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1. Εισαγωγή στο Θέμα της Ομιλίας
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International Launch IYC
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Professor Bernard Bigot

• Θέμα Ομιλίας :

Χημεία, η επιστήμη στην  καρδιά των 

ενεργειακών λύσεων για το μέλλον της 

ανθρωπότητας.
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1.1 O Τίτλος της Ομιλίας

• Εν αρχή ην ο λόγος, Ιωάννης 1,1.

• Εν αρχά πάντων, Πυθαγόρας

• Εν αρχή ην το κινούν ακίνητον σωματίδιον, 

Αριστοτέλης

• Εν αρχή ην το Big Bang.
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Big Bang Theory

• CERN ,LHC:14 TeV

• Teratron,

• ΣΩΜΑΤΙΔΙΟΝ  Χίγκς ,η ύλη αποκτά τη 

μάζα.

• Κατάρρευση της θεωρίας, 2012
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• Ενεργειοκρατία /Φιλοσοφική Θεωρία.

Ανάγει τα πάντα στην ενέργεια.

Η ψυχή δεν είναι ουσία αλλά ενέργεια.

• Ενεργητική/Φυσική.

Ανταλλαγές ενέργειας στα φυσικά και 

χημικά φαινόμενα.
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1.2 Οροι σχετιζόμενοι  με την 

ενέργεια

• Ενεργώ, Ενεργοποιώ, ενεργολαβώ.

• Ενέργεια . Κοσμοποιός ,Ενεργεία 

υπάρχειν. Δυνάμει και ενεργεία,

• Ηφαίστειο εν ενεργεία.

• Ενεργειακά φυτά,

• Ενεργειακά υλικά, Δυναμίτης,Nobel ,

• Διώρυγα της Κορίνθου
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1.3 Ορισμός Ενέργειας

Ενέργεια είναι:

Το φυσικό μέγεθος που παράγει έργο, προκαλεί 
τις διάφορες μεταβολές στον υλικό κόσμο

Ή  η θερμότητα κατά την κίνηση των ατόμων και 
μορίων.

Η συνολική ενεργεία του Σύμπαντος παραμένει 
διαρκής και σταθερή.



10

1.4 Η Φύση της Ενέργειας

• Χημική ενέργεια 

• C + O2 → CO2 + Q

• CH4 + O2 → CO2 +H2O + Q

• HXCY + O2 → CO2 +H2O + Q

• C6 (H2O)6 + 6O2 → 6CO2 +6H2O + Q

• Eνέργεια φωτονίων E = hv, kJ

• Πυρηνική ενέργεια E = mc2 , ΜeV
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1.5 Μονάδες Ενέργειας

• Το Joule, J, KJ

• 1 kcal = θερμική ενέργεια 4184 J, η οποία 

αυξάνει την θερμοκρασία 1g νερού κατά 1 
oc

• 1 Watt = 1J/s

• 1 Ίππος (HP) = 746 W = 0,746 kW



12

Παραδείγματα ενεργειακών 

μηχανών

• Λάμπα γραφείου 21 W

• Θερμαντική πλάκα 1 KW

• Θερμικός λέβητας 10 KW

• Εργοστάσιο παραγωγής 1000Μ 

ρεύματος

• Εργοστάσια χώρας                        GW

• Εργοστάσια διεθνώς                      TW



13

1.6 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

• Τα καρκινικά κύτταρα παράγουν μόρια 

ATP  για παραγωγή ενέργειας εντός του 

ανθρώπινου οργανισμού με εντελώς 

διαφορετικό τρόπο  ως προς τα υγιή 

κύτταρα.



14



15

2 ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

Πηγές Ενέργειας
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Ταξινόμηση Φυσικών Πόρων (2)
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Κατηγορίες και Είδη Πηγών Ενέργειας (3)
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Παγκόσμια Κατανάλωση Ενέργειας από 

Πρωτογενείς Πηγές ανά Καύσιμο(4)
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Κατηγορίες Ενέργειας
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Βιοενέργεια (1)
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Βιοδύναμη Ζώων (2)
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Μηχανική Ενέργεια

Ατμομηχανή (1)
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Γεωργικός Ελκυστήρας (2)
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Κινητήρας Diesel(3)
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Φούρνος μικροκυμάτων (4)
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3.3 Είδη Ορυκτών Καυσίμων

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΥΛΙΚΑ
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Πετρέλαιο/Μαύρος Χρυσός

• Σχηματίσθηκε πριν από 50-100 εκατ. έτη 

από κατάλοιπα φυτών  και  ζώων.

