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No 19       ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ   2003 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 
µε υγεία και επαγγελµατικές επιτυχίες! 

 
Το Σωµατείο διοργανώνει στην Αθήνα εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης µε θέµα «Επεξεργασία Νερού» την 
Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου, 2004 µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας ΦΙΛΠΡΟ-ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ. Το 
αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις συµµετοχής παρουσιάζονται στην συνέχεια. Οι σχετικές 
πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα µέλη και φίλους του Ελληνικού Παραρτήµατος.  
 
Στις 12 Νοεµβρίου, µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας SIEMENS Α.Ε., διοργανώθηκε εκδήλωση τεχνικής 
ενηµέρωσης µε θέµα «Προληπτική Συντήρηση». Οµιλητές ήταν ο κ. Κώστας Αλεκτορίδης (Τεχνικός ∆ιευθυντής 
Robinson Club) και η κ. Kωνσταντίνα Τσουπέη (Μηχανικός Πωλήσεων BMS, Siemens). Στην εκδήλωση 
παρευρέθηκε και ο νέος Πρόεδρος του ΠΣ∆ΜΗ, κ. Στέλιος ∆ιαµαντίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στην 
προσωπικότητα και στο έργο του εκλιπόντος Προέδρου του ΠΣ∆ΜΗ, Γιώργου Κεραµάρη!.  
 
Το Σωµατείο µας θα συµµετάσχει στην διεθνή έκθεση CLIMATHERM (www.climatherm.gr), που 
διοργανώνεται στην Αθήνα την περίοδο 28/1 � 1/2/2004. Η συµµετοχή στην έκθεση γίνεται µε την ευγενική 
υποστήριξη της διοργανώτριας εταιρείας Project ΕΠΕ. 
 
Στο τεύχος αυτό περιλαµβάνεται ένα άρθρο του κ. ∆ηµήτρη Κάργα µε τίτλο «Προβλήµατα ύδρευσης στα νησιά 
του Αιγαίου». Υπενθυµίζεται ότι όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να υποβάλλουν τα ενυπόγραφα άρθρα τους σε 
ηλεκτρονική µορφή µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & 
Ενηµέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr). 
 
 
Τα µέλη του ∆.Σ.  
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ΜΕΛΗ ∆.Σ. 2003 - 2004 ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 2003-2004 

 

Πρόεδρος 
 

Γιάννης Παπαγρηγοράκης 
Τηλ.: 210  7258111 
email: jepa@tee.gr 

 

Επόµενος Πρόεδρος 
 

Κώστας Λύτρας  
Τηλ.: 210  6603300  

email: klytras@cres.gr 

 

Αντιπρόεδρος 
 

Κώστας Α. Μπαλαράς  
Tηλ.: 210  8109152 

email: costas@meteo.noa.gr 

 

Γραµµατέας 
 

Γιώργος Αλεξίου 
Τηλ.: 6944353400 

email: galexiou@ergose.gr 

 

Ταµίας 
 
∆ηµήτρης Α. Χαραλαµπόπουλος 

Τηλ.: 210  7210957 
email: dimitris@ashrae.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Κώστας Κωστόπουλος 
Τηλ.: 210  3632334 

email: ccostop@acci.gr 

 

Αντιπρόσωπος 
 

Leslie Moore 
Τηλ.: 210  9824008 

email: lj2moore@attglobal.net 

∆ράσεων Γεωγραφικού Συνεδρίου Παραρτηµάτων:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
∆ραστηριότητες Φοιτητών - Student Activities:  
Α.Α. Αργυρίου, ! 2610 996141, " argiriou@physics.upatras.gr 
 
Υποστήριξης Μελών - Membership Promotion:  
Κ. Κωστόπουλος, ! 210 3632334, " ccostop@acci.gr 
 
Ψύξης � Refrigeration:  
Ε. Μέξη, ! 210 9211950, " amtenco@otenet.gr 
 
Υποστήριξης Έρευνας � Research Promotion:  
Π. Μεγαρίτης, 210 3242253, " sigmami@acci.gr 
 
Τεχνολογίας, Έρευνας & Εθνικών ∆ραστηριοτήτων - TEGA: 
 Κ.Λύτρας, ! 210 6603300, " klytras@cres.gr 
 
Προγραµµάτων - Chapter Programs:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3229300, " sigmami@acci.gr 
 
∆ιακρίσεων & Βραβείων - Honors and Awards:  
L. Moore, ! 210 9824008, " ljmoore@attglobal.net  
 
Ελέγχου � Auditing:   
T. Νικολαϊδης, ! 210 7233444, " aniko@tee.gr 
 
Υποψηφιοτήτων � Nominating:  
∆.Α. Χαραλαµπόπουλος, ! 210 7210957, " dimitris@ashrae.gr 
 
Υποδοχής � Reception:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
∆ηµοσιότητας � Publicity:  
Κ. Θεοφύλακτος, ! 210 8219118, " cgtheo@athena.domi.gr 
 
Συµµετοχής � Attendance:  
Α. Ρηγοπούλου, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
Εκδόσεων & Ενηµ/ικού Φυλλαδίου - Publications-Newsletter:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ιστορίας � Historical:  
Κ.Α. Μπαλαράς, ! 210 8109152, "costas@meteo.noa.gr 
 
Ειδικών Εκδηλώσεων - Special Events:  
Ι. Παπαγρηγοράκης, ! 210 7258111, " jepa@tee.gr 
 
Τµήµατα Παραρτήµατος � Chapter Section:  
Π. Μεγαρίτης, ! 210 3242253, " sigmami@acci.gr 

 
 
 

Συνεχίζει να υπάρχει µεγάλη ανάγκη να στελεχωθούν οι διάφορες επιτροπές του Παραρτήµατος. Όσοι συνάδελφοι 
ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν σε κάποια επιτροπή και να συµβάλουν στην δραστηριοποίησή τους, µπορούν να 

επικοινωνήσουν µε τον υπεύθυνο της κάθε επιτροπής. 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -  ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 
 
• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ» 
14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ, 2004   

 
Το Ελληνικό Παράρτηµα της ASHRAE, µε την ευγενική 
υποστήριξη της εταιρείας ΦΙΛΠΡΟ-ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΤΕΕ, διοργανώνει Εκδήλωση Τεχνικής Ενηµέρωσης µε 
θέµα «Επεξεργασία Νερού» την Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 
2004, στο ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, 
Αθήνα.   
 
