αυ-
τός της ενέργειας, συνοδεύε-
ται από σειρά θεσμικών μέ-
τρων και μηχανισμών εποπτεί-
ας, που παρέχουν αξιοπιστία
των δραστηριοποιούμενων
επιχειρήσεων, κυρίως προς
όφελος των καταναλωτών.

Ειδικά στον χώρο της ενέρ-
γειας, ένα από τα σημαντικό-
τερα πλεονεκτήματα που προ-
κύπτουν από την απελευθέρω-
ση της αγοράς και την συνερ-
γασία με διεθνής εταίρους, εί-
ναι η διευρυμένη πρόσβαση
στα πετρελαιοειδή και τα υπό-
λοιπα προϊόντα ζωτικής σημα-
σίας.
Οι στρατηγικές συνεργασίες,
δεν εξασφαλίζουν μόνο στα-
θερότερη και υψηλότερη κερ-
δοφορία για τις επιχειρήσεις,
αλλά και μείωση των τιμών για
τους καταναλωτές, καθώς ευ-
νοούν την μεταφορά τεχνο-
γνωσίας, την καθετοποίηση
στην αλυσίδα παραγωγής και
διανομής και τον εξορθολογι-
σμό του κόστους. Ιδιαίτερα σε
κράτη όπου υπάρχει ανταγω-
νισμός μεταξύ επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στον
ίδιο τομέα, η επιδιωκόμενη αύ-
ξηση του μεριδίου αγοράς, μέ-
σω της παροχής ελκυστικών τι-
μών για ανταγωνιστικά προϊό-
ντα και υπηρεσίες, παρέχει ση-
μαντικά οφέλη για την οικονο-
μία στο σύνολό της αλλά και
για τον τελικό καταναλωτή.

Η �Οικονομία του Υδρογόνου�
είναι η φράση η οποία αναφέρε-
ται σε ένα ενεργειακό σύστημα,
το οποίο στηρίζεται στο υδρο-
γόνο ως βασική πηγή ενέργειας.
Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθη-
κε για πρώτη φορά κατά την δε-
καετία του ΄70, όταν στην διάρ-
κεια της πετρελαϊκής κρίσης η
τιμή του πετρελαίου έφθασε στα
ύψη.
Εκείνη την εποχή εκπονήθηκαν
διάφορες μελέτες για την εισα-
γωγή του υδρογόνου στην διε-
θνή ενεργειακή αγορά.
Οι ενεργειακές κυψέλες είναι
συσκευές οι οποίες μοιράζουν
τις μπαταρίες, διότι παράγουν
ηλεκτρισμό με χημικό τρόπο.
Διαθέτουν δύο ηλεκτρόδια:
Μία άνοδο και μία κάθοδο. Εδώ
όμως τελειώνουν οι ομοιότητες.
Οι ενεργειακές κυψέλες κατανα-
λώνουν κάποιο καύσιμο, είτε
αυτό είναι υδρογόνο, είτε ένω-
ση υδρογόνου (όπως η μεθανό-
λη - το γνωστό οινόπνευμα).

Οι ενεργειακές κυψέλες αλλάζουνΟι ενεργειακές κυψέλες αλλάζουνΟι ενεργειακές κυψέλες αλλάζουνΟι ενεργειακές κυψέλες αλλάζουνΟι ενεργειακές κυψέλες αλλάζουν
τις γεωπολιτικές ισορροπίεςτις γεωπολιτικές ισορροπίεςτις γεωπολιτικές ισορροπίεςτις γεωπολιτικές ισορροπίεςτις γεωπολιτικές ισορροπίες

Αντί να επανα-
φορ τ ί ζ ο ν τ α ι ,
όπως οι μπαταρί-
ες, πρέπει να τρο-
φοδοτούνται με
το καύσιμό τους
καθώς και να χρη-
σιμοποιούν το
οξυγόνο, το οποί-
ο λαμβάνουν από
τον αέρα.
Μία ενεργειακή
κυψέλη είναι ένας
μετατροπέας χημικής ενέργειας
σε ηλεκτρική. Κάθε ενεργειακή
κυψέλη διαθέτει μία μεμβράνη,
η οποία διαχωρίζει την άνοδο
από την κάθοδο της κυψέλης.
Αυτή η μεμβράνη ονομάζεται
Πολυμερής Ηλεκτρολυτική
Μεμβράνη (Polymer Electro-
lyte Membrane). Η λειτουργία
της ενεργειακής κυψέλης στη-
ρίζεται στην ιδιότητα της μεμ-
βράνης αυτής να μην �δέχεται�
να περάσουν από μέσα της η-
λεκτρόνια, τα αρνητικά φορτι-

σμενα σωματίδια του ατόμου.
Ξεκινώντας, στην άνοδο της
ενεργειακής κυψέλης εισάγεται
υδρογόνο υπό πίεση. Κάθε
άτομο υδρογόνου διαθέτει ένα
ηλεκτρόνιο. Τα άτομα του υδρο-
γόνου περνούν μέσα από την
μεμβράνη και κατευθύνονται
στην κάθοδο της ενεργειακής
κυψέλης, αφήνοντας πίσω τα
ηλεκτρόνιά τους.
Η μόνη �επιλογή� την οποία
έχουν τα ηλεκτρόνια, ώστε να
ξανασυναντήσουν τα θετικά

φορτισμένα άτομα υδρογόνου,
είναι να ακολουθήσουν ένα
εξωτερικό κύκλωμα το οποίο
συνδέει την άνοδο με την κάθο-
δο. Η κίνηση αυτή των ηλεκτρο-
νίων δημιουργεί ηλεκτρική ενέρ-
γεια.
Στο εξωτερικό κύκλωμα μπορεί
να συνδεθεί ένα μοτέρ, το οποί-
ο θα λειτουργεί, καθώς τα ηλε-
κτρόνια θα περάσουν από τον
ένα πόλο της κυψέλης στον άλ-
λο. Στην κάθοδο της ενεργεια-
κής κυψέλης, το υδρογόνο ενώ-
νεται με τα ηλεκτρόνιά του και
το οξυγόνο και παράγεται νερό,
το οποίο είναι και το μόνο καυ-
σαέριο το οποίο εκπέμπει το σύ-
στημα.
Κάθε ενεργειακή κυψέλη μπο-
ρεί να δώσει μέχρι 0,7volts, όσο
περίπου χρειάζεται για να ανά-
ψει ένας ηλεκτρικός λαμπτήρας.
Τοποθετώντας όμως, περισσότε-
ρες κυψέλες μαζί, παράγεται
ηλεκτρική ενέργεια, ικανή να κι-
νήσει ακόμα και ένα αυτοκίνητο.
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Ιταλικό Πανεπιστήμιο ανέ-
πτυξε ένα μοντέλο για αιο-
λικά και φωτοβολταϊκά συ-
στήματα, βασισμένο σε μια
αντικειμενική και αισιόδοξη
διαδικασία .  Το  μοντέλο
επιτρέπει τον υπολογισμό
της μακροπρόθεσμης μέ-
σης απόδοσης των υβριδι-
κών αιολικών και φωτοβολ-
ταϊκών συστημάτων. Η μέ-
ση μηνιαία τιμή του φορτί-
ου σε συνάρτηση με το σύ-
στημα  των  γεννητριών
υπολογίζεται με βάση το
τόξο των φωτοβολταϊκών,
το σύστημα μετατροπής
αιολικής ενέργειας και την
μέση μηνιαία τιμή των με-
τεωρολογικών δεδομένων.
Οι κλιματικές συνθήκες και
η δυνατότητα παροχής του
δικτύου ηλεκτρισμού έχουν
μεγάλη επιρροή στην οικο-
νομική  αποτίμηση  των
εγκαταστάσεων ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας με

Νέο λογισμικό για τα αιολικά και Φ/Β συστήματα
σεβασμό όμως και σε άλλες
λύσεις.
Οπου  οι  μετεωρολογικές
συνθήκες το επιτρέπουν, οι
εγκαταστάσεις των υβριδι-
κών συστημάτων μπορούν
να επιφέρουν μεγάλα πλεο-
νεκτήματα στο κόστος και
την αξιοπιστία. Τελευταία, τα
υβριδικά αιολικά και φωτο-
βολταϊκά συστήματα αλλά
και τα υδροηλεκτρικά συστή-
ματα κερδίζουν ολοένα και
περισσότερο την αναγνώρι-
ση ως αξιόπιστα και οικονο-
μικά.
Εναλλακτικά, οι εκτός δικτύ-
ου  εφαρμογές  παρέχουν
ηλεκτρισμό σε απομωνομένα
φορτία απομακρυσμένων πε-
ριοχών και έχουν εγκαταστα-
θεί ιδιαίτερα σε αναπτυσσό-
μενες χώρες, όπου πιθανόν
η προέκταση του ηλεκτρικού
δικτύου να είναι δαπανηρή.
Από την άλλη πλευρά, στις
βιομηχανικές χώρες ο αριθ-

μός των ανεξάρτητων πελα-
τών είναι πολύ περιορισμέ-
νος, καθώς οι περιβαλλοντι-
κές απαιτήσεις είναι όλο και
πιο αυστηρές.
Σε αυτή την περίπτωση η
χρήση των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας πρέπει να εί-
ναι  ενωποιημένες  με  το
υπάρχον δίκτυο διανομής.
Κατα την διάρκεια των τελευ-
ταίων ετών ο αριθμός των ε-
ντός λειτουργίας εφαρμογών
έχει αυξηθεί. Για παράδειγ-
μα το 1998 η εντός λειτουρ-
γίας εγκατεστημένη φωτο-
βολταϊκή δυναμικότητα σχε-
δόν ισοδυνάμησε με την ε-
κτός λειτουργίας δυναμικό-
τητα, όπου το 1992 η εκτός
λειτουργίας έφθανε το 70%
της εγκατεστημένης ισχύς.
Ο καλύτερος σχεδιασμός των
εντός και εκτός λειτουργίας
συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας συμπερι-
λαμβάνων και των οικονομι-

κών πλεονεκτημάτων απαι-
τεί την επιβολή της μακρο-
πρόθεσμης απόδοσης για
την προώθηση των καλύτε-
ρων δεσμεύσεων ανάμεσα
στο κόστος και την αξιοπι-
στία.
Σημαντικό είναι να διαλέ-
γουμε μοντέλα συστημά-
των που είναι απλά, ακριβή
και με μικρό αριθμό παρα-
μέτρων. Αυτή η κοινή αρχή
δεν είναι εύκολο να εφαρ-
μοστεί σε αυτά τα συστήμα-
τα όπου η κεντρική πηγή
ενέργειας αντιπροσωπεύε-
ται από απρογραμμάτιστες
μεταβλητές όπως στα συ-
στήματα ηλιακής ενέργειας
και στα συστήματα μετα-
τροπής αιολικής ενέργειας.
Στο στάδιο του σχεδιασμού,
το σύστημα τυπολογίας έχει
καθοριστεί  με  βασικούς
όρους τους περιβαλλοντι-
κούς και οικονομικούς.

Ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμά-
των, σε χώρους που λειτουρ-
γούν χωρίς άδεια ή χωρίς σχέ-
διο. Μηδαμινή διαχείριση των
στραγγισμάτων και του παρα-
γόμενου από τα σκουπίδια βιο-
αερίου. Ανύπαρκτος έλεγχος
των υδάτων,υπόγειων και επι-
φανειακών, για πιθανή μόλυν-
ση. Οχι, δεν μιλάμε για τις χω-
ματερές και τους σκουπιδό-
τουπους, αλλά για τους Χώ-
ρους Υγειονομικής Ταφής Α-
πορριμμάτων (ΧΥΤΑ), που
υποτίθεται ότι αποτελούσαν
λύση στον... χορό των απορριμ-
μάτων. Σύμφωνα με εργασία
που εκπόνησε το ίδιο το ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ, η κατάσταση στους πε-
ρισσότερους ΧΥΤΑ είναι
εξαιρετικά προβληματική και
αυτό παρά το ότι πρόκειται για
σύγχρονες εγκαταστάσεις, με
μόλις δυό ή τρία χρόνια λει-
τουργίας, που θα έπρεπε να
λειτουργούν στην εντέλεια.
Σήμερα, λειτουργούν 33 οργα-
νωμένοι Χώροι Υγειονομικής
Ταφής Απορριμμάτων, ενώ
τέσσερις ακόμα βρίσκονται
υπό κατασκευή και τρεις έχουν
δημοπρατηθεί. Η πρόοδος εί-

ΧΥΤΑ: Χωρίς άδεια, χωρίς σχέδια...

ναι σημαντική εάν σκεφτεί κα-
νείς ότι στις αρχές του 1999
υπήρχαν μόλις 15 Χώροι Υγειο-
νομικής Ταφής. Αλλά έως εδώ
φθάνουν τα καλά...
Οταν το ΥΠΕΧΩΔΕ, αποφάσι-
σε να διεξάγει έναν συνολικό
έλεγχο, διαμορφώνοντας ένα
ερωτηματολόγιο, οι μισοί σχε-
δόν φορείς, από τους 18 που
ρωτήθηκαν, χρειάστηκαν ένα
χρόνο επανειλημμένα τηλέ-
φωνα μόνο και μόνο για να
απαντήσουν! Από εκεί και πέ-
ρα τα στοιχεία ήταν καταπέλ-
της. Κατ� αρχήν το 61% των
ΧΥΤΑ δεν έχει καν άδεια λει-
τουργίας από τον Νομάρχη,

ενώ το 52,9% δεν εντάσσεται
σε ένα ολοκληρωμένο Σχεδια-
σμό Διαχείρισης των Στερεών
Αποβλήτων.
Ακόμια πιο σημαντικά είναι τα
προβλήματα λειτουργίας που
παρατηρούνται. Σε πολλές πε-
ριπτώσεις δεν υπάρχει κανέ-
νας έλεγχος των απορριμμά-
των που δέχονται οι ΧΥΤΑ με
αποτέλεσμα να υπάρχει η απει-
λή της απόθεσης ακόμα και
επικίνδυνων αποβλήτων. Δεν
πρόκειται για τεχνικό πρόβλη-
μα όμως. Εαν δεν είναι γνω-
στή η ακριβή ποσότητα και σύ-
σταση των απορριμμάτων που
πρόκειται να καλυφθούν, είναι

πρακτικώς αδύνατη μια βιώσι-
μη αποκατάσταση του χώρου
μετά την λήξη της λειτουργίας
του ΧΥΤΑ. Ταυτόχρονα, η ανε-
ξέλεγκτη ρίψη σκουπιδιών
μπορεί να επιβραδύνει ή και να
σταματήσει την απαραίτητη
βιοδιάσπαση, ακόμα και να πα-
ράγει επικίνδυνες χημικές ενώ-
σεις, όπως υδροκυανούχες.
Εξαιρετικά λειψός είναι και ο
έλεγχος των παραγομένων
από τον χώρο στραγγισμάτων,
ενώ το 1/3 των ΧΥΤΑ δεν δίνει
καν εικόνα για την μέθοδο δια-
χείρισης των στραγγισμάτων
που εφαρμόζει. Ακόμα και ο
απαραίτητος έλεγχος των υπό-
γειων και επιφανειακών υδά-
των της περιοχής γύρω από το
ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να καταγρα-
φούν τυχόν διαρροές λυμάτων
και να παρθούν μέτρα, παρα-
κάμπτεται από ορισμένες διοι-
κήσεις. Σύμφωνα με την έρευ-
να του ΥΠΕΧΩΔΕ, το 55,5%
των ΧΥΤΑ είτε δηλώνει ότι δεν
διεξάγει έλεγχο είτε δεν δίνει
στοιχεία, ενώ μόλις 2 στους 18
ΧΥΤΑ δηλώνουν ότι διεξάγουν
έλεγχο των κοντινότερων επι-
φανειακών υδάτων.



