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πδεηώληαο γηα ηελ ελέξγεηα 

 

Η  ελέξγεηα βξίζθεηαη παληνύ. Όινη καο 

ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ελέξγεηα, ζε δηάθνξεο 

κνξθέο (ειεθηξηθή, κεραληθή, ζεξκηθή, 

ρεκηθή) γηα λα κεηαθηλνύκαζηε, λα 

ιεηηνπξγνύκε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο, γηα 

ζέξκαλζε ή θσηηζκό θαη γηα ηηο 

πεξηζζόηεξεο από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο καο δσήο. 

 

 

Η ελέξγεηα ρζεο θαη ζήκεξα 

 

Όια όζα ζπκβαίλνπλ γύξσ καο ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθό κέγεζνο ην νπνίν 

νλνκάδνπκε “ελέξγεηα”. Τν γεγνλόο όηη ν άλζξσπνο πεξπαηάεη, όηη ηα 

απηνθίλεηα θηλνύληαη, όηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία ζεξκαίλεη ηα ζώκαηα ζηα νπνία 

πξνζπίπηεη, όια απηά είλαη δηαθνξεηηθέο κνξθέο ελόο πξάγκαηνο: ηεο 

ελέξγεηαο.  

Η ελέξγεηα δελ εκθαλίδεηαη από ην ηίπνηα νύηε εμαθαλίδεηαη, αιιάδεη δηαξθώο 

κνξθή θαη κεηαθέξεηαη από ην έλα ζώκα ζην άιιν. Δίλαη πάληνηε έηνηκε λα 

δξάζεη θαη λα κεηαθεξζεί.    

 Φξεζηκνπνηνύκε ηελ ελέξγεηα γηα ηηο πην απιέο θαη 

θαζεκεξηλέο καο αλάγθεο. Με ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

θσηίδνπκε, ζεξκαίλνπκε ή δξνζίδνπκε ην ζπίηη καο, 

καγεηξεύνπκε ην θαγεηό καο, θξαηάκε ηα ηξόθηκα θξέζθα θαη 

πιέλνπκε ηα ξνύρα καο. Τα απηνθίλεηά καο, ηα ιεσθνξεία, ηα 

ηξέλα θηλνύληαη κε ηελ ελέξγεηα πνπ ηνπο δίλνπλ ηα θαύζηκα (π.ρ. ε βελδίλε) ή 

ν ειεθηξηζκόο (π.ρ. ειεθηξηθόο ζηδεξόδξνκνο).   



Φπζηθά, ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ πάληα ηόζν βνιηθά θαη εύθνια γηα ηνλ 

άλζξσπν. Από ηελ αλαθάιπςε ηεο ρξήζεο ηεο θσηηάο από ηνλ πξντζηνξηθό 

άλζξσπν, πνπ ηνλ βνήζεζε λα δεζηαζεί, λα θπλεγήζεη θαη λα καγεηξέςεη ηελ 

ηξνθή ηνπ, 

κέρξη ηα 

δηαζηεκηθά 

ηαμίδηα ησλ 

εκεξώλ 

καο, ηα 

βήκαηα 

γίλαλε 

ζηγά-ζηγά. 

Κάζε 

θαηλνύξγηα, 

όκσο, 

αλαθάιπςε 

γηα ηελ αμηνπνίεζε κηαο λέαο πεγήο ελέξγεηαο, όπσο ήηαλ ε αλαθάιπςε ηνπ 

ειεθηξηζκνύ, ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο, άιιαδε θαη δηεπθόιπλε όιν θαη 

πεξηζζόηεξν ηε δσή ησλ αλζξώπσλ θαη δεκηνπξγνύζε λέεο δπλαηόηεηεο.  

 

 

 



Ηιηαθή ελέξγεηα 

Η θύξηα θαη πξσηαξρηθή πεγή ελέξγεηαο γηα ηε γε είλαη ν Ήιηνο. Η ελέξγεηα 

ηνπ Ήιηνπ είλαη, όκσο, θαη από κόλε ηεο 

κηα ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο, ηελ νπνία 

αμηνπνίεζε ν άλζξσπνο από ηελ αξραία 

επνρή έσο ζήκεξα.   

