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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Κάθε σύγχρονος άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος της γης και 

να  βρίσκεται, παρατηρεί με αγωνία και αντιλαμβάνεται 

καθημερινά, ότι στον πλανήτη Γη μεταβάλλονται συνεχώς οι 

εσωτερικές σχέσεις ισορροπίας. Μάλιστα οι μεταβολές αυτές 

τα τελευταία χρόνια παίρνουν επικίνδυνες διαστάσεις με 

δυσάρεστες και καταστρεπτικές συνέπειες.  

Συχνά γινόμαστε μάρτυρες ακραίων και επικύνδυνων καιρικών 

φαινομένων.Αυτές οι σοβαρές διαταραχές των σχέσεων 

ισορροπίας στο «οικοσύστημα γη» δυστυχώς συνδέονται με το 

μύθο της κυριαρχίας του ανθρώπου πάνω στη Γη και ξεκινούν 

κυρίως από τη βιομηχανική επανάσταση και συνεχίζονται 

μέχρι σήμερα με ταχύτατους και μη ελεγχόμενους ρυθμούς. 

 η εκτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου και οι 

κλιματικές αλλαγές,  

 η ρύπανση του εδάφους, του νερού και της ατμόσφαιρας,  

• η αραίωση της στοιβάδας του όζοντος στη στρατόσφαιρα  

• η όξινη βροχή,  

• η καταστροφή της βιοποικιλότητας,  

• η ελάττωση των φυσικών πόρων και  

• ο υπερπληθυσμός  

 

είναι τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα και οι 

καθοριστικές και αγωνιώδεις συνιστώσες, οι οποίες συνθέτουν 

αυτό που παγκοσμίως ονομάζεται «οικολογική κρίση». 

Είναι καθήκον λοιπόν όλων μας να ενημερώσουμε , να 

προβληματίσουμε και να ευαισθητοποιήσουμε  τους νέους της 

χώρας μας προκειμένου να αποκτήσουν  οικολογική συνείδηση. 

                                                                   Στυλιανίδης  Στυλιανός 

                                                                    Κουμπάρος  Δημήτριος  
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   ΑΙΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Με τον όρο «φύση» εννοούμε τον οργανικό και ανόργανο 

κόσμο που περιβάλλει τον άνθρωπο, τη βιόσφαιρα που έχει 

ανάγκη ο άνθρωπος για να επιζήσει. Στη φύση τίποτα δεν είναι 

τυχαίο, τα πάντα βρίσκονται σε σχέση άμεσης ή έμμεσης 

αναγκαιότητας. Η φύση λειτουργεί καθοριστικά και 

αποφασιστικά για κάθε τομέα της ανθρώπινης ζωής. Ο 

άνθρωπος είναι αναπόσπαστα δεμένος μαζί της, απ’ αυτήν 

αντλεί τις πρώτες ύλες για την τροφή, την ενδυμασία, την 

κατοικία και την υγεία του. Πέρα απ’ αυτό, η φύση στήριξε τη 

ζωή του ανθρώπου, με αποτέλεσμα ν’ αποτελέσει και αφετηρία 

στοχασμού.  

Λέγοντας καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος 

εννοούμε την εξάντληση των φυσικών πόρων, καθώς και τη 

ρύπανση της φύσης από τον άνθρωπο. Υπεύθυνος γι’ αυτή την 

καταστροφή είναι αποκλειστικά ο άνθρωπος, ο οποίος με τη 

στάση του και τις ενέργειές του προκάλεσε τη διατάραξη της 

οικολογικής ισορροπίας. 

       Στα περιβαλλοντικά προβλήματα συγκαταλέγονται 

η περιβαλλοντική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η τρύπα του 

όζοντος, η αποδάσωση, η ερημοποίηση, η εξαφάνιση 

βιολογικών ειδών, η όξινη βροχή . Τα οικολογικά προβλήματα 

άρχισαν να εμφανίζονται κυρίως μετά τη βιομηχανική 

επανάσταση, ενώ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά 

με τα αίτια και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. 

Επιστημονικά διερευνώνται από την οικολογία και 

την περιβαλλοντολογία, αλλά κατά τη δεκαετία του 1960 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
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αναδύθηκε το πολύπλευρο οικολογικό κοινωνικό κίνημα με 

στόχο την προσπάθεια για την επίλυση των οικολογικών 

προβλημάτων. Οι μηχανικοί περιβάλλοντος προσπαθούν να 

αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα οπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταλύτες 

αυτοκινήτου, συσκευές καθαρισμού αερίων.  

 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Ορισμένοι ρύποι όπως το διοξείδιο του 

άνθρακα, ενεργούν όπως τα πλαστικά 

καλύμματα ενός θερμοκηπίου επιτρέποντας 

την είσοδο των ηλιακών ακτίνων, αλλά 

εμποδίζοντας την έξοδο της θερμότητας. 

Αυτό το θερμικό φράγμα έχει ήδη αλλάξει το  

  κλίμα της Γης. 

