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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Σν Ecopedia απνηειεί κηα πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί έλαο ηφπνο ελεκέξσζεο πνπ 

ζα αθνξά ην πεξηβάιινλ. Σν πεξηβάιινλ πνπ δνχκε θαη αλαπλένπκε, ην πεξηβάιινλ 

πνπ ηφζν απεξίζθεπηα ππνβαζκίδνπκε θαη ζεσξνχκε δεδνκέλν πσο νη κεραληζκνί 

απηνθάζαξζεο ηνπ ζα δηνξζψλνπλ θαη ζα ζπγρσξνχλ θάζε θαηαζηξνθηθή 

ζπκπεξηθνξά καο πξνο απηφ. 

 

Σν Ecopedia  απνηειεί πξνζπάζεηα γηα κηα ειεχζεξε, επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε, 

νινθιεξσκέλε θαη πάλσ απφ φια επαλάγλσζηε πεξηβαιινληηθή ελεκέξσζε-

εθπαίδεπζε.  

 

ηφρνο είλαη λα απνηειέζεη πεγή γλψζεο γηα έλα επξχ θνηλφ πνιηηψλ πνπ ζα 

ελεκεξσζνχλ  πιήξσο θαη ζα θαηαλνήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηηο νπνίεο θαζεκεξηλά 

βνκβαξδίδνληαη αλεμέιεγθηα θαη απνζπαζκαηηθά. 

 

ηφρνο είλαη λα δνζεί κε αληηθεηκεληθφηεηα ε πξαγκαηηθή ππφζηαζε ζε θάζε 

πεξηβαιινληηθφ θαηλφκελν θαη γεγνλφο, θαηαξξίπηνληαο θάζε θηλδπλνινγία θαη 

απνηξέπνληαο θάζε εθεζπραζκφ. 

 

ηφρνο είλαη λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα γηα ην ηφπν πνπ γελληφκαζηε, δνχκε θαη 

πεζαίλνπκε, γηα λα  επηηξέςνπκε θαη ζηηο επφκελεο γεληέο λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

βηψζνπλ ην ίδην. 

 

ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηψ πνιχ ηνλ θν. Εηψκα Ησάλλε γηα ηελ 

απξφζθνπηε θαη ζπλερή θαζνδήγεζε θαη βνήζεηα γηα ηελ δεκηνπξγία θαη 

νινθιήξσζε ηνπ Ecopedia. Δπηπξφζζεηα επραξηζηψ ηελ θα. Καξχδε Αγγειηθή θαη 

φινπο ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ρξήζηκε βνήζεηα ηνπο ζε φιε κνπ ηελ πξνζπάζεηα γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο. Σέινο επραξηζηψ ηελ κεηέξα 

κνπ θαη ηελ αδειθή κνπ γηα ηελ ζηήξημε ηνπο απηά ηα δχν ρξφληα. 

 

 

 

 

 

 

 

Φουστέρης Ανδρέα
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ECOPEDIA 

1.1 θνπόο ηνπ Ecopedia 

 

Πεξηβάιινλ είλαη φια ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ 

έκβησλ θαη κε έκβησλ ζηνηρείσλ πνπ επηδξνχλ ζε έλαλ νξγαληζκφ θαη θαζνξίδνπλ ηελ 

αλάπηπμή ηνπ. 

 

Ζ ζπλερήο ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, παξάιιεια κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

πνιππινθφηεηάο ηνπ, ζπλέβαιαλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη θαλέλα 

κέηξν πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο θαη θακηά λνκνζεηηθή ξχζκηζε δελ κπνξνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ, νχηε επαξθνχλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

βησζηκφηεηαο, αλ δελ δηακνξθσζνχλ πνιίηεο κε ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή 

ζπκπεξηθνξά, κέζσ ηεο νπνίαο ζα θηλεηνπνηεζνχλ ζε δξάζεηο θαη ελέξγεηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, φπσο επίζεο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο ηνπο ζηε βάζε ησλ αξρψλ ηεο αεηθνξίαο. 

 

Ζ πξνψζεζε θαη απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

(Π.Δ.), ηφζν κέζα απφ ηηο ηππηθέο φζν θαη κέζα απφ ηηο ηππηθέο φζν θαη κέζα απφ ηηο 

άηππεο κνξθέο εθπαίδεπζεο, απνηειεί, απφ ηα πξψηα θηφιαο ρξφληα ζεκειίσζεο ηνπ 

ζεζκνχ, ζεκείν αλαθνξάο ηφζν ησλ παγθφζκησλ θαη δηεζλψλ δηαζθέςεσλ (Σηθιίδα 

1977, Μφζρα 1987, Ρίν 1992, Θεζζαινλίθε 1997), φζν θαη ησλ θνηλνηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνιηηηθήο θαη δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ (5
ν
 θνηλνηηθφ πξφγξακκα 

δξάζεο θαη 6
ν
 ζηξαηεγηθφ ζρέδην δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ: 2004-2010), ζηα νπνία 

επηζεκαίλεηαη ε αλάγθε αιιά θαη ε ππνρξέσζε ηεο θάζε ρψξαο λα πξνβεί ζην 

ζρεδηαζκφ θαη εθαξκνγή νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηελ Π.Δ. ηα νπνία ζα 

αθνξνχλ φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο θαη ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηφζν ηηο 

θαηεπζπληήξηεο αξρέο ηεο Π.Δ. φζν θαη ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο θάζε ρψξαο, 

ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε εθαξκνγή θαη απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ηνπ ζεζκνχ 

ζηα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ. 

 

Δπηζηέγαζκα ησλ πην πάλσ επηζεκάλζεσλ απνηειεί ε ςήθηζε, ε πηνζέηεζε θαη ε 

δέζκεπζε, ζην Vilnius ηεο Ληζνπαλίαο ζηηο 17-18 Μαξηίνπ ηνπ 2005, απφ ην ζχλνιν 

ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φηη κέρξη ην 2015 ζα έρνπλ ζρεδηάζεη 

θαη ζα έρνπλ εθαξκφζεη Δζληθά ηξαηεγηθά ρέδηα Γξάζεο βαζηζκέλα ζηηο 

ππνδείμεηο θαη γεληθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηνπ ηξαηεγηθνχ ρεδηαζκνχ γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε θαη ηελ Αεηθνξία (ΔΑ) ζηελ Δπξψπε. 

 

Ο θαηαξηηζκφο εζληθψλ ζρεδίσλ δξάζεο γηα ηε δηάρπζε ηεο Π.Δ. ζηα επίζεκα 

εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, απνηέιεζε γηα πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο ζην ζεκείν επηθέληξσζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπο, 

αλαγλσξίδνληαο έηζη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε παηδεία λα επηηειέζεη ζηε δηακφξθσζε 

πεξηβαιινληηθά ππεπζχλσλ πνιηηψλ, νη νπνίνη κε αίζζεκα θνηλσληθήο επζχλεο θαη 

νηθνινγηθήο αθεξαηφηεηαο ζα αλαιάβνπλ δξάζεηο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο βησζηκφηεηαο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

 

Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ησλ πνιηηψλ θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο κηθξέο ειηθίεο 

απνηειεί κνλφδξνκν αλ αλαδεηνχκε ηελ επίηεπμε πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ζην 

ζχλνιν ησλ πνιηηψλ. Ήδε απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Παλεπηζηήκην 

Αηγαίνπ θαη δεκνζηεχηεθε ζην Πξψην πλέδξην ρνιηθψλ Πξνγξακκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ην 2005 θαίλεηαη ε αλάγθε έληαμεο ηεο 
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Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είηε σο απηφλνκν ππνρξεσηηθφ κάζεκα ζηα ζρνιηθά 

πξνγξάκκαηα είηε σο ζεκηλαξηαθφ πξφγξακκα. 

