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ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Είναι από τους σημαντικότερους Έλληνες 
επιστήμονες με σπουδαίο έργο στα πεδία 

της ενέργειας και του περιβάλλοντος 

Είναι από τους σημαντικότερους 
Έλληνες επιστήμονες με σπου-
δαίο έργο στα πεδία της ενέρ-
γειας και του περιβάλλοντος 
και  ιδιαίτερα στους τομείς της 
κλιματικής αλλαγής, της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης και της 
διαχείρισης απορριμμάτων.
Ο λόγος για τον καθηγητή 
της Πολυτεχνικής Σχολής του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαο 
Μουσιόπουλο-αντιπρόεδρο 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου 
της Ελλάδας, με καταγωγή από 
την Αλεξανδρούπολη (Μητέρα 
του ήταν η θρακιώτισσα ιστο-
ρικός και λαογράφος Καλλιόπη 
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, 
εγγονή του Χαρισίου Βαμβα-
κά.). Πρόσφατα η Royal Society 
της Αγγλίας, αναγνωρίζοντας 
το έργο του, τον τοποθέτησε 
στη συντακτική επιτροπή των 
Philosophical Transactions A, 

του μακροβιότερου επιστημονι-
κού περιοδικού στο χρόνο. 
Ο κ. Μουσιόπουλος μας μίλησε 
για την ανάγκη ενός νέου  ανα-
πτυξιακού μοντέλου, ιδιαίτερα  
στην παρούσα οικονομική κατά-
σταση στην οποία έχει περιέλθει 
η χώρα μας , που θα αναδεικνύει 
τις αρχές και τη φιλοσοφία που 
διέπουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη, 
για τις επιπτώσεις που θα έχει 
στην ελληνική οικονομία η κλι-
ματική αλλαγή, για την ανάγκη 
ενός σύγχρονου ολοκληρωμέ-
νου συστήματος διαχείρισης 
των απορριμμάτων.
Ιδιαίτερα στη Θράκη, τόνισε, 
πρέπει να εκμεταλλευτούμε  
τις ενεργειακές πηγές, ειδικά 
κατά τη σημερινή συγκυρία της 
οικονομικής κρίσης, κυρίως 
τη βιομάζα, για την οποία έχει 
αναπτυχθεί διεθνώς σημαντι-
κή τεχνογνωσία τα τελευταία 
χρόνια ▶6-7

«Να εκμεταλλευτούμε 
τις ενεργειακές πηγές 
για την ανάπτυξη 
της Θράκης»

Δυναμική η 21η Πανελλήνια 
Εμπορική Έκθεση «Αν. 
Μακεδονίας Θράκης»

Κομοτηνή: Πλήθος 
κόσμου στα 
εγκαίνιά της - 
Με 143 εκθέτες 
έναντι 118 της 
περσινής και 1.600 
τ.μ. εκθεσιακού 
χώρου, η φετινή 
διοργάνωση 
ξεκίνησε με τους 
καλύτερους 
οιωνούς ▶8

Οι μαθητές ερευνούν 
και προτείνουν

ΕΠΑΛ Αλεξανδρού-
πολης: Ερευνητική 
εργασία του νέου 
προγράμματος 
σπουδών από μαθητές 
της Α΄ταξης - Θέμα 
της η καταγραφή και 
ανάδειξη προτάσεων 
για την αναβάθμιση 
των εσωτερικών 
χώρων του σχολικού 
συγκροτήματος 

▶15
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Νικόλαος 
Μουσιόπουλος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ

 ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΘ

«Να εκμεταλλευτούμε τις 
ενεργειακές πηγές για την 
ανάπτυξη της Θράκης»
Του Βασίλη Κάργα

Ε
ίναι από τους σημαντικότε-
ρους Έλληνες επιστήμονες 
με σπουδαίο έργο στα πε-
δία της ενέργειας και του 
περιβάλλοντος και  ιδιαί-
τερα στους τομείς της κλι-

