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 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

 
Κατά τη διάρκεια του Απριλίου, πραγµατοποιήθηκαν 3 
ακόµα σεµινάρια ψυχολογίας στο Ελληνοβρετανικό. 
Το πρώτο σεµινάριο, διεξήχθη την Παρασκευή 15/4 από 
την κα Κατερίνα Τζοαν Dearing, στο πλαίσιο της θεµατικής 
ενότητας της Συµβουλευτικής Ψυχολογίας και είχε ως 
θέµα την «Προσωποκεντρική Προσέγγιση». 
Τα επόµενα δύο σεµινάρια έγιναν το Σάββατο 16/4, το 
πρώτο στην ενότητα της Παιδικής Ψυχολογίας, µε 
εισηγήτρια την κα Καρκανιά Μαρία και µε θέµα «Παιδικά 
Τεστ», και το δεύτερο στην ενότητα της Κλινικής 
Ψυχολογίας, µε εισηγήτρια την κα Ρηγούτσου Ελένη και µε 
θέµα «Σχιζοφρένεια - Παράνοια». 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΥ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

 
Το φετινό αποκριάτικο πάρτυ του Ελληνοβρετανικού 
στέφθηκε µε επιτυχία, καθώς όλοι οι φοιτητές ξέφυγαν από 
τα µαθήµατα και τις υποχρεώσεις της φοίτησης και 
διασκέδασαν µέχρι πρωίας, όπως φαίνεται και στις 
φωτογραφίες! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ 

 
Μετά την έναρξη του κολλεγιακού πρωταθλήµατος ποδοσφαίρου, 
το Ελληνοβρετανικό συµµετείχε τον Απρίλιο σε δύο αγώνες. 
Ο πρώτος αγώνας έγινε την 7/4 µε αντίπαλη οµάδα αυτή του IST, 
η οποία και νίκησε, ενώ ο δεύτερος αγώνας πραγµατοποιήθηκε 
την 14/4 µε αντίπαλη οµάδα αυτή του Mediterranean College η 
οποία νίκησε µε σκορ 7-6.  Υπενθυµίζουµε ότι οι αγώνες του 
κολλεγιακού πρωταθλήµατος διεξάγονται στο γήπεδο Μίνι 
Ποδοσφαίρου του Πανελληνίου Αθλητικού Συλλόγου. 
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Συµµετοχή της καθηγήτριάς µας κας Γαννιάρη στο σεµινάριο 
«Εφαρµογή της δυναµικής πολλών σωµάτων  

στη µυο-σκελετική προσοµοίωση» 
 

Η καθηγήτρια µηχανικής του Ελληνοβρετανικού κα Γαννιάρη, παρακολούθησε το σεµινάριο 
«Εφαρµογή της δυναµικής πολλών σωµάτων στη µυο-σκελετική προσοµοίωση», που 
πραγµατοποιήθηκε 28 Φεβρουαρίου - 4 Μαρτίου, 2011, στο Πανεπιστήµιο Aalborg University, της 
∆ανίας.   Το σεµινάριο οργανώθηκε από τους: 
• Professor John Rasmussen  
• Associate professor Mark de Zee  
• Assistant professor Michael Skipper Andersen 
Στο τέλος του περιοδικού µπορείτε να διαβάσετε µία σύντοµη περίληψη του σεµιναρίου. 

 

∆ιάκριση για Έλληνες µαθητές στην Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών 
 
Το χάλκινο µετάλλιο κατέκτησε η οµάδα του 2ου Πειραµατικού Γενικού Λυκείου Αθηνών η οποία 
συµµετείχε στην 9η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών (www.euso.dcu.ie) που πραγµατοποιήθηκε 
στην Τσεχία από τις 10 έως και τις 16 Απριλίου 2011, µε την υποστήριξη της WIND. 
 

 
Η ελληνική αποστολή ξεχώρισε αφού τα παιδιά 
σηµείωσαν την 3η υψηλότερη βαθµολογία στην 
Ευρώπη στον εργαστηριακό διαγωνισµό στα 
µαθήµατα Φυσικών Επιστηµών. Ο διαγωνισµός 
πραγµατοποιήθηκε µε στόχο: 
 
- την προώθηση της πειραµατικής διδασκαλίας 
Φυσικών Επιστηµών (Φυσική, Χηµεία, Βιολογία) 
- την ουσιαστική ενασχόληση των µαθητών µε 
την επιστηµονική µεθοδολογία για την επίλυση 
πραγµατικών προβληµάτων από την καθηµερινή 
ζωή που απαιτούν πειραµατική πρακτική στο 
σχολικό εργαστήριο επιστηµών. 
 
Τα παιδιά εκπροσώπησαν τη χώρα µας αφού 
προηγουµένως διακρίθηκαν στον πανελλήνιο 
διαγωνισµό που διοργανώνεται από την 

Πανελλήνια Ένωση Υπεύθυνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστηµών ΠΑΝΕΚΦΕ, υπό την 
αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 
 
Στην Ολυµπιάδα, συµµετείχαν 40 οµάδες από 20 χώρες και το χρυσό µετάλλιο κατέκτησε η εξαιρετική 
οµάδα της Ουγγαρίας. Το ραντεβού των ευρωπαϊκών χωρών ανανεώθηκε για το 2012 όπου τη 
διοργάνωση θα φιλοξενήσει η Λιθουανία. Στη χώρα µας η αντίστοιχη διοργάνωση θα φιλοξενηθεί το 
2014. 
 
«Οι µαθητές της οµάδας του σχολείου µας εκτός από τις πολύ καλές επιδόσεις τους στις δοκιµασίες, 
επέδειξαν και εξαιρετικό ήθος, άψογη συνεργασία σε όλο το «ταξίδι» µας, από τον τοπικό διαγωνισµό 
στην Α’ Αθήνας και την πρόκριση στον Πανελλήνιο διαγωνισµό έως και το χάλκινο µετάλλιο στην 
Ολυµπιάδα και την ανάδειξη στην καλύτερη ελληνική οµάδα» δήλωσε η ∆ρ. Αναστασία Μυλωνά, 
Μέντορας Χηµείας. 
 

www.metrogreece.gr, 
www.pluscorfu.gr  
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50 χρονιές που σηµάδεψαν την Ιστορία 
 

Οι χρονιές που άλλαξαν τον τρόπο που αναπτύχθηκε η ανθρώπινη κοινωνία, προς το 
καλύτερο ή το χειρότερο, στις πέντε τελευταίες χιλιετίες. 

 
 
Το να ξεχωρίσει κανείς 50 ηµεροµηνίες από την παγκόσµια ιστορία είναι µια δύσκολη 
αποστολή. Είναι απίθανο δύο άνθρωποι να διαλέξουν τις ίδιες. Οποιοσδήποτε κατάλογος 
προκαλεί την αντίδραση, «γιατί αφήνεις απ΄ έξω αυτή; Γιατί επιλέγεις την άλλη;» 
 
Το ζήτηµα της γεωγραφίας σηµαίνει ότι πρέπει να µείνουν απ΄ έξω σηµαντικές ηµεροµηνίες από 
την ιστορία της Ευρώπης για να µείνει χώρος για ηµεροµηνίες από την αρχαία Κίνα, τη Μέση Ανατολή 
ή την Αµερική. Η ανθρώπινη ιστορία είναι µεγάλη και περίπλοκη, όµως η ανθρώπινη κοινωνία 
λειτούργησε τα 5.000 προηγούµενα χρόνια χάρη σε µερικές σηµαντικές εφευρέσεις και 
ανακαλύψεις. Γι΄ αυτό περιελήφθησαν ο τροχός, το άροτρο, το ιστίο και το φορητό ρολόι. 
 
Συνεκτικός κρίκος των ανθρώπινων κοινωνιών είναι η θρησκεία, γι΄ αυτό περιελήφθησαν οι ιδρυτές 
των µεγάλων θρησκειών. Τα πολιτικά γεγονότα σπάνια είναι σηµαντικά, όµως σε µερικές 
περιπτώσεις διαµορφώνουν καθοριστικά το µέλλον κι αυτός είναι ο λόγος που περιελήφθη η 
ενοποίηση της αρχαίας Κίνας. Αν οι Πέρσες είχαν νικήσει τους αρχαίους Έλληνες ή οι Καρχηδόνιοι 
τους Ρωµαίους, ο κλασικός κόσµος θα ήταν πολύ διαφορετικός. Η άνοδος και η πτώση του 
κοµµουνισµού στον 20ό αιώνα επηρέασε τις ζωές εκατοµµυρίων ανθρώπων. 

 
Τέλος η ευφυΐα και η εφευρετικότητα του ανθρώπου διαµόρφωσαν τον τρόπο που σκεπτόµαστε 
τον κόσµο. Η Φυσική του Νεύτωνα, η Βιολογία του ∆αρβίνου και τα έργα του Σαίξπηρ άλλαξαν τον 
κόσµο. 
 
