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Συντακτική Επιτροπή

Αγαπητοί αναγνώστες,
Το τρίτο τεύχος του περιοδικού μας για
το ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010 που διαβάζετε σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή,
περιλαμβάνει θέματα που εντάσσονται
στην εκπαίδευση, στην έρευνα και την καινοτομία, και κλείνει με ενδιαφέρουσα ειδησεογραφία και με απόψεις - σχόλια κρίσεις.
Παρουσιάζονται το νέο «μεταπτυχιακό
πρόγραμμα στη Λογιστική & Ελεγκτική»
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, το
πρόγραμμα της ΣΕΥΠ στα πλαίσια του
Leonardo da Vinci για την «για την ανάπτυξη σχέσης βοήθειας με πληθυσμιακές
ομάδες σε εγκατάλειψη» και οι «εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του
Φωτοβολταϊκού Πάρκου του Ιδρύματος».
Στην ενότητα της έρευνας, υπάρχουν ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τα επιτεύγματα του ΤΕΙ Κρήτης της τελευταίας
δεκαπενταετίας στην έρευνα και την καινοτομία, καθώς και πληροφορίες για τις ερευνητικές ομάδες που δραστηριοποιούνται
στο Ίδρυμα.
Περιλαμβάνεται επίσης μελέτη που
αφορά στο «ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη και στις κλιματικές αλλαγές» και οι τελευταίες δράσεις του ερευνητικού προγράμματος HiPER- πυρηνική σύντηξη με
laser – με σημαντικότερη την παρουσίαση
από το ΤΕΙ Κρήτης στην αρμόδια Επιτροπή
Έρευνας της Βουλής. Τέλος, μπορείτε να
ενημερωθείτε για θέματα καινοτομίας, τα
οποία αναφέρονται στην «τρισδιάστατη τηλεόραση 3D-TV» και στη «βελτιστοποίηση
Δικτύων Τεχνολογίας DVB-S2».
Συντακτική Επιτροπή

Ανατρέχοντας στην ειδησεογραφία, θα
βρείτε τα τελευταία νέα για ορκωμοσία και
νέους πτυχιούχους, για την έκθεση εικαστικών έργων, για τις εκδηλώσεις τις ημέρας
περιβάλλοντος, για τη Σύνοδο Προέδρων
για διεθνή συνέδρια, καθώς και τα πορίσματα Επιστημονικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης για το κόκκινο σκαθάρι που
αποτελεί απειλή για τα φοινικοειδή.
Ενδιαφέροντα θέματα περιλαμβάνει η
ενότητα «Σχόλια – Απόψεις – Κρίσεις». Η
τρέχουσα οικονομική κρίση καθιστά επίκαιρες τις σχετικές απόψεις συναδέλφων οι
οποίοι προτείνουν λύσεις με την «αξιοποίηση εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης» ή
με την «ποικιλομορφία ως σανίδα σωτηρίας για τις επιχειρήσεις». Με τίτλο «Χτίζοντας μνήμες στο μέλλον» παρουσιάζεται
μελέτη για αειφόρο ανάπτυξη με σύστημα
αδιάλειπτης παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος
στον Άη Στράτη, το φορτωμένο με μνήμες
μικρό νησί του ΒΑ Αιγαίου. Τέλος περιλαμβάνεται πρόταση για την «κατάργηση των εισακτέων εαρινού εξαμήνου ως άρση
κοινωνικής ανισότητας» και άρθρο για το
σκάκι.
Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι
προσδοκούμε να συνεισφέρετε με τις δικές
σας ιδέες ή να συμβάλετε με οποιονδήποτε
άλλο πρόσφορο τρόπο στις επόμενες εκδόσεις του περιοδικού μας.
Καλή ανάγνωση και καλές διακοπές.
Για τη Συντακτική Επιτροπή
Βασίλης Ζαχαρόπουλος, Καθηγητής
Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Κρήτης
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του Δρ. Θεόδωρου Σταματόπουλου

Από το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 λειτουργεί στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης, από το Τμήμα
Λογιστικής, της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο.), αυτοδύναμο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ),
εγκεκριμένο από το ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ
1919/Β/8-9-09 & 2222/Β/2-10-09), σύμφωνα με το ενιαίο για τα Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.) θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα
(νόμος 3685/08).
Το επίθετο αυτοδύναμο σημαίνει ότι τον
ακαδημαϊκό τίτλο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Λογιστική
και Ελεγκτική» (http://www.teicrete.gr
/msc-accaud/) τον απονέμει αποκλειστικά
το Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Αυτό συμβαίνει για πρώτη
φορά στο Ίδρυμα και είναι πράγματι σημαντική επιτυχία και αναγνώριση της προσπάθειας μας για συνεχή ακαδημαϊκή
πρόοδο.
• Γιατί μεταπτυχιακές σπουδές;
Δεν είναι μόνο ένας επιπλέον τίτλος, ο
οποίος βελτιώνει το βιογραφικό σημείωμα
του υποψηφίου στην αγορά εργασίας, και
επομένως τον κάνει περισσότερο ελκυστικό για πρόσληψη στη μελλοντική του
επιχείρηση ή οργανισμό.
Οι μεταπτυχιακές σπουδές δεν είναι
χρήσιμες μόνο για τους φοιτητές, γιατί
απλά δεν είναι μόνο αυτοί οι ωφελημένοι
από αυτές ή έστω οι μοναδικοί χρήστες
τους.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ) είναι,
ας μου επιτραπεί η έκφραση, η κύρια «εργατική δύναμη» της ακαδημαϊκής κοινό-

τητας (Τμήμα), μέσα στην οποία καλλιεργείται, με στόχο να προωθηθεί, η επιστημονική
έρευνα στα αντικείμενα του ΠΜΣ.
Οι διδάσκοντες και παράλληλα ερευνητές είναι η άλλη κρίσιμη συνιστώσα αυτής
της εργατικής δύναμης του υπόψη Τμήματος. Οι διδάσκοντες στα ΠΜΣ δεν είναι απλά
επιφορτισμένοι με τη μεταβίβαση της πλέον
σύγχρονης γνώσης στους ΜΦ, αλλά κυρίως
οφείλουν να τους εξοικειώσουν με τις ερευνητικές μεθόδους που είναι απαραίτητες για
να μπορούν να κάνουν και οι ίδιοι μόνοι
τους πρωτογενή η εφαρμοσμένη έρευνα
στα γνωστικά αντικείμενα του υπόψη ΠΜΣ.
Οι απαντήσεις σε ερωτήματα, που ξεκινούν με «γιατί», «πώς», «πότε», «πόσο»,
«από ποιους» κλπ. μπορούν συνολικά να
συνιστούν «νέα τεχνολογία» παραγωγής
αγαθών ή υπηρεσιών που ικανοποιούν τις
άπειρες ανθρώπινες ανάγκες με τη χρήση
των περιορισμένων παραγωγικών συντελεστών. Η νέα αυτή τεχνολογία θα είναι προτιμότερη από την προηγούμενη εφόσον έχει
μικρότερο κόστος είτε σε χρόνο είτε σε
χρήμα είτε επιβαρύνει λιγότερο το φυσικό
μας περιβάλλον, ενώ, σε κάθε περίπτωση,
πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική.
Ο τελικός στόχος της επιστημονικής
έρευνας, εξάλλου, είναι η βελτίωση των
συνθηκών όχι φυσικά μόνο της επιβίωσης
αλλά κυρίως της «ζωής» των ανθρώπων.
Έτσι, τα μεταπτυχιακά προγράμματα, με αυτούς τους υλοποιήσιμους στόχους, ωφελούν όχι μόνο το Ίδρυμα στο οποίο
αναπτύσσονται, αφού συμβάλλουν στην
επίτευξη του κύριου στόχου του που είναι η
παραγωγή «νέας» γνώσης, αλλά και την
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κοινωνία ως σύνολο, αφού οι απόφοιτοί
του είναι πλέον ικανοί να κινητοποιήσουν
αποτελεσματικότερα τους πόρους της για
τη βελτίωση της ζωής όλων.

εκπαίδευση

• Γιατί μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Ελεγκτική;
Καταρχάς, τα αντικείμενα της λογιστικής
και ελεγκτικής είναι τα μόνα των οικονομικών σχολών, που από μόνα τους συνιστούν επαγγέλματα, των οποίων η ζήτηση
συνεχώς αυξάνεται. Ειδικά στην Ελλάδα
όπου η οργάνωση της παραγωγής με την

γραφή της οικονομικής δραστηριότητας,
όσο και κυρίως οι αξιόπιστοι μηχανισμοί
εποπτείας και ελέγχου της ανθρώπινης συμπεριφοράς, στην οποία παρατηρείται η
τάση να τίθεται πάνω από το κοινωνικό το
ατομικό συμφέρον (moral hazard), δηλαδή
ακριβώς τα γνωστικά αντικείμενα της λογιστικής και ελεγκτικής, θα συνιστούν, τουλάχιστον
μεσοπρόθεσμα,
απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεσματικής λειτουργίας
επιχειρήσεων και οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό ή και παγκόσμιο επίπεδο.

ευρεία της έννοια είναι ακόμα σε πρώιμο
στάδιο, οι ανάγκες για Λογιστικά και Ελεγκτικά συστήματα είναι πολύ σημαντικές.
Αλλά και διεθνώς, μετά την χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε το 2007 και η
οποία οδηγεί σταδιακά σε ριζική αναδιάρθρωση όχι μόνο της παραγωγής αλλά κυρίως του τρόπου οργάνωσης και διάθεσής
της, δηλ. μετεξελίχθηκε σε παγκόσμια οικονομική κρίση του ισχύοντος συστήματος.
Στο διαμορφούμενο νέο αυτό περιβάλλον
τόσο η ακριβής, έγκαιρη και έγκυρη, κατα-

• Γιατί μεταπτυχιακές σπουδές στη Λογιστική και Ελεγκτική στην Ελλάδα;
Ένας λόγος αν και όχι ο κυριότερος, στην
περίπτωσή μας τουλάχιστον, είναι το θέμα
του χρηματικού κόστους των σπουδών.
Αυτές στο εξωτερικό είναι πολλαπλάσια δαπανηρές των αντίστοιχων στο εσωτερικό,
όταν η σύγκριση γίνεται αφενός στην ίδια
ποιότητα και μονάδα χρόνου (ακαδημαϊκό
εξάμηνο), και αφετέρου σε κοινό νόμισμα.
Εξάλλου, επιμέρους θέματα στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Ελε-
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γκτικής διαφέρουν από χώρα σε χώρα,
εξαιτίας των πολλών ιδιαιτεροτήτων στα
νομικά, φορολογικά και άλλα συστήματα
που υπάρχουν διεθνώς, αλλά ακόμα και
εντός της Ε.Ε. Έτσι, εάν κάποιος θέλει να
εργαστεί στην Ελλάδα ως λογιστής, οικονομικός διευθυντής, εσωτερικός ελεγκτής,
ορκωτός ελεγκτής λογιστής, φοροτεχνικός
και στις λοιπές ειδικότητες Λογιστικής και
Ελεγκτικής, είναι προτιμότερο να σπουδάσει εδώ. Εντούτοις, τα τελευταία χρόνια και
ειδικά στην τρέχουσα συγκυρία της οικονομικής κρίσης, υπάρχει έντονη κινητικότητα στην Ε.Ε. αλλά και διεθνώς, έτσι ώστε,
τουλάχιστον οι χώρες-μέλη των ενώσεων
να φροντίσουν για τη σύγκλιση των επιμέρους οικονομικών τους συστημάτων, με
προφανείς συνέπειες για τον παραπάνω
περιορισμό.

• Γιατί το ΠΜΣ «Λογιστική και Ελεγκτική»
στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης ;
Ας σημειωθεί καταρχάς, ότι το ίδιο περίπου πρόγραμμα σπουδών σε μεταπτυχιακό
επίπεδο στην Ελλάδα, γίνεται σήμερα μόνο
σε 2 άλλες περιπτώσεις από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Μακεδονίας, ενώ δεν
υπάρχει ανάλογο σε άλλο Τ.Ε.Ι.
Η διαφορά του ΠΜΣ μας από τα 2 άλλα
πανεπιστημιακά εντοπίζεται κυρίως στη
φύση και κατεύθυνση των σπουδών στα
Τ.Ε.Ι., όπου δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση
στις μεθόδους παραγωγής, δηλ. εδώ στην
τεχνολογία της παραγωγής υπηρεσιών Λογιστικής και Ελεγκτικής, αφού απαντάμε
ποιο συχνά στο ερώτημα «πως» αν και δεν
υστερούμε στο ερώτημα «γιατί». Ο τρόπος
που γίνεται αυτό, όπως θα εξηγήσουμε παρακάτω στο «Πρόγραμμα Σπουδών», είναι
ότι συνδυάζουμε την ακαδημαϊκή διδασκαλία-έρευνα με τις εμπεριστατωμένες πρακτικές εφαρμογές των έγκριτων
εμπειρογνωμόνων, πολύπειρων
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,
Δικαστών, και εν γένει υψηλόβαθμων στελεχών του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό στα γνωστικά αντικείμενα του ΠΜΣ
Λογιστική και Ελεγκτική.
Η μικρή αλλά κρίσιμη μάζα
διδασκόντων-ερευνητών του
Τμήματος Λογιστικής του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης, που μπορούν και έχουν
αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο
ΠΜΣ, έχει επιδείξει τέτοια αφοσίωση που προσέλκυσε διεθνώς
καταξιωμένους συναδέλφους
Α.Ε.Ι. ή πολύπειρους-έγκυρους
εμπειρογνώμονες, και όλοι μαζί
εργάζονται στην ανάπτυξη νέων
ερευνητικών εργαλείων, τα
οποία θα τεθούν σε κρίση από
τη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα, με σκοπό την αξιοποίησή
τους καταρχάς στις ανάγκες της
Κρήτης.
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γνώστης μπορεί να ενημερωθεί από την
ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://www.teicrete.gr/msc-accaud/.
Το υπόψη πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα
απαιτητικό δεδομένου ότι ένας από τους
στόχους του είναι να δώσει στους αποφοίτους του την επάρκεια για την εγγραφή τους
στα μητρώα των ορκωτών ελεγκτών λογιστών. Έτσι, η διδασκαλία δεν είναι η συνήθης των 30 ή 33 ακαδημαϊκών ωρών ανά
εξαμηνιαίο μάθημα (βλ. σχετικά στην ιστοσελίδα «Πρόγραμμα Μαθημάτων»). Για παράδειγμα, για τα 5 μαθήματα του Α’
εξαμήνου του 1ου κύκλου σπουδών (200910Ε) έγιναν 273 ώρες διδασκαλίας από 15

Α' Εξάμηνο:

(1) Λογιστική Ι, (2) Δίκαιο για Λογιστές και Ελεγκτές, (3) Στατιστικές και
Οικονομετρικές Μέθοδοι, (4) Χρηματοοικονομική Ανάλυση Ι, (5) Διοικητική Οικονομική.

Β' Εξάμηνο:

(1) Λογιστική ΙΙ, (2) Ελεγκτική Ι, (3) Λογιστικά Πρότυπα, (4) Χρηματοοικονομική Ανάλυση ΙΙ, (5) Μακροοικονομική και Διεθνής Χρημα- τοοικονομική Διοίκηση.

Γ' Εξάμηνο:

(1) Ειδικά Θέματα Λογιστικής, (2) Ελεγκτική ΙΙ, (3) Φορολογικά Θέματα,
(4) Εφαρμογές Πληροφορικής για Λογιστές και Ελεγκτές.

Δ' Εξάμηνο:

Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

προβλέπονται είτε από το νόμο είτε από τις
σχετικές αποφάσεις του Ιδρύματος ή του
Τμήματος.
Στα πρώτα τρία εξάμηνα, κάθε διετούς
κύκλου σπουδών, γίνεται η διδασκαλία και
εκπονούνται εργασίες σε κάθε ένα από τα
παρακάτω 14 μαθήματα, ενώ το 4ο εξάμηνο αφιερώνεται για τη συγγραφή και
υποστήριξη της διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας, στην οποία δίδεται ιδιαίτερη
βαρύτητα.
Ας σημειωθεί ότι αυτά τα 14 μαθήματα
περιλαμβάνουν 37 γνωστικά αντικείμενα ή
θεματικές ενότητες για τις οποίες ο ανα-

διδάσκοντες, δηλαδή περίπου 65,5%
(=273/165) επιπλέον διδακτικό έργο άλλων
συναφών ΠΜΣ.
Ακολουθώντας το ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, τα μαθήματα γίνονται κάθε Παρασκευή απόγευμα, Σάββατο
και Κυριακή πρωί, συνήθως για 18 ώρες
εβδομαδιαίως, εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου προστίθενται 2 ακόμα απογεύματα στην εβδομάδα.
Για τον 1ο κύκλο σπουδών υποβλήθηκαν 130 αιτήσεις στο πρόγραμμα, ενώ επελέγησαν τελικά, έκαναν εγγραφή και
φοιτούν 45 μεταπτυχιακοί φοιτητές (ΜΦ).
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εκπαίδευση

• Πρόγραμμα Σπουδών του «ΜΔΕ Λογιστική και Ελεγκτική», Τμήματος Λογιστικής, Σ.Δ.Ο., Τ.Ε.Ι. Κρήτης .
Πρόκειται για ΠΜΣ πλήρους φοίτησης
διετούς διάρκειας ή 4 ακαδημαϊκών εξαμήνων. Γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με τυπικά προσόντα, αφενός πτυχίο οικονομικών σχολών Ελληνικών ή ξένων Α.Ε.Ι.
(Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.), και αφετέρου
καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τα
κριτήρια (προπτυχιακή επίδοση, άλλοι τίτλοι σπουδών, συναφής επαγγελματική
εμπειρία, 2 συστατικές επιστολές και συνέντευξη) και η διαδικασία επιλογής δίνονται
στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ του Τμήματος
(http://www.teicrete.gr/msc-accaud/), και

*(

Αυτοί έχουν ήδη καταβάλει το ένα τέταρτο
των διδάκτρων (€ 1.750) για το Α’ εξάμηνο σπουδών τους. Τη διαχείριση του
ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου
3685/08 όπως ισχύει, έχει ο ΕΛΚΕ/Τ.Ε.Ι.
Κρήτης για τον οποίο γίνονται κρατήσεις
10% του προϋπολογισμού του ΠΜΣ. Επιπλέον 25% του προϋπολογισμού απορ-

με Ελληνικά Α.Ε.Ι. (Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.)
διδάσκοντες των οποίων έχουν ήδη αναλάβει μεταπτυχιακό έργο στο υπόψη ΠΜΣ,
ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη και συνεργασίες
με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα του
εξωτερικού.
Επιπλέον, το Τμήμα έχει ήδη υπογράψει
δύο συμβάσεις συνεργασίας με το Σώμα

ροφάται από το Ίδρυμα, σύμφωνα με τον
προαναφερθέντα νόμο, και σχετική απόφαση της Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης
του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (26-3-2010).

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος, το
εποπτικό συμβούλιο του οποίου παραχωρεί για διδακτικό επικουρικό έργο εμπειρογνώμονες που ζητά το Τμήμα.
Εξάλλου, στο πλαίσιο των κοινωνικών
παρεμβάσεων του Τμήματος στην Κρήτη,
έχουν επίσης υπογραφεί μνημόνια συνεργασίας με επαγγελματικούς και κοινωνικούς
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• Συνεργασίες του «ΠΜΣ Λογιστική και
Ελεγκτική», Τ.Ε.Ι. Κρήτης .
Το Τμήμα Λογιστικής ήδη συνεργάζεται
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φορείς του νησιού, συναφείς με τα αντικείμενα του ΠΜΣ. Στόχος των συνεργασιών
αυτών είναι η ανάλυση και επεξεργασία
προβλημάτων των υπόψη φορέων από το
ΠΜΣ, το οποίο ζητείται να δώσει την κατάλληλη επιστημονική απάντηση, στα συναφή με τα αντικείμενά του θέματα, για την
οικονομική τους ανάπτυξη.

εκπαίδευση

• Προοπτικές τ ου «ΠΜΣ Λογιστική και
Ελεγκτική», Τ.Ε.Ι. Κρήτης.
Καταρχάς, για τους αποφοίτους του
ΠΜΣ βασικές προοπτικές είναι:

τού Ελεγκτή-Λογιστή, είτε ως ελεύθεροι
επαγγελματίες, είτε ως στελέχη των αντίστοιχων εταιριών.
3. Να διδάξουν σε διάφορες βαθμίδες της
εκπαίδευσης θέματα που σχετίζονται με
τα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής
και Ελεγκτικής.
4. Να εργαστούν ως εμπειρογνώμονες σε
θέματα συναφή με τη Λογιστική και Ελεγκτική.
5. Να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο με βάση το οποίο θα
μπορούσαν να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα.

1. Υψηλού επιπέδου θέσεις εργασίας Λογιστικής ή Ελεγκτικής στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, του δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα και ανεξαρτήτως κλάδου παραγωγής.
2. Έχοντας την επάρκεια επιτυχίας στις επαγγελματικές εξετάσεις πιστοποίησης για
την εγγραφή τους στα μητρώα των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών θα μπορούν
να ασκήσουν το επάγγελμα του Ορκω-

Στη συνέχεια, οι προοπτικές ακαδημαϊκής ανέλιξης του Τμήματος Λογιστικής αναμένονται σημαντικές από το ΠΜΣ, τόσο ως
προς την παραγωγή εφαρμοσμένου ερευνητικού έργου, όσο και ως προς την προσέλκυση νέων επιστημόνων για την
κατάλληλη στελέχωσή του, ώστε να συνεχίσει την πρόοδο που ακολουθεί στην πορεία του.
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Πρόγράμμα Leonardo da Vinci

Μεταφορά καινοτομίας για την ανάπτυξη
σχέσης βοήθειας με πληθυσμιακές
ομάδες σε κατάσταση εγκατάλειψης
# " & .(

της Δρ. Βασιλικής Παττακού - Παρασύρη

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), αντιμετωπίζουν σήμερα μια σταθερή
αύξηση του αριθμού των ατόμων σε εγκατάλειψη, καταστάσεις που αφορούν όλες
τις ηλικιακές ομάδες, παιδιά, εφήβους και
ηλικιωμένους (10% του συνολικού αριθμού των παιδιών στην
Ε.Ε. και 8% των ηλικιωμένων ατόμων).
Συχνά στις διάφορες
χώρες της Ε.Ε. το προσωπικό που ασχολείται με αυτά τα άτομα
είναι αφενός ανεπαρκές σε αριθμό, αφετέρου αποτελείται εν
μέρει από εθελοντές
και εν μέρει από αμειβόμενα άτομα χωρίς
ουσιαστική
εξειδίκευση, στηριζόμενα
περισσότερο σε μια
εμπειρική ‘διαισθητική’ πρακτική, παρά
σε πραγματικές γνώσεις παρέμβασης. Aν
και οι ανάγκες είναι
κοινές για τις χώρες
της ΕΕ, τα πλαίσια
δράσης διαφέρουν
και οι αιτίες των καταστάσεων εγκατάλειψης είναι ποικίλες και
πολύπλοκες. Για να ανταποκριθεί κανείς σε
αυτές τις ανάγκες, πρέπει να εκπαιδεύσει με
πολύ εξειδικευμένο τρόπο τους επαγγελματίες που εμπλέκονται ήδη σε μια ‘σχέση
βοήθειας’ με αυτά τα άτομα, αλλά και να

αυξήσει τον αριθμό τους ευνοώντας την
πρόσβαση σε αυτά τα επαγγέλματα άλλων
ατόμων που αναζητούν εργασία. Για αυτό
το σκοπό υπάρχουν ήδη εργαλεία και προγράμματα κατάρτισης για τα επαγγέλματα
‘σχέσης βοήθειας’ (κοινωνικά επαγγέλματα),
τα οποία έχουν δημιουργηθεί στη Γαλλία,
Ιταλία,
Ρουμανία
μέσω ενός προηγούμενου προγράμματος
Leonardo da Vinci.
Ο ειδικός στόχος
του προγράμματος
Relais Plus, θα είναι η
μεταφορά αυτής της
γνώσης σε 3 νέες
χώρες (Σλοβενία, Λετονία, Ελλάδα), λαμβάνοντας υπόψη τις
ιδιαιτερότητες αυτών
των χωρών σε θέματα αντιμετώπισης
του κοινωνικού αποκλεισμού και ανάπτυξης μιας “σχέσης
βοήθειας”. Οι συνεργαζόμενοι
φορείς
είναι 8 από 7 διαφορετικές χώρες: 3 φορείς από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη
Ρουμανία ήδη συνεργάτες στο αρχικό πρόγραμμα και 5 νέοι φορείς (3 που θα επωφεληθούν της μεταφοράς καινοτομίας –
Ελλάδα, Σλοβενία, Λετονία -, 1 φορέας από
τη Ρουμανία και 1 συνεργάτης από τη Νορ-
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Τα αποτελέσματα θα είναι:
1. Εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης
στην κάθε χώρα και των αναγκών επαγγελματοποίησης των συμμετεχόντων σε
ανάλογες δράσεις ‘σχέσης βοήθειας’
στην Ελλάδα, στη Σλοβενία και στην
Λετονία.

2. Συγγραφή τριών ερευνητικών εκθέσεων.
3. Ευρωπαϊκή σύνθεση της υφιστάμενης
κατάστασης και της εκτίμησης των επαγγελματικών αναγκών παρέμβασης.
4. Τρία εγχειρίδια για την εκπαίδευση των
επαγγελματιών που εμπλέκονται σε
σχέση βοήθειας με άτομα σε εγκατάλειψη.
5. Βιβλίο με τους κώδικες των καλών πρακτικών.
6. Τρία προγράμματα εκπαίδευσης στη
‘σχέση βοήθειας’.
7. Πρόγραμμα εκπαίδευσης των εκπαιδευτών των επαγγελματιών που εμπλέκο-

νται στη ‘σχέση βοήθειας’ με ομάδες σε
κατάσταση εγκατάλειψης.
8. Οδηγός για την ασφαλή πρακτική της
σχέσης βοήθειας.
9. 8,9. Φιλμ DVD και CDrom: η σχέση
βοήθειας στην ΕΕ.
10. Δημιουργία ιστοσελίδας.
Το πρόγραμμα υλοποιείται από το
Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης.
Για τις ανάγκες του προγράμματος, έχει δημιουργηθεί μια ομάδα υποστήριξης και τρεις
ερευνητικές ομάδες (για τα παιδιά, τους εφήβους και τους ηλικιωμένους), αποτελούμενες από εκπαιδευτικούς του τμήματος,
επαγγελματίες του χώρου από αντίστοιχες
κοινωνικές υπηρεσίες της
πόλης και εκπροσώπους
φορέων του Ηρακλείου
σχετικών με το θέμα του
προγράμματος. Υπεύθυνη
του προγράμματος είναι η
Δρ. Παττακού Βασιλική,
Επίκουρη Καθηγήτρια του
Τμήματος, η οποία επίσης
συντονίζει την ομάδα
έρευνας για τους ηλικιωμένους σε εγκατάλειψη. Τα
άλλα δυο μέλη του Τμήματος που συμμετέχουν
ως κύριοι ερευνητές στο
πρόγραμμα είναι: η Δρ.
Κουκούλη Σοφία, Επίκουρη Καθηγήτρια
(συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας για
τους εφήβους σε εγκατάλειψη) και η Δρ.
Ελένη Παπαδάκη, Καθηγήτρια Εφαρμογών
(συντονίστρια της ερευνητικής ομάδας για
τα παιδιά σε εγκατάλειψη). Ευχαριστούμε
θερμά μέσω του περιοδικού όλους όσους
συμμετέχουν στις παραπάνω ομάδες για την
υλοποίηση του προγράμματος.
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εκπαίδευση

βηγία). Πρόκειται για διάφορους φορείς:
κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης (αρχικής ή συνεχιζόμενης), πανεπιστήμια, μη
κυβερνητικές οργανώσεις, που θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιώντας παράλληλα ως
στήριγμα μια ομάδα ‘σιωπηρών’ φορέων
σε κάθε χώρα.
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Εκπαιδευτικές και ερευνητικές
δραστηριότητες του
εργαστηρίου «Φωτοβολταϊκό
Πάρκο»
# " & .(

του Δρ. Φώτη Μαυροματάκη

Το εργαστήριο «Φωτοβολταϊκό Πάρκο»
Στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
(Τ.Ε.Ι.) Κρήτης λειτουργεί από το 1992 το
εργαστήριο «Φωτοβολταϊκό Πάρκο», με
στόχο την ενεργό συμμετοχή και συμβολή
του στον τομέα της εκπαίδευσης και της
έρευνας στο πεδίο της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Οι
εγκαταστάσεις του εργαστηρίου (κτίριο και
φωτοβολταϊκό πεδίο) βρίσκονται στο νότιο
τμήμα του ιδρύματος. Το κτίριο διαθέτει
εργαστήρια (ηλεκτρονικών κατασκευών,
οπτικών μετρήσεων), αίθουσα διαλέξεων

Εργαστηρίου περιλαμβάνουν τη διδασκαλία
θεωρητικών μαθημάτων σε συνδυασμό με
εργαστηριακές ασκήσεις για την κατανόηση
του φωτοβολταϊκού φαινομένου. Αναλυτικότερα, ο οδηγός σπουδών των τμημάτων
του ΤΕΙ Κρήτης καταγράφει τα παρακάτω
μαθήματα:
• Τμ. Ηλεκτρολογίας: «Εισαγωγή στις
ΑΠΕ» Β’ εξάμηνο
• Τμ. Ηλεκτρολογίας: «Φωτοβολτ αϊκά &
Αιολικά συστήματα» Ε’ εξάμηνο.
• Τμ. Μηχανολογίας: «Ηλιακ ά συστήματα», ΣΤ’ εξάμηνο.
Επιπλέον, προσφέρεται η δυνατότητα σε σπουδαστές να υλοποιήσουν
την πτυχιακή τους εργασία αλλά και
να δραστηριοποιηθούν σε σχετικά θέματα μέσα από την πρακτική τους
άσκηση. Οι σπουδαστές του Ιδρύματος αλλά και φοιτητές από άλλα Ιδρύματα μπορούν έτσι να αποκτήσουν
σημαντική εμπειρία πάνω στα φωτοβολταϊκά συστήματα.

- βιβλιοθήκη, χώρους εργασίας για το επιστημονικό προσωπικό και τους σπουδαστές, χώρο μηχανολογικών κατασκευών
καθώς και αποθηκευτικούς χώρους. Στο
ΦΒ πεδίο είναι εγκατεστημένες ΦΒ συστοιχίες, διαφόρων τύπων, συνολικής ισχύος
αιχμής ~ 7 kWp και μια ανεμογεννήτρια
ονομαστικής ισχύος 750 W. Η παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια καλύπτει μεγάλο μέρος
των αναγκών του εργαστηρίου.

