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Η Κυριακίδης Γεωργόπουλος Δικηγορική Εταιρεία, με μακρόχρονη παρουσία στην παροχή 

νομικών υπηρεσιών στο χώρο της ενέργειας, σας προσκαλεί να γνωρίσετε τον κόσμο της πράσινης

ενέργειας! Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί, μέσα από τις σελίδες αυτού του μικρού βιβλίου, τη δύναμη

που κρύβει ο πλανήτης μας, τους φυσικούς θησαυρούς της γης μας αλλά και τον τρόπο να τους προ-

στατεύουμε και να τους χρησιμοποιούμε με φροντίδα και σεβασμό για το περιβάλλον.

Πρόκειται για μια σύντομη ξενάγηση με στόχο να σας ευαισθητοποιήσει και να σας μάθει πόσο 

σημαντικό είναι να χρησιμοποιούμε την ενέργεια «έξυπνα» και ισορροπημένα, ώστε να συμβάλετε εσείς,

η νέα γενιά, στη διατήρηση των «πράσινων» αποθεμάτων ενέργειας για το μέλλον του πλανήτη μας.

Ίσως αυτό να είναι και το σημαντικότερο μάθημα για κάθε παιδί σήμερα που ανακαλύπτει μέρα με τη

μέρα ότι ο κόσμος του καταστρέφεται... Άλλωστε η οικολογική συνείδηση, η αγάπη και ο σεβασμός

προς το περιβάλλον δεν αποκτάται από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι αποτέλεσμα συνεχούς γνώ-

σης και εκπαίδευσης και χτίζεται μέρα με τη μέρα, όπως ακριβώς δημιουργείται και καταστρέφεται κάθε

μορφή ενέργειας στη γη.

Στο τέλος της ξενάγησης αυτής είμαστε σίγουροι ότι θα έχετε συνειδητοποιήσει ότι το παρόν και το  μέλ-

λον του πλανήτη μας είναι στα δικά μας χέρια! Αν σταματήσουμε την απληστία και αφουγκραστούμε τη

σοφία που εκπέμπει η φύση, μπορούμε να κάνουμε τον κόσμο μας ομορφότερο για όλους μας.

Αγαπητοί φίλοι,

Kαλή ανάγνωση!



Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς γίνεται και ανάβει το φως στο δωμάτιό σου, πώς μαγειρεύεται 

το φαγητό στο σπίτι σου, πώς κινείται το ποδήλατό σου; Έχεις σκεφτεί γιατί τα πλοία έχουν

πανιά, γιατί μας ζεσταίνουν τα ξύλα στο τζάκι; 

Όλα αυτά γίνονται, γιατί παράγεται ενέργεια.

Η ενέργεια βρίσκεται παντού, σε οτιδήποτε 

κάνουμε και αλλάζει συνεχώς μορφές. 

Μπορεί να μην τη βλέπουμε, 

αλλά την καταλαβαίνουμε στο

αποτέλεσμα κάθε μας κίνησης,

ακόμη και στο ίδιο μας το σώμα 

που χωρίς ενέργεια δεν μπορεί 

να κινηθεί.

Η ενέργεια είναι παντού!
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Λέξεις γεμάτες...
ενέργεια!

Ενέργεια=εν+έργο

• Αιολικό πάρκο

• Ανεμογεννήτρια

• Ανακύκλωση

• Βιολογικός καθαρισμός

• Βιομάζα

• Γεωθερμία

• Φαινόμενο του θερμοκηπίου

• Μονοξείδιο του άνθρακα

• Όζον

• Οικολογία

• Ρύπανση

• Τροφική αλυσίδα

• Υγραέριο

• Φυσικό αέριο

• Φωτοσύνθεση

Το λεξιλόγιο της Ενέργειας

> Μονάδες Μέτρησης της Ενέργειας*

Η λέξη...