Η αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ όρη κόλν δίλεη 

θσο, αιιά επίζεο ζεξκαίλεη ηα ζώκαηα 

ζηα νπνία πξνζπίπηεη. Απηή ηε 

ζεξκόηεηα κπνξνύκε είηε λα ηε 

ρξεζηκνπνηήζνπκε ακέζσο, θαζώο 

έξρεηαη από ηνλ ήιην, είηε λα ηελ 

απνζεθεύζνπκε κε ηερλεηά κέζα θαη λα 

ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε όηαλ ηε 

ρξεηαζηνύκε. 

 

 

Αηνιηθή ελέξγεηα 

Οη άλζξσπνη έρνπλ 

αλαθαιύςεη ηελ αηνιηθή 

ελέξγεηα εδώ θαη ρηιηάδεο 

ρξόληα. Οη αλεκόκπινη έδηλαλ 

θάπνηε θίλεζε ζηηο ηεξάζηηεο 

κπιόπεηξεο, πνπ άιεζαλ ην 

ζηηάξη κεηαηξέπνληάο ην ζε 

αιεύξη Μηθξέο αληιίεο 

ρξεζηκνπνηνύζαλ ηε δύλακε 

ηνπ αλέκνπ γηα λα αλεβάζνπλ 

ην λεξό από ηα πεγάδηα, λα απνζηξαγγίδνπλ ή λα αξδεύνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο 

ηνπο.   



Τν πξώην κεηαθνξηθό κέζν 

ρσξίο κπτθή δύλακε ήηαλ ηα 

ηζηηνθόξα. Τα ηζηηνθόξα 

πινία κεηέθεξαλ αλζξώπνπο 

θαη εκπνξεύκαηα δηαζρίδνληαο 

ηηο ζάιαζζεο θαη πάλσ ηνπο 

ζηήξημαλ ηελ αθκή θαη ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο επξσζηία 

κεγάιεο πόιεηο πνπ 

θπξηάξρεζαλ ζηελ ηζηνξία.     

 

Τδξαπιηθή ελέξγεηα 

        Οη λεξόκπινη ήηαλ ε βηνκεραλία ηεο παιηάο επνρήο. Η θηλεηήξηνο δύλακή ηνπο 

ήηαλ ην λεξό ησλ πεγώλ θαη ησλ πνηακώλ, όπνπ κέζσ ηεο θάλαιεο, θηλνύζε ηε 

θηεξσηή ηνπ κύινπ θαη 

απηή κε ηε ζεηξά ηεο 

ηελ κπιόπεηξα.  

       Έ ¨Έηζη άιεζαλ ηηο ζνδεηέο 

ηνπο, όπσο ην ζηηάξη, 

ην θξηζάξη θαη ην 

θαιακπόθη. Σε πνιινύο 

λεξόκπινπο ππήξραλ 

θαη λεξνηξηβέο, όπνπ 

έπιελαλ ηα βαξηά 

κάιιηλα πθαληά, όπσο 

θνπβέξηεο, βειέληδεο, 

θ.α.. Δπίζεο θάπνηνη δηέζεηαλ θαη καληάληα, ελόο κεραληζκνύ κε έκβνια, ην νπνίν 

θνπαλνύζε κε δύλακε ηα ζθνπηηά. Σην δήκν καο ζπλαληάκε πνιινύο λεξόκπινο. 

Άιινη έρνπλ εξεκσζεί θαη εξεηπσζεί, θη άιινη βξίζθνληαη αθόκε ζε ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε.  

 



Δλέξγεηα από Βηνκάδα   

Βηνκάδα νλνκάδνπκε νπνηνδήπνηε 

πιηθό παξάγεηαη από δσληαλνύο 

νξγαληζκνύο (όπσο είλαη ην μύιν 

θαη άιια πξντόληα ηνπ δάζνπο, 

ππνιείκκαηα θαιιηεξγεηώλ, 

θηελνηξνθηθά απόβιεηα, 

απόβιεηα βηνκεραληώλ ηξνθίκσλ 

θ.ιπ.) θαη κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θαύζηκν γηα 

παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Η ελέξγεηα πνπ είλαη δεζκεπκέλε 