Η επιλογή του ιστορικού Ρίτσαρντ Όβερι  

1. Περίπου 3500 π.Χ. Ο τροχός και το αλέτρι εφευρίσκονται στη Μεσοποταµία· στην Αίγυπτο 
επινοείται το ιστίο: τρεις ανακαλύψεις θεµελιώδεις για το εµπόριο, τη γεωργία και την 
εξερεύνηση  

2. Περίπου 3200 π.Χ. Η γραφή επινοείται στη Μεσοποταµία: το µέσο για την καταγραφή και την 
κατανόηση της Ιστορίας  

3. Περίπου 3000 π.Χ. Οι πρώτες πόλεις ιδρύονται στη Σουµερία (σηµερινό Ιράκ): η καταγωγή των 
σύγχρονων κοινωνικών και διοικητικών δοµών  

4. Περίπου 1600 π.Χ. Επινοείται το αλφάβητο: το ουσιώδες µέσο καταγραφής περίπλοκων 
εννοιών και διάδοσης πολιτισµού  

5. Περίπου 1600 π.Χ. Αρχή του ελληνικού πολιτισµού: ουσιώδης για τη δυτική κληρονοµιά και τις 
ρίζες των µαθηµατικών, της φιλοσοφίας, της πολιτικής σκέψης και της ιατρικής  

6. 753 π.Χ. Ίδρυση της Ρώµης: η Ρωµαϊκή Αυτοκρατορία είναι ένας πυλώνας της σύγχρονης 
εποχής, παραγωγός ιδεών στη ∆ικαιοσύνη, τον νόµο, τη µηχανική και τον πόλεµο  

7. Περίπου 670 π.Χ. Επινοείται η σιδηρουργία: κλειδί για περαιτέρω τεχνικές, οικονοµικές και 
στρατιωτικές εξελίξεις  

8. Περίπου 551 π.Χ. Γέννηση του Κοµφούκιου, ιδρυτή ενός από τα µείζονα φιλοσοφικά συστήµατα 
του κόσµου  

9. 490 π.Χ. Μάχη του Μαραθώνα: οι Έλληνες απωθούν την περσική εισβολή διασφαλίζοντας την 
επιβίωση του ελληνικού πολιτισµού και της επιστήµης  

10. 486 π.Χ. Γέννηση του Βούδα, ιδρυτή µιας από τις µείζονες θρησκείες  

11. 327 π.Χ. Η αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου φτάνει στην Ινδία: το πρώτο δείγµα της 
µακράς και συχνά βίαιης σχέσης ανάµεσα στην Ευρώπη και την Ασία  

12. 202 π.Χ. Ο Αννίβας ηττάται από τη Ρώµη: νίκη ουσιώδης για την εξασφάλιση της επιβίωσης και 
της επέκτασης του ρωµαϊκού πολιτισµού  
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13. 27 π.Χ. Ίδρυση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας: η αρχή της κλασικής περιόδου της ρωµαϊκής 
κυριαρχίας στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο  

14. Περίπου 5 π.Χ. Γέννηση του Ιησού Χριστού, ιδρυτή του Χριστιανισµού. Η ακριβής ηµεροµηνία 
αµφισβητείται  

15. 105 µ.Χ. Πρώτη χρήση του χαρτιού: αντικαθιστά την πέτρα, την πλάκα, τον πάπυρο και την 
περγαµηνή ως φτηνότερο και βολικότερο µέσο  

16. 280 µ.Χ. Η ενοποίηση της Κίνας υπό τη δυναστεία Τσιν δηµιουργεί την πολιτική µορφή της 
σύγχρονης Κίνας  

17. 312 µ.Χ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος της Ρώµης ασπάζεται τον Χριστιανισµό: καθίσταται 
δυνατή η διάδοση της χριστιανικής θρησκείας στην Ευρώπη  

18. 476 µ.Χ. Η πτώση της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας στη ∆ύση τερµατίζει 800 χρόνια ρωµαϊκής 
ηγεµονίας. Αρχίζει η δηµιουργία της σύγχρονης Ευρώπης  

19. Περίπου 570 µ.Χ. Γέννηση του Μωάµεθ, ιδρυτή µιας από τις µεγάλες θρησκείες του κόσµου  

20. Περίπου 730 µ.Χ. Η τυπογραφία εφευρίσκεται στην Κίνα: ένα ουσιώδες βήµα στη µαζική 
επικοινωνία/ διοίκηση/ πολιτιστική διασπορά  

21. 800 µ.Χ. Ο Καρλοµάγνος στέφεται αυτοκράτορας της νέας ∆υτικής Αυτοκρατορίας. Σηµατοδοτεί 
την έναρξη της επανένωσης της Ευρώπης  

22. 1054 Σχίσµα ανάµεσα στην Ελληνική και τη Λατινική Εκκλησία. Η Χριστιανοσύνη διχάζεται για 
πάντα  

23. 1088 Ιδρύεται το πρώτο πανεπιστήµιο στην Μπολόνια της Ιταλίας: η αρχή µια σύγχρονης 
αντίληψης για τις ανώτερες σπουδές και την γνώση  

24. 1206 Ο Τζένγκις Χαν αρχίζει την κατάκτηση της Ασίας. Επιδρά σηµαντικά στην ανάπτυξη της 
Ασίας και τη µετακίνηση πληθυσµών  

25. 1215 Η Μάγκνα Κάρτα υπογράφεται από τον Βασιλέα Ιωάννη της Αγγλίας: απ΄ αυτή πηγάζει η 
σύγχρονη αντίληψη της κυριαρχίας του συντάγµατος  

26. 1453 Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωµανούς  

27. 1455 Τυπώνεται το πρώτο βιβλίο µε κινητούς χαρακτήρες: η επανάσταση του Ιωάννη 
Γουτεµβέργιου στην τεχνολογία της τυπογραφίας καθιστά δυνατή τη µαζική παραγωγή βιβλίων  

28. 1492 Ο Χριστόφορος Κολόµβος ανακαλύπτει τον Νέο Κόσµο και φέρνει την Αµερική στο 
παγκόσµιο εµπορικό/πολιτιστικό σύστηµα  

29. 1509 Επινοείται το φορητό ρολόι: ουσιώδες στη σύγχρονη οικονοµία και διοίκηση, εισάγει την 
έννοια της τακτικής χρονοµέτρησης  

30. 1517 Ο Μαρτίνος Λούθηρος κηρύσσει τη Μεταρρύθµιση. Αρχή του Προτεσταντικού 
Χριστιανισµού και της ιδέας του θρησκευτικού ατοµικισµού  

31. 1519 Ο Κορτές αρχίζει την κατάκτηση της Νότιας Αµερικής, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο 
παγκόσµιο οικονοµικό και πολιτικό σύστηµα  

32. 1564 Γεννιέται ο Ουίλιαµ Σαίξπηρ: τα θεατρικά έργα του περιέχουν θεµελιώδεις δηλώσεις για 
την ανθρώπινη συνθήκη  

33. 1651 Εκδίδεται ο «Λεβιάθαν» του Τόµας Χοµπς: πηγή της σύγχρονης ιδέας της πολιτικής 
κοινωνίας, της ισονοµίας και του εγωιστικού ατοµικισµού  

34. 1687 Ο Ισαάκ Νεύτων εκδίδει το Ρrincipia Μathematica που θεµελίωσε τη σύγχρονη φυσική 
επιστήµη  

35. 1776 Η αµερικανική ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας καθορίζει την πολιτική εξέλιξη του Νέου 
Κόσµου και την άνοδο της αµερικανικής δύναµης  

36. 1789 Η Γαλλική Επανάσταση κάνει τοµή στην παράδοση της µοναρχίας· καθιερώνονται τα 
«δικαιώµατα του Ανθρώπου»  
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37. 1815 Μάχη του Βατερλώ: τερµατίζεται η Ναπολεόντεια Αυτοκρατορία και µαζί της η φιλοδοξία 
του Ναπολέοντα για κυριαρχία στην Ευρώπη  

38. 1825 Κατασκευάζεται η ατµοµηχανή Rocket, σηµατοδοτώντας την αρχή της σιδηροδροµικής 
εποχής των φτηνών και γρήγορων χερσαίων µεταφορών  

39. 1859 Εκδίδεται το βιβλίο του ∆αρβίνου «Περί της Καταγωγής των Ειδών». Η εξελικτική θεωρία 
του µεταµορφώνει τον τρόπο που βλέπουµε τον Άνθρωπο και το περιβάλλον του, καθώς και την 
πίστη στον Θεό  

40. 1885 Ο Μπεντς κατασκευάζει το πρώτο αυτοκίνητο που κινείται µε βενζίνη ξεκινώντας την πιο 
βαθιά τεχνική και κοινωνική σύγχρονη επανάσταση  

41. 1893 Η Νέα Ζηλανδία υιοθετεί την ψήφο των γυναικών. Οι γυναίκες κερδίζουν την αρχή της 
πολιτικής ισότητας  

42. 1905 ∆ηµοσιεύεται η θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Μεταµορφώνει τη φύση της 
σύγχρονης γνώσης της Φυσικής  

43. 1917 Η Ρωσική Επανάσταση δηµιουργεί το πρώτο επιτυχηµένο επαναστατικό κράτος  

44. 1918 Τέλος του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Οι αυτοκρατορίες των Αψβούργων και των Οθωµανών 
καταρρέουν· χαράσσονται εκ νέου οι χάρτες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής  

45. 1939 Ξεσπά ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος: 50 εκατ. άνθρωποι πεθαίνουν σ΄ όλο τον κόσµο από το 
1939 ώς το 1945 στη µεγαλύτερη και πιο αιµατηρή σύγκρουση στον κόσµο, µε την οποία 
τερµατίζεται η µακροχρόνια εποχή των ιµπεριαλισµών  

46. 1945 Τέλος του Β΄ Παγκοσµίου· η έκρηξη της πρώτης ατοµικής βόµβας δείχνει πως η 
ανθρωπότητα έχει αναπτύξει τα µέσα για να αυτοκαταστραφεί  

47. 1949 Ιδρύεται η κοµµουνιστική Κίνα: η Κίνα δηµιουργείται ως ενιαία εδαφική µονάδα µε κοινή 
διοίκηση και εκσυγχρονισµένη οικονοµία  

48. 1959 Επινοείται το µικροκύκλωµα (τσιπ) από πυρίτιο. Είναι η µείζων τεχνική επινόηση του 
περασµένου αιώνα, που κατέστησε δυνατή την εποχή των ηλεκτρονικών υπολογιστών  

49. 1960 Το πρώτο αντισυλληπτικό χάπι γίνεται διαθέσιµο για τις γυναίκες, οι οποίες µπορούν πλέον 
να κάνουν τις δικές τους βιολογικές επιλογές όσον αφορά την αναπαραγωγή 

50. 1989-90 Καταρρέουν τα κοµµουνιστικά καθεστώτα στην Ευρώπη: σηµατοδοτείται το τέλος του 
µακροχρόνιου κοµµουνιστικού πειράµατος· ο ασιατικός κοµµουνισµός αλλάζει επίσης. 

 

 

Του Richard Οvery διευθυντή της "Πλήρους Ιστορίας του Κόσµου" των «ΤΗΕ ΤΙΜΕS», η οποία 
κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Collins.  

 
ΤΑ ΝΕΑ , 26-27 Οκτωβρίου 2008 
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Μειώνονται στην Ελλάδα οι καπνιστές 
 
 
Σηµαντική µείωση, για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια, καταγράφεται στους καπνιστές στην 
χώρα µας. 
 
Παρά το γεγονός ότι η εφαρµογή του νόµου δεν θεωρείται επιτυχηµένη, φαίνεται ότι σιγά σιγά οι καπνιστές 
αντιλαµβάνονται από µόνοι τους την ανάγκη να περιορίσουν και τελικώς να κόψουν το κάπνισµα, επισήµανε ο 
γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας, Αντώνης ∆ηµόπουλος.  
 
