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ΣκοππππόςΣκοππππός & & & & & & & & ΣτόχοιΣτόχοι τηςτης

ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής ΕκππππαίδευσηςΕκππππαίδευσης

�� ΒασικοίΒασικοί στόχοιστόχοι καικαι σκοποίσκοποί τηςτης ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής
ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης είναιείναι ηη κατανόησηκατανόηση τηςτης σηµασίαςσηµασίας τηςτης
ενέργειαςενέργειας στηνστην καθηµερινότητακαθηµερινότητα τουτου ανθρώπουανθρώπου, , αλλάαλλά καικαι
ηη παρουσίασηπαρουσίαση τωντων πλεονεκτηµάτωνπλεονεκτηµάτων, , τωντων µειονεκτηµειονεκτη--
µάτωνµάτων καικαι τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων πουπου οιοι
συµβατικέςσυµβατικές καικαι οιοι ανανεώσιµεςανανεώσιµες πηγέςπηγές µπορούνµπορούν νανα
επιφέρουνεπιφέρουν..

�� ΟιΟι µαθητέςµαθητές νανα µπορούνµπορούν νανα εξοικειωθούνεξοικειωθούν µεµε τιςτις
ανανεώσιµεςανανεώσιµες µορφέςµορφές ενέργειαςενέργειας καικαι νανα γίνουνγίνουν κτήµακτήµα τουςτους, , 
έτσιέτσι ώστεώστε νανα µπορούνµπορούν νανα οριοθετήσουνοριοθετήσουν τιςτις απόψειςαπόψεις καικαι
τιςτις σκέψειςσκέψεις ότανόταν ενσωµατωθούνενσωµατωθούν στηνστην παραγωγικήπαραγωγική
διαδικασίαδιαδικασία τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας..

�� ΤηνΤην ανάπτυξηανάπτυξη τηςτης κριτικήςκριτικής σκέψηςσκέψης. . 



�� ΤηνΤην κατανόησηκατανόηση τηςτης έννοιαςέννοιας τηςτης αειφορίαςαειφορίας..

�� ΝαΝα µπορούνµπορούν οιοι µαθητέςµαθητές µεµε απλέςαπλές κατασκευέςκατασκευές καικαι
µετρήσειςµετρήσεις νανα κατανοήσουνκατανοήσουν θεµελιώδειςθεµελιώδεις έννοιεςέννοιες τωντων
επιστηµώνεπιστηµών πουπου εµπλέκονταιεµπλέκονται µεµε τοτο περιβάλλονπεριβάλλον ((φυσικήφυσική, , 
χηµείαχηµεία, , γεωγραφίαγεωγραφία, , οικολογίαοικολογία, , βιολογίαβιολογία, , ιστορίαιστορία κκ..λλ..ππ).).

�� ΗΗ ανταλλαγήανταλλαγή απόψεωναπόψεων µεταξύµεταξύ τωντων µαθητώνµαθητών στιςστις οµάδεςοµάδες
εργασίαςεργασίας καικαι ηη αλληλοενηµέρωσηαλληλοενηµέρωση..

�� ΗΗ ελεύθερηελεύθερη έκφρασηέκφραση απόψεωναπόψεων χωρίςχωρίς προκαταλήψειςπροκαταλήψεις, , 
έτσιέτσι ώστεώστε οιοι προβλέψειςπροβλέψεις νανα είναιείναι αποτελεσµατικέςαποτελεσµατικές καικαι
αληθινέςαληθινές..



ΤιΤι είναιείναι ενέργειαενέργεια;;;;;;;;

ΕνέργειαΕνέργεια είναιείναι κάτικάτι πουπου δενδεν
µπορούµεµπορούµε νανα αγγίξουµεαγγίξουµε, , νανα
δούµεδούµε, , νανα µυρίσουµεµυρίσουµε ήή νανα
ακούσουµεακούσουµε. . 

ΕίναιΕίναι έναένα ουσιαστικόουσιαστικό µέροςµέρος τηςτης καθηµερινήςκαθηµερινής ζωήςζωής

αφούαφού τίπππποτατίπππποτα δενδεν θαθα γινότανγινόταν χωρίςχωρίς ενέργειαενέργεια. . 

ΗΗ ενέργειαενέργεια δενδεν έχειέχει
µιαµια µόνοµόνο µορφήµορφή
αλλάαλλά µπορείµπορεί καικαι νανα
αλλάζειαλλάζει µορφέςµορφές. . 



ΕνέργειαΕνέργεια καταναλώνουµεκαταναλώνουµε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

ΜέσαΜέσα στοστο σπίτισπίτι ……



ΕνέργειαΕνέργεια καταναλώνουµεκαταναλώνουµε . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

& & έξωέξω απόαπό τοτο σπίτισπίτι ……



ΟιΟι πηγέςπηγές ενέργειαςενέργειας µπορείµπορεί νανα είναιείναι: : 

ΑΑ. . ΣυµβατικέςΣυµβατικές ΠηγέςΠηγές

ΒΒ. . ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές

ΠηγέςΠηγές ενέργειαςενέργειας



ΟνοµάζονταιΟνοµάζονται οιοι πηγέςπηγές πουπου υπάρχουνυπάρχουν στηστη φύσηφύση σεσε ορισµένεςορισµένες

ποσότητεςποσότητες καικαι ανανεώνονταιανανεώνονται δύσκολαδύσκολα ήή καθόλουκαθόλου..

ΑΑ. . ΠετρέλαιοΠετρέλαιο

ΒΒ. . ΓαιάνθρακεςΓαιάνθρακες

ΓΓ. . ΦυσικόΦυσικό αέριοαέριο

∆∆. . ΠυρηνικήΠυρηνική ενέργειαενέργεια. . 

ΣυµβατικέςΣυµβατικές ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΉδηΉδη τατα αποθέµατααποθέµατα τωντων
συµβατικώνσυµβατικών πηγώνπηγών έχουνέχουν
µειωθείµειωθεί σηµαντικάσηµαντικά. . . . . . !!



ΟνοµάζονταιΟνοµάζονται οιοι πηγέςπηγές πουπου υπάρχουνυπάρχουν στηστη φύσηφύση & & ανανεώανανεώ--
νονταινονται εύκολαεύκολα. . ΚατάΚατά µιαµια έννοιαέννοια είναιείναι ανεξάντλητεςανεξάντλητες αφούαφού
είναιείναι συνδεµένασυνδεµένα µεµε τητη ζωήζωή στονστον πλανήτηπλανήτη..

ΑΑ. . ΑιολικήΑιολική

ΒΒ. . ΓεωθερµικήΓεωθερµική

ΓΓ. . ΒιοµάζαΒιοµάζα

∆∆. . ΥδρογόνοΥδρογόνο

ΕΕ. . ΥδραυλικήΥδραυλική ((ΥδροηλεκτρικήΥδροηλεκτρική) ) 

ΣΤΣΤ. . ΗλιακήΗλιακή

ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας



ΤοΤο ενεργειακόενεργειακό ισοζύγιοισοζύγιο & & & & & & & & ηη

κατανοµήκατανοµή τηςτης ενεργειακήςενεργειακής

κατανάλωσηςκατανάλωσης στηνστην ΕΕ........ΕΕ. (2005) . (2005) . (2005) . (2005) . (2005) . (2005) . (2005) . (2005) 

Σχήµα 1: Ενεργειακό ισοζύγιο στην Ε.Ε. (των 27) - 2005

Πηγή: http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher5.html

Σχήµα 2: Κατανοµή της ενεργειακής κατανάλωσης στην Ε.Ε (27)

Πηγή: http://www.kee.gr/perivallontiki/teacher5.html



ΣυµβατικέςΣυµβατικές ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΠετρέλαιοΠετρέλαιο



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………

ΤοΤο πετρέλαιοπετρέλαιο σχηµατίστηκεσχηµατίστηκε απόαπό υππππολείµµαταυππππολείµµατα φυτώνφυτών
& & & & & & & & ζώωνζώων πουπου κατακάθοντανκατακάθονταν στονστον πυθµέναπυθµένα τωντων θαλασσώνθαλασσών. . 
ΤαΤα στρώµαταστρώµατα τωντων υπολειµµάτωνυπολειµµάτων καταπλακώνοντανκαταπλακώνονταν
διαδοχικάδιαδοχικά απόαπό νεότερανεότερα στρώµαταστρώµατα οργανικούοργανικού υλικούυλικού,,
χώµατοςχώµατος & & πετρωµάτωνπετρωµάτων, , συµπιέστηκανσυµπιέστηκαν ((µεµε ταυτόχρονηταυτόχρονη
παραγωγήπαραγωγή θερµότηταςθερµότητας)) µεµε αποτέλεσµααποτέλεσµα ηη οργανικήοργανική ύληύλη ((σεσε
συνδυασµόσυνδυασµό µεµε χηµικήχηµική καικαι βακτηριακήβακτηριακή δράσηδράση), ), νανα µετατραπείµετατραπεί
σεσε ππππετρέλαιοππππετρέλαιο. . 

ΥπάρχειΥπάρχει ωστόσοωστόσο καικαι ηη θεωρίαθεωρία ότιότι τοτο πετρέλαιοπετρέλαιο έχειέχει
ορυκτήορυκτή προέλευσηπροέλευση. . ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε αυτήναυτήν τητη θεωρίαθεωρία τοτο
πετρέλαιοπετρέλαιο σχηµατίζεταισχηµατίζεται απόαπό τητη δράσηδράση τουτου νερούνερού σεσε
κάποιεςκάποιες ορυκτέςορυκτές ουσίεςουσίες ((κάτωκάτω απόαπό υψηλέςυψηλές θερµοκρασίεςθερµοκρασίες καικαι
πίεσηπίεση).).



ΤοΤο πετρέλαιοπετρέλαιο πουπου σχηµατίσχηµατί--
στηκεστηκε δέχεταιδέχεται πιέσειςπιέσεις απόαπό τατα
πετρώµαταπετρώµατα καικαι τείνειτείνει νανα βγειβγει
στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια εγκλωβίζεταιεγκλωβίζεται
όµωςόµως µέσαµέσα σεσε διάφοραδιάφορα αδιαππππέαδιαππππέ--------
ρασταραστα γεωλογικάγεωλογικά στρώµαταστρώµατα
απόαπό όπουόπου αντλείταιαντλείται σήµερασήµερα. . 

