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1 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΜΑΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 

1.1 ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ  

 

Η γεωργία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γεωργικές μεθόδους. 

Ανάλογα με το μέγεθος της φάρμας, την εστίαση και την 

αποδοτικότητά της, οι αγρότες χρησιμοποιούν διαφορετικές 

μεθόδους και εργαλεία για καλλιέργεια. Ο κύριος στόχος του 

οργώματος είναι, φυσικά, η προετοιμασία των βέλτιστων εδαφικών 

συνθηκών για την ανάπτυξη των καλλιεργειών και στη συνέχεια η 

διατήρησή τους κατά τη διάρκεια της περιόδου βλάστησης1. Ο στόχος 

αυτός επιτυγχάνεται ανάλογα με τη μέθοδο ή το σύστημα του 

οργώματος.  

Παρόλο που το όργωμα έχει πολλά πλεονεκτήματα, μπορεί να έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις στις συνθήκες και τα αποτελέσματα 

παραγωγής, καθώς και στο περιβάλλον. Τα εργαλεία και τα 

μηχανήματα οργώματος παρεμβαίνουν στο έδαφος και επηρεάζουν 

τα στοιχεία και τις ιδιότητες του εδάφους. Τα αδρανή εδάφη, η δομή, 

οι ιδιότητες του νερού και του αέρα υπόκεινται σε σημαντική πίεση. 

Το όργωμα και η επέμβαση στο επιφανειακό έδαφος έχουν ιδιαίτερα 

ισχυρό αντίκτυπο2. Η βαθιά χαλάρωση του εδάφους μαζί με την 

ανάμειξη εισάγουν επίσης σημαντικές ποσότητες αέρα στο έδαφος 

και μειώνουν τη συσσώρευση φυτικού υλικού στην επιφάνεια του 

εδάφους. Κατά τη διάρκεια της οργώματος, αλλάζουν γρήγορα και 

σημαντικά οι ιδιότητες του εδάφους που είναι χαρακτηριστικές της 

 
1 Jaskulski, D., Jaskulska, I. (2016) Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce 
rolniczej. CDR  
w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. 
2 Ibidem. 
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«φυσικής» του κατάστασης. Ωστόσο, εάν το όργωμα είναι πολύ 

εντατικό και διεξάγεται σε δυσμενείς συνθήκες, μπορεί να οδηγήσει 

σε υποβάθμιση του εδάφους και ρύπανση του νερού και του αέρα. 

Επομένως, το όργωμα στη σύγχρονη αγροτεχνική καλλιέργεια φυτών, 

θα πρέπει να εφαρμόζεται ορθολογικά, λαμβάνοντας υπόψη τους 

οικονομικούς λόγους - τον αντίκτυπο του οργώματος στις 

οργανωτικές και παραγωγικές συνθήκες - και τους περιβαλλοντικούς 

λόγους - τον αντίκτυπο στις ιδιότητες του εδάφους, τη διάβρωση και 

τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου3
. 

 

1.2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  

Η έρευνα και η πρακτική εμπειρία μέχρι σήμερα δείχνουν ότι τα 

φυτά αποδίδουν το ίδιο, τόσο όταν οργώνονται όσο και όταν 

εφαρμόζεται το σύστημα μειωμένου οργώματος. Αυτό το σύστημα 

είναι λιγότερο απαιτητικό και εξοικονομεί χρόνο και καύσιμα. 

Ωστόσο, υπάρχουν και σε αυτή την περίπτωση αρκετά προβλήματα. 

Λόγω της έλλειψης άροσης και του γεγονότος ότι το έδαφος 

καλύπτεται από υπολείμματα καλλιεργειών ή οργανικό λίπασμα, το 

έδαφος μερικές φορές στεγνώνει πολύ αργά την άνοιξη.  