Ερευνητικές δραστηριότητες
Το προσωπικό του Εργαστηρίου συνεργάζεται με επιστήμονες τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού (Πανεπιστήμιο
Κρήτης, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας,
Πανεπιστήμιο του Oregon, Πανεπιστήμιο
Κύπρου). Το μόνιμο προσωπικό του Εργαστηρίου έχει συμμετάσχει και συμμετέχει
τόσο σε ερευνητικά προγράμματα (Αρχιμήδης Ι, ΙΙ) αλλά και αναπτυξιακά (Interreg). Το
Εργαστήριο συμμετέχει σε δράσεις ενημέρωσης του κοινού με παρουσιάσεις σε ημερίδες, σε εκθέσεις, με άρθρα σε εφημερίδες

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του
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Σχήμα 1: Χαρακτηριστική καμπύλη ρεύματος τάσης ενός ΦΒ πλαισίου με θερμοκρασία κυψελίδας 55 oC. Η πυκνότητα ισχύος στο επίπεδο του πλαισίου ξεπερνά
κατά 4,6% την αντίστοιχη στις πρότυπες συνθήκες (1000 W/m2). Το ένθετο γράφημα απεικονίζει τη μεταβολή της ισχύος με την τάση και φαίνεται ότι η παραγόμενη
ισχύς ξεπερνά τα 200 W (ονομαστική ισχύς 215 W).
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ενώ η ιστοσελίδα του αποτελεί πηγή
πληροφόρησης σε σχέση με τη φωτοβολταϊκή τεχνολογία. Μερικά από
τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του Εργαστηρίου καταγράφονται παρακάτω:
• Ανάπτυξη καινοτομικών ηλεκτρονικών διατάξεων συνεχούς μέτρησης και καταγραφής ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών ΦΒ πλαισίων.
Στο εργαστήριo έχουν αναπτυχθεί
ειδικές ηλεκτρονικές συσκευές που
επιτρέπουν την αυτόματη καταγραφή των ηλεκτρικών χαρακτηριΕικ. 1: Παρουσίαση στον Πρόεδρο της Δημοστικών ΦΒ πλαισίων (Εικ. 1). Η
κρατίας
καινοτόμων ηλεκτρονικών συσκευών
καταγραφή μπορεί να γίνεται για
μεγάλα χρονικά διαστήματα καταγραφής ηλεκτρονικών χαρακτηριστικών
(εβδομάδων, μηνών, έτους) έτσι ΦΒ πλαισίων που αναπτύχθηκαν από το Εργαώστε να είναι δυνατή η μελέτη της στήριο.
συμπεριφοράς των πλαισίων υπό
νέους τύπους πλαισίων με διαφορετικά
διαφορετικές συνθήκες. Οι διατάξεις
χαρακτηριστικά. Η ανάλυση των δεδοαυτές βελτιώνονται για να καλύψουν
μένων μας δίνει χρήσιμα στοιχεία για τη
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μεταβολή του ρεύματος βραχυκύκλωσης, της τάσης ανοικτού κυκλώματος,
της μεγίστης ισχύος σε σχέση με τη θερμοκρασία, την πυκνότητα ισχύος, το
ηλιακό φάσμα κ.ά.
• Μελέτες αποδοτικότητας φωτοβολταϊκών πλαισίων διαφόρων τύπων και κατασκευαστών σε πραγματικές συνθήκες.
Η μακροπρόθεσμη μελέτη ΦΒ πλαισίων, όπως ήδη αναφέρθηκε, μας δίνει
χρήσιμα στοιχεία για τη συμπεριφορά
τους. Όμως πλέον αυτών των δεδομένων, είναι εφικτή και η καταγραφή των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους υπό
συγκεκριμένες συνθήκες που θα οδηγήσουν στον καθορισμό των βασικών
χαρακτηριστικών στις πρότυπες συνθήκες. Έτσι θα είναι εφικτή η σύγκριση με
τα δεδομένα του κατασκευαστή τα
οποία προκύπτουν από εξομοιωτή του
ήλιου και όχι από μετρήσεις σε φυσικές
συνθήκες (Σχ. 1 & 2).
• Ανάπτυξη καινοτομικών συστημάτων
βελτίωσης αποδοτικότητας ΦΒ πλαισίων (Ηλιοτρόπια) καθώς και ηλιοστατικής διάταξης για μετρήσεις απόδοσης

ΦΒ στοιχείων κάτω από ισχυρό ηλιακό
φωτισμό.
Η παραγόμενη φωτοβολταϊκή ενέργεια
συνδέεται άμεσα με την ένταση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας. Για
πλαίσια δεδομένης απόδοσης, η αύξηση
της παραγωγής είναι εφικτή με τη χρήση
ηλιοτροπίων (solar trackers). Στο εργαστήριο έχει αναπτυχθεί ένα καινοτομικό
ηλιοτρόπιο για το οποίο έχει αποδοθεί
πατέντα από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Χρησιμοποιεί έναν
άξονα κίνησης αλλά η κίνηση προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κίνηση ενός συστήματος δύο αξόνων. Τα
πλεονεκτήματα του αποτελούν η σταθερότητα της κατασκευής και η χρήση ενός
κινητήρα.
Ηλιοστατική διάταξη που έχει αναπτυχθεί
στο Εργαστήριο επιτρέπει την οδήγηση
της απευθείας συνιστώσας της ηλιακής
ακτινοβολίας σε εργαστηριακό χώρο για
πειράματα με φωτοβολταϊκές κυψελίδες.
Η δέσμη μπορεί να ενισχυθεί με τη βοήθεια ειδικών οπτικών μέσων ώστε να μελετήσουμε φαινόμενα υπό ισχυρό

Σχήμα 2: Μετρήσεις ενός ΦΒ πλαισίου σε φυσικές συνθήκες στο εργαστήριο «Φωτοβολταϊκό Πάρκο».
H τυπική θερμοκρασία ενός πλαισίου μπορεί να φτάσει και να ξεπεράσει τους 50
βαθμούς Κελσίου.
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λίας με το χρόνο και την εκτίμηση των
επιπτώσεων της στη χλωρίδα και πανίδα
ενός τόπου.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Τα ΦΒ στοιχεία-συστήματα αποτελούν
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα πηγής ενέργειας καθαρής, και φιλικής προς το περιβάλλον, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν
είτε αυτόνομα από το δίκτυο, είτε σε συνεργασία με αυτό. Οι ΦΒ διατάξεις παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα και
σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την
κοινωνία, τον καταναλωτή, τις αγορές ενέργειας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τέλος, τα
φωτοβολταϊκά πλαίσια διατίθενται και με τη
μορφή δομικών υλικών, αποδεκτής αρχιτεκτονικής αισθητικής, σε ποικιλία χρωμάτων,
μεγεθών και σχημάτων (Σχ. 3).
Τα πλεονεκτήματα των ΦΒ συστημάτων συνίστανται στα εξής :
• Δε ρυπαίνουν
• Αξιόπιστη λειτουργία για πολλά έτη
(>30)
• Χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης (Ο&Μ)
• Δεν έχουν κινούμενα μέρη
• Τα ΦΒ πλαίσια μπορούν να συνδυαστούν με ευκολία σε μικρά ή μεγάλα συστήματα
• Μπορούν να τοποθετηθούν παντού,
όπου λιάζει

Σχήμα 3: Το ηλιακό τόξο στο Gifu
της Ιαπωνίας. Η κατασκευή αποτελείται από ΦΒ πλαίσια και καλύπτει συνολικό μήκος 315 μέτρων
με μέγιστο ύψος 37 μέτρα.
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ηλιακό φως (ενίσχυση μέχρι και 200
φορές).
• Ανάπτυξη βάσης δεδομένων ηλιακής
ακτινοβολίας και μετεωρολογικών δεδομένων.
Ο μετεωρολογικός σταθμός του εργαστηρίου καταγράφει την ολική και διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία στο οριζόντιο
επίπεδο, τη θερμοκρασία και τη σχετική
υγρασία περιβάλλοντος, την ατμοσφαιρική πίεση, την ταχύτητα ανέμου σε δύο
ύψη και τη διεύθυνση του ανέμου. Τα
δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν τη μακροπρόθεσμη μελέτη της ηλιακής ακτινοβολίας και τον υπολογισμό χρήσιμων
παραμέτρων που χρησιμοποιούνται σε
μελέτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Μελέτες κατανομής και φασματικής ανάλυσης της πυκνότητας ισχύος ηλιακής
ακτ ινοβολίας τόσο στο ορατό-υπέρυθρο όσο και στο υπεριώδες τμήμα του
ηλιακού φάσματος. Μοντέλα υπολογισμού της σε διάφορα κεκλιμένα επίπεδα.
Η καταγραφή του ηλιακού φάσματος
είναι απαραίτητη για να διαπιστώσουμε
αποκλίσεις από το ηλιακό φάσμα σε
αέρια μάζα 1,5 που αποτελεί και το
φάσμα αναφοράς στις μετρήσεις των
κατασκευαστών ΦΒ πλαισίων. Επίσης,
με τη βοήθεια μοντέλου μπορούμε να
έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για τη συμπεριφορά της υπεριώδους ακτινοβο-
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• Ενσωματώνονται στο περιβάλλον χωρίς
επίδραση στη λειτουργικότητα ή την αισθητική του χώρου
• Μπορούν να καλύψουν ενεργειακές
απαιτήσεις σε δασικές ή σε δυσπρόσιτες περιοχές (πυροπροστασία δασών,
ηλεκτροδότηση κτηνοτροφικών μονάδων, αναμεταδότες τηλεπικοινωνιών)
• Ηλεκτροδότηση θαλάσσιων εφαρμογών
(φάροι, μαρίνες, σκάφη,...)
• Μέγιστη παραγωγή κατά τις ώρες αιχμής
ζήτησης του δικτύου
• Συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ισχύος δικτύου, στη μείωση των
απωλειών μεταφοράς και στην αύξηση
της αξιοπιστίας παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας από το δίκτυο.
Μειονεκτήματα ΦΒ συστημάτων
• Υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης παρά
το γεγονός ότι υπάρχει σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια
• Χαμηλή πυκνότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ισχύος (kW/m2 εγκατάστασης)

Πρόσφατες μελέτες οδηγούν στα παρακάτω
στοιχεία
Είναι ξεκάθαρο ότι ένα φωτοβολταϊκό
πλαίσιο θα παράγει ενέργεια για πολλά
χρόνια χωρίς επιβάρυνση για το περιβάλλον λαμβάνοντας υπόψη ως ελάχιστη διάρκεια ζωής τα 30 έτη. Πρόσφατες μετρήσεις
πλαισίων κρυσταλλικού πυριτίου που έχουν
εγκατασταθεί στη Σουηδία το 1981 έδειξαν
μείωση μικρότερη από 0,5% ανά έτος και
ελάχιστα προβλήματα στην κατασκευή των
πλαισίων (μια κυψελίδα σε σύνολο 660 κυψελίδων που ισοδυναμούν με 20 πλαίσια).
Λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις στην τεχνολογία σήμερα, περιμένουμε ο χρόνος
ζωής τους να αυξηθεί περαιτέρω. Ακόμα και
σε επίπεδο ολοκληρωμένου φωτοβολταϊκού συστήματος ο χρόνος απόσβεσης για τη
νότια Ευρώπη δεν ξεπερνά τα 3,5 έτη, γεγονός που αναδεικνύει το φιλικό προς το
περιβάλλον χαρακτήρα της ΦΒ ενέργειας. Η
προοπτική είναι οι παραπάνω χρόνοι να μειωθούν στο μισό στο μέλλον.

Οικονομικά στοιχεία και θεσμικό
πλαίσιο
Χρόνος
Τυπική Απόδοση
Η κύρια επιβάρυνση στο τε(%)
απόσβεσης (έτη)
λικό κόστος εγκατάστασης ΦΒ
συστήματος συνδεδεμένων στο
Άμορφο Si
< 1,5
6
δίκτυο οφείλεται στη ΦΒ συστοιχία. Στα αυτόνομα ΦΒ συΠολυκρυσταλλικό
<2
13
στήματα το κόστος αυτό
Κρυσταλλικό
< 2,5
14
αυξάνεται περαιτέρω λόγω των
συσσωρευτών. Ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης, λαμβάνοντας υπ’ όψη το ποσοστό
Απλό Ηλιόθερμο
0,4-2,0
70
επιδότησης αρχικής επένδυσης,
στην περίπτωση των επιχειρήσεων, 30%-50%, εξαρτώμενο
από την περιοχή εγκατάστασης και την προΑπό τους σημαντικότερους παράγοντες
τεινόμενη σήμερα τιμή ΦΒ kWh παραγωγού
που ενδιαφέρουν τόσο τον απλό πολίτη,
(0,40-0,50 €), έχει μειωθεί πλέον σε 4-5 έτη
τον επενδυτή αλλά και αυτούς που καθογια ΦΒ συστήματα συνδεδεμένα στο δίκτυο
ρίζουν πολιτικές είναι και ο χρόνος στον
και 8-10 για αυτόνομα ΦΒ συστήματα. Το
οποίο ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο παράγει
κόστος ηλεκτρικής ΦΒ ενέργειας, με τις
ενέργεια ίση με αυτή που δαπανήθηκε για
προηγούμενες προϋποθέσεις, μειώνεται
να κατασκευασθεί.
κάτω των 0,4 €/kWh για παραγωγό συνδε-
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Προοπτική
Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο η
εγκατεστημένη ισχύς στην ευρωπαϊκή
ένωση ανέρχεται σε 16 GW για το 2009
(περίπου 10 GW το 2008). Η Γερμανία παραμένει η χώρα με τη μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών συστημάτων
(εγκατάσταση 1,8 GW το 2008 και 3,8 GW
το 2009), ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο το
2008 η παραγωγή φωτοβολταϊκών κυψελίδων ανήλθε σε 7,9 GW ενώ το 2009
ανήλθε σε 12 GW.
Η ένωση Ευρωπαϊκών εταιρειών φωτοβολταϊκών εκτιμά ότι το 2020 το κόστος
ενός ΦΒ συστήματος θα ανέρχεται σε
2€/Wp ενώ θα χρησιμοποιείται ακόμα λιγότερη πρώτη ύλη ανά Wp (περίπου 7,5
γραμμάρια πυριτίου ανά Wp στα πλαίσια
κρυσταλλικού πυριτίου). Το κόστος παραγωγής ΦΒ ενέργειας αναμένεται να μειωθεί
κάτω των 0,11-0,22€/kWh το 2020, ενώ
το 2030 αναμένεται να πέσει στα επίπεδα
των 0,07-0,13 €/kWh. Οι περιοχές των
τιμών εξαρτώνται από τη διαθέσιμη ηλιακή
ακτινοβολία σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-

γειας (EREC). Οι αποδόσεις των μονοκρυσταλλικών κυψελίδων αναμένεται να φθάσουν το 22% το 2020 ενώ αναμένεται
αύξηση και στην απόδοση των πολυκρυσταλλικών από 14% σε 20%. Ήδη σήμερα
κυκλοφορούν στην αγορά ΦΒ πλαίσια με
απόδοση που φθάνει το 19%.
Το εργαστήριο «ΦΒ Πάρκο» του ΤΕΙ
Κρήτης μπορεί να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και διάδοση της
ΦΒ τεχνολογίας μέσα από εκπαιδευτικές,
ερευνητικές και αναπτυξιακού χαρακτήρα
δραστηριότητες. Η υλοποίηση μεγάλου
αριθμού ΦΒ εγκαταστάσεων οδηγεί στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι απόφοιτοι μας θα έχουν τη δυνατότητα να
απασχοληθούν στην κατασκευή και συντήρηση τους και να εφαρμόσουν τις γνώσεις
που θα έχουν αποκτήσει μέσα από τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα. Σε
ερευνητικό επίπεδο, πλέον της ενίσχυσης
των δραστηριοτήτων που προαναφέρθηκαν, το εργαστήριο θα δραστηριοποιηθεί
και σε θέματα αλληλεπίδρασης των ΦΒ συστημάτων με το κεντρικό δίκτυο, σε ηλεκτρονικά ισχύος, σε έλεγχο νέων υλικών
κ.ά. Τέλος, σε αναπτυξιακό επίπεδο το εργαστήριο μπορεί να σχεδιάσει και αναπτύξει
εφαρμογές που σχετίζονται με τη μελέτη και
αξιολόγηση ΦΒ συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες.
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δεμένο στο δίκτυο και περίπου στα 0,7 –
0,9 €/kWh, για αυτόνομα ΦΒ συστήματα.
Το 2009 με το νόμο 3734 και την έκδοση
της ΚΥΑ 1079/2009 τέθηκαν οι κανόνες
και οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση
των ΑΠΕ. Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα
νόμο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης των
ΑΠΕ 3851/2010, αυξήθηκαν τα επιτρεπτά
όρια εγκατεστημένης ισχύος ανά αιτούμενη
άδεια και παράλληλα απλοποιήθηκαν και
επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες αδειοδότησης των συστημάτων ΑΠΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώνεται για την περίπτωση
εγκατάστασης ΦΒ σε κτίρια (ΦΒ σε στέγες
και προσόψεις κτιρίων) και σε μικρές επιχειρήσεις, έως 10 kWp. Επιτρέπεται επίσης,
σε συγκεκριμένα πλαίσια, η εγκατάσταση
σταθμών ΑΠΕ και ιδιαίτερα φωτοβολταϊκών, σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται
ως γη υψηλής παραγωγικότητας.
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Ε φαρμογές που ανα πτύχ θηκαν σ το Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Αυτόνομο ΦΒ φωτιστικό δρόμου,

# " & .(

2x20 W/230 V.

Αυτόνομο φωτιστικό εξωτερικού χώρου, με λάμπα
οικονομικού φωτισμού, 11 W/12 V.

Αυτόνομο ΦΒ φωτιστικό με καινοτομική λειτουργία
(Περιλαμβάνει αισθητήρες ανίχνευσης κίνησης ώστε
να λειτουργεί σε δύο επίπεδα φωτισμού (Οικονομικής λειτουργίας, σε καταστάσεις αραιής διέλευσης
και επίπεδο πλήρους φωτισμού, σε κατάσταση συχνής διέλευσης ατόμων).

Ηλιοστατική διάταξη. Αποτελείται περιστρεφόμενο
σύστημα κατόπτρων, που δημιουργεί σταθερή χωρικά δέσμη ηλιακού φωτός, μέσα στο εργαστήριο,
στην οπτική τράπεζα. Στο βάθος διακρίνεται ο μετεωρολογικός σταθμός του εργαστηρίου.

Φ. Μαυροματάκης: Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης - fotis@staff.teicrete.gr
Ι. Φραγκιαδάκης: Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου - pvjfra@staff.teicrete.gr

Εφαρμ ογές που αναπτύχθηκαν στο Τ .Ε.Ι. Κρήτη ς

Ηλιοτρόπιο δύο αξόνων. Συνεχής ημερήσια παρακολούθηση της κίνησης του ήλιου.

Καινοτομικό Αζιμουθιακό Ηλιοτρόπιο
(Δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Ο.Β.Ι. 1005380/15-122006. και Δίπλωμα τροποποίησης

Πειραματική διάταξη για τη μελέτη της επίδρασης
της σκίασης σε ΦΒ συστοιχία εξ αιτίας της παρουσίας της αμέσως νοτιότερής της, σε ΦΒ συστήματα
διαδοχικών ΦΒ συστοιχιών.

Η ανεμογεννήτρια του εργαστηρίου, ονομαστικής
ισχύος 750 W.

Φ. Μαυροματάκης: Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης - fotis@staff.teicrete.gr
Ι. Φραγκιαδάκης: Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Υπεύθυνος Εργαστηρίου - pvjfra@staff.teicrete.gr

εκπαίδευση

1006107/2008).
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23

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Επιτεύγματα στην Έρευνα & Καινοτομία,
του Δρ. Β. Ζαχαρόπουλου

31

Ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη και κλιματικές αλλαγές,
του Δρ. Κ. Παυλάκη

39

Ερευνητικές Ομάδες στο ΤΕΙ Κρήτης (στοιχεία από την Ιδρυματική πρόταση «Υποδομή Έρευνας & Τεχνολογίας» προς την
ΓΓΕΤ), Ομάδα Σύνταξης Ιδρυματικής Πρότασης

44

Σημαντική κινητικότητα στο HiPER, του Δρ. Μ. Ταταράκη

Τ.Ε.Ι. Κρήτης: Επιτεύγματα
στην Έρευνα & Καινοτομία
του Δρ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου

πολιτικής για την έρευνα και την καινοτομία.
Στο πλαίσιο αυτό επενδύουν και προωθούν
την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και
τη σύνδεσή της με την παραγωγική διαδικασία, ώστε να επιταχυνθεί η μετάβαση
στην κοινωνία και την οικονομία της γνώσης.
Στη χώρα μας, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα αποτελούν το σημαντικότερο
φορέα υλοποίησης των δραστηριοτήτων

Συμμετοχή στην έρευνα και
τεχνολογική ανάπτυξη

Συμμετοχή
Ερευνητών στην
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη από
διάφορους τομείς

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr,
Στο άρθρο συνέβαλε επίσης και η Γ. Γιατρομανωλάκη: Διοικητικό Προσωπικό - giaga@staff.teicrete.gr

έρευνα

1. Γενικά Στοιχεία
Η Ατζέντα της Λισαβόνας αναγνώρισε
την πρωτεύουσα σημασία της έρευνας και
της καινοτομίας στη μετάβαση της Ευρώπης στην οικονομία και κοινωνία της γνώσης. Όλα τα κράτη μέλη θεωρούν πλέον
το καθένα με το δικό του βαθμό προτεραιότητας ότι η πολιτική της Λισσαβόνας αποτελεί παράγοντα χάραξης της εθνικής

# " & .(
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έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης,
καθώς συγκεντρώνει πάνω από το μισό της
συνολικής Ακαθάριστης Εγχώριας Δαπάνης για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη
(0,63% του ΑΕΠ). Η έρευνα και η καινοτομία βασίζονται επομένως, κατά κύριο
λόγο, σε ένα θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης
και λειτουργίας, όπου το εκπαιδευτικό σύστημα, μέσω των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, έχει καθοριστική συμβολή για
την ανάπτυξη και τη διάχυση τους στον επιχειρηματικό χώρο.
Η παραπάνω διαπίστωση επιβεβαιώνεται επίσης και από το μεγάλο αριθμό ερευνητών που συγκεντρώνουν οι τομείς της
Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση με τους
άλλους τομείς. Όπως φαίνεται στο παρακάτω ιστόγραμμα το ποσοστό αυτό το
2001 ξεπερνούσε το 70%.
Όσον αφορά την Ανώτατη Τεχνολογική
Εκπαίδευση που έχει εκτός του εκπαιδευτικού ρόλου και την υποχρέωση να συμβάλει στην αναπτυξιακή διαδικασία της
χώρας και στην πρόοδο της επιστήμης και
της εφαρμοσμένης έρευνας, οφείλει η εποπτεύουσα αρχή, η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) να της
εξασφαλίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις
σε κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές
ώστε να εξειδικεύσει και να εμβαθύνει την
τεχνολογική έρευνα σε στρατηγικής σημασίας γνωστικές περιοχές και με τα καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα να στηρίξει την
αναπτυξιακή πορεία της χώρας και να βοηθήσει στη σύγχρονη ενδυνάμωση του επιστημονικού της ιστού.
Το ΤΕΙ Κρήτης κατά τη διάρκεια της
προηγούμενης 15πενταετίας εκτέλεσε με
επιτυχία μια μεγάλη σειρά ερευνητικών
ανταγωνιστικών έργων ενταγμένων σε
Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή προγράμματα. Μέσα από τη διαχείριση των προγραμμάτων αυτών εκπαιδεύτηκε το
επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό
του, αποκτήθηκε αξιόλογος εξοπλισμός
hard & soft ware (υλικό και λογισμικό) και

δημιουργήθηκε μια σημαντική παρακαταθήκη σε ερευνητικό υπόβαθρο μέσα στο
Ίδρυμα που δίνει πλέον τη δυνατότητα για
ανταγωνιστική βασική και εφαρμοσμένη
έρευνα σε διεθνές επίπεδο.
2. Ερευνητικά Προγράμματα Ευρωπαϊκά &
Διεθνή
Οι ερευνητές του ΤΕΙ την τελευταία
15ετία υπέβαλαν σχετικές προτάσεις σε Ευρωπαϊκές και Εθνικές προσκλήσεις ερευνητικών ανταγωνιστικών προγραμμάτων και
κατάφεραν την έγκριση ενός σημαντικού
αριθμού από αυτές με ένα πολύ μεγάλο συνολικό προϋπολογισμό, ο οποίος φθάνει
στο ύψος των 56 εκ. €.
Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τον
προϋπολογισμό των προγραμμάτων αυτών
ανά έτος τα οποία υλοποιήθηκαν από το
1995 έως το 2009. Οι χρηματοδοτήσεις
προερχόταν από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς/Διεθνείς πόρους αλλά και από κοινούς
πόρους Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς (συγχρηματοδότηση).
Στα δύο επόμενα γραφήματα απεικονίζονται σε στήλες οι προϋπολογισμοί των
ερευνητικών προγραμμάτων από το 1995
με βάση τα στοιχεία του προηγούμενου πίνακα. Η απεικόνιση γίνεται σε χρονική βάση
5ετίας. Το πρώτο γράφημα απεικονίζει με
τρείς διαφορετικές στήλες την εξέλιξη των
προϋπολογισμών, μια στήλη για καθεμιά
από τις τρείς κατηγορίες προγραμμάτων
(Εθνικά, Ευρωπαϊκά/Διεθνή και συγχρηματοδοτούμενα από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους). Το δεύτερο γράφημα
απεικονίζει τη συνολική εξέλιξη του προϋπολογισμού.
Από τα δύο γραφήματα προκύπτει μια
σημαντική αύξηση των υλοποιούμενων
προγραμμάτων την τελευταία 10ετία σε
σχέση με την πενταετία 1995-1999 η οποία
ανεβάζει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό
σχεδόν κατά τρεις φορές. Σημαντική είναι
επίσης η διαπίστωση της αύξησης των Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr,
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Ερευνητικά Προγράμματα ΕΛΚΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ &
ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΓΧΡΗΜΑ/ΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΑ

1995

58.200,00

19.960,00

0,00

78.160,00

1996

38.963,00

27.846,00

422.244,00

489.053,00

1997

97.298,00

91.075,00

1.167.627,00

1.356.000,00

1998

138.691,00

76.465,00

2.369.753,00

2.584.909,00

1999

97.634,00

45.725,00

3.742.700,00

3.886.059,00

Μερικό Σύνολο

430.786,00

261.071,00

7.702.324,00

8.394.181,00

2000

418.318,00

176.365,00

3.021.997,00

3.616.680,00

2001

292.451,00

176.659,00

4.110.581,00

4.579.691,00

2002

97.710,00

174.035,00

4.989.065,00

5.260.810,00

2003

469.323,00

222.314,00

4.022.164,00

4.713.801,00

2004

212.487,00

226.074,00

4.654.029,00

5.092.590,00

Μερικό Σύνολο

1.490.289,00

975.447,00

20.797.836,00

23.263.572,00

2005

250.060,00

583.105,00

5.226.288,00

6.059.453,00

2006

527.638,00

477.538,00

3.151.202,00

4.156.378,00

2007

1.124.081,00

779.559,00

4.809.918,00

6.713.558,00

2008

850.737,00

715.714,00

3.189.000,00

4.755.451,00

2009

1.179.766,00

577.055,00

813.725,00

2.570.546,00

Μερικό Σύνολο

3.932.282,00

3.132.971,00

17.190.133,00

24.255.386,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

5.853.357,00

4.369.489,00

45.690.293,00

55.913.139,00

Ερευνητικά
Προγράμματα ΕΛΚΕ
1995-2009
(φαίνονται οι διάφορες κατηγορίες προγραμμάτων)
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Ερευνητικά
Προγράμματα
ΕΛΚΕ 1995-2009
(όλες οι κατηγορίες)

τις ίδιες χρονικές περιόδους η οποία υπερβαίνει κατά πολύ το 10πλάσιο του προϋπολογισμού της 5ετίας 1995-1999,
γεγονός που φανερώνει τη δυναμικότητα
του ερευνητικού προσωπικού του Ιδρύματος.
Την περίοδο 1995 – 2009 ο ΕΛΚΕ υποστήριξε τη διαχείριση 500 συνολικά προγραμ-

μάτων με έναν αντίστοιχο προϋπολογισμό που
πλησιάζει τα 56 εκατ. €
Οι τιμές του προηγούμενου πίνακα απεικονίζονται στο επόμενο γράφημα. Κάθε
στήλη η οποία αναφέρεται σε μια από τις
τρείς κατηγορίες προγραμμάτων απεικονίζει
τον αριθμό προγραμμάτων αυτής της κατηγορίας με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό.

Αριθμός Προγραμμάτων & Προϋπολογισμός 1995-2009
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ &
ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΓΧΡΗΜΑ/ΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΑ

Αριθμός
Προγραμμάτων

280

60

160

500

Προϋπολογισμός

5.853.357

4.369.489

45.690.293

55.913.139

Αριθμός
Προγραμμάτων και
Προϋπολογισμός την
προηγούμενη 15ετία
διάφορες κατηγορίες
προγραμμάτων)
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3. Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών μελέτες
Οι Ερευνητικές ομάδες έχουν αναπτύξει
επίσης και παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και μελέτες όπως Τεχνικοοικονομικές μελέτες για την κατασκευή Αιολικών
πάρκων, μετρήσεις και αξιολόγηση επιπέδου Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, μελέτες για την ανακύκλωση και αξιοποίηση
αποβλήτων κ.α. Την τελευταία 15ετία ο
αριθμός των εξειδικευμένων υπηρεσιών
ανήλθε σε 29 με έναν συνολικό προϋπολογισμό 671.000 €.

Ο επόμενος πίνακας περιλαμβάνει τον
προϋπολογισμό των υπηρεσιών και μελετών του ΕΛΚΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου 1995-2009
Οι τιμές του πίνακα απεικονίζονται στα
επόμενα δύο διαγράμματα. Στο πρώτο διάγραμμα απεικονίζεται ο προϋπολογισμός
ανά φορέα-αποδέκτη της υπηρεσίας (φορείς

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΦΟΡΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΦΟΡΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ

ΣΥΝΟΛΑ

1995

24.594,00

33.606,00

58.200,00

1996

32.017,00

6.104,00

38.121,00

1997

22.538,00

11.628,00

34.166,00

1998

21.438,00

29.091,00

50.529,00

1999

75.613,00

22.021,00

97.634,00

Μερικό Σύνολο

176.200,00

102.450,00

278.650,00

2000

45.769,00

256.970,00

302.739,00

2001

15.000,00

154.115,00

169.115,00

2002

6.513,00

55.360,00

61.873,00

2003

77.248,00

274.814,00

352.062,00

2004

33.711,00

128.515,00

162.226,00

Μερικό Σύνολο

178.241,00

869.774,00

1.048.015,00

2005

50.067,00

158.684,00

208.751,00

2006

48.428,00

298.090,00

346.518,00

2007

71.684,00

751.122,00

822.806,00

2008

174.724,00

444.721,00

619.445,00

2009

510.524,00

340.988,00

851.512,00

Μερικό Σύνολο

855.427,00

1.993.605,00

2.849.032,00

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1.209.868,00

2.965.829,00

4.175.697,00
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Παροχή εξειδικευμένων
υπηρεσιών σε φορείς

Παροχή
εξειδικευμένων
υπηρεσιών
(τελευταία 15ετία)

Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα). Στο δεύτερο διάγραμμα ο προϋπολογισμός είναι ο συνολικός και για τους δύο φορείς-αποδέκτες.

Από τα διαγράμματα προκύπτει, όπως και από τα αντίστοιχα των ερευνητικών προγραμμάτων, η δυναμικότητα των ερευνητικών ομάδων του Ιδρύματος στην ανάπτυξη και
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών, οι οποίες φαίνεται να αξιοποιούνται περισσότερο από τον Ιδιωτικό τομέα παρά από φορείς του Δημοσίου.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΣΩ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΑ

ΣΥΝΟΛΑ

1995

13.338,00

4.395,00

0,00

17.733,00

1996

1.489,00

707,00

0,00

2.196,00

1997

61.125,00

2.251,00

187.991,00

251.367,00

1998

1.949,00

23.511,00

676.150,00

701.610,00

1999

1.918,00

12.744,00

711.644,00

726.306,00

Μερικό Σύνολο

79.819,00

43.608,00

1.575.785,00

1.699.212,00

2000

6.695,00

0,00

51.029,00

57.724,00

2001

18.961,00

357,00

951.960,00

971.278,00

2002

4.486,00

20.576,00

110.567,00

135.629,00

2003

10.455,00

13.784,00

167.122,00

191.361,00

2004

14.015,00

20.484,00

154.615,00

189.114,00

Μερικό Σύνολο

54.612,00

55.201,00

1.435.293,00

1.545.106,00

2005

13.585,00

72.704,00

321.273,00

407.562,00

2006

23.499,00

39.468,00

362.439,00

425.406,00

2007

26.056,00

54.599,00

628.016,00

708.671,00

2008

42.576,00

10.926,00

435.268,00

488.770,00

2009

29.744,00

3.913,77

0,00

33.657,77

Μερικό Σύνολο

135.460,00

181.610,77

1.746.996,00

2.064.066,77

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

269.891,00

280.419,77

4.758.074,00

5.308.384,77

4. Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων
Ο παραπάνω πίνακας περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό για προμήθεια εργαστηριακού
εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών – αναπτυξιακών προγραμμάτων από
τον ΕΛΚΕ την περίοδο 1995-2009.
Οι προϋπολογισμοί του πίνακα απεικονίζονται στα δύο γραφήματα που ακολουθούν.
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Κόστος κτήσης
εργαστηριακού
εξοπλισμού από
προγράμματα
(Εθνικά, Ευρωπαϊκά, Συγχρηματοδοτούμενα)

Κόστος κτήσης
εργαστηριακού
εξοπλισμού από
προγράμματα
(όλες οι κατηγορίες προγραμμάτων)

Από τα γραφήματα προκύπτει ότι τα
ποσά για εξοπλισμό παραμένουν περίπου
τα ίδια κατά την τελευταία 10ετία. Ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε την πενταετία
1995-1999 συνέβαλε στο να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές οι ερευνητικές
ομάδες ώστε να διεκδικήσουν και να επιτύχουν την έγκριση περισσότερων ανταγωνιστικών προγραμμάτων, όπως διαπιστώσαμε από προηγούμενα γραφήματα
του προϋπολογισμού ερευνητικών προγραμμάτων. Η αύξηση της τελευταίας πε-

νταετίας αναμένεται να αποτυπωθεί και σε
αντίστοιχη αύξηση έγκρισης ανταγωνιστικών προγραμμάτων των ομάδων τα επόμενα χρόνια.
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Ενεργειακό ισοζύγιο
του πλανήτη και κλιματικές
αλλαγές

1) Εισαγωγή
επιφάνειας της γης, την κυκλοφορία της
Η κύρια ενεργειακή πηγή για τον πλαατμόσφαιρας και των ωκεανών, καθώς και
νήτη μας είναι ο ήλιος. Από αυτόν λαμβάτον υδρολογικό κύκλο. Αυτό καταγράφεται
νουμε
ενέργεια
με
τη
μορφή
από επίγειους σταθμούς οι οποίοι όμως
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας (ΗΜ ακτιστην στεριά είναι αραιά και ανομοιογενώς
νοβολία) με μήκη κύματος από 0.1μm έως
τοποθετημένοι, ενώ στους ωκεανούς είναι
5μm και γι’ αυτό την ονομάζουμε ηλιακή ή
ελάχιστοι. Έτσι το ισοζύγιο ενέργειας ακτινομικρού μήκους κύματος ΗΜ ακτινοβολία.
βολίας στην επιφάνεια της γης υπολογίζεται
Η απορρόφηση ηλιακής ενέργειας προκακυρίως με χρήση μοντέλων προσομοίωσης
λεί θέρμανση του συστήματος γη-ατμό(Vardavas and Taylor 2007).
σφαιρα. Για να εξισορροπήσει αυτή την
2) Ενεργειακό ισοζύγιο του πλανήτη
εισαγωγή ενέργειας, η γη εκπέμπει και η
ίδια ΗΜ ακτινοβολία στο
Ας ξεκινήσουμε όμως
υπέρυθρο δηλαδή σε
βλέποντας αναλυτικόμεγαλύτερα μήκη κύματερα τη ροή και την ανατος από 5μm έως
κατανομή της ενέργειας
100μm. Αυτή την ονοστο σύστημα γης-ατμόμάζουμε γήινη ή μεγάσφαιρας (εικ. 2) με
λου μήκους κύματος
σκοπό να καταλάβουμε
ΗΜ ακτινοβολία. Αν η
πως την επηρεάζουν
εισερχόμενη ενέργεια
διάφοροι παράγοντες
είναι ίση με την εξερχόόπως η σύσταση της
μενη, η γη διατηρεί σταατμόσφαιρας,
τα νέφη,
Εικ. 1 (από NASA)
θερή θερμοκρασία και
και τα χαρακτηριστικά
σταθερές
κλιματικές
της επιφάνειας της γης,
καθώς και την τελική επίδραση που οι πασυνθήκες (εικ.1). Αν όμως διαταραχθεί
ράγοντες αυτοί έχουν στη διαμόρφωση του
αυτό το ισοζύγιο ενέργειας, παρατηρούνται
κλίματος της γης.
κλιματικές αλλαγές.
Το ενεργειακό ισοζύγιο στην κορυφή της
Το ενεργειακό ισοζύγιο στην κορυφή
ατμόσφαιρας (εικ. 2), αποτελείται από την
της ατμόσφαιρας ρυθμίζει το ενεργειακό
εισερχόμενη και την ανακλώμενη ηλιακή
περιεχόμενο του συστήματός, καταγράφεροή ΗΜ ακτινοβολίας (βέλη ροής στην αριται συστηματικά από το 1978 (με κάποια
στερά πλευρά της εικ. 2), καθώς και την
χρονικά κενά) από δορυφόρους ενώ υπογήϊνη ροή ΗΜ ακτινοβολίας που διαφεύγει
λογίζεται και από υπολογιστικά μοντέλα
στο διάστημα (βέλη ροής στην δεξιά
προσομοίωσης. Πολύ σημαντικό είναι και
πλευρά της εικ. 2). Η μέση ημερήσια ηλιακή
το ισοζύγιο ενέργειας στην επιφάνεια της
ροή ακτινοβολίας που φτάνει στην κορυφή
γης το οποίο καθορίζει τη θερμοκρασία
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της ατμόσφαιρας είναι 341Wm-2. Από αυτή
ένα 30% (102 Wm-2) ανακλάται άμεσα
πίσω στο διάστημα από τα μόρια της ατμόσφαιρας, τα σύννεφα και την επιφάνεια του
εδάφους. Από την υπόλοιπη περίπου το
1/3 απορροφάται στην ατμόσφαιρα (78
Wm-2) και τα 2/3 φτάνουν στην επιφάνεια
(161 Wm-2) της γης την οποία και θερμαίνουν (Trenberth, Fasullo και Kiehl 2009).
Η επιφάνεια της γης επιστρέφει ένα με-

