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Περίληψη Θεωρητικού Μέρους  
 
Είναι συνηθισµένο να διαχωρίζουµε τις 
πλουτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη µας 
σε 2 µεγάλες κατηγορίες: στις Ανανεώσιµες 
και στις µη Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. 
Φαίνεται ότι ο γαιάνθρακας, το πετρέλαιο, το 
αλουµίνιο και όλα σχεδόν τα ορυκτά είναι µη 
ανανεώσιµα. Όµως άλλες πηγές ενέργειας 
άρρηκτα συνδεδεµένες µε τη ζωή του 
πλανήτη µας όπως ο άνεµος, ο ήλιος, η 
γεωθερµία, η βιοµάζα θεωρούνται 
ανανεώσιµες και δεν πρόκειται ποτέ να 
λείψουν από τη Γη. Έτσι, ο άνθρωπος µπορεί 
να είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να 
στερηθεί ορισµένα αγαθά, αν προσαρµόσει το 
µέγεθος των κοινωνιών του στις διαστάσεις 
που οι βιογεωχηµικοί κύκλοι µπορούν να 
διαχειριστούν. 
 
 



 
 It’s habitual to separate the fecund sources 
of our planet to 2 large categories: 
renewable sources of energy and 
conventional sources of energy. It’s seems 
that carbon, petroleum, aluminum and 
approximately all of the minerals consist the 
no renewable sources of energy. But other 
sources of energy associated with life of our 
planet as wind, sun, geothermy, biomass are 
renewable and they will never be extinct 
from the earth. Thus, the human must be 
sure that he would never feel the deprivation 
of some goods, if he adapts himself in 
biogeochemical circles. 

 
 
 
 
 
 

Φυσικοί πόροι αγαθών και οι πηγές  ενέργειας 
 
Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές χωρίζονται σε ανανεώσιµες και µη 
ανανεώσιµες πηγές. Τα  ορυκτά είναι µη ανανεώσιµα, το άζωτο και 
πολλές ενέργειες όπως είναι ο άνεµος ή ο ήλιος θεωρούνται 
ανανεώσιµες και δεν πρόκειται να λείψουν από τον πλανήτη. Αν ο 
άνθρωπος προσαρµόσει το µέγεθος των κοινωνιών του στις διαστάσεις 
που οι βιογεωχηµικοί κύκλοι µπορούν να διαχειριστούν , θα µπορεί να 
είναι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να στερηθεί ορισµένα αγαθά. Ορισµένοι 
άνθρωποι ενδιαφέρονται µόνο για το προσωπικό τους κέρδος, σε 
ορισµένες περιοχές έχει απαγορευτεί πλήρης η χρήση από αυτούς τους 
ανθρώπους .Οι περιοχές αυτές διατηρούνται όχι µόνο επειδή 
φιλοξενούν οικοσυστήµατα εξαιρετικά υψηλού αισθητικού κάλλους, 
αλλά και επειδή ως χώροι µελέτης παρέχουν πληροφορίες στους 
επιστήµονες, και γι’ αυτό δεν πρέπει να διαταραχθούν. Σήµερα το 
‘’οικολογικό µπούµερανγκ’’ µπορεί να κρύβεται πίσω από κάθε 
παρέµβαση του ανθρώπου σ’ ένα οικοσύστηµα. Με τον όρο αυτό 
εννοούµε την απρόβλεπτη αντίδραση του περιβάλλοντος, που οι 
επιπτώσεις της είτε είναι καταστροφικές και ανατρέπουν κάθε 



σχεδιασµό που έχει γίνει, είτε δηµιουργούν προβλήµατα που είναι πολύ 
σοβαρότερα από τα οφέλη που προκύπτουν. 
Η άποψη που επικρατούσε για τον ορυκτό πλούτο του πλανήτη µας 
ήταν ότι κάποια στιγµή θα εξαντληθεί, αλλά µέχρι να συµβεί αυτό θα 
περνούσαν αιώνες αφθονίας και δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθεί κανείς 
τώρα ή να ανησυχήσει για το πρόβληµα αυτό. Αν όµως σήµερα 
προσέξουµε τους ειδικούς κάδους και τα διάφορα µηχανήµατα που 
έχουν τοποθετηθεί σε πολλά σηµεία των πόλεων, για να µαζεύουν µε 
αντάλλαγµα πολλές φορές τα κουτάκια του αλουµινίου από τα 
αναψυκτικά, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι οι αιώνες της αφθονίας 
πέρασαν πολύ πιο γρήγορα από ότι φανταζόµασταν, και κάποιο 
πρόβληµα θα πρέπει να κρύβεται κάπου κοντά.  Οι βιοµηχανικές χώρες 
δεν µπορούν πλέον µε κανέναν τρόπο να είναι αυτάρκεις όσον αφορά 
τις ανάγκες σε µεταλλεύµατα. Η λύση που έχει σήµερα ο άνθρωπος 
στηρίζεται κυρίως στην ανακύκλωση που µπορεί να είναι 
αποτελεσµατική για αρκετά µέταλλα ή άλλα ορυκτά. ∆εν µπορεί όµως 
να εφαρµοστεί στα ορυκτά καύσιµα, σε ορυκτά όπως το ουράνιο. Μια 
άλλη διέξοδος είναι και η αντικατάσταση των µεταλλικών τµηµάτων 
διαφόρων προϊόντων µε πλαστικά. Πρόσφατα µάλιστα τα πολυµερή 
(πλαστικά) που χρησιµοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό έγιναν κι αυτά 
ανακυκλώσιµα. Όλα τα προβλήµατα αλλά και ο φόβος για την 
ενεργειακή  έλλειψη οδηγούν τον άνθρωπο στην αναζήτηση άλλων 
πηγών ενέργειας , περιλαµβανόµενης της πυρηνικής, αλλά και ήπιων  
και ανανεώσιµων µορφών ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, η 
γεωθερµική κ.ά. 