 

Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας που 

προστατεύει τη Γη από τις υπεριώδεις ακτίνες 

υφίσταται μια αλλοίωση. Οι χλωροφθοριούχοι 

άνθρακες (όπως το φρέον) που απελευθερώνονται 

από τα αεροζόλ, τις κλιματιστικές συσκευές, τα 

ψυγεία κ.α. ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και 

μέσα από πολύπλοκες αντιδράσεις καταστρέφουν το όζον. 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CF%84%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE_%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D_%CE%B1%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B8%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B1
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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 

Δισεκατομμύρια τόνοι ρύπων εκπέμπονται 

κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα. Όλοι αυτοί οι 

ρύποι δεν χάνονται στον ουρανό, αλλά αφού 

προκαλέσουν ασφυξία στις πόλεις και 

επιδεινώσουν το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου, ξαναπέφτουν στη Γη με τη μορφή της όξινης 

βροχής. 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ 

Πλέον χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη η 

κατάσταση των θαλασσών. Η γεωργία με τα 

λιπάσματα, η βιομηχανία με τα απόβλητα και 

οι κατοικίες με τα λύματα, τα φυτοφάρμακα 

και τα ζιζανιοκτόνα έχουν μολύνει τα υπόγεια 

υδροφόρα κοιτάσματα, με αποτέλεσμα να έχει 

μειωθεί η ποσότητα του πόσιμου νερού και να 

καθίστανται οι θάλασσες λιγότερο κατάλληλες για την 

υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από την 

υπερεντατική αλιεία. 

      Η εντατική αλιεία σε συνδυασμό με τις καταστροφικές 

τεχνικές που χρησιμοποιούνται αφανίζει τόσο τα ψάρια όσο και 

το περιβάλλον τους. Κατά συνέπεια, ορισμένες κυβερνήσεις 

υποχρεώθηκαν να απαγορεύσουν την αλιεία για εμπορικούς 

σκοπούς σε κάποιες θαλάσσιες περιοχές. Μεγάλοι, υψηλής 

τεχνολογίας στόλοι κυριολεκτικά σαρώνουν οτιδήποτε βρεθεί 

στο δρόμο τους. Κάθε αλίευμα που είναι πολύ μικρό ή 

"άχρηστο" πετιέται πάλι στη θάλασσα πεθαμένο ή 

ετοιμοθάνατο. Ο όγκος των αλιευμάτων αυτών ξεπερνά 

τα είκοσι εκατομμύρια τόνους το χρόνο.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1_(%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B9%CE%B5%CE%AF%CE%B1
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ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

      Λέγεται πως ο όγκος των παραγόμενων στις 

ανθρώπινες κοινωνίες αποβλήτων θα μπορούσε 

να γεμίσει σήμερα 28 εκατομμύρια βαγόνια· ο 

αριθμός αυτός ολοένα και αυξάνεται. Τριακόσιες 

περιοχές στην Ευρώπη και την Αμερική, όπου 

απορρίπτονται τοξικά και πυρηνικά 

απόβλητα εμφανίζουν δείκτες υψηλής 

επικινδυνότητας. Στις περισσότερες χωματερές 

δεν τηρούνται ούτε οι στοιχειώδεις προδιαγραφές υγειονομικής 

ταφής. Τα απόβλητα επομένως συνιστούν έναν πολύ 

σημαντικό παράγοντα της περιβαλλοντικής ρύπανσης. 

 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

     Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται 

και ένα κομμάτι του  «πνεύμονα» της 

Γης, του παρθένου αμαζονιακού 

δάσους το οποίο παρέχει στην 

ατμόσφαιρα μεγάλες 

ποσότητες οξυγόνου ετησίως. Το 

πρόβλημα επιδεινώνεται από τις 

συνεχείς πυρκαγιές σε Ευρώπη και Αμερική. 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

      Ως βιοποικιλότητα ορίζεται η ποικιλία των βιολογικών 

ειδών στα γήινα οικοσυστήματα. Εξαιτίας των ανθρώπινων 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων, της αποδάσωσης, της 

ερημοποίησης κλπ, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ειδών 

απειλείται με εξαφάνιση. Μερικές εξαφανίσεις (σε αρκετά 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%AC%CF%83%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%91%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%AC&action=edit&redlink=1
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μικρότερους ρυθμούς) αποτελούν  φυσικό φαινόμενο, σύμφωνα 

με τη θεωρία της εξέλιξης. Το τελευταίο αντισταθμίζεται με 

την ειδογένεση. Γενικά, το ανθρωπογενές περιβάλλον έχει 

πολύ μικρότερη βιοποικιλότητα από το φυσικό. Για 

παράδειγμα, σε ένα χωράφι συνήθως καλλιεργείται ένα μόνο 

είδος φυτού, ενώ η ανάπτυξη άλλων ειδών θεωρείται 

ανεπιθύμητη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B5%CE%BE%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BE%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7
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ΑΙΤΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ 

 

1. Η βιομηχανική ανάπτυξη και η τεχνολογική πρόοδος 

αποτελούν τις βασικότερες αιτίες της καταστροφής. Η 

κατάσταση επιδεινώθηκε σε επικίνδυνο βαθμό μετά το Β’ 

παγκόσμιο πόλεμο.  

2. Ο καταναλωτικός χαρακτήρας της σύγχρονης ζωής και η 

τάση για υλικό ευδαιμονισμό επιτάσσουν την αλόγιστη 

εκμετάλλευση και «αφαίμαξη» της φύσης.  

3. Η άρνηση λήψης ουσιαστικών προστατευτικών μέτρων 

(φίλτρα στις βιομηχανικές μονάδες). Η εγκληματική αυτή 

ενέργεια στηρίζεται στην αισχροκέρδεια, επειδή τα 

προστατευτικά φίλτρα κοστίζουν ιδιαίτερα ακριβά και 

μειώνουν την παραγωγή.  

