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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
A. Γενικι Ειςαγωγι για το Ζργο 

1) Δεδομζνου ότι θ περιβαλλοντικι ρφπανςθ και θ κλιματικι αλλαγι είναι μερικζσ 

από τισ μεγαλφτερεσ προκλιςεισ τθσ εποχισ μασ, είναι ςθμαντικό να περιγράψουμε 

τισ ενζργειεσ που πρζπει να λθφκοφν για να διαςφαλιςτεί ζνα βιϊςιμο μζλλον για 

τισ επόμενεσ γενιζσ. Τα άτομα με αναπθρία είναι ςυχνά πιο ευάλωτα ςτισ αρνθτικζσ 

επιπτϊςεισ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ, επομζνωσ ςτο ζργο μασ, θ Ομάδα Άμεςθσ 

Δράςθσ και οι δικαιοφχοι κα είναι άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ. Η Ζμμεςθ Ομάδα 

Δράςθσ είναι, μζλθ κοινωνιϊν ςε τοπικό, εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με ςτόχο 

να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

Σκοπεφουμε να δϊςουμε ςτα άτομα με κινθτικζσ δυςκολίεσ, γνϊςεισ για να 

εμπνεφςουν και να εμψυχϊςουν γενικά τθν κοινωνία, και να αυξιςουν τθν 

ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε περιβαλλοντικά ηθτιματα. Με τον τρόπο αυτό κα 

ςυμβάλουν ςτθν ευκολότερθ ζνταξθ τουσ ςτισ κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Οι ενζργειεσ που πρόκειται να υλοποιιςουμε περιλαμβάνουν εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ για τα άτομα με κινθτικζσ αναπθρίεσ, προκειμζνου να 

εκπαιδευτοφν ςε α) κζματα και δράςεισ που ςχετίηονται με τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ και τθν κλιματικι αλλαγι και β) δράςεισ για τθν ευαιςκθτοποίθςθ 

των κοινωνικϊν ομάδων ςτα ίδια κζματα.  

Σφμφωνα με το χρονοδιάγραμμά μασ, οι ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ κα 

υλοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου.  

Μινεσ 1-5. Δράςεισ ςε Τοπικό και Ρεριφερειακό επίπεδο (Ρροετοιμαςίεσ, 

διαμόρφωςθ, δικτφωςθ, παραγωγι και πιλοτικι εφαρμογι). 

Μινεσ 6-10. Δράςεισ ςε εκνικό επίπεδο (δραςτθριότθτεσ κατάρτιςθσ).  

Μινεσ 11-12. Ρροωκθτικζσ ενζργειεσ ςε Εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο για τθν 

ευρφτερθ διάδοςθ και τθ βιωςιμότθτα του ζργου και τθ ςυμμετοχι του κοινοφ ςε 

ευρφτερο, είτε εκνικό είτε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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Τα γενικά αναμενόμενα αποτελζςματα είναι:  

- Η εκπαίδευςθ και θ αυξθμζνθ ευαιςκθτοποίθςθ ςε περιβαλλοντικά κζματα 

των ςυμμετεχόντων ατόμων με αναπθρία και του ευρφτερου κοινοφ  

- Ανάπτυξθ ελεφκερα διακζςιμου εκπαιδευτικοφ υλικοφ και φόρουμ για 

ςυνεργαςία και ανταλλαγι ιδεϊν 

- Η ανάπτυξθ κοινωνικϊν και ψθφιακϊν δεξιοτιτων για τα άτομα με 

αναπθρία, ενιςχφοντασ τθν κοινωνικι και επαγγελματικι τουσ ζνταξθ. 

 

2) Το ζργο ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ ςε κζματα που 

ςχετίηονται με τθν Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και τισ επιπτϊςεισ ςτθ ηωι των 

πολιτϊν. Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςκοπϊν ςκοπεφουμε να εκπαιδεφςουμε 

κατάλλθλα «ομάδεσ εκελοντϊν», που ανικουν ςτθν ομάδα των ατόμων με 

κινθτικζσ αναπθρίεσ, οι οποίοι κα αποτελζςουν τον άμεςο ςτόχο μασ μζςω των 

προτεινόμενων δικτφων που ςκοπεφουν να αναπτφξουν και να υποςτθρίξουν οι 

ςυνεργαηόμενοι φορείσ. Οι αρχικζσ ομάδεσ εκελοντϊν κα είναι πολίτεσ του 

Adiyaman που ζχουν ςυμμετάςχει ςε διάφορεσ εκελοντικζσ πρωτοβουλίεσ ςτο 

παρελκόν. Ζτςι, ζχουν ιδθ εμπειρία ςτθν προςζγγιςθ και ενθμζρωςθ κοινωνικϊν 

ομάδων για διαφορετικά κζματα.  

Τα μζλθ των εκελοντϊν κα εκπαιδευτοφν κατάλλθλα ςε κζματα που ςχετίηονται με:  

• Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και Κλιματικι Αλλαγι.  

• Κακιζρωςθ αποτελεςματικισ ςυνεργαςίασ και επικοινωνίασ με άλλεσ 

ομάδεσ εκελοντϊν ςτισ ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ (Ελλάδα, Τουρκία και 

Γερμανία) και ςωςτι χριςθ των εργαλείων ςυνεργαςίασ.  

• Ανάπτυξθ δεξιοτιτων ςτθ χριςθ ψθφιακϊν εφαρμογϊν για τθν εκπαίδευςι 

τουσ και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, για τθν προϊκθςθ του ζργου και 

των ςτόχων του ςτο ευρφτερο κοινό. 

• Διάδοςθ των αποτελεςμάτων του ζργου ςε ομάδεσ εκελοντϊν ςε 

ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 



SAVE OUR PLANET 
  

 
 

6 

Οι γενικοί ςτόχοι του ζργου μασ είναι:  

 Να αυξθκεί θ ευαιςκθτοποίθςθ για περιβαλλοντικά κζματα και τθν 

Κλιματικι Αλλαγι 

 Να υποςτθρίξει, μζςω τθσ δια βίου μάκθςθσ, τθν προςωπικι ανάπτυξθ των 

ατόμων με κινθτικζσ αναπθρίεσ και να ενιςχφςουν τθν ενεργό ςυμμετοχι 

τουσ ςτα κοινά 

 Να υποςτθρίξει τθ ςυμπερίλθψθ τθσ ομάδασ ςτόχου, «άτομα με λιγότερεσ 

ευκαιρίεσ», και να προωκιςει τθν άτυπθ ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςε 

εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να εφαρμοςτοφν οι αρχζσ τθσ 

«Στρατθγικισ Ζνταξθσ τθσ Διαφορετικότθτασ» 

 Να υποςτθρίξει τθ ςυμπερίλθψθ τθσ ομάδασ ςτόχου «άτομα με λιγότερεσ 

ευκαιρίεσ» και να προωκιςει τθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςε εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ, προκειμζνου να εφαρμοςτοφν οι αρχζσ τθσ «Στρατθγικισ 

Ζνταξθσ τθσ Διαφορετικότθτασ»  

 Να ενιςχφςει τισ ψθφιακζσ δεξιότθτεσ των ςυμμετεχόντων ςτο ζργο (νζοι με 

λιγότερεσ ευκαιρίεσ) και τον ψθφιακό τουσ αλφαβθτιςμό, ςφμφωνα με το 

«European Digital Education Hub» 

 Να υποςτθρίξει τθν ενεργό ςυμμετοχι του ευρωπαίου πολίτθ και να φζρει 

τθν ευρωπαϊκι διάςταςθ ςε τοπικό επίπεδο, προωκϊντασ «εκελοντικζσ 

δράςεισ» για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ  

 Να ενιςχυκεί θ ςυνεργαςία μεταξφ ευρωπαϊκϊν ομάδων. 

 

3) Το κίνθτρο για το ζργο μασ είναι να υπογραμμίςουμε τθν ανάγκθ να δοκεί 

προτεραιότθτα ςτον ςεβαςμό, τθν αποδοχι και τθν κατανόθςθ τθσ 

διαφορετικότθτασ ςτθ γθ και να δθμιουργιςουμε ζναν ψθφιακό χϊρο όπου τα 

άτομα με αναπθρία και τα άτομα χωρίσ αναπθρία κα μποροφν να ςυναντθκοφν και 

να ςυηθτιςουν τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ ςτόχου και ζνα 

πράςινο μζλλον για τισ επόμενεσ γενιζσ. Γιατί αν δεν καταβάλουμε περιςςότερθ 

προςπάκεια για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ, δεν κα μείνουν αρκετοί πόροι 

για τουσ ανκρϊπουσ ςε αυτόν τον πλανιτθ, για τα επόμενα χρόνια. 
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Συγκεκριμζνα το ζργο μασ αποςκοπεί:  

• Να ενκαρρφνει τα άτομα με κινθτικζσ αναπθρίεσ να ςυμμετάςχουν ωσ 

πρωτοπόροι ςε δραςτθριότθτεσ που ςχετίηονται με τθν «Ευρωπαϊκι 

ανακοίνωςθ για τθν Ρράςινθ Συμφωνία», που είναι θ νζα αναπτυξιακι 

ςτρατθγικι για τθν ΕΕ και να εμπνεφςει τουσ ευρωπαίουσ και μθ πολίτεσ να 

το κάνουν πράξθ.  

• Να ςυμβάλλει ςτθν απόκτθςθ ι αναβάκμιςθ των ψθφιακϊν τουσ 

δεξιοτιτων και ςτθν ανάπτυξθ νζων ικανοτιτων, που είναι απαραίτθτεσ για 

τθν ζνταξι τουσ ςτθν αγορά εργαςίασ και ςτθν κοινωνία γενικότερα.  

• Να αποκτιςουν «εκελοντικι ςυνείδθςθ», να αναπτφξουν δεξιότθτεσ 

επικοινωνίασ και να προωκιςουν ζνα κετικό παράδειγμα ςτθν κοινωνία, με 

τισ πρωτοβουλίεσ τουσ. 

 

4) Η ιςότιμθ ζνταξθ των ατόμων με κινθτικι αναπθρία ςτισ κοινωνίεσ και θ αλλαγι 

του κλίματοσ, αποτελοφν προκλιςεισ και όλεσ οι προςπάκειεσ για τθν 

ελαχιςτοποίθςθ των κακϊν πρακτικϊν που ιςχφουν, πρζπει να ζχουν διακρατικό 

χαρακτιρα. Η ςυνεργαςία μασ αποτελείται από τρεισ εταίρουσ, από τρεισ 

διαφορετικζσ χϊρεσ. Τα αποτελζςματα και τα προϊόντα του ζργου μασ κα 

αναπτυχκοφν με τρόπο, ϊςτε να χρθςιμοποιθκοφν όχι μόνο ςτισ τρεισ χϊρεσ των 

ςυμμετεχόντων, αλλά και από οποιονδιποτε άλλο οργανιςμό ι άτομο, ςφμφωνα με 

το ςχζδιο διάδοςθσ. Το ζργο και τα αποτελζςματά του κα προωκθκοφν ςε πολλζσ 

χϊρεσ και κα ζχουν διακρατικό αντίκτυπο. Ζνα επιπλζον όφελοσ αυτισ τθσ 

ςυνεργαςίασ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι οι ςυμμετζχοντεσ κα ζχουν τθν ευκαιρία να 

επικοινωνοφν ψθφιακά με οργανιςμοφσ και ανκρϊπουσ διαφορετικϊν πολιτιςτικϊν 

και γλωςςικϊν υποβάκρων ανοίγοντασ τισ προοπτικζσ ςυνεργαςίασ εντόσ των 

ευρωπαϊκϊν ςυνόρων. 
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B. Οι Δραςτθριότθτεσ του Ζργου 

Οι ακόλουκεσ δραςτθριότθτεσ κα υλοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια ηωισ του ζργου. 

 

Σίτλοσ δραςτθριότθτασ 

1 Ρροετοιμαςία πλατφόρμασ εκπαίδευςθσ, ςτιςιμο των εικονικϊν 

τάξεων. 

2 Δθμιουργία Ιςτοςελίδασ Ζργου. 

3 Διακρατικι ςυνάντθςθ ςτθ Γερμανία. 

4 Ανάπτυξθ και δοκιμι εκπαιδευτικοφ υλικοφ ςτα Αγγλικά. 

5 Ρροετοιμαςία τθσ ομάδασ ςτόχου. Οργάνωςθ και εκπαιδευτικζσ 

δραςτθριότθτεσ. 

6 Δια ηϊςθσ υποςτιριξθ των ςυμμετεχόντων κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκπαίδευςθσ. 

7 Οργάνωςθ εργαςτθρίων για ηωντανι και εικονικι εκπαίδευςθ. 

8 Ενθμερϊςεισ του ιςτότοπου του προγράμματοσ. 

9 Συλλογι ςχολίων από τουσ ςυμμετζχοντεσ, βελτιϊςεισ των 

διαδικαςιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ εςωτερικισ και εξωτερικισ 

αξιολόγθςθσ. 

10 Οργάνωςθ και υλοποίθςθ Σχεδίου Διάδοςθσ. 

11 Μετάφραςθ του εκπαιδευτικοφ υλικοφ. 

12 Διακρατικι ςυνάντθςθ ςτθν Τουρκία. 

13 Διαχείριςθ και υλοποίθςθ ζργου. 
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C. Ο αντίκτυποσ του Ζργου και οι δραςτθριότθτεσ που ακολουκοφν 

Τα ονόματα και ο αρικμόσ όλων των εμπλεκόμενων ατόμων ι ιδρυμάτων ςε κάκε 

χϊρα κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο του ζργου, ϊςτε ο κάκε εμπλεκόμενοσ να ζχει 

άμεςθ πρόςβαςθ ςε αυτό. Ο αρικμόσ όλων των εμπλεκομζνων κα αποτελεί ζνδειξθ 

τθσ επιτυχίασ του ζργου και κα περιλαμβάνεται ςτθν τετραμθνιαία αναφορά των 

εταίρων προσ τον (PM). 

Η ςυμμετοχι των εταίρων ςτο ζργο κα ζχει άμεςο αντίκτυπο ςτθν ανάπτυξι τουσ 

για τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:  

• Οι οργανιςμοί των εταίρων κα αποκτιςουν καινοτόμεσ γνϊςεισ, 

εκπαιδεφοντασ τθ ςυγκεκριμζνθ ομάδα-ςτόχο. 

• Θα επεκτείνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςε περιοχζσ με μεγάλο ενδιαφζρον.  

• Θα εμπλουτίςουν το προφίλ τουσ, προςκζτοντασ τισ εμπειρίεσ τουσ και τθ 

ςυμμετοχι τουσ ςε αυτό το καινοτόμο ζργο.  

• Υλοποιϊντασ το ζργο και επικοινωνϊντασ με πολλοφσ άλλουσ οργανιςμοφσ 

ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για τθ διάδοςθ του ζργου, οι εταίροι κα 

δθμιουργιςουν νζεσ μακροχρόνιεσ ςυνεργαςίεσ και κα δθμιουργιςουν ζνα 

νζο επαγγελματικό προφίλ. 

Πταν οι εταίροι αποφάςιςαν να προετοιμάςουν τθν πρόταςθ για αυτό το ζργο 

διάρκειασ 12 μθνϊν, ςυνειδθτοποίθςαν ότι θ διάρκεια του ζργου είναι πολφ μικρι 

και κα πρζπει να κάνουν ςχζδια για να ςυνεχίςουν να χρθςιμοποιοφν τα 

αποτελζςματα του ζργου, μετά το τζλοσ του και μετά τθν περίοδο χρθματοδότθςθσ. 

Ωσ εκ τοφτου, ςυμφϊνθςαν ςτθ ςυνζχιςθ των δραςτθριοτιτων του ζργου, μετά το 

τζλοσ του, χωρίσ καμία αμοιβι ςυμμετοχισ για τουσ ςυμμετζχοντεσ, ςτισ τρεισ 

ςυμμετζχουςεσ χϊρεσ, αλλά και ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Η προβολι κα γίνει 

μζςω του δικτφου των ςυνεργαηόμενων φορζων, μζςω των Σωματείων ΑμεΑ και 

μζςω Εκελοντικϊν Οργανϊςεων για τθν Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και κατά τθσ 

Κλιματικισ Αλλαγισ. Για τθν κάλυψθ των εξόδων τθσ ςυνζχιςθσ του ζργου, οι 

εταίροι ζχουν ιδθ αναπτφξει ζνα «Σχζδιο Οικονομικισ Υποςτιριξθσ», αναηθτϊντασ 

χορθγοφσ μεταξφ οργανιςμϊν και φορζων του Δθμόςιου ι Ιδιωτικοφ τομζα ςε 
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Εκνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Το «Σχζδιο Οικονομικισ Υποςτιριξθσ» ςυνδζεται με 

το «Σχζδιο Διατθρθςιμότθτασ» του ζργου. Είμαςτε πεπειςμζνοι ότι κα πετφχει και 

ότι κα χρθματοδοτθκεί από εξωτερικοφσ παράγοντεσ ϊςτε να ςυνεχιςτεί το ζργο 

μετά το τζλοσ του τουλάχιςτον 12 ακόμθ μινεσ. 