ΣήµεραΣήµερα, , τοτο πετρέλαιοπετρέλαιο είναιείναι ίσωςίσως τοτο σηµαντικότεροσηµαντικότερο
καύσιµοκαύσιµο όχιόχι µόνοµόνο στιςστις µεταφορέςµεταφορές αλλάαλλά καικαι στοστο
νοικοκυριόνοικοκυριό καικαι στηνστην βιοµηχανίαβιοµηχανία ((αφούαφού οο σύγχρονοςσύγχρονος
άνθρωποςάνθρωπος καταναλώνεικαταναλώνει 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 τόνουςτόνους πετρελαίουπετρελαίου τοτο χρόνοχρόνο).).

Εικόνα 1: Άντληση πετρελαίου



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΧρησιµοποιείταιΧρησιµοποιείται επίσηςεπίσης ωςως ππππρώτηππππρώτη ύληύλη: : 

γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή τωντων πλαστικώνπλαστικών καικαι
γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή ορισµένωνορισµένων φαρµακευτικώνφαρµακευτικών
ουσιώνουσιών. . 

�� ΑπόΑπό τοτο πετρέλαιοπετρέλαιο ππππαράγεταιππππαράγεται: : 

τοτο πετρέλαιοπετρέλαιο ντίζελντίζελ, , 

ηη βενζίνηβενζίνη, , 

ηη κηροζίνηκηροζίνη, , 

τοτο φωτιστικόφωτιστικό πετρέλαιοπετρέλαιο, , 

τοτο προπάνιοπροπάνιο, , 

ηη νάφθανάφθα καικαι
ηη άσφαλτοςάσφαλτος

Εικόνα 2: Παράγωγα πετρελαίου



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

�� ΜεΜε τηντην καύσηκαύση τουτου: : 

εκλύονταιεκλύονται διάφοροιδιάφοροι ρύποιρύποι καικαι
διοξείδιοδιοξείδιο τουτου άνθρακαάνθρακα..



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

�� ΗΗ εξόρυξηεξόρυξη, , 

�� ΗΗ ππππαραγωγήππππαραγωγή, , 

�� ΗΗ µεταφοράµεταφορά καικαι
�� ΗΗ διανοµήδιανοµή τουτου

ΜπορείΜπορεί νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν
περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις, , 
αναν υπάρξειυπάρξει διαρροήδιαρροή στηνστην
ξηράξηρά ήή στηστη θάλασσαθάλασσα..

ΣτηνΣτην προσπάθειαπροσπάθεια εξάλειψηςεξάλειψης τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
επιπτώσεωνεπιπτώσεων έχουνέχουν θεσππππιστείθεσππππιστεί κανονισµοίκανονισµοί. . ΕπίσηςΕπίσης
έχειέχει αναπτυχθείαναπτυχθεί κατάλληληκατάλληλη τεχνολογίατεχνολογία γιαγια τηντην
ασφαλήασφαλή διαχείρισήδιαχείρισή τουτου καικαι γιαγια τηντην αππππορρύππππανσηαππππορρύππππανση

σεσε περίπτωσηπερίπτωση ατυχήµατοςατυχήµατος..



ΣυµβατικέςΣυµβατικές ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΓαιάνθρακεςΓαιάνθρακες

ΤύρφηΤύρφη ΛιγνίτηςΛιγνίτης ΑνθρακίτηςΑνθρακίτης



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………
ΤαΤα στρώµαταστρώµατα τωντων γαιανθράκωνγαιανθράκων σχηµατίστηκανσχηµατίστηκαν απόαπό τατα

υππππολείµµαταυππππολείµµατα φυτικήςφυτικής ύληςύλης ((κλαδιάκλαδιά δέντρωνδέντρων, , θάµνοιθάµνοι, , φυτάφυτά
κκ..αα.) .) πουπου καταπλακώθηκανκαταπλακώθηκαν απόαπό χώµαχώµα σεσε συνδυασµόσυνδυασµό µεµε
τηντην δράσηδράση θερµότηταςθερµότητας καικαι πίεσηςπίεσης απουσίααπουσία αέρααέρα. . 

ΗΗ ανθρακοπππποίησηανθρακοπππποίηση, , όπωςόπως ονοµάζεταιονοµάζεται αυτήαυτή ηη
διαδικασίαδιαδικασία, , προχωράπροχωρά πρώταπρώτα στηστη δηµιουργίαδηµιουργία τηςτης τύρφηςτύρφης, , 
µετάµετά τουτου λιγνίτηλιγνίτη, , µετάµετά τωντων ππππισσούχωνππππισσούχων ανθράκωνανθράκων καικαι
τέλοςτέλος τουτου ανθρακίτηανθρακίτη, , πουπου είναιείναι καικαι οο πλέονπλέον σκληρόςσκληρός
γαιάνθρακαςγαιάνθρακας. . 

ΤύρφηΤύρφη

ΠίεσηΠίεση ταφήςταφής, , θερµότηταθερµότητα καικαι χρόνοςχρόνος

ΛιγνίτηςΛιγνίτης ΥποασφαλτούχοςΥποασφαλτούχος
άνθρακαςάνθρακας

ΑσφαλτούχοςΑσφαλτούχος
άνθρακαςάνθρακας

ΑνθρακίτηςΑνθρακίτης

Εικόνα 3: Στάδια σχηµατισµού γαιανθράκων



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΤαΤα κοιτάσµατακοιτάσµατα τουτου λιγνίτηλιγνίτη χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται γιαγια τηντην
ππππαραγωγήππππαραγωγή ηλεκτρισµούηλεκτρισµού στουςστους θερµοηλεκτρικούςθερµοηλεκτρικούς
σταθµούςσταθµούς. . 

Εικόνα 4: Λιγνιτικό εργοστάσιο



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

�� ΜεΜε τηντην καύσηκαύση τουςτους: : 

εκλύονταιεκλύονται αέριοιαέριοι ρύποιρύποι καικαι
διοξείδιοδιοξείδιο τουτου άνθρακαάνθρακα..

�� ΗΗ εργασίαεργασία σταστα ορυχείαορυχεία: : 

επιβαρύνειεπιβαρύνει τηντην ανθρώπινηανθρώπινη υγείαυγεία
((πνευµονικέςπνευµονικές παθήσειςπαθήσεις) ) καικαι
είναιείναι επικίνδυνηεπικίνδυνη λόγωλόγω τωντων
ατυχηµάτωνατυχηµάτων..

Εικόνα 5: Εκποµπές αερίων ρύπων από
λιγνιτικό εργοστάσιο

Εικόνα 6: Λιγνιτορύχοι



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

�� ΗΗ καύσηκαύση καικαι
�� ΗΗ εξόρυξηεξόρυξη

ΜπορείΜπορεί νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν
περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις..

ΣτηνΣτην προσπάθειαπροσπάθεια εξάλειψηςεξάλειψης τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
επιπτώσεωνεπιπτώσεων έχουνέχουν θεσππππιστείθεσππππιστεί κανονισµοίκανονισµοί. . ΕπίσηςΕπίσης
έχειέχει αναπτυχθείαναπτυχθεί κατάλληληκατάλληλη τεχνολογίατεχνολογία γιαγια τηντην
ασφαλήασφαλή διαχείρισήδιαχείρισή τουτου ορυχείουορυχείου καικαι γιαγια τηντην
αππππορρύππππανσηαππππορρύππππανση σεσε περίπτωσηπερίπτωση ατυχήµατοςατυχήµατος. . 

ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση τωντων εππππιφανειακώνεππππιφανειακών ορυχείωνορυχείων

προκαλείταιπροκαλείται υποβάθµισηυποβάθµιση τουτου τοπίουτοπίου. . 



ΣυµβατικέςΣυµβατικές ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΦυσικόΦυσικό ΑέριοΑέριο



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………

ΤοΤο φυσικόφυσικό αέριοαέριο είναιείναι µείγµαµείγµα αερίωναερίων
υδρογονανθράκωνυδρογονανθράκων ((κυρίωςκυρίως µεθανίουµεθανίου, , προπανίουπροπανίου, , βουτανίουβουτανίου) ) 
οιοι οποίοιοποίοι βρίσκονταιβρίσκονται σεσε υπόγειουςυπόγειους ταµιευτήρεςταµιευτήρες. . 

ΠροέρχεταιΠροέρχεται είτεείτε απόαπό θαλάσσιουςθαλάσσιους οργανισµούςοργανισµούς είτεείτε
απόαπό φυτικήφυτική ππππρώτηππππρώτη ύληύλη πουπου µεµε τηντην πάροδοπάροδο τωντων χρόνωνχρόνων
καταπλακώθηκανκαταπλακώθηκαν απόαπό χώµαχώµα. . 

ΤοΤο βασικόβασικό τουτου συστατικόσυστατικό είναιείναι τοτο µεθάνιοµεθάνιο (CH(CH44) ) πουπου
αποτελείαποτελεί τοτο 85% 85% -- 95% 95% τουτου φυσικούφυσικού αερίουαερίου. . 

ΜετάΜετά τηντην άντλησήάντλησή τουτου απόαπό τουςτους υπόγειουςυπόγειους
ταµιευτήρεςταµιευτήρες, , µεταφέρεταιµεταφέρεται µεµε αγωγούςαγωγούς ωςως αέριοαέριο ήή µεµε
ειδικάειδικά διαµορφωµέναδιαµορφωµένα τάνκερτάνκερ προςπρος κατανάλωσηκατανάλωση. . 



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΕίναιΕίναι καθαρότεροκαθαρότερο καύσιµοκαύσιµο συγκριτικάσυγκριτικά µεµε τοτο
πετρέλαιοπετρέλαιο καικαι τοτο κάρβουνοκάρβουνο,,

�� είναιείναι φθηνόφθηνό καικαι
�� έχειέχει µεγάληµεγάλη ενεργειακήενεργειακή αππππόδοσηαππππόδοση

�� δενδεν παράγειπαράγει στερεάστερεά απόβλητααπόβλητα. . 



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

�� ΤαΤα αυτοκίνητααυτοκίνητα καικαι τατα φορτηγάφορτηγά γιαγια νανα κινηθούνκινηθούν µεµε
φυσικόφυσικό αέριοαέριο πρέπειπρέπει νανα διαθέτουνδιαθέτουν ειδικέςειδικές δεξαµενέςδεξαµενές γιαγια
τηντην αποθήκευσήαποθήκευσή τουτου. . 

Εικόνα 7: Αυτοκίνητο που η µηχανή τους
µπορεί να έχει διπλή τροφοδοσία και από
βενζίνη και από φυσικό αέριο



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

�� ΗΗ µηµη ππππλήρηςππππλήρης καύσηκαύση
�� ΟιΟι διαρροέςδιαρροές & & οιοι
αππππώλειεςαππππώλειες στηστη µεταφοράµεταφορά

ΑυξάνειΑυξάνει τιςτις ποσότητεςποσότητες τουτου
µεθανίουµεθανίου ((έναένα απόαπό τατα αέριααέρια

τουτου θερµοκηπίουθερµοκηπίου).).

