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Ο «µαζικός» αθλητισµός στις ΑΠΕ
Η έννοια του «µαζικού» αθλητισµού αναφέρεται στην εύκολη πρόσβαση όλων
στην άθληση µε την -κρατική συνήθως- υποστήριξη όλων ανεξαιρέτως των µορφών της
σε όλα τα επίπεδα (υποδοµές, σχολική εκπαίδευση, δηµοτικοί φορείς κ.λπ.).
Του ΣΟΦΟΚΛΗ

e

ΠΙΤΑΡΟΚΟΙΛΗ,

Γενικού

∆ιευθυντή

της Solar

Cells Hellas

A.E.

εν σηµαίνει όµως ότι συλλο- ^γικά

«Εχουµε έναν εν δυνάµει

κινήµατα της σύγχροi

"πρωταθλητή"

νης ζωής πρέπει να επεκτείI
νονται απαραίτητα σε όλους

όπως τα φωτοβολταϊκά,

τους υπόλοιπους τοµείς στο όνοµα της
«κοινωνικοποίησης»
της αξίας
ειδικότερα

αλλά παρ'όλα αυτά

ή της αναγνώρισης

όλων των κλάδων -και

χαµηλώνουµε τον πήχη

των τεχνολογικών.

Υπάρχουν περιπτώσεις

ενέργειας,

που ο προσανατολισµός

των προσδοκιών,

σε ένα µοντέλο πρωταθλητισµού
αποτελεί
όχι µονοµέρεια

αρνούµενοι να δεχτούµε

φυσική επιλογή και
προκατάληψης.

Ποιος

λοιπόν µπορεί να αµφισβητήσει

τις τεράστιες

δυνατότητες της Ελλάδας στην
παραγωγή ηλιακής ενέργειας,

το φυσικό χάρισµα
Σοφοκλής

Πιταροκοίλης:

Ποιος

µπορεί να αµφισβητήσει

µε τον

τεράστιες

που n φύση προίκισε

τις

δυνατότητες

της Ελλάδας

στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας;

ίδιο τρόπο που θα αναγνωρίσει

στις

χώρες του κόλπου το συγκριτικό

πλεονέκτηµα

m χώρα µας.
To κόστος των επενδύσεων

από την ύπαρξη των αποθεµάτων
πετρελαίου, των σκανδιναβικών
χωρών από την εστίαση στην ενέργεια

Τα σηµερινά πραγµατικά προβλήµατα
της αγοράς ηλεκτρισµού

από τα βιοκαύσιµα, των χωρών της βόρειαςστην καθυστέρηση

βρίσκονται

της υλοποίησης

(αυτά που εξήγγειλε

το ΥΠΕΚΑ

και αυτά που αποφάσισε n PAE) αλλά
Ο πήχυς των προσδοκιών
Έχουµε

εποµένως

µεσοµακροπρόθεσµα

έναν εν δυνάµει

την περαιτέρω διείσδυση

µέτρων τωνφβ

Ευρώπης από την ανάπτυξη παράκτιων
εφαρµογής των βραχυπρόθεσµων
αιολικών πάρκων;

σε υποδοµές και δίκτυα για

στις διαρθρωτικές

το πρόβληµα αλλά
αυτονόητη επιλογή προς

αλλαγές που απαιτούνται στον µηχανισµό

«πρωταθλητή» ενέργειας, όπως τα φωτοβολταϊκά

αυτή την κατεύθυνση.»

στήριξης των ΑΠΕ.

(φβ), αλλά παρόλα αυτά
χαµηλώνουµε

τον πήχη των προσδοκιών, Η Ελλάδα στο top-10

αρνούµενοι

να δεχτούµε το φυσικό Η Ελλάδα, µε 39,5 Wp/κάτοικο,

χάρισµα που n φύση προίκισε την
χώρα µας.

αγορές και στη 10η θέση στο παγκόσµιο
TOP-10 των χωρών µε την υψηλότερη

διείσδυση

νέα εγκατεστηµένη

των φβ δεν είναι το πρόβληµα

Η αύξηση του εθνικού

κατεύθυνση

φωτοβολταϊκά

(είναι σαν οι χώρες της

πρώην σοβιετικής

ένωσης να αρνούνται

να κατασκευάσουν

αγωγούς για την αξιοποίηση των

n Ελλάδα να κάνει πρωταθλητισµό
εκεί που ορίζει n φυσική

αποθεµάτωντης κλίση.

β

φυσικού αερίου).
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στόχου για τα

µε την εγκατάσταση

10GW έως το 2020 προβάλει εύλογη

τους κοστοβόρους εάν θέλουµε

ανεκµετάλλευτων

ισχύ από φωτοβολταϊκά

το 2011.

αλλά αυτονόητη επιλογή προς αυτή την

τεράστιων

βρίσκεται

στη 4η θέση της λίστας µε τις

To κόστος των επενδύσεων σε υποδοµές
και δίκτυα για την περαιτέρω

δεν είναι
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