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ΤΕΥΧΟΣ

Τα νέα τηλέφωνα του ΤΕΕ/ΤΚΜ έχουν κοινό πρόθεμα 2310-883 και 
ακολουθούν τα επόμενα τρία ψηφία κάθε τμήματος.

EDITORIAL
Κάθε χρόνο τέτοια μέρα

Καθένας αντιδρά στην περιβαλλοντική πρόκληση με το δικό του 
τρόπο. 
Οι Guerrilla Gardeners* παίρνουν παραμάζωμα τις πλατείες, φυ-
τεύοντας λουλούδια και δεντράκια. 
Οι ακτιβιστές των οικολογικών οργανώσεων αλυσοδένονται σε ρυ-
πογόνα τάνκερ. 
Οι πολιτικοί ηγέτες έχουν πιάσει προ πολλού τα μηνύματα των και-
ρών και τα έχουν κάνει «copy paste» στις εξαγγελίες τους. 
Όσο για το ΤΕΕ/ΤΚΜ, τα πεπραγμένα του στα θέματα περιβάλλοντος 
τα ξέρετε, να μην τα ξαναλέμε. Γι΄αυτό φέτος, αυτό το Τεχνογράφη-
μα, το αφιερωμένο στην  Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος,  το γρά-
φουν οι άνθρωποι  του Τμήματος, οι συνεργάτες του, τα μέλη των 
Μονίμων Επιτροπών του. **  
Είναι γεγονός ότι κάθε χρόνο, κάπου εκεί κοντά στις  5 Ιουνίου,  δε-
κάδες πράσινα τεύχη εκδίδονται, συνοδεύοντας ή μονοπωλώντας  
έντυπα κάθε είδους και θεματολογίας .
Το δικό μας όμως, έχει ιδιαίτερο στίγμα. Οι επιστήμονες – φίλοι 
– μέλη – συνεργάτες  γράφουν για τεχνολογίες που συχνά πηγά-
ζουν από τον κλάδο μας και επιστρέφουν σε αυτόν, για να εφαρμο-
στούν. Μεταφέρουν τη διεθνή εμπειρία και παρουσιάζουν βέλτιστες 
πρακτικές ή παραδείγματα προς αποφυγήν. Κάνουν συγκεκριμένες 
προτάσεις για οικονομικά κίνητρα ή αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. 
Στο παρόν ειδικό τεύχος –που κάναμε προσπάθειες να τυπωθεί σε 
ανακυκλωμένο χαρτί, κάτι μάλλον ανέφικτο στη Θεσσαλονίκη για δι-
άφορους λόγους***- θα διαβάσετε: 
Για τις μεταφορές σε υπόγειες στοές, με αέρα και όχι μόνο.
Για τα «έξυπνα» δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, που φροντίζουν και 
για το περιβάλλον και για τον οικογενειακό προϋπολογισμό
Για τα πράσινα δομικά υλικά, τα χαρακτηριστικά τους και τη χρήση 
τους στις σύγχρονες κατασκευές.
Για την  πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων, τον πλέον οικονομικό 
και οικολογικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. 
Για το βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό  που μπορεί να φρενάρει 
την κλιματική αλλαγή, να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στις πόλεις.  
Για τις γεωθερμικές αντλίες, που επιτρέπουν τη μεταφορά και την 
αξιοποίηση της ανεξάντλητης ενέργειας της γης. 
Για τα πράσινα πλαστικά, τους μύθους και τις πραγματικότητες που 
συνδέονται με τη χρήση τους.  
Για τα φυτεμένα δώματα και για τα περιβαλλοντικά οφέλη που συνα-
γωνίζονται τα αισθητικά αλλά και τα οικονομικά. 
Για τις σχολικές αυλές, που μπορούν να γίνουν φιλικές και για τα 
παιδιά και για την πόλη. 
Για την κατάντια του δομημένου περιβάλλοντος – μας δυσκόλεψε η 
λέξη αλλά την κρατήσαμε. Και κυρίως για τις ευθύνες εαυτών - μη-
χανικών και ΤΕΕ - και αλλήλων.
Αυτά για το πρώτο θεματικό ΤΕΧΝΟΓΡΑΦΗΜΑ. Εάν σας άρεσε η 
ιδέα – όχι αναγκαστικά και η υλοποίησή της – στείλτε μας προτάσεις 
και για άλλα θεματικά τεύχη.

*Οι «Guerrilla Gardeners» είναι ομάδες ακτιβιστών κηπουρών, που 
φυτεύουν παραμελημένα ή κατειλημμένα από άλλες χρήσεις παρτέ-
ρια, συνήθως τις μεταμεσονύχτιες ώρες και φορώντας μάσκες. Το 
κίνημα ξεκίνησε στη  Νέας Υόρκη από μια παρέα φίλων με επικε-
φαλής την καλλιτέχνιδα Λιζ Κρίστι.
** Η ΜΕ Βιομηχανίας ήταν ιδιαίτερα παραγωγική. Τα κείμενα θα δη-
μοσιευτούν όλα σε επόμενα τεύχη.
***Κι εμείς δεν το πιστεύαμε αλλά το Τυπογραφείο δεν βρήκε χαρτί, 
πιστοποιημένο προϊόν ανακύκλωσης σε οποιοδήποτε ποσοστό. Το 
ίδιο συνέβη και με τρεις εταιρείες εκτύπωσης της Θεσσαλονίκης, 
στις οποίες απευθυνθήκαμε για τις αφίσες και τις προσκλήσεις μας. 
Όποιος γνωρίζει κάτι παραπάνω ας μας πληροφορήσει σχετικά.
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Στο πλαίσιο του Θ’ Κύκλου Σεμιναρίων του ΤΕΕ/
ΤΚΜ, διοργανώνονται δύο σεμινάρια στους νο-
μούς Ημαθίας και Πιερίας, που θα διεξαχθούν 
από 22 έως 26 Ιουνίου. Απευθύνονται κυρίως 
σε εργαζόμενους συναδέλφους, γι’ αυτό και θα 
διεξαχθούν κατά τις απογευματινές ώρες (17:00 
– 22:00), ενώ η διάρκειά τους θα είναι 25 ώρες 
(1 εβδομάδα) 
Η επιλογή των συμμετεχόντων (80 άτομα) θα γίνει 
με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης συμ-
μετοχής τους. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται 
να τα παρακολουθήσουν, καλούνται να συμπληρώ-
σουν και να υποβάλουν αίτηση δήλωσης συμμετο-
χής μέχρι την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2009. 
Τα θέματα των σεμιναρίων είναι: 
Ενεργειακός σχεδιασμός νέων και υφισταμένων 
κτιρίων (Ν. Ημαθίας) 
Απευθύνεται σε: Α, Π, ΑΤΜ, με περιεχόμενο: 
3 Ενεργειακός σχεδιασμός και ενεργειακή από-
δοση κτιρίων
3 Αρχές ενεργειακού σχεδιασμού και οικοδομι-
κές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργεια-
κής απόδοσης κτιρίων
3 Οικοδομικές επεμβάσεις σε νέα και υφιστά-
μενα κτίρια για τη βελτιστοποίηση της θερμικής 
τους συμπεριφοράς
3 Επιρροή των θερμογεφυρών στην ενεργειακή 
απόδοση των κτιρίων: Προβλήματα και τρόποι 
αντιμετώπισής τους
3 Εξοικονόμιση ενέργειας σε θέρμανση και κλι-
ματισμό
Επιστημονική υπεύθυνη: Αξαρλή Κλειώ, Α
Οι πράξεις τακτοποίησης οικοπέδων και ο υπο-
λογισμός των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών που 
βρίσκονται εκατέρωθεν του κοινού ορίου περιο-
χών που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με διαφο-
ρετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρεώσεων 
αυτών (Ν. Πιερίας)
Απευθύνεται σε: ΑΤΜ, Π, Α με περιεχόμενο: 
• Τακτοποίηση οικοπέδων: Εισαγωγή – Θεωρία 
– Νομοθεσία
• Οι πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού απο-
ζημίωσης οικοπέδων: Παραδείγματα
• Οι πράξεις εφαρμογής: Παραδείγματα υπολογι-
σμού εισφορών σε γη και σε χρήμα
• Ο υπολογισμός των υποχρεώσεων ιδιοκτησιών 
που βρίσκονται εκατέρωθεν του κοινού ορίου 
περιοχών που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης με 
διαφορετικό σύστημα υπολογισμού των υποχρε-
ώσεων αυτών: Παραδείγματα
Επιστημονική  υπεύθυνη: Φαρμάκη Παρασκευή, ΑΤΜ
Η αίτηση συμμετοχής, είναι διαθέσιμη στην ιστοσελί-
δα του ΤΕΕ/ΤΚΜ www.tkm.tee.gr και υποβάλλεται:
− στα γραφεία της ΝΕ Ημαθίας (Ιεραρχών 1 Βέ-
ροια, πληροφορίες κα Τσαρουχά Αρετή τηλ /fax 
23310 21060)
− στα γραφεία της ΝΕ Πιερίας (Π.Τσαλδάρη 16 
Κατερίνη, πληροφορίες κα Ορφανουδάκη Μαρία 
τηλ/fax 23510 39801) n

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 
ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 
ΣΕ  ΗΜΑΘΙΑ 
ΚΑΙ ΠΙΕΡΙΑ

Aνακοίνωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ

Στις 15 Δεκεμβρίου 1972, η Γενική Συνέλευση 
του OΗΕ θέσπισε την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια 
Ημέρα Περιβάλλοντος, με στόχο να υπενθυμίσει 
στους κατοίκους του πλανήτη ότι το μέλλον της 
ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το 
μέλλον των οικοσυστημάτων. Ότι η προστασία 
του περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση με 
την ανάπτυξη αλλά αντίθετα, η βιώσιμη ανάπτυξη 
είναι προς το συμφέρον όλων μας. Από τότε και 
κάθε χρόνο, δίνεται άλλη μια ευκαιρία σε όλους, 
φορείς και πολίτες, να αφιερώσουν τουλάχιστον 
μια μέρα για να εκφράσουν την άποψή τους για 
όσα συμβαίνουν στη Γη και στο Περιβάλλον.  
Φέτος, τριάντα – επτά χρόνια μετά, η Παγκόσμια 
Μέρα Περιβάλλοντος εορτάζεται παραμονές ευ-
ρωεκλογών. Το αποτέλεσμα  στη χώρα μας, είναι 
οι προεκλογικοί λόγοι να βρίθουν αναφορών στις 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες των κομμάτων ενώ 
οι προεκλογικές πρακτικές να μαρτυρούν το ακρι-
βώς αντίθετο, εφόσον:
- Πραγματοποιούνται πολυδάπανες και ενεργο-
βόρες εκδηλώσεις, που διαταράσσουν τη λει-
τουργία των αστικών κέντρων και επιβαρύνουν 
την καθημερινότητα των κατοίκων τους.
- Παράγονται και διανέμονται τεράστιες ποσό-
τητες διαφημιστικού υλικού, μιας χρήσης, από 
χαρτί ή πλαστικό 
- Καταλαμβάνεται ζωτικός αστικός χώρος από  
παραπήγματα για τη διανομή προεκλογικού υλι-
κού ενώ όλες οι κατακόρυφες επιφάνειες παρα-
δίδονται στην παράνομη αφισοκόλληση.
- Παραβιάζονται τα επιτρεπτά όρια θορύβου.
Το φαινόμενο επιβεβαιώνει περίτρανα ότι μείζον 
ζητούμενο για την προστασία του περιβάλλοντος 
είναι η πολιτική βούληση. Εφόσον υπάρξει η πο-
λιτική βούληση, στη συνέχεια η επιστήμη, η σύγ-
χρονη τεχνολογία και ο ορθολογικός σχεδιασμός 
μπορούν να υποδείξουν εφαρμόσιμες και αποτε-
λεσματικές λύσεις.
Παράλληλα, οφείλει να γίνει αντιληπτό ότι οι έν-
νοιες “οικολογία” και “περιβαλλοντική προστα-
σία” μας αφορούν πολύ πιο άμεσα απ’ όσο νομί-
ζουμε. Καθένας ξεχωριστά έχει τη δυνατότητα και 
την ευθύνη να συμβάλλει ενεργά και ουσιαστικά 
στην κοινή προσπάθεια.  

Στον Κόσμο
Ενώ η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί 
έναν εορτασμό σημαντικής συμβολικής αξίας για 
την ευαισθητοποίηση κυβερνήσεων, οργανώσε-
ων, φορέων, επιστημόνων και πολιτών, η υποβάθ-
μιση του περιβάλλοντος προχωρεί σταθερά κατά 
τις τελευταίες δεκαετίες, όπως καταδεικνύουν 
κρίσιμοι περιβαλλοντικοί δείκτες. Η σημερινή 
κατάσταση, όπως εκδηλώνεται με την κλιματική 
κρίση, την απώλεια της βιοποικιλότητας, τη μη 
ορθολογική διαχείριση των υδάτων, την υποβάθ-
μιση και εκχέρσωση των δασών, την απειλή των 
παράκτιων περιοχών, την υπερβολική παραγωγή 
και την προβληματική διαχείριση των απορριμμά-
των, την αέρια ρύπανση, την αστικοποίηση, τους 
χημικούς κινδύνους, προκαλεί δυσοίωνες προ-
βλέψεις για το μέλλον του πλανήτη.  

Στην Ευρώπη
Κάθε χρόνο, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παράγονται δισεκατομμύρια τόνοι απο-

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΗΜΕΡΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

βλήτων και ο αριθμός αυτός αυξάνει κατά 10% 
ετησίως. Σημειώνεται αύξηση των εκπομπών CO2 
καθώς και αύξηση της κατανάλωσης ρυπογόνων 
μορφών ενέργειας. Υποβαθμίζεται ραγδαία η ποι-
ότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών, ιδιαίτερα 
στις αστικές ζώνες (ρύπανση, ηχητικές οχλήσεις, 
κυκλοφορία οχημάτων). 

Στην Ελλάδα
Η άναρχη μεγέθυνση σε συνδυασμό με τη μαζική 
αστικοποίηση του πληθυσμού, χωρίς αναπτυξια-
κό σχέδιο και οργανωμένο χωροταξικό πλαίσιο, 
επέσυρε τα προβλήματα που βιώνουμε καθημε-
ρινά, στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, στα οι-
κοσυστήματα, ακόμα και στα μνημεία.  
 Αν και έχουν γίνει βήματα προόδου, είναι δεδο-
μένο ότι η περιβαλλοντική συνιστώσα δεν έχει 
ενσωματωθεί  στις πολιτικές που εφαρμόζονται, 
με προφανώς δυσμενή αποτελέσματα.
Σημαντικός παράγοντας για την επίτευξη του στόχου 
της βιώσιμης, αειφόρου, φιλικής προς το περιβάλ-
λον ανάπτυξης είναι η θέσπιση  περιβαλλοντικών 
κανονισμών αλλά και ο έλεγχος της τήρησής τους. 
Η χώρα μας διαθέτει πλέον ένα  σημαντικό πε-
ριβαλλοντικό θεσμικό πλαίσιο, ως απόρροια της 
εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό 
όμως δεν εμποδίζει την εμφάνιση μιας πλειάδας 
κρισιμότατων προβλημάτων που εκτός από το πε-
ριβάλλον θίγουν και το αναπτυξιακό της δυναμικό 
και την ποιότητα ζωής.  
Η ελλιπής εφαρμογή των διαδικασιών ελέγχου, η 
αδυναμία των περιβαλλοντικών δομών πολιτείας 
και αυτοδιοίκησης και η υστέρηση στην ανάπτυξη 
της προσωπικής και συλλογικής περιβαλλοντικής 
ευθύνης καθιστούν πολλές φορές τη νομοθεσία 
κενό γράμμα.  Οπότε, η ωρίμανση της ιδέας για 
δημιουργία ενός ξεχωριστού Υπουργείου Περι-
βάλλοντος  μπορεί να  δώσει μια πολιτική δυναμι-
κή προς την άρση αυτών των προβλημάτων. 
Οπωσδήποτε, η Πολιτεία οφείλει να δηλώσει 
έμπρακτα την πολιτική βούληση για μακροπρό-
θεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη, της οποίας σύμφυτη 
διαδικασία, αναπόσπαστος παράγων και αναγκαία 
συνθήκη είναι η προστασία του περιβάλλοντος. 
Το ΤΕΕ εκπληρώνοντας το ρόλο του, του τεχνικού 
συμβούλου της θα σταθεί και σ΄ αυτή την προσπά-
θεια αρωγός, υποδεικνύοντας μεθόδους, διαδι-
κασίες  και σύγχρονες πρακτικές.  n

Εκ παραδρομής, στο προηγούμενο τεύχος (376, 
σελίδα 8) δημοσιεύθηκε λάθος ημερομηνία για τη 
διάλεξη των αρχιτεκτόνων Ζαφειρίας Κωστοπού-
λου και Μαρίας Μακρή, με θέμα «Αρχιτεκτονική 
γραφή: σε αναζήτηση ενός νέου κώδικα».
Το σωστό είναι, Πέμπτη 25 Ιουνίου 2009 και ώρα 
7.30 μ.μ. στο αμφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντι-
νού Πολιτισμού (Λεωφόρος Στρατού 2)

OΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

πηγή: www.unep.org
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Η Νέα Υόρκη, λένε, δεν κοιμάται ποτέ. Ίσως γι’ 
αυτό παράγει από μόνη της το 0,25% των πα-
γκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου! 
Η συνδρομή των πόλεων του ανεπτυγμένου κό-
σμου στην παγκόσμια ρύπανση «υπαγορεύει» 
από μόνη της την ανάγκη βιώσιμου πολεοδομι-
κού σχεδιασμού, κόντρα στην κλιματική αλλαγή. 
Τί κάνουν λοιπόν η Νέα Υόρκη ή το Λονδίνο για να 
αντιμετωπίσουν την κατάσταση; Οι δύο μητροπό-
λεις εφαρμόζουν αμφότερες σχέδια δράσης για 
να βάλουν φρένο στους ρύπους, πχ, ενθαρρύνο-
ντας τη δημιουργία «πράσινων» κατοικιών ή δί-
νοντας κίνητρα για να προσελκύσουν κατοίκους 
σε ήδη υφιστάμενες αστικές συγκεντρώσεις.
Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής απασχολεί 
γενικά τους πολεοδόμους ανά τον κόσμο για δύο 
κυρίως λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει με το 
μερίδιο ευθύνης που συχνά αποδίδεται στις πό-
λεις σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Ο δεύ-
τερος με το ότι οι πόλεις υφίστανται εντονότερα 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, καθώς 
μεγάλο τμήμα της υποδομής και του πληθυσμού 
συγκεντρώνεται σε αυτές, γεγονός που αυξάνει 
την πιθανότητα καταστροφών και απωλειών από 
ένα και μόνο συμβάν.
Στην Ελλάδα τα μέτρα που λαμβάνονται δεν 
εντάσσονται σε ένα ενιαίο πλαίσιο, δεδομένης 
άλλωστε της, κατά κοινή ομολογία, διαχρονικής 
απουσίας μιας ενιαίας και σαφούς πολιτικής για 
τον αστικό χώρο.

Η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής 
αλλαγής αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας 
για την επιβίωση του πλανήτη. Το 2009 αποτελεί 
έτος ορόσημο, καθώς το Δεκέμβριο στη σύνοδο 
του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή στην  Κοπεγ-
χάγη θα αποφασιστεί το νέο Πρωτόκολλο, που θα 
αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο.
Το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής απασχολεί τους 
πολεοδόμους για δύο κυρίως λόγους. Ο πρώτος 
έχει να κάνει με το μερίδιο ευθύνης που συχνά 
αποδίδεται στις πόλεις σε σχέση με την κλιματική 
αλλαγή. Ο δεύτερος με το ότι οι πόλεις υφίστανται 
εντονότερα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλα-
γής, καθώς μεγάλο τμήμα της υποδομής και του 
πληθυσμού συγκεντρώνεται σε αυτές, γεγονός 
που αυξάνει την πιθανότητα καταστροφών και 
απωλειών από ένα και μόνο συμβάν.
Όσον αφορά στο πρώτο, είναι προφανές ότι το 
οικολογικό αποτύπωμα του κάθε αστικού σχη-
ματισμού, κατά συνέπεια και η συμβολή του στις 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ποικίλει, 
καθώς αποτελεί συνισταμένη μιας σειράς επι-
μέρους παραμέτρων (επίπεδο οικονομικής ανά-
πτυξης, εκτατική ή εντατική αστική ανάπτυξη, 
εξάρτηση από συγκεκριμένους ενεργειακούς 
πόρους, κ.λπ.). Στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί επι-
στημονικά τεκμηριωμένο γεγονός ότι οι πόλεις 
του κέντρου (ανεπτυγμένου κόσμου) ευθύνονται 
σε μεγαλύτερο βαθμό από τις πόλεις της περιφέ-
ρειας (αναπτυσσόμενου κόσμου) για το φαινόμενο 
της κλιματικής αλλαγής. Επιπλέον, σε πολλές πε-
ριπτώσεις η κατά κεφαλή παραγωγή αερίων του 
θερμοκηπίου είναι χαμηλότερη στις πόλεις, από 

το μέσο όρο της αντίστοιχης χώρας.i

Σε σχέση με το δεύτερο, επισημαίνεται κατ’ αρ-
χήν το εξής παράδοξο: οι πόλεις που πλήττονται 
περισσότερο από το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι 
αυτές οι οποίες συνεισφέρουν λιγότερο στην ανά-
πτυξη του φαινομένου. Ειδικότερα, οι πληθυσμοί 
που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη τρωτότητα είναι οι 
φτωχότεροι πληθυσμοί των φτωχότερων πόλεωνii, 
δηλ. οι λιγότερο υπεύθυνοι για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου.
Το παράδοξο αυτό προϊδεάζει για το πού εντοπί-
ζεται το κέντρο βάρους των αστικών πολιτικών για 
την κλιματική αλλαγή, σήμερα. Οι πόλεις ενσω-
ματώνουν ολοένα και περισσότερο στο σχεδιασμό 
τη διάσταση της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, στο 
πλαίσιο των όσων αναφέρθηκαν, οι πολιτικές που 
αναλαμβάνονται εστιάζουν πρωτίστως στη μείω-
ση των εκπομπών διοξειδίου (low carbon cities), 
παρά στην αντιμετώπιση των φαινομένων, που 
πλήττουν άμεσα τα περισσότερο ευάλωτα τμήματα 
του πληθυσμού (πλημμύρες, ξηρασίες, κ.λπ.).
Τα συγκεκριμένα μέτρα αφορούν πρωτίστως στην 
προώθηση αστικών μορφών και τρόπων οργάνω-
σης των πόλεων και της λειτουργίας τους, κατά 
τρόπο που να οδηγεί σε μείωση της  ανάγκης 
μετακινήσεων, ειδικά με ΙΧΕΑ. Έννοιες όπως της 
συμπαγούς πόλης ή της πολυκεντρικής αστικής 
ανάπτυξης έχουν ενταχθεί πλέον στο καθημερι-
νό λεξιλόγιο όλων των πολεοδόμων. Τα προάστια 
αντιμετωπίζονται ως αιτία μιας σειράς δεινών, 
αλλά και ως ένας τρόπος αστικής ζωής, που ού-
τως ή άλλως «εξελικτικά» δεν πρόκειται να επι-
βιώσει, γιατί δεν είναι εύκολο να προσαρμοστεί 
στα νέα δεδομένα (ενεργειακή κρίση, οικονομική 
κρίση, κ.λπ.). Το επίκεντρο μετατοπίζεται προς 
τον αστικό χώρο και τον εντοπισμό και την αξιο-
ποίηση των «ανενεργών κελυφών» του.

n Τα σχέδια δράσης της N. Yόρκης και του Λον-
δίνου
Στο πλαίσιο αυτό, η Νέα Υόρκη, υπεύθυνη για την 
παραγωγή του 0,25% των παγκόσμιων εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, έχει καταρτίσει σχέδιο 
δράσης για τη μείωση των συγκεκριμένων εκπο-
μπών σε ποσοστό μεγαλύτερο του 30%. Ο πρώ-
τος άξονας του συγκεκριμένου σχεδίου δράσης 
αφορά στον περιορισμό της αστικής διάχυσης και 
περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις  για τη βελτίω-
ση της λειτουργικότητας και της ελκυστικότητας 
των αστικών περιοχών (οικονομικά προσιτές κα-
τοικίες, πάρκα γειτονιάς, βελτίωση ΜΜΜ, κ.ά.), 
προκειμένου να υπάρξει προσέλκυση 900.000 
κατοίκων σε υφιστάμενες αστικές συγκεντρώσεις 
έως το 2030. Κάτι τέτοιο εκτιμάται ότι θα έχει ως 
αποτέλεσμα την αποφυγή της έκλυσης 15,6 εκα-
τομμυρίων τόνων CO2. Ο δεύτερος άξονας αφορά 
στη βελτιστοποίηση του συστήματος παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας της Νέας Υόρκης, ο τρίτος 
στα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια και ο τελευταί-
ος, στην προώθηση της αειφορίας στον τομέα των 
μεταφορώνiii.
Ομοίως, σχέδιο δράσης για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου και κυρίως του 
διοξειδίου CO2 εφαρμόζεται και στο Λονδίνο, το 
οποίο παράγει το 8% των συνολικών εκπομπών 
CO2 του Η.Β. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει 
πολλά επιμέρους προγράμματα, όπως το «Πρό-
γραμμα του Δημάρχου για τις Πράσινες Κατοι-
κίες» (επιδότηση της τοποθέτησης μονώσεων, 
ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών, εκπαί-
δευση για την εγκατάσταση ΑΠΕ μικρής κλίμακας 
σε κτήρια, κ.ά.), το Πρόγραμμα για τον περιορισμό 
των εκπομπών αερίων ρύπων στον τομέα των με-
ταφορών (φόρος άνθρακα για οχήματα με υψηλές 
εκπομπές CO2, προώθηση της χρήσης ΜΜΜ, 
κ.ά.), κ.λπ.iv

n Στην Eλλάδα…
Στην Ελλάδα τα μέτρα που λαμβάνονται αφορούν 
τόσο στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου, όσο 
και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλι-
ματικής αλλαγής (πλημμύρες και πυρκαγιές). Βα-
σικό χαρακτηριστικό είναι ότι δεν εντάσσονται σε 
ένα ενιαίο πλαίσιο, δεδομένης άλλωστε της, κατά 
κοινή ομολογία, διαχρονικής απουσίας μιας ενι-
αίας και σαφούς πολιτικής για τον αστικό χώρο. 

Η ρητορική για τον αειφορικό σχεδιασμό  συνο-
δεύεται από τη συνέχιση της εφαρμογής ενός 
εκτατικού μοντέλου αστικής ανάπτυξης, το οποίο 
συμβάλλει στην ενίσχυση, παρά στην αντιμετώπι-
ση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και 
παράλληλα, δυσχεραίνει την αντιμετώπιση των 
επιπτώσεών της. Τη στρατηγική για την αστική 
κινητικότητα συμπληρώνει η φράση «σε θέματα 
αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ», καθώς το Υπουρ-
γείο Μεταφορών πραγματοποιεί τους δικούς του 
σχεδιασμούς. Το ΥΠΑΝ σταδιακά ενσωματώνει 
στην πολιτική του την προώθηση της χρήσης ΑΠΕ 
και ειδικότερα φωτοβολταϊκών σε κτήρια, κυρίως 
με την επικείμενη προώθηση του προγράμματος 
για τις πράσινες στέγες, αλλά και μέσω του προ-
γράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ. Ανάλογη κατεύθυνση 
δεν υπάρχει ρητά διατυπωμένη στο Ειδικό Χωρο-
ταξικόv. 
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, καταγράφεται η υλο-
ποίηση ιδιαίτερα καινοτόμων δράσεων σε αστικό 
επίπεδο, όπως η συμμετοχή της Αθήνας – Αττικής, 
στο δίκτυο Μητροπολιτικών Περιοχών METREX 
της Ε.Ε., για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμμα-
τος μείωσης της παραγωγής των εκπομπών CO2 

κατά 80% μέχρι το 2050 (στόχος γνωστότερος και 
ως EUCO2 80/50). Την περίοδο σύνταξης του Ρυθ-
μιστικού, επίσης, αναζητήθηκαν τρόποι ενίσχυσης 
της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πη-
γές, με κατά το δυνατόν περιορισμό της αισθητικής 
υποβάθμισης του τοπίου, μια διάσταση που συνή-
θως δε λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό.
Το συμπέρασμα που προκύπτει αναφορικά με την 
ενσωμάτωση της κλιματικής αλλαγής στον πολε-
οδομικό σχεδιασμό αποτελεί μόνιμη επωδό σε 
θέματα πολεοδομικού χαρακτήρα. Η υστέρηση 
της χώρας μας δεν εντοπίζεται σε πολιτικές και 
ιδέες, όσο στο συντονισμό τους και στην πολιτική, 
κυρίως, βούληση για τη ρήξη με το παλαιό και για 
την ενσωμάτωση του νέου.

i  Βλ. ενδεικτικά:
Dodman, D., 2009. Blaming cities for climate 
change? An analysis of urban greenhouse 
gas emissions inventories. Environment and 
Urbanization 2009, 21, pp 185 
Satterthwaite, D., 2008. Cities’ contribution to global 
warming: notes on the allocation of greenhouse gas 
emissions. Environment and Urbanization, 20, pp 539
ii  Βλ. Τσαλκανδρά, Δ., 2009. Φυσικές καταστροφές 
και τρωτότητα των φτωχών των πόλεων. Η περίπτωση 
της Ντάκα. Ενημερωτικό Δελτίο Συλλόγου Ελλήνων 
Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, 2
iii Βλ. The New York City, 2008. The PLANYC Report on 
Climate Change. Διαθέσιμο από: http://www.nyc.gov/
html/planyc2030/downloads/pdf/report_climate_
change.pdf [πρόσβαση στις 30 Απριλίου 2009]
iv Βλ. Greater London Authority, 2007. Action today 
to protect tomorrow. The Mayor’s climate change 
Action Plan, Executive Summary. Διαθέσιμο από:  
http://www.london.gov.uk/mayor/environment/
climate-change/ccap/index.jsp[πρόσβαση στις 30 
Απριλίου 2009]
v Απλά αναφέρεται ότι «... επιτρέπεται η εγκατάσταση 
σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες 
όλων των κτιρίων και στους ακάλυπτους χώρους των 
οικοπέδων ...», ενώ για τον περιορισμό της οπτικής 
ρύπανσης «... προωθείται κατάλληλη προσαρμογή 
του κτιριοδομικού κανονισμού ...». n

Η Νέα Υόρκη επιδιώκει 
να προσελκύσει 900.000 
κατοίκους σε υφιστάμε-
νες αστικές συγκεντρώ-
σεις μέχρι το 2030. Κάτι 
τέτοιο εκτιμάται ότι θα 
έχει ως αποτέλεσμα την 
αποφυγή έκλυσης 15,6 
εκατ. τόνων CO2

Στο Λονδίνο το «Πρό-
γραμμα του δημάρχου για 
τις πράσινες κατοικίες» 
επιδοτεί την τοποθέ-
τηση μονώσεων, ενώ 
το «Πρόγραμμα για 
τον περιορισμό αέριων 
ρύπων» επιβάλει φόρο 
στα οχήματα με υψηλές 
εκπομπές CO2

Η υστέρηση της Ελλάδας 
δεν εντοπίζεται σε 
πολιτικές και ιδέες, όσο 
στο συντονισμό τους και 
στην πολιτική, κυρίως, 
βούληση για τη ρήξη 
με το παλαιό και για την 
ενσωμάτωση του νέου

Άμστερνταμ (http://www.flickr.com/photos/dutchamsterdam/122878490/
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«Η επιλογή των κατάλ-
ληλων φυτών για τις 

συνθήκες της Ελλάδας 
είναι καθοριστικές 

όταν προσπαθούμε να 
κατασκευάσουμε ένα 

πράσινο δώμα. Δεν 
έχει νόημα η φύτευση 

φυτών ή ειδών τα οποία 
να χρειάζονται μεγάλες 
ποσότητες νερού και να 

μην προσαρμόζονται 
εύκολα στο ξερικό κλίμα 

της Ελλάδας»  

«Η μικρή έκταση των δη-
μόσιων χώρων πρασίνου 
στον αστικό ιστό και η δι-

αρκής συρρίκνωση τους 
από άλλες λειτουργίες, 

καθιστά τα φυτεμένα 
δώματα έναν από τους λι-
γοστούς εναπομείναντες 

τρόπους επαναφοράς της 
βλάστησης στον αστικό 

χώρο»  

Τα «εντατικού τύπου» 
πράσινα δώματα, συνή-

θως δεν είναι εύκολο 
να τοποθετηθούν σε 

υπάρχοντα κτίρια, αλλά 
κυρίως σε νέες κατα-

σκευές.