ΗΗ αµερικανικήαµερικανική υπηρεσίαυπηρεσία περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής προσταπροστα--

σίαςσίας ((EPAEPAEPAEPAEPAEPAEPAEPA) ) εκτιµάεκτιµά ότιότι οιοι µονάδεςµονάδες φυσικούφυσικού αερίουαερίου
παράγουνπαράγουν ελάχιστεςελάχιστες ποσότητεςποσότητες ((γιαγια νανα είναιείναι βλαβερέςβλαβερές) ) 

αρσενικούαρσενικού, , µόλυβδουµόλυβδου, , υδράργυρουυδράργυρου καικαι νικελίουνικελίου πουπου
είναιείναι καρκινογόνεςκαρκινογόνες ήή τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες..



ΣυµβατικέςΣυµβατικές ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΠυρηνικήΠυρηνική ΕνέργειαΕνέργεια



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………

ΕίναιΕίναι µιαµια σχετικάσχετικά νέανέα
µορφήµορφή ενέργειαςενέργειας, , ηη οποίαοποία
βρίσκεταιβρίσκεται µέσαµέσα στονστον
ππππυρήναππππυρήνα τουτου ατόµουατόµου καικαι
µπορείµπορεί νανα απελευθερωθείαπελευθερωθεί
µεµε τηντην ππππυρηνικήππππυρηνική σχάσησχάση &&
τηντην ππππυρηνικήππππυρηνική σύντηξησύντηξη ((οο
άνθρωποςάνθρωπος δενδεν διαθέτειδιαθέτει ακόµηακόµη
τηντην τεχνολογίατεχνολογία γιαγια νανα
εκµεταλλευθείεκµεταλλευθεί τηντην ενέργειαενέργεια
πουπου παράγεταιπαράγεται µεµε τηντην
πυρηνικήπυρηνική σύντηξησύντηξη).  ).  

ΓιαΓια τηντην παραγωγήπαραγωγή ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας γίνεταιγίνεται
διάσπασηδιάσπαση ατόµωνατόµων τουτου ραδιενεργούραδιενεργού ουρανίουουρανίου στουςστους
αντιδραστήρεςαντιδραστήρες τωντων ππππυρηνικώνππππυρηνικών εργοστασίωνεργοστασίων..

Εικόνα 8: Πυρηνική Σχάση



ΌτανΌταν οο πυρήναςπυρήνας ενόςενός ατόµουατόµου ουρανίουουρανίου διασπαστείδιασπαστεί
παράγειπαράγει τεράστιατεράστια ποσότηταποσότητα θερµότηταςθερµότητας καικαι φωτόςφωτός. . ΑνΑν ηη
διάσπασηδιάσπαση γίνειγίνει µεµε αργόαργό ρυθµόρυθµό, , ηη θερµότηταθερµότητα πουπου
παράγεταιπαράγεται χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή ατµούατµού πουπου
χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή ηλεκτρισµούηλεκτρισµού. . 

ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα δενδεν παράγεταιπαράγεται ενέργειαενέργεια απόαπό ΠυρηνικήΠυρηνική
ενέργειαενέργεια..



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΜΜπορείπορεί νανα αποδώσειαποδώσει έναένα τρισεκατοµµύριοτρισεκατοµµύριο φορέςφορές
περισσότερηπερισσότερη ενέργειαενέργεια απόαπό τοντον άνεµοάνεµο καικαι τοτο νερόνερό, , καικαι έναένα
εκατοµµύριοεκατοµµύριο φορέςφορές περισσότερηπερισσότερη ενέργειαενέργεια απόαπό τηντην
καύσηκαύση..

�� ΤοΤο κόστοςκόστος ππππαραγωγήςππππαραγωγής τηςτης πυρηνικήςπυρηνικής κιλοβατώραςκιλοβατώρας
((KWHKWH) ) είναιείναι χαµηλόχαµηλό..

�� ΕλάχιστεςΕλάχιστες εκποµπέςεκποµπές διοξειδίουδιοξειδίου τουτου άνθρακαάνθρακα COCO22



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

�� ΗΗ λειτουργίαλειτουργία τωντων
πυρηνικώνπυρηνικών εργοστασίωνεργοστασίων
αντιµετωπίζειαντιµετωπίζει
ππππροβλήµαταππππροβλήµατα ασφάλειαςασφάλειας
καικαι διαρροώνδιαρροών. . ΕπίσηςΕπίσης, , τατα
ασφάλιστραασφάλιστρα µεταφοράςµεταφοράς
φορτίουφορτίου είναιείναι υψηλάυψηλά..

�� ΠαράγουνΠαράγουν ραδιενεργάραδιενεργά
αππππόβλητααππππόβλητα..
�� ΟιΟι εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις τωντων πυρηνικώνπυρηνικών σταθµώνσταθµών έχουνέχουν
ππππεριορισµένηππππεριορισµένη διάρκειαδιάρκεια ζωήςζωής καικαι µετατρέπονταιµετατρέπονται σεσε
ραδιενεργάραδιενεργά αππππόβλητααππππόβλητα ότανόταν παύουνπαύουν νανα λειτουργούνλειτουργούν. . 

Εικόνα 9: Εγκαταστάσεις πυρηνικού εργοστάσιο



�� ∆ηµιουργεί∆ηµιουργεί θερµικήθερµική ρύππππανσηρύππππανση ((τοτο νερόνερό πουπου χρησιµοχρησιµο--
ποιείταιποιείται γιαγια τηντην ψύξηψύξη τωντων αντιδραστήρωναντιδραστήρων ότανόταν επιστρέφειεπιστρέφει στηστη
φύσηφύση --λίµνεςλίµνες, , ποτάµιαποτάµια, , θάλασσεςθάλασσες-- είναιείναι θερµόθερµό καικαι επηρεάζειεπηρεάζει τατα
υδάτιναυδάτινα οικοσυστήµαταοικοσυστήµατα). ). ΓενικάΓενικά έναςένας αντιδραστήραςαντιδραστήρας ότανόταν
λειτουργείλειτουργεί εκπέµπειεκπέµπει πολλήπολλή θερµότηταθερµότητα. . 

�� ΗΗ ραδιενέργειαραδιενέργεια δενδεν έχειέχει σύνορασύνορα: : ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα βρίσκεταιβρίσκεται
σεσε ππππυρηνικόππππυρηνικό κλοιόκλοιό γιατίγιατί υπάρχουνυπάρχουν πολλέςπολλές γειτονικέςγειτονικές
χώρεςχώρες µεµε πυρηνικάπυρηνικά εργοστάσιαεργοστάσια. . ΈτσιΈτσι, , σεσε περίπτωσηπερίπτωση
ατυχήµατοςατυχήµατος πλήττεταιπλήττεται καικαι ηη χώραχώρα µαςµας. . 

Εικόνα 10: Παγκόσµιος χάρτης πυρηνικών εργοστασίων



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

�� ΤαΤα ππππροβλήµαταππππροβλήµατα
ασφάλειαςασφάλειας καικαι
�� ΟιΟι διαρροέςδιαρροές

ΜπορείΜπορεί νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν
περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις..

ΜετάΜετά απόαπό τοτο ατύχηµαατύχηµα στονστον πυρηνικόπυρηνικό σταθµόσταθµό τουτου
THREEMILEISLANDTHREEMILEISLAND ((ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ.).) τοτο 19791979 & & τηντην
καταστροφικήκαταστροφική έκρηξηέκρηξη στοστο ΤσερνοµππππίλΤσερνοµππππίλ ((πρώηνπρώην ΕΕ..ΣΣ..ΣΣ..∆∆.).)

τοτο 1986, 1986, ηη κατασκευήκατασκευή νέωννέων εργοστασίωνεργοστασίων έχειέχει
περιοριστείπεριοριστεί, , λόγωλόγω αντιδράσεωναντιδράσεων τηςτης κοινήςκοινής γνώµηςγνώµης..

ΜηνΜην ξεχνάµεξεχνάµε όµωςόµως καικαι τωντων µεγάλοµεγάλο όγκοόγκο τωντων
ραδιενεργώνραδιενεργών απππποβλήτωναπππποβλήτων πουπου παράγονταιπαράγονται

καθώςκαθώς καικαι τατα ππππυρηνικάππππυρηνικά ατυχήµαταατυχήµατα..



ΣυγκεντρωτικόςΣυγκεντρωτικός ΠίνακαςΠίνακας

ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών ΕππππιππππτώσεωνΕππππιππππτώσεων αππππόαππππό τιςτις

ΣυµβατικέςΣυµβατικές ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

∆ιαδικασία Επιπτώσεις 

Άντληση – εξαγωγή Ηχορύπανση, αέρια ρύπανση, ρύπανση 
υδάτων, δονήσεις- κραδασµοί. 

Επεξεργασία - 
κατεργασία 

Αέρια ρύπανση, ρύπανση υδάτων, 
ρύπανση εδάφους. 

Μεταφορά καυσίµων – 
πρώτων υλών 

Ηχορύπανση, αέρια ρύπανση, ρύπανση 
υδάτων, ρύπανση εδάφους. 

Μετατροπή Θερµική ρύπανση, αέρια ρύπανση, 
ρύπανση υδάτων, προβλήµατα 
ασφάλειας. 

Μεταφορά ενέργειας –
µετάδοση 

Προβλήµατα ασφάλειας, αισθητική 
υποβάθµιση, αποψίλωση δασών. 

Χρήση Αέρια ρύπανση, θερµική ρύπανση, 
προβλήµατα ασφάλειας. 

Πίνακας 1: Επιπτώσεις στο περιβάλλον της παραγωγής και χρήσης των συµβατικών µορφών ενέργειας

Πηγή: Εκπαιδευτικό Πακέτο «Οικολογικά Σχολεία» - Παν/µιο Αθηνών



ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΑιολικήΑιολική ΕνέργειαΕνέργεια



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………
ΟΟ άνεµοςάνεµος απόαπό αρχαιοτάτωναρχαιοτάτων χρόνωνχρόνων

βοήθησεβοήθησε τοντον άνθρωποάνθρωπο στηνστην ανάπτυξηανάπτυξη καικαι
εξέλιξήεξέλιξή τουτου ((ιστιοφόραιστιοφόρα, , ανεµόµυλοιανεµόµυλοι & & άλλωνάλλων
αιολικώναιολικών µηχανώνµηχανών). ). ΌπωςΌπως οο ΉλιοςΉλιος έτσιέτσι καικαι οο
ΑίολοςΑίολος ((οο θεόςθεός τωντων ανέµωνανέµων) ) κατείχεκατείχε
εξέχουσαεξέχουσα θέσηθέση στοστο λίκνολίκνο τωντων ΘεώνΘεών. . 