Τα αποτελζςματα του ζργου κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο του ζργου ςτα αγγλικά 

και ςτουσ ιςτότοπουσ των εταίρων ςτισ γλϊςςεσ τουσ και ςτα αγγλικά. Τα 

αποτελζςματα κα παραδοκοφν επίςθσ ςε περίπου 120-150 ςυνεργαηόμενουσ 

Οργανιςμοφσ ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και μζςω των μζςων κοινωνικισ 

δικτφωςθσ, ςε πολλοφσ Ευρωπαίουσ πολίτεσ. Το ςχζδιο διάδοςθσ εςτιάηει επίςθσ ςε 

ςυγκεκριμζνουσ οργανιςμοφσ και ενϊςεισ που κα προςεγγιςτοφν άμεςα. Μεταξφ 

αυτϊν των ομάδων είναι εκνικοί και ευρωπαϊκοί οργανιςμοί και ενϊςεισ που 

ςχετίηονται με:  

• Άτομα με Αναπθρία.  

• Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ και από τισ κλιματικζσ αλλαγζσ.  

• Εκελοντικζσ Δραςτθριότθτεσ.  

Τα ονόματα και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ όλων των φορζων, Ιδρυμάτων, Ενϊςεων 

και Ατόμων που κα απαντιςουν, κα αναρτθκοφν ςτον ιςτότοπο του ζργου και κα 

ςυμπεριλθφκοφν ςτθν τελικι ζκκεςθ. Ριςτεφουμε ότι οι οργανϊςεισ και οι ενϊςεισ 

ςε Ευρωπαϊκό Επίπεδο που ςχετίηονται με Άτομα με Αναπθρία ι με δραςτθριότθτεσ 

για τθν προςταςία του Ρεριβάλλοντοσ μποροφν να επωφελθκοφν από το ζργο μασ. 

Θα ζχουν - δωρεάν πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό υλικό του ζργου - τθ δυνατότθτα να 

οργανϊνουν εκπαιδευτικζσ δραςτθριότθτεσ ίδιεσ ι παρόμοιεσ με τισ 

δραςτθριότθτεσ του ζργου - οποιαδιποτε υποςτιριξθ ηθτιςουν από τουσ εταίρουσ - 

ζνα φόρουμ επικοινωνίασ και ανταλλαγισ ιδεϊν - αναβάκμιςθ ςτο προφίλ τουσ 

ςυμμετζχοντασ ςτισ καινοτόμεσ δράςεισ του προγράμματοσ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ 
Ειςαγωγι: Σο Φυςικό Περιβάλλον 

Το φυςικό περιβάλλον είναι ο χϊροσ όπου τα άτομα ηουν, μακαίνουν, εργάηονται 

και παίηουν. Οι άνκρωποι αλλθλεπιδροφν με το φυςικό τουσ περιβάλλον μζςω του 

αζρα που αναπνζουν, του νεροφ που πίνουν, των ςπιτιϊν ςτα οποία μζνουν και των 

μζςων μεταφοράσ που χρθςιμοποιοφν για να ταξιδζψουν. Ο κακαρόσ αζρασ και το 

αςφαλζσ νερό είναι απαραίτθτα για τθν καλι μασ υγεία και για τθ ςυναιςκθματικι 

και ςωματικι ευεξία. Οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ζχουν κετικι ι αρνθτικι 

επίδραςθ ςτο περιβάλλον και με τθ ςειρά τουσ το περιβάλλον ζχει κετικι ι 

αρνθτικι επίδραςθ ςτον άνκρωπο. Ζτςι, δθμιουργείται μια αλυςίδα όπου κάκε 

κρίκοσ παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθ ηωι των ανκρϊπων και ρυκμίηει τθν υγεία τουσ. 

Το φυςικό περιβάλλον αποτελείται από τα ακόλουκα φυςικά ςυςτιματα: 

 

•  Σθν ατμόςφαιρα. Η Ατμόςφαιρα τθσ 

Γθσ είναι το ςτρϊμα αερίων που 

περιβάλλει τον πλανιτθ και ςχθματίηει 

τθν ατμόςφαιρα. Αποτελείται από 
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78,08% άηωτο, 20,95% οξυγόνο, 0,93% αργό, 0,04% διοξείδιο του άνκρακα και 

μικρζσ ποςότθτεσ άλλων αερίων. Η ατμόςφαιρα προςτατεφει τθ ηωι ςτθ γθ 

απορροφϊντασ τθν υπεριϊδθ θλιακι ακτινοβολία, κερμαίνοντασ τθν 

επιφάνεια τθσ γθσ (φαινόμενο πράςινου ςπιτιοφ) και μειϊνοντασ τισ ακραίεσ 

κερμοκραςίεσ μεταξφ θμζρασ και νφχτασ. Τα ¾ τθσ ατμοςφαιρικισ μάηασ τθσ 

Ατμόςφαιρασ βρίςκονται ςε περίπου 11 km πάνω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ. 

 

 

•  Σθ Βιόςφαιρα. Η Βιόςφαιρα 

αποτελείται από τα μζρθ τθσ 

Γθσ όπου υπάρχει ηωι. Η 

βιόςφαιρα εκτείνεται από τα 

βακφτερα ριηικά 

ςυςτιματα, ςτο 

ςκοτεινό περιβάλλον των ωκεανϊν, ςτα πλοφςια τροπικά δάςθ 

και τισ ψθλζσ κορυφζσ βουνϊν. Δεδομζνου ότι θ ηωι υπάρχει ςτο 

ζδαφοσ, ςτον αζρα και ςτο νερό, θ βιόςφαιρα επικαλφπτει όλεσ 

αυτζσ τισ ςφαίρεσ.   

 

• Σθν Τδρόςφαιρα. Η Υδρόςφαιρα είναι θ ςυνδυαςμζνθ μάηα νεροφ που 

βρίςκεται πάνω, κάτω και πάνω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ, το 97,5% τθσ 

οποίασ είναι αλμυρό νερό και το 2,5% είναι γλυκό νερό. Από το γλυκό νερό το 

69% ζχει τθ μορφι πάγου και χιονιοφ και το 31% είναι με τθ μορφι γλυκοφ 

υπόγειου νεροφ. Ζχει υπολογιςτεί ότι υπάρχουν 1,3 διςεκατομμφρια κυβικά 

χιλιόμετρα νεροφ ςτθ Γθ και θ μάηα του είναι περίπου 1,4*10^18 τόνοι. 
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• Σθ Λικόςφαιρα. Η Λικόςφαιρα είναι το 

βραχϊδεσ εξωτερικό μζροσ τθσ Γθσ. 

Αποτελείται από τθν εφκραυςτθ κροφςτα 

και το πάνω μζροσ του άνω μανδφα. Η 

Λικόςφαιρα είναι το 

δροςερότερο και ςκλθρότερο 

μζροσ τθσ Γισ. Η Λικόςφαιρα 

βρίςκεται κάτω από τθν Αςκενόςφαιρα που είναι το πιο αδφναμο, κερμότερο 

και βακφτερο κομμάτι του άνω μανδφα.  

 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, θ Ατμόςφαιρα περιλαμβάνει  γθ, αζρα, νερό, φυτά και 

ηϊα. Ρεριλαμβάνει επίςθσ κτίρια και άλλεσ 

υποδομζσ, κακϊσ και όλουσ τουσ φυςικοφσ πόρουσ 

που είναι απαραίτθτοι για τθν κοινωνικι και 

οικονομικι ανάπτυξθ.  
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Εκτόσ από το Γενικό Φυςικό Ρεριβάλλον ςτθν κακθμερινότθτά μασ υπάρχουν και 

ςυγκεκριμζνα Ρεριβάλλοντα όπωσ: 

a) Σο φυςικό περιβάλλον τθσ τάξθσ κάκε ςχολείου, που περιλαμβάνει 

- Τθν τάξθ και το ςχεδιαςμό, το χρϊμα, τον φωτιςμό και τθν ακουςτικι τθσ. 

- Τθν ποιότθτα του αζρα. 

- Τθν διάταξθ των κακιςμάτων. 

Το περιβάλλον τθσ τάξθσ ιταν ζνα δθμοφιλζσ κζμα ςτισ ςυηθτιςεισ των 

εκπαιδευτικϊν, προκειμζνου να βελτιωκεί θ απόδοςθ των μακθτϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ κοινωνικό ι φυςικό περιβάλλον.. 

Το περιβάλλον τθσ τάξθσ χρθςιμεφει ωσ μζςο διδαςκαλίασ και μάκθςθσ. Το φυςικό 

περιβάλλον αποτελείται από τισ εγκαταςτάςεισ που παρζχονται ςτθν τάξθ και 

περιλαμβάνει το ςχεδιαςμό τθσ τάξθσ, το χρϊμα, το φωτιςμό, τθν ακουςτικι, τθν 

ποιότθτα του αζρα, τθ διακόςμθςθ τθσ τάξθσ, τθ διάταξθ των κακιςμάτων και 

οτιδιποτε άλλο αποτελεί αυτό που ονομάηουμε «ςχολικι τάξθ». 

Ρροκειμζνου να παρζχεται ζνα ευνοϊκό περιβάλλον μάκθςθσ για δαςκάλουσ και 

μακθτζσ, είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε τα χαρακτθριςτικά του φυςικοφ 

περιβάλλοντοσ που είναι ςθμαντικά 

για τθν επίτευξθ των μακθςιακϊν 

ςτόχων και τθν παιδαγωγικι 

μεκοδολογία που χρθςιμοποιείται 

ςτθ διδαςκαλία. Ριςτεφεται ότι οι 

δάςκαλοι χρειάηονται ζναν ευζλικτο 

χϊρο τάξθσ προκειμζνου να χρθςιμοποιιςουν διάφορεσ μεκόδουσ ςτθ διδαςκαλία. 

Η αναδιάταξθ των επίπλων ςτθν τάξθ κα οδθγιςει ςε αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριφορά 

των μακθτϊν. 

 

b) Σο επιχειρθματικό περιβάλλον 

Το επιχειρθματικό περιβάλλον αποτελείται από: 
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• Το φυςικό περιβάλλον που είναι νερό, ςχθματιςμοί γθσ, ορυκτά, αζρασ, 

βλάςτθςθ. 

• • Το ανκρωπογενζσ περιβάλλον που είναι κτίρια, υποδομζσ, εξοπλιςμόσ 

κ.λπ. 

Το φυςικό περιβάλλον ςε μια εταιρεία μπορεί να ζχει ουςιαςτικό αντίκτυπο ςτον 

τρόπο με τον οποίο όλα τα άτομα που ςχετίηονται με τθν εταιρεία, αιςκάνονται για 

τθν επιχείρθςθ και μπορεί να ζχει κετικό ι αρνθτικό προβλθματιςμό για τθν 

αντίλθψθ και τισ πωλιςεισ. 

Το φυςικό περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ αντιςτοιχεί ςε όλα τα φυςικά περιουςιακά 

ςτοιχεία και ςυνκικεσ που περιβάλλουν μια επιχείρθςθ. Βυκιςτείτε ςτον οριςμό 

του φυςικοφ περιβάλλοντοσ και μάκετε για τα διαφορετικά ςυςτατικά του, 

ςυμπεριλαμβανομζνων τόςο των φυςικϊν όςο και των ανκρωπογενϊν 

περιβαλλόντων. 

Το φυςικό περιβάλλον αναφζρεται ςε απτά, ι υλικά, αντικείμενα και ςυνκικεσ που 

περιζχονται ςε μια επιχείρθςθ. 

Είναι ςθμαντικό να κυμόμαςτε ότι τόςο οι φυςικζσ όςο και οι ανκρωπογενείσ 

μεταβλθτζσ αποτελοφν μζροσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Κάκε επιτυχθμζνθ 

επιχείρθςθ πρζπει να λάβει υπόψθ και τα δφο ςτισ διαδικαςίεσ ςχεδιαςμοφ τθσ. 

Ο τρόποσ που ςχεδιάηετε τθν επιχείρθςι ςασ και προβάλλετε τα εμπορεφματά ςασ 

μπορεί να προκαλζςει διαφορετικζσ φυςικζσ και ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. 

Η ςωματικι άνεςθ κακορίηει τισ ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ. Ο τρόποσ που 

διατθρείται μια επιχείρθςθ μπορεί να επθρεάςει τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτεσ 

αντιλαμβάνονται τθν αξία των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που προςφζρει. Οι 

πζντε αιςκιςεισ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτο πϊσ γίνεται αντιλθπτό το φυςικό 

περιβάλλον μιασ επιχείρθςθσ.  
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c) Σο Οικιακό Φυςικό Περιβάλλον 

Το φυςικό περιβάλλον ςτο ςπίτι είναι ο χϊροσ όπου ηοφμε, μακαίνουμε, 

εργαηόμαςτε και παίηουμε. Αλλθλεπιδρά με τον αζρα που αναπνζουμε, το νερό που 

πίνουμε και τθν ποιότθτα ηωισ που ηοφμε ςτο ςπίτι μασ. Το φυςικό περιβάλλον του 

ςπιτιοφ μπορεί να διαφζρει με πολλοφσ τρόπουσ, αφοφ κάκε οικογζνεια είναι 

μοναδικι και αποτελείται από διαφορετικά άτομα. Η ηωι των παιδιϊν 

επικεντρϊνεται αρχικά με τισ οικογζνειζσ τουσ, ζτςι το ςπίτι γίνεται για αυτά το 

πρϊτο κζντρο κοινωνικοποίθςισ τουσ. 

Το περιβάλλον του ςπιτιοφ είναι ςθμαντικό γιατί τα παιδιά μακαίνουν να 

δθμιουργοφν ςχζςεισ, να χειρίηονται τθν εξουςία, να διατθροφν τα προςωπικά τουσ 

όρια, να επικοινωνοφν με τουσ άλλουσ και να αιςκάνονται ότι αποτελοφν ςθμαντικό 

υποςφνολο ολόκλθρου του οικογενειακοφ ςυςτιματοσ. Το οικιακό περιβάλλον 

πρζπει να παρζχει προςωπικι άνεςθ που κακιςτά το ςπίτι ιδανικό περιβάλλον για 

κοινζσ κακιςτικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Από τθν άλλθ πλευρά, τα εμπόδια ςτο περιβάλλον του ςπιτιοφ, όπωσ ο κακόσ 

φωτιςμόσ, οι κακζσ οπτικζσ αντικζςεισ, θ ζλλειψθ χϊρου κ.λπ., μπορεί να 

δθμιουργιςουν δφςκολεσ καταςτάςεισ ςε ζνα ςπίτι και να δθμιουργιςουν 

προβλιματα υγείασ, επειδι υπάρχει άμεςθ ςχζςθ μεταξφ τθσ υγείασ και του 

οικιακοφ περιβάλλοντοσ.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΥΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΑΕΑ   
φπανςθ είναι θ ειςαγωγι επιβλαβϊν υλικϊν ςτο περιβάλλον. Τα επιβλαβι υλικά 

ονομάηονται ρφποι. 

Υπάρχουν τρεισ κατθγορίεσ ρφπανςθσ. 

 

A. Μόλυνςθ του αζρα 

 Η ατμοςφαιρικι ρφπανςθ προκαλείται από ςτερεά και υγρά ςωματίδια και 

οριςμζνα αζρια που βρίςκονται ςτον 

αζρα. Αυτά τα ςωματίδια και τα αζρια 

μπορεί να προζρχονται από εξατμίςεισ 

αυτοκινιτων και φορτθγϊν, 

εργοςτάςια, ςκόνθ, γφρθ, ςπόρια 

μοφχλασ, θφαίςτεια και πυρκαγιζσ. 

Τα ςτερεά και τα υγρά ςωματίδια που 

αιωροφνται ςτον αζρα μασ 

ονομάηονται αερολφματα. 

Η ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςυμβαίνει όταν ςτερεά και υγρά ςωματίδια και οριςμζνα 

αζρια καταλιγουν ςτον αζρα μασ. Αυτά τα ςωματίδια και τα αζρια μπορεί να είναι 

επιβλαβι για τον πλανιτθ και για τθν υγεία μασ, επομζνωσ είναι ςθμαντικό να τα 

παρακολουκοφμε. 

 

A1. Σι προκαλεί τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 

Κάκε ςωματίδιο που ανευρίςκεται ςτον αζρα ι ςχθματίηεται από χθμικζσ 

αντιδράςεισ ςτον αζρα μπορεί να είναι αερολφματα. Ρολλά αερολφματα 

ειςζρχονται ςτθν ατμόςφαιρα όταν καίμε ορυκτά καφςιμα —όπωσ άνκρακασ και 

πετρζλαιο— και ξφλο. Αυτά τα ςωματίδια μποροφν να προζρχονται από πολλζσ 

πθγζσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των εξατμίςεων αυτοκινιτων, εργοςταςίων και 

ακόμθ και πυρκαγιϊν. Μερικά από τα ςωματίδια και τα αζρια προζρχονται 
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απευκείασ από αυτζσ τισ πθγζσ, ενϊ άλλα ςχθματίηονται μζςω χθμικϊν 

αντιδράςεων ςτον αζρα. 

Τα αερολφματα μποροφν να προζρχονται και από άλλα μζρθ, όπωσ ςτάχτθ από 

θφαίςτειο που εκριγνυται. Η ςκόνθ, θ γφρθ από τα φυτά και τα ςπόρια μοφχλασ 

είναι επίςθσ παραδείγματα αερολυμάτων. 