Το πρόβληµα των πηγών ενέργειας έχει απασχολήσει πολύ σήµερα 
τους ευαισθητοποιηµένους πολίτες και αποτελεί πεδίο µάχης µεταξύ 
τεχνοκρατών και ακραίων οικολόγων ή οικολογικών οργανώσεων. 

Ειδικά µετά από πρόσφατα πυρηνικά ατυχήµατα, τα επιχειρήµατα όσων 
προτείνουν τη χρήση ήπιων µορφών ενέργειας έχουν ενισχυθεί 

σηµαντικά. 

Οι Ανανεώσιµες ή ήπιες Πηγές Ενέργειας  είναι πηγές τα αποθέµατα των 
οποίων ανανεώνονται φυσικά, και οι οποίες συνεπώς θεωρούνται πρακτικά 
ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, η σηµασία της οποίας για τη βιωσιµότητα 
του πλανήτη έχει πλέον συνειδητοποιηθεί ευρέως, συγκαταλέγονται ο ήλιος, ο 

άνεµος, τα ποτάµια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίµµατα 
οικιακής και γεωργικής προέλευσης. 

Πρόκειται για τις πρώτες µορφές ενέργειας που 
χρησιµοποίησε ο άνθρωπος. Στις αρχές του 20ου αιώνα, µε 

καταλυτική εξέλιξη την ανακάλυψη των µεγάλων 
κοιτασµάτων πετρελαίου, ο κόσµος στράφηκε αποφασιστικά 
στη χρήση µη ανανεώσιµων πηγών, κυρίως άνθρακα και 

υδρογονανθράκων.Παρακάτω υπάρχουν σχετικές αναφορές 
για τις λεγόµενες συµβατικές πηγές ενέργειας κυρίως υδρογονάνθρακες. 

 



Πλεονεκτήµατα των Ανανεώσιµων 
µορφών ενέργειας 

%  Είναι πολύ φιλικές προς το περιβάλλον, έχοντας ουσιαστικά µηδενικά 
κατάλοιπα και απόβλητα. 

%  ∆εν πρόκειται να εξαντληθούν ποτέ, σε αντίθεση µε τα ορυκτά καύσιµα. 
%  Μπορούν να βοηθήσουν την ενεργειακή αυτάρκεια µικρών και 

αναπτυσσόµενων χωρών, καθώς και να αποτελέσουν την εναλλακτική 
πρόταση σε σχέση µε την οικονοµία του πετρελαίου. 

%  Είναι ευέλικτες εφαρµογές που µπορούν να παράγουν ενέργεια ανάλογη 
µε τις ανάγκες του επί τόπου πληθυσµού, καταργώντας την ανάγκη για 

τεράστιες µονάδες παραγωγής ενέργειας (καταρχήν για την ύπαιθρο) αλλά και 
για µεταφορά της ενέργειας σε µεγάλες αποστάσεις. 

%  Ο εξοπλισµός είναι απλός στην κατασκευή και τη συντήρηση και έχει 
µεγάλο χρόνο ζωής. 

Μειονεκτήµατα 

� Έχουν αρκετά µικρό συντελεστή απόδοσης, της τάξης του 30% ή και 
χαµηλότερο. Συνεπώς απαιτείται αρκετά µεγάλο αρχικό κόστος 

εφαρµογής σε µεγάλη επιφάνεια γης. Γι' αυτό το λόγω µέχρι τώρα 
χρησιµοποιούνται σαν συµπληρωµατικές πηγές ενέργειας. 

� Για τον παραπάνω λόγω προς το παρόν δεν µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών µεγάλων αστικών 

κέντρων. 
� Η παροχή και απόδοση της αιολικής, υδροηλεκτρικής και ηλιακής 

ενέργειας εξαρτάται από την εποχή του έτους αλλά και από το 
γεωγραφικό πλάτος και το κλίµα της περιοχής στην οποία 

εγκαθίστανται. 
� Για τις αιολικές µηχανές υπάρχει η άποψη ότι δεν είναι κοµψές από 
αισθητική άποψη κι ότι προκαλούν θόρυβο και θανάτους πουλιών. Με 
την εξέλιξη όµως της τεχνολογίας τους και την προσεκτικότερη επιλογή 
χώρων εγκατάστασης (π.χ. σε πλατφόρµες στην ανοιχτή θάλασσα) 

αυτά τα προβλήµατα έχουν σχεδόν λυθεί. 

Είδη ήπιων µορφών Ενέργειας 

� Αιολική ενέργεια. Χρησιµοποιήθηκε παλιότερα για την άντληση νερού 
από πηγάδια καθώς και για µηχανικές εφαρµογές (π.χ. την άλεση 
στους ανεµόµυλους). Έχει αρχίσει να χρησιµοποιείται ευρέως για 

ηλεκτροπαραγωγή. 
� Ηλιακή ενέργεια. Χρησιµοποιείται περισσότερο για θερµικές εφαρµογές 

(ηλιακοί θερµοσίφωνες και φούρνοι) ενώ η χρήση της για την 
παραγωγή ηλεκτρισµού έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος, µε την βοήθεια 
της πολιτικής προώθησης των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας από το 

ελληνικό κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

� Βιοµάζα. Χρησιµοποιεί τους υδατάνθρακες των φυτών (κυρίως 
αποβλήτων της βιοµηχανίας ξύλου, τροφίµων και ζωοτροφών και της 
βιοµηχανίας ζάχαρης) µε σκοπό την αποδέσµευση της ενέργειας που 



δεσµεύτηκε απ' το φυτό µε τη φωτοσύνθεση. Ακόµα µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αστικά απόβλητα και απορρίµµατα. Μπορεί να δώσει 

βιοαιθανόλη και βιοαέριο, που είναι καύσιµα πιο φιλικά προς το 
περιβάλλον από τα παραδοσιακά. Είναι µια πηγή ενέργειας µε πολλές 
δυνατότητες και εφαρµογές που θα χρησιµοποιηθεί πλατιά στο µέλλον. 