Τα περισσότερα παλιά 
κτίρια, μπορούν να 

αντεπεξέλθουν στη 
διαμόρφωση ελαφρών 

«εκτατικού τύπου» 
πράσινων δωμάτων  

Η κατασκευή ενός φυτε-
μένου δώματος, παρά την 

οικονομική επιβάρυνση 
που μπορεί να έχει, 

είναι αποδεδειγμένο ότι 
μπορεί να συμβάλλει 

και να προσφέρει πολλά 
στα κτίρια και στο αστικό 

περιβάλλον των μεγα-
λουπόλεων.

Μέρος της «χαμένης» φύσης μπορούν να επα-
ναφέρουν στο πυκνοδομημένο περιβάλλον των 
σύγχρονων πόλεων τα πράσινα δώματα, βελτι-
ώνοντας το μικροκλίμα, μειώνοντας την ηχορύ-
πανση και την απορροή των ομβρίων υδάτων (το 
δεύτερο έως και κατά 90%) και δίνοντας κατα-
φύγιο στην τοπική χλωρίδα και πανίδα.  
Παράλληλα, τα πράσινα δώματα παρουσιάζουν 
αξιοσημείωτα οικονομικά και αισθητικά οφέλη, 
ενώ –σε αντίθεση με ό,τι πιστεύει η πλειοψηφία 
των πολιτών- το κόστος της δημιουργίας τους 
δεν είναι απαγορευτικό: ξεκινά από  5 ευρώ/τ.μ 
(για την τοποθέτηση γλαστρών και δίσκων) και 
φτάνει μέχρι τα 74-295 ευρώ/τ.μ, ανάλογα με τον 
τύπο και την κατασκευή του επιθυμητού κήπου.  
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επενδύουν ήδη στα 
πράσινα δώματα, δίνοντας σημαντικά κίνητρα 
στους ιδιώτες, με πρώτη διδάξασα τη Γερμανία 
(όπου τοποθετούνται περίπου 930.000 τ.μ πρά-
σινων οροφών ετησίως). Στη δε Σουηδία, όλα 
τα νέα κτίρια πρέπει να ξαναδημιουργήσουν το 
φυσικό χώρο που χρειάστηκαν για να χτιστούν, 
αυτή τη φορά …στην οροφή τους.  
Στην Ελλάδα, η ανάπτυξη φυτεμένων δωμάτων 
βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο, ενώ 
για τη διάδοσή της θα μπορούσαν να «επιστρα-
τευτούν» άμεσα οικονομικά κίνητρα, αλλά και η 
υποχρέωση φύτευσης συγκεκριμένου ποσοστού 
του δώματος σε νέα κτίρια. 

Η αυξημένη θερμοκρασία σε πυκνοδομημένες 
αστικές περιοχές σε σχέση με την αντίστοιχη των 
περιαστικών περιοχών, είναι ένα φαινόμενο που 
έχει παρατηρηθεί εδώ και έναν αιώνα σε όλες τις 

πόλεις και αποτελεί την πλέον φανερή από τις πε-
ριβαλλοντικές επιπτώσεις που προκαλεί η αστικο-
ποίηση. Η ένταση της θερμικής νησίδας, δηλαδή 
της διαφοράς θερμοκρασίας του περιβάλλοντος 
μεταξύ μιας πόλης και της γειτονικής της αγροτι-
κής περιοχής, με βάση τις υπάρχουσες μετρήσεις 
μπορεί να φτάσει έως και 15o C. 
Το φαινόμενο αυτό της θερμικής νησίδας έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στην ενεργειακή κατανά-
λωση των κτιρίων,  που αφορούν στην αύξηση της 
κατανάλωσης που απαιτείται για τον κλιματισμό 
των κτιρίων και στη μείωση των αναγκών θέρμαν-
σης των κτιρίων των αστικών περιοχών, ιδιαίτερα 
στον ευρωπαϊκό νότο. Στις μεγάλες πόλεις, ένας 
φαύλος κύκλος εγκαθίσταται επειδή τα θερμικά 
απόβλητα από τις κλιματιστικές μονάδες που χρη-
σιμοποιούνται για να ψύξουν τα κτίρια, ανεβάζουν 
τη θερμοκρασία της πόλης, η οποία τότε απαιτεί 
μεγαλύτερα ψυκτικά φορτία για τα κτίρια. Οι στέγες 
και τα δώματα είναι οι πιο εκτεθιμένες επιφάνειες 
σε μια πόλη, ειδικά κατά τη θερινή περίοδο. 
Η διατήρηση των δωμάτων σε χαμηλότερες θερ-
μοκρασίες, μειώνει το ψυκτικό φορτίο των κτιρί-
ων, ενώ παράλληλα ωφελεί και το μικροκλίμα της 
πόλης. Ένας από τους πλέον αποτελεσματικούς 
τρόπους για να γίνει αυτό είναι η φύτευση τους. 
Δυστυχώς, η σχεδόν παγκόσμια τάση στην κα-
τασκευή των κτιρίων έως σήμερα, είναι να μην 
υπάρχει πρόβλεψη φυτεμένου δώματος. Όμως το 
ενδιαφέρον για τα πράσινα δώματα κερδίζει έδα-
φος σε πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αμε-
ρικής, ως μια από τις λύσεις για την αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων που προκύ-
πτουν στις πόλεις, λόγω της δραματικής μείωσης 
των ελεύθερων επιφανειών του εδάφους και των 
επιφανειών πρασίνου.  

Ηλιακή ακτινοβολία που δέχεται ένα κτίριο σε γεω-
γραφικό πλάτος 40° (Ευμορφοπούλου, Αραβαντινός, 
1998) 

 Τι είναι ένα πράσινο δώμα 
«Τα πράσινα δώματα αποτελούνται από φυτά που 
αναπτύσσονται στα δώματα των κτιρίων και έτσι 
αντικαθιστούν την πράσινη επιφάνεια του εδά-
φους που καταστράφηκε όταν τα κτίρια κτίστη-
καν» (www.hrt.msu.edu) 
Ένα πράσινο δώμα αποτελείται από τρία επιμέ-
ρους τμήματα. Το δομικό τμήμα, το οποίο αποτε-
λεί το υπόβαθρο της κατασκευής, το κηπευτικό 
τμήμα το οποίο είναι ουσιαστικά ο κήπος της στέ-
γης και το φυτικό τμήμα το οποίο περιλαμβάνει 
τα φυτά. Τα τρία αυτά τμήματα μπορεί να είναι 
ανεξάρτητα και να αποτελούνται από τελείως δι-
αφορετικά υλικά και σύσταση, στην ουσία όμως 
εξαρτώνται άμεσα το ένα από το άλλο. 
 

Τύποι πράσινων δωμάτων 
Τα συστήματα φύτευσης που έχουν αναπτυχθεί 
ανάλογα με την αντοχή και τη στατική επάρκεια 
ενός κτιρίου, μπορούν να διαχωριστούν στους 
εξής τρεις τύπους: 
 

Εκτατικός τύπος 
Το σύστημα αυτό βρίσκει πολλές εφαρμογές, κυ-
ρίως στο εξωτερικό, σε μη προσβάσιμες στέγες 
κτιριακών εγκαταστάσεων, σε πρανή ή σε κτήρια 
τα οποία δεν είναι ικανά παρά να φέρουν ελαφρύ 
πρόσθετο φορτίο βλάστησης. Τα φυτά που επιλέ-
γονται είναι φυτά εδαφοκάλυψης και ποώδη και 
αναπτύσσονται σε μία λεπτή στρώση βλάστησης, 
συνήθως τοπικό γρασίδι και ποικιλία sedum, εί-
ναι ανθεκτικά στον άνεμο και στο ψύχος, με πολύ 
μικρό βάρος και τα οποία χρειάζονται ελάχιστη 
συντήρηση. Απαιτούνται μόνο 2,5-10 cm βάθος 
χώματος. 

Ημιεντατικός τύπος 
Το σύστημα αυτό μπορεί να εξασφαλίσει τη δημι-
ουργία ενός κήπου και ενός τοπίου, το οποίο θα 
έχει χρώμα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συ-
νήθως για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται φυτά 
εδαφοκάλυψης, χαμηλοί θάμνοι ή χλοοτάπητας, 
τα οποία χρειάζονται περιοδική συντήρηση και 
άρδευση. 

Εντατικός τύπος 
Πρόκειται για τον παραδοσιακό τύπο κήπου σε 
δώμα για τη διαμόρφωση του οποίου απαιτείται 
πολύ μεγαλύτερο φορτίο, τακτική συντήρηση και 
άρδευση και μπορεί να περιλάβει ποικιλία φυτών, 
θάμνων και δέντρων. Με αυτόν τον τύπο μπορούν 
να δημιουργηθούν κήποι με ψηλή βλάστηση, με 
στοιχεία νερού και να κατασκευαστούν μονοπάτια 
ή και αστικοί εξοπλισμοί. Το ελάχιστο βάθος χώ-
ματος που απαιτείται είναι 30 cm,  για την ανάπτυ-
ξη δένδρων και θάμνων. 
Τα βιομηχανικά κατασκευασμένα συστήματα πρά-
σινων δωμάτων κερδίζουν διαρκώς έδαφος στις 
ΗΠΑ και είναι πολύ διαδεδομένα στη Γερμανία 
και την Ευρώπη γενικά. Μπορούν να κατηγοριο-
ποιηθούν ως εξής: 
• Πλήρη συστήματα (complete systems) στα 
οποία όλα τα διαφορετικά μέρη τους, συμπερι-
λαμβανόμενης και της αδιάβροχης μεμβράνης, 
αποτελούν ένα σύστημα. 
• Διαμορφούμενα συστήματα (modular systems) 
τα οποία τοποθετούνται πάνω στο υπάρχον δώμα. 
Είναι στην ουσία «δίσκοι» που φέρουν βλάστηση 
φυτεμένη πριν τοποθετηθεί στο δώμα σε υλικό 
ανάπτυξης, οι οποίοι τοποθετούνται στο δώμα με 
στόχο την πλήρη κάλυψή του. Είναι διαθέσιμοι 
σε διαφορετικά πάχη υλικού ανάπτυξης το οποίο 
ποικίλει από 75χιλ. ως 300χιλ.

Δίσκοι με φυτεμένα φυτά πάνω σε εδαφικό μίγμα. 
(www. toronto.ca) 

Συναρμολογούμενο πράσινο δώμα εκτατικού τύπου, 
ΗΠΑ. (www.toronto.ca)

Σύσταση και δομή του υποστρώματος ανάλογα με το είδος του φυτικού υλικού (www.zinco.de) 

Διακύμανση θερμοκρασίας μεταξύ υπαίθρου και 
αστικού κέντρου
(www.learn.londonmet.ac.uk)

Kυριακή Πετρίδου, A, μέλος της ME Aρχιτεκτονικών 
θεμάτων
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ΤΕΥΧΟΣμάτων και στεγών, επιτυγχάνεται αισθητική ανα-
βάθμιση του περιβάλλοντος του αστικού χώρου, η 
εικόνα του οποίου, ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα τε-
λευταία χρόνια, είναι εξαιρετικά απογοητευτική.

n ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Μείωση κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη
Το πράσινο δώμα ενισχύει τη θερμομόνωση και 
μειώνει τις ενεργειακές απώλειες και τις θερμι-
κές ανταλλαγές με το περιβάλλον. Η θερμοχωρη-
τικότητα του φυτεμένου δώματος είναι ιδιαίτερα 
αυξημένη σε σχέση με αυτήν ενός συμβατικού 
δώματος, εξαιτίας της μεγάλης θερμικής μάζας 
των κηπευτικών στρώσεων.
Το καλοκαίρι τα φυτά παρέχουν πλήρη σκιασμό της 
επιφάνειας του δώματος, δεν επιτρέπουν τη διείσ-
δυση της ηλιακής ακτινοβολίας και εξασφαλίζουν 
με τον τρόπο αυτό τη μειωμένη θερμαντική επιβά-
ρυνση του κτιρίου. Με τη διαδικασία της εξατμισο-
διαπνοής, τα φυτά προσφέρουν ψυκτικά φορτία, τα 
οποία με τη σειρά τους παρέχουν δροσισμό.
Η εξοικονόμηση ενέργειας (πετρέλαιο το χειμώ-
να, air condition το καλοκαίρι) μπορεί να φτάσει 
το 30%. Έτσι μέσα σε λίγα χρόνια υπάρχει από-
σβεση της δαπάνης από την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, αλλά και συμβολή στη γενικότερη οικονο-
μία της χώρας.

n ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ  
Μείωση ηχορύπανσης
Στα πράσινα δώματα, ο συνδυασμός του χώματος, 
των φυτών και των παγιδευμένων στρωμάτων του 
αέρα λειτουργεί ως φίλτρο απομόνωσης του ήχου. 
Ένα φυτεμένο δώμα μπορεί να μειώσει την έντα-
ση του ήχου που αντανακλάται κατά 3 dB και να 
βελτιώσει την ηχομόνωση του κτιρίου κατά 8 dB.

Μείωση της απορροής των υδάτων
Τα φυτεμένα δώματα συμβάλλουν στη διαχείριση 
των ομβρίων υδάτων, ενώ ανάλογα με την κατα-
σκευή και τον τύπο, μπορούν να μειώσουν την 
απορροή των νερών της βροχής έως και 90%, 
με αποτέλεσμα την αποφόρτιση των δικτύων ομ-
βρίων των αστικών κέντρων και κατά συνέπεια 
τον έλεγχο των πλημμυρών. Σε πράσινο δώμα 
«εκτατικού τύπου», το ποσοστό κατακράτησης 
του νερού βροχόπτωσης κυμαίνεται περίπου στο 
50-60%. Στην αποχέτευση οδηγείται το 30%, ενώ 
το υπόλοιπο 70% αποθηκεύεται στο χώμα και στις 
αποστραγγιστικές στρώσεις, προσφέροντας θετι-
κά - μέσω της βραδείας εξάτμισης – στον κύκλο 
νερού, στο μικροκλίμα του κτιρίου και ευρύτερα 
στο κλίμα της περιοχής.

Δέσμευση σκόνης και ρύπων
Ένα μεγάλο ποσοστό των σωματιδίων της ατμό-
σφαιρας δεσμεύεται από το φύλλωμα των φυτών, 
λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως φίλτρο συ-
γκράτησης πολλών επιβλαβών συστατικών του 
αέρα. 10 m² επιφάνεια δώματος, φυτεμένη με 
χόρτο, μπορεί να καθαρίσει ποσότητα 2 kg ρύπων 
ετησίως. Στην περίπτωση των πράσινων δωμάτων, 
η βελτίωση της ποιότητας του αέρα του εξωτερι-
κού περιβάλλοντος επηρεάζει άμεσα και αυτή του 
εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων.

Βελτίωση του μικροκλίματος των αστικών πε-
ριοχών
Τα πράσινα δώματα αυξάνουν την υγρασία της 
ατμόσφαιρας και δροσίζουν. Τα φυτά με την ανα-
κλαστική τους ικανότητα και με τη διαδικασία της 
εξάτμισης και της διαπνοής, απορροφούν μεγά-
λες ποσότητες ηλιακής ακτινοβολίας, αποτρέπο-
ντας την ανάπτυξη υψηλών θερμοκρασιών στο 
αστικό περιβάλλον και συμβάλλοντας σημαντικά 
στη μείωση του φαινομένου της «αστικής θερ-
μικής νησίδας». Ακόμη εμπλουτίζουν την ατμό-
σφαιρα με οξυγόνο και την αποδεσμεύουν από 
το διοξείδιο του άνθρακα με τη διαδικασία της 
φωτοσύνθεσης.

Φυσικό καταφύγιο για την τοπική πανίδα και 
χλωρίδα
Με την κατασκευή κήπων στα δώματα και την 
επαναφορά της «χαμένης» φύσης μέσα στο πυ-
κνοδομημένο περιβάλλον των αστικών κέντρων, 
είναι δυνατόν να πολλαπλασιαστούν πολλά είδη 
χλωρίδας και πανίδας, τα οποία στη στάθμη του 
εδάφους δεν μπορούσαν να αναπτυχθούν.

Χρήση ανακυκλωμένων υλικών
Πολλά από τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την 
κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων μπορεί να 
είναι ανακυκλωμένα, ενώ άλλα μπορούν να ανα-
κυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν.

Επανάκτηση περιοχών πρασίνου
Η μικρή έκταση των δημόσιων χώρων πρασίνου στον 
αστικό ιστό και η διαρκής συρρίκνωση τους από άλ-
λες λειτουργίες, καθιστά τα φυτεμένα δώματα έναν 
από τους λιγοστούς εναπομείναντες τρόπους επανα-
φοράς της βλάστησης στον αστικό χώρο.

n ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ
Αξιοποίηση χώρου
Με τη δημιουργία βατών φυτεμένων δωμάτων 
μπορούν να αξιοποιηθούν πολλοί ανεκμετάλ-
λευτοι χώροι, οι οποίοι σήμερα μόνο αισθητική 
υποβάθμιση «προσφέρουν» στο δομημένο πε-
ριβάλλον και να παρέχουν μέρη για ψυχαγωγία, 
χαλάρωση και κοινωνικοποίηση.

Πλεονεκτήματα αισθητικά
Τα φυτεμένα δώματα ομορφαίνουν τα κτίρια και 
τις γειτονιές. Με την κατασκευή πράσινων δω-

• Προκαλλιεργημένοι - φυτεμένοι τάπητες (pre-
cultivated vegetation blankets), οι οποίοι απο-
τελούνται από ένα μέσο ανάπτυξης και φυτά. Οι 
τάπητες αυτοί απλώνονται πάνω στο υπάρχον 
σύστημα του δώματος. Οπωσδήποτε απαιτούνται 
αποστραγγιστικό στρώμα και φράγμα ριζών.

Επιλογή των φυτών ενός πράσινου δώματος  
Η επιλογή των φυτών και του αρδευτικού συστή-
ματος πρέπει να γίνεται με βάση τις εκάστοτε 
ανάγκες λαμβάνοντας αρχικά υπ’ όψιν τον τύπο 
του πράσινου δώματος (εκτατικός, εντατικός), 
την ευχέρεια συντήρησης και τις κλιματολογικές 
συνθήκες. Η θέση του κήπου και συγκεκριμένα 
ο προσανατολισμός, το ύψος του από το φυσικό 
έδαφος και οι πιέσεις που δέχεται από τους ανέ-
μους, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο για την επι-
λογή των φυτών. 
Η επιλογή των κατάλληλων φυτών για τις συν-
θήκες της Ελλάδας είναι καθοριστικές όταν 
προσπαθούμε να κατασκευάσουμε ένα πράσινο 
δώμα. Δεν έχει νόημα η φύτευση φυτών ή ειδών 
τα οποία χρειάζονται μεγάλες ποσότητες νερού 
και δεν προσαρμόζονται εύκολα στο ξερικό κλίμα 
της Ελλάδας.  
Η χρήση ενδημικών φυτών για τη δημιουργία 
Μεσογειακών κήπων που φυτεύονται με είδη τα 
οποία είτε αναπτύσσονται αυτοφυώς (π.χ. πικρο-
δάφνη, βιβούρνο, γεράνι, γαρίφαλο, βολβώδη, 
αρωματικά κ.α.), ή είναι προσαρμοσμένα στις 
συνθήκες αυτές, είναι η λύση στο πρόβλημα της 
ξηρασίας και της διαχείρισης νερού τους κα-
λοκαιρινούς μήνες. Οι Μεσογειακοί κήποι είναι 
εναρμονισμένοι με το υπόλοιπο φυσικό περιβάλ-
λον και μοιάζουν οικείοι για όλους εμάς που με-
γαλώσαμε σε αυτό.  

Πράσινα δώματα σε νέες κατασκευές και υφι-
στάμενα κτίρια 
Η κατασκευή πράσινου δώματος στο δώμα ενός 
κτιρίου προϋποθέτει πρόσθετα φορτία, τα οποία 
σε μια νέα κατασκευή μπορούν να υπολογισθούν 
και ενταχθούν εύκολα και με μικρότερο κόστος 
από την περίπτωση κατασκευής πράσινου δώ-
ματος σε υπάρχον κτίριο παλιάς κατασκευής, μη 
υπολογισμένου στα συγκεκριμένα νέα πρόσθετα 
φορτία.      
Το βρεγμένο χώμα ζυγίζει περίπου 1,6 kg /m³. 
Ένα κοινό δώμα υπολογίζεται να δεχθεί βάρος 150 
– 200 kg /m² (μη υπολογίζοντας το βάρος χιονιού). 
Αν ως στρώμα φύτευσης χρησιμοποιηθεί χώμα, το 
ελάχιστο βάθος για βλάστηση είναι 8 cm.  
Ένας αποδεκτός κήπος σε δώμα ή μπαλκόνι σχε-
διάζεται για να φέρει βάρος 500 kg / m², που αντι-
στοιχεί περίπου σε 30 cm βάθος χώματος.  
Ένα πράσινο δώμα «εκτατικού τύπου» είναι κατά 
πολύ ελαφρύτερο απ’ ότι ένα αντίστοιχο «εντα-
τικού τύπου», με την ελαφρότερη εκδοχή - ένα 
δώμα με χλόη – να έχει βάρος 55 kg /m², περι-
λαμβάνοντας υπόστρωμα, βάθους 6 cm.  
Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα 
«εντατικού τύπου» πράσινα δώματα, συνήθως δεν 
είναι εύκολο να τοποθετηθούν σε υπάρχοντα κτίρια, 
αλλά κυρίως σε νέες κατασκευές. Ωστόσο, όπως 
τονίζουν οι ειδικοί, τα περισσότερα παλιά κτίρια, 
μπορούν να αντεπεξέλθουν στην διαμόρφωση ελα-
φρών «εκτατικού τύπου» πράσινων δωμάτων. 
 

Λογικό κόστος 
Το κόστος μετατροπής ενός συμβατικού δώμα-
τος σε «πράσινο δώμα» δεν είναι απαγορευτικό. 
Διαμορφώνεται από 5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέ-
τρο (με την τοποθέτηση γλαστρών ή δίσκων) και 
φθάνει στα 74 – 295 € / τ.μ. κάτοψης ανάλογα με 
την κατασκευή και τον τύπο του κήπου που θέλει 
να φτιάξει κανείς. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται 
έχουν χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 10 ετών, και οι 
ποικιλίες των φυτών είναι συνήθως έτσι επιλεγ-
μένες, ώστε να μην έχουν μεγάλες ανάγκες νερού, 
με αποτέλεσμα το κόστος συντήρησης να διατη-
ρείται σε χαμηλά επίπεδα. 
 

Γιατί πράσινα δώματα; 
Η κατασκευή ενός φυτεμένου δώματος, παρά 
την οικονομική επιβάρυνση που μπορεί να έχει, 
είναι αποδεδειγμένο ότι μπορεί να συμβάλλει και 
να προσφέρει πολλά τόσο στα κτίρια όσο και στο 
αστικό περιβάλλον των μεγαλουπόλεων. 
 

1. Φυτά
2. Στρώση χώματος φύτευσης. 
έχει πάχος από 10 - 90 εκ., 
αναλόγως του τύπου του κήπου 
και των φυτών που θα αναπτυ-
χθούν.
3. Διαχωριστικό φίλτρο συ-
γκράτησης χώματος.
4 Αποστραγγιστική - αποθη-
κευτική στρώση. Έχει πάχος 
από 5 - 25εκ., αναλόγως του 
τύπου του κήπου.
5. Μεμβράνη προστασίας από 
τη διείσδυση των ριζών.
6. Στεγανοποιητική στρώση. 
Αποτελείται από ασφαλτικές 
μεμβράνες (ασφαλτόπανα) που 
επικολλόνται επάνω σε σταθερό 
υπόστρωμα ή απο συνθετικές 

μεμβράνες που απλώς τοποθετούνται και κολιούνται μόνο μεταξύ τους.
7. Ελαφρόδεμα ή γαρμπιλοσκυρόδεμα. Χρησιμεύει ως στρώση κλίσεων και ως 
σταθερό υπόστρωμα για την συγκόλληση των ασφαλτοπάνων. Δεν είναι πάντοτε 
απαραίτητη, ιδίως αν η στεγανοποιητική στρώση αποτελείται από συνθετικά φύλλα.
8. Θερμομονωτική στρώση, 5εκ., 
9. Φράγμα υδρατμών
10. Φέρουσα πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 
11. Οροφοκονίαμα

Τομή πράσινου δώματος (Μιχαλάκη, 2007)
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Κατασκευαστικές λεπτομέρειες

Φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου (www.zinco.de) 

Φυτεμένα δώματα ημιεντατικού τύπου σε Καναδά και Ιαπωνία, (www.zinco.de)

Φυτεμένα δώματα εντατικού τύπου στην Αθήνα, (www.zinco.de)
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Μήτκας Περικλής, Η,  πρόεδρος της ΜΕ Δικτύων και 
Τηλεματικής, Γκουντής Βασίλης, Η

Οικονομικά κίνητρα και πληροφορίες πραγματι-
κού χρόνου, για τη συμμετοχή τους στην αποδοτι-
κή λειτουργία του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας 
δίνουν στους καταναλωτές τα λεγόμενα “έξυπνα” 
δίκτυα, προς όφελος του περιβάλλοντος και του 
οικογενειακού προϋπολογισμού. 
Στη γεωγραφική γειτονιά μας, η ιταλική ENEL 
εγκατέστησε ήδη πάνω από 27 εκατομμύρια 
“έξυπνους” μετρητές (ΑΜΙ), στο πλαίσιο πιλο-
τικού προγράμματος, ενώ στην Ελλάδα, η ΔΕΗ 
αναμένεται να προκηρύξει σύντομα (Αύγουστος 
2009) την προμήθεια 60.000 τέτοιων συσκευών, 
που θα εγκατασταθούν σε μεγάλους καταναλω-
τές χαμηλής τάσης.

n Υφιστάμενη Κατάσταση
Τις τελευταίες δεκαετίες, τα Συστήματα Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΣΗΕ) έχουν εξελιχθεί σε εξεζητημένες 
και πολύπλοκες δομές. Η δε βασική ιεραρχική 
τους δομή είναι συγκεντρωτική, με τους διαχειρι-
στές των δικτύων στο κέντρο της πληροφοριακής 
ροής και τους καταναλωτές ουσιαστικά αποκομμέ-
νους από τη ροή της πληροφορίας σχετικά με την 
κατάσταση του δικτύου (Εικ 1). Υπό αυτή την έννοια, 
η κεντρική αρχιτεκτονική δε διαφέρει σημαντικά 
από το σχεδιασμό του Nikola Tesla για τα δίκτυα 
εναλλασσόμενου ρεύματος (1888).
 Η δομή αυτή κατάφερε να εξασφαλίσει αξιόπιστα 
(άνω του 99,9%) δίκτυα και ικανοποιητικές παρο-
χές στους καταναλωτές. Έχοντας όμως αποκόψει 
τον καταναλωτή από την πληροφοριακή ροή δεν 
κατάφερε ποτέ να απαλλαχθεί από τα δύο θεμελι-
ώδη προβλήματα της ηλεκτρικής κατανάλωσης: 
• Μεγάλη βραχυχρόνια ανελαστικότητα της κατα-
νάλωσης   
• Αδυναμία μερικού περιορισμού της κατανάλωσης   
Η ανελαστικότητα οφείλεται στη μη έκθεση του 
καταναλωτή στην πληροφορία κατάστασης του συ-
στήματος. Παρότι το σύστημα μπορεί να βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση με τιμές σε υψηλά επίπεδα 
και φορτίσεις κοντά στα λειτουργικά όρια, ο κατανα-
λωτής, που θα μπορούσε εύκολα να συμβάλλει στον 
περιορισμό των προβλημάτων μειώνοντας ή μετα-
θέτοντας την κατανάλωσή του, δεν έχει την πληρο-
φόρηση, τη δυνατότητα και το οικονομικό κίνητρο 
για να αντιδράσει προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Στην κορυφή της ιεραρχικής δομής, οι διαχειρι-
στές των δικτύων δεν μπορούν να περιορίσουν την 
κατανάλωση κάποιου καταναλωτή, όποιες και αν 
είναι οι δηλωθείσες ποσότητες κατανάλωσης ή οι 
συμβατικές υποχρεώσεις του. Οι μόνες τους επι-
λογές σε περιπτώσεις ανάγκης είναι: α) να ανε-
χθούν την αυξημένη κατανάλωση (ενδεχομένως 
με επακόλουθη επιβολή προστίμου) ή, β) να προ-
χωρήσουν σε απόρριψη φορτίου (Load shedding) 
αποκόπτοντας τον καταναλωτή από το δίκτυο. 

n Η έννοια των έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής 
ενέργειας
Στα έξυπνα δίκτυα ενέργειας, ο καταναλωτής εί-
ναι ενεργό μέλος της αγοράς. Εκτίθεται σε πλη-
ροφόρηση πραγματικού χρόνου σχετικά με την 
κατάσταση του δικτύου και λαμβάνει οικονομικά 
κίνητρα για να συνεισφέρει στην αποδοτική λει-
τουργία του συστήματος τροποποιώντας την κατα-
νάλωσή του σύμφωνα με τις δυνατότητες και τις 
προτιμήσεις του (Εικ. 2).

Ενίσχυση της διάρκειας ζωής της κατασκευής 
του δώματος
Το φυτεμένο δώμα προστατεύει τα υποκείμενα 
μονωτικά υλικά από φθορές που θα προκαλούσε 
η έκθεση τους στον ήλιο, στην υπεριώδη ακτινο-
βολία και στις μεγάλες αυξομειώσεις της θερμο-
κρασίας, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τη διάρ-
κεια ζωής τους.

Αύξηση της αξίας της ιδιοκτησίας
Αναμφίβολα, τα φυτεμένα δώματα εκτός από τα 
κοινωνικά, κατασκευαστικά, ενεργειακά, περι-
βαλλοντικά και αισθητικά οφέλη που προσφέ-
ρουν, αποτελούν στοιχεία υψηλής ποιότητας και 
προσδίδουν στο κτίριο ιδιαίτερη αξία και κέρδος.

Η διεθνής εμπειρία 
Η Γερμανία είναι η πρώτη στον κόσμο σε κάλυ-
ψη ταρατσών τοποθετώντας περίπου 930.000 
τ.μ. πράσινες οροφές τον χρόνο. Τα αίτια αυτής 
της  μεγάλης  διάδοσης είναι η  υποστηρικτική 
νομοθεσία της κεντρικής και των τοπικών κυ-
βερνήσεων, με την επιδότηση για την κατασκευή 
κάθε ενός τ.μ. πράσινου δώματος.  Στη Στουτγάρ-
δη και στο Μανχάϊμ, ψηφίστηκε τοπικός νόμος, 
που απαιτεί την εγκατάσταση πράσινου δώματος 
σε κάθε οριζόντια οροφή - δώμα βιομηχανικού 
κτιρίου. Το κίνητρο από την τοπική κυβέρνηση για 
εφαρμογή πράσινων δωμάτων ήταν το επίδομα, 
συνδεόμενο με αποδεικνυόμενη ποιοτική και πο-
σοτική διαχείριση της καταιγίδας.     

Στη Σουηδία όλα τα νέα κτίρια  ξαναφτιάχνουν τον  
χώρο που χρειάστηκαν να κτιστούν, στις οροφές. 
Ακόμη από τα παλιά κτίρια ζητούνται να καλύψουν  
το 20% της οροφής.   
Στη Βιέννη, προβλέπουν επιδοτήσεις και παροχές 
για την εγκατάσταση πράσινων οροφών-δωμάτων 
σε τρία στάδια του προγράμματος: σχεδιασμός, 
εγκατάσταση και τρία χρόνια μετά την εγκατάστα-
ση, για τη διασφάλιση της σωστής συντήρησης - 
υποστήριξης και λειτουργίας.  
Η πολιτεία του Maryland και οι πόλεις Portland, 
Oregon και Seattle προσφέρουν μείωση της δη-
μοτικής φορολογίας για εγκατάσταση πράσινης 
οροφής. Τα Δημαρχεία των πόλεων του Σικάγο,  
της Atlanta, του Τορόντο έχουν κήπους στις ορο-
φές τους λειτουργώντας ως πρότυπα.  
Στο εξωτερικό υπάρχουν προγράμματα με τίτλους 
«Πράσινες οροφές για υγιείς πόλεις», «Οροφές 
άγριας πανίδας» , «Μια δροσερή οροφή σε μια ζε-
στή πόλη» με στόχο την ανάπτυξη ενός τομέα που 
ανοίγει νέους ορίζοντες για έρευνα, απασχόληση, 
περιβαλλοντικά και οικονομικά  ευεργετήματα.  
 

Αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής και των 
προγραμμάτων παροχών στην Ευρώπη, είναι η 
ανάπτυξη μιας νέας βιομηχανίας για προμηθευ-
τές φυτών και υλικών, ειδικών στις στεγανοποι-
ήσεις, συνεργείων εγκαταστατών και συντηρητών 
κ.α.  Στη Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία, Νορβηγία, 
Ελβετία και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, τα πράσινα 
δώματα έχουν καταστεί ένα αποδεκτό, ιδιαίτερο 
χαρακτηριστικό για τον αστικό σχεδιασμό. 
 

Στην Ελλάδα 
Η ανάπτυξη των φυτεμένων δωμάτων στην Ελ-
λάδα βρίσκεται ακόμη σε πολύ αρχικό στάδιο. 
Τα μελετητικά γραφεία και οι επιστήμονες που 
ασχολούνται με τη βιοκλιματική  αρχιτεκτονική, 
την οικολογική δόμηση και τον ενεργειακό σχεδι-
ασμό είναι λίγοι, σε αντίθεση  με την πλειονότητα 
των γραφείων που σχεδιάζουν συμβατικές κατα-
σκευές. 
Από τα 4 εκατομμύρια κτίρια που υπάρχουν σή-
μερα στη χώρα, τα 3 είναι κτίρια κατοικίας και το 
85% αυτών είναι κατασκευασμένα πριν από το 
1985, ημερομηνία  που εφαρμόστηκε ο Κανονι-
σμός Θερμομόνωσης. Έτσι λοιπόν, τα περισσό-
τερα ελληνικά κτίρια να είναι απροστάτευτα, δεν 
έχουν θερμική προστασία και επομένως κατανα-
λώνουν υπερβολικά μεγάλα ποσά ενέργειας για 
θέρμανση και ψύξη.  
Εξαιτίας της κακής ποιότητας των κατασκευών, 
της αυθαίρετης και άναρχης δόμησης, των δα-
σικών καταπατήσεων και του περιορισμού των 
ελεύθερων χώρων πρασίνου, παρουσιάζονται 
πολύ σοβαρά προβλήματα στην ποιότητα του 
αέρα, παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας εξ 
αιτίας των αντανακλάσεων της ηλιακής ακτινοβο-
λίας, υποβάθμιση του μικροκλίματος και σημαντι-
κή αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 
Οι πολιτικές και οι δράσεις, για τη διάδοση και την 
προβολή της πρακτικής της φύτευσης των δωμά-
των στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι: 
• Η θέσπιση άμεσων οικονομικών κινήτρων για 
τους ιδιώτες. 
• Η υποχρεωτική φύτευση συγκεκριμένου ποσο-
στού της επιφάνειας του δώματος σε νέες κτιρια-
κές κατασκευές,  ανάλογα με την περιοχή και τις 
κλιματικές συνθήκες (μέσω της προσθήκης σχε-
τικής οδηγίας στον Οικοδομικό Κανονισμό). 
• Η διαμόρφωση πράσινων δωμάτων σε όλα τα 
δημόσια κτίρια ιδιαίτερα στα εκπαιδευτικά κτίρια 
(σχολεία, πανεπιστήμια), τα οποία θα λειτουργή-
σουν εκπαιδευτικά για τους νέους και παραδειγ-
ματικά για όλους τους πολίτες, μέσω της πολλα-
πλότητας λύσεων και χρήσεων τους. 
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Στα έξυπνα δίκτυα 
ενέργειας, ο καταναλω-
τής είναι ενεργό μέλος 
της αγοράς και λαμβάνει 
οικονομικά κίνητρα για 
να συνεισφέρει στην 
αποδοτική λειτουργία του 
συστήματος

Στα επόμενα χρόνια η 
συντριπτική πλειοψηφία 
των ενεργοβόρων ηλε-
κτρικών συσκευών θα 
διαθέτει έξυπνες κάρτες 
που θα επιτρέπουν την 
παραμετροποίηση τους 
και την επικοινωνία με 
άλλες έξυπνες συσκευές

Πολύ σύντομα, οι έξυ-
πνες συσκευές θα είναι 
σε θέση να προγραμμα-
τίζουν συντονισμένα τη 
λειτουργία τους σύμφω-
να με τις προτιμήσεις των 
ιδιοκτητών τους 

Οι έξυπνες συσκευές 
θα διαθέτουν ευφυείς 
πράκτορες λογισμικού 
που θα συναλλάσσο-
νται αυτόματα στην 
αγορά επιτυγχάνοντας τα 
μέγιστα οφέλη για τους 
καταναλωτές.  

Η μείωση της περιττής 
κατανάλωσης και η 
ενεργειακή εξοικονό-
μηση είναι μακράν οι 
αποδοτικότερες και 
φιλικότερες προς το 
περιβάλλον …ΑΠΕ

n Η συμπεριφορά του καταναλωτή: διακριτική 
μεταχείριση …συσκευών
Οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχουν 
την ίδια αντιμετώπιση σχετικά με όλες τις συ-
σκευές τους. Για παράδειγμα, ένας οικιακός κα-
ταναλωτής ενδέχεται να μην επιθυμεί οποιαδή-
ποτε διακοπή στην εγκατάσταση φωτισμού του, να 
είναι όμως διατεθειμένος να μεταθέσει (με το κα-
τάλληλο κίνητρο) τη χρήση του θερμοσίφωνά του 
για μερικές ώρες. Ένας βιομηχανικός καταναλω-
τής θα προτιμούσε, αν είχε τη δυνατότητα και την 
πληροφόρηση, να διακόψει μία από τις γραμμές 
παραγωγής του κατά τη διάρκεια μιας κρίσιμης 
κατάστασης παρά να ρισκάρει ενδεχόμενη υπερ-
φόρτιση του τοπικού συστήματος διανομής και 
πιθανή απώλεια τροφοδοσίας. Ένας ιδιοκτήτης 
εμπορικού πολυκαταστήματος ενδεχομένως θα 
προτιμούσε να μεταθέσει τη λειτουργία των εγκα-
ταστάσεων μεταφοράς εμπορευμάτων, εξασφαλί-
ζοντας τα κρισιμότερα φορτία του (π.χ. φωτισμός 
και κλιματισμός του χώρου πελατών) . 
Προτιμήσεις όπως οι παραπάνω μπορεί να εκ-
φράζονται με διαφορετικούς τρόπους κατά περί-
πτωση, συγκλίνουν όμως στο γεγονός ότι οι κατα-
ναλωτές μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά 
στη λειτουργία των ΣΗΕ.

n Ο εξοπλισμός: «έξυπνες» κάρτες ενόψει 
Προφανώς, δε θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει 
κανείς ότι οι καταναλωτές, ειδικά οι οικιακοί, θα 
παρακολουθούν διαρκώς την κατάσταση του συ-
στήματος, ώστε να αντιδρούν στα οικονομικά σή-
ματα από τους διαχειριστές ή τους προμηθευτές 
τους. Είναι κατά συνέπεια απαραίτητο, η διαδικα-
σία συμμετοχής του καταναλωτή να είναι εύκολη, 
συνεπής και αυτοματοποιημένη σε βαθμό που 
το μόνο που θα απαιτείται από τον καταναλωτή 
θα είναι να αποτυπώσει τις προτιμήσεις του στις 
ρυθμίσεις των έξυπνων συσκευών του. 
Στον τομέα των έξυπνων ηλεκτρικών συσκευών 
και μετρητών, η έρευνα προχωρά ταχύτητα με 
αποτέλεσμα να αναπτύσσονται διαρκώς νέα προϊ-
όντα που εισέρχονται στην αγορά. 
Αναμένεται ότι, στα επόμενα χρόνια, η συντρι-
πτική πλειοψηφία των ενεργοβόρων ηλεκτρικών 
συσκευών θα διαθέτει έξυπνες κάρτες που θα 
επιτρέπουν την παραμετροποίηση τους και την 
επικοινωνία με άλλες έξυπνες συσκευές, ελε-
γκτές και μετρητές. 
Οι από καιρού αναπτυσσόμενες υλοποιήσεις των 
έξυπνων σπιτιών και κτιρίων με αυτόματη διαχείριση 
(π.χ. μέσω Building Management Systems) έχουν 
συνεισφέρει στην προώθηση της αυτοματοποίησης 
και της έξυπνης λειτουργίας των συσκευών.
Από την πλευρά των διαχειριστών των δικτύ-
ων ενέργειας, τα τελευταία χρόνια προωθείται 
η χρήση ψηφιακών, έξυπνων μετρητών που θα 
μπορούν να επικοινωνούν σε πραγματικό χρόνο 
με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μετρητές 
αυτοί, είτε αυτοί χαρακτηρίζονται ως έξυπνοι μετρη-
τές (smart meters) είτε ως AMI (Advanced Metering 
Infrastructure), αποσκοπούν στην ενεργή συμμετοχή 
του καταναλωτή στα δρώμενα της αγοράς ηλεκτρισμού.
Εκτιμάται ότι, πολύ σύντομα, οι έξυπνες συσκευές 
θα είναι σε θέση να προγραμματίζουν συντονισμέ-

να τη λειτουργία τους σύμφωνα με τις προτιμήσεις 
των ιδιοκτητών τους και θα διαθέτουν ευφυείς 
πράκτορες λογισμικού που θα συναλλάσσονται 
αυτόματα στην αγορά επιτυγχάνοντας τα μέγιστα 
οφέλη για τους καταναλωτές.      
Τα τεχνο-οικονομικά πλεονεκτήματα
Η μεταμόρφωση των παραδοσιακών ΣΗΕ σε έξυ-
πνα δίκτυα ενέργειας αναμένεται να προσφέρει 
μια πληθώρα καθαρά τεχνοοικονομικών πλεονε-
κτημάτων τα οποία συνοψίζονται στα ακόλουθα:
• Αύξηση της ευελιξίας, βελτίωση της λειτουργί-
ας και της αξιοπιστίας του συστήματος
• Μείωση κόστους συντήρησης συστήματος
• Μείωση κόστους μέτρησης και επισκευής
• Μείωση απαιτούμενης εγκατεστημένης ισχύος 
των μονάδων παραγωγής
• Μείωση συνολικού κόστους παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας
• Μείωση οριακής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας
• Περιορισμός ζημιών από απορρίψεις φορτίων

n Η κοινωνική & οικολογική διάσταση
Πέρα των παραπάνω, πολύ σημαντικά είναι και τα 
αναμενόμενα κοινωνικά & οικολογικά οφέλη της 
μετάβασης σε έξυπνα δίκτυα ενέργειας: 

• Αύξηση της κοινωνικής επίγνωσης απέναντι 
στην κατανάλωση ενέργειας
Η ενέργεια είναι ένας πεπερασμένος πόρος. Πα-
ρόλα αυτά, συχνά οι καταναλωτές αγνοούν ή αδι-
αφορούν για το επίπεδο της κατανάλωσής τους. 
Έχει δειχθεί μέσω ερευνητικών προγραμμάτων 
(SAVE–1, BeAware) ότι η απλή γνώση – ενημέ-
ρωση σχετικά με το επίπεδο της κατανάλωσης 
συμβάλλει στην κοινωνική ευαισθησία και αρκεί 
ώστε να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας. 

• Μείωση της περιττής κατανάλωσης 
Ένα σημαντικό τμήμα της ηλεκτρικής κατανάλω-
σης είναι εντελώς περιττό (Ξεχασμένα φωτιστικά, 
συσκευές σε κατάσταση αναμονής, κτλ) και θα 
μπορούσε εύκολα να αποφευχθεί μέσω κατάλ-
ληλης αυτοματοποίησης. Η μείωση της περιττής 
κατανάλωσης και η ενεργειακή εξοικονόμηση 
είναι μακράν οι αποδοτικότερες και φιλικότερες 
προς το περιβάλλον μορφές Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ).  

• Αύξηση της επιρροής των καταναλωτών στην 
αγορά
Στο πλαίσιο των έξυπνων δικτύων ενέργειας, οι 
καταναλωτές μπορούν εύκολα να επιλέγουν τον 
προμηθευτή τους, να διεκδικούν καλύτερες πα-
ροχές υπηρεσιών και χαμηλότερες χρεώσεις και 
να ενισχύουν τους παραγωγούς πράσινης ενέρ-
γειας. Μπορούν επίσης να δημιουργούν ομάδες 
διεκδικώντας αποδοτικότερα τις επιθυμίες τους, 
στοχεύοντας σε αποδοτικότερα συστήματα, μειω-
μένους ρύπους, καθαρότερο περιβάλλον και ποι-
οτικότερη ζωή.

• Διευκόλυνση της εισαγωγής της διανεμημένης 
παραγωγής 
Τα έξυπνα δίκτυα ενέργειας δημιουργούν τις υπο-

δομές για την εύκολη ενσωμάτωση και άνθιση της 
διανεμημένης παραγωγής (παραγωγή που βρί-
σκεται κοντά στο χώρο κατανάλωσης). Σε αντίθε-
ση με τις κλασσικές μεγάλες μονάδες παραγωγής 
με εγκατεστημένη ισχύ εκατοντάδων – χιλιάδων 
MW, που βρίσκονται μακριά από την κατανάλω-
ση με αποτέλεσμα ποσοστό κοντά στο 10% της 
ηλεκτρικής ενέργειας να χάνεται με τη μορφή 
απωλειών μεταφοράς, η διανεμημένη παραγωγή 
εξασφαλίζει των περιορισμό των συνολικών απω-
λειών ενέργειας του συστήματος. 

• Αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στην ενεργει-
ακή παραγωγή.  
Ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα των ΑΠΕ που 
θέτει άνω όριο στην ποσοστιαία συμμετοχή τους 
στην ενεργειακή παραγωγή είναι η μεγάλη στοχα-
στικότητα της παραγωγής τους. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις, η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ εμ-
φανίζει τεράστια ευαισθησία ως προς τα καιρικά 
φαινόμενα (π.χ. ηλιοφάνεια, ένταση ανέμων κτλ), 
σε αντίθεση με τις συμβατικές θερμικές μονάδες 
των οποίων η έξοδος μπορεί (πλην των σχετικά 
σπάνιων περιπτώσεων μη προγραμματισμένων 
διακοπών) να προσδιορισθεί με ακρίβεια. 
Η αβεβαιότητα σχετικά με την παραγωγή από 
ΑΠΕ, σε συνδυασμό με τα προαναφερθέντα θεμε-
λιώδη προβλήματα της ηλεκτρικής κατανάλωσης 
(ανελαστκότητα, αδυναμία περιορισμού) και την 
απαίτηση για ευστάθεια και μεγάλους βαθμούς 
αξιοπιστίας, έχει οδηγήσει σε ένα τεχνικό άνω 
όριο συμμετοχής των ΑΠΕ, το οποίο προσδιο-
ρίζεται συνήθως σε 20%-30%. Η μετάβαση των 
ΣΗΕ στα έξυπνα δίκτυα ενέργειας θα βελτιώσει 
σημαντικά την ευελιξία και την ευστάθειά τους με 
άμεσο αποτέλεσμα τη δυνατότητα ενσωμάτωσης 
περισσότερης παραγωγής από ΑΠΕ.

• Περιορισμός της εγκατεστημένης ισχύος των 
συμβατικών μονάδων παραγωγής 
Η αύξηση της ευελιξίας των ΣΗΕ παρουσία ελα-
στικότερης ζήτησης θα περιορίσει τις απαιτήσεις 
εφεδρείας (στρεφόμενης και μη). Σε συνδυασμό με  
την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στην ενεργειακή 
παραγωγή, είναι πλέον εφικτός ο περιορισμός της 
απαιτούμενης εγκατεστημένης ισχύος των συμβατι-
κών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

n Πιλοτικά προγράμματα
Το γνωστικό αντικείμενο των έξυπνων δικτύων 
ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται παγκοσμίως σε 
έξαρση ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες δηλώσεις 
του νέου Προέδρου των ΗΠΑ για γενναία χρημα-
τοδότηση σχετικών προγραμμάτων και τη δεδη-
λωμένη πολιτική στήριξής τους από την ΕΕ. Πολ-
λές εταιρίες ηλεκτρισμού αναπτύσσουν πιλοτικά 
προγράμματα. Το μεγαλύτερο εξ’αυτών είναι της 
ιταλικής ENEL η οποία εγκατέστησε πάνω από 27 
εκατομμύρια μετρητές AMI. Στην πατρίδα μας, η 
ΔΕΗ αναμένεται να προκηρύξει σύντομα (Αύγου-
στος 2009) την προμήθεια 60000 έξυπνων με-
τρητών AMI που θα εγκατασταθούν σε μεγάλους 
καταναλωτές χαμηλής τάσης. n 

Εικόνα 2. Έξυπνα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας –
Η πληροφορία ρέει αμ-
φίδρομα ανάμεσα σε 
όλους τους συμμετέχο-
ντες

Εικόνα 1. Παραδοσιακή 
Δομή Συστήματος Ηλε-
κτρικής Ενέργειας –
Οι διαχειριστές στο κέ-
ντρο της πληροφοριακής 
ροής & οι καταναλωτές 
αποκομμένοι από αυτή.

1

2
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ΤΕΥΧΟΣ

Eπιμέλεια: Aλεξάνδρα Γούτα

Από τα δέντρα μέχρι τη θάλασσα και από τα βουνά 
μέχρι τις πεδιάδες, τα πάντα στην αρχαία Ελλάδα 
ήταν πλήρη Θεών και θεοτήτων. Αυτή ακριβώς η 
θεοποίηση της φύσης –στο πλαίσιο της οποίας ο 
άνθρωπος ήταν ένα ακόμη πλάσμα της και όχι ο 
απόλυτος…δικαιούχος της εκμετάλλευσης του 
φυσικού περιβάλλοντος- ενέπνευσε στους αρ-
χαίους Έλληνες το σεβασμό και την προστασία 
της χλωρίδας και της πανίδας. 
Την αρχαία θρησκεία «σιγοντάρισε» η μυθολο-
γία: τα δάση γέμισαν Δρυάδες-Αμαδρυάδες και 
οι θάλασσες Νηρηίδες, ενώ ο ανάλαφρος «βη-
ματισμός» της Ρέας ή Κυβέλης, της μεγάλης 
θεάς ή Μητέρας των Θεών, θεάς της ελεύθερης 
φύσης, άρχισε να ακούγεται στα βουνά της Κρή-
της. Δίπλα τους, φυσικά, η Άρτεμις και ο Ποσει-
δώνας και ουκ έσται τέλος στη λίστα των θεών 
και θεοτήτων… 
Πλάτων, Αριστοτέλης και Θεόφραστος, Ιππό-
δαμος και Πυθαγόρας, Ιπποκράτης και Όμηρος 
έγραψαν για το φυσικό περιβάλλον, τις κλιματι-
κές ισορροπίες και τη σχέση τους με την πόλη 
και συχνά έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. 
Σαν να έγραφαν σήμερα. 
Ο Πυθαγόρας είχε γράψει ότι «όσο ο μέσος άν-
θρωπος εξακολουθεί να είναι αδυσώπητος κα-
ταστροφέας των κατώτερων υπάρξεων δε θα 
γνωρίσει τη γαλήνη και την υγεία». Δίδασκε δε, 
στους μαθητές του να σέβονται το περιβάλλον 
και να περιορίζουν την παρέμβαση στις φυσικές 
διεργασίες.
Ο Ιπποκράτης υποστήριζε ότι η υγεία των λαών 
είναι αποτέλεσμα των δεδομένων του μικροκλί-
ματος, της διατροφής και της ποιότητας του πό-
σιμου νερού. 
Άλλωστε, η ίδια η προέλευση της λέξης «οικολο-
γία» είναι ελληνική. Κι ας είναι ο εμπνευστής της 
ένας Γερμανός βιολόγος…

n Πλάτων, Aριστοτέλης, Iππόδαμος: Η φύση και 
η πόλις 
Πέρα από το σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος 
καθεαυτού, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν από πολύ νω-
ρίς τις ανησυχίες τους και για το δομημένο και τη 
σχέση του με τη φύση. Ήδη από το 478 διατυπώνο-
νται στην αρχαία Ελλάδα –με βάση τουλάχιστον τις 
διασωθείσες πληροφορίες- οι πρώτες ανησυχίες 
για τη διόγκωση των αστικών κέντρων…
Ο Πλάτων χαρακτηρίζει ως «φλεγμαίνουσαν» 
την ακόρεστη πόλη, ενώ στους «Νόμους» προσ-
διορίζει το άριστο μέγεθος μιας πόλης στους 
5.040 κατοίκους. Ο ίδιος ήταν από τους πρώτους 
που προειδοποίησαν ότι η αποψίλωση δασών 
προκαλεί διάβρωση των εδαφών, μεταβολή του 
κλίματος και ζημίες στην καλλιέργεια (Κριτίας 
111d). 
Με βάση τις διατάξεις που εισηγείται ο Πλάτων 
στους «Νόμους» του, η ίδια η λειτουργία των πό-
λεων «ελέγχεται» ως προς την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση, αλλά και την τήρηση πολεοδομικών 
κανονισμών.
Ειδικό σώμα τριών αστυνόμων επιφορτίζεται 
με αρμοδιότητες πολεοδομικού και περιβαλ-
λοντικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί ο καθένας να 
χτίζει ό,τι θέλει. «Οι οικοδομές πρέπει να είναι 
κατασκευασμένες κατά νόμους», σημειώνει ο 
Πλάτων. 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΟΜΟΙ, ΜΥΘΟΙ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ 
«ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΕΣ» 
ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΤΩΝ

Στους δε γεωργικούς νόμους προτείνονται διατά-
ξεις για την προστασία του ποσίμου ύδατος, την 
άντληση του ύδατος από γείτονα, την παροχέ-
τευση για αρδευτικούς σκοπούς, τις ζημιές από 
πλημμύρα, την προστασία από μόλυνση και την 
υποκλοπή ύδατος.
Η σχέση της πόλης με τη φύση απασχόλησε και 
τον Αριστοτέλη. Στα «Πολιτικά» του συνδέει την 
κατανομή των δραστηριοτήτων σε μια πόλη όχι 
μόνο με οικονομικούς παράγοντες, αλλά και με 
αισθητικούς και περιβαλλοντικούς. Πώς χωρο-
θετείται μια πόλη; Τρεις είναι οι βασικοί παρά-
γοντες: το κόστος μεταφοράς και η ανά μονάδα 
εδάφους δαπάνη για την εγκατάστασή της και οι 
ανάγκες για ποιότητα ζωής και «φειδώ» του πε-
ριβάλλοντος. 
Πάντως, αν Πλάτων και Αριστοτέλης έδειξαν το 
δρόμο, πατέρας της Πολεοδομίας θεωρείται ο 
Ιππόδαμος ο Μιλήσιος, που έζησε τον  5ο αι. π.Χ. 
Το σύστημά του, γνωστό και ως «Ιπποδάμειος νέ-
μησις» σεβόταν τον ελεύθερο, τον ανοιχτό χώρο. 
Σχεδίαζε με ακρίβεια τα οικοδομικά τετράγωνα, 
οι δρόμοι του ήταν ευθύγραμμοι και πλατιοί και 
οι πλατείες ευρύχωρες. Μάλιστα, ο Ιππόδαμος 
προσανατόλιζε τις κατοικίες του με τέτοιο τρό-
πο, ώστε να έχουν ήλιο το χειμώνα και δροσιά το 
καλοκαίρι, ενώ πρόβλεψε κλίσεις στους δρόμους 
για την απομάκρυνση των νερών της βροχής.

n Ατμοσφαιρική ρύπανση και ...χωματερές στην 
Aρχαία Eλλάδα
Το πρόβλημα της μόλυνσης και της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης δεν ήταν άγνωστο στην αρχαία 
Ελλάδα: ο άνθρακας που καιγόταν για θέρμανση 
φαίνεται ότι μόλυνε την ατμόσφαιρα, ενώ απειλή 
για τη δημόσια υγεία θεωρούνταν ο μόλυβδος, ο 
υδράργυρος και (ναι) τα τοξικά χημικά από τα με-
ταλλεία της εποχής (το πρόβλημα ενέτεινε το γε-
γονός ότι δεν υπήρχε ειδική πρόνοια για τη συγκέ-
ντρωση των απορριμμάτων από τη μεταλλοπλυσία 
ή τις καμινεύσεις). 
Και φυσικά, υπήρχε από τότε το πρόβλημα της 
εναπόθεσης των απορριμμάτων, αλλά και της 
ανεξέλεγκτης εναπόθεσης «μπάζων» στα όρια 
της πόλης, ακόμη κι αν αυτά ήταν …κοπριά.
Στην “Αθηναίων Πολιτεία” ο Αριστοτέλης αναφέ-
ρει ότι, μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων τους, 
οι αστυνομικοί της εποχής έπρεπε να επιμελού-
νται “όπως των κοπρολόγων μηδείς εντός δέκα 
σταδίων του τείχους καταβάλη κόπρον”. Εν ολί-
γοις, είχαν ληφθεί ειδικά μέτρα για τη μεταφορά 
απορριμμάτων σε μεγάλη απόσταση έξω από τα 
τείχη. Παράλληλα, όμως, υπήρχε μέριμνα για την 
…επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων της απο-
χέτευσης, που χρησιμοποιούνταν –μεταξύ άλλων- 
για τη λίπανση αγροτικών εκτάσεων.
Παράλληλα, εγκαταστάσεις όπως τυροκομεία, ερ-
γαστήρια επεξεργασίας δερμάτων ή νεκροταφεία, 
χωροθετούνταν υποχρεωτικά εκτός πόλεως, ώστε 
το «ευ ζην» των πολιτών να μην απειλείται και 
υποβαθμίζεται από άσχημες μυρωδιές ή απόβλη-
τα. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στη Θήβα 
υπήρχε το αξίωμα της «τελεαρχίας», ο κάτοχος 
του οποίου έπρεπε να μεριμνά ώστε να μη σκορ-
πίζονται στους δρόμους της πόλης απόβλητα και 
νερά ρεμάτων…

n Τσουχτερά πρόστιμα για την παράνομη υλο-
τόμηση
Στην αρχαία Ελλάδα, οι νόμοι απαγόρευαν την ξύ-
λευση στα ιερά δάση και όριζαν ότι τα άγρια ζώα 
κυκλοφορούσαν ελεύθερα σε αυτά. Τα πρόστιμα 
για τους παραβάτες ήταν «τσουχτερά» και έφτα-
ναν ακόμη και στις 50-100 δρχ, όταν το μέσο ημε-
ρομίσθιο της εποχής δεν ξεπερνούσε τις 0,30-1 
δραχμή. 
Έτσι, πολλά ιερά άλση απέκτησαν γρήγορα τη μορ-
φή παρθένων δασών: μεταξύ αυτών, τα ιερά άλση 
Άργους, Αρτέμιδος στη Σκυλούντα, Δέσποινας 
στην Αρκαδία, Δωδώνης, Ευμενίδη στον Κολονό, 
Διός στην Ολυμπία, το οποίο ανακηρύχθηκε από 
τον Ηρακλή και ονομάστηκε «Άλτις» κ.λ.π.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πολλές περιοχές, 

ακόμη και εκτός ιερών δασών, απαγορευόταν η 
κοπή περισσότερων από δυο δέντρα ετησίως για 
κάθε ιδιοκτήτη. 

Η τιμωρία του Eρυσίχθονα για την καταστροφή 
των δασών
Οι ίδιοι οι μύθοι των αρχαίων Ελλήνων, συχνά με 
μεγάλη σκληρότητα και ωμότητα, «κυοφορούν» 
διδαχές για την προστασία του περιβάλλοντος και 
παραβάλουν παραδείγματα προς αποφυγήν. Χα-
ρακτηριστικός είναι ο μύθος του Ερυσίχθονα, του 
πλεονέκτη και άξεστου βασιλιά της Θεσσαλίας, 
που θέλοντας να χτίσει ένα μεγαλόπρεπο παλάτι, 
άρχισε να κόβει αλόγιστα τα δέντρα του δάσους. 
Όταν οι υπήκοοι του προσπάθησαν να τον μετα-
πείσουν, ο Ερυσίχθονας άρχισε να διατυπώνει 
ύβρεις για τα δέντρα, τις νύμφες Αμαδρυάδες 
και την ίδια τη Δήμητρα και έκοψε το αρχαιότερο 
δέντρο του Δάσους. Τότε εξοργισμένη, η Θεά της 
Γεωργίας αποφάσισε να τον τιμωρήσει παραδειγ-
ματικά για την καταστροφή των δέντρων και τις 
ύβρεις του. Πρόσταξε την θεά Πείνα να σπεύσει  
και αυτή έκανε τον βασιλιά να πεινάει συνεχώς -
χωρίς να μπορεί να χορτάσει την πείνα του, όσο 
και αν έτρωγε. Ολόκληρη η περιουσία του έγινε 
…φαγητό, ενώ αναγκάστηκε να πουλήσει ακόμη 
και την αγαπημένη του μοναχοκόρη, προκειμένου 
να αγοράσει τρόφιμα. Λιμοκτονώντας και έχοντας 
χάσει τα πάντα, ο Ερυσίχθονας καταβρόχθισε τε-
λικά τις ίδιες του τις σάρκες …

n Θεόφραστος, ο πατέρας της οικολογίας
Ο επιστημονικός κλάδος της Οικολογίας θεωρεί-
ται ότι θεμελιώθηκε επιστημονικά από το Θεό-
φραστο (373-288 π.Χ.), μαθητή του Αριστοτέλη 
και διάδοχό του στην περιπατητική σχολή του Λυ-
κείου. Ορμώμενος από τη γενέτειρά του, την Ερε-
σό της Λέσβου, έγραψε περίπου 240 βιβλία, από 
τα οποία λίγα σώθηκαν. Το όνομα «Θεόφραστος» 
(θεϊκός ρήτορας) τού το έδωσε ο Αριστοτέλης (λε-
γόταν Τύρταμος).
Ο Θεόφραστος διαφοροποιήθηκε από την άπο-
ψη του δασκάλου του ότι το φυσικό περιβάλλον 
δημιουργήθηκε για τον άνθρωπο. Δεν αρνήθηκε 
ωστόσο την ύπαρξη σκοπού στη φύση. Αναζήτησε 
τις συγγένειες ανάμεσα στους ζωντανούς οργα-
νισμούς και στοχάστηκε πάνω στις ισορροπίες 
των οικοσυστημάτων. 
Είχε τη δυνατότητα να κάνει την έρευνά του στο 
“Μουσείο” της Αλεξάνδρειας, που διέθετε ζω-
ολογικό και βοτανικό κήπο, αστεροσκοπείο, 
εργαστήριο, ενώ στα βιβλία του αναφέρθηκε σε 
πρωτοποριακά για την εποχή θέματα: τις διαφο-
ρές μεταξύ των διάφορων κλιματικών ζωνών, το 
μικροκλίμα, ακόμη και την …αισθαντικότητα των 
φύλλων. 
Πρώτος ανακίνησε το μεγάλο θέμα των ημερών 
μας: την επίδραση της ανθρώπινης δραστηριότη-
τας πάνω στο κλίμα και τις διαταραχές του οικο-
συστήματος από καταστροφές δασών, αποξηράν-
σεις ελών και βιοτόπων.