Οριςμζνα αζρια ςτθν ατμόςφαιρα μπορεί να προκαλζςουν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. 

Για παράδειγμα, ςτισ πόλεισ, ζνα αζριο που ονομάηεται όηον είναι μια κφρια αιτία 

τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ. Το όηον είναι επίςθσ ζνα αζριο του κερμοκθπίου που 

μπορεί να είναι τόςο καλό όςο και κακό για το περιβάλλον μασ. Πλα εξαρτϊνται 

από το ποφ βρίςκεται ςτθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ. Το όηον ψθλά ςτθν ατμόςφαιρά 

μασ είναι καλό. Βοθκά ςτον αποκλειςμό τθσ επιβλαβοφσ ενζργειασ από τον Ήλιο, 

που ονομάηεται ακτινοβολία. Πμωσ, όταν το όηον είναι πιο κοντά ςτο ζδαφοσ, 

μπορεί να είναι πολφ κακό για τθν υγεία μασ. Το όηον ςτο επίπεδο του εδάφουσ 

δθμιουργείται όταν το θλιακό φωσ αντιδρά με οριςμζνεσ χθμικζσ ουςίεσ που 

προζρχονται από πθγζσ καφςθσ ορυκτϊν καυςίμων, όπωσ εργοςτάςια ι καυςαζρια 

αυτοκινιτων. 

Πταν τα ςωματίδια ςτον αζρα ςυνδυάηονται με το όηον, δθμιουργοφν αικαλομίχλθ. 

Η αικαλομίχλθ είναι ζνα είδοσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ που μοιάηει με «καπνιςτι 

ομίχλθ» και δυςκολεφει τθν ορατότθτα. Η αικαλομίχλθ εμφανίηεται όταν οι 

εκπομπζσ από τθν καφςθ ορυκτϊν καυςίμων αντιδροφν με το θλιακό φωσ. 

Ζνασ άλλοσ τφποσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ είναι θ αικάλθ που αποτελείται από 

μικροςκοπικά ςωματίδια χθμικϊν ουςιϊν, χϊμα, καπνό, ςκόνθ, αλλεργιογόνα με τθ 

μορφι αερίων ι ςτερεϊν που μεταφζρονται ςτον αζρα. Οι πθγζσ αικαλομίχλθσ και 

αικάλθσ είναι παρόμοιεσ. Και τα δφο προζρχονται από αυτοκίνθτα και φορτθγά, 

εργοςτάςια, εργοςτάςια θλεκτροπαραγωγισ, αποτεφρωτιρεσ, κινθτιρεσ και γενικά 

οτιδιποτε καίει ορυκτά καφςιμα όπωσ άνκρακασ, φυςικό αζριο ι φυςικό αζριο. 
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A2. Πϊσ θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ επθρεάηει το κλίμα τθσ Γθσ; 

Τα αερολφματα μποροφν να επθρεάςουν τον τρόπο με τον οποίο το φωσ του Ήλιου 

χτυπά τθ Γθ. Για παράδειγμα, οριςμζνα αερολφματα αντανακλοφν το θλιακό φωσ 

ενϊ άλλα απορροφοφν το φωσ του ιλιου. Εξαρτάται από το χρϊμα του ςωματιδίου. 

Οι ςκοτεινζσ επιφάνειεσ - είτε πρόκειται για ζνα μαφρο μπλουηάκι είτε για ζνα 

ςκοφρο ςωματίδιο ςτθν ατμόςφαιρα - απορροφοφν τθ κερμότθτα του Ήλιου. Οι 

ανοιχτόχρωμεσ επιφάνειεσ αντανακλοφν τθ κερμότθτα από τον Ήλιο. 

Ζνα λευκό μπλουηάκι αντανακλά τον Ήλιο ςε μια ηεςτι μζρα, κάνοντασ ςασ να 

νιϊκετε πιο δροςεροί. Με τον ίδιο τρόπο, τα ανοιχτόχρωμα ςωματίδια που 

αντανακλοφν το φωσ και τθ κερμότθτα του Ήλιου μακριά από τθ Γθ μποροφν να 

κάνουν τθν παγκόςμια κερμοκραςία χαμθλότερθ. Τα ςκουρόχρωμα ςωματίδια που 

απορροφοφν το φωσ του Ήλιου μποροφν να κάνουν τθν παγκόςμια κερμοκραςία 

υψθλότερθ. 

 

A3. Πϊσ επθρεάηει θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ τθν υγεία μασ; 

Οι επιπτϊςεισ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτο ανκρϊπινο ςϊμα ποικίλλουν 

ανάλογα με τον τφπο του ρφπου, τθ διάρκεια και το επίπεδο ζκκεςθσ και άλλουσ 

παράγοντεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων τυχόν επιμζρουσ κινδφνων για τθν υγεία, τισ 

ςωρευτικζσ επιπτϊςεισ πολλαπλϊν ρφπων ι ςτρεςογόνων παραγόντων. 

Η αναπνοι ςε μολυςμζνο αζρα μπορεί να είναι πολφ κακι για τθν υγεία μασ. Η 

μακροχρόνια ζκκεςθ ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ζχει ςυςχετιςτεί με αςκζνειεσ 

τθσ καρδιάσ και των πνευμόνων, καρκίνουσ και άλλα προβλιματα υγείασ. Γι' αυτό 

είναι ςθμαντικό για εμάσ να παρακολουκοφμε τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. 

Το νζφοσ μπορεί να ερεκίςει τα μάτια και το λαιμό και να βλάψει τουσ πνεφμονεσ, 

ιδιαίτερα των παιδιϊν, των θλικιωμζνων και των ατόμων που εργάηονται ι 

αςκοφνται ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ. Είναι ακόμθ χειρότερο για άτομα που ζχουν 
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άςκμα ι αλλεργίεσ. Αυτοί οι ρφποι μποροφν να εντείνουν τα ςυμπτϊματά τουσ και 

να προκαλζςουν κρίςθ άςκματοσ. 

Η αικάλθ, τα πιο μικροςκοπικά αερομεταφερόμενα ςωματίδια, αζρια ι ςτερεά, 

είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα επειδι μποροφν να διειςδφςουν ςτουσ πνεφμονεσ και 

τθν κυκλοφορία του αίματοσ, να επιδεινϊςουν τθ βρογχίτιδα και να οδθγιςουν ςε 

καρδιακι προςβολι. 

 

 

A4. Σι μποροφμε να κάνουμε για να αποτρζψουμε τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ; 

Για να αποτρζψουμε τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, μποροφμε να δοκιμάςουμε τα 

ακόλουκα βιματα: 

 Εξοικονομιςτε ενζργεια ςτο ςπίτι, ςτθ δουλειά, παντοφ. 

 Αναηθτιςτε τθν ετικζτα ENERGY STAR όταν αγοράηετε εξοπλιςμό ςπιτιοφ ι 

γραφείου. 

 Χρθςιμοποιιςτε τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ, ποδιλατο ι περπατιςτε όποτε 

είναι δυνατόν. Αποφφγετε το υπερβολικό ρελαντί του αυτοκινιτου ςασ. 
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 Διατθρείτε ςωςτά ρυκμιςμζνουσ κινθτιρεσ αυτοκινιτου, ςκάφουσ και 

άλλουσ. 

 Χρθςιμοποιιςτε περιβαλλοντικά αςφαλι χρϊματα και προϊόντα 

κακαριςμοφ. 

 Κάντε χριςθ ανεμιςτιρων αντί κλιματιςτικϊν. 

 Χρθςιμοποιιςτε φίλτρα για καμινάδεσ. 

 Επιλζξτε ανανεϊςιμα προϊόντα και περιορίςτε τα χθμικά. 

 Χρθςιμοποιιςτε λιγότερα ορυκτά καφςιμα, φυςικό αζριο και θλεκτρικι 

ενζργεια. 

 Αποφφγετε το κάπνιςμα ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ (το καλφτερο είναι να 

κόψετε το κάπνιςμα) 

 Βεβαιωκείτε ότι θ ςόμπα αερίου ςασ αερίηεται καλά 

 Αφαιρζςτε τα χαλιά αν είναι δυνατόν 

 Χρθςιμοποιιςτε αφυγραντιρα για να μειϊςετε τθν υγραςία 

 Κρατιςτε τα ςκουπίδια καλυμμζνα για να αποφφγετε τθν προςζλκυςθ 

παραςίτων 

 Βγάλτε τα παποφτςια ςασ ςτθν πόρτα του ςπιτιοφ 

 Να ελζγχετε τακτικά τισ εκπομπζσ ρφπων του αυτοκινιτου 

 Ελαχιςτοποιιςτε τθ χριςθ αποςμθτικϊν χϊρου 

 Διορκϊςτε διαρροζσ νεροφ 

 Ξεςκονίςτε τισ επιφάνειεσ και ςκουπίςτε με θλεκτρικι ςκοφπα ςυχνά 

 Ρλζνετε τα κλινοςκεπάςματα εβδομαδιαία με ηεςτό νερό 

 Βεβαιωκείτε ότι οι εξαεριςτιρεσ λειτουργοφν ςτο μπάνιο και τθν κουηίνα 

 Τοποκετιςτε ζνα καπάκι ςτα αρωματικά κεριά 
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 Αντί να χρθςιμοποιείτε χλωρίνθ για να πλζνετε κουηίνεσ και μπάνια, 

χρθςιμοποιιςτε διάλυμα από λευκό ξφδι και νερό ι μαγειρικι ςόδα και 

νερό 

 Για κακαριςτικό αποχζτευςθσ χρθςιμοποιιςτε ξφδι και μαγειρικι ςόδα και 

ξεπλφνετε βραςτό νερό 

 Αντί για κακαριςτικά τηαμιϊν, χρθςιμοποιιςτε ζνα διάλυμα από μια 

κουταλιά τθσ ςοφπασ ξφδι ι χυμό λεμονιοφ αναμεμειγμζνο με ζνα τζταρτο 

νερό, ψεκάςτε και χρθςιμοποιιςτε παλιζσ εφθμερίδεσ για να ςκουπίςετε. 

 Αναμείξτε ζνα κουταλάκι του γλυκοφ χυμό λεμονιοφ με μια πρζηα λάδι ωσ 

υποκατάςτατο για γυαλιςτικά επίπλων με χθμικι βάςθ 

 Επιλζξτε βαφζσ λάτεξ με βάςθ το νερό ζναντι λαδιϊν όποτε είναι δυνατόν 

 Επιλζξτε μελάνια και άλλα υλικά που φζρουν τθν ετικζτα ωσ μθ τοξικά 

 Χρθςιμοποιιςτε κομπόςτ αντί για χθμικά λιπάςματα 

 Τοποκετιςτε «Μικρά Σπίτια» γφρω από το ςπίτι ςασ ςτον κιπο, για να 

προςελκφςετε πουλιά που βοθκοφν ςτον ζλεγχο των εντόμων 

 Χρθςιμοποιιςτε βορικό οξφ αντί για εντομοκτόνα μυρμθγκιϊν και 

κατςαρίδων του εμπορίου 

 Ρλζνετε πάγκουσ, ντουλάπια και πατϊματα με διάλυμα από ίςα μζρθ ξφδι 

και νερό για να αποτρζψετε τα μυρμιγκια 

 Διατθριςτε το ςπίτι κακαρό και απαλλαγμζνο από ψίχουλα φαγθτοφ και 

μπλοκάρετε τισ κρυψϊνεσ παραςίτων για τθν καταπολζμθςθ των ηωυφίων 

 Επιλζξτε φυτά όπωσ αρωματικά γεράνια που προςελκφουν παςχαλίτςεσ και 

αράχνεσ που κυνθγοφν τα παράςιτα του κιπου ι επιλζξτε φυτά που 

απωκοφν τα ζντομα όπωσ οι κατιφζδεσ και το ςκόρδο 

 Αναμείξτε τζςςερισ κουταλιζσ τθσ ςοφπασ υγρό ςαποφνι πιάτων ςε κάκε 

γαλόνι νεροφ, για να φτιάξετε ζνα ςπρζι για τον ζλεγχο των εντόμων 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΥΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ   
B. Ρφπανςθ των υδάτων 

Το νερό είναι απαραίτθτοσ πόροσ ηωισ για όλουσ τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ και 

ζχει ηωτικι αξία. Η ηωι χωρίσ νερό δεν μπορεί να υπάρξει. Η φπαρξθ επαρκοφσ και 

καλισ ποιότθτασ γλυκοφ νεροφ αποτελεί βαςικι προχπόκεςθ για το μζλλον τθσ 

ανκρωπότθτασ. Τα ανκρϊπινα όντα ςυμβάλλουν πολφ ςτθ ρφπανςθ του γλυκοφ 

νεροφ ςτθ γθ. Η ευαιςκθτοποίθςθ των ανκρϊπων που ςχετίηονται με τθ ρφπανςθ 

των υδάτων, μπορεί να μειϊςει το πρόβλθμα ςε κάποιο βακμό. Ζχει καταγραφεί ότι 

περίπου το 20% τθσ ρφπανςθσ των υδάτων προκαλείται από οικιακά λφματα, 

μεγάλθ ποςότθτα των οποίων αποςτραγγίηεται ςτα ποτάμια. Τα περιςςότερα από 

τα οικιακά λφματα είναι ακατζργαςτα και περιζχουν ςτερεά απόβλθτα, τοξικζσ 

ουςίεσ, πλαςτικά απορρίμματα, βακτθριακοφσ ρφπουσ κ.λπ.. 

Η ρφπανςθ οφείλεται ςτθν απελευκζρωςθ ουςιϊν ςε ποτάμια, λίμνεσ και κάλαςςεσ 

που κακιςτά το νερό μθ αςφαλζσ για ανκρϊπινθ χριςθ και διαταράςςει τα υδάτινα 

οικοςυςτιματα. 

  

B1. Σι προκαλεί τθ ρφπανςθ των υδάτων 

Η ρφπανςθ του νεροφ μπορεί να προκλθκεί από μια πλθκϊρα διαφορετικϊν ρφπων, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των τοξικϊν αποβλιτων, του πετρελαίου, των χθμικϊν, των 

πλαςτικϊν και άλλων ρφπων και μικροοργανιςμϊν που μπορεί να προκαλοφν 

αςκζνειεσ. Οι κφριοι λόγοι που προκαλοφν τθ ρφπανςθ του νεροφ είναι οι τοξικζσ 

ουςίεσ από αγροκτιματα, πόλεισ και εργοςτάςια, που διαλφονται εφκολα και 

αναμειγνφονται με τα υπόγεια φδατα.. 

Σχεδόν το 30% των ποταμϊν και των λιμνϊν είναι μολυςμζνα και ακατάλλθλα για 

κολφμπι, ψάρεμα και πόςθ. Ο κφριοσ λόγοσ είναι θ ρφπανςθ από διάφορα 

ςυςτατικά, λόγω των απορριμμάτων των γεωργικϊν εκμεταλλεφςεων και τθσ 

απορροισ των λιπαςμάτων, ενϊ οι απορρίψεισ βιομθχανικϊν και αςτικϊν 

απορριμμάτων ςυνειςφζρουν το μερίδιο τουσ ςε τοξίνεσ. 

Το νερό των ωκεανϊν είναι επίςθσ μολυςμζνο (καλάςςια ρφπανςθ). Η ρφπανςθ 

προζρχεται από τθ ςτεριά (από τθν ακτι ι από τθν ενδοχϊρα), επειδι ρφποι όπωσ 



SAVE OUR PLANET 
  

 
 

25 

χθμικά, πλαςτικά και βαρζα μζταλλα μεταφζρονται ςτθ κάλαςςα από τα 

αγροκτιματα, τα εργοςτάςια και τισ πόλεισ, με το νερό των ποταμϊν και των 

ρεμάτων. 

Η μόλυνςθ μπορεί να προζρχεται από μία μόνο ςυγκεκριμζνθ πθγι (ρφπανςθ από 

ςθμειακι πθγι) όπωσ βιομθχανίεσ, διυλιςτιριο πετρελαίου, επεξεργαςία λυμάτων 

ι από μθ ςθμειακι πθγι, όπωσ γεωργικζσ καλλιζργειεσ, απορροι όμβριων υδάτων, 

απορρίμματα που διοχετεφονται ςτισ υδάτινεσ διαδρομζσ, από τθ γθ ςτθ κάλαςςα. 

Μια άλλθ μεγάλθ πθγι, ειδικά τθσ ρφπανςθσ των ωκεανϊν, είναι θ ρφπανςθ από 

πετρζλαιο. Οι μεγάλεσ διαρροζσ μπορεί να κυριαρχοφν ςτα πρωτοςζλιδα, αλλά οι 

καταναλωτζσ ευκφνονται για τθ ςυντριπτικι πλειονότθτα τθσ πετρελαϊκισ 

ρφπανςθσ ςτισ κάλαςςζσ μασ, ςυμπεριλαμβανομζνου του πετρελαίου και τθσ 

βενηίνθσ που ςτάηει από εκατομμφρια αυτοκίνθτα και φορτθγά κάκε μζρα. 