 

Οη δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ θαη ζηε ζπλεηζθνξά ηνπ νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ θαη ζε ζπγθερπκέλε δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ζπλείδεζεο ησλ πνιηηψλ. 

 

ηφρνο ηνπ Ecopedia είλαη λα απνηειέζεη έλα πνιχηηκν εξγαιείν πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηε γαινχρεζε πνιηηψλ κε θαηάιιειε ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά 

πξνο ην πεξηβάιινλ, έηζη ψζηε λα έρνπλ εθνδηαζηεί κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα θαη λα έρνπλ ηε δηάζεζε γηα ελεξγφ 

ζπκκεηνρή.  

 

Σν Ecopedia κέζσ ηνπ επέιηθηνπ θαη θηιηθνχ πξνο ην ρξήζηε πεξηβάιινληνο 

απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηε ζέζπηζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

ζηε ρψξα καο. Κάζε παηδί θαη έθεβνο, θάζε πνιίηεο ζηηο κέξεο καο έρεη άκεζε, 

εχθνιε, γξήγνξε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη ην ρξεζηκνπνηεί ζαλ πεγή 

ελεκέξσζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ φινη ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε επηθαηξνπνηεκέλεο, 

έγθπξεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο πιεξνθνξίεο. 

 

πλάκα κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηζηνζειίδαο ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο 

γηα ηξέρνληα πεξηβαιινληηθά γεγνλφηα, ηα νπνία θαζεκεξηλά ζα αλαλεψλνληαη. Θα 

δηαηεξείηαη εκεξνιφγην, ζην νπνίν ζα αλαξηψληαη φια ηα κειινληηθά ζεκαίλνληα 

γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ην Πεξηβάιινλ. 

 

Δπηπξφζζεηα ζα είλαη ρψξνο έθθξαζεο πξνζσπηθψλ αλεζπρηψλ γχξσ απφ 

Πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Θα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία δεκνζίεπζεο 

επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη αληίζηνηρν forum ειεχζεξεο δηαθίλεζεο απφςεσλ. 

 

Σέινο ην Ecopedia ζηνρεχεη λα απνηειέζεη κία πχιε πνπ ζα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο 

θαη επηζηεκνληθά έγθπξεο πιεξνθνξίεο γηα ηα πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα. Θα δψζεη ην θίλεηξν, κέζσ ηεο δσληαλήο θαη παξαζηαηηθήο απεηθφληζεο, 

λα δνχκε ηε Γε ζαλ ην ζπίηη καο θαη ζα εθπαηδεχζεη ηνπο πνιίηεο κέζα απφ 

πνιπάξηζκα άξζξα θαη ζα εληζρχζεη ηελ πεξηβαιινληηθή γλψζε ζπλείδεζε θαη 

επαηζζεζία. 
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1.2 Γέλλεζε ηνπ Ecopedia 

 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Ecopedia είλαη απφξξνηα ηεο ζπλερψο απμαλφκελεο ρξήζεο 

δηαδηθηπαθψλ βηβιηνζεθψλ. Ζ ηεξάζηηα επηζθεςηκφηεηα ηνπο   θαη ε αλαθνξά 

δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ ηχπνπ Wikipedia, ψζεζαλ ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο γηα ηελ 

εχξεζε αληίζηνηρσλ εγρεηξεκάησλ πνπ λα αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο απηήο γηα εχξεζε ειιεληθνχ site  ήηαλ θάηη παξαπάλσ 

απφ απνγνεηεπηηθά. Οη πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη ρσξίο δνκή θαη νξγάλσζε κέζα ζε 

έλα πιήζνο εκηηειψλ δηαδηθηπαθψλ ηφπσλ. Ζ πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ 

παξερφηαλ ζηνλ πνιίηε ήηαλ εκηηειήο, επηθεληξσκέλε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, είηε 

δίρσο αλαθνξέο πεγψλ είηε θαηεπζπλφκελεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 

ηφπσλ ήηαλ ε πιεζψξα δηαθεκηζηηθψλ εηθνληδίσλ (banners)  πνπ νδεγνχζαλ ηνλ 

ρξήζηε ζε δηεπζχλζεηο εληειψο εθηφο ηνπ πεδίνπ κηαο πεξηβαιινληηθήο βηβιηνζήθεο 

απνδεηθλχνληαο ην ζθνπφ ηεο αξρηθήο δεκηνπξγίαο ηνπο κε ζθνπφ ην θέξδνο. Σα 

πεξηζζφηεξα είραλ ακειεζεί λα επηθαηξνπνηεζνχλ ελψ ε πεγή ησλ δηαθφξσλ άξζξσλ 

είραλ ακθίβνιε πξνέιεπζε. 

 

Δδψ ινηπφλ εκθαλίδεηαη ην Ecopedia, κε ζηφρν λα γίλεη ε πξψηε νινθιεξσκέλε θαη 

κε επηζηεκνληθή επξχηεηα ειιεληθή ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα πνπ ζα κεηαδψζεη 

κε απιντθφ  θαη ηεθκεξησκέλν επηζηεκνληθά ηξφπν πιήζνο δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ 

ην πεξηβάιινλ. 

 

1.3 Πεξηβαιινληηθή πιεξνθόξεζε δηεζλώο κέζσ Internet 

 

Ζ πξφζβαζε ηνπ πνιίηε ζηελ πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία είλαη ζεζκφο πνπ 

πξνέξρεηαη, θπξίσο, απφ ην θνηλνηηθφ δίθαην θαη είλαη εμ αληηθεηκέλνπ άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλνο κε ηα ππφινηπα δηαδηθαζηηθά θαη δηθνλνκηθά δηθαηψκαηα ηνπ πνιίηε ζε 

ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: Αθελφο, ηε ζπκκεηνρή ηνπ, ηδίσο, ζηελ 

εθπφλεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηε ιήςε νξηζκέλσλ απνθάζεσλ κε 

απμεκέλε πεξηβαιινληηθή ζεκαζία. Αθεηέξνπ, ηε δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηε 

δηθαηνζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηηθψλ εγγπήζεσλ θαη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

ζπκβαηφηεηαο ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ δεκνζίσλ αξρψλ κε ηνπο θαλφλεο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Απνηειεί, επνκέλσο, θαηλνηνκία πνπ ζπκβάιιεη, 

θαηαξρήλ, ζηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ θαη, θπξίσο, ζην 

δεκνθξαηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν έιεγρν ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ην 