• Με Joule μετράμε τη θερμότητα

• Με Cal μετράμε την ενέργεια που δίνει η τροφή

• Με KWh μετράμε τον ηλεκτρισμό

• Με hp μετράμε τη δύναμη του αυτοκινήτου

*Joule =Τζάουλ, Cal =θερμίδες
KWh =Κιλοβατώρα, hp =ίππος

>
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Ο προϊστορικός άνθρωπος ξεκίνησε να κατανοεί την ενέργεια γύρω του παρατηρώντας τους

κεραυνούς και τη φωτιά. Μετά έμαθε να δημιουργεί μόνος του φωτιά, χρησιμοποιώντας τη

μυϊκή του δύναμη (μυϊκή ενέργεια), τρίβοντας δηλαδή με τα χέρια του τις πέτρες.

Άρχισε έτσι να χρησιμοποιεί τις φυσικές πηγές ενέργειας γύρω του, τον ήλιο, τον άνεμο 

και το νερό, για να κατασκευάζει εργαλεία, να καλλιεργεί τη γη του, να τρέφεται, 

να ζεσταίνεται, να δουλεύει, να ζει. 

Μια φορά κι έναν καιρό...
ήταν η φωτιά!

Η Ιστορία της Ενέργειας
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Στη συνέχεια άρχισε να μετατρέπει τις φυσικές μορφές ενέργειας σε ηλεκτρική, να δημιουργεί 

εργοστάσια, να κατασκευάζει εξελιγμένες μηχανές για να παράγει όλο και περισσότερη ενέρ-

γεια σε όλο και λιγότερο χρόνο. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει χρησιμοποιήσει τις 

ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες φυσικές πηγές ενέργειας χωρίς να αναλογίζεται τις 

συνέπειες στο περιβάλλον, στα ζώα και στα φυτά, στον αέρα που αναπνέει. 

Σήμερα, αναζητούνται τρόποι να αξιοποιούνται περισσότερο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

(ήλιος, αέρας, νερό), που είναι και οι λιγότερο επιβλαβείς, για να σωθεί ο πλανήτης μας 

από την περιβαλλοντική καταστροφή.

S.O.S.
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Ιδέες που έγραψαν ιστορία!

Πρωτοπόροι & Εφευρέτες

Αρχιμήδης
287-212 π.Χ. 

Ανακάλυψε την αρχή περί 

της άνωσης του νερού, 

κατασκεύασε κοίλα κάτοπτρα

και εκμεταλλεύτηκε την

ηλιακή ενέργεια για να κάψει

τα ρωμαϊκά πλοία στην 

πολιορκία των Συρακουσών.

Θαλής ο Μιλήσιος 
630/635-543 π.Χ.

Ανακάλυψε τον ηλεκτρισμό

και τον μαγνητισμό από 

τις ελκτικές ιδιότητες του 

ορυκτού μαγνητίτη και του 

ήλεκτρου (κεχριμπάρι).

Γαλιλαίος
1564-1642 μ.Χ. 

Βελτίωσε το τηλεσκόπιο, 

εφηύρε το θερμόμετρο, 

τους νόμους του εκκρεμούς.

Αρχιμήδης

Θερμόμετρο
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Αντρέ Μαρί Αμπέρ
1775-1836 μ.Χ.

Θεμελιωτής του ηλεκτρομα-

γνητισμού και της ηλεκτρο-

δυναμικής (Νόμος του

Αμπέρ). Προς τιμήν του

πήρε το όνομα η μονάδα μέ-

τρησης (αμπέρ) της έντασης

του ηλεκτρικού ρεύματος.

Νίκολα Τέσλα 
1856-1943 μ.Χ. 

Εφηύρε το πηνίο Τέσλα, 

ενώ μεγάλη ήταν η 

συνεισφορά του στον 

ηλεκτρομαγνητισμό και 

τα συστήματα ισχύος, αλλά 

και στην εφαρμογή του 

εναλλασσόμενου ρεύματος.

Θωμάς Έντισον
1847-1935 μ.Χ. 

Ανακάλυψε την ηλεκτρική

λάμπα και τον φωνόγραφο.

O Τέσλα



Η χημική ενέργεια που παίρνουμε
από την τροφή είναι απαραίτητη
για να αναπτυχθεί το σώμα μας
και να σκέφτεται το μυαλό μας
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Όλη η δύναμη του κόσμου μας 
είναι… ενέργεια δυναμική!

Mορφές Ενέργειας

Δυναμική ενέργεια... είναι η αποθηκευμένη ενέργεια 
που έχει ένα σώμα λόγω της θέσης του. 