Κάκε χρόνο περίπου 1 εκατομμφριο τόνοι πετρελαίου ειςχωροφν ςτο καλάςςιο 

περιβάλλον. Το 50% του παραπάνω ποςοφ προζρχεται από χερςαίεσ πθγζσ, το 40% 

προζρχεται από πθγζσ ςτθ κάλαςςα ι τθ ναυτιλιακι δραςτθριότθτα (νόμιμεσ και 

παράνομεσ απορρίψεισ) και το υπόλοιπο ποςοςτό ανικει ςτισ φυςικά 

απελευκερωμζνεσ πθγζσ.  
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B2. Πϊσ θ ρφπανςθ του νεροφ επθρεάηει το περιβάλλον 

Η ρφπανςθ του νεροφ επθρεάηει τθν ανάπτυξθ φυτϊν και φυκιϊν, θ οποία με τθ 

ςειρά τθσ μειϊνει τα επίπεδα οξυγόνου ςτο νερό, πνίγει φυτά και ηϊα, μπορεί να 

δθμιουργιςει νεκρζσ ηϊνεσ και μπορεί να παράγει νευροτοξίνεσ, οι οποίεσ 

επθρεάηουν τθν άγρια ηωι, από τισ φάλαινεσ ζωσ τισ καλάςςιεσ χελϊνεσ. 

Οι χθμικζσ ουςίεσ και τα βαρζα μζταλλα ςτο καλαςςινό νερό, μειϊνουν τθ διάρκεια 

ηωισ των οργανιςμϊν, τθν ικανότθτα αναπαραγωγισ και διαταράςςουν τθ 

δθμιουργία τθσ τροφικισ αλυςίδασ κακϊσ το αρπακτικό τρϊει κιραμα. Γι' αυτό ο 

τόνοσ και άλλα μεγάλα ψάρια ςυςςωρεφουν υψθλζσ ποςότθτεσ τοξινϊν όπωσ ο 

υδράργυροσ. 

Τα απορριπτόμενα αλιευτικά εργαλεία και άλλα είδθ απόβλθτων είναι υπεφκυνα 

για τθν πρόκλθςθ βλάβθσ ςε περιςςότερα από 200 διαφορετικά είδθ καλάςςιασ 

ηωισ. 

Η αφξθςθ των τοξινϊν ςτουσ ωκεανοφσ κακιςτά πιο δφςκολθ τθν επιβίωςθ των 

ψαριϊν και των κοραλλιϊν. Μζςω τθσ απορρόφθςθσ περίπου του ενόσ τετάρτου 

τθσ ρφπανςθσ από άνκρακα που δθμιουργείται κάκε χρόνο, οι ωκεανοί γίνονται πιο 

όξινοι. Αυτι θ διαδικαςία κακιςτά πιο δφςκολο ςτα οςτρακοειδι και ςε άλλα είδθ 

να χτίςουν το κζλυφόσ τουσ και μπορεί να επθρεάςει το νευρικό ςφςτθμα πολλϊν 

ειδϊν. 

Τζλοσ, τα καλάςςια οικοςυςτιματα απειλοφνται και από καλάςςια ςυντρίμμια, τα 

οποία μποροφν να ςτραγγαλίςουν, να πνίξουν και να λιμοκτονιςουν ηϊα. Τα 

περιςςότερα από αυτά τα ςτερεά ςυντρίμμια, όπωσ πλαςτικζσ ςακοφλεσ και 

κονςζρβεσ, παραςφρονται ςε υπονόμουσ και αποχετεφςεισ καταιγίδων και τελικά 

βγαίνουν ςτθ κάλαςςα, μετατρζποντασ τουσ ωκεανοφσ μασ ςε ςκουπίδια και 

ςχθματίηοντασ αιωροφμενα μπαλϊματα ςκουπιδιϊν. 

B3. Πϊσ θ ρφπανςθ του νεροφ επθρεάηει τθν ανκρϊπινθ υγεία 

Μποροφμε να περιγράψουμε τα αποτελζςματα με 5 μόνο λζξεισ. «Η ρφπανςθ του 

νεροφ ςκοτϊνει». 
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Ριο αναλυτικά μποροφμε να περιγράψουμε ότι οι πακογόνοι οργανιςμοί που 

μεταφζρονται με το νερό με τθ μορφι βακτθρίων και ιϊν προκαλοφν αςκζνειεσ. 

Ανκρϊπινα και ηωικά απόβλθτα, αποτελοφν τθν κφρια αιτία αςκενειϊν, από 

μολυςμζνο πόςιμο νερό. 

Οι αςκζνειεσ που μεταδίδονται από το μθ αςφαλζσ νερό περιλαμβάνουν τθ χολζρα, 

τον τφφο, τισ αςκζνειεσ των λεγεωνάριων κλπ. Σε μθ κακαρά νερά ακόμθ και το 

κολφμπι μπορεί να αποτελζςει κίνδυνο. Κάκε χρόνο αρκετά εκατομμφρια άνκρωποι 

που κολυμποφν ςε όχι πολφ κακαρό καλαςςινό νερό, μπορεί να αποκτιοςυν 

προβλιματα υγείασ όπωσ δερματικά εξανκιματα, ερεικςμζνα μάτια, λοιμϊξεισ του 

αναπνευςτικοφ, θπατίτιδα κλπ. 

Ενϊ όλοι γνωρίηουμε ότι το νερό είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ ηωι μασ, το 

ςπαταλάμε με πολλοφσ τρόπουσ. Ρερίπου το 80% των παγκόςμιων λυμάτων 

απορρίπτονται, ςε μεγάλο βακμό ακατζργαςτα, ςτο περιβάλλον, μολφνοντασ 

ποτάμια, λίμνεσ και ωκεανοφσ και προκαλϊντασ προβλιματα υγείασ ςτουσ 

ανκρϊπουσ. 

Το μθ αςφαλζσ νερό ςκοτϊνει κάκε χρόνο περιςςότερουσ ανκρϊπουσ, ςυγκριτικά 

με τα κφματα από τουσ πολζμουσ και όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ βίασ ςτθ γθ. Εν τω 

μεταξφ, οι πθγζσ πόςιμου νεροφ είναι πεπεραςμζνεσ: Λιγότερο από το 1% του 

γλυκοφ νεροφ τθσ γθσ είναι προςβάςιμο ςε εμάσ, όταν θ παγκόςμια ηιτθςθ για 

κακαρό γλυκό νερό κα είναι περίπου 30% μεγαλφτερθ ζωσ το 2050. 

 

B4. Σι μποροφμε να κάνουμε για να αποτρζψουμε τθ ρφπανςθ των υδάτων 

Υπάρχουν μερικοί απλοί τρόποι που μπορείτε να κάνετε για να αποτρζψετε τθ 

μόλυνςθ του νεροφ ι τουλάχιςτον να περιορίςετε τθ ςυμβολι ςασ ςε αυτιν. 

 Μειϊςτε τθν κατανάλωςθ πλαςτικοφ και επαναχρθςιμοποιιςτε ι 

ανακυκλϊςτε το πλαςτικό όταν μπορείτε. 

 Απορρίπτετε ςωςτά τα χθμικά κακαριςτικά, τα λάδια και τα μθ 

βιοδιαςπϊμενα υλικά για να μθν καταλιγουν ςτθν αποχζτευςθ. 
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 Συντθριςτε το αυτοκίνθτό ςασ ϊςτε να μθν υπάρχει διαρροι λαδιοφ, 

αντιψυκτικοφ ι ψυκτικοφ. 

 Εάν ζχετε αυλι, ςκεφτείτε το ενδεχόμενο διαμόρφωςθσ του τοπίου που 

μειϊνει τθν απορροι και αποφφγετε τθν χριςθ φυτοφαρμάκων και 

ηιηανιοκτόνων. 

 Αν ζχετε κατοικίδια ηϊα, φροντίςτε να μαηζψετε τα περιττϊματά του. 

 Υποςτθρίξτε τισ Δράςεισ για το Κακαρό Νερό και μιλιςτε ανοικτά για να 

υποςτθρίξετε δράςεισ όπωσ «Τθρείτε τουσ Κανόνεσ για Κακαρό Νερό” 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΥΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ  
C. Ρφπανςθ του εδάφουσ 

 

 

Η ρφπανςθ του εδάφουσ ονομάηεται επίςθσ ρφπανςθ γθσ ι ρφπανςθ εδάφουσ. 

Πταν θ ςυγκζντρωςθ ρφπων ςτθν επιφάνεια τθσ γθσ γίνεται τόςο υψθλι που 

βλάπτει τθ βιοποικιλότθτα τθσ, τότε προκαλείται ρφπανςθ του εδάφουσ, γεγονόσ 

που ζχει πολλζσ επιπτϊςεισ. 

 

C1. Σι προκαλεί τθ ρφπανςθ του εδάφουσ 

Η ρφπανςθ του εδάφουσ προκαλείται από παράνομθ απόρριψθ ςτερεϊν 

αποβλιτων, μολυςμζνο νερό που απορροφάται από το ζδαφοσ, χριςθ χθμικϊν 

λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων, απόρριψθ ορυκτϊν, πετρελαίου και ραδιενεργϊν 
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αποβλιτων. Η ρφπανςθ του εδάφουσ ζχει εξαπλωκεί ςε πολλζσ ανεπτυγμζνεσ 

χϊρεσ του κόςμου, ωσ αποτζλεςμα τθσ ανεξζλεγκτθσ ανάπτυξθσ. 

Ππωσ είναι γνωςτό, το ζδαφοσ είναι ζνα πολφπλοκο μείγμα ορυκτϊν, οργανικϊν 

υλικϊν, νεροφ και διαφόρων μορφϊν ηωισ. Στθν αρχικι του κατάςταςθ, το χϊμα 

ιταν μια μθ μολυςμζνθ ουςία που κάλυπτε τθ γθ, αλλά οι άνκρωποι ςκόπιμα και 

κατά λάκοσ απόκεςαν ςε αυτό επιβλαβι προϊόντα, ςε αρκετζσ περιοχζσ. Τα 

απόβλθτα μποροφν να βλάψουν το ζδαφοσ, πικανϊσ τον άνκρωπο, τα φυτά και τα 

ηϊα. 

Για παράδειγμα, το αρςενικό εμφανίηεται φυςικά ςε οριςμζνα εδάφθ, αλλά εάν ζνα 

άτομο ψεκάηει ςυγκεκριμζνα φυτοφάρμακα που περιζχουν αρςενικό ςτθν αυλι 

του, αυτό κα μποροφςε να προκαλζςει μόλυνςθ του εδάφουσ. Ο μόλυβδοσ 

εμφανίηεται φυςικά ςε οριςμζνα εδάφθ. Πταν όμωσ προςτίκεται μόλυβδοσ μετά 

από ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ, τότε το ζδαφοσ μπορεί να γίνει επικίνδυνο. 

Ο μόλυβδοσ χρθςιμοποιικθκε ωσ πρόςκετο ςτθ βενηίνθ μζχρι πριν από μερικά 

χρόνια και μπορεί να βρεκεί ότι μολφνει τα εδάφθ ςιμερα. Οι ςυνικεισ μολυντζσ 

ςτα αςτικά εδάφθ περιλαμβάνουν φυτοφάρμακα, προϊόντα πετρελαίου, άνκρακα, 

αμίαντο, μόλυβδο, ενϊςεισ χαλκοφ κ.λπ. και οφείλονται ςε μεγάλο βακμό ςε 

ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ όπωσ θ μεταποίθςθ, θ βιομθχανικι απόρριψθ, θ 

άναρχθ ανάπτυξθ γθσ, θ απόρριψθ απορριμμάτων. Επίςθσ, ελαφρά και βαρζα 

μζταλλα μποροφν να μολφνουν το ζδαφοσ. 

Ζχετε παρατθριςει ποτζ μια γυαλιςτερι λακκοφβα κάτω από το αυτοκίνθτό ςασ; 

Αυτό είναι προϊόν πετρελαίου και όταν βρζχει, αυτό το λάδι κα καταλιξει ςτο 

ζδαφοσ. 

Ο τφποσ του εδάφουσ παίηει ρόλο ςτθν κατανομι τθσ ρφπανςθσ του εδάφουσ. Για 

παράδειγμα, οριςμζνοι ρφποι μπορεί να φτάςουν ςτισ πθγζσ υπόγειων υδάτων 

πολφ πιο εφκολα ςτθν άμμο παρά ςτον άργιλο. 

Τα ςκουπίδια και θ ακατάλλθλθ διάκεςθ των απορριμμάτων είναι ζνασ ακόμθ 

βαςικόσ λόγοσ που μολφνει το ζδαφοσ. Κάκε τςιγάρο που πετιζται ςτο ζδαφοσ ι 

περιτφλιγμα φαγθτοφ από το παράκυρο του αυτοκινιτου είναι μια μικρι ςυμβολι 

ςτθ δθμιουργία ενόσ μεγάλου προβλιματοσ. 
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Σφμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα, το 75% των απορριμμάτων που βρίςκονται ςτουσ 

δρόμουσ προζρχονται από πεηοφσ ι αυτοκινθτιςτζσ και προκαλοφν ρφπανςθ με τθν 

απελευκζρωςθ χθμικϊν και μικροςωματιδίων. 

Άλλοι λόγοι που μολφνουν το ζδαφοσ είναι: 

• Η αςτικοποίθςθ, θ οποία δεν είναι από μόνθ τθσ ςκουπίδια, αλλά μεγάλοσ 

αρικμόσ ανκρϊπων που ηουν, παράγουν ςκουπίδια.  Σκουπίδια ςε μια 

πυκνοκατοικθμζνθ περιοχι, οδθγοφν ςε ρφπανςθ τθσ γθσ. 

• Οι καταςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ προκαλοφν επίςθσ ρφπανςθ τθσ γθσ ωσ 

αποτζλεςμα τθσ παραγωγισ μεγάλων ποςοτιτων απορριμμάτων, όπωσ 

πλαςτικϊν, μετάλλων, ξφλου και τοφβλων, όταν αυτά απορρίπτονται με 

ακατάλλθλο τρόπο. 

• Η εξόρυξθ υλικϊν από το ζδαφοσ, εξαντλεί τθ γθ από τουσ φυςικοφσ τθσ 

πόρουσ και προκαλεί ηθμιζσ και ρφπανςθ γφρω από τθν εξορυςςόμενθ 

περιοχι. 

 

 

 

C2. Πϊσ θ ρφπανςθ του εδάφουσ επθρεάηει το φυςικό περιβάλλον; 

Η ρφπανςθ τθσ γθσ αγγίηει κάκε περιοχι του ηωντανοφ κόςμου, και περιλαμβάνει: 

• Νερό που δεν είναι αςφαλζσ για κατανάλωςθ. 

• Μολυςμζνο ζδαφοσ, που οδθγεί ςε απϊλεια εφφορθσ γθσ για τθ γεωργία. 
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• Κλιματικι αλλαγι, θ οποία προκαλεί πολλά προβλιματα, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των ξαφνικϊν πλθμμυρϊν και των ακανόνιςτων 

βροχοπτϊςεων. 

• Κίνδυνο για εξαφάνιςθ ειδϊν ςτθν άγρια ηωι. 

• Habitat Shifting, όπου οριςμζνα ηϊα αναγκάηονται να φφγουν από το μζροσ 

που ηουν για να επιβιϊςουν. 

• Αφξθςθ των πυρκαγιϊν λόγω τθσ ξθραςίασ των μολυςμζνων περιοχϊν. 

• Αυξθμζνθ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ λόγω τθσ καφςθσ απορριμμάτων. 

 

Η ςωςτι Περιβαλλοντικι Διαχείριςθ είναι υπεφκυνθ για τθν ποιότθτα του 

περιβάλλοντοσ για όλουσ. Η περιβαλλοντικι διαχείριςθ προςτατεφει τουσ φυςικοφσ 

πόρουσ, καταπολεμά τθ ρφπανςθ, προςτατεφει τθ βιοποικιλότθτα και προςτατεφει 

και διατθρεί το περιβάλλον, μασ για τισ μελλοντικζσ γενιζσ. 

Η βοικεια προσ το περιβάλλον μπορεί να είναι πολφ εφκολθ και ςυχνά 

περιλαμβάνει μικρζσ προςαρμογζσ ςτον τρόπο ηωισ, που μπορεί να ζχουν όμωσ 

μεγάλα κετικά περιβαλλοντικά αποτελζςματα. Ακλουκοφν ςφντομεσ οδθγίεσ για το 

ρόλο που μπορείτε να παίξετε ωσ Ρεριβαλλοντικόσ Διαχειριςτισ. 