ΤιφινΜΑΙΟΣ 2002                                                                                                                ΣΕΛΙΔΑ 5

�Η ώρα για δράση είναι τώρα�,
ανακοίνωσε ο υπουργός ενέρ-
γειας της Αγγλίας Brian Wil-
son, αντιδρώντας στους νέους
υπολογισμούς οι οποίοι δεί-
χνουν αύξηση στις εκπομπές
των αερίων του θερμοκηπίου
τα τελευταία δύο χρόνια. Στοι-
χεία που δημοσιεύθηκαν στο
�Energy Trends� έλεγαν ότι η
μείωση των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα το 1990
έφθαναν το 6%, ενώ για τα έτη
2000-2001 υπήρξε μια μικρή
αύξηση, η οποία ήταν αποτέ-
λεσμα της αυξημένης χρήσης
άνθρακα για ηλεκτρισμό.
Ο Wilson ανακοίνωσε � Για
όσους είναι γεμάτοι αυτοπε-
ποίθηση, αυτοί οι υπολογισμοί
απαιτούν καλύτερη διεύθυνση
των περιβαλλοντικών μας υπο-
χρεώσεων. Ικανοποιήσαμε
τους στόχους του Ρίο να κρα-
τήσουμε τις εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου κοντά στα
στάδια του 1990 μέχρι και το
2000, αλλά αυτό και πάλι δεν
είναι αρκετό. Ολοι οι οικονομι-
κοί φορείς πρέπει να συμβάλ-
λουν στην προώθηση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας. Χρειαζόμαστε μεγαλύτε-
ρη ενεργειακή αποδοτικότητα

Προγράμματα για Ανανεώσιμες στην Βρετανία

και περισσότερες ανανεώσι-
μες πηγές. Η κυβέρνηση τώρα
δημιούργησε ένα οικονομικό
και περιβαλλοντικό νομοθετι-
κό σώμα στο οποίο η βιομηχα-
νία ανανεωσίμων μπορεί να
ευδοκιμήσει�.
Ο κ. Wilson έκανε αυτές τις πα-
ρατηρήσεις ενώ επισκεπτόταν
την Renewable North West, μία
μη κερδοσκοπική εταιρεία
ιδρυμένη από την North West
Development Agency και την
United Utilities. Η εταιρεία εν
μέρει υποστηρίζεται από το τα-
μείο της κυβέρνησης για την
περιφερειακή ανάπτυξη των
ανανεωσίμων. Επίσης η εται-
ρεία αναμένεται να λειτουργή-
σει πλήρως το καλοκαίρι και
σχεδιάζει στρατηγικές για την

ανάπτυξη σχεδίων �Πράσινης
Ενέργειας� συνεργαζόμενη με
υπάρχουσα πρακτορεία και μι-
κρομεσαίες εταιρείας οι οποί-
ες εξειδικεύονται σε τεχνολο-
γίες ανανεωσίμων.
Η γραμματέας Εμπορίου και
Βιομηχανίας, κα Patricia Hewitt
ανακοίνωσε τη χρηματοδότη-
ση με το ποσό των 28,5 εκατ.
δολαρίων για την υποστήριξη
σχεδίων φωτοβολταϊκής ηλια-
κής ενέργειας. Η χρηματοδό-
τηση θα ισχύσει για τα επόμε-
να τρία χρόνια και θα βοηθή-
σει στην μείωση του κόστους
των ηλιακών πάνελ και στην
αύξηση της αξίας της εγκατά-
στασης στο δεκαπλάσιο.
Χιλιάδες σπίτια και γραφεία σε
ολόκληρη την Ευρώπη θα

επωφεληθούν όταν προσφερ-
θούν οι δωρεές της εγκατάστα-
σης στον ιδιωτικό και δημόσιο
τομέα. Η κίνηση αυτή έγινε ευ-
ρέως αποδεκτή ως η πρώτη
σπουδαία κίνηση σε αυτόν τον
τομέα που έχει κάνει η κυβέρ-
νηση από τότε που o Toni Blair
ανέλαβε.
�Αυτό σημαίνει μεγάλη προώ-
θηση της ηλιακής ενέργειας
στην Αγγλία ανακοίνωσε η
Energry Savings Trust, το σώ-
μα που ηγείται αυτού του προ-
γράμματος. Η εταιρεία διαχεί-
ρισης τόνισε ότι ένα σημαντι-
κό μέρος του προγράμματος
θα είναι η δημόσια εκπαίδευ-
ση. Επίσης θα αποσκοπεί και
στην διεύρυνση της αγοράς
ηλιακών προϊόντων. Η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε τη χρηματο-
δότηση με 7,1 εκατ. δολάρια
για συστήματα ηλιακής ενέρ-
γειας στον τομέα των κτιρίων
όπως σχολεία, γκαλερί, εκκλη-
σίες και αθλητικά κέντρα σε
ολόκληρα τα Ηνωμένα Βασί-
λεια.
Ενα άλλο πρόγραμμα 7,1 εκατ.
δολαρίων θα προωθήσει
χρήση της ηλιακής ενέργειας
σε 380 σπίτια, διαμερίσματα
και μπαγκαλόους.

Ο Γάλλος Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Ynes Cochet επιτέθηκε
κατά του κρατικού μονοπωλίου ενέργειας EDF, η οποία ισχυρίζε-
ται ότι οι προσπάθειές της για προώθηση των ΑΠΕ ήταν η αιτία
για την κατάρρευση των κερδών της.
Η επίκριση αυτή - μια ασυνήθιστη δημόσια επίθεση σε κρατική
επιχείρηση από υπουργικό μέλος - ήρθε μετά από δηλώσεις της
EDF (Electricite de France) ότι το ενεργειακό πλεόνασμα από τα
αιολικά είναι ο κύριος παράγοντας της μείωσης των κερδών της.
�Εχουμε δει πως η αιολική ενέργεια και η καθαρή απόδοσή της
έχουν κατηγορηθεί άδικα για την αποτυχία παραγωγής ηλεκτρι-
σμού στην Γαλλία� δήλωσε ο Cochet σε λόγο του σε συνέδριο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και συμπλήρωσε ότι �αυτό εί-
ναι διανοητικά σκανδαλώδη�.
Η EDF ανακοίνωσε την πτώση κατά 26% των κερδών της το
2001 σε σύγκριση με το 2000 αν και οι πωλήσεις της αυξήθηκαν
κατά 18,3%. Η EDF είναι μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις
πυρηνικής ενέργειας. Το 76% του ηλεκτρισμού στην Γαλλία πα-
ράγεται από την πυρηνική ενέργεια ενώ μόλις το 14% παράγεται
από ανανεώσιμες πηγές και κυρίως από υδροηλεκτρικά.
Σκοπός της κυβέρνησης της Γαλλίας είναι να αυξήσει αυτό το
ποσοστό κατά 21% μέχρι το 2010 κυρίως από την κατασκευή
αιολικών πάρκων, και λόγω του πρωτοκόλλου του Κιότο για την
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. �Αυτή η προ-
σπάθεια πιθανόν να χρειαστεί επενδύσεις 10 δις. ευρώ�, ανα-
κοίνωσε ο υφυπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας Christian
Pierret.

Υποστήριξη της αιολικής
ενέργειας από Γάλλο Υπουργό!

Το Ενεργειακό Τμήμα της Ουάσιγκτον βραβεύτηκε με το χρηματι-
κό ποσό των 10,5 εκατ. δολάριων για την ανάπτυξη και την πρόοδο
των τεχνολογιών καθαρής ενέργειας.
Το τελικό ποσό των βραβεύσεων αυτών είναι υπό διαπραγμάτευ-
ση με τα κρατικά ενεργειακά γραφεία, τους ενεργειακούς οργανι-
σμούς και πανεπιστήμια που κέρδισαν.
Τα προγράμματα επιλέχθηκαν σύμφωνα με την «Πρωτοβουλία
Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Προγράμματα Συνεργασίας με
τις Αρχές Υποκίνησης Έρευνας, Ανάπτυξης και Επίδειξης».
Ανάμεσα στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα υπάρχει ένα βρα-
βείο 505.537 δολαρίων στο Ενεργειακό Τμήμα του Κεντάκυ για
την ανάπτυξη ενός εξαιρετικά ποιοτικού καυσίμου, χρησιμοποιώ-
ντας άνθρακα και απορρίμματα ξυλείας. Το Ενεργειακό Τμήμα
Υδάτινων Πόρων του Αϊνταχο θα πάρει 315.000 δολάρια  για την
ανάπτυξη και την εγκατάσταση ενός σταθμού καυσίμων με υγρό/
συμπιεσμένο φυσικό αέριο που θα εξυπηρετεί αρκετές περιοχές.
Τα δύο προγράμματα που ακολουθούν εστιάζονται στα ενεργεια-
κά συστήματα διανομής.
Ο Σύνδεσμος Κρατικών Ιδρυμάτων Ενεργειακής Έρευνας και Τε-
χνολογικής Μεταφοράς στο Μαντισον θα πάρει 1 εκατ .δολάρια
για την ανάπτυξη μικρών οικιακών και βιομηχανικών ανεμογεννη-
τριών, κελιών καυσίμου και άλλων ανεπτυγμένων τεχνολογιών
ενεργειακής διανομής. Η πολιτεία της Φλόριντα θα χρησιμοποιή-
σει 1 εκατ. δολάρια περίπου για την αποτίμηση των επιδράσεων
των κελιών καυσίμου, των μικρογεννητριών, των φωτοβολταϊκών
και της αποθήκευσης μπαταριών.

10 ΕΚΑΤ. ΔΟΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΕΣ
ΚΑΘΑΡΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Η Ισλανδία από φέτος ξεκινά
ένα μοναδικό στον πλανήτη
πρόγραμμα χρήσης ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας με ρεαλι-
στική προοπτική να υποκαταστή-
σει πλήρως το πετρέλαιο εντός
δύο δεκαετιών.
Για τους ίδιους τους Ισλανδούς,
η παρούσα φάση χαρακτηρίζε-
ται ως η τρίτη ενεργειακή επα-
νάσταση, μιας και η πρώτη ήταν
η βιομηχανική χρήση της υδρο-
ηλεκτρικής ενέργειας στις αρχές
του 20ου αιώνα, ενώ η δεύτερη
ήταν η μαζική εκμετάλλευση της
γεωθερμικής ενέργειας κατά την
δεκαετία του �40 και, τώρα, ξε-
κινά η σταδιακή αντικατάσταση
των κάθε είδους πετρελαιοκινη-
τήρων από κυψέλες καυσίμου
που καταναλώνουν υδρογόνο
και ως παράγωγο της καύσης
αποδεσμεύουν καθαρό νεράκι.
Και ενώ οι δύο πρώτες ενερ-
γειακές επαναστάσεις της Ισλαν-
δίας οδήγησαν τη χώρα σε έναν
ενεργειακό παράδεισο όπου σή-
μερα σχεδόν το σύνολο της
ηλεκτρικής και θερμικής ενέρ-
γειας παράγεται από υδροηλε-
κτρικές και γεωθερμικές πηγές,
αυτή η τρίτη επανάσταση στο-
χεύει στην οριστική κατάργηση
της πετρελαιοκίνησης.
Αυτή η προοπτική ίσως φαίνε-
ται αποσπασματική, στην πραγ-
ματικότητα όμως είναι
ένα βήμα πολιτικής ανεξαρτη-
σίας: καθώς το 70% του εθνι-
κού εισοδήματος προέρχεται α-
πό την αλιεία και το σύνολο του
αλιευτικού στόλου κινείται με πε-
τρέλαιο και καθώς η Ισλανδία

 Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΙΣΛΑΝ∆ΙΑΣ
δεν έχει ούτε σταγόνα δικού της
πετρελαίου και αναγκάζεται να
το εισάγει, είναι σαφές ότι η
ενεργειακή της απεξάρτηση την
απελευθερώνει από το πλέγμα
των διεθνών εξαρτήσεων.
Γι� αυτό και οι ισλανδικές
εφημερίδες χαιρετίζουν την α-
νατολή της �Κοινωνίας του Υ-
δρογόνου� στη χώρα, επισημαί-
νοντας ότι είναι μια κίνηση �στο
γενικότερο πνεύμα ανεξαρτησί-
ας που χαρακτηρίζει το έθνος
μας� - ένα έθνος μόλις 275.000
ανθρώπων που αν και διαθέτει
ένοπλες δυνάμεις, ανήκει στο
ΝΑΤΟ και �φιλοξενεί� αμερικα-
νικές βάσεις από την λήξη του
Β� Παγκόσμιου Πολέμου μέχρι
σήμερα.
Αυτή η συνολική αντιφατικότη-
τα της Ισλανδίας, αποκαλύπτε-
ται και στην περίπτωση της ε-
νεργειακής
της ταυτότη-
τας:
1.�Δεν πρό-
κειται τόσο
για οικολογι-
κή ευαισθη-
σία όσο για
μια οριστική
προσπάθεια
οικονομικής
και ενεργεια-
κής ανεξαρ-
τησίας ώστε
να ζούμε με
τον τρόπο
που εμείς ε-
πιλέγουμε�,
δηλώνει η υ-
πεύθυνη του

προγράμματος Νέα Ισλανδική
Ενέργεια, Μαρία Μάακ. Πρωτα-
γωνιστές στο σχέδιο της πετρε-
λαϊκής απεξάρτησης είναι κά-
ποιες πολυεθνικές, γνωστότατες
στα πεδία των... οικολογικών
συρράξεων εταιρείες όπως: η
Shell, η Daimler - Chrysler, η
Norsk Hydro και η Eco Energy,
που συγκροτούν μια κοινοπρα-
ξία στο πρόγραμμα κατασκευ-
ής υδρογονικών κυψελών καυ-
σίμου. Ξεκινώντας από την χρή-
ση καθαρών λεωφορείων στους
δρόμους του Ρέικιαβικ, η αντι-
κατάσταση των βενζινοκινητή-
ρων θα επεκταθεί στα ιδιωτικά
αυτοκίνητα και στη συνέχεια
στους πετρελαιοκινητήρες του
αλιευτικού στόλου. Μέχρι το
2020, η Ισλανδία θα λειτουργεί
ως μία μοναδική στον πλανήτη
μας �Οικονομία του Υδρογό-

�PV in Europe from Tech-
nology to Energy Solu-
tions�  είναι το Συνέδριο
που θα γίνει στη Ρώμη και
θα έχει ως κύριο θέμα τα
φωτοβολταϊκά. Το Συνέ-
δριο θα είναι το μεγαλύτε-
ρο στον τομέα της φωτο-
βολταϊκής επιστήμης για το
2002. Στο Συνέδριο θα δο-
θεί έμφαση για τα φωτοβολ-
ταϊκά στην Ευρώπη, στις
Μεσογειακές χώρες αλλά
και μια άποψη για τα φωτο-
βολταϊκά στις αναπτυσσό-
μενες χώρες. Ειδικότερα
θα εστιαστεί στα φωτοβολ-
ταϊκά της Ιταλίας και στις
στρατηγικές  ανάπτυξής

Συνέδριο για τα φωτοβολταϊκά στη Ρώμη
τους.
Η φωτοβολταϊκή τεχνολογία
αναπτύσσεται συνεχώς και
λαμβάνει όλο και μεγαλύτε-
ρο μέρος στην ενεργειακή α-
γορά.
Πρόγραμμα:
- Πλήρης διδασκαλία για τα
φωτοβολταϊκά στην Ευρώπη.
- Προφορικές και γραπτές
(Πόστερ) παρουσιάσεις για
την έρευνα και την ανάπτυ-
ξη των φωτοβολταϊκών ε-
φαρμογών
-  Εκθεση  φωτοβολταϊκών
προϊόντων
- Εργαστήρια, διακίνηση ιδε-
ών και συνομιλίες για τα φω-
τοβολταϊκά

- � Ιταλική Μέρα� - Επικε-
ντρώνεται στις στρατηγικές
για τα φωτοβολταϊκά και την
ανάπτυξή τους στην Ιταλία
και στα νησιά της
- Επιστημονικά ταξίδια και
κοινωνικά προγράμματα
Θέματα του Συνεδρίου:
1. Ερευνητικές μελέτες για
την ύλη και την δομή των
ηλιακών κελιών
2. Η πρόδος της ανάπτυξης
και  κατασκευής  των  κρυ-
σταλλικών  πυρητικών  κε-
λιών.
3. Ερευνα, ανάπτυξη και πα-
ραγωγή κελιών λεπτού φιλμ
4. Κελιά και συστήματα για
συγκεντρώσεις

5. Φωτοβολταϊκές υπομο-
νάδες και η επιστήμη των
μηχανικών
6. Ευρωπαϊκή παραγωγή
φωτοβολταϊκών - τυποποί-
ηση, πιστοποίηση και αγο-
ρά συστημάτων
7. Ευρωπαϊκή εφαρμογή
φωτοβολταϊκών - Συντονι-
σμός και χρηματοδότηση
8. Προγράμματα για φωτο-
βολταϊκά στην Ευρώπη
9 Η αγορά φωτοβολταϊκών
στις Μεσογειακές χώρες
αλλά και στις χώρες με α-
νερχόμενη οικονομία.
10. Συνεργασίες με τις α-
ναπτυσσόμενες χώρες, τα
φωτοβολταϊκά στα χωριά.