Για παράδειγμα, το νερό που φυλάσσεται σε ένα φράγμα ή μία πέτρα που βρίσκεται στην 

κορυφή ενός λόφου, λόγω της θέσης τους και της δύναμης που τους ασκείται, κρύβουν 

ενέργεια δυναμική. Υπάρχουν πολλές μορφές δυναμικής ενέργειας, όπως η Χημική, 

η Μηχανική, η Βαρυτική και η Πυρηνική.
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Χημική

Είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται στους 

δεσμούς των ατόμων και των μορίων και 

τα κρατά ενωμένα. Παραδείγματα χημικής 

ενέργειας είναι η τροφή, η βιομάζα, 

το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο.

Μηχανική

Είναι η ενέργεια που κρύβεται στα αντικεί-

μενα όταν ασκείται σε αυτά μια δύναμη,

όπως για παράδειγμα τα συμπιεσμένα 

ελατήρια και οι τεντωμένες λαστιχένιες

ζώνες.

Βαρυτική

Είναι η ενέργεια που έχουν τα αντικείμενα

λόγω της θέσης τους. Ένας βράχος που 

βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου έχει 

βαρυτική δυναμική ενέργεια. 

Πυρηνική

Είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται στον 

πυρήνα ενός άτομου και τον κρατά 

ενωμένο. Η ενέργεια αυτή απελευθερώνεται

όταν έχουμε την ένωση των σωματιδίων

(σύντηξη) ή το χωρισμό τους (σχάση). 

Βιομάζα

Η δύναμη της 
σφεντόνας είναι 
μηχανική ενέργεια

H διάσπαση του ατόμου
δημιουργεί πυρηνική
ενέργεια
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Ήταν ένα μικρό καράβι... που 
ταξίδευε με ενέργεια κινητική!

Mορφές Ενέργειας

Κινητική ενέργεια... είναι η ενέργεια που αποκτά ένα σώμα όταν κινείται,
είναι δηλαδή η ενέργεια της κίνησης των σωματιδίων της ύλης, των 
αντικειμένων, των μορίων, των ατόμων των ηλεκτρονίων, των κυμάτων.

Ανάλογα με τα σωματίδια με τα οποία «ταξιδεύει», τη συναντούμε σε πολλές 

διαφορετικές μορφές, όπως την Ηλεκτρική, τη Θερμική, την Ηχητική και τη Ραδιενέργεια.

Οι μπαταρίες του 
αυτοκινήτου είναι γεμάτες 
ηλεκτρική ενέργεια

Ο ήχος είναι 
κύματα ενέργειας 



Ηλεκτρική

Είναι η μετακίνηση των ηλεκτρονίων, των 

μικροσκοπικών σωματιδίων που περικλείονται

στα άτομα, όταν εφαρμόζεται σε αυτά μια 

δύναμη που τα κάνει να κινηθούν. Ένα 

παράδειγμα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι η

αστραπή.

Θερμική

Είναι η εσωτερική ενέργεια των σωμάτων,

που προέρχεται από τη μετακίνηση των ατόμων

και των μορίων μέσα σε αυτά. Η γεωθερμική

ενέργεια, η εσωτερική θερμότητα της γης, είναι

ένα παράδειγμα θερμικής ενέργειας.

Ηχητική

Είναι η ενέργεια που παράγεται όταν μια δύ-

ναμη αναγκάσει ένα αντικείμενο ή μια ουσία να

δονηθεί και μεταφέρεται με τη μορφή κύματος.

Ραδιενέργεια

Είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια που περιλαμ-

βάνει το ορατό φως, τις ακτίνες X, τις ακτίνες

γάμα και τα ραδιοκύματα. Το φως και η ηλιακή

ενέργεια είναι παραδείγματα ραδιενέργειας.

11Η Κινητική Ενέργεια

Ο υπολογιστής  λειτουργεί 
με ηλεκτρική ενέργεια

Η αστραπή είναι 
ηλεκτρική ενέργεια
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Είναι τα ορυκτά καύσιμα που μας δίνει η γη μας,

όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο άνθρα-

κας, τις λέμε όμως μη ανανεώσιμες πηγές ενέρ-

γειας γιατί δεν είναι ανεξάντλητες και χρειάζονται

εκατομμύρια χρόνια για να ξαναδημιουργη-

θούν. Αυτές είναι το Πετρέλαιο, το Φυσικό

Αέριο και ο Άνθρακας.