� Γεωθερµική ενέργεια. Προέρχεται από τη θερµότητα που παράγεται 
απ' τη ραδιενεργό αποσύνθεση των πετρωµάτων της γης. Είναι 

εκµεταλλεύσιµη εκεί όπου η θερµότητα αυτή ανεβαίνει µε φυσικό τρόπο 
στην επιφάνεια, π.χ. στους θερµοπίδακες ή στις πηγές ζεστού νερού. 
Μπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε απευθείας για θερµικές εφαρµογές είτε 
για την παραγωγή ηλεκτρισµού. Η Ισλανδία καλύπτει το 80-90% των 

ενεργειακών της αναγκών, όσον αφορά τη θέρµανση, και το 20%, όσον 
αφορά τον ηλεκτρισµό, µε γεωθερµική ενέργεια. 

Αιολική Ενέργεια  

 

Γενικά 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  

εκµετάλλευσης της αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων 
ιστιοφόρων πλοίων και πολύ αργότερα οι ανεµόµυλοι στην ξηρά. Ονοµάζεται 

αιολική γιατί στην ελληνική µυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέµου. 

Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήµερα µια ελκυστική λύση στο πρόβληµα της 
ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιµο» είναι άφθονο, αποκεντρωµένο και δωρεάν. 

∆εν εκλύονται αέρια θερµοκηπίου και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον είναι µικρές σε σύγκριση µε τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής 

από συµβατικά καύσιµα. Επίσης, τα οικονοµικά οφέλη µιας περιοχής από την 
ανάπτυξη της αιολικής βιοµηχανίας είναι αξιοσηµείωτα. 



 
 
ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ 
 

Η σηµερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεµογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3 
πτερυγίων, µε αποδιδόµενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί µια 
ανεµώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες 
µετρήσεις και µελέτες – για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναµικού 
τοποθετούνται µερικές δεκάδες ανεµογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα 
«αιολικό πάρκο». 

                               Μειονεκτήµατα 

Οι ανεµογεννήτριες µπορεί να προκαλέσουν τραυµατισµούς ή θανατώσεις 
πουλιών, κυρίως αποδηµητικών γιατί τα ενδηµικά «συνηθίζουν» την 
παρουσία των µηχανών και τις αποφεύγουν. Γι’αυτό καλύτερα να µην 
κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε δρόµους µετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε 
περίπτωση, πριν τη δηµιουργία ενός αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε 
εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Με την εξέλιξη όµως της τεχνολογίας και την 
αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρµες σε 
ανοικτή θάλασσα) το παραπάνω πρόβληµα, αλλά και ο θόρυβος από τη 
λειτουργία των µηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί. 

 

                          Η κατάσταση στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα είναι µια χώρα µε µεγάλη ακτογραµµή και τεράστιο πλήθος νησιών. 
Ως εκ τούτου, οι ισχυροί άνεµοι που πνέουν κυρίως στις νησιωτικές και 
παράλιες περιοχές προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στην ανάπτυξη της αιολικής 
ενέργειας στη χώρα. Το εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό εκτιµάται ότι 
αντιπροσωπεύει το 13,6% του συνόλου των ηλεκτρικών αναγκών της χώρας. 

 

 
. 



 

                            ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Πηγές: Εφηµερίδες, ιστοσελίδα του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

 

 

Είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο και αξιοποιείται µέσω τεχνολογιών που 
εκµεταλλεύονται τη θερµική και ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία του ήλιου µε χρήση 

µηχανικών µέσων για τη συλλογή, αποθήκευση και διανοµή της. 

H Ελλάδα, χώρα µε µεγάλη ηλιοφάνεια, 
προσφέρεται για την αξιοποίηση της ηλιακής 
ενέργειας. Η µέση ηµερήσια ενέργεια που 
δίνεται από τον ήλιο στην Ελλάδα είναι 4,6 
KWh/m². H επιφάνεια των εγκαταστηµένων 
συλλεκτών στη χώρα µας ανέρχεται περίπου 

σε 2.000.000 m². Η τιµή αυτή αποτελεί 
ποσοστό50% περίπου, της επιφάνειας 

συλλεκτών εγκατεστηµένων σε ολόκληρη την 
Ευρώπη. Οι συλλέκτες αυτοί, κύρια αφορούν 

σε µικρά οικιακά συστήµατα. 

 

Φωτοβολταικά 

 
Με τον γενικό όρο φωτοβολταϊκά χαρακτηρίζονται οι βιοµηχανικές διατάξεις 
µετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στην ουσία πρόκειται για 

ηλεκτρογεννήτριες που συγκροτούνται από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία σε 
επίπεδη διάταξη που έχουν ως βάση λειτουργίας το φωτοβολταϊκό φαινόµενο. 

Τα φωτοβολταϊκά ανήκουν στη κατηγορία των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας. 

 

  



                               Χρήσεις 
 

Τα φωτοβολταϊκά είναι διατάξεις που παράγουν ηλεκτρικό 

ρεύµα από την ηλιακή ακτινοβολία. Το ηλεκτρικό αυτό ρεύµα 

χρησιµοποιείται για να δώσει ενέργεια σε µια συσκευή ή για τη 

φόρτιση µπαταρίας. Η τεχνολογία αυτή χρησιµοποιείται ευρέως σε 

µικροϋπολογιστές τσέπης που λειτουργούν χωρίς µπαταρία, απλώς 

µε την έκθεσή τους στο φως. 

οδούς, σε σπίτια 

  
 

 

 
 

 Βασικά Πλεονεκτήµατα  

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν τα εξής πλεονεκτήµατα: 

� Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

� Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται 

παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα 

. 



 

 

                ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 
Τα βιολογικά καύσιµα ή βιοκαύσιµα προέρχονται από βιοµάζα - οργανισµοί 
που ζούσαν πρόσφατα ή τα µεταβολικά υποπροϊόντα τους όπως είναι τα 
περιττώµατα από αγελάδες κλπ. Είναι µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, 

αντίθετα από άλλους φυσικούς πόρους όπως είναι το πετρέλαιο, ο άνθρακας, 
και τα πυρηνικά καύσιµα. 