Μέτρο υπολογισμού  το βαρέλι,158 λιτρα.

Τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου,top.
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Φυσικό Αέριο
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Ηλεκτρική Ενέργεια
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ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

• Τ.Νόρθροπ,Νόμπελ Χημείας 1946.

• Η μεγαλύτερη ανακάλυψη του 20ου αιώνα 

κατά την οποίαν η ενέργεια του ατόμου 

(πυρήνα) μπορεί να απελευθερωθεί και να 

χρησιμοποιηθεί
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Ισοζύγιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα 

• ΑΠΕ= 20% εως το 2020

• Είδος ΑΠΕ   Συμμετοχή, %

• Αιολική 77.70

• Μικρά Υδροηλεκτρικά έργα 11,07

• Βιομάζα 8,23

• Φωτοβολταϊκά 2,03

• Γεωθερμία 1,01

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
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• Η προώθηση της χρήσης φυσικού αερίου σε 
όλους τους τομείς

• Η εξοικονόμηση ενέργειας, ο εκσυγχρονισμός 
του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής και η 
απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας

• Αποτελεσματική ενσωμάτωση των νέων 
περιβαλλοντικά φιλικών ενεργειακών 
τεχνολογιών για την ορθολογική χρήση της 
ενέργειας

• Προώθηση της προοδευτικής υποκατάστασης 
των συμβατικών ενεργειακών πηγών και

• Μείωση της ενεργειακής έντασης παραγωγής
προϊόντων.
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Εξοικονόμηση ενέργειας
Εφαρμογή της οδηγίας 2002/91/ΕΚ, που αφορά την ενεργειακή 
συμπεριφορά των κτιρίων :

•Χρήση μη-ενεργειοβόρων λαμπτήρων, Διάδοση των ηλιακών συστημάτων 
(ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά κλπ.),

•Αύξηση της χρήσης φυσικού αερίου στον κτιριακό τομέα, 

•Βελτίωση των μονώσεων, 

•Έλεγχος της τακτικής συντήρησης λεβήτων κεντρικής θέρμανσης,

•Χρήση ενεργειακά αποδοτικών ηλεκτρικών συσκευών,

•Ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και 
ΑΠΕ όσο και Οικονομική ενίσχυση των σχετικών ενεργειακών τεχνολογιών.
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4.3 Βιομηχανία (1)

– Οι ενεργειοβόροι βιομηχανικοί κλάδοι συμμετέχουν 
υποχρεωτικά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών (Οδηγία 2003/87/ΕΚ). 

Δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια να ζητηθούν 
περαιτέρω μειώσεις των εκπομπών με πρόσθετα 
μέτρα.

– Για τους βιομηχανικούς και βιοτεχνικούς απαιτείται η 
ευρεία εισαγωγή και χρήση του φυσικού αερίου, 
καθώς και συστηματικές παρεμβάσεις για την 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά την παραγωγή 
προϊόντων.
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4.4 Γεωργία – Δασοπονία (1)

– Μέσω της δάσωσης και αναδάσωσης εκτάσεων, 

της προστασίας και αναβάθμισης των δασών, της 

ορθολογικής χρήσης συνθετικών λιπασμάτων και 

των βελτιώσεων στη διαχείριση των ζωικών 

αποβλήτων. 

– Εμπλουτισμός της οργανικής ουσίας των εδαφών 

μέσω της εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον 

γεωργικών πρακτικών. Εδαφοβελτιωτικό, compost. 