4.  Τα διάφορα χημικά παρασκευάσματα, οι συνθετικές ύλες 

και τα γεωργικά φάρμακα αποτελούν σοβαρές αιτίες 

ρύπανσης, αφού δεν αποικοδομούνται στη φύση. 

5. Τα βιομηχανικά απόβλητα και τα λύματα των εργοστασίων 

διοχετεύονται αυτούσια στη φύση, χωρίς προηγουμένως να 

έχουν υποστεί βιολογικό καθαρισμό. 

6. Η υπερβολική και απρογραμμάτιστη συγκέντρωση 

πληθυσμού στα αστικά κέντρα.  

7. Η έκλυση ραδιενέργειας από πυρηνικά ατυχήματα 

(Τσερνομπίλ) και οι πυρηνικές δοκιμές.  

8. Οι πετρελαιοκηλίδες που καταλήγουν στη θάλασσα από 

ατυχήματα ή ναυάγια.  
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9. Οι πυρκαγιές και οι εμπρησμοί με σκοπό την 

οικοπεδοποίηση.  

10. Γενικότερα, η απουσία κρατικής μέριμνας και η αδιαφορία 

των πολιτών. 

11. Η απληστία του ανθρώπου. 

12. Η αστικοποίηση που οδήγησε στην ανάπτηξη των 

μεγαλοπόλεων, στην επιβάρυνση και στην παραμόρφωση του 

φυσικού τους χώρου. 

13. Οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, οι πυρηνικές δοκιμές και οι 

πόλεμοι που αποβαίνουν καταστροφικοί για την ισορροπία των 

οικοσυστημάτων. 

14. Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού και η καταναλωτική 

μανία, που οδηγούν στη διόγκωση των ανθρώπινων αναγκών 

και στην εντατικότερη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 

15. Η επιστημονικοτεχνική πρόοδος που προσέφερε τη 

δυνατότητα ολοκληρωτικής επιβολής στον πλανήτη και 

προσέδωσε στην ανάπτυξη της γεωργίας και της βιομηχανίας 

βλαβερό για το φυσικό περιβάλλον χαρακτήρα.  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

     Συμπερασματικά, αναφέρουμε πως ο σύγχρονος άνθρωπος 

θα πρέπει να συνειδητοποιήσει την ανάγκη επιστροφής στη 

φύση. Πρέπει να αλλάξει η αντίληψη για τη ζωή. Κάτι τέτοιο δε 

σημαίνει ότι θα απορρίψουμε το σύγχρονο πολιτισμό, αλλά ότι 

θα   εκλογικεύσουμε τις απαιτήσεις μας, ώστε να δώσουμε τη 

δυνατότητα στη φύση να έχει πάντα αποθέματα και να 

διατηρεί την ισορροπία της.   
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ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ..  

 

Θα ήταν επίσης χρήσιμο να προστατευτούν οι βιότοποι και οι 

εθνικοί δρυμοί που αποτελούν πολύτιμη κληρονομία για κάθε 

χωρά και να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι καλλιέργειας λιγότερο 

βλαπτικές για κάθε βιώσιμο οργανισμό. Πάνω σε αυτό το θέμα 

θα μπορούσε κάλλιστα να προωθηθεί και η διεθνής 

συνεργασία για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση κοινών 

οικολογικών θεμάτων. Τέλος, ευχής έργο θα ήταν να 

εφαρμοστεί η άρτια περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία 

που στόχο θα έχει να ευαισθητοποιήσει, να ενεργοποιήσει 

αλλά και να ενημερώσει τους μαθητές για τα οικολογικά 

προβλήματα και φέρνοντας τους σε επαφή με αυτά, να 

κατανοήσουν σε βάθος την αξία του περιβάλλοντος αλλά και 

την άρρηκτη σχέση ανθρώπου-φύσης. 

Υλικό βασισμένο στους θεματικούς κύκλους της 

Γ’ΛΥΚΕΙΟΥ  

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολίτη (Μέσα 

Μαζικής Ενημέρωσης, εισαγωγή της περιβαλλοντολογίας 

στα σχολεία, σεμινάρια για όλες τις κατηγορίες 

εργαζομένων, διαλέξεις) 

 Αυστηρά νομοθετικά μέτρα για την προστασία του 

περιβάλλοντος και πιστή εφαρμογή τους (ανακύκλωση 

απορριμμάτων, απομάκρυνση βιομηχανιών από 

κατοικημένες περιοχές, υποχρεωτική χρήση φίλτρων, 

μέτρα για προστασία των θαλασσών, ποταμών, λιμνών, 

ρύθμιση του κυκλοφοριακού προβλήματος των πόλεων) 
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 Αποκατάσταση ζημιών που προκάλεσε ο άνθρωπος στο 

περιβάλλον(αναδασώσεις, επέκταση χαρακτηρισμών 

νέων περιοχών ως βιοτόπων) 

 Διεθνής οικολογική συνεργασία (διεθνής νομοθεσία, 

διεθνείς οργανισμοί, αφοπλισμός) 

 Δράση οικολογικού κινήματος: 

(α) διαφώτιση του κοινού - καταγγελία (επισήμανση των 

κινδύνων μεδιαφωτιστικές εκστρατείες, προβολή από τα 

Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας όλων των διαστάσεων 

του προβλήματος), 

(β) δυναμικές εκδηλώσεις (διαδηλώσεις, πίεση σε φορείς 

εξουσίας, συμμετοχή σε παγκόσμια κινήματα) 

