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Πρόλογος  
Η Κύπρος περιβάλλετε από θάλασσα και δεν θα ήταν φρόνιμο να μην 
ασχοληθούμε με όλο αυτό το νερό που μας περιβάλλει. Μια από τις απορίες 
μας ήταν αν θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε το νερό ενεργειακά. Σε 
πολλές περιπτώσεις νιώθουμε το νερό ζεστό ή κρύο, μήπως μπορούμε να το 
εκμεταλλευτούμε αυτό; Το χειμώνα τα κύματα στη Κύπρο σε πολλές 
περιπτώσεις κατακλύζουν τις παραλίες μέχρι και δέκα μέτρα πιο πάνω, 
μήπως αυτό μας λέει κάτι; Ασχολήθηκε ποτέ κανένας με την ενέργεια που 
μπορούμε να πάρουμε από τη θάλασσα στη Κύπρο; Έχουμε τόσους φράκτες 
γεμίζουν με νερό, μήπως θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε δεξαμενές με 
υψομετρικές διαφορές ώστε να πάρουμε ενέργεια από τη δυναμική ενέργεια 
του νερού; Θέλοντας να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα αποφασίσαμε 
να ασχοληθούμε με τη Ποσειδώνια Ενέργεια, δηλαδή την οποιαδήποτε μορφή 
ενέργειας μπορούμε να πάρουμε από το νερό (από τη κινητική ενέργεια του 
νερού, κύματα, από τη θερμότητα του νερού, θερμοκρασιακές διαφορές του 
νερού, από τα φυτά που βρίσκονται στο νερό και γενικά με οτιδήποτε θα 
μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε στο νερό) 
 
Εισαγωγή  
Για να μπορέσουμε να ασχοληθούμε με το θέμα μας έπρεπε πρώτα να 
ενημερωθούμε βιβλιογραφικά για το θέμα. Συγκεκριμένα έπρεπε να 
ενημερωθούμε για όλες τις μορφές ενέργειας και τι έχουμε κάνει στη Κύπρο 
σχετικά με την ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από το νερό τη θάλασσα 
και γενικότερα από το νερό. Αφού ενημερωθήκαμε από τη βιβλιογραφία 
σχετικά με το πώς μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από τη θάλασσα και το 
νερό γενικά  κάναμε μια έρευνα σχετικά με το θέμα ανάμεσα στους μαθητές 
της Γ Λυκείου από 4 διαφορετικά Λύκεια (Λύκειο Αγίου Αντωνίου, Λύκειο 
Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα, Λύκειο 
Πολεμιδιών) για να δούμε τις απόψεις τους για το θέμα. Παρουσιάζουμε μέρος 
των αποτελεσμάτων της έρευνας όπως και μιας δεύτερης έρευνας που έγινε 
γενικότερα στη Λεμεσό. Η δεύτερη έρευνα έγινα ανάμεσα σε μεγαλύτερα 
άτομα και μέσα από αυτή συγκρίναμε τα αποτελέσματα που πήραμε με τα 
αποτελέσματα που είχαμε στην πρώτη έρευνα και εξαγάγαμε χρήσιμα 
συμπεράσματα. Πέραν από τις δύο έρευνες και τη βιβλιογραφική μας 
ανασκόπηση για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα συμπεράσματα 
πήραμε μια συνέντευξη από το Δρ. Μιχάλη Λοϊζίδη, Χημικό Μηχανικό/ 
Περιβαλλοντολόγο, Πρόεδρο το Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού ‘Ακτή’ 
(Κέντρο Μελετών και Έρευνας). Μέσα από τη συνέντευξη ξεκαθαρίσαμε 
αρκετά πράγματα τα οποία παρουσιάζουμε στην εδώ αναφορά μας. 
Τελειώνοντας κάνουμε τρεις προτάσεις μέσα από τις οποίες θα μπορούσαμε 
στη Κύπρο να εκμεταλλευτούμε την οποιαδήποτε μορφή ενέργειας 



προέρχεται από τη θάλασσα κάτι που δεν το έχουμε κάνει ακόμα. Για να 
μπορέσουμε να δώσουμε με ένα καλύτερο τρόπο αυτά που εισηγούμαστε 
προς τα έξω αποφασίσαμε στο τέλος να κάνουμε και κάποιες μικρές 
κατασκευές δείχνοντας πως μπορούμε να πάρουμε ενέργεια από την 
υψομετρική διαφορά του νερού.  
 

1. Ποσειδώνια Ενέργεια  
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουμε όσα μπορέσαμε να μάθουμε 
βιβλιογραφικά για την Ποσειδώνια Ενέργεια ή σε γενικές γραμμές για την 
οποιαδήποτε μορφή ενέργειας μπορούμε να πάρουμε από τα κύματα. 
Ποσειδώνια Ενέργεια ονομάζουμε την ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε 
από τη θάλασσα. Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι για να εκμεταλλευτούμε την 
ενέργεια της θάλασσας: 
α) από τα κύματα 
β) από τις παλίρροιες (μικρές και μεγάλες) 
γ) από τις θερμοκρασιακές διαφορές του νερού 
Επίσης θα μπορούσαμε να παράγουμε ενέργεια και από τα φύκια που είναι 
στην ουσία βιομάζα. 
 

1.1. Υδροδυναμική Ενέργεια  
Υδροδυναμική ενέργεια ονομάζεται η 
ενέργεια που παρέχεται στον άνθρωπο 
από τη δύναμη του νερού στη φύση. Ο 
πιο διαδεδομένος τρόπος χρήσης της, 
είναι μέσω των υδατοπτώσεων αλλά και 
των φραγμάτων. Μεγάλη προσπάθεια 
γίνεται τα τελευταία χρόνια για 
επενδύσεις σε συστήματα που θα 
εκμεταλλεύονται την ενέργεια των 
κυμάτων της θάλασσας, αλλά και των 
παλιρροιών. Η υδροδυναμική ενέργεια 
είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη και 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας,  που δεν 
μολύνει το περιβάλλον και παρέχεται 
από τη φύση με περίσσεια. 
 

1.2. Θερμική Ενέργεια – Θαλάσσια ρεύματα  
Στις τροπικές περιοχές ο ήλιος θερμαίνει το νερό στην επιφάνεια της 
θάλασσας, μέχρι και 25οC που αντιστοιχεί σε μεγάλες ποσότητες θερμότητας. 
Ένας από τους πιθανούς τρόπους εκμετάλλευσης θα ήταν να χρησιμοποιηθεί 
η θερμότητα του νερού, για να μετατρέψει μια ουσία από την υγρή στην αέρια 
κατάστασή της. Στη συνέχεια με την αντίστροφη μετατροπή θα μπορούσαμε 
να αξιοποιήσουμε την ενέργεια. Η υγρή αμμωνία, καθώς θα θερμαίνεται από 
το νερό του ωκεανού, θα μετατρέπεται σε αέριο. Η αμμωνία σε αέρια μορφή 
πλέον, θα κινεί μια γεννήτρια. Στη συνέχεια θα ξαναμετατρέπεται σε υγρή 
αμμωνία σε έναν συμπυκνωτή στο βάθος του ωκεανού, όπου η θερμοκρασία 
του νερού είναι πολύ χαμηλή.  
Τα θαλάσσια ρεύματα είναι οριζόντιες ή κατακόρυφες κινήσεις των θαλάσσιων 
μαζών. Προκαλούνται από την περιστροφή της Γης, την τριβή του ανέμου 
στην επιφάνεια της θάλασσας και από τις διαφορές πυκνότητας μεταξύ των 



θαλάσσιων στρωμάτων. Μια από τις σπουδαιότερες αιτίες που προκαλούν 
την κίνηση των θαλάσσιων μαζών είναι η δύναμη Κοριόλις, η οποία αναγκάζει 
τις θαλάσσιες μάζες να κινούνται σύμφωνα με τη φορά κίνησης των δεικτών 
του ρολογιού στο Βόρειο Ημισφαίριο και με την αντίθετη στο Νότιο 
Ημισφαίριο. Τα θαλάσσια ρεύματα μεταφέρουν ενέργεια και ύλη.  

