
…θα έχουν οι ανά τον κόσµο µας πολίτες, στο
κοντινό µέλλον, κατά τις προβλέψεις της Υπηρε-
σίας Τηλεπικοινωνιών του ΟΗΕ. «Οδεύουµε προς
µια εποχή πανταχού παρουσίας, όπου οι
“χρήστες” του ∆ιαδικτύου θα ανέρχονται
σε δισεκατοµµύρια και οι άνθρωποι ίσως
γίνουν µειονότητα ως παραγωγοί και δέ-
κτες της [ηλεκτρονικής] κυκλοφορίας»
γράφει η ∆ιεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών,
σε έκθεση µε το χαρακτηριστικό τίτλο
«∆ιαδίκτυο των Πραγµάτων».
Σύντοµα, έξυπνα ψυγεία θα επικοινω-

νούν µε τα σούπερ µάρκετ για να παραγ-
γείλουν φαγητά που εξαντλήθηκαν, το κι-
νητό τηλέφωνο θα συνδέεται στο Ιnternet
για να χρησιµοποιείται ως πιστωτική κάρ-
τα, οχήµατα θα ενηµερώνονται αυτόµατα
για τη θέση τους µέσω ειδικών δικτύων.
Νέοι αισθητήρες σε δικτυωµένες ηλεκτρονικές
συσκευές µπορούν να «συλλέγουν δεδοµένα α-
πό το περιβάλλον, να αντιλαµβάνονται το γενικό

πλαίσιο, να εξανθρωπίζουν την τεχνολογία συ-
µπληρώνοντας, και σε ορισµένες περιπτώσεις υ-
ποκαθιστώντας, τις ανθρώπινες αισθήσεις» σχο-

λιάζει στο Γαλλικό Πρακτορείο η Λάρα  Σριβάστα-
βα, µέλος της συγγραφικής οµάδας της έκθεσης.
Ήταν µια από τις πολλές που παρουσιάστηκε

στη δεύτερη Παγκόσµια ∆ιάσκεψη για την Κοινω-
νία της Πληροφορίας, στην Τυνησία, που ως στό-
χο είχε το κλείσιµο του ψηφιακού χάσµατος που

παρατηρείται σήµερα µεταξύ χωρών του
πλανήτη µας.
Στη διάρκεια της διάσκεψης, ο καθηγη-

τής του ΜΙΤ Νίκολας  Νεγκρεπόντε παρου-
σίασε ένα έξυπνο πόµολο εξώπορτας, το
οποίο υπογράφει στον ταχυδρόµο για την
παραλαβή φακέλων και αναγνωρίζει τους
ενοίκους του σπιτιού, ώστε να ανοίξει αυτό-
µατα την πόρτα, αν τους δει να έρχονται µε
τα χέρια γεµάτα ψώνια!!!
Τις ίδιες ηµέρες, στις πολυπληθείς χώ-

ρες της Κίνας και της Ινδίας συνεχίστηκε η
επίδειξη φθηνών ΡC (ως 100 δολάρια τιµή
απόκτησης), µε ικανότητα άµεσης σύνδε-
σης στο ∆ιαδίκτυο, στα οποία έχουν ήδη

στραφεί οι παραγωγοί hardware ανά τον κόσµο (η
φωτογραφία από τέτοια παρουσίαση στο Χονγκ
Κονγκ).
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Πανταχού παρουσία…

ΚΕΙΜΕΝΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΑΡΑΛΗΣ

Ένα στα τρία…
…αυτοκίνητα ρυπαίνει υπερβολικά το περιβάλ-

λον, ανακοίνωσε ο υφυπουργός ΠΕΧΩ∆Ε Σταύ-
ρος  Καλογιάννης,  επικαλούµενος τις µετρήσεις
που πραγµατοποίησαν οι κινητές µονάδες της
Υπηρεσίας Περιβάλλοντος από τις αρχές του
χρόνου ως τον Σεπτέµβριο (πάνω από τα όρια
1.788 περιπτώσεις επί συνόλου 6.872 ελέγχων).
Στην ποιότητα των καυσίµων, στους κατεστραµ-