Πετρέλαιο

Το πετρέλαιο διαμορφώθηκε από τα υπολείμ-

ματα των μικροσκοπικών θαλασσίων φυτών και

ζώων που πέθαναν εκατομμύρια χρόνια πριν. 

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο από

τους αρχαίους χρόνους. Μάλιστα, οι Κινέζοι και

οι Αιγύπτιοι έκαιγαν πετρέλαιο για να φωτίζουν

τα σπίτια τους. 

Το πετρέλαιο είναι εξίσου σημαντικό για τα 

προϊόντα που παράγονται από αυτό, όπως η

βενζίνη, αλλά και διάφορα φάρμακα και 

λιπάσματα  απαραίτητα πλέον στην καθημερινό-

τητά μας. Η χρήση τους όμως είναι ιδιαίτερα

επιβλαβής για το περιβάλλον, αφού μολύνουν

τον αέρα και τα νερά. 

Εξίσου βλαβερές για τη φύση και τους ωκεανούς

είναι και οι γεωτρήσεις για την ανεύρεση πετρε-

λαίου, αλλά και τα ναυάγια που μολύνουν τη

θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα.

Ενέργεια... μέσα από τη γη!

Πηγές Ενέργειας

Tα ναυάγια των πετρελαιοφόρων 
προκαλούν τεράστια μόλυνση 
στις θάλασσες και στις ακτές
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Φυσικό Aέριο

Βρίσκεται σε πορώδεις βράχους βαθιά μέσα στη

γη. Αρχαίοι λαοί όπως Έλληνες, Πέρσες και 

Κινέζοι είχαν ανακαλύψει το φυσικό αέριο και

το χρησιμοποιούσαν για τις καθημερινές τους

δραστηριότητες. Σήμερα χρησιμοποιείται στα

σπίτια και σε βιομηχανίες, ως καύσιμο για τα

αυτοκίνητα, για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας κ.λπ. 

Μεταφέρεται συνήθως με σωλήνες από το ση-

μείο που παράγεται σε διάφορες πόλεις, ενώ 

θεωρείται η πιο καθαρή πηγή ενέργειας από τα

υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, γι’ αυτό και οι 

επιστήμονες αναζητούν νέες πηγές φυσικού αε-

ρίου, αλλά και νέες μεθόδους αξιοποίησής του.

Άνθρακας

Δημιουργήθηκε εκατομμύρια χρόνια πριν από 

τα υπολείμματα των φυτών και των δασών που

σκεπάστηκαν με λάσπη και μετατράπηκαν σε 

άνθρακα. Χρησιμοποιήθηκε στους σιδηροδρό-

μους, στα ατμόπλοια, για την παραγωγή 

σιδήρου, ενώ σήμερα καλύπτει περισσότερη

από τη μισή ηλεκτρική ενέργεια στη γη.  

Οι ανθρακωρύχοι χρησιμοποιούν γιγαντιαίες 

μηχανές για την εξόρυξη του άνθρακα από 

το έδαφος, ενώ εργάζονται βαθιά μέσα στη γη.

Δυστυχώς η χρήση του άνθρακα έχει βλαβερές

συνέπειες για το περιβάλλον, αφού κατά την

καύση του απελευθερώνεται διοξείδιο του άν-

θρακα και θείο.

Μη Ανανεώσιμες Πηγές

Το φυσικό άεριο είναι καθαρή 
πηγή ενέργειας σε σχέση 
με τον άνθρακα
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Ο ήλιος, ο αέρας και το νερό είναι από τις βασι-

κές πηγές ενέργειας που είναι ανανεώσιμες, 

δηλαδή ανεξάντλητες. 