το όζον, το μεθάνιο, και το οξείδιο του αζώτου) που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα της
γης, την οποία και θερμαίνουν. Η ατμόσφαιρα με τη σειρά της επανεκπέμπει υπέρυθρη ακτινοβολία προς την επιφάνεια της
γης και προς το διάστημα. Αυτή η παγίδευση γήϊνης ακτινοβολίας (θερμότητας)
στην ατμόσφαιρα (η οποία διαφορετικά θα
διέφευγε άμεσα προς το διάστημα), προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του συστή-

Εικ.2: Καταμερισμός του ενεργειακού ισοζυγίου της γης (Trenberth, Fasullo και Kiehl
2009)
γάλο μέρος αυτής της θερμότητας στην
ατμόσφαιρα με την μορφή μεγάλου μήκους κύματος ΗΜ ακτινοβολίας (υπέρυθρη
ακτινοβολία, δηλαδή θερμότητα). Από τα
396 Wm-2 που εκπέμπει η επιφάνεια της
γης μόνο το 60% (239 Wm-2) διαφεύγει
στο διάστημα. Η υπόλοιπη ενέργεια απορροφάται από τα νέφη και τα αέρια θερμοκηπίου (κυρίως ο υδρατμός, κατά δεύτερο
λόγο το διοξείδιο του άνθρακα και ακόμη

ματος, και δημιουργεί αυτό που ονομάζεται
φυσικό φαινόμενο θερμοκηπίου. Το φαινόμενο αυτό είναι ουσιώδες για τη διατήρηση
κατάλληλων συνθηκών ζωής στον πλανήτη. Αν με κάποιο τρόπο από την ατμόσφαιρα της γης αφαιρούσαμε τα σύννεφα
και τα αέρια θερμοκηπίου, και αφήναμε το
99% των συστατικών της ατμόσφαιρας,
(οξυγόνο και άζωτο) η μέση θερμοκρασία
του πλανήτη θα ήταν -18 οC αντί για 15 οC
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σφαιρα, και από το πάχος του. Γενικά τα χαμηλά (λιγότερο από 2-3 Km από την επιφάνεια της γης) πυκνά νέφη λειτουργούν
περισσότερο ως ανακλαστήρες ηλιακής
ακτινοβολίας οπότε ψύχουν το σύστημα
γης-ατμόσφαιρας ενώ τα ψηλά (πάνω από
5 Km από την επιφάνεια της γης) λεπτά
νέφη λειτουργούν περισσότερο ως παγίδες
θερμικής ενέργειας και συνεισφέρουν στην
θέρμανση του πλανήτη.
Η τρίτη συνιστώσα που επηρεάζει σημαντικά το ισοζύγιο ενέργειας του πλανήτη,
είναι τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της
γης. Διαφορετικές περιοχές της γης ανακλούν με διαφορετικό
τρόπο την ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει μέχρι
την επιφάνεια. Για παράδειγμα η επιφάνεια του
ωκεανού ή η επιφάνεια
της γης που καλύπτεται
από δάση έχει μικρή ανακλαστικότητα το οποίο σημαίνει ότι ανακλά ένα
μικρό μέρος της ηλιακής
ακτινοβολίας που φτάνει
σε αυτήν ενώ απορροφά
το μεγαλύτερο μέρος και
θερμαίνεται. Αντίθετα οι
Εικ. 3 : Μέση τιμή ηλιακής ακτινοβολίας που φτάνει στην έρημοι και οι επιφάνειες οι
επιφάνεια του πλανήτη κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο καλυμένες από πάγο ή
και Αύγουστο
χιόνι έχουν μεγάλη ανακλαστικότητα και στέλνουν
στο σύστημα γης-ατμόσφαιρας. Τα νέφη
πίσω στο διάστημα το μεγαλύτερο ποσοστό
επιπρόσθετα, όπως και τα αέρια θερμοκητης ηλιακής ενέργειας που φτάνει σ΄αυτές.
πίου, απορροφούν και επανεκπέμπουν
Σαν ένα παράδειγμα του πως διαμορυπέρυθρη ακτινοβολία που λαμβάνουν
φώνεται η ροή ηλιακής ακτινοβολίας από
από την επιφάνεια της γης συνεπώς τελικά
μερικούς από τους παραπάνω παράγοντες
παγιδεύουν ενέργεια στο σύστημα γης
ας δούμε την μέση τιμή της ηλιακής ακτινοατμόσφαιρας. Το πιο φαινόμενο υπεριβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της γης
σχύει εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες
κατά τους καλοκαιρινούς για το βόρειο ημιόπως από το μέγεθος και τη συγκέντρωση
σφαίριο μήνες (Ιούνιο, Ιούλιο Αύγουστο)
των σταγονιδίων που σχηματίζουν το
όπως αυτή υπολογίζεται από ένα υπολογινέφος, από τον αν το νέφος αποτελείται
στικό μοντέλο που χρησιμοποιώ στον τομέα
από υγρά σταγονίδια ή παγοκρυστάλλους,
Φυσικής του Γενικού τμήματος της ΣΤΕΦ.
από τη θερμοκρασία του συνεπώς από το
Όπως φαίνεται στην εικ. 3, η ηλιακή ακτινούψος στο οποίο βρίσκεται στην ατμόβολία που φτάνει στην επιφάνεια της γης
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που είναι σήμερα. Ο πλανήτης δηλαδή θα
ήταν μια χιονόμπαλα με δυσμενείς συνθήκες διατήρησης της ζωής.
Εκτός από τα αέρια θερμοκηπίου που
όπως είδαμε επηρεάζουν τη ροή γήϊνης
ΗΜ ακτινοβολίας, στην ατμόσφαιρα σχηματίζονται και τα νέφη τα οποία παρεμβάλλονται τόσο στη ροή της ηλιακής όσο
και της γήϊνης ΗΜ ακτινοβολίας. Επηρεάζουν σημαντικά το ισοζύγιο ενέργειας
αφού καλύπτουν κατά μέσο όρο 60% της
επιφάνειας της γης. Κατά πρώτο λόγο ανακλούν ηλιακή ακτινοβολία, οπότε μειώνουν τη συνολική ενέργεια που εισέρχεται
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προσδιορίζεται κατά το γεωγραφικό πλάτος, κυρίως από την εισερχόμενη ακτινοβολία στην κορυφή της ατμόσφαιρας.
Παρατηρούμε λοιπόν μικρότερες τιμές
ηλιακής ακτινοβολίας στο νότιο ημισφαίριο
όπου επικρατεί χειμώνας σε σχέση με το
βόρειο ημισφαίριο. Η διαφοροποίηση που
παρατηρείται στις τιμές της ηλιακής ακτινοβολίας κατά το γεωγραφικό μήκος οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη των νεφών
(Hatzianastasiou, N. et al. 2005). Έτσι για
παράδειγμα βλέπουμε μικρές τιμές ηλιακής ακτινοβολίας περίπου 150-200 Wm-2
στη νοτιανατολική Ασία (Ινδία, Ταϋλάνδη)
όπου υπάρχει μεγάλη νεφοκάλυψη ~80%
(περίοδος μουσώνων) και μεγάλες τιμές
300-340 Wm-2 στις Αραβικές χώρες όπου
δεν έχουμε σύννεφα. Παρατηρήστε ακόμη
τιμές ~340 Wm-2 στην περιοχή της Κρήτης
που όπως φαίνεται στην εικ.3 είναι από τις
περιοχές στον πλανήτη που δέχονται τα μεγαλύτερα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας την
περίοδο του καλοκαιριού.
4) Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στο ισοζύγιο ενέργειας
Άμεσα ή έμμεσα, οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιφέρουν σημαντικές αλλαγές και στις τρεις συνιστώσες του
συστήματος γης-ατμόσφαιρας που επηρεάζουν το ενεργειακό ισοζύγιο δηλαδή στη
σύσταση της ατμόσφαιρας, στα νέφη, και
τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας της γης.
4α) Αέρια θερμοκηπίου
Ας ξεκινήσουμε από τα αέρια θερμοκηπίου που εκλύονται ως συνέπεια ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Αυτά επηρεάζουν
τη ροή γήινης ακτινοβολίας, αυξάνοντας
την παγίδευση θερμότητας στην ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα να ενισχύουν το
φυσικό φαινόμενο θερμοκηπίου. Τα πιο
σημαντικά είναι το διοξείδιο του άνθρακα
(CO2), το μεθάνιο (CH4), το οξείδιο του
αζώτου (N2O), το όζον (O3), και οι αλογονάνθρακες.
Από το 1950 το διοξείδιο του άνθρακα

στην ατμόσφαιρα αυξήθηκε κατά 20%. Σήμερα σε κάθε εκατομμύριο μόρια αέρα τα
370 είναι μόρια CO2. Ποτέ στα τελευταία
400 χιλιάδες χρόνια πριν την βιομηχανική
επανάσταση, η συγκέντρωση CO2 δεν είχε
ξεπεράσει τα 280 μόρια στο εκατομμύριο.
Ο μεγάλος ρυθμός αύξησης, δεν αφήνει
καμιά αμφιβολία για την ανθρώπινη συνεισφορά σε αυτό. Μάλιστα υπολογίζεται πως
μέσα στα επόμενα 100 χρόνια, η τιμή συγκέντρωσης CO2 θα είναι διπλάσια της τιμής
της προ της βιομηχανικής επανάστασης. Κύριες πηγές της αύξησης αυτής είναι η χρήση
ορυκτών καυσίμων, το κάψιμο βιόμαζας και
η καταστροφή των δασών. Στα μέσα της δεκαετίας του 70 έγινε αντιληπτό πως το CO2
δεν ήταν το μόνο μόριο που συνεισέφερε
σημαντικά στο φαινόμενο θερμοκηπίου. Για
παράδειγμα βρέθηκε ότι η προσθήκη ενός
μορίου χλωριοφθοράνθρακα στην ατμόσφαιρα ήταν ισοδύναμο με δέκα χιλιάδες
μόρια CO2. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του
80 μελετήθηκε ένας μεγάλος αριθμός μορίων που συνεισφέρουν στο φαινόμενο
θερμοκηπίου. Το μεθάνιο (CH4), με συγκέντρωση σήμερα 1,8 μόρια σε κάθε εκατομμύριο μόρια αέρα, έχει διπλασιαστεί
συγκρινόμενο με την προ βιομηχανικής επανάστασης εποχή και συνεισφέρει σημαντικά
στην ενίσχυση του φαινομένου του θερμοκηπίου, μια που το μόριό του είναι οκτώ
φορές πιο ενεργό (ικανό στην απορρόφηση
υπέρυθρης ακτινοβολίας) από εκείνο του
CO2. Το N2O έχει αυξηθεί κατά 16% περίπου μετά το 1850 κυρίως λόγω της αύξησης χρήσης λιπασμάτων. Το όζον στην
τροπόσφαιρα και οι αλογονάνθρακες απορροφούν υπέρυθρη ακτινοβολία, (παγιδεύουν θερμότητα) σε μήκη κύματος στην
περιοχή που είναι γνωστή ως ατμοσφαιρικό
παράθυρο στο υπέρυθρο, απ’ όπου η γη
μπορούσε να διώξει θερμότητα ανεμπόδιστα. Έτσι σήμερα υπολογίζεται ότι ένα 40%
του φαινομένου θερμοκηπίου οφείλεται σε
αέρια διαφορετικά από το CO2.
4β) Αερολύματα
Τα μικρά στερεά σωματίδια (0.1μm –
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των. Τα νέφη αυτά έχουν μεγαλύτερη ανακλαστικότητα με συνέπεια λιγότερη ενέργεια
να εισέρχεται στο σύστημα γης-ατμόσφαιρας (άρα έχουμε μεγαλύτερη ψύξη του πλανήτη). Ακόμη η συγκέντρωση και οι
διαστάσεις των αερολυμάτων που υπάρχουν κατά τη διάρκεια του σχηματισμού
ενός νέφους, επηρεάζουν την έκταση που
καταλαμβάνει το νέφος, το χρόνο ζωής του,
αλλά και την ικανότητά του να δώσει σημαντική βροχόπτωση, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την έντονη ξηρασία σε πολλές
περιοχές του πλανήτη (Ramanathan and
Feng 2009).
5) Κλιματική αλλαγή
Τίθεται τώρα το ερώτημα: Ο επηρεασμός
των ροών ακτινοβολίας από ανθρωπογενείς
παράγοντες οδηγεί σε κλιματική αλλαγή; Οι
μετρήσεις δείχνουν μια αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1οC από
τη βιομηχανική επανάσταση και έπειτα με το
ρυθμό αύξησης της θερμοκρασίας συνεχώς
να μεγαλώνει (διακυβερνητική διάσκεψη για
την πλανητική αλλαγή). Οφείλεται αυτή η
αύξηση της θερμοκρασίας στις ανθρώπινες
δραστηριότητες είναι το ερώτημα που τίθεται από μερικούς σκεπτικιστές. Αυτό που δεν
αμφισβητείται (νόμος της φυσικής) είναι πως
η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου λόγω
ανθρώπινων δραστηριοτήτων προκαλεί αύξηση της θερμοκρασίας του συστήματος. Η
μέχρι σήμερα προσθήκη αερίων θερμοκηπίου έχει αυξήσει την παγίδευση γήινης
ακτινοβολίας κατά 2.5 Wm-2. Αυτή η αύξηση αν υποθέσουμε ότι καμιά άλλη αλλαγή δεν συμβαίνει στον πλανήτη οδηγεί σε
μέση αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη περίπου 0.5 οC. Όμως εδώ μπαίνει το
φαινόμενο της ανατροφοδότησης (feedback) θετικής ή αρνητικής του συστήματος
που προκαλεί και τις μεγάλες αβεβαιότητες
στα μοντέλα υπολογισμού της κλιματικής
αλλαγής. Ανατροφοδότηση σημαίνει ότι αλλαγή ενός παράγοντα που προκαλεί κλιματική αλλαγή επηρεάζει και άλλους
παράγοντες που και αυτοί συνεισφέρουν
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10μm) που αιωρούνται στον αέρα (αερολύματα) επηρεάζουν επίσης σημαντικά το
κλίμα. Μπορεί να είναι είτε φυσικής προέλευσης (σκόνη από την επιφάνεια της γης,
άλατα από τους ωκεανούς ή σωματίδια
που εκλύονται κατά τις ηφαιστειακές εκρήξεις), είτε ανθρωπογενούς προέλευσης
(μόλυνση του αέρα από βιομηχανικές εκπομπές). Αυτό που δεν είχε γίνει αντιληπτό
μέχρι την τελευταία δεκαετία ήταν πόσο και
με ποιο τρόπο επηρέαζαν το κλίμα. Πολλές ερευνητικές προσπάθειες μέχρι και σήμερα γίνονται για να ποσοτικοποιηθεί η
επίδραση των αερολυμάτων στην κλιματική αλλαγή και υπάρχει ακόμη αρκετή
αβεβαιότητα στον υπολογισμό της αλλαγής που προκαλούν στο ενεργειακό ισοζύγιο.
Μέχρι το 2000 η μόλυνση του αέρα
αντιμετωπιζόταν σαν ένα τοπικό πρόβλημα
με συνέπειες σε θέματα υγείας. Αλλά τελευταία δεδομένα έχουν δείξει ότι μικροσωματίδια στον αέρα μεταφέρονται από
ήπειρο σε ήπειρο και παίζουν σημαντικό
ρόλο στην αλλαγή του κλίματος τόσο σε
τοπικό επίπεδο όσο και σε ολόκληρη τη γη
(Houghton 2009). Τα αερολύματα επηρεάζουν άμεσα τη ροή ηλιακής ακτινοβολίας
καθώς την σκεδάζουν κι έτσι προκαλούν
ψύξη του συστήματος γης-ατμόσφαιρας.
Από την άλλη αερολύματα που περιέχουν
άνθρακα (καπνιά, αιθάλη) απορροφούν
ηλιακή ακτινοβολία αυξάνοντας την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κάτι που οδηγεί και σε αλλαγές στην κυκλοφορία της
ατμόσφαιρας. Όμως υπάρχει και έμμεσος
επηρεασμός του κλίματος από τα αερολύματα. Αυτά λειτουργούν ως πυρήνες συμπύκνωσης για το σχηματισμό σταγονιδίων
νερού οπότε επηρεάζουν το σχηματισμό
των νεφών. Η έρευνα την τελευταία δεκαετία έχει δείξει ότι η ύπαρξη μεγάλης συγκέντρωσης αερολυμάτων προκαλεί την
παραγωγή νεφών με μεγάλο αριθμό σταγονιδίων που έχουν μικρότερο μέγεθος
από αυτό που θα είχαν χωρίς την ύπαρξη
της αυξημένης συγκέντρωσης αερολυμά-
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στην κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνει αυτό;
Για να συνεχίσουμε το παραπάνω παράδειγμα η αύξηση των αερίων θερμοκηπίου
από ανθρώπινες δραστηριότητες είδαμε ότι
οδηγεί σε αύξηση της θερμοκρασίας του
πλανήτη. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας συνεπάγεται και μεγαλύτερη εξάτμιση
του νερού των ωκεανών. Άρα περισσότερος υδρατμός στην ατμόσφαιρα ο οποίος
επίσης συνεισφέρει στο φαινόμενο θερμοκηπίου. Αν λάβουμε λοιπόν υπόψη και τον
υδρατμό, η αύξηση της θερμοκρασίας του

προκαλεί λιώσιμο των πάγων της Ανταρκτικής και της Αρκτικής. Αλλά μείωση της παγοκάλυψης
σημαίνει
μικρότερη
ανακλαστικότητα του εδάφους άρα αύξηση
της ενέργειας του πλανητικού συστήματος
και συνεπώς ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της
θερμοκρασίας. Μάλιστα η μείωση της παγοκάλυψης συνεισφέρει αρκετά στην κλιματική αλλαγή όπως δείχνουμε σε μια
πρόσφατη εργασία μας (Matsoukas et. al.
2010). Εκεί υπολογίσαμε ότι η εξαφάνιση
των πάγων από την Αρκτική μόνο (η έκταση

Εικ. 4 : Διαφορές στην ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια της γης μεταξύ ουδέτερων χρονικών περιόδων και περιόδων που επικρατεί El Niño
πλανήτη αντί 0.5 οC γίνεται 1οC. Όμως
ούτε η αύξηση της πλανητικής θερμοκρασίας ούτε η αύξηση του υδρατμού στην
ατμόσφαιρα είναι ομοιόμορφη. Η διαφορετική αύξηση από περιοχή σε περιοχή
προκαλεί αλλαγές στην κυκλοφορία της
ατμόσφαιρας, άρα και στο ποσό του νερού
που εξατμίζεται αλλά και στη νεφοκάλυψη
της κάθε περιοχής, συνεπώς οδηγεί σε περαιτέρω κλιματικές αλλαγές. Επίσης η αύξηση της πλανητικής θερμοκρασίας

των πάγων στην Ανταρκτική είναι ακόμη μεγαλύτερη), οδηγεί σε αύξηση 0.55 Wm-2
της ενέργειας του πλανητικού συστήματος.
Η τιμή αυτή είναι 4.5 φορές περίπου μικρότερη της αντίστοιχης αύξησης λόγω αερίων
θερμοκηπίου από τη έναρξη της βιομηχανικής εποχής μέχρι σήμερα. Βλέπουμε λοιπόν
ότι ο υπολογισμός της ακριβούς μεταβολής
της θερμοκρασίας της γης απαιτεί πολύπλοκα μοντέλα μια που πολλές παράμετροι
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και αρκετή
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Στον τομέα Φυσικής του γενικού τμήματος της σχολής ΣΤΕΦ του ΤΕΙ Κρήτης χρησιμοποιώ ένα υπολογιστικό μοντέλο
διάδοσης ΗΜ ακτινοβολίας που αναπτύχθηκε στο ινστιτούτο έρευνας και τεχνολογίας (ΙΤΕ) βασισμένο σε ένα αρχικό μοντέλο

διάδοσης και κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας (Vardavas and Carver 1984). Αυτό το
μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί σε ένα ευρύ
φάσμα μελετών κλιματικής αλλαγής τόσο
σε παγκόσμια κλίμακα όσο και σε τοπικό
επίπεδο και έχουν γραφτεί ερευνητικές εργασίες στα πλαίσια συνεργασιών με μεγάλο
αριθμό ερευνητών τόσο στην Ελλάδα όσο
και στο εξωτερικό.
Πιο συγκεκριμένα έχουν δημοσιευθεί
ερευνητικές εργασίες στους παρακάτω τομείς:
1) Στον υπολογισμό του ενεργειακού ισοζυγίου και των μεταβολών του στην επιφάνεια της γης και στην κορυφή της ατμόσφαιρας. Μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει
φτιαχτεί μια βάση δεδομένων ενεργειακού ισοζυγίου που καλύπτει χρονική περίοδο 25 ετών για ολόκληρο τον
πλανήτη με χωρική ανάλυση 2.5οx2.5ο
(γεωγραφικό πλάτος x γεωγραφικό
μήκος). Χρησιμοποιείται για να μελετηθούν τόσο φυσικοί όσο και ανθρωπογενείς παράγοντες που προκαλούν
μεταβολές στο ισοζύγιο ενέργειας και
επομένως κλιματικές αλλαγές, και πώς
αυτοί αλληλεπιδρούν μεταξύ τους.
2) Στη μελέτη ενεργειακών μεταβολών σε
τοπικό επίπεδο όπως ο «υπολογισμός
του ηλιακού δυναμικού στον ελλαδικό
χώρο» ή το «ενεργειακό ισοζύγιο στο
χώρο της Μεσογείου», για διερεύνηση
τοπικών κλιματικών αλλαγών όπως η
ερημοποίηση που παρατηρείται στις
χώρες της Μεσογείου.
3) Στη μελέτη φυσικών κλιματικών αλλαγών με διάρκεια μερικών ετών (El Nino,
La Nina, ταλάντωση βόρειου Ατλαντικού) που έχουν επιπτώσεις και στη χώρα
μας με εναλλαγές περιόδων ξηρασίας
και βροχοπτώσεων.
Οι ερευνητικές προσπάθειες έγιναν και γίνονται σε συνεργασία με ερευνητές από το
πανεπιστήμιο Κρήτης, το ΙΤΕ, τα πανεπιστή-
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προαπάθεια χρειάζεται ακόμη για να καταλάβουμε τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης. Πάντως το σίγουρο είναι ότι όλα τα
μοντέλα προβλέπουν αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και ας μην συμφωνούν στην τιμή.
Ερευνητικές προσπάθειες για την καλύτερη κατανόηση των ανατροφοδοτήσεων
γίνεται μελετώντας φυσικές κλιματικές αλλαγές όπως είναι το El Niño. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ένα φυσικό πείραμα
κατά το οποίο μεταβάλλονται αρκετές παράμετροι του συστήματος όπως η θερμοκρασία επιφάνειας της θάλασσας, ο
ρυθμός εξάτμισης του νερού από την επιφάνεια της θάλλασας, η διεύθυνση και η
ένταση των ανέμων και η νεφοκάλυψη.
Έτσι μελετώντας το ενεργειακό ισοζύγιο
στην περιοχή όπου επικρατεί το φαινόμενο, μπορούμε να ψάξουμε πως μεταβολές σε κάποιες παραμέτρους του
συστήματος μπορούν να επηρεάσουν κάποιες άλλες. Το El Niño είναι μια φυσική
κλιματική αλλαγή που εκτείνεται σε μια μεγάλη περιοχή του τροπικού και υποτροπικού
Ειρηνικού
ωκεανού
και
επαναλαμβάνεται κάθε πέντε έως επτά
χρόνια. Κατά τη διάρκειά του παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές στο ισοζύγιο ενέργειας στην επιφάνεια της γης. Μεταβολές
στην ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην
επιφάνεια του ωκεανού περίπου 60 Wm-2
είναι αρκετά συνηθισμένες όπως φαίνεται
στην εικ. 4 που μας δείχνει την αλλαγή
στην ηλιακή ακτινοβολία που φτάνει στην
επιφάνεια της γης κατά τη διάρκεια ενός El
Niño όταν αυτό βρίσκεται στην αποκορύφωσή του σε σχέση με αυτήν που φτάνει
όταν επκρατούν κανονικές συνθήκες
(Pavlakis et al. 2008).
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μια Ιωαννίνων και Αιγαίου καθώς και με
ερενητές από καταξιωμένα ιδρύματα του
εξωτερικού όπως το ΕΤΗ στην Ελβετία και
το NASA Langley στην Αμερική.
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Ερευνητικές Ομάδες στο ΤΕΙ Κρήτης
(στοιχεία από την Ιδρυματική πρόταση
«Υποδομή Έρευνας & Τεχνολογίας» προς την ΓΓΕΤ)
Ομάδα σύνταξης Ιδρυματικής πρότασης

1. Γενικά Στοιχεία
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δράση με τίτλο "Υποδομή
Έρευνας και Τεχνολογίας" της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Παιδείας, δια Βίου Μάθησης
και Θρησκευμάτων η οποία έληξε την Δευτέρα 17/05/2010, το ΤΕΙ Κρήτης υπέβαλε
σχετική πρόταση στην οποία συμμετείχαν
συνολικά 22 Ερευνητικές Ομάδες από το

Ίδρυμα.
Στον πίνακα που ακολουθεί, αναφέρονται οι θεματικές επιστημονικές ενότητες στις
οποίες δραστηριοποιούνται οι ερευνητικές
ομάδες που συμμετείχαν στην Ιδρυματική
πρόταση, καθώς και η χωροθέτηση των
υποδομών αυτών των ομάδων.
Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών μεγεθών απο-

Θεματικές Ενότητες

Αριθμός Ερευνητικών
Ομάδων

Χωροθέτηση Υποδομής

Υγεία

1

Παράρτημα Σητείας

2

Κεντρικές εγκαταστάσεις, Ηράκλειο

1

Παράρτημα Ιεράπετρας

4

Κεντρικές εγκαταστάσεις, Ηράκλειο

1

Παράρτημα Ρεθύμνου

2

Παράρτημα Χανίων

Προηγμένα Υλικά - Νανοτεχνολογία –
Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική

1

Κεντρικές εγκαταστάσεις, Ηράκλειο

Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές
Επιστήμες

1

Κεντρικές εγκαταστάσεις, Ηράκλειο

5

Κεντρικές εγκαταστάσεις, Ηράκλειο

1

Παράρτημα Χανίων

1

Παράρτημα Ιεράπετρας

Θετικές Επιστήμες

1

Κεντρικές εγκαταστάσεις, Ηράκλειο

Οικονομικές Επιστήμες

1

Κεντρικές εγκαταστάσεις, Ηράκλειο

Βιοτεχνολογία - Τρόφιμα - Γεωργία

Κλίμα - Υδάτινοι Πόροι - Φυσικές
Καταστροφές - Ενέργεια

Τεχνολογίες Πληροφορικής
και
Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Β. Ζαχαρόπουλος: Καθηγητής στο Τμήμα ΕΠΠ, Αντιπρόεδρος ΤΕΙ Κρήτης - vzachar@staff.teicrete.gr
Στο άρθρο συνέβαλαν επίσης και οι: Ν. Κατσαράκης: Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΤΕΦ,
Α. Αναστασάκης: Καθηγητής Εφαρμογών ΣΔΟ - antreas.anastasakis@icap.gr
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Πίνακας 1: Ερευνητικές ομάδες στο ΤΕΙ Κρήτης
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τίμησης της τεχνολογικής έρευνας στο ΤΕΙ
Κρήτης με βάση τα στοιχεία των ερευνητικών ομάδων που συμμετείχαν στην πρόταση. Από τα στοιχεία και τα γραφήματα
που παρατίθενται προκύπτει η αξιόλογη
ερευνητική του πορεία και τα ιδιαίτερα σημαντικά βήματα ανάπτυξης στον τομέα της
έρευνας και της τεχνολογίας.
Η ανάπτυξη αυτή απεικονίζεται στην
εξασφάλιση πόρων μέσω ανταγωνιστικών
ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων, στη δημοσίευση πολλών ερευνητικών εργασιών σε αναγνωρισμένα διεθνή
επιστημονικά περιοδικά, στο μεγάλο
αριθμό ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και στην εν γένει απήχηση
του ερευνητικού έργου των μελών του

(ετεροαναφορές, διακρίσεις, προσκεκλημένες ομιλίες). Παράλληλα η δυνατότητα οργάνωσης προγραμμάτων μεταπτυχιακών
σπουδών και η συνεργασία των ερευνητικών ομάδων του ΤΕΙ Κρήτης με διακεκριμένες ερευνητικές ομάδες στην Ελλάδα και το
εξωτερικό μάς δίνουν ώθηση για μεγαλύτερη προσπάθεια με στόχο την καινοτομία
και την αριστεία.
2. Η εξέλιξη των βασικών
μεγεθών αποτίμησης της τεχνολογικής
έρευνας με βάση τα στοιχεία των ερευνητικών ομάδων που συμμετείχαν στην
πρόταση
• Όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2
και γράφημα 1, τα ερευνητικά προ-

Πίνακας 2: Ποσοτικά στοιχεία τεχνολογικής έρευνας ΤΕΙ Κρήτης
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΕΤΗ
ΧΡΟΝΙΚΗ Συνολικός
χρόνος
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
λειτουργίας 2005
ερευνητικών
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ομάδων
ΕΡΓΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

2006

2007

2008

2009

% μέση
Σύνολο
μεταβολή 2012
5ετίας
5ετίας

2014

Ερευνητικά προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
έχουν υλοποιηθεί

265

23

43

33

28

43

170

17%

47

52

Αναπτυξιακά έργα
που βρίσκονται σε
εξέλιξη ή έχουν
υλοποιηθεί

223

11

29

29

61

72

202

60%

117

148

Δημοσιεύσεις ερευνητικών ομάδων σε
αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά με
κριτές

1.627

64

80

89

93

127

453

19%

160

188

Ανακοινώσεις ερευνητικών ομάδων σε
εθνικά και διεθνή
συνέδρια με κριτές

935

40

51

46

43

62

242

12%

66

74

Δημοσιεύσεις ερευνητικών ομάδων σε
πρακτικά διεθνών
συνεδρίων με κριτές

980

96

87

88

96

112

479

4%

116

125

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ Κρήτης
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έτη 2012 και 2014 θα πραγματοποιηθούν ανά έτος 160 και 188 αντίστοιχα.
• Σχετικά με τις Ανακοινώσεις
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γράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή
έχουν υλοποιηθεί από τις ερευνητικές
ομάδες που συμμετείχαν στην πρόταση
ανέρχονται στον εντυπωσιακό αριθμό 265 από την
αρχή της λειτουργίας τους,
από αυτά δε τα 170 πραγματοποιήθηκαν την τελευταία
5ετία παρουσιάζοντας μεγάλη μέση ετήσια μεταβολή
της τάξης του 17%. Εκτίμηση
μας δε είναι ότι τα έτη 2012
και 2014 θα πραγματοποιηθούν ανά έτος 47 και 52
αντίστοιχα.
• Επίσης όπως φαίνεται στον
ακόλουθο πίνακα 2 και γράφημα 2, τα αναπτυξιακά
έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν υλοποιηθεί
από τις ομάδες αυτές ανέρχονται σε 223 από την αρχή
της λειτουργίας τους, από
αυτά δε τα 202 πραγματοποιήθηκαν την τελευταία
5ετία παρουσιάζοντας υψηλή μέση ετήσια μεταβολή
της τάξης του 60%. Εκτίμηση
μας δε είναι ότι τα έτη 2012
και 2014 θα πραγματοποιηθούν ανά έτος 117 και 148
αντίστοιχα.
• Όσον αφορά τις Δημοσιεύσεις των ερευνητικών ομάδων σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά με κριτές,
όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακ α 2 και γράφημα 3, ανέρχονται στον
εντυπωσιακό αριθμό 1.627
από την αρχή της λειτουργίας τους, από αυτές δε οι
453 πραγματοποιήθηκαν την
τελευταία 5ετία παρουσιάζοντας μεγάλη μέση ετήσια μεταβολή της τάξης του 19%.
Εκτίμηση μας δε είναι ότι τα
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των ερευνητικών ομάδων σε εθνικά και
διεθνή συνέδρια με κριτές, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2 και γράφημα 4, ανέρχονται στον εντυπωσιακό
αριθμό 935 από την αρχή της λειτουργίας τους, από αυτές δε οι 242 πραγματοποιήθηκαν την τελευταία
5ετία παρουσιάζοντας μεγάλη μέση ετήσια μεταβολή
της τάξης του 12%. Εκτίμηση
μας δε είναι ότι τα έτη 2012
και 2014 θα πραγματοποιηθούν ανά έτος 66 και 74
αντίστοιχα.
• Τέλος οι Δημοσιεύσεις των
ερευνητικών ομάδων σε
πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα 2
και γράφημα 5, ανέρχονται
στον εντυπωσιακό αριθμό
980 από την αρχή της λειτουργίας τους, από αυτές δε
οι 479 πραγματοποιήθηκαν
την τελευταία 5ετία παρουσιάζοντας σημαντική μέση
ετήσια μεταβολή της τάξης
του 12%. Εκτίμηση μας δε
είναι ότι τα έτη 2012 και
2014 θα πραγματοποιηθούν
ανά έτος 116 και 125 αντίστοιχα.