 Αλλαγή του σύγχρονου τρόπου ζωής και του μοντέλου αν

άπτυξης (οικοανάπτυξη ) 

 Χρήση ήπιων μορφών ενέργειας ( αιολική, ηλιακή και 

άλλες), επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, επέκταση 

των πρακτικών ανακύκλωσης   
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ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Η ενέργεια είναι για την ανθρώπινη κλίμακα ένας περιορισμένος πόρος, 

επειδή τα αποθέματα πρωτογενών αρχικών πόρων είναι συγκεκριμένα 

και περιορισμένα. Ακόμη και οι λεγόμενες ανανεώσιμες μορφές 

ενέργειας προέρχονται από άλλες, περιορισμένες και εξαντλήσιμες, 

πηγές. Για παράδειγμα, η ηλιακή ενέργεια που δέχεται η γη για ένα 

συγκεκριμένο διάστημα είναι μια πεπερασμένη ποσότητα, επειδή 

προέρχεται από την ακτινοβολία του αστέρα Ήλιου. Απλώς, στην 

περίπτωση αυτή, η διάρκεια ζωής του ήλιου είναι τόσες τάξεις μεγέθους 

μεγαλύτερη από αυτήν του ανθρώπου, ώστε να θεωρείται για μας 

ανεξάντλητη. 

 

 Μη Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

 Δεν είναι δυνατό να 

ανανεώσουν σε εύλογο, 

για τον άνθρωπο, 

χρονικό διάστημα την 

αποθηκευμένη τους 

ενέργεια 

 Η διαδικασία 

σχηματισμού τους 

διήρκεσε εκατομμύρια 

χρόνια 

 Χαρακτηρίζονται οι πηγές 

που μπορούν με φυσικό 

τρόπο να ανανεώσουν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα 

την αποθηκευμένη τους 

ενέργειας 
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Γαιάνθρακες: λιγνίτης, 

ανθρακίτης,τύρφη, κτλ. 

Πετρέλαιο: μαζούτ, πετρέλαιο, 

βενζίνη, κηροζίνη κλπ.) 

Φυσικό αέριο 

Πυρηνική Ενέργεια 

Ηλιακή (από τον ήλιο)  

Υδραυλική (από το νερό) 

Αιολική (από τον άνεμο)  

Βιομάζα (οργανική ύλη που μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, 

παραγωγή βιοαερίου, παραγωγή 

αιθανόλης και βιοντήζελ)  

Γεωθερμική (ενέργεια που 

προέρχεται από το εσωτερικό της γης 

και σχετίζεται με την ηφαιστειότητα 

και τις ειδικότερες γεωλογικές και 

γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε 

περιοχής) 

Τα τελευταία χρόνια η αλόγιστη 

χρήση τους έχει οδηγήσει σε 

ενεργειακές κρίσεις, αλλά και στη 

δημιουργία σειράς προβλημάτων, 

με αποτέλεσμα την επιβάρυνση του 

περιβάλλοντος. 

Η χρήση τους παρουσιάζει σχετική 

αύξηση τα τελευταία χρόνια, σε 

παγκόσμια κλίμακα, εξυπηρετώντας 

το στόχο της προστασίας του 

περιβάλλοντος, καθώς πρόκειται για 

"καθαρές" και φιλικές προς το 

περιβάλλον ενεργειακές πηγές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-2-1.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-2-2.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-2-3.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-2-4.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-3-1-1.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-3-4.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-3-2.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-3-6.html
http://www.cie.org.cy/sxoliko/menus/menu2-3-3.html
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                              ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

        Τα τελευταία χρόνια γίνεται σημαντική προσπάθεια από 

τα κράτη και τους λαούς για τη μείωση της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας, αφού τα 

αποθέματα των μη ανανεώσιμων πηγών εξαντλούνται 

ταχύτατα. Το ενδιαφέρον λοιπόν των κρατών έχει στραφεί στις 

ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και στην αξιοποίησή τους. Η 

πιο διαδεδομένες από αυτές είναι η αιολική ενέργεια, η 

γεωθερμική ενέργεια, η υδροηλεκτρική ενέργεια, η ενέργεια 

από βιομάζα και η ηλιακή ενέργεια. 

 

                                      ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

      Αιολική ενέργεια ονομάζεται η 

ενέργεια που παράγεται από την 

εκμετάλλευση του ανέμου. 

Επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών 

διατάξεων που ονομάζονται 

ανεμογεννήτριες ή αεροκινητήρες. Αυτές οι διατάξεις 

διαθέτουν μια έλικα, η οποία είναι στραμμένη προς το ρεύμα 

του ανέμου και με αυτό τον τρόπο λαμβάνει μέρος της 

κινητικής ενέργειάς του με αποτέλεσμα την περιστροφική 

κίνηση της έλικας, η οποία συνδέεται με έναν άξονα που κινεί 

την ηλεκτρογεννήτρια παραγωγής ρεύματος, κι έτσι παράγεται 

ρεύμα. 

