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Περιβαλλοντικά φιλική και οικο-
νομικά συμφέρουσα είναι η ανά-
πτυξη Α.Π.Ε. σε δημόσια κτήρια αρ-
κεί να υπάρξει πολιτική βούληση
όπως ακριβώς σε πολλές χώρες στο
εξωτερικό. Αυτό επισημάνθηκε στην
ημερίδα το βράδυ της Παρασκευής
στο Τ.Ε.Ι. Χανίων με θέμα “Αειφο-
ρική χρήση ενέργειας σε δημόσια
κτήρια”.

Τ
ο παράδειγμα της αξιοποίησης των

Α.Π.Ε. για δημόσιες εγκαταστάσεις όπως

κολυμβητήρια ήταν το θέμα της εισή-

γησης του καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Κρήτης Γιάννη

Βουρδουμπά. Ειδικότερα ο κ. Βουρδουμπάς στά-

θηκε στο θέμα της τροφοδότησης με ενέργεια

του Κολυμβητηρίου Χανίων (Νέα Χώρα) ση-

μειώνοντας πως «υπάρχουν παραδείγματα

στην υπόλοιπη Ελλάδα π.χ. στη Βέροια, στην

Αμαλιάδα, στον Βύρωνα που έχουν εγκατα-

στήσει επιτυχημένες εφαρμογές της ηλιακής

ενέργειας και γεωθερμικών αντλιών θερμότη-

τας που θερμαίνουν το νερό των κολυμβητικών

δεξαμενών. Οι τεχνολογίες αυτές είναι ώριμες,

αξιόπιστες και οικονομικά συμφέρουσες».

Την εμπειρία του Μ.Α.Ι.Χ. από την εφαρμογή

από το 2012 ενός προγράμματος για «Καινο-

τόμες εφαρμογές της ηλιακής ενέργειας σε δη-

μόσια κτήρια στη Μεσόγειο» παρουσίασαν οι

ερευνητές Γιώργος Αγγελάκης και Νίκος Μπο-

ρέτος υπογραμμίζοντας πως ήδη το Μ.Α.Ι.Χ. έχει

εγκαταστήσει ανάλογα συστήματα σε 3 κτήριά

του.  

Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

«Να ανοίξει η συζήτηση και σε τοπικό επίπεδο

για το πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την

κλιματική αλλαγή» ανέφερε ο υπεύθυνος του Κέ-

ντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση Βάμου κ.

Φώτης Ποντικάκης, που έκανε ιδιαίτερη ανα-

φορά στην πρόσφατη συνδιάσκεψη για την κλι-

ματική αλλαγή. «Στη συνδιάσκεψη τα κράτη

αποφάσισαν να λάβουν μέτρα για την αποτροπή

της περιβαλλοντικής καταστροφής. Παράλληλα

πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τρόπο ζωής και

νοοτροπία και εκεί θα παίξει σημαντικό ρόλο

και η περιβαλλοντική εκπαίδευση».

Ο κ. Ποντικάκης στάθηκε στη σημασία της

στήριξης του δημοσίου στην προώθηση των

Α.Π.Ε. «Με την αποφασιστική παρέμβαση του

κράτους η Γερμανία έχει πάνω από 27% πα-

ραγωγή ρεύματος από Α.Π.Ε. Χώρες όπως η Κό-

στα Ρίκα πλησιάζουν στο 100% της παραγωγής

από ηλεκτρικό ρεύμα από Α.Π.Ε., ενώ άλλες χώ-

ρες όπως το Περού επιδοτούν τα φτωχά νοι-

κοκυριά να βάλουν φωτοβολταϊκά αντί να

τους κάνουν μια έκπτωση στην τιμή όπως γί-

νεται εδώ. Αυτό απαιτεί παρέμβαση του κρά-

τους και δέσμευση κονδυλίων που σήμερα σπα-

ταλιούνται για πετρέλαιο».

Για την “Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων” ο

Γιώργος Παπαδάκης σημείωσε πως «η θέση της

“Οικολογικής Πρωτοβουλίας” για αυτοδύναμα

ενεργειακά κτήρια είναι παλιά και πιστεύουμε

ότι ήρθε ο καιρός να προχωρήσει αυτό το θέμα

και να απεξαρτηθεί η Ελλάδα από τα ορυκτά

καύσιμα» παράλληλα αναφερόμενος στη συν-

διάσκεψη για το κλίμα έκανε λόγο για «ένα πρώ-

το θετικό βήμα καθώς υποχρεώνονται τα κρά-

τη να πάρουν μέτρα για τη μείωση της εκπο-

μπής αερίων. Στα αρνητικά της διάσκεψης ήταν

ότι πολλοί από τους χορηγούς ήταν μεγάλοι πα-

γκόσμιοι ρυπαντές, όπως το ό,τι τα κράτη που

δεν θα πετύχουν τους στόχους δεν θα έχουν

πρόστιμα». 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Τ.Ε.Ι.