συμπεριλαμβάνεται σε αυτό το προσωπικό άλλων ερευνητικών ομάδων του
Ιδρύματος που δεν συμμετέχουν στην
παρούσα πρόταση και οι συνεργαζόμενοι ερευνητές από άλλα ιδρύματα. Εκτιμούμε δε ότι θα διαμορφωθεί στα

Ως αποτέλεσμα της επισκόπησης της ερευνητικής δραστηριότητας των ομάδων που
προαναφέραμε, τα βασικά μεγέθη – οφέλη της όπως διαμορφώνονται σήμερα αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 3
και γράφημα 6. Διαπιστώνεται
ότι:
• Το απασχολούμενο προσωπικό
τωνομάδων
στην
Έρευνα και Ανάπτυξη ανέρχεται στον σημαντικό αριθμό
των 122 ατόμων, χωρίς να
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Πίνακας 3:Επιτεύγματα ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ Κρήτης
Μεγέθη

Υφιστάμενη κατάσταση

Προσωπικό απασχολούμενο στην Έρευνα
και Ανάπτυξη

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2
2012

2014

122

149

182

Αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας

6

7

9

Στρατηγικές Συμμαχίες με μεγάλες
επιχειρήσεις στη Ελλάδα και το εξωτερικό

76

93

113

Αριθμός νέων προϊόντων/ υπηρεσιών

159

194

237

Αριθμός μεταπτυχιακών και διδακτορικών
διατριβών

75

92

112

: Για την εκτίμηση λαμβάνεται υπόψη ο σταθμισμένος μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των στοιχείων
του πίνακα 1.
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων ερευνητικών ομάδων ΤΕΙ Κρήτης

προσεχή έτη 2012 και 2014 σε 149 και
182 άτομα αντίστοιχα για τις ομάδες
που συμμετέχουν στην πρόταση.
• Οι αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας
ανέρχονται σήμερα σε 6. Εκτιμούμε ότι
θα διαμορφωθούν στα προσεχή έτη
2012 και 2014 σε 7 και 9 ετησίως αντίστοιχα.
• Οι στρατηγικές συμμαχίες με μεγάλες
επιχειρήσεις στη Ελλάδα και το εξωτερικό ανέρχονται σήμερα στις 76. Εκτιμούμε δε ότι θα διαμορφωθούν στα
προσεχή έτη 2012 και 2014 σε 93 και
113 αντίστοιχα.
• Ο αριθμός νέων προϊόντων/ υπηρεσιών
ανέρχεται σήμερα στον ιδιαίτερα αξιόλογο αριθμό των 159. Εκτιμούμε δε ότι
θα διαμορφωθούν στα προσεχή έτη

2012 και 2014 σε 194 και 237 αντίστοιχα.
• Ο αριθμός των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διατριβών που εκπονούνται
στα ερευνητικά εργαστήρια των ομάδων
ανέρχεται
στον ιδιαίτερα αξιόλογο
αριθμό των 75. Εκτιμούμε δε ότι θα διαμορφωθούν στα προσεχή έτη 2012 και
2014 σε 92 και 112 αντίστοιχα.

Ομάδα σύνταξης Ιδρυματικής πρότασης
Βασίλης Ζαχαρόπουλος,
Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος ΕΛΚΕ
Νίκος Κατσαράκης,
Ανδρέας Αναστασάκης,

Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΤΕΦ
Καθηγητής Εφαρμογών ΣΔΟ
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Σημαντική κινητικότητα
στο HiPER
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του Δρ. Μιχάλη Ταταράκη

Σημαντική κινητικότητα παρουσιάζεται
το τελευταίο διάστημα στο ΤΕΙ Κρήτης σε
σχέση με το πρόγραμμα HiPER που
αφορά πυρηνική σύντηξη με laser με τη
μέθοδο της ταχείας ανάφλεξης, που έχει
στόχο την παραγωγή καθαρής και άφθονης ενέργειας από υδρογόνο.
Ως γνωστόν το πρόγραμμα, που εντάσσεται στον οδικό χάρτη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για ερευνητικές υποδομές μεγάλης
κλίμακας, το συντονίζει για την Ελλάδα το
ΤΕΙ Κρήτης.
Συγκεκριμένα, όπως αναλυτικότερα παρουσιάζεται στις επόμενες σελίδες,

• Στις 26 Απριλίου συνεδρίασαν στην
Αθήνα τα μέλη που αποτελούν το HiPER
- GR, το Ελληνικό δίκτυο για την ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή HiPER.
• Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010 η Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής, που απαρτίζεται από 25
Βουλευτές όλων των κομμάτων με Πρόεδρο τον Βουλευτή Αχαΐας, κ. Κωνσταντίνο
Σπηλιόπουλο,
είχε
ως
αποκλειστικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης
το Ερευνητικό Πρόγραμμα και την Ευρωπαϊκή Υποδομή HiPER για την Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας, μέσω

θερινό Σχολείο Φυσικής στη θεματική περιοχή του HiPER.
Μ. Ταταράκης: Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής - m.tatarakis@chania.teicrete.gr
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σύντηξης υδρογόνου με Laser, αλλά και
τα αναμενόμενα εθνικά οφέλη από την
συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα αυτό.

• Την Τετάρτη 7 Ιουλίου δόθηκε ομιλία
στο Σπίτι του Πολιτισμού στην παλιά
πόλη στο Ρέθυμνο με θέμα “The HiPER

έρευνα

• Στις 28 Ιουνίου ξεκίνησε το θερινό
Εντατικό Προχωρημένο Σχολείο Φυσι-

Ευρώπη στον τομέα των εφαρμογών
οπτοηλεκτρονικής στη Φυσική και Τεχνολογία του Πλάσματος.

Ελευθεροτυπία, Ιούνιος 2010
κ ής στη θεματική περιοχή του HiPER.
Στη δράση αυτή, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα
Erasmus, συμμετέχουν κορυφαία Ευρωπαϊκά Ιδρύματα: Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει
προχωρημένες γνώσεις στους συμμετέχοντες φοιτητές από την Ελλάδα και την

Project” από τον διακεκριμένο επιστήμονα Dr John Collier, Διευθυντή του
Προγράμματος Ισχυρών Laser του
utherford Appleton Laboratory της ΟξRu
φόρδης, στα πλαίσια του παραπάνω
Εντατικού Προχωρημένου Σχολείου Φυσικής.
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Παρουσίαση στην Επιτροπή
Έρευνας και Τεχνολογίας της
Βουλής του Ερευνητικού έργου
και της Υποδομής Hi.P.E.R του
ΤΕΙ Κρήτης
Την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2010 η Ειδική
Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας
της Βουλής, που απαρτίζεται από 25 Βουλευτές όλων των κομμάτων με Πρόεδρο
τον Βουλευτή Αχαΐας, κ. Κωνσταντίνο Σπηλιόπουλο, είχε ως αποκλειστικό θέμα Ημερήσιας
Διάταξης
το
Ερευνητικό
Πρόγραμμα και την Ευρωπαϊκή Υποδομή
HiPER για την Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας, μέσω σύντηξης υδρογόνου με Laser,
αλλά και τα αναμενόμενα εθνικά οφέλη
από την συμμετοχή της Ελλάδας στο Πρόγραμμα αυτό. Στην παρουσίαση συμμετείχαν και οι Βουλευτές της Κρήτης και Μέλη
της Επιτροπής, κος Β. Κεγκέρογλου και Β.
Κριτσωτάκης (που εισηγήθηκε την πρόσκληση του ΤΕΙ Κρήτης για την παρουσίαση του HiPER).
Για την παρουσίαση της Ελληνικής Εθνικής Υποδομής Hi.P.E.R. που δημιουργείται
στο ΤΕΙ (στο Κέντρο Φυσικής Πλάσματος
και Laser στο Ρέθυμνο) και του αντίστοιχου
ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου και υποδομής, προσκλήθηκαν στη Επιτροπή της
Βουλής ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Καθηγητής Δρ Ευάγγελος Καπετανάκης και οι
Ερευνητές/ Καθηγητές του ΤΕΙ Κρήτης Δρ
Μιχάλης Ταταράκης και Δρ Νεκτάριος Παπαδογιάννης που ασχολούνται επιστημονικά με το έργο αυτό.
Ο Πρόεδρος και οι Καθηγητές του ΤΕΙ
παρουσίασαν εκτενώς το ερευνητικό πρόγραμμα, την ελληνική και την ευρωπαϊκή
υποδομή και την εθνική σημασία της συμμετοχής μας.
Ο Πρόεδρος Ε. Καπετανάκης έκανε την
εισαγωγική ομιλία για το περιεχόμενο της
εσπερίδας και για τη συμμετοχή και στή-

ριξη του ΤΕΙ Κρήτης στο πρόγραμμα HiPER.
Ο Καθηγητής Μ. Ταταράκης (Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τομέα Βασικής Επιστήμης για το HiPER) ανέλυσε τη μεγάλη
σημασία του προγράμματος για την Ευρώπη
σε σχέση με την παραγωγή καθαρής μορφής ενέργειας, αλλά και για την παραγωγή
νέας
επιστημονικής
γνώσης
(βλ.
www.hiper-laser.org). Ανέφερε ότι το έργο
άρχισε να παρουσιάζεται από την εκκόλαψή
του, από τριετίας στα ευρωπαϊκά και εθνικά
μέσα ενημέρωσης, όπως BBC, ΤheTimes,
Guardian, Economist, Le Monde, Το Βήμα
κ.ά.). Επεσήμανε ότι το HiPER είναι Ερευνητική Υποδομή του Oδικού Xάρτη
Yποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον
Τομέα της Ενέργειας. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και η Ρωσία, ενώ οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η
Νότια Κορέα, η Κίνα και η Ιαπωνία έχουν εκφράσει την ένθερμη και ενεργή υποστήριξη
τους στο HiPER, με συνεργασία ακαδημαϊκών/ ερευνητικών φορέων τους. Ο Γενικός
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας της
χώρας μας, κατανοώντας την υψηλή επιστημονική και εθνική σημασία του Έργου, ήταν
ιδιαίτερα υποστηρικτικός από το ξεκίνημά
του. Έτσι η ΓΓΕΤ πήρε μέρος, από πλευράς
εθνικής εκπροσώπησης, στην επίσημη
έναρξη και παρουσίαση του Προγράμματος
στο Λονδίνο το 2008.
Το HiPER αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική προσπάθεια της Ευρώπης να πρωτοπορήσει στην έρευνα για την παραγωγή
ενέργειας από ελεγχόμενη σύντηξη υδρογόνου με laser, με τη μέθοδο της Γρήγορης
Ανάφλεξης (Fast Ignition). Ο κ. Ταταράκης
τεκμηρίωσε γιατί η ελεγχόμενη σύντηξη
είναι μια ελκυστική, περιβαλλοντικά καθαρή
πηγή ενέργειας, που χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως κύρια μορφή καυσίμου. Ανέφερε
ότι το HiPER έχει τεράστια πολιτική σημασία
για την Ευρώπη και ειδικότερα για τις χώρες
που συμμετέχουν σε αυτό, περιλαμβανόμενης και της Ελλάδας, ιδιαίτερα σήμερα που
αναμένεται να γίνει άμεσα η ανακοίνωση της
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Ο κ. Ταταράκης περιέγραψε τους δύο
κύριους στόχους του προγράμματος
HiPER:
1. Τη σχεδίαση και κατασκευή Πρότυπης
Υποδομής Laser πολλαπλών δεσμών
για τη διεξαγωγή έρευνας στην ελεγχόμενη σύντηξη υδρογόνου με τη μέθοδο
της γρήγορης ανάφλεξης.
2. Τη χρήση της υποδομής αυτής από τη
διεθνή επιστημονική κοινότητα για τη
μελέτη νέων φαινομένων (πλην της σύντηξης) που παρουσιάζονται όταν η ύλη
αλληλεπιδρά με εξαιρετικά ισχυρά
πεδία (βασική επιστήμη).
Ο Καθηγητής Ν. Παπαδογιάννης (κύριος ερευνητής στο Πρόγραμμα HiPER) παρουσίασε το Ελληνικό δίκτυο που έχει
συσταθεί για την αξιοποίηση του HiPER
στην Ελλάδα. Ανέφερε ότι λόγω της σημασίας του Προγράμματος HiPER για τη
χώρα, η ΓΓΕΤ πρόσφατα χρηματοδότησε τη
δημιουργία του συνδεδεμένου Εθνικού Δικτύου HiPER-GR, όπου συμμετέχουν 12
Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και δύο εταιρίες με υψηλή δραστηριότητα στο χώρο της ενέργειας.
Επικεφαλής του Δικτύου HiPER-GR είναι το

ΤΕΙ Κρήτης. Η πρώτη ημερίδα του Δικτύου
έλαβε χώρα στην Αθήνα τη Δευτέρα 26
Απριλίου 2010. Ανέφερε ότι το Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser του ΤΕΙ Κρήτης
συντονίζει το Πρόγραμμα HiPER-GR, με
στόχο την αξιοποίηση του συνόλου της
Υποδομής του HiPER, ιδιαίτερα της Ελληνικής Περιφερειακής Συνεργαζόμενης Υποδομής στο Ρέθυμνο, από Ελληνικά
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και άλλους φορείς.
Ο κ. Νεκτάριος Παπαδογιάννης εξήγησε
ότι η συγκρότηση του διεπιστημονικού
αυτού δικτύου στην Ελλάδα θα στηρίξει το
απαιτητικό έργο του HiPER αλλά και θα ενσωματώσει και θα αξιοποιήσει την παραγόμενη νέα γνώση, σε πολλά πεδία των
Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.
Στη συνέχεια έγινε εκτενής συζήτηση
στην Επιτροπή Έρευνας, με ποικίλες ερωτήσεις από τους Βουλευτές και απαντήσεις και
σχολιασμό από τα μέλη του ΤΕΙ Κρήτης.
Από την διαδικασία αναδείχθηκαν τα
εθνικά πλεονεκτήματα από την συμμετοχή
της χώρας στο πρόγραμμα όπως:
α) Η προνομιακή χρήση της απεριόριστης
μελλοντικής καθαρής ενέργειας που θα
παραχθεί από την σύντηξη υδρογόνου,
β) Η Ελληνική ψήφος για την επιλογή της
Ευρωπαϊκής χώρας που θα στεγάσει την
Κεντρική Ευρωπαϊκή Εγκατάσταση (διπλωματικό όφελος),
γ) Η ενίσχυση των ελληνικών επιστημονικών ομάδων μέσα από την συμμετοχή
τους σε κοινά πειράματα στις μεγάλες ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις του HiPER,
δ) Η ενίσχυση των ελληνικών εταιριών και
των νέων Ελλήνων επιστημόνων που θα
παρακολουθήσουν αυτό το νέο επιστημονικό/ τεχνολογικό τομέα από κοντά και
θα είναι έτοιμοι για τις νέες προκλήσεις
και
ε) Η ανάδειξη του ΤΕΙ Κρήτης ως διεθνούς
κέντρου εκπαίδευσης σε κορυφαίες τεχνολογίες και στη σύγχρονη επιστήμη με
την διοργάνωση διεθνών Μεταπτυχιακών Σχολείων (www.hiper-laser.org).

Μ. Ταταράκης: Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής - m.tatarakis@chania.teicrete.gr
Ν. Παπαδογιάννης: Καθηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής - npapadogiannis@staff.teicrete.gr

έρευνα

απόδειξης της αρχής λειτουργίας της σύντηξης με laser από το National Ignition
Facility (NIF) στις ΗΠΑ. Εξήγησε ότι το
HiPER σχεδιάζεται πλέον να προχωρήσει
στην κύρια φάση του, με την ανακοίνωση
της απόδειξης, για την ανάπτυξη παραγωγής ενέργειας για ειρηνικές χρήσεις. Επιπλέον ότι η νέα τεχνολογία που θα
αναπτυχθεί στο έργο θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη άλλων τομέων της
επιστήμης, αλλά και θα δώσει ώθηση σε
νέες τεχνολογίες στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι υπάρχει συνεργασία των
εταίρων του HiPER με το παράλληλο πρόγραμμα σύντηξης, το ITER (Μαγνητική Σύντηξη) εφόσον οι σύγχρονες απαιτήσεις σε
ενέργεια απαιτούν και εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης της σύντηξης.
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Στην συνέχεια μεγάλος
αριθμός Βουλευτών που συμμετέχουν στην επιτροπή εξέφρασαν με εξαιρετικά θετικά
σχόλια την στήριξή τους και
επεσήμαναν την αναγκαιότητα
της ισχυρής Ελληνικής συμμετοχής στις επόμενες φάσεις του
HiPER. Ταυτόχρονα εκφράστηκαν θετικά για την ανάγκη υποστήριξης εκ μέρους της
Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας της Βουλής του έργου,
και συγκεκριμένα τη δημιουργία της ελληνικής υποδομής
στο Ρέθυμνο και τη συνέχιση
του Δικτύου HiPER - GR με οικονομικά και θεσμικά μέσα.

Το Ελληνικό Δίκτυο
HiPER-GR
Λόγω της σημασίας του Προγράμματος HiPER
για τη χώρα, η ΓΓΕΤ πρόσφατα χρηματοδότησε
τη δημιουργία του συνδεδεμένου Εθνικού Δικτύου HiPER-GR, όπου συμμετέχουν 12 Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα και
δύο εταιρίες με υψηλή δραστηριότητα στο χώρο
της ενέργειας. Επικεφαλής του Δικτύου HiPER-GR
είναι το ΤΕΙ Κρήτης. Η πρώτη ημερίδα του Δικτύου έλαβε χώρα στην Αθήνα τη Δευτέρα 26
Απριλίου 2010.
To Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και Laser
(CPPL) του ΤΕΙ Κρήτης συντονίζει το Πρόγραμμα
HiPER-GR, με στόχο την αξιοποίηση του συνόλου της Υποδομής του HiPER, αλλά ιδιαίτερα
από Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και άλλους
φορείς.

Μ. Ταταράκης: Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής - m.tatarakis@chania.teicrete.gr
Ν. Παπαδογιάννης: Καθηγητής: Προϊστάμενος Τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής - npapadogiannis@staff.teicrete.gr

Τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι εταιρίες
που συμμετέχουν στο Ελληνικό Δίκτυο
HiPER-GR είναι:
1. ΤΕΙ Κρήτης - Συντονιστής Φορέας:
Κέντρο Φυσικής Πλάσματος και

Laser (CPPL).
2. Πολυτεχνείο Κρήτης: Εργαστήριο
Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ
(ΔΥΦΛ).
3. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Το Εργαστήριο Ατομικής και Μοριακής Φυσικής και το Κέντρο Εφαρμογών
Laser στο Τμήμα Φυσικής.
4. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο:
Τμήμα Φυσικής της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών.
5. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Εργαστήριο Ηλεκτρικού Χαρακτηρισμού Ηλεκτρονικών Διατάξεων.
6. Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ):
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και
Λέιζερ (ΙΗΔΛ).
7. Ακαδημία Αθηνών.
8. Πανεπιστήμιο Πατρών: Εργαστήριο
Φωτονικών Υλικών, Δομών και
Εφαρμογών του Τμήματος Επιστήμης Υλικών.
9. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης:
Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού
και Διαστημικής.
10. ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: Ινστιτούτο
Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας (ΙΠΤΑ).
11. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών: Ινστιτούτο
Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
(ΙΘΦΧ), το Εργαστήριο Φωτονικής
για Νανοεφαρμογές και το Εργαστήριο Φασματοσκοπικών Εφαρμογών.
12. Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και
Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ), Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ).
13. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Α.Ε. (ΔΕΗ)
14. Tropical ΑΕΒΕ.
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Η συγκρότηση του διεπιστημονικού
αυτού δικτύου στην Ελλάδα θα στηρίξει το απαιτητικό έργο του HiPER αλλά
και θα ενσωματώσει και θα αξιοποιήσει
την παραγόμενη νέα γνώση, καθώς οι
επιστημονικοί τομείς του Προγράμματος καλύπτουν πολλά πεδία των Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Σε
ανάπτυξη βρίσκονται η εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας, η πραγματοποίηση
ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων και
η οικονομοτεχνική ανάλυση της αξιοποίησης της Ευρωπαϊκής υποδομής και
της συνεργαζόμενης Περιφερειακής Ελληνικής Εγκατάστασης.
Το μεγάλο όφελος από τη συμμετοχή της Ελλάδας στην κατασκευαστική
φάση του HiPER, αφορά δύο κεντρικούς άξονες:
1. Την ενίσχυση του Ελλαδικού Ερευνητικού χώρου μέσω: α) της αξιοποίησης της κεντρικής υποδομής και
της Ελληνικής εγκατάστασης, β) της
συνεργασίας και της διάχυσης της
γνώσης στους τομείς της Φυσικής
Πλάσματος, της Οπτοηλεκτρονικής,
της Ατομικής, Μοριακής και Πυρηνικής Φυσικής, της Επιστήμης των Υλικών, της Υπολογιστικής Φυσικής,
της Φυσικής Υψηλών Ενεργειών
καθώς και των Επιστημών Μηχανικού.
2. Την προετοιμασία της χώρας για την
αξιοποίηση της άφθονης και καθαρής ενέργειας που θα προκύψει από
τη σύντηξη υδρογόνου, μέσω της
συμμετοχής στο δίκτυο ελληνικών
φορέων άμεσα συνδεδεμένων με
την ενέργεια.
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Τρισδιάστατη τηλεόραση (3DTV): Παλιές τεχνολογίες για το
μέλλον, του Γ. Τριανταφυλλίδη
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Προσιτό “Triple Play” για όλους μέσω δορυφόρου.
Καινοτομίες και επιτεύγματα του Εργαστηρίου Έρευνας και
Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων «ΠΑΣΙΦΑΗ»,
του Δρ. Γ. Γαρδίκη

Τρισδιάστατη τηλεόραση (3DTV):
Παλιές τεχνολογίες για το
μέλλον
του Γιώργου Τριανταφυλλίδη

Η μετάδοση και απεικόνιση 3Δ εικόνων,
έχει ήδη παρουσιαστεί πολλές φορές σε
ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Αυτό
ακριβώς το “όραμα” για την 3DTV που είδαμε στον κινηματογράφο μπορεί να μας
δώσει έναν ορισμό της 3DTV ως ένα υψηλής ποιότητας τρισδιάστατο (3Δ) οπτικό
αντίγραφο, με διαφορές οπτικά δυσδιάκριτες από το πρωτότυπο (εκτός ίσως τις διαφορές σε μέγεθος). Οι εικόνες της 3DTV θα

υπάρχουν στο χώρο μέσα από ένα σύστημα
απεικόνισης, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να βλέπουν τη σκηνή
από όποια γωνία θέλουν ή ακόμη και να
περπατούν μέσα στη σκηνή (εικόνα 1). Βάση
αυτού του ορισμού αμέσως γίνεται κατανοητή η διαφορά της 3DTV με την απλή στερεοσκοπική
3Δ
όραση
και
τον
κινηματογράφο.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την
αρχή: Μια τηλεόραση, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που απαιτεί τη δέσμευση
μιας σκηνής, την μετατροπή της σε σήμα, τη
μεταφορά του σήματος και τέλος την έκθεσή του σε ένα υποσύστημα απεικόνισης
– αυτό ακριβώς ισχύει και στα 3DTV συστήματα. Τα πρόσφατα σημαντικά επιτεύγματα
στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης στην
τεχνητή όραση και οι καινοτόμες εφαρμογές τους δημιούργησαν ένα θετικό κλίμα
και μεγάλο ενδιαφέρον για
την τεχνολογία της 3DTV.
Από τεχνολογική άποψη
αυτό το ενδιαφέρον περιλαμβάνει βελτιώσεις στις τεχνολογίες που συμμετέχουν στην
αλυσίδα της 3DTV όπως
σύλληψη της 3Δ σκηνής,
αναπαράσταση, κωδικοποίηση/μετάδοση, μετατροπή
του σήματος και απεικόνιση
(εικόνα 2).

Εικόνα 1: Ο στόχος της 3DTV (πηγή 3DTV Network of
Ο βασικός ανθρώπινος
Excellence)
αισθητήρας είναι το οπτικό
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Η ιστορία της τρισδιάστατης τηλεόρασης (3DTV) είναι σχεδόν τόσο παλιά όσο
και η ίδια η τηλεόραση. Ωστόσο, κάποιοι
παράγοντες και κυρίως κάποιες τεχνολογικές δυσχέρειες, οδήγησαν την 3DTV να
μην είχε την ανάπτυξη και την επικράτηση
στην αγορά που θα περίμενε κανείς. Αλλά
αυτό φαίνεται να αλλάζει στις μέρες μας.
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Εικόνα 2:
Η αλυσίδα της
3DTV

του σύστημα, το οποίο αναπτύχθηκε εξ
αρχής ως ένα 3Δ σύστημα συμπεριλαμβάνοντας τις δύο διαστάσεις και το βάθος. Κανένας άνθρωπος δεν χρησιμοποιεί στη
ζωή του δισδιάστατη (2Δ) όραση. Είναι
προφανές ότι όλα τα οπτικά μοντέλα σε
όλες τις επιστήμες είναι τρισδιάστατα. Συνεπώς, είναι πολύ σημαντική και κρίσιμη η
μετάβαση στην 3Δ αναπαράσταση του
οπτικού μας κόσμου που θα δώσει μια νέα
δυναμική και εφαρμογές στην τεχνητή
όραση.
Είναι ενδιαφέρον ότι η 3Δ όραση έχει
προκαλέσει το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας για πάνω από έναν αιώνα.
Το κοινό είχε ενθουσιαστεί από τα 3Δ στερεογράμματα του 19ου αιώνα (εικόνα 3),
από τις 3Δ ταινίες της δεκαετίας του 1950,
από την ολογραφία στη δεκαετία του 1960
και από τα 3Δ γραφικά υπολογιστών και
την εικονική πραγματικότητα (VR) σήμερα.
Η 3Δ τεχνολογία πάντα κέντριζε το ενδιαφέρον και την προσοχή του κοινού και της

αγοράς.
Μόλις η φωτογραφία και το video εφευ-

Εικόνα 3: Συσκευή 3Δ στερεογραμμάτων
του 19ου αιώνα

Εικόνα 4: Ταινίες σε 3Δ της δεκαετίας του 1950
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κάθε μάτι και συνεπώς, τόσο πιο μεγάλες
είναι οι διαφορές μεταξύ της εικόνας του
αντικειμένου όπως αυτή σχηματίζεται στο
δεξί και αριστερό οφθαλμό αντίστοιχα. Αντιθέτως, όταν το αντικείμενο απομακρύνεται
από εμάς, οι διαφορές αυτές γίνονται ολοένα και πιο μικρές.
Αυτήν ακριβώς τη λειτουργία προσπαθεί
να μιμηθεί ένα σύστημα στερεοσκοπικής
όρασης με την παραγωγή 2 καναλιών video
από 2 διαφορετικές κάμερες που προσομοιώνουν τη θέση των ματιών και κοιτούν
τη σκηνή με διαφορετική γωνία. Στη συνέχεια το ένα κανάλι απεικονίζεται στο αρι-

Η ιδέα της τεχνητής στερεοσκ οπικής
όρασης είναι απλή
και βασίζεται στο ανθρώπινο οπτικό σύστημα: Ο άνθρωπος,
Εικόνα 5: Το πρώτο σύστημα τεχνητής στερεοσκοπίας
για την οπτική αντίληψη του βάθους και
της απόστασης, είναι προικισμένος με την
στερό μάτι και το άλλο κανάλι στο δεξί μάτι.
ικανότητα της στερεοσκοπικής όρασης.
Η στερεοσκοπία επιτυγχάνεται με τεχνολοΌταν παρατηρούμε κάτι και με τα δυο μας
γίες που χρησιμοποιούν ειδικά γυαλιά
μάτια και αυτό βρίσκεται σε σχετικά κοντινή
όπως:
απόσταση, τότε είμαστε σε θέση να αντι• Γυαλιά μπλε-κόκκινων φακών: Φορώληφθούμε τόσο την απόστασή του από
ντας ένα ζευγάρι γυαλιών με ένα μπλε
εμάς, όσο και τη θέση και μορφή του στο
και ένα κόκκινο φακό (για το δεξί και αριχώρο. Αυτό επιτυγχάνεται από μια απλή
στερό μάτι αντίστοιχα) και παρουσιάζογια τον εγκέφαλό μας διαδικασία, κατά την
ντας ταυτόχρονα (με μια οποιαδήποτε
οποία οι δύο σχετικά διαφορετικές δισδιάσυσκευή δισδιάστατης έγχρωμης απειστατες εικόνες από το κάθε μας μάτι, συνκόνισης) την εικόνα που προορίζεται για
δυάζονται σε μια πλήρη τρισδιάστατη
το δεξί μάτι χρωματισμένη μπλε, ενώ
εικόνα του περιβάλλον χώρου. Όσο πιο
αυτή για το αριστερό κόκκινη, είναι εφικοντά μας βρίσκεται ένα αντικείμενο, τόσο
κτό να καταστεί η μια από τις δύο εικόνες
περισσότερο μεγαλώνει η διαφορά στην
αόρατη για το άλλο μάτι και έτσι να επιοπτική γωνία παρατήρησης του από το
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ρέθηκαν, η στερεοσκοπική 3Δ όραση ακολούθησε αμέσως. Είναι γνωστό ότι μια συσκευή από καθρέφτες χρησιμοποιούταν το
1838 για να δώσει 3Δ στερεοσκοπικές εικόνες. Το 1844 η στερεοσκοπική θέαση
ήταν πολύ δημοφιλής στην Ευρώπη και
την Αμερική. Παρομοίως, το 3Δ στερεοσκοπικό video αναπτύχθηκε αμέσως μετά
την εφεύρεση του 2Δ video: η ιδέα του
στερεοσκοπικού σινεμά εμφανίστηκε στις
αρχές του 1900 και η στερεοσκοπική τηλεόραση προτάθηκε στα 1920. Το 1950 οι
στερεοσκοπικές ταινίες ήταν πολύ δημοφιλείς. Στις μέρες μας οι κινηματογράφοι
IMAX, οι πρώτες πιλοτικές εκπομπές στερεοσκοπικής τηλεόρασης και άλλες
παρόμοιες εφαρμογές αποδεικνύουν το
συνεχιζόμενο ενδιαφέρον για την 3Δ
όραση.
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τευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της
στερεοσκοπικής απεικόνισης.
• Γυαλιά με αντίθετα πολωμένους φακούς: Το φως που εκπέμπεται από μια
πηγή φωτός, όπως τον ήλιο ή ένα λαμπτήρα, ταλαντεύεται προς όλες τις κάθετες προς τη διάδοσή του διευθύνσεις.
Όταν το φως περάσει από ένα πολωμένο φακό, η ταλάντωσή του αποκτά
διεύθυνση παράλληλη προς τον προσανατολισμό της πόλωσης του φακού
και έτσι λέμε το φως αυτό πολωμένο.
Όταν το πολωμένο φως συναντήσει ένα
πολωμένο φακό, του οποίου η πόλωση είναι κάθετα προσανατολισμένη

σε μια δισδιάστατη προβολή.
• Γυαλιά ηλεκτρονικού διαφράγματος
υγρών κρυστάλλων (LCD shutter
glasses): Είναι ειδικά γυαλιά τα οποία
χρησιμοποιούν για φακούς ένα ζεύγος
ηλεκτρονικά ελεγχόμενων διαφραγμάτων φωτός τύπου LCD. Τα διαφράγματα
αυτά είναι μεταξύ τους συγχρονισμένα
ώστε όταν το ένα είναι ανοιχτό και επιτρέπει τη διέλευση του φωτός, το άλλο
να είναι κλειστό και να την εμποδίζει.
Όταν αυτά τα γυαλιά λειτουργούν σε
συγχρονισμό με μια οθόνη, στην οποία
απεικονίζονται εναλλάξ και με ρυθμό

α)

β)

γ)

δ)

Εικόνα 6: Ειδικά γυαλιά για στερεοσκοπική όραση: α) Γυαλιά μπλε-κόκκινων φακών, β)
Γυαλιά με αντίθετα πολωμένους φακούς, γ) Γυαλιά LCD, δ) HMD
σε σχέση με αυτή του πολωμένου
φωτός, τότε το φως δε μπορεί να διέλθει μέσα από τον φακό αυτό. Βάση
αυτής της ιδιότητας του φωτός, όταν πολωθεί το φως που εκπέμπεται από δυο
συσκευές προβολής, οριζόντια και κάθετα αντίστοιχα και στη συνέχεια προβληθεί στο ίδιο σημείο, τότε φορώντας
ένα ζευγάρι γυαλιών με φακούς οριζόντιας και κάθετης πόλωσης, θα είμαστε
σε θέση να αντιληφθούμε από το κάθε
μάτι την εικόνα με την αντίστοιχη πόλωση. Συνεπώς, προβάλλοντας τις κατάλληλες εικόνες, είναι εφικτό να
αποδοθεί η επιθυμητή τρίτη διάσταση

