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Από τον μαγευτικό μικρόκοσμο 
που μας αποκαλύπτουν τα 
μικροσκόπια ως τον πολύ 
μακρινό κόσμο των άστρων 
που μελετάμε με τα τηλεσκόπια ο 
κόσμος μας υπακούει σε κανόνες που 
προσπαθούμε να μελετήσουμε και να 
κατανοήσουμε. Οι γνώσεις που αποκτάμε 
μας βοηθούν να 

παρεμβαίνουμε στο περιβάλλον, να επινοούμε τεχνικές και να 
κατασκευάζουμε μηχανές που διευκολύνουν την 
καθημερινότητά μας και πολλές φορές σώζουν ακόμα και 
ανθρώπινες ζωές. Με τις γνώσεις αυτές διατυπώνουμε 
θεωρίες, με τις οποίες ερμηνεύουμε άλλα φαινόμενα που 
δεν είναι εύκολο να μελετήσουμε ούτε με τα πιο εξελιγμένα 
όργανα παρατήρησης.

Το βασικό εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου που μας περιβάλλει 
είναι η επιστημονική μέθοδος. Με το πολύτιμο αυτό εργαλείο, τη 
μεθοδική παρατήρηση, χτίσαμε όλη τη γνώση στην οποία στηρίζεται ο 
πολιτισμός μας.

Αυτό το πολύτιμο εργαλείο, 
την επιστημονική μέθοδο, προσπαθούν να σου μεταδώσουν 
τα βιβλία της σειράς «Ερευνώ και Ανακαλύπτω». Με τη 
βοήθειά τους και την καθοδήγηση της δασκάλας ή του 
δασκάλου σου θα μελετάς τα φυσικά φαινόμενα, θα 
θέτεις ερωτήματα και θα διατυπώνεις υποθέσεις. 
Με πειράματα και μεθοδικές παρατηρήσεις θα 
ελέγχεις αν οι υποθέσεις σου είναι σωστές. 

που μελετάμε με τα τηλεσκόπια ο 
κόσμος μας υπακούει σε κανόνες που 
προσπαθούμε να μελετήσουμε και να 
κατανοήσουμε. Οι γνώσεις που αποκτάμε 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

δασκάλου σου θα μελετάς τα φυσικά φαινόμενα, θα 
θέτεις ερωτήματα και θα διατυπώνεις υποθέσεις. 
Με πειράματα και μεθοδικές παρατηρήσεις θα 
ελέγχεις αν οι υποθέσεις σου είναι σωστές. 
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Θα συζητάς και θα συγκρίνεις τις παρατηρήσεις σου με 
αυτές των συμμαθητών και συμμαθητριών σου και θα 
καταλήγεις σε συμπεράσματα που θα επιβεβαιώνουν ή θα 
απορρίπτουν τις υποθέσεις σου και θα σε οδηγούν σε νέες. 

Βασικός βοηθός στην προσπάθειά σου να ερευνήσεις μεθοδικά τα φαινόμενα του 
κόσμου που μας περιβάλλει, εκτός από τη δασκάλα ή τον δάσκαλό σου, θα είναι και 

το Τετράδιο Εργασιών. Σε αυτό θα βρίσκεις τις οδηγίες για τα 
πειράματα που θα κάνεις όλη τη χρονιά, σε αυτό θα σημειώνεις 

παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Τα πειράματα που 
περιγράφει θα τα ολοκληρώνεις στο σχολείο, μπορείς 
όμως να τα επαναλαμβάνεις και στο σπίτι.