ματικής αλλαγής, της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και της διαχείρισης απορ-
ριμμάτων.
Ο λόγος για τον καθηγητή της Πολυτε-
χνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Νικόλαο 
Μουσιόπουλο-αντιπρόεδρο του Διε-
θνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας, με 
καταγωγή από την Αλεξανδρούπολη 
(Μητέρα του ήταν η θρακιώτισσα ιστο-
ρικός και λαογράφος Καλλιόπη Παπα-
θανάση-Μουσιοπούλου, εγγονή του 
Χαρισίου Βαμβακά.). Πρόσφατα η Royal 
Society της Αγγλίας, αναγνωρίζοντας 
το έργο του, τον τοποθέτησε στη συ-
ντακτική επιτροπή των Philosophical 
Transactions A, του μακροβιότερου 
επιστημονικού περιοδικού στο χρόνο. 
Ο κ. Μουσιόπουλος μας μίλησε για 
την ανάγκη ενός νέου  αναπτυξιακού 
μοντέλου, ιδιαίτερα  στην παρούσα οι-
κονομική κατάσταση στην οποία έχει 
περιέλθει η χώρα μας , που θα αναδει-
κνύει τις αρχές και τη φιλοσοφία που 
διέπουν την Βιώσιμη Ανάπτυξη, για τις 
επιπτώσεις που θα έχει στην ελληνι-
κή οικονομία η κλιματική αλλαγή, για 
την ανάγκη ενός σύγχρονου ολοκλη-
ρωμένου συστήματος διαχείρισης των 
απορριμμάτων.
Ιδιαίτερα στη Θράκη, τόνισε, πρέπει να 
εκμεταλλευτούμε  τις ενεργειακές πη-
γές, ειδικά κατά τη σημερινή συγκυρία 
της οικονομικής κρίσης, κυρίως τη βι-
ομάζα, για την οποία έχει αναπτυχθεί 
διεθνώς σημαντική τεχνογνωσία τα τε-
λευταία χρόνια

-Κύριε καθηγητά σ’ αυτή την πρω-
τόγνωρη οικονομική κρίση με έντο-
να περιβαλλοντικά και ενεργειακά 
προβλήματα, ποιο είναι το αναπτυ-
ξιακό μοντέλο που θα πρέπει να 
αναζητήσουν οι σύγχρονες κοι-
νωνίες και η επιστημονική κοινό-
τητα;
«Αναμφίβολα ο τομέας της ενέργειας 
επικεντρώνει το ενδιαφέρον ειδικών 
και κοινού αυτή την περίοδο. Η κάλυ-
ψη των ενεργειακών απαιτήσεων των 
σύγχρονων οικονομιών, δομημένων 
σε εποχές όπου η επάρκεια σε ορυκτά 
καύσιμα, η εξοικονόμηση ενέργειας και 
ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν απα-
σχολούσαν ιδιαίτερα τις κοινωνίες, δεν 
είναι δυνατό να συνεχιστεί. Οι σύγχρο-
νες κοινωνίες και η επιστημονική κοινό-
τητα αναζητούν ένα ριζικά διαφορετικό 
αναπτυξιακό μοντέλο με έμφαση στη 
βιώσιμη ανάπτυξη, που θα συνδυάζει 
την ενεργειακή επάρκεια (με απεξάρ-
τηση από τα ορυκτά καύσιμα) με τον 
σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινω-

νική αποδοχή. Προς αυτήν την πορεία, 
ο ρόλος της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της καινοτομίας είναι σημαντικός. 
Εκτός όμως από την ενεργειακή αυ-
τάρκεια, το νέο αναπτυξιακό μοντέλο 
απαιτεί εξωστρέφεια, που να απαντά 
στις σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής 
προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Το 
μοντέλο αυτό πρέπει να είναι βασισμέ-
νο στην ποιότητα, την καινοτομία, τις 
στοχευμένες αγορές, με εκμετάλλευση 
και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημά-
των της χώρας μας.»

Η κρίση ευκαιρία για 
την Ελλάδα

-Πως μπορεί να αντιμετωπίσει η 
χώρα μας αυτή τη νέα πραγματικό-
τητα, που μπορεί να «ποντάρει»;
«Η κρίση αποτελεί ευκαιρία για να επι-
λέξουμε το ρόλο της Ελλάδας στον δι-
εθνή καταμερισμό εργασίας, και για μια 
βελτίωση θα απαιτηθεί στροφή της οι-
κονομίας. Η οικονομική ανάπτυξη πρέ-
πει να είναι βιώσιμη και συνεπώς φιλική 
προς το περιβάλλον. Το ανθρώπινο δυ-
ναμικό καταλαμβάνει σταδιακά τη θέση 
ίσως του πλέον σημαντικού παράγοντα 
για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστι-
κότητα. Το υψηλού επιπέδου επιστημο-
νικό ανθρώπινο δυναμικό της χώρας 
είναι το «κλειδί» του νέου αναπτυξι-
ακού μοντέλου σε συνδυασμό με την 
έρευνα. Βέβαια, δεδομένης της οικονο-
μικής και κοινωνικής κρίσης η Ελλάδα 
εξελίσσεται σταδιακά σε χώρα εξαγω-
γής πτυχιούχων, με αποτέλεσμα να κιν-
δυνεύει να χάσει το βασικό συστατικό 
της ανάπτυξής της. Είναι προφανές 
ότι η διαρροή επιστημονικού δυναμι-
κού θα δυσχεράνει την ανάπτυξη της 
χώρας, εξασθενώντας τις προοπτικές 
ενίσχυσης των αναπτυξιακών της ρυθ-
μών και της ανταγωνιστικότητάς της. 
Υπάρχει όμως και η θετική οπτική του 
συγκεκριμένου ζητήματος: Η διάχυση 

τεχνογνωσίας και νέων επιστημονικών 
πρακτικών μέσω απόκτησης επαγγελ-
ματικής εμπειρίας στο εξωτερικό μπο-
ρεί να αποδώσει τα μέγιστα αντιστρέ-
φοντας το κλίμα. Υπό αυτό το πρίσμα, 
το μεταναστευτικό ρεύμα μηχανικών 
μπορεί να αποτελέσει μοχλό αύξησης 
της ανταγωνιστικότητας, με την προϋ-
πόθεση ότι μεγάλο ποσοστό αυτών θα 
επιστρέψει στη Ελλάδα μόλις η χώρα 
μπει ξανά σε τροχιά ανάπτυξης.» 