θαηά θπξηνιεμία δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε έλλνκν αγαζφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 

Γηεζλψο, ν ηνκέαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθφξεζεο δηαξθψο κεγεζχλεηαη. κσο, 

ράξε ζην Γηαδίθηπν, νη πνιίηεο πιένλ, κπνξνχλ λα βξνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθέο κε ην πεξηβάιινλ. Έηζη, θάζε ρξφλν δεθάδεο site δεκηνπξγνχληαη κε ζθνπφ 

ηελ Πεξηβαιινληηθή Πιεξνθφξεζε. 
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1.3.1 Αλαθνξά ησλ δηαθόξσλ sites 

 

ην ζεκείν απηφ παξαζέηνπκε ηα 100 δεκνθηιέζηεξα Site δηεζλψο γηα ην 

Πεξηβάιινλ. Ζ δηαβάζκηζε έγηλε ζχκθσλα κε ην κέγεζνο ηεο θαζεκεξηλήο 

επηζθεςηκφηεηαο ησλ ηζνηφπσλ. Απηά είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Scorecard x 

Scorecard combines data from over 

200 different state and federal 

databases to profile local 
environmental problems and the 

health effects of toxic chemicals. 

2. Greenpeace International x 

An independent campaigning 

organization which uses non-violent, 

creative confrontation to expose 

global environmental problems, and 

to force the solutions which are 

essential to a green and peaceful 

future. 

3. Sierra Club x 
Learn about the Sierra Club's 

campaign to reverse one of the largest 

experiments in history--global 

warming. 

4. Environmental News Network x 

ENN covers breaking environmental 

news, including pollution issues. 

5. Environmental Defense x 

A not-for-profit environmental 

advocacy group with four main goals: 

stabilizing the Earth's climate, 

safeguarding the world's oceans, 
protecting human health, and 

defending and restoring biodiversity.  

6. World Wide Fund International x 

The world's largest and most 

experienced independent conservation 

organization, with around 5 million 

supporters and a global network of 27 

national organizations, 5 associates, 

and 21 program offices.  

7. Climate Ark x 

Performs full text searches of 
educational and activist Web sites. 

Also includes an archive of "popular 

media and environmental group 

information" on climate change and 

other environmental topics. 

8. United Nations Environment 

Programme x 

Information on the environmental 

initiatives undertaken by the UN. 

9. Conservation International x 

CI focuses on trying to preserve and 

promote awareness about the world's 

most endangered biodiversity through 

scientific programs, local awareness 

campaigns, and economic initiatives. 

10. National Audubon Society x 

The mission of the National Audubon 

Society is to conserve and restore 

natural ecosystems, focusing on birds 

and other wildlife for the benefit of 

humanity and the earth's biological 
diversity. 

11. Earth Day Network x 

Coordinating worldwide events for 

Earth Day and beyond. Features 

environmental tips, clean energy 

campaigns, activist networks, an eco-

store and Grist Magazine. 

12. The Nature Conservancy x 

"Saving the Last Great Places." 

13. Earth's 911 x 

A public and private sector 
partnership to empower the public 

with community-specific resources to 

improve quality of life. 

14. Friends of the Earth x 

This nonprofit organization focuses 

on the economics of sustainable 

growth. 

15. Clean Up Australia x 

A very successful Australian 

organization that works to clean up 

environmental pollution and to teach 

citizens how to lead greener lives. 

16. Earth Times x 

Covers news and issues affecting: the 

environment, education, society, 

business, culture, media, nature, 

politics, and population. 

17. Alliance to Save Energy x 

A coalition of prominent business, 

government, environmental and 

consumer leaders. 

 

http://www.scorecard.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.scorecard.org/
http://www.greenpeace.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.greenpeace.org/
http://www.sierraclub.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.sierraclub.org/
http://www.enn.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.enn.com/
http://www.edf.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.edf.org/
http://www.panda.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.panda.org/
http://www.climateark.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.climateark.org/
http://www.unep.org/
http://www.unep.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.unep.org/
http://www.conservation.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.conservation.org/
http://www.audubon.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.audubon.org/
http://www.earthday.net/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.earthday.net/
http://www.nature.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.nature.org/
http://www.1800cleanup.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.1800cleanup.org/
http://www.foe.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.foe.org/
http://www.cleanup.com.au/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.cleanup.com.au/
http://www.earthtimes.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.earthtimes.org/
http://www.ase.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ase.org/
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18. National Wildlife Federation - 
NWF x 

NWF focuses its efforts on five core 

issue areas: Endangered Habitat, 

Water Quality, Land Stewardship, 

Wetlands, and Sustainable 
Communities. 

19. Nature.com x 

"The world's best science and 

medicine on your desktop" 

20. Union of Concerned Scientists x 

The Union of Concerned Scientists 

works to ensure that all people have 

clean air and energy, as well as safe 

and sufficient food. 

21. American Rivers x 

North America's leading national 

river-conservation organization. 

22. Office of Wetlands, Oceans, & 

Watersheds x 

The OWOW provides information to 

raise public awareness and encourage 

involvement in water quality issues. 

23. Rainforest Action Network x 

Working to protect tropical rainforests 

and the human rights of those living 

in and around those forests. 

24. OneWorld x 

Promotes human rights and 
sustainable development. Site 

includes news, current projects, 

features and more. 

25. Audubon Institute x 

The Audubon Institute's goal is to 

foster appreciation and, ultimately, 

conservation of these ecosystems, 

which are showcased in an 

outstanding collection of ten 

museums and parks dedicated to 

nature. 

26. EarthVision x 
Provides daily environmental news, 

industry links, job listings and more. 

27. Earthwatch Institute x 

A non-profit environmental and 

wildlife organization. 

 

 

28. World Watch Institute x 
Worldwatch is dedicated to fostering 

the evolution of a society in which 

human needs are met in ways that do 

not threaten the health of the natural 

environment. 

29. Solstice x 

The Internet information service of 

the Center for Renewable Energy and 

Sustainable Technology (CREST). An 

excellent source for the latest in SED 

info. 

30. EcologyFund x 

Help protect rainforests, wildlife and 

parks by donating land. 

31. The Rainforest Site x 

Visitors to The Rainforest Site can 

save a free area of rainforest with the 
"click of a button." 

32. CNN: Sci-Tech x 

CNN's nature and science news 

section. 

33. Climate Institute x 

The Climate Institute works to protect 

the balance between climate and life 

on earth by facilitating the dialogue 

among scientists, policy makers, 

business executives and citizens.  

34. TreeHugger x 
"Fast-growing web magazine, 

dedicated to everything that has a 

modern aesthetic yet is 

environmentally responsible."  

35. Save Our Environment x 

Overall goal is to increase public 

awareness of environmental issues. 

Press releases, reports, and fact sheets 

exposing environmental issues. 

36. Council on Environmental Quality 
x 

Learn about the White House 
initiative to cut paperwork and 

develop new partnerships with 

industry, landowners and the states to 

provide more flexibility for the 

regulated community in return for 

better environmental results.  