Μετά από δύο χρόνια έρευνας
η κορεάτικη LG Electronics
και το γερμανικό ινστιτούτο
Fraunhofer ISE (Institute for
Solar Energy Systems) πα-
ρουσίασαν τον πρώτο φορητό
υπολογιστή που αποκτά την α-
παιτούμενη ενέργεια για την
λειτουργία του από την καύση
υδρογόνου. Το πρωτοποριακό
αυτό σύστημα παράγει ηλε-
κτρική ενέργεια από την καύ-
ση του υδρογόνου με έναν συ-
ντελεστή απόδοσης της τάξης
του 97%, ενώ ένας μετασχη-
ματιστής φροντίζει να μετατρέ-
ψει την τάση των 10 - 20 Volt
που παράγεται σε σταθερή τά-
ση 24 Volt, η οποία απαιτείται
για την τροφοδοσία του.

Φορητός
υπολογιστής με

υδρογόνο

νου� χωρίς πετρέλαιο.
2. Για την Ισλανδό υπουργό Βιο-
μηχανίας και Εμπορίου, Βάλ-
γκερνουρ Σβερισντοτίρ η χώρα
της σύντομα θα αποκαλείται
�Κουβέιτ του Βορρά� κατέχο-
ντας και πουλώντας την τεχνο-
γνωσία των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και την κοινωνική και
πολιτική εμπειρία από την εφαρ-
μογή τους σε εθνική κλίμακα.
Και είναι η ανάδυση αυτού του
οικολογικού παραδείσου των
βορείων θαλασσών που θυμίζει
με τον ειρωνικότερο τρόπο ότι
έχει και η οικονομία την οικολο-
γία της.
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Το 8ο Διεθνές Εκπαιδευτικό
Συμπόσιο για τις Ανανεώσι-
μες  Πηγές  Ενέργειας
(ISREE-8: 8th International
Symposium on Renewable
Energy Education) θα γίνει
στο Walt Disney του Orlando
της Florida από τις 4-8 Αυ-
γούστου του 2002. Το Συμπό-
σιο διοργανώνεται από τον
Διεθνή Εκπαιδευτικό Συνεται-
ρισμό για την Ηλιακή Ενέρ-
γεια (IASSE - International
Association for solar energy
Education). Ο IASSE ιδρύθη-
κε το 1989 και είναι ένας μη
κερδοσκοπικός οργανισμός
με σκοπό την εκπαιδευτική
προβολή της ηλιακής ενέρ-
γειας σε ολόκληρο τον κόσμο.
Είναι μια ομάδα εργασίας για
την εκπαίδευση της διεθνής
κοινότητας της ηλιακής ενέρ-
γειας.
Οι εκπαιδευτές της ηλιακής
ενέργειας και άλλοι ενδιαφε-
ρόμενοι σε αυτόν το τομέα
από ολόκληρη την Αμερική

8ο Διεθνές Εκπαιδευτικό Συμπόσιο για τις ΑΠΕ
είναι διαθέσιμοι να εξυπηρε-
τήσουν και να συναντήσουν
άλλους εκπαιδευτές της ηλια-
κής ενέργειας από τον υπό-
λοιπο κόσμο.
Στο Συμπόσιο θα υπάρχει
ένα σταθερό πρόγραμμα από
παρουσιάσεις, με καλεσμέ-
νους διακεκριμένους ομιλη-
τές και δημόσιες συζητήσεις
με ειδικούς. Χαρτιά και άλλα
πληροφοριακά μέσα για την
εκπαίδευση στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας μαζί με
εκτεταμένα οικογενειακά κοι-
νωνικά προγράμματα και τε-
χνικά ταξίδια σε: Walt Disney
World, EPCOT Center,
Kennedy Space Center, το
Κέντρο Ηλιακής Ενέργειας
στην Florida, το Πανεπιστή-
μιο Ηλιακής Ενέργειας της
Florida και το εργαστήριο Με-
τατροπής Ενέργειας θα συ-
μπεριλαμβάνονται στο Συ-
μπόσιο.
Κατα την διάρκεια αυτού του
αιώνα, οι Ανανεώσιμες Πηγές

Ενέργειας θα είναι όλο και
περισσότερο σημαντικές για
την ανάπτυξη των ενεργεια-
κών αναγκών συμπεριλαμβα-
νομένης και της ανάγκης για
καθαρότερο περιβάλλον. Η εκ-
παίδευση είναι ένα βασικό κομ-
μάτι σε αυτή την ανάπτυξη.
Εκπαιδευτές, ερευνητές, επι-
στήμονες και ειδικοί στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας είναι καλεσμένοι για να
παραδώσουν αιτήσεις για πα-
ρουσιάσεις στο ISREE-8.
Επιστημονικά έγγραφα για
όλα τα είδη των ΑΠΕ θα πα-
ρουσιαστούν στο Συμπόσιο.
Για παράδειγμα:
- Προσέγγιση, οδηγίες και
ύλη των ΑΠΕ σε διάφορα
σχολεία.
- Εκπαίδευση των ΑΠΕ σε:
α) Μηχανικούς και επιστημο-
νικούς μαθητές, β) Μαθητές
αρχιτεκτονικής, γ) Μαθητές
της περιβαλλοντολογικής
επιστήμης και δ) Στα κοινοτι-
κά κολλέγια και πανεπιστήμια.

- Στρατηγικές εκπαίδευσης
- Εκπαίδευση των ΑΠΕ σε
χρηματοδοτικούς και οικονο-
μικούς ειδικούς
- Πιστοποίηση των Τεχνικών
και των Ειδικών των ΑΠΕ
- Ερευνητικά έργα για την
εκπαίδευση των ΑΠΕ
- Ο ρόλος της τεχνολογίας
των επικοινωνιών στην εκπαί-
δευση των ΑΠΕ
- Εργαστήρια και μια σειρά
μαθημάτων για τους πολιτι-
κούς παράγοντες
- Ανάπτυξη και μετάφραση σε
όλες τις γλώσσες των μέσων
εκπαίδευσης (βιβλία, λογισμι-
κό, βίντεο, κασσέτες, CD κ.α)
- Ο ρόλος του Internet στην
παγκόσμια εκπαίδευση
- Ηλιακά σχολεία
- Τοπικά θέματα για την ηλια-
κή ενέργεια
Περισσότερες πληροφορίες
για  το  Συμπόσιο  και  την
IASSE υπάρχουν στην ιστο-
σελίδα:http://www.doce-
conference.ufl.edu/isree8/

Αμεση προτεραιότητα στην ενέργεια, με στόχο την Ελλάδα να ανα-
δειχθεί σε ενεργειακό κόμβο των Βαλκανίων, με διασυνδέσεις στο
φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό σκοπεύει να δώσει
η κυβέρνηση κατά την ελληνική προεδρία της Ε.Ε.
Η ενέργεια εντάσσεται στην προοπτική της προεδρίας της Ε.Ε.,
που η Ελλάδα αναλαμβάνει το πρώτο εξάμηνο του 2003 για την
προώθηση της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε. στην ευρύτερη πε-
ριοχή. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση δικτύ-
ων που θα συμβάλουν στην ενσωματωσή της περιοχής στον ευρω-
παϊκό χώρο.
Στην απόρρητη έκθεση που συντάχθηκε και παραδόθηκε στον πρω-
θυπουργό, κορυφαίες θέσεις κατέχουν ο πετρελαιοπαραγωγός
Μπούργκας - Αλεξανδρούπολη, η διασύνδεση των αγωγών με φυ-
σικό αέριο Ελλάδος - Τουρκίας και Ελλάδος - Ιταλίας, η τροφοδοσί-
α της Αλβανίας με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδος, καθώς και οι ηλε-
κτρικές διασυνδέσεις με Τουρκία, Ιταλία και Αλβανία, όπου προτεί-
νεται να εξετασθεί θετικά η χρηματοδότηση από την Ελλάδα του
ηλεκτρικού δικτύου της Κορυτσάς, η διασύνδεσή του με το Μονα-
στήρι και το Αμυνταιο. Για την παροχή φυσικού αερίου στην Αλβα-
νία, η έκθεση προτείνει ότι θα πρέπει να διερευνηθεί από τώρα ο
κατάλληλος τρόπος, όπως προκύπτει από τα εναλλακτικά εσωτερι-
κά δίκτυα (παράκτιο, Βορρά - Νότου, Ανατολής - Δύσης). Η σύνδε-
ση είναι δυνατή είτε μέσω της επέκτασης του δικτύου μεταφοράς
του ρωσικού φυσικού αερίου, είτε μέσω της αντίστοιχης σύνδεσης
με τον αγωγό μεταφοράς του αλγερινού φυσικού αερίου (Ελλάδα
- Ιταλία).
Στην έκθεση αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στη δραστηριοποίηση
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, καθώς και η ελληνοαμερικανική συ-
νεργασία μέσω επιχειρήσεων ελληνοαμερικανικών συμφερόντων,
στον τομέα των εναλλακτικών πηγών ενέργειας με στόχο την πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων στις χώρες της περιοχής.

Η Ελληνική Προεδρία για
τον κλάδο της ενέργειας

Σχεδόν δυόμιση μήνες απομένουν μέχρι την σύνοδο που έχει ονο-
μαστει η μεγαλύτερη της ιστορίας του ΟΗΕ: την παγκόσμια σύνοδο
κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη που αρχίζει στις 26 Αυγούστου
στο Γιοχάνεσμπουργκ. Θα μπορέσει πραγματικά να αλλάξει κάτι τώ-
ρα, όταν οι μεγαλύτερες ελπίδες που είχε γεννήσει η προηγούμενη
Σύνοδος για την Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο, πριν από δέκα χρόνια,
ελάχιστα επαληθεύτηκαν; Τους όρους για να πραγματοποιηθεί μια
ουσιαστική πρόοδος διαγράφει ο υπεύθυνος του προγράμματος
περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών, άλλοτε χριστιανοδημοκρά-
της υπουργός Περιβάλλοντος της Γερμανίας, Κλάους Τέπφερ. Πιο
ρεαλιστής σήμερα από τότε, όπως δηλώνει, επιμένει πάντως ότι στο
Γιοχάνεσμπουργκ μπορεί να συμφωνηθεί ένα πρόγραμμα δράσης
με χρονοδιαγράμματα και να αναληφθούν δεσμεύσεις �αγώγιμες�,
η παραβίαση των οποίων δηλαδή να επιφέρει κυρώσεις. Εκφράζο-
ντας μια ευρωπαϊκή συνισταμένη ευθύνης απέναντι στις αναπτυσ-
σόμενες χώρες, ο Τέπφερ επικρίνει την ακραία φιλελευθεροποίηση
που τείνει να μειώνει τις υποχρεώσεις των κρατών, εκτιμά ότι στο
Μοντερέι στην Σύνοδο για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης έγι-
ναν κάποια θετικά βήματα και ελπίζει στην ολοένα μεγαλύτερη κινη-
τοποίηση των πολιτών.
Η απόσταση ανάμεσα στο τι είναι διατεθειμένες να πράξουν οι κυ-
βερνήσεις των πλουσίων χωρών - και ποιες παραχωρήσεις είναι
διατεθειμένες να δεχθούν οι κοινωνίες τους - και στις αλλαγές που
θα ήταν αναγκαίες άμεσα για να προστατευθεί το κλίμα και για να
αντιμετωπισθεί η ακραία φτώχεια, παραμένει ωστόσο τεράστια.
Σε μια από τις πολλές συναντήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο
για την προετοιμασία της Συνόδου του Γιοχάνεσμπουργκ, στο Λός
Αντζελες, ο βραβευμένος με το νόμπελ χημείας για τις έρευνές του
στην διατροφή Πολ Μπουαγιέ εξήγησε πόσο αγεφύρωτο είναι το
χάσμα πλούσιων και φτωχών χωρών αν δεν αλλάξουν ριζικά τα κα-
ταναλωτικά πρότυπα των πλουσίων.

Το όραμα του
Γιοχάνεσμπουργκ...
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Όπως γνωρίζουμε ότι, στην Κρήτη γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια
για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
πρωτοστάτης της οποίας είναι ο Σύλλογος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.
(Σύλλογος Προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
Επίλυσης Ενεργειακού Κρήτης). Η προσπάθεια αυτή γίνεται για
την μείωση της χρήσης των ρυπογόνων πηγών ενέργειας, που έιναι
και ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά προβλήματα του
ενεργειακού τοπίου της Κρήτης. Ετσι, ενθαρρύνεται η παραγωγή
ενέργειας από ΑΠΕ και ιδιαίτερα από την αιολική ενέργεια. Από την
άλλη μεριά όμως πρέπει να μην δοθεί �γή και ύδωρ� σε οποιαδήποτε
επιχείρηση παραγωγής ενέργειας αλλά μόνο στις υγιείς εταιρείες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή στις εταιρείες εκείνες που
έχουν δυνατότητες και σχετική εμπειρία. Και αυτό αποτελεί διαρκή
επιδίωξη και από τους βασικούς στόχους του Συλλόγου
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ., ο οποίος, επειδή η Κρήτη είναι «φιλέτο», βρίσκεται
ενίοτε στη δυσάρεστη θέση να συναντά αντιδράσεις από οργανωμένα
συμφέροντα, που για να ξεπεραστούν χρειάζεται η βοήθεια όλων.
Τον τελευταίο Δεκέμβριο ο Σύλλογος πληροφορήθηκε ότι
υποβλήθηκαν αιτήσεις από εννέα μεγαλοεπιχειρηματίες για τη
χορήγηση άδειας 220 MW για νέους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής στο νησί, στις 5 Δεκεμβρίου 2001 απευθύνθηκε
στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την ακόλουθη επιστολή, που μόνο
καλόπιστη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί :
«Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,από το Δελτίο Τύπου της 3-12-2001
πληροφορηθήκαμε ότι υποβλήθηκαν αιτήσεις από εννέα (9)
ενδιαφερόμενους επενδυτές ή κοινοπραξίες επενδυτών για τη
χορήγηση άδειας σε νέους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη (220 MW). Επειδή έχουμε αρκετή
εμπειρία και γνώσεις σχετικά με την ταυτότητα των όσων
ενεργοποιούνται στον ευαίσθητο � ειδικά για το νησί μας � τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής, επιθυμούμε με όλη την εκτίμηση για το έργο και
τον θεσμικό σας ρόλο, να μας παράσχετε και εντός της νόμιμης
προθεσμίας ορισμένα κρίσιμα στοιχεία που αφορούν τους
μεμονωμένους επενδυτές και ένα έκαστο από τα μέλη των
Κοινοπραξιών που ενδιαφέρονται για την Κρήτη, ως εξής :α. Μετοχικό
κεφάλαιο β. Αριθμό ιδιόκτητων εγκατεστημένων (εν λειτουργία)
μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και ισχύ τους. Επισημαίνουμε ότι
σύμφωνα με τα στοιχεία μας, ορισμένοι ενδιαφερόμενοι δεν διαθέτουν
ούτε έχουν κατασκευάσει κάν τέτοιες μονάδες αλλά είναι προμηθευτές
εξοπλισμού ή απλοί σύμβουλοι ενεργειακών κατασκευών ή
ασχολούνται με εντελώς άσχετες δραστηριότητες. γ. Αντίγραφο
Ισολογισμού δ. Κύριοι μέτοχοι αυτών � εφόσον υπάρχουν ε. Θέση
που πρότειναν να εγκατασταθεί το έργο.στ. Ταχυδρομική διεύθυνση.ζ.
Ειδικά ως προς τις εταιρείες RWE, ABB Development Corp., AES Corp.,
BWSC, MITSUI ENG κλπ και NRG INC, που δεν είναι εγκατεστημένες
στην Ελλάδα, αντίγραφο της απόφασης των Διοικητικών τους
Συμβουλίων ή άλλων καταστατικών τους οργάνων σύμφωνα με τα
οποία αποφασίζουν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.
Θεωρούμε προφανές το έννομο συμφέρον μας στα πλαίσια του οποίου
ζητάμε τα στοιχεία αυτά, όπως προκύπτει από το συνημμένο
καταστατικό μας, που δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα,
πιστεύομε δε ότι θα ικανοποιήσετε το αίτημά μας, στα πλαίσια του
άρθρου 6 παρ. 2 εδ. α� του Κανονισμού Αδειών αλλά και στο πνεύμα
της Κοινοτικής νομοθεσίας�.
Από την άιτηση αυτή δεν υπήρχε καμία απάντηση, παρά το ότι ο
Σύλλογος επανήλθε με νέα αίτησή  που επιδόθηκε με δικαστικό
επιμελητή την 17-1-2002.
Στη συνέχεια , την 11-2-2002 πρωτοκολλήθηκε επιστολή προς τον
Υπουργό Ανάπτυξης, με την οποία τον καθιστούσανε κοινωνό του
αιτήματός τους και καταγγέλλανε την τακτική της ΡΑΕ. Το κείμενο της
επιστολής αυτής είναι το ακόλουθο : «Αξιότιμε κ. Υπουργέ Την 5
Δεκεμβρίου 2001 υποβάλαμε στην ΡΑΕ την με αριθμό πρωτ. I-3036/7-
12-01 αίτηση με την οποία ζητούσαμε να μας κοινοποιήσει ορισμένες