Ίσως η λύση είναι τα βιοκαύσιµα της δεύτερης γενιάς. Αλλά αυτά δεν θα 
υπάρξουν πριν από δυο έως τρεις δεκαετίες. Ως τότε η ζηµιά στη 
βιοποικιλότητα θα είναι σηµαντική. Και ανεπανόρθωτη. 

 

Τα τρία µειονεκτήµατα της χρήσης των βιοκαυσίµων 

1. Αύξηση των τιµών των αγροτικών προϊόντων 

2. Καταστροφή των τροπικών δασών 

3. Υποσιτισµός και πείνα σε φτωχές χώρες από την έλλειψη βασικών αγαθών 

 

Τα οφέλη της χρήσης των βιοκαυσίµων 

Τα σηµαντικότερα οφέλη είναι περιβαλλοντικά, οικονοµικά και γεωπολιτικά. 

Έτσι η χρήση των βιοκαυσίµων στις µεταφορές συµβάλλει σηµαντικά στη 



µείωση των εκποµπών κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου 

του θείου.  

                     Η Γεωθερµία 

  

Οι γεωλογικές συνθήκες στην Ελλάδα ευνόησαν γενικά τη δηµιουργία ενός 
πολύ σηµαντικού γεωθερµικού δυναµικού χαµηλής ενθαλπίας. Η έρευνα για 
τον εντοπισµό αξιοποιήσιµων γεωθερµικών ρευστών χαµηλής ενθαλπίας 

άρχισε από το ΙΓΜΕ (Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) το 
1980 και εντατικοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Από 

αυτήν την έρευνα προκύψει ότι το γεωθερµικό δυναµικό χαµηλής ενθαλπίας 
στην Ελλάδα είναι σίγουρα πολύ σηµαντικό. Τα περισσότερα από τα 

γεωθερµικά πεδία που ερευνήθηκαν βρίσκονται σε περιοχές µε ευνοϊκές 
αναπτυξιακές συνθήκες, ενώ οι προοπτικές άµεσης εκµετάλλευσης των 
ρευστών είναι πολύ ευοίωνες. Τα γεωθερµικά ρευστά φαίνεται ότι έχουν 

συνήθως µικρή έως µηδαµινή περιεκτικότητα σε διαβρωτικά άλατα και αέρια 
και δεν δηµιουργούν σοβαρά τεχνικά προβλήµατα εκµετάλλευσης ούτε βέβαια 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

 

�  

Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ προέρχεται από το εσωτερικό της γης είτε 
µέσω ηφαιστειακών εκροών είτε µέσω ρηγµάτων του υπεδάφους, 

που αναβλύζουν ατµούς και θερµό νερό. Ανάλογα µε τη θερµοκρασία 
των ρευστών που ανέρχονται στην επιφάνεια, η γεωθερµική ενέργεια 
χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπίας (για θερµοκρασίες πάνω από 

150 oC), µέσης ενθαλπίας (για θερµοκρασίες 100 - 150 oC), και 
χαµηλής ενθαλπίας (για θερµοκρασίες µικρότερες από 100 oC). Η 

γεωθερµική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας χρησιµοποιείται για 
παραγωγή ηλεκτρισµού σ' όλο τον κόσµο.  



  

  

http://www.youtube.com/watch?v=xwV1sciDDUA 
 
http://www.youtube.com/watch?v=hxLPpGkZLjA 
 
 

 

Ερευνητικό Μέρος 

 

 

Η Μπλε Οµάδα ή αλλιώς Γ Οµάδα αποτελούµενη από τους : 
Ναλµπάντη Γιώργο, Μητρούδη ∆ηµήτρη, Νωτούδα Κώστα, 
Ξενιτοπούλου ∆έσποινα της Α τάξης του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας 
εργάστηκε στα πλαίσια του νέου µαθήµατος Project πάνω στην 
ερευνητική εργασία ¨Πατάω ελαφρά στη Γη, µειώνω το οικολογικό 
µου αποτύπωµα¨ και συγκεκριµένα στην υποοµάδα ¨Οι Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας¨. Ο βασικός σχεδιασµός, η επεξεργασία καθώς και 
η παρουσίαση της εργασίας πήραν µέρος κατά την διάρκεια του 
πρώτου τετραµήνου της σχολικής χρονιάς 2011-2012. Η εργασία 
αποτελείται από τα εξής µέρη : Θεωρητικό Μέρος, Ερευνητικό 
Μέρος, Συνέντευξη, Συµµετοχή Οµάδας σε πείραµα σε διεθνές 
πείραµα. Ο προσχεδιασµός και η οργάνωση του θεωρητικού µέρους 
της εργασίας πραγµατοποιήθηκε τις πρώτες µέρες του σχολικού 



έτους. Αφού έγινε η κατανοµή των εργασιών για κάθε µέλος της 
οµάδας ξεκίνησε η προετοιµασία. Αναζητήσαµε πληροφορίες από 
∆ιαδικτυακούς τόπους σχετικά µε το κύριο ερευνητικό πεδίο της 
εργασίας καθώς και µε σχετικά θέµατα. Επίσης ερευνήσαµε 
ελληνικές και ξενόγλωσσες βιβλιογραφίες από την κεντρική 
βιβλιοθήκη του Γενικού Λυκείου Νιγρίτας. Έπειτα επιδοθήκαµε στην 
καταγραφή κάποιου είδους σηµειώσεων τόσο γραπτές σε µορφή 
παραγράφου όσο και ψηφιακά χρησιµοποιώντας ψηφιακά 
προγράµµατα όπως το Word, το Google κ.α. Ακόµα χρήσιµες 
αποδείχθηκαν και οι συµβουλές και οι συστάσεις της υπεύθυνου του 
προγράµµατος κ. Χατζάρας που µας οδήγησαν στη διαµόρφωση της 
τελικής µορφής του θεωρητικού µέρους. Αξιοσηµείωτο ρόλο στην 
πραγµατοποίηση της εργασίας έπαιξε και η αίθουσα υπολογιστών και 
διαδικτυακής έρευνας του σχολείου στην οποία αφιερώσαµε αρκετές 
ώρες έρευνας. 

