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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

1.1 Τι είναι νάνο; 

Στην επιστήµη και την τεχνολογία, το πρόθεµα «νάνο» (από την ελληνική 

λέξη νάνος) σηµαίνει 10-9 = 0,000000001. Ένα νανόµετρο (nm) ισούται µε 

ένα δισεκατοµµυριοστό του µέτρου, είναι δηλαδή δεκάδες χιλιάδες φορές 

µικρότερο από το πάχος µιας ανθρώπινης τρίχας.  

Η τεχνολογία που ασχολείται µε την ανάπτυξη των υλικών στην κλίµακα 

του νάνο ονοµάζεται νανοτεχνολογία. Αναφέρεται σε επιστηµονικές αρχές και 

νέες ιδιότητες που µπορούµε να κατανοήσουµε και να γνωρίσουµε σε βάθος 

εργαζόµενοι σε αυτό το πεδίο. Τέτοιες ιδιότητες µπορούµε εν συνεχεία να τις 

παρατηρούµε και να τις εκµεταλλευόµαστε σε µικροκλίµακα ή µακροκλίµακα 

για την ανάπτυξη π.χ. υλικών και εφευρέσεων µε προηγµένες λειτουργίες και 

επιδόσεις. 
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1.2 Η Νανοτεχνολογία στη καθηµερινότητα 

Εάν και όταν η νανοτεχνολογία περάσει στην καθηµερινή ζωή, δεν 

πρόκειται να επιφέρει εξωτερικά δραµατικές αλλαγές. Πάντα θα αρέσει στους 

ανθρώπους να κάθονται στα υπαίθρια καφέ, ίσως ακόµη περισσότερο απ’ όσο 

σήµερα, αφού ο ενοχλητικός θόρυβος των κινητήρων εσωτερικής καύσης θα 

έχει αντικατασταθεί από διακριτικό, συριστικό βόµβο σαν εκείνον που 

ακούγεται όταν κλείνει µια φραγή του διαστηµόπλοιου Enterprise στην 

τηλεοπτική σειρά Star Trek. Τη δυσωδία των καυσαερίων θα έχουν 

διαδεχθεί σποραδικές, σχεδόν ανεπαίσθητες αναθυµιάσεις µεθανόλης, η 

οποία θα τροφοδοτεί τις κυψέλες καυσίµου. Η εξυπηρέτηση στα καφέ θα είναι 

πολύ γρήγορη: η επιλογή µε την αφή από τον ηλεκτρονικό κατάλογο θα 

κινητοποιεί την κουζίνα. Ο πελάτης θα πληρώνει το λογαριασµό, φέρνοντας 

σε επαφή τη χρεωστική κάρτα του µε το σύµβολο του ευρώ που θα είναι 

εκτυπωµένο στο άκρο του καταλόγου. Για τα φιλοδωρήµατα θα εξακολουθούν 

να χρησιµοποιούνται µετρητά, αφού ηχούν τόσο ευχάριστα και, άλλωστε, θα 

φέρουν επικάλυψη υγιεινής από αντιβακτηριδιακά νανοσωµατίδια.  

Οι υαλοπίνακες των καφέ θα είναι πολύ ακριβότεροι, επειδή θα επιτελούν 

πολλές λειτουργίες – συνεπώς, το τελικό κόστος θα είναι µικρότερο: θα 

απωθούν την ακαθαρσία, θα είναι ανθεκτικοί στη χάραξη, θα σκουραίνουν, 

όταν το φως είναι πολύ έντονο, θα µετατρέπουν το φως σε ηλεκτρική 

ενέργεια και, όταν χρειάζεται, θα ανάβουν σαν τεράστιες οθόνες. Θα είναι 

διασκεδαστικό να παρακολουθεί κανείς παγκόσµια πρωταθλήµατα µαζί µε 

άλλους θαµώνες µέσα στα καφέ ή µπροστά στα παράθυρά τους. 
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1.3 Η νανοτεχνολογία στα αυτοκίνητα  

Οι ανεµοθώρακες µπορούν να γίνουν ανθεκτικοί στη χάραξη χάρη σε 

επικαλύψεις παραγόµενες µε τεχνική κολλοειδούς διαλύµατος/πηκτώµατος 

(sol-gel), οι οποίες περιέχουν σκληρά σωµατίδια νανοκλίµακας. Η διαφάνεια 

είναι απόλυτη, καθώς τα νανοσωµατίδια είναι τόσο µικρά και δεν σκεδάζουν 

το φως. Η αρχή αυτή εφαρµόζεται ήδη στα µατογυάλια, αλλά δεν έχει ακόµη 

τελειοποιηθεί.  

Επίσης, ανεµοθώρακες µε κατασκευαστικά στοιχεία νανοκλίµακας, τα 

οποία θα αντανακλούν άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο τη φωτεινή 

και τη θερµική ακτινοβολία µε ρύθµιση από την τάση, θα µπορούσαν να 

συµµετέχουν στον κλιµατισµό των αυτοκινήτων. Η εφαρµογή της τεχνικής 

αυτής σε χώρους γραφείων θα συνέβαλε στην εξοικονόµηση µεγάλων 

ποσοτήτων ενέργειας.  
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Ο φωτισµός που χρειάζεται στο αυτοκίνητο ουσιαστικά είναι ήδη, σε 

µεγάλο βαθµό, προϊόν της νανοτεχνολογίας: οι φωτοδίοδοι (LED) – 

εξελιγµένα, νανοµετρικά συστήµατα επικάλυψης, τα οποία µετατρέπουν µε 

υψηλή απόδοση το ηλεκτρικό ρεύµα σε φως. Ένα ακόµη πλεονέκτηµα των LED 

είναι ότι µετατρέπουν το ρεύµα σε φως ορατό από τον άνθρωπο σχεδόν 

αµέσως, ενώ τα φώτα τροχοπέδησης µε λαµπτήρες χρειάζονται λίγο 

περισσότερο χρόνο.  

 

 

 

 

 

 

 

Η φωτεινή ένταση των φωτοδιόδων (LED) λευκού φωτός είναι πλέον τόσο υψηλή, ώστε 

στο µέλλον µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πηγή φωτός για τους εµπρόσθιους 

προβολείς κατά την ηµέρα. 

 

1.4 Χρυσός εναντίον οσµών  

Οι καταλύτες µε νανοσωµατίδια χρυσού υποβάλλονται τώρα σε δοκιµές ως 

µέσα καταπολέµησης των οσµών. Σε µικρά κλιµατιστικά, όπως εκείνα που 

συναντώνται στα αυτοκίνητα, µπορούν να αποµακρύνουν την ενόχληση από 

τις οσµές που οφείλονται στην εγκατάσταση βακτηρίων σ’ αυτά.                                                                       

Στην Ιαπωνία µάλιστα, τα εν λόγω νανοσωµατίδια χρυσού για νέους 

καταλύτες χρησιµοποιούνται ήδη στις τουαλέτες. 
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Νανοσωµατίδια χρυσού για νέους καταλύτες 

1.5 Περίθαλψη κατ’ οίκον 

Με τη βελτίωση της διατροφής και τη διαρκή πρόοδο της ιατρικής, ολοένα 

περισσότεροι άνθρωποι ζουν περισσότερα χρόνια. Αυτή η πραγµατικά πολύ 

επιθυµητή εξέλιξη έχει ένα φυσικό µειονέκτηµα: το ότι θα αυξάνεται συνεχώς 

ο αριθµός των ανθρώπων που θα χρειάζονται βοήθεια, την οποία θα 

µπορούσε να παρέχει ως ένα βαθµό η νανοηλεκτρονική.   

  

 

 

Ευφυή ενδύµατα: ενσωµατωµένα ηλεκτρονικά 

συστήµατα αναπαράγουν αρχεία µουσικής MP3, 

καθοδηγούν σε διαδροµές στην πόλη και 

παρακολουθούν τους σφυγµούς - από το δέρµα - 

βιωµατική προστιθέµενη αξία. 
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Μελετάται, λόγου χάριν, η ύφανση στα ενδύµατα, επιτευγµάτων της 

τεχνολογίας αισθητήρων και πληροφοριών, που θα παρέχουν τη δυνατότητα 

να παρακολουθείται αδιάλειπτα η κατάσταση της υγείας – σφυγµοί, αναπνοή, 

µεταβολισµός – των ηλικιωµένων. Σε περίπτωση ενοχλήσεων, το «ιατρικό 

γιλέκο» (MediVest) θα ειδοποιεί αυτόµατα τον οικογενειακό γιατρό ή τους 

συγγενείς. Το σηµείο όπου βρίσκεται το άτοµο θα το υποδεικνύει ένα επίσης 

ενσωµατωµένο δοµοστοιχείο GPS - ή Galileo (το σύστηµα Galileo είναι η 

µελλοντική ευρωπαϊκή παραλλαγή του δορυφορικού συστήµατος εντοπισµού 

θέσης GPS). 