 

        Η σημαντικότερη οικονομικά εφαρμογή των  

ανεμογεννητριών είναι η σύνδεσή τους στο ηλεκτρικό δίκτυο 

μιας χώρας. Χαρακτηριστικό  παράδειγμα είναι τα αιολικά 

πάρκα, δηλαδή συστοιχίες πολλών ανεμογεννητριών , οι οποίες 

εγκαθίστανται και λειτουργούν σε περιοχές με υψηλό αιολικό 

δυναμικό.  
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Γενικότερα, η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείται:  

Α) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές  συνδεδεμένες στο 

δίκτυο είτε για κάλυψη ίδιων αναγκών, είτε για την πώληση 

ρεύματος στην εταιρεία εκμετάλλευσης του δικτύου  

Β) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές που δεν είναι 

συνδεδεμένες στο δίκτυο, για λειτουργία είτε μόνες τους με 

συσσωρευτές ή σε συνδυασμό με σταθμό ηλεκτροπαραγωγής 

με ντίζελ  

Γ) Για θέρμανση π.χ. σε θερμοκήπια με μετατροπή της σε 

ηλεκτρισμό και ακολούθως σε θερμότητα χρησιμοποιώντας 

ηλεκτρική αντίσταση ή με την κίνηση αντλιών θερμότητας  

     Το ήδη μειωμένο κόστος της εφαρμογής της ενέργειας αυτής 

ευνοεί την ανάπτυξη και την επέκτασή της, γι’ αυτό και τα 

τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες για την ανάπτυξη 

νέων υλικών, τη βελτίωση της αεροδυναμικής των  

πτερυγίων, ώστε να επιτυγχάνονται καλύτεροι βαθμοί 

απόδοσης και στη μείωση των θορύβων.  

 

                                          ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

     Οι χρήσεις της γεωθερμικής 

ενέργειας  εξαρτώνται από τη 

θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών 

και είναι  

α) η ηλεκτροπαραγωγή, οικονομική 

αποκλειστικά για πεδία υψηλής 

ενθαλπίας, που παράγει ενέργεια ανεξάρτητη , αλλά και 
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διαθέσιμη και  

β) η ψύξη-θέρμανση οικιών, όπως και η παροχή ζεστού νερού 

με τη χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.  

         Κατά τη διάρκεια του χειμώνα οι αντλίες θερμότητας  

αφαιρούν θερμότητα από το έδαφος, την οποία  την 

τοποθετούν στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου, ενώ το 

καλοκαίρι η διαδικασία αυτή αντιστρέφεται έτσι ώστε η αντλία 

θερμότητας να παρέχει κλιματισμό στο κτίριο. Με αυτόν τον  

τρόπο εξοικονομείται 40-60% λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια με 

αρκετά μικρό κόστος.  

       Στην Ελλάδα στα νησιά όπως Μήλος-Κίμωλος,Σαντορίνη 

και Νίσυρος συναντάει κανείς  γεωθερμία κατάλληλη για 

ηλεκτροπαραγωγή υψηλής ενθαλπίας, ενώ στη Λέσβο, τη Χίο 

κ.α. βρίσκουμε γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας, η οποία 

δυστυχώς παραμένει ανεκμετάλλευτη  όπως και σε μικρά βάθη 

πολλών περιοχών των πεδιάδων της Μακεδονίας και της 

Θράκης. 

 

                                   ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

           Υδροηλεκτρική ονομάζεται η 

ενέργεια που προέρχεται από την 

εκμετάλλευση των υδάτων των 

ποταμών. Ένα πλήρες 

υδροηλεκτρικό σύστημα 

συμπεριλαμβάνει την πηγή ύδατος, τη σωλήνωση όδευσης του 

ύδατος από την πηγή στον υδροστρόβιλο, το σύστημα 

ελέγχου/ρύθμισης της ροής, τον  

υδροστρόβιλο, τη γεννήτρια ρεύματος, τα ρυθμιστήρια  της 

γεννήτριας και τέλος τις καλωδιώσεις για τη 
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μεταφορά/διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.  

    Διακρίνονται στα ελεύθερα συστήματα δίχως αποθήκευση 

και τα μεγαλύτερα συστήματα όπου εφαρμόζεται αποθήκευση 

με φράγμα.  

         Τα εργοστάσια παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας 

μετατρέπουν την κινητική και δυναμική ενέργεια των νερών 

του ποταμού σε μηχανική ενέργεια και στη συνέχεια σε 

ηλεκτρική. Κύριο κριτήριο για την κατασκευή ή όχι ενός 

υδροηλεκτρικού εργοστασίου δεν είναι μόνο η δυνατότητα 

παραγωγής φθηνής και καθαρής για το περιβάλλον ενέργειας, 

αλλά η σωστότερη, οικολογική παρέμβαση στη φύση για 

διατήρηση της φύσης της περιοχής και τη σωστή περιφερειακή 

ανάπτυξη της χώρας.  

      Σημαντικά πλεονεκτήματα όπως είναι η δυνατότητα 

άμεσης σύνδεσης-απόζευξης στο  δίκτυο, ή η αυτόνομη 

λειτουργία τους, η αξιοπιστία τους, η παραγωγή ενέργειας  

άριστης ποιότητας χωρίς διακυμάνσεις, η άριστη διαχρονική 

συμπεριφορά τους, η μεγάλη διάρκεια ζωής, ο προβλέψιμος 

χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται 

στο πολύ χαμηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας και στην 

ανυπαρξία κόστους πρώτης ύλης.  