Σύμφωνα με τα περισσότερα αποτελέσματα ερευνών, οι 

υψηλότερες αποδόσεις των φυτών επιτυγχάνονται μετά την κλασική 

άροση (όργωμα). Θα πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι η ανταπόκριση 

των φυτών σε διαφορετικές μεθόδους και συστήματα οργώματος 

εξαρτάται από τις συνθήκες του εδάφους και τις καιρικές συνθήκες, 

ιδίως από την ποσότητα και την κατανομή των βροχοπτώσεων σε 

μεμονωμένες περιόδους καλλιέργειας. Ως εκ τούτου, κάποιες χρονιές 

τα φυτά αποδίδουν καλύτερα μετά από τη μη άροση ή απευθείας 

 
3 Ibidem. 
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σπορά παρά μετά το όργωμα4 . Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πιο 

ευνοϊκές συνθήκες νερού που επικρατούν τη στιγμή της σποράς και, 

ως εκ τούτου, τα φυτά αναπτύσσονται άμεσα. Οι διαθέσιμοι υδάτινοι 

πόροι σε μεταγενέστερα στάδια ανάπτυξης, όπως η διαχείμαση στην 

περίπτωση των χειμερινών καλλιεργειών, η προσβολή από ζιζάνια και 

η πιθανότητα μείωσής τους, η εμφάνιση ασθενειών και επιβλαβών 

οργανισμών, μεταβάλλονται αρκετά στη διάρκεια των χρόνων και 

καθορίζουν την ανταπόκριση των φυτών στην άροση.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Βίντεο 1 Μια γυναίκα που καλλιεργεί  τεράστια ποσότητα τροφίμων στον κήπο 
περμακουλτούρας της πόλης της. Πηγή: YouTube, Happen  Films.   

 
 

 
 

 

 
4 Jaskulski, D., Jaskulska, I. (2016) Współczesne sposoby i systemy uprawy roli w teorii i praktyce 
rolniczej. CDR  
w Brwinowie, Oddział w Poznaniu. 
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1.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

Το τοπικό φαγητό συνδέεται πάντα με την εποχικότητα των 

τροφίμων. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περίοδοι μέσα στο έτος όπου 

ένα συγκεκριμένο είδος τροφής βρίσκεται στο αποκορύφωμά του 

(ώριμο/ έτοιμο για κατανάλωση), είτε από άποψη συγκομιδής είτε 

γεύσης. Σε όλες τις χώρες υπάρχει συγκεκριμένο ημερολόγιο που 

δείχνει πότε είναι η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσει η περίοδος 

βλάστησης. Τα εποχιακά τρόφιμα είναι σημαντικά για την υγεία και το 

περιβάλλον επειδή βοηθούν στη διατήρηση των τοπικών χωραφιών 

μικρής κλίμακας και ταυτόχρονα υποστηρίζουν την τοπική γεωργία 

και τους αγρότες που επιλέγουν να καλλιεργούν με βιώσιμο τρόπο5. 

Τα τοπικά τρόφιμα έχουν λιγότερα χημικά συντηρητικά και καθώς 

αναπτύσσονται κοντά σε εσάς, δεν χαλούν κατά τη μεταφορά. 

Επιπλέον, οι καλλιέργειες συλλέγονται όταν είναι φρέσκιες για να 

διασφαλιστεί η πυκνή περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά. Ένα 

άλλο σημαντικό πλεονέκτημα της εποχιακής διατροφής είναι ότι η 

διατροφή περιλαμβάνει ένα ευρύτερο φάσμα τροφών, πράγμα που 

βοηθά στην απορρόφηση τους από το σώμα και παράλληλα βοηθά το 

περιβάλλον6. 

1.4 ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ  

Η περμακουλτούρα δεν επιτρέπει τη χρήση χημικών λιπασμάτων 

καθώς υπάρχουν πολλά φυσικά λιπάσματα. Κάθε φορά που 

συλλέγονται τα λαχανικά και τα φρούτα, τα θρεπτικά συστατικά και 

τα μέταλλα αφαιρούνται από το έδαφος, και πρέπει να 

αντικατασταθούν με κάποιον τρόπο αλλιώς η σύσταση του εδάφους 

θα εξασθενήσει.  