Εγώ τι ρόλο παίζω;

Το βιβλίο του μαθητή περιλαμβάνει κείμενα σχετικά με τα 
φαινόμενα που μελετάς στο σχολείο. Κείμενα για  
επιστημονικές ανακαλύψεις, μύθους και λογοτεχνικά 
αποσπάσματα, περιγραφές για κατασκευές και εξηγήσεις 
για «περίεργες» κατασκευές, ακόμη και κόμικς 
διασκεδαστικά...
Για να έχουν οι «ανακαλύψεις» σου 

ενδιαφέρον, έναν βασικό 
κανόνα πρέπει να 
τον σεβαστείς. Μη 
βιάζεσαι να 

διαβάσεις τα κείμενα στο 
βιβλίο του μαθητή, γιατί θα χάσεις τη μαγεία, τη μαγεία της 
ανακάλυψης. Όσο ενδιαφέροντα και αν βρίσκεις τα κείμενα, 
πρέπει να έχεις υπομονή και να τα διαβάζεις, αφού πρώτα 
ολοκληρώσεις την ερευνητική δουλειά στο τετράδιο 
εργασιών. Θα καταλήγεις πρώτα στα συμπεράσματά σου και 
μετά μπορείς να διαβάζεις το βιβλίο του μαθητή. Θα το 
μελετάς, όποτε βρίσκεις χρόνο και πάντα αφού ολοκληρώσεις 
τα πειράματά σου.

Και κάτι ακόμη... πολύ σημαντικό. Μην προσπαθήσεις να μάθεις 
τα κείμενα απ’ έξω. Θα σε κουράσουν χωρίς 
λόγο. Η μαγεία των φυσικών επιστημών, η 
μαγεία της ανακάλυψης δε χρειάζεται 
αποστήθιση, χρειάζεται κέφι, μεράκι, υπομονή 
και επιμονή...

Βασικός βοηθός στην προσπάθειά σου να ερευνήσεις μεθοδικά τα φαινόμενα του 
κόσμου που μας περιβάλλει, εκτός από τη δασκάλα ή τον δάσκαλό σου, θα είναι και 

το Τετράδιο Εργασιών. Σε αυτό θα βρίσκεις τις οδηγίες για τα 
πειράματα που θα κάνεις όλη τη χρονιά, σε αυτό θα σημειώνεις 

παρατηρήσεις και συμπεράσματα. Τα πειράματα που 

βιβλίο του μαθητή, γιατί θα χάσεις τη μαγεία, τη μαγεία της 
ανακάλυψης. Όσο ενδιαφέροντα και αν βρίσκεις τα κείμενα, 

Εγώ τι ρόλο παίζω;

Το βιβλίο του μαθητή περιλαμβάνει κείμενα σχετικά με τα 
φαινόμενα που μελετάς στο σχολείο. Κείμενα για  
επιστημονικές ανακαλύψεις, μύθους και λογοτεχνικά 
αποσπάσματα, περιγραφές για κατασκευές και εξηγήσεις 
για «περίεργες» κατασκευές, ακόμη και κόμικς 
διασκεδαστικά...
Για να έχουν οι «ανακαλύψεις» σου 

ενδιαφέρον, έναν βασικό 
κανόνα πρέπει να 
τον σεβαστείς. Μη 
βιάζεσαι να 

διαβάσεις τα κείμενα στο 
βιβλίο του μαθητή, γιατί θα χάσεις τη μαγεία, τη μαγεία της 
ανακάλυψης. Όσο ενδιαφέροντα και αν βρίσκεις τα κείμενα, 
πρέπει να έχεις υπομονή και να τα διαβάζεις, αφού πρώτα 

βιβλίο του μαθητή, γιατί θα χάσεις τη μαγεία, τη μαγεία της 
ανακάλυψης. Όσο ενδιαφέροντα και αν βρίσκεις τα κείμενα, 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Το σύμπαν, σύμφωνα με όσα 
γνωρίζουμε σήμερα, προήλθε από έναν μεγαλειώδη 
μετασχηματισμό ενέργειας σε μάζα πριν 14 περίπου 
δισεκατομμύρια χρόνια. Από τότε ο κόσμος μας 
διαρκώς αλλάζει. 
Ο ανεμόμυλος γυρίζει από τον αέρα που φυσά, το 
φυτό μεγαλώνει παίρνοντας τροφή από το έδαφος, 
το ανάγλυφο της Γης μεταβάλλεται με τους 
σεισμούς και τις εκρήξεις των ηφαιστείων...