ζηηο θπηηθέο νπζίεο πξνέξρεηαη 

από ηνλ ήιην. Με ηε δηαδηθαζία 

ηεο θσηνζύλζεζεο, ηα θπηά 

κεηαζρεκαηίδνπλ ηελ ειηαθή ελέξγεηα ζε βηνκάδα. Οη δσηθνί νξγαληζκνί απηή 

ηελ ελέξγεηα ηελ πξνζιακβάλνπλ κε ηελ ηξνθή ηνπο θαη απνζεθεύνπλ έλα 

κέξνο ηεο. Απηή ηελ ελέξγεηα απνδίδεη ηειηθά ε βηνκάδα, κεηά ηελ επεμεξγαζία 

θαη ηε ρξήζε ηεο. Δίλαη κηα αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο γηαηί ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη απνζεθεπκέλε ειηαθή ελέξγεηα πνπ δεζκεύηεθε από ηα 

θπηά θαηά ηε θσηνζύλζεζε.  

Η βηνκάδα είλαη ε πην παιηά θαη δηαδεδνκέλε αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο. Ο 

πξσηόγνλνο άλζξσπνο, γηα λα δεζηαζεί θαη λα καγεηξέςεη, ρξεζηκνπνίεζε 

ηελ ελέξγεηα (ζεξκόηεηα) πνπ πξνεξρόηαλ από ηελ θαύζε ησλ μύισλ, πνπ 

είλαη έλα είδνο βηνκάδαο. 

Αιιά θαη κέρξη ζήκεξα, θπξίσο νη αγξνηηθνί πιεζπζκνί, ηόζν ηεο Αθξηθήο, ηεο 

Ιλδίαο θαη ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο, όζν θαη ηεο Δπξώπεο, γηα λα δεζηαζνύλ, λα 

καγεηξέςνπλ θαη λα θσηηζηνύλ ρξεζηκνπνηνύλ μύια, θπηηθά ππνιείκκαηα 

(άρπξα, πξηνλίδηα, άρξεζηνπο θαξπνύο ή θνπθνύηζηα....) θαη δσηθά απόβιεηα 

(θνπξηά, ιίπνο δώσλ, άρξεζηα αιηεύκαηα...). 

 



Γεωζεξκηθή Δλέξγεηα  

Από ηελ αξραηόηεηα, ν άλζξσπνο 

ρξεζηκνπνηνύζε ηηο ζεξκέο πεγέο πνπ 

αλαβιύδνπλ από ην εζσηεξηθό ηεο γεο γηα 

ζεξκά ινπηξά. Οη ζεξκέο απηέο πεγέο 

καξηπξνύλ όηη ην εζσηεξηθό ηεο γεο είλαη 

δεζηό, θαη πεξηθιείεη ζεξκόηεηα, ε νπνία 

νλνκάδεηαη γεσζεξκηθή ελέξγεηα ή απιά γεσζεξκία. Πξάγκαηη, αλ αλνίμνπκε 

κηα γεώηξεζε (γεώηξεζε = πεγάδη πςειήο ηερλνινγίαο), ζα παξαηεξήζνπκε 

όηη ε ζεξκνθξαζία ηεο γεο θάησ από ηα πόδηα καο απμάλεη όζν πξνρσξάκε 

βαζύηεξα. 

 

Μνξθέο ελέξγεηαο 

Η ελέξγεηα κπνξεί λα πξνέξρεηαη: 

-   από ζπκβαηηθέο πεγέο( κε αλαλεώζηκεο κνξθέο ελέξγεηαο) όπσο ην 

πεηξέιαην, ν άλζξαθαο ή ην θπζηθό αέξην 

-   από αλαλεώζηκεο πεγέο όπσο ε ειηαθή ελέξγεηα, ε αηνιηθή, ε γεσζεξκηθή 

θ.π.ι 

-  από ηε ππξεληθή ζράζε αηόκσλ θάπνησλ ζηνηρείσλ 

 

 



Με αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

Οη κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο εμνξύζζνληαη από ην έδαθνο, ζε πγξή, 

ζηεξεή ή αέξηα κνξθή θαη δελ κπνξνύλ λα αλαλεσζνύλ ζε κηα κηθξή ρξνληθή 

πεξίνδν. Οη θπξηόηεξεο από ηηο κε αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη: 

 

α)  ν άλζξαθαο, πνπ βξίζθεηαη ζην ππέδαθνο ζε ζηεξεή κνξθή θαη 

ζρεκαηίζηεθε ζε κεγάιε θιίκαθα πξηλ από εθαηνκκύξηα ρξόληα όηαλ κεγάιεο 

δαζσκέλεο εθηάζεηο 

θαηαβπζίζηεθαλ   ππό ηελ 

επίδξαζε δπλακηθώλ 

παξαγόλησλ δειαδή 

θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

όπσο θαζηδήζεηο, 

επηρσκαηώζεηο, ζεηζκνί, 

θαηαθξεκλίζεηο. 