n Από το Θεόφραστο στον Tansley και τους 
Odum
Μπορεί ο Θεόφραστος να ασχολήθηκε πρώτος με 
το οικοσύστημα, αλλά χρειάστηκαν μερικές …χι-
λιετίες για να επινοηθεί ο σχετικός όρος. Ηταν ο 
Βρετανός οικολόγος Arthur Tansley, που το 1935 
βάφτισε «οικοσύστημα» το αλληλεπιδρών σύστη-
μα μεταξύ της βιοκοινότητας (biocoenosis), δηλα-
δή του συνόλου των ζωντανών πλασμάτων και του 
βιοτόπου τους, του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν. 
Η ιδέα του Tansley υιοθετήθηκε από τον καθηγη-
τή Bιολογίας Εugene Odum, o oποίος μαζί με τον 
αδελφό του, Howard, έγραψε ένα εγχειρίδιο, που 
εκπαίδευσε περισσότερες από μία γενιές βιολό-
γων και οικολόγων στη Β.Αμερική.
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n Ο Όμηρος και οι πυρκαγιιές του Ήφαιστου
Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον Όμηρο ως απα-
ράμιλλο ποιητή, αλλά μέσα από τα έργα του αναδύ-
εται και ένας συνειδητοποιημένος οικολόγος, ήδη 
από τον 8ο π.Χ αι. Στην ουσία μελετά την επίδραση 
του πολέμου στη φύση και την καυτηριάζει. 
Στη ραψωδία Φ της Ιλιάδας, όπου ο ποιητής πε-
ριγράφει τις σκληρές σκηνές που εκτυλίσσονται 
στον ποταμό Σκάμανδρο, βάζει τον Αχιλλέα να 
παλεύει με τα ορμητικά νερά του ποταμού, με τον 
πνιγμό του να μοιάζει βέβαιος. Ικετεύει το Δία να 
τον σώσει από τον οργισμένο Σκάμανδρο. 
Επεμβαίνει η Ήρα, καλώντας τον Ήφαιστο να σώ-
σει τον Αχιλλέα. Αυτός τότε βάζει φωτιά στα δάση 
και γρήγορα το νερό του ποταμού αρχίζει να βρά-
ζει από τη ζέστη της φωτιάς. Ο θεός του ποταμού, 
ο Σκάμανδρος, παρακαλεί την Ήρα να σταματήσει 
τον Ήφαιστο, υποσχόμενος ότι ο ίδιος θα αφήσει 
ήσυχο τον Αχιλλέα, όπως και γίνεται. 
Ο Όμηρος περιγράφει με συγκλονιστικό τρόπο 
τόσο τη μόλυνση του ποταμού από το αίμα των 
Τρώων, όσο και τη μεγάλη πυρκαγιά του Ήφαι-
στου…

n Τα λιόδεντρα των Aθηνών και ο Σόλων
Ιδιαίτερη σημασία έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες και 
ιδίως οι Αθηναίοι, στην καλλιέργεια της ελιάς. Για 
αυτό, άλλωστε, προστάτευαν την ελαιοκαλλιέρ-
γεια  με ειδικούς νόμους του Σόλωνα, θεωρώντας 
πως ήταν «Μέγιστον αγαθόν προς πάσαν του βίου 
θεραπείαν ο της ελαίας καρπός».
Οι αρχαιοελληνικοί νόμοι, όμως, δεν ήταν αρκε-
τοί για να σώσουν τα λιόδεντρα των Αθηνών. Το 
86 π.Χ. οι Ρωμαϊκές λεγεώνες του Σύλλα άφησαν 
πίσω τους «κρανίου τόπο», ενώ η Τουρκοκρατία 
έκανε κι αυτή τις καταστροφές της. Πάντως, η 
ελιά αψήφησε σε πολλές περιπτώσεις τον …πυρ-
σό του κατακτητή. 
Σύμφωνα με τον Κ.Μπίρη «Όπως φαίνεται από 
χαλκογραφίες των πρώτων μετά την απελευθέ-
ρωση χρόνων και από την καταγραφή της γύρω 
από την Ακρόπολη ανασκαπτέας περιοχής του 
1833, εις τον περίφημο Ελαώνα υπήρχαν 150.000 
ελαιόδενδρα από το Μενίδι έως το Μοσχάτο. Ένας 
μεγάλος αριθμός από τα δένδρα που έχουν πυρ-
πολήσει οι Τούρκοι, δεν νεκρώθηκαν και άρχισαν 
να θάλλουν μαζί με όσα είχαν διασωθεί»

n Ο ελληνικός νόμος του 1937 και ο γερμανός 
βιολόγος
Με παρακαταθήκη την αρχαία κληρονομιά, το 
1937 αναβίωσε η ιδέα της κήρυξης συγκεκριμέ-
νων δασικών εκτάσεων ως φυσικών αποθεμάτων. 
Ετσι, το συγκεκριμένο έτος αυτό ψηφίστηκε ο 
νόμος 856/1937 ο οποίος προέβλεπε την ίδρυση 
εθνικών δρυμών. Πράγματι, ο πρώτος ιδρύθηκε το 

έτος 1938 στον Όλυμπο. Ισως η επιλογή να ήταν 
τυχαία, αλλά γεφύρωσε το 1937 με την αρχαιό-
τητα, αφού προστάτευε την κατοικία των δώδεκα 
θεών της ελληνικής μυθολογίας. 
Το έτος 1971, με τον νόμο 996/1971, θεσπίστηκαν 
δύο ακόμη κατηγορίες προστατευόμενων περιο-
χών γνωστές ως αισθητικά δάση και προστατευό-
μενα μνημεία της φύσης.
Ίσως τότε να ξεφύλλισαν κάποιοι και τα συγ-
γράμματα του Γερμανού βιολόγου Ernst Haeckel 
(1866), ο οποίος «εφηύρε» τον όρο «οικολογία», 
βάζοντας μαζί τις ελληνικές λέξεις «οίκος» και 
«λόγος» και δίνοντάς της τον πρώτο ορισμό στην 
ιστορία: «επιστήμη της σχέσεως των οργανισμών 
με το περιβάλλον». 
Για τον Haeckel το όλο θέμα σταμάτησε εκεί, αλλά 
τη σκυτάλη παρέλαβε ένας Δανός. Επρόκειτο για 
τον βοτανολόγο Eugenius Warming, που συνέ-
γραψε και το πρώτο οικολογικό εγχειρίδιο (1895), 
κερδίζοντας με την …πένα του τον τίτλο του θεμε-
λιωτή της σύγχρονης Οικολογίας.

n Το δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος, το 
sevezo και το τσέρνομπιλ
Έκτοτε πολύ νερό κύλησε στο αυλάκι (και ιδίως 
έξω από αυτό, με τις πλημμύρες εξαιτίας της απο-
ψίλωσης των δασών), αλλά το δίκαιο της προστα-
σίας του περιβάλλοντος άργησε να …διεκδικήσει 
και να αποκτήσει την αυτονομία του ως κλάδος.
Χρειάστηκαν δυστυχώς τεράστιες οικολογικές 
καταστροφές, για να γίνει αυτόνομος κλάδος του 
δικαίου, αλλά και για να υπογραφούν οι πρώτες πε-
ριβαλλοντικές συνθήκες και κοινοτικές οδηγίες. 
Καταστροφές όπως η συντριβή του πετρελαιοφό-
ρου «Tore Canyon» στις ακτές της Κορνουάλης, 
που μόλυνε τις ακτές δύο κρατών (Βρετανία, Γαλ-
λία) με 100.000 τόνους πετρελαίου. Τουλάχιστον, 
η καταστροφή αυτή στάθηκε αφορμή για τη συν-
θήκη των Βρυξελλών της 29/11/1969, που όρισε 
τα της παρέμβασης στα ανοιχτά της θάλασσας σε 
περίπτωση ατυχήματος…
Λίγα χρόνια αργότερα, το 1976, έγινε το ατύχημα 
στο Σεβέζο της Ιταλίας, όταν από εργοστάσιο της 
βιομηχανίας Hoffman – La Roche διέρρευσε δι-
οξίνη. Το ατύχημα αυτό ήταν ο λόγος για την ψή-
φιση  της ομώνυμης κοινοτικής οδηγίας για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες.
Το 1986 έγινε το ατύχημα στο πυρηνικό εργοστά-
σιο του Τσερνομπίλ. Με το ραδιενεργό σύννεφο 

Ο Αριστοτέλης προσπάθησε να ερμηνεύσει τα 
καιρικά φαινόμενα χωρίς τη “βοήθεια” δαιμόνων 
και θεών, ενώ χώρισε το γήινο κόσμο σε τέσσερα 
στοιχεία: φωτιά, αέρα, νερό και γη. Επίσης, από 
πολύ νωρίς ασχολήθηκε με περιβαλλοντικά θέματα.
ΠΡΟEΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Ιστοσελίδα Κέντρου 
Διάδοσης Επιστημών (http://www.tmth.edu.gr)

Μέσα από τις σελίδες της Ιλιάδας αποκαλύπτεται 
ότι, εκτός από απαράμιλλος ποιητής, ο Ομηρος ήταν 
και ένας ευαισθητοποιημένος οικολόγος, Προέλευ-
ση: wikipedia

Ο Θεόφραστος θεωρείται παγκοσμίως ως ο πατέρας 
της οικολογίας, Προέλευση wikipedia

που σκέπασε την Ευρώπη και την πρώην Σοβιε-
τική Ένωση έγινε φανερός –ακόμη και στον πιο 
ανυποψίαστο πολίτη- ο κίνδυνος διάδοσης της 
ρύπανσης σε πολύ μεγάλες αποστάσεις. 
Από το 1970 και μετά, οι ανεπτυγμένες χώρες ανά 
τον κόσμο δε …χορταίνουν να νομοθετούν για το 
περιβάλλον. Φυσικά, ο δρόμος είναι μακρύς ακό-
μη –δεδομένου ιδίως ότι πρωτόκολλα όπως αυτό 
το Κιότο, παραμένουν ανεφάρμοστα από τους 
«ισχυρούς»- και τα σοβαρά περιβαλλοντικά προ-
βλήματα εξακολουθούν να ζητούν λύση… n

ΠΗΓΕΣ:
-«Η ιστορία του σιδήρου από τον Όμηρο στον 
Ξενοφώντα», Γ.Βαρουφάκης, επίκουρος καθηγη-
τής Πανεπιστημίου Αθηνών, εκδόσεις «Ελληνικά 
Γράμματα».
-«Η ελληνική χλωρίδα στο μύθο, στην τέχνη, στη 
λογοτεχνία», Ε.Μπάουμαν, 1993. Έκδοση Ελληνι-
κής Εταιρίας Προστασίας της Φύσης. 
 -«Το Φυσικό Περιβάλλον της Ελλάδας από την 
Αρχαιότητα μέχρι σήμερα»- διάλεξη Θεοχάρη 
Ζάγκα, αν. καθηγητή Σχολής Δασολογίας και Φυ-
σικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. και πρόεδρος της 
Ελληνικής Δασολογικής Εταιρίας σε συνέδριο του 
ΣΑΕ (2006), 
-«Οδηγός Εκπαιδευτικών Ξεναγήσεων», Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Δημοσίων και 
Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, 
-“Το περιβάλλον και η αρχαιότητα»- αρχιτέκτο-
νες Ειρήνη Βαλλερά, Μαρία Κορμά ( άρθρο στο 
περιοδικό «Αρχαιολογία και Τέχνες»),  
-«Ένα οικολογικό παραμύθι 4.000 ετών», Eφη-
μερίδα «Καθημερινή», φύλλο 10-11/4/1999, άρ-
θρο της Π.Γαλάτη. 
-Εγκυκλοπαίδεια “Πάπυρος Larousse 
Britannica”,
  -Ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια «Wikipedia» 
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Αννα Κεφαλά-Κουράκη, Α*

Τσιμεντένιες και …ασφαλτοστρωμένες είναι ως 
επί το πλείστον οι σχολικές αυλές στη Θεσσα-
λονίκη, καθώς μόλις το 10% του χώρου αυτών 
καλύπτεται –κατά μέσο όρο- από φύτευση. Την 
ίδια στιγμή, σε μια χώρα όπου ο υδράργυρος 
αγγίζει τους 30 βαθμούς Κελσίου ήδη από τον 
Ιούνιο, σχεδόν το 100% των σχολικών αυλών δε 
διαθέτει επαρκή σκιασμό κατά τη διάρκεια του 
καλοκαιριού. 
Στο σκηνικό αυτό, η ανάγκη φύτευσης των αυλών 
γίνεται επιτακτική. Πέραν του οφέλους που θα 
είχε για τους ίδιους τους μαθητές, θα μπορούσε 
να δώσει «ανάσα» σε ολόκληρο το πολεοδομικό 
συγκρότημα. Μόνο στο Ε’ Δημοτικό Διαμέρισμα 
οι σχολικές αυλές καταλαμβάνουν περίπου 75 
στρέμματα, τα οποία είναι φανερό ότι μετασχη-
ματιζόμενα σε χώρους πρασίνου θα μπορούσαν 
να βελτιώσουν σημαντικά την εικόνα –και τις 
συνθήκες διαβίωσης- της πόλης. 
Άλλες χώρες έχουν ήδη πάρει το μήνυμα και 
οι πράσινες ή οικολογικές σχολικές αυλές (eco 
school yards) εξελίσσονται σε παγκόσμιο πρό-
γραμμα, με στόχο την εφαρμογή –στην πράξη- 
της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, αφού 
τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενερ-
γά στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη συντήρη-
ση του σχολικού περιβάλλοντος. 

n Υποβαθμισμένες και ασφυκτικά εκγλωβισμέ-
νες οι σχολικές αυλές 
Τα περιβαλλοντικά προβλήματα των πόλεων μπο-
ρούν να αντιμετωπιστούν με αναπτυξιακές επιλο-
γές που βασίζονται στην έννοια της βιωσιμότητας, 
δηλαδή στην ορθολογική διαχείριση  των φυσι-
κών πόρων, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του 
παρόντος χωρίς να υπονομεύεται η κάλυψη των 
αναγκών του μέλλοντος. Στην Ελλάδα παρ’ όλο 
που έχει θεσπισθεί η νομοθεσία για τη βιώσιμη 
οικιστική ανάπτυξη (Ν2508/97), απουσιάζουν οι 
βιοκλιματικές εφαρμογές στις αστικές αναπλά-
σεις ανοιχτών χώρων. 

Τα πάρκα, οι παιδικές χαρές και το αστικό πρά-
σινο θεωρούνται σημαντικοί χώροι για τις πόλεις. 
Αντίθετα οι σχολικές αυλές είναι πολύ υποβαθ-
μισμένες για να καταχωρηθούν στη συλλογική 
μνήμη ως ανοιχτοί χώροι, που ομοιόμορφα κα-
τανεμημένοι στον αστικό ιστό, μπορούν να λει-
τουργήσουν ως τμήματα των πράσινων αστικών 
δικτύων και ταυτόχρονα ως χώροι παιχνιδιού και 
εκπαίδευσης. 
Οι σχολικές αυλές στην πόλη μας, ασφυκτικά 
εγκλωβισμένες ανάμεσα σε πολυόροφα κτί-
ρια και περιορισμένης έκτασης σε σχέση με τις 
προδιαγραφές, είναι ένα παράδειγμα απόλυτης 
κυριαρχίας του τσιμέντου, που εκτός όλων των 
άλλων ευθύνεται και για τους τραυματισμούς, αν 
λάβουμε υπόψη μας ότι το 70% των ατυχημάτων 
στα σχολεία προέρχονται από πτώσεις. 

n Μόνο 10% της αυλής είναι  «πράσινο» 
Από έρευνα που έγινε σε σχολεία της Θεσσαλο-
νίκης αναδείχθηκε ότι η φύτευση καλύπτει κατά 
μέσο όρο μόνο το 10% της αυλής, όταν η πολεο-
δομική νομοθεσία επιβάλλει τη φύτευση του 66% 
κατ΄ελάχιστο του περιβάλλοντος χώρου κάθε οι-
κοδομήματος. 
Τα δένδρα είναι ελάχιστα, συνήθως στα προκήπια 
που είναι αποκομμένα από την υπόλοιπη αυλή. 
Κατά μέσο όρο αντιστοιχεί 1 δένδρο ανά 260μ2 οι-
κοπέδου όταν οι διατάξεις απαιτούν τουλάχιστον 
1 δένδρο ανά 200μ2 και για τα προκήπια 1 δένδρο 
ανά 25μ2. Οι μπασκέτες και τα τέρματα ποδοσφαί-
ρου κυριαρχούν στο χώρο και αποτρέπουν  άλλες 
δραστηριότητες. 
Το 64% των σχολικών αυλών έχουν απαράδεκτα 
ανεπαρκή επίπεδα ηλιασμού το χειμώνα, λόγω 
της σκιάς που πέφτει  από τα γειτονικά κτίρια, 
ενώ το 100%  δεν έχουν επαρκή σκιασμό κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού. 
Η χρήση στα κτίρια δομικών υλικών με υψηλή 
θερμοχωρητικότητα (τούβλο και σοβάς), η έλλει-
ψη ηλιοπροστασίας, τα υλικά των επιστρώσεων 
των αυλών (τσιμέντο ή άσφαλτος) και η απουσία 
πρασίνου επηρεάζουν το μικροκλίμα της αυλής 
και αυξάνουν τη θερμοκρασία 
Η συνεχώς αυξανόμενη κατασκευή προσθηκών 
κτιρίων στις αυλές μειώνει το ζωτικό χώρο του δι-
αλείμματος και δημιουργεί αυλές με ακανόνιστα 
σχήματα. Στην ουσία τα κενά ανάμεσα στα κτίρια 
βαφτίζονται αυλές. 
Το 50% των οδικών ατυχημάτων στα παιδιά, συμ-
βαίνουν σε μια ακτίνα 500 μ από το σπίτι τους 
δηλαδή στο δρόμο για το σχολείο. Για την ασφαλή 
κίνηση των παιδιών επιβάλλεται ο περιορισμός 
της κίνησης των αυτοκινήτων στην περιοχή των 
σχολείων. 

n Προτάσεις 
Ο περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός επιδιώκει το 
μετασχηματισμό των ασφαλτοστρωμένων σχολι-
κών αυλών σε ζωντανά οικοσυστήματα Οι πρά-
σινες ή οικολογικές σχολικές αυλές (eco school 
yards) είναι ένα παγκόσμιο πρόγραμμα που έχει 
σαν σκοπό την εφαρμογή στην πράξη της εκπαί-
δευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας 
τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση 
και το σχεδιασμό του σχολικού περιβάλλοντος, 
Οι κυριότερες παρεμβάσεις είναι η απομάκρυνση 
του τσιμέντου και η αντικατάσταση με χλοοτάπη-
τα και υδατοπερατά υλικά, η εκτεταμένη φύτευση 
του χώρου, η ανακύκλωση του βρόχινου νερού, η 
χρήση της ηλιακής ενέργειας φωτοβολταϊκά, για 
το φωτισμό, η φύτευση των δωμάτων και των τυ-
φλών τοίχων και ο σχεδιασμός υδάτινων επιφα-
νειών για δροσισμό. 
Με την αύξηση του πρασίνου στις αυλές ελέγχο-
νται τα επίπεδα θορύβου και μειώνεται το πρό-
βλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που είναι 
ιδιαίτερα σοβαρό για τα παιδιά που  βρίσκονται 
πιο κοντά στην επίδραση ρυπαντών που εγκαθί-
στανται στο έδαφος, όπως ο μόλυβδος. 
Πέργκολες με αναρριχώμενα φυτά και συστάδες 
δένδρων, δημιουργούν σκιασμένες περιοχές για 
προστασία από τον ήλιο και τη βροχή Η ύπαρξη κά-
δων ανακύκλωσης και κομποστοποίησης βοηθούν 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των παιδιών. 

Η μεταφορά των γηπέδων (basket, volley κ, ά.) 
στα δώματα των σχολικών κτιρίων, όπου αυτό 
μπορεί να γίνει, απελευθερώνει πολύτιμο χώρο 
στην αυλή και δίνει τη δυνατότητα για περιορισμό 
των σκληρών επιφανειών προς όφελος της φύ-
τευσης και του πρασίνου. 
Για να γίνει εφικτή η μετάβαση στο σχολείο με τα 
πόδια, πρέπει να γίνουν κυκλοφοριακές ρυθμί-
σεις στην περιοχή όπως οδοί ήπιας κυκλοφορίας 
και περιορισμός της στάθμευσης. Το παιδί πηγαί-
νοντας με τα πόδια στο σχολείο μαθαίνει την πόλη 
του, γίνεται πιο κινητικό και αισθάνεται μέλος της 
κοινωνίας. 
Το ποσοστό κατοίκων που ζουν σε απόσταση 
<300μ από δημόσιο ανοιχτό χώρο και το ποσο-
στό παιδιών που μετακινούνται προς και από το 
σχολείο με τα πόδια θεωρούνται σημαντικοί περι-
βαλλοντικοί δείκτες μέτρησης της βιωσιμότητας 
των πόλεων Η υπάρχουσα κατανομή των σχολικών 
αυλών στον αστικό ιστό δίνει τη δυνατότητα πρό-
σβασης σε αυτά από πεζό μέσα σε ακτίνα 250 μ. 
από την κατοικία του. Είναι η απόσταση που μπο-
ρεί να διανύσει ένα παιδί με τα πόδια μέσα σε 10 
λεπτά της ώρας. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη 
σημασία της ένταξης των αυλών στο δίκτυο των 
δημόσιων ανοιχτών χώρων στα όρια της γειτονιάς 
για τα παιδιά και για τους κατοίκους. 

n Συμπεράσματα 
Οι σχολικές αυλές μόνο στο Ε΄ δημοτικό διαμέ-
ρισμα του Δήμου Θεσσαλονίκης καταλαμβάνουν 
περίπου 75 στρέμματα που, μετασχηματιζόμενα 
σε χώρους πρασίνου, μπορούν να δώσουν μια 
ανάσα στην πόλη που ασφυκτιά. 
Για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος απαι-
τείται πολιτική βούληση και σχεδιασμός. Προϋπό-
θεση είναι η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοι-
νότητας (παιδιά, γονείς, καθηγητές) και του πολίτη 
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα με ενημέρωση 
και συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Είναι 
καιρός να υπάρξει μια ανοιχτή δημόσια συζήτηση 
για την υλοποίηση της περιβαλλοντικής επανόρ-
θωσης που θα περιλάβει όχι μόνο τις σχολικές 
αυλές αλλά και κάθε ανοιχτό υπαίθριο χώρο της  
πόλης μας. n

*Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον «Περιβαλλο-
ντικό σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων» 
Η έρευνα για τις σχολικές αυλές πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργα-
σίας 

«Οι κυριότερες παρεμ-
βάσεις για τη δημιουργία 

οικολογικών σχολικών 
αυλών είναι η  αντικατά-

σταση του τσιμέντου με 
χλοοτάπητα και υδατοπε-
ρατά υλικά, η εκτεταμένη 
φύτευση, η ανακύκλωση 

του βρόχινου νερού, η 
χρήση της ηλιακής ενέρ-

γειας, η φύτευση των 
δωμάτων και των τυφλών 
τοίχων και ο σχεδιασμός 

υδάτινων επιφανειών» 

«Είναι καιρός να υπάρξει 
μια ανοιχτή δημόσια 

συζήτηση για την υλοποί-
ηση της περιβαλλοντικής 

επανόρθωσης που θα 
περιλάβει όχι μόνο τις 

σχολικές αυλές αλλά και 
κάθε ανοιχτό υπαίθριο 
χώρο της  πόλης μας» 

Σχολείο της Βοστώνης πριν (www.schoolyards.org)

Σχολείο της Βοστώνης μετά την παρέμβαση 
(www.schoolyards.org)

Ο δρόμος για το σχολείο 
στη Θεσσαλονίκη 

Ο δρόμος για το σχολείο 
στη Γερμανία

Η αυλή πριν την προσθήκη Και μετά την προσθήκη

Η απόλυτη κυριαρχία του τσιμέντου
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Πέτρος Σαμαράς, Χ, πρόεδρος της ΜΕ Περιβάλλοντος

Μισό τόνο απορριμμάτων ή πάνω από …επτά 
φορές το βάρος του σε σκουπίδια, παράγει κάθε 
χρόνο ο μέσος πολίτης της ενωμένης Ευρώπης. 
Συνολικά στην ΕΕ δημιουργούνται ετησίως  πε-
ρίπου 1,5 δισεκατομμύρια τόνοι αποβλήτων. Την 
ίδια στιγμή, λιγότερο από το ένα τρίτο των αστι-
κών αποβλήτων ανακυκλώνεται. 
Ο κύκλος ζωής των αποβλήτων αλλά και οι επι-
πτώσεις τους στο περιβάλλον περιλαμβάνουν 
ένα «κρυμμένο» παράγοντα, το εξωτερικό ή 
αόρατο κόστος, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει 
την απώλεια πρώτων υλών (που έχουν αγοραστεί 
και τελικά καταλήγουν ως απόβλητα), καθώς 
επίσης και το χρόνο και την ενέργεια που επεν-
δύονται  για την επεξεργασία των πρώτων υλών 
και την παραγωγή των προϊόντων.
Πάντως, η ανακύκλωση εμπεριέχει και παγίδες, 
καθώς μπορεί να θεωρηθεί ως η εύκολη «πράσι-
νη» λύση, που θα οδηγήσει τους πολίτες να κατα-
ναλώνουν μεγαλύτερο όγκο αγαθών, με την ψευ-
δαίσθηση ότι, επειδή ανακυκλώνουν, συνεισφέ-
ρουν σε ένα πρόγραμμα αειφόρου κατανάλωσης.

Παρά την αυξανόμενη συσσώρευση αποβλήτων, 
οι λύσεις που χρησιμοποιούνταν για τη διαχεί-
ριση των αποβλήτων αντιστοιχούσαν, για μεγάλο 
διάστημα, σε τρόπους επεξεργασίας τους μετά 
την παραγωγή τους. Το 2003, σε συζήτηση σχε-
τικής επερώτησης στην επιτροπή περιβάλλοντος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίστηκε ότι μολονότι 
τα δεδομένα σχετικά με την παραγωγή αποβλήτων 
ήταν ανεπαρκή σε βαθμό που δεν ήταν δυνατή η αξι-
όπιστη αξιολόγηση εάν τα κράτη μέλη είχαν πετύχει 
μείωση της παραγωγής αποβλήτων, οι ποσότητες 
των αποβλήτων εμφάνιζαν αυξητικές τάσεις. 
Τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλ-
λοντος έδειχναν ότι εξαιρουμένης της Γερμανίας και 
της Φινλανδίας, στα λοιπά κράτη μέλη σημειώθηκε 
αύξηση του όγκου των αστικών αποβλήτων τους. 
Αυτό φανερώνει ότι επιτυχείς στρατηγικές με στόχο 
την απόλυτη μείωση της παραγωγής αποβλήτων δεν 
υπήρχαν και δεν επέφεραν σημαντικές συνολικές 
μειώσεις στην παραγωγή των αποβλήτων.

n  Ανακύκλωση: Aφορμή για μεγαλύτερη κα-
τανάλωση;
Τον Δεκέμβριο του 2005, παρουσιάστηκε από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η Θεματική Στρατηγική για την 
Πρόληψη και την Ανακύκλωση των Αποβλήτων, 
μια νέα προσέγγιση στη διαχείριση των αποβλή-
των, η οποία λαμβάνει υπόψη ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής κάθε προϊόντος. Ο στόχος είναι η μείωση της 
παραγωγής αποβλήτων και η ενίσχυση της ανακύ-
κλωσης και της ανάκτησης, με τη δημιουργία μιας 
αγοράς για ανακυκλωμένα προϊόντα. Με τον τρόπο 
αυτό το ενδιαφέρον για τη διαχείριση των αποβλή-
των μετατοπίζεται από την επεξεργασία τους στην 
ανάπτυξη τρόπων με στόχο την πρόληψη και ελαχι-
στοποίηση της παραγωγής τους.
Φυσικά, η έννοια της ανακύκλωσης αποτελεί ένα 
από τους βασικούς  στόχους αυτής της στρατηγι-
κής. Ωστόσο, η ανακύκλωση συνδέεται με ένα με-
γαλύτερο κόστος, περιβαλλοντικό και οικονομικό, 
από αυτό που θεωρείται αρχικά. Η ανακύκλωση 
εμπεριέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί η «Εύκολη 
πράσινη λύση», με τρόπο ώστε όλοι να είναι ευχα-
ριστημένοι όταν συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα 
ανακύκλωσης και να θεωρούν ότι συνεισφέρουν 

σε ένα πρόγραμμα αειφόρου κατανάλωσης. Είναι 
κατανοητό ότι η λογική «δεν έχει σημασία πόσο 
καταναλώνουμε από τη στιγμή που ανακυκλώνουμε 
τα περισσότερα από τα αγαθά» είναι λανθασμένη. 

n Τα δύο «Ε»: Ελάττωση - Eπαναχρησιμοποίηση
Η πρόληψη της παραγωγής των αποβλήτων περι-
λαμβάνει τα 2 Ε: Ελάττωση και Επαναχρησιμοποί-
ηση και αναφέρεται στην αποφυγή δημιουργίας 
αποβλήτων, στη βελτίωση της ποιότητας έναντι 
της ποσότητας, στην επιλογή πιο σταθερών προϊ-
όντων με δυνατότητα επιδιόρθωσης και στη μείω-
ση της επικινδυνότητας των αποβλήτων.
Η ιδέα της ελαχιστοποίησης αποβλήτων δεν είναι 
καινούρια: προβλήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 
΄80 από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος 
των ΗΠΑ. Η ελαχιστοποίηση αποβλήτων περι-
λαμβάνει τη μείωση αποβλήτων στην πηγή με την 
εφαρμογή διαφορετικών δράσεων και περιλαμβά-
νει όλες εκείνες τις δραστηριότητες που οδηγούν 
στην παραγωγή αποβλήτων, είτε πρόκειται για μια 
εγκατάσταση παραγωγής προϊόντων, είτε πρόκειται 
για δραστηριότητες γραφείου, ακόμα και ενέργειες 
που λαμβάνουν χώρα σε μια οικία. 
Μερικές από τις δράσεις αυτές είναι απλό να ει-
σαχθούν και θα έχουν άμεσα οφέλη, όπως η κα-
λύτερη χρήση του χαρτιού στο γραφείο ή η εφαρ-
μογή μέτρων εξοικονόμησης νερού. Άλλες δρά-
σεις μπορούν να απαιτήσουν περισσότερη προ-
σπάθεια αλλά είναι πιθανό να φέρουν σημαντικά 
οφέλη μακροπρόθεσμα, όπως η αλλαγή μιας πα-
ραγωγικής διαδικασίας έτσι ώστε λιγότεροι πόροι 
να χρησιμοποιούνται ή ο επανασχεδιασμός ενός 
προϊόντος έτσι ώστε να είναι ευκολότερο να επι-
σκευαστεί ή να αποσυναρμολογηθεί.

n Πολλαπλά οφέλη από την ελαχιστοποίηση 
αποβλήτων σε επιχειρήσεις
Η εφαρμογή ενός προγράμματος ελαχιστοποί-
ησης αποβλήτων στην πηγή σε μια επιχείρηση 
μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη. Μπορεί 
να συμβάλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας 
της επιχείρησης, με αποτέλεσμα να μειώσει την 
κατανάλωση σε πρώτες ύλες και υλικά και κατά 
συνέπεια να περιορίσει το αντίστοιχο κόστος, να 
ελαττώσει τον όγκο ή να διαφοροποιήσει την ποι-
ότητα των παραγόμενων αποβλήτων και συνεπα-
κόλουθα το κόστος διάθεσης τους, να μειώσει το 
κόστος παραγωγής.
Ωστόσο, σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή μιας τέ-
τοιας δραστηριότητας παίζει η συμμετοχή όλων 
αυτών που συμμετέχουν στην αλυσίδα παραγωγής 
των αποβλήτων. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να εξα-
σφαλιστεί με την κατάλληλη εκπαίδευση και ενη-
μέρωση των φορέων με στόχο την ανάμιξή τους και 
την υποστήριξη ενός προγράμματος μείωσης της 
παραγωγής αποβλήτων. Χωρίς την ενεργή συμμε-
τοχή όλων των εμπλεκόμενων, οι οποίοι έχουν την 
καθημερινή επαφή με τις δράσεις που οδηγούν 
στην παραγωγή αποβλήτων, είναι αδύνατη η εφαρ-
μογή της ελαχιστοποίησης αποβλήτων. 

n  Τι ανακυκλώνεται στις κατασκευές;
Μολονότι οι δραστηριότητες για την παραγωγή 
των αποβλήτων είναι προσδιορισμένες σε μεγάλο 
βαθμό για τις παραγωγικές επιχειρήσεις, ελάχι-
στα είναι τα βήματα που έχουν γίνει σε άλλες δρα-
στηριότητες, όπως σε κατασκευές, σε γραφεία 
παροχής υπηρεσιών αλλά ακόμα και σε οικίες. 
 Έτσι για παράδειγμα στον κατασκευαστικό τομέα, 
η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών 
από κατεδαφίσεις αποτελεί ένα ουσιαστικό μέτρο 
για τη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων, μέ-
τρα που συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο για 
την κατασκευή «πράσινων» σπιτιών. 
Γενικότερα, η εφαρμογή προγραμμάτων για τη 
μείωση των αποβλήτων σε πολλούς διαφορετι-
κούς κλάδους έχει υλοποιηθεί σε ορισμένες πολι-
τείες στις ΗΠΑ, ενώ αρκετές πληροφορίες δίνονται 
από τον Φορέα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Αποβλήτων της Καλιφόρνια (California Integrated 
Waste Management Board). Επιπλέον, δίνονται 
πληροφορίες για την ελαχιστοποίηση των αποβλή-
των σε οικίες, κατασκευές, γραφεία κλπ.

n Αναγκαία η αλλαγή συμπεριφοράς
Γενικά, η πρόληψη της παραγωγής αποβλήτων 
περιλαμβάνει δράσεις σε επίπεδο πολιτικής, στην 

αλλαγή συμπεριφοράς και σε πρακτικά ζητήματα, 
με δύο κυρίως στόχους: την παραγωγή και χρήση 
των αγαθών με τον πιο αποδοτικό τρόπο και τη 
μείωση της κατανάλωσης. 
Συνεπώς υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από 
δράσεις που μπορεί να υλοποιηθούν: κανονισμοί 
και διατάξεις σχετικά με τις παραγωγικές διεργα-
σίες, σχεδιασμός ανθεκτικών προϊόντων, αύξηση 
της ευθύνης του παραγωγού, έγκαιρες προβλέψεις 
για την πρόληψη των αποβλήτων, διατάξεις άμεσης 
χρέωσης, συστήματα απόθεσης και αγορά υπηρε-
σιών και όχι υλικών. Μια σειρά από παραδείγματα 
τέτοιων δράσεων έχουν παρουσιαστεί από το φορέα 
Beyond-Recycling και το ομότιτλο συνέδριο του 
2006, και μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνουν: 