– Αύξηση της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών για 

παραγωγή βιοκαυσίμων κλπ.
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Μεταφορές (1)

• Ο αριθμός των αυτοκινήτων δυστυχώς αυξάνεται σημαντικά, 
100.000 ετησίως

• Το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί τα μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς 
και κυρίως το Μετρό, με σημαντικές επεκτάσεις του δικτύου και 
των σταθμών

• Συμμετοχή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές για 10% στη 
συνολική κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου μέχρι το 2020.

• Μεσο-μακροπρόθεσμα μέτρα αποθάρρυνσης της χρήσης του 
ΙΧ στα αστικά κέντρα.

• Αναμένονται οι αποφάσεις της Ε.Ε. για τη μείωση του φόρου
ειδικής κατανάλωσης των νέων επιβατικών οχημάτων.
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Αναμενόμενη Μείωση CO2 από Υλοποίηση 

Νέων Προτεινόμενων Μέτρων (2)

Αναμενόμενη μείωση από υλοποίηση νέων προτεινώμενων μέτρων
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Ο Κόσμος των Τεσσάρων Τροχών (3)



47

Παραγωγή CO2 από Αυτοκίνητα (4)
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Πόλεις με ή χωρίς αυτοκίνητα (5)



49



50

Tata Nano Αυτοκίνητο (6)
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Με ποδήλατο στη δουλειά (7)
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Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα (8)
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Ηλιακό Αυτοκίνητο (9)



54

Οικολογική Μετακίνηση (10)
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5. Ενέργεια - Περιβάλλον

• Αστικοβιομηχανική ρύπανση

• Παγκόσμια περιβαλλοντικά 
προβλήματα:

Το πρόβλημα των κλιματικών  αλλαγών 

Η λέπτυνση του στρώματος του όζοντος

Όξινη βροχή
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5.1 Κλιματική Αλλαγή (1)
• Το 1992 υπογράφτηκε η πρώτη διεθνής συνθήκη.

• Σκοπός (άρθρο 2): «…να επιτευχθεί… η σταθεροποίηση 
των συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα σε ένα επίπεδο που θα προλαμβάνει 
επικίνδυνες ανθρωπινες επεμβάσεις στο κλίμα. 

• Στη συνθήκη πλαίσιο οι χώρες ταξινομούνται σε τρεις 
κατηγορίες: Μέχρι σήμερα την έχουν επικυρώσει 189 
χώρες

• Μέχρι σήμερα αρνούνται να το επικυρώσουν οι ΗΠΑ και η 
Κίνα και η Ινδία.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ (2)

• Η Τρίτη συνδιάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών 
(COP3) πραγματοποιήθηκε στο Kyoto το 1997 και 
κατέληξε στο λεγόμενο «Πρωτόκολλο του Kyoto».

– Ορίζονται τα αέρια του θερμοκηπίου (CO2, CH4, 
N2O, SF6, PFCs, HFCs)

– Οι μειώσεις υπολογίζονται σύμφωνα με τις 
εκπομπές του έτους 1990 και πρέπει να 
επιτευχθούν την περίοδο 2008 – 2012. 

– Καθορίζονται τρεις ευέλικτοι μηχανισμοί, οι 
οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να 
επιτευχθεί η μείωση των εκπομπών κατά 
οικονομικά αποδοτικό τρόπο.
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Ποσοστά Συμμετοχής Παραγωγής CO2 ανά 

Δραστηριότητα (3)

Ενέργεια

78.5%

Γεωργία

8.7%

Απόβλητα

2.4%
Διαλύτες

0.1%

Βιομηχανικές 

διεργασίες

10.3%
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Εκπομπή CO2 από Μονάδες 

Διαφορετικής Τεχνολογίας (4)
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6 Ενέργεια – Οικονομία (1)
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Συσχέτιση Ενέργειας Εθνικού 

Εισοδήματος και Πληθυσμού (2)
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Αύξηση Παγκόσμιας Οικονομίας (3)
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Εισόδημα ανά κάτοικο σε πλούσιες 

και φτωχές χώρες (4)
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Εκπομπές CO2 από Βιομηχανία 

(5)
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7. Τρόποι Αντιμετώπισης των 

Παγκοσμίων Προβλημάτων

Εξέλιξη του Πληθυσμού του Κόσμου (1)
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Εξέλιξη του Ενεργειακού Μίγματος (2)



69

Εξέλιξη του ΕνεργειακούΜίγματος (3)
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Εξοικονόμηση Ενέργειας (4)
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Εξοικονόμηση Ενέργειας (5)
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ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (6) 

10 ΤΡΟΠΟΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

1. Αντικατάσταση κοινών λαμπτήρων από 

λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.