Πυρήνας της ανάπτυξης 
η καινοτομία          

-Η λεγόμενη πράσινη τεχνολογία 
πως μπορεί να συμβάλλει στην οι-
κονομική ανάπτυξη;
«Η πράσινη τεχνολογία και η πράσινη 
ενέργεια, αποτελούν βασικές παραμέ-
τρους ενός αειφόρου αναπτυξιακού 
μοντέλου, με την οικονομική ανάπτυξη, 
την κοινωνική συνοχή και την προστα-
σία του περιβάλλοντος να συμβαδίζουν 
αρμονικά. Η εφαρμογή ενός τέτοιου 
μοντέλου, εκ διαμέτρου αντίθετου με 
το αναπτυξιακό μοντέλο που υιοθέτησε 
η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες, μπορεί 
εν δυνάμει να προσελκύσει σημαντικό 
ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις, να 
συμβάλει στην εξωστρέφεια της χώ-
ρας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων 
προϊόντων και υπηρεσιών και αναμφι-
σβήτητα να δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας.»
-Πως πρέπει να σχεδιάζονται σή-
μερα οι χώροι κατοικίας, πρασίνου 
και υποδομών;
«Είναι σημαντικό τόσο οι χώροι κατοικί-
ας, όσο και οι χώροι πρασίνου και υπο-
δομών να σχεδιάζονται με κύριο γνώ-
μονα τη μεγιστοποίηση της αειφορίας 
σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματι-
κού σχεδιασμού και όχι την ελαχιστο-
ποίηση του κόστους κατασκευής όπως 
ορίζει η μέχρι τώρα πρακτική. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, όσον αφορά στις 

κατοικίες, υπάρχει η έντονη τάση σε 
διεθνές επίπεδο για το σχεδιασμό των 
νέων κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη την 
ενεργειακή τους κατανάλωση με απώ-
τερο στόχο την κατασκευή κτιρίων μη-
δενικής εκπομπής διοξειδίου του άν-
θρακα (zero CO2 emissions). H τάση 
αυτή είναι απαραίτητο να συνεχιστεί ή 
ακόμα και να ενισχυθεί περαιτέρω, λαμ-
βάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο 
ζωής του κτιρίου. Επιπρόσθετα, πέρα 
από τα θέματα κατανάλωσης ενέργειας 
στη διάρκεια ζωής του κτιρίου απαιτεί-
ται να συνεξετάζονται και θέματα που 
άπτονται της παραγωγής των δομικών 
υλικών, αλλά και της διαχείρισης του 
κτιρίου στο τέλος της ωφέλιμής του 
ζωής (αποδόμηση, κατεδάφιση κλπ.). 
Αντίστοιχα, όσον αφορά στους χώρους 
πρασίνου και υποδομών, ο σχεδιασμός 
τους θα πρέπει να εστιάζει στην ενίσχυ-
ση της προσαρμοστικότητας για το με-
γαλύτερο ποσοστό τοπικού πληθυσμού 
ώστε η «απόσβεση» της επένδυσης να 
γίνεται στο συντομότερο δυνατό διά-
στημα. Φυσικά, δε θα πρέπει ούτε και 
εδώ να παραγνωρίζεται η περιβαλλο-
ντική συνιστώσα κατά τη φάση του 
σχεδιασμού».
-Στα επιστημονικά σας ενδιαφέ-
ροντα συγκαταλέγεται και η κλι-
ματική αλλαγή. Πιστεύετε ότι η 
κλιματική αλλαγή είναι μύθος ή 
αλήθεια;
«Ένας σημαντικός αριθμός επιστημονι-
κών ερευνών καταδεικνύει ότι η κλιμα-
τική αλλαγή είναι ένα σοβαρό και επεί-
γον ζήτημα. Το κλίμα της γης αλλάζει 
με μεγάλη ταχύτητα και αυτό οφείλε-
ται κυρίως στην αύξηση των αερίων 
του θερμοκηπίου που προκαλούνται 
κατά κύριο λόγο από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Δείκτες, όπως η άνο-
δος της θερμοκρασίας του αέρα πάνω 
από την ξηρά, του αέρα πάνω από τους 
ωκεανούς, η άνοδος των θερμοκρα-
σιών της επιφάνειας της θάλασσας, η 

Συνέντευξη με τον Αλεξανδρουπολίτη καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και 
αντιπρόεδρο του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

Είναι πολλά αυτά 
που θα μπορούσαν 
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να τονωθεί η 

επιχειρηματικότητα 
και να στηριχθεί η 

οικονομική ζωή στη 
Θράκη

Είναι κοινώς 
αποδεκτό ότι κατά 

την παρούσα 
οικονομική 
συγκυρία η 

ελληνική κοινωνία 
χρειάζεται ένα 

Πανεπιστήμιο με 
υψηλό επίπεδο και 

εμπεριστατωμένο 
υπόβαθρο σπουδών.