Αποφφγετε το εμφιαλωμζνο νερό. Κάκε λεπτό, ζνα εκατομμφριο πλαςτικά 

μπουκάλια καταναλϊνονται ςτον πλανιτθ μασ. Μόνο το 9% από αυτά 

ανακυκλϊνονται. Τα υπολείμματα πλαςτικοφ, τα απόβλθτα, οι ςθμαντικζσ 

ποςότθτεσ ενζργειασ που δαπανϊνται, οι εκπομπζσ από τθ μεταφορά αυτϊν των 

μπουκαλιϊν νεροφ ςυμβάλλουν ςτθ ρφπανςθ του κόςμου μασ. Το να ςπάςετε τθν 

ευκολία μιασ ςυνικειασ εμφιαλωμζνου νεροφ, μπορεί να είναι μια πρόκλθςθ για 

ζνα νζο εξαιρετικό ξεκίνθμα. Κάνετε μια εφάπαξ επζνδυςθ ςε μια κανάτα νεροφ 

φίλτρου, που ςασ επιτρζπει να πίνετε κακαρό, φιλτραριςμζνο νερό από τθν τοπικι 

βρφςθ, ζχοντασ πάντα μαηί ςασ ζνα επαναχρθςιμοποιιςιμο μπουκάλι νερό και 

χωρίσ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 
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C3. Πϊσ θ ρφπανςθ του εδάφουσ επθρεάηει τθν υγεία μασ 

Το μολυςμζνο ζδαφοσ μπορεί να βλάψει τον άνκρωπο και τα φυτά. Δεδομζνου ότι 

το χϊμα είναι ο νεφρόσ τθσ γθσ, οι ρφποι μπορεί να ρζουν μζςα από το ζδαφοσ και 

να φτάςουν ςτο νερό μασ. 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τουσ οποίουσ οι άνκρωποι μποροφν να εκτεκοφν ςε 

ρφπουσ του εδάφουσ. Οι πιο ςυνθκιςμζνοι είναι: 

• Η μολυςμζνθ ςκόνθ του εδάφουσ επθρεάηει τισ τροφζσ 

• Η ειςπνοι πτθτικϊν ρφπων και ςκόνθσ κατά τθ διάρκεια εργαςιϊν 

καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ, εργαςιϊν εξόρυξθσ μπορεί να προκαλζςει 

φυςικι ι χθμικι βλάβθ ςτον άνκρωπο. 

• Οι ρφποι μπορεί να απορροφθκοφν μζςω του δζρματοσ. 

Άλλθ πθγι μπορεί να αποτελζςει θ κατανάλωςθ προϊόντων διατροφισ που 

καλλιεργοφνται ςε μολυςμζνο ζδαφοσ. Αποφφγετε τα τρόφιμα που καλλιεργοφνται 

ςε κιπουσ ι αγροκτιματα που βρίςκονται ςε μολυςμζνα εδάφθ ι κοντά ςε αυτά. Η 

ςκόνθ μπορεί να μεταφερκεί από τθ μολυςμζνθ τοποκεςία και να μολφνει τισ γφρω 

περιοχζσ. 

 

C4. Σι μποροφμε να κάνουμε για να αποτρζψουμε τθ ρφπανςθ του εδάφουσ 

Οι ακόλουκεσ ενζργειεσ μποροφν να αποτρζψουν τθ ρφπανςθ του εδάφουσ και 

μποροφν επίςθσ να ελαχιςτοποιιςουν τισ κακζσ επιπτϊςεισ ςτο Φυςικό Ρεριβάλλον 

και ςτθν υγεία των ανκρϊπων. 

 Χριςθ λιγότερων φυτοφαρμάκων και χθμικϊν ςτθ γεωργία και εφρεςθ 

άλλων τρόπων που μειϊνουν τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ. Για 

παράδειγμα, οι αγρότεσ μποροφν να χρθςιμοποιοφν φυςικά ςυςτατικά 

μεταβαίνοντασ από βιο-λιπάςματα ςε κοπριά. 

 Αναδάςωςθ, αναφφτευςθ περιοχισ με δζντρα. Αυτι θ διαδικαςία βοθκά 

ςτθ ςτακεροποίθςθ του εδάφουσ, βοθκά ςτθν προςταςία του από τθ 

ρφπανςθ του εδάφουσ και αποτρζπει τθ διάβρωςθ του εδάφουσ και τισ 

πλθμμφρεσ. 
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 Reuse – Reduce – Recycle. Για να μειϊςουμε τθ ρφπανςθ του εδάφουσ, 

μποροφμε να επαναχρθςιμοποιιςουμε ι να ανακυκλϊςουμε υλικά ι 

αντικείμενα, επομζνωσ να μειϊςουμε τα απόβλθτα. 

 

a) Ανακφκλωςθ, Ανακφκλωςθ, Ανακφκλωςθ. 

Είναι ζνασ εφκολοσ τρόποσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

Μποροφμε να ανακυκλϊςουμε όχι μόνο χαρτί, κουτιά, μπουκάλια, αλλά και 

μπαταρίεσ, γυαλί, τεχνολογικά είδθ, παλιά θλεκτρονικά είδθ και τόςα άλλα 

διαφορετικά υλικά. 

Ακολουκοφν μερικζσ ςυμβουλζσ για τθν ανακφκλωςθ: 

 Εγκαταςτιςτε τθν εφαρμογι waste wizard για να δθμιουργιςετε 

υπενκυμίςεισ ςχετικά με τθ διάκεςθ του κάδου ανακφκλωςθσ για ςυλλογι. 

 Βάλτε φιλικζσ μικρζσ υπενκυμίςεισ ςτον κάδο απορριμμάτων ςασ όπωσ 

"Ανακυκλϊςτε με". 

 Αγοράςτε προϊόντα που χρθςιμοποιοφν λιγότερθ ςυςκευαςία ι 

χρθςιμοποιοφν ανακυκλϊςιμα υλικά ςτισ ςυςκευαςίεσ τουσ. 

 Εξοικειωκείτε με το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να ανακυκλωκεί και που 

καταλιγει κάκε υλικό. 

 Βρείτε το πλθςιζςτερο κζντρο ι κάδο ανακφκλωςθσ για να πετάξετε εφκολα 

τα ανακυκλϊςιμα αντικείμενα. 

 

b) Αγοράςτε τοπικά τρόφιμα (ι καλλιεργιςτε τα δικά ςασ) 

Πταν αγοράηετε από ντόπιουσ αγρότεσ και όταν λαμβάνετε τρόφιμα που 

καλλιεργοφνται κοντά ςτο ςπίτι, μειϊνετε τισ εκπομπζσ ρφπων κατά τθ μεταφορά. 

Εάν είναι δφςκολο να βρείτε τρόφιμα τοπικισ προζλευςθσ, μάκετε να καλλιεργείτε 

τα δικά ςασ προϊόντα ςτον δικό ςασ κιπο ι ςε κοινοτικοφσ κιπουσ. 
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c) Χρθςιμοποιείτε τισ δικζσ ςασ τςάντεσ κατά προτίμθςθ όχι πλαςτικζσ 

Τα πλαςτικά ζχουν κάνει τθ ςφγχρονθ ηωι πιο βολικι, αλλά θ μελλοντικι ηωι κα 

δυςκολευτεί εάν ςυνεχίςουμε να βαςιηόμαςτε ςτα πλαςτικά μιασ χριςθσ. 

Χρθςιμοποιοφμε περίπου 100 διςεκατομμφρια πλαςτικζσ μθ ανακυκλϊςιμεσ 

ςακοφλεσ παντοπωλείου μίασ χριςθσ κάκε χρόνο. Εναπόκειται ςε εμάσ να 

χρθςιμοποιιςουμε λιγότερα από αυτά τα άχρθςτα αντικείμενα. Κρατιςτε μερικζσ 

πάνινεσ τςάντεσ ςτο αυτοκίνθτό ςασ και χρθςιμοποιιςτε τισ κάκε φορά που 

πθγαίνετε για ψϊνια. 

d) Ξεκινιςτε μια πρόκλθςθ Zero Waste 

Η Διαχείριςθ Μθδενικϊν Απορριμμάτων προςπακεί να εξαλείψει όλα τα απόβλθτα 

από τθν κακθμερινότθτά μασ. Μπορεί να μθν είναι ρεαλιςτικό να το κάνετε 

ςυνζχεια. Ρροκαλείτε τον εαυτό ςασ να παράγει μθδενικά απόβλθτα για ζςτω και 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Αυτό μπορεί να δθμιουργιςει βιϊςιμεσ ςυνικειεσ. Η 

ακφρωςθ τθσ ζντυπθσ αλλθλογραφίασ και θ επιλογι θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ 

μπορεί να είναι το πρϊτο βιμα. 

e) Αλλάξτε τον τρόπο μετακίνθςισ ςασ 

Τα καφςιμα εξακολουκοφν να ευκφνονται για το 27% των εκπομπϊν αερίων του 

κερμοκθπίου. Εάν χρθςιμοποιείτε το αυτοκίνθτό ςασ για ςφντομεσ και γριγορεσ 

μετακινιςεισ, προςπακιςτε να βρείτε εναλλακτικοφσ τρόπουσ, όπωσ περπάτθμα, 

δθμόςια μζςα μεταφοράσ, ποδιλατο. Αυτό κα μειϊςει το αποτφπωμα άνκρακα και 

κα βελτιϊςει τθν ποιότθτα του αζρα ςτθν κοινότθτά ςασ. 

f) Ξεκινιςτε τθν Κομποςτοποίθςθ 

Ραράγουμε κάκε χρόνο περίπου 30 διςεκατομμφρια κιλά υπολείμματα τροφίμων, 

περίπου το 30% των οποίων μπορεί να κομποςτοποιθκεί. Τα προϊόντα κομπόςτ 

είναι ωφζλιμα για το ζδαφοσ ςτο οποίο καλλιεργοφμε τρόφιμα, επειδι μειϊνουν τα 

χθμικά λιπάςματα, και μειϊνουν τισ χθμικζσ εκπομπζσ από τουσ χϊρουσ 

υγειονομικισ ταφισ. 
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Είναι ζνα win-win για το περιβάλλον, τθν κοινότθτα και τθν αυλι. Μπορείτε να 

κάνετε κομποςτοποίθςθ των περιςςότερων οργανικϊν υλικϊν, όπωσ φροφτα, 

λαχανικά, κατακάκι καφζ, φακελάκια τςαγιοφ, χόρτο και φφλλα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΗΧΟΥΡΑΝΣΗ   
D. Ηχθτικι ρφπανςθ 

Ηχθτικι ρφπανςθ ι θχορφπανςθ είναι θ διάδοςθ του κορφβου με ποικίλεσ 

επιπτϊςεισ ςτισ δραςτθριότθτεσ των ανκρϊπων ι των ηϊων, οι περιςςότερεσ από 

τισ οποίεσ είναι επιβλαβείσ ωσ ζνα βακμό και επίςθσ μπορεί να ζχουν επιβλαβείσ 

επιπτϊςεισ ςτθ ρφπανςθ του περιβάλλοντοσ. Τα θχθτικά κφματα είναι δονιςεισ 

μορίων αζρα που μεταφζρονται από μια πθγι κορφβου ςτο αυτί. Οι ιχοι 

περιγράφονται ωσ προσ τθν ζνταςθ και τθ ςυχνότθτα των θχθτικϊν κυμάτων. Η 

ζνταςθ μετριζται ςε ντεςιμπζλ (dB). Το ανκρϊπινο αυτί μπορεί να ανιχνεφςει ιχουσ 

μεταξφ 0 και 140 dB. Ράνω από 140 dB ο ιχοσ προκαλεί πόνο. Η ςυχνότθτα ενόσ 

θχθτικοφ κφματοσ μετριζται ςε Hertz (Hz). Το ανκρϊπινο αυτί μπορεί να ανιχνεφςει 

ιχουσ από 20 Hz ζωσ 20.000 Hz. Οι ςυχνότθτεσ ανκρϊπινθσ φωνισ κυμαίνονται 

μεταξφ 250 Hz και 2.000 Hz. Ο κόρυβοσ είναι θ μόνθ μορφι ρφπανςθσ που είναι 

πάντα παροφςα αλλά ςπάνια παρατθρείται παρά τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ του. 
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D1. Σι προκαλεί θχθτικι ρφπανςθ? 

Μερικζσ από τισ κφριεσ αιτίεσ τθσ θχορφπανςθσ είναι: 

1) Εκβιομθχάνιςθ 

Οι περιςςότερεσ βιομθχανίεσ χρθςιμοποιοφν μεγάλα μθχανιματα που είναι ικανά 

να παράγουν μεγάλθ ποςότθτα κορφβου και οι εργαηόμενοι διατρζχουν μεγάλο 

κίνδυνο για τθν υγεία ςε περίπτωςθ που δεν λάβουν τα κατάλλθλα μζτρα. 

2) Μεταφορά 

Η επανάςταςθ ςτθν αυτοκινθτοβιομθχανία ζχει αποδειχκεί μεγάλθ πθγι 

θχορφπανςθσ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Οι άνκρωποι που εγκλωβίηονται ςε 

μποτιλιαρίςματα είναι ανυπόμονοι και ςυχνά χτυποφν τισ κόρνεσ τουσ για να 

ειδοποιιςουν τουσ οδθγοφσ να κινθκοφν. Αυτζσ οι πράξεισ προκαλοφν αφόρθτο 

κόρυβο που δθμιουργεί επιπτϊςεισ ςτουσ κατοίκουσ των γειτονικϊν περιοχϊν και 

ςτο περιβάλλον ςυνολικά. 

Τα αεροπλάνα αυξάνουν επίςθσ το πρόβλθμα επειδι πολλά αεροδρόμια βρίςκονται 

κοντά ςε πόλεισ και τα αεροπλάνα που απογειϊνονται ι προςγειϊνονται ςυνικωσ 

παράγουν υψθλά επίπεδα ιχου. 

3) Κακι Πολεοδομία 

Ο κακόσ πολεοδομικόσ ςχεδιαςμόσ ςυμβάλλει ςτον περιβαλλοντικό κόρυβο μζςω 

κοινωνικϊν καταςτάςεων, του κορφβου από τισ μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ, των 

οικογενειακϊν καυγάδων από τα γειτονικά ςπίτια και του κορφβου από τα παιδιά 

που παίηουν. 

4) Συςτιματα Δθμοςίων Διευκφνςεων 

Ο δυνατόσ κόρυβοσ από Δθμόςια Συςτιματα και Μουςικά – Ηχθτικά Συςτιματα 

κατά τθ διάρκεια κοινωνικϊν εκδθλϊςεων, μπορεί να είναι πθγζσ θχορφπανςθσ. 

Επίςθσ, οι ανοιχτζσ αγορζσ και άλλεσ 

υπαίκριεσ δραςτθριότθτεσ αγοράσ ι 

πϊλθςθσ αντικειμζμων, και θ διαφιμιςθ 

εμπορευμάτων ι υπθρεςιϊν κα 
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μποροφςαν να είναι άλλθ μια πθγι θχορφπανςθσ. 

 

5) Οι διάφορεσ δραςτθριότθτεσ ςτο εςωτερικό του κτιρίου και οι οικιακζσ 

δραςτθριότθτεσ προκαλοφν θχορφπανςθ και μπορεί να επθρεάςουν τθν ικανότθτα 

ακοισ. 

 

D2. Πϊσ θ θχορφπανςθ επθρεάηει τθν υγεία μασ και το άγριο φυςικό περιβάλλον 

μασ; 

Ο κόρυβοσ είναι κάτι περιςςότερο από μια απλι ενόχλθςθ. Σε οριςμζνα επίπεδα 

και διάρκεια ζκκεςθσ, θ θχορφπανςθ μπορεί να προκαλζςει φυςικι βλάβθ ςτο 

ακουςτικό τφμπανο και ςτα τριχωτά κφτταρα του ζςω αυτιοφ. Τα αποτελζςματα 

μιασ τζτοιασ βλάβθσ μπορεί να είναι θ προςωρινι ι μόνιμθ απϊλεια τθσ ακοισ μασ. 

Η υπερβολικι ζκκεςθ ςτον κόρυβο μπορεί να αυξιςει τθν αρτθριακι πίεςθ και 

τουσ παλμοφσ τθσ καρδιάσ, να προκαλζςει άγχοσ, πνευματικι κόπωςθ, να 

παρεμποδίςει τον φπνο και τθν προςωπικι επικοινωνία. 

Η θχορφπανςθ επθρεάηει επίςθσ τθν άγρια ηωι ςτο περιβάλλον. Ζνα ευρφ φάςμα 

ηωντανϊν οργανιςμϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των εντόμων, των βατράχων, των 

πτθνϊν και των νυχτερίδων βαςίηεται ςτα θχθτικά κφματα για διάφορουσ λόγουσ. 

Μπορεί να επθρεάςει τθν ικανότθτά τουσ να προςελκφουν ζναν ςφντροφο, να 

επικοινωνοφν, να πλοθγοφνται, να βρίςκουν τροφι ι να αποφεφγουν τουσ 

κθρευτζσ τουσ. 

Το πρόβλθμα τθσ θχορφπανςθσ είναι πιο ςοβαρό για τα καλάςςια ηϊα όπωσ τα 

δελφίνια και οι φάλαινεσ. Μερικοί από τουσ πιο δυνατοφσ και επιηιμιουσ ιχουσ ςτθ 

κάλαςςα παράγονται από ναυτικζσ ςυςκευζσ ςόναρ, των οποίων ο κόρυβοσ 

ταξιδεφει για πολφ μεγάλεσ αποςτάςεισ μζςα ςτο νερό και ςχετίηεται με μαηικι 

εκτροπι φαλαινϊν και δελφινιϊν ςε μικρά βάκθ. 
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D3. Πϊσ να προςτατευτείτε από τθν θχθτικι ρφπανςθ 

a) Χριςθ ωτοαςπίδων 

Μία από τισ οικονομικζσ ςυμβουλζσ για τθ μείωςθ τθσ θχορφπανςθσ είναι θ χριςθ 

ωτοαςπίδων. Μποροφν να φορεκοφν ςε χϊρουσ εργαςίασ και ςτον φπνο για να 

μειϊςουν τθν ποςότθτα του κορφβου που φτάνει ςε εμάσ από το περιβάλλον. Οι 

ωτοαςπίδεσ αποτελοφν υγιεινι ςυνικεια επειδι δθμιουργοφν κανονικζσ ςυνκικεσ 

φπνου και αποτρζπουν βλάβεσ ςτο τφμπανο του αυτιοφ. 