 

 
 
 
Όπως είπε ,µε βάση τα πρώτα στοιχεία τριών µελετών, φαίνεται σηµαντική µείωση του αριθµού των καπνιστών, 
αλλά και όσων ενδιαφέρονται να κόψουν το κάπνισµα. 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι έχει διπλασιαστεί ο αριθµός των καπνιστών που χρησιµοποιούν τα ιατρεία διακοπής του 
καπνίσµατος, που λειτουργούν στα νοσοκοµεία. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία µιας άλλης µελέτης, πάνω από το 65% των Ελλήνων δηλώνουν ότι δεν καπνίζουν 
πλέον στην έξοδό τους, ενώ περίπου το 70% θεωρεί θετική εξέλιξη την ύπαρξη νόµου που απαγορεύει το 
κάπνισµα. 
 
Η πρόεδρος του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων, καθηγήτρια Τζένη Κουρέα-Κρεµαστινού έκανε 
λόγο για το µιµητισµό, αλλά και το κακό παράδειγµα, το οποίο µπορεί να είναι εξίσου σηµαντικό µε µια µεγάλη 
καµπάνια υπέρ του τσιγάρου. Όπως χαρακτηριστικά είπε, µια νοσηλεύτρια που καπνίζει, είναι σαν να κάνει µια 
διαφήµιση για το τσιγάρο αξίας 50 εκατ. ευρώ. 
 
Επίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήµερα στο υπουργείο Υγείας, τα πρόστιµα που έχουν 
επιβληθεί σε όσους δεν τηρούν το νόµο ανέρχονται στο ένα εκατ. ευρώ, ενώ -όπως είπε η κα Κρεµαστινού- στη 
γραµµή 1142 έχουν γίνει, µέχρι τώρα, 23 χιλιάδες καταγγελίες για παραβάσεις του νόµου. 
 

www.ethnos.gr, 3/5/2011 

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11424&subid=2&pubid=63001269
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Ποδήλατο απευθείας από τον ...εκτυπωτή! 

 
Το πρώτο ποδήλατο που εκτυπώθηκε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Βρετανοί ερευνητές κατάφεραν να δηµιουργήσουν το πρώτο ποδήλατο που δεν βγήκε από κάποιο 
εργοστάσιο, αλλά... εκτυπώθηκε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
 
Οι επιστήµονες της εταιρίας EADS (European Aeronautic Defence and Space Company - Ευρωπαϊκή 
Αεροναυπηγική Αµυντική και ∆ιαστηµική Εταιρεία) που εδρεύει στο Μπρίστολ, σχεδίασαν το ποδήλατο 
στον υπολογιστή και στη συνέχεια το έστειλαν στον εκτυπωτή, ο οποίος έκανε όλη τη δουλειά 
«ψεκάζοντας», αντί για µελάνη, αλλεπάλληλα στρώµατα λιωµένης σκόνης νάιλον, ώσπου να 
δηµιουργηθεί ένα κανονικό ενιαίο ποδήλατο.  
 
Τα µέρη του «Airbike», του "ποδήλατου του αέρα" όπως ονοµάστηκε, δηλαδή οι ταχύτητες, τα πεντάλ 
και οι ρόδες, «εκτυπώθηκαν» και στη συνέχεια ενσωµατώθηκαν στο πρωτότυπο δίκυκλο. 
«Πρωτότυπο» ; Οχι ακριβώς, αφού σε λίγα χρόνια η τεχνολογία των τρισδιάστατων εκτυπωτών θα 
είναι αρκετά διαδεδοµένη ώστε να υπάρχουν σε αρκετά σπίτια και ό,τι σπάει, χαλάει ή είναι 
απαραίτητο για το νοικοκυριό ( από πιάτα και ποτήρια µέχρι µικροέπιπλα από ξύλο, σίδερο, ή 
πλαστικό ) να µπορεί να «εκτυπωθεί» ξανά και ξανά.  
 
Η υπερσύγχρονη διαδικασία χρησιµοποιεί έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, που εκτός από σκόνη νάιλον 
µπορεί να δεχτεί ως πρώτη ύλη άλλου είδους πλαστικό, ενισχυµένο µε άνθρακα, ή µέταλλο, όπως το 
τιτάνιο, ο χάλυβας και το αλουµίνιο. Ο υπολογιστής διαχωρίζει το τρισδιάστατο σχέδιο σε πολλά επί 
µέρους στρώµατα και µια ακτίνα λέιζερ λιώνει την πρώτη ύλη έως ότου να της δώσει το επιθυµητό 
σχήµα, µια διαδικασία που επαναλαµβάνεται µε τον ίδιο τρόπο για κάθε διαδοχικό στρώµα. 
 
Ειδικά για το άρτι κατασκευασθέν ποδήλατο, ο µηχανικός Άντι Χόκινς, που συµµετείχε στην 
επιστηµονική οµάδα της EADS, διαβεβαιώνει ότι χρησιµοποιεί περίπου το ένα δέκατο των υλικών που 
θα χρειαζόταν ένα συµβατικό ποδήλατο, κάνοντας έτσι σηµαντική εξοικονόµηση πρώτων υλών. 

ΤΟ ΒΗΜΑ, 21/3/2011 

http://www.eads.com/eads/int/en.html
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Η Ελλάδα στο έλεος της ηλιακής ακτινοβολίας 
 

Η προστατευτική στιβάδα η οποία προφυλάσσει τη ζωή στη Γη από τις επιβλαβείς υπεριώδεις ακτίνες 
έχει αραιώσει στην Αρκτική. Οι επιστήµονες εκτιµούν ότι το αδυνατισµένο στρώµα θα βρεθεί τις 
επόµενες εβδοµάδες πάνω από τη χώρα µας. 
 

∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΛΑΓΙΟΥ 
 

Αραίωση της στιβάδας του όζοντος πάνω από την Αρκτική παρατηρείται τη φετινή άνοιξη και η 
απώλεια στην προστατευτική στιβάδα, η οποία προφυλάσσει τη ζωή στη Γη από τις επιβλαβείς 
υπεριώδεις ακτίνες, έχει απλωθεί µέχρι τη Σιβηρία και τη Σκανδιναβία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tο αραιωµένο στρώµα του όζοντος εκτιµάται ότι θα ταξιδέψει προς Νότο και θα φτάσει στην Ελλάδα στις προσεχείς εβδοµάδες. 

 
Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή Οζοντος, το στρώµα του όζοντος έχει εξαντληθεί στο Βόρειο Ηµισφαίριο, 
εξαιτίας της καταστροφής των ουσιών του όζοντος στην ατµόσφαιρα και του πολύ κρύου χειµώνα στη 
στρατόσφαιρα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι επιστήµονες προειδοποιούν ότι πρέπει να παρθούν µέτρα ηλιοπροστασίας τον Απρίλιο και τον Μάιο, κυρίως για τα παιδιά. 

 
Όταν το στρώµα του όζοντος, το οποίο απορροφά ένα µέρος της επικίνδυνης υπεριώδους Β (UV-B) 
ακτινοβολίας από τον ήλιο δεν είναι πυκνό, οι ακτινοβολίες φτάνουν χωρίς «φιλτράρισµα» στη Γη, 
προκαλώντας προβλήµατα στην ανθρώπινη υγεία. 
 
Ο πρόεδρος της ∆ιεθνούς Επιτροπής Όζοντος, επόπτης στο Κέντρο Έρευνας Φυσικής της Ατµοσφαίρας και 
Κλιµατολογίας, ακαδηµαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός, συνιστά στο κοινό τη χρήση ηλιο-προστατευτικών προϊόντων 
κατά τους µήνες Απρίλιο και Μάιο, καθώς το αραιωµένο στρώµα του όζοντος εκτιµάται ότι θα ταξιδέψει προς 
νότο και θα φτάσει και στη χώρα µας. 
 
«Τις περασµένες εβδοµάδες παρατηρήθηκαν εξαιρετικά χαµηλές θερµοκρασίες στη στρατόσφαιρα πάνω από τις 
αρκτικές περιοχές οι οποίες, σε αυτή την εποχή του έτους, ακολουθούνται από σηµαντική αραίωση του 
προστατευτικού στρώµατος του όζοντος», επισηµαίνει ο κ. Ζερεφός και προσθέτει: «Τα αυξηµένα επίπεδα της 
υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας που µετρούνται στα µεγάλα γεωγραφικά πλάτη ήδη παρατηρούνται πάνω 
από τη Ρωσία, αλλά και πάνω από την Αλάσκα. 
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Mετακινούνται 
 
Η αραίωση του στρώµατος του όζοντος είναι εξαιρετικά µεγάλη και αναµένεται ότι, στις προσεχείς µία - δύο 
εβδοµάδες, οι αέριες µάζες οι οποίες θα κινηθούν από τα µεγαλύτερα γεωγραφικά πλάτη προς τα µικρότερα, 
συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας, θα µεταφέρουν αέρα µε πολύ λίγο προστατευτικό όζον. 
 
Εποµένως, χρειάζεται, ιδιαίτερα για τα µικρά παιδιά, κάποια αυξηµένη προσοχή στην έκθεσή τους στον ήλιο 
έστω και αν είναι ακόµα ο µήνας Απρίλιος. Ασφαλής έκθεση, κατά πάγιο κανόνα, γίνεται πριν από τις 11 το 
πρωί και µετά τις 3 το απόγευµα. 
 
Η ακραία κατάσταση της ψύξης της κατώτερης ατµόσφαιρας και της αραίωσης του στρώµατος του όζοντος 
οφείλεται, κυρίως, σε κλιµατική ανωµαλία που συνέβη στα υψηλά στρώµατα της ατµόσφαιρας τους 
περασµένους λίγους µήνες. 
 
Είναι ευτύχηµα ότι το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (µε το οποίο θεσµοθετήθηκε η διακοπή παραγωγής και 
κατανάλωσης χηµικών ουσιών που καταστρέφουν το όζον) λειτουργεί, διότι αλλιώς, περίπου το 1/3 του 
Βορείου ηµισφαιρίου θα κινδύνευε από υπερβολικές δόσεις υπεριώδους Β, τόσο µεγάλες ώστε το µαύρισµα 
στον ήλιο θα γινόταν αυτές τις δύο-τρεις εβδοµάδες µέσα σε λίγα λεπτά. 
 