 

1.6 Κατάσκοποι στα ακροδάχτυλα 

Η νανοτεχνολογία, η νανοηλεκτρονική, η τεχνολογία µικροσυστηµάτων 

κ.λπ. επιτρέπουν την ανάπτυξη σύνθετων αναλυτικών συσκευών, οικονοµικά 

προσιτών και για τις ιδιωτικές κατοικίες. 

Ένα τρύπηµα του δαχτύλου θα αρκεί για τις µελλοντικές αναλύσεις 

αίµατος. Η χοληστερόλη θα είναι ρυθµισµένη; Οι τιµές σακχάρου θα 

βρίσκονται εντός των φυσιολογικών ορίων; Τα αποτελέσµατα θα µπορούν να 

αποστέλλονται ηλεκτρονικά, µέσω του ∆ιαδικτύου, στο πλησιέστερο νανο-

ιατρικό κέντρο, όπου κατόπιν θα ζητείται ακριβέστερη ανάλυση ή θα 

παρασκευάζονται εξατοµικευµένα φάρµακα σε νανοαντιδραστήρες µε 

νανοβιοτεχνολογικές µεθόδους.  

Τα φάρµακα, µε τη σειρά τους, θα µεταφέρουν στο σώµα νανοσωµατίδια, 

τα οποία θα φέρουν κατάλληλη επικάλυψη, ώστε να παραµένουν 

προσκολληµένα µόνο στην εστία της νόσου.  
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Ευφυής περιβάλλων χώρος – παράδοση 

µαθηµάτων καθαρισµού δοντιών από έξυπνο 

χάρη στη νανοηλεκτρονική καθρέφτη. 

 

 

 

1.7 Υπερµοριακές κάψουλες φαρµάκων 

Τα χορηγούµενα φάρµακα θα µπορούν επίσης να τελειοποιηθούν σε 

εξαιρετικό βαθµό. Θα τοποθετούνται µέσα σε κενά κοίλα υπερµόρια (υπό 

εξέλιξη), δοχεία µεταφοράς σε νανοκλίµακα, που θα διαθέτουν κεραίες, στις 

οποίες θα είναι στερεωµένες αισθητήριες πρωτεΐνες παρόµοιες µε 

αντισώµατα. Όταν αυτές θα έρχονται σε επαφή µε δοµές που χαρακτηρίζουν 

τον παθογόνο παράγοντα – τοιχώµατα καρκινικών κυττάρων, βακτηρίων – θα 

συνδέονται και θα µεταδίδουν ένα σήµα στο κοίλο µόριο· τότε αυτό θα ανοίγει 

και θα απελευθερώνει το περιεχόµενό του. Με τη συγκεκριµένη 

νανοτεχνολογία θα µπορούσαν να χορηγούνται υψηλές δόσεις φαρµάκων 

κατευθείαν στην εστία της νόσου, χωρίς να επιβαρύνεται ο υπόλοιπος 

οργανισµός. 
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1.8 Μαγνητικά σωµατίδια για τη θεραπεία του 

καρκίνου 

Με ανάλογα τεχνάσµατα είναι δυνατόν να οδηγηθούν στις εστίες καρκίνου 

µαγνητικά σωµατίδια νανοκλίµακας, τα οποία κατόπιν θερµαίνονται µε την 

εφαρµογή ηλεκτροµαγνητικού πεδίου και µπορούν να καταστρέψουν τον όγκο. 

Τα νανοσωµατίδια διέρχονται επίσης από το σύστηµα φίλτρου που ονοµάζεται 

«αιµατεγκεφαλικός φραγµός», µε αποτέλεσµα να µπορούν να κατευθυνθούν 

και προς όγκους του εγκεφάλου. 

Αυτή η λεγόµενη «υπερθερµία µαγνητικού ρευστού» αναπτύχθηκε από την 

οµάδα εργασίας µε επικεφαλής τον βιολόγο Αντρέας Τζόρνταν και τώρα 

αρχίζουν οι κλινικές δοκιµές της. 

 

 

Καρκινικά κύτταρα γλοιοβλαστώµατος (όγκος του εγκεφάλου), «µπουκωµένα» σχεδόν µέχρι 

τα όρια µε τον υγιή ιστό µε νανοσωµατίδια µαγνητίτη που φέρουν ειδική επικάλυψη. Η 

µετέπειτα θέρµανση των σωµατιδίων µε εφαρµογή ηλεκτροµαγνητικού πεδίου καθιστά τον 

όγκο ευαίσθητο σε συµπληρωµατικά θεραπευτικά µέτρα. Η ιατρική έγκριση της τεχνικής 

αναµένεται ήδη το 2005. 
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1.9 Νανοτεχνολογία στους σταθµούς εξυπηρέτησης 

αυτοκινητοδρόµων 

Οι οδηγοί µπορούν ήδη να συναντήσουν τουλάχιστον την τεχνολογία 

µικροσυστηµάτων στους σταθµούς εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόµων. Οι 

λεκάνες στις τουαλέτες προηγµένης τεχνολογίας περιλαµβάνουν αισθητήρες, 

που µεταδίδουν στα συνδεδεµένα µε αυτούς ηλεκτρονικά συστήµατα κάθε 

άνοδο της θερµοκρασίας και αµέσως τίθεται σε λειτουργία ο µηχανισµός 

καθαρισµού. Η απαιτούµενη ηλεκτρική ενέργεια παρέχεται από έναν µίνι 

υδροστρόβιλο, κινούµενο από τον µηχανισµό καθαρισµού. 

Το σύστηµα αυτό είναι αδύνατον – όπως οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν 

µε φωτοκύτταρα υπερύθρου – να αχρηστευθεί µε τσίχλα. Αντίθετα, οι 

νανοτεχνολογικές τουαλέτες λειτουργούν µε απλό και, συγχρόνως, 

πολύπλοκο τρόπο: χάρη στο φαινόµενο του λωτού, τα υγρά απορρέουν από τα 

τοιχώµατα της λεκάνης, διέρχονται µέσα από µια αποσµητική στιβάδα 

ρευστού και εξαφανίζονται, χωρίς να αφήνουν ίχνη – κατά πόσον όµως ισχύει 

αυτό, µένει να φανεί στην πράξη. Οι σχετικές τεχνικές µπορούν ασφαλώς να 

υιοθετηθούν και στις ιδιωτικές κατοικίες. 

 

Τουαλέτα σταθµού εξυπηρέτησης αυτοκινητοδρόµου, µε ανθεκτική στους βανδαλισµούς 

τεχνολογία µικροσυστηµάτων. Οι επικαλύψεις νανοκλίµακας µε βάση το φαινόµενο του λωτού 

προβλέπεται ότι θα απλουστεύσουν ακόµη περισσότερο τη συντήρηση. 
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1.10 Αυτόµατος/-η νοσηλευτής/-τρια 

Ενώ η Γηραιά Ήπειρος διατηρεί ακόµη µάλλον ψυχρές σχέσεις µε τους 

µηχανικούς βοηθούς, στην Ιαπωνία επίκειται η βιοµηχανική µαζική παραγωγή 

αυτοκινούµενων ροµπότ. Είναι πολύ πιθανόν αυτό να έχει ως αποτέλεσµα την 

ανάπτυξη και νοσηλευτικών µηχανηµάτων κατάλληλων για καθηµερινή χρήση· 

πάντως, οι σχετικές εργασίες έχουν αρχίσει.  

Η ροµποτική θα είναι σε θέση να απορροφήσει άνετα και µαζικά τη 

σταθερά αυξανόµενη υπολογιστική ισχύ της νανοηλεκτρονικής. 

 

 

 
Ροµπότ µε κατανόηση από το Πανεπιστήµιο της Οξφόρδης. Μπορεί ήδη να επαρκούν για να 

τους ανατεθεί να φυλάσσουν πάπιες, αλλά οι προσδοκίες από τους αυτόµατους νοσηλευτές 

θα είναι µεγαλύτερες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

Η νανοτεχνολογία αναµένεται να οδηγήσει σε καινοτοµίες που θα 

συµβάλουν στην αντιµετώπιση πολλών από τα προβλήµατα µε τα οποία 

βρίσκεται σήµερα αντιµέτωπη η κοινωνία. Συνεπώς, µε αυτή την τεχνολογία 

µπορούν να αναπτυχθούν καινοτόµες, µοναδικές εφαρµογές για να 

εφαρµοστούν στην καθηµερινότητά, π.χ.: 

• Ιατρικές εφαρµογές 

• Παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας 

• Βιοµηχανική παραγωγή 

• Φαρµακευτικά προϊόντα 

• Χηµική βιοµηχανία (κ.α) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εφαρµογές στη νανοτεχνολογία. 
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2.1 Ιατρικές εφαρµογές                      

Όσον αφορά τις ιατρικές εφαρµογές συµπεριλαµβανοµένων π.χ. 