Η πράσινη 
τεχνολογία και η 

πράσινη ενέργεια, 
αποτελούν βασικές 

παραμέτρους 
ενός αειφόρου 
αναπτυξιακού 
μοντέλου, με 

την οικονομική 
ανάπτυξη, την 

κοινωνική συνοχή 
και την προστασία 
του περιβάλλοντος 

να συμβαδίζουν 
αρμονικά
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άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η 
μείωση των πάγων της Αρκτικής θά-
λασσας, δεν είναι δυνατό να αγνοη-
θούν. Νέες μελέτες δείχνουν ότι με 
πιθανότητα 20% η αύξηση της θερ-
μοκρασίας μπορεί να ξεπεράσει τους 
5 βαθμούς. Ορισμένες επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να ενι-
σχύσουν περαιτέρω την αύξηση της 
θερμοκρασίας με ταυτόχρονη αύξηση 
των εκπομπών των αέριων του θερ-
μοκηπίου, κάτι που σηματοδοτεί ένα 
πραγματικό κίνδυνο με ακόμη πιο ρα-
γδαίες αλλαγές στη θερμοκρασία.»
-Υπάρχουν αλληλεπιδράσεις με-
ταξύ κλιματικής αλλαγής και ρύ-
πανσης;
«Σε διεθνές επίπεδο υπάρχει αξιόλογος 
αριθμός μελετών ο οποίος καταδεικνύ-
ει ότι η κλιματική αλλαγή ενδέχεται να 
επιδράσει αρνητικά στην ποιότητα του 
αέρα και κατ’ επέκταση στην ανθρώπι-
νη υγεία. Ειδικότερα, ως απόρροια της 
κλιματικής αλλαγής αναμένεται αύξηση 
των συγκεντρώσεων φωτοχημικών ρύ-
πων που προκύπτουν από πρωτογενείς 
εκπομπές λόγω ανθρωπογενών δρα-
στηριοτήτων. Ως εκ τούτου καθίσταται 
αναγκαίο να υπάρχει στενή και συνεχής 
παρακολούθηση της εξέλιξης των επι-
δράσεων της κλιματικής αλλαγής στην 
ποιότητα του αέρα στις αστικές περιο-
χές, ώστε να ληφθούν όλα τα απαραί-
τητα μέτρα για την ανάσχεση των εν 
λόγο επιδράσεων και την ανακούφιση 
του αστικού πληθυσμού. Με δεδομέ-
νο ότι τα αέρια του «φαινομένου του 
θερμοκηπίου», όπως το διοξείδιο του 
άνθρακα, το μεθάνιο, οι φθοριωμέ-
νοι υδρογονάνθρακες κ.ά. έχουν την 
ιδιότητα να «παγιδεύουν» θερμότητα, 
με αποτέλεσμα την αύξηση της θερ-
μοκρασίας της γης, δηλαδή την κλι-
ματική αλλαγή, χρειάζονται δράσεις 
μετριασμού των δραστηριοτήτων που 
τα παράγουν. Ως εκ τούτου η χρήση, 
λόγου χάρη, ορυκτών καυσίμων όπως 
λιγνίτης, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, 
με την καύση των οποίων εκλύονται 
μεγάλες ποσότητες αερίων του θερ-
μοκηπίου στην ατμόσφαιρα, πρέπει να 
περιορισθεί και αντ’αυτών να αξιοποι-
ηθούν εναλλακτικά καύσιμα. Σ’αυτά εί-
ναι δυνατόν να περιέχονται προϊόντα 
ανακύκλωσης, λυματολάσπη κ.α. και να 
αξιοποιείται το ενεργειακό τους περιε-
χόμενο προς την κατεύθυνση μετρια-
σμού των εκλυόμενων ποσοτήτων των 
αερίων του θερμοκηπίου».