Γραφειοκρατία ενάντια του Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

πληροφορίες � έστω κατά την κρίση της - σχετικές με εννέα (9)
ενδιαφερόμενους επενδυτές ή κοινοπραξίες επενδυτών για τη
χορήγηση άδειας σε νέους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής στην Κρήτη (220 MW). Στην αίτησή μας αυτή
ουδεμίαν απάντηση είχαμε. Στη συνέχεια της επιδώσαμε την από 16-
1-2002 εξώδικη πρόσκληση � υπενθύμιση για το ίδιο θέμα, στην οποίαν
επίσης ουδεμίαν απάντηση είχαμε, την ίδια δε εξώδικη κοινοποιήσαμε
για ενημέρωση και προς Σας μαζί με την προαναφερόμενη αρχική
αίτηση (βλ. έκθεση επίδοσης Ρουμελιώτη αρ. 609-γ/17-1-2002).Επειδή
η παρουσία και προσφορά μας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στην Κρήτη αποτελεί εγγύηση για την ειλικρίνεια των
προθέσεών μας και το δίκαιο του αιτήματός μας.Επειδή νομίζομε ότι,
όπως οποιοσδήποτε Ελληνας Πολίτης έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε
τουλάχιστον μία απάντηση από την Αρχή, η οποία δεν γνωρίζουμε
γιατί συμπεριφέρεται έτσι αλλά διαπιστώνουμε με λύπη μας ότι
διολισθαίνει προς μία τακτική που δεν είναι ενθαρρυντική για τη
Δημόσια Διοίκηση ούτε περιποιεί τιμή σε κανένα, για ένα θέμα το
οποίο δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την ΡΑΕ.
Επιθυμούμε, προκειμένου να μην προσφύγομε από πριν στις Κοινοτικές
Αρχές, να έχουμε μία παρέμβασή Σας για το θέμα αυτό και ει δυνατόν
μία συνάντηση μαζί Σας�.
Μετά την τελευταία αυτή επιστολή-διαμαρτυρία ο Σύλλογος κλήθηκε
από τον Γ.Γ του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Αγραφιώτη να μεταβεί
στην Αθήνα και να συζητήσουνε το θέμα. Παρά το γεγονός ότι δεν
συναντηθήκανε με τον κ. Αγραφιώτη λόγω ασθένειας, ανταλλάξανε
απόψεις με άλλους παράγοντες του Υπουργείου , τόσο για το πρόβλημα
του ΑΗΣ Ρεθύμνου, όσο και για τις ΑΠΕ. Ομως και πάλι δεν έγινε το
παραμικρό, μέχρις ότου από δημοσίευμα της εφημερίδας ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ
,πληροφορήθηκε ο Σύλλογος ότι κατά το διάστημα που ήταν αποδέκτες
παραπλανητικών πληροφοριών η ΡΑΕ είχε στο μεταξύ προσλάβει
σαν ειδικό σύμβουλο την Ελβετική εταιρεία COLENCO, η οποία και
ήλθε «εν κρυπτώ» για έλεγχο στο Ρέθυμνο, με τις ευλογίες του
Νομάρχη Ρεθύμνου και βέβαια σε γνώση του κ. Γ.Γ.Περιφέρειας.
Τέλος, ο κ. Βουτηράκης, Φυσικός Περιβ/γος, Πρόεδρος του
ΣΠΑΠΕΚΕΕΚ, επιφορτισμένος για όλα αυτά που συνέβαιναν, τόνισε:
�Φτάνει πια, κύριοι της ΡΑΕ, η αποσιώπηση τέτοιων πληροφοριών από
το κοινό. Σας είπαμε ότι δεν δεχόμεθα να περιφρονείτε την αντίληψή
μας. Και μην κάνετε το λάθος να θεωρείτε την ενέργεια κτήμα σας,
ούτε να υπερεκτιμάτε τη γνώση του αντικειμένου.
Δεν θα επιθυμούσαμε να απευθυνόμεθα συνεχώς στην Κοινότητα για
τοπικής εμβέλειας αιτήματα, φοβούμεθα όμως ότι τελικά μόνο έτσι θα
σταματήσει αυτή η απαράδεκτη τακτική�.
Κι� εμείς με την σειρά μας ελπίζουμε να επιλυθεί το θέμα και να λάβει
ο Σύλλογος μία απάντηση από την Αρχή, η οποία δεν γνωρίζουμε γιατί
ακολουθεί μια τέτοιου είδους συμπεριφορά την οποία κατακρίνουμε
σε έναν Σύλλογο που η παρουσία του και η προσφορά του στον τομέα
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι τεράστια και αποτελεί
εγγύηση για την ειλικρίνεια των προθέσεών του και των έργων του.
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Η εταιρεία Nevada Power Co.
ανακοίνωσε την υπογραφή της
μεγαλύτερης, μέχρι σήμερα,
συμφωνίας της για την παρα-
γωγή αιολικής ενέργειας στη
Νότια Νεβάδα.
Αναμένει την ρυθμιστική έγκρι-
ση της συμφωνίας με την MNS
Wind Co. από το κράτος, για
ενέργεια από 57 ανεμογεννή-
τριες συνολικής ισχύος 85 MW.
Το έργο έχει τη δυνατότητα να
παράγει καθαρή ενέργεια αρ-
κετή, ώστε να εξυπηρετεί μια
πόλη 50.000 ανθρώπων. Η κα-
τασκευή αναμένεται να αρχίσει
αυτό το καλοκαίρι, έτσι ώστε οι
εγκαταστάσεις να ξεκινήσουν
την λειτουργία τους μέχρι τον
Δεκέμβρη του 2003.
Η MNS Wind θα είναι η πρώτη
εταιρεία που θα διανέμει ενέρ-
γεια στη Νεβάδα μέσω της συμ-
φωνίας ενεργειακής αγοράς με
την Nevada Power. Η ανάπτυ-
ξη της εγκατάστασης αυτής
υποστηρίζεται από την 50-50
κοινοπραξία μεταξύ της Global
Renewable Energy Partners,
μιας θυγατρικής εταιρείας που
ανήκει εξολοκλήρου στην NEG
Micon A/S και στην Siemens,
η οποία είναι υπεύθυνη για την
κατασκευή του έργου.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας προσφέρουν στη Νεβά-
δα έναν τρόπο να χρησιμοποι-

Η Nevada Power Co. στην αιολική ενέργεια

Στον χώρο της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας εισέρχε-
ται η Βιομηχανία Φωσφορικών
Λιπασμάτων (ΒΦΛ) Α.Ε., προ-
ωθώντας, από κοινού με ελλη-
νικές εταιρείες και μια ξένη
επιχείρηση του κλάδου, την δη-
μιουργία τριών μονάδων ηλε-
κτροπαραγωγής. Ηδη για τον
έναν από τους τρεις - υπό σχε-
διασμό - σταθμούς, έχει εξα-
σφαλιστεί και η απαιτούμενη ά-
δεια από την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας, ενώ έχει συσταθεί
και το consortium που θα το κα-
τασκευάσει, απαρτιζόμενο, ε-
κτός από την ΒΦΛ Α.Ε, από την
γαλλική EDF και την
HED, την οποία έχουν συστή-
σει οι ελληνικές εταιρείες
Ακτωρ, ΕΛΤΕΧ και Ιντρακόμ.

Ηλεκτρική Ενέργεια
από την ΒΦΛ

Ενα νέο παράθυρο στην φυσι-
κή επιστήμη, αυτό της μέτρη-
σης της κίνησης δέσμιων ηλε-
κτρονίων, ανοίγει το νέο επί-
τευγμα μiας ομάδας ερευνη-
τών του Ιδρύματος Τεχνολογί-
ας και Έρευνας στην Κρήτη: Η
παρατήρηση παλμών, διάρ-
κειας 400 atto - δευτερολέ-
πτων. Στο μεταξύ οι ερευνη-
τές του ΙΤΕ ασχολούνται με μί-
α ακόμη πρόκληση: Τον τρό-
πο, με τον οποίο μπορεί κά-
ποιος να κάνει ακριβή μέτρη-
ση αυτών των τόσο σύντομων
παλμών!
Η εφεύρεση των λέιζερ το
1960, έδωσε την δυνατότητα

Νέες τεχνολογίες στην φυσική επιστήμη από το ΙΤΕ

Μειώθηκαν το 2001, για πρώτη φορά στην ιστορία του επιχειρηματι-
κού κλάδου, οι δαπάνες σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής τεχνο-
λογίας, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Datamonitor.
Με βάση την ίδια έκθεση, μέχρι το 2004 οι δαπάνες αναμένεται να
σημειώσουν σημαντική ανάπτυξη.
Σημαντική αύξηση αναμένεται επίσης, στις δαπάνες για την
αγορά δικτυακού εξοπλισμού. Ο τζίρος της αγοράς σε παγκόσμια
βάση αναμένεται το 2004 να ανέλθει στο 1,1  τρισ. δολάρια.

Κάθοδος στις επενδύσεις
υψηλής τεχνολογίας

για όλο και πιο αποκαλυπτικές
�ματιές� προς τον μικρόκοσμο.
Περί τα μέσα της δεκαετίας του
�80, η τάση για βραχύτερους
παλμούς φάνηκε να σταματά
στα λίγα femto - δευτερόλεπτα
(ένα femto - δευτερόλεπτο εί-
ναι ένα εκατομμυριοστό του
δισεκατομμυριοστού του δευ-
τερολέπτου, περιλαμβάνει δη-
λαδή χίλια atto - δευτερόλεπτα).
Η επιτυχία των ερευνητών του
ΙΤΕ ήρθε μετά από περίπου 8
χρόνια εργασίας σε θέματα, ό-
πως η παραγωγή και χρήση αρ-
μονικών ή οι αλληλεπιδράσεις
ατόμων με ισχυρή ακτινοβολί-
α λέιζερ μικρής διάρκειας. Ει-

δικά για τους παλμούς atto -
δευτερολέπτων, οι ερευνητές
εργάσθηκαν με το υπερσύγ-
χρονο σύστημα λέιζερ της �Με-
γάλης εγκατάστασης λέιζερ�,
ενός από τα έξι εργαστήρια της
Ευρωπαϊκής Ομάδας Κέντρων
Λέιζερ, το οποίο λειτουργεί στο
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δο-
μής και Λέιζερ.
Πρόκληση αποτελεί και η ακρι-
βής μέτρηση των παλμών. �Ε-
χουμε ασχοληθεί ιδιαίτερα με
λεπτομέρειες της επεξήγησης
των αποτελεσμάτων μας�, δή-
λωσε ο κ. Δημήτρης Χαραλα-
μπίδης, αναπληρωτής καθηγη-
τής φυσικής του Πανεπιστημί-

ου Κρήτης και υπεύθυνος της
ομάδας Πειραματικής Ατομι-
κής Φυσικης του ΙΤΕ. �Έχου-
με, επίσης, σχεδιάσει μία νέα
πειραματική διάταξη με στόχο
την πιο άμεση μέτρηση των
παλμών, τα πρώτα πειραματι-
κά τεστ της οποίας έχουν ήδη
πραγματοποιηθεί.
�Είμαστε σίγουροι ότι η εργα-
σία μας δίνει το έναυσμα για
νέες εξερευνήσεις� τονίζουν οι
ερευνητές του ΙΤΕ, οι οποίοι
έχουν αρχίσει να σχεδιάζουν
πειράματα ώστε να ξεκινήσουν
οι ελληλεπιδράσεις αυτών των
παλμών με την ύλη.

ήσει τους φυσικούς της πόρους
και να μειώσει την εξάρτησή
της από τα επονομαζόμενα φυ-
σικά καύσιμα, όπως είναι το φυ-
σικό αέριο και ο άνθρακας.
«Αυτή η αρχική προσπάθεια εί-
ναι ένα ακόμη βήμα στις προ-
σπάθειές μας να διαφοροποιή-
σουμε την βάση παραγωγής
μας με καθαρές πηγές ενέρ-
γειας και είναι σύμφωνη με τον
στόχο μας να παρέχουμε ασφα-

λέις και αξιόπιστες υπηρεσίες
στους πελάτες μας», είπε σε δή-
λωσή του ο πρόεδρος της Ne-
vada Power, Mark Ruelle.
Σύμφωνα με ένα νέο νόμο, η
Nevada Power πρέπει να εξα-
σφαλίσει το 5% των συνολικών
ενεργειακών της πωλήσεων
από τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας μέχρι το 2003, αυ-
ξάνοντας σταδιακά στο 15% μέ-
χρι το 2015.

Ο πρόεδρος της MNS Wind δή-
λωσε ότι η συμφωνία αντιπρο-
σωπεύει «μια αποτελεσματική
συνεργασία μεταξύ των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων και του Τμή-
ματος Ενέργειας, το οποίο επι-
βλέπει την τοποθεσία».
Και οι δύο πλευρές θέλουν να
προωθήσουν την ανάπτυξη των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας και της χρήσης τους στην
δοκιμαστική τοποθεσία της Νε-
βάδα για εμπορική χρήση.
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Στην θέση Μηλιγκάς του Δή-
μου Ομηρούπολης η Δημοτι-
κή Επιχείρηση �Προμηθευτι-
κή Α.Ε.� έχει εγκαταστήσει και
λειτουργεί, Μονάδα Επεξερ-
γασίας Υφάλμηρου Νερού το
οποίο η εταιρεία πωλεί στο
Δήμο Ομηρούπολης, συμβάλ-
λοντας έτσι στην επίλυση του
υδρευτικού προβλήματος της
περιοχής Βροντάδου. Η μονά-
δα είναι δυναμικότητας 600 -
700 m3 την ημέρα και η ποιό-
τητα του νερού έχει προδια-
γραφές της Ευρωπαϊκής Ενω-
σης.
Η ιδέα για την εγκατάσταση
της μονάδας προέκυψε από
την ύπαρξη μεγάλων ποσοτή-
των υφάλμυρου νερού στην
περιοχή Αλμυρός, σε συνδυα-
σμό με την αδυναμία κάλυψης
των αναγκών ύδρευσης της
περιοχής Βροντάδου. Οι ανά-
γκες της περιοχής καλυπτό-
νταν από γεωτρήσεις που βρί-
σκονταν σε απόσταση 15 χιλιο-
μέτρων από τον οικισμό του
Βροντάδου και που για τη με-
ταφορά κάθε κυβικού μέτρου

Μονάδα Επεξεργασίας Υφάλμυρου Νερού στη Χίο
νερού απαιτούνταν, λόγω δια-
δοχικών αντλήσεων (σημαντι-
κή υψομετρική διαφορά), ηλε-
κτρική ενέργεια που προσέγ-
γιζε τις 120 - 125 δρχ / m3.
Με την εγκατάσταση και λει-
τουργία της μονάδας υπάρχει
εξοικονόμηση ενέργειας περί-
που 80 δρχ. / m3, και επιπλέον
η ηλεκτρική ενέργεια που
απαιτείται για την λειτουργία
της μονάδας επεξεργασίας
υφάλμυρου νερού, συμψηφί-
ζεται με την παραγόμενη ενέρ-
γεια από τις δύο ανεμογεννή-
τριες ισχύος 300 kW, που η
ίδια εταιρεία λειτουργεί από το
1989.
Η επένδυση για την εγκατά-
σταση μονάδας επεξεργασίας
υφάλμυρου νερού έγινε κατό-
πιν διαγωνισμού που διενερ-
γήθηκε τον Δεκέμβριο του
1999. Τα συμφωνητικά υπε-
γράφησαν με την ανάδοχο
εταιρεία Calligan ΕΛΛΑΣ
ΑΒΕΕ και η μονάδα εγκατα-
στήθηκε μετά από λίγους μή-
νες στην θέση Μηλιγκάς Δή-
μου Ομηρούπολης. Η αξία

της  μονάδας  ανήλθε  στα
205.450 ευρώ (70 εκατ. δρχ).
Η μονάδα λειτουργεί με την
μέθοδο  της  αντίστροφης
όσμωσης. Με τα μέχρι τώρα
δεδομένα το κόστος παραγω-
γής ανά κυβικό μέτρο νερού
αναλύεται ως εξής: Ηλεκτρι-
κή ενέργεια 0,12 ευρω, χλώ-
ριο 0,01 ευρώ, αντικαθαλωτι-
κό 0,06 ευρώ, αντικατάσταση
μεμβρανών 0,04 ευρώ, κό-
στος αντακατάστασης φυσιγ-
γιών 0,01 ευρώ. Σύνολο 0,24
ευρώ (81,78 δρχ.) / m3 νερού.
Από την λειτουργία της μονά-
δας προβλέπεται εξοικονόμη-
ση ενέργειας που προσεγγίζει
τα 45.780 ευρώ ετησίως.
Η μονάδα είναι πρωτοπορια-
κή αφού είναι η πρώτη που
εγκαθίσταται στη χώρα από
επιχείρηση ΟΤΑ. Ηδη έχει γί-
νει αντικείμενο συζητήσεων
στους περισσότερους Δήμους
της νησιωτικής χώρας που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα
υδροδότησης όλο τον χρόνο
με αιχμή του προβλήματος την
περίοδο του καλοκαιριού.