µικροσκοπικών διαγνωστικών µέσων, θα µπορούν να εµφυτεύονται για την 

έγκαιρη διάγνωση ασθενειών. Νανοτεχνολογικές επιστρώσεις θα µπορούν να 

βελτιώνουν τη διαδραστικότητα και βιοσυµβατότητα των εµφυτευµάτων. Τα 

ικριώµατα που διαθέτουν την ικανότητα αυτοοργάνωσης ανοίγουν τον δρόµο 

για νέες γενιές υλικών µηχανικής των ιστών και βιοµιµητικών υλικών, από τα 

οποία µακροπρόθεσµα θα µπορούν να κατασκευάζονται τεχνητά όργανα. 

Επίσης, υπό ανάπτυξη βρίσκονται νεωτεριστικά συστήµατα για 

στοχοθετηµένη χορήγηση φαρµάκων. Προσφάτως µάλιστα, νανοσωµατίδια 

διοχετεύθηκαν σε καρκινικά κύτταρα για θεραπευτικούς σκοπούς (θερµική 

ίαση). 

 

Εµφύτευµα αµφιβληστροειδούς. 

2.2 Τεχνολογίες της πληροφορικής                      

Η νανοτεχνολογία έχει εξίσου σηµαντικό ρόλο στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας συµπεριλαµβανοµένων µέσων για την αποθήκευση δεδοµένων µε 

πολύ µεγάλες πυκνότητες καταγραφής (π.χ. 1 Terabit/inch2) και νέων 

τεχνολογιών απεικόνισης σε πολύ ευέλικτα πλαστικά υλικά. Μακροπρόθεσµα, 
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η επίτευξη µοριακής ή βιοµοριακής νανοηλεκτρονικής, σπιντρονικής και 

κβαντικής τεχνολογίας ηλεκτρονικών υπολογιστών θα µπορούσαν να ανοίξουν 

νέους δρόµους πέρα από τη σηµερινή τεχνολογία των υπολογιστών. 

 

Η µαγνητική ακίδα ενός σαρωτικού µικροσκοπίου Σήραγγας µε πόλωση κατά το σπιν 

«ψηλαφίζει» τις µαγνητικές ιδιότητες µεµονοµένων ατόµων. 

2.3 Υλικά                      

Η αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας στην επιστήµη των υλικών µε 

εφαρµογές µεγάλου εύρους αναµένεται να επηρεάσουν ουσιαστικά όλους τους 

τοµείς. Νανοσωµατίδια χρησιµοποιούνται ήδη για την ισχυροποίηση υλικών 

και για την µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα των καλλυντικών. 

Επίσης  µε τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας µπορούν να τροποποιούνται 

διάφορες επιφάνειες έτσι ώστε να µην χαράσσονται, να γίνονται αδιάβροχες, 

καθαρές ή αποστειρωµένες. Η επιλεκτική µεταµόσχευση οργανικών µορίων 

µέσω νανοδοµηµένων επιφανειών αναµένεται ότι θα επηρεάσει την παραγωγή 

βιοαισθητήρων και µοριακών ηλεκτρονικών συσκευών. Οι επιδόσεις των 

υλικών σε ακραίες συνθήκες µπορούν να βελτιωθούν σε σηµαντικό βαθµό 

προς όφελος π.χ. της βιοµηχανίας αεροναυτικής και διαστήµατος. 
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2.4 Βιοµηχανική παραγωγή                      

Όσο για τη βιοµηχανική παραγωγή σε επίπεδο νανοκλίµακας 

προαπαιτείται µια νέα διεπιστηµονική προσέγγιση σε ότι αφορά τόσο την 

έρευνα όσο και την παραγωγή. Θεωρητικά, δύο είναι οι κύριες προσεγγίσεις: η 

πρώτη, µε αφετηρία τα µικροσυστήµατα, καταλήγει στην ελάχιστη δυνατή 

κλίµακα (κατιούσα προσέγγιση) και η δεύτερη µιµείται τη φύση µέσω της 

δηµιουργίας δοµών που εκκινούν από το ατοµικό και το µοριακό επίπεδο 

(ανιούσα πορεία). Η πρώτη µπορεί να συσχετιστεί µε συναρµολόγηση, η 

δεύτερη µε σύνθεση. Η ανιούσα προσέγγιση βρίσκεται σε πρώιµο στάδιο, η 

δυναµική της όµως έχει µεγάλη εµβέλεια έτσι ώστε να µπορεί να επιφέρει 

ανατροπές στις τρέχουσες διεργασίας παραγωγής. 

Η χρήση επιστηµονικών οργάνων για τη µελέτη των ιδιοτήτων της ύλης σε 

επίπεδο νανοκλίµακας επηρεάζει ήδη σηµαντικά τόσο άµεσα όσο και έµµεσα, 

και δίνει έτσι ώθηση για πρόοδο σε ευρύ φάσµα τοµέων. Η εφεύρεση του 

Scanning Tunnelling Microscope υπήρξε ορόσηµο στη γέννηση της 

νανοτεχνολογίας. Τα επιστηµονικά όργανα διαδραµατίζουν επίσης ουσιαστικό 

ρόλο για την ανάπτυξη ανιουσών και κατιουσών διεργασιών παραγωγή 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτότυπο εγκατάστασης βηµατικού 

αποτυπωτή EUV για τη παραγωγή τσιπ 

µελλοντικών γενεών. 
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2.5 Εξοικονόµιση, παραγωγή και αποθήκευση 

ενέργειας                   

Η παραγωγή και η αποθήκευση ενέργειας έχουν οφέλη από τις νέες 

κυψέλες καυσίµου ή από τα νανοδοµηµένα στερεά πολύ µικρού βάρους και 

υψηλού δυναµικού αποθήκευσης υδρογόνου. Υπό ανάπτυξη βρίσκονται επίσης 

αποτελεσµατικοί και χαµηλού κόστους φωτοβολταϊκοί ηλιακοί συλλέκτες και 

οι επαναφορτιζόµενες µπαταρίες οι οποίες παραµένουν ο βασικός φορέας 

ενεργειακής αποθήκευσης. Επισπεύδεται και η εξοικονόµηση ενέργειας µέσω 

της ανάπτυξης νανοτεχνολογικών λύσεων που οδηγούν σε βελτίωση των 

µονώσεων, των µεταφορών και του φωτισµού.  

 

 

Ενέργεια από την ακτινοβολία του ήλιου 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

3.1 Ενεργειακό πρόβληµα  

O πλανήτης αντιµετωπίζει σήµερα σοβαρό πρόβληµα, λόγω του 

φαινοµένου της παγκόσµιας θέρµανσης, που οφείλεται στις εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2), από τις καύσεις των συµβατικών καυσίµων 

(κάρβουνο, πετρέλαιο, φωταέριο), για τη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος και 

τη κίνηση οχηµάτων κι άλλων µηχανών. Η συγκέντρωση του CO2 στην 

ατµόσφαιρα µετράται σε ppm (parts per million). Τα επίπεδα πριν τη 

βιοµηχανική επανάσταση ήταν 280 ppm, ενώ τα επίπεδα το 2006 ήταν 386 

ppm. 

 

 

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 
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Σύµφωνα µε επιστηµονικές µελέτες, το ανώτερο όριο, για να µη συµβούν 

µη αναστρέψιµες µεταβολές στο περιβάλλον είναι τα 450 ppm. Έτσι, πρέπει 

οι εκποµπές αερίου να µειωθούν στο 80% σε σχέση µε τα σηµερινά δεδοµένα.  

Η παγκόσµια απορροφούµενη ισχύς το 2006 ήταν 14 terawatts. Από 

αυτή, τα 0,2 terawatts παρήχθησαν από ανανεώσιµες πηγές, ενώ τα 0,9 

terawatts από πυρηνικούς αντιδραστήρες. ∆ηλαδή το 92% της ισχύος  

προήρχετο από πηγές εκποµπών CO2. Οι αναλογίες αυτές πρέπει να 

αντιστραφούν, για να επιτευχθεί ο στόχος του 2050: Αν γίνει η παραδοχή, 

ότι η µέση ετήσια ανάπτυξη µέχρι το 2050 θα είναι 1,6% και ο παγκόσµιος 

πληθυσµός τότε θα είναι 9 δισεκατοµµύρια, οι ανάγκες ισχύος το 2050 

υπολογίζονται να ανέρχονται στα 28 terawatts (αύξηση 100% σε σχέση µε 

τις σηµερινές).  

Όπως υπολογίζουν οι επιστήµονες, σε αυτό το ύψος της απαίτησης, για να 

διατηρηθεί η συγκέντρωση CO2 στα επίπεδα των 450 ppm, θα πρέπει το 95% 

της ενεργειακής απαίτησης (26,5 terawatts) να παράγεται από πηγές 

µηδενικής εκποµπής CO2, όπως άνεµος, ήλιος, υδρογόνο, βιοκαύσιµα και 

πυρηνική ενέργεια. Ωστόσο, το πρόβληµα που εντοπίζουν οι ειδικοί είναι ότι 

µε τις σηµερινές δυνατότητες της επιστήµης, είναι αδύνατο να επιτευχθούν 

αυτοί οι αριθµοί.          