Οι επιπτώσεις της κλιματικής 
αλλαγής

-Ποιές είναι οι επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής στη χώρα μας στο 
σύνολο της οικονομίας και στο φυ-
σικό περιβάλλον;- Πόσο ευάλω-
τη είναι;
«Οι δυνητικές επιπτώσεις από την αλ-
λαγή του κλίματος στην Ελλάδα εκτεί-
νονται σε πολλούς τομείς. Ειδικότερα, 
στον τόσο σημαντικό για τη χώρα μας 
τουριστικό τομέα μελέτες καταδεικνύ-
ουν ότι η κλιματική αλλαγή θα οξύ-
νει προβλήματα όπως ο εποχικός και 
γεωγραφικός συγκεντρωτισμός και η 
πολύ αργή προσαρμογή στις νέες συν-
θήκες, τόσο από πλευράς της ζήτησης 
όσο και του περιφερειακού ανταγωνι-
σμού. Επιπλέον, η άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας θα πλήξει το σύνολο 
των παράκτιων περιοχών, αγαθών και 
υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει να αγνοή-
σουμε και τη σημαντική της επίπτωση 
στον αγροτικό τομέα. Η κλιματική αλ-
λαγή επηρεάζει τις γεωργικές καλλι-
έργειες και την γεωργική παραγωγή, 
λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, 
της μείωσης των βροχοπτώσεων, της 
αύξησης της συχνότητας των ακραίων 
καιρικών φαινομένων. Όσον αφορά 
στη βιοποικιλότητα, κλιματική αλλαγή 
σημαίνει υποβάθμιση εγχώριων και ει-
σβολές ξενικών ειδών. Η κλιματική αλ-

λαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη 
αναμένεται να επιφέρουν σημαντικές 
επιπτώσεις και στην ανθρώπινη υγεία. 
Στο ως άνω πλαίσιο γίνεται αντιληπτό 
ότι σαφώς δεν μπορούμε να αποσυ-
σχετίσουμε την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας από την κλιματική αλλαγή. 
Ειδικότερα, στην παρούσα οικονομική 
κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει 
η χώρα μας απαιτούνται δράσεις που 
θα αναδεικνύουν τις αρχές και τη φιλο-
σοφία που διέπουν την Βιώσιμη Ανά-
πτυξη. Δράσεις οι οποίες θα κινούνται 
σε περιβαλλοντικά ορθολογικό πλαί-
σιο, οικονομικά βιώσιμες και κοινωνι-
κά αποδεκτές.»
-Πως μπορεί να αξιοποιηθεί η από-
βλητη θερμότητα από ανθρώπινες 
δραστηριότητες;
«Το παράδειγμα που αναφέρετε απο-
τελεί ένα ενδεικτικό τεχνολογικό επί-
τευγμα που καταδεικνύει εμφατικά τον 
τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν η 
καινοτομία να συμβάλει στη βελτίωση 
της καθημερινότητάς μας. Όσον αφορά 
στον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατόν 
να αξιοποιηθεί η ενέργεια που αποδί-
δεται στο περιβάλλον από ανθρώπινες 
δραστηριότητες, αρκεί να εστιάσουμε 
το βλέμμα μας στην αναπτυσσόμενη 
επιστήμη της θερμοηλεκτρικής. Συγκε-
κριμένα, με τη χρήση νανοσωλήνων 
άνθρακα σε ένα νέο θερμοηλεκτρικό 
ύφασμα και συγχρόνως με την αξι-
οποίηση, στην ουσία, της διαφοράς 
ανάμεσα στην εξωτερική θερμοκρασία 
και αυτήν του ανθρώπινου σώματος, η 
θερμότητα του τελευταίου μπορεί να 
μετατραπεί σε ηλεκτρικό ρεύμα.» 

Σύγχρονο ολοκληρωμένο 
σύστημα διαχείρισης 
απορριμμάτων

- Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας 
έχει φέρει αντιμέτωπους με ένα τε-
ράστιο πρόβλημα, τα απορρίμματα. 
Πιστεύετε ότι το μέλλον της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων βρίσκεται 
στην ανακύκλωση;
«Δεν επιδέχεται αμφισβήτησης ότι ένα 
σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα δι-
αχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλή-
των (ΑΣΑ) είναι αναγκαίο να στηρίζε-
ται στη φιλοσοφία της πρόληψης, η 
οποία ακολουθείται από την ανάκτηση 
και μόνο ως ουραγός φιγουράρει η τε-
λική τους διάθεση. Στην Ελλάδα, κάθε 
χρόνο παράγονται κατά μέσο όρο 5550 
τόνοι ΑΣΑ που αντιστοιχούν σε 1,39 kg 
ανά κάτοικο και ημέρα. Σύμφωνα με τα 
ιστορικά δεδομένα, η παραγωγή ΑΣΑ 
στην Ελλάδα παρουσίασε σε διάρκεια 
13 ετών, από το 1991 έως το 2003, 
αύξηση της τάξης του 48,6% (μέση 
ετήσια αύξηση 3,8%), ενώ η ποιοτική 
σύστασή τους μεταβλήθηκε προς την 
κατεύθυνση μείωσης του ποσοστού 
των βιοαποικοδομήσιμων από 51,7% 
το 1987 σε 26,7% το 2003 για τη Θεσ-
σαλονίκη. Από τα παραπάνω ποσοτικά 
στοιχεία γίνεται φανερή η κρισιμότητα 
της κατάστασης και η ανάγκη για την 
άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος 
της διαχείρισης των ΑΣΑ σε εθνικό επί-
πεδο. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια πραγματοποιούνται προσπάθει-
ες για την προώθηση της ανακύκλωσης 
και της επεξεργασίας των ΑΣΑ στη χώ-
ρα μας, ακόμα πάνω από το 90% της 
παραγόμενης ποσότητάς τους καταλή-
γει σε χώρους υγειονομικής ταφής. Σε 
διεθνές επίπεδο, η υγειονομική ταφή 
ανεπεξέργαστων απορριμμάτων έχει 
ήδη αρχίσει να ξεπερνιέται ως ολοκλη-
ρωτική λύση. Για παράδειγμα, στη Γερ-
μανία έχει απαγορευτεί από το 2005, 
ενώ στη Νορβηγία είχε τεθεί παρόμοι-
ος στόχος μέχρι το 2009. Παρόλα αυτά 
σε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων, το οποίο μπορεί 
να συμπεριλαμβάνει ανακύκλωση και 
επεξεργασία των παραγόμενων απο-
βλήτων, είναι αναγκαία η ύπαρξη χώ-

