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Τι είναι ενέργεια;

Η ενέργεια είναι σε τέτοιο βαθμό συνυφασμένη με την καθημερινή 
μας ζωή που μόνο η έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την 
αναγκαιότητά της. Το σύνολο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
δεσμεύει, παράγει, καταναλώνει, μετατρέπει, αποθηκεύει και 
υποβαθμίζει τεράστια ποσά ενέργειας. Κάθε πολίτης των 
αναπτυγμένων κρατών καταναλώνει ημερησίως τόση ενέργεια όση 
παράγουν οι μύες 100 μεγαλόσωμων ανδρών ή 12 δυνατών 
αλόγων.
Η ενέργεια εμφανίζεται με πολλές μορφές. Κίνηση, θερμότητα, 
ενέργεια χημικών δεσμών ή ηλεκτρισμός. Ακόμη και η μάζα είναι μια 
μορφή ενέργειας. Η ενέργεια μπορεί να προέρχεται από 
διαφορετικές πηγές όπως ο άνεμος, ο άνθρακας, η ξυλεία ή τα 
τρόφιμα. Όλες οι πηγές ενέργειας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. 
Η χρήση τους μας δίνει τη δυνατότητα να θέσουμε αντικείμενα σε 
κίνηση, να μεταβάλουμε θερμοκρασίες, να παράγουμε ήχο και 
εικόνα. Με άλλα λόγια, μας δίνεται η δυνατότητα να παράγουμε 
έργο. 



Τι είναι εξοικονόμηση ενέργειας;

Εξοικονόμηση ενέργειας ονομάζεται οποιαδήποτε προσπάθεια με την 
οποία επιτυγχάνεται περιορισμός της σπατάλης των ενεργειακών 
αποθεμάτων.
Γενικά σήμερα ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις απαιτείται πολύ μεγάλη 
ποσότητα ενέργειας για θέρμανση, φωτισμό, κλιματισμό κλπ., πέρα 
από εκείνη της τροφοδοσίας των διαφόρων μηχανών των 
βιομηχανιών. Για την απρόσκοπη όμως εξασφάλιση όμως αυτής της 
ενέργειας γίνεται εξαιρετικά μεγάλη κατανάλωση κυρίως σε καύσιμα 
όπως το πετρέλαιο, γαιάνθρακες και φυσικό αέριο. Όμως τα 
αποθέματα αυτών των καυσίμων είναι περιορισμένα. Έτσι καθίσταται 
αναγκαία η λήψη διαφόρων μέτρων περιορισμού τουλάχιστον της 
σπατάλης ώστε να διαρκέσουν αυτά περισσότερο ή ακόμα και να 
βρεθούν νέες τεχνολογίες απεξάρτησης απ’ αυτά.
Αυτό μπορεί να συμβεί με επιλογή οικονομικότερων μηχανών σε 
καύσιμη ύλη, αποδοτικότερων οικιακών εγκαταστάσεων (μονώσεις 
κλπ.) αλλά και οικονομικότερη (λιγότερη) κατανάλωση ενέργειας. 
Αναμφίβολα τέτοια μέτρα είναι γεγονός ότι ανεξάρτητα των 
οικονομικών κερδών επιφέρουν και πολύ μικρότερη ατμοσφαιρική 
ρύπανση.





Μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΑΣ: Οι γαιάνθρακες ή ορυκτοί άνθρακες βρίσκονται στο 
υπέδαφος, όπου σχηματίστηκαν στη διάρκεια εκατομμυρίων ετών, 
από φυτικές ουσίες που νεκρώθηκαν & θάφτηκαν μετά από φυσικές 
καταστροφές όπως καθιζήσεις, σεισμοί, κλπ.   