Για παράδειγµα ο κ. Lewis αναφέρει, ότι για να είναι εφικτή το 2050 η 

παραγωγή ισχύος 10 terawatts από πυρηνική ενέργεια, πρέπει να 

κατασκευαστούν µέχρι τότε 10.000 πυρηνικοί αντιδραστήρες, δηλαδή σχεδόν 

ένας κάθε µέρα, αρχής γενόµενης από σήµερα. Όσον αφορά την αιολική 

ενεργεία, για τη παραγωγή ισχύος 3 terawatts από αυτήν, απαιτούνται 1 

εκατοµµύριο αεροτουρµπίνες τελευταίας τεχνολογίας. Όσον αφορά την 

ηλιακή, για τη παραγωγή 10 terawatts από αυτήν, πρέπει να καλύπτονται, 

από σήµερα µέχρι τότε, καθηµερινά 1 εκατοµµύριο στέγες µε ηλιακά panels.
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Στόχοι για την αποφυγή υπερθέρµανσης του πλανήτη  

Επειδή όλα αυτά ακούγονται ανέφικτα, είναι απαραίτητο να γίνει 

συστηµατική επιστηµονική έρευνα, καθώς και να αφιερωθούν άφθονοι πόροι 

από τους κρατικούς προϋπολογισµούς, για την ανακάλυψη νέων καινοτοµικών 

µεθόδων, που να οδηγούν σε άφθονη ανάκτηση ενέργειας από πόρους που δε 

βλάπτουν το περιβάλλον (δεν εκπέµπουν CO2). Μια τέτοια, πολλά 

υποσχόµενη τεχνική, είναι η φωτοσύνθεση, µε την οποία από το νερό και το 

φώς παράγεται υδρογόνο, ένα καύσιµο µε µηδενική παραγωγή CO2. Ο 

καθηγητής κ. David Pines του πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας Davis, 

εντοπίζει επίσης την ανάγκη για τη βελτίωση των απωλειών κατά µήκος των 

αγωγών µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Σήµερα το 80% της ενέργειας 

«πάει χαµένη» σε απώλειες κατά µήκος των αγωγών διανοµής. Σύµφωνα µε 

το κ. Pines, η επιστήµη είναι κοντά στην ανακάλυψη «υπεραγωγών» µε 

µηδαµινές απώλειες, που λειτουργούν σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες, µε 

ψύξη υγρού αζώτου.         
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3.2 Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα  

Τα κυριότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα που συνδέονται µε τη 

βιοµηχανική δραστηριότητα και την εξέλιξη της τεχνολογίας, άµεσα ή έµµεσα, 

είναι: 

• Η µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος  

• Η όξινη βροχή                      

• Η ρύπανση της ατµόσφαιρας 

• Η καταστροφή των οικοσυστηµάτων 

• Η αύξηση του όγκου των απορριµµάτων 

• Ο ευτροφισµός των νερών 

• Η µόλυνση των νερών και οι πετρελαιοκηλίδες 

• Η µείωση της βιοποικιλότητας      

       

3.2.1 Η µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος 

Είναι η λεγόµενη “τρύπα” του όζοντος. Το στρατοσφαιρικό όζον βρίσκεται 

σε απόσταση 15 – 35 χλµ. πάνω από την επιφάνεια της γης και την 

προστατεύει από την επικίνδυνη υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία. Οι πρόσφατες 

ανθρώπινες δραστηριότητες (βιοµηχανία αφρωδών πλαστικών, ψυκτική 

βιοµηχανία, προωθητικά ορισµένων ουσιών, κλπ.) προκάλεσαν σοβαρή 

διατάραξη της ισορροπίας µε αποτέλεσµα την λέπτυνση του στρώµατος αυτού. 

Η “τρύπα” του όζοντος είναι µεγαλύτερη πάνω από τις βιοµηχανικές χώρες. 

Οι συνέπειες είναι σοβαρές για την ανθρώπινη υγεία (καρκίνοι δέρµατος, 

οφθαλµολογικές παθήσεις, εξασθένηση ανοσοποιητικού συστήµατος, κλπ.) 

καθώς και για τα οικοσυστήµατα (µείωση απόδοσης καλλιεργειών, αναστολή 

ρυθµού φωτοσύνθεσης, µείωση ανάπτυξης, κλπ.).   
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Τελευταία, µε τα µέτρα που είχαν ληφθεί, η κατάσταση είχε 

σταθεροποιηθεί, πρόσφατες µετρήσεις, όµως, δείχνουν αύξηση της έκτασης 

της “τρύπας” πάνω από το βόρειο ηµισφαίριο. 

 

3.2.2 Η όξινη βροχή 

Το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου µαζί µε την 

ατµοσφαιρική υγρασία σχηµατίζουν οξέα τα οποία µπορούν να µεταφερθούν σε 

µακρινές αποστάσεις µε τους ανέµους πριν διαλυθούν στο νερό της βροχής ή 

στο χιόνι και να πέσουν στη γη µε τη µορφή της όξινης βροχής. Η όξινη 

βροχή διαταράσσει τη γονιµότητα και την καρποφορία, αποδυναµώνει τους 

µηχανισµούς άµυνας των φυτών, µολύνει το νερό που περνά από τους 

σωλήνες ύδρευσης µε βαρέα µέταλλα, προκαλεί καταστροφές στα µνηµεία και 

στα κτίρια, κλπ.  

 

 Η επίδραση της όξινης βροχής στα δάση 
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3.2.3 Η ρύπανση της ατµόσφαιρας 

Ατµοσφαιρική ρύπανση είναι η µεταβολή της σύστασης του ατµοσφαιρικού 

αέρα. Οι κυριότεροι ρυπαντές του αέρα είναι: τα οξείδια του αζώτου και του 

θείου, το µονοξείδιο του άνθρακα, οι υδρογονάνθρακες, τα αιωρούµενα 

στερεά (σκόνη, τσιµέντο, καπνός, µόλυβδος, γύψος, αµίαντος, κλπ.), το όζον, 

οι υδρογονάνθρακες, ο µόλυβδος και ο αµίαντος. 

 

 

3.2.4 Η καταστροφή των οικοσυστηµάτων 

Οικοσύστηµα είναι ένα σύνολο ζωντανών οργανισµών (ζώων και φυτών) 

καθώς και υλικών όπως τα πετρώµατα, τα ορυκτά κ.α. τα οποία βρίσκονται σε 

ισορροπία σε µια περιοχή. Οικοσύστηµα µπορεί να είναι µια λίµνη, ένα δάσος, 

ένα έλος, ένας αγρός, κλπ.  Η κατάχρηση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, η 

αποστράγγιση και αποξήρανση υγροτόπων, η υλοτοµία, οι βιοµηχανίες, το 

κυνήγι, οι πυρκαγιές, η επέκταση των πόλεων, κλπ. υποβαθµίζουν και 

καταστρέφουν τα οικοσυστήµατα 

 

 

3.2.5 Ο ευτροφισµός των νερών 

Τα απόβλητα των βιοµηχανιών  (κυρίως των βιοµηχανιών τροφίµων, των 

βιοµηχανιών λιπασµάτων, των βυρσοδεψείων, των σφαγείων, κλπ.) ρυπαίνουν 

το υδάτινο περιβάλλον κυρίως µε οργανικές ουσίες οι οποίες προσφέρουν 

άφθονη τροφή στους φυτικούς οργανισµούς. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι 

φυτικοί οργανισµοί πληθαίνουν και αυξάνουν ραγδαία έτσι ώστε να µειώνεται 

ή και να εξαφανίζεται το διαλυµένο οξυγόνο. Το φαινόµενο 

ονοµάζεται ευτροφισµός. Οι συνθήκες αυτές προκαλούν τους οµαδικούς 
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θανάτους ψαριών, την εξαφάνιση ή τη µετανάστευσή τους, τη µείωση της 

βιοποικιλότητας, κλπ. Το νερό εµφανίζεται θολό και γκριζοπράσινο µε 

δυσάρεστη οσµή. 

 

Ευτροφικά νερά 

3.2.6 Η µόλυνση των νερών – πετρελαιοκηλίδες 

Η συνεχώς αυξανόµενη χρήση των υγρών καυσίµων τα τελευταία χρόνια 

έχει ως αποτέλεσµα την συνεχή επιβάρυνση των νερών µε πετρελαιοειδή. 