Τα θαλάσσια ρεύματα γενικά τα διακρίνουμε στα: 
 Θερμά θαλάσσια ρεύματα, τα οποία 

κινούνται από τον ισημερινό προς τους 
πόλους και είναι θερμότερα από τα 
γειτονικά ύδατα. 

 Ψυχρά θαλάσσια ρεύματα, τα οποία από 
τους πόλους προς τον ισημερινό και είναι 
ψυχρότερα από τα γειτονικά του ύδατα. 

 Ρεύματα αποζημίωσης, (ή επιστρέφοντα 
ρεύματα) τα οποία αναπληρώνουν τις 
απώλειες σε νερό που υφίσταται μια 
θαλάσσια περιοχή από την οποία ξεκινούν 
θαλάσσια ρεύματα. 

 
1.3. Ενέργεια από τις θερμοκρασιακές διαφορές του νερού 

Η θερμική ενέργεια των ωκεανών μπορεί να αξιοποιηθεί με την εκμετάλλευση 
της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του θερμότερου επιφανειακού νερού και 
του ψυχρότερου νερού του πυθμένα. Η διαφορά αυτή πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 3.5°C. Η τεχνολογία μετατροπής της ωκεάνιας θερμικής 
ενέργειας, χρησιμοποιεί σε πρώτη φάση το θερμό νερό για να ζεστάνει σε 
ειδικό θάλαμο μια ποσότητα υγρού που έχει χαμηλό σημείο βρασμού, όπως η 
αμμωνία ή ένα μείγμα αμμωνίας και νερού. Όταν το μείγμα αυτό βράσει, το 

αέριο που απελευθερώνεται 
δημιουργεί αρκετή πίεση ώστε να 
οδηγήσει έναν αεριοστρόβιλο ο 
οποίος παράγει την ενέργεια. Στη 
συνέχεια το αέριο αυτό παγώνει 
καθώς διέρχεται μέσα από το 
ψυχρό νερό του πυθμένα του 
ωκεανού. Σα πλεονεκτήματα από 
τη χρήση της ενέργειας από τις 
θερμοκρασιακές διαφορές του 
νερού, εκτός του ότι είναι μια 
«καθαρή» και ανανεώσιμη πηγή 
ενέργειας, με τα γνωστά 
ευεργετήματα, είναι το σχετικά 
μικρό κόστος κατασκευής των 
απαιτούμενων εγκαταστάσεων και 
η μεγάλη απόδοση. Από την άλλη, 
στα μειονεκτήματα συναντάμε τα 
πολύ υψηλό κόστος μεταφοράς 
της ενέργειας αυτής στη στεριά. 
 
 
 



1.4. Κυματική Ενέργεια  
Τα θαλάσσια κύματα προκαλούνται από τον αέρα όπως φυσά πέρα από τη 
θάλασσα. Τα κύματα είναι, όπως όλες οι μορφές Aνανεώσιμης Πηγής 
Ενέργειας, μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας. Παρουσιάζει μεταξύ των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας τα υψηλότερα ποσοστά ενέργειας, η οποία 
μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 1000 kW/m. Υπολογίζεται ότι η αξιοποίηση του 
1% του κυματικού δυναμικού του πλανήτη μας θα κάλυπτε περίπου στο 
τετραπλάσιο την παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση.   
Υπάρχουν πολλά συστήματα παραγωγής ενέργειας από τα κύματα. Στη πιο 
απλή του μορφή ένα σύστημα παραγωγής 
ενέργειας δουλεύει ως εξής: Η κινητική ενέργεια 
των κυμάτων μπορεί να περιστρέψει την 
τουρμπίνα, όπως φαίνεται στο σχήμα. Η 
ανυψωτική κίνηση του κύματος πιέζει τον αέρα 
προς τα πάνω, μέσα στο θάλαμο και θέτει σε 
περιστροφική κίνηση την τουρμπίνα έτσι ώστε η 
γεννήτρια να παράγει ρεύμα. Αυτός είναι ένας μόνο 
τύπος εκμετάλλευσης της ενέργειας των κυμάτων. 
Η παραγόμενη ενέργεια είναι σε θέση να καλύψει 
τις ανάγκες μιας οικίας, ενός φάρου, κ.λπ. 
Η θάλασσα είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας εξαιρετικά υψηλής 
πυκνότητας, της υψηλότερης μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Στις ευρωπαϊκές ακτές προς τον Αν. Ατλαντικό παρουσιάζονται από τα 
υψηλότερα επίπεδα κυματικής ενέργειας στον πλανήτη, γεγονός το οποίο έχει 
δώσει μεγάλη ώθηση στην Ευρώπη για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
αυτού. Η εκμετάλλευση αυτών των ενεργειακών πόρων θα μπορούσε να 
καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες πολλών ευρωπαϊκών χωρών.  
 
Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα  
Ο θαλάσσιος κυματισμός συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα που 
χαρακτηρίζουν τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: χαμηλοί δείκτες ρύπανσης , 
αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, απεξάρτηση από εισαγωγές 
ορυκτών καυσίμων, προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης σε απομακρυσμένες 
ή/και υποβαθμισμένες περιοχές, τόνωση της βιομηχανικής παραγωγής, 
δημιουργία θέσεων εργασίας κ.ά.  
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την εγκατάσταση τεχνολογιών κυματικής 
ενέργειας, όπως ακουστική ή οπτική ενόχληση, επιπτώσεις σε χλωρίδα και 
πανίδα, παρενόχληση της ναυσιπλοΐας κ.ά θεωρούνται ήπιες. Αξιοσημείωτο 
είναι ότι η εγκατάσταση σταθμών κυματικής ενέργειας δεν απαιτεί δέσμευση 
γης. Η οπτική ενόχληση, καθώς και οι παρεμβάσεις στο περιβάλλον, 
ενδεχομένως να αποτελούν ανασταλτικό παράγοντα για παράκτιες 
εγκαταστάσεις, αν και συνήθως περιοχές με έντονη κυματική δραστηριότητα 
δεν ενδείκνυνται για άλλου είδους αξιοποίηση, όπως π.χ. ιχθυοκαλλιέργεια ή 
τουριστική εκμετάλλευση. Αντίθετα,εγκαταστάσεις κυματικής ενέργειας κοντά 
στις ακτές θα μπορούσαν με κατάλληλο σχεδιασμό να λειτουργήσουν 
παράλληλα σαν κυματοθραύστες για προστασία της ακτής ή λιμενοβραχίονες.  
Τα κυριότερα μειονεκτήματα τεχνολογιών κυματικής ενέργειας αφορούν την 
αξιοπιστία τους και το κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος. Η υψηλή 
ενεργειακή πυκνότητα των κυμάτων συνεπάγεται μεγάλες επιβαρύνσεις στην 
περίπτωση ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτό απαιτεί υψηλό βαθμό 



μηχανικής αντοχής των κατασκευών, με αποτέλεσμα μεγάλο κατασκευαστικό 
κόστος. Επιπλέον, η δυσπροσιτότητα υπεράκτιων ή υποβρύχιων 
εγκαταστάσεων δυσκολεύει τον έλεγχο, την συντήρηση ή την επισκευή τους 
και αυξάνει το λειτουργικό κόστος. Το υψηλό κόστος κατασκευής και 
λειτουργίας μπορεί να αντισταθμισθεί μόνο με την αξιοποίηση του κυματικού 
δυναμικού στον μέγιστο δυνατό βαθμό, δηλ. την επίτευξη υψηλών 
αποδόσεων.  