 

 

http://www.nwf.org/
http://www.nwf.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.nwf.org/
http://www.nature.com/index.html
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.nature.com/index.html
http://www.ucsusa.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ucsusa.org/
http://www.amrivers.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.amrivers.org/
http://www.epa.gov/OWOW/
http://www.epa.gov/OWOW/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.epa.gov/OWOW/
http://www.ran.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ran.org/
http://www.oneworld.net/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.oneworld.net/
http://www.auduboninstitute.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.auduboninstitute.org/
http://www.earthvision.net/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.earthvision.net/
http://www.earthwatch.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.earthwatch.org/
http://www.worldwatch.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.WorldWatch.org/
http://www.crest.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.crest.org/
http://www.ecologyfund.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ecologyfund.com/
http://www.therainforestsite.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.therainforestsite.com/
http://www.cnn.com/TECH/science/archive/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.cnn.com/TECH/science/archive/
http://www.climate.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.climate.org/
http://www.treehugger.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.treehugger.com/
http://www.saveourenvironment.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.saveourenvironment.org/
http://www.whitehouse.gov/CEQ/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.whitehouse.gov/CEQ/
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37. Urban Land Institute x 
The ULI tackles such issues as traffic 

and land use, parking, transit villages 

and other transportation issues both 

public and private. 

38. Wildlife Conservation Society x 
Utilizes the resources of wildlife 

parks with worldwide field projects to 

inspire care for nature and provide 

leadership in environmental 

education. 

39. Resources for the Future x 

A non-profit and non-partisan think 

tank that conducts independent 

research rooted primarily in 

economics and other social sciences 

on environmental and natural resource 

issues. 

40. The Wilderness Society x 

Works to protect America's 

wilderness and to develop a nation-

wide network of wild lands through 

public education, scientific analysis 

and advocacy.  

41. Environment News Service x 

Latest environmental news headlines, 

message board, links and more. 

42. Earth Site x 

The official site of International Earth 
Day. 

43. Sustainable Communities Network 
x 

Linking citizens to resources and to 

one another to create healthy, vital, 

sustainable communities. 

44. WWF Canada x 

WWF Canada pursues a mission to 

save life on Earth through four 

conservation programs: Endangered 

Species, Endangered Spaces and 

Wildlife Toxicology in Canada and an 
International program in Latin 

America.  

45. Weathervane x 

"A digital forum on global climate 

policy." 

46. BBC-Science & Nature x 

Colourful news site with an 

abundance of information on space, 

animals, special environmental topics, 

and much more. 

47. *faircompanies x 

*Faircompanies is the major meeting 

point for people and organizations in 

search of useful, free, and 

independent information regarding 

fair trade, corporate social 
responsibility, responsible 

consumption, ethical investment, 

alternative energies and related topics. 

. 

48. Alternative Fuels Data Center x 

This Office of Transportation 

Technologies site has information on 

the latest advances in alternative 

fuels, vehicles, refuelling sites, and 

more.  

49. The Earth Charter Initiative x 

A statement of ethical principles that 
will guide the conduct of people and 

nations towards each other and the 

Earth to ensure peace, equity and a 

sustainable future.  

50. GEM x 

An on-line, searchable database of 

more than 2500 energy efficiency and 

renewable energy annotated Web 

links.  

51. Earth Trends: Environmental 

Information x 
"A free online database that focuses 

on issues of sustainable development 

and the environment. This site draws 

statistical, graphic, and analytical 

information from over 40 

internationally recognized data 

sources." 

52. Carfree.com x 

Solutions to the problem of the urban 

automobile. 

53. American Wind Energy Association 
x 
AWEA advocates the development of 

wind energy as a reliable, 

environmentally superior energy 

alternative in the United States and 

around the world. 

54. Envirosense x 

A group of companies who 

collectively offer solutions and 

strategies to address indoor air quality 

and related environmental issues.  

http://www.uli.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.uli.org/
http://www.wcs.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.wcs.org/
http://www.rff.org/
http://www.rff.org/
http://www.wilderness.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.wilderness.org/
http://www.ens-newswire.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ens-newswire.com/
http://www.earthsite.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.earthsite.org/
http://www.sustainable.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.sustainable.org/
http://www.wwfcanada.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.wwfcanada.org/
http://www.weathervane.rff.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.weathervane.rff.org/
http://www.bbc.co.uk/sn/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.bbc.co.uk/sn/
http://www.faircompanies.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.faircompanies.com/
http://www.afdc.doe.gov/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.afdc.doe.gov/
http://www.earthcharter.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.earthcharter.org/
http://www.crest.org/gem.html
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.crest.org/gem.html
http://earthtrends.wri.org/
http://earthtrends.wri.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://earthtrends.wri.org/
http://www.carfree.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.carfree.com/
http://www.awea.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.awea.org/
http://www.envirosense.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.envirosense.org/
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55. The Cousteau Society x 

Provides information and insight on 

environmental issues to inspire better 

protection of Earth. 

56. David Suzuki Foundation x 

A Canadian environmental research 
and education organization. 

57. Rainforest web x 

Comprehensive gateway to Rainforest 

information and resources. 

58. E x 

An environmental magazine 

celebrating over 10 years in print. 

59. Environmental Law Programme x 

The World Conservation Union is the 

world’s largest conservation network. 

Mission: "influence, encourage and 

assist societies throughout the world 
to conserve the integrity and diversity 

of nature and to ensure that any use of 

natural resources is equitable and 

ecologically sustainable." 

60. National Council for Science and 

the Environment x 

NCSE (formally the Committee for 

the National Institute for the 

Environment) works to improve the 

scientific basis of environmental 

decision making. Site includes 
research publications on a number of 

environmental issues. 

61. Ocean Planet x 

"This exhibition reminds us that in 

ways we may never have even 

considered, we're all seafarers, and it 

offers us ways to become more 

seaworthy--to think about what 

everyone can do to conserve the 

Ocean Planet." 

62. Amazon Watch x 

"Amazon Watch works to defend the 
environment and rights of the 

indigenous peoples of the Amazon 

basin." 

63. U.S. Fish & Wildlife Service x 

The mission of the U.S. Fish and 

Wildlife Service is working with 

others to conserve, protect, and 

enhance fish and wildlife and their 

habitats for the continuing benefit of 

the American people. 

64. America's Wetlands x 

This site will give you a better 

understanding of the rich variety of 

wetlands, their importance, how they 

are threatened, and what can be done 

to conserve them for future 
generations. 

65. Argus Clearinghouse: Sustainable 

Development x 

Directory of sustainable development 

web sites. 

66. Animal Diversity Web x 

"Includes information about the 

structure and classification of 

animals, basic concepts of ecology 

and evolutionary biology, brief 

reports on dozens of animals, and lots 

of pictures."  

67. Alternative Technology Association 

x 

A non-profit community group that 

aims to use and promote 

environmentally friendly technology, 

including renewable energy sources 

such as the sun, wind and water; 

building with natural materials and 

conserving energy.  

68. Recycler's World x 

A world wide trading site for 
information related to secondary or 

recyclable commodities, by-products, 

used and surplus items or materials. 

69. Energy and Environmental 

Research Center x 

The philosophy of the EERC is to 

improve global quality of life by 

providing leadership in visionary 

multidisciplinary research and 

development leading to demonstration 

and commercialization of innovative, 

clean, efficient energy technologies.  