Ποτέ δε θα πάψει να βγαίνει ο ήλιος το πρωί και

να φυσάει  ο άνεμος, να υπάρχουν βροχές, 

λίμνες και ποτάμια. Αυτά τα τρία φυσικά στοι-

χεία μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο μέρος

των ενεργειακών αναγκών του πλανήτη μας,

ενώ έχουν ξεκινήσει προσπάθειες να αξιοποι-

ούνται όλο και περισσότερο.

Hλιακή Ενέργεια 

Mε τον ήλιο...

και τους ηλιακούς συλλέκτες συγκεντρώνουμε 

το φως του ήλιου για να έχουμε θέρμανση 

στα σπίτια μας. Έτσι μετατρέπουμε την ηλιακή

ακτινοβολία σε θερμότητα, εύκολα και χωρίς

κόστος. Επίσης με τις ηλιακές κυψέλες

(φωτοβολταϊκά) μετατρέπουμε τον ήλιο σε

ηλεκτρική ενέργεια.

Ο βασιλιάς Ήλιος, ο Αίολος 
και ο Ποσειδώνας...

Πηγές Ενέργειας

O ήλιος ζεσταίνει τους 
ηλιακούς συλλέκτες
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Ενέργεια από το Νερό

Με το νερό....

και τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια 

χρησιμοποιούμε σύγχρονες μεθόδους 

παραγωγής ενέργειας που είναι απόλυτα 

καθαρές και ανανεώσιμες.

Αιολική Ενέργεια

Με τον αέρα...

και τις ανεμογεννήτριες στα αιολικά πάρκα 

και με τη βοήθεια γεννητριών, μπορούμε να 

μετατρέψουμε την ενέργεια του ανέμου σε 

ηλεκτρική και να καλύψουμε ένα σημαντικό

μέρος των ενεργειακών μας αναγκών.

Ο αέρας γίνεται 
πηγή ενέργειας

Η δύναμη του νερού 
μπορεί να δώσει “τρομερή”
ενέργεια
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Άφθονη ενέργεια... δώρο της φύσης!

Πηγές Ενέργειας

Hλιακή ενέργεια

Ατμόσφαιρα
(από την εξάτμιση
του νερού)

Νερόμυλος

Βροχή Εξάτμιση του
νερού της 
θάλασσας

Ωκεανοί - νερό

Η υδροδυναμική ενέργεια βασίζεται 
στον κύκλο του νερού,

Υδροδυναμική Ενέργεια

Έχεις ποτέ φανταστεί πόση δύναμη έχει το νερό

που πίνουμε και πλενόμαστε, που βλέπουμε

στη θάλασσα, στις λίμνες και τα ποτάμια μας;

Τόση που μπορεί να γεμίσει ενέργεια όλη τη γη!

Το νερό χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας εδώ

και αιώνες. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν τους

νερόμυλους για να αλέσουν το σιτάρι σε αλεύρι

πριν από 2.000 χρόνια. 

Οι άνθρωποι σήμερα έχουμε βρει τρόπους 

να κάνουμε τη δύναμη του νερού ενέργεια 

ηλεκτρική και να τη χρησιμοποιούμε για να 

καλύπτουμε τις βασικότερες ανάγκες μας, όπως

να ζεσταινόμαστε, να μαγειρεύουμε, 

να έχουμε φως και θέρμανση.
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Βιομάζα

Είναι η ενέργεια που παίρνουμε από τα υπολείμ-

ματα ζωικών και φυτικών οργανισμών του 

οικοσυστήματός μας, όπως τα δέντρα, υπολείμ-

ματα καλλιεργειών, τα άχυρα, τα οργανικά

απορρίμματα των πόλεων, αλλά και τα ζωικά

απόβλητα. Η κύρια πηγή της είναι η ηλιακή

ενέργεια που δεσμεύεται από τα φυτά και 

μέσω της φωτοσύνθεσης μετατρέπεται σε 

χημική ενέργεια. Όταν καίμε τη βιομάζα (ξύλα),

η ενέργεια αυτή μετατρέπεται σε χημική, αλλά

και σε ηλεκτρική, ενώ μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί και αντί του πετρελαίου, γι’ αυτό και 

παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον. Επιπλέον,

είναι ανανεώσιμη και πολύ λιγότερο επιβλαβής

από άλλες πηγές ενέργειας, γι΄αυτό και 

αποκαλείται και «πράσινη ενέργεια».