µένους καταλύτες και φυσικά στην κακή (ή και
σχεδόν ανύπαρκτη) συντήρηση των οχηµάτων, θα
πρέπει να αποδοθούν τα αποτελέσµατα των ε-
λέγχων, που αποτελούν και κοινό τόπο για τους
κατοίκους των µεγάλων αστικών κέντρων, που…

…όπως διαπιστώθηκε από ελέγχους ή αυτο-
ψίες έρχονται να προστεθούν στις άλλες πηγές

ρύπανσης πάνω από τα
όρια, όπως: µια στις τέσ-
σερις βιοµηχανίες και έ-
να στα τέσσερα αρτο-
ποιεία, ένας στους πέντε
καυστήρες ξενοδοχείων
και νοσοκοµείων.
Αντίθετα, το κακό µε

τις κεντρικές θερµάν-
σεις έχει περιοριστεί
στο 15% ως προς τις εκ-
ποµπές του διοξειδίου
του άνθρακα.

Το τίµηµα…
…της ανάπτυξης (της δεδοµένης και εν γένει

στρεβλής που ακολουθείται διεθνώς) είναι η συ-
νεχώς αυξανόµενη ατµοσφαιρική ρύπανση, που
πληθαίνει τις φωτογραφίες (όπως η παραπλεύ-
ρως δηµοσιευόµενη) που µας φθάνουν απ’ όλα
τα µήκη και τα πλάτη του πλανήτη (εν προκειµέ-
νω από το Χονγκ Κονγκ). 

Χαρακτηριστική και αρκούντως εύγλωττη η
ρήση του αείµνηστου Αντώνη  Τρίτση  που ανασύ-
ρουµε από τη µνήµη µας: «Αν βάλω σταθµούς
µέτρησης της ρύπανσης σε ορισµένες περιοχές
της πρωτεύουσας, θα ανατρέψω ιδέες και… τιµές
ακινήτων µέσα σε λίγες ηµέρες» έλεγε κοιτά-
ζοντας προς τα βόρεια προάστια.



Στο Λονδίνο…

Οι Σ∆ΙΤ…

Ο άνεµος…

…στο προσκήνιο, αφενός µε την Ηµερίδα
που οργανώνει το ΤΕΕ (8  ∆εκεµβρίου),  αφε-
τέρου µε τη µελέτη του Ινστιτούτου Οικονο-
µίας Κατασκευών (ΙΟΚ) τα βασικά σηµεία της
οποίας δόθηκαν στη δηµοσιότητα την περα-
σµένη εβδοµάδα.
Όπως σηµειώνεται στην ανακοίνωση του

ΙΟΚ «διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα η αγο-
ρά των Σ∆ΙΤ παρουσιάζει θετικές προοπτι-
κές, οι οποίες ωστόσο συνοδεύονται και από
αρκετές ιδιοµορφίες σε σχέση µε άλλες χώ-
ρες. Η κοινή γνώµη της χώρας είναι “εθισµέ-
νη” στην έννοια “αντιπαροχή” και ενδεχοµέ-
νως η εξάπλωση των Σ∆ΙΤ και η δηµιουργία
νέων αναπτυξιακών δεδοµένων µπορεί να έ-
χουν αυξηµένη κοινωνική αποδοχή, αφού θα
καλύψουν πάγια προβλήµατα των τοπικών
κοινωνιών (ευµάρεια, θέσεις εργασίας, κλπ.)». 
Μάλιστα, η έρευνα αυτή καταγράφει µια

σειρά από ιδέες εφαρµογής του θεσµού των
Σ∆ΙΤ είτε σε ανταποδοτικά έργα ή έργα ευ-
ρύτερου κοινωνικού χαρακτήρα, είτε σε έρ-
γα αναπτυξιακά ή προστιθέµενης αξίας.
Το ζήτηµα, ωστόσο, όπως έχει τονίσει το