Ένα µέρος της ανωµαλίας της κλιµατικής πιθανόν να συνδέεται και µε το εξελισσόµενο ανθρωπογενές 
Φαινόµενο του Θερµοκηπίου». 
 
Επιστηµονικές παρατηρήσεις πάνω από την Αρκτική δείχνουν ότι η περιοχή έχει υποστεί απώλεια στήλης 
όζοντος σε ποσοστό περίπου 40% από τις αρχές του χειµώνα µέχρι τα τέλη Μαρτίου. 
 
Η απώλεια όζοντος κατά τη διάρκεια των προηγούµενων χειµώνων ήταν περίπου 30%. Παρά την επιτυχηµένη 
διεθνή συνθήκη του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ η αραίωση εξακολουθεί να υφίσταται. 
 
Αυτό συµβαίνει εξαιτίας του µακρού χρόνου ζωής αυτών των ενώσεων στην ατµόσφαιρα και θα χρειαστούν 
αρκετές δεκαετίες πριν οι συγκεντρώσεις τους υποχωρήσουν στα προ του 1980 επίπεδα. 
 
Αέρια θερµοκηπίου 
 
«Η παγκόσµια µεταβολή του κλίµατος επηρεάζει το στρώµα του όζοντος και επηρεάζεται από αυτό», λέει ο 
πρόεδρος της ∆ιεθνούς Επιτροπής Οζοντος, ακαδηµαϊκός κ. Χρήστος Ζερεφός. 
 
«Όσο αυξάνονται τα αέρια του θερµοκηπίου, θερµαίνονται µεν τα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας, αλλά 
δυστυχώς ψύχονται τα υψηλότερα. Η ψύξη αυτή γίνεται και στις πολικές περιοχές στην Ανταρκτική, η οποία 
είναι η ψυχρότερη περιοχή του πλανήτη. 
 
Σε πολύ ψυχρό περιβάλλον, µόλις τελειώσει ο χειµώνας κι έρχεται η άνοιξη, παρατηρείται αραίωση του 
όζοντος». 
 
ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 
 
Έχουν καταστραφεί πάνω από τα 2/3 της προστατευτικής στιβάδας 
Η αυξανόµενη ποσότητα των αερίων του θερµοκηπίου οδηγεί σε υψηλότερες θερµοκρασίες στην επιφάνεια της 
Γης, αλλά τα µοντέλα δείχνουν ότι η στρατόσφαιρα την ίδια στιγµή γίνεται ψυχρότερη. 
 
Οι επιστήµονες έχουν προβλέψει πως σηµαντική απώλεια του όζοντος µπορεί να συµβεί στην Αρκτική 
στρατόσφαιρα. 
 
Επιτάχυνση 
Αν οι χαµηλές θερµοκρασίες επιµένουν την άνοιξη, δηλαδή όταν βγαίνει ο ήλιος πίσω από την πολική νύχτα, 
επιταχύνεται η καταστροφή του όζοντος. 
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Στην Ανταρκτική τέτοιες συνθήκες επικρατούν κάθε χειµώνα και άνοιξη, δηλαδή είναι ένα ετήσιο 
επαναλαµβανόµενο φαινόµενο, ενώ στην Αρκτική η διακύµανση από το ένα έτος στο επόµενο είναι πολύ 
µεγαλύτερη. 
 
Μεγάλη απώλεια του όζοντος δεν αποτελεί, εποµένως, ετησίως επαναλαµβανόµενο φαινόµενο στην Αρκτική 
στρατόσφαιρα. 
 
Τόσο από παρατηρήσεις και µετρήσεις δορυφόρων όσο και από τα µετεωρολογικά µπαλόνια µε τα οποία 
µετρώνται οι συγκεντρώσεις όζοντος, διαπιστώθηκε ότι η απώλεια όζοντος συµβαίνει στα ύψη. 
 
Οι µετρήσεις δείχνουν ότι η απώλεια του όζοντος συµβαίνει µεταξύ 15 και 23 χιλιοµέτρων πάνω από το έδαφος, 
µε ελάχιστο όζον γύρω στα 19-20 χιλιόµετρα, ενώ συµπίπτει µε την περιοχή των χαµηλών θερµοκρασιών κάτω 
των -78°C. 
 
Φτωχή περιοχή 
 
Σε αυτήν την περιοχή, πάνω από τα 2/3 του όζοντος έχουν καταστραφεί µέχρι τώρα. 
 
∆ορυφορικές µετρήσεις (OMI, GOME-2, SCIAMACHY) ολικού όζοντος δείχνουν µια περιφέρεια χαµηλού όζοντος 
πάνω από τις περιφέρειες της Αρκτικής. 
 
Από τα τέλη Μαρτίου η φτωχή περιοχή του όζοντος µετατοπίζεται µακριά από τον Πόλο και καλύπτει τη 
Γροιλανδία και τη Σκανδιναβία. 
 
 
ΑΡΚΤΙΚΗ – ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΗ 
«Συνυπεύθυνες» οι πολύ χαµηλές θερµοκρασίες 
 
Ο βαθµός καταστροφής του Αρκτικού όζοντος το 2011 δεν είναι απροσδόκητος. Επιστήµονες έχουν προβλέψει 
ότι σηµαντική απώλεια Αρκτικού όζοντος είναι πιθανή στην περίπτωση ενός σταθερά ψυχρού Αρκτικού 
στρατοσφαιρικού χειµώνα. 
 
Σηµειωτέον ότι η στρατόσφαιρα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη στιβάδα στη γήινη ατµόσφαιρα, ακριβώς πάνω από 
την τροπόσφαιρα. 
 
Η µείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος εµφανίζεται πάνω από τις πολικές περιφέρειες όταν οι θερµοκρασίες 
πέσουν κάτω από τους -78ο C. 
 
Σε τόσο χαµηλές θερµοκρασίες σύννεφα σχηµατίζονται στη στρατόσφαιρα. Χηµικές αντιδράσεις µετατρέπουν 
αβλαβή αέρια (υδροχλωρικό οξύ) σε ενεργό όζον και καταστρέφουν τη στιβάδα. 
 
Το αποτέλεσµα είναι ταχεία καταστροφή του όζοντος εάν υπάρχει το ηλιακό φως. Οι ουσίες που καταστρέφουν 
το όζον, όπως για παράδειγµα οι χλωροφθοράνθρακες (CFC) και τα αλογόνα που κάποτε υπήρχαν στα ψυγεία 
και στα σπρέι, έχουν σταδιακά καταργηθεί στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. 
 
Επαναλαµβάνεται 
 
Στην Ανταρκτική η τρύπα του όζοντος είναι ένα ετήσιο επαναλαµβανόµενο φαινόµενο, λόγω της ύπαρξης των 
εξαιρετικά χαµηλών θερµοκρασιών στη στρατόσφαιρα κάθε χειµώνα. 
 
Στην Αρκτική οι µετεωρολογικές συνθήκες ποικίλλουν πολύ περισσότερο από τον έναν χρόνο στον άλλο και οι 
θερµοκρασίες είναι πάντα θερµότερες από εκείνες της Ανταρκτικής. 
 
Εστω και αν ο συγκεκριµένος Αρκτικός χειµώνας ήταν θερµότερος από τον µέσο όρο στο επίπεδο του εδάφους, 
όµως ήταν ψυχρότερος στη στρατόσφαιρα απ' ό,τι ένας φυσιολογικός Αρκτικός χειµώνας. 
 
«Οσον αφορά την τρύπα του όζοντος από το 2005 αρχίσαµε να βλέπουµε στο βόρειο ηµισφαίριο ενδείξεις 
ανάκαµψης του προστατευτικού αυτού στρώµατος, καθώς απέδωσαν τα µέτρα του Πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ. Βεβαίως η πλήρης προστασία αναµένεται ύστερα από 2-3 δεκαετίες», λέει ο ακαδηµαϊκός κ. Χρήστος 
Ζερεφός. 
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«Στο νότιο ηµισφαίριο δεν έχουµε ανάλογες ενδείξεις ανάκαµψης και στην Ανταρκτική, δυστυχώς, η αραίωση 
του όζοντος παραµένει περίπου η ίδια. 
 
Αυτό µπορεί να οφείλεται στην αλληλεπίδραση µε την κλιµατική αλλαγή, συνέπεια της οποίας είναι η σηµαντική 
και γρήγορη ψύξη των κατώτερων στρωµάτων της στρατόσφαιρας του πλανήτη», συµπληρώνει ο κ. Ζερεφός. 
 
ΣΤΡΩΜΑ ΟΖΟΝΤΟΣ 
 
Η αποκατάσταση θα χρειαστεί 20 µε 50 χρόνια  
 
Χάρη στο Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, το στρώµα του όζοντος, εκτός από τις πολικές περιφέρειες, προβλέπεται 
να ανακτηθεί στα επίπεδα που ήταν πριν από το 1980, γύρω στο 2030-2040, σύµφωνα µε επιστηµονική 
αξιολόγηση της καταστροφής του όζοντος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών και του Παγκόσµιου 
Μετεωρολογικού Οργανισµού. 
 
Αντίθετα, το στρώµα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική την εποχή της άνοιξης αναµένεται να ανακτηθεί 
γύρω στο 2045-2060, ενώ στην Αρκτική θα ανακτηθεί, σύµφωνα µε τους επιστήµονες, πιθανώς µία ή δύο 
δεκαετίες νωρίτερα. 
 
Η αργή ανάκαµψη του στρώµατος του όζοντος οφείλεται στο γεγονός ότι οι καταστροφικές για το όζον χηµικές 
ουσίες παραµένουν στην ατµόσφαιρα για αρκετές δεκαετίες. 
 
Σταδιακή µείωση 
 
∆ίχως το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, η καταστροφή του όζοντος της φετινής χρονιάς θα µπορούσε να ήταν 
πολύ χειρότερη. Χάρη σε αυτό, όµως, το ποσοστό των αερίων που καταστρέφουν το όζον τώρα µειώνεται σιγά 
σιγά. 
 
Εάν το εξαντληµένο στρώµα όζοντος κινηθεί µακριά από τον πόλο και προς χαµηλότερα γεωγραφικά πλάτη 
αναµένεται αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV) σε σύγκριση µε τη φυσιολογική τιµή της εποχής. 
 