τουλάχιστον 50 φορές το δευτερόλεπτο
οι εικόνες που αναλογούν στο δεξί και
αριστερό μάτι αντίστοιχα, τότε είναι εφικτό να επιτευχθεί έγχρωμη στερεοσκοπική απεικόνιση.
• Προσαρτημένες επί της κεφαλής οθόνες
(HMD – Head Mounted Display): Είναι
συσκευές που φοριούνται στο κεφάλι,
όπως διόπτρες και κράνη, οι οποίες φέρουν μια μικρή οθόνη για κάθε μάτι. Η
κάθε μια από τις οθόνες αυτές είναι εφικτό να τροφοδοτηθεί με ανεξάρτητη εικόνα και έτσι να επέλθει το απαιτούμενο
αίσθημα του βάθους.
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της οπτικής και της διάθλασης του φωτός
από τα 1600, οι αρχές της ολογραφίας ανακαλύφθηκαν από τον Ουγγρικής καταγωγής
Dennis Gabor το 1948 που τιμήθηκε για την
ανακάλυψη αυτή με βραβείο Nobel. Η μέθοδος του Gabor παρέμεινε ανεκμετάλλευτη για πολλά χρόνια λόγω έλλειψης
κατάλληλης μονοχρωματικής φωτεινής
πηγής απαραίτητης για την εγγραφή του
ολογραφήματος. Το 1962, μετά την ανακάλυψη των laser, προτάθηκε μια παραλλαγή
της μεθόδου του Gabor και με τη χρήση
laser έγινε εφικτή η δημιουργία τρισδιάστατων ειδώλων
πολύπλοκων
αντικειμένων. Στη συνέχεια ακολούθησαν τα
ψηφιακά ολογράμματα
και εμφανίστηκαν και οι
αντίστοιχες κάμερες. Πειραματικές εκπομπές ολογραφικής τηλεόρασης
παρουσιάστηκαν
το
1989. Οι τελευταίες εξελίξεις σε αυτό το χώρο
οδηγούν σε αποτελεσματικά ολογραφικά συστήματα 3DTV τηλεόρασης.
Πιο αναλυτικά, η
ολογραφία, είναι μια τεχνική για την καταγραφή
των φωτεινών κυμάτων
που ανακλώνται από ένα
αντικείμενο. Αποτέλεσμα της καταγραφής
αυτής είναι το ολόγραμμα που όταν φωτισθεί με κατάλληλο τρόπο, αναπαράγει ένα
ακριβές τρισδιάστατο είδωλο-αντίγραφο του
αντικειμένου. Ο θεατής ενός ολογράμματος,
έχοντας τη δυνατότητα παρατήρησης του
ολογραφικού ειδώλου από διαφορετικές
οπτικές γωνίες, δύσκολα διακρίνει το ολόγραμμα από το πραγματικό αντικείμενο. Η
αίσθηση των τριών διαστάσεων επιτείνεται
από τις ανακλάσεις του φωτός στην "επιφάνεια" του ολογραφικού ειδώλου, τις έντο-

Εικόνα 7: Αφίσα από την επερχόμενη στερεοσκοπική ταινία
Toy Story
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 10/4/2010
Πρόσφατα όμως με την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, έχει επιτευχθεί να μειωθεί αυτό
το αρνητικό φαινόμενο της τεχνητής στερεοσκοπίας, με ακόλουθο αποτέλεσμα την
μεγάλη ανάπτυξη σχετικών εφαρμογών (πχ
3δ κινηματογράφος – εικόνα 7).
Αν και η τεχνολογία της στερεοσκοπίας
είναι γνωστή για πάνω από έναν αιώνα,
υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες 3Δ όρασης που είναι γνωστές για ακόμη περισσότερο καιρό. Χρησιμοποιώντας τη θεωρία
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Αν και η τεχνολογία της στερεοσκοπίας
είναι αρκετά απλή, η ανάγκη να φοράς ειδικά γυαλιά για να δεις το στερεοσκοπικό
σήμα είναι ένα πολύ σημαντικό μειονέκτημα στην επικράτηση της 3DTV. Και αυτό
γιατί σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και
λίγα λεπτά τεχνητής στερεοσκοπικής όρασης κουράζουν το μάτι και δημιουργούν
ένα πολύ ενοχλητικό αίσθημα ζαλάδας
που οφείλεται στην προσπάθεια του εγκεφάλου να αναλύσει τις διαφορετικές εικόνες που τεχνητά λαμβάνει στο κάθε μάτι.
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νες φωτοσκιάσεις, την λεπτομερή
απόδοση της επιφανειακής υφής
των υλικών και από την οριζόντια
και κατακόρυφη οπτική παράλλαξη.
Άλλη μια τεχνολογία για 3Δ
όραση είναι η ενσωματωμένη
όραση (integral imaging) η οποία
είναι γνωστή από το 1908 και στις
μέρες μας θεωρείται ότι είναι υποψήφια για την επόμενη γενιά της
3DTV. Η ιδέα πίσω από αυτή την
τεχνολογία βασίζεται στη σύλληψη πολλών 2Δ βασικών εικόνων ενός αντικειμένου ταυτόχρονα
από πολλές γωνίες. Για την αναπαραγωγή
προβάλουμε οπτικά τις εικόνες στην ίδια
γεωμετρική τοποθεσία του αντικειμένου. Η
τεχνολογία της ενσωματωμένης όρασης
είναι παρόμοια με αυτή της ολογραφίας,
αφού και αυτή στοχεύει στη σύλληψη και
αναπαραγωγή της κατανομής του φωτός.
Διατάξεις από μικροφακούς χρησιμοποιούνται για αυτή τη σύλληψη και την αναπαραγωγή (εικόνα 9).
Αντιθέτως με τη στερεοσκοπία, η ολογραφία και η ενσωματωμένη όραση δεν
βασίζονται στον μηχανισμό της ανθρώπινης όρασης, αλλά στην αρχή της αναπαραγωγής της κατανομής του φωτός στο

Εικόνα 8: Αρχή της ολογραφίας
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ, 10/4/2010
χώρο χωρίς την παρουσία των αντικειμένων.
Συνεπώς, η ποιότητα της παραγόμενης 3Δ
σκηνής εξαρτάται από την επιτυχή αναπαραγωγή των ιδιοτήτων του αρχικού φωτός.
Τα τελευταία χρόνια οι επιστημονικές και
τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο της αποθήκευσης και αναπαραγωγής της κατανομής
του φωτός είναι σημαντικές και βελτιώνουν
συνεχώς την ποιότητας της 3Δ απεικόνισης.
Παρομοίως, το πρόβλημα της στερεοσκοπίας λύνεται και με την εξέλιξη των αυτοστερεοσκοπικών συστημάτων. Η αυτοστερεοσκοπία περιλαμβάνει μεθόδους απεικόνισης στερεοσκοπικών εικόνων χωρίς τη
χρήση γυαλιών ή άλλου ειδικού εξοπλισμού από τη μεριά του θεατή.

Εικόνα 9: Αρχή της ενσωματωμένης όρασης (integral imaging)

Όπως φαίνεται από αυτή τη σύντομη παρουσίαση, οι τεχνολογίες
της 3Δ όρασης είναι γνωστές και
χρησιμοποιούνται εδώ και πολύ
καιρό. Δεν θα ήταν λάθος να ισχυριστεί κάποιος ότι οι 2Δ και 3Δ τεχνολογίες αναπτύχθηκαν παράλληλα. Ωστόσο, είναι σίγουρο
ότι τουλάχιστον μέχρι σήμερα τα
προϊόντα της 2Δ όρασης υποσκελίζουν τα αντίστοιχα προϊόντα της
3Δ όρασης. Οι λόγοι για αυτή την
αποτυχία (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) της 3Δ τεχνολογίας πρέπει να
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Θα ήταν πολύ χρήσιμο λοιπόν να
δούμε σε αυτό το σημείο τη συμπεριφορά
της αγοράς και των καταναλωτών έτσι ώστε
να οδηγήσουμε και την 3Δ τεχνολογία στις
αντίστοιχες κατευθύνσεις που απαιτούνται
για να αποφύγουμε νέες αποτυχίες. Στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος
για την 3DTV (Network of Excellence
3DTV, 2004-2008) στο οποίο συμμετείχε
και ο συγγραφέας του άρθρου, πραγματοποιήθηκε το 2008 μια πολύ ενδιαφέρουσα
έρευνα που δείχνει τι πρέπει να διορθώσουμε και τι να αναπτύξουμε για μια πετυχημένη 3DTV.
Σύμφωνα με την έρευνα οι πιο σημαντικοί λόγοι στην αγορά μιας συσκευής τηλεόρασης αποδεικνύονται να είναι η ποιότητα
της εικόνας (82%), η τιμή (71%) και το μέγεθος της απεικόνισης (52%), στοιχεία τα
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη για τις
συσκευές 3DTV. Μια άλλη χρήσιμη διαπίστωση της έρευνας είναι ότι δεν υπάρχει
μια επικρατούσα άποψη για το τι είναι η
3DTV. Το 39% την σκέφτεται ως μια ασαφή
3Δ έκδοση μιας παραδοσιακής 2Δ συσκευής τηλεόρασης. Μικρότερα ποσοστά
τη θεωρούν με συστήματα στερεοσκοπικής
απεικόνισης χρησιμοποιώντας ειδικά γυαλιά ή με ολογραφικά συστήματα απεικόνισης. Αυτές οι απαντήσεις ήταν
αναμενόμενες, από τη στιγμή που δεν
υπάρχει μια ξεκάθαρη τεχνολογία για την
3DTV, οπότε και οι απαντήσεις επηρεάζονται από τις υπάρχουσες τεχνολογίες 3Δ
απεικόνισης όπως στον 3Δ κινηματογράφο.
Η μεγάλη πλειοψηφία περιμένει από
την 3DTV να προσφέρει το ίδιο περιεχόμενο όπως και η 2DTV, όπως να βλέπεις
τηλεόραση μαζί με άλλα άτομα (όχι δη-

λαδή στην ατομική 3Δ απεικόνιση), να προσφέρει ψυχαγωγία και εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Ένα σημαντικό ποσοστό 72%
πιστεύει ότι η 3DTV μπορεί να είναι χρήσιμη
και στην ιατρική απεικόνιση. Άλλες εφαρμογές της προβλέπονται να είναι η επιστημονική και βιομηχανική απεικόνιση (51%),
προσομοιώσεις και εικονική πραγματικότητα
(46%) και αρχιτεκτονικές εφαρμογές (31%).
Στην ερώτηση για τις προσδοκίες και τις
επιθυμίες για την 3DTV, οι περισσότεροι από
τους μισούς είναι αρνητικοί με το να φορούν
γυαλιά για να βλέπουν 3DTV. Η πλειοψηφία
του 90% συμφωνεί ότι η 3DTV θα πρέπει
να δείχνει και περιεχόμενο 2DTV (συμβατότητα με 2Δ περιεχόμενο). Επίσης, οι περισσότεροι τονίζουν ότι δεν θα βλέπουν μια
3DTV, αν οι εικόνες της δεν είναι καθαρές
και ευδιάκριτες και ένα 60% προτιμά μια
υψηλής ανάλυσης 2Δ εικόνα από μια χαμηλότερης ποιότητας 3Δ σκηνή. Τα θέματα
που προκύπτουν από αυτές ακριβώς τις
απαντήσεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν
στη διαδικασία παραγωγής συσκευών
3DTV. Οι καταναλωτές έχουν ήδη συνηθίσει
σε μια υψηλής ποιότητας 2DTV και συνεπώς
η επερχόμενη 3DTV θα πρέπει να ανταποκριθεί σε αντίστοιχες απαιτήσεις για την ανάλυση, το χρώμα, κτλ, με τη πρόσθετη
ιδιότητα της 3Δ θέασης, χωρίς να είναι απαραίτητα γυαλιά ή άλλες δύσκολες στη
χρήση ή προβληματικές συσκευές.
Φαίνεται λοιπόν το μέλλον να ανήκει
στην 3DTV με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις,
το μεγάλο ενδιαφέρον της αγοράς και τις
μελλοντικές χρήσιμες 3Δ εφαρμογές.
Ωστόσο υπάρχει και η άλλη γνώμη, που πιστεύει ότι η 3Δ όραση δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα παραπάνω σε σχέση με τη 2Δ
εικόνα (ένα ωραίο άρθρο μπορεί κάποιος
να διαβάσει στο
http://www.newsweek.com/id/237110) Why I Hate 3-D And You Should Too). Προφανώς, εμείς δεν συμφωνούμε...
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αναζητηθούν στη συμπεριφορά των καταναλωτών και στην ωρίμανση της 3Δ τεχνολογίας που είναι πολύ πιο απαιτητική και
δύσκολη από την 2Δ τεχνολογία όρασης.
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Προσιτό “Triple Play” για όλους
μέσω δορυφόρου
Καινοτομίες και επιτεύγματα του
Εργαστηρίου Έρευνας και Ανάπτυξης
Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων
«ΠΑΣΙΦΑΗ»
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του Δρ. Γιώργου Γαρδίκη

Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου
“IMOSAN” και από κοινού με Έλληνες και
ευρωπαίους εταίρους, η ερευνητική ομάδα
ΠΑΣΙΦΑΗ του τμήματος Εφαρμοσμένης
Πληροφορικής και Πολυμέσων (ΕΠΠ) του
ΤΕΙ Κρήτης ανέπτυξε και δοκίμασε σε
πραγματικές συνθήκες καινοτόμο σύστημα
βελτιστοποιημένης παροχής υπηρεσιών
“Triple Play” μέσω δορυφόρου.
Οι υπηρεσίες “Triple Play” (τηλεόραση/
τηλεφωνία / Internet) είναι πλέον γνωστές
στο ευρύ κοινό καθώς διετίθενται από έναν
μεγάλο αριθμό τηλεπικοινωνιακών παρόχων μέσω των υποδομών ψηφιακής γραμμής συνδρομητή (DSL). Έτσι, προσφέρεται
στους συνδρομητές των πακέτων Triple
Play πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ευρυζωνικές υπηρεσίες επικοινωνίας και ψυχαγωγίας σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές.
Δυστυχώς όμως, για ένα σημαντικό ποσοστό χρηστών που ζουν σε αγροτικές
ή/και απομακρυσμένες περιοχές στις
οποίες δεν υπάρχει κάλυψη του δικτύου
DSL δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Για
τους χρήστες αυτούς εναλλακτική λύση
προσφέρει η πρόσβαση μέσω δορυφόρου. Η δορυφορική κάλυψη εκτείνεται εξίσου σε όλη την επικράτεια, εξυπηρετώντας
ακόμη και τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Ένα σημαντικό μειονέκτημα όμως είναι
το αυξημένο κόστος χρήσης που συνδέεται
με το υψηλό τέλος χρήσης του δορυφορικού αναμεταδότη. Έτσι, δημιουργείται μια
σημαντική ανισότητα μεταξύ των πολιτών
όσον αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση
(το λεγόμενο «ευρυζωνικό χάσμα» broadband divide) καθώς οι χρήστες που

μένουν στα αστικά κέντρα έχουν στη διάθεσή τους πολύ οικονομικές λύσεις ενώ
εκείνοι που λόγω της γεωγραφικής τους
θέσης αναγκάζονται να καταφύγουν στη δορυφορική πρόσβαση επωμίζονται ένα ιδιαίτερα υψηλό κόστος.
Αυτό ακριβώς το πρόβλημα εξέτασε το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα IMOSAN που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
στα
πλαίσια
του
Έκτου
Προγράμματος - Πλαισίου για την Έρευνα
και την Ανάπτυξη. Στα πλαίσια του προγραμματος IMOSAN το εργαστήριο ΠΑΣΙΦΑΗ συνεργάστηκε ενεργά με φορείς από
την Ελλάδα και το εξωτερικό με διεθνώς
αναγνωρισμένη εμπειρία στις δορυφορικές
τηλεπικοινωνίες όπως το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος», το γαλλικό Κέντρο Διαστημικών Μελετών (CNES) και τις εταιρίες
Thales Alenia Space (Γαλλία) και
Rohde&Schwarz (Γερμανία). Το αποτέλεσμα
της συνεργασίας αυτής ήταν μια καινοτομική
πλατφόρμα παροχής ολοκληρωμένων δορυφορικών υπηρεσιών (εικ.1) που αναπτύχθηκε στην Τουλούζη (Γαλλία) με τη
συνδρομή μεταξύ άλλων και ερευνητών της
ομάδας «ΠΑΣΙΦΑΗ», βασίζεται στις τεχνολογίες DVB-S2 και DVB-RCS και μπορεί να
παρέχει προσιτές υπηρεσίες Triple Play σε
όλη την Ευρώπη. Οικονομοτεχνικές μελέτες
που διεξήχθησαν στα πλαίσια του έργου
έδειξαν ότι η εν λόγω πλατφόρμα μπορεί να
παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Internet, τηλεόρασης και τηλεφωνίας με μηνιαίο
κόστος (flat rate) που μπορεί να φτάσει και
τα 37 Ευρώ, τιμή ιδιαίτερα ελκυστική και
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Τεχνολογικές Καινοτομίες
Το πρώτο βήμα για την επίτευξη αυτού του στόχου ήταν η
ενσωμάτωση, για πρώτη φορά,
και των τριών υπηρεσιών (τηλεόραση, τηλεφωνία, Internet)
σε ένα κοινό δορυφορικό σύστημα πρόσβασης. Γι’ αυτό το
σκοπό, η ομάδα ΠΑΣΙΦΑΗ
ανέπτυξε ένα σύνθετο σύστημα
παροχής υπηρεσιών triple play,
βασισμένο στο διαδικτυακό
πρωτόκολλο (Internet Protocol, IP), ειδικά προσαρμοσμένο
για να καλύψει τις ιδιαιτερότητες της δορυφορικής σύνδεσης.
Το δεύτερο στάδιο ήταν η
βελτιστοποίηση της χρήσης του
δορυφορικού καναλιού ώστε
να επιτευχθεί η ελαχιστοποίηση του κόστους. Για το λόγο
αυτό χρησιμοποιήθηκε ένα νέο
χαρακτηριστικό της τεχνολογίας
DVB-S2 που ονομάζεται Προσαρμοστική Κωδικοποίηση και
Μετάδοση (Adaptive Coding
and Modulation – ACM). Με
την καινοτομία αυτή είναι δυνατή η προσαρμογή των χαρακτηριστικών της δορυφορικής
εκπομπής ανάλογα με τις συνθήκες λήψης. Έτσι, αν η ποιότητα λήψης κάποιων χρηστών
υποβαθμιστεί λόγω π.χ. κακών
καιρικών συνθηκών, το σύστημα μπορεί να προσαρμοστεί σε πραγματικό χρόνο ώστε
να «θωρακίσει» το δορυφορικό σήμα και να ληφθεί
σωστά στις νέες συνθήκες. Η
ομάδα ΠΑΣΙΦΑΗ σε συνεργα- Εικ.1. Η καινοτομική δορυφορική πλατφόρμα του έργου
σία με το Ινστιτούτο ΠληροφοIMOSAN
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καινοτοµία

άμεσα συγκρίσιμη με τα αντίστοιχα «πακέτα» υπηρεσιών
που προσφέρονται βασισμένα
στο DSL.
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σταθμό μέσω τοπικού ασύρματου δικτύου
και είχαν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες
υπηρεσίες (εικ.4) και συγκεκριμένα:
• Δύο ζωντανά δορυφορικά τηλεοπτικά
προγράμματα κωδικοποιημένα με την τελευταία τεχνολογία H.264/AVC
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ρικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ
«Δημόκριτος» σχεδίασε τον αλγόριθμο
που ενσωματώθηκε στο υποσύστημα διαχείρισης πόρων (Satellite Resource Management System, εικ.2) και αναλαμβάνει
αυτή την προσαρμογή.

Εικ.2. Γενικό διάγραμμα του δικτύου του IMOSAN, όπου φαίνεται το καινοτόμο
υποσύστημα διαχείρισης πόρων (Satellite Resource Management System)
Για τις δοκιμές «στον αέρα», εγκαταστάθηκε στο ΤΕΙ Κρήτης δορυφορικός
σταθμός που επικοινωνούσε με το κεντρικό
σύστημα στην Τουλούζη μέσω του ελληνικού δορυφόρου Hellas Sat II (εικ.3). Ένας
αριθμός χρηστών εντός του εργαστηρίου
ΠΑΣΙΦΑΗ συνδεόταν στον δορυφορικό

• Δορυφορική τηλεφωνική σύνδεση με
δυνατότητα άμεσων κλήσεων σε εθνικά,
διεθνή και κινητά τηλέφωνα
• Δορυφορικό Internet με ταχύτητα πρόσβασης μέχρι 10 Mbps
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Εικ.3: Κεραία για λήψη ολοκληρωμένων δορυφορικών
υπηρεσιών στο δίκτυο
IMOSAN

καινοτοµία

Οι δοκιμές διήρκεσαν έξι μήνες και ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και τα αποτελέσματα
των μελετών και των δοκιμών δημοσιεύθηκαν σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια.

Εικ.4. Εξοπλισμός για πρόσβαση στις δορυφορικές υπηρεσίες Triple play
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Νέοι Πτυχιούχοι στο Τ.Ε.Ι. Κρήτης

Συντακτική Επιτροπή

Από τις 30 Απριλίου ως τον Ιούλιο, στο
ΤΕΙ Κρήτης πραγματοποιήθηκαν τελετές
απονομής πτυχίων και ορκομωσία των
αποφοίτων των Τμημάτων:
• Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής,
• Εμπορίας και Διαφήμισης,

κάκη Αναστασία, απερχόμενη Γραμματέας
ΣΕΥΠ και Απλαδά Αγγελική, απερχόμενη
Προϊσταμένη Τμήματος Περίθαλψης και
Κοινωνικής Μέριμνας ΤΕΙ Κρήτης. Στους τιμώμενους εδόθησαν διπλώματα τιμής και
πλακέτες.

• Κοινωνικής Εργασίας,
• Πολιτικών Δομικών Έργων,
• Μηχανολογίας,
• Λογιστικής,
• Διοίκησης Επιχειρήσεων και
• Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής.
Συνολικά 1.477 απόφοιτοι, που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους στο ΤΕΙ το τελευταίο έτος ή την τελευταία διετία
παρέλαβαν τα πτυχία τους.
Στο τμήμα Νοσηλευτικής, στους πρώτους σε βαθμολογία αποφοίτους των τελευταίων δύο ετών, Νικολάου Ελισάβετ
και Σταυρακάκη Νικόλαο εδόθησαν υποτροφίες 300 ευρώ στον καθένα στην
μνήμη της Αικατερίνης Τοπιντζή, απόφοιτης του τμήματος.
Κατά τη διάρκεια της τελετής ορκομωσίας των αποφοίτων της ΣΕΥΠ τιμήθηκαν
οι κ.κ. Καρουζάκης Ιωάννης, απερχόμενος
Γενικός Γραμματέας ΤΕΙ Κρήτης, Σταυρα-

ειδησεογραφία

• Νοσηλευτικής,
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Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων τίμησε με την απονομή τιμητικής πλακέτας την κ.Μαρία
Χουδετσανάκη – Παππά που συνταξιοδοτήθηκε, μετά από 35 χρόνια υπηρεσίας για το έργο και την
προσφορά της στο Ίδρυμα και στο
τμήμα.
Το Παράρτημα Ιεράπετρας τίμησε το Δήμο Ιεράπετρας ως δημοτική αρχή για τη στήριξη του
τμήματος ειδικά τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του, τον κ.Εμμ. Κοκκινάκη, πρώτο προϊστάμενο του τμήματος, για τη συμβολή του στη
σύσταση και λειτουργία του και το
Διοικητικό προσωπικό του τμήματος.
Επίσης δόθηκαν βραβεία στους
τρεις πρώτους φοιτητές βάσει του
βαθμού πτυχίου τους.
Στο Παράρτ ημα Αγ. Νικολάου
με την ευκαιρία της 1ης Απονομής Πτυχίων, τιμήθηκαν από το Τμήμα οι παρακάτω:
• Φωτεινή Ψιμάρνη - Βούλγαρη, Καθηγήτρια του Τμήματος και Προϊσταμένη του
νέου Τμήματος Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων,
για τη συμβολή της στην Ίδρυση, Ανάπτυξη και Λειτουργία του Τμήματος.
• Αντώνης Ζερβός, πρώην Δήμαρχος
Αγίου Νικολάου, για τη συμβολή του
στην Ίδρυση του Τμήματος.
• Ιωάννης Λουκαράκης, πρώην Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, για τη συμβολή
του στην Ίδρυση και Λειτουργία του
Τμήματος.
• Δημήτρης Κουνενάκης, Δήμαρχος
Αγίου Νικολάου, για τη συμβολή του
στη Λειτουργία του Τμήματος.

• Μιχάλης Καρχιμάκης, Βουλευτής Λασιθίου και Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τη συμβολή
του στην Ίδρυση, Λειτουργία και Ανάπτυξη του Τμήματος.
• Ιωάννης Πλακιωτάκης, Βουλευτής Λασιθίου και πρώην Υφυπουργός Εθνικής
Άμυνας, για τη συμβολή του στη Λειτουργία και Ανάπτυξη του Τμήματος.
• Εμμανουήλ Μπαλτάς, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Σ.Κ., για τη συμβολή του στη Λειτουργία του Τμήματος
και την Κατασκευή των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Παραρτήματος Αγίου Νικολάου.
Μετά την Τελετή Ορκομωσίας, βραβεύτηκαν από το Τμήμα οι τρεις (3) πρώτοι σε
επίδοση πτυχιούχοι και απονεμήθηκε χρηματικό βραβείο στον πρωτεύσαντα, από τον

Πολιτιστικό Σύλλογο Έξω Λακωνίων.

Το τμήμα Μηχανολογίας τίμησε
για τη συνολική προσφορά τους
στο Ίδρυμα τους καθηγητές Κώστα
Νύκταρη, Γιάννη Μπερταχά και Μιχάλη Ριτσατάκη που αποχωρούν
από την υπηρεσία.
Στις τελετές ορκομωσίας παρέστησαν ο
αρχιεπίσκοπος Κρήτης, τοπικοί Ιεράρχες, ο
Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και ο νέος Γ.Γ.
του ΤΕΙ Κρήτης, εκπρόσωποι φορέων και
οι συγγενείς και φίλοι των αποφοίτων.
Οι Γραμματείες των τμημάτων και το
Ε.Τ.Π. συνέβαλλαν στην επιτυχή οργά-

νωση των τελετών ορκομωσίας. Τα μέλη
του Ε.Π. χαιρέτησαν τους αποφοίτους, απένειμαν τα πτυχία και ευχήθηκαν καλή σταδιοδρομία και δημιουργική πορεία σε
όλους τους πτυχιούχους μας .
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Βραβεύτηκαν επίσης από το
Τμήμα οι πρωτεύσαντες εισαχθέντες κατά τα έτη 2007-08, 2008-09
και 2009-10, από Ενιαίο Λύκειο
και από ΕΠΑΛ. Απονεμήθηκαν
χρηματικά βραβεία στον πρωτεύσαντα κάθε έτους από το Σύλλογο
Φίλων Ανωτάτων και Ανωτέρων
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Λασιθίου. Την απονομή των χρηματικών βραβείων έκανε ο Πρόεδρος
του Συλλόγου κ. Νικόλαος Βούλγαρης.
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Οι απόφοιτοι του Τ.Ε.Ι.
Κρήτης στην Αγορά
Εργασίας
Μικρά ποσοστά ανεργίας καταγράφει
έρευνα για την απορόφηση των αποφοίτων του ΤΕΙ Κρήτης από την αγορά εργασίας, που έγινε το 2008 για τους
απόφοιτους ως το έτος 2001. Την έρευνα
διεξήγαγε το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ
Κρήτης. Ο πληθυσμός της έρευνας αποτελείται από 1801 αποφοίτους των 11 (παλαιών) τμημάτων οι οποίοι αποφοίτησαν
από το 1997 μέχρι και το 2001, με έτος εισαγωγής από το 1987 ως το 1998. Το μέγεθος
του
δείγματος
(που
στρωματοποιήθηκε) είναι 407 άτομα και
αντιπροσωπεύει 22,6% του συνόλου. Οι
απαντήσεις αναλύονται τόσο περιγραφικά
όσο και με τεχνικές αναλυτικής στατιστικής.
Μερικά από τα ευρήματα:
• Περίπου έξι στους δέκα αποφοίτους
προέρχονται από το Γενικό Λύκειο, ενώ
τρεις στους δέκα προέρχονται από
ΤΕΕ/ΤΕΛ. Περίπου ένας στους δέκα
προέρχεται από Πολυκλαδικό Λύκειο
• Πάνω από τρεις στους δέκα απόφοιτους
έχουν βαθμό πτυχίου «Λίαν Καλώς»
ενώ πάνω από έξι στους δέκα βαθμό
«Καλώς». Μόνο το 1,7% των αποφοίτων έχουν αποφοιτήσει με βαθμό «Άριστα».
• Επτά στους δέκα εργάζονται ως μισθωτοί υπάλληλοι σε αντικείμενο σχετικό με
τις σπουδές τους.
• Αυτοαπασχολείται το 19,1 % των αποφοίτων του ΤΕΙ, κυρίως χωρίς προσωπικό.
• Το 5,3 % των αποφοίτων είναι άνεργοι
και το 2,8% άεργοι.

• Ένας στους οχτώ συνέχισε για σχετικές
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή
στο εξωτερικό.
• Τέσσερις στους δέκα, έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια ή άλλη μορφή κατάρτισης σε σχετικά με την ειδικότητα τους θέματα.
• Γνωρίζουν Αγγλικά και έχουν σχετικό
πτυχίο.
• Η πλειοψηφία έχει πολύ καλές γνώσεις
Η/Υ.
• Παρατηρείται σημαντική κινητικότητα
στην αναζήτηση εργασίας. Επτά στους
δέκα αποφοίτους δηλώνουν ότι η σημερινή τους απασχόληση δεν είναι και η
πρώτη.
• Γενικά οι εργαζόμενοι απόφοιτοι είναι
ικανοποιημένοι από την εργασία τους και
σε μικρότερο βαθμό από τις αμοιβές
τους.
• Η πλειονότητα αμείβεται με 800 έως
1500 ευρώ.
• Ο μεγαλύτερος μισθός θα ήταν ο κύριος
λόγος για την αναζήτηση άλλης εργασίας
• Οι απόφοιτοι θεωρούν ότι οι εργοδότες
τους είναι αρκετά ικανοποιημένοι μαζί
τους.
• Υπάρχουν Τμήματα (όπως το Τμήμα
Νοσηλευτικής) που σχεδόν όλοι οι απόφοιτοι είναι μισθωτοί και καταγράφονται
ελάχιστοι άνεργοι. Υπάρχουν Τμήματα
όπου το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων είναι σημαντικό, όπως το τμήμα
Πολιτικών Δομικών Έργων, όπου υπερβαίνει το 65%.
• Η μεγαλύτερη αντιστοιχία σπουδών και
αντικειμένου απασχόλησης, κατά την
άποψη των αποφοίτων, παρατηρείται στα
Τμήματα Νοσηλευτικής, Μηχανολογίας,
Πολιτικών Δομικών Έργων και Λογιστικής.
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1η Πολυπεριβαλλοντική Έκθεση
υπό την αιγίδα του Δήμου Ηρακλείου και
την οργανωτική και επιστημονική υποστήριξη του Τ.Ε.Ι. Κρήτης
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του Δρ. Θρασύβουλου Μανιού

Στις 5 Ιουνίου 2010 πραγματοποιήθηκε
στην περιοχή του Καράβολα, στο χώρο
που έχει αναπτυχθεί δίπλα στην παραλία,
η 1η Πολυπεριβαλλοντική Έκθεση για τον
εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα και ενεργή συμμετοχή
του Δήμου Ηρακλείου, ενώ μεγάλο μέρος
του συντονισμού, της οργάνωσης και της
επιστημονικής υποστήριξης είχε αναλάβει
το ΤΕΙ Κρήτης, με επικεφαλής το προσωπικό του Εργαστηρίου Διαχείρισης Στερεών
Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων, της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας
Η ιδέα για μια πολυσυμμετοχική εκδήλωση που θα περιλαμβάνει διαφορετικούς
φορείς χαρακτηριζόμενους όμως όλους για
την ενεργή και καθημερινή τους ενασχόληση με το περιβάλλον, την προστασία και
την ανάδειξη του, «έπεσε» για πρώτη
φορά στο τραπέζι, λίγο μετά το Πάσχα του
2010. Αμέσως η πρόταση αυτή αγκαλιάστηκε από ένα σημαντικό αριθμό φορέων,
που έμελε να αυξηθεί καθώς κατευθυνόμασταν προς την τελική ημερομηνία. Το
περιβάλλον άλλωστε είναι από μόνο του
ένα πολυπαραμετρικό σύστημα, με πολλές και διαφορετικές συνιστώσες, που στη
σύγχρονη κοινωνία εξυπηρετούνται, μελετούνται και εποπτεύονται από διαφορετικές
οργανώσεις και φορείς. Αν και σε πολλές
περιπτώσεις υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ συνιστωσών στον φυσικό κόσμο, κανείς δεν μπορεί να πει το ίδιο για τους
φορείς που σχετίζονται με αυτές τις συνιστώσες στον ανθρώπινο και δη Ελληνικό

χώρο. Η ευκαιρία να βρεθούν όλοι στο ίδιο
σημείο, χωρίς προτεραιότητες ή κρυμμένες
προθέσεις ήταν από μόνη της μια πρώτη
νίκη.
Οργανωτικά όμως ήταν ένα εξαιρετικά
πολύπλοκο εγχείρημα. Οι συναντήσεις των
φορέων έγιναν όλες στο ΤΕΙ Κρήτης και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων της
ΣΤΕΓ. Καταβλήθηκε συνεχής προσπάθεια να
συνδυαστούν, από τη μια οι ανάγκες των
συμμετεχόντων και από την άλλη, οι δυνατότητες (οικονομικές και τεχνικές) του Δήμου
και του χώρου (η νεοδιαμορφωμένη περιοχή του Καράβολα), όπως και η τήρηση
ίσων αποστάσεων και ισορροπιών. Όμως
όλοι, ανεξαιρέτως, υπερέβαλαν εαυτούς και
συνεισέφεραν όσο περισσότερο μπορούσαν
τόσο σε μέσα όσο και σε χρόνο. Κάπως
έτσι, και φυσικά με την αναμενόμενη δόση
πανικού προς το τέλος, φτάσαμε στην 5η
Ιουνίου.
Η ημέρα – για όσους το θυμούνται – ξεκίνησε με μια καλοκαιρινή καταιγίδα χωρίς
προηγούμενο κάπου στις 06:00 το πρωί
που μεταξύ άλλων έβρεξε και όλα τα ταμπλό τα οποία είχε δανείσει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και είχαν φυλαχθεί από
την προηγούμενη το βράδυ σε ένα ανοικτό
φορτηγό του Δήμου Ηρακλείου. Με το μάτι
λοιπόν στραμμένο προς τον ουρανό άρχισε
στις 10:00 το πρωί η ταχτοποίηση των περιπτέρων και η διαμόρφωση του χώρου.
Χρειάστηκαν να στηθούν περισσότερα από
14 περίπτερα (Φωτογραφία 1) και να συνεργαστούν περισσότεροι από 40 άνθρωποι
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Κρήτης φιλοξενήθηκε και η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ
SOS, μια ΜΚΟ με αποκλειστικά περιβαλλοντική δράση.
3. Ο Ενιαίος Σύνδεσμός Διαχείρισης Αποβλήτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ), που παρουσίασε μακέτες των μεγάλων έργων που
έχει επιβλέψει στην Κρήτη και μοίρασε
περισσότερα από 2.000 καπέλα και
μπλουζάκια.
4. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) με μια
σειρά από αφίσες σχετικά με τα έργα που
έχει υλοποιήσει, το νέο έργο για την επα-
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από όλους τους διαφορετικούς φορείς, για
να στεγάσουν τους παρακάτω συμμετέχοντες και τις δραστηριότητες τους:
1. Δήμος Ηρακλείου, Δ/νση Καθαριότητ ας, Πρασίνου, Περιβάλλοντος & Αισθητικ ής της πόλης, η Δημοτική Επιτ ροπή Περιβάλλοντος και ο νεοσύστατος Σύλλογος Εθελοντών Περιβάλλοντος Ηρακλείου (δύο περίπτερα).
Ο Δήμος μοίρασε ενημερωτικό υλικό
για διαφορετικές δράσεις μεταξύ των
οποίων και το πράσινο της πόλης, κατέγραψε την άποψη των πολιτών σχετικά

Φωτογραφία 1
με τις δράσεις καθαριότητας και συνέλεξε (ο Σύλλογος Εθελοντών) παλιά
ρούχα προς επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση.
2. Το ΤΕΙ Κρήτης, με το Εργαστήριο Μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, το Εργαστήριο Ανθοκομίας, το Εργαστήρι Αιολικής
Ενέργειας και το Γραφείο Διαμεσολάβησης (που συμμετείχε και στην οργάνωση της εκδήλωσης) καθώς και το
Εργαστήριο Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων & Υγρών Αποβλήτων. Επίσης στο υπερ-περίπτερο που είχε το ΤΕΙ

ναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων
υγρών αποβλήτων στην περιοχή της
Φοινικιάς και πληθώρα φυλλαδίων με
βασικό στόχο την εξοικονόμηση νερού.
5. Η CRETA ECO PHOENIX εκπροσωπώντας τις δράσεις Ανακύκλωσης Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ) είχε μια
εξαιρετικά δυναμική παρουσία καθώς
παραλάμβανε παλιές ηλεκτρικές συσκευές και ταυτόχρονα πραγματοποίησε
κλήρωση για νέες συσκευές σε αυτούς
που είχαν ανακυκλώσει τη δικιά τους.
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στό επιτραπέζιο παιχνίδι) πάνω
στο πλακόστρωτο προσκαλώντας δεκάδες μικρά παιδιά σε
ένα ατελείωτο παιχνίδι.
9. Οικολογικές Οργανώσεις
τ ου Ηρακλείου που έδωσαν και αυτές ένα δυναμικό
παρόν, μοιράζοντας ενημερωτικό υλικό και εγγράφοντας νέα μέλη.