       Παρόλα αυτά ένα μεγάλο μέρος του υδροηλεκτρικού 

δυναμικού της χώρας μας παραμένει αναξιοποίητο, ενώ η 

οροσειρά της Πίνδου έχει σημαντικές βροχοπτώσεις και 

εδαφολογία τέτοια ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το 

υδάτινο δυναμικό από μεγάλες υψομετρικές διαφορές και 

επίσης το έδαφος της οροσειράς είναι τέτοιο που ευνοεί τη 

δημιουργία τεχνητών λιμνών και δεξαμενών ύδατος. 
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                                               ΒΙΟΜΑΖΑ 

      Ενέργεια από βιομάζα είναι η ενέργεια 

που παράγεται από οποιοδήποτε υλικό 

που προέρχεται από οργανική ύλη. Τέτοια  

παραδείγματα είναι το ξύλο, τα 

υπολείμματα από αγροτικές, δασικές και 

βιομηχανικές  δραστηριότητες, τα προϊόντα ενεργειακών 

καλλιεργειών, καθώς και κάθε άλλο υλικό που διαθέτει 

οργανικό φορτίο, όπως είναι τα υπολείμματα κτηνοτροφικών 

ομάδων. 

        Η βιομάζα αποτελεί μια σημαντική, ανεξάντλητη και 

φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, η οποία είναι 

δυνατόν να συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια, 

αντικαθιστώντας τα συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα 

ορυκτών καυσίμων.  

    Οι διεργασίες της χωρίζονται σε δύο κατηγορίες :  

τις θερμοχημικές, που περιλαμβάνουν την καύση, την 

αεριοποίηση και την πυρόλυση και τις βιοχημικές, που  

περιλαμβάνουν την αναερόβια χώνευση και αλκοολική 

ζύμωση.  

      Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών 

και δασικών υπολειμμάτων, σημαντικές ποσότητες βιομάζας 

είναι δυνατόν να ληφθούν από τις ενεργειακές καλλιέργειες.  

       Οι εφαρμογές της είναι:  

Α) Η κάλυψη των αναγκών θέρμανσης-ψύξης και ηλεκτρισμού 

σε γεωργικές και άλλες βιομηχανίες με τη συνδυασμένη 

παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια 

ενεργειακή πηγή.  
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 Β) Τηλεθέρμανση κατοικημένων περιοχών, δηλαδή η 

εξασφάλιση ζεστού νερού για τη θέρμανση χώρων και για την 

απευθείας χρήση σε μια πόλη ή χωριό, η οποία μπορεί να γίνει 

από ένα κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας που 

λειτουργεί με βιομάζα. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι 

εξασφαλίζει αξιόλογη εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων 

και αξιοποιεί τους τοπικούς ενεργειακούς πόρους.  

 Γ) Θέρμανση θερμοκηπίων, δηλαδή η αξιοποίηση της βιομάζας 

σε μονάδες παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανσή τους. Σε 

τέτοια συστήματα χρησιμοποιείται ως καύσιμο το άχυρο 

σιτηρών. Η ετήσια εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων που 

επιτυγχάνεται φτάνει τους 40 τόνους πετρελαίου.  

Δ) Παραγωγή υγρών καυσίμων με βιοχημική ή θερμοχημική 

μετατροπή της βιομάζας , όπως το βιοαέριο που 

χρησιμοποιείται ως καύσιμων σε μηχανες εσωτερικής καύσης 

για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού και έχει 

μικρότερες εκπομπές επικίνδυνων ρύπων στην ατμόσφαιρα. 

                                                ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ηλιακή ενέργεια ονομάζουμε το σύνολο 

των μορφών ενέργειας  που προέρχονται 

από τον ήλιο. Τέτοιες είναι η φωτεινή 

ενέργεια, η θερμική ενέργεια και η 

ενέργεια από  ακτινοβολία. 

 

Τα συστήματα αξιοποίησής της 

διακρίνονται στα :  

Α) Ενεργειακά ηλιακά συστήματα, τα οποία μετατρέπουν 

την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα και ενσωματώνονται 

κυρίως στις κατασκευές κτιρίων, τόσο σε οικιακές χρήσεις όσο 

και σε βιομηχανικές χρήσεις για την εξυπηρέτηση των 
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θερμικών αναγκών.  

Β) Παθητικά ηλιακά και υβριδικά συστήματα, που αφορούν 

αρχιτεκτονικές λύσεις όπου χρησιμοποιούνται κάποια 

κατάλληλα δομικά υλικά για τη μεγιστοποίηση της απευθείας 

εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας.  

Γ) Φωτοβολταϊκά συστήματα, που χρησιμοποιούνται για την 

άμεση μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με 

αποκλειστική χρήση σε επίπεδο  

ηλεκτροπαραγωγής.  

      Ο πιο διαδεδομένος τρόπος εκμετάλλευσης της ηλιακής 

ενέργειας είναι οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, που 

χρησιμοποιούνται από 30% των ελληνικών νοικοκυριών, όμως 

το κόστος μίας τέτοιας εγκατάστασης είναι αρκετά  υψηλό.  

       Μελλοντικό σχέδιο αποτελεί η παθητική σχεδίαση των 

κτιρίων, που στοχεύει στην κατάλληλη αρχιτεκτονική διάταξή 

τους προκειμένου να εκτίθενται με τέτοιο τρόπο οι επιφάνειες 

στον ήλιο ώστε να επιτυγχάνεται βέλτιστο οικιακό όφελος. 