Ωστόσο, είναι δύσκολο να προβλεφθεί η γεωγραφική τοποθεσία και ο βαθµός απώλειας του όζοντος για πάνω 
από µία µε δύο εβδοµάδες µπροστά και έτσι δεν είναι δυνατόν να δοθεί ακριβής προειδοποίηση σχετικά µε την 
υπεριώδη ακτινοβολία για τους ερχόµενους µήνες. 
 
Κατά τη διάρκεια των επόµενων εβδοµάδων, σε περιοχές που έχουν πληγεί από την καταστροφή του όζοντος 
θα παρατηρηθεί υψηλότερη υπεριώδης ακτινοβολία από το φυσιολογικό. 
 
Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Επιτροπή Όζοντος, το κοινό συνιστάται να ενηµερώνεται µέσω των εθνικών 
προβλέψεων. 
 
Επιπτώσεις 
 
Πρέπει να τονιστεί ότι η υπεριώδης ακτινοβολία δεν θα αυξηθεί στις ευρωπαϊκές χώρες µε την ίδια ένταση που 
συµβαίνει στις τροπικές περιφέρειες. Ο ήλιος είναι ακόµη σχετικά χαµηλά στον ουρανό, γεγονός που περιορίζει 
την ποσότητα της υπεριώδους ακτινοβολίας που διαπερνά την ατµόσφαιρα. 
 
Σηµειωτέον ότι οι UV-B ακτίνες οι οποίες προκαλούν το µαύρισµα, έχουν συνδεθεί µε τον καρκίνο του 
δέρµατος, τον καταρράκτη και µε βλάβες στο ανοσοποιητικό σύστηµα του ανθρώπινου οργανισµού. Επίσης 
ορισµένες καλλιέργειες και µορφές θαλάσσιας ζωής µπορεί να υποστούν αρνητικές συνέπειες. 
 
 

ΕΘΝΟΣ, 22/4/2011 
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Και µε τον λιγνίτη, και µε τον πλανήτη! 
Σειρά νέων τεχνολογιών καθιστά τη χρήση των παραδοσιακών καυσίµων πιο φιλική 

προς το περιβάλλον 
 
«Το µέλλον της καθαρής ενέργειας βρίσκεται στον “βρώµικο” άνθρακα». Με αυτόν τον εντυπωσιακό 
τίτλο να πιάνει ολόκληρο το εξώφυλλό του, εµφανίστηκε πρόσφατα το περιοδικό «The Atlantic 
Monthly». Πρόκειται για αρκετά µεγάλης κυκλοφορίας έντυπο, το οποίο θεωρείται ότι εκφράζει µια 
µερίδα αρθρογράφων της Βοστώνης µε όχι οπισθοδροµικές ιδέες. Με τον υπότιτλο «Είναι ο µόνος 
τρόπος να σταµατήσει η παγκόσµια υπερθέρµανση», τοποθετούσε το θέµα σε νέες βάσεις και σε 
πλανητικές διαστάσεις. 
 
Όταν µάλιστα ξέρεις ότι ο σύµβουλος του Αλ Γκορ, ο Τζέιµς Χάνσεν, ο οποίος τον βοήθησε στην 
ταινία «Μια ενοχλητική αλήθεια», έχει πει ότι «οι εγκαταστάσεις που καίνε άνθρακα είναι εργοστάσια 
θανάτου» ή ότι «το κάρβουνο είναι µακράν η µεγαλύτερη απειλή για τον πολιτισµό», απορείς πώς 
αυτόν τον καιρό που είναι της µόδας πιο πολύ συνθήµατα του τύπου «Με τον πλανήτη ή µε τον 
λιγνίτη;» δηµοσιεύεται ένα άρθρο 10 πυκνογραµµένων σελίδων και εκεί ένας φιλελεύθερος 
αρθρογράφος ισχυρίζεται το ακριβώς αντίθετο.  
 
Η ουσία είναι ότι νέες τεχνολογίες υπόσχονται να αξιοποιήσουν µερικές από τις παραδοσιακές 
ενεργειακές πρώτες ύλες πολύ καλύτερα από πριν. Στις ενεργειακές πρώτες ύλες που βρίσκονται στο 
εσωτερικό του πλανήτη µας κατατάσσουµε τους γαιάνθρακες (τύρφη, λιγνίτη, λιθάνθρακα και 
ανθρακίτη), τους υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ακόµη πετρελαιοσχιστόλιθοι και 
άµµοι), µαζί και τα γεωθερµικά ρευστά. Το µεγάλο στοίχηµα είναι αν τελικά η σύγχρονη ενεργειακή 
βιοµηχανία θα καταφέρει να ενσωµατώσει τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή ενέργειας. 
 
Κάρβουνο παντού  
 
Οι Ηνωµένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ινδία και η Κίνα διαθέτουν µεγάλα κοιτάσµατα και συνολικά 
φθάνουν το 40% της παγκόσµιας παραγωγής, γι' αυτό και δεν πρόκειται πριν από σαράντα και πλέον 
χρόνια να σταµατήσει η χρήση του. Ιδιαίτερα όµως η παράµετρος «Κίνα» σε οποιαδήποτε εξίσωση 
πρώτων υλών εµφανίζεται να έχει τη συντριπτική παρουσία. Το ίδιο συµβαίνει και µε την ενέργεια. 
Εχει πολύ κάρβουνο στο υπέδαφός της και είναι αποφασισµένη να το... κάψει όλο στις δεκαετίες που 
έρχονται. Ακόµη και αν µπορούσε να στραφεί ολοκληρωτικά στην αιολική ενέργεια, η παραγωγή 
«οικολογικής» ενέργειας υπολογίζεται πως θα της στοίχιζε περίπου δέκα φορές περισσότερο από ό,τι 
αν έκαιγε το δικό της κάρβουνο.  
 
Κάπου µεταξύ Βόρειας Αµερικής και Κίνας στριµώχνεται και ο υπόλοιπος κόσµος, αλλά αυτή τη στιγµή 
φαίνεται ότι είναι οι δύο πλανητικές οντότητες που δίνουν τον τόνο στο θέµα του άνθρακα. Οι 
σιδηροδροµικές γραµµές της Κίνας είναι κορεσµένες από συρµούς που κουβαλούν κάρβουνο, τόσο 
ώστε οι κρατικοί αξιωµατούχοι αναγκάστηκαν να δηµιουργήσουν άλλες ελαφρές γραµµές για τρένα 
που θα µεταφέρουν τον κόσµο. Οι Ηνωµένες Πολιτείες λοιπόν έκαναν το εξής: χρησιµοποίησαν την 
Κίνα σαν ένα έτοιµο και τεράστιο εργαστήριο «έρευνας µεθόδων παραγωγής ενέργειας από άνθρακα, 
χωρίς όµως όσο γίνεται να διαφεύγει στην ατµόσφαιρα το ανεπιθύµητο διοξείδιο του άνθρακα». Και 
όπως γράφει ο Τζέιµς Φάλοους, ο συντάκτης του µεγάλου αυτού άρθρου, ο άνθρακας θα µείνει γιατί 
είναι και φθηνός και άφθονος, µόνο που σκέφτονται δύο νέους τρόπους επεξεργασίας. Είτε «να 
συλλαµβάνεται» το διοξείδιο του άνθρακα προτού διαφύγει στην ατµόσφαιρα είτε να βρουν τρόπους 
να περιοριστεί το διοξείδιο που παράγεται κατά την καύση.  
 
Στην πρώτη περίπτωση προβλέπεται η δηµιουργία νέων µονάδων µε δυνατότητες «µετάκαυσης», 
δηλαδή µε φυσικές ή χηµικές µεθόδους το διοξείδιο του άνθρακα να δεσµεύεται προτού βγει από την 
καµινάδα και µε πίεση να υγροποιείται για να πωληθεί. Μόνο που και εδώ χρειάζεται να καταναλωθεί 
κάποια ενέργεια για όλες αυτές τις εργασίες, και αυτή απαιτεί το 30% της παραγόµενης ενέργειας 
µιας εντελώς νέας τέτοιας µονάδας. Αντί λοιπόν για τη µετάκαυση, έχουµε την περίπτωση της 
«πρόκαυσης», η οποία θεωρείται πιο αποτελεσµατική, διότι ο άνθρακας υφίσταται µια ειδική 
επεξεργασία που τον κάνει να δίνει ένα εύφλεκτο αέριο µε ελαττωµένο ανθρακικό περιεχόµενο, άρα 
µε παραγωγή λιγότερου διοξειδίου του άνθρακα. 
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Syngas, είναι η λύση;  
 
Στην Αλµπέρτα του Καναδά υπάρχει εδώ και έναν χρόνο εγκατάσταση από την εταιρεία Swan Hills 
Synfuels που έχει πάρει 285 εκατ. δολάρια από την κυβέρνηση για 15 χρόνια ώστε να δεσµεύει 1,3 
εκατοµµύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα. Η εταιρεία φαίνεται πως έπεισε ότι µπορεί να στέλνει, σε 
βάθος ως και 1.400 µέτρα (νέα παγκόσµια επίδοση), στο ανθρακούχο κοίτασµα αλµυρό νερό (αντί για 
το πιο πολύτιµο πόσιµο νερό) µαζί µε οξυγόνο, ο άνθρακας να καίγεται επί τόπου και στη συνέχεια το 
παραγόµενο αέριο να οδηγείται από ειδική διέξοδο στην επιφάνεια. Από εκεί, στο εργοστάσιο 
παραγωγής, όπου αφαιρείται το διοξείδιο του άνθρακα για να προκύψει ένα αέριο µε χαµηλή 
περιεκτικότητα, το λεγόµενο syngas (δηλαδή ένα σύνθετο αέριο, απoτελούµενο από µονοξείδιο του 
άνθρακα και υδρογόνο), το οποίο όµως καιόµενο µπορεί να δίνει ενέργεια χρήσιµη για την παραγωγή 
ηλεκτρισµού. Και βέβαια έτσι αποφεύγεται η εξόρυξη των κοιτασµάτων από µεγάλα βάθη, η οποία 
πάντα κρύβει κινδύνους για τους εργαζοµένους. 
 