ρων υγειονομικής ταφής, για τη διάθε-
ση των υπολειμμάτων που απομένουν 
(Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμά-
των). Προς την κατεύθυνση της βιώσι-
μης διαχείρισης των ΑΣΑ απαιτείται ολι-
στική προσέγγιση. Στην ως άνω βάση 
εναλλακτική οδό διαχείρισης των ΑΣΑ 
είναι δυνατόν να αποτελέσει η θερμική 
επεξεργασία τους, η οποία δυστυχώς 
έχει δαιμονοποιηθεί στο έπακρο. Στην 
ολιστική προσέγγιση που απαιτείται 
να υιοθετηθεί σε εθνικό επίπεδο, πέ-
ρα από τις θερμικές μεθόδους (όπως 
αποτέφρωση, αεριοποίηση και πυρό-
λυση) θα πρέπει να συμπεριληφθούν 
και οι βιολογικές μέθοδοι (λ.χ. αναε-
ρόβια ζύμωση).»
-Είναι κοινά αποδεκτό ότι ανθρώ-
πινη υγεία και ευημερία εξαρτάται 
από την ποιότητα του περιβάλλο-
ντος. Ποιες είναι οι σύγχρονες τά-
σεις που επικρατούν όσον αφορά 
την ορθή διαχείριση του περιβάλ-
λοντος και την προστασία του από 
λανθασμένες πρακτικές;
«Η αέρια ρύπανση σε συνδυασμό με τη 
συμφόρηση του πληθυσμού σε αστι-
κές περιοχές θεωρείται ως ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα για την 
αειφορία στην Ευρώπη. Το 2007, για 
πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία 
ο αστικός πληθυσμός ξεπέρασε τον 
αγροτικό ως ποσοστό του παγκόσμι-
ου πληθυσμού. Σύμφωνα με τον Ευ-
ρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, 
η έκθεση σε αέρια ρύπανση θεωρείται 
ο περιβαλλοντικός παράγοντας με τη 
μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στην 
ανθρώπινη υγεία και ευθύνεται για το 
μεγαλύτερο μέρος των ασθενειών που 
σχετίζονται με το περιβάλλον. Επιπλέ-
ον, υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η 
κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρε-
άσει αρνητικά τα επίπεδα της αέριας 
ρύπανσης σε όλες τις χωρικές κλίμα-
κες και επομένως και στις αστικές πε-
ριοχές, κυρίως εξαιτίας της επίδρασής 
της στις φυσικοχημικές διαδικασίες που 
κυριαρχούν στη μεταφορά και το χημι-
κό μετασχηματισμό των αέριων ρύπων. 
Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η κυρίαρχη 
τάση που επικρατεί στη διαχείριση του 
περιβάλλοντος ενσωματώνει πρακτικές 
που προάγουν τις αρχές και τη φιλο-
σοφία της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πρα-
κτικές οι οποίες είναι περιβαλλοντικά 
σκόπιμες, οικονομικά βιώσιμες και κοι-
νωνικά αποδεκτές.»
-Τι πανεπιστήμιο έχει ανάγκη σήμε-
ρα η ελληνική κοινωνία; Και πως 
μπορεί να συμβάλλει στην οικονο-
μική και κοινωνική ανάκαμψη της 
χώρας μας;
«Χωρίς αμφιβολία, η ανώτατη εκπαί-
δευση έχει διαχρονικά συνεισφέρει ου-
σιαστικά στην επιστημονική, τεχνική και 
οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας. 
Ως εκ τούτου είναι κοινώς αποδεκτό 
ότι κατά την παρούσα οικονομική συ-
γκυρία η ελληνική κοινωνία χρειάζε-
ται ένα Πανεπιστήμιο με υψηλό επί-
πεδο και εμπεριστατωμένο υπόβαθρο 
σπουδών.»