Γεωθερμική Ενέργεια

Είναι η ενέργεια που περικλείεται στο εσωτερικό

της γης με τη μορφή θερμότητας και η οποία με

κατάλληλες μεθόδους μπορεί να αξιοποιηθεί.

Αποτελεί μία εναλλακτική πηγή ενέργειας, όπως

και η βιομάζα, ενώ χρησιμοποιείται από τα αρ-

χαία χρόνια για θέρμανση, αλλά και για τη θερα-

πεία από διάφορες παθήσεις (ζεστές πηγές).

Εμφανίζεται στην επιφάνεια της γης με τη μορφή

ηφαιστείων, φυσικού θερμού ατμού, θερμών

πηγών. Για την εξεύρεση αυτών των γεωθερμι-

κών δεξαμενών, οι γεωλόγοι χρησιμοποιούν 

συνήθως γεωτρήσεις. Για την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και για τη θέρμανση

σπιτιών και δημοσίων κτηρίων, χρησιμοποιείται η

υδροθερμική ενέργεια από τις υδροθερμικές

πηγές. Αποτελεί μια μορφή καθαρής ενέργειας.

οργανικά σκουπίδια ηφαίστειο

ζεστές πηγές

ξύλα
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Ανεμογεννήτρια

Όταν ανοίγει ο ασκός του Αιόλου.... παράγεται

τόση ηλεκτρική ενέργεια που δε φαντάζεσαι!

Από τους παλιούς ανεμόμυλους μέχρι τις 

σύγχρονες τεράστιες ανεμογεννήτριες, η χρήση

του ανέμου για την παραγωγή ηλεκτρισμού

είναι πολύτιμη. Οι σημερινές ανεμογεννήτριες

έχουν ύψος 60 μέτρα και 3 πτερύγια από 60

μέτρα το καθένα, για να αξιοποιούν τη μεγάλη

κινητική δύναμη του αέρα! 

Ο άνεμος περιστρέφει τα πτερύγιά τους 

και η γεννήτρια μετατρέπει την κινητική 

ενέργεια σε ηλεκτρική.

Το μέλλον του πλανήτη είναι
στον ήλιο, στον αέρα… στη γη!

Πηγές Ενέργειας

Μηχανισμός Ανεμογεννήτριας

Τα πτερύγια
κουνιούνται
με τον αέρα

Η γεννήτρια
μετατρέπει
τη μηχανική
ενέργεια σε
ηλεκτρική 

Το καλώδιο
μεταφέρει την
ηλεκτρική
ενέργεια

Ο άνεμος, από τα αρχαία
χρόνια, είναι βασική
κινητήρια δύναμη

Σύστημα 
κίνησης των
πτερυγίων
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Υδροηλεκτρική Ενέργεια

Ξέρεις ότι η δύναμη του νερού μπορεί να γίνει

ηλεκτρισμός; Με ειδικά φράγματα, τεχνητές 

λίμνες και εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας (γεννήτριες) παράγεται, αλλά  και 

αποθηκεύεται ηλεκτρική ενέργεια στις λίμνες

για να την ελευθερώσουμε όποτε τη 

χρειαστούμε.Τα φράγματα έχουν πύλες που

ανοίγουν και κλείνουν, ελέγχοντας τη ροή του

νερού και αυτό μεταφέρεται μέσα από τους 

σωλήνες στο εργοστάσιο όπου οι γεννήτριες 

θα μετατρέψουν την ενέργειά του σε ηλεκτρική.

Φωτοβολταϊκά Συστήματα

Τα φωτοβολταϊκά κύτταρα μετατρέπουν το φως

του ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια. Πρόκειται για

μικρές πλάκες από ειδικά υλικά που μπορούν 

να αλλάξουν την ενέργεια του ήλιου που πέφτει

πάνω τους από ηλιακή σε ηλεκτρική, με μικρό

μάλιστα κόστος. 

Οι άνθρωποι θέλουν σήμερα να χρησιμοποιούν

όλο και περισσότερο αυτή τη μορφή ενέργειας

και δημιουργούν συνέχεια τέτοιες φωτοβολταϊκές

πλάκες.