Τον χώρο της μονάδας επι-
σκέπτονται σχολεία πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης του Νομού Χίου.
Μέσα από συνεντεύξεις σε το-
πικά μέσα ενημέρωσης, η
εταιρεία έχει καταστήσει σα-
φές ότι η επεξεργασία υφάλ-
μυρου νερού όπου υπάρχει
μπορεί συμπληρωματικά με
άλλες μεθόδους (μικρά φράγ-
ματα, λιμνοδεξαμενές) να λύ-
σει το πρόβλημα ύδρευσης.
Το κτίσμα που στεγάζει την
μονάδα σχεδιάστηκε με μεγά-
λη προσοχή και επενδύθηκε
με πέτρα με αποτέλεσμα να δί-
νει εικόνα υψηλής αισθητικής
στον επισκέπτη.
Δεν υπάρχει καμιά επίπτωση
στην υγεία των κατοίκων από
την λειτουργία της μονάδας.
Το νερό τροφοδοσίας έχει α-
γωγιμότητα 17ms ενώ το πα-
ραγόμενο νερό έχει αγωγιμό-
τητα 420 - 450 ms. Τέλος, δεν
υπάρχει καμία επιβάρυνση
στο περιβάλλον από τα από-
βλητα της μονάδας.

Από τις 27 Μαρτίου, το Κέντρο
Περιβάλλοντος Τριχωνίδας, ( στο
εξής ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.), ξεκίνησε να
λειτουργεί κανονικά.
Το ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. δημιουργήθηκε
στη θέση του παλαιού αντλιο-
στασίου του Παναιτωλίου που
βρίσκεται στην τοποθεσία Αμπά-
ρια, μέσω του Ευρωπαϊκού Προ-
γράμματος Life-φύση�99 �δρά-
σεις για την προστασία των Α-
σβεστούχων Βάλτων  της λίμνης
Τριχωνίδας�. Το κτίριο παραχω-
ρήθηκε για το σκοπό αυτό από
τον Δήμο Θεστιέων στην Εταιρί-
α Προστασίας Τριχωνίδας, (στο
εξής Ε.Π.Τ.).
Ως κύριο στόχο του έχει την
ενημέρωση και ευαισθητοποίη-
ση του κοινού, κυρίως του τοπι-
κού πληθυσμού, σε περιβαλλο-
ντικά θέματα. Ο σκοπός είναι, μα-
ζί με την προστασία των �Ασβε-
στούχων Βάλτων� και της λίμνης
Τριχωνίδας, να βρεθούν και οι
λύσεις εκείνες που αφορούν στο
επίπεδο ζωής, στην ευημερία και
το μέλλον των κατοίκων, μέσα α-
πό τους κανόνες και τις πρακτι-
κές της Βιώσιμης ανάπτυξης.
Στο ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ. λειτουργούν εκ-
θεσιακός χώρος, αίθουσα προ-

Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)Κέντρο Περιβάλλοντος Τριχωνίδας (ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.)

βολής διαφανειών και  video κα-
θώς και εργαστήριο ανάλυσης
ποιότητας νερού.
Στον εκθεσιακό χώρο βρίσκονται
θεματικοί πίνακες με φωτογρα-
φίες και κείμενα σχετικά με τους
�Ασβεστούχους Βάλτους, την λί-
μνη και την ευρύτερη περιοχή,

τις δράσεις  του Προγράμματος
Life-φύση και τις δραστηριότητες
των κατοίκων, καθώς και μακέτα
της υδρολογικής λεκάνης της λί-
μνης Τριχωνίδας. Εκεί γίνονται
παρουσιάσεις στους μαθητές
Α�θμιας και Β�θμιας εκπαίδευσης,
αλλά και τους επισκέπτες γενικά,
για τη σημασία της λίμνης, τη ση-
μασία των �Ασβεστούχων Βάλ-
των� καθώς και τη σημασία του
συγκεκριμένου προγράμματος.
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα
να αφομοιώσουν αυτά που είδαν
μέσα από ένα παιχνίδι ερωτήσε-
ων και απαντήσεων. Για τους με-
γαλύτερους μαθητές ακολουθεί
συζήτηση μέσα από την οποία λύ-
νονται όποιες απορίες έχουν δη-
μιουργηθεί.
Στην αίθουσα προβολών, με τη
βοήθεια του συστήματος Power
Point, γίνεται μια σύντομη πα-
ρουσίαση των δράσεων του προ-
γράμματος και αναλύονται τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι Ασβεστούχοι Βάλτοι,  προβάλ-
λονται διαφάνειες για τη χλωρί-
δα και την πανίδα της λίμνης, στο
μέλλον θα προβάλλεται  τηλεται-
νία η οποία υλοποιείται στα πλαί-
σια του προγράμματος με θέμα

την λίμνη, την ευρύτερη περιοχή,
τους Ασβεστούχους Βάλτους και
τις δράσεις του προγράμματος.
Στο εργαστήριο του ΚΕ.ΠΕ.ΤΡΙ.
γίνονται χημικές αναλύσεις των
νερών της λίμνης που προσδιο-
ρίζουν  διάφορα στοιχεία
όπως χλώριο, αμμωνία, νιτρώδη,
νιτρικά, φωσφορικά άλατα, κλπ.
Ο προσδιορισμός αυτός γίνεται
με τη βοήθεια σύγχρονου φα-
σματοφωτόμετρου και ειδικού ε-
πιστημονικού προσωπικού. Οι α-
ναλύσεις αυτές μας δείχνουν α-
νά πάσα στιγμή την ποιοτική κα-
τάσταση των νερών της Τριχωνί-
δας. Τα αποτελέσματα των ανα-
λύσεων μπορούν να κοινοποιη-
θούν αμέσως, μέσω του διαδι-
κτύου, στους άμεσα ενδιαφερό-
μενους. Επίσης μέσω του διαδι-
κτύου μπορούν να κοινοποιη-
θούν στους ίδιους φορείς τα α-
ποτελέσματα των  μετρήσεων
των υδρομετεωρολογικών πα-
ραμέτρων και ανάλογα να παρ-
θούν τα απαραίτητα μέτρα δια-
χείρισης των υδάτινων πόρων.
Εμεις από την μεριά μας
ευχόμεθα καλή επίτυχία σε αυτή
την καλή προσπάθεια και να βρεί
όσο το γρηγορότερο μιμητές.
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Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ,
πρώην πρόεδρος της Σοβιε-
τικής Ενωσης, τίμησε τους
νικητές του Energy Globe
Award 2002.
Το �Energy Gala� ή αλλιώς
η τελετή απονομής για το
Energy Globe Award 2002
είναι ένα πανηγυρικό γεγο-
νός, το οποίο έγινε στις 6
Μαρτίου του 2002 στην Αυ-
στρία και μεταδόθηκε τηλε-
οπτικά σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη.
Περίπου 1.300 ανανεώσιμα
ερευνητικά έργα από 98 χώ-
ρες ολόκληρου του κόσμου
πήραν μέρος στον διαγωνι-
σμό. Οι πιο αξιοσημείωτες
ιδέες των πέντε κατηγοριών
(εταιρείες, μεταφορά και κοι-
νότητες, σπίτια και κτίρια,
ιδιωτικές και δημόσιες πρω-
τοβουλίες και το νερό) βρα-
βεύτηκαν στο Gala Event.
Τα βραβευμένα προϊόντα
παρουσιάστηκαν επίσης και
στο Ευρωπαϊκό συνέδριο για
τις ανανεώσιμες �World
Sustainable Energy Day�
στις 7-8 Μαρτίου του 2002 στο
Wels της Αυστρίας. Το Energy
Globe Award και το World Sus-
tainable Energy Day οργανώ-
θηκαν από την εταιρεία
Energiesparverband, την με-
γαλύτερη ενεργειακή εται-
ρεία της Αυστρία αλλά και μί-
α από τις μεγαλύτερες της
Ευρώπης.
Οι πρώτοι νικητές ανά κατη-
γορία είναι:
1η κατηγορία:  �Εταιρείες�
Το πρώτο βραβείο σε αυτή
την κατηγορία το πήρε η ε-
ταιρεία E.H.N (Energia
Hidroelectrica de Navarra)
από την Ισπανία, με την ιδέα
�Η αιολική ενέργεια ισοδύνα-
μη με έναν πυρηνικό σταθμό�.
Σε τρία χρόνια η αιολική ε-
νέργεια θα ισοδυναμεί με έ-
ναν πυρηνικό σταθμό�. Αυ-
τό είναι το φιλόδοξο σχέδιο
της Ισπανικής Περιφέρειας
Castilla La Mancha. Αυτή η
αραιοκατοικημένη αγροτική
περιοχή δεν έχει παρελθόν
στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Το έργο θα υλο-
ποιηθεί στις δύο από τις
τρείς πρωτεύουσες της πε-
ριφέρειας, τo Albecete και τo
Cuenza. Μέχρι το τέλος του
2002, 31 σχέδια αιολικής
ενέργειας θα πραγματοποι-

Τα βραβεία του Energy Globe 2002Energy Globe 2002Energy Globe 2002Energy Globe 2002Energy Globe 2002

ηθούν  και  θα  παράγουν
1.173MW που θα καλύπτουν
πάνω από το 100% των απαι-
τήσεων για ηλεκτρισμό σε αυ-
τές τις δύο πόλεις.
Η όλη εγκατάσταση θα ξεπε-
ράσει τα 913 εκατ. ευρώ και θα
οδηγήσει στην ανάπτυξη νέας
βιομηχανίας  και  στην  δη-
μιουργία χιλιάδων θέσεων ερ-
γασίας. Το έργο θα περιλαμ-
βάνει αιολικές τουρμπίνες, έ-
να κατασκευαστικό εργοστά-
σιο πτερυγίων στο Albacete
και ένα άλλο εργοστάσιο για
τις βάσεις των πτερυγίων στο
Cuenza. Η χρηματοδότηση γί-
νεται από 53 τράπεζες 10 χω-
ρών και αποτελεί μία από τις
μεγαλύτερες χρηματοδοτή-
σεις για τις ΑΠΕ.
2η Κατηγορία: �Μεταφορές
και Κοινότητες�
Το πρώτο βραβείο σε αυτή την
κατηγορία το πήρε η Επισκο-
πική Δύναμη της Αμερικής με
την ιδέα �Οι Χριστανοί αντα-
ποκρίνονται στις κλιματικές
αλλαγές�.
Το αναγεννησιακό αυτό έργο,
υλοποιητής του οποίου είναι
η �Episcopal Power and
Light�, φέρνει καθαρή ενέρ-
γεια στις αμερικανικές εκκλη-
σίες και ήδη έχει επεκταθεί σε
2,5 εκατ. νοικοκυριά στην Κα-
λιφόρνια .  Ο  αυξανόμενος
αριθμός των αμερικανικών εκ-
κλησιών χρησιμοποιούν την η-
λιακή και την αιολική ενέργεια
χωρίς να βλάπτουν το περι-
βάλλον. Ανταποκρίνοντας στις
κλιματικές αλλαγές, το 1997
μια γενική συνέλευση της επι-
σκοπικής εκκλησίας της Αμε-
ρικής, έδωσε την λύση καλώ-
ντας τα μέλη της να χρησιμο-
ποιούν ανανεώσιμες πηγές ε-

νέργειας. Ενδιάμεσα, 60 θρη-
σκευτικές οργανώσεις χρησι-
μοποίησαν  την  �πράσινη�
ενέργεια. Μέχρι σήμερα, 60
εκκλησίες παίρνουν ηλεκτρι-
σμό από 100% ανανεώσιμες
πηγές και 50 εκκλησίες έχουν
εγκαταστήσει ηλιακά πάνελ
στις οροφές τους. Τώρα είναι
η σειρά των νοικοκυριών να α-
κολουθήσουν το παράδειγμα
των εκκλησιών. Το πρόγραμ-
μα �Interfaith Power and
Light� ξεκίνησε τον Δεκέμ-
βριο του 2001 και αποσκοπεί
στην αντικατάσταση των ηλε-
κτρικών  λαμπτήρων  σε
400.000 νοικοκυριά.
3η Κατηγορία: �Κτίρια και Σπί-
τια�
Το πρώτο βραβείο σε αυτή την
κατηγορία το πήραν οι εται-
ρείες Peabody Trust και η BP
Solar με την ιδέα �BedZED -
Μηδενική ενέργεια στα κτίρια
του Beddington�.
Το BedZED είναι η ανάπτυξη
των υπάρχοντων κτιρίων αλ-
λά με μία διαφορά: Αυτή η η-
λιακή ανάπτυξη είναι στο το-
μεά του περιβάλλοντος για τα
κτίρια στην Μ. Βρετανία. Η ε-
ταιρεία Peabody Trust και η
BP Solar δημιούργησαν 82 πε-
ριουσίες για ενοικίαση και πώ-
ληση, συν 16.000 τ.μ για χώ-
ρους εργασίας και αθλητικές
δραστηριότητες για τις Νότιες
περιοχές του Λονδίνου. Πάνω
από 1.100 φωτοβολταϊκές υ-
πομονάδες τοποθετήθηκαν
στα κτίρια για να παράγουν κα-
θαρή ενέργεια.
4η Κατηγορία: �Ιδιωτικές και
δημόσιες πρωτοβουλίες�
Το πρώτο βραβείο σε αυτή την
εταιρεία  πήρε  η  εταιρεία
EcoFund από την Πολωνία. Η

