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Θεσσαλονίκη: Κυκλοφορεί το πρώτο αυτοκίνητο βιοαιθανόλης  

Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί το πρώτο στην Ελλάδα αυτοκίνητο που χρησιµοποιεί ως καύσιµο βιοαιθανόλη. 
Οδηγός του είναι η χηµικός µηχανικός Λιάνα Γούτα, η οποία, έχοντας αποκτήσει χρόνια γνώσης από την 
Επιτροπής Βιοµηχανίας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας/Τµήµατος Κεντρικής Μακεδονίας, από τη θέση της 
β΄ αντιπροέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Χηµικών Μηχανικών, αλλά και τη θέση της συµβούλου σε θέµατα 
ενέργειας και περιβάλλοντος του Ευρωβουλευτή Ν. Βακάλη, αποδεικνύει στην πράξη ότι η προστασία του 
περιβάλλοντος ξεπερνά τα όρια των αυστηρά επιστηµονικών συζητήσεων και των εξειδικευµένων συνεδρίων.  
 

 
 
 
«Πρόκειται για µια ενέργεια συµβολική, µια πρόκληση για συζήτηση. Τα αυτοκίνητα που βασίζονται στη χρήση 
εναλλακτικών µορφών ενέργειας και που είναι φιλικά προς το περιβάλλον όπως τα αυτοκίνητα βιοαιθανόλης, τα 
υβριδικά, τα ηλεκτρικά δεν είναι… δηµιουργήµατα φαντασίας, αλλά είναι ήδη διαθέσιµα και κυκλοφορούν. Έτσι, 
αυτοκίνητα βιοαιθανόλης κυκλοφορούν ήδη ευρέως σε χώρες όπως η Σουηδία, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία. Με το 
πρόβληµα των κλιµατικών αλλαγών και του φαινοµένου του θερµοκηπίου να ζητά επιτακτικά λύσεις και άµεσες 
και επείγουσες δράσεις από όλους, ένα αυτοκίνητο βιοαιθανόλης που µειώνει τις εκποµπές CO2 από 80 έως 
100%, αποτελεί ένα “όπλο” στην καταπολέµηση του προβλήµατος, όταν µάλιστα ξέρουµε ότι το 20% των 
εκποµπών CO2 στην Ε.Ε. προέρχεται από τις µεταφορές, και τα τελευταία 15 χρόνια αυξάνεται µε ρυθµούς της 
τάξης του 25%» δήλωσε µεταξύ άλλων η Λιάνα Γούτα.  
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