Εργαλεία για την αλλαγή της συμπεριφοράς
• Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την επιλο-
γή λιγότερων αγαθών με ανθεκτικότητα στο χρόνο, 
δυνατότητα επισκευής, αναβάθμισης και επανα-
χρησιμοποίησης και με μικρότερη συσκευασία.
• Αγορά μεταχειρισμένων προϊόντων
• Αποτροπή της απόθεσης αντικειμένων που 
μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν
• Μετακύλιση από αγαθά σε υπηρεσίες
• Εισαγωγή των αρχών πρόληψης στην εκπαίδευση
• Τιμολογιακή πολιτική – φόροι και πέναλτι πε-
ριβάλλοντος

Πρακτικές δράσεις
• Ανάπτυξη προϊόντων και συσκευασιών με μικρότε-
ρο βάρος και με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης.
• Χρήση ανακυκλωμένων υλικών αντί καινούριων
• Ανάπτυξη τοπικών αγορών, ομάδες ελεύθερης 
ανακύκλωσης κλπ
• Βελτίωση των μεθόδων συλλογής και των υπηρεσιών 
για μεγάλα και επαναχρησιμοποιήσιμα αντικείμενα.
• Μείωση των ανεπιθύμητων ταχυδρομικών επι-
στολών
• Βελτίωση των εγκαταστάσεων ανακύκλωσης 
στα κέντρα ανακύκλωσης
• Εκπαίδευση σε εργασίες ανακαίνισης
• Ενθάρρυνση της κομποστοποίησης εμπορικών 
οργανικών αποβλήτων

Δράσεις στρατηγικής
• Αύξηση της ευθύνης του παραγωγού
• Ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ της τοπικής αυτοδι-
οίκησης, των παραγωγών, των ανακυκλωτών κλπ.
• Κάμψη των θεωρητικών ορίων ανάμεσα στη δι-
αχείριση των αποβλήτων μετά την παραγωγή τους 
και στις δράσεις για την πρόληψη των αποβλήτων.
• Εξάλειψη των θεωρητικών διαφορών μεταξύ 
των αστικών και εμπορικών αποβλήτων.
• Ενθάρρυνση και δημοσιοποίηση πράσινων δρά-
σεων  π.χ. επιβράβευση παραγωγών που έχουν 
επιτυχημένα υλοποιήσει προγράμματα μείωσης 
των αποβλήτων, ή επιχειρήσεων που ανταλλάσ-
σουν τα απόβλητά τους.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η πρόληψη των αποβλή-
των μπορεί να πετύχει έχοντας την υποστήριξη 
όλων: από τη στιγμή που δίνονται χρήματα για την 
αγορά προϊόντων τα οποία τελικά με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο θα πεταχτούν (συσκευασία, προϊόντα 
που πλέον δεν έχουν χρηστική αξία) πιθανώς το 
σύνθημα «Σταματήστε να Αγοράζετε Σκουπίδια» 
να διευκολύνει μια τέτοια καμπάνια. n

(Πηγή φωτογραφίας: www.grow.arizona.edu)



ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΣ Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΓΚ ΚΟΝΓΚ
Το Empire State Building δεσπόζει στον ουρανό 
της Νέας Υόρκης σχεδόν 80 χρόνια, αποτελώντας 
το καμάρι της πόλης. Ταυτόχρονα ωστόσο την επι-
βαρύνει σημαντικά, εκπέμποντας χιλιάδες κυβικούς 
τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως, όντας ένα 
από τα πιο ενεργοβόρα κτίριά της. Η απόφαση των 
ιδιοκτητών του να το κάνουν «πράσινο» θα μειώσει 
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 105.000 
κυβικούς τόνους κάθε χρόνο, ποσότητα που αντι-
στοιχεί στους ετήσιους ρύπους 17.500 αυτοκινήτων. 
Το σχέδιο του Αντονι Μάλκιν, προέδρου της W&M 
Properties, στην οποία ανήκει ο ουρανοξύστης, στο-
χεύει στη μείωση της ενέργειας που καταναλώνει το 
κτίριο κατά 40%. Για να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος 
στόχος σε έναν ουρανοξύστη 443 μέτρων, 142 ορό-
φων και συνολικά 2,6 εκατομμυρίων τετραγωνικών 
μέτρων, πρέπει να αλλαχθούν 6.500 παράθυρα, 73 
ανελκυστήρες, το σύστημα θέρμανσης, το υδραυ-
λικό σύστημα και ο φωτισμός του. Και μπορεί όλα 
αυτά να μοιάζουν απλά, το κόστος ωστόσο ανέρχε-
ται στα 100 εκατομμύρια δολάρια (75 εκατομμύρια 
ευρώ), το ένα πέμπτο από τα συνολικά 500 εκατομ-
μύρια δολάρια που θα χρειαστούν για την ανάπλασή 
του.

(Ελεύθερος Τύπος 11/4/2009) 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΠΛΕΝΕΙ ΜΕ …ΕΝΑ ΦΛΙΤΖΑΝΙ 
ΝΕΡΟ!
Ένα οικολογικό πλυντήριο ρούχων, το οποίο θα χρη-
σιμοποιεί μόλις ένα φλιτζάνι νερού σε κάθε κύκλο 
πλυσίματος έχει στα σκαριά η ομάδα Xeros Ltd του 
Πανεπιστημίου Leeds. Όπως ανέφερε η Xeros Ltd, 
τη Δευτέρα 9 Ιουνίου 2008, το νέο πλυντήριο ρούχων 
θα καταναλώνει λιγότερο από 2% του νερού και της 
ενέργειας που καταναλώνεται από ένα συμβατικό 
πλυντήριο. Η λογική του έχει ως εξής: με επαναχρη-
σιμοποιούμενα πλαστικά τσιπ, καθαρίζονται τα ρού-
χα, τα οποία μένουν σχεδόν στεγνά και έτσι δεν είναι 
απαραίτητη ούτε η χρήση στεγνωτηρίου μετά την 
πλύση. Για την πραγματοποίηση της πλύσης χρει-
άζονται 20 κιλά αυτών των τσιπ, ένα φλιτζάνι νερό 
και απορρυπαντικό. Σημειωτέον, τα τσιπ μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν έως και 100 φορές, δηλαδή περί-
που ένα εξάμηνο. Σύμφωνα με τον εφευρέτη της εν 
λόγω καινοτομίας, καθηγητή Stephen Burkinshaw, 
«η απόδοση μας άφησε σχεδόν άφωνους». Αλλά 
και εργαστηριακά τεστ έδειξαν ότι το φιλι
(Ι-Live.gr News 13/6/2008)
 
ΚΥΨΕΛΕΣ ΣΤΙΣ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ!
Στο Λονδίνο υπάρχουν περισσότεροι από 5.000 δη-
λωμένοι μελισσοκόμοι οι οποίοι διατηρούν κυψέλες 
στις ταράτσες και στο πίσω μέρος των αυλών τους 
για να παράγουν δικό τους μέλι. Αν και πολλοί είναι 
εκείνοι που αντιδρούν σε μια τέτοια πρακτική, με το 
επιχείρημα ότι το μέλι δεν πρέπει να παράγεται σε 
περιοχές με αυξημένη ρύπανση, όταν οι πόλεις δια-
θέτουν μεγάλα πάρκα, κοινοτικούς κήπους και ιδιω-
τικά παρτέρια, το μέλι δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα 
εκείνο που παράγεται στην ύπαιθρο, λένε οι ειδικοί, 
συμπληρώνοντας επίσης ότι οι μέλισσες συντελούν 
στη γονιμοποίηση των αστικών κήπων και στη βιο-
λογική ποικιλομορφία. 
(Vita- Τεύχος Απριλίου 2008, Πηγή: Ινστιτούτο 
Worldwatch: «2007: Η κατάσταση του κόσμου: Το 
αστικό μας μέλλον». Έκδοση «Ευώνυμος Oικολογι-
κή Βιβλιοθήκη»)

ΣΟΥΗΔΙΑ: Ο …ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 
Στη Στοκχόλμη έχει δημιουργηθεί μία νέα αστική 
συνοικία, το Hammarby Sjaastad. Εκεί εφαρμό-
ζεται το σύστημα του «κυκλικού αστικού μεταβο-
λισμού» (circular urban metabolism), χάρη στο 
οποίο το Hammarby χαρακτηρίζεται ως «οικο-
λογική συνοικία». Η αρχή που διέπει το σύστημα 
είναι πως όλα τα απόβλητα ανακυκλώνονται για να 
χρησιμοποιηθούν ξανά με νέους τρόπους. Τα πά-
ντα ελήφθησαν υπόψη, ακόμη και ο πολεοδομικός 
σχεδιασμός. Τα στερεά απόβλητα τοποθετούνται σε 
ένα υπόγειο σύστημα συλλογής, όπου διαχωρίζονται 
τα ανακυκλώσιμα υλικά, τα οργανικά απόβλητα και 
ότι άλλο απομένει. Όσα είναι εύφλεκτα καίγονται και 
από την καύση τους παράγεται ηλεκτρική ενέργεια, 
που επιστρέφει στη συνοικία. Από την ηλεκτρική 
ενέργεια διασφαλίζεται και η παροχή ζεστού νερού 
στους κατοίκους, το οποίο μεταφέρεται μέσα από 
το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης. Από τα υδατικά 
απόβλητα της περιοχής παράγεται βιοαέριο, που 
χρησιμοποιείται για να κινούνται τα λεωφορεία της 
περιοχής, ενώ παράλληλα διοχετεύεται σε 1.000 πε-
ρίπου διαμερίσματα για θέρμανση. Εκτός όμως από 
τα απόβλητά τους, οι κάτοικοι του Hammarby φαί-
νεται ότι εκμεταλλεύονται και κάθε σταγόνα νερού. 
Τα νερά των βροχών από τους δρόμους συλλέγονται, 
καθαρίζονται και φιλτράρονται. Αλλά και η βροχή 
που πέφτει στις στέγες των σπιτιών αξιοποιείται: 
Το νερό κατευθύνεται στους κήπους των ταρατσών 
και στους υγρότοπους της περιοχής, ενώ το νερό της 
αποχέτευσης υφίσταται ξεχωριστή επεξεργασία. 
(Vita- Τεύχος Απριλίου 2008, Πηγή: Ινστιτούτο 
Worldwatch: «2007: Η κατάσταση του κόσμου: Το 
αστικό μας μέλλον». Έκδοση «Ευώνυμος Oικολογι-
κή Βιβλιοθήκη»)

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ» ΓΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ

Πάρτε μαζί στις διακοπές σας την οικολογική σας 
συνείδηση, θα μπορούσε να είναι το «σύνθημα» του 
ηλεκτρονικού οδηγού «Πράσινο Διαβατήριο» που 
προτείνει στο κοινό να επιλέγει ξενοδοχείο, μέσα 
μεταφοράς και δραστηριότητες που δε βλάπτουν το 
περιβάλλον.
«Έχει το ξενοδοχείο και η αεροπορική εταιρία που 
επιλέξατε δεσμευτεί σε πρακτικές φιλικές για το 
περιβάλλον;», «Τι πρέπει να τρώτε και τι να αγο-
ράζετε στις διακοπές σας;», είναι κάποιες από τις 
ερωτήσεις που πρέπει σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό 
οδηγό «Πράσινο Διαβατήριο», που παρουσιάστηκε 
χθες, να απαντά κάθε ταξιδιώτης πριν ξεκινήσει το 
ταξίδι του. Συνειδητά «πράσινες διακοπές» επιλέ-
γουν μόλις τέσσερις στους εκατό Ελληνες, αν όμως 
αναλογιστεί κανείς πως οι αποδράσεις των Ελλήνων 
σε ποσοστό που υπερβαίνει το 90% δε… βγαίνουν 
έξω από τα σύνορα, το ενεργειακό «αποτύπωμα» 
της τουριστικής κίνησης αποκτά ιδιαίτερη σημα-
σία. Το «Πράσινο Διαβατήριο», πρωτοβουλία του 
Προγράμματος Τουρισμού του UNEP (Πρόγραμμα 
του ΟΗΕ για το Περιβάλλον) […] είναι διαθέσιμο στα 
ελληνικά (στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
unep.fr/greenpassport/), με τη βοήθεια του Δικτύ-
ου ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΙΓΑΙΟ της Ελληνικής Εταιρείας Περι-
βάλλοντος και Πολιτισμού.  
(Ελεύθερος Τύπος 10/2/2009)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ «ΘΑΥΜΑ» ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ
Η θερμοκρασία είναι περίπου πενήντα βαθμοί υπό 
σκιάν και ισχυρές ριπές ανέμου σαρώνουν την έκτα-
ση από άμμο και χαλίκια, σηκώνοντας δίνες στο 
χρώμα της ώχρας. Εδώ, σε μια όχθη του Αραβο-
περσικού κόλπου, τριάντα χιλιόμετρα ανατολικά της 
πόλης του Αμπού Ντάμπι, θα χτιστεί μέχρι το 2016 η 
νέα πόλη της Μάσνταρ (στα αραβικά, «πηγή»). «Δε 
θα είναι η μελλοντική πρωτεύουσα των Ενωμένων 
Αραβικών Εμιράτων, αλλά η πόλη αυτή θα εκπρο-
σωπεί κάτι περισσότερο: θα είναι η πρώτη τελείως 
οικολογική πόλη στον κόσμο» δηλώνει με ενθουσι-
ασμό ένας συνοδός, δείχνοντας με το δάχτυλο τα ήδη 
προχωρημένα εργοτάξια τα οποία περιβάλλουν την 
τοποθεσία. Ανατολικά, το νέο διεθνές αεροδρόμιο 
του εμιράτου αναδύεται από τη γη, ενώ στο βορρά 
ολοκληρώνεται ένα τεράστιο τουριστικό συγκρότημα 
στα νησιά του Γιας, με δώρο μια πίστα για τη «Φόρ-
μουλα 1». Για την ώρα, τα έξι τετραγωνικά χιλιόμετρα 
στα οποία θα εκτείνεται η Μάσνταρ έχουν ελάχιστη 
κίνηση, εκτός από ορισμένα ακινητοποιημένα οχή-
ματα επιχωμάτωσης και μια χούφτα τοπογράφους με 
αργές κινήσεις. Σύμφωνα με το βρετανικό γραφείο 
Φόστερ, που έχει αναλάβει την εκπόνηση του σχεδί-
ου, η Μάσνταρ θα είναι «η πρώτη πόλη στον κόσμο 
που δε θα εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα και δε 
θα πετάει απόβλητα. Κι αυτό χάρη στην αποκλειστι-
κή χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας -ανάμεσά 
τους η ηλιακή και η αιολική- και στη συστηματική 
χρήση της ανακύκλωσης». Η πόλη θα διαθέτει μία 
κεντρική φωτοβολταϊκή μονάδα για την ηλεκτρική 
τροφοδοσία της και τα κτίριά της, θα παράγουν τα 
ίδια ενέργεια. Κανένα αυτοκίνητο με καύσιμα δε θα 
γίνεται δεκτό και θα την περιβάλλουν τοίχοι για προ-
στασία από την έρημο, ενώ για τον εξαερισμό της θα 
χρησιμοποιηθούν σωλήνες που θα «απορροφούν» 
τους θαλάσσιους ανέμους. Με το ασήμαντο ποσό 
των 22 δισ. δολαρίων (συνολική εκτίμηση), η Μάσ-
νταρ θα μπορεί να υποδεχθεί 50.000 κατοίκους και 
πάνω από χίλιες επιχειρήσεις, εξειδικευμένες στις 
νέες τεχνολογίες και την πράσινη ενέργεια.
(Ελευθεροτυπία 17/8/2008, αναδημοσίευση από Le 
Monde)

ΜΙΑ ΠΙΣΤΑ ΧΟΡΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ …ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΣΤΟ ΡΟΤΕΡΝΤΑΜ!

Βράδυ στη ντισκοτέκ «Watt” του Ρότερνταμ. Δύο 
χιλιάδες άνθρωποι χορεύουν πάνω στην πίστα. Κι 
έτσι, με κάθε βήμα, παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα που 
καλύπτει τις ανάγκες λειτουργίας της ντίσκο κατά το 
ήμισυ. Χάρη στους Ολλανδούς επιστήμονες από τα 
Τεχνικά Πανεπιστήμια του Ντελφτ και του Αιντχό-
βεν, που έθεσαν σε εφαρμογή το πρόγραμμα από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο […] «Ενας γρήγορος 
χορευτής μπορεί να παράγει μέχρι και 20 watt ηλε-
κτρικού ρεύματος», εξηγεί ο Μισέλ Σμιτ, διευθυντής 
του Τεχνικού Προγράμματος […] Αν συγκρίνουμε το 
μεγάλο κλαμπ του Ρότερνταμ με ντίσκο της ίδιας 
χωρητικότητας, βλέπουμε ότι καταναλώνει 30% λι-
γότερο ηλεκτρικό, 50% λιγότερο νερό, παράγει 50% 
λιγότερα σκουπίδια και εκπέμπει 30% λιγότερο Co2 
[…] H πρωτοβουλία χρηματοδοτήθηκε από το δήμο 
του Ρότερνταμ με 300.000 ευρώ.
(Ταχυδρόμος, τεύχος 14/3/2009)  
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ΜΠΕΤΟΝ ΜΕ ΠΡΑΣΙΝΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Πράσινη ταυτότητα αποκτά το σκυρόδεμα, το πιο πο-
λυχρησιμοποιημένο υλικό στον κόσμο. Οι επιστήμο-
νες που εργάζονται στις μεγάλες τσιμεντοβιομηχα-
νίες, επινοούν τρόπους ώστε να το εμπλουτίζουν με 
καινούργια «εξωτικά» υλικά. Έτσι μειώνουν όσο το 
δυνατόν περισσότερο τις εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που δημιουργούνται κατά την παρασκευή 
των περισσοτέρων από 10 δισ. τόνων σκυροδέματος 
που «καταναλώνονται» κάθε χρόνο σε ολόκληρο 
τον κόσμο […] Εκτιμάται ότι η παρασκευή τσιμέντου 
καταλαμβάνει μερίδιο 5% στην παγκόσμια ετήσια 
εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 
«Η τάση που υπάρχει τα τελευταία 10 χρόνια στην 
παρασκευή σκυροδέματος είναι να αποφεύγουμε 
να χρησιμοποιούμε υλικά που δημιουργούν διοξεί-
διο του άνθρακα», λέει στους Νew Υork Τimes ο δρ 
Κέβιν Μακ Ντόναλντ, που είναι αντιπρόεδρος της 
τσιμεντοβιομηχανίας η οποία τροφοδότησε με πρώ-
τη ύλη την κατασκευή της γέφυρας [του Σεντ Αντονι 
στις ΗΠΑ]. Στο νέου τύπου σκυρόδεμα που δημιούρ-
γησε για το σκοπό αυτό, ο δρ Μακ Ντόναλντ αντικα-
τέστησε μεγάλη ποσότητα τσιμέντου με δύο προϊό-
ντα βιομηχανικών αποβλήτων: την ιπτάμενη τέφρα, 
η οποία αποτελεί παραπροϊόν των ατμοηλεκτρικών 
σταθμών, που λειτουργούν με κύριο καύσιμο το λι-
γνίτη και συλλέγεται στα ηλεκτροστατικά φίλτρα των 
σταθμών και τη σκωρία υψικαμίνων που είναι λε-
πτότατοι κόκκοι προερχόμενοι από κονιορτοποίηση 
παραπροϊόντων σιδηρομεταλλευμάτων. Και τα δύο 
αυτά υλικά, που λέγονται ποζολανικά (η ποζολάνη 
είναι ένα ανόργανο υλικό με υδραυλικές ιδιότητες 
παραπλήσιες με αυτές του τσιμέντου) κάνουν το 
σκυρόδεμα ανθεκτικότερο. Και επιπλέον μειώνουν 
την εξάρτηση από τον άνθρακα. Για την παραγωγή 
ενός τόνου τσιμέντου εκπέμπεται στην ατμόσφαιρα 
ένας τόνος διοξειδίου του άνθρακα 
(Τα Νέα 4/4/2009) 

ΛΟΝΔΙΝΟ: ΔΙΟΔΙΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΙΩΣΑΝ ΤΗΝ 
ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΙΧ ΚΑΤΑ 60.000 ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ
Παρόλο που συχνά ακούμε από επίσημα χείλη ότι 
η κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων συμβάλλει 
στην εκτόνωση του κυκλοφοριακού προβλήματος, 
στην πραγματικότητα αυτή η λύση επιφέρει μια σει-
ρά αλυσιδωτών αντιδράσεων (υπερβολική διόγκωση 
πόλεων, ακόμη μεγαλύτερες αποστάσεις που χρειά-
ζεται να διανύονται καθημερινά από τους κατοίκους, 
περισσότερη χρήση του αυτοκινήτου, μεγαλύτερες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα). Όταν λοιπόν οι 
δημοτικές αρχές του Λονδίνου ήρθαν αντιμέτωπες 
με το κυκλοφοριακό χάος που βασίλευε στο κέντρο 
της πόλης, εξέπληξαν τους πάντες εφαρμόζοντας 
κάτι που μέχρι τότε για πολλούς φάνταζε αδύνατο: 
την επιβολή φόρου κυκλοφοριακής συμφόρησης. 
Αυτή η πρακτική δεν ήταν πρωτοφανής: Είχε ήδη 
εφαρμοστεί σε πόλεις όπως η Σιγκαπούρη και το 
Όσλο, όμως το Λονδίνο υπήρξε η μεγαλύτερη πόλη 
που την υιοθέτησε. Με απλά λόγια, οι αρχές εφάρ-
μοσαν δακτύλιο στο κέντρο του Λονδίνου που λει-
τουργεί με αισθητήρες, ώστε να μπορούν οι οδηγοί 
να καταβάλλουν αυτόματα τα «διόδια». Αν κάποιος 
οδηγός δεν πληρώσει, τότε χάρη στους αισθητή-
ρες επιβαρύνεται με πρόστιμο. Τα μέτρα όμως δε 
σταματούν εκεί. Τα κέρδη από τις εισπράξεις των 
φόρων επενδύθηκαν σε καλύτερες συγκοινωνίες. 
Το αποτέλεσμα είναι ότι κάθε μέρα εισέρχονται στο 
κέντρο 60.000 λιγότερα αυτοκίνητα, ενώ παράλληλα 
βελτιώθηκε σημαντικά η εξυπηρέτηση των πολιτών 
από τα λεωφορεία, που πλέον είναι και περισσότερα 
και γρηγορότερα. Το παράδειγμα του Λονδίνου ετοι-
μάζεται να ακολουθήσει και η Στοκχόλμη, όπου μια 
δοκιμαστική περίοδος έξι μηνών έδειξε μείωση των 
αυτοκινήτων κατά 25% τις πρωινές ώρες αιχμής και 
40% το βράδυ. 
(Vita- Τεύχος Απριλίου 2008, Πηγή: Ινστιτούτο 
Worldwatch: «2007: Η κατάσταση του κόσμου: Το 
αστικό μας μέλλον». Έκδοση «Ευώνυμος Oικολογι-
κή Βιβλιοθήκη»)

ΠΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ: ΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΤΩΝ 
ΔΑΝΩΝ ΚΑΙ Η DONGTAN ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Προς το παρόν αποτελεί ουτοπία. Το λέει και το όνο-
μά της, Η2PIA. Σύντομα, ωστόσο, η πρώτη πόλη που 
θα βασίζεται αποκλειστικά στο υδρογόνο θα γίνει 
πραγματικότητα. Τη σχεδιάζουν οι Δανοί και φιλο-
δοξεί να είναι πλήρως ανεξάρτητη από το πετρέλαιο, 
καθώς θα στηρίζεται στην εκμετάλλευση του υδρο-
γόνου που υπάρχει στη φύση και στην ήδη εφαρμο-
σμένη τεχνολογία κυψελών υγρών καυσίμων. Σύ-
ντομα, μάλιστα, θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός 
για τη μελέτη και την κατασκευή της. […] Μια άλλη 
πόλη (Dongtan) που χτίζεται στην Κίνα φιλοδοξεί να 
αποτελέσει την πρώτη πραγματικά «βιώσιμη πόλη 
στον κόσμο». O στόχος που πρέπει να επιτευχθεί 
είναι η αυτάρκεια σε ενέργεια, τρόφιμα και νερό και 
ο σχεδιασμός της προβλέπει τη χρήση αιολικής και 
ηλιακής ενέργειας, την ανακύκλωση των στερεών 
αποβλήτων και την κίνηση οχημάτων με ηλεκτρική 
ενέργεια ή με ενεργειακές κυψέλες καυσίμου. 
(Vita- Τεύχος Απριλίου 2008, Πηγή: Ινστιτούτο 
Worldwatch: «2007: Η κατάσταση του κόσμου: Το 
αστικό μας μέλλον». Έκδοση «Ευώνυμος Oικολογι-
κή Βιβλιοθήκη»)

ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ «ΑΕΡΑ»
Νέα δεδομένα στον τομέα της προστασίας του περι-
βάλλοντος αλλά και της μελλοντικής χρήσης εναλ-
λακτικών καυσίμων στις πτήσεις των επιβατικών 
αεροσκαφών δημιουργεί η πτήση αεροσκάφους 
Α380 με τη χρησιμοποίηση του εναλλακτικού καυσί-
μου GTL. Τα εναλλακτικά καύσιμα έχουν μειωμένες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ενώ μπορούν 
να συμβάλουν στην ομαλοποίηση των τιμών της 
διεθνούς αγοράς πετρελαϊκών προϊόντων. Η ευρω-
παϊκή εταιρεία παραγωγής αεροσκαφών Airbus 
πραγματοποίησε την 1η Φεβρουαρίου του 2008 την 
πρώτη δοκιμαστική πτήση αεροσκάφους με τη χρή-
ση εναλλακτικού καυσίμου από φυσικό αέριο (gas 
to liquid kerosene -GTL). Πρόκειται για μία πρωτο-
ποριακή εξέλιξη στον τομέα της περιβαλλοντολο-
γικής προστασίας, υπό το δεδομένο ότι το σύνολο 
των επιβατικών αεροσκαφών σήμερα πετά χρησι-
μοποιώντας συμβατικά καύσιμα, τα οποία μολύνουν 
το περιβάλλον. Το πρωτοποριακό αυτό καύσιμο 
παράγεται μέσω επιστημονικής μεθόδου (Fisher-
Tropsch process) και έχει το πλεονέκτημα του κα-
θαρού καυσίμου παράγοντας λιγότερους ρύπους […] 
Το εναλλακτικό καύσιμο GTL μοιάζει με την κηρο-
ζίνη, αλλά είναι άχρωμο και παράγεται από τη Shell 
International Petroleum υπό την κωδική ονομασία 
Shell GTL Jet Fuel. Επιπλέον από το Νοέμβριο του 
2007 έχει υπογραφεί συμφωνία με την Qatar GTL, 
η οποία ενημερώνεται για τα τελικά αποτελέσματα 
των πειραμάτων. Πρόκειται για αεροπορικό καύσιμο 
μεσαίας διύλισης, το οποίο παράγεται μέσω διαδι-
κασίας σύνθεσης από το φυσικό αέριο. Το GTL στην 
παραγωγική φάση του θα είναι διαθέσιμο σε κεντρι-
κούς προορισμούς αεροπορικών πτήσεων, προκει-
μένου ο εφοδιασμός των αεροσκαφών να γίνεται με 
πρακτικό τρόπο και χωρίς λειτουργικά προβλήματα.
(Μακεδονία 30/3/2008)

ΟΙ ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΤΟΥ RIZHAO ΚΑΙ ΤΟ 
“TRANSMILENIO” ΤΗΣ ΚΟΥΡΙΤΙΜΠΑ
Στην πόλη Rizhao της Κίνας, ένα κυβερνητικό πρό-
γραμμα επέτρεψε στο 99% των νοικοκυριών στις 
κεντρικές συνοικίες να αποκτήσουν ηλιακό θερμο-
σίφωνα, ενώ τα περισσότερα σήματα κυκλοφορίας 
και τα φώτα των δρόμων και των πάρκων τροφοδο-
τούνται από ηλιακά κύτταρα, που περιορίζουν τις εκ-
πομπές άνθρακα και την αστική ρύπανση στην πόλη. 
Στην Μπογκοτά της Κολομβίας, οι μηχανικοί βελτί-
ωσαν το σύστημα ταχέων λεωφορειακών συγκοινω-
νιών της Κουριτίμπα στη Βραζιλία και δημιούργησαν 
το «TransMilenio», το οποίο έχει βοηθήσει στη μεί-

ωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην αύξηση 
της ποιότητας ζωής, ενώ εμπνέει την εφαρμογή πα-
ρόμοιων προγραμμάτων στην Ευρώπη, στη Βόρεια 
Αμερική και την Ασία.
(Δαίμων της Οικολογίας, τεύχος 71, 5/07)

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΡΟΥΧΑ ΕΚΤΟΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΝΑΪΛΟΝ
Tα ...πράσινα ρούχα είναι εδώ και δηλώνουν δυνα-
μικά την παρουσία τους στην αγορά της ένδυσης 
σε μια στιγμή που φουντώνει η διαμάχη των επι-
στημόνων για τα προβλήματα που δημιουργούν τα 
συνθετικά ρούχα τόσο στην υγεία του ανθρώπου 
όσο και στο περιβάλλον. Την ώρα που ο πλανήτης 
μαστίζεται από περιβαλλοντικά προβλήματα, ρούχα 
φτιαγμένα από λινάρι, ήμερη κάνναβη, βιολογικό 
βαμβάκι, μπαμπού, μετάξι, σόγια και μαλλί έρχονται 
να βοηθήσουν στη μείωση της μόλυνσης του πλα-
νήτη. […] Tα οικολογικά ρούχα αρχίζουν σιγά-σιγά 
να επιστρέφουν στη ζωή του ανθρώπου, αφού για 
περισσότερες από επτά δεκαετίες είχαν εκτοπιστεί 
από το νάιλον και τα συνθετικά ρούχα.Mε βάση διε-
θνείς μελέτες, το 2008 οι συνολικές πωλήσεις όλης 
της αγοράς των ειδών ένδυσης άγγιξαν τα 450 δισ. 
δολάρια. Aπό αυτά το 2008 ο τζίρος των οικολογικών 
ρούχων ανήλθε στα 4,18 δισ. δολάρια ενώ το 2012 
εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 11,02 δισ. δολάρια.
(Ημερησία 19/7/2008)

ΕΝΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Φοίνικες, φυσικός χλοοτάπητας και αρδευτικό σύ-
στημα στο λιμάνι του Βόλου; Εξακόσια τετραγωνικά 
μέτρα πράσινης ταράτσας στο λιμενοβραχίονα της 
πρωτεύουσας της Μαγνησίας με εστιατόριο, καφέ 
και αναψυκτήριο; Φυσικός χλοοτάπητας, φωτο-
βολταϊκά συστήματα και βιολογικός καθαρισμός 
«δείχνουν» την πράσινη ταυτότητα της επένδυσης. 
Σωστά διαβάσατε. Πρόκειται για το πρώτο πλωτό 
και φιλικό προς το περιβάλλον μπαρ-εστιατόριο 
στη χώρα μας, κατασκευασμένο από ελληνικά χέ-
ρια, τη Ναυτική Κατασκευαστική Α.Ε., το οποίο θα 
απασχολεί πάνω από εβδομήντα εργαζομένους και 
αναμένεται να λειτουργήσει τον Αύγουστο. Είναι 
μίας νέας γενιάς οικολογικό σχέδιο, αποτελεί μία 
εναλλακτική πρόταση τουριστικής ανάπτυξης που 
μπορεί να εφαρμοστεί σε περιοχές που ασφυκτιούν 
χωροταξικά και δεν έχουν περιθώρια ή σε νησιωτι-
κές περιοχές, στις οποίες δεν ταιριάζουν οι μόνιμες 
κατασκευές […]. Για τον κλιματισμό του χώρου θα 
αξιοποιηθεί η θάλασσα που τον περιβάλλει, μειώνο-
ντας τις ενεργειακές καταναλώσεις. Γίνεται προσπά-
θεια ώστε ο εξοπλισμός να είναι σε όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο ποσοστό από ανακυκλώσιμα υλικά, ενώ 
στην κατασκευή χρησιμοποιούνται φιλικά στο περι-
βάλλον υλικά και οικολογικά χρώματα. Ενεργειακά 
θα είναι αυτόνομο, αλλά θα έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιεί ρεύμα από τη στεριά. Αυτό είναι πολύ 
σημαντικό, αν θέλει κανείς να το τοποθετήσει σε πε-
ριοχές όπου το δίκτυο της ΔΕΗ είναι οριακό, όπως 
συμβαίνει σε όλα σχεδόν τα νησιά μας. Επιπλέον, 
δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον του τόπου 
εγκατάστασης, αφού δεν απαιτεί έργα υποδομής 
ούτε μόνιμες εγκαταστάσεις.  

