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ΓΕΝΙΚΑ 

Με τον τίτλο Οι επιστημονικές προκλήσεις του 21ου αιώνα θελήσαμε να προσδιορίσουμε 

σημαντικά θέματα του αιώνα μας που απαιτούν επιστημονική προσέγγιση για να 

επιλυθούν ή να υλοποιηθούν. Υπάρχει μια μεγάλη πληθώρα θεμάτων ή προβλημάτων που 

καλείται η ανθρωπότητα να επιλύσει και έτσι εμείς διαλέξαμε μερικά από αυτά, για να τα 

προσεγγίσουμε. 

ΣΤΟΧΟΙ 

- Καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 
- Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος. 
- Συμμετοχή σε εθελοντικές ομάδες για υποστήριξη των πληγέντων. 
-  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών (ενεργοί πολίτες). 

     - Να αποκτήσουν δεξιότητες επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, με συλλογική λήψη  
        αποφάσεων.    
    -Να βελτιώσουν  την παρατηρητικότητα και την οξυδέρκειά τους. 
 
 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν μικτή. Ακολουθήθηκε η μέθοδος project για την 
επιλογή των θεμάτων και στη συνέχεια έγιναν παρουσιάσεις από τους μαθητές. 
 
 
 
 
 
 
  



 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ : 

 Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για  την θεματολογία του προγράμματος, αφού 

είχαν συμμετάσχει ενεργά στον προσδιορισμό του, κατά την διάρκεια τόσο των δικών τους 

αναζητήσεων/ερευνών όσο και της παραδοσιακής μετωπικής διδασκαλίας. Σε αυτό 

συνεισέφερε σε μεγάλο βαθμό η ποικιλία των  θεμάτων. Κάποια θέματα είχαν ιδιαίτερη 

δυσκολία από επιστημονικής πλευράς. Αυτό όμως δεν μείωσε το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Αν και οι θεματικές ενότητες που αρχικά σχεδιάστηκε να ερευνηθούν ήταν διπλάσιες, 

τελικά ασχοληθήκαμε με τις μισές. 

Επισκεφτείτε και την σελίδα του σχολείου μας για μια περιήγηση στο υλικό που 

επεξεργαστήκαμε http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr ή την ιστοσελίδα http://pantou.mysch.gr 

Ακολουθούν παρουσιάσεις που έγιναν από την περιβαλλοντική ομάδα. 

1
ο
ς 

Μ
Η
Ν
Α
Σ Τρόφιμα για τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό του κόσμου 

   

2
ο
ς 
Μ
Η
Ν
Α
Σ

 Καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
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 Κβαντικοί υπολογιστές και Πληροφορική νέφους 

Επίσκεψη σε Ι.Τ.Ε 
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Κλωνοποίηση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ανατρέχοντας σε ντοκουμέντα παλαιότερων σεισμικών καταστροφών 
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Ασύρματη Μετάδοση ενέργειας  