ΗΗ αιολικήαιολική ενέργειαενέργεια οφείλεταιοφείλεται στιςστις διαφορέςδιαφορές ππππίεσηςππππίεσης καικαι
θερµοκρασίαςθερµοκρασίας στηνστην ατµόσφαιραατµόσφαιρα ((λόγωλόγω τηςτης ηλιακήςηλιακής
ακτινοβολίαςακτινοβολίας), ), πουπου προκαλούνπροκαλούν τηντην κίνησηκίνηση τωντων αερίωναερίων
µαζώνµαζών..

ΗΗ εκµετάλλευσηεκµετάλλευση τηςτης αιολικήςαιολικής ενέργειαςενέργειας γίνεταιγίνεται µεµε τιςτις
αιολικέςαιολικές µηχανέςµηχανές ήή ανεµογεννήτριεςανεµογεννήτριες πουπου µετατρέπουνµετατρέπουν
τηντην ενέργειαενέργεια τουτου ανέµουανέµου σεσε ηλεκτρικήηλεκτρική. . 

ΗΗ θέσηθέση τηςτης ΕλλάδαςΕλλάδας αλλάαλλά καικαι ηη ύπαρξηύπαρξη µεγάλουµεγάλου
µήκουςµήκους ακτογραµµήςακτογραµµής καικαι νησιώννησιών ευνοούνευνοούν τηντην παραγωγήπαραγωγή
ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας. . 

Εικόνα 11: Αίολος, ο Θεός των ανέµων



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ∆εν∆εν ρυππππαίνειρυππππαίνει τοτο περιβάλλονπεριβάλλον
�� ΟΟ ΕλληνικόςΕλληνικός χώροςχώρος διαθέτειδιαθέτει έναένα πλούσιοπλούσιο αιολικόαιολικό
δυναµικόδυναµικό. . ΤοΤο ΑιγαίοΑιγαίο ((όπουόπου συχνάσυχνά πνέουνπνέουν ισχυροίισχυροί άνεµοιάνεµοι)),,
τατα ππππαράλιαππππαράλια & & οιοι κορυφογραµµέςκορυφογραµµές τηςτης ηπειρωτικήςηπειρωτικής
ΕλλάδαςΕλλάδας είναιείναι οιοι καταλληλότερεςκαταλληλότερες περιοχέςπεριοχές εγκατάστασηςεγκατάστασης
αιολικώναιολικών ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών ήή καικαι αιολικώναιολικών πάρκωνπάρκων.  .  

�� ΤοΤο σχετικάσχετικά χαµηλόχαµηλό κόστοςκόστος παραγωγήςπαραγωγής τηςτης αιολικήςαιολικής
ενέργειαςενέργειας σεσε σχέσησχέση µεµε τιςτις άλλεςάλλες ανανεώσιµεςανανεώσιµες µορφέςµορφές
ενέργειαςενέργειας..

�� ΤΤοο 90% 90% τηςτης έκτασηςέκτασης πουπου φιλοξενείφιλοξενεί έναένα αιολικόαιολικό ππππάρκοππππάρκο
µπορείµπορεί νανα χρησιµοποιηθείχρησιµοποιηθεί & & & & & & & & γιαγια άλλεςάλλες δραστηριότητεςδραστηριότητες, , 
ππ..χχ. . αγροτικέςαγροτικές καλλιέργειεςκαλλιέργειες. . 



�� ΚατάΚατά τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης λειτουργίαςλειτουργίας ενόςενός αιολικούαιολικού
πάρκουπάρκου δενδεν εκππππέµππππεταιεκππππέµππππεται διοξείδιοδιοξείδιο τουτου άνθρακαάνθρακα ήή άλλαάλλα
αέριααέρια πουπου ρυπαίνουνρυπαίνουν τηντην ατµόσφαιραατµόσφαιρα ((µονοξείδιοµονοξείδιο τουτου
άνθρακαάνθρακα, , διοξείδιοδιοξείδιο τουτου θείουθείου, , καρκινογόνακαρκινογόνα µικροσωµατίδιαµικροσωµατίδια
κκ..αα.),.), όπωςόπως συµβαίνεισυµβαίνει µεµε τουςτους συµβατικούςσυµβατικούς σταθµούςσταθµούς
παραγωγήςπαραγωγής ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας. . 

�� ΗΗ κατασκευήκατασκευή τωντων ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών µπορείµπορεί νανα γίνειγίνει
ακόµαακόµα καικαι απόαπό µιαµια µικρήµικρή σεσε έκτασηέκταση βιοτεχνίαβιοτεχνία. . 



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

�� ΟΟ θόρυβοςθόρυβος πουπου παράγεταιπαράγεται απόαπό τηντην κίνησηκίνηση τωντων φτερώνφτερών
τωντων ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών. . 

Εικόνα 12: Αιολικό Πάρκο



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

ΗΗ εγκατάστασηεγκατάσταση καικαι ηη
λειτουργίαλειτουργία αιολικώναιολικών
ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών καικαι
αιολικώναιολικών πάρκωνπάρκων

ΑποτελούνΑποτελούν παρέµβασηπαρέµβαση στοστο
φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον..

ΗΗ χωροθέτησηχωροθέτηση τωντων αιολικώναιολικών πάρκωνπάρκων πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
προσεκτικήπροσεκτική καικαι νανα συνοδεύεταισυνοδεύεται απόαπό τητη αντίστοιχηαντίστοιχη
µελέτηµελέτη περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών επιπτώσεωνεπιπτώσεων ((ΜΠΕΜΠΕ) ) τουτου έργουέργου. . 

ΑνΑν ηη χωροθέτησηχωροθέτηση τωντων ανεµογεννητριώνανεµογεννητριών δενδεν σχεδιαστείσχεδιαστεί
σωστάσωστά, , µπορείµπορεί νανα υπάρξουνυπάρξουν αρνητικέςαρνητικές συνέππππειεςσυνέππππειες γιαγια τητη

βιοπππποικιλότηταβιοπππποικιλότητα ((ππ..χχ. . προβλήµαταπροβλήµατα πουπου µπορούνµπορούν νανα δηµιουρδηµιουρ--

γηθούνγηθούν σταστα πουλιάπουλιά αναν οιοι ανεµογεννήτριεςανεµογεννήτριες τοποθετηθούντοποθετηθούν σεσε
σηµαντικέςσηµαντικές µεταναστευτικέςµεταναστευτικές οδούςοδούς ήή καταστροφήκαταστροφή σηµαντικώνσηµαντικών

ενδιαιτηµάτωνενδιαιτηµάτων εξαιτίαςεξαιτίας τηςτης διάνοιξηςδιάνοιξης βοηθητικώνβοηθητικών δρόµωνδρόµων). ). 



ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΓεωθερµικήΓεωθερµική ΕνέργειαΕνέργεια

((((((((ΓεωθερµίαΓεωθερµία))))))))



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………

ΣτοΣτο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης ΓηςΓης λόγωλόγω τηςτης µεταβολήςµεταβολής τηςτης
θερµοκρασίαςθερµοκρασίας πουπου παρατηρείταιπαρατηρείται ((ανάλογαανάλογα µεµε τοτο βάθοςβάθος απόαπό
τηντην επιφάνειαεπιφάνεια τηςτης γηςγης) ) παράγεταιπαράγεται θερµικήθερµική ενέργειαενέργεια. . 
ΜάλισταΜάλιστα έρευνεςέρευνες έχουνέχουν δείξειδείξει ότιότι ηη θερµοκρασίαθερµοκρασία στονστον
πυρήναπυρήνα ((τοτο κέντροκέντρο τηςτης ΓηςΓης) ) αγγίζειαγγίζει τουςτους 5.500 5.500 οοCC. . ΕπίσηςΕπίσης, , 
θερµότηταθερµότητα εκλύεταιεκλύεται καικαι απόαπό ππππυρηνικέςππππυρηνικές αντιδράσειςαντιδράσεις πουπου
λαµβάνουνλαµβάνουν χώραχώρα στοστο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης ΓηςΓης. . 

ΗΗ θερµικήθερµική αυτήαυτή ενέργειαενέργεια απόαπό τοτο εσωτερικόεσωτερικό τηςτης ΓηςΓης
κάποιεςκάποιες φορέςφορές βρίσκειβρίσκει διέξοδοδιέξοδο προςπρος τατα ανώτεραανώτερα
στρώµαταστρώµατα τηςτης ΓηςΓης, , µεµε τητη µορφήµορφή ατµούατµού καικαι θερµούθερµού
νερούνερού. . ΗΗ γεωθερµίαγεωθερµία σχετίζεταισχετίζεται µεµε τιςτις γεωλογικέςγεωλογικές καικαι
τεκτονικέςτεκτονικές συνθήκεςσυνθήκες µιαςµιας περιοχήςπεριοχής.  .  

ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση τουτου θερµούθερµού νερούνερού, , τοτο βρόχινοβρόχινο νερόνερό
συσσωρεύεταισυσσωρεύεται σεσε υπόγειουςυπόγειους ταµιευτήρεςταµιευτήρες κοντάκοντά σεσε
θερµικάθερµικά κέντρακέντρα σεσε σχισµέςσχισµές τουτου φλοιούφλοιού τηςτης ΓηςΓης. . ΕκείΕκεί τοτο
νερόνερό θερµαίνεταιθερµαίνεται καικαι ανεβαίνειανεβαίνει στηνστην επιφάνειαεπιφάνεια. . 



ΣτηνΣτην συνέχειασυνέχεια µεµε γεώτρησηγεώτρηση αντλείταιαντλείται τοτο θερµόθερµό νερόνερό
καικαι χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται γιαγια παραγωγήπαραγωγή ενέργειαςενέργειας

ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα ηη γεωθερµικήγεωθερµική ενέργειαενέργεια χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται
κυρίωςκυρίως γιαγια θερµάθερµά ιαµατικάιαµατικά λουτράλουτρά, , γιαγια παραγωγήπαραγωγή
ηλεκτρικούηλεκτρικού ρεύµατοςρεύµατος, , γιαγια θέρµανσηθέρµανση τωντων θερµοκηπίωνθερµοκηπίων
((ΣιδηρόκαστροΣιδηρόκαστρο ΣερρώνΣερρών), ), γιαγια τηλεθέρµανσητηλεθέρµανση ((θέρµανσηθέρµανση
κτιρίωνκτιρίων) & ) & γιαγια ξήρανσηξήρανση αγροτικώναγροτικών προϊόντωνπροϊόντων..