πολωνική ανταλλαγή οφει-
λών για την περιβαλλοντική
προστασία είναι μια πρωταρ-
χική πρωτοβουλία που κατα-
νέμει κομμάτια των υποχρε-
ώσεων της Πολωνίας σε βιώ-
σιμα ενεργειακά προϊόντα.
Η Αμερική, Γαλλία, Ιταλία,
Σουηδία, Ελβετία και Νορβη-
γία αποφάσισαν να συνά-
ψουν μια αναλογία των πολω-
νικών χρεών σε οικολογικά
ενεργειακά προϊόντα. Επικε-
φαλής αυτού του προγράμ-
ματος  είναι  η  εταιρεία
EcoFund, που είναι υποστη-
ρικτής της περιβαλλοντικής
προστασίας εδώ και δέκα
χρόνια. Η EcoFund παραχω-
ρεί το 10% - 50% του συνολι-
κού προϋπολογισμού των
έργων, επομένως έχει και την
εξουσιοδότηση  για  την
αστραπιαία υλοποίηση της
πρωτοβουλίας. Εως τώρα,
πάνω από 150 ενεργειακά
προϊόντα έχουν κατασκευα-
στεί, συμπεριλαμβανομένων
και 80 ενεργειακής αποδοτι-
κότητας και 72 προϊόντα
ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας. Από την EcoFund δό-
θηκαν 60 εκατ. ευρώ για την
καθοδήγηση έργων όπως του
μεγαλύτερου αιολικού πάρ-
κου της πολωνίας και τον
εκσυγχρονισμό των ηλιακών
σχεδίων.
5η Κατηγορία: �Νερό�
Το πρώτο βραβείο σε αυτή
την κατηγορία πήρε το Τμήμα
για το Νερό και την Δασοκο-
μία της Νοτίου Αφρικής με το
πρόγραμμα για τον εφοδια-
σμό νερού και την αποχέτευ-
ση.
Μέχρι το 1994, το τμήμα για
το νερό και την δασοκομία τη
Νοτίου Αφρικής έτρεξε ένα
πρόγραμμα με μεγάλο εύρος
για τον εφοδιασμό αποθεμά-
των νερού και αποχέτευσης
στον πληθυσμό. Ειδικότερα
στις αγροτικές περιοχές, οι άν-
θρωποι συχνά δεν έχουν πρό-
σβαση σε καθαρό νερό και τις
καλές συνθήκες υγιεινής. Το
πρόγραμμα αυτό βοήθησε 7
εκατ. ανθρώπους να έχουν
πρόσβαση σε καθαρό νερό,
δημιουργήθηκαν 322 προϊό-
ντα και έργα για τον εφοδια-
σμό αποθεμάτων νερού και
δημιουργήθηκαν 400.000 νέ-
ες θέσεις εργασίας.
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Ε ι κ ο σ ι έ ν α
προγράμματα
τα οποία αφο-
ρούν πάνω α-
πό 45.000 επι-
χειρήσεις του

τομέα της μεταποίησης, μερικές
χιλιάδες νέους και γυναίκες που
επιθυμούν να γίνουν επιχειρη-
ματίες, νέες βιομηχανικές περιο-
χές, το τεχνολογικό πάρκο Λαυ-
ρίου, τον τεχνολογικό εκσυγ-
χρονισμό πολλών παραγωγικών
εταιρειών, βρίσκονται σε εξέλι-
ξη στο υπουργείο Ανάπτυξης.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις
πολύ μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις που φαίνεται να αντιμε-
τωπίζουν και τις ισχυρότερες
πιέσεις στην αγορά. Παρακάτω
δείχνουμε ποια είναι αυτά τα
προγράμματα, ποια είναι η ανα-
μενόμενη εξέλιξή τους και ποιες
συγκεκριμένες κατηγορίες επεν-
δυτών ενδιαφέρουν:
1. Δραση: Κέντρα Επιχειρημα-
τικότητας και τεχνολογικής ανά-
πτυξης. Στόχος: Δημιουργία 13
περιφερειακών δομών - με ισχυ-
ρή νομαρχιακή παρουσία - για
την ενημέρωση των υφιστάμε-
νων επιχειρήσεων και γενικότε-
ρα για την ενθάρρυνση της επι-
χειρηματικότητας στην περιφέ-
ρεια.
2. Δράση: Κέντρα υποδοχής και
ενιαίας εξυπηρέτησης επενδυ-
τών. Στόχος: Δημιουργία και λει-
τουργία Κέντρων Υποδοχής
Επενδυτών σε κάθε Νομαρχία
της χώρας με σκοπό την ενιαία
εξυπηρέτηση των επενδυτών
και των επιχειρηματιών για την
ίδρυση επιχειρήσεων και για την
εγκατάσταση παραγωγικών μο-
νάδων στους τομείς της βιομη-
χανίας, της ενέργειας και των υ-
πηρεσιών. Ωφελούμενοι: Επι-
χειρήσεις περιφέρειας. Προϋπ/
σμός: 11,15 εκατ. ευρώ
3. Δράση: Απλοποίηση επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος. Στό-
χος: Ψήφιση νόμου για την
απλοποίηση των διαδικασιών
ίδρυσης επιχειρήσεων. Δη-
μιουργία δύο ηλεκτρονικών
οδηγών - Μητρώου Προμηθευ-
τών του ελληνικού δημοσίου και
Μητρώου Επιχειρήσεων.
4. Δράση: Συμβούλιο ανταγω-
νιστικότητας. Στόχος: Παρακο-
λούθηση και αξιολόγηση των
επιδοτήσεων της χώρας στον
τομέα της ανταγωνιστικότητας
σε σύγκριση με τις άλλες χώρες.
5. Δράση: E - Business Forum.
Στόχος: Παραγωγή θέσεων και
προτάσεων για την προώθηση
του ηλεκτρονικού επιχειρείν

21 Κοινοτικά Προγράμματα ζητούν επενδυτές
στην Ελλάδα.
6. Δράση: Δημιουργία Ν. ΒΙ.ΠΕ
εθνικής εμβέλειας. Στόχος:Η
δημιουργία χώρων υποδομής
επιχειρήσεων με σκοπό την χω-
ροθέτηση δραστηριοτήτων, την
προώθηση της περιφερειακής
ανάπτυξης, την προστασία του
περιβάλλοντος και την μείωση
του κόστους λειτουργίας των
επιχειρήσεων.
7. Δράση: Εξυγίανση του εδά-
φους του τεχνολογικού πάρκου
Λαυρίου. Στόχος: Η εξυγίανση
του εδάφους που έχει ρυπαν-
θεί από υψηλές συγκεντρώσεις
βαρέων μετάλλων.
8. Δράση: Νεανική επιχειρημα-
τικότητα. Στόχος:Ενίσχυση επι-
χειρηματικών σχεδίων νέων η-
λικίας 18-35 ετών για την δη-
μιουργία επιχειρήσεων στους
τομείς μεταποίησης, εμπορίου,
υπηρεσιών και τουρισμού.
9 Δράση: Γυναικεία επιχειρημα-
τικότητα. Στόχος:Ενίσχυση μέ-
σω κινήτρων γυναικών από 18 -
35 ετών για την εκκίνηση επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας.
10. Δράση: Ενίσχυση της επιχει-
ρηματικότητας ατόμων με ειδι-
κές ανάγκες. Στόχος: Ενίσχυση
μέσω κινήτρων των ατόμων με
ειδικές ανάγκες για την έναρξη
άσκησης επιχειρηματικότητας.
11. Δράση: Ενίσχυση συνεχιζό-
μενων επιχειρηματικών σχεδίων
του αναπτυξιακού Ν. 2234/
1994 και του Ν. 2601/1998 κα-
θώς και ειδικών συνεχιζόμενων
επενδύσεων του Ν. 2601/1998.
Στόχος:Βελτίωση της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας των ενταγ-
μένων επιχειρήσεων, μέσω τε-
χνολογικού διοικητικού, οργα-
νωτικού και επιχειρησιακού εκ-
συγχρονισμού.
12. Δράση: �Πιστοποιηθείτε�
(Συστήματα Διαχείρισης Ποιότη-
τας). Στόχος: Ενίσχυση επιχει-
ρήσεων για την πιστοποίηση κα-
τά ISO 9001/2000.
13. Δράση: Επιχειρηματικά σχέ-
δια μικρών μεταποιητικών επι-
χειρήσεων. Στόχος: Ενίσχυση
μεταποιητικών επιχειρήσεων (έ-
ως 50 άτομα) για την υλοποίη-
ση επιχειρηματικών σχεδίων
που θα αποσκοπούν στην βελ-
τίωση των ανταγωνιστικών χα-
ρακτηριστικών της επιχείρησης.
14. Δράση: Τεχνολογικός εκσυγ-
χρονισμός μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Στόχος:Ενίσχυση υφι-
στάμενων μεταποιητικών επιχει-
ρήσεων για επενδύσεις σε: ποιό-
τητα, καινοτομία, εφοδιαστική α-
λυσίδα, μονάδες ανακύκλωσης,
περιβάλλον (αδηγία 96/61/EC-

IPPC). Μέγιστο πρόγραμμα 1,47
δισ. ευρώ ανά επιχείρηση.
15. Δράση: �Επιχειρείτε Ηλε-
κτρονικά� (Επιχειρησιακό πρό-
γραμμα �Κοινωνία της Πληρο-
φορία�). Στόχος: Ενίσχυση
όλων των κλάδων που απασχο-
λούν από 5 ως 150 άτομα για
επενδύσεις σε ολοκληρωμένα
πληροφοριακά συστήματα και
εισαγωγή τεχνικών ηλεκτρονι-
κού επιχειρείν. Ποσοστό δημό-
σιας δαπάνης ως 40% του συνο-
λικού εγκεκριμένου ποσού. Μέ-
γιστος Προϋπ/σμός έργου είναι
249,450 ευρώ ανα επιχείρηση.
16. Δράση: Προώθηση Δικτύω-
σης (Clusters). Στόχος: Τα Clus-
ters έχουν στόχο συγκεκριμένο
έργο ή δημιουργία επιχειρημα-
τικών συνεργασιών σε διάφο-
ρους τομείς. Ενίσχυση δικτύων
έξι τουλάχιστον μεταποιητικών
επιχειρήσεων.
17. Δράση: Ενίσχυση περιβαλ-
λοντικών σχεδίων. Στόχος: Ενί-
σχυση επιχειρηματικών σχεδίων
μεταποιητικών επιχειρήσεων
ανεξαρτήτως ατόμων απασχό-
λησης, για την εισαγωγή Συστή-
ματος Περιβαλλοντικής Διαχεί-
ρισης κατά EMAS και για την
απόκτηση σήματος οικολογικού
(ECO LABEL).
18. Δράση: �Δικτυωθείτε� (Επι-

χειρησιακό πρόγραμμα Κοινω-
νία της Πληροφορίας). Στόχος:
Αφορά τη σύνδεση με το διαδί-
κτυο ή και την ηλέκτρονική πα-
ρουσία σε αυτό πολύ μικρών ε-
πιχειρήσεων που δραστηριο-
ποιούνται σε όλους τους κλά-
δους. Στόχος η δικτύωση
50.000 επιχειρήσεων  έως το
2003.
19. Δράση: �Εκπαιδευτείτε για
να Δικτυωθείται�. Στόχος:Το
πρόγραμμα αποσκοπεί στην
εξοικείωση των πολύ μικρών
επιχειρήσεων στη χρήση του
διαδικτύου ως επιχειρηματικού
εργαλείου στην καθημερινή
τους λειτουργία.
20. Δράση: Ταμείο Εγγυοδοσί-
ας Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕ-
ΜΕ). Στόχος: Αποβλέπει στην
διευκόλυνση χρηματοδότησης
των μικρών και πολύ μικρών

Τελευταία σε Τεχνολογική Αντα-
γωνιστικότητα έρχεται η Ελλά-
δα σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα έρευνας που διενήργησε το
Πολυτεχνείο Κρήτης. Η Ελλάδα,
αν και σε αρκετές περιπτώσεις
έχει πλεόν ξεφύγει από τον �πά-
το� της Ε.Ε., στο συνολικό δεί-
κτη που δημιούργησε το Πολυ-
τεχνείο υστερεί σημαντικά.
Αυτό συμβαίνει διότι, όπως προ-
κύπτει από την μέτρηση των ελ-
ληνικών επιδοτήσεων, σε ορι-
σμένους τομείς - στην εκπαί-
δευση και την καινοτομία, στις
επενδύσεις και τις εξαγωγές - οι
ελλείψεις είναι πολύ μεγάλες, α-
ντισταθμίζοντας πλήρως τις ό-
ποιες βελτιώσεις.
Βαθμολογώντας τα κράτη από
το - 17% (χειρότερη επίδοση σε
όλα τα πεδία) έως το 17% (δυ-
νατή επίδοση), η Ελλάδα λαμ-
βάνει το -5,5%, δηλαδή την χει-
ρότερη επίδοση. Επεται η Πορ-
τογαλία με -5,2%, ενώ ο μέσος
όρος της Ε.Ε. βρίσκεται στο
0,84%, με την καλύτερη θέση να
καταλαμβάνει η Σουηδία με
6,03%.
Ο δείκτης τεχνολογικής ανταγω-
νιστικότητας δημιουργήθηκε α-
πό ερευνητική ομάδα του Πο-
λυτεχνείου Κρήτης με επικεφα-
λής τον καθηγητή Κ. Κωνστα-
ντίνο Ζοπουνίδη.
Σύμφωνα με τον κ. Ζοπουνίδη,
�η Ελλάδα, παρά την εισαγωγή
της στην ζώνη του ευρώ και την
βελτίωση των μακροοικονομι-
κών της μεγεθών, οφείλει να
αναπτύξει την απαραίτητη τε-
χνολογική υποδομή ώστε να ε-
πιτύχει υψηλή ανταγωνιστικότη-
τα και να εξασφαλίσει μακρο-
πρόθεσμη ανάπτυξη και κοινω-
νικοοικονομική ευημερία�.

Ουραγοί σε
Τεχνολογική

Ανταγωνιστικότητα

επιχειρήσεων και των νέων επι-
χειρήσεων. Ο φορέας θα εγγυά-
ται μέρος των δανείων που θα
συνάπτουν οι επιχειρήσεις με τις
τράπεζες.
21. Δράση: Δημιουργία κεφα-
λαίου επιχειρηματικών συμμε-
τοχών υψηλής τεχνολογίας (ΚΕ-
ΣΥΤ). Στόχος: Ενθάρρυνση της
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων
σε τομείς έντασης τεχνολογίας
και γνώσης
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Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού, επικεντρώθηκε
στην έλλειψη νερού που απειλεί σχεδόν τα δύο τρίτα του παγκό-
σμιου πληθυσμού, λόγω της κακής διαχείρισης των υδάτινων
πόρων, της αύξησης του πληθυσμού και των κλιματικών μετα-
βολών.
Μερικές από τις ποιο �προβληματικές περιοχές� είναι:
1. Αυστραλία: Αποτελεί την ξηρότερη ήπειρο του πλανήτη.
Απειλέιται η λεκάνη απορροής των ποταμών Μάρεϊ και Ντάρλιν-
γκ από την αύξηση της ποσότητας αλατιού στο νερό.
2. Λεκάνη απορροής του ποταμού Ζαμβέζη: Ενα από τα πλέον
χρησιμοποιούμενα συστήματα του πλανήτη απειλείται από με-
γάλες πλημμύρες και σοβαρές βροχοπτώσεις.
3. Γάγγης: Ο ιερός ποταμός των Ινδουιστών απεμπλουτίζεται
και μολύνεται λόγω της υπερβολικής αύξησης του πληθυσμού
και των περιβαλλοντικών καταστροφών.
4. Κίτρινος Ποταμός: Η αυξανόμενη ζήτηση από τις αστικές
περιοχές, την βιομηχανία και τη γεωργία αποξηραίνει τις κινεζι-
κές καλλιεργήσιμες περιοχές. Ο ποταμός απειλείται από εκτετα-
μένη μόλυνση.
5. Λίμνη Αράλη: Αυτή, η κάποτε εύφορη πειοχή, πλέον αποτελεί
τοξική έρημο λόγω της αλλαγής από την Σοβιετική Ενωση της
ροής μεγάλων ποταμών που την τροφοδοτούσαν.
6. Νείλος: Εντονος ανταγωνισμός σε εθνικό πλαίσιο για το νερό
απ� την λεκάνη απορροής του ποταμού, με στόχο την άρδευση
και την παροχή ενέργειας.
7. Μέση Ανατολή: Η αύξηση του πληθυσμού επιβαρύνει την
υπάρχουσα υπερκατανάλωση των υδάτων, προκαλώντας εντά-
σεις σε εθνικό επίπεδο.
8. Τουρκία: Η χώρα κατηγορείται ότι στερεί μεγάλα αποθέματα
νερού από την Συρία και το Ιράκ, κατασκευάζοντας φράγματα
κατά μήκος των ποταμών Τίγρης και Ευφράτης.
9. Δυτική Αφρική: Η μείωση των επιπέδων νερού και η μόλυνση
απειλούν τεράστια τμήματα του πληθυσμού, τα οποία εξαρτώ-
νται από τους ποταμούς Νίγηρα και Βόλτα.
10. Ευρώπη: Περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές πόλεις
εκμεταλλεύονται τα υπόγεια ύδατα της Ηπείρου σε ολοένα αυ-
ξανόμενους ρυθμούς.
11. Πόλη του Μεξικού: Οι ελλείψεις επιβαρύνονται από το απαρ-
χαιωμένο σύστημα διοχέτευσης, που αναμειγνύει τα βρόχινα
ύδατα και τα νερά των υπονόμων για την άρδευση.
12. Αμερικανικό Φράγμα Ογκαλάλα: Το φράγμα παρέχει νερό
στο ένα πέμπτο των καλλιεργήσιμων εδαφών των ΗΠΑ. Τα
αποθέματά του μειώνονται όμως, λόγω της ανεξέλεγκτης
άρδευσης.