Φωτοβολταϊκές
κυψέλεςΜια ανεμογεννήτρια

φτάνει το ύψος 
μιας πολυκατοικίας
20 μέτρων
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Απόβλητα-Σκουπίδια

• Ξεχώρισε χαρτιά, περιοδικά, κουτάκια 

αναψυκτικών, γυάλινα μπουκάλια

πλαστικές συσκευασίες κ.ά. 

και ανακύκλωσέ τα στους μπλε κάδους 

της γειτονιάς σου.

• Μην αγοράζεις άσκοπα, σκέψου το υλικό 

που πρέπει να πετάξεις.

• Για παράδειγμα αγόρασε ένα μεγάλο 

μπουκάλι γάλα αντί για 4 μικρά. 

Αντικείμενα 

• Πρσπάθησε να επισκευάσεις 

τα χαλασμένα αντικείμενά σου πριν 

αγοράσεις καινούργια.

• Τα παλιά ρούχα, παιχνίδια, βιβλία, αντί 

να τα πετάξεις, μπορείς να τα δωρίσεις 

σε κάποιον που τα έχει ανάγκη.

• Γράψε και στις δυο πλευρές ενός χαρτιού.

• Χρησιμοποίησε σελίδες περιοδικών 

για να τυλίξεις δώρα. 

Φασούλι το φασούλι...
γεμίζουμε ενέργεια!

Ενέργεια & Περιβάλλον

Είναι σημαντικό για όλους μας να σώσουμε το σπίτι μας, τη γη. Να σταματήσουμε την εκμετάλλευση

των φυσικών πόρων της και τη συνεχή ρύπανση, Να βρούμε τρόπους να εξοικονομήσουμε 

ενέργεια χωρίς να τη σπαταλάμε άσκοπα. Με απλούς τρόπους...
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Θέρμανση

• Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρα 

και τράβηξε τις κουρτίνες για 

να κρατήσεις μέσα τη θερμότητα.

• Φόρεσε πιο ζεστά ρούχα αντί να έχεις 

συνέχεια αναμμένη τη θέρμανση.

Κλιματισμός 

• Αν το κλιματιστικό είναι ανοιχτό, 

κλείσε πόρτες και παράθυρα.

• Αν η ζέστη υποφέρεται, χρησιμοποίησε 

καλύτερα τον ανεμιστήρα.

Ηλεκτρισμός στο σπίτι

• Σβήσε τα περιττά φώτα και κλείσε τους 

διακόπτες των ηλεκτρικών συσκευών.

• Μην αφήνεις το θερμοσίφωνα συνεχώς 

αναμμένο, απαιτεί πολλή ενέργεια.

• Μην αφήνεις την πόρτα του ψυγείου 

ανοιχτή για πολλή ώρα.

Νερό

• Κάνε ντους αντί να γεμίσεις την μπανιέρα.

• Μη σπαταλάς πολύ ζεστό νερό.

• Μην αφήνεις ανοιχτή τη βρύση, όταν 

δεν χρησιμοποιείς το νερό.

Βενζίνη

• Χρησιμοποίησε τα μέσα μαζικής 

μεταφοράς. Όπου μπορείς, περπάτησε 

ή πάρε το ποδήλατο.

• Αν πας στην ίδια κατεύθυνση με κάποιον 

άλλον, χρησιμοποιήστε κοινό μεταφορικό 

μέσο.

Όταν μπαίνεις στο 
δωμάτιο ανοίγεις 
τα φώτα....

Σβήσε την τηλεόραση όταν δεν
βλέπεις και τον υπολογιστή 
όταν δεν παίζεις παιχνίδια

και όταν βγαίνεις 
τα κλείνεις!



Η ενέργεια που 
εξοικονομούμε όταν 

ανακυκλώνουμε ένα γυάλινο
μπουκάλι είναι αρκετή 
για να ανάψουμε ένα 

φως για τέσσερις ώρες.
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Ξέρατε ότι...

Ενέργεια & Περιβάλλον

Τα σκουπίδια μπορούν 

να γίνουν μια πολύ χρήσιμη

πηγή ενέργειας;

Με κάθε τόνο χαρτιού που 

ανακυκλώνουμε σώζουμε 17 δέντρα.