Παρουσίαση αποτελεσμάτων στον σχολικό απολογισμό 

Παρουσίαση στις εκδηλώσεις του Γραφείου Σχολικών δραστηριοτήτων 

http://gym-peir-irakl.ira.sch.gr/
http://pantou.mysch.gr/


Ταβερναράκης Νίκος-Φραϊδάκης Παντελής

9/5/2016 1ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Η πρώτη περίπτωση «κλωνοποίησης» αποδίδεται στον Χανς Άντολφ Έντουαρντ Ντρις (1867- 1941), Γερμανό βιολόγο και φιλόσοφο ο οποίος ασχολήθηκε με την κλωνοποίηση αχινών. Ο Ντρις διαχώρισε εμβρυϊκά κύτταρα, ανακαλύπτοντας πως τα κύτταρα εξελίσσονταν σε πλήρεις, ολοκληρωμένους αχινούς (δεκαετία του 1880).(δεκαετία του 1880).
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Το 1952, οι Ρόμπερτ Μπριγκς και Τόμας Κινγκ κλωνοποίησανγυρίνους, χρησιμοποιώντας μία μέθοδο μεταφοράς πυρήνα κυττάρου
Ακολούθησε η «Μάσα», ένα ποντίκι το οποίο κλωνοποιήθηκε το 1986 από Σοβιετικούς επιστήμονες- ωστόσο, επρόκειτο για κλωνοποίηση από εμβρυϊκό, όχι ενήλικο κύτταρο όπως στην κλωνοποίηση από εμβρυϊκό, όχι ενήλικο κύτταρο όπως στην περίπτωση της Ντόλι, δέκα χρόνια αργότερα.
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Ιστορία της κλωνοποίησης 2
 Δεκαπέντε χρόνια πριν, στις 15 Ιουλίου 1996, γεννήθηκε η διάσημη προβατίνα «Ντόλι» -αποτέλεσμα επιτυχημένης διαδικασίας κλωνοποίησης. Η Ντόλικλωνοποιήθηκε μέσω της διαδικασίας μεταφοράς πυρήνα από ζωντανά ενήλικα κύτταρα, από τους ΊανΓουΐλμουτ, Κιθ Κάμπελ και τους συναδέλφους τους στο Γουΐλμουτ, Κιθ Κάμπελ και τους συναδέλφους τους στο ινστιτούτο Ρόσλιν, κοντά στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Το πιο διάσημο πρόβατο του κόσμο πέθανε το 2003, σε ηλικία έξι ετών.
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Ιστορία της κλωνοποίησης 2
 Επίσης το 2000, η Ομπρέτα (αγρινό- είδος αγρίου προβάτου) αποτέλεσε την πρώτη περίπτωση κλωνοποίησης ζώου που ανήκε σε είδος υπό εξαφάνιση. Στο πρόγραμμα συνεργάστηκαν το ινστιτούτο Ρόσλινκαι το πανεπιστήμιο Τεράμο (Ιταλία).
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Ιστορία της κλωνοποίησης 3
 Το 2001 γεννήθηκε η CC (CopyCat ή CarbonCopy), μία οικόσιτη γάτα. Το πρόγραμμα που οδήγησε στη γέννησή της ήταν του Κολλεγίου Κτηνιατρικής του Texas A&M University, υπό την επίβλεψη του δρος Μαρκ Γουεστχιούζιν, σε συνεργασία με τον δρα Ταεγιούνγκ Σιν.
 Η Προμήθεια (2003) ήταν το πρώτο κλωνοποιημένο άλογο,  Η Προμήθεια (2003) ήταν το πρώτο κλωνοποιημένο άλογο, και αποτέλεσε πρόγραμμα του Ινστιτούτου Αναπαραγωγικής Τεχνολογίας .
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Ιστορία της κλωνοποίησης 3
 Το επόμενο κεφάλαιο της κλωνοποίησης ήταν ο Τρακρ, ένας γερμανικός ποιμενικός, που μαζί με το «αφεντικό του», τον Καναδό αστυνομικό Τζέημς Σύμινγκτον, ανακάλυψε τον τελευταίο επιζώντα των τρομοκρατικών επιθέσεων της 9/11.
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Για πρώτη φορά ανθρώπινο κλωνοποιημένο έμβρυο
 Τα πρώτα ανθρώπινα εμβρυικά βλαστοκύτταρα τα οποία δημιουργήθηκαν με κλωνοποίηση στο εργαστήριο είναι γεγονός. Βρετανοί επιστήμονες, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο που γέννησε το πρώτο κλωνοποιημένο ζώο στον κόσμο, το πρόβατο Ντόλι, κατάφεραν μετά από 15 χρόνια και πρόβατο Ντόλι, κατάφεραν μετά από 15 χρόνια και αλλεπάλληλες αποτυχίες να κλωνοποιήσουν τέτοια βλαστοκύτταρα. 
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Για πρώτη φορά ανθρώπινο κλωνοποιημένο έμβρυο
 Οι ερευνητές του πανεπιστημίου του Όρεγκον, σύμφωνα με το "Nature", κατάφεραν να αναπτύξουν το κλωνοποιημένοανθρώπινο έμβρυο μέχρι το στάδιο της βλαστοκύστης(περίπου 150 κύτταρα, ενώ μέχρι τώρα δεν είχε ποτέ ξεπεραστεί το στάδιο των 12 κυττάρων). Το στάδιο αυτό ξεπεραστεί το στάδιο των 12 κυττάρων). Το στάδιο αυτό θεωρείται επαρκές για να αποτελέσει πηγή βλαστικών κυττάρων.
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Ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας 