Οι πετρελαιοκηλίδες εξαπλώνονται σε µεγάλη έκταση και γι αυτό προκαλούν 

µεγάλες καταστροφές. Μερικές από τις συνέπειες είναι η µείωση της 

διαπερατότητας του φωτός και της διαλυτότητας του οξυγόνου και η αύξηση 

της θερµοκρασίας µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία ασφυκτικών συνθηκών για 

τους θαλάσσιους οργανισµούς, ο θάνατος των πτηνών όταν το πετρέλαιο 

καλύπτει τα φτερά τους (λόγω της θερµοµόνωσης που προκαλεί), η µεταφορά 

τοξικών ουσιών µέσω της τροφικής αλυσίδας στους ανώτερους ζωικούς 

οργανισµούς. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Το ενεργειακό πρόβληµα λοιπόν οξύνεται συνεχώς και οι επιστήµονες σε 

όλα τα ερευνητικά εργαστήρια του κόσµου καλούνται να βρουν λύσεις για το 

περιβάλλον, τη διατήρηση, την εξοικονόµηση και την παραγωγή ενέργειας.  

Με τον κόσµο να εµπιστεύεται φθηνούς άφθονους ενεργειακούς 

εφοδιασµούς, και τη βαθµιαία µείωση των αποθεµάτων των ορυκτών 

καυσίµων, η νανοτεχνολογία µπορεί να παίξει ένα τεράστιο ρόλο βοηθώντας 

στη µείωση κατανάλωσης της ενέργειας και την αύξηση της παραγωγής της. 

Αυτό πραγµατοποιείται µέσω της ανάπτυξης των προηγµένων πηγών 

ενέργειας, της δηµιουργίας νέων σύνθετων υλικών, τις βελτιώσεις στις 

τεχνολογίες µπαταριών και την εξέλιξη των συσκευών, οι οποίες διαθέτουν 

χαµηλότερη κατανάλωση ισχύος.  

 

4.1 Εξοικονόµηση Ενέργειας 
 

Το όλο σκεπτικό της εξοικονόµησης ενέργειας βασίζεται στη προσπάθεια 

για εξεύρεση τρόπων ορθολογικής χρήσης της ενέργειας προκειµένου να 

οδηγηθούµε σε µείωση της ζήτησης ενέργειας χωρίς να επηρεασθούν 

αρνητικά οι παραγωγικές διαδικασίες αλλά και η άνετη διαβίωσή µας. 

Η πιο πάνω προσέγγιση είναι απόλυτα συµφέρουσα, διότι αντί να 

παράγουµε συνεχώς περισσότερη ενέργεια, προσπαθώντας να καλύψουµε την 

αυξανόµενη ζήτηση, θα µειώσουµε τη ζήτηση εφαρµόζοντας συστήµατα και 

διαδικασίες εξοικονόµησης ενέργειας. Επιπλέον, η θετική επίδραση στο 

περιβάλλον θα είναι τεράστια, αφού οι αέριοι ρύποι θα µειωθούν αναλογικά µε 

την εξοικονόµηση ενέργειας.  
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Το WWF καλεί τις κυβερνήσεις να στοχεύσουν σε µείωση τουλάχιστον 

του 1% της εγχώριας κατανάλωσης ενέργειας ετησίως µέσω µέτρων για την 

εξοικονόµηση ενέργειας. Αυτή η ενεργειακή µείωση µπορεί να επιτευχθεί 

διατηρώντας παράλληλα µία οικονοµική ανάπτυξη της τάξης του 1-2%, όπως 

έχει προβλεφθεί. Υπάρχουν διαθέσιµα πολλά µέτρα και τεχνολογίες, που αν 

υλοποιηθούν µπορούν να συµβάλουν σε ένα ετήσιο ποσοστό αύξησης της 

ενεργειακής αποδοτικότητας 3% ή και περισσότερο στις ευρωπαϊκές 

οικονοµίες. 

Μπορεί να αρχίσει, σήµερα κιόλας, να περιορίζει ο καθένας µας τη 

σχετιζόµενη µε την υπερθέρµανση του πλανήτη ρύπανση. Με ποιον τρόπο; 

Περιορίζοντας τη σπατάλη ενέργειας, και χρησιµοποιώντας περισσότερη 

"καθαρή" ενέργεια όπως παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

4.1.1 Εξοικονόµηση ενέργειας στο σπίτι 

 

• Εάν πρόκειται να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές προµηθευθείτε 

µοντέλα µε όσο µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα αντέχει ο 

προϋπολογισµός σας. Μπορεί να είναι ακριβότερες, αλλά βγάζουν ό,τι σας 

κόστισαν µέσω των χαµηλότερων λογαριασµών του ηλεκτρικού που σας 

έρχονται. 

• Αντικαταστήστε τους λαµπτήρες που χρησιµοποιείτε πιο πολύ µε 

λαµπτήρες εξοικονόµησης ενέργειας. Είναι ακριβότεροι από τους 

συνηθισµένους, αλλά τελικά εξοικονοµείτε χρήµατα επειδή καταναλώνουν 

µόνο περίπου το 1/4 της ηλεκτρικής ενέργειας και δίνουν τον ίδιο φωτισµό. 

Επιπλέον, έχουν τουλάχιστον τετραπλάσια διάρκεια ζωής από έναν κανονικό 

λαµπτήρα. 
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• Σβήνετε τα φώτα όταν δεν τα χρειάζεστε. 

• Μην αφήνετε σε κατάσταση αναµονής 

(stand by), αλλά σβήνετε πραγµατικά τις 

ηλεκτρικές συσκευές (τηλεοράσεις, βίντεο, 

στερεοφωνικά, υπολογιστές) όταν δεν τις 

χρησιµοποιείτε. 

• Φράξτε τις χαραµάδες των κουφωµάτων σε 

πόρτες και παράθυρα. Τα ρεύµατα αέρα κάνουν 

το σπίτι σας να χάνει ενέργεια. 

• Μονώστε τον θερµοσίφωνά σας, τη σοφίτα, τα πατώµατα και τους 

τοίχους. Τοποθετήστε αλουµινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ που ακουµπάνε 

σε εξωτερικούς τοίχους. 

• Τοποθετήστε ηλιακούς συλλέκτες στη στέγη του σπιτιού σας. Έτσι 

µετατρέπετε το σπίτι σας σε σταθµό παραγωγής ενέργειας. 

• Χρησιµοποιείτε το πλυντήριο ρούχων ή το πλυντήριο πιάτων µόνο όταν 

είναι γεµάτο. Χρησιµοποιείτε σκόνη πλυσίµατος κατάλληλη για πλύσιµο σε 

χαµηλή θερµοκρασία, και προτιµάτε τα οικονοµικά προγράµµατα. 

• Κατεβάστε το θερµοστάτη της θέρµανσης κατά 1oC. Χρειάζεται 

πραγµατικά να θερµαίνετε το σπίτι σας σε θερµοκρασία άνω των 22oΚελσίου; 

Είναι τεράστια η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται. Αντ' αυτού, φορέστε ένα 

πουλόβερ. 

• Μην αφήνετε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή περισσότερο χρόνο από όσο 

είναι απαραίτητο. Αφήνετε το ζεστό φαγητό να κρυώσει εντελώς πριν το 

βάλετε στο ψυγείο ή στον καταψύκτη. Κάνετε τακτικά απόψυξη και ρυθµίστε 

το ψυγείο στη σωστή θερµοκρασία. Εάν το επιτρέπει ο χώρος σας, µην 

τοποθετείτε δίπλα-δίπλα ηλεκτρικές κουζίνες µε ψυγεία ή καταψύκτες. 
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4.1.2 Εξοικονόµηση ενέργειας στη δουλειά ή στο 

σχολείο 

 

Πολλές από τις συµβουλές που ισχύουν για το σπίτι, ισχύουν και για το 

χώρο εργασίας και για το σχολείο. Επιπροσθέτως, όµως, µπορείτε να κάνετε 

και τα ακόλουθα: 

• Φροντίστε να γίνει ένας «ενεργειακός έλεγχος» στα κτίρια σας. Ειδικοί 

θα σας αναλύσουν πού σπαταλάτε ενέργεια και τι µπορείτε να κάνετε γι' αυτό. 

Ζητήστε από την εταιρεία σας να κάνει έναν έλεγχο όλης της χρήσης 

ενέργειάς της, συµπεριλαµβανόµενων των διαδικασιών παραγωγής και των 

οχηµάτων, και να αναζητήσει κι άλλους τρόπους εξοικονόµησης ενέργειας. 

Κάτι αντίστοιχο µπορεί να γίνει και στο σχολείο σας.  

 

Για να βιώσουν τα νήπια τον όρο της ορθολογικής χρήσης του νερού, έφεραν 

οδοντόβουρτσες να πλύνουν τα δόντια τους στο σχολείο. 

 

• Αγοράζετε εξοπλισµό γραφείου (υπολογιστές, φωτοτυπικά, εκτυπωτές) 

µε τη µεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα. Έτσι εξοικονοµείτε χρήµατα 

από τους λογαριασµούς του ηλεκτρικού ρεύµατος. 