ΤΕΕ είναι ένα: µε τεχνικές υπηρεσίες που α-
παξιώνονται και απο-στελεχώνονται, ποιος
θα διασφαλίσει την εφαρµογή και παρακο-
λούθηση των Σ∆ΙΤ;
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…διαφηµίζαµε τον ελληνικό τουρι-
σµό, τις ίδιες ηµέρες που στην Αθήνα
συζητούσαµε για το κλείσιµο των «Ο-
λυµπιακών Αερογραµµών», που εκ
των πραγµάτων είναι ένας από τους
βασικούς µεταφορείς των τουριστών
από και προς το εξωτερικό, κυρίως στο
εσωτερικό της χώρας. Ανακολουθίες ή
απλώς παράδοξες συµπτώσεις;

…µας δίνει υδρογόνο και το υδρογόνο την
ελπίδα να αντιµετωπιστούν στο µέλλον προ-
βλήµατα ενέργειας και ρύπανσης της ατµό-
σφαιρας.
Η πρώτη και πρωτοποριακή -ερευνητική- µο-

νάδα αιολικής ενέργειας, η οποία παράγει υ-
δρογόνο, σε ευρωπαϊκό χώρο, εγκαινιάστηκε
πριν λίγες ηµέρες στο Ενεργειακό Πάρκο της
Κερατέας. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγει η
ανεµογεννήτρια χρησιµοποιείται για την ηλε-
κτρόλυση νερού, από την οποία προκύπτει αέ-
ριο οξυγόνο και υδρογόνο. Το οξυγόνο απελευ-
θερώνεται, ενώ το υδρογόνο αποθηκεύεται για
να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο στις κυψέλες υ-
δρογόνου που θα κινούν τα µελλοντικά οχήµα-
τα.
Στην υλοποίηση του έργου, που χρηµατοδο-

τήθηκε στο πλαίσιο του 5ου Προγράµµατος
Πλαισίου για την Έρευνα και είναι συνολικού
προϋπολογισµού 5,4 εκατοµµυρίων ευρώ, συµ-

µετέχουν 14 ερευνητικοί ευρωπαϊκοί φορείς α-
πό την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερµανία, την Ι-
σπανία, την Πορτογαλία. Από ελληνικής πλευ-
ράς συµµετέχει το Κέντρο Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), το οποίο υπάγεται στο
ΥΠΑΝ και διαθέτει το αιολικό πάρκο στην Κε-
ρατέα, και η εταιρεία «Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ».
Το υδρογόνο προβλέπεται στο µέλλον να υ-

ποκαταστήσει τα υγρά και αέρια καύσιµα στη
θέρµανση και τις µεταφορές, καθώς εµφανίζει
πολύ σηµαντικά πλεονεκτήµατα (υψηλή ενερ-
γειακή πυκνότητα ανά µονάδα βάρους, η καύση
του δεν εκλύει ρύπους παρά µόνο υδρατµούς,
µπορεί να παραχθεί από πλήθος πρωτογενών
ενεργειακών πηγών). Όταν, µάλιστα, παράγεται
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας συµβάλλει
όχι µόνο στην προστασία του περιβάλλοντος

αλλά και στην απεξάρτη-
ση της χώρας από εισα-
γόµενα καύσιµα.
Η ολοκλήρωση του ε-

ρευνητικού προγράµµα-
τος θα προσφέρει µια α-
ξιόλογη εναλλακτική πρό-
ταση για την επίλυση του
ενεργειακού προβλήµα-
τος των µη-διασυνδεδεµέ-
νων νησιών, εκτιµά το υ-
πουργείο Ανάπτυξης.
Πάντως, ο υπουργός

∆ηµήτρης  Σιούφας, απέ-
δειξε την πρακτική σηµα-
σία της συγκεκριµένης ε-

ρευνητικής µονάδας, οδηγώντας ένα αυτοκίνη-
το του Πάρκου, που χρησιµοποιεί το παραγόµε-
νο σ’ αυτή υδρογόνο.
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