 
5 Food Aware project consortium (2020) Module: Local Food Production. 
6 Ibidem. 
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Ένας από τους ευκολότερους τρόπους για να γίνει αυτό είναι η 

εφαρμογή κόμποστ, περιττωμάτων σκουληκιών ή σπιτικών 

λιπασμάτων που παράγονται από πράγματα που έχουμε συνήθως στο 

σπίτι μας. Χρησιμοποιώντας ό, τι έχουμε ήδη στο σπίτι, είναι δυνατό 

να μειώσουμε τον αριθμό των εισροών που εισάγονται στο σύστημα 

και να βοηθήσουμε στη δημιουργία ενός πιο κλειστού συστήματος - 

από έδαφος σε έδαφος.  

1.4.1 ΚΟΚΚΟΙ ΚΑΦΕ  

Οι κόκκοι καφέ έχουν πολλές χρήσεις. Μία από τις καλύτερες 

χρήσεις τους είναι ως λίπασμα. Πολλά φυτά μπορούν να 

επωφεληθούν από αυτόν τον πόρο που είναι πλούσιος σε θρεπτικά 

συστατικά. Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει αυτό - μπορείτε να 

πασπαλίσετε τους κόκκους στην επιφάνεια της γης ή μπορείτε να 

φτιάξετε καφέ για χρήση στον κήπο. Μουλιάστε έως και έξι φλιτζάνια 

χρησιμοποιημένους κόκκους καφέ για έως και μία εβδομάδα σε 

είκοσι λίτρα νερό για να φτιάξετε καφέ για τον κήπο, και στη συνέχεια 

χρησιμοποιήστε τον για να ποτίσετε τα φυτά με όξινο Ph7. 

 

 

 

1.4.2 ΛΙΠΑΣΜΑ - ΚΟΠΡΙΑ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ  

Μπορείτε να επιλέξετε κοπριά από κοτόπουλο, άλογο, 

γουρούνι, πρόβατο, αγελάδα, ινδικό χοιρίδιο κ.λπ. Μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ένα από αυτά ή ένα μείγμα απ’ όλα αυτά.  

1) Βάλτε την κοπριά σε ένα κομμάτι ύφασμα, ενώστε τις γωνίες 

 
7 Sovour Soil Permaculture. Home Made Fertilisers 
“https://www.savoursoilpermaculture.com.au/blog/home-made-fertilisers.” Πρόσβαση στις 25 Ιουνίου 
2021. 
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μαζί και δέστε τις με ένα σχοινί. Έτσι θα σχηματιστεί ένα γιγάντιο 

«φακελάκι τσαγιού». Διαφορετικά χρησιμοποιήστε μια πορώδη 

τσάντα ή σάκο, π.χ. σάκος από λινάτσα, και κλείστε το.  

2) Βάλτε το «φακελάκι τσαγιού» σε ένα βαρέλι ή κάδο και γεμίστε 

το έως τη μέση με νερό.  

3) Όπως ένα κανονικό φακελάκι τσαγιού, σηκώστε και ρίξτε το 

φακελάκι τσαγιού με κοπριά στο νερό για να απελευθερώσετε τα 

θρεπτικά συστατικά της κοπριάς. Στη συνέχεια, μπορείτε να το 

αφήσετε για μερικές ώρες ή μερικές ημέρες.  

4) Αραιώστε ένα μέρος της υγρής κοπριάς με δέκα δόσεις νερού8
 . 

1.4.3 ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΣΥΜΦΥΤΟ  

Το σύμφυτο είναι ένα πολυετές βότανο έως 1m, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί ένα από τα καλύτερα λιπάσματα για τον 

κήπο του σπιτιού. Η βαθιά κύρια ρίζα του απορροφά μια ποικιλία 

θρεπτικών συστατικών και μετάλλων και τα αποθηκεύει στα φύλλα.  

1) Γεμίστε ένα βαρέλι ή κάδο με φύλλα από σύμφυτο.  