 

Συμπεράσματα και Προοπτικές  
Η θάλασσα είναι μία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας εξαιρετικά υψηλής 
πυκνότητας, της υψηλότερης μεταξύ των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
Στις ευρωπαϊκές ακτές προς τον Αν. Ατλαντικό παρουσιάζονται από τα 
υψηλότερα επίπεδα κυματικής ενέργειας στον πλανήτη, γεγονός το οποίο έχει 
δώσει μεγάλη ώθηση στην Ευρώπη για την εκμετάλλευση του δυναμικού 
αυτού. Η εκμετάλλευση αυτών των ενεργειακών πόρων θα μπορούσε να 
καλύψει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Στο 
σχήμα μπορούμε να δούμε την κατανομή της Κυματικής Ενέργειας ανά το 
παγκόσμιο. Όπως μπορούμε να δούμε από τον χάρτη οι Ευρωπαϊκές χώρες 
με τα υψηλότερα επίπεδα κυματικής ενέργειας είναι η Μ. Βρετανία, η Ιρλανδία, 
η Πορτογαλία και η Νορβηγία. Στις χώρες αυτές υπάρχουν σταθμοί οι οποίοι 
λειτουργούν ικανοποιητικά, και η απόδοσή τους βελτιώνεται συνεχώς. 
Αριθμός άλλων τεχνολογιών βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο έρευνας σε 
μικρή κλίμακα ή στην φάση κατασκευής πρωτοτύπου σε πλήρη κλίμακα.  
Η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Κύπρος 
είναι χώρες με χαμηλότερα, όμως αξιοποιήσιμα, επίπεδα κυματικής ενέργειας. 
Ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδας, ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί κυματικής 
ενέργειας θα μπορούσαν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση ηλεκτροδότησης 
στον μεγάλο αριθμών νησιών του Αιγαίου. Στη Κύπρο μεγαλύτερο κυματικό 
δυναμικό έχουμε στη θαλάσσια περιοχή από τη Πάφο μέχρι τη Πόλη 
Χρυσοχούς. Θα μπορούσε σε αυτή τη περιοχή αφού γίνουν οι κατάλληλες 
μελέτες να μπει ένα σύστημα το οποίο να ανεβάζει το νερό από τα κύματα με 
σταδιακές δεξαμενές και στο τέλος να μπορούσαμε να παράγουμε ενέργεια 
από την υψομετρική διαφορά του νερού των κυμάτων από το επίπεδο της 
θάλασσας.  

Σχήμα: Κατανομή της Κυματικής Ενέργειας στο πλανήτη (ετήσιος μέσος όρος σε KW/m) 



1.5. Παλιρροιακή Ενέργεια 
Ένα από τα πιο μυστηριώδη και εντυπωσιακά 
φαινόμενα που παρατηρούμε στη Γη είναι οι 
παλίρροιες, δηλαδή το φαινόμενο, όπου η 
στάθμη των νερών στις λίμνες και στις θάλασσες 
ανεβαίνει και κατεβαίνει  περιοδικά. Η περίοδος 
του φαινομένου διαρκεί 24 ώρες 50΄ και 28΄΄. 
Όσο χρόνο δηλαδή χρειάζεται η Σελήνη να κάνει 
δύο διαδοχικές διελεύσεις από κάποιον από 
τους μεσημβρινούς της Γης. Στους ωκεανούς η 
άνοδος της στάθμης φτάνει μέχρι και το ένα 

μέτρο, ενώ σε στενούς κόλπους είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γενικά η ένταση με 
την οποία εκδηλώνεται το φαινόμενο είναι διαφορετική στις διάφορες περιοχές 
της Γης και εξαρτάται και από τη διαμόρφωση των ακτών. Το φαινόμενο αυτό, 
γνωστό από την αρχαιότητα, ερμηνεύτηκε από το Νεύτωνα. Οφείλεται στη 
βαρυτική έλξη που ασκεί η Σελήνη και ο Ήλιος στους ωκεανούς της Γης. 
Σύστημα Φράγματος  

 
Το πιο απλό σύστημα παραγωγής ενέργειας από παλίρροιες περιλαμβάνει 
ένα φράγμα στην εκβολή ενός ποταμού. Κάποιες θύρες στο φράγμα 
επιτρέπουν την είσοδο θαλασσινού νερού στη δεξαμενή που σχηματίζεται 
πίσω από το φράγμα. Η κίνηση του νερού προς 
τη δεξαμενή κατά την άνοδο της παλίρροιας και 
από την δεξαμενή κατά την άμπωτη κινεί 
τουρμπίνες και γεννήτριες πού παράγουν 
ηλεκτρισμό. 
Οι παλιρροϊκοί φράχτες μοιάζουν με τεράστιες 
περιστρεφόμενες πόρτες που μπλοκάρουν 
εντελώς την είσοδο ενός καναλιού έτσι ώστε όλο 
το νερό της παλίρροιας να περνάει από αυτές. 

 

 

 

 
 



1.6. Ενέργεια από τα φύκια – άλγη  
Τί είναι η άλγη; 
Η άλγη είναι μια διαφορετική ομάδα οργανισμών που εμφανίζονται σε ένα 
ευρύ φάσμα των περιβαλλοντικών βιότοπων. Είναι 
φωτοσυνθετικοί οργανισμοί που περιέχουν χλωροφύλλη, έχουν απλές 
αναπαραγωγικές δομές, και οι ιστοί τους δεν διαφοροποιούνται σε ρίζες, 
μίσχους ή φύλλα. Κυμαίνονται από μονοκύτταρους μέχρι σε αρκετά 
σύνθετους πολυκύτταρους οργανισμούς. Μερικά είδη άλγης έχουν τόσο 
σύνθετη ανάπτυξη που μπορεί να τα μπερδέψουμε με τα αγγειώδη φυτά – για 
παράδειγμα με το Chara. Ένα μέσο μεμονωμένο μικροσκοπικό 
μονοκύτταρο άλγης έχει διάμετρο περίπου 0.0010 χιλ.  
 Η άλγη βρίσκεται σε όλο τον κόσμο και μπορεί να προκαλέσει ενοχλητικά 
προβλήματα σε εγκαταστάσεις κατεργασίας ύδατος, παροχές πόσιμου νερού, 
σε εισρεόμενες λίμνες, πισίνες, cooling towers. Η εξολόθρευση της άλγης είναι 
ένα πρόβλημα, το οποίο έχει απασχολήσει τους ανθρώπους εδώ και πολύ 
καιρό. Τα άλγη είναι μικροσκοπικές μονό-κυτταρικές μορφές φυτών που 
αναπτύσσονται στην ηλιοφάνεια. Είναι παρόντα στη βλάστηση (π.χ πάνω στα 
δέντρα), στον αέρα, στο χώμα, και στο νερό. Οι μικροσκοπικοί σπόροι τους, 
εισάγονται συνεχώς στις λίμνες και 
άλλες υδάτινες μάζες με τον αέρα, τις 
αμμοθύελλες, τη βροχή, κ.τ.λ. 
Αναπτύσσονται γρήγορα σε στάσιμα 
ύδατα όταν εκτίθενται στο φως του ήλιου 
και σε θερμοκρασίες πάνω από 4 βαθμούς 
Κελσίου. Μπορούν να δημιουργήσουν 
γλίτσα ή/και μυρωδιές. Μπορούν να 
παρεμποδίσουν το σωστό φιλτράρισμα και 
να αυξήσουν πολύ τη χρήση χλωρίου. Τα 
φωσφορικά και νιτρικά άλατα στο νερό 
ευνοούν την ανάπτυξή τους. Η ανάπτυξη 
της άλγης εμφανίζεται με τρεις βασικές 
μορφές: planktonic, filamentous και 
macrophytic.  