Για κάθε αλλαγή είναι απαραίτητη ενέργεια. Για να 
αναπνέεις, να μιλάς, να κινείσαι, χρειάζεσαι 

ενέργεια. Τα αυτοκίνητα, τα τρένα, όλες 
οι μηχανές, χρειάζονται ενέργεια, 

για να λειτουργήσουν. Η 
ενέργεια δε δημιουργείται 
ούτε χάνεται, αλλάζει 
όμως μορφή και 
μεταφέρεται.

Εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον 
ενεργειακό πλούτο της Γης. Η συνολική ενέργεια διατηρείται. 

Δε χάνουμε ενέργεια, αλλά δεν μπορούμε και να 
δημιουργήσουμε ενέργεια.

Μπορούμε όμως με διάφορες μηχανές να 
μετατρέψουμε την ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στη Γη στη μορφή που μας είναι 
κάθε φορά χρήσιμη και να ωφεληθούμε από τη 
μετατροπή αυτή.

Η ενέργεια αποθηκεύεται με κάποια μορφή, 

και μετακινείται συνεχώς.

μετατρέπεται από τη μία μορφή στην άλλη 

αναπνέεις, να μιλάς, να κινείσαι, χρειάζεσαι 
ενέργεια. Τα αυτοκίνητα, τα τρένα, όλες 

οι μηχανές, χρειάζονται ενέργεια, 

ενέργεια δε δημιουργείται 
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Στην ενέργεια δίνουμε διάφορα ονόματα, ανάλογα με 
την προέλευσή της και τον τρόπο που τη 
χρησιμοποιούμε. Τα διάφορα «πρόσωπα» της ενέργειας 
τα ονομάζουμε «μορφές ενέργειας». Δύο βασικές 
μορφές ενέργειας είναι η κινητική και η δυναμική.

Κινητική ονομάζουμε την 
ενέργεια που έχουν τα 
σώματα λόγω της κίνησής 
τους. Κινητική είναι, λοιπόν, η 
ενέργεια του αυτοκινήτου, 
της πέτρας που πέφτει αλλά 
και του ανέμου.

Δυναμική είναι η 
ενέργεια που έχουν τα 
σώματα, λόγω της 
κατάστασής τους ή της 
θέσης τους. Δυναμική 
είναι η ενέργεια του 
βέλους σε τεντωμένο 
τόξο, του 
συμπιεσμένου 
ελατηρίου αλλά και 

του νερού της λίμνης 
ή της πέτρας που 

βρίσκεται σε μεγάλο 
υψόμετρο.

τα ονομάζουμε «μορφές ενέργειας». Δύο βασικές 
μορφές ενέργειας είναι η 

ή της πέτρας που 
βρίσκεται σε μεγάλο 

υψόμετρο.

Χρησιμοποιούμε την ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στα καύσιμα, στο ξύλο, 

στο φυσικό αέριο, στο πετρέλαιο, 
αλλά και την ενέργεια που ακτινοβολεί ο 

Ήλιος στη Γη.

Εκμεταλλευόμαστε την 
ενέργεια του ανέμου και την 

ενέργεια του νερού που 
ρέει ορμητικά.

Κινητική και δυναμική ενέργεια έχουν τα μεγάλα σώματα, τα 
στερεά, τα υγρά και τα αέρια αλλά και τα μικρά σωματίδια του 
μικρόκοσμου, τα ηλεκτρόνια και τα κουάρκ, τα πρωτόνια, τα 
νετρόνια, οι πυρήνες, τα άτομα και τα μόρια, επειδή και 
κινούνται και δυνάμεις ασκούνται σε αυτά.
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Πετρέλαιο

Τα κοιτάσματα πετρελαίου 
δημιουργήθηκαν από διάφορους 

ζωικούς και φυτικούς 
μικροοργανισμούς, που 

θάφτηκαν στο υπέδαφος πριν 
από πολλά 

εκατομμύρια 
χρόνια.