 

 

 

β)  ην πεηξέιαην, πνπ βξίζθεηαη επίζεο 

ζην ππέδαθνο,  ζε πγξή όκσο κνξθή θαη 

ζρεκαηίζηεθε θαηά ηε δηάξθεηα ρηιηάδσλ 

εηώλ είηε από αλόξγαλεο ελώζεηο είηε 

από νξγαληθέο. Δπηθξαηνύζα άπνςε 

είλαη απηή πνπ ππνζηεξίδεη όηη ην 

πεηξέιαην πξνήιζε από κεηαζρεκαηηζκό 

ιηπαξώλ νπζηώλ δσηθήο ή θπηηθήο 

πξνέιεπζεο, θπξίσο ζαιάζζησλ, νη 

νπνίνη ρσξίο ηελ παξνπζία αέξα 

κεηαηξάπεθαλ ζε πεηξέιαην. 

 



γ)  ην θπζηθό αέξην, πνπ 

βξίζθεηαη καδί κε ην 

πεηξέιαην απνζεθεπκέλν 

ζε ππόγεηεο θνηιόηεηεο.   

 

 

 

 

 

 

 

Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

Δίλαη νη θπζηθνί δηαζέζηκνη πόξνη, πνπ κπνξνύλ λα αλαλεσζνύλ ζε κηα κηθξή 

ρξνληθή πεξίνδν, ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζηε θύζε, είλαη θηιηθνί πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη κπνξνύλ λα κεηαηξαπνύλ ζε ειεθηξηθή ή ζεξκηθή ελέξγεηα. Οη 

θπξηόηεξεο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη: 

 

α)  ε ειηαθή ελέξγεηα 

Η ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, απνηειεί ηελ θπξηόηεξε 

ίζσο ελαιιαθηηθή ιύζε ζην ελεξγεηαθό θαη 

πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα αθνύ ε ειηαθή 

ελέξγεηα είλαη αλεμάληιεηε θαη δελ κνιύλεη ηελ 

αηκόζθαηξα ηεο γεο. Με ηε βνήζεηα 

θαηάιιεισλ ειηαθώλ ζπζθεπώλ, κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε ζεξκηθή θαη ζε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα.   

 



β) ε αηνιηθή ελέξγεηα 

Δίλαη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ 

αλέκνπ θαη απνηειεί κηα 

νηθνλνκηθή θαη θηιηθή πξνο ην 

πεξηβάιινλ πεγή ελέξγεηαο, πνπ 

θαιύπηεη ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο 

αλάγθεο. Αμηνπνηείηαη θπξίσο ζε 

πεξηνρέο κε ηζρπξνύο αλέκνπο 

γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο.   

 

γ)  ε γεωζεξκηθή ελέξγεηα 

Δίλαη ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη 

από ην εζσηεξηθό ηεο γεο θαη 

παξάγεηαη όηαλ ηα ππόγεηα λεξά, 

πεξλώληαο κέζα από ζεξκά 

πεηξώκαηα, δεζηαίλνληαη κέρξη 

θαη ηνπο 350 βαζκνύο. Σε 

αξθεηέο πεξηνρέο αλαβιύδνπλ 

κεγάιεο πνζόηεηεο ζεξκνύ 

λεξνύ, αηκώλ ή ζεξκνύ αέξα θαη 

αμηνπνηνύληαη γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή γηα ηε 

ζέξκαλζε θαηνηθηώλ, ζεξκνθεπίσλ, θηελνηξνθηθώλ κνλάδσλ θ.ι.π. 