  

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ: Το πετρέλαιο βρίσκεται σε κοιλότητες του υπεδάφους σε 
υγρή μορφή και σχηματίστηκε στη διάρκεια χιλιάδων ετών από 
ζωικούς και φυτικούς μικροοργανισμούς, κυρίως θαλάσσιους, που 
καταπλακώθηκαν.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Το φυσικό αέριο είναι αέριο ελαφρύτερο από τον 
αέρα και ανευρίσκεται σε υπόγειες κοιλότητες όπου υπάρχει 
πετρέλαιο.





Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Ανανεώσιμες είναι οι πηγές ενέργειας που μπορούν να ανανεωθούν σε 
μικρή χρονική περίοδο.

 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: είναι ανεξάντλητη και δεν επιβαρύνει το 
Περιβάλλον με ρύπους.

 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Αιολική ενέργεια είναι η κινητική ενέργεια του 
ανέμου, που δημιουργείται με τη μετακίνηση προς τα πάνω των 
αέριων μαζών που θερμαίνονται από τον ήλιο, ενώ τη θέση τους 
παίρνουν άλλες πιο ψυχρές αέριες μάζες.

  ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Παράγεται από την πτώση του νερού. Η 
αξιοποίηση γίνεται με υδροηλεκτρικά έργα.



ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ: Προέρχονται από τη βιομάζα και χρησιμοποιούνται από 
την αρχαιότητα, υπό μορφή ξύλου, μέχρι και τις μέρες μας για τη 
θέρμανση των κατοικιών και το μαγείρεμα στα τζάκια και τις 
ξυλόσομπες. Υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από το 
ξύλο, είναι το άχυρο, τα υπολείμματα ξύλου (ροκανίδια, κλπ.), η 
αλκοόλη, τα  οικιακά, γεωργικά (π.χ. πυρήνας ελιάς ή άλλου 
καρπού) και βιομηχανικά απόβλητα, το χαρτί, κλπ. Σήμερα, με την 
ανάπτυξη της τεχνολογίας, από τα διάφορα απόβλητα, ή από ειδικά 
φυτά, που παράγουν μεγάλες ποσότητες ενέργειας, 
κατασκευάζονται ειδικά pellets, η καύση των οποίων σε ειδικές 
μονάδες μπορεί να θερμάνει ολόκληρη πόλη με χαμηλή 
κατανάλωση ενέργειας και χαμηλό κόστος (τηλεθέρμανση).

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Πρόκειται για τη θερμική ενέργεια που 
υπάρχει μέσα στη γη και που μπορεί να φτάνει και τους 350 
βαθμούς. Με την κατάλληλη τεχνολογία, είναι δυνατό να 
θερμάνουμε ή να ψύξουμε τα κτίρια πολύ οικονομικά.



Επτάλογος εξοικονόμησης ενέργειας

Ενέργεια από τον 
άνεμο

 Σε αυτές τις εικόνες 
φαίνεται πώς η ενέργεια 
από τον άνεμο μπορεί 
να δώσει ηλεκτρισμό. Ο 
άνεμος γυρίζει τα 
πτερύγια της 
τουρμπίνας. Αυτά 
συνδέονται με γρανάζια 
που περιστρέφουν τη 
γεννήτρια με μεγάλη 
ταχύτητα. Η γεννήτρια 
παράγει ηλεκτρισμό που 
φτάνει στα σπίτια με 
τους πυλώνες.



Η ενέργεια είναι κάτι που δεν μπορούμε να 
αγγίξουμε,

να δούμε, να μυρίσουμε ή να ακούσουμε



Καταναλώνουμε 
ενέργεια όταν 
παίζουμε 
κρυφτό...

 Όταν 
διαβάζουμε...



Όταν κάνουμε ποδήλατο...            ...όταν περπατάμε!!! 

την ενέργεια αυτή την παίρνουμε από την τροφή!



Η μαμά καταναλώνει 
ενέργεια όταν μαγειρεύει
για να μετατρέψει τα ωμά 
συστατικά σε νόστιμο 
γεύμα!

Ο μπαμπάς όταν πλένει 
το αυτοκίνητο 
καταναλώνει ενέργεια και 
νερό!









 Ο άνθρακας

 Το φυσικό αέριο.