 
Η Planktonic άλγη είναι ένας 
μονοκύτταρος, μικροσκοπικός οργανισμός 
που επιπλέει ελεύθερα στο νερό. Όταν 
είναι εξαιρετικά άφθονη ή «ανθισμένη», 
καθιστούν το νερό της λίμνης πράσινο. 
Σε πιο σπάνιες περιπτώσεις, μπορεί να 
δώσει και άλλα χρώματα, 
συμπεριλαμβανομένου του κίτρινου, 
γκρίζου, καφετί ή κόκκινου. Η 
Filamentous άλγη αναφέρεται μερικές 
φορές ως «ινώδη άλγη» ή «αφρός 
λιμνών». Η Filamentous άλγη 
εμφανίζεται σε λεπτά πράσινα νήματα 
που διαμορφώνουν επιπλέοντα 
στρώματα, τα οποία κινούνται συχνά 
γύρω από τη λίμνη λόγω του αέρα. Αυτό 



το είδος άλγης βρίσκεται συνήθως 
συνδεμένη με βράχους, καταδυόμενα 
δέντρα, άλλα υδρόβια φυτά και 
αποβάθρες βαρκών. Η Macrophytic άλγη 
μοιάζει με αληθινό φυτό δεδομένου ότι 
εμφανίζεται να έχει μίσχους και φύλλα και 
είναι συνδεμένη με το βυθό. Μία 
συνηθισμένη μορφή macrophytic άλγης 
είναι το Chara ή musk grass (λόγω της 
ισχυρής μυρωδιάς του). Είναι χονδροειδής 
στην αφή, λόγω των υπολειμμάτων 
ασβέστη στην επιφάνειά της, κάτι που της 
δίνει κι ένα άλλο κοινό όνομα -- stonewort. 
Προβλήματα άλγης: Η εξολόθρευση της 
άλγης είναι ένα πρόβλημα, το οποίο έχει 
απασχολήσει τους ανθρώπους εδώ και 
πολύ καιρό. Σε πολλές περιπτώσεις, η 
άλγη  δεν είναι απειλητική για τις 
λίμνες. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις, 
η filamentous και άλλες μορφές άλγης 
μπορούν να αυξηθούν σε μεγάλο ποσοστό στη μάζα του νερού, και η ξαφνική 
εξόντωσή τους μπορεί να προκαλέσει μείωση του οξυγόνου προκαλώντας 
αρνητικές επιπτώσεις στις λίμνες. Το απαραίτητο οξυγόνο που απαιτείται στις 
λίμνες μπορεί να προμηθευτεί με άλλες μορφές υδρόβιων φυτών στην υδάτινη 
λεκάνη, τα οποία θα άκμαζαν χωρίς τον ανταγωνισμό της άλγης. Τα 
προβλήματα άλγης προκαλούνται συνήθως λόγω της υπεραφθονίας των 
θρεπτικών ουσιών (άζωτο και φώσφορος) στη λίμνη. Από τη στιγμή που μια 
λίμνη χτίζεται, γίνεται μια λεκάνη εγκατάστασης για θρεπτικές ουσίες που 
εισέρχονται από το έδαφος που στραγγίζει σε αυτή (ο υδροκρίτης της λίμνης). 
Όσο πιο παλιά μια λίμνη είναι, τόσο περισσότερες θρεπτικές ουσίες έχει 
συσσωρεύσει και τόσο πιο ευαίσθητη είναι σε προβλήματα άλγης. Η απορροή 
από τα χωράφια, τους χορτοτάπητες και τα λιβάδια και η διήθηση των αγρών 
επιταχύνουν τη θρεπτική τόνωση και την αύξηση της άλγης στη λίμνη. Η 
υπερβολική αύξηση της άλγης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά άλλες μορφές 
ζωής υδρόβιων φυτών, καθώς θα εμποδίσει το φως του ήλιου, που είναι 
απαραίτητο για την σωστή ανάπτυξή τους. Τα προβλήματα στη γεύση και τη 
μυρωδιά του πόσιμου νερού και μερικές φορές ακόμη και θάνατοι ψαριών 
συνδέονται με την υπερβολική ανάπτυξη της άλγης . Η Filamentous και η 
macrophytic άλγη δημιουργούν συχνά πυκνές βλαστήσεις που κάνουν την 
αλιεία, την κολύμβηση, και άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες σχεδόν 
αδύνατες. Η ολική κάλυψη θα περιορίσει τη διείσδυση του ηλιακού φωτός και 
την παραγωγή του οξυγόνου και των θρεπτικών στοιχείων που είναι 
απαραίτητα για την ανάπτυξη των ψαριών. Όταν η αφθονία της άλγης 
παρεμποδίζει την χρήση για την οποία η λίμνη προορίζεται, τότε πρέπει να 
βρεθεί μια μέθοδος ελέγχου της. 
Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ 40.000 km2 καλλιέργειας 
φυκιών χρειάζονται για την υποκατάσταση όλου του πετρελαίου που 
καταναλώνεται στις ΗΠΑ. Αυτή η έκταση αντιστοιχεί στο 1/7 της έκτασης που 
χρησιμοποιείται για την καλλιέργεια καλαμποκιού στις ΗΠΑ. 
 



Ενέργεια από τα άλγη  
Τα άλγη αποτελούν μία εναλλακτική 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που μπορεί να 
συνεισφέρει σημαντικά στην απεξάρτηση 
από τα ορυκτά καύσιμα. Το βασικό 
χαρακτηριστικό των αλγών που επιχειρείτε 
να αξιοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα είναι 
η δυνατότητά τους να δεσμεύουν CO2 και να 
αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες ηλιακής 
ενέργειας μέσω της φωτοσύνθεσης. Από τα 
άλγη μπορούν να παραχθούν σε μεγάλη 
ποσότητα φυτικά έλαια, πρωτεΐνες και 
υδατάνθρακες και να απομονωθούν 
βιταμίνες και ιχνοστοιχεία. Τα ανωτέρω 
μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων αλλά και διάφορων 
άλλων χρήσιμων προϊόντων: καλλυντικά – φαρμακευτικά προϊόντα και 
βρώσιμα προϊόντα. 
  Η ανάγκη απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, τόσο για 
περιβαλλοντικούς λόγους  (εννοώντας κυρίως την επιδείνωση του φαινομένου 
του θερμοκηπίου) όσο και για λόγους που εστιάζονται στο πεπερασμένο των 
αποθεμάτων τους, έχει οδηγήσει εδώ και αρκετά χρόνια την ερευνητική 
δραστηριότητα στην κατεύθυνση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επί του 
παρόντος, φαίνεται πως δεν υπάρχει ώριμη εναλλακτική τεχνολογία που 
δύναται να καλύψει πλήρως τις τεράστιες ανάγκες μας σε ενέργεια. Παρά 
ταύτα μερικές τεχνολογίες καθίστανται ελπιδοφόρες στο να συνεισφέρουν 
σημαντικά προς την πλήρη απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Μία 
από αυτές τις τεχνολογίες, η οποία χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αποκτά 
ολοένα περισσότερο επιστημονικό και οικονομικό ενδιαφέρον, είναι 
η ενεργειακή αξιοποίηση των αλγών. 
Τα άλγη (από την λατινική ονομασία των φυκών: algae)  αποτελούν μία 
μεγάλη ομάδα από πλήθος φωτό- και ετεροτροφικών οργανισμών. Αυτοί 
μπορεί να είναι μονοκύτταροι ή πολυκύτταροι.  Έναs τέτοιος μέσος 
μεμονωμένος μικροσκοπικός μονοκύτταρος  οργανισμός έχει διάμετρο 
περίπου 0,1 μm.  Από την άλλη, τα μεγαλύτερα φύκη συνιστούν μεγάλα 
επιμήκη πολυκυτταρικά συσσωματώματα και το μήκος τους μπορεί να φτάσει 
τα 50 m. Τα άλγη αναλόγως κυρίως του μεγάθους τους διακρίνονται στα 
μικροάλγη και στα μακροάλγη. 
Τα άλγη μπορούν να αναπτυχθούν σε αλμυρό, γλυκό ή ακόμη και σε 
μολυσμένο νερό, στη θάλασσα ή σε λίμνες, καθώς και σε μέρη μη κατάλληλων 
για την καλλιέργεια διατροφικών προϊόντων.  Το βασικό χαρακτηριστικό των 
αλγών που επιχειρείται να αξιοποιηθεί σε βιομηχανική κλίμακα είναι η 
δυνατότητά τους να δεσμεύουν CO2 και να αποθηκεύουν μεγάλες ποσότητες 
ηλιακής ενέργειας μέσω της φωτοσύνθεσης. Είναι αξιοσημείωτο πως 
μπορούν υπό τις κατάλληλες συνθήκες να υπερδιπλασιάσουν τη μάζα τους 
μέσα σε ένα 24ωρο. 
 