Τρόφιμα

Οι ζωντανοί οργανισμοί παίρνουν 
την απαραίτητη ενέργεια 
από τα τρόφιμα. Δεν είναι 
όμως αποθηκευμένη η ίδια 
ενέργεια σε όλα τα 
τρόφιμα. Στη ζάχαρη, για 
παράδειγμα, είναι 
αποθηκευμένη πολύ 
περισσότερη ενέργεια απ’ 
ό,τι στην ίδια ποσότητα 
ψωμιού. 

Η ενέργεια είναι πολύτιμη και απαραίτητη για κάθε αλλαγή στη φύση, για κάθε 
δραστηριότητά μας. Εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να διαχειριστούμε τον 
ενεργειακό πλούτο της Γης μετατρέποντας την ενέργεια στη μορφή που μας 
είναι κάθε φορά χρήσιμη. Χρησιμοποιούμε την ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στη φύση ή που αποθηκεύουμε εμείς, σε διάφορες μορφές. 
Αυτές τις «αποθήκες» τις ονομάζουμε συχνά και πηγές ενέργειας. 

Πηγές ενέργειας

Οι ζωντανοί οργανισμοί παίρνουν 

14
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Ορυκτοί άνθρακες

Η ενέργεια που είναι 
αποθηκευμένη στον 
γαιάνθρακα ήταν 
από τις πρώτες 
πηγές που 
αξιοποιήθηκαν 

από τον άνθρωπο.

Φυσικό αέριο

Συνήθως, όπου υπάρχει 
πετρέλαιο, υπάρχει και 
φυσικό αέριο. Το φυσικό 
αέριο αποτελείται κυρίως 
από μεθάνιο.

Αιολική ενέργεια

Η ανεξάντλητη 
ενέργεια του ανέμου 
ήταν από τις πρώτες 
πηγές ενέργειας, 

που χρησιμοποίησε ο 
άνθρωπος εδώ και 
χιλιάδες χρόνια. 

Πυρηνική ενέργεια

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας 
επέτρεψε την αξιοποίηση της 

ενέργειας, που είναι αποθηκευμένη 
στους πυρήνες των ατόμων από τα 
οποία αποτελείται η ύλη. Η χρήση 

όμως της πυρηνικής ενέργειας 
εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους.

Γεωθερμικές πηγές

Σε μεγάλο βάθος, στο εσωτερικό της Γης, 
επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες και η 
θερμική ενέργεια είναι μεγάλη. Αξιοποιούμε 
αυτήν την ενέργεια μετατρέποντάς τη σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Την αξιοποιούμε επίσης 
για τη θέρμανση νερού και για οικιακή χρήση.

Μορφές ενέργειας

Στην ενέργεια δίνουμε διάφορα ονόματα ανάλογα με την προέλευσή της και τον τρόπο με τον 
οποίο τη χρησιμοποιούμε. Τα διάφορα «πρόσωπα» της ενέργειας τα ονομάζουμε μορφές 
ενέργειας. Στον μακρόκοσμο διακρίνουμε διάφορες μορφές, την κινητική, τη δυναμική, την 
ηλεκτρική, τη χημική, τη φωτεινή, τη θερμική, την πυρηνική ενέργεια.

Στον μικρόκοσμο συναντάμε μόνο τις δύο βασικές μορφές ενέργειας, τη δυναμική         , που οφείλεται στις 
δυνάμεις μεταξύ των σωματιδίων, και την κινητική,          
που οφείλεται στις συνεχείς κινήσεις των σωματιδίων. 
Με τις δύο αυτές βασικές μορφές μπορούμε στον μικρόκοσμο να περιγράψουμε όλες τις διαφορετικές 
μορφές που διακρίνουμε στον μακρόκοσμο. Η χημική ενέργεια των τροφών και των καυσίμων, για 
παράδειγμα, δεν είναι παρά η δυναμική ενέργεια των μορίων από τα οποία αυτά αποτελούνται. Η θερμική 
ενέργεια δεν είναι παρά η κινητική των μορίων που οφείλεται στις συνεχείς και άτακτες κινήσεις τους.
Πυρηνική ενέργεια ονομάζουμε τη δυναμική ενέργεια των πυρήνων που οφείλεται στις δυνάμεις μεταξύ των 
πρωτονίων και των νετρονίων.
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