2. Χρήση ανεμιστήρα αντί κλιματιστικού όσο και 

όπου μπορούμε.

3. Αγορά ηλεκτρικών συσκευών ενεργειακής 

κλάσης Α (ενεργειακά αποδοτικότερες).

4. Χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα

5. Βελτίωση της μόνωσης στα υπάρχοντα κτίρια  

και εξαρχής σωστή εγκατάσταση.
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6. Κλείσιμο συσκευών από κεντρικό 
διακόπτη (όχι κατάσταση stand by)

7. Σβήσιμο των φώτων όταν δεν τα 
χρειαζόμαστε.

8. Περιορισμό των πλαστικών 
συσκευασιών και προϊόντων μιας χρήσης

9. Χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς 
και του ποδηλάτου αντί της αυτοκίνησης

10. Συμμετοχή στα προγράμματα 
ανακύκλωσης όπου υπάρχουν.
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Ο δεκάλογος της βιώσιμης 

κατανάλωσης (7)
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Αποτύπωμα C02 ανά άτομο το έτος (9)
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Προβλέψεις για το Μέλλον
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Προβλέψεις

• Κάθε πρόβλεψη για το μέλλον του ανθρώπου επί της Γης 
είναι παρακινδυνευμένη.

• Κατά τον Jeremy Rifkin διανύουμε την 3η Βιομηχανική 
Επανάσταση, η οποία συνίσταται στην ευρεία 
εξάπλωση των επικοινωνιών (κοινωνία της ελεύθερης 
πρόσβασης στην γνώση) και στην αύξηση των 
ενεργειακών αναγκών.

• Χαρακτηρίζει τον πολιτισμό μας εμπαθή για επέκταση 
και διερωτάται μήπως το ανθρώπινο είδος είναι εν τέλει 
ανεπιθύμητο ον στην επιβίωση του πλανήτη Γη.
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Λόρδος Nicolas Stern

«Δεν θέλουμε μια οικονομική ανάπτυξη η οποία να 
στηρίζεται σε «στεγαστικές φούσκες» και σε 
φαντασιώσεις για ιστοσελίδες που δήθεν θα 
αποδεικνύονταν χρυσωρυχεία και θα άλλαζαν για πάντα 
τα γνωστά οικονομικά μοντέλα, όπως νόμιζαν όλοι πριν 
από οκτώ έως δέκα χρόνια. Πρέπει επιτέλους να είμαστε 
σοβαροί και ρεαλιστές».

«Αν επενδύσουμε από τώρα και για τα επόμενα είκοσι έως 
τριάντα χρόνια στην ενεργειακή τεχνολογία, οι 
ιστορικοί του μέλλοντος θα κατατάξουν την εποχή μας 
δίπλα στην εποχή των σιδηροδρόμων, του ηλεκτρισμού 
και του αυτοκινήτου, ως μια εποχή αλματώδους 
ανάπτυξης».
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«Με επενδύσεις στην ενεργειακή τεχνολογία
τώρα, οι ΗΠΑ μπορεί να κατακτήσουν ηγετική 
θέση στο μέλλον σε αυτούς τους τομείς και να 
αλλάξουν εντυπωσιακά η ίδια η δομή και η 
δυναμική της αμερικανικής οικονομίας. Το ίδιο 
ισχύει και για άλλες χώρες, φυσικά. Αν είμαστε 
σοβαροί και ουσιαστικοί στις στοχεύσεις μας και 
αναλάβουμε δράση τώρα, σύντομα θα δούμε 
μια σειρά από τεχνολογικές αλλαγές που θα 
τροφοδοτήσουν την οικονομική ανάπτυξη για 
πολλά χρόνια στο μέλλον».
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