 
 
 
 



Τί είναι τα φύκη; 
Τα φύκη είναι φωτοσυνθετικοί φυτικοί οργανισμοί που δεν έχουν βλαστούς, 
φύλλα, ρίζες, δεν σχηματίζουν σπέρματα, άνθη ή καρπούς, όπως τα ανώτερα 
φυτά. Αντίθετα, έχουν πρωτόγονη οργάνωση, πολύ απλή στις κατώτερες 
ταξινομικά ομάδες, πιο πολύπλοκη στις ανώτερες. Σχηματίζουν σπόρια αντί 
σπέρματα. Ορισμένα έχουν πολύπλοκους βιολογικούς κύκλους (κύκλους 
ζωής). Διαφέρουν πολύ από τα Σπερματόφυτα, τόσο από τα χερσαία όσο και 
από τα θαλάσσια, αυτά, που οι περισσότεροι Έλληνες από άγνοια, τα 
αποκαλούν «φύκια». Και βέβαια στα ελληνικά ο όρος είναι «φύκη» και όχι 
«άλγες» όπως αναφέρονται σε ορισμένα έντυπα. 

 
Από πλευράς μορφολογίας υπάρχει εξαιρετική ποικιλία. Υπάρχουν απλές 
μονοκύτταρες μορφές, αποικιακές, μικροσκοπικές, νηματοειδείς έως 
πολύπλοκες διακλαδισμένες ή όχι. Ορισμένα μοιάζουν με μικροσκοπικούς 
θάμνους, με τσαμπιά σταφυλιού, άλλα μοιάζουν με φύλλα, με δίχτυ, με 
σωλήνες, κ.ά. Υπάρχουν φύκη μικροσκοπικά, αόρατα με γυμνό μάτι, όπως 
για παράδειγμα αυτά που συμμετέχουν στο φυτοπλαγκτόν, και αποκαλούνται 
συλλογικά μικροφύκη. Άλλα είναι ορατά με γυμνό μάτι, αυτό που βλέπουμε το 
ονομάζουμε θαλλό, ή και μεγάλων διαστάσεων που φθάνουν αρκετά μέτρα 
μήκος όπως για παράδειγμα τα μεγάλα Φαιοφύκη, -συλλογικά τα 
αποκαλούμε μακροφύκη-. Μικροσκοπικά είναι τα Διάτομα, τα Πυρροφύκη (ή 
Δινοφύκη), αρκετά Χλωροφύκη, λίγα Ροδοφύκη και μερικές λιγότερο γνωστές 
ομάδες. Μια ιδιαίτερη ομάδα είναι τα προκαρυωτικά Κυανοφύκη (όλες οι 
υπόλοιπες ομάδες φυκών ανήκουν στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς), που 
σήμερα ταξινομούνται στα φωτοσυνθετικά βακτήρια και ονομάζονται 
Κυανοβακτήρια αλλά αναφέρονται και ως Κυανοφύκη, ιδιαίτερα όσα 
χρησιμοποιούνται στη διατροφή και στην κοσμετολογία. Αντιπροσώπους με 
μεγαλύτερες διαστάσεις έχουν κυρίως τα Φαιοφύκη και τα Ροδοφύκη και 
λιγότερο τα Χλωροφύκη 
 
 

 
 

 
 

 

 



Παραγωγή βιοκαυσίμων από θαλάσσια φύκη 
Η χρήση του φύκους Laminaria digitata θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια σημαντική 
εναλλακτική στα συμβατικά βιοκαύσιμα. 
Εντούτοις, η χημική του σύσταση και η 
καταλληλότητά του κυμαίνεται αναλόγως 
της εποχής που συλλέγεται: όταν γίνεται 
κατά τον Ιούλιο, οπότε και τα επίπεδα 
υδατανθράκων βρίσκονται στα υψηλότερα 
επίπεδα τους, βελτιστοποιείται η απόδοση 
σε βιοκαύσιμο. 
“Οι αποθηκευμένοι υδατάνθρακες και τα 
διαλυτά σάκχαρα μετατρέπονται σε βιοαιθανόλη μέσω της διεργασίας 
ζύμωσης, οπότε χρειαζόμαστε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα από 
αυτά τα συστατικά” εξηγεί η Δρ. Jessica Adams, επικεφαλής ερευνήτρια στο 
Πανεπιστήμιο του Aberystwyth. “Τα μέταλλα δρουν ανασταλτικά στη δράση 
των μυκήτων οπότε επιθυμούμε όσο το δυνατόν λιγότερη ποσότητα από τα 
στοιχεία αυτά”. 
Η συλλογή δειγμάτων σε μηνιαία βάση από τις καλλιέργειες του φύκους στις 
ακτές της Ουαλίας έγινε για να εκτιμηθεί η μεταβολή της χημικής του 
σύστασης. Σύμφωνα με την έρευνά τους, ο καλύτερος μήνας για τη συλλογή 
του φύκους είναι ο Ιούλιος οπότε μετρήθηκαν και οι μεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις υδατανθράκων και καταγράφηκαν οι ελάχιστες τιμές 
μετάλλων. 
Το συγκεκριμένο φύκος, πέραν της μετατροπής του σε βιοαιθανόλη μέσω 
ζύμωσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως πρώτη ύλη σε διεργασία 
αναερόβιας χώνευσης για την 
παραγωγή βιοαερίου ή για την 
παραγωγή βιο-ελαίου μέσω 
πυρόλυσης. Η χημική σύσταση του 
φύκους τη στιγμή της συλλογής του 
είναι σημαντική και για τις δύο αυτές 
διεργασίες. 
Η έρευνα γύρω από τα βιοκαύσιμα έχει εστιαστεί γύρω από τις συμβατικές 
αγροτικές καλλιέργειες. Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, αυτή η πρακτική έχει 
κατηγορηθεί για τη δημιουργία ανωμαλιών στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. 
Τα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι μια ανεξάντλητη πηγή βιομάζας που 
αντιστοιχεί σε παραπάνω από 50% της παγκόσμιας ποσότητάς της, ενώ τα 
θαλάσσια φύκη εμφανίζουν στρεμματικές αποδόσεις μεγαλύτερες ακόμα και 
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες συμβατικές καλλιέργειες ενεργειακών 
φυτών. 
 