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
ΤΟ 2004

Αναστάτωση σε περιβαλλο-
ντολόγους αλλά και στους το-
πικούς φορείς προκάλεσε η
δημιουργία ιδιωτικού υδροη-
λεκτρικού σταθμού στο φα-
ράγγι του Βουραϊκού ποτα-
μού, μέσα στο δάσος και δί-
πλα από την γραμμή του δια-
τηρητέου οδοντωντού σιδη-
ροδρόμου Διακοπτού - Καλα-
βρύτων.
Η περιοχή είναι ενταγμένη
στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα
προστασίας Natura 2000 και
είναι πόλος έλξης χιλιάδων ε-
πισκεπτών. Η πρόεδρος του
δημοτικού συμβουλίου όμως,

Σήμα κινδύνου για το ΒουραϊκόΣήμα κινδύνου για το ΒουραϊκόΣήμα κινδύνου για το ΒουραϊκόΣήμα κινδύνου για το ΒουραϊκόΣήμα κινδύνου για το Βουραϊκό
τονίζει πως �ένα ιδιωτικό,
κερδοσκοπικό έργο απειλεί
τώρα την περιβαλλοντική ι-
σορροπία και τον ιστορικό
χαρακτήρα του τόπου�.
Η κ. Κωστάκη εξηγεί ότι η χο-
ρήγηση αδειών δεν κοινοπο-
ιήθηκε στον Δήμο Διακοπτού,
ούτε ζητήθηκε προέγγριση
χωροθέτησης και άδεια χρή-
σεως των υδάτινων πόρων.
Καταγγέλει επίσης, ότι δεν έ-
χει γίνει μελέτη περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Μάλ-
λον, ότι είναι άγνωστο τι επι-
πτώσεις θα έχει στην περιο-

χή ο σταθμός και ειδικότερα
στη ροή του Βουραϊκού, α-
φού κανείς από τους ενδια-
φερόμενους δεν γνωρίζει τι
θα συμβεί σε περίπτωση υ-
περχείλισης.
Εύλογα άλλωστε, διερωτάται
η συνήγορος του Δήμου, κ.
βλασία Σεργάκη �Πως είναι
δυνατόν η ίδια νομαρχία να
αγνοεί ότι στο πόρισμα μελέ-
της που έγινε για δικό της λο-
γαριασμό στην ευρύτερη πε-
ριοχή Χελμού - Βουραϊκού,
προτείνεται η ανακήρυξή της
σε Εθνικό Πάρκο�. Συμπλη-
ρώνει μάλιστα, ότι στην μελέ-

τη όχι μόνο τεκμηριώνονται οι
λόγοι χαρακτηρισμού της πε-
ριοχής ως Εθνικού Πάρκου,
αλλά και διατυπώνεται σαφώς
ότι: �δεν επιτρέπονται δρα-
στηριότητες που μπορεί να
προκαλέσουν καταστροφές
στα χαρακτηριστικά του�.
Η υπόθεση αυτή χρονολογεί-
ται από το Μάϊο του 2000, ο-
πότε και ζήτησε την έγκριση
του έργου από την Νομαρχία
η  Υδροενεργειακή Α.Ε., που
προτίθεται να πωλεί το σύνο-
λο της ηλεκτρικής ενέργειας
αποκλειστικά στην ΔΕΗ.

Με μια κίνηση που τα προηγούμενα χρόνια θα ξεπερνούσε και την
πιο πλούσια φαντασία, οι υπουργοί Ενέργειας Ελλάδας και Τουρκί-
ας υπέγραψαν συμφωνία κατασκευής αγωγού Αγκυρας - Κομοτη-
νής, που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από την Ταμπρίζ του Ιράν σε
ευρωπαϊκό έδαφος.
Ισως είναι η πιο συγκεκριμένη πολιτική πράξη με πρακτικό αποτέλε-
σμα που έχει σημειωθεί κατά την διάρκεια της ελληνοτουρκικής
ύφεσης και ίσως αποδειχθεί και η πλέον σταθερή απόφαση διμε-
ρούς συνεργασίας, ακριβώς γιατί τελικός αποδέκτης της
είναι οι χώρες της Ε.Ε.
Η Ε.Ε., με στόχο να καταστεί μια διεθνώς ανταγωνιστική δύναμη,
επιδιώκει την ενεργειακή ανεξαρτησίας της απο τα πετρέλαια της
Μέσης Ανατολής, λόγω κόστους και πολιτικών επιπλοκών.
Η μεγαλύτερη εναλλακτική πηγή φυσικού αερίου είναι τα τεράστια
κοιτάσματα της Ρωσίας - γι� αυτό και η συνεχώς αυξανόμενη προ-
σπάθεια της Μόσχας να αγκαλίασει ενεργειακώς της Γηραιά Ηπει-
ρο.
Μια πρόσθετη πηγή τροφοδότησης της Ευρώπης με φυσικό
αέριο είναι το Ιράν, που έχει δείξει ότι επιθυμεί την ταχύτατη προ-
σέγγιση με την Ε.Ε και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τόσο η Μόσχα
όσο και η Τεχεράνη επιδιώκουν με επίσημες προτάσεις τους να
καταστήσουν την Ελλάδα μια από τις μεγάλες πύλες
εισόδου σε ευρωπαϊκό έδαφος του φυσικού αερίου τους.
Η Αθήνα αρχίζει αργά να ξυπνά από τον ενεργειακό λήθαργό της και
την αποκλειστική εξάρτησή της από το πετρέλαιο και να σκέπτεται
πλέον ότι πρέπει να εμπλακεί ουσιαστικά στον νέο ενεργειακό χάρτη
της Ευρώπης που θα επιταχυνθεί με την απελευθέρωση της αγοράς
ενέργειας. Παρά την μεγάλη εσωτερική καθυστέρηση στις υποδο-
μές, έχει μπροστά της δύο στόχους:
1. Να εκμεταλλευτεί ταχύτατα τα μέτρα της Ε.Ε. για την ανανεώση
και την ανασυγκρότηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς ηλε-
κτρισμού στην Νοτιοαναντολική Ευρώπη, έτσι ώστε να καταστεί ε-
νεργειακός τροφοδότης των χωρών αυτών με πρώτη ύλη - κυρίως
με το φυσικό αέριο που θα μπορούσε να συγκεντρωθεί σε ελληνικό
έδαφος.
2. Να συνεισφέρει στην κατασκευή αγωγών που θα φέρνουν
μέχρι την Ελλάδα το φυσικό αέριο, ρωσικό ή ιρανικό.
Ακριβώς εδώ έγκειται η σημασία της πρόσφατης ελληνοτουρκικής
συμφωνίας. Ηδη λειτουργεί ο αγωγός Ταμπρίζ - Αγκυρας με περί-
που 4 δισ. κυβικά μέτρα και ο στόχος είναι μέχρι το 2004 να φτάνουν
στην Κομοτηνή 1,5 δισ. κυβικά μέττρα ιρανικού φυσικού αερίου.
Από εκέι και πέρα πρέπει φυσιολογικά να αρχίσει ένας αγώνας δρό-
μου μέσα στην Ε.Ε για την ολοκλήρωση των έργων ενεργειακής
υποδομής, που θα μπορούσε να συνδέσει την Ελλάδα και την Ιταλία
μέσω του στενού του Οτράντο.

Διπλωματία για το φυσικό
αέριο
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Μια δυσάρεστη έκπληξη ε-
πιφυλλάσει κάθε εβδομά-
δα ολυμπιακής προετοιμα-
σίας. Η Βάσω Παπανδρέ-
ου παρέπεμψε στις ελληνι-
κές καλένδες το φιλόδοξο
πρόγραμμα δεντροφύτευ-
σης της Αττικής.
Ο διευθύνων σύμβουλος
της ΕΥΔΑΠ προέτρεψε το
ΥΠΕΧΩΔΕ ακόμη και αυτά
τα ελάχιστα δεντράκια που θα φυτευτούν στις ολυμπιακές εγκατα-
στάσεις να μην είναι υδροφόρα, γιατί δεν έχουμε νερό να τα ποτί-
σουμε!
Το σχέδιο για τα 100 εκατ. δενδρύλια που θα άλλαζαν την εικόνα
της πόλης αποτελεί παρελθόν καθώς η υπουργός ΠΕΧΩΔΕ χαρα-
κτήρισε υπερβολική την προσέγγιση του προκατόχου της κ. Λαλιώ-
τη και έκοψε τα 80 δισ. που απαιτούσε η δεντροφύτευση.
Το πλήγμα όμως για την πρωτεύουσα είναι διπλό, αφού το νούμε-
ρο ένα στέλεχος της ΕΥΔΑΠ κ. Διονύσης Ξένος, αποκάλυψε ταυτό-
χρονα πως το νερό της πρωτεύουσας δεν επαρκεί ούτε για τις
τριανταφυλλιές που θα διακοσμήσουν τις ολυμπιακές εγκαταστά-
σεις της πρωτεύουσας.
Σε ημερίδα της ΕΥΔΑΠ, ο κ. Ξένος παραδέχθηκε της αδυναμία της
εταιρείας να αναλάβει το πότισμα με την αιτιολογία ότι τα αποθέ-
ματα νερού της πρωτεύουσας είναι 536 εκατ. και επαρκούν μόνο
για δύο χρόνια. Η ΕΥΔΑΠ εκτιμά ότι το καλοκαίρι του 2004 θα
καταναλώνονται 1,8 εκατ. κυβικά μέτρα νερό ημερησίως και ως εκ
τούτου δεν είναι σε θέση να αναλάβει έξτρα δέσμευση, αφού προ-
έχει η υδροδότηση των αθλητικών εγκαταστάσεων του 2004. Και
εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, αφού από πρώτη έρευνα αγοράς
του Αθήνα 2004, η ελληνική παραγωγή σε μη υδροφόρα δέντρα
δεν επαρκεί.

Και έλλειψη νερού το 2004!

Αυτοχρηματοδοτούμενα έργα,
επενδύσεις του νέου αναπτυ-
ξιακού νόμου και συγχρηματο-
δοτούμενα έργα του
Γ� ΚΠΣ είναι ο νέος �ζωτικός
χώρος� των τραπεζών για την
δεκαετία που τρέχει.
Η ηγεσία του ΥΠΕΘΟ και η
Ενωση Ελληνικών Τραπεζών έ-
χουν αρχίσει εδώ και μερικούς
μήνες επι μέρους συζητήσεις,
οι οποίες τώρα μπαίνουν πλέ-
ον σε φάση συστηματικών δια-
πραγματεύσεων, για την χρη-
ματοδοτική υποστήριξη του ι-
διωτικού τομέα στα συγχρημα-
τοδοτούμενα έργα του Γ� ΚΠΣ,
τα αυτοχρηματοδοτούμενα, ό-
πως ακόμη και των επενδύσε-
ων του αναπτυξιακού νόμου.
Αρκεί να επισημανθεί ότι οι α-

Στις τράπεζες οι κοινοτικές
επιδοτήσεις

νάγκες χρηματοδότησης της ι-
διωτικής συμμετοχής στο Γ�
ΚΠΣ αγγίζουν τα 10,7 - 11,7
δισ. ευρώ, ενώ το βασικό πακέ-
το των αυτοχρηματοδοτούμε-
νων προϋποθέτει ιδιωτικούς
πόρους 14,67 δισ. ευρώ.
Με άλλα λόγια η απαιτούμενη
χρηματοδότηση της ιδιωτικής
συμμετοχής στα συγχρηματο-
δοτούμενα και αυτοχρηματο-
δοτούμενα έργα έως το 2009-
2010 φθάνει τα 26,4 δισ. ευρώ.
Οπως παραδέχονται τραπεζικά
στελέχη που έχουν εμπλακεί
στις διαδικασίες προετοιμασί-
ας αυτών των διαπραγματεύσε-
ων, πρόκειται για το μεγαλύτε-
ρο �πακέτο� στην μεταπολεμι-
κή ιστορία του ελληνικού κρά-
τους.

Μια κοινοπραξία, επικεφαλής
της οποίας είναι η εταιρεία
Veag PowerConsult GmbH
που εδρεύει στην Γερμανία, α-
νακοίνωσε ότι υπέγραψε σύμ-
βαση για ην υποστήριξη της
πληγούσας βιομηχανίας ηλε-
κτρισμού στο Κόσσοβο.
Η Veag ανακοίνωσε ότι κέρδι-
σε το, διάρκειας δύο ετών, συμ-
βόλαιο αξίας 9 εκατ. ευρώ, από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
την Αναδόμηση, σε διαγωνισμό
που συμμετείχαν πολλές αντα-
γωνιστικές εταιρείες από ολό-
κληρη της Ευρώπη.
�Δουλεία μας είναι να επανα-
γκαταστήσουμε την παραγωγή
και διανομή ηλεκτρισμού του
Κοσσόβου και να βοηθήσουμε
τις τοπικές εταιρείες να ξανα-
ορθοποδήσουν� ανακοίνωσε το
τμήμα μάρκετινγκ της Veag.
Η περιοχή παίρνει ηλεκτρισμό

Γερμανική υποστήριξη του
ηλεκτρισμού στο Κόσσοβο

Στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο απενεμήθη το νορβη-
γικό οικολογικό βραβείο της οργάνωσης �The Sophie Foundation�
για το έτος 2002. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Οργάνωσης του
Οσλο, ο �Πράσινος Πατριάρχης� τιμάται για τις �πρωτοποριακές προ-
σπάθειές του να συζεύξει πίστη και περιβάλλον και να ευαισθητοποι-
ήσει τους Ορθόδοξους Πιστούς και τους ηγέτες των θρησκειών σε
θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος�. Το οικολογικό βρα-
βείο της οργάνωσης �The Sophie Foundation� θεσμοθετήθηκε το
1997 από τον Νορβηγό συγγραφέα Γιοστέιν Γκάαρτνερ και την σύζη-
γό του Σίρι Ντάνεβιγκ. Η τελετή απονομής του βραβείου για το έτος
2002 θα πραγματοποιηθεί στο Οσλο στις 12 Ιουνίου.

Οικολογικό Βραβείο στον Οικοµενικό
Πατριάρχη

από δύο εγκαταστάσεις λιγνίτη
στην Πρίστινα από την
εταιρεία ΚΕΚ, δυναμικότητας
800MW αλλά με μεγάλη σπα-
τάλη. Τα κύρια καθήκοντα της
Veag είναι η κατασκευή και η
βελτίωση των εγκαταστάσεων
θερμικής ενέργειας για την ε-
ξοικονόμηση. Οι απαιτήσεις η-
λεκτρισμού στην περιοχής αυ-
ξήθηκαν λόγω της αύξησης των
αλβανών στο Κόσσοβο.
Η λιγνιτική εγκατάσταση ηλε-
κτρισμού της Veag έγινε σε συ-
νεργασία με την εταιρεία παρα-
γωγής λιγνίτη Laubag και μη-
χανικούς από τις Γερμανικές ε-
ταιρείες Decon και MVV
Consultans αλλά και της Σου-
ηδικής Swedpower. Μερικές
από τις κύριες ανταγωνιστικές
εταιρείες της Veag είναι η
Ιρλανδική ESBI, η RWE
Rheinbraun και την ΒP Power.