• Σβήνετε την οθόνη του υπολογιστή, όταν κάνετε διάλειµµα. 

• Εξοικονοµήστε χαρτί (και την ενέργεια που χρησιµοποιείται για την 

παραγωγή του) τυπώνοντας και στις δύο πλευρές, και ανακυκλώνοντας το 

χρησιµοποιηµένο χαρτί. 
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4.1.3 Εξοικονόµηση ενέργειας στο δρόµο 

 

• Όταν είναι να κάνετε µικρές διαδροµές, αφήστε το αυτοκίνητο στο σπίτι. 

• Χρησιµοποιείτε ποδήλατο για µικρές διαδροµές και ψώνια στη γύρω 

περιοχή. Έτσι διατηρείτε και τη φόρµα σας. 

• Για τις µεγαλύτερες διαδροµές, χρησιµοποιείτε περισσότερο τις δηµόσιες 

συγκοινωνίες, όπως λεωφορεία, µετρό, τρένο. 

• Μοιραστείτε διαδροµές µε αυτοκίνητο µε συναδέλφους ή φίλους - µέχρι 

και 1/3 των διαδροµών που γίνονται µε αυτοκίνητο αντιστοιχεί στην 

καθηµερινή µας διαδροµή µέχρι τη δουλειά. 

 

Ενεργειακά αποδοτικό όχηµα. 

• Εάν πρέπει να αγοράσετε αυτοκίνητο, αγοράστε ένα µε υψηλή 

αποδοτικότητα στα καύσιµα, που να είναι φιλικό στο περιβάλλον. Έτσι θα 

εξοικονοµείτε χρήµατα, και δε θα απελευθερώνεται διοξείδιο του άνθρακα 

στην ατµόσφαιρα. 

• Όταν περιµένετε µέσα στο αυτοκίνητο, σβήνετε τη µηχανή. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα ελαστικά σας έχουν τη σωστή ζυγοστάθµιση - 

µπορείτε έτσι να εξοικονοµήσετε µέχρι και το 5% του κόστους της βενζίνης. 

• Βγάζετε τη σχάρα του αυτοκινήτου και παίρνετε τα βαριά αντικείµενα 

από το πόρτ µπαγκάζ όταν δεν τα χρησιµοποιείτε. 

 



33 

 

4.2 Αποθήκευση Ενέργειας 
 

Καθίσταται αναγκαία η δυνατότητα αποθήκευσης της ενέργειας, ώστε η 

ενέργεια από τις  ανανεώσιµες πηγές ενέργειας να χρησιµοποιείται σε µεγάλο 

ποσοστό, ακόµα και σε ώρες αιχµής ή και µετά την παράγωγή τους. 

Η αποθήκευση ενέργειας θα πρέπει συνεπώς  να εξισώνει τις διακυµάνσεις 

για αρκετές ηµέρες και σε λογικό κόστος. 

 

4.2.1 Mπαταρίες µολύβδου – οξέος 

 
Οι  µπαταρίες αυτές είναι οι πιο διαδεδοµένες παγκοσµίως.  Για το ένα 

τρίτο του πληθυσµού της γης που ακόµη δεν είναι συνδεδεµένο µε ένα δίκτυο 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η µπαταρία παραµένει ο βασικός φορέας 

ενεργειακής αποθήκευσης. Ο περιορισµένος κύκλος ζωής των µπαταριών 

αυτών (ειδικά σε συνθήκες βαθιάς εκφόρτισης), εξισορροπείται από το 

χαµηλό κόστος τους, αν και καταβάλλονται σηµαντικές ερευνητικές 

προσπάθειες για την κατανόηση των µηχανισµών γήρανσης τους και την 

πρόταση τεχνικών αντιµετώπισής τους.  

Τα συστήµατα µολύβδου –  οξέος βελτιώνονται σταδιακά και µε διάφορους 

τρόπους. Μια από τις βελτιώσεις είναι η χρήση ηλεκτρολυτών σε µορφή gel, 

αντί για υγρό, η οποία είχε ως αποτέλεσµα να µπορούν οι µπαταρίες να 

χρησιµοποιηθούν σε οποιαδήποτε θέση χωρίς να χρειαστεί να ανεφοδιαστούν, 

και να είναι ανθεκτικές σε κραδασµούς. Στις ρυθµιζόµενες από βαλβίδα, 

µπαταρίες µολύβδου – οξέος (VRLA) η διαφυγή αερίου ρυθµίζεται από 

ευαίσθητες βαλβίδες πίεσης.  
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4.2.2 Mπαταρίες νικελίου – καδµίου 

 
Οι  µπαταρίες νικελίου – καδµίου παρόλο που είναι ακριβότερες από τις  

µολύβδου – οξέος, έχουν διπλάσιο χρόνο ζωής και επειδή δεν απαιτείται 

παρακολούθηση κατά τη λειτουργία τους µπορούν να τοποθετηθούν σε 

αποµακρυσµένες περιοχές µε δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες και στην 

κυριολεξία να ξεχαστούν. Στα µειονεκτήµατά τους εκτός από το κόστος 

ανήκουν και η  µεγάλη διάρκεια ζωής των τοξικών αποβλήτων (ύστερα από τη 

χρήση της µπαταρίας) καθώς και η πεπερασµένη ποσότητα καδµίου στον 

πλανήτη.  

Η πιο χαρακτηριστική εγκατάσταση αυτού του είδους µπαταριών είναι 

στην Αλάσκα για µια τοπική εταιρία, η οποία περιλαµβάνει 13760 µπαταρίες 

νικελίου – καδµίου (Ni-Cd)  και µπορεί να παρέχει 27 MW  για 15  λεπτά και 

46 MW για 4 µόλις λεπτά. Κατασκευάστηκε από τη σύµπραξη ABB  και SAFT 

Batteries. Μόνο για το 2006  η συνεισφορά της συγκεκριµένης εγκατάστασης 

ήταν η αποφυγή συνολικά 82 περιπτώσεων διακοπών ηλεκτρισµού που αν 

πραγµατοποιούταν θα επηρέαζαν έως και 310000 καταναλωτές µε συνολική 

διάρκεια διακοπών 725 λεπτά. 

 

4.2.3 Mπαταρίες λιθίου – ιόντος 

 
Οι µπαταρίες αυτές έχουν µεγάλη πυκνότητα ενέργειας (300-400 kWh/m 

3 λιθίου), υψηλότατη απόδοση  µετατροπής και  µεγάλο κύκλο ζωής  (περίπου 

3000 κύκλοι για βάθος εκφόρτισης 80 %). Επειδή το λίθιο είναι το 

ελαφρύτερο στερεό στοιχείο,  οι µπαταρίες που βασίζονται σε αυτό µπορούν 

να είναι κατά πολύ ελαφρύτερες από τις συνηθισµένες. Γι’ αυτό το λόγο και 

λόγω της  µεγάλης απόδοσής τους, βρίσκουν πολλές εφαρµογές στα κινητά 

τηλέφωνα και στους φορητούς υπολογιστές.  
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Πρόσφατα έχει αρχίσει και η δυνατότητα επέκτασης χρήσης µπαταριών 

Li-Ion και σε εφαρµογές συστηµάτων ηλεκτρικής ενέργειας  µε µία πρώτη 

εγκατάσταση στη χώρα  µας στην πειραµατική εγκατάσταση συµπαραγωγής 

του Ε.Μ.Π και της Ε.Π.Α Αττικής. 

 

4.2.4 Στρεφόµενες µάζες-Σφόνδυλοι  
 

Οι στρεφόµενες µάζες ή σφόνδυλοι flywheels, αναµένεται να έχουν 

εφαρµογές παροχής ισχύος και ενέργειας για µικρά χρονικά διαστήµατα και 

κυρίως για την παροχή εφεδρείας και όχι τόσο για την παροχή ενέργειας. Η 

ενέργεια που αποθηκεύεται  µε την περιστροφή  µίας στρεφόµενης µάζας σε 

υψηλή ταχύτητα  µπορεί να  µετατραπεί ξανά σε ηλεκτρική ισχύ µε τη σύνδεση 

της  µάζας σε  µια γεννήτρια. Το ποσό ενέργειας που  µπορεί να αποθηκευτεί 

στη στρεφόµενη µάζα είναι ανάλογο της µάζας του στροφέα και ανάλογο του 

τετραγώνου της ταχύτητας του στροφέα (σύµφωνα µε την εξίσωση k=(mv²)/2 

όπου k = κινητική ενέργεια, m = µάζα και v = ταχύτητα).  