 

 

 

 

 



δ)  ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα 

    από ηελ πηώζε ησλ πδάησλ 

Πξνέξρεηαη από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πδάησλ 

θαη ησλ πνηακώλ, ηα νπνία θαηεβαίλνληαο από 

κεγάιν πςόκεηξν πξνο ηηο ρακειόηεξεο 

πεξηνρέο, έρνπλ ελέξγεηα ιόγσ ηεο θίλεζήο 

ηνπο. Η ελέξγεηα από ηελ πηώζε ησλ λεξώλ 

κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή ή κεραληθή ζηα 

πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα. 

 

    από ηα θύκαηα θαη ηελ παιίξξνηα 

Τα ζαιάζζηα θύκαηα κεηαθέξνπλ ελέξγεηα ε νπνία πξνζθέξεηαη από ηνλ 

άλεκν. Η θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ θπκάησλ 

αμηνπνηείηαη θαη κε ηε βνήζεηα ειεθηξηθήο 

γελλήηξηαο κεηαηξέπεηαη ζε ειεθηξηθή.   

Η παιηξξντθή ελέξγεηα πξνθύπηεη από ηε 

βαξπηηθή έιμε ηεο ζειήλεο θαη ηεο γεο, 

ζηεξίδεηαη ζην θαηλόκελν ηεο πιεκκπξίδαο/ 

άκπσηεο θαη αμηνπνηείηαη σο πδξνειεθηξηθή. 

 

ε)  ελέξγεηα από βηνκάδα 

Η βηνκάδα (δειαδή ηα θαηάινηπα δηαθόξσλ 

δηεξγαζηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηνλ θπζηθό 

θόζκν, όπσο αζηηθά ζθνππίδηα, ππνιείκκαηα 

μπιείαο, ζνδεηάο, δσηθά απόβιεηα, ππνπξντόληα 

ηεο βηνκεραλίαο) κε θαηάιιειε επεμεξγαζία 

κεηαηξέπεηαη ζε θαύζηκν αέξην. Με ηελ θαύζε ηνπ 

αεξίνπ παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 



Τέινο, ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε θαη ηελ ππξεληθή ελέξγεηα. 

Παξάγεηαη από ηε δηάζπαζε αηόκσλ νπξαλίνπ θαη πινπησλίνπ θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  Ο θίλδπλνο 

αηπρεκάησλ ζηηο ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο θαζώο θαη ε αζθαιήο απνζήθεπζε 

ησλ ππξεληθώλ απνβιήησλ, έρνπλ πξνβιεκαηίζεη ζε κεγάιν βαζκό ηελ 

παγθόζκηα θνηλόηεηα θαη έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο ειαρηζηνπνίεζεο 

ησλ δπζκελώλ επηδξάζεσλ γηα ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Υξήζε ηεο ελέξγεηαο 

 

Παξαηεξώληαο δηακέζνπ ηνπ ρξόλνπ ηνπο ξπζκνύο κεηαβνιήο ηνπ πιαλήηε 

καο, ζα δνύκε  όηη απμάλεηαη πεξίπνπ ΄΄εθζεηηθά΄΄ θαη απηό είλαη ην κείδνλ θαη 

πιένλ ζύλζεην από όια ηα πξνβιήκαηα πνπ απηόο αληηκεησπίδεη. 

Σπλέπεηα απηήο ηεο αύμεζεο είλαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ εμαζθάιηζε 

πεξηζζόηεξεο ηξνθήο, πεξηζζόηεξσλ πξώησλ πιώλ, πεξηζζόηεξεο 

ελέξγεηαο. Ο άλζξσπνο πηεδόκελνο από ηηο νινέλα απμαλόκελεο αλάγθεο ηνπ 

θαη από ηελ αλάγθε γηα βειηίσζε ηνπ βηνηηθνύ ηνπ επηπέδνπ, θαηαλαιώλεη 

αηνκηθά κέρξη θαη εθαηό θνξέο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα ηελ εκέξα ζε ζρέζε κε 

ηνλ πξσηόγνλν άλζξσπν, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη  ζπλερή ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη εγθπκνλεί ηεξάζηηνπο θηλδύλνπο, όπσο ην θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ε όμηλε βξνρή θαη άιια παξόκνηα θαηλόκελα. 