70. Recycle.com x 

The place to turn for recycling and 

composting expertise. 

71. Global Forest Watch x 

Global Forest Watch seeks to catalyze 

changes in forest use to meet human 

needs and better protect forest 

ecosystems. 

 

http://www.cousteau.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.cousteau.org/
http://www.davidsuzuki.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.davidsuzuki.org/
http://www.rainforestweb.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.rainforestweb.org/
http://www.emagazine.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.emagazine.com/
http://iucn.org/themes/law/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://iucn.org/themes/law/
http://www.cnie.org/
http://www.cnie.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.cnie.org/
http://seawifs.gsfc.nasa.gov/ocean_planet.html
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://seawifs.gsfc.nasa.gov/ocean_planet.html
http://www.amazonwatch.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.amazonwatch.org/
http://www.fws.gov/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.fws.gov/
http://www.epa.gov/OWOW/wetlands/vital/toc.html
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.epa.gov/OWOW/wetlands/vital/toc.html
http://www.clearinghouse.net/cgi-bin/chadmin/viewcat/Environment/sustainable_development/sustainable_development__general_?kywd++
http://www.clearinghouse.net/cgi-bin/chadmin/viewcat/Environment/sustainable_development/sustainable_development__general_?kywd++
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.clearinghouse.net/cgi-bin/chadmin/viewcat/Environment/sustainable_development/sustainable_development__general_?kywd++
http://animaldiversity.ummz.umich.edu/index.html
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://animaldiversity.ummz.umich.edu/index.html
http://www.ata.org.au/
http://www.ata.org.au/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ata.org.au/
http://www.recycle.net/recycle/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.recycle.net/recycle/
http://www.eerc.und.nodak.edu/
http://www.eerc.und.nodak.edu/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.eerc.und.nodak.edu/
http://www.recycle.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.recycle.com/
http://www.globalforestwatch.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.globalforestwatch.org/
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72. The World's Shortest 
Comprehensive Recycling Guide x 

Great list of basic recycling tips and 

categories. 

73. National Resources Defence 

Council x 
NRDC is a not-for-profit 

environmental advocacy group that 

uses law, science, and the support of 

our 400,000+ members to protect the 

planet's wildlife and wild places and 

to ensure a safe and healthy 

environment for all living things. 

74. WWF: Climate Change Campaign 
x 

Mission: "By 2001 we aim to ensure 

that industrialized nations set in 

motion a permanent downward trend 
in their domestic emissions of carbon 

dioxide (CO2) - the leading global 

warming gas - as a first step towards 

substantial reductions in emissions by 

2010." 

75. Center for Clean Air Policy x 

Seeks to promote and implement 

innovative solutions to major 

environmental and energy problems 

which balance both environmental 

and economic interests.  

76. EcoWorld x 

EcoWorld provides internet users 

comprehensive information on the 

state of planetary ecosystems and 

projects underway, everywhere, to 

preserve and restore species and 

ecosystems. 

77. The International Carnivorous 

Plant Society x 

ICPS is an organization of 

horticulturists, conservationists, 

scientists, and educators all interested 
in sharing knowledge and news of 

carnivorous plants.  

78. Environmental Support Center x 

"Supporting the environmental 

movement from the grassroots up." 

79. EPA Global Warming Site x 

Learn about the global warming 

problem and what is and can be done 

to reverse its effects. 

 

80. The American Solar Energy Society 
x 

ASES is a national organization 

dedicated to advancing the use of 

solar energy for the benefit of U.S. 

citizens and the global environment. 

81. National Oceanic and Atmospheric 

Administration x 

NOAA guides our use and protection 

of ocean and coastal resources and 

conducts research to improve our 

understanding and stewardship of the 

environment which sustains us all. 

82. Conservation Technology 

Information Center x 

Promotes environmentally and 

economically beneficial natural 

resource systems. 

83. Competitive Enterprise Institute x 

Non-profit public policy organization 

regulating environmental policy 

among others. 

84. Our Planet Magazine x 

"The United Nations Environment 

Programme's flagship magazine for 

environmentally sustainable 

development." 

85. Planet first 2000 x 

Aim is to provide helpful information 
and resources to individuals so they 

may easily and positively take actions 

in their own way in their own homes, 

local community or broader 

communities to assist the 

environment. 

86. EcoWise x 

The Non-Toxic, sustainable, 

educational store....naturally. 

87. The Ramsar Convention on 

Wetlands x 

Track the progress of the 1971 
intergovernmental treaty which 

provides the framework for national 

action and international cooperation 

for the conservation and wise use of 

wetlands and their resources. 

88. Pollution Prevention Institute x 

The Pollution Prevention Institute 

(PPI) assists small businesses to 

efficiently and economically reduce 

and control their wastes. 

http://www.obviously.com/recycle/guides/shortest.html
http://www.obviously.com/recycle/guides/shortest.html
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.obviously.com/recycle/guides/shortest.html
http://www.nrdc.org./
http://www.nrdc.org./
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.nrdc.org./
http://www.panda.org/climate/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.panda.org/climate/climate.htm
http://www.ccap.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ccap.org/
http://www.ecoworld.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ecoworld.com/
http://www.carnivorousplants.org/
http://www.carnivorousplants.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.carnivorousplants.org/
http://www.envsc.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.envsc.org/
http://www.epa.gov/globalwarming/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.epa.gov/globalwarming/
http://www.ases.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ases.org/
http://www.noaa.gov/
http://www.noaa.gov/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.noaa.gov/
http://ctic.purdue.edu/
http://ctic.purdue.edu/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://ctic.purdue.edu/
http://www.cei.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.cei.org/
http://www.ourplanet.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ourplanet.com/
http://www.geocities.com/planetfirst_au/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.geocities.com/planetfirst_au/
http://www.ecowise.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ecowise.com/
http://www.ramsar.org/
http://www.ramsar.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ramsar.org/
http://www.sbeap.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.sbeap.org/
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89. United Nations World 

Meteorological Organization 

(WMO) x 

World Meteorological Organization 

coordinates global scientific activity 

in several areas, including: air 
pollution research, climate change 

and ozone depletion studies. 

90. Ecobeetle x 

An informative environmental 

website for eco-living and 

conservation. 

91. Central Sierra Environmental 

Resource Center x 

"For the past 16 years, CSERC has 

effectively served as the foremost 

defender of more than 2,000,000 

acres of forests, rivers, lakes, 
wetlands, roadless areas, old growth 

groves, scenic oak woodlands, and 

other precious areas within the central 

region of the Sierra Nevada."  

92. Environmental Concern, Inc. x 

A non-profit organization dedicated to 

wetland restoration, research, and 

education since 1972. 

93. Earth hope Action Network x 

Resource for environmental activism 

and information. Updated daily. 

94. SaveRainforest.net x 

Click on the "Save Rainforest" button 

to help preserve the rainforest. 

95. Wetlands Regulation Center x 

Acts as a service to all persons 

interested in the laws, policies and 

regulations concerning activities 

regulated under Sections 401 and 404 

of the Clean Water Act in waters of 
the United States, including wetlands. 

96. Karma Vision TV x 

Discover thousands of charitable 

organizations. Karma Vision's 

mission is to foster social 

responsibility by stimulating action on 

crucial public issues.  

