


● Εμείς οι άνθρωποι χρησιμοποιούμε την ενέργεια που είναι αποθηκευμένη 
στη φύση ή που αποθηκεύουμε εμείς, σε διάφορες μορφές. Αυτές τις 
«αποθήκες» τις ονομάζουμε συχνά και πηγές ενέργειας.

● Ο Ήλιος ακτινοβολεί αδιάκοπα ενέργεια στο σύμπαν. Η 
ενέργεια  του Ήλιου είναι πυρηνική, ενέργεια δηλαδή που 
προέρχεται από τη συνένωση, τη σύντηξη, πυρήνων υδρογόνου 
και τη δημιουργία πυρήνων του χημικού στοιχείου ηλίου. Από 
την ενέργεια που ακτινοβολεί ο Ήλιος ένα πολύ μικρό μέρος
φτάνει στη Γη. Κι όμως αυτό είναι αρκετό, για να συντηρεί τη 

ζωή στον πλανήτη μας. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλες οι
πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούμε, έχουν δημιουργηθεί
από την ενέργεια του Ήλιου.



Ο ήλιος ακτινοβολεί φως και θερμότητα. Με την ενέργεια
του ήλιου λειτουργούν οι φωτοβολταϊκοί μετατροπείς και
οι ηλιακοί  θερμοσίφωνες.

Από τα τρόφιμα παίρνουμε την απαραίτητη ενέργεια για
τις διάφορες λειτουργίες του οργανισμού μας.

Χρησιμοποιούμε το γαιάνθρακα ως καύσιμο στα
θερμοηλεκτρικά εργοστάσια της ΔΕΗ και γενικότερα 
για θέρμανση.

Χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο, για να θερμάνουμε
τα σπίτια μας, στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια
της ΔΕΗ, για την κίνηση πλοίων και αυτοκινήτων.



Η βιομάζα χρησιμοποιείται για θέρμανση και
μαγείρεμα σε αγροτικούς οικισμούς καθώς και
για θέρμανση θερμοκηπίων και ελαιουργείων.

Το φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως καύσιμο σε
πολλά εργοστάσια αντί για πετρέλαιο, σε
μεταφορικά μέσα (λεωφορεία) και για θέρμανση.

Την κινητική ενέργεια του αέρα τη
χρησιμοποιούμε μετατρέποντάς την 

σε ηλεκτρική με τις ανεμογεννήτριες.



Χρησιμοποιούμε την ενέργεια του νερού, που
πέφτει ορμητικά, για τη λειτουργία των
υδροηλεκτρικών εργοστασίων της ΔΕΗ.

Η γεωθερμία χρησιμοποιείται για θέρμανση και
για τη λειτουργία πολλών εργοστασίων.

Χρησιμοποιούμε τη θερμότητα που απελευθερώνεται 
από τη σχάση πυρήνων μετατρέποντάς τη σε 
ηλεκτρική ενέργεια, στα πυρηνικά εργοστάσια.



Ο ήλιος, τα τρόφιμα, ο γαιάνθρακας, η βιομάζα, το πετρέλαιο, το φυσικό 
αέριο, ο άνεμος, το νερό, η γεωθερμία και η σχάση πυρήνων αποτελούν
πηγές ενέργειας.

άνεμος γαιάνθρακας ήλιος
νερό που πέφτει
από ψηλά



Οι ηλεκτρικές συσκευές λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια από τα εργοστάσια που 
χρησιμοποιούν κυρίως γαιάνθρακες ή πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας ή λειτουργούν 
με νερό που πέφτει από ψηλά. Τέτοιες συσκευές είναι ο υπολογιστής, το πιστολάκι, 
το ραδιόφωνο κ.λπ. .

άνεμος ήλιος τρόφιμα υγραέριο