Με ηελ πξόνδν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη ηε βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ν άλζξσπνο 

απόθηεζε ηε δπλαηόηεηα λα αληιεί ελέξγεηα ζε πνζόηεηεο πνπ δελ είρε πνηέ 

θαληαζηεί θαη απηό ηνλ έθαλε λα πηζηέςεη όηη ήηαλ ειεύζεξνο λα ηξέθεη 

πξνζδνθίεο γηα απεξηόξηζηε αλάπηπμε. 

Η ηερλνινγία γηα λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ αλζξώπνπ πξνζέθπγε 

απνθιεηζηηθά ζηα νξπθηά θαύζηκα, ηα απνζέκαηα ησλ νπνίσλ ζηελ αξρή 

έκνηαδαλ ηεξάζηηα. Όκσο κε ηνπο ζπλερώο απμαλόκελνπο ξπζκνύο 

θαηαλάισζεο θάλεθε όηη ηα απνζέκαηα απηά δελ ζα επαξθνύλ γηα ην θνληηλό 

κέιινλ θαη όηη δεκηνπξγνύλ ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

Η κε νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε ησλ κε αλαλεώζηκσλ πεγώλ 

ελέξγεηαο ζπλέηεηλε ζηελ πξώηε πεηξειατθή θξίζε κεηά ην 1970 θαη έθαλε 

νξαηό ηνλ θίλδπλν αηζζεηήο κείσζεο ησλ πεηξειατθώλ θνηηαζκάησλ θαη ηελ 

έληνλε ξύπαλζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Καλέλαο ελεξγεηαθόο πόξνο δελ είλαη απόιπηα θηιηθόο κε ην πεξηβάιινλ. Η 

ρξήζε ησλ δηαθόξσλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ γηα ηελ παξαγσγή ηζρύνο είλαη 

έλαο από ηνπο θπξηόηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Όιεο νη ζπκβαηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο θαζώο θαη 



κεξηθέο ελαιιαθηηθέο έρνπλ επηπηώζεηο από ηε ρξήζε ηνπο. Οη 

πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ππάξρνπλ ζε όια ηα ζηάδηα, από ηελ εμόξπμε, 

κεηαθνξά, παξαγσγή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηε ρξήζε ηνπο θαη ζρεηίδνληαη κε 

ηε ξύπαλζε ηνπ αέξα, ηνπ λεξνύ θαη ηνπ εδάθνπο, κε ηελ εμάληιεζε ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ θαζώο θαη κε ηελ αλαηξνπή ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. 

 

Πξνβιήκαηα από ηελ αιόγηζηε ρξήζε ελέξγεηαο 

 

3.1 Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

ζπκβαηηθώλ κνξθώλ ελέξγεηαο 

Η ρξήζε νξπθηώλ θαπζίκσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη από ηνπο ζηαζκνύο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο αιιά θαη από ηα νρήκαηα είλαη θαηά θύξην ιόγν 

ππεύζπλε γηα ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ πνπ 

καζηίδνπλ ηνλ πιαλήηε καο θαη πνπ νδήγεζε ηνλ άλζξσπν απέλαληη ζε δύν 

κεγάια πξνβιήκαηα, ζηε κόιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ εμάληιεζε 

ησλ νξπθηώλ πόξσλ. 

Τν 95% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο νθείιεηαη ζην ελεξγεηαθό θύθισκα ηνπ 

πεηξειαίνπ θαη ηνπ θάξβνπλνπ, ελώ ε θαύζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ είλαη θαηά 

30% θαζαξόηεξε από ηελ θαύζε ηνπ πεηξειαίνπ. 

Η ξύπαλζε από πεηξειαηνεηδή κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηα λαπάγηα ησλ 

πεηξειαηνθόξσλ, από δηαξξνέο ζε πεηξειαηνπεγέο, πεηξειαηαγσγνύο θαη 

δηπιηζηήξηα θαζώο θαη από ην μέπιπκα κε ζαιαζζηλό λεξό ησλ δεμακελώλ θαη 

ησλ ηάλθεξο. Τα πεηξειαηνεηδή πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα επηδξνύλ 

θαηαζηξνθηθά ζην θπηνπιαγθηό θαη ηνπο άιινπο πδξόβηνπο νξγαληζκνύο θαη 

εκπνδίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηεο ζαιάζζηαο δσήο. 