97. Wilderness Committee x 

Canadian citizen-funded wilderness 

preservation organization. 

98. Farmland Information Center x 

"The FIC is a clearinghouse for 
information about farmland protection 

and stewardship. It is a partnership 

between the USDA Natural Resources 

Conservation Service and American 

Farmland Trust." 

99. The Scientific Alliance x 

A new organization which offers a 

rational, scientific approach to the 

environmental debate. 

100.  Environmental Leadership 

Program x 
Non-profit organization working to 

create a new generation of 

environmental leaders

 

 

http://www.wmo.ch/
http://www.wmo.ch/
http://www.wmo.ch/
http://www.wmo.ch/
http://www.ecobeetle.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.ecobeetle.com/
http://www.cserc.org/
http://www.cserc.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.cserc.org/
http://www.wetland.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.wetland.org/
http://www.earthhopenetwork.net/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.earthhopenetwork.net/
http://www.savetherainforest.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.savetherainforest.org/
http://www.wetlands.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.wetlands.com/
http://www.karmavision.tv/index.php
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.karmavision.tv/index.php
http://www.wildernesscommittee.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.wildernesscommittee.org/
http://www.farmlandinfo.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.farmlandinfo.org/
http://www.scientific-alliance.com/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.scientific-alliance.com/
http://www.elpnet.org/
http://www.elpnet.org/
http://www.world.org/weo/badlink?section=environment&badurl=http://www.elpnet.org/
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πλάκα παξαζέηνπκε έλα δείγκα ειιεληθψλ site γηα ην Πεξηβάιινλ, ηα νπνία 

πξνέξρνληαη απφ Μ.Κ.Ο, Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο θαη 

δηάθνξα άιια. Απηά είλαη ηα παξαθάησ : 

 
1. www.arcturos.gr 

(ΑΡΚΣΟΤΡΟ -ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ 

ΑΓΡΗΑ ΕΧΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΦΤΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ)  

2. http://biotechwatch.gr/ 

ΑΝΣΗ-ΠΛΖΡΟΦΟΡΖΖ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΒΗΟΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΠΟΥΖ 

3. www.climatechange.eu.com 

(ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ)  

4. www.dipe.gr/ 

(ΓΗΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ)  

5. www.e-ecology.gr/ 

(E-ECOLOGY - ΗΣΟΔΛΗΓΑ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ, ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ, ΣΖΝ ΟΡΔΗΒΑΗΑ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ)  
6. www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index

.htm  

(ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΧΝΗΑ 

ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΡΔΤΝΧΝ)  

7. www.ekpazp.gr/ 

(ΔΚΠΑΕ - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΑΓΡΗΧΝ ΕΧΧΝ)  

8. www.erymanthos.org/ 

(ΜΚΟ ΔΡΤΜΑΝΘΟ)  

9. http://europa.eu/pol/env/index_el.htm 

(Δ.Δ. ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) 
10. http://eyploia.aigaio-net.gr/index.php 

(ΔΤΠΛΟΗΑ  ΣΟ  e-ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ 

ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ)  

11. www.greenpeace.gr  

(GREENPEACE ΔΛΛΑ)  

12. www.ipcc.ch 

(ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ)  

13. www.kpe.gr/ 

(ΠΤΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 
 

http://kpe-

kastor.kas.sch.gr/kpe/pe/kpe.htm 

(ΚΔΝΣΡΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ) 

 

www.kpestylidas.gr/ 

(ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΣΝΗΚΖ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  ΣΤΛΗΓΑ) 

 

 

14. http://medsos.gr/medsos/ 

(ΜΔΟΓΔΗΟ SOS ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΣΖ ΒΗΧΗΜΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΣΟΝ ΠΟΛΗΣΗΜΟ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΧΝ 

ΠΟΛΗΣΧΝ) 
15. http://www.mio-ecsde.org/ 

(ΜΔΟΓΔΗΑΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΔΝΖΜΔΡΧΖ)  

16. www.ngofederation.gr 

(ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ 

ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΔΛΛΑΓΟ)  

17. www.oiko-em.gr/ 

(ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΣΟΥΧΡΟ 

ΔΝΔΡΓΧΝ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΧΝ)  

18. http://www.oikoenergeia.gr  
(TO PORTAL ΣΖ ΗΝΜΔΚΟ ΓΗΑ 

ΣΖΝ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ)  

19. www.oikosteges.gr/ 

Οηθνηέγεο (ΠΡΑΗΝΔ ΣΔΓΔ - 

ΦΤΣΔΜΔΝΑ ΓΧΜΑΣΑ - 

ΣΑΡΑΣΟΚΖΠΟΗ)  

20. www.olimazi.eu/ 

(ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ FORUM 

ΔΘΔΛΟΝΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ)  

21. www.ornithologiki.gr/ 

(ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΗΚΖ - ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ)  
22. http://pandoiko.gr 

(ΠΑΝ.Γ.ΟΗΚ.Ο - ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ 

ΓΗΚΣΤΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΧΝ 

ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ) 

23. www.spitia.gr  

(ΜΔΛΔΣΖ, ΚΑΣΑΚΔΤΖ, ΑΓΟΡΑ 

& ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΚΣΗΡΗΧN)  

24. http://www.synigoros.gr/perivallon/ 

(ΤΝΖΓΟΡΟ ΓΗΑ ΣΟ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ) 

25. www.waterforlife.gr/  
(ΟΜΑΓΑ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΗΖΖ 

ΟΡΓΑΝΧΔΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΧΝ 

ΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΟ 

ΝΔΡΟ)  

26. www.wild-anima.gr 

(WILD ANIMA - ΣΑΘΜΟ 

ΠΡΧΣΧΝ ΒΟΖΘΔΗΧΝ ΓΗΑ ΑΓΡΗΑ 

ΕΧΑ)  

27. www.wwf.gr  

(WWF - ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ 

ΟΡΓΑΝΧΖ) 

 

http://www.arcturos.gr/
http://biotechwatch.gr/
http://www.climatechange.eu.com/
http://www.dipe.gr/
http://www.e-ecology.gr/
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm
http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm
http://www.ekpazp.gr/
http://www.erymanthos.org/
http://europa.eu/pol/env/index_el.htm
http://eyploia.aigaio-net.gr/index.php
http://www.greenpeace.gr/
http://www.ipcc.ch/
http://www.kpe.gr/
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/pe/kpe.htm
http://kpe-kastor.kas.sch.gr/kpe/pe/kpe.htm
http://www.kpestylidas.gr/
http://medsos.gr/medsos/
http://www.mio-ecsde.org/
http://www.ngofederation.gr/
http://www.oiko-em.gr/
http://www.oikoenergeia.gr/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=9&Itemid=57
http://www.oikosteges.gr/
http://www.olimazi.eu/
http://www.ornithologiki.gr/
http://pandoiko.gr/
http://www.spitia.gr/
http://www.synigoros.gr/perivallon/
http://www.waterforlife.gr/
http://www.wild-anima.gr/
http://www.wild-anima.gr/
http://www.wwf.gr/
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1.4 Κίλδπλνη παξαπιεξνθόξεζεο ή κε επαξθνύο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο. 