2) Γεμίστε τα δύο τρίτα του κάδου με νερό, ανακατέψτε και βάλτε ένα καπάκι.  

3) Σε μια εβδομάδα θα αρχίσει να μυρίζει. Αφήστε 

το να μυρίζει περίπου άλλες 3 εβδομάδες.  

4) Μόλις φύγει η μυρωδιά, τότε είναι έτοιμο για 

χρήση.  

5) Αραιώστε ένα μέρος του λιπάσματος με μια δόση νερού9
  

 
 
 
 

 
8 Permaculture Northern Beaches; HOW TO MAKE ORGANIC FERTILISER 
https://www.permaculturenorthernbeaches.org.au/how-to-make-organic-fertiliser. Πρόσβαση στις 25 
Ιουνίου 2021. 
9 Ibidem 

https://www.permaculturenorthernbeaches.org.au/how-to-make-organic-fertiliser.
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1.4.4 ΥΓΡΟ ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΦΛΟΥΔΑ ΜΠΑΝΑΝΑΣ  

Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο, φώσφορο και ασβέστιο. 

Μουλιάστε τέσσερις φλούδες μπανάνας σε ένα λίτρο νερό για μερικές 

ημέρες. Τα μέταλλα και τα θρεπτικά συστατικά θα απελευθερωθούν 

στο νερό. Συνιστάται να αραιωθεί σε αναλογία 1:10 για να διατηρηθεί 

η σύσταση του και να αποδώσει καλύτερα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε 

τις υπόλοιπες φλούδες στο εκτροφείο σκουληκιών10.  

1.4.5 ΛΙΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΦΛΟΥΔΑ ΕΣΠΕΡΟΕΙΔΩΝ  

Αφήστε τη φλούδα από τα εσπεριδοειδή, που έχουν καταναλωθεί 

ή χρησιμοποιηθεί, να αποξηραθούν και στη συνέχεια να καούν μέχρι 

να γίνουν στάχτη. Αυτή η στάχτη θα είναι πολύ υψηλή σε κάλιο, και 

να προστεθεί σε ένα παρτέρι ή σε οποιοδήποτε κόμποστ ή εκτροφείο 

σκουληκιών11. 

1.5 ΜΕΤΑΦΟΡΑ  

Η μετακίνηση των ανθρώπων και των υλικών σε όλο τον πλανήτη 

συνδυάζεται με έναν πολύ έντονο ρυθμό κατανάλωσης ενέργειας. Η 

εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα έχει επιταχύνει τη δικτύωση 

των υλικών και έχει δημιουργήσει νέες σύνθετες γραμμές κίνησης και 

παραγωγής. Η επεξεργασία που κάποτε τροφοδοτούνταν από ρέοντα 

νερά ή αέρα και ήταν βιοπεριφερειακή στο πεδίο εφαρμογής της, έχει 

πλέον περιθωριοποιηθεί για την παγκόσμια ναυτιλία που 

τροφοδοτείται από ορυκτές πηγές ενέργειας και άλλες συνθετικές 

πηγές12. 

 
10 Sovour Soil Permaculture; Home Made Fertilisers 
https://www.savoursoilpermaculture.com.au/blog/home-made-fertilisers Πρόσβαση στις 25 Ιουνίου 
2021 
11 Ibidem. 
12 TreeYo Permaculture Edu; Transportation/Animal Power 
„https://treeyopermacultureedu.com/appropriatetechnology/transportation-animal-power/.” Πρόσβαση 
στις 25 Ιουνίου 2021. 

https://www.savoursoilpermaculture.com.au/blog/home-made-fertilisers
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Η εφαρμογή των αρχών της περμακουλτούρας στην προσωπική 

μεταφορά μπορεί να ωφελήσει την τοπική κοινότητα, καθιστώντας 

την πιο υγιή και πιο ευτυχισμένη. Η προσωπική μεταφορά 

αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος της κατανάλωσης ορυκτών 

καυσίμων. Οι άνθρωποι μπορούν να κάνουν τον κόσμο έναν πιο 

πράσινο χώρο πολύ γρήγορα επιλέγοντας μέσα μεταφοράς φιλικά 

προς το περιβάλλον. Όμως, δεν έχουν όλοι την οικονομική 

δυνατότητα να βγουν έξω και να αγοράσουν ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό 

αυτοκίνητο13
 . 