Κατά το Ερευνητικό µέρος της εργασίας η Μπλε Οµάδα εργάστηκε ως 
εξής : καταρχάς 2 από τα µέλη της συµµετείχαν στο παγκόσµιο 
πείραµα λόγω Παγκοσµίου Έτους Χηµείας (2011). Ακόµα έπειτα από 
επίσκεψη του Ναλµπάντη Γιώργου και Μητρούδη ∆ηµήτρη 2 µέλη 
της οµάδας στον ∆ήµο Νιγρίτας και συνάντηση µε τον υπεύθυνο για 
περιβαλλοντολογικά θέµατα κ. Μαυρουδή δόθηκε συνέντευξη η 
οποία είναι η εξής:         

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

 

ΘΕΜΑ: Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

∆οµηµένη Συνέντευξη για άντληση πληροφοριών σχετικών µε 
τη χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην περιοχή 
µας. 

 

Ερωτήσεις 

 

1. Πώς ονοµάζεστε; 

  Ονοµάζοµαι Παναγιώτης Μαυρουδής 

 



2. Ποιο είναι το αντικείµενο των σπουδών σας; 

 Είµαι δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος και έχω 
πτυχίο από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλονίκης και έχω µεταπτυχιακό στην 
διαχείριση αποβλήτων. 

 

3. Πόσο χρόνο εργάζεστε στο δήµο Νιγρίτας και 
ποιες είναι οι αρµοδιότητές σας; 

Στο ∆ήµο Νιγρίτας εργάζοµαι 5 χρόνια και 
ασχολούµαι µε το Ευρωπαϊκό 
Περιβαλλοντολογικό πρόγραµµα που έχει σχέση 
µε την ορθολογική διαχείριση των πηγών. 

 

4. Έχετε εργαστεί πριν την πρόσληψή σας στο 
∆ήµο Νιγρίτας, σε κάποιο τοµέα σχετικά µε 
το περιβάλλον; 

Ναι ως εκπαιδευτικός στο ΙΕΚ Σερρών και είµαι 
Ειδικός δασικής προστασίας. 

 

5. Ασχοληθήκατε ποτέ µε τις ανανεώσιµες 
πηγές ενέργειας; 

Ναι στα πλαίσια των µεταπτυχιακών µου 
σπουδών. 

 

6. Ποιες είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
και ποια τα οφέλη τους στο περιβάλλον; 



Οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας είναι: 

Ο Ήλιος, το νερό, ο άνεµος, η βιοµάζα, η 
γεωθερµία, οι παλίρροιες, τα κύµατα των 
θαλασσών στην κινητική ενέργεια. Τα οφέλη 
τους είναι τα εξής: Είναι φιλικές προς το 
περιβάλλον, µηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα, 
δεν θα εξαντληθούν ποτέ, µας βοηθούν στην 
απεξάρτηση από το πετρέλαιο, βοηθούν στην 
αυτάρκεια χωρών κυρίως στις υποανάπτυκτες. 

 

7. Ποιες είναι οι συµβατικές πηγές ενέργειας, 
ποια τα οφέλη και ποιες οι 
περιβαλλοντολογικές τους επιπτώσεις; 

 Είναι οι υδρογονάνθρακες το πετρέλαιο και τα 
παράγωγά του, ο λιγνίτης. Για να παραχθεί 
ενέργεια απαιτείται καύση και παραγωγή 
στοιχείων τα οποία επηρεάζουν άµεσα και έµµεσα 
τον άνθρωπο. 

 

8. Είναι συµφέρουσα οικονοµικά η παραγωγή 
ενέργειας µε τη χρήση των ανανεώσιµων 
πηγών ενέργειας; 

Ναι, γιατί γλιτώνουµε εξόρυξη, καύση ορυκτών 
αλλά και φτηνό κόστος εγκατάστασης. 

 

9. Πιστεύετε ότι οι ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας αποτελούν λύση για το µεγάλο 
περιβαλλοντολογικό πρόβληµα που µαστίζει 



τα τελευταία χρόνια τον πλανήτη, δηλαδή 
την υπερθέρµανση; 

Ναι, διότι µε τις ΑΠΕ έχουµε µηδενικά κατάλοιπα 
και απόβλητα, µηδενικές εκποµπές CO2  

 

10. Έχει δείξει ο ∆ήµος Νιγρίτας ενδιαφέρον για 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας µέχρι 
σήµερα; Αν ναι µπορείτε να αναφέρετε 
κάποιες συγκεκριµένες δραστηριότητες; 

Ναι, όσον αφορά το γεωθερµικό πεδίο Θερµών( 
θέρµανση θερµοκηπίων) γεωθερµικού ρευστού, 
ηλεκτροφωτισµός κεντρικών οδών εισόδου και 
εξόδου Νιγρίτας, φωτοβολταικά πάνελ. 

 

11. Πιστεύετε ότι υπάρχουν και άλλες ΑΠΕ που 
θα µπορούσε να εκµεταλλευτεί ο ∆ήµος 
Νιγρίτας; 

Ναι , σε µεγαλύτερο βαθµό την ηλιακή και 
αιολική ενέργεια µε τη βοήθεια του όρους 
Βερτίσκου. 

 

12. Θα προτείνατε σε κάποιον να επενδύσει στις 
ΑΠΕ στην περιοχή µας (π.χ. εγκατάσταση 
φωτοβολταικών, ανεµογεννητριών); Τι 
προβλέπει ο Νόµος σχετικά µε τέτοιες 
επενδύσεις; 

Ήδη κάποιοι έχουν επενδύσει στην τοποθέτηση 
φωτοβολταικών πάνελ δεσµεύοντας γη που θα 



µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για παραγωγή 
προϊόντων. Επιτρέπονται οι επενδύσεις και 
επιδοτούνται από κάποιες τράπεζες. 