Η ποσότητα του ξύλου και του χαρτιού 

που πετάμε στα σκουπίδια θα ήταν 

αρκετή για να θερμάνουμε 

50 εκατομμύρια σπίτια για 20 χρόνια!
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Ποια υλικά μπορούμε 

να ανακυκλώσουμε;
•κουτιά αλουμινίου

•γυάλινα μπουκάλια

•πλαστικά μπουκάλια 

•γυάλινα βάζα και φιάλες

•εφημερίδες

•περιοδικά

•χαρτιά, χαρτόνια

•χάρτινες σακούλες

•πλαστικές σακούλες 

•επαναφορτιζόμενες μπαταρίες

Kάθε χρόνο χρησιμοποιούνται 

5 δισεκατομμύρια 

κουτιά αλουμινίου. Σκεφτείτε

πόση ενέργεια θα είχαμε από

την ανακύκλωσή τους...

Aνακυκλώνοντας τις συσκευασίες 
εξοικονομούμε ενέργεια

Επιλέξτε φορητό 
υπολογιστή και κερδίστε

σε ενέργεια

Ο φορητός υπολογιστής είναι 
φιλικότερος προς το περιβάλλον
γιατί καταναλώνει πέντε φορές 
λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια.
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Δείτε...

Ενεργειακά “Παιχνίδια”

τις εικόνες, βάλτε Χ στα κουτάκια όταν το αντικείμενο κινείται με καύσιμα 

ή βάλτε ένα Ο όταν το αντικείμενο κινείται με τη βοήθεια του ανθρώπου
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Όρτσα τα πανιά! Άφησε τον άνεμο να σε οδηγήσει...

Είσοδος
Έξοδος
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Πού είναι η ενέργεια;

Ενεργειακά “Παιχνίδια”

Χρωμάτισε την εικόνα και βρες 5 μορφές ενέργειας
Αιολική ενέργεια
Ανεμογεννήτρια
Φωτοβολταϊκά
Γεωθερμική ενέργεια
Πετρέλαιο
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Όταν κρύβονται οι λέξεις...
Προσπάθησε να βρεις στο σχήμα όσο περισσότερες λέξεις μπορείς
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Ένωσε τις δυνάμεις της φύσης

Ενεργειακά “Παιχνίδια”

Ένωσε τις τελείες και ανακάλυψε ...
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Δώσε το καλό παράδειγμα...
Ζωγράφισε και βρες στην εικόνα που με ποιό τρόπο 
γίνεται σπατάλη της ενέργειας...

1.................................

2.................................

3.................................

4.................................

5.................................

6.................................
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Παίξτε με τη δύναμη του αέρα!

Ενεργειακά “Παιχνίδια”

Φτιάξε μόνος σου έναν ανεμόμυλο  ζεστού αέρα

Οδηγίες

1. Χρωμάτισε την εικόνα δίπλα (τετράγωνο σχήμα).

2. Κόψε το τετράγωνο σχήμα που βρίσκεται στη διπλανή σελίδα.

3. Δίπλωσε το τετράγωνο αυτό χαρτί διαγώνια και στις δυο πλευρές (διακεκομμένες γραμμές).

4. Δίπλωσε τα αντίθετα σημεία (εκεί που είναι ο κύκλος) ένα προς ένα προς το κέντρο.

5. Κάρφωσέ τα με την πινέζα πάνω στο καλαμάκι.

6. Μόλις φτιάξεις τον ανεμόμυλο και τον βάλεις κοντά σε παράθυρο ή ρεύμα αέρα 

τότε θα δεις πως κινείται.

6. Άλλος τρόπος είναι να τον βάλεις δίπλα σε ένα επιτραπέζιο φωτιστικό όσο μπορείς 

κοντά στη λάμπα και θα δεις πάλι να γυρνάει γιατί η λάμπα παράγει θερμική ενέργεια.

Όσο περισσότερα βατ (Watt) είναι η λάμπα, τόσο περισσότερη ενέργεια παράγει.

2 3

54

1
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κόψε με ψαλίδι το σχήμα

Θα χρειαστείς...

• Ψαλίδι   

• 1 πινέζα

• 1 καλαμάκι
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