Το ποδήλατο αποτελεί βασικό στοιχείο στις μετακινήσεις μας 

γύρω από τις αστικές περιοχές, ειδικά σε  πόλεις με επίπεδο έδαφος. 

Ορισμένες πόλεις της Βόρειας Ευρώπης έχουν γεμίσει από ποδήλατα, 

καθώς έχουν επίπεδο έδαφος. Οι τιμές των καυσίμων είναι επίσης 

πολύ υψηλές στη Βόρεια Ευρώπη καθιστώντας το ποδήλατο μια σοφή 

επιλογή. Επιπλέον, τα ποδήλατα μπορεί να είναι ένας τρόπος 

μεταφοράς υλικών συνδέοντας ένα καροτσάκι ποδηλάτου. Είναι 

επίσης ένας γρηγορότερος τρόπος για να καλυφθούν μεγάλες 

αποστάσεις καθώς προσφέρεται και ο κατάλληλος εξοπλισμός 

ασφαλείας. Τα ποδήλατα χρειάζονται πλακόστρωτους δρόμους που 

έχουν τεράστια ποσά ενσωματωμένης ενέργειας και έχουν μεγάλο 

οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος14. 

Οι ηλεκτρικές  μεταφορές και τα εργαλεία παρουσιάζουν 

πολλά πλεονεκτήματα, αλλά κρύβουν επίσης έναν τεράστιο κίνδυνο 

για την ανθρωπότητα. Τα ορυκτά καύσιμα είναι επιβλαβή και η 

αλλαγή σε ηλεκτρική ενέργεια δεν σώζει την ανθρωπότητα από τους 

κινδύνους, εκτός εάν η ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται από 

 
13 Nazak, J. (2012) Applying Permaculture Principles to Transportation – Save Money, Get Healthy 
and Be Happy! “https://www.permaculture.co.uk/articles/applying-permaculture-principles-
transportation- %E2%80%93-save-money-get-healthy-and-be-happy.” Πρόσβαση στις 25 Ιουνίου 
2021. 
14 TreeYo Permaculture Edu; Transportation/Animal Power 
„https://treeyopermacultureedu.com/appropriatetechnology/transportation-animal-power/.” Πρόσβαση 
στις 25 Ιουνλιου 2021. 
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ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε, 

επειδή η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι καθόλου φιλική προς το 

περιβάλλον, εκτός εάν τροφοδοτείται με εναλλακτικό τρόπο. Στην 

πραγματικότητα η ηλεκτρική ενέργεια εμπεριέχει πολλή 

ενσωματωμένη ενέργεια σε αντίθεση με  τα ορυκτά καύσιμα . Αυτό 

οφείλεται στη χρήση μπαταριών, οι οποίες αποτελούνται απο 

σύνθετα μέταλλα.  

1.6 ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ  

1.6.1 ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

Μια μονάδα παραγωγής ενέργειας από απόβλητα είναι μια 

εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων που καίει τα απόβλητα για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτός ο τύπος ενεργειακής μονάδας 

μερικές φορές ονομάζεται αποτεφρωτήρας απορριμμάτων, 

εγκατάσταση αποτέφρωσης αστικών αποβλήτων, ανάκτηση 

ενέργειας ή μονάδα ανάκτησης πόρων15
 . 

Οι σύγχρονες μονάδες αποτέφρωσης απορριμμάτων 

διαφέρουν πολύ από τους αποτεφρωτήρες σκουπιδιών που 

χρησιμοποιούνταν μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες. Σε αντίθεση με 

τις σύγχρονες μονάδες, αυτές οι μονάδες συνήθως δεν αφαιρούσαν 

επικίνδυνα ή ανακυκλώσιμα υλικά πριν καούν. Αυτοί οι 

αποτεφρωτήρες έθεταν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και 

των κατοίκων, και οι περισσότεροι από αυτούς δεν παρήγαγαν 

ηλεκτρική ενέργεια.  