Το αναλυτικό πρόγραµµα και το έντυπο για δηλώσεις 
συµµετοχής παρουσιάζονται στη συνέχεια.  
 
Οι σχετικές πληροφορίες έχουν ήδη σταλεί σε όλα τα 
µέλη και φίλους του Ελληνικού Παραρτήµατος. Όσοι 
συνάδελφοι έχουν υποβάλει την δήλωση συµµετοχής 
τους δεν χρειάζεται να δηλώσουν και πάλι το ενδιαφέρον 
τους. 

 
Λόγω περιορισµένου αριθµού θέσεων είναι απαραίτητη η 

συµπλήρωση της συνηµµένης δήλωσης συµµετοχής και η αποστολή 
της µε fax (210 810 3236, Υπ�όψη Κ.Α. Μπαλαρά)  ή  µε ηλεκτρονικό 

ταχυδροµείο (costas@meteo.noa.gr). 
 
Τα µέλη της ASHRAE θα έχουν προτεραιότητα στην συµµετοχή. 

 
 

Πρόγραµµα Εκδήλωσης   
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΝΕΡΟΥ» 
Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2004         

 Ξενοδοχείο Holiday Inn, Μιχαλακοπούλου 50, Αθήνα 
 
17:00 � 17:30 Προσέλευση   -  Καφές  
17:30 � 17:45 Χαιρετισµός 

Γιάννης Παπαγρηγοράκης, Πρόεδρος Σωµατείου 
17:45 � 19:15  ∆ιαβρώσεις & Επικαθίσεις σε Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις. Λεγιονέλλα 

Εισηγητής : Μανούσος Μήτρακας, Επ. Καθηγητής Χ.Μ. Α.Π.Θ. 
19:15 � 19:30 Eρωτήσεις - Συζήτηση 
19:30 � 20:00  Εξοπλισµός & Μέθοδοι Επεξεργασίας Νερού σε Εγκαταστάσεις � Χηµικά Πρόσθετα 

Εισηγητής : Χριστίνα Παπαλαζάρου, Χ.Μ. ΕΜΠ, Τµήµα Επεξεργασίας Νερού FILPRO 
20:00 � 20:15 Eρωτήσεις - Συζήτηση 
20:15 � 21:00    Μπουφές 
 
 
 

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE 
Fax: 210 810 3236      email: costas@meteo.noa.gr 

Υπ�όψη Κ.Α. ΜΠΑΛΑΡΑ 
 

∆ΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ               Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2004 

 
Ονοµατεπώνυµο: �����������������  Αριθµός Μέλους ASHRAE: ���������� 
 
∆ιεύθυνση: �����������������������������������������.. 
 
Τηλ: ( ��. ) ��������.�..  Fax: ( ��.. ) �����.����..   email: �����.�����.. 
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• ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ «ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» 
 
Το Σωµατείο, µε την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας SIEMENS 
A.E., διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία εκδήλωση τεχνικής ενηµέρωσης 
µε θέµα «Προληπτική Συντήρηση». Η εκδήλωση έγινε σε κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2003, και 
συµµετείχαν 67 µηχανικοί.  
 

Η εκδήλωση ήταν αφιερωµένη στην µνήµη του  
εκλιπόντος Προέδρου του ΠΣ∆ΜΗ 

Γιώργου Κεραµάρη! 

 
 
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιελάµβανε : 
 
χαιρετισµό από τον Κώστα Μπαλαρά, Αντιπρόεδρο του Σωµατείου 
και Στέλιο ∆ιαµαντίδη, Πρόεδρο του ΠΣ∆ΜΗ, 
 
και δυο οµιλίες µε θέµα : 
 
• Οργάνωση Προληπτικής Συντήρησης και ∆ιαχείριση 
Ενέργειας & Νερού σε Ξενοδοχειακό Συγκρότηµα 

Εισηγητής: Κ. Αλεκτορίδης, Τεχνικός ∆ιευθυντής Robinson Club 
Η παρουσίαση του κ. Αλεκτορίδη είναι διαθέσιµη σε ηλεκτρονική µορφή. Όσοι 
ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Κ. Μπαλαρά 
(costas@meteo.noa.gr) για να την λάβουν µέσω του ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου. 
 
• Εξοπλισµός Μετρητικών ∆ιατάξεων 
Εισηγήτρια: K. Τσουπέη, Μηχανικός Πωλήσεων BMS, Siemens 
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης µοιράστηκαν διάφορα τεχνικά έντυπα και 
πληροφορίες σχετικά µε την παρουσίαση της κυρίας Τσουπέη. Υπάρχουν 
διαθέσιµα µερικά ακόµη αντίγραφα. Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να 
επικοινωνήσουν µε τον ∆. Χαραλαµπόπουλο (dimitris@ashrae.gr). 
 
Ακολούθησε συνεστίαση. 

 

 
Κώστας Αλεκτορίδης 

 

 
Kωνσταντίνα Τσουπέη 

 

 
Το ακροατήριο της εκδήλωσης. 

mailto:costas@meteo.noa.gr
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Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και µίλησε ο κ. Στέλιος 
∆ιαµαντίδης, Πρόεδρος ΠΣ∆ΜΗ. Αναφέρθηκε στην 
προσωπικότητα και στο έργο του εκλιπόντος Προέδρου του 
ΠΣ∆ΜΗ, Γιώργου Κεραµάρη!. Ακολουθεί η οµιλία του. 
 
Φίλοι και Συνάδελφοι, 
 
Η σηµερινή εκδήλωση της ASHRAE είναι αφιερωµένη στον 
εκλιπόντα Πρόεδρο του Συλλόγου Μ-Η. 
 