Οη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ιηγληησξπρεία γηα εμαγσγή άλζξαθα ή 

πεηξειαηνπεγέο γηα άληιεζε αξγνύ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ ζπλερώο 

ππνβαζκίδνληαη αθνύ δεζκεύνληαη κεγάιεο εθηάζεηο νη νπνίεο ππόθεηληαη ζε 

εληαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε. 



Από ηα πην πνιπζπδεηεκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα είλαη ην θαηλόκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο όμηλεο βξνρήο, ηεο ζεξκηθήο θαη θσηνρεκηθήο 

ξύπαλζεο. 

 

3.2 Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ρξήζε 

αλαλεώζηκωλ κνξθώλ ελέξγεηαο(ΑΠΔ). 

Η εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηζζόηεξσλ από ηηο ΑΠΔ δελ πξνθαιεί ζνβαξνύο 

θηλδύλνπο γηα ην πεξηβάιινλ. Δθηόο από ηε βηνκάδα πνπ γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο κεζνιαβεί ε θαύζε - θαη απηό έρεη θάπνηεο επηπηώζεηο γηα ην 

πεξηβάιινλ-, νη ππόινηπεο ΑΠΔ πξνθαινύλ εύθνια αλαζηξέςηκεο 

πεξηβαιινληηθέο επηβαξύλζεηο θαη νη ηερλνινγίεο αμηνπνίεζήο ηνπο είλαη 

΄΄θαζαξέο΄΄. Μεξηθέο από ηηο επηπηώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ αμηνπνίεζε 

ΑΠΔ είλαη: 

-  ε αηζζεηηθή ξύπαλζε πνπ πξνθαινύλ ηόζν ηα ελεξγεηηθά όζν θαη ηα 

παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ηα αηνιηθά πάξθα θαη ηα κηθξά πδξνειεθηξηθά 

ζπζηήκαηα. 

-  ε θαηάιεςε θαη δέζκεπζε κεγάισλ εθηάζεσλ από θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα, ειηαθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη από ηελ  

θαιιηέξγεηα ελεξγεηαθώλ θπηώλ. 

-  ν ζόξπβνο από ηηο αλεκνγελλήηξηεο 

-  νη εθπνκπέο αεξίσλ ξύπσλ 

-  νη ειεθηξνκαγλεηηθέο παξεκβνιέο. 

 

 

 

 

 



Υπνζηεξίδνληαο ην νηθνινγηθό ζρνιείν 

Τν ηειεπηαίν θαηξό δηαβάδνπκε  ζηνλ εκεξήζην ηύπν γηα ηα Οηθνινγηθά 

Σρνιεία. Με ζηόρν ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο, ην 

ππνπξγείν Παηδείαο πξνηίζεηαη λα θηηάμεη ην ιεγόκελν «έμππλν ζρνιείν», ζην 

νπνίν ζα ελζσκαηώζεη ηηο ελαιιαθηηθέο 

κνξθέο ελέξγεηαο θαη νηθνινγηθέο ηερλνινγίεο 

ζηα ππάξρνληα θηίξηα.   

Δηδηθόηεξα, κε βάζε κειέηε ηνπ Οξγαληζκνύ 

Σρνιηθνύ Κηηξίσλ,  νξηζκέλεο από ηηο 

παξεκβάζεηο ζηα ζρνιεία ζα είλαη ε 

αληηθαηάζηαζε πιαζηηθώλ ηκεκάησλ κε μύιν 

θαη ε ηνπνζέηεζε ηερλνινγηώλ γηα 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο (θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα, εηδηθά θώηα, 

ηειεξπζκηδόκελε ζέξκαλζε, νηθνινγηθά παξάζπξα). 

Όκσο ιίγα ζρνιεία ζηε ρώξα καο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εληαρζνύλ ζε έλα 

ηέηνην πξόγξακκα θαη λα αλαθαηαζθεπάζνπλ ην ππάξρνλ θηίξην ώζηε λα 

ηθαλνπνηεί ηηο πξνδηαγξαθέο ελόο πξαγκαηηθά «πξάζηλνπ» ζρνιείνπ. 