Μη ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 
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    Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

χαρακτηρίζονται οι πηγές οι οποίες δεν 

αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται 

εξαιρετικά αργά για τα ανθρώπινα μέτρα 

από φυσικές διαδικασίες: 

 Άνθρακας 

 Πετρέλαιο 

 Φυσικό αέριο 

 (Γενικά ορυκτά καύσιμα) 
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    Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

έχουν οριστεί οι ενεργειακές πηγές, οι 

οποίες υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό 

περιβάλλον και σε αυτές συνήθως 

συγκαταλέγονται: 

 ο ήλιος - ηλιακή ενέργεια 

 Άνεμος - Αιολική ενέργεια 

 η γεωθερμία - γεωθερμική ενέργεια 

 η βιομάζα 

 οι θάλασσες 

 Αιολική ενέργεια 
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 Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το 

σύνολο των διαφόρων μορφών 

ενέργειας που προέρχονται από τον Ήλιο. 

Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η 

θερμότητα καθώς και διάφορες 

ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας. 
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 Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια 

ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια 

της Γης που διαρρέει από το θερμό 

εσωτερικό του πλανήτη προς την 

επιφάνεια. 
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 Με τον όρο βιομάζα αποκαλείται 

οποιοδήποτε υλικό που παράγεται από 

ζωντανούς οργανισμούς (όπως είναι το 

ξύλο και άλλα προϊόντα του δάσους, 

υπολείμματα καλλιεργειών, κτηνοτροφικά 

απόβλητα, απόβλητα βιομηχανιών 

τροφίμων κ.λπ.) και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή 

ενέργειας. Το καύσιμο βιομάζας είναι 

γνωστό στην Ελλάδα κι ως πέλετ. 
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 Είναι η αξιοποίηση της ενέργειας από το 

θαλάσσιο κυματισμό (ή παλίρροια) και 

μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 

παραγωγή ενέργειας παρ’ όλο που δεν 

είναι τόσο ευρέως διαδεδομένη. 
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 Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια 

που παράγεται από την εκμετάλλευση του 

πνέοντος ανέμου. Η ενέργεια αυτή 

χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" 

και περιλαμβάνεται στις "καθαρές" πηγές, 

όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές 

ενέργειας που δεν εκπέμπουν ή δεν 

προκαλούν ρύπους.  
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 Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η 

ενέργεια η οποία στηρίζεται στην 

εκμετάλλευση και τη μετατροπή της 

δυναμικής ενέργειας του νερού των 

λιμνών και της κινητικής ενέργειας του 

νερού των ποταμών σε ηλεκτρική 

ενέργεια. 
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 Οι ΑΠΕ πρακτικά είναι ανεξάντλητες, η 

χρήση τους δεν ρυπαίνει το περιβάλλον 

ενώ η αξιοποίησή τους περιορίζεται 

μόνον από την ανάπτυξη αξιόπιστων και 

οικονομικά αποδεκτών τεχνολογιών που 

θα έχουν σαν σκοπό την δέσμευση του 

δυναμικού τους. 
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 Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των 

τεχνολογιών αυτών εμφανίσθηκε αρχικά 

μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 

1974 και παγιώθηκε μετά τη 

συνειδητοποίηση των παγκόσμιων 

σοβαρών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων την τελευταία δεκαετία. 
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 Για πολλές χώρες, οι ΑΠΕ αποτελούν μια 