Ο Γιώργος Κεραµάρης γεννήθηκε το 1943 στο Σωληνάρι 
Λιβαδειάς, παντρεµένος µε την Ελένη Ράπτη και πατέρας 2 
αγοριών, του Γιάννη και του Κώστα, σπούδασε στο Πολυτεχνείο 
της Καρλσρούης, διετέλεσε Νοµάρχης Κοζάνης και Περιφερειάρχης 
∆υτ. Μακεδονίας. 
 
Υπήρξε ο µακροβιότερος Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου 
∆ιπλωµατούχων Μηχανολόγων � Ηλεκτρολόγων αφού διετέλεσε 
Πρόεδρος για τέσσερις θητείες, διετέλεσε επίσης µέλος της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. 
 
Ως άνθρωπος ήταν ακραία αξιοπρεπής, ασφαλής, αισιόδοξος, 
προσιτός και φιλικός, µε το θάρρος της γνώµης του, µε αγάπη για 
τη ζωή και την πατρίδα, µε εξαιρετικά αναπτυγµένη την ιδιότητα 
που συµβαδίζει µε την σοφία, το χιούµορ. 

 
 

 
Στέλιος ∆ιαµαντίδης 

 
Με τις πρωτοβουλίες του, συσπείρωσε όλους τους συναδέλφους γύρω από τον Σύλλογο, ελεύθερους επαγγελµατίες και 
υπαλλήλους, ακαδηµαϊκούς δασκάλους και φοιτητές, επιστήµονες και τεχνικούς. 
 
Με το χαµόγελό του και µε την αισιοδοξία του, ήταν πηγή έµπνευσης και δύναµης. 
 
Ποτέ δεν έβαλε τα παραταξιακά συµφέροντα πάνω από το κοινό καλό και τα συµφέροντα του κλάδου. Είχα πάντα ένα 
καλό λόγο για τον καθένα. Η συνεχή του παρουσία στον Σύλλογο δηµιούργησε ένα ζεστό κλίµα ενότητας και 
εµπιστοσύνης. 
 
Στις δύσκολες ώρες του Συλλόγου δίδαξε την µεγαλοψυχία, την µεγαλοκαρδία και την συγχώρεση. 
 
Πρωτοστάτησε σε όλα τα µεγάλα γεγονότα του Συλλόγου. Ήταν αγαπητός όχι µόνο στους Έλληνες αλλά και στους 
ξένους συναδέλφους, τους οποίους αντιµετώπιζε εξ�ίσου θερµά. Έδωσε αξία και σηµασία στον κάθε συνάδελφο. 
 
Είχε την διορατικότητα και την άνεση να προσεγγίζει τις άλλες παρατάξεις αποδεικνύοντας στην πράξη τον τίτλο που 
όλοι όσοι είχαν την τιµή να τον ζήσουν, του είχαν αποδώσει: του Ελληναρά. Θυµάµαι την έκφραση κατατεθέν του: 
«Οι Έλληνες τρώµε πιο πολύ, πίνουµε πιο πολύ, γλεντάµε πιο πολύ, είµαστε µακράν οι καλύτεροι, έτη φωτός πίσω 
όλοι οι άλλοι». 
 
Η λέξη «πολύ» ήταν κανόνας στη ζωή του. Πολύ πληθωρικός, πολύ µαχητικός, πάντα µε πολύ χιούµορ επέβαλλε την 
παρουσία του και τις απόψεις του και προωθούσε τα ζητήµατα των Μηχανικών και ειδικότερα των Μηχανολόγων � 
Ηλεκτρολόγων στην Ελλάδα και παγκοσµίως. Οι φίλοι του τον ονόµασαν «Παγκόσµιο Πρόεδρο». 
 
Όταν τον ρωτούσες τι κάνεις απαντούσε: «Λίαν καλώς ως άριστα», κάτι που δεν µπορούµε να επαναλάβουµε τώρα 
που το ξαφνικό φευγιό του κάνει φτωχότερη την «παρέα» µας. 
 
Με τα λίγα αυτά λόγια για τον «colega» Κεραµάρη, χαιρετίζω την εκδήλωσή σας και εύχοµαι ευόδωση των στόχων 
του Ελληνικού τµήµατος της ASHRAE. 
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• ΟΜΑ∆Α ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ COMMISSIONING  
 
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, εδώ και µερικούς µήνες έχει 
δραστηριοποιηθεί µια νέα οµάδα εργασίας για το Commissioning 
(∆ιαδικασία Παραλαβής Εγκαταστάσεων Κλιµατισµού), µε 
πρόεδρο τον Τάκη Μεγαρίτη. Ειδικός σύµβουλος της επιτροπής είναι 
ο Νίκος Χαζάπης. Σκοπός της οµάδας εργασίας είναι να 
δηµιουργηθεί ένας πρότυπος οδηγός σύµφωνα µε τους κανονισµούς 
της ASHRAE, CIBSE κλπ.  
Η συµµετοχή στην οµάδα εργασίας είναι ανοικτή για όλα τα µέλη 
του Ελληνικού Παραρτήµατος. Οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να 
συµµετάσχουν στην οµάδα εργασίας µπορούν να επικοινωνήσουν µε 
τον Τάκη (! 210 3242253, " sigmami@acci.gr). 

 

 
 
• ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 
 
Το ∆.Σ. συνεδρίασε στις 5/11, 19/11, 9/12 και 16/12/2003. Τα 
βασικότερα θέµατα που συζητήθηκαν συνοψίζονται στην συνέχεια: 
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 12/11/2003.  
✔ Οργάνωση τεχνικής εκδήλωσης 14/1/2004.  
✔ Οργάνωση συµµετοχής του Σωµατείου στην Climatherm.  
✔ Ολοκλήρωση των προσπαθειών για την αναγνώριση του 
Σωµατείου ως µη κερδοσκοπικού ΝΠΙ∆ και έκδοση φορολογικών 
στοιχείων του Σωµατείου. 

✔ Επαφές µε φοιτητές του ΕΜΠ για την δηµιουργία φοιτητικού 
τµήµατος. 