 

Η συνέντευξη αυτή συντάχθηκε από τους 
µαθητές της Α’ Λυκείου του Γενικού Λυκείου 
Νιγρίτας, Μητρούδη ∆ηµήτριο και Ναλµπάντη 
Γεώργιο στα πλαίσια του µαθήµατος της Α’ 
Λυκείου, Ερευνητική εργασία <<Πατώ ελαφρά 
στη Γη, µειώνω το Οικολογικό µου 
Αποτύπωµα>> 

 

                      INTERVIEW 

 

Subject: Renewable Sources of Energy 

Structured interview about drawing up 
information associated with use of renewable 
sources of energy in our region. 

 

QUESTIONS 

1. What’s your name? 

My name is Panayiotis Mauroudis 

 

2. Which is the object of your studies? 



Forester and environmentalist of 
Aristotelian University of Thessaloniki 
(ΑΠΘ) 

 

3. How much time are you working for 
Municipality of Nigrita and which are 
your apt nesses? 

I am working five years now about a 
European Environmental Subject 
associated with national administration of 
blanks. Also, I want to refer a after-
studying in administration of rubbish. 

 

4. Have you ever worked for another 
subject of environment before your 
engaging in municipality of Nigrita? 

Yes, I have worked as a teacher at the IEK 
in Serres about forest production. 

 

5. Which are the renewable sources of 
energy and which are their 
environmental benefits? 

The renewable sources of energy are sun, 
water, wind, biomass, geothermy, flood-
tides. They are also friendly to the 
environment, they have zero remaining, 



they will never be disappeared and finally 
help to energy self-sufficiency of countries 
which face difficulties in their economies. 

 

6. Have you ever accustomed with the 
renewable sources of energy? 

Yes, during my after-studying. 

 

7. Which are the conventional sources of 
energy and which are their benefits 
and their environmental consequences? 

The conventional sources of energy are 
petroleum and its products, lignite, and 
natural gas. For producting energy is 
necessary combustion so this event effects 
negative to the environment, causing 
global warming phenomenon. 

 

8. Is economically interesting the 
production of energy with use of 
renewable sources of energy? 

Yes, of course. Except from the 
introduction, they are economically useful 
for numerous reasons. 

 



9. Do you believe that renewable sources 
of energy are the only solution to 
environmental problem which plague 
out planet last years, the global 
warming? 

Yes, because using renewable sources of 
energy, we have zero remaining and zero 
emissions of CO2 which is the most 
important gas of global warming. 

 

10.Is municipality of Nigrita interested 
about renewable sources of energy for 
now? Could you refer some special 
activities? 

Yes, regard to geothermic field in Therma 
(warming greenhouses) and solar-lighting 
of central streets of Nigrita using solar-
panels. 

 

11. Do you think that there are other 
renewable sources of energy which 
municipality of Nigrita can be 
interested in future? 

In greater rank about the energy of sun 
and wind (mountain Bertiskos). 

 



12. Do you suggest someone to invest for 
renewable sources of energy in our 
region? What refer the law about the 
investments? 

Today, many businessmen have invested in 
putting solar-panels in countryside. Also 
the law offers large allowances. 

Τέλος εργαστήκαµε δηµιουργώντας ένα βίντεο παρουσίαση ψηφιακά 
ώστε να διευκολύνουµε, το ψηφιακό µέρος της εργασίας 
σκοπεύοντας να κάνουµε την εργασία πιο οικεία και κατανοητή 
στους ακροατές κατά την παρουσίαση. Σε όλα τα παραπάνω 
εξαιρετικής σηµασίας ρόλο έπαιξε η χρήση ηµερολογίου (ένα είδος 
σηµειωµατάριο για την οργάνωση και το σχεδιασµό της εργασίας 
καθώς επίσης και οι καθοριστικές συµβουλές της υπεύθυνου κ. 
Χατζάρα που µας βοήθησαν να δώσουµε τελική µορφή στην εργασία. 
Ακόµα εργαστήκαµε για την κατασκευή ενός ηλιακού αποστακτήρα ο 
οποίος αποτελεί το τέταρτο µέρος του παγκόσµιου πειράµατος στο 
οποίο συµµετείχε το σχολείο µας αφιερωµένο στο ∆ιεθνές Έτος 
Χηµείας 2011. 

                    Ηλιακός Αποστακτήρας                                                 

          Παγκόσµιο πείραµα στο ∆ιεθνές Έτος Χηµείας 

 

 
Σε αυτή τη δραστηριότητα θα κατασκευάσουµε ένα µοντέλο ηλιακού 
αποστακτήρα και θα διαπιστώσουµε πως µπορεί να καθαρίζει το 
νερό. Για το σκοπό αυτό θα χρειαστεί να χρησιµοποιήσουµε τις 
γνώσεις µας ώστε να κατασκευάσουµε το πιο αποτελεσµατικό 
µοντέλο. Το νερό καλύπτει περίπου το 70% της επιφάνειας της γης 
από το οποίο σχεδόν όλο (95%) είναι αλµυρό νερό (θάλασσες και 
ωκεανοί). Επίσης το περισσότερο νερό στο έδαφος άλατα και 
γενικότερα, δεν είναι κατάλληλο για χρήση. Η ανάγκη για ανεύρεση 
τρόπων για τον καθαρισµό του νερού ολοένα αυξάνονται µε την 
αύξηση του πληθυσµού. Ο ηλιακός αποστακτήρας είναι µια συσκευή 
που χρησιµοποιεί την ηλιακή ενέργεια για να καθαρίσει το νερό. 
∆ιάφορες εκδοχές του µοντέλου αυτού του ηλιακού αποστακτήρα 
χρησιµοποιούνται π.χ. για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού, 
την οικιακή χρήση κλπ. 
 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 



 
 

1. Μετρήσαµε συγκεκριµένη ποσότητα ζεστού νερού και την 
προσθέσαµε στο µπολ µε τη βοήθεια ενός ογκοµετρικού 
κυλίνδρου( να έχει βάθος 1cm) 

2. Προσθέσαµε στο νερό λίγη χρωστική ζαχαροπλαστικής και 
περίπου µια κουταλιά αλάτι. 