Οι λιγνίτες στην Ελλάδα  
 
Οπως εξηγεί ο πρόεδρος του Τµήµατος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
και καθηγητής Βιοµηχανικών Ορυκτών κ. Μιχάλης Σταµατάκης, κατά τη διάρκεια του 
Λιθανθρακοφόρου, όταν σχηµατίζονταν λιθάνθρακες στη Βόρεια και στην Κεντρική Ευρώπη σε 
λιµναίο περιβάλλον, στην Ελλάδα είχαµε εκτεταµένες θάλασσες, µε αποτέλεσµα να µη φιλοξενούµε 
κοιτάσµατα λιθάνθρακα, παρά µόνο δύο-τρεις µικρές εµφανίσεις που σχηµατίστηκαν κοντά στην ακτή 
(Χίος, Μονεµβασία, Κεντρική Εύβοια).  
 
Πολλά εκατοµµύρια χρόνια µετά, στη διάρκεια του Νεογενούς, σε πολλές λίµνες ή τέλµατα αλλά και 
σε παράκτιες περιοχές µε περιοδικά υφάλµυρο νερό υπήρχαν οι προϋποθέσεις σχηµατισµού 
σηµαντικών κοιτασµάτων λιγνιτών στη Βαλκανική και στο ελληνικό έδαφος µε αποθέµατα που 
υπολογίζονται σε δισεκατοµµύρια τόνους και από αυτά µεγάλο ποσοστό εκτιµάται ότι µπορεί να 
εξορυχθεί και να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η κατανάλωση εγχώριων 
ενεργειακών ορυκτών, όπως ο λιγνίτης, για ηλεκτροπαραγωγή έχει ως αποτέλεσµα ένα κέρδος για τη 
χώρα µας αρκετών δισεκατοµµυρίων ευρώ τον χρόνο.  
 
Όταν ο λιγνίτης καίγεται, αφήνει τέφρα από ανόργανα υλικά που υπάρχουν στο ξύλο αλλά και στα 
συνοδευτικά, στείρα υλικά, όπως τα ονοµάζουν οι γεωλόγοι, τα οποία αναγκαστικά καίγονται µαζί µε 
τον λιγνίτη. Έτσι προκύπτουν άµορφες κυρίως ενώσεις από πυρίτιο, αργίλιο, ασβέστιο, σίδηρο, σε 
κοκκώδη µορφή, οι οποίες αποτελούν την τέφρα του λιγνίτη. Αυτή σήµερα δεν πετάγεται. Μπορούµε 
από ένα ως τώρα φαινοµενικά άχρηστο υλικό να πάρουµε διάφορα χρήσιµα υλικά. Κατ' αρχάς την 
τέφρα που χρησιµοποιείται στην παραγωγή τσιµέντου (σήµερα σε µικρά ποσοστά της συνολικά 
παραγόµενης τέφρας). Το µεγαλύτερο µέρος της παραγόµενης τέφρας χρησιµοποιείται ως εσωτερική 
απόθεση σε εξοφληµένα ορυχεία λιγνίτη. Από την τέφρα αυτή, σε διάφορες χώρες του κόσµου, 
ύστερα από επεξεργασία και διαχωρισµό µε αέρα, µπορούµε να παραλάβουµε σφαιρίδια άµορφου 
υλικού, τις λεγόµενες «κενόσφαιρες» και τις «πληρόσφαιρες», που είναι πιο µεγάλες και περιέχουν τα 
δύο προηγούµενα είδη. Αυτές διαχωρίζονται πολύ εύκολα µε αέρα από βαρύτερα ορυκτά, όπως 
άστριοι και χαλαζίας. Οι κενόσφαιρες είναι ένα πολύ ενδιαφέρον υλικό. Πρόκειται για µικροσκοπικές, 
ελαφρές κοίλες σφαίρες, δηλαδή φυσαλίδες από αργίλιο και πυρίτιο µε αέρα στο εσωτερικό τους 
(φαινόµενη πυκνότητα: 0,4-0,8 gr/cm3). Αυτό λοιπόν το υλικό που είναι φιλικό προς το περιβάλλον 
χρησιµοποιείται πλέον για ειδικά κονιάµατα όταν θέλουµε ταυτόχρονα αυτά να προσφέρουν και 
µόνωση. 
 
Εκτός από την τέφρα... 
 
Κατά την εξόρυξη του λιγνίτη από τα ελληνικά κοιτάσµατα µερικές φορές προκύπτουν υπερκείµενα 
και ενδιάµεσα στείρα υλικά που έχουν κατάλληλη ορυκτολογία και κοκκοµετρία για τη χρήση τους ως 
απλά η σύνθετα (µονωτικά) δοµικά υλικά, όπως µας εξηγεί ο κ. Σταµατάκης, ο οποίος έχει 
παρασκευάσει στα εργαστήρια του Τοµέα Οικονοµικής Γεωλογίας και Γεωχηµείας, µαζί µε συνεργάτες 
του και φοιτητές, ελαφροβαρή αδρανή, µε τη χρήση στείρων προερχόµενων από λιγνιτωρυχεία της 
∆υτικής Μακεδονίας.  
 
Επίσης, όταν καίγεται ο λιγνίτης, προκύπτει καύσιµο θείο, λόγω θειούχων και θειικών ενώσεων που 
περιέχονται στα ιζήµατα που καίγονται µαζί µε τον λιγνίτη ή το θείο της οργανικής ύλης. Για την 
αποφυγή εκποµπών ενώσεων του θείου στην ατµόσφαιρα, στους σύγχρονους ατµοηλεκτρικούς 
σταθµούς (ΑΗΣ) της χώρας γίνεται η λεγόµενη «αποθείωση», µε τριµµένο ασβεστόλιθο ή ασβέστη. 
Και τι παίρνουµε; Μέσα από µια αντίδραση αντίστοιχη µε αυτήν της καταστροφής των µαρµάρινων 
µνηµείων όταν στην ατµόσφαιρα υπάρχουν ενώσεις του θείου, που κατεβαίνουν µε τη βροχή και 

http://www.tovima.gr/swanhills-synfuels.com/projects_demonstration.htm
http://www.tovima.gr/swanhills-synfuels.com/projects_demonstration.htm
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επικάθονται επάνω τους, προκύπτει γύψος (ένυδρο θειικό ασβέστιο). Ετσι θα µπορούσαµε να 
παράγουµε γύψο και στη συνέχεια φθηνές γυψοσανίδες, κάτι που εφαρµόζεται σε µερικές χώρες της 
Ευρώπης, µε µεγάλη ζήτηση σήµερα, από αρχιτέκτονες ως απλούς κατασκευαστές.  
 
Λιγνίτης αντί για εισαγόµενα καύσιµα  
 
«Και αν εσείς είστε µε τον λιγνίτη, εµείς είµαστε µε τον πλανήτη» γράφουν στα κείµενα διαµαρτυρίας 
όσοι αντιτίθενται στη χρήση των λιγνιτών από τη ∆ΕΗ. Φαίνεται ότι στην Ελλάδα µάς αναλογούν 7 
τόνοι λιγνίτη ανά κάτοικο, ενώ ακόµη και στην Κίνα δεν ξεπερνούν τους 1,7 τόνους! Στην 
πραγµατικότητα σε λίγο, αν δεν κάνουµε κάτι, η παραγωγή θα επιβαρυνθεί και από τα πρόστιµα για 
την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα πάνω από όσο έχουµε υπογράψει στο Κιότο. Ωστόσο όλο και 
βρίσκουµε περισσότερα κοιτάσµατα, τα οποία, αν συνδυαστούν µε νέες τεχνολογίες καύσης, 
φιλτραρίσµατος και επεξεργασίας των αερίων, µπορούν να κάνουν τον λιγνίτη πολύ πιο συµφέρουσα 
πηγή ενέργειας ακόµη και από το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ένα ολοκληρωτικά εισαγόµενο προϊόν. 
Ακόµη χειρότερο βέβαια θα είναι να ξεπουλήσουµε σήµερα το καύσιµο αυτό για πενταροδεκάρες, 
διότι τάχα είναι κακής ποιότητας.  
 
Χρειάζεται διορατικότητα, διότι όπως φαίνεται σε λίγα µόνο χρόνια θα συµβούν δύο πράγµατα:  
- Η χρήση του λιγνίτη ως καυσίµου θα είναι πολύ πιο φιλική ως προς το περιβάλλον σε σχέση µε 
σήµερα.  
- Θα υπάρχει µια αλυσίδα προϊόντων που θα συνοδεύουν τη καύση του και θα µπορούν να φέρουν 
επιπλέον έσοδα και στο κράτος αλλά και σε επινοητικούς ιδιώτες που θα παρακολουθήσουν τις 
εξελίξεις στα δοµικά υλικά. 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΡΕΥΣΤΑ  

 
 

 

  

 

 

Ο Ηρόδοτος λέγεται ότι ήταν ένας από τους πρώτους που παρατήρησαν τη θεραπευτική επίδραση των 
θερµοπηγών στον άνθρωπο, ενώ ο Ιπποκράτης πρώτος ασχολήθηκε συστηµατικά και κατέγραψε 
ποιες πηγές είναι οι πιο κατάλληλες για την κάθε ασθένεια. Οι θερµοπηγές όµως δεν είναι παρά µια 
υπενθύµιση σ' εµάς εδώ στην επιφάνεια ότι στα έγκατα της Γης υπάρχει µια πηγή ενέργειας µε τη 
µορφή θερµότητας που περιµένει να την εκµεταλλευθούµε περισσότερο. Στην περίπτωση του 
ελληνικού χώρου έχουµε ρεύµατα µεταφοράς της θερµικής ενέργειας που τα συναντούµε κοντά στα 
όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και οφείλονται στη δράση του µάγµατος. Σύµφωνα µε διάφορες 
µελέτες του ΙΓΜΕ, πανεπιστηµιακών και άλλων φορέων, υπάρχουν στην Ελλάδα πολλές δυνατότητες 
αξιοποίησης της γεωθερµίας. Σε εκτεταµένες περιοχές, εκτός του λεγόµενου τόξου του Αιγαίου, όπως 
η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Μακεδονία - Θράκη, οι γεωλογικές και φυσικοχηµικές συνθήκες 
είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για την εκµετάλλευση του πολύτιµου αυτού θερµικού ρευστού. Τα 
πλεονεκτήµατα της γεωθερµικής ενέργειας είναι πολλά:  

- Είναι καθαρή και ασφαλής ενέργεια, η οποία απαιτεί ελάχιστη γη.  

- Είναι ανανεώσιµη και παρέχεται χωρίς διακοπές.  