εγχώρια πηγή ενέργειας με ευνοϊκές 

προοπτικές συνεισφοράς στο ενεργειακό 

τους ισοζύγιο, συμβάλλοντας στη μείωση 

της εξάρτησης από το ακριβό 

εισαγόμενο πετρέλαιο και στην ενίσχυση 

της ασφάλειας του ενεργειακού τους 

εφοδιασμού. 
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Πετρέλαιο 34% 

Άνθρακας 24% 

Φυσικό αέριο 21% 

Βιομάζα 11% 

Πυρηνικά 7% 

Υδροηλεκτρικά 2% 

Υπόλοιπα 1% 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 
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ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

Μάνος Σπυριδάκης, Παντελής 
Φραϊδάκης 
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Η σημασία του κβάντου 

• Ο όρος κβάντο αναφέρεται σε μια αδιάστατη 
μονάδα ποσότητας.  

• Με άλλα λόγια ο όρος κβάντο αναφέρεται σε 
διακριτές μονάδες που χαρακτηρίζουν 
συγκεκριμένες φυσικές ποσότητες. Για παράδειγμα 
ένα κβάντο φωτός είναι μία μονάδα φωτός. 
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Σημαντικά φαινόμενα που εξηγεί η 
κβαντική μηχανική  

• Την κβάντωση πολλών φυσικών ποσοτήτων, όπως 
για παράδειγμα την κίνηση του ηλεκτρονίου μόνο 
σε συγκεκριμένες ενεργειακές τροχιές σε ένα 
άτομο. 

• Την εκδήλωση, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
κυματικής συμπεριφοράς από σωματίδια ύλης, 
κυρίως ηλεκτρόνια. 
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Σημαντικά φαινόμενα που εξηγεί η 
κβαντική μηχανική 

• Τον κβαντικό εναγκαλισμό-διεμπλοκή, που 
σχετίζεται με την περιγραφή της κατάστασης 
ενός συστήματος από επαλληλία 
καταστάσεων. 

• Το φαινόμενο σήραγγας, χάρη στο οποίο 
σωματίδια μπορούν να υπερπηδήσουν 
φράγματα δυναμικού και να βρεθούν σε 
περιοχές του χώρου απαγορευμένες από την 
κλασική μηχανική. 
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Κβαντικοί Υπολογιστές  
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Κβαντική διεμπλοκή-Μεταφορά 
πληροφοριών   

• Η κβαντική διεμπλοκή είναι το φαινόμενο κατά το οποίο, 
δύο σωματίδια που δημιουργούνται μαζί (για παράδειγμα 
δύο ηλεκτρόνια) μένουν σε κατάσταση διεμπλοκής μεταξύ 
τους, ασχέτως του χώρου που μεσολαβεί πλέον από το ένα 
στο άλλο. Αν στείλουμε το ένα από τα δύο στο άλλο άκρο 
του σύμπαντος και κάνουμε κάτι σε οποιοδήποτε από τα 
δύο, το άλλο αντιδρά ακαριαία.  

• Έτσι, είτε πρέπει να δεχτούμε πως η πληροφορία μπορεί να 
ταξιδέψει με άπειρη ταχύτητα είτε πως στην 
πραγματικότητα τα δύο αντικείμενα βρίσκονται ακόμα σε 
«επαφή». 
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Κβαντική διεμπλοκή -σύζευξη2  

• Αυτό μπορεί η επαφή μπορεί να εξηγηθεί ως 
εξής:  για κάθε ηλεκτρόνια που δημιουργούνται 
σαν «ζεύγος» υπάρχει κομμάτι των δύο το οποίο 
κινείται σε διαφορετικά χωροχρονικά πλαίσια και 
δεν επηρεάζεται από το χρόνο και το χώρο. 
Ουσιαστικά δημιουργείται μία στρέβλωση στο 
χωροχρόνο λόγω αυτής της διεμπλοκής.  
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Κβαντική μεταφορά δεδομένων   

• Προφανώς μία τέτοια στιγμιαία αλλαγή 
κατάστασης είναι κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για 
την μεταφορά δεδομένων.  