✔ Οικονοµική ενίσχυση του Σωµατείου µε χορηγίες από διάφορες 
εταιρείες.   

✔ Οργάνωση οµάδας εργασίας για το Commissioning 
✔ Οργάνωση δραστηριοτήτων για το ARC 2005 που θα γίνει στην 
Αθήνα στις 25-27 Σεπτεµβρίου, 2005. 

 
 
 

 

 
 
 

ΑΛΛΕΣ  ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
 
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ CLIMATHERM 2004 
 
Το Σωµατείο µας θα συµµετάσχει στην διεθνή έκθεση κλιµατισµού, 
θέρµανσης, ψύξης, ύδρευσης, ηλιακής ενέργειας και φυσικού 
αερίου, CLIMATHERM, στην Αθήνα (Ανατολικός Αερολιµένας, 
Ελληνικό) την περίοδο 28/1 � 1/2/2004.  
 

www.climatherm.gr 
 
Η συµµετοχή στην έκθεση γίνεται µε την ευγενική υποστήριξη της 
διοργανώτριας κας Σούλας Κυβέρη, Project ΕΠΕ.   
 

mailto:sigmami@acci.gr
http://www.climatherm.gr/
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• ∆ΩΡΕΑΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΚLIMA   
 
Από το περιοδικό Klima λάβαµε την ευγενική προσφορά 
δωρεάν συνδροµής για τα µέλη του Σωµατείου.  
 
Όσοι ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνήσουν µε την κυρία 
Στεφανία Λυγερού στο τηλέφωνο 210 4179839 ή στην 
διεύθυνση   klimanews@ath.forthnet.gr 
 

 
 
 
• ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ SIEMENS 2004   
 
Στα πλαίσια της εκδήλωσης «Προληπτική Συντήρηση» που έγινε 
την Τετάρτη 12 Νοεµβρίου 2003, µοιράστηκε ο τιµοκατάλογος 
προϊόντων της Siemens. 
 
Ο νέος τιµοκατάλογος για το 2004 είναι τώρα διαθέσιµος. Όσοι 
ενδιαφέρονται µπορούν να επικοινωνήσουν µε την κυρία 
Κωνσταντίνα Τσουπέη στο τηλέφωνο 210 6771462 ή στην 
διεύθυνση   TsoupeiD@gr.sibt.com 
 

 
 
 
• ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ FELLOW 
 

Όσοι συνάδελφοι πληρούν τις προϋποθέσεις για την ανάδειξή τους στον βαθµό Fellow της 
ASHRAE, µπορούν να επικοινωνήσουν µε τον Leslie Moore, Πρόεδρο της Επιτροπής ∆ιακρίσεων/Βραβείων του 
Παραρτήµατος, (Τηλ.: 210  9824008, Email: lj2moore@attglobal.net) και να ενηµερωθούν σχετικά µε την 
διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.  
 
  

mailto:klimanews@ath.forthnet.gr
mailto:TsoupeiD@gr.sibt.com
mailto:lj2moore@attglobal.net
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• ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ASHRAE & ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ AHR EXPO   
 
Στις 24-28 Ιανουαρίου 2003 διοργανώνεται στο 
Anaheim, στην πολιτεία Καλιφόρνια των ΗΠΑ το 
Χειµερινό Συνέδριο της ASHRAE και η διεθνής 
έκθεση κλιµατισµού AHR EXPO.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι 
µπορούν να απευθύνονται στην ιστοσελίδα της 
ASHRAE www.ashrae.org     
 
 
• ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Παραρτήµατος  

www.ashrae.gr 
 
µπορείτε να βρείτε όλα τα προηγούµενα Ενηµερωτικά 
∆ελτία, το Καταστατικό του Σωµατείου, τον κατάλογο 
των µελών και διάφορες ανακοινώσεις σχετικά µε τις 
εκδηλώσεις και τις άλλες δραστηριότητες του 
Παραρτήµατος.  
 
Ο υπεύθυνος της ιστοσελίδας είναι ο ∆ηµήτρης Α. 
Χαραλαµπόπουλος. Οι παρατηρήσεις σας από την 
χρήση της ιστοσελίδας για τον εντοπισµό τυχόν 
προβληµάτων και οι ιδέες σας για να βελτιωθεί η 
παρουσίαση και η λειτουργικότητα των περιεχοµένων, 
ή για να προστεθούν νέες επιλογές, είναι ευπρόσδεκτες. 
Οι συνάδελφοι που θέλουν να συνεισφέρουν µπορούν 
να επικοινωνήσουν µε τον ∆ηµήτρη στην διεύθυνση 
dimitris@ashrae.gr. 
 

 
Τα έξοδα για την λειτουργία της ιστοσελίδας καλύπτονται από 

την ευγενική χορηγία του συναδέλφου  
Σταύρου Τσάβαλου (CARRIER ΕΛΛΑΣ) 

 

http://www.ashrae.gr/
mailto:dimitrishara@hotmail.com


ΕΛΛΗΝΙΚΟ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ASHRAE                                                                                                                   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΦΥΛΛΑ∆ΙΟ  Νο 19 / 2003 

 

ΧΟΡΗΓΟΙ 
 
Ευχαριστούµε για την υποστήριξη των εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων του Παραρτήµατος.  Με αλφαβητική σειρά: 
• ABB 
• ALPHA 
• ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ (PANASONIC) 
• CARRIER  
• ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
• ΕΚΑ 
• ΚΑ-RO 
• KLIMATAIR  
 

• LENNOX 
• McQUAY  
• Project ΕΠΕ  
• SIEMENS 
• TRANE  
• YORK  
• ΦΙΛΠΡΟ-ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ 
• ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ 
 

Η αναφορά σε ονόµατα εταιρειών και προϊόντων δεν αποτελεί αποδοχή, σύσταση ή άλλου είδους αναγνώριση από το Ελληνικό Παράρτηµα ή την ASHRAE.  
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
  

 