Τα τελευταία χρόνια στο σχεδιασµό των στρεφόµενων µαζών η έµφαση 

έχει µετατοπιστεί από το σχεδιασµό της γεωµετρίας της µάζας στην 

προσπάθεια να επιτευχθούν υψηλές περιστροφικές ταχύτητες. Ταχύτητες  

µέχρι 40000rpm έχουν ήδη επιτευχθεί, ενώ µέχρι 60000rpm προβλέπονται 

για τις µελλοντικές γενεές. Ο χρόνος εκφόρτισης αυτών των διατάξεων 

κυµαίνεται µεταξύ λίγων sec µέχρι 15-30  min, βοηθώντας περισσότερο από 

τις µπαταρίες σε εφαρµογές ισχύος παρά ενέργειας. Αντίθετα από τις 

µπαταρίες, τα συστήµατα στρεφόµενων µαζών δεν είναι ευαίσθητα στη 

θερµοκρασία και η απόδοσή τους µπορεί να φτάσει ως και 80-90%  χωρίς 

ιδιαίτερη πτώση της απόδοσής τους µε το χρόνο ζωής τους ο οποίος φτάνει 

τα 15 – 20 χρόνια (για χρήση σε υψηλές συχνότητες) µε µικρή συντήρηση και 

εγκατάσταση. 
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4.2.5 Υπέρπυκνωτής (supercapacitor) και 

Υπεραγώγιµα πηνία (SMES) 

 

Οι  µονάδες υπερπυκνωτών έχουν χωρητικότητα ισχύος και ενέργειας 

χιλιάδες φορές µεγαλύτερη από αυτή των συµβατικών πυκνωτών και είναι 

ικανοί να παρέχουν ισχύ της τάξης των 100kW, ενώ η ενέργειά τους είναι 

δυνατό να διοχετευτεί  µέσα σε κλάσµατα του δευτερολέπτου ως και  µέσα σε 

ένα λεπτό.  

Οι κυριότερες εφαρµογές τους αφορούν υποστήριξη τάσης, βελτίωση του 

συντελεστή ισχύος και υποστήριξη ενεργού και άεργου ισχύος Οι διατάξεις 

SMES στηρίζουν τη λειτουργία τους στη χρήση της τεχνολογίας των 

υπεραγώγιµων υλικών γι’ αυτό και απαιτούν σηµαντικές ποσότητες ψύξης. 

Αυτές οι διατάξεις, µπορούν να διαθέσουν έως και 2MW µέσα σε λίγους 

κύκλους του εναλλασσόµενου ρεύµατος,  
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Και οι δύο τύπου διατάξεις και ειδικά οι συσκευές SMES αποτελούν µια 

αποτελεσµατική λύση σε παροχή ποιότητας ισχύος στα δίκτυα διανοµής. 

Μάλιστα υπάρχουν εταιρίες στις ΗΠΑ οι οποίες διαθέτουν τέτοιου είδους  

µεταφερόµενες  µονάδες σε containers για την εφαρµογή τους σε διάφορες 

περιοχές του δικτύου διανοµής. 

 

4.2.6 Αντλησιοταµίευση (Pump – hydro storage)  

 

Η πιο διαδεδοµένη ιδέα για τη µαζική αποθήκευση ενέργειας είναι η χρήση  

µονάδων αντλησιοταµίευσης. Η γενική ιδέα της αντλησιοταµίευσης είναι η 

εξής: σε µία δεξαµενή βρίσκεται αποθηκευµένη  µία ποσότητα νερού.  Όταν 

ζητηθεί ισχύς το νερό µπορεί να πέσει σε µία χαµηλότερα τοποθετηµένη  

(δεύτερη)  δεξαµενή  µε τη βοήθεια υδροστρόβιλου, ενώ όταν δεν υπάρχει πια 

ζήτηση ισχύος µπορεί µε αντλίες να οδηγηθεί ξανά πίσω στην πρώτη 

(ψηλότερη) δεξαµενή.  

Ένα σύστηµα αντλησιοταµίευσης αποτελείται από τα εξής µέρη: µία 

ανώτερη δεξαµενή (First Reservoir), αγωγούς νερού (Penstock), αντλία, 

υδροστρόβιλο, ή σε συνδυασµό µε τον στρόβιλο αντιστρέψιµης φοράς 
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Reversible Turbines και µία κατώτερη δεύτερη δεξαµενή (Second 

Reservoir), η οποία  µπορεί να είναι ακόµη και η θάλασσα.  

 

 

4.2.7 Σύστηµα συµπίεσης αέρα (CAES)  

Η βασική ιδέα της µεθόδου είναι ότι αέρας µπορεί να συµπιεστεί στα 800 

ως 1600psi σε ειδικές γεωλογικές δοµές και να αποσυµπιεστεί ώστε,  

κινώντας αεριοστρόβιλο, να παράγει ηλεκτρισµό. Συµπίεση του αέρα  µπορεί 

να γίνει π.χ κατά τη διάρκεια κοιλάδων φορτίου και αποσυµπίεση κατά τη 

διάρκεια των αιχµών του φορτίου.  

Λόγω της ειδικής γεωλογικής δοµής που απαιτείται υπόστρωµα ορυκτού 

άλατος, µόνο δύο τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν παγκοσµίως, η  µία στις 

ΗΠΑ και η άλλη στη Γερµανία στο Huntorf. Η αρχή λειτουργίας του 

συστήµατος παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές παρακάτω. Πρόσφατη είναι και 

η προσπάθεια µείωσης της απαιτούµενης ισχύος και της πιο ευέλικτης 

εφαρµογής τέτοιων διατάξεων µε τη µορφή Tranpsortable-CAES  ή 

microCAES για την εκµετάλλευση αιολικής παραγωγής, ενώ νέες 

εγκαταστάσεις αυτής της µορφής εγκαθίστανται στις Η.Π.Α. 
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4.3 Παραγωγή Ενέργειας 
 

Οι ήπιες µορφές ενέργειας (ή ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), 

ή νέες πηγές ενέργειας, ή πράσινη ενέργεια) είναι µορφές 

εκµεταλλεύσιµης ενέργειας που προέρχονται από διάφορες φυσικές 

διαδικασίες, όπως ο άνεµος, η γεωθερµία, η κυκλοφορία του νερού και άλλες. 

Ο όρος «ήπιες» αναφέρεται σε δυο βασικά χαρακτηριστικά τους. Καταρχάς, 

για την εκµετάλλευσή τους δεν απαιτείται κάποια ενεργητική παρέµβαση, 

όπως εξόρυξη, άντληση ή καύση, όπως µε τις µέχρι τώρα χρησιµοποιούµενες 

πηγές ενέργειας, αλλά απλώς η εκµετάλλευση της ήδη υπάρχουσας ροής 

ενέργειας στη φύση. ∆εύτερον, πρόκειται για «καθαρές» µορφές ενέργειας, 

πολύ «φιλικές» στο περιβάλλον, που δεν αποδεσµεύουν 

υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα ή τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα, 

όπως οι υπόλοιπες πηγές ενέργειας που χρησιµοποιούνται σε µεγάλη 
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κλίµακα. Έτσι οι ΑΠΕ θεωρούνται από πολλούς µία αφετηρία για την επίλυση 

των οικολογικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Γη. 

Ως «ανανεώσιµες πηγές» θεωρούνται γενικά οι εναλλακτικές των 

παραδοσιακών πηγών ενέργειας (π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η 

ηλιακή και η αιολική. Ο χαρακτηρισµός «ανανεώσιµες» είναι κάπως 

καταχρηστικός, µιας και ορισµένες από αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερµική 

ενέργεια δεν ανανεώνονται σε κλίµακα χιλετιών. Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ 

έχουν µελετηθεί ως λύση στο πρόβληµα της αναµενόµενης εξάντλησης των 

(µη ανανεώσιµων) αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων. Τελευταία από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από πολλά µεµονωµένα κράτη, υιοθετούνται 

νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που προάγουν 

τέτοιες εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη µέλη.  

Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του µοντέλου οικονοµικής 

ανάπτυξης της πράσινης οικονοµίας και κεντρικό σηµείο εστίασης της σχολής 

των οικολογικών οικονοµικών, η οποία έχει κάποια επιρροή στο οικολογικό 

κίνηµα. 

 

4.3.1 Τεχνολογία Φωτοβολταϊκών 

 

Ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή 

πλαίσια, ή όπως λέγονται συχνά στο εµπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών 

στοιχείων (ή «κυψελών», ή «κυττάρων»), µαζί µε τις απαραίτητες συσκευές 

και διατάξεις για τη µετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην 

επιθυµητή µορφή. 
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Φωτοβολταϊκά από πολυκρυσταλλικό πυρίτιο 

Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, µε πλευρά 120-

160mm. ∆υο τύποι πυριτίου χρησιµοποιούνται για την δηµιουργία 

φωτοβολταϊκών στοιχείων: το άµορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το 

κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε µονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Το 

άµορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήµατα όσο 

και µειονεκτήµατα. Έτσι, κατά τη µελέτη του φωτοβολταϊκού συστήµατος 

γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της εφαρµογής (κατεύθυνση και 

διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να επιλεγεί η κατάλληλη 

τεχνολογία. 