•  Άρα με την κατάλληλη τεχνολογία θα 
μπορούσε να αξιοποιηθεί σε έναν 
υπολογιστή!  
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Τεχνολογική ανάπτυξη  

• Η εφαρμογή κβαντικών δεδομένων σε πρακτικό 
επίπεδο είναι σε πολύ πρώιμα στάδια μιας και η 
τεχνολογία σε αυτόν το τομέα δεν είναι 
ανεπτυγμένη. 

• Προς το παρόν γνωρίζουμε ότι η στοιχειώδης 
μονάδα μέτρησης σε έναν τέτοιο υπολογιστή 
είναι το qubit. Για να γίνει κατανοητή η διαφορά 
μεταξύ qubit και bit: για 500qubit  θα χρειαζόταν 
να αποθηκευτούν 2500 τιμές (ένα terabyte 
πληροφορίας μπορεί να αποθηκεύσει 243 τιμές). 
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Qubit 

• Ένα qubit μπορεί να αναπαραστήσει την τιμή  0 ή 1 και 
οποιαδήποτε υπέρθεση αυτών. 

• Για παράδειγμα ένας κλασικός υπολογιστής που 
λειτουργεί πάνω σε έναν καταχωρητή με 3 bits. Αν 
είναι κβαντικός υπολογιστής, υπάρχει πιθανότητα να 
βρίσκεται σε μια από μια πληθώρα καταστάσεων. 
Μπορούμε να περιγράψουμε αυτή την κατάσταση με 
οκτώ μη αρνητικούς αριθμούς A,B,C,D,E,F,G,H  
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• Κάθε κλασικός καταχωρητής αποτελείται από 
τρία ψηφία και μπορεί να αποθηκεύσει σε 
μια δεδομένη χρονική στιγμή μόνο έναν από 
τους οκτώ διαφορετικούς 
αριθμούς/συνδυασμούς των ψηφίων 
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• . Ένας κβαντικός καταχωρητής που αποτελείται 
από τρία qubits μπορεί να αποθηκεύσει σε μια 
δεδομένη χρονική στιγμή και τους οκτώ αριθμούς 
σε κβαντική υπέρθεση. 
Μόλις ο καταχωρητής παρασκευαστεί σε μια 
υπέρθεση διαφορετικών αριθμών μπορεί κανείς 
να εκτελέσει εργασίες σε όλους μαζί. 
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• Έτσι, οι κβαντικοί υπολογιστές μπορούν να 
εκτελέσουν πολλούς διαφορετικούς 
υπολογισμούς παράλληλα: ένα σύστημα με 
Ν qubits μπορεί να εκτελέσει 2Ν υπολογισμούς 
με τη μία! Αυτό έχει επιπτώσεις στο χρόνο 
εκτέλεσης και στον χώρο της μνήμης που 
απαιτείται κατά τη διαδικασία υπολογισμού και 
προσδιορίζει την αποτελεσματικότητα των 
αλγορίθμων. 
 

9/5/2016 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 15 



Η ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ   

• Οι κβαντικοί υπολογιστές θα μπορούν να 
μεταδίδουν πληροφορίες και να τις επεξεργάζονται 
απίστευτα γρήγορα. 

• Θα μπορεί να αποθηκευτεί μεγαλύτερος όγκος 
πληροφοριών σε μικρότερο χώρο και με μικρότερες 
απώλειες ενέργειας. 

• Το να πέσει θύμα χάκερ χρήστης κβαντικού 
υπολογιστή είναι με τα σημερινά δεδομένα 
αδύνατο. 
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ΤΕΛΟΣ; 
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ΚΒΑΝΤΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ  

Μάνος Σπυριδάκης, Παντελής 
Φραϊδάκης 
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Ασύρματη Μετάδοση ενέργειας  

 

 

Ιάπωνες ερευνητές κατόρθωσαν να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια με ασύρματο τρόπο, μέσω 

του αέρα, καθιστώντας περιττά τα καλώδια. 