Τα µέλη που ενδιαφέρονται να συµπεριληφθούν σε αυτή την παρουσίαση, πρέπει να στείλουν ένα 
σύντοµο βιογραφικό 3-4 γραµµών, µε τις δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Σκοπός είναι να δηµιουργηθεί µια βάση δεδοµένων που θα διευκολύνει µελλοντικές συνεργασίες, την αλληλοϋποστήριξη και την ανεύρεση 
βοήθειας σε προβλήµατα που απαιτείται εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς. Συµπληρώστε το όνοµα σας και τις πληροφορίες που θεωρείται 
ουσιαστικές (χρησιµοποιείστε εάν είναι δυνατόν λέξεις κλειδιά) και στείλτε τις σε κάποιο µέλος του ∆Σ. Σε πρώτη φάση οι πληροφορίες αυτές 
θα συµπεριληφθούν στον κατάλογο των µελών µε τις διευθύνσεις και τηλέφωνα και θα ενσωµατωθούν στην ιστοσελίδα του Παραρτήµατος στο 
διαδίκτυο.  
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ  ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
Τα ενυπόγραφα άρθρα που δηµοσιεύονται στο Ενηµερωτικό Φυλλάδιο εκφράζουν τις απόψεις  των συγγραφέων τους και όχι αυτές του 
Ελληνικού Παραρτήµατος ή της ASHRAE. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν τα άρθρα τους σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στον υπεύθυνο της Επιτροπής Εκδόσεων & Ενηµέρωσης, Kώστα Μπαλαρά (costas@meteo.noa.gr). 
  
 
 

Ακολουθεί άρθρο του συναδέλφου ∆ηµήτρη Κάργα.  
 

mailto:costas@astro.noa.gr)
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Προβλήµατα ύδρευσης στα νησιά του Αιγαίου. 
Άρθρο του ∆ηµήτρη Κάργα, Μηχ. - Ηλ. 

 
Είναι γνωστό ότι το πρόβληµα της λειψυδρίας είναι από τα θέµατα αιχµής της εποχής µας 
και αναµένεται να είναι, ίσως, το σηµαντικότερο του µέλλοντος.  
Το ότι έβρεξε πολύ την προηγούµενη χρονιά, στη χώρα µας, δεν αποτέλεσε και εγγύηση 
επάρκειας νερού, γιατί έτσι όπως ήρθαν τα νερά, περισσότερο µας έπνιξαν και λιγότερο 
αποθηκεύθηκαν στους φυσικούς ταµιευτήρες. Η απόδειξη ήρθε γρήγορα: ακόµα και φέτος 
πολλές περιοχές –και ιδιαίτερα τα νησιά- αντιµετώπισαν προβλήµατα µε την επάρκεια και 
την ποιότητα του νερού. 
Εποµένως, δεν έχουµε δικαίωµα να εφησυχάζουµε επειδή το πρόβληµα αυτό δεν έχει γί-
νει, ακόµα, πολύ οξύ στον τόπο µας. Πιο πέρα υπάρχουν εκατοµµύρια παιδιά, π.χ. στα πε-
ρίχωρα της Καλκούτας και της Βοµβάης, τα οποία πίνουν νερό από «τουλούµπες» (χειρο-
κίνητες αντλίες) οι οποίες το αντλούν από το έδαφος, όταν τα κάθε είδους λύµατα το έχουν 
µολύνει σε απίστευτο βαθµό.  
Παραφράζοντας, ελεύθερα, γνωστή φράση του Μπρεχτ θα µπορούσαµε να πούµε: Όταν 
πέθαιναν από δίψα στην Αφρική, εµείς δε δώσαµε σηµασία γιατί είµαστε πολύ µακριά. 
Όταν άρχισαν να διψάνε οι γειτονικοί λαοί εµείς είπαµε πως έχουµε, ακόµα, νερό. Όταν θα 
λείψει και από εµάς το πόσιµο νερό κανείς δεν θα έχει να µας δώσει.     
 

  
Ακόµα και αν θεωρούµε υπερβολικά κάποια σενάρια µελλοντικής ερηµοποίησης περιοχών της χώρας µας, υπάρχει 
και η άποψη ότι το πιο αισιόδοξο σενάριο θα είχε σχέση µόνο µε το χρόνο υλοποίησής του. Και οι Γερµανοί θεω-
ύσαν απίθανο να στερέψει το εικονιζόµενο ποτάµι (Ρήνος, στο Ντίσελντορφ) που χρησιµοποιείται και για µετα

φορές µε φορτηγίδες. Και όµως αυτό συνέβη, το καλοκαίρι που µας πέρασε (στην εφηµερίδα τα ΝΕΑ, της 1-8-03, 
δηµοσιεύθηκε η δεξιά φωτογραφία του Martin Meissner του πρακτορείου Associated Press, σε άρθρο της κυρίας

Κ. Ξενάκη µε θέµα την ξηρασία). 

ρο -

 

 
Σε σειρά άρθρων µας έχουµε αναφερθεί στις προσπάθειες που κάνουν, εδώ και χρόνια, 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες για την εξοικονόµηση και γενικότερα τη σωστή διαχείριση του 
νερού. Αλλά εκεί ασχολούνται συστηµατικά, µε την ανακύκλωση νερού σε οικιακές, βιο-
µηχανικές και γεωργικές εφαρµογές, αν και έχουν πολλές βροχές και πολλά ποτάµια. Παρ’ 
όλα αυτά το νερό παρέχεται πανάκριβα (2-3 euros το m3 για τη βιοµηχανία, έναντι 0,3-0,6 
στην Ελλάδα, που µας περισσεύει!). 
Στη Γαλλία υπάρχουν εργοστάσια ανακύκλωσης µετάλλων και επεξεργασίας γεωργικών 
προϊόντων, τα οποία καλύπτουν το 75-85% των τεραστίων αναγκών τους σε νερό µε ανα-
κύκλωση του βρόχινου νερού και ας βρίσκονται δίπλα σε ποτάµια µε πολλά νερά. Εκεί, 
όµως, απαγορεύεται αυστηρά η άντληση ή απόρριψη έστω και ενός κυβικού µέτρου βρώ-
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µικου νερού σε ποτάµι ή λίµνη, ενώ στο περίφηµο Ινστιτούτο Νερού του Παρισιού ερευ-
νούν εντατικά την κάθε είδους αξιοποίηση των λυµάτων. 
Θα τονίσουµε ότι «για χιλιάδες χρόνια η τεχνολογία διαχείρισης του νερού είναι µέρος 
του πολιτισµού του κάθε λαού». 
 