Στο εµπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία είναι 

επικαλυµµένα µε ειδικές µεµβράνες και εγκιβωτισµένα σε γυαλί µε πλαίσιο 

από αλουµίνιο – σε διάφορες τιµές ονοµαστικής ισχύος, ανάλογα µε την 

τεχνολογία και τον αριθµό των φωτοβολταϊκών κυψελών που τα αποτελούν. 

Έτσι, ένα πάνελ 36 κυψελών µπορεί να έχει ονοµαστική ισχύ 70-85 W, ενώ 

µεγαλύτερα πάνελ µπορεί να φτάσουν και τα 200 W ή και παραπάνω. 
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Φωτοβολταϊκά από µονοκρυσταλλικό πυρίτιο 

Η κατασκευή µιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου µπορεί να γίνει και 

από ερασιτέχνες, µετά από την προµήθεια των στοιχείων. Το κόστος είναι 

απίθανο να είναι χαµηλότερο από την αγορά έτοιµης γεννήτριας, καθώς η 

προµήθεια ποιοτικών στοιχείων είναι πολύ δύσκολη. Εκτός από το πυρίτιο 

χρησιµοποιούνται και άλλα υλικά για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων, όπως το Κάδµιο - Τελλούριο (CdTe) και ο ινδοδισεληνιούχος 

χαλκός. Σε αυτές τις κατασκευές, η µορφή του στοιχείου διαφέρει σηµαντικά 

από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου, και έχει συνήθως τη µορφή λωρίδας 

πλάτους µερικών χιλιοστών και µήκους αρκετών εκατοστών. Τα πάνελ 

συνδέονται µεταξύ τους και δηµιουργούν τη φωτοβολταϊκή συστοιχία, η οποία 

µπορεί να περιλαµβάνει από 2 έως και αρκετές εκατοντάδες φωτοβολταϊκές 

γεννήτριες. 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από µια Φ/Β συστοιχία 

είναι συνεχούς ρεύµατος (DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των 

φωτοβολταϊκών αφορούσαν εφαρµογές DC τάσης: κλασικά παραδείγµατα είναι 

ο υπολογιστής τσέπης («κοµπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την 

προοδευτική αύξηση όµως του βαθµού απόδοσης, δηµιουργήθηκαν ειδικές 

συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που σκοπό έχουν να µετατρέψουν 

την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε εναλλασσόµενη τάση. Με 
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τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστηµα είναι σε θέση να τροφοδοτήσει µια σύγχρονη 

εγκατάσταση (κατοικία, θερµοκήπιο, µονάδα παραγωγής κλπ.) που 

χρησιµοποιεί κατά κανόνα συσκευές εναλλασσόµενου ρεύµατος. 

 

4.3.2 Βαθµός Απόδοσης 
 

Ο βαθµός απόδοσης εκφράζει το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που 

µετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια στο φωτοβολταϊκό στοιχείο. Τα πρώτα 

φωτοβολταϊκά στοιχεία, που σχεδιάστηκαν τον 19ο αιώνα, δεν είχαν παρά 1-

2% απόδοση, ενώ το 1954 τα εργαστήρια Bell Laboratories δηµιούργησαν τα 

πρώτα Φ/Β στοιχεία πυριτίου µε απόδοση 6%. Στην πορεία του χρόνου όλο 

και αυξάνεται ο βαθµός απόδοσης: η αύξηση της απόδοσης, έστω και κατά µια 

ποσοστιαία µονάδα, θεωρείται επίτευγµα στην τεχνολογία των 

φωτοβολταϊκών.  

Στην σηµερινή εποχή ο τυπικός βαθµός απόδοσης ενός φωτοβολταϊκού 

στοιχείου βρίσκεται στο 13 – 19%, ο οποίος, συγκρινόµενος µε την απόδοση 

άλλου συστήµατος (συµβατικού, αιολικού, υδροηλεκτρικού κλπ.), παραµένει 

ακόµη αρκετά χαµηλός. Αυτό σηµαίνει ότι το φωτοβολταϊκό σύστηµα 

καταλαµβάνει µεγάλη επιφάνεια προκειµένου να αποδώσει την επιθυµητή 

ηλεκτρική ισχύ. Ωστόσο, η απόδοση ενός δεδοµένου συστήµατος µπορεί να 

βελτιωθεί σηµαντικά µε την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών σε ηλιοστάτη.  

Οι προϋποθέσεις αξιοποίησης των Φ/Β συστηµάτων στην Ελλάδα είναι 

από τις καλύτερες στην Ευρώπη, αφού η συνολική ενέργεια που δέχεται κάθε 

τετραγωνικό µέτρο επιφάνειας στην διάρκεια ενός έτους κυµαίνεται από 

1400-1800 kWh. 
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Φωτοβολταϊκή συστοιχία 

 

4.3.3 Πλεονεκτήµατα / Μειονεκτήµατα 

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

� Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται 

παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα. 

� Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανοµή, κοντά στους αντίστοιχους 

καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήµατα µπορούν να εγκατασταθούν 

χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανοµής. 

� Η λειτουργία του συστήµατος είναι ολοσχερώς αθόρυβη. 

� Έχουν σχεδόν µηδενικές απαιτήσεις συντήρησης. 

� Έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα 

«κρύσταλλα» για 20-30 χρόνια λειτουργίας. 

� Υπάρχει πάντα η δυνατότητα µελλοντικής επέκτασης, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις αυξανόµενες ανάγκες των χρηστών. 



45 

 

� Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, 

όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου. 

� ∆ιαθέτουν ευελιξία στις εφαρµογές: τα Φ/Β συστήµατα λειτουργούν 

άριστα τόσο ως αυτόνοµα συστήµατα, όσο και ως αυτόνοµα υβριδικά 

συστήµατα όταν συνδυάζονται µε άλλες πηγές ενέργειας (συµβατικές ή 

ανανεώσιµες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόµενης 

ενέργειας. Επιπλέον, ένα µεγάλο πλεονέκτηµα του Φ/Β συστήµατος είναι 

ότι µπορεί να διασυνδεθεί µε το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεµένο 

σύστηµα), καταργώντας µε τον τρόπο αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και 

δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη να πωλήσει τυχόν 

πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου, όπως ήδη 

γίνεται στο Φράιµπουργκ της Γερµανίας. 

Ως µειονέκτηµα θα µπορούσε να καταλογίσει κανείς στα φωτοβολταϊκά 

συστήµατα το κόστος τους, το οποίο, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις 

παραµένει ακόµη αρκετά υψηλό. Μια γενική ενδεικτική τιµή είναι 4000 ευρώ 

ανά εγκατεστηµένο κιλοβάτ (kW) ηλεκτρικής ισχύος. Λαµβάνοντας υπόψη ότι 

µια τυπική οικιακή κατανάλωση απαιτεί από 1,5 έως 3,5 κιλοβάτ, το κόστος 

της εγκατάστασης δεν είναι αµελητέο. Το ποσό αυτό, ωστόσο, µπορεί να 

αποσβεστεί σε περίπου 5-6 χρόνια και το Φ/Β σύστηµα θα συνεχίσει να 

παράγει δωρεάν ενέργεια για τουλάχιστον άλλα 25 χρόνια. Ωστόσο, τα 

πλεονεκτήµατα είναι πολλά, και το ευρύ κοινό έχει αρχίσει να στρέφεται όλο 

και πιο πολύ στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και στα φωτοβολταϊκά 

ειδικότερα, για την κάλυψη ή την συµπλήρωση των ενεργειακών του αναγκών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  Η χώρα µας αναµένεται να αντιµετωπίσει έντονα ενεργειακά 

προβλήµατα τα επόµενα 50 χρόνια µε άµεση σχέση τις κλιµατικές 

αλλαγές. Καθώς, η ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται κατακόρυφα 

ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες. Αυτό έχει σαν συνέπεια την 

εξάντληση όλων των µονάδων εφεδρείας και την αναγκαστική αγορά 

ισχύος από τις γειτνιάζουσες χώρες.      

 Υπάρχει µία µορφή ενέργειας που είναι ανεξάντλητη και δεν µολύνει το 

περιβάλλον. Ο ήλιος. Η σταδιακή αλλαγή του ενεργειακού συστήµατος από 

την εξοικονόµηση, τις ΑΠΕ, µέχρι το υδρογόνο, δεν είναι µόνο 

αποτελεσµατική αλλά και αναγκαία για τη συνολική αντιµετώπιση του 

ενεργειακού προβλήµατος. Έτσι, τα φαινοµενικά ετερόκλητα και ασύνδετα 

µεταξύ τους προβλήµατα όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η 

ανεπάρκεια του νερού, οι πληθωριστικές πιέσεις, οι χαµηλοί ρυθµοί 

ανάπτυξης, η σπατάλη φυσικών πόρων κ.ά., θα υποχωρούν ανάλογα µε το 

βαθµό αλλαγής του ενεργειακού συστήµατος.  
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