Έτσι παρέχεται στο κτίριο αυτονομία και ανεξαρτησία σε ό,τι 

έχει σχέση με την ενέργεια που καταναλώνει και 

εξοικονομείται ενέργεια. 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Με τον όρο  Ανακύκλωση περιγράφουμε ένα σύνολο Μέτρων, 

Δράσεων  & Τεχνικών διαδικασιών που ακολουθούνται 

αλυσιδωτά έτσι ώστε ήδη χρησιμοποιημένα υλικά να 

ξαναγίνουν νέα προϊόντα. Δηλαδή, υλικά τα οποία θεωρούνταν 

απορρίμματα να επανέλθουν στο φυσικό κύκλο. 

ΤΙ ΠΕΤΥΧΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΝΟΝΤΑΣ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 

 Μείωση του όγκου των σκουπιδιών, μείωση των 

απαιτούμενων εκτάσεων που δεσμεύονται για 

κατασκευή ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ και παράταση του χρόνου 

λειτουργίας  

 Εξοικονόμηση πρώτων υλών (δένδρα, 

πετρέλαιο, νερό, κλπ) 

 Εξοικονόμηση πόρων σε συνάλλαγμα 

 Περιορισμός της ρύπανσης του 

περιβάλλοντος (έδαφος, αέρας, υπόγεια νερά) 

κατά την επεξεργασία και κατασκευή νέων 

προϊόντων 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 Αποτελεσματικότερη διαχείριση των Αστικών  

Στερεών Αποβλήτων 

 Δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης  
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Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

 

 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

Κάθε χρόνο, η απαλλαγή από τα αχρηστευμένα αυτοκίνητα 

και φορτηγά δημιουργεί 8-9 εκατ. τόνους απορριμμάτων. 

Αντιπροσωπεύει πάνω από το 10 % της ετήσιας συνολικής 

ποσότητας επικίνδυνων αποβλήτων που δημιουργούνται στην 

Ευρώπη. 

Τα σκουπίδια από τον ηλεκτρικό κι ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

αυξάνουν κατά 16-28 % κάθε πέντε χρόνια - τρεις φορές πιο 

γρήγορα από τα δημοτικά σκουπίδια εν γένει. 

Οι καταναλωτές ενθαρρύνονται να επιστρέψουν τον παλιό 

εξοπλισμό τους  και οι κατασκευαστές να αναλάβουν την 

ΥΛΙΚΑ %ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Χαρτί 30% 

Γυαλί 20% 

Αλουμίνιο 25% 

Πλαστικό 1% 
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ευθύνη παραλαβής και ανακύκλωσης των άχρηστων 

ηλεκτρικών κι ηλεκτρονικών εξοπλισμών  

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Ποσοστό εξοικονόμησης ενέργειας  από την ανακύκλωση 

διάφορων υλικών σε σχέση με την πρωτογενή παραγωγή τους. 

Γυαλί 90,2% 

Αλουμίνιο 95,4% 

Λευκοσίδηρος 78% 

Πλαστικό ΡΕΤ 98,7% 

 

ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Η επιτυχία της ανακύκλωσης στηρίζεται στην απόδειξη της 

σκοπιμότητά  της: 

• εξασφάλιση μιας αγοράς που θα απορροφά τα 

δευτερογενή και ανακτώμενα προϊόντα. 

•  διερεύνηση βιωσιμότητάς τους. 

• Το κόστος διαχείρισης, που περιλαμβάνει συλλογή και 

διάθεση, πρέπει να υπολογισθεί σε σχέση με το 

αναμενόμενο όφελος 

• Δυσκολία να αποτιμηθεί σε χρηματικές μονάδες και 

να ενσωματωθεί το εξωτερικό κόστος παραγωγής (το 

κόστος με το οποίο επιβαρύνεται το περιβάλλον κατά 
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τη διάρκεια παραγωγής ως την τελική κατάληξη του 

υλικού συσκευασίας) 

 

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ: 

Ένας τυπικός όγκος σκουπιδιών ενός τυπικού Έλληνα 

βάρους 1 kg αποτελείται από: 

 30% οργανικά υλικά 

 29% χαρτί 

 18% πλαστικό 

 5% αλουμίνιο 

 4% γυαλί 

 14% μη κατηγοριοποιημένα και  

           αδρανή υλικά  
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ΤΙ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ Σ΄ΕΝΑ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
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ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΥ ΖΕΙΣ, ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΠΟΣΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ <<ΠΕΤΑΣ>> ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 

 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ      ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Τα απορρίμματα διαστρώνονται με διαδοχικές στρώσεις 

άμμου ή χώματος 

Εκεί, όταν σαπίσουν και διαλυθούν, εκλύουν κάποια 

υγρά,τα στραγγίσματα και το λεγόμενο βιοαέριο. 

Τα στραγγίσματα και το βιοαέριο μαζεύονται σε σωλήνες 

και επεξεργάζονται με ειδικούς τρόπους. 
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ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

Οι τοξικές ουσίες (βαρέα μέταλλα, χλωριωμένες 

ενώσεις) διαπερνούν το προστατευτικό στρώμα 

και ρυπαίνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και το 

έδαφος. 

Η ανεξέλεγκτη καύση ευθύνεται για την έκλυση 

μεγάλων ποσοτήτων διοξινών που περιέχονται 

σε χλωριωμένες ενώσεις ΡVC 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΘΑΜΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

πλεονέκτημα : 

ανακτάται το οργανικό μέρος των απορριμμάτων και 

μετατρέπεται σε χρήσιμο ΕΒ. 