Φωτογραφία 2
Επίσης φιλοξένησε στο περίπτερο της
και το σύστημα ΑΦΗΣ (ανακύκλωση
μπαταριών).
6. Τα γραφεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
του Ν. Ηρακλείου με μια πληθώρα
έντυπου υλικού σε κάθε μορφή, από
φυλλάδια μέχρι και βιβλία, ανέδειξαν
τη σημασία της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ως στοιχείο δημιουργίας ενός
νέου πολίτη, στη συνείδηση του οποίου
η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασική αρχή.
7. Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, με πληροφορίες γύρω
από τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και πώς αυτές μπορούν να εξαπλωθούν στην
Κρήτη (βλέπε Νόμο 3851 /
2010).
8. Ο Θαλασσόκοσμος, δηλαδή
το Ενυδρείο Κρήτης και τ ο
ΕΛΚΕΘΕ, αποτέλεσαν στην
κυριολεξία την πλέον «ζωντανή» παρέα καθώς έφεραν
μαζί τους και ζωντανά ψάρια
και άλλους οργανισμούς της
θάλασσας, εντυπωσιάζοντας
κυρίως τους νεότερους επισκέπτες. Επίσης, έστησαν ένα
τεράστιο «φιδάκι» (το γνω-

Σε ότι αφορά το ΤΕΙ Κρήτης
και το ΥΠΕΡ-περίπτερο που
έστησε (Φωτογραφία 2) αυτό
περιλάμβανε:
• Το Εργαστήριο Μη-ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, το οποίο πραγματοποίησε δεκάδες μετρήσεις ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων αυτών που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση ενώ δόθηκαν
και εξηγήσεις για τη σημασία των μετρήσεων (παραβρέθηκαν ο Καθηγητής
Εφαρμογών Δημήτρης Στρατάκης και ο
κ. Σπύρος Αποστολάκης). Χαρακτηριστική η Φωτογραφία 3.
• Το Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας παρουσίασε μια σειρά πληροφοριών μεταξύ των οποίων και στοιχεία σχετικά με
την αντλιοταμίευση και φυσικά τις ανεμογεννήτριες (παραβρέθηκαν οι Καθη-

Φωτογραφία 3

Θ. Μανιός: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.ΚΑ. - tmanios@staff.teicrete.gr

κλείου κ Νώντα Σαρρή.
• Όσο αφορά το Εργαστήριο Διαχείρισης
Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων και τους δεκάδες φοιτητές που
το υποστήριξαν μοίρασε (Φωτογραφία
5):
- 4.000 kg κόμποστ από κλαδοκάθαρα του Δήμου Ηρακλείου μαζί με
οδηγίες χρήσης σε συσκευασίες των
2,5Kg, ενώ έγινε και ενημέρωση σχετικά με την οικιακή κομποστοποίηση.
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γητής Δημήτρης Χρηστάκης και Επίκουρος Καθηγητής Κώστας Κονταξάκης).
• Το Γραφείο Διαμεσολάβησης μοίρασε
υλικό από το σύνολο των Εργαστηρίων
και Δομών του ΤΕΙ Κρήτης στα πλαίσια
της εξωστρέφειας του Ιδρύματος (παραβρέθηκαν η κ. Κατερίνα Κρυοβρυσανάκη και ο κ. Παναγιώτης Ιγνατιάδης).
• Το Εργαστήριο Ανθοκομίας, εκπροσωπήθηκε από μια μεγάλη ομάδα φοιτητών που έχοντας εκπαιδευτεί καλά από

Φωτογραφία 4
τον Καθηγητή Μιχάλη Παπαδημητρίου,
μοίρασαν περισσότερα από 1.000 ανθοκομικά φυτά. Μεγάλη πέραση είχαν
οι μεγαλόφιλοι βασιλικοί. Χαρακτηριστική η Φωτογραφία 4, όπου ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ Γιάννης Κουράκης,
παραλαμβάνει μια τσάντα με κόμποστ
μαζί με μια βιγκόνια, από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Θρασύβουλο Μανιό,
υπό το βλέμμα του Αντιδημάρχου Ηρα-

- 1.000 ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά
με την οικιακή κομποστοποίηση και
τη βιολογική γεωργία.
- 2.000 φυλλάδια σχετικά με τον
τρόπο που πρέπει να γίνεται η διαλογή στην πηγή και ανακύκλωση υλικών συσκευασίας.
- Τέλος έγινε και παρουσίαση των
κάδων διαφόρων χωρητικοτήτων που
έχουν ήδη μοιραστεί στην περιοχή της
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λοντικής Έκθεσης, ευχαρίστησε
τους συμμετέχοντες φορείς και
ανακοίνωσε ουσιαστικά τη
έναρξη μιας νέας προσπάθεια
για το 2011. Σε αναμονή λοιπόν
της 2ης Πολυπεριβαλλοντικής
Έκθεσης τον Ιούνιο του 2011, το
ΤΕΙ Κρήτης καλείται να υπερβεί
εαυτό, καθώς σίγουρα του χρόνου οι φορείς θα είναι περισσότεροι και ο ανταγωνισμός (σε
εντυπώσεις και ουσία) πολύ μεγαλύτερος.
Φωτογραφία 5
Αγ. Τριάδας και θα μοιραστούν και
σε άλλες περιοχές της πόλης του
Ηρακλείου, όπου θα επεκταθεί και
το Νέο Πρόγραμμα Διαλογής στην
Πηγή – Ανακύκλωσης και Αποκομιδής του Δήμου Ηρακλείου.
Αυτοί που εργάστηκαν για την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, ξεπέρασαν
συνολικά στους 75, καθώς η διάρκεια της
εκδήλωσης έφτασε τις 14 ώρες, με όλα τα
περίπτερα στελεχωμένα τουλάχιστον από
δύο με τρεις ανθρώπους. Ο αριθμός των
πολιτών (όλων των ηλικιών) που εκτιμάται
ότι επισκέφτηκαν τον χώρο του Καράβολα,
όπου και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση,
εκτιμάται ότι ξεπέρασε τις 10.000, με το μεγαλύτερο όγκο να επισκέπτεται το χώρο το
πρωί και αργά το απόγευμα. Μεταξύ
αυτών που τίμησαν την εκδήλωση, από το
ΤΕΙ Κρήτης, ήταν και ο Πρόεδρος Καθηγητής Β. Καπετανάκης και ο Γενικός Γραμματέας κ Μ. Παναγιωτάκης.

Ευχαριστήριο
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολλούς σπουδαστές του ΤΕΙ Κρήτης που υποστήριξαν το περίπτερο του Ιδρύματος, με
πολύ χαμόγελο και εξαιρετικά καλή διάθεση, παρά τις συχνά παράξενες και παράλογες απαιτήσεις των πολιτών.
Κυρίως όμως θα ήθελα να ευχαριστήσω
την κεντρική ομάδα από πλευράς του Εργαστηρίου Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων, που εργάστηκε
για την υλοποίηση του όλου εγχειρήματος:
Φένια Γάλλιου, Λάζαρο Μακρίδη, Παυλίνα
Τζαφέρου, Ελίνα Παπαδάκη, Γιάννη Σαμπαθιανάκη και Βαγγέλη Θεοδωρακόπουλο.

Κλείνοντας την βραδιά και πριν την
προβολή της ταινίας «Φωνή του Αιγαίου»
της κ Λυδίας Καρρά, ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου κ Νώντας Σαρρής (που είχε τη γενική ευθύνη και εποπτεία της εκδήλωσης)
δήλωσε τη μεγάλη ικανοποίηση του για
την επιτυχία αυτής της 1η ΠολυπεριβαλΘ. Μανιός: Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα ΒΙΟ.ΘΕ.ΚΑ. - tmanios@staff.teicrete.gr

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 29 Ιουνίου τα εγκαίνια της
πρόδρομης έκθεσης εικαστικών έργων με
θέμα «Ο αρχαίος ελαιώνας της Κρήτης στο
βάθος του χρόνου» που βρίσκεται σε εξέλιξη στη νέα αίθουσα τέχνης του ΤΕΙ Κρήτης μέχρι και τις 10 Ιουλίου. Η εκθεσιακή
διοργάνωση που θα κορυφωθεί με τη μεγάλη έκθεση 314 και πλέον εικαστικών
έργων (ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική,

Κρήτης κ. Βαγγέλης Καπετανάκης ευχαρίστησε όλους όσοι συμβάλουν στην πρωτοβουλία για τη σωτηρία των υπεραιω νόβιων ελαιόδεντρων του νησιού και ειδικότερα για την επιτυχία της έκθεσης. Μίλησε
ακόμα για τη σημαντική αυτή προσπάθεια.
Ο εκπρόσωπος του Δικτύου Πολιτιστικών
Συλλόγων Κρήτης κ. Βαγγέλης Μαραγκάκης αναφέρθηκε στη πρωτοβουλία που
αναπτύσσεται με την επιστημονική υποστή-

χαλκογραφία, ψηφιδωτό, φωτογραφία)
στο χώρο του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Κρήτης (Γούβες Ηρακλείου) αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πρωτοβουλία
για τη σωτηρία και την ανάδειξη του διάσπαρτου σε όλο το νησί αρχαίου ελαιώνα,
την οποία ως γνωστό αναπτύσσουν το ΤΕΙ
και το Δίκτυο Πολιτιστικών Συλλόγων.
Στη σύντομη ομιλία του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων ο πρόεδρος του ΤΕΙ

ριξη του ΤΕΙ για τη διάσωση των ελαιόδεντρων και τόνισε ότι «έχουμε πολύ δρόμο
μπροστά μας ώστε η επόμενη γενιά να κληρονομήσει το φυσικό και πολιτιστικό
πλούτο της Κρήτης».
Σύντομο χαιρετισμό απηύθυναν ο Αντινομάρχης Ηρακλείου κ. Μιχάλης Αστρινάκης, ως εκπρόσωπος της Νομάρχου κυρίας
Βαγγελιώς Σχοιναράκη, ο Δήμαρχος Γουβών κ. Γιώργος Νικολακάκης και ο Αντιδή-
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Εγκαίνια έκθεσης εικαστικών έργων
για τον αρχαίο ελαιώνα
της Κρήτης
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μαρχος Ηρακλείου κ. Μανώλης Αλεξάκης
και η πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Εικαστικών Τεχνών γλύπτρια κυρία Ασπασία Παπαδοπεράκη.
Στην έκθεση η οποία λειτουργεί στο ΤΕΙ
Κρήτης τις ώρες από τις 11.00 έως τις
14.00 και από τις 18.00 έως τις 20.00
μέχρι και τις 10 Ιουλίου, παρουσιάζεται ένα
μέρος των έργων καλλιτεχνών από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Αξίζει να σημειωθεί
ότι στο χώρο της έκθεσης όλα τα έργα παρουσιάζονται σε οθόνη. Επίσης σε άλλη
οθόνη παρουσιάζονται τα έργα με ιστορικά
ελαιόδεντρα της Κρήτης από τη συλλογή
του Γερμανού ζωγράφου Rudo Schwarz,

μνου και Χανίων.
Την έκθεση υποστηρίζουν το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης, οι
δήμοι Ηρακλείου και Γουβών. Επίσης, το
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Κρητών.
Οι χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης
είναι: ANEK Lines, Cretafarms, ATEbank,
Proactive Quality Management Σύμβουλοι
Επιχειρήσεων και το ξενοδοχείο Knossos
Beach.
Οι αργυροί χορηγοί της διοργάνωσης
είναι: Minoan Lines, Attica Group SuperFast Ferries, Sbokos S.A., Γευσήνους Food

με την ευγενή χορηγία του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.
Όλα τα έργα θα εκτεθούν στο Διεθνές
Εκθεσιακό Κέντρο Κρήτης από τις 25 Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2010. Η είσοδος και στις δύο εκθέσεις είναι
ελεύθερη.
Όπως είναι γνωστό η έκθεση διοργανώνεται από το ΤΕΙ και το Δίκτυο Πολιτιστικών
Συλλόγων
Κρήτης
με
τη
συνδιοργάνωση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύ-

Culture, Σύνδεσμος Ελαιουργών νομού
Ηρακλείου, Σύλλογος Αποφοίτων Σχολών
Τεχνολόγων Γεωπόνων.
Το δείπνο της βραδιάς των εγκαινίων παρατέθηκε με την ευγενή χορηγία της Siganos
executive food events.
Αναλυτικές πληροφορίες για την έκθεση
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην
ιστοσελίδα του ΤΕΙ Κρήτης: www.teicrete.gr

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
το Διεθνές Συνέδριο
που οργάνωσε το Παράρτημα του Αγίου
Νικολάου

Στις 27 -29 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε το 9ο Ειδικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακής Έρευνας (ΕΕΕΕ)
που οργανώθηκε από το Παράρτημα του
Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με την
ΕΕΕΕ και το Πολυτεχνείο Κρήτης, στις εγκαταστάσεις του Παραρτήματος.
Το θέμα του Συνεδρίου «Ποσοτικά Μοντέλα στη Λήψη Επιχειρησιακών και Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων» κάλυψε
ένα ευρύ φάσμα θεματικών περιοχών όπως , Financial Management,
International Finance, Financial
Accounting,
Banking, Insurance and
Actuarial Science, Logistics, Management of Information
Systems,
Business Administration,
Logistics, E-Commerce,
Marketing, Environmental Management. Πρόεδροι του Συνεδρίου ήταν
από το Πολυτεχνείου
Κρήτης ο Καθηγητής Κώστας Ζοπουνίδης και από
το ΤΕΙ Κρήτης, η Καθηγήτρια Φωτεινή ΨιμάρνηΒούλγαρη.
Το Συνέδριο είχε εξαιρετική επιτυχία
από οργανωτικής πλευράς και από πλευράς επιστημονικού ενδιαφέροντος. Παρουσιάστηκαν 45 ποιοτικές εργασίες και
συμμετείχαν πάνω από 60 άτομα από την

Ελλάδα και το εξωτερικό και από το εκπαιδευτικό προσωπικό του Παραρτήματος. Τα
θέματα των εργασιών που παρουσιάστηκαν
είχαν να κάνουν κυρίως με τα εφαρμοσμένα
οικονομικά, για το πως μπορούν οι επιχειρήσεις να βοηθηθούν στην καλύτερη λήψη
αποφάσεων, τη διαχείριση του ανθρώπινου
κεφαλαίου στις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα, με μοντέλα διαχείρισης και
πρόβλεψης στην χρηματιστηριακή αγορά,
την αγορά παραγώγων και αμοιβαίων κεφαλαίων, με μοντέλα για
την ανάλυση των προτιμήσεων των καταναλωτών, με την πρόβλεψη
της ζήτησης προϊόντων
νέας τεχνολογίας, τον
βέλτιστο σχεδιασμό συστημάτων logistics για τις
επιχειρήσεις, τη χρήση
της τεχνητής νοημοσύνης
στην πρόβλεψη πτώχευσης επιχειρήσεων, την
επίδραση της χρήσης
των Διεθνών λογιστικών
προτύπων στα χρηματοοικονομικά στοιχεία και
την αξιολόγηση των επιχειρήσεων, τον σχεδιασμό
πληροφοριακών
συστημάτων στην κοστολόγηση και τον έλεγχο μονάδων υγείας
καθώς και με μοντέλα για την αξιολόγηση
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Περίπου
τριάντα επιλεγμένες εργασίες θα σταλούν
για δημοσίευση σε πέντε από τα διεθνή επιστημονικά περιοδικά που υποστηρίζουν το

Φ. Ψιμάρνη - Βούλγαρη: Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, Παράρτημα Αγίου
Νικολάου - fvoulgari@finance-ins.teicrete.gr
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της Δρ. Φωτεινής Ψιμάρνη - Βούλγαρη
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Συνέδριο, μετά από αξιολόγηση με το σύστημα κριτών.
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Το Συνέδριο πλαισιώθηκε και από μια
απογευματινή εκδρομή στο όμορφο και
γεμάτο από μνήμες νησί της Σπιναλόγκας
και στη συνέχεια με δείπνο στη γραφική
Πλάκα της Ελούντας.

Πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί
φοιτητές συμμετείχαν και εκφράστηκαν με
ενθουσιασμό για τη δυνατότητα που τους
παρείχε το Παράρτημα να παρακολουθήσουν μια επιστημονική δραστηριότητα υψηλού επιπέδου.
Οι προσκεκλημένοι ομιλητές, Professor
Keith Cuthbertson of the Cass Business
School, αυθεντία στο τομέα των χρηματιστηριακών επενδύσεων και συγκεκριμένα
στον χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και ο
Καθηγητής Μανόλης Καβουσανός, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ειδικός
στο χώρο των Παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και των οικονομικών της
Ναυτιλίας, ανέπτυξαν με θαυμάσιο τρόπο τα
αίτια της σημερινής οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα και υπέδειξαν τρόπους αντιμετώπισης της.
Το Παράρτημα Αγίου Νικολάου, ευχαριστεί θερμά το Συμβούλιο του ΤΕΙ Κρήτης για
την στήριξη του Συνεδρίου, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και το Εμπορικό Επιμελητήριο Λασιθίου για την ευγενή χορηγία τους
προς το ΤΕΙ Κρήτης για την διοργάνωση του
Συνεδρίου.

Οι Σύνεδροι έφυγαν με τις καλύτερες
εντυπώσεις και την υπόσχεση να έλθουν
πάλι σε επόμενο Συνέδριο. Το Παράρτημα
του Αγίου Νικολάου, απέκτησε την τεχνογνωσία ενός Διεθνούς Συνεδρίου, τις διασυνδέσεις σε ερευνητικό και ακαδημαϊκό
επίπεδο και ήδη προγραμματίζει τη διοργάνωση ενός μεγάλου Συνεδρίου για τον
Οκτώβριο του 2011.

Φ. Ψιμάρνη - Βούλγαρη: Καθηγήτρια, Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, Παράρτημα Αγίου
Νικολάου - fvoulgari@finance-ins.teicrete.gr
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ΣΥΝΟΔΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΤΕΙ
Προεδρείο Συνόδου

τουργία και ανάπτυξη των Ιδρυμάτων μας
• Η 42η Σύνοδος επισημαίνει ότι το θέμα
των επαγγελματικών δικαιωμάτων δεν
έχει ακόμα επιλυθεί. Υπενθυμίζει ότι
στην έκτακτη σύνοδο στην Αθήνα ανέστειλε τις κινητοποιήσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα επειδή είχε την
διαβεβαίωση του κ. Υφυπουργού ότι η

σπάθεια της κοινωνικής, οικονομικής και
πολιτισμικής ανάτασής της. Προς το σκοπό
αυτό τα ΤΕΙ οφείλουν να συνεχίσουν με
ακόμα εντατικότερο ρυθμό το επιστημονικό, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο.

έκδοση των επαγγελματικών δικαιωμάτων θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2010 και πριν την έκδοση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των Κολεγίων. Αυτό δεν πραγματοποιήθηκε και γι’
αυτό εμμένουμε στην άμεση έκδοση των
Προεδρικών Διαταγμάτων όπως ψηφίστηκαν από το ΣΑΤΕ. Σε κάθε περίπτωση
θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και προγραμματίζεται έκτακτη σύ-
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Η Σύνοδος των Προέδρων και Αντιπροέδρων των ΤΕΙ στο πλαίσιο της υπάρχουσας κοινωνικο-οικονομικής σκληρής
πραγματικότητας στην οποία ευρίσκεται
σήμερα η χώρα, επισημαίνει με εμφαντικό
τρόπο ότι οι ακαδημαϊκοί δάσκαλοι των
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
θα συμβάλουν με κάθε τρόπο στην προ-

Η συζήτηση η οποία διεξήχθη ανέδειξε
την αναγκαιότητα επίλυσης των παρακάτω
θεμάτων, η επίλυση των οποίων θα καταστεί σημαντικός αρωγός στην εύρυθμη λειΠροεδρείο Συνόδου
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νοδος για να εκτιμήσει τα νέα δεδομένα
και να πάρει τις ανάλογες πρωτοβουλίες για τα περαιτέρω.
• Η Σύνοδος θεωρεί ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα η χωροταξική και θεματική
αναδιάρθρωση του χώρου της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την ενεργή και ισότιμη συμμετοχή των Πανεπιστημίων και
ΤΕΙ.
• Η Σύνοδος επισημαίνει την αρνητική εξέλιξη με την περαιτέρω μείωση της χρηματοδότησης των ΤΕΙ η οποία σταδιακά
οδηγεί τα Ιδρύματα σε οικονομικό αδιέξοδο, όταν μάλιστα ο τομέας της παιδείας πρέπει να αποτελεί βασικό
πυλώνα ανάπτυξης. Η κατάσταση αυτή

μείωση της παρεχόμενης ποιότητας της
εκπαίδευσης.
• Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι θεωρεί θετικό
μέτρο την μονή εισαγωγή των φοιτητών
στα ΤΕΙ. Η εφαρμογή της παραπάνω διάταξης από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος
σε πολλά τμήματα ΤΕΙ προσκρούει σε
αντικειμενικές δυσκολίες κυρίως από έλλειψη των απαραίτητων υποδομών, του
μεγάλου αριθμού των εισακτέων φοιτητών και των μετεγγραφών που αλλοιώνουν τον αρχικό σχεδιασμό.
• Η Σύνοδος επισημαίνει ότι εκκρεμεί το
θέμα της ολοκλήρωσης των ακαδημαϊκών χαρακτηριστικών των ΤΕΙ με τη δυνατότητα εκπόνησης Διδακτορικών

επιδεινώνεται με την δραματική έλλειψη
Εκπαιδευτικού Προσωπικού, τις μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες
πρόσληψης και εξέλιξης μελών Ε. Π.,
και τη μη κάλυψης των κενών που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις.
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η
ανάγκη πρόσληψης μεγαλύτερου αριθμού έκτακτο Ε.Π. που επιβαρύνει περισσότερο τα Ιδρύματα με ταυτόχρονη

Διατριβών μετά από αξιολόγηση και ικανοποίηση των απαιτούμενων ακαδημαϊκών κριτηρίων.
• Τέλος η Σύνοδος υποβάλλει στο Υπουργείο Παιδείας ένα σύνολο ρυθμίσεων θεμάτων Ε.Π. και λοιπών και ζητεί την προώθηση και ψήφισή τους από την Βουλή
με το επόμενο νομοσχέδιο για την δια
βίου μάθηση.

Προεδρείο Συνόδου

% / ) # !! #

#

$ #/) )

Διεθνής εκδήλωση

"ATHENS 2010 SPACE
DAYS"
του Παναγιώτη Ιγνατιάδη

Πιο αναλυτικά, η
εκδήλωση "ATHENS
2010 SPACE DAYS"
έχει διπλό χαρακτήρα:
συνέδριο και «partenariat» (διμερείς επιχειρηματικές και ερευνητικές συναντήσεις). Το συνεδριακό μέρος
εστιάζει στην παραδοσιακή Ευρωπαϊκή
αγορά (δυνατότητες, τάσεις, τομείς για πιθανές συνεργασίες), τους διαθέσιμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς (FP7, ESA
tenders, investment funds, κλπ) και τη δυναμική της Ελληνικής, Βαλκανικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής αγοράς στο
χώρο του Διαστήματος. Οι ομιλητές προέρχονται από σημαντικούς φορείς του Ευρωπαϊκού χώρου (EADS Astrium, Thales,

κλπ), από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
ESA και από επιλεγμένους εκπροσώπους
της Ελληνικής και Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής αγοράς. Τo partenariat, αφορά συναντήσεις επιχειρηματικού και ερευνητικού
προσανατολισμού, οι οποίες προγραμματίζονται στη βάση ερευνητικών και επιχειρηματικών προφίλ που συγκεντρώνονται εκ
των προτέρων.
Το Διάστημα, αποτελεί έναν ισχυρό τεχνολογικό μοχλό έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης, η πρόοδος
του οποίου μεταφράζεται άμεσα σε λύσεις
καθημερινών προβλημάτων, αλλά και σε
εφαρμογές που τίθενται στην υπηρεσία
του πολίτη, όπως η
αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης και η ασφάλεια
των πολιτών.
Οι δημόσιες πολιτικές στήριξης του
τομέα του Διαστήματος ποικίλουν, δημιουργώντας όλο και μεγαλύτερο εύρος ευκαιριών, για ερευνητική και επιχειρηματική
δραστηριοποίηση στο χώρο. Οι ευκαιρίες
αυτές, έχουν τη μορφή είτε ανοιχτών προκηρύξεων των εστιασμένων ανταγωνιστικών
ερευνητικών προγραμμάτων και προμηθειών (εξοπλισμού και υπηρεσιών) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA European Space Agency), είτε ανοιχτών

Π. Ιγνατιάδης: Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας ΤΕΙ Κρήτης - ignatiadis@stepc.gr
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Διεθνή εκδήλωση με τίτλο "ATHENS
2010 SPACE DAYS", διοργανώνει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με στόχο την τόνωση της ελληνικής διαστημικής αγοράς και την
ενδυνάμωση της θέσης της στα Ευρωπαϊκά
δεδομένα. Αντικείμενο της εκδήλωσης, η
οποία θα λάβει χώρα στην Αθήνα από τις
12-14 Μαΐου 2010, είναι η ανάδειξη καινοτόμων επιχειρηματικών και ερευνητικών
δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών στο
χώρο του Διαστήματος, με έμφαση τόσο
στην παραδοσιακή αγορά της Δυτικής και
Κεντρικής Ευρώπης
όσο και στις αναπτυσσόμενες αγορές και τη
δυναμική της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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προσκλήσεων για υποβολή ερευνητικών
προτάσεων στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (7ο ΠΠ).

κών προτάσεων στον τομέα του Διαστήματος στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ (2007 και
2008), παρουσία συνολικά 69 ελληνικών
φορέων σε 45 υποβληθείσες προτάσεις.

Είναι χαρακτηριστικό ότι περισσότερες
από 60 ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και
μεγάλος αριθμός ΑΕΙ και ερευνητικών
ιδρυμάτων συνεργάζονται με την ESA σε

συνέχεια, είτε στοχευμένων προσκλήσεων
για υποβολή ιδεών στο πλαίσιο των μεταβατικών μέτρων συμμετοχής της Ελλάδας
στην ESA, είτε προκηρύξεων ανταγωνιστικών προγραμμάτων και προμηθειών (Invitation To Tenders). Επίσης, μεγάλη μερίδα
του ερευνητικού, τεχνολογικού και επιχειρηματικού κόσμου ανταποκρίθηκε στις
δύο προσκλήσεις για υποβολή ερευνητι-

Σχετικοί Σύνδεσμοι:
Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση στο δικτυακό τόπο
www.athens2010-spacedays.gr

Π. Ιγνατιάδης: Σύμβουλος μεταφοράς τεχνολογίας ΤΕΙ Κρήτης - ignatiadis@stepc.gr

Πορίσματα Επιστημονικής Επιτροπής
για Ρυγχοφόρο

Θέμα: Πορίσματα της Επιστημονικής Επιτροπής Περιφέρεις
Κρήτης για την αντιμετώπιση
του εντόμου Rhynchophorus
ferrugineus.
Η Επιστημονική Επιτροπή που ορίστηκε
από το Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης για την
αντιμετώπιση του εντόμου Rhynchophorus
ferrugineus, πραγματοποίησε τη 2η συνάντηση εργασίας στις 10/05/2010 στα γραφεία της Δ/νσης Γεωργικής Ανάπτυξης
Π.Κ..
Το κύριο θέμα της συνάντησης εργασίας ήταν ο καθορισμός των απαραίτητων
άμεσων και μεσοπρόθεσμων μέτρων που
πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση
του Ρυγχοφόρου σε σχέση με την προστασία του Φοινικοδάσους στο Βάι. Επιπλέον,
συζητήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για
την αντιμετώπιση του προβλήματος του
Ρυγχοφόρου στις υπόλοιπες περιοχές της
Κρήτης, την αποφυγή της αύξησης των
πληθυσμών του εντόμου και την προστασία των φοινικοειδών που δεν έχουν
ακόμα προσβληθεί.
Αναλυτικότερα, τα κυριότερα πορίσματα της Επιστημονικής Επιτροπής, όπως
αποτυπώθηκαν στα Πρακτικά της με ημερ.
10/05/2010 Συνεδρίασής της, ήταν:
Α. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΖΩΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 10Km
ΣΤΟ ΒΑΙ
Α1. Δημιουργία ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ σε
Επιστημονική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης

ακτίνα 10 χιλιομέτρων από το φοινικόδασος Βάι στην οποία θα εφαρμοστούν
τα παρακάτω μέτρα
1) Περιοδικός έλεγχος πτήσεων του εντόμου ανά 15πενθήμερο, με δύο φερομονικές παγίδες τοποθετημένες επί ένα εικοσιτετράωρο στους δύο οδικούς άξονες
επικοινωνίας, κυρίως την περίοδο πτήσεως (Σεπτέμβριο-Φεβρουάριο) οι
οποίες θα αποσύρονται μετά τις 24 ώρες.
2) Μακροσκοπική εξέταση όλων των φοινικοειδών της ζώνης για προσβολές του
εντόμου σε εβδομαδιαία διαστήματα.
3) Απαγόρευση διακίνησης και φύτευσης
άλλων ειδών φοινικοειδών, ιδιαίτερα
του Κανάριου φοίνικα στη Ζώνη Προστασίας. Αν η παντελής απαγόρευση δεν
είναι δυνατό να επιβληθεί διοικητικά, να
γίνονται αυστηροί έλεγχοι για την εφαρμογή της ήδη υπάρχουσας φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας, δηλαδή: οποιαδήποτε
διακίνηση ή φύτευση να συνοδεύεται με
φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
4) Εντατικός έλεγχος σε εβδομαδιαία βάση
του υπάρχοντος ιδιωτικού φυτωρίου που
βρίσκεται κοντά στο φοινικόδασος, ενώ
προτείνεται η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την απομάκρυνση όλων των
ειδών φοινικοειδών, εκτός του Phoenix
theophrasti, που υπάρχουν στο φυτώριο αυτό σε εύλογο χρονικό διάστημα
από την περιοχή.
5) Κρίνεται σκόπιμη η απαγόρευση φύτευ-
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Επιστημονική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης
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σης νέων φυτών του ενδημικού φοίνικα, Phoenix theophrasti, επειδή οι
λίγες προσβολές που έχουν διαπιστωθεί (δύο σε πέντε χρόνια) αφορούν
μόνο νεαρά φυτά ύψους μέχρι ενός μέτρου ή παραφυάδες.
6) Ενημέρωση και εκπαίδευση φορέων και
ιδιωτών της περιοχής, πριν την εμφάνιση οποιασδήποτε προσβολής για τις
παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν
άμεσα.
Α2. Μέτρα σε περίπτωση εμφάνισης προσβολής εντός της ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
των 10 Km

εντός 24 ωρών ή κατά το δυνατόν συντομότερα των φοινικοειδών που έχουν
παρουσιάσει μακροσκοπικά συμπτώματα προσβολής. Λήψη θεραπευτικών
μέτρων, για φοίνικες που βρίσκονται στα
αρχικά στάδια των προσβολών και
υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να διασωθούν.
2) Προληπτικές εφαρμογές σε φοινικοειδή
σε ακτίνα 1000 μέτρων από όποιο σημείο εκδηλώθηκε η προσβολή και διαδοχική επέκταση των προληπτικών
εφαρμογών σε περίπτωση νέων προσβολών με εγκεκριμένα εντομοκτόνα,
βιολογικά μέσα και άλλες μεθόδους επι-

Το έντομο Rhynchophorus
ferrugineus γνωστό και ως
κόκκινος ρυγχωτός κάνθαρος των φοινικοειδών.

