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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

Για την εκπαιδεστική εκδρομή  

με θέμα τη Γεωθερμία και τις εφαρμογές της 

 

Ρν Γεσηερληθό Δπηκειεηήξην Ξαξάξηεκα Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο δηνξγάλσζε ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 

κε κεγάιε επηηπρία, ζε ζπλεξγαζία κε ην Ρκήκα Ρερληθήο πνζηήξημεο & Φπζηθώλ Ξόξσλ 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο Θξάθεο, ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο Θξάθεο εθπαηδεπηηθή 

εθδξνκή γηα ηα κέιε ηνπ θαη θάζε άιιν ελδηαθεξόκελν ζην Λ. Δξάζκην Μάλζεο. Αληηθείκελν ηεο 

εθδξνκήο ήηαλ «ε Γεσζεξκία θαη νη εθαξκνγέο ηεο».  

Πηελ επνρή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ όινη βηώλνπκε, ε ρώξα καο θαη εηδηθόηεξα ε πεξηνρή  ηεο 

Β. Διιάδαο έρεη έλα ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα. Ρν πιενλέθηεκα ηεο είλαη ε πιεζώξα ησλ 

Γεσζεξκηθώλ πεδίσλ πνπ δηαζέηεη, ε αμηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο 

καο θαη ζε άιινπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο (ηνπξηζκόο, ελέξγεηα θ.ι.π.) ζα επηθέξεη ηελ πνιππόζεηε 

αλάπηπμε. Γηα απηό ην ιόγν ην παξάξηεκα καο ζέινληαο λα ελεκεξώζεη ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη θάζε 

άιιν ελδηαθεξόκελν γηα απηέο ηηο πξννπηηθέο δηνξγάλσζε απηή ηελ εθδξνκή ζην Λ.Δξάζκην Μάλζεο 

όπνπ ζησπειά θαη ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο ηα ηειεπηαία ρξόληα αλαπηύζζνληαη πιεζώξα εθαξκνγώλ 

θαη λέσλ επελδύζεσλ ζρεηηθά κε ηελ Γεσζεξκία ζηελ πεξηνρή, δεκηνπξγώληαο έλα πόιν έιμεο θαη 

γηα κειινληηθέο επελδύζεηο. Πε απηό ζπλεηέιεζε όρη κόλν ην πινύζην γεσζεξκηθό δπλακηθό ηεο 

πεξηνρήο, αιιά θαη ε ζέιεζε νξηζκέλσλ αλζξώπσλ λα δνύλε επηηέινπο επελδύζεηο πνπ ζα 

βαζίδνληαη ζηελ γεσζεξκία λα πινπνηνύληαη θαη λα απνδίδνπλ θαη λα κελ παξακέλνπλ απιά 

δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ζε έλα απώηεξν θαη αβέβαην κέιινλ. 

Ρν πξόγξακκα ησλ επηζθέςεσλ πεξηιάκβαλε αξρηθά κεηάβαζε θαη μελάγεζε ζηα Θεξκνθήπηα 

Θξάθεο από ηνπο Γεσπόλνπο θαη ηνπο κεραληθνύο ηεο εηαηξίαο ζηελ επέλδπζε πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε 

γεσζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηε ζέξκαλζε ησλ πδξνπνληθώλ θαιιηεξγεηώλ ηνκάηαο θαη αγγνπξηνύ ζε κηα 

ζπλνιηθή έθηαζε 80 ζηξεκκάησλ (ππό επέθηαζε).  

mailto:geoteeam@otenet.gr


  

 

Πηελ ζπλέρεηα θαηεπζπλζήθακε θαη μελαγεζήθακε ζε έλα πξσηνπνξηαθό πηινηηθό πβξηδηθό 

ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηα πιαίζηα ηνπ 

Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Energeia, ζην Λ. Δξάζκην Μάλζεο, ην νπνίν ζεξκαίλεη έλα ζεξκνθήπην 

θαη ην ζρνιείν ηνπ ρσξηνύ. Ξξόθεηηαη γηα έλα πξόηππν ελεξγεηαθό πάξθν όπνπ θαλείο ζα κπνξεί λα 

ζπλαληήζεη θαη λα γλσξίζεη όιε ηελ πιεζώξα ησλ αλαλεώζηκσλ κνξθώλ ελέξγεηαο (γεσζεξκία, 

θσηνβνιηατθά, θνκπνζηνπνηεηέο, ειηαθά θάηνπηξα θ.α.).  

 

 



  

 

Θιείλνληαο ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή επηζθεθηήθακε θαη άιιεο πξόηππεο ρξήζεηο θαη εθαξκνγέο  

ηεο Γεσζεξκίαο όπσο έλα μεξαληήξην αγξνηηθώλ πξντόλησλ ηεο πεξηνρήο θαη κηα πεηξακαηηθή 

κνλάδα εθηξνθήο θαιισπηζηηθώλ ςαξηώλ. 

Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε όινπο όζνπο καο βνήζεζαλ ζηελ δηνξγάλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο, ηνπο ζπλδηνξγαλσηέο καο, ηνπο μελαγνύο καο από ην Γεκνθξίηεην 

Ξαλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ηνλ ΔΙΓΝ Γήκεηξα, ηηο εηαηξείεο πνπ καο ππνδέρηεθαλ θαη καο μελάγεζαλ 

ζηνπο ρώξνπο ηνπο θαη ηδηαίηεξα ηνλ ζπλάδειθν Γεσπόλν θ. Σξπζνρνίδε Σαξάιακπν, ππάιιειν ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Καθεδνλίαο Θξάθεο πνπ είρε θαη ηελ αξρηθή ηδέα απηήο ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο, καο μελάγεζε ζε αξθεηέο από ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ επηζθεθηήθακε θαη 

γεληθόηεξα είρακε ηελ ακέξηζηε βνήζεηα ηνπ ζην λα κπνξέζνπκε λα ηελ πινπνηήζνπκε κε ηνλ 

θαιύηεξν ηξόπν απηήλ ηελ εθπαηδεπηηθή εθδξνκή. Δπηθπιαζζόκαζηε γηα ηα κέιε καο θαη γηα θάζε 

άιιν ελδηαθεξόκελν γηα ηελ δηνξγάλσζε αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεσζεξκίαο θαη 

ζε άιινπο ηνκείο.  

 

  

Ν Ξξόεδξνο ηεο Γ.Δ. 

ηνπ ΓΔΩΡΔ.Δ. 

Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο 

 

 

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο 