 

 

 

 



2. Συνέντευξη με τον Δρ Μιχάλη Λοϊζίδη, Χημικός / Περιβαλλοντολόγος 
Μηχανικός, Διευθυντής Ακτής, Κέντρο Μελετών και Έρευνας.  

Για περαιτέρω πληροφόρηση του θέματος μας, πήραμε συνέντευξη από τον 
κύριο Μιχάλη Λοϊζίδη, χημικό μηχανικό – περιβαλλοντολόγο και πρόεδρο της 
ακτής κέντρου μελέτης και έρευνας. Ο κύριος Λοϊζίδης μας μίλησε ξεκάθαρα 
για θέματα όπως οργανωμένες κομματικές απάτες όσο αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και για την κακή μεταχείριση των φυκιών 
που υπάρχουν στις θάλασσές μας. Συγκεκριμένα κάποια λόγια από τον ίδιο 
ήταν: «Πρέπει να δείξετε την ανισοκατανομή των οικονομικών πόρων σε μόνο 
ένα χώρο. Η κάθε ανεμογεννήτρια  είναι 2 εκατομμύρια και έβαλαν 30 σε κάθε 
πάρκο, άρα περίπου 60 εκατομμύρια. Δεν θα δώσουν 1-2 εκατομμύρια σε 
εκείνον που κάνει τη δουλειά; Εγώ το λέω ξεκάθαρα και από το ραδιόφωνο 
και από τις εφημερίδες. Υπάρχει μια πολύ οργανωμένη απάτη την οποία 
μεγάλο κομμάτι από αυτά τα παίρνουν τα γνωστά κόμματα της Κύπρου, διότι 
αυτοί είναι μέσα. Γιατί όταν τα έλεγα στη Βουλή αναμένεις να αντιδράσουν - 
αν είναι κάποιος από έξω ο κλέφτης - αλλά τελικά φάνηκε ότι κλέφτες είναι τα 
ίδια τα κόμματα οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για δικούς τους σκοπούς. Άρα 
λοιπόν μπορείτε εσείς να πείτε ότι υπάρχει ταμείο στο οποίο θα μπορούσε 
κάλλιστα να υπάρχει διερεύνηση και νέων μορφών ΑΠΕ οι οποίες θα 
βγαίνουν από τη θάλασσα και να δείτε ακριβώς αυτές τις διάφορες 
δυνατότητες.» Ο κύριος Λοϊζίδης μας μίλησε, επίσης, για τους φόρους που 
είναι αναγκασμένοι οι Κύπριοι πολίτες να πληρώνουν όσο αφορά τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μας διευκρίνισε ότι πάνω στο λογαριασμό του 
ρεύματος υπάρχει μία επιπλέον χρέωση για αυτό το θέμα. Όταν πήγαμε σπίτι 
πήραμε το λογαριασμό του ρεύματος του σπιτιού και όντως υπήρχε μία 
χρέωση για κάτι που λεγόταν ΑΠΕ. Προσωπικά, πριν από αυτή τη συζήτηση 
δεν είχαμε ιδέα για αυτά τα χρήματα που δίνουμε και προφανώς ούτε και οι 
γονείς μας όταν τους ρωτήσαμε. Και τώρα σαν νέοι, διερωτόμαστε. Πού πάνε 
αυτά τα χρήματα; Γιατί δε βλέπουμε καινοτόμες κατασκευές που θα φέρουν τη 
λύση στο πρόβλημα του περιβάλλοντος αλλά και της οικονομίας;   
Και εδώ έρχεται ο κύριος Λοϊζίδης και μας κάνει ακόμη μία αποκάλυψη: 
«Ξέρετε που πάνε τώρα τα φύκια; Μέσα στις χωματερές για να αφήσουν όλο 
το αλάτι στο έδαφος δημιουργώντας έτσι ρύπανση του εδάφους και 
υφαλμίρηση των υπογείων νερών. Το έδαφος δε θα επανέλθει πότε, γιατί έχει 
αλάτι μέσα και δεν μπορεί τίποτε να επιβιώσει σε τόσο ψηλές αλατότητες. Άρα 
αντί να έχεις το κέρδος της καύσης και της παραγωγής ενέργειας από την 
καύση έχεις την καταστροφή.»  
Σε αυτό το σημείο πλέον ερχόμαστε να διερωτηθούμε:  

 Γιατί δε γίνεται μια ενέργεια ωφέλιμη και ανακουφιστική με αυτά τα 
φύκια;  

 Γιατί δεν πρωτοπορούμε για μία φορά;  

 Γιατί παραμένουμε αμέτοχοι σε αυτά τα ζητήματα;  

 Ποιο είναι τελικά το μέλλον μας;  

 Σε ποια κυβέρνηση να βασιστούμε και ποιες απαιτήσεις να έχουμε από 
αυτήν; 

Πιστεύουμε ότι κανένας δεν μπορεί να μας απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις, 
αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε μέσω αυτής μας της έρευνας να κάνουμε 
κάποιες εισηγήσεις προς τη σωστή κατεύθυνσης αξιοποίησης της ενέργειας 
που μπορούμε να πάρουμε από τα φύκια και τη θάλασσα γενικότερα 
 



3. Έρευνα στους μαθητές της Γ’ Λυκείου και σε μεγαλύτερους στη 
Λεμεσό για τη Ποσειδώνια Ενέργεια. 

Αφού ενημερωθήκαμε για την ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από την 
θάλασσα σε όλες τις μορφές της και κάναμε κάποιες δικές έρευνες για το πώς 
θα μπορούσαμε να πετύχουμε παραγωγή ενέργειας στη Κύπρο μέσα από το 
νερό, αποφασίσαμε να ετοιμάσουμε ένα ερωτηματολόγιο για να δούμε κατά 
πόσο οι μαθητές που πηγαίνουν στη Τρίτη Λυκείου από διάφορα σχολεία 
είναι ενημερωμένοι για το θέμα αυτό ώστε να το συμπεριλάβουν μέσα στις 
σκέψεις τους για σπουδές. Πέραν από αυτό θέλαμε να δούμε και την άποψη 
των μεγαλύτερων για το θέμα. Έτσι για να πάρουμε μια σφαιρική αντίληψη και 
από μαθητές άλλων Λυκείων αποφασίσαμε να δώσουμε το ερωτηματολόγιο 
σε μαθητές της Γ Λυκείου 4 σχολείων με μόνη προϋπόθεση να έχουν το 
μάθημα της Φυσικής σαν κατεύθυνση. Επίσης αποφασίσουμε να δώσουμε τα 
ερωτηματολόγια σε μεγαλύτερους όλων των ηλικιών για να μπορέσουμε.  
Συγκεκριμένα προσπαθήσαμε μέσα από το ερωτηματολόγιο να δώσουμε 
απαντήσεις στα πιο κάτω ερωτήματα:  

 Γνωρίζουν οι συμμαθητές μας και γενικά η νεολαία για το ότι μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε το νερό και την θάλασσα που περιβάλλει το νησί 
μας ώστε να μπορέσουμε να παράγουμε ενέργεια;   

 Διερωτήθηκαν καμιά φορά κατά πόσο θα έπρεπε να εκμεταλλευτούμε 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Κύπρο;  

 Θα τους ενδιέφερε να μάθουν περισσότερα για το θέμα έτσι ώστε να 
είναι πλήρως ενημερωμένοι (ή τουλάχιστον να γνωρίζουν τα βασικά για 
το θέμα);    

 Ξέρουν τις διαφορετικές μορφές που μπορούμε να παράγουμε 
ενέργεια από το νερό;  

 Καταλαβαίνουν ότι η θάλασσα που μας περιβάλει είναι γεμάτη 
ενέργεια;   

Έχοντας σαν γνώμονα τα πιο πάνω ερωτήματα ετοιμάσαμε ένα 
ερωτηματολόγιο το οποίο αποτελείτο από 29 ερωτήσεις με απώτερο σκοπό 
να πάρουμε απαντήσεις στα πιο πάνω ερωτήματα. 
  