1. Εφαρμογή της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας και εφαρμογή άμεσα των μέτρων 1, 2 και 3 που προτείνονται για τις
προσβεβλημένες περιοχές.
Β. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ
Β1) Για τις ήδη μολυσμένες περιοχές του
Νομού Λασιθίου και κατ’ επέκ ταση
ολόκληρης της Κρήτης προτείνετ αι η
άμεση καταστροφή των προσβεβλημένων δέντρων όπως προβλέπεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία όπου αυτό
είναι εφικτό και συγκεκριμένα:
1) Άμεση και αναγκαστική καταστροφή με
ασφαλή τρόπο (κοπή και ταφή ή θρυμματισμός και ταφή των θρυμμάτων)
Επιστημονική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης

τρεπτές από τη νομοθεσία που έχουν
αποδειχτεί επιστημονικά αποτελεσματικές και με τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Τα παραπάνω μέτρα θα εφαρμόζονται
από πιστοποιημένα συνεργεία, για να
διασφαλιστεί το καλύτερο αποτέλεσμα.
Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να συντάσσεται δελτίο εφαρμογής, που θα περιέχει τον τρόπο καταστροφής, τον τρόπο
εφαρμογής των σκευασμάτων, το είδος
του σκευάσματος, τις δόσεις, το σημείο
GPS του δένδρου, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη κλπ.
3) Θα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα των
Δήμων των περιοχών για χώρο ταφής

4) Συστηματική παρακολούθηση της εποχιακής διακύμανσης των πτήσεων.
Β2) Για τα θεραπευτικά μέτρα, αλλά και για
προληπτική προστασία απρόσβλητων
δένδρων, θα πρέπει να χρησιμοποιούντ αι εγκεκριμένα εντομοκτόνα ή άλλα
μέσα που είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματικά, όπως:

περίπτωση ανάγκης πρέπει να αλείφονται οι
πληγές με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.
Για τις δόσεις εντομοκτόνων, τρόπο
εφαρμογής, συχνότητα και εποχή εφαρμογής θα εκδοθεί ξεχωριστό τεχνικό δελτίο
που θα συνυποβληθεί με την έκδοση της
άδειας από το ΥΠΑΑ&Τ.
Γ. ΖΩΝΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΩΝ
Για τις ελεύθερες ζώνες (εκεί όπου δεν
έχει παρατηρηθεί προσβολή) θα πρέπει να
γίνονται-εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία έλεγχοι σε
τακτά χρονικά διαστήματα.

Δ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Στα πλαίσια της ενημέρωσης–ευαισθητοποίησης του κοινού και των φορέων προτείνεται
η δημιουργία ιστοσελίδων, που
μπορεί να φιλοξενηθούν στον
ιστοχώρο της Περιφέρειας Κρήτης, με την παρουσίαση του
βιολογικού κύκλου του εντόμου και των προτεινόμενων μέτρων και ενεργειών.
Επιπλέον κρίθηκε απαραίΠροσβεβλημένος φοίνικας του είδους Phoenix
τητο να εκδοθεί σύντομο έντυπο
canariensis από το έντομο στην περιοχή της Μιλάτου.
ενημερωτικό φυλλάδιο για το
ευρύ κοινό, με φωτογραφικό
i. Βιολογικά μέσα (εντομοφιλικοί νημαυλικό, που μπορεί να αποσταλεί μέσω λογαριασμών ύδρευσης ή και της ΔΕΗ. Οι
ώδεις κλπ)
ii. Μικροκύματα
πληροφορίες που θα εκδοθούν για ενημέiii. Ειδικό κλάδεμα εξυγίανσης
ρωση των Γεωπόνων, Δασολόγων κλπ.
iv. Δενδροχειρουργική
μπορούν να είναι επίσης σε έντυπη μορφή
v. Μαζική παγίδευση
αλλά και στο Διαδίκτυο.
Ειδική μέριμνα πρέπει να ληφθεί για την
άμεση προσεκτική συλλογή και ασφαλή
Η Αναπληρώτρια. Διευθύντρια
καταστροφή των προσβεβλημένων μερών
Σερπετσιδάκη Χριστίνα
(ταφή-καύση-θρυμματισμός) στις περιπτώσεις iii και iv των ανωτέρω μέτρων. Ως γενικό μέτρο πρόληψης επέκτασης των
προσβολών είναι η αποφυγή κλαδεύματος-καθαρισμού των φοινικοειδών τη περίοδο άνοιξη έως φθινόπωρο. Συστήνεται
αυτό να γίνεται μέσα στο χειμώνα. Σε όποια
Επιστημονική Επιτροπή Περιφέρειας Κρήτης

ειδησεογραφία

των προσβεβλημένων δέντρων.
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Εναλλακτικό κοινωνικό μοντέλο
ανάπτυξης: η μόνη λύση για τη χώρα μας
(Μια ρομαντική, αφελής για ορισμένους πρόταση)

Η σημερινή διεθνής οικονομική κρίση,
είναι η πρώτη στην ιστορία της ανθρωπότητας, που βρίσκει με τόσο ψηλό χρέος, όχι
μόνο κράτη και επιχειρήσεις, αλλά και τα
νοικοκυριά. Πολλές φορές στο παρελθόν
υπήρξαν παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις
με υπερχρεώσεις και χρεοκοπίες κρατών
και επιχειρήσεων. Αλλά πρώτη φορά
έχομε το φαινόμενο της εκτεταμένης υπερχρέωσης νοικοκυριών. Δηλαδή για πρώτη
φορά εμφανίζεται το φαινόμενο, όπου οι
τράπεζες λειτουργούν στα πλαίσια της νεοφιλελεύθερης οικονομίας της αγοράς ως
υποκατάστατο του κοινωνικού κράτους.
Αντί, δηλαδή, το κράτος να μεριμνά για
την κάλυψη των βασικών ανθρώπινων
αναγκών με την παραγωγή ποιοτικών δημόσιων αγαθών σε επαρκή ποσότητα και
ορθολογικού κόστους, έσπρωξε εμμέσως
πλην σαφώς τον κόσμο προς τις τράπεζες
και με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε
αυτή η τεράστια υπερχρέωση των νοικοκυριών, που αποτέλεσε ένα από τους μηχανισμούς γένεσης της κρίσης. Αυτή η
εξέλιξη δε κάνει την κρίση να είναι εξαρχής κοινωνική κρίση. Δηλαδή η κοινωνική
κρίση δεν προκύπτει μόνο εκ του αποτελέσματος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
που είναι η μεγάλη αύξηση της ανεργίας,
αλλά τώρα η ίδια αυτή η κρίση δημιουργεί
τεράστια ασφυξία σε εκείνα τα κοινωνικά
στρώματα και ομάδες που έχουν πρόβλημα υπερχρέωσης.
Όσον αφορά την Ελλάδα δεν έχουμε
μόνο τη διεθνή κρίση. Από τη μια έχουμε
τη διεθνή κρίση που ασκεί ένα αυτόνομο
ρόλο και επηρεάζει τη χώρα μας μέσω ποι-

κίλων καναλιών, διότι η δομή της οικονομίας μας είναι ευάλωτη σε διεθνείς κρίσεις
λόγω της απόλυτης εξάρτησης της από το
κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Από την άλλη
έχουμε την ενδογενή κρίση του ελληνικού
μοντέλου ανάπτυξης. Του μοντέλου δηλαδή που αναπτύχθκε σε συγκεκριμένες
αναπτυξιακές στρατηγικές και επιλογές τις τελευταίες 10ετίες στη χώρα μας, δηλαδή:
• τις ιδιωτικοποιήσεις βασικών δημόσιων
τομέων και δραστηριοτήτων,
• τις απορρυθμίσεις στην αγορά εργασίας,
• τους τεράστιους αμυντικούς εξοπλισμούς,
• τη χωρίς δημοκρατικό προγραμματισμό
άνιση και στρεβλή περιφερειακή ανάπτυξη,
• τη παρασιτική και αντιπαραγωγική οικονομία της χώρας,
• τη κατασπατάληση των φυσικών πόρων,
• την απαξίωση των υποδομών.
Έτσι συναντιούνται αυτά τα δύο φαινόμενα και γίνεται ότι γίνεται όταν συναντιούνται δύο τρένα με μεγάλη ταχύτητα, δηλαδή
η έκρηξη πολλαπλασιάζεται. Γι' αυτό, διεθνείς οργανισμοί (ΟΟΣΑ), έγκυρα διεθνή οικονομικά περιοδικά (economist) και έγκυροι
αναλυτές (stiglits – νόμπελ οικονομικών επιστημών) δηλώνουν ότι η κρίση στην ελληνική οικονομία είναι σύνθετη και για αυτό
ακριβώς θα αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος
και κυρίως μεγαλύτερη διάρκεια από τη παγκόσμια κρίση.
Επομένως, η κρίση στην Ελλάδα εμφανίζεται εξαρχής ως κρίση της αναπτυξιακής
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στρατηγικής και του μοντέλου ανάπτυξης.
Άρα, η ιδιαιτερότητα αυτής της κρίσης είναι
ότι μας θέτει μπροστά στο καθήκον για μια
μεγάλη αλλαγή της κοινωνίας, της οικονομίας, του τρόπου που αναπτυσσόμαστε,
δηλαδή ένα νέο μοντέλο παραγωγής, κατανάλωσης, διανομής και ανάπτυξης. Έξοδος από την κρίση σημαίνει ένας άλλος
τρόπος λειτουργίας της οικονομίας, ένα
άλλο μοντέλο εθνικής και τοπικής ανάπτυξης.
Τίθεται το ερώτημα,
μπορεί να γίνει αυτό στο
διεθνή ορίζοντα που
έχουμε, με σύμφωνο σταθερότητας, με ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων;
Ζούμε ως κοινωνία με
ένα χρόνιο παραγωγικό
έλλειμμα, που αντανακλάται και στο έλλειμμα
του ισοζυγίου πληρωμών.
Δεν ζει μια χώρα χωρίς να
παράγει, καταναλώνοντας,
απλά με δανεικά. Όσα
λεφτά και αν έχουμε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση,
όσο και να αυξηθεί ο δανεισμός, δε μπορεί μια
κοινωνία να ζει χωρίς να
παράγει, χωρίς δική της
επαρκή παραγωγή. Το ζήτημα λοιπόν είναι, τι παράγουμε ως κοινωνία; Τι
πρέπει και τι μπορούμε να
παράγουμε σε συνθήκες
που να προστατεύουν το
περιβάλλον; Και πώς διανέμεται το αποτέλεσμα της παραγωγής; Η
έγκαιρη και πειστική απάντηση στα ερωτήματα αυτά θα αποτελέσει τη μοναδική βιώσιμη διέξοδο για την ελληνική κοινωνία
σήμερα.
Το μοντέλο ανάπτυξης που ακλούθησε
η ελληνική οικονομία τόσο σε εθνικό όσο
και σε τοπικό επίπεδο τα τελευταία 20 χρό-

νια, στηρίχθηκε δυσανάλογα στις κατασκευές, τον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, στις
υπηρεσίες εστίασης, στις υπόλοιπες υπηρεσίες και στο λιανικό εμπόριο. Αυτού του
τύπου η ανάπτυξη συμβάδισε με μια διαδικασία περαιτέρω αποδιάρθρωσης της αγροτικής παραγωγής και της βιομηχανικής βιοτεχνικής παραγωγικής βάσης της οικονομίας της. Το κύριο χαρακτηριστικό του αγροτικού και κτηνοτροφικού τομέα της
οικονομίας είναι η μεγάλη μείωση της αγροτικής παραγωγής στο σύνολο
σχεδόν
των
αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Πρόκειται
για γεγονός το οποίο οδηγεί σε μείωση των επενδύσεων,
μείωση
της
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας της αγροτικής
παραγωγής, και καθοδική
πορεία της απασχόλησης.
Αντίστοιχα η βιομηχανική-βιοτεχνική παραγωγή
πιέζεται σημαντικά εξαιτίας
ενός «κοκτέιλ αποτυχίας»,
που έχει ως συστατικά
στοιχεία την έλλειψη υποδομών (βιομηχανικά-βιοτεχνικά
πάρκα),
την
χαμηλή έρευνα, και την
έλλειψη μιας συνεκτικής
βιομηχανικής πολιτικής
και μιας πολιτικής στήριξης των μικρών επιχειρήσεων.
Η
ανυπαρξία
βιομηχανικής πολιτικής
και στρατηγικής στόχευσης
μετέτρεψε το συνεχώς διογκούμενο χρηματοπιστωτικό τομέα από μηχανισμό υποστήριξης της ανάπτυξης σε μηχανισμό
κατεύθυνσής της. Η επιλογή του τι παράγουμε καθορίζονταν σε μεγάλο βαθμό από
την «αξιολόγηση του κίνδυνου» μιας επένδυσης που κάνουν οι τράπεζες προκειμένου
να εκχωρήσουν δάνεια. Η ανυπαρξία επενδύσεων σε υποδομές οδήγησε τον κατα-
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Βασικό ζητούμενο του νέου αναπτυξιακού μοντέλου θα είναι η αειφόρος ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο, δηλαδή
η διαχείριση των φυσικών πόρων για την
εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης με
τρόπο που να διασφαλίζει την παράδοσή
τους στις επόμενες γενιές. Στο πλαίσιο αυτό
η γεωργική παραγωγή θα οργανωθεί ορθολογικά, θα σέβεται τους φυσικούς πόρους, θα προστατεύει τη βιοποικιλότητα,
θα παράγει ποιοτικά προϊόντα που θα αλλάζουν τα πρότυπα κατανάλωσης και διατροφής, θα ενθαρρύνει τις ελεύθερες
συλλογικές μορφές παραγωγής, θα συνδέει την αγροτική παραγωγή με την
έρευνα, και θα συγκρατεί τον κόσμο, και
ιδίως τους νέους, στον τόπο τους, προωθώντας μια νέα ποιότητα ζωής
στην ύπαιθρο.
Η προστασία, η αξιοποίηση και η ανάδειξη της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας, μαζί με
την ενίσχυση της σύγχρονης
καλλιτεχνικής δημιουργίας,
μπορεί να δημιουργήσει νέες
θέσεις εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Ο πολιτισμός μας μπορεί να αποτελέσει έναν από
τους στρατηγικούς άξονες της
τοπικής ανάπτυξης, με τρόπο όμως που θα
αναδείχνεται ο κοινωνικός του χαρακτήρας,
και θα αποτρέπεται η εμπορευματοποίησητυποποίηση της πολιτιστικής δημιουργίας.
Κεντρικός στόχος του εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης του τόπου μας θα είναι
ο οικολογικός μετασχηματισμός της οικονομίας του. Οικολογικός μετασχηματισμός
της οικονομίας σημαίνει διεύρυνση των οικονομικών κριτηρίων αποτελεσματικότητας
με οικολογικά κριτήρια, σημαίνει τη μετατόπιση της στοχοθεσίας της πολιτικής από
την επιδίωξη του άμεσου κέρδους στην
εξασφάλιση του μακροπρόθεσμου κοινωνικού οφέλους.
Είναι έτσι απαραίτητη η αναβάθμιση του
οικονομικού ρόλου του δημόσιου τομέα
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σκευαστικό τομέα στην παραγωγή οικιών
σε μαζική κλίμακα, νόμιμων και παράνομων, στις πόλεις, στα χωριά και στις παραλίες. Η ανυπαρξία μεταποιητικής βάσης
οδήγησε στη διόγκωση του λιανικού εμπορίου.
Έχουμε μπει σ’ ένα νέο ιστορικό κύκλο
όπου πολλοί μύθοι καταρρίπτονται, διαψεύδονται, αποσύρονται και το κρίσιμο
ερώτημα είναι να δούμε αν αυτή η κρίση
επιτέλους μπορεί να γίνει αφετηρία μιας
καινούριας πορείας για τη χώρα μας.
Ένα εναλλακτικό – ανθρωποκεντρικό
μοντέλο αειφόρου ανάπτυξης και διεξόδου από την κρίση μπορεί να συγκροτηθεί
όχι στη βάση της πρόσφατης νεοαποικιακού τύπου ισοπεδωτικής δημοσιονομικής
προσαρμογής, αλλά σε αντίθετη κατεύθυνση μ’ αυτή.
Μια τέτοια εναλλακτική
λύση χρειάζεται να υποστηριχθεί από μια μεγάλη κοινωνική
συμμαχία ανάμεσα στον κόσμο
της εργασίας, τον κόσμο της
γνώσης, τους αγρότες, τους
νέους της επισφαλούς απασχόλησης, τον κόσμο που θέλει η
χώρα μας να παράγει και να δημιουργεί.
Αυτή η κοινωνική συμμαχία
θα διεκδικήσει την υλοποίηση ενός μεσομακροπρόθεσμου προγράμματος για την
παραγωγική αναβάθμιση του τόπου και
την ανάκτηση, αναβάθμιση και στήριξη της
δημόσιας σφαίρας, του κοινωνικού τομέα
και των δημόσιων αγαθών. Ένα πρόγραμμα με δεσμευτικό στόχο την πλήρη
απασχόληση και τη μείωση των ανισοτήτων χωρικών και κοινωνικών. Στο νέο μοντέλο ανάπτυξης και αναδιανομής, το
χρηματοπιστωτικό σύστημα θα υπηρετεί τις
ανάγκες της κοινωνίας και της πραγματικής
οικονομίας και όχι τις «πυραμίδες» και τα
αυτόνομα κερδοσκοπικά συμφέροντα του
χρηματιστικού κεφαλαίου.
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και η αναδιάρθρωσή του σε μια στρατηγική, που θα επανοικειοποιείται τα συλλογικά αγαθά, θα τα επιστρέφει στην
κοινωνία, και θα διαμορφώνει τους όρους
και τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας
νέας δημόσιας σφαίρας, που θα ξεφεύγει
από το δίπολο ιδιωτικό-κρατικό και θα
δίνει χώρο σε νέες μορφές κοινωνικής και
οικονομικής δραστηριότητας.
Αυτό σημαίνει την δημοκρατική μεταρρύθμισή του, την αναβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και του κοινωνικού
κράτους και τη χρησιμοποίηση των δημόσιων επιχειρήσεων ως όχημα τοπικής ανάπτυξης.
Η ανάπτυξη, διεύρυνση και ενίσχυση
των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών και
υποδομών μπορεί να έχει πολλαπλά
οφέλη για το τόπο
μας: Να δημιουργήσει νέες, ποιοτικές
θέσεις
πλήρους
απασχόλησης, καλύπτοντας τα οργανικά κενά λ.χ. στα
σχολεία ή στα νοσοκομεία (καλύπτοντας
δηλαδή τις ανάγκες
σε θέσεις εργασίας
που έχουν ταυτόχρονα ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την
αποτελεσματική λειτουργία και την κοινωνική προσφορά του συστήματος εκπαίδευσης, υγείας, πρόνοιας κλπ) αλλά και
γενικότερα να συγκροτήσει δίκτυα ασφαλείας ενάντια στην εργασιακή επισφάλεια
και την ανεργία.
Βασική επιδίωξη του εναλλακτικού μοντέλου ανάπτυξης θα είναι μια οικονομία
συλλογικών, δημόσιων αγαθών. Βασική
αρχή του μοντέλου αυτού είναι, ότι δεν
είναι μόνο το κράτος που μπορεί να τα παράξει. Μπορούμε και πρέπει να προτείνουμε και να διεκδικήσουμε σήμερα έναν
κοινωνικό τομέα πέρα από τον ιδιωτικό ή
τον κρατικό, του οποίου ο σκοπός δεν θα
είναι το κέρδος, αλλά θα οργανώνεται με

μορφές δραστηριότητας υβριδικές και μεταβατικές (όπως οι ενώσεις παραγωγών και
καταναλωτών, ταμεία αλληλοβοήθειας,
κοινοπραξίες, επιχειρήσεις λαϊκής βάσης,
επιχειρήσεις ειδικού σκοπού, επιχειρήσεις
τοπικής αυτοδιοίκησης).
Οι δραστηριότητες αυτές θα λειτουργούν
μέσα στους κανόνες της οικονομίας της αγοράς αλλά με όρους, τρόπο και σκοπό που
θα την υπερβαίνει. Δηλαδή φορείς που θα
έχουν εξωτερικά τη μορφή της επιχείρησης,
αλλά ως επιχειρήσεις θα λειτουργούν με
διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικά κριτήρια και σκοπούς:
θα υπηρετούν την κοινωνία και όχι το
κράτος ή την ιδιοτέλεια των ιδιωτών. Μπορούν να λειτουργούν με βάση την αρχή
«ούτε κέρδη, ούτε
ζημιές» ή να έχουν
κέρδη που όμως δε
θα είναι οικειοποιήσιμα, δε θα είναι
πηγή πλουτισμού,
αλλά πηγή διεύρυνσης της παραγωγής,
μείωσης του κόστους ή βελτίωσης
της ποιότητας των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή αγαθών. Η στρατηγική αυτή δημιουργεί τους όρους για μια νέα δυναμική,
που ανοίγει δρόμους και δίνει δυνατότητες
να αναδειχθούν νέα οικονομικά και κοινωνικά υποκείμενα, που θα διεκδικήσουν
ρόλο πρωταγωνιστή στο οικονομικό και το
κοινωνικό γίγνεσθαι του τόπου μας.
Το ερώτημα επομένως που προκύπτει
είναι αν αυτή η στρατηγική υποστηρίζεται
από τα σκληρά μέτρα λιτότητας που επιβάλλει σήμερα η ελληνική κυβέρνηση με
τους όρους του μηχανισμού στήριξης ΕΚΤΕΕ-ΔΝΤ.
Ως απάντηση σε αυτό θα μπορούσε να
είναι πρόσφατη δημοσίευση του έγκυρου
περιοδικού Economist, όπου αναφέρεται
ποια θα είναι η Ελλάδα το 2014 με την
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πρέπει να αφήνουμε την απόγνωση να γίνεται η συλλογική συνείδηση της κοινωνίας.
Αν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα, υπάρχει η τεχνική της αναδιάρθρωσης του χρέους.
Δεν βρισκόμαστε σε απόλυτο αδιέξοδο.
Οι δανειστές μας μπορούν να πληρωθούν
με τρεις τρόπους, όπως αυτό έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες και στις
ΗΠΑ (Plan Brady 1989).
(1) Πρώτον, να διαγραφεί ένα μέρος του
χρέους, αυτό που έχει έντονο κερδοσκοπικό-τοκογλυφικό χαρακτήρα.
(2) Δεύτερον, να μετακυλήσει το υπόλοιπο
στο μέλλον.
(3) και ταυτόχρονα να υπάρξει μείωση των
επιτοκίων δανεισμού για το υπόλοιπο
του χρέους.
Αυτή η ρύθμιση θα έχει τρία αποτελέσματα:
(1) Πρώτον, να πέσει το χρέος σε ένα επίπεδο διαχειρίσιμο, να επιτρέπει δηλαδή
την άσκηση αναπτυξιακής πολιτικής.
(2) Δεύτερον, οι τόκοι για την εξυπηρέτηση
του χρέους να πέσουν και αυτοί ως ποσοστό του ΑΕΠ.
(3) Τρίτον, το υπόλοιπο χρέος να διασπαρθεί σε έναν ευρύ χρονικό
ορίζοντα 25 - 30 ετών.
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Όλα τα παραπάνω
μπορούν να δημιουργήσουν τη βάση για μια νέα
αρχή, με την εφαρμογή
ενός προγράμματος παραγωγικής ανασυγκρότησης
και μετασχηματισμού του
κράτους και της κοινωνίας,
όπως προαναφέραμε.
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εφαρμοζόμενη πολιτική. Τονίζεται λοιπόν
ότι, το 2014 το εθνικό μας εισόδημα θα
είναι -5% σε σχέση με το 2009, δηλαδή
και τότε χωρίς δυναμική ακόμη ανάκαμψης. Το δημόσιο χρέος θα είναι 150%, πιο
πάνω δηλαδή από τα σημερινά επίπεδα.
Οι τόκοι που θα πληρώνουμε ως ποσοστό
του ΑΕΠ θα είναι 7,2% από 5% που είναι
σήμερα. Η ανεργία πάνω από 15%, η
ζώνη της φτώχειας διευρυμένη κατά πολύ
και μια κοινωνία αποδιαρθρωμένη.
Η τάση λοιπόν είναι δεδομένη. Οι συνέπειες είναι ορατές. Δεν είμαστε σε μια
διαδικασία «αποθεραπείας του ασθενή»,
αλλά είμαστε σε μια διαδικασία όπου ο
ασθενής είναι σε λάθος χέρια, του δίνουν
λάθος φάρμακο και επομένως επίκεινται
ακόμη χειρότερες εκρήξεις της κρίσης που
τώρα ζούμε.
Το πραγματικό επομένως ζήτημα είναι:
τόσα δισ. δημόσιο χρέος είναι δυνατό να
πληρωθεί και ποιες τεχνικές μπορούν να
ακολουθηθούν ή ποιες πολιτικές που οδηγούν σε τεχνικές αποφάσεις, έτσι ώστε να
υπάρξει ένας εξορθολογισμός αυτού του
τεράστιου δημόσιου χρέους;
Ζούμε καταστάσεις που συνηθίζαμε να
βλέπουμε στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία το 80, και ίσως θα
έπρεπε να μελετήσουμε
την πείρα τους. Τι πρέπει
να κάνουμε λοιπόν; Να
συνδεθούμε με χώρες
που είχαν ανάλογα προβλήματα. Πέραν από το
λεγόμενο «μέτωπο του
Νότου», με Πορτογάλους,
με Ισπανούς, πρέπει
άμεσα να εντείνουμε τις
προσπάθειές μας και τις
επεκτείνουμε και με τη Λατινική Αμερική. Η Λατινική
Αμερική υπήρξε τη δεκαετία του 80 το πειραματόζωο, όπως τώρα για την
ευρωζώνη είναι πειραματόζωο η Ελλάδα. Δεν
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Χτίζοντας μνήμες στο μέλλον
"Περί Ενέργειας και Ηλεκτρικής ισχύος
στον Άη Στράτη"
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του Δρ. Δημήτρη Χρηστάκη

Ένα βράδυ, σε μια παρέα, στο Ηράκλειο της Κρήτης, προσπαθώντας να ορίσομε την έννοια του οράματος, είπαμε πως
όραμα είναι η δόμηση της μνήμης στο μέλλον. Μου άρεσε και το κράτησα. Αυτός ο
ορισμός συνειρμικά επιβεβαιώθηκε, ένα
άλλο βράδυ, στον Άη Στράτη. Οι μνήμες
είναι ιερές σ’ αυτό το νησί. Είναι γερές σαν
τις πέτρες που ζητά ο καλός χτίστης για να
χτίσει ένα σπίτι γερό. Μνήμες συνεκτικές,
ζωοφόρες και πικρές χτιζόντουσαν από
μόνες τους, εκείνο το βράδυ, στον Άη
Στράτη, σαν να φύτρωναν, με μιαν
επιταγή σεβασμού πληρωτέα επί τη
σιωπή των χρημάτων σ’ αυτή την Ελληνική γωνιά. Εκεί, σ’ αυτό το νησί,
δε φώλιασε ποτέ ο φόβος, κι όποτε
πέρασε, δε βρήκε τόπο να ριζώσει.
Έτσι, το νησί, συνέχισε να γράφει την
ιστορία του και μετά την απόλυση
όσων βίαια το κατοίκησαν αφήνοντας
τις καταθέσεις της ψυχής τους να τοκίζονται στην τράπεζα της ιστορίας των
Ελλήνων. Οι φωτογραφίες των Μανικάκηδων, πατέρα και γιού, οι μνήμες
όλων των κατοίκων συνέχισαν ν’ απαντούν
στους απόηχους της κρατικής μέριμνας για
την ζωή του νησιού. Κι οι μνήμες αυτές
είναι σκληρές κι ωσάν την πέτρα της σιωπής, δεν αλλάζουν μα επιτάσσουν Λόγο
απλό και σταράτο.
Έτσι, απλά, με κριτήριο την αρμονία των
όσων γράφονται στην ιστορία του μέλλοντός αυτής της Ελληνικής γωνιάς, κατατέθηκε μια μελέτη στον πρόεδρο της
κοινότητας του Άη Στράτη, Μπάμπη
Μακρή, για χρήση. Μελετητές ήταν και

συνεχίζουν να είναι, τα μέλη του εργαστηρίου Σύνθεσης Ενεργειακών Συστημάτων
του ΤΕΙ Κρήτης (Κατσαπρακάκης Δημήρης
και Χρηστάκης Δημήτρης), του Εργαστηρίου
Εφαρμσμένης Γεωφυσικής του ΕΜΠ (Σοφία
Σταματάκη και Δημητρέλου Ειρήνη) και του
εργαστηρίου Γεωολογίας του Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου (Κοσμάς Παυλόπουλος)
που υπογράφουν τη μελέτη. Στοιχεία για τη
μελέτη αυτή στάθηκαν μετρήσεις και προσπάθειες του ΚΑΠΕ αλλά, κυρίως, οι ζωντανές και ξεκάθαρες φωνές των κατοίκων

του νησιού εναρμονισμένες με τους κανόνες
της τέχνης και της επιστήμης για έργα βιώσιμα και αειφόρα. Ο ήλιος, ο άνεμος, τα
νερά και τα χώματα του νησιού κρύβουν
πλούτο ανίστορο. Η μελέτη αυτή στόχευσε
να ξυπνήσει αυτό τον πλούτο. Να τον ξυπνήσει με την απλότητα που άφησαν την
πνοή τους άνθρωποι ευγενικοί και απλοί και
σοφοί μα και άνθρωποι που συνεχίζουν ν’
αναπνέουν τον ίδιο αέρα και άνθρωποι που
περιμένουν ανυπόμονα εκεί να γεννηθούν
και να μιλήσουν. Αυτή η μελέτη βρίσκεται
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αναγνώσιμη και ελκυστική, πρέπει να προσελκύει και να μην αποξενώνει. Για να προσελκύει λοιπόν, η διαφορετικότητα των
έργων που σχεδιάζονται στο νησί αυτό, θα
πρέπει να λειτουργούν υποδειγματικά, να
ωφελούν ντόπιους και παρεπιδημούντες. Η
ποιότητα των έργων, η σιγουριά και η διαχρονικότητα είναι οι βασικές προδιαγραφές.
Η εφαρμογή πειραματικών αδοκίμαστων
στην αγορά τεχνολογιών δεν αρμόζει ούτε
στην ιστορία ούτε στη φυσιογνωμία ενός μικρού νησιού. Στόχος κάθε μελέτης που στοχεύει στην ανάπτυξη του νησιού πρέπει να
είναι η ανάπτυξή του νησιού και όχι η χρήση
του για πειράματα από μαθητευόμενους
ερευνητές και εφευρέτες. Οι πειραματισμοί
είναι αποδοτικοί και θεμιτοί και επιθυμητοί
όταν γίνονται σε περιβάλλοντα που το επιτρέπουν. Ιδιαίτερα, οι πειραματισμοί σε
ενεργειακά συστήματα που εφαρμόζονται
αδοκίμαστες και οικονομικά μη εμπορικές
τεχνικές δεν μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος σ’ ένα νησί σαν τον Άη
Στράτη. Στην Ελλάδα έχομε την
εμπειρία των φωτοβολταϊκών
στην Γαύδο και στο Φραγκοκάστελο αλλά και σε πολλά άλλα
νησιά όπου παταγωδώς απέτυχαν
οι όποιες καλοπροαίρετες προσπάθειες ‘επειδεικτικών’ εφαρμογών. Η απόφαση του Ελληνικού
κράτους, μέσω της ΓΓΕΤ, να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη ενός
ενεργειακού συστήματος στον Άη
Στράτη, θα εξελιχθεί σε ύβρη αν
υιοθετηθούν λύσεις που καθιΣκηνές στο στρατόπεδο του 'Aη-Στράτη
στούν την κοινότητα του νησιού
Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)
πειραματικό πεδίο δοκιμών, στην
καλλίτερη περίπτωση, τεχνολοπιας κοινωνίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη
γιών που αναζητούν επίδειξη για την εισαμε το παγκόσμιο κοινωνικοοικονομικό γίγωγή τους στην αγορά. Ο Άη Στράτης δεν
γνεσθαι. Αυτή η σύνδεση αναδεικνύει τον
είναι η πίσω πόρτα της αγοράς ούτε και πατοπικό χαρακτήρα των προδιαγραφών
σαρέλα επίδειξης συλλογών νέων ευρεσικάθε έργου στο νησί. Αυτή η ιδιαιτερότητα
τεχνιών.
δίδει την δυνατότητα ανάπτυξης ενδιαφέροντος για το νησί. Η διαφορά κάνει το ενΗ πρόταση περί ης ο λόγος στηρίζεται
διαφέρον. Όμως η διαφορά πρέπει να είναι
στις εξής αρχές:
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δημοσιευμένη στα πρακτικά του τελευταίου συνέδριου του RENES 2010 και είναι
διαθέσιμη κάθε ενδιαφερόμενο. Αφορά
σ’ ένα σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, δεν σχεδιάζει το μέλλον του νησιού αλλά θέτει τις προδιαγραφές που επιτρέπουν την ανάπτυξη ενός συστήματος
αδιάλειπτης
παραγωγής
ηλεκτρικής
ισχύος.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, σήμερα, αποτελεί βασικό στοιχείο για την κοινωνική συνοχή και πρόοδο. Έτσι, η
ποιότητα της ηλεκτρικής ισχύος, σ’ ένα
απομονωμένο μικρό νησί με δυνατότητες
ανάπτυξης μάλλον στον τομέα του πνεύματος, παρά στον τομέα της μαζικής παραγωγής αγαθών, είναι, αυτή καθεαυτή, ένα
μνημείο. Ως μνημείο απαιτεί την διαχρονικότητα και την σήμανση αξιών της τέχνης
και της επιστήμης εναρμονισμένες με την
ιστορία της ντόπιας κοινωνίας. Εδώ πρέπει
να σταθούμε προσεκτικά. Η ύπαρξη ντό-
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1. Θέσπιση κτιριοδομικού και πολεοδομικού κανονισμού που να διασφαλίζουν
την μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης
ενέργειας με την εφαρμογή των αρχών
της λεγόμενης βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής όπως αυτές εμφανίστηκαν στο
χώρο του Αιγαίου εδώ και χιλιάδες
χρόνια και όπως αυτές έχουν εξελιχτεί
με την χρήση σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων και υλικών. Είναι πρωταρχικής σημασίας η ανάδειξη της
χρησιμότητας των ντόπιων υλικών,
ξύλου και πέτρας, ιδιαίτερα.
2. Ως πρωτογενής μορφή ενέργειας για το
νησί δεν μπορεί να είναι άλλη από την

μικρών υδροστροβίλων, μηχανών για τις
οποίες υπάρχει τεράστια εμπειρία και
απαιτούν ελάχιστη, έως μηδαμινή συντήρηση. Τα μικρά υδροηλεκτρικά αλλά
και τα αντλητικά συγκροτήματα που
απαιτούνται έχουν μεγάλους χρόνους
ζωής όπως και τα απαιτούμενα φράγματα και λιμνοδεξαμενές. Η κάτω δεξαμενή του αντλησιοταμιευτήρα έχει
χωροθετηθεί σε περιοχή που να συμβάλει στον εμπλουτισμό του υδροφόρου
ορίζοντα ενώ αποτελεί και ταμιευτήρα
νερού για χρήση ή και για περιορισμένη
άρδευση. Η επέκτασή της μπορεί να
αποτελέσει αντικείμενο μελέτης για τον
σχεδιασμό υδροβιότοπου με αρδευτική ικανότητα συνδυασμένη με την
ενεργειακή λειτουργία.