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΟιΟι σταθµοίσταθµοί παραγωγήςπαραγωγής γεωθερµικήςγεωθερµικής ενέργειαςενέργειας
εκπέµπουνεκπέµπουν µόνοµόνο ππππολύππππολύ λίγαλίγα ίχνηίχνη αερίωναερίων ((1.000 1.000 µεµε 2.000 2.000 
φορέςφορές λιγότερολιγότερο διοξείδιοδιοξείδιο τουτου άνθρακαάνθρακα απόαπό ότιότι οιοι σταθµοίσταθµοί
παραγωγήςπαραγωγής ενέργειαςενέργειας απόαπό ορυκτάορυκτά καύσιµακαύσιµα). ). 

�� ΟιΟι σταθµοίσταθµοί παραγωγήςπαραγωγής γεωθερµικήςγεωθερµικής ενέργειαςενέργειας
καταλαµβάνουνκαταλαµβάνουν µικρότερηµικρότερη εππππιφάνειαεππππιφάνεια σεσε σύγκρισησύγκριση µεµε
τουςτους σταθµούςσταθµούς ορυκτώνορυκτών καυσίµωνκαυσίµων..

�� ΟΟ απαιτούµενοςαπαιτούµενος εξοπλισµόςεξοπλισµός είναιείναι αππππλόςαππππλός, , ανθεκτικόςανθεκτικός
στοστο χρόνοχρόνο, , εύκοληεύκολη συντήρησησυντήρηση..

�� ΗΗ γεωθερµίαγεωθερµία είναιείναι ανεξάντλητηανεξάντλητη ππππηγήππππηγή ενέργειαςενέργειας πουπου
µεµε τατα σηµερινάσηµερινά τεχνολογικάτεχνολογικά δεδοµέναδεδοµένα, , µπορείµπορεί νανα καλύψεικαλύψει
σηµαντικέςσηµαντικές ενεργειακέςενεργειακές ανάγκεςανάγκες..



�� ΕπιδοτούµενεςΕπιδοτούµενες εφαρµογέςεφαρµογές, , εύχρηστεςεύχρηστες σεσε τοπικότοπικό
επίπεδοεπίπεδο γιαγια κάλυψηκάλυψη τωντων επιτόπουεπιτόπου ενεργειακώνενεργειακών αναγκώναναγκών. . 

�� ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα διαθέτειδιαθέτει σηµαντικάσηµαντικά γεωθερµικάγεωθερµικά πεδίαπεδία, , όχιόχι
µόνοµόνο σταστα νησιάνησιά κατάκατά µήκοςµήκος τουτου ηφαιστειακούηφαιστειακού τόξουτόξου τουτου
ΑιγαίουΑιγαίου, , πράγµαπράγµα πουπου αποδεικνύεταιαποδεικνύεται απόαπό τηντην παρουσίαπαρουσία
ππππολλώνππππολλών θερµώνθερµών ππππηγώνππππηγών σεσε όληόλη τηντην ΕλλάδαΕλλάδα. . 

Εικόνα 13: Οι κυριότερες
θερµές πηγές της Ελλάδας

και η δυναµική τους



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

��ΤαΤα υγράυγρά απόβλητααπόβλητα τωντων σταθµώνσταθµών ππππεριέχουνππππεριέχουν διαλυµέναδιαλυµένα

στερεάστερεά άλαταάλατα ((βάριοβάριο, , αµµωνίααµµωνία, , χλωριούχεςχλωριούχες ενώσειςενώσεις, , 

αρσενικόαρσενικό, , υδράργυροςυδράργυρος))

��ΤοΤο κόστοςκόστος παραγωγήςπαραγωγής τηςτης γεωθερµικήςγεωθερµικής ενέργειαςενέργειας σεσε
ορισµένεςορισµένες περιπτώσειςπεριπτώσεις είναιείναι µεγάλοµεγάλο καικαι απαιτείταιαπαιτείται νανα
βελτιστοποιηθείβελτιστοποιηθεί ηη χρησιµοποιούµενηχρησιµοποιούµενη τεχνολογίατεχνολογία..

�� ΗΗ θερµικήθερµική ρύππππανσηρύππππανση..



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

ΗΗ διάνοιξηδιάνοιξη
ππππηγαδιώνππππηγαδιών ((γιαγια τηντην
εκµετάλλευσηεκµετάλλευση τηςτης

γεωθερµικήςγεωθερµικής ενέργειαςενέργειας))

ΑποτελούνΑποτελούν παρέµβασηπαρέµβαση
στοστο φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον..

ΑνΑν χρησιµοποιούνταιχρησιµοποιούνται προχωρηµένεςπροχωρηµένες τεχνικέςτεχνικές άντλησηςάντλησης
πουπου ελαχιστοποιούνταιελαχιστοποιούνται οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης διάνοιξηςδιάνοιξης
πηγαδιώνπηγαδιών..



ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές

ΕνέργειαςΕνέργειας

ΒιοµάζαΒιοµάζα



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………

ΗΗ ενέργειαενέργεια πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό
τηντην εππππεξεργασίαεππππεξεργασία καικαι χρήσηχρήση
οπππποιουδήπππποτεοπππποιουδήπππποτε οργανικούοργανικού υλικούυλικού
((δηλαδήδηλαδή απόαπό ζωντανούςζωντανούς οργανισµούςοργανισµούς
ππ..χχ. . ξύλοξύλο, , υπολείµµαταυπολείµµατα καλλιεργειώνκαλλιεργειών
απόβλητααπόβλητα βιοµηχανιώνβιοµηχανιών τροφίµωντροφίµων, , ζωικάζωικά
απόβλητααπόβλητα κκ..αα..). ). 

ΣτηνΣτην ουσίαουσία πρόκειταιπρόκειται γιαγια τηντην
ηλιακήηλιακή ενέργειαενέργεια πουπου δεσµεύτηκεδεσµεύτηκε
απόαπό τατα φυτάφυτά κατάκατά τηντην διαδικασίαδιαδικασία
τηςτης φωτοσύνθεσηςφωτοσύνθεσης. . 

ΑπόΑπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα ήδηήδη ηη χρήσηχρήση τηςτης βιοµάζαςβιοµάζας ήτανήταν
γνωστήγνωστή. . ΣυγκεκριµέναΣυγκεκριµένα, , οο άνθρωποςάνθρωπος, , γιαγια νανα ζεσταθείζεσταθεί καικαι
νανα µαγειρέψειµαγειρέψει, , χρησιµοποίησεχρησιµοποίησε τηντην θερµότηταθερµότητα ((ενέργειαενέργεια) ) 
πουπου προερχότανπροερχόταν απόαπό τηντην καύσηκαύση τωντων ξύλωνξύλων ((βιοµάζαβιοµάζα).).

Σχήµα 3: Επεξεργασία και χρησιµοποίηση του
οργανικού υλικού (ΒΙΟΜΑΖΑ)



ΓιαΓια νανα πάρουµεπάρουµε ενέργειαενέργεια απόαπό τητη βιοµάζαβιοµάζα τηντην καίµεκαίµε, , 
είτεείτε απαπ' ' ευθείαςευθείας, , είτεείτε αφούαφού προηγουµένωςπροηγουµένως τητη
µετατρέψουµεµετατρέψουµε σεσε υγρόυγρό ((βιοντιζελβιοντιζελ, , βιοαιθανόληβιοαιθανόλη), ), αέριοαέριο
((βιοαέριοβιοαέριο) ) ήή στερεόστερεό καύσιµοκαύσιµο µεµε κατάλληλεςκατάλληλες τεχνολογίεςτεχνολογίες. . 

ΗΗ βιοµάζαβιοµάζα µπορείµπορεί νανα χρησιµοποιηθείχρησιµοποιηθεί γιαγια θέρµανσηθέρµανση, , 
παραγωγήπαραγωγή ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας καικαι ωςως καύσιµοκαύσιµο
οχηµάτωνοχηµάτων. . 



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΜεΜε τητη χρήσηχρήση τηςτης βιοµάζαςβιοµάζας δενδεν έχουµεέχουµε εππππιβάρυνσηεππππιβάρυνση
τουτου φαινοµένουφαινοµένου τουτου θερµοκηππππίουθερµοκηππππίου, , διότιδιότι µεµε τηντην καύσηκαύση
εκλύεταιεκλύεται τοτο διοξείδιοδιοξείδιο τουτου άνθρακαάνθρακα πουπου τατα φυτάφυτά είχανείχαν
προηγουµένωςπροηγουµένως υποθηκεύσειυποθηκεύσει µεµε τητη φωτοσύνθεσηφωτοσύνθεση..

�� ΧρήσηΧρήση βιοαερίουβιοαερίου ((αερίουαερίου απόαπό αναερόβιεςαναερόβιες διαδικασίεςδιαδικασίες
χώνευσηςχώνευσης) ) πουπου παράγεταιπαράγεται καικαι στουςστους χώρουςχώρους υγειονοµικήςυγειονοµικής
ταφήςταφής γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας. . ΣτηνΣτην
ΕλλάδαΕλλάδα υπάρχουνυπάρχουν σταστα ΧΥΤΑΧΥΤΑ ΆνωΆνω ΛιοσίωνΛιοσίων & & στουςστους βιολογικούςβιολογικούς
καθαρισµούςκαθαρισµούς αποβλήτωναποβλήτων ΑθήναςΑθήνας, , ΒόλουΒόλου, , ΧανίωνΧανίων κκ..αα..



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

� ΗΗ δυσκολίαδυσκολία στηστη συλλογήσυλλογή, , στηστη µεταπππποίησηµεταπππποίηση, , στηστη µεταµετα--------

φοράφορά καικαι στηνστην απππποθήκευσηαπππποθήκευση τηςτης καθώςκαθώς καικαι ηη διασποράδιασπορά
τηςτης σεσε εκτεταµένεςεκτεταµένες περιοχέςπεριοχές..

�� ΤοΤο υψηλόυψηλό κόστοςκόστος τωντων εγκαταστάσεώνεγκαταστάσεών τηςτης. . 

�� ΗΗ µικρήµικρή θερµαντικήθερµαντική τηςτης ικανότηταικανότητα ωςως προςπρος τατα
συµβατικάσυµβατικά καύσιµακαύσιµα. . 