 

b) Ηχομόνωςθ 

Για να μειϊςουμε τθν θχορφπανςθ μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε θχομονωτικά 

υλικά που απορροφοφν τον κόρυβο και τουσ ςχετικοφσ κραδαςμοφσ. Τα διπλά 

τηάμια για παράδειγμα κα μποροφςαν να είναι μια εντυπωςιακι μζκοδοσ για τθν 

πρόλθψθ ι τον περιοριςμό τθσ θχορφπανςθσ. 

 

c) Jarring Horns 

Για να μειωκεί ο κόρυβοσ που ςχετίηεται με ςυνεχείσ ταραχζσ ςτθν κυκλοφορία, τα 

οχιματα μποροφν να εγκαταςτιςουν κόρνεσ που παράγουν χαμθλοφσ, λιγότερο 

ενοχλθτικοφσ ιχουσ. 

 

d) Επιβολι του νόμου 

Το κράτοσ ι οι τοπικζσ κυβερνιςεισ κα πρζπει να ζχουν κατάλλθλουσ νόμουσ που 

να αποτρζπουν τθν θχορφπανςθ κοντά ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ. Μποροφν να 

δϊςουν εξουςιοδότθςθ ςε κοινοτικοφσ φορείσ για τθν επιβολι των ςχετικϊν νόμων 

και τθν εντολι να ελζγχουν τισ θχορυπογόνεσ πθγζσ. 
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e) Ακουςτικά περιοριςμοφ ι μείωςθσ κορφβου 

Μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν από εργάτεσ για τθ μείωςθ τθσ θχορφπανςθσ ςε 

βιομθχανικοφσ και καταςκευαςτικοφσ χϊρουσ. Φιλτράρουν κάκε ανεπικφμθτο 

κόρυβο και τον εμποδίηουν να φτάςει ςτα αυτιά. 

 

f) Χριςθ θχοπαγίδων ι φυτεφοντασ πράςινουσ φράχτεσ ι δζνδρα 

Ζνασ απλόσ τρόποσ για να μειϊςετε τθν θχορφπανςθ και τα δυνατά θχθτικά κφματα 

είναι θ χριςθ θχοπαγίδων, φράχτεσ και θ φφτευςθ δζντρων γφρω από το ςπίτι. 

Αυτά τα εμπόδια κα απορροφοφςαν θχθτικά κφματα και κα μείωναν ςθμαντικά τον 

κόρυβο. 

 

g) Ζξυπνεσ ιδζεσ ςτθ διαρρφκμιςθ του ςπιτιοφ και του γραφείου ςασ 

Οι ζξυπνεσ ιδζεσ ςτθν τοποκζτθςθ του οικιακοφ εξοπλιςμοφ, μπορεί να βοθκιςει 

ςθμαντικά ςτθ μείωςθ τθσ θχορφπανςθσ. Οι κορυβϊδεισ οικιακζσ ςυςκευζσ και ο 

εξοπλιςμόσ γραφείου μποροφν να τοποκετθκοφν ςτισ απομακρυςμζνεσ άκρεσ του 

ςπιτιοφ ι του γραφείου, μειϊνοντασ το επίπεδο κορφβου που φτάνει ςε χϊρουσ 

ανάπαυςθσ ι εργαςίασ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΘΕΜΙΚΗ ΥΡΑΝΣΗ   
E. Θερμικι ρφπανςθ 

Θερμικι ρφπανςθ ι κερμικόσ εμπλουτιςμόσ είναι θ υποβάκμιςθ τθσ ποιότθτασ του 

νεροφ εξαιτίασ οποιαςδιποτε διαδικαςίασ που αλλάηει τθ κερμοκραςία του νεροφ 

ςτο περιβάλλον. Είναι θ άνοδοσ ι θ πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ του νεροφ ςε ζνα 

φυςικό οργανιςμό θ οποία προκαλείται από ανκρϊπινθ δράςθ και ζχει ωσ 

αποτζλεςμα αλλαγι ςτισ φυςικζσ ιδιότθτεσ του νεροφ. 

 

E1. Σι προκαλεί τθ κερμικι ρφπανςθ? 

Μια ςυνθκιςμζνθ αιτία κερμικισ ρφπανςθσ είναι θ χριςθ νεροφ ωσ ψυκτικοφ από 

ςτακμοφσ θλεκτροπαραγωγισ και βιομθχανικζσ μονάδεσ. Μια άλλθ πθγι κα 

μποροφςε να είναι θ απελευκζρωςθ πολφ κρφου νεροφ από ταμιευτιρεσ, μζςα ςε 

ποτάμια με κερμότερο νερό. 

Η ξαφνικι αλλαγι ςτθ κερμοκραςία του νεροφ μειϊνει τθν παροχι οξυγόνου και 

επθρεάηει τθ ςφνκεςθ του οικοςυςτιματοσ. 

Μια άλλθ αιτία είναι θ διάβρωςθ του εδάφουσ. Πταν ςυμβαίνει, οι υδάτινεσ μάηεσ 

εκτίκενται περιςςότερο ςτο θλιακό φωσ και επθρεάηεται θ κερμοκραςία του νεροφ. 

Φυςικζσ αιτίεσ όπωσ θφαίςτεια, γεωκερμικζσ εςτίεσ και κερμζσ πθγζσ μπορεί να 

προκαλζςουν υπερβολικι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτισ υδάτινεσ μάηεσ και μπορεί 

να δθμιουργιςουν μόνιμεσ επιπτϊςεισ ςτο περιβάλλον. 
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E2. Πϊσ θ κερμικι ρφπανςθ επθρεάηει τουσ ανκρϊπουσ και τα ηϊα; 

 

1) Επιδράςεισ ηεςτοφ νεροφ 

Τα ψάρια και άλλοι οργανιςμοί προςαρμοςμζνοι ςε ςυγκεκριμζνο εφροσ 

κερμοκραςίασ, μποροφν να κανατωκοφν από μια ταχεία αφξθςθ ι μείωςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του νεροφ, γνωςτι ωσ «Θερμικό Σοκ». Οι αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ 

του νεροφ μειϊνουν τα επίπεδα οξυγόνου, τα οποία μποροφν να ςκοτϊςουν τα 

ψάρια και να αλλάξουν τθ ςφνκεςθ τθσ τροφικισ αλυςίδασ, να μειϊςουν τθ 

βιοποικιλότθτα των ειδϊν και να ενκαρρφνουν τθν ειςβολι νζων κερμόφιλων 

ειδϊν. Ωσ αποτζλεςμα, θ βιοποικιλότθτα μπορεί να μειωκεί. 

 

2) Επιδράςεισ του κρφου νεροφ 

Το αφφςικα κρφο νερό, που απελευκερϊνεται από ταμιευτιρεσ, μπορεί να αλλάξει 

δραματικά τθν πανίδα των ποταμϊν και να μειϊςει τθν παραγωγικότθτα των 

ποταμϊν. Τα ποςοςτά επιβίωςθσ των ψαριϊν κα μποροφςαν να μειωκοφν ςτο 75% 

λόγω του κρφου νεροφ. 
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E3. Σι μποροφμε να κάνουμε για τθν πρόλθψθ και τον ζλεγχο τθσ κερμικισ 

ρφπανςθσ; 

Σε ατομικό επίπεδο, δεν μποροφμε να κάνουμε πολλά για να αποτρζψουμε τθ 

κερμικι ρφπανςθ. Οι μεγάλεσ βιομθχανίεσ πρζπει να μετατρζψουν τισ 

εγκαταςτάςεισ ςε ςυςτιματα κλειςτοφ βρόχου που κα μποροφςαν ενδεχομζνωσ να 

μειϊςουν τθ κερμικι ρφπανςθ. Θα προτείναμε τα ακόλουκα μζτρα. 

 

1) Δεδομζνου ότι ο κφριοσ λόγοσ για τθ κερμικι ρφπανςθ προζρχεται από 

βιομθχανικζσ πθγζσ, το κερμαινόμενο νερό μπορεί να ελεγχκεί με τα 

ακόλουκα: 

 Λίμνεσ ψφξθσ, τεχνθτζσ υδάτινεσ μάηεσ ςχεδιαςμζνεσ για ψφξθ με 

εξάτμιςθ και μεταφορά. 

 Ρφργοι ψφξθσ, οι οποίοι μεταφζρουν κερμότθτα ςτθν ατμόςφαιρα 

μζςω τθσ εξάτμιςθσ. 
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 Συμπαραγωγι, μια διαδικαςία όπου θ κερμότθτα ανακυκλϊνεται για 

οικιακοφσ ι βιομθχανικοφσ ςκοποφσ κζρμανςθσ. 

 

2) Διαδικαςίεσ όπου το κερμό νερό ανακυκλϊνεται για οικιακοφσ ι 

βιομθχανικοφσ ςκοποφσ κζρμανςθσ. 

 

3) Η αςτικι απορροι μπορεί να ζχει ςθμαντικζσ κερμικζσ επιπτϊςεισ ςε μικρά 

ρζματα. Μια πικανι λφςθ κα ιταν εγκαταςτάςεισ διαχείριςθσ όμβριων 

υδάτων που απορροφοφν τθν απορροι τουσ ι τθν κατευκφνουν ςτα υπόγεια 

φδατα για να μειϊςουν τισ κερμικζσ τουσ επιδράςεισ, παρζχοντασ ςτο νερό 

περιςςότερο χρόνο για να αποβάλλει τθ κερμότθτα, πριν ειςζλκει ςτο υδάτινο 

περιβάλλον. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΦΩΤΟΥΡΑΝΣΗ   
F. Φωτορφπανςθ 

Φωτορφπανςθ είναι θ παρουςία ανεπικφμθτου, ακατάλλθλου ι τεχνθτοφ 

φωτιςμοφ. Με μια περιγραφικι ζννοια, θ φωτορφπανςθ αναφζρεται ςε 

οποιονδιποτε κακϊσ εφαρμοςμζνο φωτιςμό, κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ ι τθσ 

νφχτασ και μπορεί να βρεκεί ωσ πρόβλθμα ςε όλα τα επίπεδα των κοινωνιϊν μασ. Η 

φωτορφπανςθ ζχει επίδραςθ ςτουσ φυςικοφσ κφκλουσ και αναςτζλλει τθν 

παρατιρθςθ άςτρων και πλανθτϊν. Για πολλοφσ αςτρονόμουσ, θ φωτορφπανςθ 

ιταν και παραμζνει καταςτροφικι. 

Η φωτορφπανςθ είναι μια μορφι ςπατάλθσ ενζργειασ που μπορεί να προκαλζςει 

δυςμενείσ επιπτϊςεισ και να υποβακμίςει τθν ποιότθτα του περιβάλλοντοσ. 
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F1. Σι προκαλεί τθ φωτορφπανςθ; 

Η φωτορφπανςθ προκαλείται από τα φϊτα του δρόμου και άλλο κοινοτικό φωτιςμό 

ι κατά τθ διάρκεια δραςτθριοτιτων, κακϊσ και από τα φϊτα που ζχουν οι 

άνκρωποι ςτα ςπίτια τουσ. 

Η φωτορφπανςθ υπάρχει με τισ ακόλουκεσ μορφζσ: 

1) Λάμψθ. Πταν το φωσ είναι πολφ ζντονο προκαλεί ςυχνά λάμψθ και οπτικι 

ενόχλθςθ όταν κοιτάτε προσ τθ πθγι τθσ λάμψθσ. 

2) Ουρανό χαμθλά. Αυτό ςυμβαίνει όταν πάρα πολλά εξωτερικά τεχνθτά φϊτα 

κάνουν τον νυχτερινό ουρανό να λάμπει. Μπορείτε να το δείτε αυτό όταν 

κοιτάτε κάτω ςε μια καλά φωτιςμζνθ πόλθ. Ο ουρανόσ πάνω από τθν πόλθ 

φωτίηεται. 

3) Φϊτο-Ραράβαςθ. Πταν ζνα μεγάλο, ζντονο φωσ που λάμπει ςε μια περιοχι 

με ςυνικωσ ανεπικφμθτο τρόπο, ςε περιοχζσ που δεν κζλουμε. 

4) Ακαταςταςία. Πταν υπάρχουν πάρα πολλά φϊτα μαηεμζνα ι όταν φϊτα 

ομαδοποιοφνται με μπερδεμζνουσ τρόπουσ, μπορεί να ςασ προκαλζςουν 

ηαλάδα ι να ςασ μπερδζψουν κοιτάηοντάσ τα. 

 

F2. Πϊσ θ φωτορφπανςθ επθρεάηει τουσ ανκρϊπουσ; 

Οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςυμβάλλουν αρκετά ςτθ φωτορφπανςθ. 

Διαταράςςει τον κανονικό κφκλο του φπνου και τθσ εγριγορςθσ. Ζνασ μικρόσ 

αδζνασ ςτον εγκζφαλο που ονομάηεται επίφυςθ, απελευκερϊνει τθν ορμόνθ 

μελατονίνθ, θ οποία μασ βοθκά να κοιμθκοφμε. Το ςιμα για τθν απελευκζρωςθ 

αυτισ τθσ ορμόνθσ είναι το ςκοτάδι. Ρριν τον θλεκτριςμό, το ςκοτάδι μετά τθ δφςθ 

του θλίου ιταν ςιμα για φπνο. Τϊρα μποροφμε να ζχουμε τεχνθτό φωτιςμό ανά 

πάςα ςτιγμι που επθρεάηει άμεςα τουσ κφκλουσ του φπνου μασ. 

 

F3. Σι μποροφμε να κάνουμε για να αποτρζψουμε τθ φωτορφπανςθ; 

Αφοφ ζχουμε εντοπίςει τισ κφριεσ πθγζσ φωτορφπανςθσ, μποροφμε να ςκεφτοφμε 

ενζργειεσ για να τισ μειϊςουμε. Μερικά παραδείγματα είναι τα ακόλουκα: 
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• Εφοδιαςμόσ των παρακφρων, με περςίδεσ, κουρτίνεσ ι άλλα ςκίαςτρα. Αυτά 

μποροφν να βοθκιςουν τθν ποςότθτα του εξωτερικοφ φωτόσ που ειςζρχεται 

ςτα ςπίτια μασ. 

• Χρονοδιακόπτεσ για να αποτρζψετε τα φϊτα εςωτερικϊν χϊρων να 

ανάβουν όταν δεν χρειάηεται ι χρονοδιακόπτθ που ςβινει τα φϊτα ςε μια 

ςυγκεκριμζνθ ϊρα. 

• Ενεργοποιθμζνα φϊτα κίνθςθσ ι αιςκθτιρεσ κίνθςθσ που κα ανάβουν μόνο 

όταν χρειάηεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΑΔΙΕΝΕΓΗ ΥΡΑΝΣΗ   
G. Ραδιενεργι Ρφπανςθ 

αδιενεργι ρφπανςθ είναι θ εναπόκεςθ ι θ παρουςία ραδιενεργϊν ουςιϊν ςε 

επιφάνειεσ ι μζςα ςε ςτερεά, υγρά ι αζρια, όπου θ παρουςία τουσ είναι ακοφςια ι 

ανεπικφμθτθ. Η αδιενεργι φπανςθ κα μποροφςε να είναι θ φυςικι ρφπανςθ των 

ηωντανϊν οργανιςμϊν και του περιβάλλοντοσ τουσ, ωσ αποτζλεςμα τθσ 

απελευκζρωςθσ ραδιενεργϊν ουςιϊν ςτο περιβάλλον, κατά τθ διάρκεια πυρθνικϊν 

εκριξεων, δοκιμϊν πυρθνικϊν όπλων ι παραγωγισ πυρθνικϊν όπλων. Το υλικό 

που χρθςιμοποιείται ςτθν πυρθνικι ιατρικι με ακατάλλθλο χειριςμό είναι επίςθσ 

ζνασ πικανόσ ραδιενεργόσ ρφποσ. Ακόμθ και οι ιατρικζσ ακτινογραφίεσ αποτελοφν 

τεχνικι πθγι αδιενεργισ φπανςθσ, κακϊσ οριςμζνεσ ακτίνεσ Χ διαςκορπίηονται 

ςτο περιβάλλον, μετά τθ λιψθ τθσ ακτινογραφίασ. 

Γενικά, θ αδιενεργι φπανςθ αναφζρεται ςτθν απελευκζρωςθ ιονίηουςασ 

ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον με τθ μορφι ακτινοβολίασ υψθλισ ενζργειασ, 

επιβλαβοφσ για τουσ ηωντανοφσ οργανιςμοφσ. 