Ο πλανήτης μας ο γόνιμος είναι ένα νησί στο
διάστημα, που δέχεται
την ακτινοβολία του
ήλιου σαν βασική πηγή
της ζωής. Ο Άη Στράτης
είναι κι αυτός ένα μικρό
νησί πάνω στο μεγάλο
νησί. Όπως η ζωή στον
πλανήτη υπάρχει λόγω
της ποικιλότητάς της και
της συνέχειας που διατηρεί στην μακραίωνη ανάΟ Οικισμός πριν το σεισμό. Άποψη από τον Αη Μηνά.
πτυξή της, έτσι και ο
Φωτο: Αρχείο Β. Μανικάκη
σχεδιασμός ενός ενεργειΑιολική επειδή κάθε υπολογισμός αποακού συστήματος σ’ αυτή την Ελληνική
δεικνύει την οικονομική σκοπιμότητά
γωνιά θα πρέπει να έχει ως βασικό χαρατης ενώ η αξιοπιστία της τεκμηριώνεται
κτηριστικό του την ιστορική συνέχεια και την
από την πληθώρα παρόμοιων εφαρμοδιαχρονικότητα της ιδιαιτερότητας του νηγών.
σιού. Οι εφαρμογές πάνω στον κοινωνικο3. Ως βασική αποθήκη της ενέργειας προοικονομικό
ιστό
αλλά
και
στον
σφέρεται η λύση της αντλησιοταμίευοικοσυστημικό ιστό του Άη Στράτη, θα πρέσης. Με τη λύση αυτή, πέραν της τεχνιπει να εξασφαλίζουν:
κής εφικτότητας και της οικονομικής
• την ελάχιστη συντήρηση, σε κόστος και
εφικτότητας ικανοποιούνται δύο βασιχρόνο,
κές απαιτήσεις. Η διασφάλιση της ποιό• την μέγιστη ποιότητα παροχής ηλεκτριτητας της ισχύος γίνεται με την εισαγωγή
κής ισχύος,
Δ. Χρηστάκης: Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας ΤΕΙ Κρήτης - dhr@cs.teiher.gr

Ο Αγιος Ευστράτιος (Αη Στράτης) είναι
νησί του ΒΑ Αιγαίου 18 μίλια νοτιοδυτικά
της Λήμνου. Το λιμάνι και ο οικισμός βρίσκονται στο βορειοδυτικό τμήμα του νησιού. Εχει 210 μόνιμους κατοίκους με
κύριες επαγγελματικές ασχολίες την αλιεία
και την κτηνοτροφία. Ο καταστροφικός σεισμός του 1968 ισοπέδωσε όλο τον οικισμό
O Άγιος Eυστράτιος ήταν γνωστός και
σαν τόπος εξορίας. Το 1951 οι εκτοπισμένοι στον Αη- Στράτη ήταν περίπου 3.000,
ενώ τον Απρίλιο του 1952 μειώθηκαν
στους 2.000. Eδώ “φιλοξενήθηκαν”
σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων και
της τέχνης, όπως ο Pίτσος, ο Bάρναλης, ο
Kαρούζος, ο Θεοδωράκης και ο Mάνος
Kατράκης, ο οποίος μάλιστα ανέβασε τη
θεατρική παράσταση: “Πέρσες” του
Aισχύλου.

Γράμμα του Γιάννη Ρίτσου στην αδερφή του
κατά τη διάρκεια της εξορίας του στο νησί.
17.2.1950
Αγαπημένη μου αδερφούλα
Προχθές πήρα το γράμμα σου και την επιταγή.
Σ' ευχαριστώ Λουλίτσα μου. Μου γράφεις να σου
λέω τί χρειάζομαι. Μα απ' τη μια μεριά σ' έχω
τόσο πολύ κουράσει, κι απ' την άλλη εσύ μαντεύεις και προλαβαίνεις κάθε επιθυμία μου, που δεν
μπορώ πια να σου ζητήσω τίποτα. Ωστόσο, να
πάλι που θα σε βάλω σε μπελάδες: θά 'θελα δύο
μολύβια μαύρα "Φάμπερ", Νο 2, κι αν έχει ο Βασίλης κανένα παλιό στυλό γιατί έχασα το δικό μου.
Είμαι καλά. Σου γράφω σε ένα απάγγειο στην
ακρογιαλιά και το κύμα πιτσιλάει το χαρτί.Όμορφη
μέρα. Λιακάδα.
Σε φιλώ σένα και τα πιαδιά σου και το Βασίλη.

Γιάννης

«Μια γη που της λείπει το νερό, όμως μόνιμα η ατμόσφαιρά της είναι κορεσμένη από υγρασία. Οι
γυμνές πλαγιές που τις δέρνουν ολοχρονίς οι άνεμοι οδηγούν στη χαράδρα. Εκεί στήνονται τα τσαντίρια των εξόριστων...».
«...και με τις πρώτες δυνατές βροχές οι σκηνές και το στρατόπεδο πλημμυρίζουν μέσα σε ένα ορμητικό ποτάμι που παρασύρει τα πάντα στη θάλασσα...».
Βαρδής Βαρδινογιάννης, Οι μισοί στα σίδερα, Φιλίστωρ 1996, σ. 209-210

Δ. Χρηστάκης: Εργαστήρι Αιολικής Ενέργειας ΤΕΙ Κρήτης - dhr@cs.teiher.gr

σχόλια - απόψεις - κρίσεις

• την απεξάρτηση από καύσιμα και εισαγόμενα στο νησί ανταλλακτικά ή συσκευές,
• την τροφοδοσία από πρωτογενείς πηγές
ενέργειας που αφθονούν στο νησί,
• την μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας με
την εφαρμογή της αρχής της άμεσης
χρήσης των πρωτογενών πηγών ενέργειας (Βιοκλιματική αρχιτεκτονική, γεωθερμία κλπ).
• την εναρμόνιση της παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος με την διαχείριση άλλων
πλουτοπαραγωγικών σπουδών και,
πάνω απ’ όλα,
• την δυνατότητα καλλιέργειας δεξιοτήτων σε ανθρώπους που έχουν συνδέσει
ή θα προσελκυστούν να συνδέσουν τη
ζωή τους με την κοινότητα του ΆΗ
Στράτη όπως αυτή θα εξελιχθεί.
Έτσι, καθιστώντας το ενεργειακό σύστημα ένα εργαλείο για την ανάπτυξη του
νησιού και όχι έναν αυτοσκοπό, θα απελευθερωθεί ο όποιος σχεδιασμός υλοποίησης οραμάτων που άλλοι άνθρωποι θ’
αναπτύξουν.
Η μαρτυρία των αξιών των ανθρώπων
που έγραψαν την ιστορία του Άη Στράτη
και η σύγχρονη τεχνολογία της κοινωνίας
αποτελούν τους δύο άξονες που συνθέτουν τις παραπάνω προδιαγραφές. Στην
ιδιαιτερότητα του νησιού ας δούμε την παγκοσμιότητα της προσέγγισης της ανάπτυξης και της προόδου αυτής της Ελληνικής
γωνιάς. Έτσι, τα μαύρα τα μαλλιά μας δεν
θ΄ ασπρίσουν από το φόβο της όποιας βαρυχειμωνιάς κι ας είναι ο χρόνος η αιτία
του γήρατος.
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Κατάργηση των εισακτέων του
εαρινού εξαμήνου.
Άρση κοινωνικής ανισότητας συνδυασμένη με εξοικονόμηση πόρων.
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της Δρ. Χαράς Αθανασάκη - Μιχαηλίδου

Για μερικούς από τους επιτυχόντες των
εξετάσεων εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση η φοιτητική ζωή δεν αρχίζει τον επόμενο Σεπτέμβρη με την έναρξη του νέου
ακαδημαϊκού έτους.
Ένα νομικό απολίθωμα της εποχής των
ΚΑΤΕ, επιβάλλει για τους μισούς από τους
εισαγόμενους στα ΤΕΙ να αρχίζουν μαθήματα το εαρινό εξάμηνο, δηλαδή τον επόμενο Φλεβάρη.
Ο διαχωρισμός των εισακτέων των ΤΕΙ
σε δύο κατηγορίες, αυτούς που εγγράφονται στο χειμερινό εξάμηνο και αυτούς που
εγγράφονται στο επόμενο, εαρινό, εξάμηνο σπουδών αποτελεί κατάλοιπο από
το 1970 όταν η διάρκεια σπουδών σε ορισμένα τμήματα των ΚΑΤΕ ήταν δύο χρόνια.
Διατηρήθηκε κατά την μετεξέλιξη των
ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ και κατά τις επόμενες αναβαθμίσεις του θεσμικού πλαισίου των ΤΕΙ.
Είναι ενδεικτικό των προβλημάτων που
τα ΤΕΙ πρέπει να ξεπεράσουν ώστε οι φοιτητές τους να πάψουν να είναι τα παιδιά
ενός κατώτερου Θεού, ότι το θέμα αυτό
που αφορά πάνω από 20 000 οικογένειες,
ελάχιστα είναι γνωστό.
Ο διαφορετικός χρόνος εισαγωγής δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα, καταρχήν στους νέους εισαγόμενους. Ο
νεκρός χρόνος που μεσολαβεί ανάμεσα
στην αποφοίτησή τους από το Λύκειο και
στην έναρξη των σπουδών τους
• Συνεπάγεται υποχρεωτικό διάστημα
ανεργίας ή υποαπασχόλησης,
• Προστίθεται στον υποχρεωτικό χρόνο
για την απόκτηση πτυχίου,
• Δυσχεραίνει την επανένταξή τους στη

μαθησιακή διαδικασία από την οποία έχουν
αποκοπεί για πολλούς μήνες,
• Προσθέτει ένα δεύτερο εξάμηνο αναμονής, συνολικά δηλαδή ένα ολόκληρο
έτος, για μεταπτυχιακές σπουδές,
• Δημιουργεί αυξημένη οικονομική επιβάρυνση στους ίδιους και τις οικογένειές
τους.
Στα ΤΕΙ σήμερα και το εαρινό και το χειμερινό εξάμηνο διδάσκονται όλα τα μαθήματα, σε αντίθεση με τα Πανεπιστήμια όπου
τα μαθήματα είναι εξαμηνιαία, αλλά διδάσκονται μόνο το χειμερινό ή μόνο το εαρινό
εξάμηνο. Από παιδαγωγική άποψη είναι
απαράδεκτο να επιλέγονται οι υψηλόβαθμοι των εισαγωγικών εξετάσεων για το χειμερινό εξάμηνο και οι χαμηλόβαθμοι για το
εαρινό, δημιουργώντας δύο ομάδες φοιτητών με διαφορετικά χαρακτηριστικά, οι
οποίοι όμως παρακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών.
Τα σημερινά ΤΕΙ καμιά σχέση δεν έχουν
με τα ΚΑΤΕ του 1970. Άλλωστε άγνωστη
και αμφίβολης σκοπιμότητας είναι η επιχειρηματολογία που επέβαλε πριν από 40
χρόνια την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση.
Είναι καιρός να καταργηθεί αυτή η διάταξη
και να εισάγονται όλοι οι φοιτητές των ΤΕΙ
συγχρόνως, κατά το χειμερινό εξάμηνο.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση
• Εναρμονίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία
και η ροή των φοιτητών στα ΤΕΙ με τα
ισχύοντα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στα Πανεπιστήμια.

Χ. Αθανασάκη - Μιχαηλίδου:Καθηγήτρια στο Γενικό Τμήμα Θετικών Επιστημών - athan@staff.teicrete.gr

βλήματα υποδομών σε αίθουσες διδασκαλίας και εξοπλισμό. Η αλλαγή μπορεί να
συνδυαστεί με τα υπό εξέλιξη προγράμματα νέων υποδομών και με σωστό προγραμματισμό. Το διδακτικό προσωπικό θα
πρέπει επίσης να προσαρμοστεί στην ανάγκη διδασκαλίας διαφορετικών μαθημάτων
ανά εξάμηνο, τουλάχιστον για τα θεωρητικά
μαθήματα, κάτι που δεν είναι δύσκολο και
παιδαγωγικά είναι επιβεβλημένο. Ενδυναμώνονται βέβαια τα επιχειρήματα για μείωση του ωραρίου διδασκαλίας.
Απλούστερη θα ήταν η εφαρμογή του
μέτρου για τα καινούργια τμήματα.

ένα μάθημα, συνεπάγεται την παρακολούθησή του μετά από ένα έτος και όχι
το επόμενο εξάμηνο.

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας μπορεί να προχωρήσει στην προτεινόμενη απλή
νομοθετική ρύθμιση, επιλύοντας ένα κατεξοχήν κοινωνικό πρόβλημα όχι μόνον αδάπανα αλλά και με σημαντικά οικονομικά
οφέλη.

Η εφαρμογή του προτεινόμενου μέτρου προϋποθέτει ένα μεταβατικό στάδιο
για τους ήδη φοιτούντες. Ορισμένα μαθήματα μεγάλης ζήτησης ή ανεπαρκών υποδομών, θα μπορούσαν να διδάσκονται
όπως σήμερα, και στα δυο εξάμηνα. Θα
υπάρξουν και επιμέρους προβλήματα στα
ΤΕΙ γιατί ο σημερινός αυξημένος αριθμός
εισακτέων έχει δημιουργήσει πιεστικά προ-

Χαρά Αθανασάκη – Μιχαηλίδου
Καθηγήτρια του Γενικού Τμήματος
Θετικών Επιστημών
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• Εξαλείφονται τα προαναφερθέντα κοινωνικά, παιδαγωγικά και οικονομικά
προβλήματα.
• Εξοικονομούνται πόροι γιατί η διδασκαλία των μαθημάτων μία και όχι δύο
φορές ανά ακαδημαϊκό έτος μειώνει σημαντικά τις ώρες διδασκαλίας. Λεπτομέρειες για τα οικονομικά οφέλη έχουν
παρουσιαστεί σε προηγούμενες Συνόδους προέδρων ΤΕΙ και σε μελέτη του
Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.
• Οι φοιτητές αντιμετωπίζουν με περισσότερη υπευθυνότητα τις σπουδές τους
όταν γνωρίζουν ότι πιθανή αποτυχία σε
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Σανίδα σωτηρίας
η ποικιλομορφία στις
επιχειρήσεις.
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της Αλεξίας Μαίρης Τζωρτζάκη

Σε καιρούς δύσκολους όπως η εποχή
που διανύουμε, ίσως είναι ευκαιρία να θυμηθούμε τη σημασία της ποικιλομορφίας
στη διοίκηση. Συγκεκριμένα, η ισορροπία
φύλου στην κορυφή της διοικητικής πυραμίδας οδηγεί αποδεδειγμένα σε βιωσιμότητα,
μεγαλύτερα
κέρδη
και
αποτελεσματικότερο χειρισμό των κρίσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία έρευνας που
έγινε το 2007 (McKinsey & Company,
2007), ενώ το 70% των αποφάσεων στα
νοικοκυριά στην Ευρώπη λαμβάνονται από
γυναίκες, λιγότερο από το 10% των γυναικών καταλαμβάνουν θέσεις που χαράζουν
τη στρατηγική μιας επιχείρησης, αποδεικνύοντας έτσι το οξύμωρο σχήμα που επικρατεί σήμερα στις εταιρείες. Είναι λοιπόν
προς το συμφέρον του έλληνα επιχειρηματία να υπάρχει δυνατή αντιπροσώπευση
του γυναικείου φύλου σε θέσεις στρατηγικής, διότι όπως είναι φυσικό, οι γυναίκες
κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες του 70%
του αγοραστικού κοινού.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 9,7% των
μελών Δ.Σ. των 300 μεγαλύτερων εταιρειών το 2008, ήταν γυναίκες, σε σχέση με
8% για το 2004 (EU Report on equality between women and men, 2009). Σε χώρες
όπως η Νορβηγία η επίτευξη ισορροπίας
φύλου επιταχύνθηκε με θεσμοθέτηση
νόμου το 2002, όταν ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας, Άνσγκαρ
Γκάμπριελσεν, ανακοίνωσε τη ψήφιση νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία το 40%

του συνόλου των διοικητικών συμβουλίων
των εταιρειών θα πρέπει να είναι γυναίκες,
σπάζοντας έτσι τη ‘γυάλινη οροφή’ στη διοικητική ιεραρχία. Πριν τη θεσμοθέτηση
αυτή ο αριθμός των γυναικών σε διοικητικές
θέσεις αυξανόταν μόνο κατά 1% ετησίως.
Παρόλα αυτά, πρόσφατα στοιχεία μελέτης του Πανεπιστημίου του Μίτσιγκαν, έδειξαν ότι η αύξηση του αριθμού γυναικών
που διευθύνουν τμήματα επιχειρήσεων στη
Νορβηγία δεν έχει επιφέρει ουσιαστική μεταβολή στον αριθμό των γυναικών στο επίπεδο γενικής διεύθυνσης. Υπάρχει η άποψη
ότι ακόμη και σε μια χώρα τόσο φιλική προς
το γυναικείο φύλο όπως είναι η Νορβηγία,
οι γυναίκες δεν είναι τόσο μαχητικές στην
αυτοπροβολή και στη διεκδίκηση ηγετικών
θέσεων, όσο οι άντρες συνάδελφοι τους. Σε
μια άλλη ομάδα εμπειρογνωμόνων επικρατεί η άποψη ότι πιθανόν η απότομη αντικατάσταση του 40% ενός διοικητικού
συμβουλίου με άτομα που δεν έχουν την
κατάλληλη εμπειρία επιβίωσης σε τέτοια
επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας, είναι λογικό
να παρουσιάζει δυσκολίες ανέλιξης για τα
νέα αυτά μέλη. Γυναίκα-ανώτατο στέλεχος
της νορβηγικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών,
Telenor, αν και επιφυλακτική των νέων
νόμων αρχικά, τώρα τονίζει ότι παρά τα φαινομενικά μειωμένα αποτελέσματα της αλλαγής στο πρόβλημα της έλλειψης
ποικιλομορφίας, οι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα είναι θετικές.
Ακόμα και στη γειτονική Βουλγαρία, ο
φαινομενικά σκληρός πρωθυπουργός Μπο-

Α. Μ. Τζωρτζάκη: Καθηγήτρια Εφαρμογών, ΤμήμαΧρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής, Παράρτημα Αγ.
Νικολάου - tzortz@staff.teicrete.gr

ρίσοφ, προάγει γυναίκες στη βουλγαρική
πολιτική, δηλώνοντας ότι οι γυναίκες είναι
πιο εργατικές από τους άντρες, δεν κάνουν
μεγάλα διαλείμματα για φαγητό και δεν
διαφθείρονται τόσο εύκολα. Παρόλο που
οι άντρες εξακολουθούν να κυριαρχούν
στη πολιτική ζωή της Βουλγαρίας, γυναίκα
έχει τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
του δημάρχου της Σόφιας και του προέδρου της Βουλής.

παραδοσιακές σπουδές και σε εκτιμώμενους τομείς εργασίας.
II. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες εξακολουθούν να απασχολούνται σε λιγότερο
εκτιμώμενους τομείς και κατέχουν κατά
κανόνα τα χαμηλότερα κλιμάκια στην ιεραρχία.
III. Τα μέσα ενημέρωσης συμβάλλουν στη
μεταφορά των στερεοτύπων των φύλων.

Η Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, αφορά την
εφαρμογή της αρχής των
ίσων ευκαιριών και της
ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε
θέματα εργασίας και
απασχόλησης. Πρωταρχικός στόχος της οδηγίας
είναι ο επιτυχής συνδυασμός της ισότητας των
φύλων με την επαγγελματική ζωή και αναφέρεται σε τρεις τομείς: την
πρόσβαση στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής εξέλιξης, και στην
επαγγελματική κατάρτιση; τους όρους εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής και
τέλος τα επαγγελματικά Γυναίκες σε ομαδική εργασία, στα πλαίσια του Διεθνούς Δισυστήματα κοινωνικής κτύου Ανάπτυξης Ελληνίδων Γυναικών στη Διοίκηση Μάναασφάλισης.
τζμεντ (www.ewmd.org)
Επιπλέον, ο ‘Χάρτης πορείας για την
ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών
(2006-2010)’ του Ευρωπαϊκού Δικαίου
αναφέρεται μεταξύ άλλων στην εξάλειψη
των στερεοτύπων φύλου. Επικεντρώνεται
μάλιστα σε δράσεις βάσει τριών αξόνων:
I. Η εκπαίδευση, η κατάρτιση και ο πολιτισμός θα πρέπει να επιτρέψουν τον
προσανατολισμό των γυναικών σε μη

σοστό εκπαίδευσης (61% από τις Ελληνίδες
που εργάζονται είναι απόφοιτες ΑΕΙ ή ΤΕΙ),
μόνο ένας περιορισμένος αριθμός τους καταλαμβάνει θέσεις ηγεσίας αναλογικά με το
συνολικό αριθμό γυναικών στο χώρο εργασίας. Στερεότυπα όπως ότι οι γυναίκες δεν
έχουν τη διάθεση να αφιερώσουν το χρόνο
που απαιτούν θέσεις ευθύνης, αυξάνουν τα
εμπόδια για την κορυφή. Με ποσοστό 30%
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Αν και οι σημερινές Ελληνίδες δεν έχουν
σε τίποτα να ζηλέψουν τους άντρες ως πο-

# " & .(

( ,/!

%/- '

& ( '

στο δημόσιο τομέα (διοίκηση, άμυνα, κοινωνική ασφάλιση, εκπαίδευση) απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός των
Ελληνίδων. Ακολουθεί ένα 20% στις υπηρεσίες. Από τις γυναίκες που συμμετέχουν
στον κόσμο της ελληνικής επιχειρηματικότητας, το 56% είναι επιχειρηματίες ή αυτοαπασχολούμενες σε μικρές επιχειρήσεις,
ενώ το 44% έχει υπαλληλική σχέση.
Τα συμπεράσματα της έρευνας McKinsey & Company (Ευρώπη, 2007) αποκαλύπτουν ακόμα μερικές αλήθειες για τη
πρόοδο που έχουν κάνει οι γυναίκες στον
εργασιακό στίβο. Μόνο 11% των γυναικών
φτάνουν στα ανώτατα ιεραρχικά επίπεδα
εταιριών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
Το 64% των γυναικών πιστεύουν ότι η έλλειψη γυναικείων μοντέλων στον εργασιακό χώρο αποτελεί εμπόδιο στην
επαγγελματική τους ανάπτυξη. 45% των
γυναικών διακόπτουν για κάποια περίοδο
τη δουλειά τους για να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο στην οικογένειά τους.
Μάλιστα, από το 93% των γυναικών που
διέκοψαν για κάποιο λόγο τη δουλειά τους
με διάθεση να επιστρέψουν στην αγορά
εργασίας, μόνο το 74% το κατάφεραν και
μόνο το 40% των γυναικών βρήκαν πλήρη
απασχόληση.
Με κίνδυνο υπεραπλούστευσης ενός
πολύπλοκου κοινωνικού φαινόμενου, οι
ανάγκες των γυναικών στη διοίκηση φαίνονται να επικεντρώνονται σε τρία σημεία:
• Ανάγκη για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη μέσω δικτ ύωσης ιδιαίτερα σχεδιασμένη για γυναίκες, με χαρακ τηριστικά την αμεσότητα και την
ανθρωπιά. Για παράδειγμα η έλλειψη
της χρήσης της τεχνολογίας είναι ένα
από τους ανασταλτικούς παράγοντες
επαγγελματικής εξέλιξης των γυναικών.
Ο Ευρωπαϊκός μέσος αναφορικά με τις
υψηλές ικανότητες στη χρήση του διαδικτύου είναι μόλις 3% για τις γυναίκες
σε σχέση με 9% για τους άντρες (Eurostat, 2008). Ειδικά για την Ελλάδα η

ποσοστιαία διαφορά μεταξύ αντρών και
γυναικών φτάνει το 10%, με μόνο 1%
των γυναικών να γνωρίζουν καλά τη
χρήση του διαδικτύου.
• Ανάγκη για αλληλεγγύη, μιας και πολλές
φορές παρατηρείται το φαινόμενο της
«κακοποίησης» γυναικών από άλλες γυναίκες ιδιαίτερα όταν οι δεύτερες βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις.
Σύμφωνα με αμερικανική έρευνα η ψυχολογική παρενόχληση πλήττει τον ένα
στους έξι εργαζόμενους. Το 81% αυτών
που παρενοχλούν είναι προϊστάμενοι
από τους οποίους το 50% γυναίκες. Στόχοι των γυναικών είναι κατά 77% οι γυναίκες. Τα προβλήματα υγείας που
αναφέρθηκαν από τα θύματα είναι κατά
κύριο λόγο το εργασιακό άγχος (Workplace Bullying Institute Survey, 2007).
• Ανάγκη για εύρεση τρόπων αύξησης της
ευεξίας των γυναικών, αφού οι γυναίκες
παρουσιάζουν έντονη δυσκολία στην
επίτευξη ισορροπίας στην Επαγγελματική
και Ιδιωτική τους ζωή (Work Life Balance), ιδιαίτερα όσον αφορά στην εύρεση προσωπικού χρόνου. Σύμφωνα
μάλιστα με την έρευνα McKinsey &
Company (2007) οι Ευρωπαίες γυναίκες
αφιερώνουν διπλάσιο χρόνο από τους
άντρες τους σε δουλειές του σπιτιού.
Τέλος, τα στοιχεία του 2009 έρευνας της
ΕΕ επιβεβαιώνουν την ανισορροπία στο
μοίρασμα των οικογενειακών υποχρεώσεων αφού το ποσοστό απασχόλησης
γυναικών με παιδιά μειώνεται κατά
12,4%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης για τους άντρες αυξάνεται
κατά 7,3%.
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ΣΚΑΚΙ: Πνευματικές Ενασχολήσεις
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της Μαίρης Βασιλακάκη

«Γνώριζα βέβαια εκ πείρας τη μυστηριώδη γοητεία αυτού του «Βασιλικού παιγνιδιού», του μοναδικού απ' όλα όσα
επινόησε ο άνθρωπος, που με ανωτερότητα ξεφεύγει από την τυραννία της τύχης
και δε χαρίζει τις δάφνες της νίκης παρά
μόνο στην εξυπνάδα. Μήπως όμως αδικούμε ήδη το ΣΚΑΚΙ ονομάζοντας το παιχνίδι; Δεν είναι άραγε μια επιστήμη κι'
αυτό, μια τέχνη, κάτι μετέωρο ανάμεσα στα
δύο, ίσως μια σύνθεση μοναδική που ενώνει όλα τα είδη των αντιθέσεων; Πανάρχαιο
κι όμως νέο διαρκώς. Μηχανικό στη διάταξη του, δεν λειτουργεί παρά μόνο χάρη
στη φαντασία. Περιορισμένο σ' ένα στενό
γεωμετρικό πλαίσιο και ταυτόχρονα απε-

ριόριστο στους συνδυασμούς του. Εξελισσόμενο ασταμάτητα, αλλά παντοτινά στείρο.
Μια σκέψη που δεν οδηγεί πουθενά, μια
άλγεβρα που δεν υπολογίζει τίποτα, μια
τέχνη χωρίς έργα, μια αρχιτεκτονική χωρίς
υλικό.»
Είναι τα λόγια του ΣΤΕΦΑΝ ΤΣΒΑΪΧ για
το σκακιστικό σύμπαν που μάγεψε και μαγεύει σημαντικές προσωπικότητες και εκατομμύρια ανθρώπους κάθε ηλικίας,
κοινωνικής τάξης, εθνικότητας, θρησκείας.
Ένα σύμπαν, που έχει πλέον τη δική του
μυθολογία, τους δικούς του ήρωες τα δικά
του πάθη.
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ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΤΟ ΣΟΦΟΤΕΡΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΠΑΙΓΝΙΔΙΩΝ – ΚΑΘΟΛΟΥ ΤΥΧΗ, ΝΙΚΑ Ο
ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ
Ο ΚΑΘΕ ΠΑΙΚΤΗΣ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΝΑ
ΚΑΝΕΙ:
Πρέπει να επιστρατευτούν και να αξιοποιηθούν, όλες οι ιδιαιτερότητες της προ-

σωπικότητας του και να καλλιεργηθούν
μέσα στο χρόνο.
• Να μετατρέψει την αναποφασιστικότητά
του σε αποτελεσματικότητα
• Να καλλιεργήσει την κριτική του ικανότητα και τη δημιουργική σκέψη μέσα
από την αυτοσυγκέντρωση
• Να επιστρατεύσει την συνδυαστική
σκέψη, τη φαντασία, την εφευρετικότητα,
την αντίληψη, την υπομονή, τη διαίσθηση, το θάρρος, τη φρόνηση.
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Το σκάκι λοιπόν είναι πολύ περισσότερο από ένα απλό επιτραπέζιο παιχνίδι,
είναι άθλημα, πάθος, είναι σκοπός, είναι
τρόπος ζωής, το σκάκι είναι όπως η ζωή.
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ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΟΥ ΝΟΥ ΣΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΝΕΙ, ΤΟΣΕΣ ΟΣΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΖΙ:
• Την αρμονική συνεργασία των μελών
της ομάδας (πιονιών και κομματιών),
που συναντούμε στο ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ και
το ΜΠΑΣΚΕΤ.
• Τη μαχητικότητα, την τέχνη στην επίθεση και την άμυνα, της ΠΑΛΗΣ.
• Την αυτοσυγκέντρωση και αυτοκυριαρ-

μετέχουν. Όλοι οι λαοί μπορούν να συμμετέχουν από όποιες φυλές, γεωγραφική
θέση, κλιματολογικές πολιτικές και πολιτιστικές συνθήκες, και αν προέρχονται. Άτομα
που δεν είναι προικισμένα με ιδιαίτερη σωματική ρώμη ή έχουν από τη φύση ή επίκτητα σωματικά ελαττώματα, κινητικά
προβλήματα κλπ έχουν τη χαρά να είναι
σοβαροί αθλητές χάρη στο σκάκι, επιστρατεύοντας τη δύναμη του μυαλού τους.

χία της ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ.
• Τον καλλιτεχνικό χαρακτήρα της ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ.
• Την υπερπήδηση των εμποδίων της ΙΠΠΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ.
• Την ακρίβεια των κινήσεων της ΡΥΘΜΙΚΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ.

Η εκπαιδευτική του αξία έχει επίσημη
αναγνώριση σε πολλές χώρες και έχει εισαχθεί στα σχολεία με διάφορες οργανωτικές
δομές. Στη Γερμανία διδάσκεται σε 4.000
δημόσια σχολεία. Το 1996 σε διασχολικούς
αγώνες συμμετείχαν 3.324 σχολικές ομέδες.
Στην Αγγλία υπάρχει ειδικός φορέας για το
σκάκι (ERSCA) και το νεανικό σκάκι (NYCA)
Στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη (ιδιαίτερα στην τ. Σοβιετική Ένωση) στην Νότια
Αμερική (Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό)

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΘΛΗΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Όλες οι ηλικίες χαίρονται το άθλημα.
Και τα δύο φύλα μπορούν εξ ίσου να συμ-
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υπάρχουν ειδικά προγράμματα για την
προώθηση του με καταπληκτικά αποτελέσματα.
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ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
Στο ΤΕΙ Κρήτης το σκάκι απετέλεσε τα
τελευταία χρόνια, συχνή ενασχόληση των
σπουδαστών. Ιδρύθηκε επίσημη σκακιστική ομάδα από το Συμβούλιο του ΤΕΙ και
κάθε χρόνο παίρνει μέρος στην πανεπιστημιάδα σκακιού. Διακεκριμένοι προπονητές

όπως γίνεται από το 1993 και μετά, δε μπορεί να αγωνισθεί οποιοσδήποτε αλλά κάθε
ίδρυμα δηλώνει μία ομάδα (από 4 ως 6
άτομα, και το σύστημα των αγώνων π.χ.
ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις, και τα τελευταία χρόνια γίνονται ατομικά τουρνουά
όπου η ομαδική βαθμολογία προκύπτει
από την άθροιση των καλύτερων ατομικών
επιδόσεων).

προπονούν κατά καιρούς του φοιτητές μας
και ο Σκακιστικός Όμιλος Ηρακλείου (η
ομάδα Α’ Εθνικής της πόλης μας) οργανώνει πολύ συχνά τουρνουά, εκδηλώσεις και
σκακιστικούς αγώνες (σιμουλτανέ), στο ΤΕΙ.
Υπάρχει χώρος στο Γυμναστήριο και υλικό
του ΤΕΙ για να παίξει σκάκι όποιο μέλος του
ΤΕΙ θέλει. Εκτός από τους φοιτητές, και
μέλη του προσωπικού του ΤΕΙ είναι ενεργοί
σκακιστές και συμμετέχουν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Στην πανεπιστημιάδα,

ΤΟ ΣΚΑΚΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
ΘΕΑΜΑ
που μεταφέρεται εύκολα στις οθόνες μας
μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών ζωντανά
την ώρα των αγώνων, καταγράφονται οι
παρτίδες, σχολιάζονται, δίδονται στον αθλητικό κόσμο με πολλούς τρόπους και κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον.
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