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

ΗΗ ππππαραγωγήππππαραγωγή
βιοενέργειαςβιοενέργειας

ΕπιφέρειΕπιφέρει ορισµένεςορισµένες αρνητικέςαρνητικές περιβαλπεριβαλ--
λοντικέςλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις, , όπωςόπως ηη οξίνισηοξίνιση

((απελευθέρωσηαπελευθέρωση µεγάληςµεγάλης ποσότηταςποσότητας
κατιόντωνκατιόντων στοστο έδαφοςέδαφος ππ..χχ. . σιδήρουσιδήρου, , αργιλίουαργιλίου, , 
βαρέωνβαρέων µετάλλωνµετάλλων κκ..αα..), ), οο ευτροφισµόςευτροφισµός τωντων

υδάτωνυδάτων & & τοτο νέφοςνέφος

ΟιΟι καλλιέργειεςκαλλιέργειες
πουπου προορίζονταιπροορίζονται

γιαγια βιοµάζαβιοµάζα

µπορούνµπορούν νανα επιφέρουνεπιφέρουν αρνητικέςαρνητικές
περιβαλλοντικέςπεριβαλλοντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις

εξαιτίαςεξαιτίας τωντων χρησιµοποιούµενωνχρησιµοποιούµενων
συµβατικώνσυµβατικών γεωργικώνγεωργικών µεθόδωνµεθόδων. . 

ΩστόσοΩστόσο, , οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις αυτέςαυτές πρέπειπρέπει νανα εξετάζονταιεξετάζονται
παράλληλαπαράλληλα µεµε τατα οφέληοφέλη γιαγια τοτο κλίµακλίµα καικαι τουςτους
φυσικούςφυσικούς πόρουςπόρους. . 



ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΥδρογόνοΥδρογόνο



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………

ΤοΤο υδρογόνουδρογόνο σεσε ελεύθερηελεύθερη µορ φήµορ φή , , υπάρχειυπάρχει στηστη ΓηΓη σεσε
µικρέςµικρές ποσ ότητεςποσ ότητες. . ΌτανΌταν όµωςόµως απαιτείταιαπαιτείται γιαγια τηντην
παραγωγήπαραγωγή ενέργειαενέργεια ηη παραγωγήπαραγωγή το υτο υ υδρογ όνο υυδρογ όνο υ γίνεταιγίνεται
κ υρίωςκ υρίως απ όαπ ό τοτο φυσικόφυσικό αέ ριοαέ ριο, , αλλάαλλά µπορείµπορεί νανα παραχθείπαραχθεί
καικαι απ όαπ ό τοτο νε ρόνε ρό µεµε ηλε κτρόλυσ ηηλε κτρόλυσ η ((τοτο νερόνερό µεµε τηντην παροχήπαροχή
ηλεκτ ρι κούηλεκτ ρι κού ρεύµατοςρεύµατος διασπάταιδιασπάται σταστα βασικάβασικά στοιχείαστοιχεία όπουόπου τοτο
αποτελούναποτελούν, , υδρο γόνουδρο γόνο καικαι οξυγόνοοξυγόνο)). . 



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει καθόλουκαθόλου
ρύππππανσηρύππππανση ότανόταν οο ηλεκτρισµόςηλεκτρισµός
πουπου απαιτείταιαπαιτείται γιαγια τηντην ηλεκτρόηλεκτρό--
λυσηλυση µπορείµπορεί νανα παράγεταιπαράγεται µεµε
κάποιακάποια απόαπό τιςτις ανανεώσιµεςανανεώσιµες
ππππηγέςππππηγές ενέργειαςενέργειας, , 

�� ΕίναίΕίναί έναένα καθαρόκαθαρό καύσιµοκαύσιµο
((γιαγια τιςτις µεταφορέςµεταφορές καικαι τητη
βιοµηχανίαβιοµηχανία) ) καθώςκαθώς δενδεν παράγειπαράγει
νέφοςνέφος καικαι καυσαέριακαυσαέρια µεµε τητη
καύσηκαύση τουτου αλλάαλλά µόνοµόνο µιαµια µικρήµικρή
ποσότηταποσότητα νερούνερού καικαι θερµότηταθερµότητα. . 

Εικόνα 14: Υβριδικό αυτοκίνητο



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

�� ΌτανΌταν ηη παραγωγήπαραγωγή υδρογόνουυδρογόνου γίνεταιγίνεται µεµε τηντην µέθοδοµέθοδο
τηςτης ηλεκτρόλυσηςηλεκτρόλυσης ((διάσπασηδιάσπαση τουτου νερούνερού σεσε H H καικαι OO µεµε τητη

χρήσηχρήση ηλεκτρικούηλεκτρικού ρεύµατοςρεύµατος) ) είναιείναι πολύπολύ δαππππανηρήδαππππανηρή εκτόςεκτός αναν
γίνεταιγίνεται µεµε τητη χρήσηχρήση ενέργειαςενέργειας πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό
ανανεώσιµεςανανεώσιµες πηγέςπηγές. . 



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

ΗΗ µέθοδοςµέθοδος
ππππαραγωγήςππππαραγωγής
υδρογόνουυδρογόνου

∆ιαδραµατίζει∆ιαδραµατίζει ένανέναν πολύπολύ
σηµαντικόσηµαντικό ρόλορόλο στοστο επίπεδοεπίπεδο

τωντων περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
επιπτώσεωνεπιπτώσεων. . 

ΗΗ χρήσηχρήση τωντων ΑΠΕΑΠΕ έχειέχει τοτο πλεονέκτηµαπλεονέκτηµα µιαςµιας
φιλικήςφιλικής προςπρος τοτο περιβάλλονπεριβάλλον παραγωγήςπαραγωγής υδρογόνουυδρογόνου, , 
αλλάαλλά τοτο κύριοκύριο µειονέκτηµαµειονέκτηµα βρίσκεταιβρίσκεται στηνστην
ανικανότηταανικανότητα αξιοπππποίησηςαξιοπππποίησης ενόςενός µεγάλουµεγάλου µέρουςµέρους
τηςτης διαθέσιµηςδιαθέσιµης ενέργειαςενέργειας..



ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΗλιακήΗλιακή ΕνέργειαΕνέργεια



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………
ΑπόΑπό τηντην αρχαιότητααρχαιότητα ηη

κύριακύρια καικαι πρωταρχικήπρωταρχική πηγήπηγή
ενέργειαςενέργειας γιαγια τητη γηγη είναιείναι οο
ΉλιοςΉλιος, , οο οποίοςοποίος λατρευότανλατρευόταν
απόαπό πολλούςπολλούς αρχαίουςαρχαίους
λαούςλαούς ωςως οο ΜεγάλοςΜεγάλος ΘεόςΘεός, , 
οο ∆ηµιουργός∆ηµιουργός. . ΤίποταΤίποτα πάνωπάνω
στηστη γηγη δενδεν θαθα µπορούσεµπορούσε νανα
υπάρχειυπάρχει, , νανα ζειζει καικαι νανα
κινείταικινείται, , χωρίςχωρίς τητη ζωογόνοζωογόνο
ενέργειαενέργεια τουτου ήλιουήλιου. . 

ΗΗ ηλιακήηλιακή ακτινοβολίαακτινοβολία φωτίζειφωτίζει καικαι θερµαίνειθερµαίνει τητη ΓηΓη καικαι
τατα σώµατασώµατα πάνωπάνω σταστα οποίαοποία φτάνειφτάνει. . ΜπορούµεΜπορούµε νανα
χρησιµοποιήσουµεχρησιµοποιήσουµε τοτο φωςφως τουτου ηλίουηλίου γιαγια νανα παράγουµεπαράγουµε
ηλεκτρικήηλεκτρική ενέργειαενέργεια. . 

Εικόνα 15: Ο Θεός Ήλιος



ΗΗ παραγωγήπαραγωγή ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας γίνεταιγίνεται µεµε τατα: : 

αα) ) ηλιακάηλιακά συστήµατασυστήµατα είτεείτε αυτάαυτά
είναιείναι ππππαθητικάππππαθητικά ((άµεσηάµεση χρήσηχρήση τηςτης ηλιακήςηλιακής
ενέργειαςενέργειας γιατίγιατί ηη λειτουργίαλειτουργία τουςτους στηρίζεταιστηρίζεται
στοστο ««φαινόµενοφαινόµενο τουτου θερµοκηπίουθερµοκηπίου»»)) είτεείτε
αυτάαυτά είναιείναι ενεργητικάενεργητικά ((έµµεσηέµµεση χρήσηχρήση
τηςτης ηλιακήςηλιακής ενέργειαςενέργειας ππ..χχ. . ηλιακοίηλιακοί
θερµοσίφωνεςθερµοσίφωνες) ) 

ββ) ) φωτοβολταϊκάφωτοβολταϊκά συστήµατασυστήµατα
πουπου µετατρέπουνµετατρέπουν τοτο ηλιακόηλιακό φωςφως σεσε
ηλεκτρισµόηλεκτρισµό..

ΗΗ ΕλλάδαΕλλάδα βρίσκεταιβρίσκεται σεσε µιαµια απόαπό
τιςτις πιοπιο ευνοηµένεςευνοηµένες περιοχέςπεριοχές τουτου
πλανήτηπλανήτη όσονόσον αφοράαφορά τηντην ποσότηταποσότητα
καικαι τηντην διαθεσιµότηταδιαθεσιµότητα τηςτης ηλιακήςηλιακής
ακτινοβολίαςακτινοβολίας..

Εικόνα 16: Ηλιακός θερµοσίφωνας

Εικόνα 17: Φωτοβολταϊκά συστήµατα



ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα ηη αξιοποίησηαξιοποίηση τηςτης ηλιακήςηλιακής ενέργειαςενέργειας
αυξάνεταιαυξάνεται διαρκώςδιαρκώς. . ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά παραδείγµαταπαραδείγµατα είναιείναι
τοτο ««««««««ΗλιακόΗλιακό ΧωριόΧωριό»»»»»»»» στηνστην ΠεύκηΠεύκη ΑττικήςΑττικής, , οιοι αθλητικέςαθλητικές
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις τουτου ΣταδίουΣταδίου ΕιρήνηςΕιρήνης καικαι ΦιλίαςΦιλίας στοστο ΝέοΝέο
ΦάληροΦάληρο ΑττικήςΑττικής, , πουπου χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν τηντην ηλιακήηλιακή
ενέργειαενέργεια, , αλλάαλλά καικαι ηη εκτεταµένηεκτεταµένη χρήσηχρήση ηλιακούηλιακού

θερµοσίφωναθερµοσίφωνα γιαγια οικιακήοικιακή χρήσηχρήση ((ΟιΟι εγκατεστηµένοιεγκατεστηµένοι
ηλιακοίηλιακοί θερµοσίφωνεςθερµοσίφωνες στηστη χώραχώρα µαςµας, , εξοικονοµούνεξοικονοµούν 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

δισ εκατο µµύρι αδισ εκατο µµύρι α κι λοβ ατώρεςκι λοβ ατώρες τοτο χ ρόνοχ ρόνο, , όσηόση ενέργειαενέργεια παράγειπαράγει, , 
δηλαδήδηλαδή, , έναςένας συµβατικόςσυµβατικός σταθµόςσταθµός ηλεκτροπαραγωγήςηλεκτροπαραγωγής, , ισχύοςισχύος

200 200 µεγαβάτµεγαβάτ).).