(Ελευθεροτυπία 23/4/2009)
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Πέτη Πέρκα, Π.Μ,  Συγκοινωνιολόγος MSc. μέλος της 
ΔΕ και της ΜΕ Έργων Υποδομής 

Φανταστείτε μια πόλη  με πλακόστρωτους δρό-
μους, χωρίς θόρυβο και αέρια ρύπανση. Φαντα-
στείτε μετακινήσεις χωρίς  κυκλοφοριακή συμ-
φόρηση, ατυχήματα, υπέρμετρη κατανάλωση 
καυσίμων και φθορά υποδομής. Φανταστείτε 
γρήγορη, αποτελεσματική και –κυρίως- «πράσι-
νη» παράδοση αγαθών στις επιχειρήσεις. 
Η σημερινή πραγματικότητα είναι μεν πολύ δια-
φορετική από αυτή που περιγράφεται παραπά-
νω, αλλά ίσως υπάρχει  λύση. Λύση άγνωστη σε 
πολλούς, αν και διόλου καινούργια. 
Ο λόγος γίνεται για τις λεγόμενες «πνευματικές» 
μεταφορές, που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τον 
…πεπιεσμένο αέρα, αντλώντας έμπνευση από τον 
Ηρωνα, αλλά και από την Πόλη του Φωτός, όπου 
το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιούνταν 
μέχρι το 1984. Πνευματικές μεταφορές χρησιμο-
ποιούνταν μέχρι πολύ πρόσφατα και στην Πράγα 
–όπου το σχετικό δίκτυο εκτείνεται σε μήκος 60 
χλμ! Μήπως τελικά, προσφέρουν κάποια λύση;   

Οι υπόγειες πνευματικές μεταφορές είναι μια 
ιδέα που έρχεται από το παρελθόν. Ένα καινοτό-
μο σύστημα εναλλακτικό ως προς τα συμβατικά 
(οδικό, σιδηροδρομικό, θαλάσσιο, εναέριο) που η  
διεθνής επιστημονική κοινότητα έχει στρέψει τις 
έρευνές της εδώ και χρόνια. Η υπόγεια  μεταφο-
ρά εμπορευμάτων με τη χρήση πεπιεσμένου αέρα 
(πνευματική), έχει μακράν ιστορία. Η θεμελιώ-
δης αρχή του πεπιεσμένου αέρα τέθηκε από τον 
Ήρωνα από την Αλεξάνδρεια τον 1ο αιώνα Π.Χ., 
ωστόσο δεν υπήρξε εφαρμογή πριν τη βιομηχα-
νική επανάσταση. 

n Ο Bερν, ο Όργουελ και ο λονδρέζος επιχει-
ρηματίας 
Στις αρχές του 19ου αιώνα ο George Medhurst, 
ένας  Λονδρέζος επιχειρηματίας πρότεινε το πρώ-

• Η υπόγεια  μεταφορά 
εμπορευμάτων με τη 
χρήση πεπιεσμένου 
αέρα (πνευματική), 

έχει μακράν ιστορία. 
Η θεμελιώδης αρχή 

του πεπιεσμένου αέρα 
τέθηκε από τον Ήρωνα 

από την Αλεξάνδρεια τον 
1ο αιώνα π.Χ., ωστόσο 
δεν υπήρξε εφαρμογή 

πριν τη βιομηχανική 
επανάσταση. 

• Ο Ιούλιος Βερν στο 
«Παρίσι στον 20ο αιώνα» 

περιγράφει πνευματικό 
αγωγό που διατρέχει τον 

ωκεανό. Ο Τ. Όργουελ 
στο «1984»  χρησιμο-
ποιεί έναν πνευματικό 

αγωγό για να περιγράψει 
τη γραφειοκρατία 

• Ένα είδος πνευμα-
τικής μεταφοράς που 

έχει σήμερα πολύ 
καλές εφαρμογές είναι οι  

πνευματικές κάψουλες 
μέσα σε αγωγούς (PCP). 

Η μεταφορά δηλαδή 
εμπορευμάτων με 

κάψουλες (οχήματα με 
τροχούς) που κινούνται 

σε αγωγό. 
• Μια πρωτοποριακή 

εφαρμογή της μεταφο-
ράς με κάψουλα μέσω 

αγωγών, είναι η ατομική 
κάψουλα, ίσως το ΙΧ του 
μέλλοντος, που θα έχει 
ακόμη και δυνατότητα 

σύνδεσης με laptop 

το σύστημα πνευματικής μεταφοράς. Παρόλο που 
τα σχέδια του αφορούσαν αρχικά βαριά φορτία 
εντέλει η μέθοδος υιοθετήθηκε για τη μεταφορά 
εγγράφων και δεμάτων από επιχειρήσεις, βιομη-
χανία και κυβέρνηση. 
Σε αρκετές Ευρωπαϊκές πόλεις χρησιμοποιήθη-
κε η πνευματική μεταφορά, κυρίως για την αλλη-
λογραφία, αλλά εγκαταλείφθηκε στη διάρκεια του 
20ου αιώνα. 
Ωστόσο,  ένα μεγάλο δίκτυο αγωγών ήταν σε χρή-
ση στο Παρίσι μέχρι το 1984, οπότε εγκαταλεί-
φθηκε χάριν των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
των fax. Επίσης ένα δίκτυο 60 χλμ για μεταφορά 
αλληλογραφίας και δεμάτων λειτουργούσε στην 
Πράγα έως το 2002 (φωτο 1).
Μερικά πειράματα πνευματικής μεταφοράς φορ-
τίων μεγάλου βάρους (κυρίως απορριμμάτων και 
πρώτων υλών), έγιναν στη μεταπολεμική Ιαπω-
νία και Ρωσία αλλά η προσπάθεια δεν απέδωσε. 
Αργότερα  εφαρμογές πνευματικής μεταφοράς 
βρίσκουμε κυρίως στις τράπεζες και στα νοσο-
κομεία. 
Ο Ιούλιος Βερν στο «Παρίσι στον 20ο αιώνα» 
περιγράφει πνευματικό αγωγό που διατρέχει τον 
ωκεανό. Ο Τ. Όργουελ στο «1984»  χρησιμοποι-
εί έναν πνευματικό αγωγό για να περιγράψει τη 
γραφειοκρατία αφού τους αγωγούς τους χρησι-
μοποιούσαν οι κυβερνήσεις για τη μεταφορά εγ-
γράφων. 
Όταν η τεχνολογία ήταν νέα ο κόσμος οραματίζο-
νταν τις πόλεις του αύριο με εκτεταμένο δίκτυο 
αγωγών διανομής, όχι μόνο αλληλογραφίας και 
εγγράφων αλλά και μεγαλύτερων εμπορευμάτων 
ακόμη και ανθρώπων. 
Στις αρχές της πνευματικής μεταφοράς βασίστη-
κε και η ιδέα του ΜΕΤΡΟ. 
 

2. Το πρώτο ΜΕΤΡΟ της 
Ν. Υόρκης (Πηγή: 3)
   

Ο Alfred Ely Beach’s πρωτοπόρος της πνευματι-
κής μεταφοράς, το 1867 σχεδίασε και κατασκεύ-
ασε το πρώτο ΜΕΤΡΟ της Ν. Υόρκης (φωτο2). 
Υλοποιήθηκε μόνο ένα τμήμα καλύπτοντας έκτα-
ση μόλις ενός τετραγώνου, προς απόδειξη της 
θεωρίας του.   
  
n Πνευματικές κάψουλες μέσα σε αγωγούς
Ένα είδος πνευματικής μεταφοράς που έχει σή-
μερα πολύ καλές εφαρμογές είναι οι  πνευματικές 
κάψουλες μέσα σε αγωγούς (PCP). H  μεταφορά 
δηλαδή εμπορευμάτων με κάψουλες (οχήματα με 
τροχούς) που κινούνται σε αγωγό. 
Η προώθηση των καψουλών γίνεται με εμφύσηση 
αέρα μέσα αγωγό. Για ένα PCP διαμέτρου ενός 
μέτρου περίπου, κάθε κάψουλα μπορεί να κουβα-
λήσει περίπου δυο τόνους φορτίο ταξιδεύοντας με 
ταχύτητα  35 χμ/ώρα κατά προσέγγιση. 
Οι απλοί  PCPs ακολουθούν τις αρχές της μη-
χανικής των ρευστών. Ο αέρας διοχετεύεται στο 
δίκτυο και προωθεί προς τα μπρος την κάψουλα 
κατά μήκος του αγωγού. 
 Οι δύο άκρες του αγωγού είναι πάντα ανοιχτές 
και η πίεση που ασκείται σε αυτές είναι η ατμο-
σφαιρική. Ο αέρας διοχετεύεται στον αγωγό με 
έναν ειδικό ανεμιστήρα κοντά στην είσοδο του 
αγωγού. 

Οι μικρής διαμέτρου PCPs που χρησιμοποιούν 
περιορισμένο αριθμό καψουλών δεν είναι αρκε-
τά αποδοτικοί. Αντίθετα οι μεγάλης διαμέτρου, 
με τη βοήθεια ενισχυτικής αντλίας, δημιουργούν 
μεγάλη πίεση ικανή να κινήσει πολλές κάψουλες 
συγχρόνως, ενώ επιτρέπει τα δύο άκρα να έχουν 
ατμοσφαιρική πίεση. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
τοποθέτηση στη μέση της διαδρομής του αγωγού 
της ενισχυτικής αντλίας. 
Κατά τη διάρκεια των 1960-1970 τα πνευματικά 
συστήματα μεταφοράς αναπτύχθηκαν και προω-
θήθηκαν ως η τεχνολογία, στο χώρο των μεταφο-
ρών, που εξασφαλίζει τη δυνατότητα ανάπτυξης 
υψηλών ταχυτήτων. 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 υπάρχουν 
πολλές έρευνες και πιλοτικές εφαρμογές στις 
ΗΠΑ, ΕΣΣΔ και Μ.Βρετανία. Οι χώρες αυτές προ-
σπάθησαν για δεκαετίες να βρουν αγορά για τις 
τεχνολογίες τους. 
Από το 1980 ωστόσο η Ιαπωνία έπαιξε ένα ση-
μαντικό ρόλο στο θέμα εφαρμόζοντας την τε-
χνολογία σε πραγματικές συνθήκες. Υπάρχουν 
δύο πετυχημένες εφαρμογές στην Ιαπωνία από 
τηνSumitomo Metal Industries. Η μια αφορά με-
ταφορά ασβεστόλιθου χρησιμοποιώντας ένα κυ-
κλικό αγωγό διαμέτρου ενός μέτρου και η δεύτε-
ρη μεταφορά  υλικών για την κατασκευή μεγάλου 
τούνελ.(φωτο 3) 

3. Εφαρμογή PCP για την κατασκευή του τούνελ 
Akima (Πηγή: 2)

Οι τύποι PCP που εφαρμόστηκαν στην Ιαπωνία 
είναι ο κυκλικός διαμέτρου 1μ και ο τετραγωνι-
κής διατομής 1μ χ1μ.(φωτο 4,5).  Η προώθηση 
της κάψουλας   με  αέρα  για αγωγούς αυτών των 
διαστάσεων επιτυγχάνει μεταφορά φορτίου έξη 6 
εκατομ. τόνων. 
 

4- 5. PCP – Iapan (Πηγή: 2)

Η χρήση των PCP στο μέλλον των αστικών με-
ταφορών έχει άπειρες εφαρμογές. Οι  PCP δεν 
εμπλέκονται με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, 
είναι αξιόπιστοι, δε μολύνουν την ατμόσφαιρα, 
χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια, δεν επηρεά-
ζονται από τις καιρικές συνθήκες, είναι ασφαλείς 
έναντι κλοπών και βανδαλισμών. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά εκατοντάδων 
εμπορευμάτων τα οποία συνήθως μεταφέρονται 
με φορτηγά όπως αλληλογραφία, δημητριακά, 
λαχανικά, συσκευασμένα προϊόντα, κιβώτια με 
κονσέρβες, μπουκάλια γάλακτος και αναψυκτι-
κών, φάρμακα, βιβλία κ.α. 
Επειδή απαιτείται κατασκευή της  υποδομής, βε-
βαίως απαιτείται και μακρύτερος χρόνος λειτουρ-

1. Παλαιού τύπου αγωγοί πνευματικής μεταφοράς 
στην Πράγα (Πηγή: 8)

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΜΕ ...
ΑΛΛΟΝ ΑΕΡΑ:
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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ΤΕΥΧΟΣγίας, ίσως μερικών ετών για να είναι οικονομικά 
αποδοτικό το σύστημα. Επίσης για μικρές απο-
στάσεις το κόστος είναι μεγαλύτερο συγκρινόμενο 
με το κόστος μεταφοράς με φορτηγό. 
Το βασικό εμπόδιο για  εφαρμογή PCP μεγάλων 
αποστάσεων είναι ότι γίνεται οικονομικά ασύμφο-
ρο συγκρινόμενο με τα φορτηγά και τα τρένα μιας 
και αυτά χρησιμοποιούν δρόμους και σιδηροτρο-

χιές αντίστοιχα, δηλ.υποδομές που ήδη υπάρχουν. 
Θα πρέπει βεβαίως να σημειώσουμε ότι δε συνυ-
πολογίζεται το εξωτερικό κόστος που τα άλλα συ-
στήματα προκαλούν. 

n Μη πνευματικά συστήματα 
Στην Ευρώπη προωθούνται μη πνευματικά συ-
στήματα υπόγειων εμπορευματικών μεταφορών 
(UFT) όπως: 
1. Τα αυτομάτως καθοδηγούμενα οχήματα σε σι-
δηροτροχιά (Γερμανία- (CargoCap -AGRIT) 
2. Τα αυτομάτως καθοδηγούμενα οχήματα σε 
αγωγούς (Ολλανδία-AGVIT) 
Αυτά τα συστήματα χρησιμοποιούν οχήματα ενερ-
γητικά που έχουν μηχανή ή κινητήρα, σε αντίθεση 
με τους PCP που οι κάψουλες είναι παθητικές 
δηλ. χωρίς μηχανές (πνευματική μεταφορά). 
Το σύστημα  CargoCap 
Το σύστημα CargoCap  χρησιμοποιείται στη Γερ-
μανία για εμπορευματικές μεταφορές σε συμ-
φορημένες αστικές περιοχές και για αποστάσεις 
μέχρι 150 χλμ. Η κάψουλα επισκέπτεται πολλούς 
σταθμούς σε ένα εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο 
αγωγών σε 24ωρη βάση. Όταν φτάσουν στον τε-
λικό προορισμό τους κατευθύνονται αυτόματα στο 
σταθμό για την φόρτο-εκφόρτωσή τους. 
Οι  Caps ελέγχονται από ηλεκτρονικό υπολογιστή 
και η χωρητικότητα του καθενός είναι δυο ευρω-
παλέτες  CCG 1 με διαστάσεις πλάτος-βάθος-
ύψος = 800´ 1,200´ 1,050 mm. Οι ευρωπαλέτες 
είναι τυποποιημένη μονάδα μεταφοράς που δια-
θέτει εγγύηση και εύκολη εφαρμογή στην εφοδι-

αστική αλυσίδα. 
Κάθε φορά φορτώνεται μια cap με δυο μόνο πα-
λέτες επομένως τόσο η φόρτωση όσο και η δι-
ανομή είναι διασφαλισμένες. Εάν περισσότερα 
εμπορεύματα έχουν τον ίδιο προορισμό απλώς 
περισσότερες caps τρέχουν σε συνδυασμό. 
Η ευλυγισία , ο υπεραυτοματισμός και οι σταθμοί 
μεταφόρτωσης κάνουν τον κύκλο εργασιών γρή-

γορο, ασφαλή και ανταγωνιστικό. 
Επειδή κινούνται υπογείως τα CargoCap είναι 
ανεξάρτητα και ανεπηρέαστα από την κυκλοφορι-
ακή συμφόρηση των δρόμων και έχουν αντίστοιχα 
πλεονεκτήματα με των PCP. 
Επίσης λόγω του ότι τοποθετούνται σε δημόσια 
έκταση και ο σχεδιασμός τους είναι απλός οι δι-
αδικασίες αδειοδότησης είναι επίσης απλές. Η 
τοποθέτηση  πρόσθετων αγωγών δίπλα, κάτω ή 
πάνω από τους υφιστάμενους είναι εύκολη χωρίς 
διακινδύνευση των γειτονικών κατασκευών. Επο-
μένως η επέκταση του δικτύου, ανάλογα με την 
αύξηση των μεταφορικών απαιτήσεων είναι απλή 
και εύκολη. 
 
n Το UTP και η μεταφορά λουλουδιών στην Ολ-
λανδία  
Το UTP είναι ένα σύστημα μεταφοράς φορτίου 
στο οποίο χρησιμοποιούνται μη στελεχωμένα 
οχήματα (AGVIT) για τη μεταφορά υψηλής αξί-
ας φορτίου μέσω υπόγειων αγωγών. Τα οχήματα  
χρησιμοποιούν ηλεκτροκίνηση και μπορούν να 
μεταφέρουν φορτίο με ταχύτητα περίπου 50 χλμ/
ώρα. Στην Ολλανδία μελετάται ένα σύστημα UTP 
για τη μεταφορά λουλουδιών από το Άαλσμερ στο 
αεροδρόμιο του Άμστερνταμ. 

8. – 9. Εικαστική απεικόνιση του συστήματος σε 
Αστική περιοχή και στο Αεροδρόμιο (Πηγή: 7)

            

Μια άλλη πιθανή εφαρμογή είναι ένα σύστημα 
UTP μεταξύ των λιμένων Ρότερνταμ και Αμβέρ-
σας. Το φορτίο UTP μπορεί να μεταφερθεί απ’ ευ-
θείας από τον παραγωγό σε ένα άλλο μέσο μετα-
φοράς στην αλυσίδα των Logistics, για παράδειγ-
μα σε ένα εμπορευματικό αεροπλάνο ή τρένο ή σε 
κάποιο κέντρο διανομής. Η μεταφόρτωση από και 
προς  τα μη επανδρωμένα οχήματα μπορεί να επι-
τευχθεί μηχανικά και πλήρως αυτοματοποιημένα. 
Με στόχο τη βελτιστοποίηση της μεταφόρτωσης 
το σύστημα μπορεί να αξιοποιήσει διάφορες τε-
χνολογίες που σχετίζονται με την πληροφορική, 
όπως «ηλεκτρονικές πινακίδες» (tag). 
  
n Ατομική κάψουλα: Το ΙΧ του μέλλοντος; 
Μια πρωτοποριακή εφαρμογή της μεταφοράς 
με κάψουλα μέσω αγωγών, είναι η ατομική κά-
ψουλα. Τα περισσότερα εναλλακτικά συστήματα 
μεταφοράς αποτυγχάνουν γιατί ζητούν από τους 
ανθρώπους να θυσιάσουν το αυτοκίνητό τους. Η 
πνευματική κάψουλα όμως προσφέρει μια σειρά 
από πλεονεκτήματα όπως, τη δυνατότητα ταχείας 
μετακίνησης μέσα σε προσωπικό χώρο απλά με 
την επιλογή του προορισμού. Στην πραγματικότη-
τα η κάψουλα μπορεί να σχεδιαστεί έτσι ώστε να 
έχεις τη δυνατότητα επικοινωνίας και σύνδεσης 
με laptop,να σε συνδέει με τη γραμματέα σου ή να 
σε μεταφέρει σε προγραμματισμένη συνάντηση 
χωρίς να χρειάζεται εσύ να ενεργήσεις. 
Ένα τέτοιο μέσο φυσικά, ακυρώνει το αυτοκίνη-
το ως μέσο χειροκίνητης πλοήγησης έναντι του 
αυτοματοποιημένου. Μιλάμε για έναν άλλο τρόπο 
ζωής και όχι απλά μετακίνησης. 
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κών Μεταφορών»  Α. Νανιόπουλος- Καθηγητής 
Α.Π.Θ. 
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Dietrich Stein 
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10. – 11.  Επιστροφή στο μέλλον. 
Μια ενδιαφέρουσα πρόταση από τον Lyle Zapato (Πηγή 3)

6. Σταθμός φορτοεκφόρτωσης  (Πηγή: 5)

6. – 7.Ικανότητα των CargoCap: Δύο ευρω-παλέτες 
(Πηγή: 5)
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ΤΕΥΧΟΣ

ΕΙΠΑΝ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ…

Από τους πιο αλλοπρόσαλλους ισχυρισμούς 
(όπως αυτοί που διατυπώθηκαν από τον 
Τζορτζ Μπους ή τον Βλαντιμίρ Πούτιν) μέχρι 
τις πιο εύστοχες, αισιόδοξες, χιουμοριστικές 
ή εντελώς «μαύρες» παρατηρήσεις (σαν αυ-
τές του Σάμιουελ Μπέκετ ή του Κουστό) το 
περιβάλλον έχει κατά καιρούς δώσει αφορ-
μή για πολλά σχόλια, ρητά και δηλώσεις, από 
πλευράς μεγάλων προσωπικοτήτων ή απλώς 
…αναγνωρίσιμων προσώπων. 
Ανάμεσά τους, χαρισματικοί άνθρωποι, που 
έζησαν σε προηγούμενους αιώνες, όπως ο 
Σενέκας, ο Θορό ή ο Τσέχοφ, οι οποίοι όμως  
διατύπωσαν σκέψεις για το περιβάλλον, 
εξαιρετικά επίκαιρες μέχρι σήμερα. 

Βλαντιμίρ Πούτιν
Ρώσος πολιτικός.
«Μια αύξηση δυο τριών βαθμών Κελσίου δε θα 
έπεφτε άσχημη σε μια βόρεια χώρα σαν τη Ρωσία. 
Θα ξοδεύαμε λιγότερα σε γούνες και θα βγάζα-
με περισσότερο στάρι….» (Environment News 
Service, 2003)

Τζορτζ Μπους
Αμερικανός πολιτικός
(1) «Αν αφήναμε να πάνε και να κόψουν τα δέντρα, 
δε θα είχαμε και προβλήματα με τις πυρκαγιές 
στα δάση». 
(2) Oι μέρες που κάποιος άνθρωπος περνάει 
ψαρεύοντας ή κυνηγώντας δεν πρέπει να αφαι-
ρούνται από το χρόνο που έχει να ζήσει στη γη. 
Με άλλα λόγια, αν ψαρεύω σήμερα, η σημερινή 
ημέρα θα πρέπει να προστεθεί επιπλέον στη δι-
άρκεια του χρόνου που έχω να ζήσω. Αυτό θεωρώ 
εγώ αναψυχή. Και για αυτό, θα γίνω ένας μεγάλος 
Συντηρητικός και Περιβαλλοντικός Πρόεδρος, 
γιατί σκοπεύω να ψαρεύω και να κυνηγάω όσο 
περισσότερο μπορώ (από δημοσίευμα των Los 
Angeles Times, 30/12/1988)

Αλ Γκορ, 
Αμερικανός πολιτικός
«Ο αγώνας για να σώσουμε το παγκόσμιο περι-
βάλλον είναι κατά κάποιον τρόπο  πολύ πιο δύ-
σκολος από τον αγώνα που δόθηκε για τη νίκη 
κατά του Χίτλερ, γιατί αυτή τη φορά, ο πόλεμος 
δίνεται εναντίον ημών των ίδιων. Εμείς είμαστε 
ο εχθρός και από την άλλη, μπορούμε να έχουμε 
μόνο τους εαυτούς μας ως συμμάχους».

Σάμιουελ Μπέκετ 
(1906-1989)
Ιρλανδός λογοτέχνης, 
ποιητής 
και θεατρικός 
συγγραφέας  
(1)«Δεν υπάρχει πια φύση, 
τουλάχιστον γύρω μας»

 (2) «Είσαι πάνω στη Γη. Δεν υπάρχει θεραπεία για 
αυτό»

Ζακ Ιβ Κουστό 
(1910-1997)
Γάλλος ωκεανογράφος, 
εξερευνητής, 
συγγραφέας. 
«Η θάλασσα είναι ο πα-
γκόσμιος υπόνομος».

Γεώργιος Σεφέρης
ποιητής
«O θαλασσινός άνεμος 
κι η δροσιά της αυγής 
υπάρχουν χωρίς να το 
ζητήσει κανένας»

Μπιλ Βον, 
Αμερικανός συγγραφέας
«Προάστιο είναι εκεί που ο εργολάβος ρίχνει τα 
δέντρα με τις μπουλντόζες και μετά δίνει τους 
δρόμους τα ονόματά τους»

Χένρι Ντέιβιντ Θορό 
(1817-1862) 
Αμερικανός φιλόσοφος, 
ποιητής, στοχαστής και 
νατουραλιστής
(1) «Δόξα τω Θεώ που ο 
άνθρωπος δεν μπορεί να 
πετάξει και να καταστρέ-
ψει και τον ουρανό εκτός 
από τη γη».  
(2)«Φαίνεται ότι υπάρχει 

κάποιος νόμος ότι δεν μπορείς να έχεις βαθιά 
συμπάθεια για τον άνθρωπο και τη φύση ταυτό-
χρονα» (Walden, 1854) 
(3) Τι αξία έχει ένα σπίτι, αν δεν έχεις ανεκτό πλα-
νήτη να το βάλεις;

Μοχάντας (Μαχάτμα) 
Γκάντι (1869-1948)
Ινδός πολιτικός, επανα-
στάτης
 (1) «Υπάρχει επάρκεια 
αγαθών στον κόσμο για 
τις ανάγκες του ανθρώ-
που, αλλά όχι για την 
απληστία του». 
(2) «Αυτά που κάνουμε 
στα δάση του πλανήτη εί-

ναι μια ανάκλαση αυτών που κάνουμε στον εαυτό 
μας, αλλά και αυτών που κάνουμε στους άλλους»

Μάρσαλ Μακλούαν 
(1911-1980)
Καναδός 
επικοινωνιολόγος, 
ακαδημαϊκός, 
συγγραφέας
«Δεν υπάρχουν επιβάτες 
στο διαστημόπλοιο Γη. 

Είμαστε όλοι πλήρωμα» (1964).

Ζαν Ζακ Ρουσό 
Ελβετός φιλόσοφος, 
συγγραφέας, πολιτικός 
θεωρητικός, και αυτοδί-
δακτος συνθέτης
«Ξεχνάτε ότι τα φρούτα  
ανήκουν σε όλους και η 
γη σε κανέναν» 
(Discours sur l’origine 

et les fondements de l’inégalité parmi les 
hommes, 1755)

Ρομπερτ Ρέντφορντ
Αμερικανός ηθοποιός
«Πιστεύω ότι το περιβάλλον πρέπει να μπει στις 
πολιτικές μας στην ίδια κατηγορία με την εθνική 
ασφάλεια. Η άμυνα για τους φυσικούς πόρους μας 
είναι εξίσου σημαντική με την άμυνα στο εξωτερι-
κό. Γιατί αλλιώς, τι θα έχει απομείνει να προστα-
τέψουμε»; (Yosemite National Park, 1985)

Φίλιπ Σέιμπκοφ
Αμερικανός δημοσιογράφος
«Τόσο θολή είναι η εικόνα… ότι η μπουλντόζα και 
όχι η ατομική βόμβα ενδέχεται τελικά να αποδει-
χτεί ως η πιο καταστροφική εφεύρεση του 20ού 
αιώνα…» (New York Times Magazine, 4/6/1978)

Τσαρλς Λίντεμπεργκ 
(1902-1974)
Αμερικανός αεροπόρος
«Ο άνθρωπος πρέπει να 
νιώσει τη Γη για να γνω-
ρίσει τον εαυτό του και 
να αναγνωρίσει τις αξίες 
του. Η ζωή είναι απλή. Ο 
άνθρωπος είναι που την 

κάνει πολύπλοκη» (Reader’s Digest, July 1972)

Καρλ Σαγκάν 
(1934-1996)
Αμερικανός αστρονό-
μος, αστροφυσικός 
«Το σύμπαν δεν απαι-
τείται να βρίσκεται σε 
τέλεια αρμονία με την 
ανθρώπινη φιλοδοξία»

Τζιλ Στερν
μουσικός
«Ο άνθρωπος είναι περίπλοκο πλάσμα: κάνει τις 
ερήμους να ανθίζουν και τις λίμνες να πεθαί-
νουν»

Αλμπερτ Αϊνστάιν 
(1879-1955) 
Γερμανός φυσικός
(1) «Θα χρειαστούμε 
έναν πολύ διαφορετικό 
νέο τρόπο σκέψης, αν 
θέλουμε να επιβιώσει το 
ανθρώπινο είδος»
(2)«Το ανθρώπινο πλά-
σμα είναι τμήμα ενός 

συνόλου, που αποκαλείται από εμάς Σύμπαν, ένα 
τμήμα περιορισμένο στο χρόνο και το χώρο. Βιώ-
νει τον εαυτό του, τις σκέψεις και τα συναισθήμα-
τά του διαχωρισμένα από το υπόλοιπο σύμπαν –με 
ένα είδος οπτικής παραίσθησης της συνείδησής 
του. Αυτή η παραίσθηση είναι ένα είδος φυλακής 
για εμάς, που μας περιορίζει στις προσωπικές 
μας επιθυμίες και στη στοργή για τα κοντινότερα 
σε εμάς άτομα. Πρέπει να απελευθερώσουμε τους 
εαυτούς μας από αυτή τη φυλακή, διευρύνοντας 
τον κύκλο της συμπόνιας μας, ώστε να συμπερι-
λάβει όλα τα ζωντανά πλάσματα και το σύνολο της 
φύσης μέσα στην ομορφιά της» (1950)

Εξάλλου, με αναλλοίωτη την ισχύ και τη 
διαχρονικότητά τους, φτάνουν μέχρι τις 
μέρες μας λαϊκές παροιμίες διαφόρων 
λαών, που πιστοποιούν το ..αυτονόητο:  
ότι ο άνθρωπος γνώριζε από πολύ νωρίς 
την καταστροφική επίδραση των δραστη-
ριοτήτων του στη φύση, ασχέτως αν δεν 
έκανε πολλά για να την προστατέψει. 
Με την αφορμή του «πράσινου» τεύχους, 
το «Τ» σταχυολόγησε μερικά από τα σοφά 
ρητά -ή απλά τις απαράδεκτες δηλώσεις- 
των προσώπων αυτών, που σίγουρα θα μεί-
νουν στην ιστορία, αλλά όχι πάντα εξασφα-
λίζοντας την υστεροφημία των ανθρώπων 
που τις διατύπωσαν. 
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1 μ.Χ)
Ρωμαίος πολιτικός, φιλόσοφος και συγγραφέας
 (1) «Μόλις έφυγα μακριά από τον πνιγερό αέρα 
της Ρώμης και από τη βρωμιά των καπνοδόχων 
που κάπνιζαν, διαχέοντας ολόγυρα θανατηφόρα 
αέρια και αιθάλη, ένοιωσα να αλλάζει η διάθεσή 
μου» (61 μ.Χ.) 
(2) “Σε ένα λεπτό γίνονται οι στάχτες , το δάσος 
όμως θέλει χρόνο πολύ να μεγαλώσει”.

Αντον Τσέχοφ 
(1860-1904) 
Ρώσος συγγραφέας/ θε-
ατρικός συγγραφέας. 
«Ο άνθρωπος προικίστη-
κε με λογική και με τη 
δύναμη να δημιουργεί, 
ώστε να προσθέσει σε 
αυτά που τού έχουν δο-
θεί. Αλλά μέχρι σήμερα, 

δεν υπήρξε δημιουργός, παρά μόνο καταστροφέ-
ας.  Τα δάση εξακολουθούν να εξαφανίζονται, οι 
ποταμοί στεγνώνουν, η άγρια ζωή εξαφανίζεται, 
το κλίμα καταστρέφεται και η γη φτωχαίνει και 
ασχημαίνει κάθε μέρα» («Θείος Βάνιας», 1897)

Αλμπερτ Ατγουντ
συγγραφέας
«Τα απόβλητα είναι ένας φόρος που επιβάλλεται 
σε όλη την ανθρωπότητα»

Βούδας
«Για να ζήσει κάποιος μια καθαρά μη εγωιστική 
ζωή, πρέπει να μη μετράει τίποτα ως αποκλειστι-
κά δικό του, ακόμη και στη μέση της αφθονίας»

Θίοντορ Ρούζβελτ (1858-1919)
Αμερικανός πολιτικός
 (1) «Το να κατασπαταλάμε, το να καταστρέφουμε 
τους φυσικούς πόρους μας, το να απογυμνώνουμε 
και να εξαντλούμε τη γη, αντί να τη χρησιμοποιού-
με με τρόπο που μπορεί να αυξήσει τη χρησιμό-
τητά της, θα έχει ως αποτέλεσμα να μειώσουμε 
–στις ημέρες των παιδιών μας- αυτήν ακριβώς 
την ευημερία, που υποτίθεται ότι έπρεπε να τούς 
παραδώσουμε αναβαθμισμένη και ανεπτυγμένη» 
(3/12/1907)
(2) «Μια χώρα χωρίς παιδιά θα είχε μπροστά της 
ένα μέλλον χωρίς ελπίδα. Μια χώρα χωρίς δέντρα 
την ίδια απελπισία έχει περίπου».