Φοιτητικοκεντρικό 
Πανεπιστήμιο

-Τι είναι το Διεθνές Πανεπιστήμιο 
της Ελλάδας, του οποίου είστε 
αντιπρόεδρος, τι στόχους έχει;
«Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλά-
δος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε βάσει του ν. 
3391/2005 με αποστολή να παρέχει 
ανωτάτη εκπαίδευση ιδίως σε αλλο-
δαπούς. Η διδασκαλία των μαθημά-
των των προγραμμάτων γίνεται απο-
κλειστικά στην αγγλική γλώσσα έναντι 
διδάκτρων. Ο στρατηγικός στόχος που 
ετέθη από την πρώτη στιγμή αφο-
ρούσε στην δημιουργία αριστείας σε 
ένα φοιτητικοκεντρικό Πανεπιστήμιο 
το οποίο θα επιστρατεύσει όλες του 
τις δυνάμεις – διδακτικές και διοικη-
τικές – στη διαδικασία παροχής υψί-

στου επιπέδου παιδείας στηριγμένης 
στη διαρκή ανταγωνιστική και αρίστη 
ακαδημαϊκή έρευνα. Το Διεθνές Πα-
νεπιστήμιο μέσω της πραγματοποίη-
σης αυτού του στόχου επιδιώκει να 
συνεισφέρει στην οικονομική, πολιτι-
στική και τεχνολογική ανάπτυξη της 
ευρύτερης κοινωνίας με την οποία από 
τις πρώτες στιγμές της ιδρύσεώς του 
προσπάθησε να συνδεθεί. Η πολυε-
θνική ακαδημαϊκή κοινότητα που έχει 
δημιουργηθεί σταδιακά το καθιερώνει 
ως το πρώτο δημόσιο διεθνές Ανώτα-
το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα στην Ελλάδα. 
Στο Διεθνές Πανεπιστήμιο λειτουργούν 
τρεις Σχολές: η Σχολή Οικονομίας και 
Διοίκησης που προσφέρει τα εξής με-
ταπτυχιακά προγράμματα σπουδών: 
Executive MBA, MSc in Management, 
MSc in Banking & Finance, MSc in 
Sustainable Development, MSc 
in Strategic Product Design, LLM 
in Transnational and European 
Commercial Law and Alternative 
Dispute Resolution, η Σχολή Ανθρω-
πιστικών Επιστημών που προσφέρει 
τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπου-
δών: MA in Black Sea Cultural Studies 
και MA in Art, Law and Economy και 
η Σχολή Επιστημών Τεχνολογίας που 
προσφέρει δύο μεταπτυχιακά προγράμ-
ματα σπουδών: MSc in Information and 
Communication Technology Systems 
και MSc in Energy Systems. Η λειτουρ-
γία και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 
ουσιαστικά καλύπτεται από πόρους του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση & Δια Βίου Μάθηση», Πράξη 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους 
και θα διατηρηθεί μέχρι το Δεκέμβριο 
του 2015. Στόχος είναι τον Ιανουάριο 
του 2016 το ΔΙΠΑΕ να είναι ένα κατ’ 
εξοχήν αυτοχρηματοδοτούμενο Πανε-
πιστήμιο με κύριο στήριγμα τα εισπρατ-
τόμενα δίδακτρα» 
-Τι εικόνες, μνήμες διατηρείτε από 
την Αλεξανδρούπολη;
«Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, 
είχα όμως αρκετές φορές την ευκαιρία 
να βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη στα 
παιδικά μου χρόνια. Έτσι αποκόμισα 
πολλά βιώματα που παραμένουν άσβε-
στα μέσα μου, με αποτέλεσμα ακόμα 
και σήμερα να αισθάνομαι ένα σκίρ-
τημα όταν με κάποια ευκαιρία επισκέ-
πτομαι τη Θράκη και ειδικά την Αλε-
ξανδρούπολη.»  
-Έχετε εδώ δεσμούς, συγγενείς, 
φίλους;
«Ασφαλώς, ιδιαίτερα τους εξαδέλφους 
μου των οικογενειών Παπαθανασίου 
και Βασιλειάδη.»  
-Από την επιστημονική σας θέση τι 
θα μπορούσατε να προσφέρετε για 
την Αλεξανδρούπολη;
«Είναι πράγματι πολλά αυτά που θα 
μπορούσαν να γίνουν για να τονωθεί 
η επιχειρηματικότητα και να στηριχθεί 
η οικονομική ζωή στη Θράκη. Η χώρα 
μας είναι ιδιαίτερα προικισμένη με ήλιο 
και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, και αυτές δεν έχουν αξιοποιηθεί όσο 
θα μπορούσαν μέχρι σήμερα. Υπάρχουν 
δυνατότητες στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα 
στη Θράκη, να εκμεταλλευτούμε πολύ 
περισσότερο αυτές τις ενεργειακές πη-
γές, ειδικά κατά τη σημερινή συγκυρία 
της οικονομικής κρίσης. Σκέπτομαι ιδι-
αίτερα τη βιομάζα, για την οποία έχει 
αναπτυχθεί διεθνώς σημαντική τεχνο-
γνωσία τα τελευταία χρόνια.»