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΗΗ ενέργειαενέργεια πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τοντον ήλιοήλιο είναιείναι
πρακτικάπρακτικά ανεξάντλητηανεξάντλητη. . 

�� ΣτιςΣτις χώρεςχώρες τουτου βορείουβορείου ηµισφαιρίουηµισφαιρίου, , όπωςόπως ηη ΕλλάδαΕλλάδα, , 
οιοι επιφάνειεςεπιφάνειες πουπου είναιείναι προσανατολισµένεςπροσανατολισµένες στοστο νότονότο
δέχονταιδέχονται ππππερισσότερηππππερισσότερη ηλιακήηλιακή ακτινοβολίαακτινοβολία. . 

�� ∆εν∆εν ρυππππαίνειρυππππαίνει καικαι δενδεν αππππαιτείαππππαιτεί δύσκολεςδύσκολες καικαι δαππππανηρέςδαππππανηρές
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις γιαγια τητη χρήσηχρήση τηςτης, , τουλάχιστοντουλάχιστον γιαγια τιςτις
απλέςαπλές εφαρµογέςεφαρµογές..

�� ∆εν∆εν απαιτείταιαπαιτείται πάνταπάντα ηη µεταφοράµεταφορά τηςτης σεσε µεγάλεςµεγάλες
αποστάσειςαποστάσεις επειδήεπειδή υπάρχειυπάρχει σχετικάσχετικά οµοιόµορφηοµοιόµορφη
κατανοµήκατανοµή τηςτης στοστο ΕλλαδικόΕλλαδικό χώροχώρο..



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………

�� ∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει διαθέσιµηδιαθέσιµη ηλιακήηλιακή ακτινοβολίαακτινοβολία κατάκατά τητη

διάρκειαδιάρκεια όληςόλης τηςτης µέραςµέρας. . ΈτσιΈτσι, , θαθα πρέπειπρέπει νανα συγκεντρώσυγκεντρώ--

νεταινεται γιαγια ορισµένοορισµένο διάστηµαδιάστηµα µεµε ειδικάειδικά συστήµατασυστήµατα πουπου
απαιτούναπαιτούν µεγάλεςµεγάλες επιφάνειεςεπιφάνειες γιαγια νανα µπορείµπορεί νανα χρησιµοχρησιµο--

ποιηθείποιηθεί ότανόταν δενδεν υπάρχειυπάρχει ηλιοφάνειαηλιοφάνεια..



ΠεριβαλλοντικάΠεριβαλλοντικά ΟφέληΟφέλη……………………

ΤαΤα ηλιακάηλιακά συστήµατασυστήµατα παρέχουνπαρέχουν
σηµαντικήσηµαντική προστασίαπροστασία τουτου περιβάλπεριβάλ--

λοντοςλοντος µεµε χαµηλόχαµηλό κόστοςκόστος..



ΑνανεώσιµεςΑνανεώσιµες ΠηγέςΠηγές ΕνέργειαςΕνέργειας

ΥδραυλικήΥδραυλική ΕνέργειαΕνέργεια

((((((((ΥδροηλεκτρικήΥδροηλεκτρική))))))))



ΠροέλευσηΠροέλευση……………………
ΑπόΑπό πολύπολύ παλιάπαλιά χρησιµοποιούσανχρησιµοποιούσαν

τητη δύναµηδύναµη τουτου νερούνερού γιαγια νανα γυρίζουνγυρίζουν
νερόµυλουςνερόµυλους ((πουπου άλεθανάλεθαν σιτηράσιτηρά), ), γιαγια
τιςτις καθηµερινέςκαθηµερινές τουςτους ανάγκεςανάγκες ακόµαακόµα
& & γιαγια νανα πλένουνπλένουν τατα υφαντάυφαντά. . ΣήµεραΣήµερα
τοτο χρησιµοποιούµεχρησιµοποιούµε γιαγια νανα παράγουµεπαράγουµε
ηλεκτρισµόηλεκτρισµό..

εγκλωβίζεταιεγκλωβίζεται σεσε µεγάλοµεγάλο ύψοςύψος. . ΣτηΣτη
συνέχειασυνέχεια, , τοτο νερόνερό οδηγείταιοδηγείται µέσαµέσα σεσε
αγωγούςαγωγούς µεταφοράςµεταφοράς όπουόπου αποκτάαποκτά
κινητικήκινητική ενέργειαενέργεια &&πέφτειπέφτει µεµε µεγάληµεγάλη
ταχύτηταταχύτητα σταστα ππππτερύγιαππππτερύγια υδροστρόυδροστρό--------
βιλωνβιλων πουπου αναγκάζονταιαναγκάζονται νανα περιπερι--
στραφούνστραφούν. . ΜεΜε τηντην περιστροφήπεριστροφή αυτήαυτή
περιστρέφονταιπεριστρέφονται οιοι γεννήτριεςγεννήτριες & & 
παράγεταιπαράγεται τοτο ηλεκτρικόηλεκτρικό ρεύµαρεύµα. . 

ΣτουςΣτους υδροηλεκτρικούςυδροηλεκτρικούς σταθµούςσταθµούς γιαγια τηντην αξιοποίησηαξιοποίηση τηςτης
δύναµηςδύναµης τουτου νερούνερού κατασκευάζονταικατασκευάζονται φράγµαταφράγµατα όπουόπου τοτο νερόνερό

Εικόνα 18: Παραδοσιακός νερόµυλος

Εικόνα 19: Φράγµα Αλφειού (Φλόκα Ολυµπίας)



ΥπάρχουνΥπάρχουν υδροηλεκτρικοίυδροηλεκτρικοί σταθµοίσταθµοί µεγάληςµεγάλης καικαι
µικρήςµικρής κλίµακαςκλίµακας. . ΟιΟι υδροηλεκτρικέςυδροηλεκτρικές µονάδεςµονάδες µεγάληςµεγάλης
κλίµακαςκλίµακας απαιτούναπαιτούν τητη δηµιουργίαδηµιουργία φραγµάτωνφραγµάτων καικαι
τεράστιωντεράστιων δεξαµενώνδεξαµενών µεµε σηµαντικέςσηµαντικές επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο
οικοσύστηµαοικοσύστηµα καικαι γενικότεραγενικότερα στοστο άµεσοάµεσο περιβάλλονπεριβάλλον. . ΤαΤα
συστήµατασυστήµατα µικρήςµικρής κλίµακαςκλίµακας τοποθετούνταιτοποθετούνται δίπλαδίπλα σεσε
πππποτάµιαπππποτάµια καικαι κανάλιακανάλια µεµε αποτέλεσµααποτέλεσµα νανα έχουνέχουν λιγότερεςλιγότερες
επιπτώσειςεπιπτώσεις στοστο περιβάλλονπεριβάλλον. . 

ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα τέτοιατέτοια φράγµαταφράγµατα υπάρχουνυπάρχουν στοστο ΚαστράκιΚαστράκι
ΑχελώουΑχελώου, , στηστη λίµνηλίµνη ΤαυρωπούΤαυρωπού ΚαρδίτσαςΚαρδίτσας, , στηνστην ΈδεσσαΈδεσσα..



ΠλεονεκτήµαταΠλεονεκτήµατα……………………

�� ΤοΤο νερόνερό πουπου χρησιµοποιείταιχρησιµοποιείται γιαγια τηντην παραγωγήπαραγωγή
ηλεκτρικήςηλεκτρικής ενέργειαςενέργειας απόαπό τοντον υδροηλεκτρικόυδροηλεκτρικό σταθµόσταθµό
αξιοποιείταιαξιοποιείται καικαι γιαγια τηντην ύδρευσηύδρευση κοντινώνκοντινών ππππόλεωνππππόλεων ήή γιαγια τηντην
άρδευσηάρδευση γεωργικώνγεωργικών εκτάσεωνεκτάσεων!!!!!!!!

�� ΣτηΣτη ΕλλάδαΕλλάδα λειτουργούνλειτουργούν µερικοίµερικοί µεγάλοιµεγάλοι υδροηλεκτρικοίυδροηλεκτρικοί
σταθµοίσταθµοί καικαι αρκετοίαρκετοί µικρότεροιµικρότεροι, , υπάρχειυπάρχει ωστόσοωστόσο ηη
δυνατότηταδυνατότητα εγκατάστασηςεγκατάστασης καικαι άλλωνάλλων σεσε πολλέςπολλές περιοχέςπεριοχές τηςτης
χώραςχώρας..

�� ΤοΤο νερόνερό τωντων ταµιευτήρωνταµιευτήρων είναιείναι µιαµια ανεκτίµητηανεκτίµητη
ανανεώσιµηανανεώσιµη ππππηγήππππηγή ενέργειαςενέργειας, , πουπου δενδεν ππππροκαλείππππροκαλεί κανενόςκανενός
είδουςείδους ρύππππανσηςρύππππανσης στοστο ππππεριβάλλονππππεριβάλλον, , είναιείναι δηλαδήδηλαδή µιαµια καθαρήκαθαρή
ππππηγήππππηγή ενέργειαςενέργειας. . 

�� ΟιΟι υδροηλεκτρικοίυδροηλεκτρικοί σταθµοίσταθµοί µπορούνµπορούν νανα τεθούντεθούν σεσε
λειτουργίαλειτουργία αµέσωςαµέσως µόλιςµόλις ζητηθείζητηθεί επιπλέονεπιπλέον ηλεκτρικήηλεκτρική
ενέργειαενέργεια, , αντίθετααντίθετα µεµε τουςτους θερµικούςθερµικούς σταθµούςσταθµούς ((γαιανθράκωνγαιανθράκων, , 
πετρελαίουπετρελαίου), ), πουπου απαιτούναπαιτούν χρόνοχρόνο προετοιµασίαςπροετοιµασίας..