1.6.2 ΚΥΜΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

Η κυματική ενέργεια γνωστή και ως ωκεανική κυματική 

 
15 Wikipedia; Waste-to-energy plant „https://en.wikipedia.org/wiki/Waste-to-energy_plant.” Πρόσβαση 
στις 25 Ιουνίου 2021. 
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ενέργεια, είναι ένα άλλο είδος ανανεώσιμης πηγής ενέργειας με βάση 

τον ωκεανό που χρησιμοποιεί τη δύναμη των κυμάτων για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αντίθεση με την παλιρροιακή 

ενέργεια που χρησιμοποιεί την άμπωτη και την παλίρροια, η κυματική 

ενέργεια χρησιμοποιεί την κάθετη κίνηση των επιφανειακών υδάτων 

που παράγουν τα παλιρροϊκά κύματα16. Η ενέργεια του κύματος 

μετατρέπει την περιοδική κίνηση των κυμάτων σε ηλεκτρική ενέργεια 

τοποθετώντας εξοπλισμό στην επιφάνεια των ωκεανών που συλλέγει 

την ενέργεια που παράγεται από την κίνηση του κύματος και 

μετατρέπει αυτή τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια. Η 

κινητική ενέργεια του κύματος περιστρέφει έναν στρόβιλο που είναι 

συνδεδεμένος με μια γεννήτρια, η οποία παράγει ηλεκτρική ενέργεια. 

Ωστόσο, οι ανοιχτοί ωκεανοί μπορεί να είναι ένα θυελλώδες και άγριο 

περιβάλλον, με αποτέλεσμα τα μηχανήματα να καταστρέφονται από 

την ίδια την ενέργεια που σχεδιάστηκαν για να συλλέξουν17
 . 

1.6.3 ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ/ ΥΔΡΟΑΝΤΛΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ  

Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι ένας είδος αποθήκευσης 

υδροηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται από τα συστήματα 

ηλεκτρικής ενέργειας για την εξισορρόπηση φορτίου. Η μέθοδος αυτή 

αποθηκεύει ενέργεια με τη μορφή της βαρυτικής δυναμικής ενέργειας 

του νερού, που αντλείται από μια δεξαμενή χαμηλότερου υψομέτρου 

σε μια υψηλότερου υψομέτρου. Χρησιμοποιείται συνήθως μια 

χαμηλού κόστους πλεονάζουσα ηλεκτρική ισχύς εκτός αιχμής για τη 

λειτουργία των αντλιών. Κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής 

ηλεκτρικής ζήτησης, το αποθηκευμένο νερό απελευθερώνεται μέσω 

στροβίλων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν και οι 

απώλειες της διαδικασίας άντλησης καθιστούν τη μονάδα καθαρό 

 
16 Alternative Energy Tutorials; Wave Energy “https://www.alternative-energy-
tutorials.com/waveenergy/wave-energy.html.” Πρόσβαση στις 25 Ιουνίου 2021. 
17 Alternative Energy Tutorials; Wave Energy “https://www.alternative-energy-
tutorials.com/waveenergy/wave-energy.html.” Πρόσβαση στις 25 Ιουνίου 2021. 
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καταναλωτή ενέργειας, το σύστημα αυξάνει τα έσοδα πουλώντας 

περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια σε περιόδους μεγάλης ζήτησης, όταν 

οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας είναι οι υψηλότερες. Εάν η άνω λίμνη 

συλλέγει μεγάλη ποσότητα νερού από την βροχή  ή τροφοδοτείται 

από ποτάμι, τότε η μονάδα μπορεί να είναι καθαρός παραγωγός 

ενέργειας όπως μια τυπική μονάδα υδροηλεκτρικής ενέργειας.  
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