Τα ππόινηπα ζρνιεία κπνξνύλ κε απινύο ηξόπνπο λα ζπκβάιινπλ ελεξγά 

ζηε κείσζε ηεο ζπαηάιεο ηεο ελέξγεηαο θαη ζηε ζσζηή δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθώλ πόξσλ. 

Γηα λα πξνζηαηεύζεηο ην πεξηβάιινλ δελ είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεηο ηξόπν 

δσήο. Με απιέο θαη έμππλεο θηλήζεηο κπνξείο λα ζπκβάιιεηο θαη εζύ ζηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ζπκκεηέρνληαο ζηελ πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ηεο 

πνηόηεηαο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνύκε.  

 

 

 

 



Πξνηεηλόκελεο ιύζεηο 

 Πεξηνξηζκόο ηεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο 

1. Αμηνπνηνύκε, ηηο ειηόινπζηεο κέξεο,  ην θσο ηνπ ήιηνπ γηα ην θσηηζκό 

ησλ αηζνπζώλ  

2. Κιείλνπκε ηα θώηα όηαλ δελ ρξεζηκνπνηνύκε  κηα αίζνπζα 

3. Φξνληίδνπκε λα επηζθεπάδνπκε ηα ραιαζκέλα παξάζπξα, ώζηε λα κελ 

έρνπκε δηαξξνή ζεξκόηεηαο ην ρεηκώλα 

4. Κιείλνπκε ηε θεληξηθή ζέξκαλζε κία ώξα πξηλ ην ηέινο ησλ 

καζεκάησλ  

5. Φξνληίδνπκε θαη δελ θαηαζηξέθνπκε ηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ ώζηε 

λα ρξεηάδνληαη ιηγόηεξε ζπληήξεζε 

 Αλαθύθιωζε ραξηηνύ, αινπκηλίνπ, πιαζηηθνύ, κπαηαξηώλ 

           Η αλαθύθισζε είλαη ζπλώλπκε κε ηελ πνηόηεηα δσήο, θαζώο κεηώλεη 

           ηε ξύπαλζε αιιά ηε ζπαηάιε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Τη κπνξνύκε λα  

           θάλνπκε: 

1. Φξνληίδνπκε λα ηνπνζεηνύκε ζηνπο εηδηθνύο θάδνπο  

αλαθπθιώζηκα πιηθά, όπσο ηα θνπηάθηα από ηνπο ρπκνύο, ην λεξό, 

ηηο κπαηαξίεο ή ηα θζαξκέλα βηβιία 

2. Απνθεύγνπκε λα ζπαηαιάκε ραξηί ζε θσηνηππίεο θαη ζθεπηόκαζηε 

πξνζεθηηθά πξηλ εθηππώζνπκε νηηδήπνηε 

3. Φξεζηκνπνηνύκε ηηο παιηέο θσηνηππίεο γηα πξόρεηξα ραξηηά θαη 

κεηά ηηο αλαθπθιώλνπκε 

4. Γίλνπκε γηα αλαθύθισζε ηνπο παιηνύο Η/Υ, ηνπο ραιαζκέλνπο  

εθηππσηέο ή ηηο ειεθηξηθέο ζπζθεπέο πνπ δελ ιεηηνπξγνύλ πηα. Γελ 

ηνπο πεηάκε ζηηο θάδνπο γηα ηα θνηλά ζθνππίδηα  

 Κνκπνζηνπνίεζε 

Μπνξνύκε λα πξνκεζεπηνύκε έλα θάδν θνκπνζηνπνίεζεο θαη λα 

θηηάρλνπκε ην δηθό καο ιίπαζκα, ηνπνζεηώληαο ζε απηόλ εθηόο από ηα 

αγξηόρνξηα πνπ θόβνπκε όηαλ θαζαξίδνπκε ην ζρνιείν καο θαη 

ρξεζηκνπνηεκέλεο ραξηνπεηζέηεο. 

 



 Πεξηνξηζκόο ηωλ κεηαθηλήζεωλ κε ΙΥ 

Φξεζηκνπνηνύκε  πνδήιαην ή πεγαίλνπκε  κε ηα πόδηα ζην ζρνιείν θαη 

ζηηο άιιεο δξαζηεξηόηεηέο καο  αληί λα καο κεηαθέξνπλ νη γνλείο καο 

κε ην απηνθίλεην ζε απηέο. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