ΜειονεκτήµαταΜειονεκτήµατα……………………
�� ΟιΟι ρηχέςρηχές δεξαµενέςδεξαµενές / / ταµιευτήρεςταµιευτήρες στουςστους τροπικούςτροπικούς
κάποιεςκάποιες φορέςφορές εκπέµπουνεκπέµπουν:  :  

µεγάλεςµεγάλες ποσότητεςποσότητες διοξειδίουδιοξειδίου τουτου άνθρακαάνθρακα καικαι
µεθανίουµεθανίου

��ΣτηνΣτην ΕλλάδαΕλλάδα, , όπουόπου τατα νεράνερά δενδεν είναιείναι άφθοναάφθονα, , οιοι
υδροηλεκτρικοίυδροηλεκτρικοί σταθµοίσταθµοί λειτουργούνλειτουργούν συνήθωςσυνήθως µόνοµόνο
µερικέςµερικές ώρεςώρες τηςτης ηµέραςηµέρας, , τιςτις ώρεςώρες αιχµήςαιχµής ότανόταν δηλαδήδηλαδή
χρειαζόµαστεχρειαζόµαστε πρόσθετηπρόσθετη ηλεκτρικήηλεκτρική ενέργειαενέργεια..

��ΚατάΚατά τηντην κατασκευήκατασκευή µεγάλωνµεγάλων φραγµάτωνφραγµάτων έχουνέχουν
προκληθείπροκληθεί προβλήµαταπροβλήµατα όπωςόπως ηη κατάκλισηκατάκλιση οικισµώνοικισµών

καθώςκαθώς καικαι προβλήµαταπροβλήµατα τηςτης κίνησηςκίνησης τωντων ανάδροµωνανάδροµων

ψαριώνψαριών ((πουπου µπορείµπορεί νανα λυθείλυθεί µεµε τηντην κατασκευήκατασκευή ««σκάλαςσκάλας

ψαριώνψαριών»» πουπου επιτρέπουνεπιτρέπουν τηντην ελεύθερηελεύθερη κίνησηκίνηση τωντων ψαριώνψαριών).).



ΠεριβαλλοντικέςΠεριβαλλοντικές ΕππππιππππτώσειςΕππππιππππτώσεις……………………

ΗΗ κατασκευήκατασκευή
φραγµάτωνφραγµάτων & & 
σταθµώνσταθµών

παραγωγήςπαραγωγής
υδροηλεκτρικήςυδροηλεκτρικής

ενέργειαςενέργειας

ΜπορείΜπορεί νανα προκαλέσουνπροκαλέσουν παρέµβασηπαρέµβαση
στοστο φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον καικαι όχλησηόχληση γιαγια
τατα είδηείδη χλωρίδαςχλωρίδας & & πανίδαςπανίδας πουπου ζουνζουν
στηστη γύρωγύρω περιοχήπεριοχή, , ενώενώ τατα έργαέργα αυτάαυτά

κρύβουνκρύβουν σηµαντικούςσηµαντικούς κοινωνικούςκοινωνικούς καικαι
οικονοµικούςοικονοµικούς κινδύνουςκινδύνους..

ΑνΑν βελτιωθούνβελτιωθούν οιοι υπάρχοντεςυπάρχοντες σταθµοίσταθµοί υδροηλεκτρικήςυδροηλεκτρικής
ενέργειαςενέργειας θαθα γίνουνγίνουν ππππιοππππιο απππποδοτικοίαπππποδοτικοί. . ΣτηνΣτην περίπτωσηπερίπτωση
κατασκευήςκατασκευής νέωννέων φραγµάτωνφραγµάτων, , ηη ΠαγκόσµιαΠαγκόσµια ΕπιτροπήΕπιτροπή
γιαγια τατα ΦράγµαταΦράγµατα ((WORLDWORLD COMMISSIONCOMMISSION ONON DAMSDAMS -- WCDWCD)) έχειέχει
διατυπώσειδιατυπώσει συστάσειςσυστάσεις γιαγια τηντην οικολογικάοικολογικά, , κοινωνικάκοινωνικά

& & οικονοµικάοικονοµικά βιώσιµηβιώσιµη εξάπλωσηεξάπλωση τηςτης υδροηλεκτρικήςυδροηλεκτρικής
ενέργειαςενέργειας. . 



ΣταΣτα ππππλαίσιαππππλαίσια τουτου ΠρογράµµατοςΠρογράµµατος

εππππισκεφτήκαµεεππππισκεφτήκαµε……………………

�� ΤοΤο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΚρεστένωνΚρεστένων

��ΤοΤο ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ. . ΠραµάντωνΠραµάντων



ΚΚ........ΠΠ ........ΕΕ. . . . . . . . Κρ εστένωνΚρ εστένων: : 
««««««««ΚαϊάφαςΚαϊάφας : : : : : : : : ΜιαΜια λίµνηλίµνη

–––––––– ΧίλιεςΧίλιες εικόνεςεικόνες »»»»»»»»



ΤοΤο ππππαιχνίδιππππαιχνίδι γνωριµίαςγνωριµίας……………………



ΗΗ ππππαρουσίασηππππαρουσίαση τουτου ππππρογράµµατοςππππρογράµµατος

στοστο ΚΚ........ΠΠ........ΕΕ........



ΣτηΣτη λίµνηλίµνη Καϊά φαΚαϊά φα ……………………

ΕίδαµεΕίδαµε τιςτις εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις τωντων ΙαµατικώνΙαµατικών ΛουτρώνΛουτρών……………………



ΣτηΣτη λίµνηλίµνη Καϊά φαΚαϊά φα ……………………

ΚάναµεΚάναµε µετρήσειςµετρήσεις

στοστο νερόνερό τηςτης

ΛίµνηςΛίµνης……………………



ΣτηΣτη λίµνηλίµνη Καϊά φαΚαϊά φα ……………………

ΠερππππατώνταςΠερππππατώντας

στιςστις όχθεςόχθες τηςτης

ΛίµνηςΛίµνης……………………



ΣτοΣτο νησάκινησάκι τηςτης ΑγίαςΑγίας ΑικατερίνηςΑικατερίνης……………………

ΣτηΣτη λίµνηλίµνη Καϊά φαΚαϊά φα ……………………



ΠαιχνίδιαΠαιχνίδια & & & & & & & & ξεκούρασηξεκούραση ……………………

ΣτηνΣτην ππππαραλίαππππαραλία Καϊά φαΚαϊά φα ……………………



ΣτηΣτη λίµνηλίµνη Καϊά φαΚαϊά φα ……………………



ΚΚ........ΠΠ ........ΕΕ. . . . . . . . ΠραµάντωνΠραµάντων: : 
««««««««ΟΟ ΆραχθοςΆραχθος καικαι τατα

γε φύριαγε φύρια τουτου»»»»»»»»



ΗΗ γνωριµίαγνωριµία µεµε τοτο ∆ήµο∆ήµο

ΠραµάντωνΠραµάντων ……………………



ΗΗ ππππαρουσίασηππππαρουσίαση τουτου ππππρογράµµατοςππππρογράµµατος

στοστο ΚΚ........ΠΠ........ΕΕ........



ΣτοΣτο ΚΠΕΚΠΕ ΠραµάντωνΠραµάντων ……………………

ΕργαστήκαµεΕργαστήκαµε οµαδικάοµαδικά ……………………



ΣτουςΣτους ΧριστούςΧριστούς ……………………

ΕίδαµεΕίδαµε τοτο γεφύριγεφύρι ……………………



ΣτουςΣτους ΧριστούςΧριστούς ……………………

ΗΗ ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΟµάδαΟµάδα ……………………



ΣτουςΣτους ΧριστούςΧριστούς ……………………

ΕίδαµεΕίδαµε τοτο νερόµυλονερόµυλο ……………………



ΣτουςΣτους ΧριστούςΧριστούς ……………………

ΚάναµεΚάναµε

µετρήσειςµετρήσεις

στονστον πππποταµόπππποταµό

ΆραχθοΆραχθο ……………………



ΣτουςΣτους ΧριστούςΧριστούς ……………………

ΠαίζονταςΠαίζοντας τοτο ππππαιχνίδιππππαιχνίδι

τουτου κρυµµένουκρυµµένου

θησαυρούθησαυρού ……………………

…………………… τατα στοιχείαστοιχεία µαςµας οδήγησανοδήγησαν τελικάτελικά στοστο θησαυρόθησαυρό ……………………



ΚαιΚαι οο θησαυρόςθησαυρός ……………………



ΣτηΣτη ΜονήΜονή ΚηππππίναςΚηππππίνας ……………………



ΣτηΣτη ΜονήΜονή ΚηππππίναςΚηππππίνας ……………………



ΣτηΣτη ΜονήΜονή ΚηππππίναςΚηππππίνας ……………………



ΣτοΣτο γεφύριγεφύρι τηςτης ΠλάκαςΠλάκας……………………



ΛίγοΛίγο ππππρινππππριν τηντην

αναχώρησηαναχώρηση, , , , , , , , 

καταγράψαµεκαταγράψαµε τιςτις

εντυππππώσειςεντυππππώσεις µαςµας ……………………

ΣτοΣτο γεφύριγεφύρι τηςτης ΠλάκαςΠλάκας……………………



ΚαιΚαι τοτο σύνθηµασύνθηµα δόθηκεδόθηκε: : : : : : : : 

««««««««ΈχετεΈχετε ππππινέλαππππινέλα, , , , , , , , έχετεέχετε καικαι χρώµαταχρώµατα, , , , , , , , 
ζωγραφίστεζωγραφίστε τοντον ππππαράδεισοππππαράδεισο καικαι µππππείτεµππππείτε µέσαµέσα …»…»…»…»…»…»…»…»



ΝαΝα καικαι τατα απππποτελέσµατααπππποτελέσµατα τουτου συνθήµατοςσυνθήµατος ……………………



ΚΚ........ΠΠ ........ΕΕ. . . . . . . . ΠραµάντωνΠραµάντων ……………………

ΗΗ ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΟµάδαΟµάδα ……………………



ΣυµµετοχήΣυµµετοχή στηνστην ππππρωτοβουλίαππππρωτοβουλία τηςτης WWFWWFWWFWWFWWFWWFWWFWWF

««««««««ΗΗ ώραώρα τηςτης ΓηςΓης »»»»»»»»

…………………… σύνθ ηµάσύνθ ηµά µαςµας : : : : : : : : ««««««««ΣάββατοΣάββατο 27 27 27 27 27 27 27 27 ΜαρτίουΜαρτίου στιςστις 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 8.30 µµ........µµ. , . , . , . , . , . , . , . , 

ηη Ώ ραΏ ρα τ ηςτ ης Γ ηςΓης , , , , , , , , κλείνου µεκλ είνου µε τ ατ αφώταφώτα!!!!!!!! »»»»»»»»