 

Σν Γηαδίθηπν είλαη κία γξήγνξε θαη εχθνιε πεγή πιεξνθφξεζεο, είλαη φκσο θαη ε 

αθξηβέζηεξε; Οη πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνληαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ θαζεκεξηλά 

είλαη ηφζεο πνιιέο πνπ πξαθηηθά δελ είλαη δπλαηφλ λα ειεγρζνχλ. Αθνχ ν θαζέλαο 

κπνξεί λα δεκνζηεχζεη ζρφιηα ή πιεξνθνξίεο ζην Γηαδίθηπν, νη ρξήζηεο ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ψζηε λα θξίλνπλ ηελ αθξίβεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ. Πξέπεη λα πάςνπκε λα πηζηεχνπκε πσο «αθνχ είλαη ζην 

Γηαδίθηπν, πξέπεη λα είλαη αιήζεηα». Παξαδνζηαθά, νη έληππεο πεγέο είραλ ηνπο 

ζεκαηνθχιαθέο ηνπο, ηνπο επηκειεηέο θαη ηνπο δηνξζσηέο πνπ δηφξζσλαλ ηα ιάζε θαη 

δηέγξαθαλ ηηο ςεπδείο θαη αλαθξηβείο πιεξνθνξίεο. Χζηφζν, ην Γηαδίθηπν, ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, δελ δηαζέηεη αζθαιηζηηθέο δηθιίδεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δεκνζηεχνληαη.  

 

Δπνκέλσο ππάξρνπλ θίλδπλνη παξαπιεξνθφξεζεο ή κε επαξθνχο επηζηεκνληθήο 

ηεθκεξίσζεο απφ ην Γηαδίθηπν. 

 

1.4.1 Παξάδεηγκα από πθηζηάκελα sites (ιηώζηκν πάγσλ) 

 

Έλα απιφ παξάδεηγκα απφ πθηζηάκελα sites αθνξά ην δήηεκα κε ην Ληψζηκν ησλ 

Πάγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε 2 site ηα νπνίν ππνζηεξίδνπλ 2 δηακέηξνπ 

αληίζεηεο απφςεηο. 

 

Σν link ηνπ 1
νπ

 site είλαη: http://www.johnstonsarchive.net/environment/waterworld.html. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν site ν ζπγγξαθέαο ππνζηεξίδεη ηα εμήο: 

 

 Παξά ηα φζα έρεηε αθνχζεη, δελ έρεη απνδεηρζεί φηη ε αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε είλαη απφξξνηα ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο θαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη νπζηαζηηθφο ιφγνο λα απνξξίπηνπκε ηέηνηνπ 

είδνπο ππνζέζεηο. 

 Ζ θαιχηεξε εμήγεζε γηα ηηο απνδείμεηο είλαη φηη ε νπνηαδήπνηε ζθαηξηθή 

ηάζε ζέξκαλζεο ππάξρεη, είλαη ζπλήζσο ην απνηέιεζκα ησλ θπζηθψλ 

επηξξνψλ φπσο είλαη νη παξαιιαγέο ζην ζχζηεκα θιίκαηνο θαη νη παξαιιαγέο 

ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. 

 Οη πξνηάζεηο φηη νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε θαη ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ζηνλ 

επφκελν αηψλα είλαη αβάζηκεο πξνβιέςεηο πνπ δελ επηβεβαηψλνληαη απφ ηηο 

έξεπλεο.  

 Οη επηπηψζεηο απφ απηφ ην κε επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλν πξφβιεκα πνπ 

ηίζεηαη απφ ηνπο νηθνιφγνπο δελ ζα είραλ ηφζν ζεκαληηθή επίδξαζε ζην 

θιίκα, φζε ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα ππέθεξαλ απφ ηα απνηειέζκαηα. 

 Με βάζε απηά πνπ μέξνπκε έσο ηψξα, κηα άλνδνο ζηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο 

ηεο ηάμεσο ησλ 0.1 κέηξσλ (4 ίληζεο) ζηα επφκελα 100 ρξφληα είλαη 

αλακελφκελε, ελψ εθείλνη πνπ πξνβιέπνπλ αιιαγέο ηεο ηάμεσο ησλ 0.5-2 

κέηξσλ (1.5-7 πφδηα), νη ζεσξίεο ηνπο δελ επζηαζνχλ.  

 Δάλ φια ηα «θνκκάηηα πάγνπ» ζηνλ θφζκν επξφθεηην λα ιεηψζνπλ, ε ζηάζκε 

ηεο ζάιαζζαο ζα απμαλφηαλ πεξίπνπ 60-75 κέηξα (200-250 πφδηα). Απηφ 

φκσο δελ ζα κπνξνχζε λα πξνθχςεη απφ ηηο ζχγρξνλεο αλζξψπηλεο 

http://www.johnstonsarchive.net/environment/waterworld.html
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δξαζηεξηφηεηεο, θαη απφ νπνηαδήπνηε ξεαιηζηηθή αηηία θαη ζίγνπξα ζα 

έπαηξλε ρηιηάδεο έηε γηα λα ζπκβεί. 

 

Σν link ηνπ 2
νπ

 site είλαη: http://el.wikipedia.org/ 

 

ε απηφ ην site φκσο ηα πξάγκαηα δελ είλαη ηφζν επνίσλα φπσο ζην πξψην. Αλ θαη ζε 

απηφ ην άξζξν δελ είλαη μεθάζαξν φηη ε αλζξψπηλε παξέκβαζε είλαη ππαίηηα γηα ην 

ιηψζηκν ησλ πάγσλ γίλεηαη φκσο ζαθέο φηη ην πξφβιεκα είλαη ηεξάζηην θαη νη 

ζπλέπεηέο ηνπ γηα ηελ αλζξσπφηεηα αλππνιφγηζηεο. 

 

Οη πξνβιεπφκελεο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο ζέξκαλζεο αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ 

θαζψο θαη ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε δσή. ηηο θπξηφηεξεο απφ απηέο ζπγθαηαιέγνληαη 

ε αχμεζε ηεο ζηάζκεο ησλ ζαιαζζψλ θαζψο θαη δηαθνξεηηθά αθξαία θαηξηθά 

θαηλφκελα.  

 

Έηζη ινηπφλ κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε πφζν ζεκαληηθφο είλαη ν έιεγρνο ησλ 

εηζαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ ζε έλα site, φκσο αθφκε πην ζεκαληηθή είλαη ε θξηηηθή 

ηθαλφηεηα ησλ ρξεζηψλ. ,ηη ππάξρεη ζην Γηαδίθηπν δελ είλαη απαξαίηεηα ζσζηφ. 

 

1.5 ηνηρεία πξσηνηππίαο. 
 

Έλα απφ ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηε δεκηνπξγία ελφο αθφκε site κε 

πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία είλαη ηα ζηνηρεία ηεο πξσηνηππίαο. Γειαδή ε 

πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο site ηνπ νπνίνπ φκνηφ ηνπ δελ ππάξρεη είηε 

ηκεκαηηθά, είηε αθφκε θαιχηεξα θαζνιηθά.  