3. Αφήσαµε το µπολ σε ένα ηλιόλουστο µέρος για κάποιες µέρες. 

4. Τοποθετήσαµε το πιατάκι στη µέση του µπολ προσέχοντας να 
µην πιτσιλίσει καθόλου νερό. 

5. Καλύψαµε το µπολ µε τη µεµβράνη. 

6. Τοποθετήσαµε ένα µήλο στο κέντρο της µεµβράνης. 

7. Τα αφήσαµε για κάποιες µέρες. 

8. Παρατηρήσαµε το νερό στο πιατάκι. 

9. Αφαιρέσαµε τη µεµβράνη και το πιατάκι χωρίς να χυθεί νερό 
από το πιατάκι. 

10. Μετρήσαµε την ποσότητα του νερού στο πιατάκι και 
παρατηρήσαµε το χρώµα του. 

11. Μετρήσαµε το ποσοστό νερού που καθαρίστηκε 
χρησιµοποιώντας την ακόλουθη εξίσωση. 

 
Ποσοστό καθαρισµού του νερού (%)=όγκος νερού στο 
πιατάκι(ml)/αρχικός όγκος νερού στο µπολ. 
 

  
 
 

   Πρόγραµµα e-twinning ‘’ Challenges of 
Ecocitizenship in Europe’’ 

                                        2010-2011 

 

Στα πλαίσια του προγράµµατος, οι µαθητές της Ά Λυκείου του 
γενικού Λυκείου Νιγρίτας ρωτούν τη ∆ηµοτική Αρχή και κάνουν τις 
δικές τους προτάσεις.  

 

                                     ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 



 

1.Υπάρχουν γεωθερµικά πεδία στην περιοχή µας? Υπάρχουν 

πιθανότητες αξιοποίησης του γεωθερµικού πεδίου του δήµου? 

Στο ∆ήµο µας υπάρχει βεβαιωµένο γεωθερµικό πεδίο στην περιοχή 
των θερµών. Μέχρι σήµερα υπάρχει µερική αξιοποίηση του πεδίου 
από ιδιώτες για παραγωγικούς σκοπούς (σπιρουλίνα, θερµοκηπιακές 
καλλιέργειες) αλλά και για ιαµατικούς ( Θερµοθεραπευτήριο 
Θερµών). Ο δήµος βρίσκεται στην διαδικασία διερεύνησης για την 
µεγαλύτερη αξιοποίηση του Γ/Θ πεδίου. 

2.Υπάρχουν στην περιοχή µας ανεµογεννήτριες? 

∆υστυχώς δεν υπάρχουν στα όρια του ∆ήµου µας εγκαταστάσεις 
παραγωγής ενέργειας από ανεµογεννήτριες. 

3.Χρηµατοδοτείται η εγκατάσταση φωτοβολταικών στις στέγες των 

κατοικιών? 

Ναι υπάρχει τρόπος χρηµατοδότησης από ορισµένες τράπεζες. 

4.Γίνεται στη Νιγρίτα ανακύκλωση? Αν ναι πληρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις, ώστε να επιτυγχάνεται ο επιδιωκόµενος σκοπός? Τι 
ποσοστό των απορριµµάτων ανακυκλώνεται? Έχουµε κάποιο 
οικονοµικό όφελος από αυτό? Πληρώνουµε για τα µη ανακυκλώσιµα 
απορρίµµατα? 

Στους πρώην ∆ήµους Νιγρίτας και Βισαλτίας λειτουργεί πρόγραµµα 
ανακύκλωσης σε πιλοτική βάση µέχρι σήµερα µε σκοπό και την 
επέκτασή του σε όλο το Καλλικρατικό ∆ήµο Βισαλτίας. Το ποσοστό 
των ανακυκλώσιµων υλικών είναι ικανοποιητικό και υπάρχει 
οικονοµικό όφελος για το ∆ήµο. Επίσης για τα υλικά που δεν 
ανακυκλώνονται υπάρχει υποχρέωση πληρωµής από το ∆ήµο προς 
τον τελικό αποδέκτη ανάλογα µε τον όγκο αυτών. 

 

                               ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

1. Είναι πραγµατοποιήσιµο το έργο ενός πεζόδροµου ή ενός 
ποδηλατοδρόµου στην πόλη µας? 



Βεβαίως είναι πραγµατοποιήσιµο και ήδη ο ∆ήµος µας έχει αρχίσει 
διαδικασίες για την εκπόνηση µελέτης ή επικαιροποίησης της ήδη 
υπάρχουσας για την ανάπλαση του κέντρου της πόλης µας στην 
οποία θα προβλεφθεί κατασκευή δικτύου πεζοδρόµων. 

2. Υπάρχουν σχέδια για την δηµιουργία αιολικού πάρκου στην 
περιοχή µας? 

 Προς το παρόν γίνεται διερεύνηση από το ∆ήµο για χώρο που θα 
µπορούσε να εγκατασταθεί ένα αιολικό πάρκο βάση της κείµενης 
νοµοθεσίας για τον τρόπο εκµετάλλευσης από το ∆ήµο. 

3.Βλέπουµε πως έχουν εγκατασταθεί σε κεντρικούς δρόµους 

φωτοβολταικά για την φωταγώγησή τους. Η κίνηση αυτή είναι 
οικονοµική και οικολογική. Σκέφτεται ο ∆ήµος να δηµιουργήσει 
ένα πάρκο φωτοβολταικών έτσι ώστε να εκµεταλλεύεται την 
ηλιακή ενέργεια και πουλώντας την να έχει έσοδά? 

Ο ∆ήµος ξεκίνησε τη διαδικασία εγκατάστασης Φ/Β PANELS στην 
οροφή του δηµαρχείου και στις στέγες κάποιων σχολείων σε 
αρχική φάση και αναλόγως των αποτελεσµάτων θα 
προχωρήσουµε σε µεγαλύτερες επενδύσεις σε αυτόν τον τοµέα. 

