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Θέκα:  Δλέξγεηα 

 

Σίηινο Πξνγξάκκαηνο: «Πνιίηεο είκαζηε ελεξγνί γηα ηνλ πιαλήηε 

καο ηε γε» 

 

 

 

Αο ζπκεζνύκε  ηα ιόγηα ηνπ Καδαληδάθε θαη αο πξνζπαζήζνπκε λα ηα 

θάλνπκε πξάμε  

«Να αγαπάο ηελ επζύλε 

Να ιεο: εγώ, εγώ,  κνλάρνο κνπ 

έρω ρξένο λα ζώζω ηε γεο! 

Αλ δε ζωζεί εγώ θηαίω.» 



Γηα θάζε αιιαγή ζηε θύζε είλαη απαξαίηεηε ε ελέξγεηα. Σελ ίδηα ηελ 

ελέξγεηα είλαη πνιύ δύζθνιν λα ηελ αληηιεθζνύκε, κπνξνύκε κόλν λα 

αληηιεθζνύκε ηα απνηειέζκαηά ηεο.. 

 

Ζ ελέξγεηα παξνπζηάδεηαη ζηε θύζε κε πνιιά πξόζωπα. Σα δηαθνξεηη-

θά πξόζωπα ηεο ελέξγεηαο ηα νλνκάδνπκε κνξθέο ελέξγεηαο. Απηέο εί-

λαη :ε ρεκηθή, ε ειεθηξηθή, ε ππξεληθή, ε θηλεηηθή, ε δπλακηθή, ε θω-

ηεηλή θαη ε ζεξκόηεηα.. 

 



Ζ ελέξγεηα κπνξεί λα απνζεθεπηεί θαη αξγόηεξα λα ρξεζηκνπνηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξόπνπο. Σηο απνζήθεο ελέξγεηαο ηηο νλνκάδνπκε πεγέο ε-

λέξγεηαο. ηε θύζε ππάξρνπλ δύν εηδώλ πεγέο ελέξγεηαο , νη αλαλεώ-

ζηκεο θαη νη κε αλαλεώζηκεο. 

Αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ήιηνο, λεξό, άλεκνο, βηνκάδα )-ηα απν-

ζέκαηά ηνπο δελ εμαληινύληαη .  

Με αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (πεηξέιαην, νξπθηνί άλζξαθεο, θπ-

ζηθό αέξην, ππξεληθή ελέξγεηα) – δεκηνπξγήζεθαλ κεηά από εθαηνκ-

κύξηα ρξόληα θαη ηα απνζέκαηά ηνπο δελ είλαη αλεμάληιεηα.. 

 



Ζ ελέξγεηα θπξηαξρεί ζηε δωή καο. Πνηνο ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί ηε 

ζύγρξνλε δωή ρωξίο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα; Γηα ηελ παξαγωγή ηεο 

όκωο απαηηείηαη  ε ρξήζε  νξπθηώλ θαπζίκωλ πνπ απνηειεί ζήκεξα κηα 

από ηηο θπξηόηεξεο αηηίεο  ξύπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο όμηλεο βξν-

ρήο θαη ηνπ θαηλόκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε ηωλ 

θπζηθώλ πόξωλ γηα ηελ παξαγωγή ελέξγεηαο, ε ππεξθαηαλάιωζε θαη ε 

αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε απεηινύλ ηελ εθπιήξωζε ηωλ αλζξωπίλωλ Γη-

θαηωκάηωλ ζηε δωή, ηελ πγεία θαη ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε .  

Θα αθήζνπκε ην πεξηβάιινλ  ζηελ ηύρε ηνπ; 

 Όρη βέβαηα! 

  

Πξώηα πξέπεη  λα κάζνπκε λα εμνηθνλνκνύκε ελέξγεηα όπνηε κπνξνύκε, 

θαη λα  αλαπηύμνπκε κηα ωζηή Δλεξγεηαθή πκπεξηθνξά. 



Ο ΔΙΚΟ ΜΑ   ΟΙΚΟ-ΚΩΔΙΚΑ   ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 Όινη καδί θαη ν θαζέλαο κόλνο ηνπ, κπνξνύκε λα θάλνπκε κηθξέο αι-

ιαγέο  κε κεγάιν όθεινο γηα ηνλ πιαλήηε 

 

1.βήλνπκε ηα θώηα όηαλ θεύγνπκε από έλα δωκάηην. 

2.Κιείλνπκε ηνλ ππνινγηζηή, ηελ ηειεόξαζε, ην βίληεν, ην ζηεξεν-

θωληθό από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε.  

3. Γηα ηηο κηθξέο απνζηάζεηο πξνηηκνύκε ην πεξπάηεκα ή ην πνδή-

ιαην!  Όπνπ κπνξνύκε επηιέγνπκε ηα Μ.Μ.Μ. 

4.Κάλνπκε θαζεκεξηλή καο ζπλήζεηα θαη πξάμε ηε θξάζε 

:ΜΕΙΩΝΩ- ΕΠΑΝΑΥΡΗΙΜΟΠΟΙΩ- ΑΝΑΚΤΚΛΩΝΩ.  

5.Πξνηηκνύκε ειηαθό ζεξκνζίθωλα θαη ιάκπεο ρακειήο θαηαλάιω-

ζεο. 

6.Καηαλαιώλνπκε κε κέηξν θαη κόλν όζα πξαγκαηηθά έρνπκε αλά-

γθε. 

7.Κάλνπκε εμνηθνλόκεζε λεξνύ (π.ρ. πξνηηκνύκε ην ληνπο από ην 

κπάλην ζε γεκάηε κπαληέξα)  

8. Πξνηηκνύκε ηνλ αλεκηζηήξα νξνθήο από ην θιηκαηηζηηθό.  



Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξόγξακκα: 

Αξγύξε Μαξία- Διέλε 

Βηδάιεο Γεκήηξεο 

Βόληα ηακαηίλα 

Γιάξνπ Καηεξίλα 

Γάξαο ηάζεο 

Γνπδνπιαθάθε Άλλα 

Γνπδνπιαθάθε Μαξία 

Ενύκπεξε Γήκεηξα 

Θενδώξνπ Άλλα- Μαξία 

Καξβνπληάξεο Κπξηάθνο 

Κέιιε Εαραξνύια 

Κνύθε Κωλζηαληίλα 

Λεβέληεο Κωλ/λνο 

Ληάηεο ηέθαλνο 

Μνηξώηζνπ Θενδώξα 

Μνηξώηζνο Γηώξγνο 

Μπαξάθνπ Σέληα 

Μπέιν Έξηνλ 

Παλαγηώηνπ Γηάλλεο 

Παλαγηώηνπ Καηεξίλα 

Πνιύρξνλνο Γηώξγνο 

Ρέηζαο Σάζνο 

Ρίθα Αλδξέαο 

Φξαγθή Απνζηνιία 

Χαξπαληίδε Σξηάδα 