- Εξοικονοµούνται χάρη στη χρήση της ορυκτά καύσιµα και άρα µειώνονται οι εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου.  

Ας µην παραβλέψουµε το γεγονός ότι στη γειτονική Τουρκία παίρνουν ήδη από την εκµετάλλευση της 
γεωθερµίας 100 ΜW σε ηλεκτρική ενέργεια και 800 ΜW για απευθείας θέρµανση σπιτιών και 
αγροτικών εγκαταστάσεων. Είναι θέµα πολιτικής απόφασης να ξεκινήσουν µελέτες για µια τόσο 
καθαρή και ανεπηρέαστη από τις καιρικές συνθήκες και την εναλλαγή ηµέρας-νύχτας ροή ενέργειας.  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: ΕΝΑΣ ΜΥΘΟΣ;  

Στις ενεργειακές πρώτες ύλες βέβαια κατατάσσονται και τα πετρέλαια, για τα οποία τον τελευταίο 
καιρό έχουν γραφτεί πολλά, τα περισσότερα όµως χρήζουν διερεύνησης για το αν πρόκειται για 
επίσηµες ανακοινώσεις φορέων και εταιρειών του κλάδου ή ανήκουν στο είδος που λέγεται από παλιά 

Η επιφανειακή εκδήλωση της ύπαρξης 
γεωθερµικού δυναµικού στην πηγή Θερµοπυλών 
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«παραµύθι». Σε σχέση µε γειτονικές χώρες, ο αριθµός των γεωτρήσεων για τον εντοπισµό 
υδρογονανθράκων στη χώρα µας είναι µικρός. Σε γενικές γραµµές, κάποιο µυθικών διαστάσεων 
κοίτασµα δεν έχει εντοπιστεί από τους επαγγελµατίες του χώρου. Αν συγκρίνουµε το κοίτασµα της 
Θάσου µε αυτά του Ιράκ, π.χ., το πετρέλαιο που βγάλαµε ως τώρα, στα τόσα χρόνια αντλήσεων, 
ισοδυναµεί µε την παραγωγή ενός-δύο µηνών του Ιράκ. Σε διάφορες περιοχές της χώρας µας, στην 
ξηρά ή στη θάλασσα, υπάρχουν ενδείξεις παρουσίας υδρογονανθράκων και θετικά γεωλογικά στοιχεία 
για τον σχηµατισµό και την παγίδευσή τους, αλλά ως τώρα το µόνο χειροπιαστό στοιχείο είναι το 
κοίτασµα της Θάσου. Πολλές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας θεωρούνται «πετρελαιοπιθανές». Στη 
∆υτική Ελλάδα υπάρχουν διαφυγές αερίων, πετρελαίου και πίσσας σε µια εκτεταµένη ζώνη που 
αρχίζει από τους Φιλιάτες Θεσπρωτίας, περνά από το Αιτωλικό, το Κατάκολο, την Κυλλήνη, τη 
Ζάκυνθο και καταλήγει στο Βρωµονέρι στα Φιλιατρά. Είναι µια περιοχή που φιλοξενεί πετρώµατα 
βιογενούς προέλευσης που σχετίζονται µε τη δηµιουργία, τη µετανάστευση και τον εγκλωβισµό 
υδρογονανθράκων. Είναι µια καλή περιοχή για συνέχιση των παλαιότερων ερευνών και για έναρξη 
νέων εργασιών. Τελευταία γίνεται πολύς θόρυβος µε την ανακάλυψη κοιτασµάτων ή την πιθανή 
ανάπτυξη κοιτασµάτων αερίου και πετρελαίου σε λεκάνες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Πολλοί οι 
ενδιαφερόµενοι και ίσως σύντοµα να µάθουµε την πραγµατική διάσταση όλων αυτών των 
δηµοσιεύσεων-ανακοινώσεων, οι οποίες µερικές φορές είναι αλληλοσυγκρουόµενες. 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 1' 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Κηλίδες πετρελαίου επιπλέουν πάνω στο νερό, στην πηγή Ηροδότου στη Ζάκυνθο 

Ενεργειακές πρώτες ύλες: Γαιάνθρακες (τύρφη, λιγνίτης, λιθάνθρακας, ανθρακίτης), 
υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πετρελαιοσχιστόλιθοι - άµµοι), ραδιενεργά 
µεταλλεύµατα, γεωθερµικά ρευστά, υδατοπτώσεις.  

Κοιτάσµατα: Συγκεντρώσεις ενεργειακών πρώτων υλών κατάλληλες για άµεση βιοµηχανική 
εκµετάλλευση.  
Εµφανίσεις: Συγκεντρώσεις µικρής συγκριτικά ποσότητας ή κακής ποιότητας ενεργειακών πρώτων 
υλών.  
Γαιάνθρακες: Οι πλούσιες σε άνθρακα ύλες που σχηµατίζονται από τη µετατροπή φυτικών υλών 
ύστερα από χηµικές και φυσικές διαδικασίες που συνέβησαν εκατοµµύρια χρόνια πριν σε αβαθή έλη ή 
λιµνοθάλασσες της εποχής εκείνης. Κατά τη µετατροπή τα φυτικά λείψανα εµπλουτίζονται σε 
οργανικό άνθρακα, ενώ αντίστοιχα ελαττώνεται το ποσοστό οξυγόνου και υδρογόνου. Αυτό 
ονοµάζεται ενανθράκωση. Ανάλογα µε τον βαθµό ενανθράκωσης οι γαιάνθρακες υποδιαιρούνται σε:  
 
-  Γραφίτη: Με 99%-100% άνθρακα.  

- Ανθρακίτη: Με 93%-95% άνθρακα.  

-  Λιθάνθρακα: Με 75%-93% άνθρακα. Είναι µια καλή µορφή άνθρακα που περιέχει πολύ λίγη 
υγρασία και έχει µεγάλη θερµαντική ικανότητα (9.000 cal/gr).  

-  Λιγνίτη: Με 65%-80% άνθρακα. Είναι ό,τι διαθέτουµε πιο πολύ στην Ελλάδα, µε 55% µέση 
υγρασία και θερµαντική ικανότητα που ποικίλλει (από 1.000 cal/gr ως 5.000 cal/gr).  

-  Τύρφη: Με 55%-60% άνθρακα. Ο νεότερος άνθρακας που προήλθε από τη σήψη µικρών υδρόβιων 
φυτών µε υγρασία 65% ή και περισσότερο και θερµαντική ικανότητα µικρότερη από 1.500 cal/gr.   

 
ΤΟ ΒΗΜΑ, 2/5/2011 
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Ένα κλικ µακριά οι συναλλαγές µε τις δηµόσιες υπηρεσίες 

Κατέθεσε το νοµοσχέδιο για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ο Γιάννης Ραγκούσης 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΟΥΤΟΥΣΗ 

 
Με ένα... κλικ από τον υπολογιστή τους θα µπορούν οι πολίτες να 
παραλαµβάνουν πιστοποιητικά, να ολοκληρώνουν συναλλαγές µε 
δηµόσιες υπηρεσίες, ακόµη και να πληρώνουν οφειλές.  

 Το πράσινο φως για ηλεκτρονικές συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο θα δοθεί 
µε την ψήφιση του νοµοσχεδίου για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, 
το οποίο κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Γιάννης Ραγκούσης.  

 
Τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί το συγκεκριµένο 
χρονοδιάγραµµα για την εφαρµογή των νέων διαδικασιών. 
Προκειµένου να µπορέσουν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών οι πολίτες ή τα ΝΠΙ∆ πρέπει να ταυτοποιηθούν, δηλαδή να 
εγγραφούν στην Κεντρική ∆ιαδικτυακή Πύλη του ∆ηµοσίου ή σε 
άλλες πύλες που διαθέτουν οι επιµέρους φορείς.  

 
Κατά την αρχική εγγραφή, ο πολίτης πρέπει να προσκοµίσει ή αποστείλει υπογεγραµµένα στην 
αρµόδια αρχή εγγραφής που θα οριστεί τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ταυτότητά του.  Τα 
στοιχεία αυτά για τους έλληνες πολίτες και τους πολίτες χωρών της Ε.Ε. αποδεικνύονται από την 
ταυτότητα ήτο διαβατήριο, ενώ για αλλοδαπούς εκτός Ε.Ε., από το διαβατήριο ή έγγραφο βάσει του 
οποίου επετράπη η είσοδός τους στη χώρα, ή έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρµόδιες ελληνικές 
αρχές.  

 
Με την εγγραφή θα χορηγούνται σε κάθε πολίτη συγκεκριµένα «αναγνωριστικά» και 
«διαπιστευτήρια» από κάθε φορέα, τα οποία θα χρησιµοποιεί προκειµένου να µπορεί να 
συναλλάσσεται ηλεκτρονικά µε αυτόν. Συγκεκριµένα, θα µπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά αιτήσεις, 
δηλώσεις, βεβαιώσεις, νοµιµοποιητικά έγγραφα, δικαιολογητικά, καθώς και προσφορές για συµµετοχή 
σε δηµόσιους διαγωνισµούς. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα έχουν την ίδια νοµική και αποδεικτική ισχύ µε 
εκείνα που φέρουν ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, ενώ αντίγραφα ηλεκτρονικών εγγράφων που 
τηρούνται σε κάποιο φορέα δεν χρειάζονται πλέον επικύρωση.  

 
«Θα δώσει τη δυνατότητα στον πολίτη να παίρνει ηλεκτρονικά από το σπίτι του, από τον υπολογιστή 
του µία σειρά από υπηρεσίες για τις οποίες σήµερα, στην καλύτερη περίπτωση, πρέπει να φύγει από 
το σπίτι του και να πάει στα ΚΕΠ», δήλωσε ο υπουργός. Επίσης, ανέφερε πως αρχικά το σύστηµα θα 
λειτουργήσει για την έκδοση πιστοποιητικών όπως γέννησης, οικογενειακής κατάστασης, ποινικού 
µητρώου και σταδιακά θα επεκταθεί.  