Οι ςυνζπειεσ τθσ ραδιενεργισ ρφπανςθσ μπορεί να ποικίλλουν και εξαρτϊνται από 

τθν πθγι τθσ ραδιενεργισ ρφπανςθσ, τθν ποςότθτα τθσ ζκκεςθσ και τθ διάρκεια τθσ 

ζκκεςθσ. Η μεγαλφτερθ από τθν κανονικι ζκκεςθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα 

μπορεί να αυξιςει τον κίνδυνο όλων των ειδϊν καρκίνου. 
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G1. Σι προκαλεί τθ Ραδιενεργι Ρφπανςθ; 

Η ραδιενεργι ρφπανςθ τθσ επιφάνειασ του νεροφ, των υδάτινων πθγϊν και του 

εναζριου χϊρου είναι αποτζλεςμα ραδιενεργϊν εκπομπϊν από πυρθνικι πθγι, 

από τθν οποία εκπζμπονται ςωματίδια βιτα, ακτίνεσ γάμμα και ραδιενεργζσ 

ουςίεσ. 

Ρθγζσ ρφπανςθσ κα μποροφςαν να είναι ανκρωπογενείσ πθγζσ ραδιενζργειασ όπωσ 

ρφπανςθ κατά τθν εξόρυξθ και τθ διφλιςθ πλουτωνίου ι κορίου, τθν παραςκευι 

ραδιενεργϊν ιςοτόπων και τθν απόκεςθ πυρθνικϊν αποβλιτων. 

Μποροφμε να ταξινομιςουμε τισ κφριεσ πθγζσ που οδθγοφν ςε φπανςθ από 

ακτινοβολία ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ: 

• Εργοςτάςια πυρθνικισ ενζργειασ 

• Ρυρθνικά όπλα 

• Απόκεςθ αδιενεργϊν Αποβλιτων 

• Εξόρυξθ ουρανίου 
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Θα εςτιάςουμε λίγο ςτα ραδιενεργά απόβλθτα, γιατί κφρια πθγι ρφπανςθσ ςτισ 

μεγάλεσ πόλεισ είναι τα νοςοκομεία και άλλα ιατρικά εργαςτιρια που 

χρθςιμοποιοφν ραδιοϊςότοπα για ιατρικοφσ ςκοποφσ. Τα αποτελζςματά τουσ όχι 

μόνο είναι δφςκολο να προβλεφκοφν, αλλά μπορεί να μθν είναι εφκολα διακριτά 

κακϊσ θ ραδιενζργεια μπορεί να μολφνει τον αζρα, το νερό και το ζδαφοσ. 

Επιπλζον, ο εντοπιςμόσ τθσ κζςθσ οριςμζνων πυρθνικϊν αποβλιτων δεν είναι 

εφκολοσ. Το κφριο ηιτθμα είναι ότι τα απόβλθτα ακτινοβολίασ δεν μποροφν να 

υποςτοφν υποβάκμιςθ ι χθμικι ι βιολογικι επεξεργαςία. Οι μόνεσ επιλογζσ είναι 

είτε να περιορίςετε τα απόβλθτα, να τα αποκθκεφςετε ςε ερμθτικά ςφραγιςμζνα 

δοχεία, κωρακιςμζνα με υλικό αδιαπζραςτο από τθν ακτινοβολία όπωσ το Pb ι να 

τα αδρανοποιιςετε. 

 

G2. Πϊσ θ ραδιενεργι ρφπανςθ επθρεάηει τθν ανκρϊπινθ ηωι 

Η αδιενεργι φπανςθ επθρεάηει άμεςα τθν ανκρϊπινθ ηωι, τα φυτά και τα ηϊα 

γιατί ςχθματίηει ιόντα όταν αντιδρά με βιολογικά μόρια. Η ραδιενζργεια μπορεί να 

βλάψει το DNA. Αυτι θ βλάβθ μπορεί να οδθγιςει ςε καρκίνουσ, γενετικζσ 

ανωμαλίεσ και ακόμθ και κάνατο. 

Το μζγεκοσ τθσ ταλαιπωρίασ που προκαλείται από ζνα ραδιενεργό ιςότοπο 

εξαρτάται από:  

a) Το φυςικό χρόνο θμιηωισ του, δθλαδι το χρόνο που χάνει το μιςό τθσ δράςθσ 

του. 

b) Ρόςο γριγορα απορροφάται. 

c) Από τον οργανιςμό και πϊσ λειτουργεί αυτόσ. 

Η κατάςταςθ είναι πιο περίπλοκθ ςτουσ ανκρϊπουσ και ςε άλλουσ πολυκφτταρουσ 

οργανιςμοφσ. 

Οι πιο ευαίςκθτεσ περιοχζσ του ανκρϊπινου ςϊματοσ φαίνεται να είναι εκείνεσ που 

ζχουν πολλά ενεργά διαιροφμενα κφτταρα, όπωσ το δζρμα, το ζντερο και οι ιςτοί 

που αναπτφςςουν κφτταρα του αίματοσ (ςπλινασ, μυελόσ των οςτϊν, λεμφικά 

όργανα κλπ.). 
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Οριςμζνοι επιςτιμονεσ πιςτεφουν ότι υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ δόςθ (δόςθ 

κατωφλίου) για τθ βλάβθ από ακτινοβολία, επειδι τα βιολογικά ςυςτιματα 

επιδιόρκωςθσ, που υπάρχουν ςε όλα τα κφτταρα, μποροφν να διορκϊςουν τθ 

βιολογικι βλάβθ που προκαλείται από εξαιρετικά χαμθλζσ δόςεισ ακτινοβολίασ, 

ϊςτε να μθν είναι επιβλαβι. 

Τα ηϊα επθρεάηονται ςε διαφορετικά επίπεδα. Οι οργανιςμοί υψθλότερου 

επιπζδου επθρεάηονται περιςςότερο από τα ζντομα και τισ μφγεσ. Τα ψάρια 

επθρεάηονται επίςθσ. Τα κελφφθ όλων των καλάςςιων οργανιςμϊν με κζλυφοσ και 

οι ιςτοί των ψαριϊν είναι μολυςμζνα με ακτινοβολία, μζςω αυτϊν μολφνονται και 

οι άνκρωποι. 

Τα φυτά είναι επίςθσ εκτεκειμζνα ςε ακτινοβολία και θ ηθμιά γίνεται κυρίωσ λόγω 

των αυξθμζνων υπεριωδϊν ακτινοβολιϊν. Διαφορετικά φυτά επθρεάηονται με 

διαφορετικό τρόπο. Πταν θ ακτινοβολία χτυπά τα χρωμοςϊματα, θ αναπαραγωγι 

παρεμποδίηεται. Ζχει ωσ αποτζλεςμα αλλοιωμζνα ςχιματα, μεγζκθ και υγεία ςτα 

φυτά. Πταν τρϊμε αυτά τα φυτά, προςλαμβάνουμε νουκλεΐδια. 

Συμπεραςματικά, μποροφμε να ποφμε ότι θ αδιενεργι φπανςθ είναι ζνα 

ςθμαντικό πρόβλθμα που κα μποροφςε να γίνει πολφ χειρότερο εάν δεν 

χρθςιμοποιείται εξαιρετικι επαγρφπνθςθ ςτο χειριςμό και τθ χριςθ ραδιενεργϊν 

υλικϊν και ςτο ςχεδιαςμό και τθ λειτουργία πυρθνικϊν ςτακμϊν 

θλεκτροπαραγωγισ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
A. Ειςαγωγι 

 Σφμφωνα με τον οριςμό των Ηνωμζνων 

Εκνϊν, «Η Κλιματικι Αλλαγι αναφζρεται ςε 

οποιεςδιποτε μακροπρόκεςμεσ αλλαγζσ ςτισ 

κερμοκραςίεσ και τα καιρικά πρότυπα. Αυτζσ 

οι αλλαγζσ μπορεί να είναι φυςικζσ, αλλά 

τουσ δφο τελευταίουσ αιϊνεσ, οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ιταν θ κφρια αιτία 

μοχλόσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ, κυρίωσ λόγω τθσ καφςθσ ορυκτϊν καυςίμων (όπωσ 

άνκρακασ, πετρζλαιο και φυςικό αζριο) που παράγει αζρια που παγιδεφουν τθ 

κερμότθτα».. 

Οι υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ με τθν πάροδο του χρόνου αλλάηουν τα καιρικά 

πρότυπα και διαταράςςουν τθ ςυνικθ ιςορροπία τθσ φφςθσ. Αυτό εγκυμονεί 

κινδφνουσ για τα ανκρϊπινα όντα και όλεσ τισ άλλεσ μορφζσ ηωισ ςτθ γθ. 

Σχεδόν όλεσ οι χερςαίεσ περιοχζσ βλζπουν περιςςότερεσ ηεςτζσ μζρεσ και κφματα 

καφςωνα. Οι υψθλότερεσ 

κερμοκραςίεσ αυξάνουν τισ 

αςκζνειεσ που ςχετίηονται με 

τθ κερμότθτα και μπορεί να 

κάνουν πιο δφςκολθ τθν 

εργαςία και τθ μετακίνθςθ. Οι 

πυρκαγιζσ ξεκινοφν πιο εφκολα 

και εξαπλϊνονται πιο γριγορα όταν οι ςυνκικεσ είναι πιο ηεςτζσ. 

Οι αλλαγζσ ςτθ κερμοκραςία 

προκαλοφν αλλαγζσ ςτισ 

βροχοπτϊςεισ. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα πιο ζντονεσ και 

ςυχνζσ καταιγίδεσ. Ρροκαλοφν 

πλθμμφρεσ και κατολιςκιςεισ, 

καταςτρζφοντασ ςπίτια και 
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κοινότθτεσ και κοςτίηουν διςεκατομμφρια ευρϊ. Το νερό γίνεται όλο και πιο ςπάνιο 

ςε περιςςότερεσ περιοχζσ. Η ξθραςία μπορεί να προκαλζςει καταςτροφικζσ 

καταιγίδεσ άμμου και ςκόνθσ που μποροφν να μετακινιςουν διςεκατομμφρια 

τόνουσ άμμου ςε όλεσ τισ θπείρουσ. Οι ςυνζπειεσ επεκτείνονται, μειϊνοντασ τθ 

καλλιεργιςιμθ επιφάνεια για τθν καλλιζργεια τροφίμων, ενϊ πολλοί άνκρωποι 

αντιμετωπίηουν τον κίνδυνο να μθν ζχουν αρκετό νερό ςε τακτικι βάςθ, με το 

φαινόμενο τθσ λειψυδρίασ να επεκτείνεται πολφ γριγορα. 

 

B. υνζπειεσ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ 

Η κλιματικι αλλαγι επθρεάηει όλεσ τισ περιοχζσ, ςε όλο τον κόςμο. Οι πολικζσ 

περιοχζσ οι πάγοι λιϊνουν και θ ςτάκμθ τθσ κάλαςςασ ανεβαίνει. Σε οριςμζνεσ 

περιοχζσ τα ακραία καιρικά φαινόμενα και οι βροχοπτϊςεισ γίνονται όλο και 

ςυχνότερα, ενϊ άλλεσ αντιμετωπίηουν πιο ακραία κφματα καφςωνα και ξθραςίεσ. 

Τζτοιεσ επιπτϊςεισ αναμζνεται να εντακοφν τισ επόμενεσ δεκαετίεσ. 

Πταν το καλαςςινό νερό γίνεται κερμότερο, τα ςτρϊματα πάγου και οι παγετϊνεσ 

ςτισ πολικζσ περιοχζσ λιϊνουν, προκαλϊντασ άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ, με 

αποτζλεςμα πλθμμφρεσ και διαβρϊςεισ των παράκτιων και χαμθλϊν περιοχϊν. 

Οι ζντονεσ βροχοπτϊςεισ και άλλα ακραία φαινόμενα γίνονται όλο και πιο ςυχνά. 

Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε πλθμμφρεσ και μείωςθ τθσ ποιότθτασ του νεροφ, αλλά 

και μείωςθ τθσ διακεςιμότθτασ των υδάτινων πόρων. 

Οι ςυνζπειεσ για τθν Ευρϊπθ κα μποροφςαν να είναι: 

 Για τθ Νότια και τθν Κεντρικι Ευρϊπθ παρατθροφνται ςυχνότερα κφματα 

καφςωνα, δαςικζσ πυρκαγιζσ και ξθραςίεσ. 

 Οι μεςογειακζσ περιοχζσ, γίνονται πιο ξθρζσ, κακιςτϊντασ τισ ακόμθ πιο 

ευάλωτεσ ςτθν ξθραςία και τισ πυρκαγιζσ. 

 Επειδι θ Βόρεια Ευρϊπθ γίνεται πιο υγρι και οι άνεμοι περιςςότερο 

κυελλϊδεισ, οι πλθμμφρεσ κα μποροφςαν να γίνουν ςυνθκιςμζνο 

φαινόμενο. 
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 Οι αναπτυςςόμενεσ περιοχζσ κα πλθγοφν ακόμθ περιςςότερο. Οι άνκρωποι 

που ηουν εκεί ςυχνά εξαρτϊνται ςε μεγάλο βακμό από το φυςικό τουσ 

περιβάλλον και ζχουν τουσ λιγότερουσ πόρουσ για να αντιμετωπίςουν το 

μεταβαλλόμενο κλίμα. 

 Οι αςτικζσ περιοχζσ όπου ηουν τϊρα 4 ςτουσ 5 Ευρωπαίοι, ςυχνά δεν είναι 

κατάλλθλα εξοπλιςμζνεσ για προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι. 

 

 

 

C. Κίνδυνοι για τθν ανκρϊπινθ υγεία και τθν ηωι ςτθν άγρια φφςθ 

Οι κλιματικζσ αλλαγζσ ζχουν αντίκτυπο ςτθν ανκρϊπινθ υγεία και ςτθν άγρια ηωι. 

Υπάρχει αφξθςθ ςτον αρικμό των ανκρϊπινων κανάτων που ςχετίηονται με τθ ηζςτθ 

ςε οριςμζνεσ περιοχζσ και μείωςθ των κανάτων που ςχετίηονται με το κρφο ςε 

άλλεσ. Οριςμζνεσ αςκζνειεσ κα εξαπλωκοφν όπωσ θ ελονοςία που μεταδίδεται από 

τα κουνοφπια. 
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Επίςθσ, πολλά χερςαία είδθ και είδθ που αναπτφςςονται ςε υδάτινο περιβάλλον 

γλυκοφ ι καλάςςιου νεροφ ζχουν ιδθ μετακινθκεί ςε νζεσ τοποκεςίεσ και οριςμζνα 

είδθ φυτϊν και ηϊων κα διατρζχουν αυξθμζνο κίνδυνο εξαφάνιςθσ, εάν θ 

παγκόςμια κερμοκραςία ςυνεχίςει να αυξάνεται ανεξζλεγκτα. 

 Τα οικοςυςτιματα κα ςυνεχίςουν να 

αλλάηουν. Μερικά είδθ κα μετακινθκοφν πιο 

βόρεια και κάποια άλλα όπωσ οι πολικζσ 

αρκοφδεσ δεν κα μπορζςουν να 

προςαρμοςτοφν και πικανόν να εξαφανιςτοφν. 

 

Οι υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ κάνουν τθν εποχι τθσ διαςποράσ τθσ γφρθσ να είναι 

μεγαλφτερθ, με αποτζλεςμα να χειροτερεφει θ ποιότθτα του αζρα, που και τα δφο 

μποροφν να οδθγιςουν ςε περιςςότερεσ αλλεργικζσ κρίςεισ ι κρίςεισ άςκματοσ. Το 

όηον ςτθν επιφάνεια του εδάφουσ, το οποίο αυξάνεται όταν οι κερμοκραςίεσ 

γίνονται υψθλότερεσ. Αυτό μπορεί επίςθσ να προκαλζςει βιχα, ςφίξιμο ςτο ςτικοσ 

ι πόνο, να μειϊςει τθ λειτουργία των πνευμόνων και να επιδεινϊςει το άςκμα και 

άλλεσ χρόνιεσ πνευμονικζσ πακιςεισ.  

Οι θλικιωμζνοι, οι ζγκυεσ γυναίκεσ και τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα ςτθν 

υπερβολικι ηζςτθ. 

Τα κφματα καφςωνα, οι φυςικζσ καταςτροφζσ και θ διαταραχι τθσ ηωισ που 

προκαλοφν, μποροφν επίςθσ να επιδεινϊςουν τθν ψυχικι υγεία. 

Ρϊσ να προςτατευτείτε: 

- Μείνετε ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ όταν θ ποςότθτα τθσ γφρθσ ςτον αζρα είναι υψθλι 

ι θ ποιότθτα του αζρα είναι κακι. 

- Κατά τθ διάρκεια του καφςωνα, περιορίςτε τισ εξωτερικζσ ςασ δραςτθριότθτεσ και 

προγραμματίςτε τισ νωρίσ το πρωί ι αργά μζςα ςτθν θμζρα. 

- Μείνετε ενυδατωμζνοι. 

- Χρθςιμοποιιςτε εντομοαπωκθτικό. 
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- Κατανοιςτε πϊσ οι κλιματικζσ επιπτϊςεισ μποροφν να επθρεάςουν τα παιδιά ςασ 

και λάβετε προφυλάξεισ για αυτά. 