Σε ότι αφορά τον τόπο µας, µέχρι στιγµής το µόνο που είδαµε ήταν κάποιες εξαγγελίες της 
Πολιτείας για µέτρα που θα ληφθούν, όταν σε πολλές περιοχές του τόπου µας το πρόβλη-
µα της λειψυδρίας ήταν και είναι πολύ έντονο και ο ποιητής το περιέγραψε µε τους στί-
χους: 

∆εν έχουµε ποτάµια, δεν έχουµε πηγάδια … 
µονάχα λίγες στέρνες άδειες και αυτές 

και που τις προσκυνούµε… 
Σε πολλά νησιά οι πυρκαγιές, η µόλυνση των γεωτρήσεων από βόθρους (!) αλλά και η κα-
κή διαχείρισή του νερού (πότισµα κήπων, σπατάλη κλπ) οδήγησαν στο να κουβαλάµε πό-
σιµο νερό µε µπιτόνια, ενώ το νερό της µπανιέρας συναγωνίζεται το θαλασσινό σε άλατα! 
(αν και η γεύση του, µάλλον, δηµιουργεί κάποια πρόσθετα ερωτηµατικά για την γενικότε-
ρη ποιότητά του). 
 

 

 
 
 
 

Αλλά υπάρχει και η υπέροχη Ελλάδα του 
Αιγαίου -µε  το πλήθος των νησιών, την 
αλµύρα, τα βράχια και τους µοναδικούς 
ανθρώπoυς του- που ύµνησε ο Ελύτης. 
Όµως στα περισσότερα νησιά έχουν σο-
βαρά προβλήµατα µε το νερό. Στη φωτο-
γραφία ένα από τα διαµάντια του Αιγαίου, 
η Χάλκη. 

 
Ίσως τα άρθρα και τα βιβλία που έχω γράψει καθώς και τα συµπεράσµατα της ∆ιεθνούς 
έρευνας Delpfi Study για το πόσιµο νερό, να δίνουν κάποιες βασικές κατευθύνσεις ή και 
λύσεις για τον περιορισµό του προβλήµατος της λειψυδρίας στα νησιά. Η µελέτη αυτή πα-
ρουσιάσθηκε σε µια εξαιρετική ηµερίδα - σεµινάριο, το1999 στη ∆ιεθνή Έκθεση ISH της 
Φρανκφούρτης. Βασικό περιεχόµενό της ήταν η «Τεχνολογία διαχείρισης νερού κατά το 
έτος 2010» και ιδιαίτερα η µείωση της σπατάλης του πόσιµου νερού. Η µελέτη αυτή εκ-
πονήθηκε από 45 κορυφαίους εµπειρογνώµονες από όλο τον κόσµο, οι οποίοι κάλυπταν 
όλο το φάσµα της αγοράς, της βιοµηχανίας, του επιστηµονικού κόσµου και των υπηρε-
σιών. Θα ήθελα, όµως, να συµπληρώσω κάποια πράγµατα ακόµα: 
 
Μέτρα αντιµετώπισης της λειψυδρίας στα νησιά. 
 
Από τα όσα γνωρίζω για το πρόβληµα αυτό, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην τροφοδότη-
ση των νησιών µε τις απαραίτητες ποσότητες νερού. Κατά τη γνώµη µου, όµως, το πρό-
βληµα αντιµετωπίζεται διαφορετικά:  
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Να ξεκινήσουµε πρώτα µε το νοικοκύρεµα στη διαχείριση του νερού. ∆ηλαδή να κατανα-
λώνουµε εκείνες τις ποσότητες που πράγµατι χρειαζόµαστε και να αποφεύγουµε τη σπα-
τάλη. Τονίζουµε ότι η σωστή διαχείριση όχι µόνο δεν οδηγεί σε υποβάθµιση του επιπέδου 
ζωής ή των συνθηκών υγιεινής, αλλά αντίθετα µας εξασφαλίζει συνεχή επάρκεια. 
Τα θέµατα παραγωγής ή µεταφοράς πόσιµου νερού πρέπει να ακολουθούν τη φάση νοικο-
κυρέµατος. Τότε παράγουµε ή µεταφέρουµε εκείνες τις ποσότητες που πραγµατικά χρεια-
ζόµαστε και όχι πολύ µεγαλύτερες. Οπότε και το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των 
απαιτούµενων εγκαταστάσεων δεν είναι απαγορευτικό για τα έργα αυτά.  
Βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα παρακάτω: 
 
α. Ορθολογική διαχείριση του νερού – περιορισµός της σπατάλης.  
Με τη λήψη απλών µέτρων, όπως τα παρακάτω, είναι δυνατόν να µειωθεί η κατανάλωση 
νερού περισσότερο από 15%: 
• Ρύθµιση της πίεσης του δικτύου διανοµής νερού –το πολύ- στα 3 bar και όχι στα 5 ή 7 

bar. Η σπατάλη νερού αυξάνει πολύ µε την παραπάνω πίεση. 
• Περιορισµός των διαρροών στα καζανάκια, στις βρύσες. Αν υποτιµάτε το απλό στάξι-

µο της βρύσης κλείστε την τάπα απορροής και δείτε τι νερό χάνεται µέσα σε µια µέρα.    
• Έλεγχος διαρροών υπογείων δικτύων νερού. Αν πάνω από τη γραµµή µεταφοράς του 

νερού, από το φρεάτιο στο σπίτι, εµφανισθούν καλαµιές(!), πρασινάδα, ή υγρασία, έ-
χετε σηµαντική διαρροή νερού. Ο τακτικός έλεγχος των µετρητών µας δίνει τη δυνατό-
τητα να εντοπίζουµε έγκαιρα σηµαντικές αποκλίσεις από την κανονική κατανάλωση 
και να παίρνουµε µέτρα. Ένα βασικό τεστ για εντοπισµό διαρροής στη κεντρική γραµ-
µή ύδρευσης είναι να κλείνουµε όλες τις βρύσες της οικοδοµής και να παρατηρήσουµε 
τον µετρητή. Αν γυρίζουν οι δείκτες, έχουµε υπόγεια διαρροή νερού και επιβάλλεται η 
άµεση επισκευή του σωλήνα.     