4. Υπάρχει τρόπος να οµορφαίνουµε τον τόπο µας µε 

περισσότερο πράσινο? Μια καλή ιδέα είναι να γίνει 
δεντροφύτευση όπως και στην περιοχή της Τριανταφυλλιάς. 

Υπάρχουν σε εξέλιξη µελέτες αξιοποίησης τόσο του ρέµατος των 
Θερµών όσο και του χώρου του ρέµατος Σκαπάνης στη Βέργη. 
Όσον αφορά στις δεντροφυτεύσεις από το ∆ήµο υπάρχει διάθεση 
να συνεχιστούν. Από εσάς περιµένουµε προτάσεις τόσο για τους 
χώρους δεντροφύτευσης αλλά και για άλλες δράσεις που θα 
συµβάλλουν στην ανάπτυξη του επιπέδου της ζωής µας. 

                         Ο ∆ήµαρχος ∆ήµου Βισαλτίας  

                          Καλαϊτζής ∆ηµήτριος  

 

 

 

 Program etwinning “Challenges of Ecocitizenship in Europe’’ 



                            2010-2011 

Within the framework of the program, the students of the first 
class of the senior high school ask the Municipal Authorities and 
make their own suggestions. 

                   QUESTIONS  

1. Are there geothermal fields in our area? Are there any 
chances of utilizing the geothermal field in our municipality? 

      In our Municipality there is certainly a geothermal field in the 
area of Therma. Up to now, there has been a partial exploitation of 
this field by private individuals for produce purposes 
(Thermotherapy, Institution of Therma). The Municipality is in the 
process of investigation which will lead to wider exploitation of its 
geothermal field. 

2. Are there wide generators in our area? 

       Unfortunately, within our Municipality there are no energy 
production installations by wind generators. 

3. Is installation of solar panels on house roofs financed? 

Yes, there are financing means by certain banks. 

4. Is recycling carried out in Nigrita? If so, are all the requirements 

fulfilled, so as to achieve the pursued target? What percentage of 
litters is recycled? Do we reach any financial benefit by it? Do we 
pay for the non-recyclable litter? 

In the former Nigrita and Visaltia Municipalities a recycling program 
has been functioning with the aim of being extended to the whole 
new Kallikratis Visaltia Municipality. The percentage of recyclable 
material is satisfactory and there is functional benefit for the 
Municipality. As far as the non-recyclable material is concerned, 
there is the obligation of payment by the Municipality to the final 
payee, according to its mass. 

 

 

                         RECOMMENDATIONS 



 

 

1.Is the achievement of a pedestrian or a cycling precinct feasible 

in our town? 

It is undoubtedly achievable and our Municipality has already been 
into the procedure of either carrying out research or domination of 
the existing one for the reformation of the town centre, in which the 
pedestrian precinct network construction will be taken into 
consideration. 

2. Are there any plans for the creation of a wind park in our 

area? 

     For the time being, investigation is being carried out by the 
Municipality on the place where a wind park could be installed in 
accordance with the current legislation for the way of exploitation 
by the Municipality. 

 

3. We see there have been solar panels installed in main streets 
for their lighting up. This particular realization is both 
economical and ecological. Are the Municipal Authorities 
considering creating photovoltaic parks, so as far to exploit 
the solar energy and make proceeds by selling it? 

Our Municipality is in the process of installing solar panels, for for 
starters on the Town Hall roof and on the roof of certain schools, 
and judging from the results we will proceed to greater 
investments on this field. 

4. Is there a way to beautify our area with more greenery? 

Planting trees, like in the Triantafullia area, would be a good 
idea. 

Utilization researches both in the Therma river-bed and in the 
area nearby the current Skapani in Vergi have been under 
development. As far as tree planting is concerned, there is the 
inclination of its continuation on behalf of the Municipality. We 
expect from you recommendations, both on the tree planting 
areas and on other activities, which will contribute to the 
enhancement of our standard of living. 



                            Visaltia Municipality Mayor 

                            Kalaitzis Dimitrios 

 

Βιβλιογραφία Θεωρητικού Μέρους 

 

Ελληνική βιβλιογραφία: 

Βιβλίο ‘’Γεωλογία, Επιστήµη της Γης’’ (σελίδες 247-254) 

Βιβλίο ‘’ Γη, ένας µεγάλος και εύθραυστος πλανήτης (σελίδες 
161-231) 

Παραποµπές από ελληνόφωνα βιβλία της βιβλιοθήκης του Γενικού 
Λυκείου Νιγρίτας. 

Παραποµπές από άρθρο του µυρίου Γ. Αποστόλου-
περιβαλλοντολόγου 

 Ξένη Βιβλιογραφία 

Αναζήτηση στην µηχανή πληροφοριών ‘’Google’’ για 
‘’Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας’’ 

Οπισθόφυλλο βιβλίου της Λέοτερ Μπράουν 

Ιστοσελίδα Aris Multimedia Entertainment 1994 (αναζήτηση 
εικόνων). Google εικόνες. 

Άντληση πληροφοριών από ιστοσελίδα http:/Albert Einstein-
giamaning.blogspot.com 

Ιστοσελίδα: www.sun wind.com 

Ιστοσελίδα: www.inoenergia.gr 

Εγκυκλοπαίδεια: Πάπυρους Λαρούς Britannica ‘’ Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας’’ 

Βιβλιογραφία Συνέντευξης: Συνέντευξη από κύριο Μαυρουδή 
(∆ασολόγο-περιβαλλοντολόγο) υπεύθυνο για περιβαλλοντολογικά 
θέµατα στον ∆ήµο Νιγρίτας. Επίσης συµπεριλαµβάνεται 



συνέντευξη 2ας Λυκείου από τον ∆ήµαρχο Νιγρίτας κ. Καλαϊτζή 
σχετική του θέµατος µε σκοπό την ολοκληρωτική του κάλυψη. 