 

Αν και η απόσταση ήταν μικρή (55 μέτρα) και η ισχύς του ρεύματος επίσης μικρή (1,8 κιλοβάτ), 

πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα, που ανοίγει μεγάλες δυνατότητες για το μέλλον, μεταξύ 

άλλων την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας για την παραγωγή ηλεκτρισμού στο διάστημα 

και την ασύρματη μετάδοσή της στη Γη. 

 

Οι επιστήμονες της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Εξερεύνησης του Διαστήματος (JAXA), σύμφωνα με 

το Γαλλικό Πρακτορείο, χρησιμοποίησαν μικροκύματα για να κάνουν, από ένα πομπό σε ένα 

δέκτη, μετάδοση ρεύματος αρκετού για να ζεστάνει μια κατσαρόλα. 

 

«Είναι η πρώτη φορά που κάποιος κατάφερε να στείλει σχεδόν δύο κιλοβάτ ηλεκτρικής ενέργειας 

μέσω μικροκυμάτων σε ένα μικρό στόχο, χρησιμοποιώντας μια συσκευή ελέγχου μεγάλης 

κατευθυντικότητας», δήλωσε εκπρόσωπος της JAXA, η οποία εδώ και χρόνια εργάζεται για τη 

δημιουργία διαστημικών σταθμών παραγωγής ρεύματος. 

 

Η διαστημική παραγωγή ηλεκτρισμού έχει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την παραγωγή στη 

Γη, κυρίως ότι είναι πάντα διαθέσιμη, ανεξαρτήτως καιρού ή ώρας. Αν και οι δορυφόροι, καθώς 

και ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός χρησιμοποιούν την ηλιακή ενέργεια, την οποία μετατρέπουν 

σε ηλεκτρική για τις ανάγκες τους, η ασύρματη μετάδοση αυτού του ρεύματος στη Γη, ώστε να το 

χρησιμοποιούν ευρέως οι άνθρωποι, παραμένει επιστημονική φαντασία. 

 

Όμως οι Ιάπωνες επιστήμονες επιμένουν πως είναι θέμα χρόνου κάτι τέτοιο να γίνει εφικτό. Η 

JAXA οραματίζεται ένα δίκτυο δορυφόρων με ηλιακούς συλλέκτες και αντένες, σε ύψος περίπου 

36.000 χλιομέτρων από την επιφάνεια του πλανήτη μας, που θα συλλέγουν το φως του Ήλιου, θα 

το μετατρέπουν σε ρεύμα και τελικά θα το «διακτινίζουν» στο έδαφος. 

 

Όμως, όπως είπε ο εκπρόσωπος της JAXA, μπορεί να περάσουν δεκαετίες, έως ότου υπάρξει 



πρακτική εφαρμογή της φιλόδοξης τεχνολογίας. Εκτίμησε ότι αυτό, στην καλύτερη περίπτωση, 

θα συμβεί στη δεκαετία του 2040. 

 

Αν και η όλη ιδέα είχε ξεπηδήσει στους επιστημονικούς κύκλους των ΗΠΑ στη δεκαετία του ’60, 

ήταν η Ιαπωνία αυτή που πήρε ζεστά το ζήτημα, επειδή η νησιωτική χώρα εξαρτάται σε 

ανησυχητικό βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών, με συνέπεια να 

προσπαθεί εναγωνίως να αποκτήσει ενεργειακή αυτάρκεια - έστω και εξ ουρανού. Το σοβαρό 

πυρηνικό ατύχημα της Φουκουσίμα το 2011 έκανε την ανάγκη ακόμη πιο επείγουσα, καθώς 

έδειξε ότι η πυρηνική ενέργεια, στην οποία είχε «ποντάρει» η χώρα, δεν έχει αμελητέους 

κινδύνους. 

Πηγή : www.protothema.gr 

 

http://www.protothema.gr/