• Πλήρης αξιοποίηση των υφιστάµενων γεωτρήσεων. Έχουµε συναντήσει πλήθος γεω-
τρήσεων, που ενώ θα µπορούσαν να καλύψουν σηµαντικές ανάγκες ύδρευσης και  άρ-
δευσης δε λειτουργούν για ασήµαντους λόγους: «χάλασε το µοτέρ», «κάηκε η ασφά-
λεια», «αφού έχουµε αρκετό πόσιµο νερό» κλπ. (ναι, τα έχουµε ακούσει αυτά αρκετές 
φορές, κατά τη διάρκεια ενεργειακών ελέγχων σε ξενοδοχεία και κτιριακά συγκροτή-
µατα). Και έτσι χρησιµοποιείται το πόσιµο, χλωριωµένο, νερό για τους κήπους!  

• Έλεγχος του ποτίσµατος. Ανάλογα µε το κλίµα και το είδος των δέντρων, των φυτών 
και της πρασινάδας χρειάζεται και η αντίστοιχη ηµερήσια ποσότητα νερού, σε λίτρα 
ανά δέντρο ή λίτρα ανά τετραγωνικό µέτρο του κήπου. Έχουµε καταγράψει τετραπλά-
σια κατανάλωση νερού, είτε λόγω άγνοιας είτε λόγω τρόπου ποτίσµατος (κάποιοι αφή-
νουν το λάστιχο να τρέχει σε ένα µέρος µε τις ώρες). Οι γεωπόνοι µπορούν να δώσουν 
οδηγίες για το σωστό πότισµα των δέντρων και των κήπων.  

• Για τα νησιά η φύση µας έχει δείξει τον δρόµο για το είδος των φυτών και δέντρων 
που πρέπει να φυτέψουµε.  

Η αποτελεσµατικότητα αυτών των µέτρων έχει δοκιµασθεί µε επιτυχία στο Πρόγραµµα 
Εξοικονόµησης Ενέργειας που αναπτύξαµε µε τους 80 συνεργάτες µου (υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας) στα 40 αεροδρόµια του τόπου µας, το 1985 -1987. 
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Σκίτσο από τα 8 τεύχη της σειράς « Οδηγίες αντιµετώπισης περιβαλλοντικών προβληµάτων  στον ελλη-

νικό αγροτοβιοµηχανικό τοµέα» (έτος 1995: ΠΑΣΕΓΕΣ, ΠΣ∆Μ-Η, 11η ∆ιεύθυνση της Ε.Ε).  
Με απλά σκίτσα και συγκεκριµένες –εφαρµόσιµες- οδηγίες προσπαθούσαµε να ενηµερώσουµε και ευαισθη-
τοποιήσουµε τους υπευθύνους χιλιάδων επιχειρήσεων, ώστε να συµβάλλουν στην προστασία του περιβάλ-
λοντος στον χώρο ευθύνης τους (Επιστηµονική/ Εκδοτική Επιτροπή: Βιρβίλη Ρένα, Ευθυµιάδης Απόστολος, 
Κάργας ∆ηµήτρης, Παπαγιαννοπούλου Αρετή, Σµύρης Μιχάλης. Συνεργάσθηκαν  και 12 ειδικοί εµπειρο-
γνώµονες). Αλλά ως προς τα αποτελέσµατα, µελέτη του ΥΠΕΧΩ∆Ε λέει ότι οι δυο από τους τρεις βιολογι-
κούς καθαρισµούς ∆ΕΝ λειτουργούν. Φαίνεται ότι οι αρµόδιοι πρέπει να δουν γιατί σε άλλες χώρες λειτουρ-

γούν όλοι οι βιολογικοί καθαρισµοί και υπάρχει τόσο ανεπτυγµένη περιβαλλοντική συνείδηση. 
 

β. Χρήση νέων ειδών υγιεινής και σύγχρονων πλυντηρίων, που εξοικονοµούν νερό, 
µπορεί να µειώσει την κατανάλωση νερού κατά 20%. Εκτός από τη λύση µε το τούβλο 
που βάζουν µέσα στο καζανάκι αρκετοί, υπάρχουν και καζανάκια µε περισσότερα του ε-
νός επίπεδα αδειάσµατος νερού.  
 
γ. Χρήση ανακυκλωµένου νερού. Μεγάλο ποσοστό του καταναλισκόµενου νερού δε 
χρησιµοποιείται ως πόσιµο. Αυτό το βλέπουµε από την παρακάτω πίτα κατανοµής της κα-
τανάλωσης νερού: 

Καζανάκι
Μπανιέρα
Πόσιµο -Μαγείρεµα
Πλύσιµο
Κήπος
Πλύσιµο  ρούχων
∆ιάφορα

ΠΙΤΤΑ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΝΕΡΟΥ  ΣΕ  ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ

ΓΡΑΦΗΜΑ 1. Πίττα κατανάλωσης νερού σε µια οικοδοµή: Καζανάκι 30%, µπανιέρα 35%, πόσιµο - µαγεί-
ρεµα 2%, πλύσιµο 10%, κήπος 4%, πλύσιµο ρούχων 12%, διάφορα 7% 

 
Εποµένως, λόγοι υγιεινής δεν απαγορεύουν τη χρήση µη πόσιµου νερού στις τουαλέτες. Η 
εξυπηρέτηση των τουαλετών µε µη πόσιµο νερό µπορεί να φθάσει και το 40% της σηµερι-
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ΓΡΑΦΗΜΑ 2.  Αναµενόµενη χρήση ανακυκλωµένου ή Β’ ποιότητας νερού τα επόµενα χρόνια. 