Ο Νικόλαος Μουσιόπουλος γεννή-
θηκε στην Αθήνα το 1956. Μητέρα 
του ήταν η Θρακιώτισσα ιστορικός 
και λαογράφος Καλλιόπη Παπα-
θανάση-Μουσιοπούλου, εγγονή 
του Χαρισίου Βαμβακά.Σπούδασε 
Μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο 
της Καρλσρούης, όπου και απέκτη-
σε τον διδακτορικό του τίτλο. Με-
τά την αναγόρευσή του σε Υφη-
γητή στην Τεχνική Θερμοδυναμική 
το 1988 διορίστηκε Καθηγητής 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Από 
το 1990 είναι και Διευθυντής του 
Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμό-
τητας και Περιβαλλοντικής Μη-
χανικής του Α.Π.Θ. Είναι επίσης 
Επίτιμος Καθηγητής στην Σχολή 
Μηχανολόγων Μηχανικών του Τε-
χνολογικού Ινστιτούτου της Καρ-
λσρούης (πρώην Πανεπιστήμιο 
της Καρλσρούης). Κατά τις χρο-
νικές περιόδους 1997-1999 και 
2003-2007 διετέλεσε Πρόεδρος 
του Τμήματος Μηχανολόγων Μη-
χανικών του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστήμιου. Από τον Σεπτέμβριο 
του 2006 έως τον Αύγουστο του 
2010 ήταν Κοσμήτορας της Πο-
λυτεχνικής Σχολής. Τον Οκτώβριο 
του 2010 διορίστηκε Αντιπρόε-
δρος της Διοικούσας Επιτροπής 
του Διεθνούς Πανεπιστημίου της 
Ελλάδος και Κοσμήτορας της Σχο-
λής Οικονομίας και Διοίκησης. Από 
το 2002 είναι μέλος της Γερμανι-
κής Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών 
Leopoldina. Την ίδια χρονιά του 
απονεμήθηκε το παράσημο του 
Σταυρού της Αξίας της Ομοσπονδι-
ακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 
Το 2012 η Royal Society της Αγ-
γλίας τον τοποθέτησε στη Συντα-
κτική Επιτροπή των Philosophical 
Transactions A, του μακροβιότε-
ρου επιστημονικού περιοδικού 
στον κόσμο. Έχει λάβει διάφορες 
διακρίσεις και βραβεία, ανάμεσα 
στα οποία και το Βραβείο Heinrich 
Hertz το 1990. Είναι συγγραφέας 
περισσότερων από 400 επιστημο-
νικών δημοσιεύσεων, στις οποίες 
περιλαμβάνονται πάνω από 100 
εργασίες σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά με σύστημα κριτών και 
26 βιβλία. Το ερευνητικό του έρ-
γο αφορά σε διάφορα θέματα στα 
πεδία της ενέργειας και του περι-
βάλλοντος. Τα τελευταία είκοσι 
χρόνια  συμμετείχε σε πολυάριθμα 
ανταγωνιστικά προγράμματα, κυ-
ρίως χρηματοδοτούμενα από την 
Ευρωπαϊκή Επι τρο πή, με συνολικό 
προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 
20 εκατ. €. Επιπλέον, για πάνω από 
15 χρόνια  υπήρξε συντονιστής σε 
διάφορες δραστηριότητες του Θε-
ματικού Κέντρου Ατμόσφαιρας και 
Κλιματικής Αλλαγής του Ευρωπα-
ϊκού Οργανισμού Περιβάλ λο ντος. 
Κατά την ίδια περίοδο, πήρε μέρος 
σε διάφορες μελέτες περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων, κυρίως σχε-
τιζόμενες με την αέρια ρύπανση. 
Έχει διατελέσει σύμβουλος δια-
φόρων Ελλήνων Υπουργών και 
έχει εκπρο σω πήσει την Ελλάδα 
σε πολυάριθμες επιτροπές και φο-
ρείς. Επί του παρόντος είναι Εθνι-
κός Εκπρόσωπος στο ειδικό πρό-
γραμμα «Περιφέρειες Γνώσης και 
Ερευνητικό Δυναμικό» του 7ου 
Προγράμματος Πλαισίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και Τακτικό μέ-
λος του Τομεακού Επιστημονικού 
Συμβουλίου Επιστημών Μηχανι-
κού του Ε.Σ.Ε.Τ.
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