μειονεκτήματα : 

i.  μεγάλος χρόνος παραμονής στη 

μονάδα ζύμωσης 

ii.  ενδεχόμενα προβλήματα δυσοσμίας 

στην περιοχή από κακή λειτουργία 

iii.  το σχετικά υψηλό κόστος επένδυσης 

iv.  οι δυσκολίες εξεύρεσης αγοράς του ΕΒ 

 

 

ΛΥΣΕΙΣ στο πρόβλημα διάθεσης απορριμμάτων 

• Μείωση όγκου απορριμμάτων: 

• Διαλογή στην πηγή 

• Αποφυγή παραγωγής υλικών 

συσκευασίας 

• επαναχρησιμοποίηση 
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ΩΦΕΛΗ 

 Παράταση του  χρόνου λειτουργίας των χωματερών. 

 Μείωση του κόστους συλλογής και διάθεσης των 

απορριμμάτων. 

 Οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν τη συλλογή, μεταφορά 

και ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, σύμφωνα 

με την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης. 

 Μικρότερη ποσότητα απορριμμάτων για ταφή και 

συνεπώς μικρότερη ρύπανση των νερών και του αέρα. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας και πρώτων υλών 

 Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

 

Δέλεαρ θα ήταν να πληρώνουν οι δημότες για τις 

υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς των απορριμάτων 

ανάλογα με την ποσότητα που παράγουν και όχι με τα 

τετραγωνικά που ζουν (μεταβλητό σύστημα 

κοστολόγησης)  για να καλύπτεται το κόστος 

ανακύκλωσης. 
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ΑΠΛΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος προέκυψε το ερώτημα: « 

Τι μπορεί να κάνει ο καθένας μας στην καθημερινή του ζωή 

προκειμένου να παράγει ενέργεια από φυσικές πηγές  και να 

εξοικονομεί ενέργεια;» 

Από έρευνα που κάναμε προέκυψαν τα επόμενα: 

        Είναι πολύ ενθαρρυντικό ότι το 65% των νοικοκυριών 

έχουν ηλιακούς θερμοσίφωνες  προκειμένου να έχουν ζεστό 

νερό ( αν και περιμέναμε το ποσοστό να ήταν υψηλότερο με 

δεδομένο ότι στην Λέσβο έχουμε υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας). 

Επιπλέον 69% χρησιμοποιούν λαμπτήρες χαμηλής 

κατανάλωσης γεγονός που είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό.  

     Δυστυχώς η πλειοψηφία των καταναλωτών ( 60% ) δεν 

λαμβάνει υπόψη  την «ενεργειακή ταυτότητα» μιας ηλεκτρικής 

συσκευής που πρόκειται να αγοράσουν αλλά δίνουν 

περισσότερη σημασία στην τιμή και τα άλλα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά της. Επιπλέον το 28%  αδιαφορούν για το 

γεγονός ότι οι ηλεκτρικές συσκευές τους  καταναλώνουν 

ηλεκτρική ενέργεια, όταν είναι σε κατάσταση αναμονής. 

 

 

 

 

 

 

28% 

29% 

21% 

22% 

Αφήνετε τις ηλεκτρικές συσκευές σε 
κατάσταση αναμονής; 

ΠΑΝΤΟΤΕ 

ΣΥΝΗΘΩΣ 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΟΡΕΣ 

ΠΟΤΕ 
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ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ; 

1.  Μαζεύουμε όλα τα πλαστικά μπουκάλια και τα 

κουτιά αλουμινίου και τα ρίχνουμε στους ειδικούς 

κάδους ανακύκλωσης. 

     2.  Όταν πάμε για ψώνια διαλέγουμε προϊόντα τα 

οποία και τα ίδια και η συσκευασία τους είναι από 

ανακυκλώσιμο υλικό. Τα αναγνωρίζουμε από το ειδικό 

σήμα που έχουν στη συσκευασία τους. 

3.   Δεν πρέπει να ξοδεύουμε άσκοπα νερό. Όταν 

πλένουμε τα δόντια μας , όταν πλένουμε τα πιάτα , 

όταν πλένουμε το αυτοκίνητο μας. 

4.   Προσέχουμε τι αγοράζουμε. Πολλά προϊόντα, ιδίως 

κοσμήματα και γούνες, είναι φτιαγμένα από ζώα τα 

οποία κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 

5. Επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας τα 

διάφορα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και λιγότερο το 

αυτοκίνητο. 

6.   Δεν πετάμε σκουπίδια στο δρόμο, γιατί έτσι μολύνουμε το 

περιβάλλον. 

7.   Δεν πετάμε το χαρτί. Μπορούμε να το συγκεντρώνουμε σε 

σακούλες και στη συνέχεια να το ρίχνουμε στους ειδικούς 

κάδους ανακύκλωσης. 

8. Σβήνουμε τα φώτα όταν δεν τα χρειαζόμαστε. Όταν 

φεύγουμε από ένα δωμάτιο όπου δεν είναι άλλος , όταν 

φεύγουμε από το σπίτι κλείνουμε τα φώτα. 
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9. Ενημερώνουμε και ευαισθητοποιούμε τους γύρω μας σχετικά 

με την κρίσιμη κατάσταση του περιβάλλοντος και πώς 

μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε.Να μην ξεχνάμε ότι: 

Αν δεν είσαι μέρος της λύσης, τότε είσαι μέρος του 

προβλήματος. 

 