 
. Κατασκευή φραγµάτων για συγκράτηση των νερών της βροχής. 

 αποθηκεύουµε σε 

. Αξιοποίηση των βρόχινων νερών.  
και χρήσης των βρόχινων νερών µε τα λούκια και 

άλες ∆ιεθνείς Εκθέσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της Γερµανίας (ISH, 

π.χ. στο αεροδρόµιο της Φρανκφούρτης.    

νής κατανάλωσης, εφόσον βέβαια θα υπάρξουν πρόσθετες ειδικές εγκαταστάσεις στα κτί-
ρια. 
Το ανακυκλωµένο νερό από βιολογικούς καθαρισµούς µπορεί να καλύπτει µεγάλο ποσο-
στό της κατανάλωσης. Τα επόµενα χρόνια η προβλεπόµενη χρήση ανακυκλωµένου νερού 
ξεπερνάει τη φαντασία πολλών. (Σηµ: κάτι το πολύ ενθαρρυντικό ακούγεται ότι γίνεται, 
για το θέµα αυτό, στη Θεσσαλονίκη.). 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΕΥΡΩΠΗ

ΗΠΑ
ΑΣΙΑ

Ανακυκλωµένο

Β' ποιότητας0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ανακυκλωµένο

Β' ποιότητας

ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΚΑΙ Β' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ
ΣΕ ΟΙΚΟ∆ΟΜΕΣ

Στο ανακυκλωµένο νερό: Γερµανία 45%, Ευρώπη 53%, ΗΠΑ 42% και Ασία 63%. 
Στο νερό Β’ ποιότητας: Γερµανία 20%, Ευρώπη 30%, ΗΠΑ 21% και Ασία 36%. 

δ
Αντί να καταλήγουν τα νερά της βροχής στη θάλασσα, µπορούµε να τα
τεχνητά φράγµατα (όχι, βέβαια, σαν αυτά της Κάσου). Με τον τρόπο αυτό είτε εµπλουτί-
ζουµε το υπέδαφος µε νερό που απορροφά λίγο - λίγο και το αποδίδει στη συνέχεια από τις 
πηγές, είτε µε άντληση και κανάλια αντιµετωπίζουµε άµεσα τις ανάγκες µας. Σε πολλά 
νησιά έχουν ήδη κατασκευασθεί πολλά µικρά φράγµατα και σχεδιάζεται η κατασκευή 
πολλών ακόµα. Ο Μανώλης Γλέζος και οι Ναξιώτες έχουν να µας διδάξουν πολλά πάνω 
στο θέµα αυτό. Όµως η γραφειοκρατία και η απουσία –πραγµατικής- περιβαλλοντικής συ-
νείδησης καθυστερεί τα πράγµατα. 
 
ε
Η γνωστή µέθοδος της συγκέντρωσης 
τις στέρνες ανήκει στην παράδοση του τόπου µας. Και όµως αυτή τη σοφή παράδοση την 
απαρνηθήκαµε, όπως τόσες άλλες. Αλλά, µάλλον, στο θέµα του νερού ήρθε η ώρα να γυ-
ρίσουµε πίσω. 
Σε όλες τις µεγ
Hannover Messe, IFAT, ENVITEC, ACHEMA) και Γαλλίας (POLLUTEC) οι οποίες πε-
ριλαµβάνουν στη θεµατολογία τους περιβαλλοντικά θέµατα, η συλλογή και αξιοποίηση 
του βρόχινου νερού είναι από τα κυρίαρχα θέµατα. Σε πλήθος περιπτέρων παρουσιάζονται 
ως …σύγχρονες τεχνολογίες τα λούκια και οι στέρνες! Και ζητούν αντιπροσώπους και για 
την Ελλάδα! Θα πρέπει όµως να αναγνωρίσουµε στους Γερµανούς µια µοναδική οικολο-
γική ευαισθησία. Ήδη µε το βρόχινο νερό καλύπτουν µεγάλο ποσοστό των αναγκών τους 
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fi Study.  

αξιδεύοντας για την Κύπρο, από τα 33.000 πόδια ύψος, βλέπεις τα ακριτικά νησιά του Αι-
και τα θαυµάζεις. Όµως κατά την επιστροφή σου από το «Χρυσοπράσινο Φύλλο» -και 

α ολοκληρωµένο (παραγωγή 

: Το άρθρο αυτό δηµοσιεύθηκε, αρχικά, στο περιοδικό «Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ» το καλοκαίρι του 2001 και σε 
ότερη έκδοση θα δηµοσιευθεί στο περιοδικό του ΠΣΧ-Μ, τον επόµενο µήνα. 

Για ενηµέρωση των συναδέλφων ίσως, σε επόµενο άρθρο µας, να παρουσιάσουµε τα ιδιαί-
τερα ενδιαφέροντα συµπεράσµατα της Delp
 
Υ.Γ.  
Τ
γαίου 
έχοντας ζήσει την οξύτητα του προβλήµατος ύδρευσης, όπως τη µεταφέρουν, συνεχώς, µέσα 
στην αίθουσα των σεµιναρίων οι Κύπριοι συνάδελφοι-  κοιτώντας κάτω, πιο προσεκτικά, 
βλέπεις τα πράγµατα µε άλλο µάτι. Τα βράχια και η αλµύρα µπορεί να εµπνέουν τους ποιη-
τές, αλλά δε δίνουν κάτι πολύτιµο για τη ζωή: το πόσιµο νερό.  

Μήπως, τελικά, ήρθε η ώρα να αξιοποιηθούν τα συµπεράσµατα και οι προτάσεις της Delpfi 
Study, σε ένα από τα νησιά του Αιγαίου; Τουλάχιστον σαν έν
νερού, κατανάλωση, διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση) πιλοτικό πρόγραµµα που, ίσως, 
περιορίσει την εξάρτιση των κατοίκων από τις υδροφόρες;  

 

 

ΣΗΜ
νε