Λιν Γουάιτ Jr (1907-1987)
Ιστορικός, καθηγητής μεσαιωνικής ιστορίας
«Θα συνεχίσουμε να έχουμε μια διαρκώς επιδει-
νούμενη οικολογική κρίση, μέχρι τη στιγμή που 
θα απορρίψουμε το αξίωμα του Χριστιανισμού ότι 
η φύση δεν έχει άλλο λόγο ύπαρξης, πέρα από το 
να υπηρετεί τον άνθρωπο» (“The Historical Roots 
of Our Ecologic Crisis,” 1967)

Αντουάν Σεν Εξιπερί 
(1900-1944) 
Γάλλος αεροπόρος, συγ-
γραφέας
«Αν θες να φτιάξεις ένα 
καράβι, μη στρατολογείς 
ανθρώπους να μαζέ-
ψουν ξύλα και μην τους 
αναθέτεις δουλειές. Αντ’ 

αυτού, μάθε τους να λαχταρούν την αχανή απερα-
ντοσύνη της θάλασσας».

Τζακ Νίκολσον
Αμερικανός ηθοποιός
«Δεν υπάρχει ζήτημα πιο συγκλονιστικό από τον 
αέρα που αναπνέουμε, για το κρύο ή για τη ζέστη, 
για το γεράκι ή για τον άνθρωπο».

Φρανσουά Ρενέ ντε 
Σατωβριάν 
(1768-1848) 
συγγραφέας, 
περιηγητής
«Τα δάση υπάρχουν προ 
των πολιτισμών, οι έρη-
μοι έπονται»

Λούντβιχ Βίντγκενσταϊν 
(1889-1951)
Αυστριακός φιλόσοφος, μη-
χανικός
«Η μοντέρνα σύλληψη του 
κόσμου βασίζεται στην αυτα-
πάτη ότι οι λεγόμενοι φυσικοί 
νόμοι είναι η εξήγηση των 
φυσικών φαινομένων»

Ρέιτσελ Κάρσον 
(1907-1964) 
Αμερικανίδα ζωολόγος, 
βιολόγος, συγγραφέας
«Σε κάθε μύτη ακρωτη-
ρίου, σε κάθε καμπύλη 
παραλίας, σε κάθε κόκκο 
άμμου υπάρχει η ιστορία 
της γης»

Τζον Κένεθ Γκάλμπρεϊθ 
(1908-2006)
Καναδοαμερικανός οι-
κονομολόγος, ακαδημα-
ϊκός
«Η απόλυτη φυσική και 
πνευματική αδράνεια εί-
ναι πάρα πολύ ευχάριστη. 
Και μια παραλία οχι μόνο 
επιτρέπει τέτοια αδρά-
νεια, αλλά την επιβάλλει, 

εξαφανίζοντας έτσι και κάθε αίσθημα ενοχής»

Τόμας Φούλερ 
(1608-1661)
Βρετανός ιστορικός, ιε-
ροκήρυκας
«Ποτέ δεν ξέρουμε την 
αξία του νερού, μέχρι το 
πηγάδι να στερέψει»

Πολ Τίντεϊλ
Αμερικανός συγγραφέας
«Αν ένα δέντρο πέσει στο δάσος, στο κεφάλι ενός 
πολιτικού, μπορεί να μην ακούσεις το δέντρο ή τις 
φωνές, αλλά σίγουρα θα ακούσεις τα χειροκρο-
τήματα»

Κνουτ Χάμσουν 
(1859-1952)
Νορβηγός συγγραφέας
«Καλώς ασχολείστε εσείς 
με τις πνευματικές δρα-
στηριότητες και τα βιβλία 
και τις εφημερίδες. Κα-
λώς, επίσης με τα μπαρ 
και το ουίσκι σας, που 
μόνο μ’ αρρωσταίνει. Εγώ 

είμαι εδώ, στο δάσος, ευτυχής».

Ογκντεν Νας
Αμερικανός ποιητής (γεν. 1902)
«Δεν πιστεύω πως θα δω ποτέ διαφημιστική πι-
νακίδα πιο ωραία από ένα δέντρο, ίσως, αν δεν 
κατέβουν οι πινακίδες, να μη δω δέντρο ποτέ».

Τζόνι Μίτσελ
Αμερικανίδα μουσικός, 
συνθέτης 
«Δε φαίνεται να ισχύει 
πάντα πως δεν ξέρουμε 
τι έχουμε μέχρι να το χά-
σουμε; Πλακοστρώνουν 
τον παράδεισο και στή-

νουν κι ένα πάρκινγκ για τα αμάξια».

Πάμπλο Νερούδα 
(1904-1973)
Χιλιανός ποιητής, 
διπλωμάτης 
«Τι να ‘μαθε το δέντρο 
από τη γη  και μπορεί να 
μιλάει με τον ουρανό»;

Στίβεν Χοκινγκ 
(γεν. 1942)
Βρετανός θεωρητικός 
φυσικός
«Ο κίνδυνος είναι ότι η 
άνοδος της θερμοκρασί-
ας μπορεί να είναι αστα-
θής και να μας ξεφύγει. 
Θα μπορούσε η Γη να κα-
ταντήσει σαν την Αφρο-

δίτη, πνιγμένη στα σύννεφα και με 400 βαθμούς 
Κελσίου».

Εντουαρντ Αλμπι 
(γεν. 1928) 
Αμερικανός θεατρικός 
συγγραφέας
«Η μοντέρνα οικονομία 
μας παίρνει ένα βουνό 
με δέντρα, λίμνες και 
ρυάκια και το μεταμορ-
φώνει σε ένα βουνό από 
σκουπίδια, χαβούζες και 
μπάζα»

Μπιλ Γουάτερσον
Αμερικανός κομίστας
«[…] Αναρωτιέμαι αν μπορώ να αρνηθώ να κληρο-
νομήσω τον κόσμο…».

Κινέζικη παροιμία (1)
«Το ρόδο έχει αγκάθια μόνο γι’ αυτούς που θα 
επιχειρήσουν να το κόψουν»

Κινέζικη παροιμία (2)
«Δε βρίσκεις δέντρο για σκιά; Μη ρίχνεις το φταί-
ξιμο στον ήλιο, στον εαυτό σου να το ρίξεις»

Ινδιάνικη προφητεία (Φυλή Κρι)
«Μόνον όταν το τελευταίο δέντρο έχει πεθάνει 
και το τελευταίο ποτάμι έχει δηλητηριαστεί και το 
τελευταίο ψάρι έχει πιαστεί , θα καταλάβουμε ότι 
δεν μπορούμε να φάμε τα χρήματα»

Ινδιάνικο γνωμικό
«Πρέπει να διδάξετε τα παιδιά σας ότι η Γη είναι 
μάνα μας […] Αν οι άνθρωποι φτύσουν τη γη, φτύ-
νουν τον εαυτό τους» 
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Γεωργακίδης Κωνσταντίνος, Χ, μέλος της ΜΕ Βιομη-
χανίας και Νέων Υλικών 

Δύο «όψεις» φαίνεται ότι έχει το νόμισμα των 
«πράσινων» πλαστικών (αποικοδομήσιμα και 
βιο-πλαστικά) για το περιβάλλον, καθώς η χρή-
ση τους παρουσιάζει μεν πλεονεκτήματα, αλλά 
–στην παρούσα φάση- εμφανίζει και σημαντικά 
μειονεκτήματα. 
Στα μεν αποικοδομήσιμα –τα οποία περιέχουν σε 
ένα ποσοστό υλικά μη προερχόμενα από πετρέ-
λαιο, όπως το άμυλο- το μεγάλο ερώτημα σχε-
τίζεται με τις συνθήκες «διάσπασής» τους. Πα-
ράλληλα, ενδέχεται να προκαλούν αύξηση των 
αερίων του θερμοκηπίου, γεγονός που πρέπει να 
ληφθεί υπόψη. 
Από την άλλη, τα «βιο-πλαστικά» -που δημιουρ-
γούνται από φυσικά σάκχαρα, με μηδενική χρή-
ση υλικών προερχόμενων από πετρέλαιο- δεν 
παρουσιάζουν το σύνολο των θετικών ιδιοτήτων 
των συμβατικών πλαστικών (για παράδειγμα εί-
ναι πιο εύθραυστα), ενώ κατά την αποικοδόμησή 
τους παράγεται βιοαέριο. 
Σε κάθε περίπτωση, τα «πράσινα» πλαστικά –και 
ιδίως τα βιοπλαστικά- αποτελούν πολλά υποσχό-
μενες τεχνολογίες, που χρήζουν περαιτέρω διε-
ρεύνησης προς αξιοποίησή τους. Το μόνο σίγου-
ρο είναι ότι τα πλαστικά αυτά, έστω «πράσινα», 
δε θα απορροφηθούν …απλά από το περιβάλλον. 
Η μόνη λύση είναι μία λεπτομερής ανάλυση του 
κύκλου ζωής τους, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
παραμέτρους, από τις πρώτες ύλες μέχρι την τε-
λική εναπόθεσή τους και τη δυνατότητα υποδο-
χής τους από τα συστήματα ανακύκλωσης.

n Για συσκευασίες προορίζεται το 1/3 των πλα-
στικών
Τα πλαστικά αποτέλεσαν τα υλικά του 20ου αιώνα 
και απ΄ ότι φαίνεται η κατάσταση αυτή δε θα αλ-
λάξει στο κοντινό μέλλον. Η κυριότερη χρήση τους 
είναι στη συσκευασία αγαθών, που απορροφά των 
1/3 των παραγόμενων πλαστικών, ενώ σημαντική 
είναι και η χρήση τους στις ηλεκτρονικές συσκευ-
ές, στα οχήματα, στις ιατρικές εφαρμογές και στις 
τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Η χρήση τους συχνά έχει σημαδευτεί από κατη-
γορίες για καταστροφή του περιβάλλοντος και όχι 
άδικα αρκετές φορές. Είναι όμως τα πράγματα 
ακριβώς έτσι; Για παράδειγμα τα πλαστικά είναι 
ελαφριά και η χρήση τους στα οχήματα αλλά και 
στα τρόφιμα συνέβαλλε σε εξοικονόμηση καυσί-
μων με σημαντικά οφέλη στις εκπομπές διοξειδί-
ου του άνθρακα. Φανταστείτε ένα βαρύ όχημα που 
μεταφέρει συσκευασμένα αναψυκτικά σε γυάλι-
νες συσκευασίες πόση παραπάνω ενέργεια – άρα 
καύσιμα – θα χρειαστεί για να κινηθεί.
Επομένως παρά τα πλεονεκτήματα στη χρήση, την 
ευκολία παραγωγής και τις χρήσιμες ιδιότητες 
των πλαστικών, δύο είναι τα κυριότερα μειονεκτή-
ματα τους, η χρήση μη ανανεώσιμων υλικών, βα-
σισμένων στο πετρέλαιο, για την παραγωγή τους 
και η τελική «μοίρα» των απορριμμάτων. Τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται κυρίως – PET, PE, PS, PVC 
κ.α. – ενώ είναι ανακυκλώσιμα δεν είναι αποικο-
δομήσιμα, ενώ τα κυριότερα μειονεκτήματα για 
την ανακύκλωση αποτελούν α) το χαμηλό κόστος 
ταφής των απορριμμάτων, β) η μικρή ζήτηση για 

ανακυκλωμένα υλικά και γ) η μικρή διαφορά τι-
μής ανάμεσα στα «παρθένα» πολυμερή σε σχέση 
με τα ανακυκλωμένα. Στα παραπάνω πρέπει να 
προσθέσουμε και την εμβρυϊκή κατάσταση του 
συστήματος ανακύκλωσης στη χώρα μας αλλά και 
το γεγονός ότι ο Έλληνας δεν είναι μαθημένος να 
ανακυκλώνει.
Λαμβάνοντας υπόψη τις ευκολίες των πλαστικών, 
η μη χρήση τους στη συσκευασία δεν είναι εφι-
κτή στην κοινωνία που ζούμε σήμερα, καθώς θα 
συνέβαλλε στη δραματική αύξηση του βάρους και 
του όγκου των διακινούμενων αγαθών. Άρα μονα-
δική διέξοδος είναι η λύση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με τις επιπτώσεις τους στο περιβάλ-
λον και σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη χρήση 
υλικών που παράγονται από το πετρέλαιο.

n Αποικοδομήσιμα πλαστικά: Υπέρ και κατά
Μία τέτοια προσέγγιση, προς «πράσινα» πλαστι-
κά, αποτελούν τα αποικοδομήσιμα πλαστικά και 
τα «βιο-πλαστικά» που παράγονται από φυτά. Οι 
δύο αυτές κατηγορίες δεν πρέπει να συγχέονται 
αν και έχουν κοινά χαρακτηριστικά όπως την αποι-
κοδομησιμότητα. Τα αποικοδομήσιμα πλαστικά 
είναι υλικά που περιέχουν σε ένα ποσοστό υλικά 
μη προερχόμενα από το πετρέλαιο, όπως άμυλο, 
και διασπώνται κάτω από ορισμένες συνθήκες 
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα π.χ. όταν θα-
φτούν στη γη ή περιέχουν φωτοευαίσθητα υλικά 
που διασπώνται, πάλι σε συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα όταν εκτεθούν στο φως του ήλιου. 
Ωστόσο η εκτεταμένη χρήση τους ενέχει και προ-
βληματισμούς καθώς θα πρέπει να διασφαλίζο-
νται οι συνθήκες «διάσπασης» του, διότι σε κάθε 
άλλη περίπτωση δε θα διαφέρουν από τα συμβα-
τικά πλαστικά. Ακόμη μπορεί να προκαλούν αύ-
ξηση στην έκλυση αερίων θερμοκηπίου, όπως το 
μεθάνιο που εκλύεται όταν υλικά αποικοδομού-
νται αναερόβια – χωρίς την παρουσία οξυγόνου - 
ή να προκαλούν αύξηση της πολυπλοκότητας και 
επομένως μείωση της αποτελεσματικότητας των 
συστημάτων ανακύκλωσης όταν συλλέγονται μαζί 
με τα υπόλοιπα πλαστικά.
Μία ακόμη εναλλακτική προσέγγιση αποτελούν 
τα «βιο-πλαστικά». Ο όρος «βιο-πλαστικά» χρη-
σιμοποιείται για τα πολυμερή (τα δομικά στοιχεία 
των πλαστικών) που προέρχονται από τα φυτικά 
σάκχαρα με μηδενική χρήση υλικών προερχόμε-
νων από το πετρέλαιο. Τέτοια υλικά είναι το PLA, 
το PGA κ.α. ενώ οι εφαρμογές τους εκτείνονται 
στην ιατρική, στη χειρουργική, στη συσκευασία 
και αλλού.

n Βιο-πλαστικά: Πολλά υποσχόμενη τεχνολο-
γία, αλλά…
Τα «βιο-πλαστικά» αν και αποτελούν πολλά υπο-
σχόμενη τεχνολογία, στην παρούσα φάση διατη-
ρούν μειονεκτήματα σε σχέση με τα «συμβατικά» 
πλαστικά επειδή ακριβώς δεν παρουσιάζουν το 
σύνολο των ιδιοτήτων των τελευταίων (π.χ. το PLA 
είναι πιο εύθραυστο και αφήνει να περνά περισ-
σότερος αέρας σε σχέση με το PET που χρησιμο-
ποιείται στην εμφιάλωση υγρών). Επιπρόσθετα το 
παραγόμενο βιοαέριο (μεθάνιο και διοξείδιο του 
άνθρακα) που παράγεται κατά την αποικοδόμηση, 
μειώνει τα περιβαλλοντικά οφέλη, συμβάλλοντας 
στο φαινόμενου του θερμοκηπίου.
Κλείνοντας μπορούμε να πούμε ότι θα ήταν λάθος 
αν δημιουργηθεί η εντύπωση ότι τα βιο-αποικο-
δομήσιμα πλαστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
ευρέως στην παρούσα φάση διότι θα απορροφη-
θούν απλά από το περιβάλλον. 
Η μόνη λύση είναι μία λεπτομερής ανάλυση 
του κύκλου ζωής των υλικών αυτών (Life Cycle 
Assessment) με καταγραφή των πρώτων υλών, 
της ενέργειας και των αποβλήτων που προκύ-
πτουν από την παραγωγή μέχρι και την τελική 
εναπόθεση, σε συνδυασμό με την ικανότητα των 
συστημάτων ανακύκλωσης να ανταποκριθούν στις 
ιδιαίτερες ανάγκες τους, ώστε να φανεί προς πια 
πλευρά κλείνει τα περιβαλλοντικό ισοζύγιο.  n

Απόστολος Μαλαμάκης, Μ, μέλoς της ΜΕ Βιομηχα-
νίας και Νέων Υλικών
Γιώργος Μπανιάς, Μ 
Σοφία-Ναταλία Μποέμη, Περιβαλλοντολόγο 

Σε περισσότερα από 17 εκατ. βαρέλια πετρελαίου 
ημερησίως (!) υπολογίζεται η παγκόσμια πρωτο-
γενής ενεργειακή κατανάλωση, που σχετίζεται 
με τα κτίρια, ενώ ο μέσος κάτοικος των αστικών 
κέντρων ζει περίπου το 80% της ζωής του ανά-
μεσα σε… τέσσερις τοίχους. Η δε χρησιμοποι-
ούμενη ποσότητα δομικών υλικών στην Ευρώπη 
ξεπερνά τους 2 Gt ετησίως και στην Ελλάδα τους 
5 Mt. 
Η γλώσσα των αριθμών αποδεικνύει περίτρανα 
τη βαρύτητα του κτιριακού τομέα στην οικονο-
μία, το περιβάλλον, την κοινωνία και τη δημόσια 
υγεία. Οι φράσεις «πράσινα» δομικά υλικά και 
«οικολογική δόμηση» έχουν διεισδύσει για τα 
καλά στο λεξιλόγιο ειδημόνων και μη.

Ο κτιριακός τομέας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντι-
κό οικονομικό χώρο καθώς παρουσιάζει ετήσιο 
κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 400G€ σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. Η παγκόσμια πρωτογενής ενερ-
γειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια 
ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου 
σε ημερήσια βάση, ποσότητα περίπου ίση με τη 
συνολική παραγωγή των χωρών του ΟΠΕΚ, ενώ η 
μέση τιμή της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας 
κυμαίνεται κοντά στο 40% της συνολικής ενεργει-
ακής κατανάλωσης για τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό ανέρχε-
ται περίπου στο 30%. 
Σε γενικές γραμμές, ο κάτοικος των αστικών κέ-
ντρων βιώνει περίπου το 80% της ζωής του στο 
εσωτερικό των κτιρίων. Επομένως, είναι προφα-
νής η επίδραση της ποιότητας του εσωτερικού 
κλίματος και των επιλεγμένων δομικών υλικών 
τόσο στην υγεία και την άνεση όσο και την παρα-
γωγικότητά του (Εικόνα 1).

 
Εικόνα 1: Το σύστημα κτίριο από τη σκοπιά των περι-
βαλλοντικών οχλήσεων.

Τα δομικά υλικά καθορίζοντας την αντοχή, την 
αισθητική έκφραση, την ασφάλεια και την άνε-
ση της κάθε είδους κατασκευής είναι λογικό να 
αποτελούν και τη βάση της. Οι ιδιότητες και οι 
συνδυασμοί των δομικών υλικών καθορίζουν τις 
ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων, γεγονός που 
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ΤΕΥΧΟΣενισχύει την περιβαλλοντική τους σπουδαιότητα. 
Συγκριμένα, στην Ευρώπη, η χρησιμοποιούμενη 
ποσότητα δομικών υλικών ξεπερνά τους 2 Gt το 
χρόνο, ενώ στην Ελλάδα η αντίστοιχη ποσότητα 
κυμαίνεται σε 5 Mt.
Η επιλογή υλικών φιλικών προς το περιβάλλον 
και η αξιοποίηση τους, μέσω της επαναχρησιμο-
ποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων 
κατασκευών και κατεδαφίσεων, είναι ο ορθός 
δρόμος προς την οικολογική δόμηση. Συνεπώς, 
η περιβαλλοντικά ορθολογική διαχείριση των δο-
μικών υλικών στο τέλος της ωφέλιμής τους ζωής 
και η επιλογή φίλων προς το περιβάλλον δομικών 
υλικών αποτελούν τα θεμέλια της οικολογικής 
δόμησης.
Αντικειμενική επιδίωξη της οικολογικής δόμησης 
αποτελεί η εξυπηρέτηση των αναγκών του χρήστη 
και η εξασφάλιση ενός άνετου περιβάλλοντος 
διαβίωσης με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλο τον κύκλο 
ζωής τους. 
Τα κριτήρια για την επιλογή «πράσινων» δομικών 
υλικών είναι δυνατόν να συνοψιστούν σε τρεις κα-
τηγορίες:
1. Εξοικονόμηση πρωτογενών υλικών: 
• Περιεχόμενο σε ανακυκλώσιμα. Δομικά υλικά 
με υψηλό, ελεγχόμενο περιεχόμενο σε ανακυ-
κλώσιμα.
• Φυσικά υλικά ελεγχόμενης προέλευσης. Από 
ελεγχόμενες, βιώσιμες πηγές με οικολογική σή-
μανση.
• Υλικά κατασκευασμένα με φιλικές προς το πε-
ριβάλλον μεθόδους.
• Υλικά τοπικά διαθέσιμα. Με σκοπό την εξοικο-
νόμηση ενέργειας κατά την μεταφορά.
• Επαναχρησιμοποιούμενα υλικά.
• Εύκολα ανακυκλώσιμα υλικά. Δομικά στοιχεία 
τα οποία μπορούν εύκολα να αποσυναρμολογη-
θούν, να διαχωριστούν και να οδηγηθούν προς 
ανακύκλωση μετά το τέλος ζωής τους.
• Υλικά σε ανακυκλώσιμες συσκευασίες.
• Ανθεκτικά υλικά: Δομικά υλικά των οποίων η 
διάρκεια ζωής είναι συγκριτικά υψηλότερη από 
τα συμβατικά χρησιμοποιούμενα.
2. Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων:
• Μη τοξικά δομικά υλικά.
• Μειωμένες εκπομπές χημικών ρυπαντών. Δο-
μικά υλικά τα οποία εκπέμπουν μηδενικές ή ελά-
χιστες ποσότητες πτητικών οργανικών ενώσεων 
(Volatile Organic Compounds - VOC).
• Ανθεκτικά στην υγρασία υλικά. Δομικά στοιχεία 
που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη βιολογικών ρυ-
παντών στο εσωτερικό του κτιρίου.
• Υλικά τα οποία συντηρούνται με φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο.
3. Εξοικονόμηση ενέργειας με χρήση υλικών τα 
οποία βοηθούν στην ελαχιστοποίηση της κατανά-
λωσης ενέργειας του κτιρίου.
Για την επίτευξη της οικολογικής δόμησης θεσπί-
στηκε από την ΕΕ η Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/
ΕΟΚ για τα προϊόντα του τομέα των δομικών κα-
τασκευών η οποία υιοθετήθηκε με την ελληνική 
νομοθεσία με το ΠΔ 334/94. Στο πλαίσιο της συ-
γκεκριμένης Οδηγίας έχουν εκδοθεί περισσότερα 
από 300 εναρμονισμένα πρότυπα για τη συμμόρ-
φωση των προϊόντων με συνεπακόλουθη σήμαν-
ση CΕ στα προϊόντα. 
Ωστόσο, η Ελλάδα έχει καθυστερήσει στην εφαρ-
μογή της Οδηγίας σε διάφορους τομείς, όπως η 
εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών, η με-
τάφραση των προτύπων, η κοινοποίηση φορέων 
πιστοποίησης και εργαστηρίων δοκιμών, ο έλεγ-
χος σύμφωνα με τα νέα πρότυπα, ο έλεγχος της 
αγοράς. 
Συμπερασματικά, στα πλαίσια της λογικής της 
πράσινης ανάπτυξης, οι αρχές τις οικολογικής 
δόμησης αποτελούν βιώσιμη και αειφορική πρό-
ταση στον κτιριακό τομέα. Στόχος είναι η εισαγω-
γή στην καθημερινή οικοδομική πρακτική νέων 
υλικών, φιλικών προς το περιβάλλον σε όλο τον 
κύκλο ζωής τους.  n

Κώστας Ν. Σορτίκος, Π

1. Κύριο γνώρισμα της Ελληνικής κοινωνίας είναι 
η έλλειψη κοινωνικής συνείδησης στην πλειονό-
τητα των πολιτών της. Το ατομικό συμφέρον, το 
συντεχνιακό συμφέρον, το κομματικό συμφέρον 
προτάσσονται σε κάθε περίπτωση του συμφέ-
ροντος της κοινωνίας. Για τις αποφάσεις και τις 
πράξεις μας, δε συνυπολογίζουμε το κοινωνικό 
κόστος, το γενικότερο καλό, τις βλαπτικές συνέ-
πειες για τους άλλους. Οι πολίτες δεν πορεύονται 
στη ζωή με βάση αρχές, αξίες και νόμους, αλλά 
με βάση το δόγμα “ό,τι δεν τιμωρείται είναι επι-
τρεπτό και θεμιτό”. Για τους επαγγελματίες πλέον 
πολιτικούς – δημάρχους, νομάρχες, βουλευτές, 
υπουργούς – κύριο στόχο αποτελεί η επανεκλο-
γή τους, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν εντελώς 
την ανάληψη του “πολιτικού κόστους” δύσκολων 
αποφάσεων, που τόσο χρειάζονται οι τοπικές κοι-
νωνίες ή η χώρα.
2. Μέσα σ’ αυτό το κοινωνικό πλαίσιο, δεν έχει 
νόημα να συζητούμε για τον καταλογισμό ευθυ-
νών. Δηλαδή, εάν οι γιατροί φταίνε για την κα-
τάντια του συστήματος υγείας, εάν οι καθηγητές 
φταίνε για την κατάντια των Πανεπιστημίων, εάν 
οι Μηχανικοί φταίνε για την κατάντια του δομη-
μένου περιβάλλοντος ή εάν, για όλα αυτά φταίνε 
οι Πολιτικοί και οι “εκάστοτε Κυβερνήσεις”. Δεν 
έχει νόημα, επειδή φταίνε και οι μεν και οι δε. 
Φταίνε οι Πολιτικοί που παίρνουν αποφάσεις και 
ψηφίζουν νόμους, αποφεύγοντας τις ρήξεις και 
χωρίς να μεριμνούν στη συνέχεια για τη σωστή 
εφαρμογή τους. Φταίνε όλοι οι άλλοι, γιατί ειση-
γούνται τις αποφάσεις και τους νόμους στους Πο-
λιτικούς, και στη συνέχεια τους παραβιάζουν και 
τους στρεβλώνουν στην εφαρμογή τους. Φυσικά, 
φταίει και η κοινωνία, η οποία έχοντας αποδεχθεί 
και αφομοιώσει τη νοοτροπία που περιγράφηκε 
προηγουμένως, αποδέχεται ή και επικροτεί τις 
πρακτικές των παρεκκλινόντων μελών της, ενώ 
“βάζει στη γωνία” εκείνους που τηρούν κανόνες 
ηθικής και δεοντολογίας.
3. Η δικαιολογία του μελετητή – μηχανικού, του 
επιβλέποντος – μηχανικού, του εργολάβου – μη-
χανικού, που κλείνει τους ημιυπαίθριους χώρους 
ή μετατρέπει τους δυο επιτρεπόμενους ορόφους 
κύριας χρήσης σε τρεις ή συμμετέχει στη δόμη-
ση εκτός σχεδίου αυθαιρέτων, είναι ότι “αφού το 
κάνουν όλοι, είμαι υποχρεωμένος να το κάνω κι 
εγώ, για να δουλέψω”. Και ακόμη ότι “αφού οι 
ιδιοκτήτες της γης και οι αγοραστές των σπιτιών 
το απαιτούν, ενώ η πολιτεία το ανέχεται, γιατί να 
μην το κάνω;” Ατράνταχτα επιχειρήματα. Πλην 
όμως, η ευθύνη της υπογραφής τον βαραίνει, το 
σαράκι για την παράβαση των νόμων, των αρχών 
της επιστήμης, των κανόνων της δεοντολογίας του 
επαγγέλματος, τον κατατρώει.
4. Ευθύνες, λοιπόν, έχουν και η Πολιτεία και οι 
Μηχανικοί και η κοινωνία. Κατά τη γνώμη μου 
όμως, μεγαλύτερη ευθύνη απ’ όλους έχουν τα 
συλλογικά όργανα των Μηχανικών και ιδίως – με 
δεδομένη την απαξίωση των συλλόγων τις δυο τε-
λευταίες 10ετίες – το Τεχνικό Επιμελητήριο, για 

τρεις λόγους:
α) Κατ’ αρχήν επειδή το ΤΕΕ, ως επιστημονικός 
– κοινωνικός φορέας, αλλά και το κατ’ εξοχήν 
συλλογικό – συνδικαλιστικό όργανο των Μηχανι-
κών όφειλε εξαρχής να αντιδράσει σθεναρά και 
να μην επιτρέψει να εξελιχθούν τα πράγματα στη 
σημερινή κατάσταση. Είναι ένδειξη παρακμής και 
απαξίωσης για το ΤΕΕ να αποδέχεται ως γεγονός, 
ότι η επικρατούσα πρακτική κατά την άσκηση του 
επαγγέλματος ενός συνόλου μελών του δε συνά-
δει με την επιστημονική τους ιδιότητα και με τον 
κώδικα δεοντολογίας, που το ίδιο θέσπισε.
β) Έπειτα, το ΤΕΕ έχει, από τον ιδρυτικό του νόμο, 
το θεσμικό ρόλο του τεχνικού συμβούλου της Πο-
λιτείας. Έχει, επομένως, τη θεσμική υποχρέωση 
να επεξεργάζεται και να εισηγείται πολιτικές τόσο 
για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για 
τη δυνατότητα αξιοπρεπούς άσκησης του επαγ-
γέλματός τους από τα μέλη του. 
γ) Τέλος, οι συνάδελφοι που απαρτίζουν τα όργανα 
του ΤΕΕ, Αντιπροσωπείες τοπικές και κεντρική, 
Διοικούσες Επιτροπές τοπικές και κεντρική, κατά 
τεκμήριο είναι από τα πιο συνειδητοποιημένα κοι-
νωνικά και επαγγελματικά μέλη του. Εκλέγονται, 
όχι για να συντηρήσουν, έστω με μικροβελτιώ-
σεις, ένα απαράδεκτο περιβάλλον άσκησης του 
επαγγέλματος, αλλά για να σκεφθούν, να συζητή-
σουν, να προτείνουν αλλαγές για τη βελτίωσή του. 
Γιατί δεν το κάνουν;
5. Το ΤΕΕ, εδώ και πολλά χρόνια τώρα, έχει χά-
σει τον προσανατολισμό του και παρουσιάζει μια 
χαρακτηριστική αδυναμία να ανταποκριθεί στο 
ρόλο του, να δρομολογήσει το ίδιο και να καθο-
δηγήσει τις ρήξεις ή τις μεταρρυθμίσεις που επι-
τακτικά απαιτούνται, στα πλαίσια της άσκησης του 
επαγγέλματος του Μηχανικού και της παραγωγής 
του δομημένου περιβάλλοντος. Περιορίζεται σε 
μια αμυντική τακτική περιχαράκωσης στις τάχα 
– δήθεν κατακτήσεις του παρελθόντος και άρνη-
σης αλλαγών, δηλαδή σε μια άκρως συντηρητική 
πολιτική υπεράσπισης και συντήρησης απαρ-
χαιωμένων θέσεων και δομών. Θα αναφέρω δυο 
παραδείγματα σοβαρών θεμάτων, που θα έπρεπε 
εδώ και πολλά χρόνια να έχουν τεθεί και αντιμε-
τωπιστεί από το ΤΕΕ:
α) Επί 10ετίες τώρα, όλοι συμφωνούν ότι για τα 
περισσότερα δεινά του δομημένου περιβάλλοντος 
στη χώρα μας, υπεύθυνο είναι το σύστημα της 
αντιπαροχής. Ελληνική εφεύρεση της 10ετίας του 
’50, για την κάλυψη των οξύτατων στεγαστικών 
προβλημάτων που προκάλεσε το τότε επιλεγέν 
μοντέλο ανάπτυξης της χώρας και οδήγησε στην 
εγκατάλειψη της υπαίθρου και στη συσσώρευση 
των ανθρώπων στα μεγάλα αστικά κέντρα (κυρίως 
στην Αθήνα, για να ακολουθήσει η Θεσσαλονίκη 
κ.λπ.). Όλα αυτά τα χρόνια, δε θυμάμαι να έχει 
τεθεί ποτέ σοβαρά το θέμα της κατάργησης του 
συστήματος της αντιπαροχής ή, έστω, της κατάρ-
γησής του στις νεοεντασσόμενες περιοχές στα 
σχέδια των πόλεων. Δεν είναι καιρός να γίνει;
β) Στη 10ετία του ’50, λόγω του πολύ μικρού αριθ-
μού των Μηχανικών, η ανάπτυξη της οικοδομικής 
δραστηριότητας βασίστηκε στο μοντέλο του ελεύ-
θερου επαγγελματία διπλωματούχου Πολιτικού 
Μηχανικού, κατόχου της σφραγίδας του Μηχα-
νικού και ιδιοκτήτη τεχνικού γραφείου, ο οποίος 
από την ημέρα λήψης του διπλώματος είχε πλή-
ρη επαγγελματικά δικαιώματα. Στα χρόνια που 
ακολούθησαν, στο μοντέλο αυτό προσεχώρησαν 
και οι άλλοι κλάδοι των Μηχανικών, ενώ έγινε 
ο στόχος των διεκδικήσεων των αποφοίτων ΤΕΙ. 
Σήμερα, παρά τη στρεβλή ανάπτυξη και οργάνω-
ση του επιστημονικού τεχνικού δυναμικού στην 
οποία οδήγησε, με άμεσο αντίκτυπο στο δομημέ-
νο περιβάλλον, και ενώ ο αριθμός Μητρώου του 
ΤΕΕ έχει ξεπεράσει προ πολλού τις 100.000, το 
μοντέλο αυτό, όπως και όλο το θεσμικό πλαίσιο 
που δημιουργήθηκε στη 10ετία του ’50 για να το 
κατοχυρώσει, παραμένει –ουσιαστικά– αναλλοί-
ωτο. Όλα αυτά τα χρόνια, ουδέποτε ετέθη από το 
ΤΕΕ για συζήτηση το θέμα της αναδιάρθρωσης 
του τρόπου άσκησης του επαγγέλματος του Μη-
χανικού. Δεν είναι καιρός να γίνει; n
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Αντώνης Τσιπούρας, Μ, μέλος της ΜΕ Ενέργειας 