3.1. Έρευνα σε Λύκεια της Λεμεσού   
Η έρευνα έγινε τον Δεκέμβριο του 2012 σε 4 Λύκεια της Λεμεσού 
συγκεκριμένα δόθηκε σε μαθητές των Λυκείων Αγίου Αντωνίου, Πολεμιδιών, 
Αγίου Σπυρίδωνα και Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Τα ερωτηματολόγια 
δόθηκαν μόνο σε μαθητές της Γ Λυκείου που είχαν σαν μάθημα κατεύθυνσης 
τη φυσική. Ο λόογς που επιλέξαμε αυτούς τους μαθητές είναι ότι μέσα από το 
μάθημα της φυσικής ασχολούνται αρκετά με την ενέργεια και τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και θέλαμε να δούμε την άποψη μαθητών που θα 
μπορούσαν να ακολουθήσουν οποιαδήποτε επαγγέλματα που ίσως να έχουν 
σχέση με το νερό και την ενέργεια. Το ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 128 
μαθητές της Γ Λυκείου από 4 διαφορετικά σχολεία (30 από το Λύκειο Αγίου 
Αντωνίου, 15 από το Λύκειο Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, 35 από το 
Λύκειο Αγίου Σπυρίδωνα και 48 από το Λύκειο Πολεμιδιών). Το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 66 αγόρια και 62 κορίτσια.  
Θα παραθέσουμε κάποιες δειγματικές ερωτήσεις και τις απαντήσεις που 
πήραμε από την έρευνα και στη συνέχεια θα προβούμε στα γενικά 
συμπεράσματα και στις προτάσεις μας. Χαρακτηριστικές απαντήσεις είχαμε 
στην ερώτηση Ποιος πιστεύετε είναι ο πιο σημαντικός λόγος που δεν έχει 



αναπτυχθεί σα ιδέα και σαν πράξη η παραγωγή ενέργειας από τα κύματα. Οι 
περισσότεροι από τους μαθητές απάντησαν ότι πιστεύουν ότι στη Κύπρο δεν 
έχουμε ενεργειακή πολιτική που να βλέπει σε βάθος χρόνου (ένα ποσοστό 
20%), όπως επίσης και για το ότι δεν έχουμε τη κατάλληλη υποδομή για τη 
παραγωγή αυτής της ενέργειας. Σε αυτά τα σημεία θέλουμε να 
επικεντρωθούμε και να προτείνουμε τη δημιουργία ενός ερευνητικού κέντρου 
για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υλοποίηση 
κάποιων καινοτόμων ιδεών για τη Περίπτωση της Κύπρου.   

 
Στην ερώτηση αν θα μπορούσε εύκολα να δημιουργηθεί μια μονάδα 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τα κύματα σε ένα παραλιακό μέρος στη 
Κύπρο που έχει μεγάλα 
κύματα καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου οι περισσότεροι 
μαθητές απάντησαν ότι 
μπορεί να γίνει με αρκετές 
δυσκολίες (σε ένα ποσοστό 
27%), ότι πρέπει να γίνει 
μελέτη για να μπορέσουν να 
απαντήσουν (σε ένα 
ποσοστό 26%) και ότι μπορεί 
να γίνει αρκετά εύκολα φτάνει 
να υπάρχει θέληση και η 
κατάλληλη τεχνογνωσία (σε 
ένα ποσοστό περίπου 20%) 
όπως μπορούμε να δούμε από τη διπλανή γραφική παράσταση που 
καταγράφει τις απαντήσεις των συμμαθητών μας.  Μπορούμε να δούμε ότι 
ένα ποσοστό πέραν του 70% των συμμαθητών μας πιστεύει ότι δεν πρέπει να 



αφήνουμε τίποτα στη τύχη και να γίνονται πάντοτε προσπάθειες προς τη 
σωστή μεριά φτάνει να υπάρχει θέληση από τους αρμόδιους.  
Όταν κάναμε την ερώτηση για το 
πια πρόταση τους εκφράζει 
πήραμε τις απαντήσεις που 
φαίνονται στο διπλανό 
διάγραμμα. Οι περισσότερες 
απαντήσεις σε αυτές τις 
δηλώσεις αφορούσαν τα 
ερωτήματα Α, Β, Γ και Ε. Δηλαδή 
οι μαθητές πιστεύουν ότι πρέπει 
να γίνουν ερευνητικά κέντρα που 
να ασχολούνται με θέματα 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
όχι μόνο από τη θάλασσα αλλά 
και από όλες τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας που μπορούμε 
να έχουμε, επίσης πιστεύουν ότι 
έχουμε μεγάλες εκτάσεις 
θάλασσας που θα μπορούσαν 
να αξιοποιηθούν. Το μεγαλύτερο 
ποσοστό απόρησε γιατί δεν έχουν ασχοληθεί στη Κύπρο με τη ενέργεια από 
τη θάλασσα.  

3.2. Έρευνα στη Λεμεσό  
Η έρευνα έγινε τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2013. Τα ερωτηματολόγια 
μοιράστηκαν από τους συγγενείς μας στις δουλειές τους έτσι ώστε να έχουμε 
ένα δείγμα που να περιλαμβάνει όλες 
τις ηλικίες και όλα τα κοινωνικά 
στρώματα. Συγκεκριμένα το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε 110 άτομα 
από διάφορες περιοχές (49 άντρες και 
60 γυναίκες).  
Σύμφωνα με τα δεδομένα μας 
μπορούμε να πούμε ότι οι απαντήσεις 
προέρχονται από άτομα που ανήκουν 
σε διαφορετικές περιοχές της Λεμεσού 
και σε χωριά. Από τη διπλανή γραφική 
παράσταση μπορούμε να πούμε ότι το 
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε άτομα από 
όλες τις ηλικίες.  
Στη συνέχεια θα αναλύσουμε κάποιες 
ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμπολίτες μας. Μέσα από 
αυτές θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και μια σύγκριση μεταξύ των 
απαντήσεων που έδωσαν οι συμπολίτες μας και οι μαθητές.  Η επόμενη 
ερώτηση έχει να κάνει με τη κυματική ενέργεια.  



 
Η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ερωτηθέντων γνωρίζουν τι είναι η κυματική 
ενέργεια και αυτό φαίνετε μέσα από τις 
απαντήσεις τους, θεωρώντας ότι η 
κυματική ενέργεια είναι η ενέργεια που 
βρίσκεται αποθηκευμένη στη μηχανική 
ενέργεια των κυμάτων αλλά και το ότι 
είναι η ενέργεια που παίρνουμε από τα 
θαλάσσια κύματα.  
 