 Το πετρέλαιο.



ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ







                                           

                               

                                      





Κάνε τα μαγικά κόλπα που 
έμαθες για να εξοικονομείς 
ενέργεια. Χρησιμοποίησε την 
παλάμη του χεριού σου για να 
θυμάσαι τι πρέπει να κάνεις.





Θέρμανση και ζεστό νερό 
από τον ήλιο
Στις οροφές τοποθετούνται 
μαύροι σωλήνες. Οι σωλήνες 
περιέχουν ένα ειδικό υγρό 
(παρόμοιο με το αντιψυκτικό 
που βάζουν στα αυτοκίνητα). 
Παγιδεύουν θερμότητα από τον 
ήλιο και ύστερα η θερμότητα 
αυτή μεταφέρεται στους 
σωλήνες του νερού 
ζεσταίνοντας το νερό για να 
κάνεις το μπάνιο σου ή για να 
πλύνεις τα ρούχα σου. 



Μόνωση
Εξήγησε στους δικούς σου 
ότι ένα κτίριο με μόνωση και 
διπλά τζάμια έχει πολύ 
μικρότερες απώλειες 
θερμότητας το χειμώνα και 
“ζεσταίνεται” δυσκολότερα το 
καλοκαίρι. Επομένως μας 
εξασφαλίζει πιο άνετες 
συνθήκες διαβίωσης απ’ ότι 
ένα κτίριο χωρίς μόνωση.



Νερό
Μη ξοδεύεις 
άσκοπα το 
νερό, που είναι 
πολύτιμο και 
μη 
χρησιμοποιείς 
ζεστό νερό 
όταν δεν 
χρειάζεται



Ποδήλατο ή Αυτοκίνητο
Φρόντιζε να επιλέγεις για 
τις μετακινήσεις σου, 
όταν είναι δυνατό, την 
πεζοπορία, το ποδήλατο 
ή τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς. Να 
προτρέπεις τους δικούς 
σου να αποφεύγουν να 
χρησιμοποιούν το 
αυτοκίνητό σας, όταν δεν 
είναι αναγκαίο.



Συσκευές σε αναμονή
Μην αφήνετε αναµµένες σε 
κατάσταση αναμονής (stand by) 
όπως την τηλεόραση, τον 
υπολογιστή, το στερεοφωνικό, 
το DVD. Οι συσκευές, όταν 
μένουν σε κατάσταση αναμονής 
(stand-by) συνεχίζουν να 
καταναλώνουν ρεύμα. 
Αν όλοι οι Έλληνες έκλειναν τις 
συσκευές πραγματικά, θα 
εξοικονομούνταν ενέργεια ικανή 
να ηλεκτροδοτήσει ένα μεγάλο 
νησί, όπως η Λέσβος. 



Το φως είναι πολύτιμο
Φρόντιζε να μη μένουν 
αναμμένα φώτα σε 
δωμάτια, όταν δεν είναι 
απαραίτητο. Να θυμάσαι 
ότι οι λαμπτήρες 
φθορισμού είναι πολύ 
οικονομικότεροι από τους 
λαμπτήρες πυρακτώσεως, 
που παρέχουν το ίδιο φως. 
Ακόμα, όλοι οι λαμπτήρες 
αποδίδουν περισσότερο 
φως, αν συνηθίζεις να τους 
ξεσκονίζεις συχνά





ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΚΛΕΙΩ

ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΔΗΜΑΚΗΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ

ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΥΚΟΥΜΤΖΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩ

ΚΩΣΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΛΑΠΠΑ ΙΩΑΝΝΑ

ΛΑΠΠΑΣ ΒΑΪΟΣ

ΛΟΥΚΟΣ ΜΑΚΡΙΝΑ

ΜΟΥΛΟΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΠΡΟΥΖΙΩΤΗΔΗΜΗΤΡΑ

ΣΔΟΓΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΤΖΑΦΑΛΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΤΣΙΝΑ ΕΛΠΙΔΑ
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