 
Παράλληλα, οι πολίτες θα µπορούν να κάνουν και ηλεκτρονικές πληρωµές ή να εισπράττουν οφειλές 
από φορείς του ∆ηµοσίου. Ετσι, θα γίνεται η καταβολή ειδικών φόρων, παραβόλων, τελών, ενσήµων, 
χαρτοσήµων, προστίµων και άλλων οικονοµικών οφειλών πολιτών ή ΝΠΙ∆, µε χρέωση τραπεζικών 
τους λογαριασµών ή καρτών πληρωµής που έχουν εκδοθεί στο όνοµά τους. Η ηλεκτρονική πληρωµή 
θα γίνεται είτε άµεσα από τους ίδιους τους πολίτες είτε µέσω των ΚΕΠ και των ΕΛΤΑ. 
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Πληρωµές και εισπράξεις  
 
Ο πολίτης θα απαιτείται να δώσει συγκεκριµένες πληροφορίες όπως π.χ. κωδικό υποχρέωσης που 
αντιστοιχεί στην οφειλή. Αντιστοίχως, µέσω πίστωσης λογαριασµών πολιτών µπορεί να 
καταβάλλονται οφειλές των φορέων του ∆ηµοσίου προς αυτούς. 

 
 
Νέο ωράριο εργασίας και ενιαίο µισθολόγιο 
 
ΕΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ και νέο ωράριο εργασίας θα ισχύσουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους, ενώ 
στόχοςείναι έως το 2013 να υπηρετούν 200.000 λιγότεροι στο ∆ηµόσιο σε σχέση µε το 2009. Το 
καλοκαίρι θα ψηφιστεί το ενιαίο µισθολόγιο όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης 
Ραγκούσης, ο οποίος προανήγγειλε την εφαρµογή του και για τους εργαζοµένους στις ∆ΕΚΟ.  Εκτός 
από την άρση των µισθολογικών ανισοτήτων ανάµεσα στους φορείς του ∆ηµοσίου, ο Γιάννης 
Ραγκούσης δεν απέκλεισε το ενδεχόµενο να καθοριστεί κατώτατο και ανώτατο όριο αµοιβών.  
 
Όσον αφορά τον περιορισµό του µισθολογικού κόστους στο ∆ηµόσιο, ο υπουργός υποστήριξε πως θα 
επιτευχθεί µε την αποχώρηση των 200.000 υπαλλήλων µέσω της τήρησης του κανόνα «µία 
πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις», την κατάργηση των Stage και τη µείωση του αριθµού των 
συµβασιούχων.  
 
Εκτίµησε µάλιστα ότι το 2011 οι προσλήψεις θα είναι λιγότερες από τις 10.600 που είναι το 
επιτρεπόµενο όριο βάσει της αναλογίας «ένα προς πέντε», δεδοµένου πως µέχρι στιγµής έχουν 
εγκριθεί περίπου 1.100 προσλήψεις.  
 
Αµεσα προωθείται και η επέκταση του ωραρίου απασχόλησης των δηµοσίων υπαλλήλων από 37½ 
ώρες την εβδοµάδα, που ισχύει σήµερα,σε 40 ώρες. 
 
«Είναι σαν να προσλαµβάνουµε 45.000 υπαλλήλους µε το να αυξήσουµε µισή ώρα την ηµέρα το 
ωράριο κάθε δηµοσίου υπαλλήλου», τόνισε ο κ. Ραγκούσης στο Mega. Από το φθινόπωρο αναµένεται 
εξάλλου να τεθεί σε εφαρµογή και η απογευµατινή λειτουργία ορισµένων δηµοσίων υπηρεσιών 
αιχµής. Σύµφωνα µε τον υπουργό, η σκέψη είναι να παραµένουν ανοιχτές τα απογεύµατα της 
∆ευτέρας και της Τετάρτης και να περιοριστούν οι ώρες απασχόλησης την Παρασκευή καθώς από 
κάποια ώρα και µετά παρατηρείται περιορισµένη ζήτηση. 
 
 

ΤΑ ΝΕΑ, Πέμπτη 28 Απριλίου 2011 
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΟΛΛΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΜΥΟ-
ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 
Η εργονοµία και η εµβιοµηχανική αποτελούν αντικείµενα µείζονος κοινωνικής αλλά και 

οικονοµικής σηµασίας. Οι αλλαγές στον δυτικό τρόπο ζωής µε την σηµαντική αύξηση του 
προσδόκιµου ζωής και την επακόλουθη "γήρανση"  του πληθυσµού, αλλά και την στροφή σε 
περισσότερο "καθιστικές" εργασίες  είχε σαν αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση του κόστους 
αποκατάστασης µυο-σκελετικών τραυµατισµών και παθήσεων. Η αύξηση αυτή κατέστησε επιτακτική 
την απάντηση θεµελιωδών ερωτηµάτων που αφορούν στους µηχανισµούς πρόκλησης τραυµατισµών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η κατακόρυφη αύξηση των τραυµατισµών λόγω υπερβολικής 
χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και συγκεκριµένα του ποντικιού. Παρά το γεγονός ότι οι 
τραυµατισµοί αυτοί έχουν αποκτήσει το χαρακτήρα επιδηµίας, τα ακριβή αίτια που τους προκαλούν 
παραµένουν άγνωστα µε αποτέλεσµα να είναι εξαιρετικά δύσκολο να διατυπωθούν σαφείς οδηγίες για 
την πρόληψη και την αντιµετώπιση τους. 

Η έρευνα της ανθρώπινης κίνησης µέχρι σχετικά πρόσφατα βασιζόταν αποκλειστικά σε µεθόδους 
παρατήρησης και πειραµατισµού. Παρόλα αυτά σήµερα αποτελεί κοινό τόπο ότι το πείραµα µόνο του 
δεν αρκεί για τη βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώµατος.     

Πολύ σηµαντική βοήθεια στην προσπάθεια για κατανόηση της εµβιοµηχανικής του ανθρωπίνου 
σώµατος µπορεί να προσφέρει η σχεδίαση και επικύρωση αριθµητικών µοντέλων εµβιοµηχανικών 
συστηµάτων και η αξιοποίησή τους για την υλοποίηση λεπτοµερών µελετών πάνω στη συµπεριφορά 
τους. Η ανάπτυξη των µοντέλων αυτών απαιτούν την σύµπραξη και συνεργασία µηχανικών, 
µαθηµατικών και ιατρών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα µιας τέτοιας σύµπραξης αποτελεί η ανάπτυξη του λογισµικού µυο-
σκελετικής προσοµοίωσης AnyBody από το τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών του University of 
Aalborg. Η ανάπτυξη του λογισµικού αυτού ξεκίνησε στα πλαίσια µιας προσπάθειας για τη 
βελτιστοποίηση της σχεδίασης αγωνιστικών ποδηλάτων. Συγκεκριµένα, στην προσπάθεια για την 
εύρεση της χρυσής τοµής µεταξύ στιβαρότητας και βάρους του ποδηλάτου οι ερευνητές του 
Πανεπιστηµίου του Άαλµπορκγ κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το τέλειο ποδήλατο, το οποίο διαφέρει 
από αθλητή σε αθλητή, είναι αυτό που προκαλεί τη βέλτιστη ενεργοποίηση των µυών και όχι 
απαραίτητα αυτό που είναι όσο το δυνατόν ποιο στιβαρό και ταυτόχρονα όσο το δυνατόν 
ελαφρύτερο. 

Το λογισµικό αυτό αποτελεί σήµερα ένα σηµαντικό εργαλείο για την ανάλυση µυο-σκελετικών 
συστηµάτων. Συγκεκριµένα, είναι σε θέση να προβλέψει τις δυνάµεις που θα ασκήσουν οι µύες και τα 
φορτία που θα δεχθούν οι αρθρώσεις ενός συγκεκριµένου ατόµου όταν αυτό εκτελέσει µια 
συγκεκριµένη κίνηση. Όπως εύκολα µπορεί να αντιληφθεί κανείς ένα τέτοιο λογισµικό, µε την 
προϋπόθεση φυσικά ότι προσφέρει αξιόπιστες προβλέψεις, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά σε πολλούς 
τοµείς εφαρµοσµένης και βασικής έρευνας. Συγκεκριµένα µέχρι σήµερα έχει βρει εφαρµογή στους 
παρακάτω τοµείς: 

1. Εργονοµία. Σχεδίαση εργονοµικών προϊόντων και βελτίωση εργονοµίας χώρων εργασίας. 

2. Ορθοπαιδική. Σχεδίαση νέων ορθοπαιδικών εργαλείων και εµφυτευµάτων για την 
αποκατάσταση διαφόρων παθήσεων. 

3. Αθλητισµός. Βελτίωση αθλητικού εξοπλισµού και τεχνικών. 

 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα εφαρµογής της µεθόδου της µυο-σκελετικής προσοµοίωσης 
παρουσιάζεται παρακάτω. Στην Εικόνα 1 φαίνεται το µυο-σκελετικό αριθµητικό µοντέλο ατόµου µε 
αναπηρία το οποίο προωθεί αναπηρικό αµαξίδιο. Το µοντέλο αυτό επιτρέπει τον υπολογισµό των 
µυϊκών δράσεων αλλά και των φορτίων που δέχονται οι αρθρώσεις κατά τη διάρκεια της κίνησης 
προώθησης του αµαξιδίου. Ενδεικτικά στην Εικόνα 2 φαίνεται η µυϊκή ενεργοποίηση (δηλ. ο λόγος 
της δύναµης που ασκεί ένας µυς προς τη µέγιστη δύναµη που αυτός µπορεί να ασκήσει) του 
δικεφάλου µυός του δεξιού χεριού κατά την επιβολή µιας πλήρους περιστροφής του τροχού του 
αµαξιδίου συναρτήσει του χρόνου. Ένα τέτοιο µοντέλο µπορεί να αξιοποιηθεί για τη διερεύνηση του 
πόσο καταπονείται το άτοµο µε αναπηρία προκειµένου να προωθήσει το αµαξίδιο, καθώς και για τη 
βελτιστοποίηση του σχεδίου του αµαξιδίου ώστε η προώθησή του να µπορεί να γίνει µε όσο το 
δυνατόν µικρότερο κόπο.  
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Εικόνα 1. Αριθµητικό µοντέλο µυο-σκελετικής προσοµοίωσης για τη βελτιστοποίηση του σχεδίου 
αναπηρικού αµαξιδίου.  
 
 
  

 
Εικόνα 2. Η µυϊκή ενεργοποίηση των δύο κεφαλών του δικεφάλου µυός του δεξιού χεριού κατά τη 
διάρκεια της επιβολής µιας πλήρους περιστροφής του τροχού του αµαξιδίου. 
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