Οι συμπολίτες μας πιστεύουν επίσης ότι 
τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα από τη 
παραγωγή ενέργειας από τα κύματα είναι 
το ότι θα χρησιμοποιήσουμε μέσω αυτού 
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και 

ότι θα έχουμε και μια απεξάρτηση 
από τις συμβατικές πηγές 
καυσίμων.  
Στην επόμενη ερώτηση το 
μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων θεωρεί ένα από τα 
πιο χαρακτηριστικά 
πλεονεκτήματα της παραγωγής 
ενέργειας από τα φύκια είναι το ότι 
τα φύκια αναπτύσσονται και 
μεγαλώνουν μέσα στη θάλασσα 
χωρίς κανένα κόστος παραγωγής. 

Επίσης αναπτύσσονται σε στάσιμα νερά.  Εκτός αυτού πολλοί πιστεύουν ότι 



τα καύσιμα έχουν όλο και ψηλότερες τιμές και για αυτό πρέπει να στραφούμε 
στο τέλος στη βιοενέργεια και ότι τα φύκια είναι ο καλύτερος υποψήφιος για 
παραγωγή βιοκαυσίμων ειδικά στη περίπτωση της Κύπρου. 

 
Η επόμενη ερώτηση απαντήθηκε και από τους μαθητές και μπορούμε να 
παρατηρήσουμε ότι οι τρεις επικρατέστερες απαντήσεις είναι ίδιες και στις δύο 
έρευνες. Συγκεκριμένα οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θεώρησαν ότι τους εκφράζει 
καλύτερα το ότι πρέπει να γίνει μια ερευνητική ομάδα στη Κύπρο για να δει τις 
δυνατότητες για αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Κύπρο.  
 

3.3. Γενικά συμπεράσματα από τις έρευνες  
Μέσα από την ανάλυση και των δύο ερωτηματολογίων καταλήξαμε στα πιο 
κάτω γενικά συμπεράσματα: 

 Οι μαθητές και οι πολίτες της Λεμεσού διερωτούνται για πιο λόγο δεν 
έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες από τη πολιτεία για αξιοποίηση της 
κυματικής ενέργειας ή της ενέργειας από τα φύκια. 

 Και στις δύο έρευνες πιστεύουν ότι μπορούμε να παράγουμε ενέργεια 
και να γίνει μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από τα κύματα φτάνει να 
υπάρχει η θέληση από τη πολιτεία.  

 Οι μαθητές θα ήθελαν να δουν παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας έτσι ώστε να έχουμε μια απεξάρτηση από τα 
συμβατικά καύσιμα.   

 
 
 
 
 



Προτάσεις   
Μέσα από την όλη έρευνα μας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι με λίγη 
μελέτη πολλά θα μπορούσαν να επιτευχθούν ως προς τη παραγωγή 
ενέργειας από τη θάλασσα. Μπορούμε συνοψίζοντας να αναφέρουμε τις πιο 
κάτω 3 προτάσεις:  

1. Δημιουργία ερευνητικού κέντρου στη Κύπρο 
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί στη Κύπρο ένα Ερευνητικό Κέντρο που να 
ασχολείται αποκλειστικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούμε 
να επωφεληθούμε στη Κύπρο. Η Κύπρος περιβάλλετε από τη θάλασσα και 
έχει 360 μέρες το χρόνο αρκετά μεγάλη ηλιοφάνεια κάτι που δεν έχουν οι 
βόρειες χώρες. Παρατηρούμε τη Γερμανία που δεν έχει την ηλιοφάνεια που 
έχουμε εμείς να έχει γίνει μια υπερδύναμη στο τομέα των φωτοβολταϊκών 
συστημάτων και εμείς να μην έχουμε ακόμα τη βούληση να παράγουμε σε 
αυξημένο βαθμό ενέργεια από τον ήλιο. Παρόμοιο σκηνικό και για τη θάλασσα 
που στην ουσία δεν έχει ερευνηθεί καθόλου ούτε για τη κυματική της ενέργεια 
αλλά ούτε και για την ενέργεια που μπορούμε να πάρουμε από βιοκαύσιμα 
που θα προέρχονται από τα φύκια.  
 

2. Παραγωγή ενέργειας από τα κύματα στην παραλιακή περιοχή από τη 
Πάφο μέχρι το Κάτω Πύργο.  
Παρόλο που στη Κύπρο έχουμε 
χαμηλό κυματικό δυναμικό, 
όπως μπορούμε να δούμε από 
το χάρτη με τα κυματικά 
δυναμικά θα μπορούσαν να 
γίνουν κάποιες μετρήσεις μεταξύ 
των παραλιών από τη Πάφο 
μέχρι το Πύργο λόγω του ότι εκεί 
έχουμε μεγαλύτερα κύματα και 
μέσα από αυτές τις μετρήσεις να 
βρεθεί το κατάλληλο μέρος ώστε 
να μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε την ενέργεια από 
τα κύματα.  

 
 



Συγκεκριμένα θα μπορούσε σε μια παραλία που είναι απότομη να μπει ένα 
σύστημα  TAPCHAN (Tapered channel systems), πρόκειται δηλαδή για 
σύστημα με χρήση βαθμιαίων καναλιών σε δεξαμενή. Καθώς το νερό 
εισέρχεται στην δεξαμενή τα 
κανάλια συμβάλουν στην 
αύξηση του ύψους των 
κυμάτων και στην συνέχεια 
κινούν έναν άξονα 
τοποθετημένο παράλληλα σε 
αυτά. Η κίνηση του άξονα 
μετατρέπει την κινητική 
ενέργεια σε ηλεκτρική και στην 
συνέχεια την διοχετεύει σε 
ηλεκτρικό δίκτυο ή 
αποθηκεύεται σε μπαταρίες. Η 
ιδέα του συστήματος αυτού 
υιοθετεί αρχές παραδοσιακού 
υδροηλεκτρικού συστήματος, 
συλλέγει νερό, αποθηκεύει 
νερό και μετατρέπει αυτό μέσω 
της κίνησης σε ηλεκτρική ενέργεια. Για να προωθήσουμε αυτή την ιδέα κάναμε 
τις πιο κάτω κατασκευές τις οποίες εκθέτουμε σε κάθε μας παρουσίαση. 
Συγκεκριμένα αφού μαζευτεί το νερό σε κάποια ψηλή δεξαμενή στη συνέχεια 
θα μπορεί να παράγεται ενέργεια από τη κινητική ενέργεια του νερού καθώς 
θα επιστρέφει πίσω στη θάλασσα σε μια στρωτή ροή.  
 

3. Παραγωγή Βιοκαυσίμων από χρήση φυκιών στη περιοχή της Ακτής του 
Κυβερνήτη   
Έχουμε παρατηρήσει στην περιοχή της Ακτής 
του Κυβερνήτη σχηματίζονται βουνά από 
φύκια τα οποία βγαίνουν μέσα από τη 
θάλασσα. Όλα αυτά τα φύκια θα μπορούσαν 
να μεταφερθούν εύκολα σε μια μονάδα 
παραγωγής βιολογικών καυσίμων που θα 
ανεγερθεί σε αυτή τη περιοχή. Θα μπορούσαν 
να γίνουν μεγάλες εκτάσεις παραγωγής 
φυτοπλαγκτόν οι οποίες να επεκτείνονται στη 
θαλάσσια περιοχή που προσφέρεται για τη 
παραγωγή του φυτοπλαγκτόν και των φυκιών  
και να παράγεται ενέργεια από τα φύκια. Τα φύκια υπάρχουν σε αφθονία στις 
θάλασσες μας και μπορούμε να επωφεληθούμε αρκετά από αυτή την 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που είναι πολύ πιο φιλική στο περιβάλλον.  
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