Κρήτης (Τμήμα Φυσικών Πόρων και Περιβάλ-

λοντος) σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλ-

λοντικής Εκπαίδευσης Βάμου και την Οικολο-

γική Πρωτοβουλία.

Γ.ΚΩΝ.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Π.Ε. ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ

Οικονομικά οφέλη 
» Επισημάνσεις σε ημερίδα στο Τ.Ε.Ι. 

Από την εκδήλωση για τις Α.Π.Ε. σε δημόσια κτήρια στο Τ.Ε.Ι. Χανίων.

ΜΕ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΙΣΡΑΗΛ 

Προχωρά η ενεργειακή 
διασύνδεση της Κρήτης 

Στην Κρήτη βρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας Eu-

roasia Interconnector Ltd, που αποτελεί τον φορέα υλοποίη-

σης του υποθαλάσσιου καλωδίου των 1.518 χλμ. που αναμένεται

να διασυνδέσει τα ηλεκτρικά δίκτυα του Ισραήλ της Κύπρου

και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, το κλιμάκιο των

στελεχών, συνοδευόμενο από τον στρατηγικό αναλυτή Νίκο Λυ-

γερό, επισκέφτηκε την Περιφέρεια Κρήτης και σε σύσκεψη πα-

ρουσία του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, των Αντι-

περιφερειαρχών Βιργινίας Μανασάκη, Νίκου Καλογερή, Ευ-

ριπίδη Κουκιαδάκη, Θεανώς Βρέντζου εκπροσώπων της με-

λετητικής ομάδας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου που

εκπονεί τον ενεργειακό σχεδιασμό της Περιφέρειας Κρήτης, έγι-

νε εκτενής ενημέρωση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις σχετι-

κά με το μεγάλο αναπτυξιακό έργο.  

Στη σύσκεψη έγινε παρουσίαση του έργου και της προόδου

υλοποίησής του, αντηλλάγησαν χρήσιμες πληροφορίες για την

πορεία και την εξέλιξη του έργου, που θα ληφθούν υπ’ όψιν από

τους μελετητές του ενεργειακού σχεδιασμού της Περιφέρειας,

που βρίσκεται ήδη στο τελικό και κρίσιμο στάδιο εκπόνησής

του.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα είχαν υπογραφεί στο “Σπίτι της

Ευρώπης” στη Λευκωσία, οι συμβάσεις εκπόνησης των περι-

βαλλοντικών, βυθομετρικών και τεχνικών μελετών του EuroAsia

Interconnector, από εκπροσώπους της Ελλάδας, της Κύπρου

και του Ισραήλ. Πρόκειται για ένα στρατηγικό ενεργειακό έργο

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και βρίσκεται στον κατάλογο των

έργων κοινού ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που

αποκτά προτεραιότητα σε όλα τα στάδια υλοποίησής του. 

“Πλημμύρισαν” τα Χανιά από 5.000 επι-

σκέπτες κρουαζιερόπλοιου, το οποίο

ενώ βρισκόταν ανατολικά της Κρήτης

προερχόμενο από τη Χάιφα του Ισραήλ,

κλήθηκε για έκτακτο έλεγχο στον ναύ-

σταθμο της Σούδας, όπου και είχε ελλι-

μενιστεί, αν και είχε αρχικό προορισμό

το λιμάνι του Ηρακλείου.

Για ένα έκτακτο περιστατικό που σχε-

τίζεται περισσότερο με τις κακές καιρι-

κές συνθήκες που δεν επέτρεπαν στο

πλοίο να ελλιμενιστεί στο λιμάνι του

Ηρακλείου, έκανε λόγο ο πρόεδρος του

Λιμενικού Ταμείου κ. Μανωλικάκης.

Μάλιστα το Λιμενικό Ταμείο είχε ενη-

μερωθεί σχετικά από το βράδυ της Πέ-

μπτης, ενώ η έλευση του κρουαζιερό-

πλοιο οριστικοποιήθηκε το μεσημέρι

της Παρασκευής. 

Το κρουαζιερόπλοιο, ιταλικών συμφε-

ρόντων, παρέμεινε στα Χανιά μέχρι τις

5 το απόγευμα του Σαββάτου. Στο κρου-

αζιερόπλοιο μετέβαιναν 3.396 άτομα

και 1.959 άτομα προσωπικό. Οι περισ-

σότεροι επισκέπτες κατευθύνθηκαν με λε-

ωφορεία προς την Δημοτική Αγορά και

από εκεί στην παλιά πόλη και το Ενετι-

κό λιμάνι των Χανίων. Το Λιμενικό ενη-

μερώθηκε για τον θάνατο ενός επιβαί-

νοντα στο πλοίο Γερμανικής υπηκοότη-

τας. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Στ.

Μπελιβάνη, ο θάνατος του Γερμανού

υπηκόου που συνταξίδευε με τη σύζυγό

του, προήλθε από παθολογικά αίτια.

ΜΕ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ 

Απρόσμενοι... επισκέπτες στα Χανιά 