- Αποφφγετε τισ υπαίκριεσ αςκιςεισ και αντικαταςτιςτε τισ με δραςτθριότθτεσ ςε 

εςωτερικοφσ χϊρουσ. 

- Επιλζξτε ςκιερζσ διαδρομζσ. 

- Φοράτε φαρδιά, ανοιχτόχρωμα ροφχα. 

- Εφοδιάηεται τον οργανιςμό ςασ με αλμυρά ι δροςερά ςνακ. 

 

D. Αιτίεσ και Επιπτϊςεισ τθσ Κλιματικισ Αλλαγισ 

Οι επιπτϊςεισ των κλιματικϊν αλλαγϊν περιλαμβάνουν όχι μόνο τθν αφξθςθ τθσ 

μζςθσ κερμοκραςίασ, αλλά και ακραία καιρικά φαινόμενα, μετατόπιςθ πλθκυςμοφ 

και ειδϊν άγριασ ηωισ, άνοδο τθσ ςτάκμθσ του καλάςςιου νεροφ και ζνα ευρφ 

φάςμα άλλων επιπτϊςεων που αναδφονται κακϊσ οι άνκρωποι ςυνεχίηουν να 

προςκζτουν αζρια κερμοκθπίου που παγιδεφουν κερμότθτα ςτθν ατμόςφαιρα. 

Οι επιςτιμονεσ ζχουν ιδθ τεκμθριϊςει αυτζσ τισ επιπτϊςεισ τθσ κλιματικισ 

αλλαγισ: 

 Οι πάγοι λιϊνουν παγκοςμίωσ, ειδικά ςτουσ πόλουσ τθσ γθσ. 

 Το λιϊςιμο των πάγων ςυμβάλλει ςτθν άνοδο τθσ ςτάκμθσ τθσ κάλαςςασ. 

Υπολογίηεται αφξθςθ μεταξφ 26 και 82 cm μζχρι το τζλοσ του αιϊνα. 

 Η άνοδοσ τθσ κερμοκραςίασ επθρεάηει τθν άγρια ηωι και τουσ οικοτόπουσ 

και πολλά είδθ βρίςκονται ςε ζντονθ κινθτικότθτα. Οριςμζνεσ πεταλοφδεσ, 

αλεποφδεσ και αλπικά όντα ζχουν μεταναςτεφςει βορειότερα ι ςε 

υψθλότερεσ και ψυχρότερεσ περιοχζσ. 

 Οι βροχοπτϊςεισ (βροχι και χιόνι) ζχουν αυξθκεί ςε όλο τον κόςμο, κατά 

μζςο όρο. 

  Μερικά είδθ, όπωσ τα κουνοφπια, 

τα τςιμποφρια, οι μζδουςεσ και τα 
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παράςιτα ςτισ καλλιζργειεσ αυξάνονται.  

 Οι αυξανόμενοι πλθκυςμοί ςκακαριϊν που τρζφονται με ζλατα και πεφκα, 

για παράδειγμα, ζχουν καταςτρζψει πολφ μεγάλα, δαςικά ςτρζμματα ςε όλο 

τον κόςμο. 

 Οι τυφϊνεσ και άλλεσ καταιγίδεσ γίνονται πιο δυνατοί. 

 Λιγότερο γλυκό νερό κα είναι διακζςιμο. 

 Μεγαλφτερεσ και πιο ζντονεσ περίοδοι αλλεργίασ κα εμφανιςτοφν. 

 Τα τρόφιμα γίνονται λιγότερο κρεπτικά και κοςτίηουν περιςςότερο. 

 Ριο ςυχνοί, ζντονοι μεγαλφτερθσ διάρκειασ καφςωνεσ κα παρατθροφνται. 

 Ρυρκαγιζσ που προκαλοφν ηθμιζσ ςτα τοπία και ςτθν Υγεία μασ. 

  Οι τυφϊνεσ γίνονται πιο πικανοί και 

πιο επικίνδυνοι. 

 Οι αςκζνειεσ εξαπλϊνονται πιο 

εφκολα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΑΥΞΗΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΡΟΙΗΣΗΣ   
Σρόποι αφξθςθσ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για τθν προςταςία 

του περιβάλλοντοσ 

Συμβουλζσ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο. 

 

Σε ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ και αςτικζσ περιοχζσ, θ χριςθ ζντυπων ενθμζρωςθσ, 

εκπομπϊν, διαδικτφου και μζςων ενθμζρωςθσ μπορεί να είναι αποτελεςματικοί 

τρόποι για τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ για τθν προςταςία του 

περιβάλλοντοσ. 

1) Τα κζντρα πλθροφόρθςθσ μποροφν να είναι χριςιμα εργαλεία για τθν 

εκπαίδευςθ του κοινοφ ςχετικά με τισ περιβαλλοντικζσ ανθςυχίεσ τουσ. 

Μπορείτε να οργανϊςετε κζντρα πλθροφόρθςθσ ι τθλεφωνικά κζντρα 

ενθμζρωςθσ ςτθν πόλθ ςασ, ςτα οποία εκελοντζσ κα παρζχουν χριςιμεσ 

πλθροφορίεσ ςτουσ ντόπιουσ για δραςτθριότθτεσ, πρωτοβουλίεσ, εκδθλϊςεισ 

που διοργανϊνονται από ΕΣΑΣ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, με ςτόχο 

να αυξιςουν τθν ευαιςκθτοποίθςι τουσ ςε περιβαλλοντικά κζματα και να τουσ 

προτρζψουν να ενωκοφν μαηί ςασ, ςε εκελοντικζσ δράςεισ. 

 

2) Μεςα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΣΤΩΗ. Πλοι γνωρίηουμε ότι τα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ ζχουν δφναμθ. Αυτζσ οι πλατφόρμεσ μποροφν να λειτουργιςουν ωσ 

εργαλεία για να ςασ βοθκιςουν να εκπαιδεφςετε και να αυξιςετε τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των ανκρϊπων. Θα εκπλαγείτε με το πόςθ επιρροι κα 

μποροφςε να ζχει αυτό το είδοσ «προςζγγιςθσ του κοινοφ».. 

Δοκιμάςτε να χρθςιμοποιιςετε τθν online παρουςία ςασ, με ακριβείσ 

πλθροφορίεσ ι αναηθτιςτε λογαριαςμοφσ ςτα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ που 

προωκοφν τθ βιϊςιμθ ηωι και ςυηθτοφν περιβαλλοντικά κζματα. 

 

3) Επικοινωνιςτε με αιρετοφσ αξιωματοφχουσ. Ζχουν περιςςότερθ εξουςία από 

οποιονδιποτε άλλον. Ρροτείνουν και υπογράφουν πρωτοβουλίεσ που γίνονται 
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νόμοι. Επικοινωνϊντασ μαηί τουσ μπορείτε να κάνετε ό,τι καλφτερο μπορείτε για 

να αυξιςετε τθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ ςχετικά με περιβαλλοντικά ηθτιματα, 

γιατί μπορεί να ζχουν μια λφςθ. Θα είναι χριςιμο να μάκετε για το παρελκόν 

τουσ και τι ζχουν κάνει για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, πριν τουσ 

ψθφίςετε ι όχι πριν από τισ επόμενεσ εκλογζσ. 

 

4) Προτείνετε βιβλία, ταινίεσ και ντοκιμαντζρ. Ρροςπακιςτε να προτείνετε 

βιβλία, ταινίεσ και ντοκιμαντζρ ςτο κοινό που το βοθκοφν να αποκτιςει 

ςυγκεκριμζνεσ γνϊςεισ και πλθροφορίεσ για τθ βιωςιμότθτα του περιβάλλοντοσ 

και πϊσ το μολυςμζνο περιβάλλον επθρεάηει τουσ ανκρϊπουσ και άλλουσ 

ηωντανοφσ οργανιςμοφσ ςτθ γθ. 

 

5) Προςεγγίςτε άτομα που γράφουν άρκρα και δθμιουργοφν ταινίεσ και 

βίντεο. Για να προςεγγίςετε περιςςότερουσ ανκρϊπουσ, προςπακιςτε να 

χρθςιμοποιιςετε τθ γλϊςςα που καταλαβαίνουν. Αποφφγετε τα τςιτάτα χωρίσ 

καμία εξιγθςθ. Δεν μπορείτε να περιμζνετε να ςασ ακοφςουν όλοι και να 

καταλάβουν τι γράφετε, αν το μινυμα δεν είναι πολφ απλό και ξεκάκαρο. 

Ρροςπακιςτε να είςτε δθμιουργικοί, βγάηοντασ περιεχόμενο για να αυξιςετε 

τθν ευαιςκθτοποίθςθ ςε περιβαλλοντικά κζματα. Ρροςπακιςτε να δϊςετε ιδζεσ 

ςτο κοινό για το πϊσ μποροφν να κάνουν τθ διαφορά με τισ πράξεισ και τθ 

νοοτροπία τουσ. Επιλζξτε κζματα που οι περιςςότεροι από αυτοφσ πρζπει να 

γνωρίηουν, χρθςιμοποιιςτε διαδικτυακζσ πλατφόρμεσ για να τα 

δθμοςιοποιιςετε και κα ζχετε μεγάλο αρικμό ατόμων που κα ενθμερωκοφν. 

Είναι ζνασ αςφαλισ τρόποσ να αφιςετε το κοινό να δει όλα όςα ζχετε 

αποφαςίςει να προωκιςετε. 

Η επόμενθ ενζργεια για τθν αφξθςθ τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ ςχετικά με τθν 

Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ είναι θ μετάβαςθ από τα «λόγια» ςτισ «πράξεισ». 

Ρολλοί από εμάσ αναγνωρίηουμε κεωρθτικά τθ ςθμαςία τθσ Ρροςταςίασ του 

Ρεριβάλλοντοσ, αλλά μόνο λίγοι από εμάσ καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για να 

το υποςτθρίξουν. Πλοι πρζπει να αρχίςουμε να ηοφμε ςφμφωνα με τισ 
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πεποικιςεισ μασ ςιμερα και να αρχίςουμε να κακιερϊνουμε φιλικζσ προσ το 

περιβάλλον ςυνικειεσ ςτο ςπίτι, ςτθ δουλειά και ςτουσ ανκρϊπουσ γφρω μασ. 

 

Μερικοί πολφ εφκολοι τρόποι βελτίωςθσ τθσ ποιότθτασ του περιβάλλοντοσ 

διαβίωςθσ είναι οι παρακάτω: 

 

1) Φφτεψε ζνα δζντρο 

Ή, φυτζψτε πολλά δζντρα. Βρείτε μια περιοχι ςτθ γειτονιά ςασ που κα ιταν 

ιδανικι για κάποια ψθλά, ξυλϊδθ φυτά ι που αυτι τθ ςτιγμι παρατθρείται 

διάβρωςθ του εδάφουσ. Η φφτευςθ νζων δζντρων είναι ζνασ πολφ καλόσ τρόποσ 

για να αφιςετε τθ φφςθ να κυριαρχιςει ξανά και να κάνετε μια ομάδα γειτόνων 

να ςυνεργαςτεί. 

 

2) υμμετοχι ςτο Πάρκο 

Το τοπικό ςασ πάρκο ι θ παιδικι χαρά είναι ζνασ φυςικόσ χϊροσ ςυγκζντρωςθσ. 

Αυτοί οι χϊροι πραςίνου προςελκφουν παιδιά, κατοικίδια και οικογζνειεσ και 

είναι το τζλειο μζροσ για να ςυναντιςετε τουσ φίλουσ ςασ και να κάνετε παρζα. 

Βοθκιςτε το τοπικό ςασ πάρκο να ςυνεχίςει να είναι ζνα διαςκεδαςτικό και 

χαλαρωτικό μζροσ μαηεφοντασ απορρίμματα και ςυλλζγοντασ τα απορρίμματα 

κατοικίδιων ηϊων, ακόμα κι αν δεν είναι δικά ςασ. 

 

3) Μαηζψτε τα απορρίμματα 

Ψάξτε για ςκουπίδια και πζρα από το πάρκο. Ενϊ κυκλοφορείτε για βόλτα ι 

δουλειά ςτθν γειτονιά ςασ, να ζχετε μαηί ςασ μια μικρι ςακοφλα ςκουπιδιϊν για 

να μαηεφετε τα απορρίμματα. Τα ςκουπίδια που δεν προορίηονται για 

ανακφκλωςθ ι ςε χϊρο υγειονομικισ ταφισ ςυχνά καταλιγουν ςε ρυάκι, λίμνθ ι 

κάλαςςα, γεγονόσ που μπορεί να βλάψει τθν υδρόβια ηωι. 
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4) υμμετζχετε ςτθν Ομάδα Προςταςίασ του υδάτινου ςτοιχείου «Ομάδα 

Προςταςίασ του Νεροφ» 

Ανεξάρτθτα από το πόςο κοντά ι μακριά βρίςκεςτε από το πλθςιζςτερο ρζμα, 

ποτάμι, λίμνθ ι κάλαςςα, οι πράξεισ ςασ επθρεάηουν τθν ποιότθτά του. Τα 

πάντα ςτθ Γθ ςτθρίηονται ςε μια υδάτινθ περιοχι - τθν περιοχι τθσ γθσ γφρω από 

ζνα ςϊμα νεροφ και επθρεάηουν τθν ποιότθτά τθσ. Μάκετε ποια υδάτινθ 

περιοχι βρίςκεται κοντά ςασ και ανακαλφψτε εάν υπάρχει μια «Ομάδα 

Ρροςταςίασ του Νεροφ» που ςχετίηεται με αυτιν. Αυτζσ οι ομάδεσ δράςεισ 

διοργανϊνουν ςυχνά εκδρομζσ και εκπαιδευτικζσ εκδθλϊςεισ που ςασ 

διδάςκουν πϊσ να φροντίηετε τθν περιοχι από το ςπίτι ςασ. 

 

5) Ενκαρρφνετε τθν Ανακφκλωςθ 

Ζνασ από τουσ ευκολότερουσ τρόπουσ βελτίωςθσ του περιβάλλοντοσ είναι θ 

ανακφκλωςθ. Μια κοινότθτα που παράγει λιγότερα ςκουπίδια χρθςιμοποιϊντασ 

υπάρχοντα αντικείμενα για τθ δθμιουργία νζων προϊόντων είναι εξαιρετικι. Τθν 

επόμενθ φορά που κα μεταφζρετε τα ςκουπίδια και τα ανακυκλϊςιμα υλικά ςτο 

κατάλλθλο ςθμείο, ςυνομιλιςτε με τον γείτονά ςασ για να κάνει το ίδιο. Για να 

ενκαρρφνετε άλλουσ που μπορεί να είναι λιγότερο προετοιμαςμζνοι, μοιράςτε 

ςακοφλεσ ανακφκλωςθσ ι βοθκιςτε τουσ να αντικαταςτιςουν τουσ ςπαςμζνουσ 

κάδουσ. Ρθγαίνετε ακόμθ πιο μακριά και προςφζρετε εκελοντικά τθν εμπειρία 

ςασ. 

 

Χρθςιμοποιιςτε τισ παραπάνω περιγραφόμενεσ ςυμβουλζσ για να μάκετε 

περιςςότερα για τθν Κλιματικι Αλλαγι. Είναι απαραίτθτο για τουσ ανκρϊπουσ που 

νοιάηονται για τον πλανιτθ να ευαιςκθτοποιιςουν ςχετικά με τθν Κλιματικι 

Αλλαγι και τθν Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ. 

Αν κζλουμε να προςτατεφςουμε τθ Γθ, χρειαηόμαςτε τθ ςυμμετοχι όλων. Διαδόςτε 

αυτζσ τισ ιδζεσ και βοθκιςτε, μιλιςετε και εκπαιδεφςετε τουσ άλλουσ. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΕΣ 
φνδεςμοι, Βιβλιογραφία και Άρκρα, για να λάβετε πολφ χριςιμεσ πλθροφορίεσ. 

 

Βιβλιογραφία και Άρκρα 

 Britannica – Light Pollution  

 Climate and Energy Programme 

 Food and Agricultural Organization (FAO) 

 Harvard T.H.CHAN. School of Public Health 

 How Can Pollution be Stopped 

 How to Stop Plastics 

 Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem 

Services (IPBES) 

 International Dark Sky Association 

 Light Pollution: The Overuse and Misuse of Artificial Light at Night 

 National Geographic Society 

 National Toxicology Programme (NTP) 

 Traffic – Related Air Pollution (TRAP) 

 US Environmental Protection Agency (EPA) 

 Water Pollution Prevention 

 Water Pollution: Everything You Need to Know 

 Wikipedia – Air Pollution  

 World Health Organization (WHO) 

 WWF Water Pollution 

 

Links 

 https://www.britannica.com 

 https://environmentalpollutioncenters.org 

 https://www.nationalgeographic.org 

 https://sciencedirect.com 

 https://www.conserve-energy-future.com 

https://www.britannica.com/
https://environmentalpollutioncenters.org/
https://www.nationalgeographic.org/
https://sciencedirect.com/
https://www.conserve-energy-future.com/
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 https://onlinelibrary.willey.com 

 https://wwf.panda.org 

 https://www.fao.org 

 

 

  

https://onlinelibrary.willey.com/
https://wwf.panda.org/
https://www.fao.org/
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