Μέχρι και κατά 50% λιγότερο ρεύμα σε σχέ-
ση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης και 
κλιματισμού, χρησιμοποιούν οι γεωθερμικές 
αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ), ενώ ταυτόχρονα πα-
ρουσιάζουν μηδενικές εκπομπές CO2 στον τόπο 
εγκατάστασης, αλλά και πολύ χαμηλές συνολικά, 
προστατεύοντας το περιβάλλον.
Οι ΓΑΘ, που παρουσιάζουν και μειονεκτήματα, 
όπως το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης, 
το οποίο όμως  αποσβένεται σε 7-8 χρόνια, μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως δοκιμασμένη και αξι-
όπιστη λύση για το περιβάλλον.
Παράλληλα, η χρήση τους μπορεί να μειώσει την 
ενεργειακή εξάρτηση της Ελλάδας από εισαγωγές, 
καθώς οι ΓΑΘ χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, το 
οποίο παράγεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από εγ-
χώρια καύσιμα (λιγνίτη και υδροηλεκτρικά), ενώ 
το πετρέλαιο και το αέριο εισάγονται.
Μάλιστα, οι πρώτες εφαρμογές γεωθερμίας άρ-
χισαν να γίνονται πραγματικότητα και στην Ελ-
λάδα, όπως για παράδειγμα στο δημαρχείο της 
Πυλαίας Θεσσαλονίκης, συνολικής επιφάνειας 
2.500 τ.μ., οι ανάγκες του οποίου καλύπτονται 
από σύστημα ΓΑΘ. 

n Το 26,1% της συνολικής ενέργειας καταναλώ-
νουν τα σπίτια
Σύμφωνα με την έκθεση μακροχρόνιου σχεδια-
σμού η κατανάλωση ενέργειας του οικιακού το-
μέα αποτελεί το 26,1% της συνολικής (Στοιχεία 
2005). Αναλύοντας την κατανάλωση ενέργειας 
στον οικιακό τομέα (Γράφημα 1), γίνεται φανερό 
ότι οι δαπάνες ενέργειας για παραγωγή ζεστού 
νερού χρήσης (ΖΝΧ) και θέρμανσης είναι μακράν 
οι μεγαλύτερες, με τη θέρμανση να ευθύνεται για 
το 76% της κατανάλωσης, την παραγωγή ΖΝΧ για 
το 11% και συνολικά για το 87%. Από τα παραπά-
νω γίνεται εύκολα αντιληπτό το εύρος των δυνα-
τοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση 
των εκπομπών διοξειδίου σε αυτόν τον τομέα.

Γράφημα 1: Κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό 
τομέα, Πηγή: VEDW

Οι αντλίες θερμότητας είναι ένα από τα συστήμα-
τα που δρουν ενισχυτικά στην επίτευξη του στόχου 
μείωσης των εκπομπών και των ρύπων από την 
απευθείας καύση των ορυκτών καυσίμων. Τί είναι 
όμως οι αντλίες θερμότητας και τί οι γεωθερμικές 
αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ); Οι αντλίες θερμότητας 
είναι μηχανές, οι οποίες «αντλούν» θερμότητα (με 
τη μορφή ψύξης ή θέρμανσης) από μια δεξαμενή 
θερμότητας (αέρας περιβάλλοντος, δεξαμενή νε-
ρού, υπόγεια νερά, λίμνη, έδαφος κλπ) προς ένα 
χώρο, μέσω ενός κύκλου εξάτμισης και συμπύ-
κνωσης ενός εργαζόμενου μέσου, καταναλώνο-
ντας ηλεκτρική ενέργεια. Ο βαθμός απόδοσης μιας 
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αντλίας θερμότητας (Coefficient Οf Performance) 
δίνεται από την παρακάτω σχέση:

Οι ΓΑΘ είναι συστήματα που ανταλλάσουν θερμό-
τητα με το έδαφος  για να παράσχουν θέρμανση, 
ψύξη και ΖΝΧ.

n Τρία μέρη στα συστήματα ΓΑΘ
Το σύστημα των ΓΑΘ αποτελείται από τρία μέρη: 
τον γεωεναλλάκτη, την αντλία θερμότητας και το 
σύστημα θέρμανσης - κλιματισμού και παραγωγής 
ΖΝΧ εντός του κτιρίου. Κατά τη χειμερινή λειτουρ-
γία το σύστημα λαμβάνει θερμότητα από το έδαφος 
και την αποδίδει στους εσωτερικούς χώρους, ενώ 
το καλοκαίρι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.
Το σημαντικότερο κομμάτι των ΓΑΘ είναι ο γε-
ωεναλλάκτης. Οι γεωεναλλάκτες χωρίζονται σε 
δύο βασικές κατηγορίες, κλειστού και ανοιχτού 
βρόχου. Τα συστήματα ανοιχτού βρόχου αντλούν 
το γεωθερμικό ρευστό από υπεδάφιο γεωλογικό 
σχηματισμό (υδρογεώτρηση), το περνούν μέσα 
από την αντλία θερμότητας και το επιστρέφουν 
πίσω στο υπέδαφος (Εικόνα 1). Στα συστήματα 
κλειστού βρόχου ο γεωεναλλάκτης αποτελείται 
από ένα ή περισσότερα κλειστά κυκλώματα.

1. Σύστημα ανοιχτού 
βρόχου, (EERE)

2. Οριζόντιο σύστημα 
κλειστού βρόχου, (EERE)

Τα συστήματα κλειστού βρόχου χωρίζονται στις 
παρακάτω κατηγορίες:
Ανάλογα με το είδος του βρόχου
Συστήματα οριζοντίου βρόχου (Εικόνα 2 - 
Horizontal Loop) 
Συστήματα κατακορύφου βρόχου (Εικόνα 3 - 
Vertical Loop) 
Συστήματα σπειροειδούς βρόχου (Spiral ή Slinky Loop)

3. Κατακόρυφο σύστημα 
κλειστού βρόχου, (EERE)

4. Κλειστός βρόχος σε 
λίμνη (EERE)

Ανάλογα με το είδος του εργαζόμενου μέσου
Συστήματα νερού – νερού
Συστήματα απευθείας εκτόνωσης
Συστήματα νερού – χημικού διαλύματος 
Τα συστήματα νερού – νερού χρησιμοποιούνται σε 
όλους τους βρόχους ανοιχτούς και κλειστούς. Τα 
συστήματα απευθείας εκτόνωσης, στα οποία το 
εργαζόμενο μέσο είναι ψυκτικό ρευστό, χρησιμο-
ποιούνται σε οριζόντιους κλειστούς βρόχους. Τα 
συστήματα νερού – χημικού διαλύματος χρησιμο-
ποιούνται σε όλους τους κλειστούς βρόχους. Σε 
ειδικές περιπτώσεις ο γεωεναλλάκτης μπορεί να 
τοποθετηθεί εντός λίμνης ή ακόμα και εντός της 
θάλασσας (Εικόνα 4).

n Οικονομία της τάξης του 25%-75% και ελάχι-
στες εκπομπές CO2
Ένα σωστά σχεδιασμένο και κατασκευασμένο σύ-
στημα ΓΑΘ λειτουργεί με τουλάχιστον 30% υψη-
λότερη ενεργειακή απόδοση από αυτή του καλύ-
τερου συστήματος μιας αντλίας θερμότητας αέρα-
αέρα λόγω της χρήσης του νερού, δεδομένου ότι 
το νερό έχει πολύ καλύτερες ιδιότητες μετάδοσης 
θερμότητας από τον αέρα, και λόγω της σταθερής 
θερμοκρασίας του εδάφους, η οποία δεν παρου-
σιάζει τις αιχμές του εξωτερικού περιβάλλοντος. 
Σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα οι ΓΑΘ προ-
σφέρουν οικονομία της τάξης του 25-75% και πα-
ρουσιάζουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
• Είναι ανεξάρτητες από παράγοντες που επηρεά-

ζουν την τροφοδοσία του καυσίμου. Ο ήλιος, ο αέ-
ρας και το έδαφος είναι δωρεάν και ακριβώς έξω 
από την πόρτα μας χωρίς να επηρεάζονται από 
οικονομικές κρίσεις και έλλειψη κοιτασμάτων.
• Συνδυάζονται με συστήματα θέρμανσης και κλι-
ματισμού τα οποία προσφέρουν καλύτερες συν-
θήκες άνεσης από τα συμβατικά.
• Λειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια με ελάχιστα 
έξοδα συντήρησης, αφού δεν υπάρχουν κινητά 
μέρη και ρυπογόνα καύσιμα.
• Μειώνουν τον κίνδυνο πυρκαγιών, γιατί δε χρησιμο-
ποιούν ορυκτά καύσιμα και απελευθερώνουν πολύτιμο 
χώρο, αφού δε χρειάζονται αποθήκες καυσίμου.
• Έχουν μηδενικές εκπομπές CO2 στο τόπο εγκα-
τάστασης και πολύ χαμηλές συνολικά, προστα-
τεύοντας το περιβάλλον και συμβάλλοντας στην 
αειφόρο ανάπτυξη. 
• Χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο στην 
Ελλάδα παράγεται σε μεγαλύτερο ποσοστό από 
εγχώρια καύσιμα (λιγνίτη και υδροηλεκτρικά), 
ενώ το πετρέλαιο και το αέριο εισάγονται.
• Μπορούν να συνδυαστούν με ηλιοθερμικά συ-
στήματα για ακόμα μεγαλύτερες αποδόσεις μέσω 
της εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.

n Σε 7-8 χρόνια αποσβένεται η επένδυση
Από την άλλη μεριά, τα μειονεκτήματα τους είναι τα εξής:
• Έχουν μεγάλο αρχικό κόστος εγκατάστασης, το 
οποίο όμως αποσβένεται σε 7-8 χρόνια περίπου.
• Απαιτούν ολοκληρωμένη αντιμετώπιση και προ-
σεκτικό σχεδιασμό, για να είναι αποδοτικά. Ενδε-
χόμενη εσφαλμένη διαστασιολόγηση του γεωε-
ναλλάκτη είναι πρακτικά αδύνατον να διορθωθεί 
ύστερα από την τοποθέτηση.
Εφαρμογές γεωθερμίας έχουν αρχίσει να γίνονται 
και στη χώρα μας με χαρακτηριστικό παράδειγμα 
εδώ στη Θεσσαλονίκη το Δημαρχείο της Πυλαίας, 
όπου οι ανάγκες του συνολικής επιφάνειας 2500 
m2 κτιρίου καλύπτονται από ένα σύστημα ΓΑΘ 
με χρήση λέβητα πετρελαίου και πύργου ψύξης 
ως εφεδρείας. Η ικανότητα για θέρμανση και 
ψύξη του συστήματος ΓΑΘ είναι Pth=265kW και 
Pc=280kW αντίστοιχα.
To σύστημα ΓΑΘ κλειστού βρόχου περιλαμβάνει:
• Έντεκα ΓΑΘ νερού-νερού η οποίες λειτουργούν 
για παραγωγή θέρμανσης και ψύξης με χρήση 
ηλεκτρισμού. Το R22 χρησιμοποιείται σαν ψυκτι-
κό υγρό για τις ΓΑΘ.
• Είκοσι ένας κατακόρυφοι ΓΕΘ βάθους 80m ο 
καθένας.
• Δίκτυο θέρμανσης/ψύξης εντός του κτιρίου απο-
τελούμενο από μονάδες fan-coil και μια κεντρική 
κλιματιστική μονάδα.
Σύμφωνα με μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, η τιμή COP 
των ΓΑΘ για θέρμανση και ψύξη είναι COPth=4 
και COPc=3,5 αντίστοιχα. Περισσότερα στοιχεία ο 
αναγνώστης μπορεί να βρει στο άρθρο: «Πρώτος 
χρόνος λειτουργίας του γεωεναλλάκτη Πυλαίας. 
Ενεργειακή αξιολόγηση»,  Ν. Κυριάκης, Α. Μι-
χόπουλος, Κ. Πάττας, Τεχνικά Χρονικά : Επιστη-
μονική Εκδοση ΤΕΕ : IV, Ιαν.- Δεκ. 2002 ; τ. 22, 
τεύχ. 1-2, σ. 41-48, http://library.tee.gr/digital/
techr/2002/techr_2002_iv_1_2_41.pdf
Συνοψίζοντας, οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότη-
τας αποτελούν έναν από τους αποδοτικότερους 
τρόπους κάλυψης των αναγκών θέρμανσης, κλι-
ματισμού και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης 
τόσο για τις οικιακές όσο και για μεγαλύτερες 
κτιριακές εγκαταστάσεις. Το μεγαλύτερο πλεονέ-
κτημα τους είναι ότι χρησιμοποιούν 25-50% λιγό-
τερο ηλεκτρικό ρεύμα από τα συμβατικά συστή-
ματα θέρμανσης και κλιματισμού και - σύμφωνα 
με στοιχεία της EPA – δύνανται να μειώσουν την 
κατανάλωση ενεργείας και των αντίστοιχων εκπο-
μπών μέχρι και 44% συγκρινόμενες με τις αερό-
ψυκτες αντλίες θερμότητας και μέχρι 72% σε σύ-
γκριση με τις διαιρούμενες μονάδες κλιματισμού 
με ηλεκτρικές αντιστάσεις για θέρμανση.
Σε μια εποχή, όπου η ανάγκη για δραστική μεί-
ωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, 
των ρύπων και του ενεργειακού μας αποτυπώμα-
τος είναι επιτακτική, με σκοπό την επιβίωση μας 
πάνω στη Γη και την κληροδοσία ενός καλύτερου 
πλανήτη στις επόμενες γενιές, οι ΓΑΘ αποτελούν 
μια δοκιμασμένη και αξιόπιστη λύση για ένα κα-
λύτερο περιβάλλον. n
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Τομέα με έμφαση στους Ο.Τ.Α. Ηλικία έως 
40 ετών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 2έτη 
προϋπηρεσία, σε διαχείριση πελατών του 
Δημόσιου Τομέα, εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Επιθυμητή εμπειρία 
ως Προϊστάμενου Πωλήσεων. Βιογραφικό 
Fax 2310 752669, στη διεύθυνση ΟΙΚΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΠΡΟΟΔΟΣ Α.Ε., Θεσσαλονίκης 13 
Τ.Κ. 57009 Καλοχώρι Θεσσαλονίκη, email:
progressecological@otenet.gr. Υπόψη κ. 
Λεοντίδης Νικόλαος.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από C & 
Kritikos Suppliers LTD με έδρα Κύπρο. 
Αγγλικά, άδεια οδηγήσεως, εκπληρωμέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Fax 0035 
722338232, email Sales@Kriticos.com.cy.
Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος από την 
ARCON Constructions για τη στελέχωση 
του τμήματος κοστολόγησης και εργο-
ταξίων. 5έτη εμπειρία. Γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD,  Βιογραφικό 
Fax 2310 805179, Αιγυπτιάδη 1, Καλαμα-
ριά Τ.Κ. 55134, Τηλ. 2310 434000, email: 
arcon-t@arconconstructions.gr.
Μηχανικός από ναυτιλιακή εταιρεία στον 
Πειραιά. 5έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία 
αρχιμηχανικού. Εμπειρία σε δεξαμενι-
σμούς. Βιογραφικό Fax 210 7298011, 
email: hr_tech_shippihg@yahoo.com. 
Μηχανικός για συνεργασία από εταιρεία 
συμβούλων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Σχετική κατάρτιση και εμπειρία στα Στησί-
ματα Ποιότητας ISO 22000 / 9001 / 14000, 
Η/Υ. Βιογραφικό Fax 2310 804824, email: 
systematic@in.gr.
Μηχανικός από εταιρεία κατασκευής 
βιομηχανικών κτιρίων για εργοταξιάρ-
χης στη Θεσσαλονίκη. 5έτη εμπειρία, 
Γνώση project management, AutoCAD. 
Βιογραφικό Fax 2310 554457, email: 
mk.meleton@gmail.gr.
Μηχανικός από Κ.Ε.Κ για διαχείριση προ-
γραμμάτων κατάρτισης και ανθρωπίνων 
πόρων. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, Αγ-
γλικά, αρίστη χρήση Η/Υ. Βιογραφικό Fax 
2310 500426, Τηλ 2310 511344, email: 
thessaloniki@edisinet.gr.
Μηχανικός από την MANPOWER για λο-

γαριασμό πολυεθνικής τεχνικής εταιρείας, 
για τη Δυτική Ελλάδα ως Μηχανικός Ασφα-
λείας. 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία, 
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Μηχανικός από σχολή πληροφορικής, 
για εισηγητής. Εμπειρία και πολύ καλή 
γνώση στη διδασκαλία των προγραμμά-
των,  Autostrad 4m, Steele 4m, AutoIDEA, 
Photoshop, web design, java, AutoCAD 
2d, 3d, ArchiCAD, 3d studio max. Βιογρα-
φικό email: seminaria97@gmail.com.
Μηχανικός νέα από τεχνική εταιρεία για 
την κατασκευή κατοικιών με έδρα την 
Ανατολική Θεσσαλονίκη, για το τμήμα 
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Γνώση σχεδι-
αστικών προγραμμάτων. Επιθυμητή προϋ-
πηρεσία και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικό Fax 2310 334060.
Μηχανικός ως βιομηχανικός σχεδιαστής, 
από κατασκευαστική εταιρεία  αθλητικών 
οργάνων και παιδικής χαράς, για το τμή-
μα σχεδιασμού  και εφαρμογών. Γνώση 
AutoCAD 2D, 3D, solidwords. Κατασκευ-
αστική εμπειρία επιθυμητή. Βιογραφικό 
Fax 23410 64300, email: parco2@otenet.
gr.
Μηχανικός για συνεργασία από ΕΜΙΣΙΑ 
Α.Ε. Γνώση Αγγλικών, βασικές γνώσεις 
προγραμματισμού, στην ευχέρεια στη 
σύνταξη προτάσεων και εκθέσεων προ-
γραμμάτων στα Αγγλικά και Ελληνικά. Σχε-
τική εμπειρία στην περιοχή ρύπων ή / και 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης επιθυμητή. Βιο-
γραφικό μέχρι της 30 Ιουνίου 2009, email: 
giorgos.m@emisia.com.
Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορικής από το 
Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και 
Ανάλυσης Πληροφοριών, του Τμήματος 
Πληροφορικής του ΑΠΘ, για θέση system 
administrator – προγραμματιστή. Γνώση 
γλώσσας προγραμματισμού C/ C++, Visual 
Studio 6/.NET (C++), MS SQL SERVER 
2005, Windows 2003 Server & Active 
Directory, γνώσεις δικτύων & διαχείρι-
σης, Βασικές γνώσεις web Development, 
Linux, Apache, MySQL. Βιογραφικό και 
συστατικές επιστολές Fax 2310 996304, 
διεύθυνση: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, 
Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ, Τ.Θ. 451, Τ.Κ. 
54124 Θεσσαλονίκη, Τηλ 2310 996304 ή 
996321, email: pitas@aiia.csd.auth.gr μέ-
χρι τις 20 Ιουνίου 2009.
Μηχανικός Περιβάλλοντος από την 
MANPOWER για λογαριασμό πολυεθνι-
κής τεχνικής εταιρείας, για τη Δυτική Ελ-
λάδα. 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία, 
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Μηχανικός Χωροταξίας για συνεργασία. 
Άπταιστα Αγγλικά, μεταπτυχιακός τίτλος 
(κατά προτίμηση από αγγλόφωνο πανε-
πιστήμιο) ανθρωπογεωγραφίας ή οικο-
νομικής γεωγραφίας ή περιφερειακής 
ανάπτυξης. Βιογραφικό email: geosplan@
gmail.com. 
Μηχανολόγος Γνώση νομοθεσίας για 
Α.ΜΕ.Α, για ανελκυστήρες και για αναβα-
τόρια . Τηλ 697 6800825.
Μηχανολόγος από εμπορική εταιρεία εξα-
ερισμού. Γνώση και εμπειρία σε Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office). Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
επιθυμητή. Email : info@e-kaffes.gr.
Μηχανολόγος από την εταιρεία κλιματι-
σμού CLIMATEAM με έδρα τη Θεσσαλονί-
κη, για το τμήμα πωλήσεων. Αγγλικά, Η/Υ, 
άδεια οδηγήσεως. Προϋπηρεσία επιθυμη-
τή. Βιογραφικό, Τηλ 2310 557300, email: 
info@climateam.gr. Υπόψη Διεύθυνσης 
Προσωπικού.
Μηχανολόγος από ελληνική βιομηχανία 

που δραστηριοποιείται στο χώρο του ανελ-
κυστήρα. Εμπειρία στο σχεδιασμό μέσω 
Η/Υ και την ανάπτυξή προϊόντων. Βιογρα-
φικό Fax 23210 99201, Τηλ 23210 99200, 
διεύθυνση ΜΕΤΡΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Α.Ε. ΒΙ.ΠΕ.ΣΕΡΡΩΝ, email: e.dalgitri@
metrosa.gr, info@ metrosa.gr. Υπόψη 
Δαλγίτση Ελένη.
Ναυπηγός Μηχανικός για επικεφαλής του 
site team στις νέες κατασκευές στην Κίνα. 
2 - 3έτη εμπειρία  στις νέες κατασκευ-
ές. Βιογραφικό Fax 210 4222928, email: 
technical@modion.gr. 
Πολιτικός Μηχανικός Βιογραφικό Fax 
2310 465689, email: il-house@otenet.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τη MANPOWER 
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής 
εταιρείας, για τη,Δυτική Ελλάδα. 2 - 5έτη 
προϋπηρεσία στην οδοποιία, άπταιστα 
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Πολιτικός Μηχανικός από τη MANPOWER 
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής 
εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα. 5έτη 
προϋπηρεσία στην οδοποιία, άπταιστα 
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Πολιτικός Μηχανικός ή Αρχιτέκτων για 
συνεργασία, για δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
210141.
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός από γραφείο μελετών με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. 2έτη εμπειρία στην εκπόνη-
ση μελετών Οδοποιίας. Γνώση του σχεδι-
αστικού πακέτου ODOS. Βιογραφικό Fax 
2310 402322. 
Πολιτικός Μηχανικός ή Τοπογράφος Μη-
χανικός ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος 
από τεχνική εταιρεία  δημοσίων έργων στη 
Θεσσαλονίκη. Γνώση Η/Υ, άδεια οδηγήσε-
ως. Τηλ 697 6880411.
Τοπογράφος Μηχανικός από γραφείο με-
λετών, για εργασία γραφείου - υπαίθρου. 
Γνώση Η/Υ, ACAD. Βιογραφικό Fax 2310 
325390, email: ak_topos@otenet.gr.
Τοπογράφος Μηχανικός ή Πολιτικός Μη-
χανικός 5έτη τουλάχιστον προϋπηρεσία σε 
εργοτάξιο για τα δημόσια έργα. Τηλ. 2310 
587760.
Χημικός Μηχανικός από τη MANPOWER 
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής 
εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα., ως βοη-
θός. 2 - 5έτη προϋπηρεσία στην οδοποιία, 
Αγγλικά. Βιογραφικό Fax 2310 230255, 
Τηλ 2310 230240, email: opantelidou@
manpowerteam.gr.
Χημικός Μηχανικός από τη MANPOWER 
για λογαριασμό πολυεθνικής τεχνικής 
εταιρείας, για τη Δυτική Ελλάδα. 5έτη προ-
ϋπηρεσία στην οδοποιία, Αγγλικά. Βιογρα-
φικό Fax 2310 230255, Τηλ 2310 230240, 
email: opantelidou@manpowerteam.gr.

Αρχιτέκτων με πτυχίο ΜΕΚ Γ’ οικοδομικά, 
Β’ πρασίνου, για στελέχωση εταιρείας. Τηλ 
2310 920494.
Αρχιτεκτόνισσα 5έτη προϋπηρεσία σε 
αρχιτεκτονικό γραφείο. Γνώση Γ.Ο.Κ., προ-
γραμμάτων σχεδίασης 2D/3D, ελεύθερου 
και γραμμικού σχεδίου, αρχιτεκτονικών 
μελετών, διακοσμήσεων εσωτερικών χώ-
ρων, αδειών λειτουργίας καταστημάτων. 
για συνεργασία. Τηλ 697 9223040, email: 
olidesign33@gmai.com.
Αρχιτεκτόνισσα με μελετητικό πτυχίο 

Α. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Αποστολή αγγελιών 
τηλ: 2310 883148, 
fax: 2310 883151, 
e-mail: 
kukudea@central.tee.gr.

Β’ τάξης κατηγορίες 6 – 7, μεταπτυχιακό 
στο βιοκλιματικό σχεδιασμό, με μεγάλη 
εμπειρία  σε ιδιωτικά και δημοσία έργα, 
διαμόρφωση και οργάνωση εσωτερικών 
επαγγελματικών χώρων. Γνώση Αγγλικών, 
Γαλλικών, Ιταλικών, AutoCAD, για συνερ-
γασία με τεχνικά γραφεία και εργολάβους. 
Τηλ 2310 232657, 693 2577845, email: g-
pinter@otenet.gr.
Ηλεκτρολόγος. Γνώση άπταιστων Αγγλι-
κών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 4Μ, εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
άδεια οδηγήσεως, για εργασία στην περιο-
χή της Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 8594718.
Ηλεκτρολόγος και Μηχανικός Η/Υ μέλος 
ΤΕΕ 2005, 2,5έτη προϋπηρεσία σε τεχνική 
εταιρεία. Γνώση μελετών φυσικού αερίου, 
Αγγλικών, Η/Υ(MS Office), AutoCAD, 4Μ, 
για εργασία στην περιοχή Θεσσαλονίκης. 
Τηλ. 697 7386856, email: ilektrologos_
mixanikos@yahoo.com.
Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος με ευρεία 
εργοταξιακή εμπειρία, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ, εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου, με-
λετητής καθοδικής προστασίας χαλυβδο-
σωλήνων, για εργασία. Τηλ. 2310 314278, 
697 6206265.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2007, με μεταπτυχιακό στη Ναυτική και 
Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη. Γνώ-
ση άπταιστων Αγγλικών, Γαλλικών, Η/Υ(Ms 
Office), AutoCAD, GIS, για εργασία. Τηλ 
695 6206963, email: ioannakotsi@gmail.
com.
Μηχανικός Περιβάλλοντος, μέλος ΤΕΕ 
2005, Msc “ Προστασία Περιβάλλοντος& 
Βιώσιμη Ανάπτυξη” ΑΠΘ, εμπειρία σε πε-
ριβαλλοντικές μελέτες, άπταιστα Αγγλικά, 
Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, ArcGIS, γνώση 
ειδικών προγραμμάτων περιβαλλοντικών 
εφαρμογών, για εργασία σε μελετητικές 
- κατασκευαστικές εταιρείες. Τηλ. 697 
7608922.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2004. 
6έτη εμπειρία δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων, συνταξή λογαριασμών, προμετρή-
σεων, επιμετρήσεων, για εργασία σε κα-
τασκευαστικές εταιρείες στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Τηλ 694 6483591, email: 
nlomvardos@hotmail.com.
Πολιτικός Μηχανικός (ΜΒΑ) / (Γερμανία) 
ΜΕΚ Δ, μεταπτυχιακό στο Μετσόβιο, κο-
στολόγος, πολυετής εμπειρία στη μελέτη 
– επίβλεψη ιδιωτικών έργων και 20ετή 
στην επίβλεψη δημοσίων έργων, για συ-
νεργασία ως σύμβουλος – επιβλέπων 
μηχ/κός  για έργα εντός εκτός Ελλάδας. 
Τηλ 697 4428152.
Πολιτικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2006. 
Γνώση Αγγλικών, Η/Υ(Ms Office), AutoCAD, 
ArchiCAD, Holo XP. Εργοταξιακή εμπειρία 
σε δημόσια και ιδιωτικά έργα. Σύνταξη 
προμετρήσεων, επιμετρήσεων. Μικρή 
εμπειρία σε μελέτες οικοδομικών έργων, 
για εργασία σε τεχνικό γραφείο ή εταιρία 
στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. 
Τηλ 697 7339557.
Χημικός Μηχανικός ΜΕΚ Β’ βιομηχανικά 
- ενεργειακά, έργα καθαρισμού νερού και 
διαχείριση αποβλήτων, για συνεργασία. 
Τηλ. 697 5700905, email: gio@meletes.gr.
Χημικός Μηχανικός μέλος ΤΕΕ 2009, με 
μεταπτυχιακό ‘Επιστήμη και Τεχνολογία 
Υλικών, προϋπηρεσία ανάλυσης υγρών 
καυσίμων. Γνώση άπταιστων Αγγλικών, 
Γαλλικών, Η/Υ, για εργασία. Τηλ 694 
5834205, email: me.angus@gmail.com.

Β. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
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 03
n   Κάθε χρόνο τέτοια μέρα

 04
n  Για την παγκόσμια ημέρα 

περιβάλλοντος
n  Σεμινάρια μικρής διάρκειας 

σε Ημαθία και Πιερία
n  Ορθή Επανάληψη

 05
n  Βιώσιμος πολεοδομικός 

σχεδιασμός και κλιματική 
αλλαγή

 06
n  Πράσινα δώματα: 

επαναφέροντας  
τη «χαμένη» φύση

 08
n  Πράσινα τα... έξυπνα 

δίκτυα ηλεκτρικής 
ενέργειας

 18
n  Είπαν για το περιβάλλον

 20
n  Πράσινα πλαστικά  

VS συμβατικών
n  Πράσινα δομικά υλικά  

και οικολογική δόμηση

 21
n  Η ευθύνη των μηχανικών 

για την κατάντια του 
δομημένου περιβάλλοντος

 22
n  Γεωθερμικές αντλίες 

θερμότητος

 23
n  Ζητείται

  10-11
n  Αρχαίοι Έλληνες  

και περιβάλλον
  Νόμοι, μύθοι 

και οικολογικές 
«ευαισθησίες»  
χιλιάδων ετών

 12
n  Περιβαλλοντική 

επανόρθωση και σχολικές 
αυλές στη Θεσσαλονίκη

 13
n  Λιγότερα απόβλητα ή 

ανακύκλωση;

 14 
n  Με μια ματιά

 16
n  Μετακινήσεις με... άλλον 

αέρα: επιστροφή  
στο μέλλον

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

επισκεφθείτε μας...
http://www.tkm.tee.gr