Ευτυχώς που γίνονται πού και πού εκλογές στις ΗΠΑ και μαθαί-
νουμε και εμείς οι �οπισθοδρομικοί� Ευρωπαίοι πως στήνονται τα
καλά ενεργειακά παιχνίδια στην παγκοσμιοποιημένη διεθνή οικο-
νομία. Παιχνίδια που δεν παίζονται μόνο σε βάρος του τρίτου κό-
σμου, αλλά επεκτείνονται όλο και περισσότερο στο εσωτερικό της
ίδιας της Αμερικής, όπου άλλωστε υπάρχει και το περισσότερο
ρευστό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τα όσα φοβερά και τρομερά
αποκαλύπτονται από τα πιο επίσημα �χείλη� για τα περσινά διαδο-
χικά �μπλακάουτ� και την ενεργειακή χρεοκοπία μιας από τις πλου-
σιότερες περιοχές του πλανήτη, της Καλιφόρνιας, με τις ευλογίες
μάλιστα της κυβέρνησης Μπους. Τι ακριβώς συμβαίνει; Ας πάρου-
με τα πράγματα με την σειρά.
Πριν από ένα χρόνο περίπου, αμέσως μετά την εκλογή Μπους, η
πρωτοπόρος της ενεργειακής απελευθέρωσης Καλιφόρνια βυθι-
ζόταν στο σκοτάδι. Είχε κάνει το λάθος να υποτιμήσει την κερδο-
σκοπική λαιμαργία ενεργειακών κολοσσών σαν την πανίσχυρη α-
κόμα Enron, η οποία δεν εκμεταλλεύτηκε απλώς τα ενεργειακά
προβλήματά της, αλλά κυριολεκτικά τα δημιούργησε. Η Καλιφόρ-
νια, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει, όσο - όσο, την παραπα-
νίσια ενέργεια που χρειαζόταν, εγκατέλειψε το �πλαφόν� στις τιμές
ενέργεια που η ίδια είχε αποφασίσει, ως προστασία απένταντι στην
απελευθέρωση, με αποτέλεσμα η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος
να εκτοξευθεί στα ύψη και το σύστημα να καταρρεύσει και οι επιτή-
δειοι να εισπράξουν δεκάδες δισ. δολάρια, αφού, εκμεταλλευόμε-
νοι το χάος, πωλούσαν �χρυσό� το κάθε μεγαβάτ! Έτσι, εκατομμύ-
ρια άνθρωποι πήραν ξαφνικά... διαζύγιο από τον πολιτισμό, η νέα
τότε κυβέρνηση Μπους όμως αρνήθηκε κατηγορηματικά να πα-
ρέμβει για να σώσει την κατάσταση με το αποστομωτικό επιχείρη-
μα της �ανεξαρτησίας των αγορών�.

Όργιο κερδοσκοπίας η
ενεργειακή απελευθέρωση!
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ  -  ΣΧΟΛΙΑ

Η παραγωγή και η διανομή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένα από
τα ποιο ευαίσθητα σημεία της Αμερικής, κυρίως τώρα που
υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για εθνική ασφάλεια.
Η παραγωγή ενέργειας μπορεί να αφαιρεθεί από τις έννοιες για
Εθνική Ασφάλεια, εαν προστεθούν νέες πηγές ενέργειας, μικρό-
τερες και ποιο κοντά στον πελάτη. Μια τέτοια πηγή ενέργειας που
φαίνεται να έχει μεγάλη δυναμικότητα και είναι έμπιστη σε παρα-
γωγή και τροφοδοσία είναι αυτή των κελιών καυσίμου.
Το Ινστιτούτο Rocky Mountain RMI ανακοίνωσε την έκδοση
μελέτης που αποδεικνύει την ωφελιμότητα και την εξοικονόμη-
ση χρημάτων των κελιών καυσίμου ως ηλεκτρική πηγή ενέρ-
γειας. Ο Joel Swisher, ερευνητής της RMI, παρουσίασε την έκ-
θεση αυτή που είναι 36 σελίδες και έχει το όνομα � Καθαρή
ενέργεια, Οφελος σε Πράσινο� (Cleaner Energy, Greener Prof-
its) όπου παρουσιάζονται θεωρείες για την καθαρή ενέργεια και
την εξοικονόμηση.
Τα κελιά καυσίμου μετατρέπουν το καύσιμο, που είναι συνήθως
το υδρογόνο, σε ηλεκτρισμό με υψηλή αποδοτικότητα, χωρίς
καύσεις και μηδαμινές εκπομπές ρύπων. Στο �Cleaner Energy,
Greener Profits� ο Swisher ανακάλυψε ότι την επόμενη δεκαετί-
α, η βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσει την μεταβο-
λή από το παραδοσιακό �Παραγωγή - Μεταφορά - Διανομή� σε
μια ποιο ανταγωνιστική δομή. Σε αυτό το νέο περιβάλλον, η χρή-
ση κελιών καυσίμου θα γίνει γρήγορα οικονομική. Τα κελιά καυ-
σίμου και άλλες τέτοιου είδους πηγές ενέργειας, είναι καθαρό-
τερες και ποιο ήσυχες και έτσι μπορούν να τοποθετηθούν άνετα
έξω ή και μέσα σε ένα κτίριο. Τέλος εξίσου σημαντικό είναι ότι
είναι περισσότερο αξιόπιστες.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκθεση �Cleaner
Energy, Greener Profits�  θα βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.rmi.org/store/pid385.php.

Κελιά καυσίμων για οικονομία
ηλεκτρικής ενέργειας

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει στην Αμαλιάπολη (Μι-
τζέλα) Μαγνησίας τα σχέδια εταιρείας για την δημιουργία χώ-
ρων αποθήκευσης και συσκευασίας λιπασμάτων και μάλιστα σε
περιοχή που έχει ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευό-
μενων περιοχών Natura 2000. Η εταιρεία θα κάνει χρήση των
λιμενικών και χερσαίων εγκαταστάσεων των Κυλινδρόμυλων
Λούλη Α.Ε που βρίσκονται στο λιμανάκι του Αγίου Ιωάννη Αμα-
λιάπολης.
Κάτοικοι, ο Σύλλογος Φίλων της Μιτζέλας και περιβαλλοντικές
οργανώσεις καταγγέλουν ότι η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων που υπέβαλε η εταιρεία για την εγκατάσταση της νέας
μονάδας της σε τμήμα των Κυλινρόμυλων Λούλη Α.Ε.
Η λειτουργία της μονάδας λιπασμάτων και η επικείμενη αύξηση
της κίνησης των πλοίων στην κλειστή θαλάσσια περιοχή του
όρμου Σούρπης αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο ρύπανσης της
θάλλασας, των υπόγειων υδάτων και του εδάφους και κατ� επέ-
κταση της δημόσιας υγείας. Οι κάτοικοι της περιοχής ασχολού-
νται αποκλειστικά με την γεωργία, την αλιεία και τον τουρισμό,
τομείς που θίγονται άμεσα και καίρια από την ενδεχόμενη λει-
τουργία μονάδας λιπασμάτων.
Ηδη τοπικοί φορείς, σύλλογοι και κάτοικοι της περιοχής έχουν
καταθέσει τις ενστάσεις και τις προτάσεις του στην Νομαρχία
Μαγνησίας, αλλά μέχρι στιγμής παραμένουν αναπάντητα πολλά
ερωτήματα.

Μονάδα λιπασμάτων σε
τουριστική περιοχή!

Στην Φλώριντα των ΗΠΑ μια
νέα ομάδα αστροναυτών κρέ-
μασαν νέα ηλιακά φτερά στο
τηλεσκόπιο Hubble Space.
Τα φτερά αξίας 19 εκατ. δολα-
ρίων, είναι σκεπασμένα με υ-
ψηλής τεχνολογίας ηλιακά κε-
λιά, αυξάνοντας την ηλεκτρι-
κή δυναμικότητα του τησκο-
πείου κατά 20%. Παράλληλα
θα εξοπλιστεί με νέο σύστη-
μα, αποτελούμενο από τρείς κά-
μερες και 30 φίλτρα, το οποίο α-
ναλύει την ακτινοβολία από το
υπέρυθρο μέχρι το υπεριώδες.
Τα παλιά ηλιακά φτερά κατα-
στράφηκαν μετά από 8 χρόνια
σκληρής και συνεχούς δου-
λειάς.
Δύο αστονάυτες από το διαστη-
μικό λεωφορείο Columbia
αφαίρεσαν το παλιό κατεστρα-

Ενεργειακή αναβάθμιση στο
τηλεσκόπιο Hubble

Η εταιρεία PRM Energy Sys-
tems και οι αντιπροσωπευτικές
της εταιρείες PRiMEnergy,
LLC και η Guascor S.A κατα-
σκευάζουν ένα σύστημα γεννη-
τριών που λειτουργεί με βιομά-
ζα, δυναμικότητας 3,8MWe στο
Rossano της Ιταλίας. Το έργο
αυτό κατασκευάζεται για να λει-
τουργεί με 100% θερμικό φυσι-
κό αέριο από απορρίμματα
ελιάς.
Η Guascor είναι μια ισπανική
κατασκευαστική εταιρεία μηχα-
νών εσωτερικής καύσης και φυ-

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Οι φορητές συσκευές, όπως τα κινητά τηλέφωνα και οι φορητοί
υπολογιστές, εξαρτώνται άμεσα από την μπαταρία την οποία δια-
θέτουν. Ενώ, όμως, αυτές οι συσκευές γίνονται κατά 15% περισσό-
τερο ενεργοβόρες κάθε χρόνο, οι μπαταρίες βελτιώνονται μόνο
κατά 10% ετησίως. Η ζωή μιας μπαταρίας γίνεται, λοιπόν, ολοένα
και μικρότερη. Την κατάσταση αυτή έρχονται να αλλάξουν οι ενερ-
γειακές κυψέλες, οι οποίες θα παράσχουν φορητή ενέργεια με
μεγαλύτερη ζωή και μικρότερο βάρος. Ταυτόχρονα, οι ενεργεια-
κές κυψέλες έχουν μικρότερο μέγεθος και δεν χρειάζονται την
χρονοβόρο επαναφόρτιση.
Η εταιρεία Smart Fuel Cell ξεκίνησε την κατασκευή ενεργειακών
κυψελών οι οποίες θα καταναλώνουν μεθανόλη. Το προϊόν τους
θα είναι κατάλληλο για να τροφοδοτήσει με ενέργεια κινητά τηλέ-
φωνα, φορητούς υπολογιστές, φορητούς εκτυπωτές και άλλες φο-
ρητές συσκευές.

�Φορητή� ενέργεια�Φορητή� ενέργεια�Φορητή� ενέργεια�Φορητή� ενέργεια�Φορητή� ενέργεια

σικού αερίου, βιομηχανικές και
περιβαλλοντικές εφαρμογές και
είναι εμπορικό αντιπρόσωπος
της PRMΕ. Η PRiMEnergy είναι
επίσης αντιπρόσωπος της
PRME και υποστηρίζει την βιο-
μηχανική κλίμακα της Gas Gas-
ification Center με αρχηγεία
στην Oklahoma και στην Tulsa.
Το έργο αποτελείται από ένα
τροφοδοτικό σύστημα βιομά-
ζας, το μοντέλο KC18 σύστημα
εξαερισμού και το μοντέλο
FBLD 560 ηλεκτρονικό σύστη-
μα γεννητριών.

μένο φτερό, βάρους 288 κιλών,
με την καθοδήγηση ενός ειδικά
κατασκευασμένου ρομπότ του
Columbia.
Το νέα ηλιακά στερά είναι μικρό-
τερα σε μέγεθος από τα παλιά,
αλλά έχουν προστεθεί ισχυροί
μεταλλικοί στύλοι και ηλιακά κε-
λιά χρώματος μπλέ από αρσενι-
κό γάλλιο. Τα παλιά επέστρεψαν
στην γη για να μετατραπούν σε
κελιά σιλικόνης.
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Την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότησης του ειδικού προ-
γράμματος της Euratom για την έρευνα και παραγωγή ενέργειας
από σύντηξη υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης Ακης Τσοχα-
ντζόπουλος στο Συμβούλιο των Υπουργών Ερευνας και Τεχνο-
λογίας στις Βρυξέλλες.
Ο υπουργός ζήτησε η χρηματοδότηση του προγράμματος να α-
νέλθει στο 25% που ήταν και στο παρελθόν, έναντι του
17% που πρότεινε η Κομισιόν. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ΗΠΑ
επενδύουν δισεκατομμύρια δολάρια στην νέα αυτή τεχνολογία,
πράγμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Ελλάδα καθώς στην συνά-
ντησή του με τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ κ. Abrahams ο
υπουργός συμφώνησε να συσταθεί κοινή ελληνοαμερικανική ο-
μάδα εργασίας για την χρησιμοποίηση της τεχνολογίας του υ-
γρογόνου στα Ελληνικά Νησιά.

Χρηματοδότηση για ενέργεια
από σύντηξη

Νερό σε βάθος 1.000 χλμ.κά-
τω από την επιφάνεια της Γης
ανακάλυψαν γεωλόγοι του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογιας του
Τόκιο. Εκεί, τα πετρώματα
που πυρακτώνονται σε θερ-
μοκρασίες μεγαλύτερες των
1000 βαθμών κελσίου και συ-
μπιέζονται κάτω από υψηλές
πιέσεις, μπορεί να περικλεί-
ουν ποσότητα νερού, πέντε
φορές μεγαλύτερη από αυτή

Νερό στο βάθος της Γης

Ο Κινέζος υπουργός Επιστημών και Τεχνολογίας υπέγρα-
ψε συμφωνία με τον Ολλανδό υπουργό Ανάπτυξης για την
ανάπτυξη τεχνολογίας εξοικονόμησης ενέργειας αξίας πε-
ρίπου 580.000 δολαρίων.
Οι δύο χώρες από κοινού θα αναπτύξουν τεχνολογία
ενεργειακής εξοικονόμησης για την μείωση των αερίων
του  θερμοκηπίου  στις  κινεζικές  αγροτικές  περιοχές .
Το  ερευνητικό  αυτό  έργο  θα  υλοποιηθεί  στην  πόλη
Shougang και θα πάρει 28 μήνες για να τελειοποιηθεί.
Επιπλέον, η Κίνα υπέγραψε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή
Ενωση που αφορά την συνεργασία στην ενεργειακή και
περιβαλλοντική προστασία. Η Ευρωπαϊκή Ενωση υποσχέ-
θηκε να δωρίσει 20 εκατ. ευρώ στην Κίνα για την ανάπτυ-
ξη των εναλλακτικών πηγών ενέργειας συμπεριλαμβανο-
μένου του φυσικού αερίου και των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.

Συμφωνία Κίνας και Ολλανδίας
για τεχνολογία ενέργειας

Χάρη σε δωρεά 50,000
δολαρίων, δόθηκε το
πράσινο φως σε σχέ-
διο για την προμήθεια
της πόλη Lydney με η-
λιακά πάνελ υψηλής α-
ποδοτικότητας, αιολι-
κές  τουρμπίνες  και
τουρμπίνες νερού.
Υπολογίζεται ότι με
αυτά τα χρήματα μπο-
ρούν 3.000 νοικοκυριά
να προμηθεύονται η-
λεκτρισμό από Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η
κυβέρνηση υποστήριξε αμέ-
σως αυτό το πρόγραμμα, δυ-
στυχώς ένα από τα μόλις 15
τέτοιου είδους που υπάρχουν
και ήταν υπο την αιγίδα του

Σχέδιο για ΑΠΕ σε πόλη

Ενεργειακού  Συνδέσμου
Severn - Wye.
Σκοπός του είναι να εισάγει
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας στο Lydney με την συμ-
βολή των ντόπιων κατοίκων.

των ωκεανών. Αυτό θα μπο-
ρούσε να δώσει νέα στοιχεία
για τον σχηματισμό του πλα-
νήτη. Σύμφωνα με τους επι-
στήμονες, σε βάθος 650 με
2.900 χιλιομέτρων υπάρχουν
καυτά συμπιεσμένα ορυκτά
που περιβάλλουν τον πλού-
σιο σε σίδηρο πυρήνα της Γης
και συγκρατούν μέχρι και
0,2% του βάρους του σε νε-
ρό.