 

Ζ Ecopedia ζε αληίζεζε κε ηελ πεγή ηεο έκπλεπζεο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο ζα έρεη 

κεγαιχηεξε επηζηεκνληθή βαξχηεηα. ηε Wikipedia ν θαζέλαο κπνξεί λα επέκβεη θαη 

λα δηνξζψζεη νηηδήπνηε πάλσ ζηηο ζειίδεο. Απηφ φκσο εκπεξηέρεη θαη ηνλ θίλδπλν γηα 

ηελ νξζφηεηα θαη εγθπξφηεηα ησλ φζσλ εκθαλίδνληαη ζηνλ δηαδηθηπαθφ ηφπν.  

 

Ζ Ecopedia δίρσο λα απνιέζεη ηελ επειημία θαη ηελ ακεζφηεηα ηεο Wikipedia ζα 

δεκνζηεχεη φια ηα άξζξα αθνχ πξνεγνπκέλσο έρνπλ αμηνινγεζεί ηα ραξαθηεξηζηηθά 

θάζε άξζξνπ. ηφρνο είλαη κέζσ άκεζσλ κελπκάησλ θαη e-mail λα ζπγθεληξψλνληαη 

φιεο νη λέεο πιεξνθνξίεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα κειεηνχληαη θαη λα αμηνινγνχληαη. Σν 

ηειηθφ ζηάδην επεμεξγαζίαο θάζε λέαο πιεξνθνξίαο ζα απνηειεί ε δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηνλ αληίζηνηρν ρψξν ηνπ site. 

 

Μέξηκλά καο είλαη ην site λα απνηειείηαη απφ ηηο πην επηθαηξνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο 

απφ αλαγλσξίζηκεο θαη επηζηεκνληθά απνδεθηέο πεγέο. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 

δηαζθαιίδνπκε ηελ πνηφηεηα, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ νξζή απεηθφληζε ηεο εθάζηνηε 

πιεξνθνξίαο αιιά θαη νιφθιεξνπ ηνπ site. 

 

Ζ κεγάιε θαηλνηνκία πνπ εηζάγεη ε Ecopedia ζην ρψξν ησλ ειεθηξνληθψλ 

βηβιηνζεθψλ είλαη ε χπαξμε αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο. Κάζε άξζξν ζα 

αμηνινγείηαη απφ ην site ζχκθσλα κε έλα πιήζνο παξαγφλησλ αιιά ηαπηφρξνλα θαη 

απφ ηνλ ίδην ηνλ αλαγλψζηε. 

 

Κάζε πιεξνθνξία ζα βαζκνινγείηαη κε κηα θιίκαθα απφ ην 1 (ειάρηζην) έσο ην 5 

(κέγηζην).  

http://el.wikipedia.org/
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ιεο νη αλαξηψκελεο πιεξνθνξίεο ζα ηεξνχλ ηα ειάρηζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο 

(θξηηήξηα εηζφδνπ). Αθφκα θαη ηα άξζξα κε ηελ κηθξφηεξε δπλαηή βαζκνινγία ζα 

είλαη επηζηεκνληθά απνδεθηά θαη δε ζα παξαπιεξνθνξνχλ ηνλ αλαγλψζηε. Με ην 

ζρεδηαζκφ απηφ θάζε πιεξνθνξία πνπ ζα βξίζθεηαη ζην Ecopedia  ζα απνδίδεηαη κε 

νινθιεξσκέλν θαη νξζφ ηξφπν ην γεγνλφο πνπ αλαιχεηαη ζην θάζε άξζξν. 

 

Σα θχξηα θξηηήξηα εηζφδνπ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

i) Ζ πιεξνθνξία ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε ζηνηρεηνζεηεκέλε έξεπλα, ε 

νπνία ζα αλαιχεηαη. 

ii) Θα πξέπεη λα ηεξείηαη ε αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο κε ζθνπφ λα 

απνθεπρζεί ε χπαξμε ηεο ππεξβνιήο. 

iii) Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαθνξέο ησλ πεγψλ. 

 

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα θαιχπηνληαη ηα θξηηήξηα εηζφδνπ ηα άξζξα ζα αμηνινγνχληαη 

κε ηελ θιίκαθα 1 έσο 5, αλάινγα κε ηα «θξηηήξηα επηθαηξνπνίεζεο», ηα νπνία είλαη 

ηα αθφινπζα: 

 

i) Σν είδνο ηεο πεγήο. εκαληηθφ ξφιν ζα δηαδξακαηίδεη απφ πνχ παξάρζεθε 

ε πιεξνθνξία. Έρνληαο σο ζηφρν ηελ αληηθεηκεληθφηεξε θαη πην 

ηεθκεξησκέλε πιεξνθφξεζε δίλνπκε κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζε πεγέο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ Παλεπηζηεκηαθέο έξεπλεο, πηζησπνηκέλα επηζηεκνληθά 

εξγαζηήξηα, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, παλεπηζηεκηαθνχο 

θαζεγεηέο. Αληίζεηα θξαηάκε επηθπιαθηηθή ζηάζε ζε έξεπλεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηδησηηθά ηδξχκαηα, δεκνζηεχκαηα εθεκεξίδσλ.  

ii) Ζ ρξνλνινγία παξαγσγήο ηεο έξεπλαο-πιεξνθνξίαο. Έρνληαο σο γλψκνλα 

ηελ φζν ην δπλαηφ πην επίθαηξε γλψζε, ε ρξνλνινγία πνπ αληιήζεθαλ νη 

πιεξνθνξίεο, ηα ζηνηρεία απνηειεί θαίξηαο ζεκαζίαο θξηηήξην. 

iii) Ζ κέζνδνο πνπ νινθιεξψζεθε γηα ηελ παξαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο. 

Πηζαλέο παξαιείςεηο ζηελ δηαδηθαζία ζπιινγήο ζηνηρείσλ θαη παξαγσγήο 

ηεο πιεξνθνξίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

iv) Ο ηξφπνο γξαθήο ηεο πιεξνθνξίαο. ηφρνο ηνπ Ecopedia είλαη ε χπαξμε 

άξζξσλ κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε κεηαδνηηθφηεηα, έηζη ψζηε λα είλαη 

επξχηεξα θαηαλνεηά. 

v) Σξφπνο παξνπζίαζεο ηεο πιεξνθνξίαο. εκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

χπαξμε εηθφλσλ, ζρεδηαγξακκάησλ. 

 

Με ηνλ ηξφπν απηφ θάζε πιεξνθνξία, θάζε άξζξν ζα ιακβάλεη κηα βαζκνινγία, ε 

νπνία ζα είλαη νξαηή ζηνλ αλαγλψζηε. 

 

Σν Ecopedia φκσο βαζίδεηαη ζηελ ακθίδξνκε παξνρή πιεξνθνξηψλ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ν ίδηνο ν αλαγλψζηεο λα αμηνινγεί θαη λα ζρνιηάδεη 

ηελ πιεξνθνξία. Σα ζρφιηα θαη νη βαζκνινγίεο ησλ αλαγλσζηψλ ζα απνηεινχλ ην 

δίαπιν επηθνηλσλίαο καο κε ην επξχ θνηλφ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψλνπκε ην Ecopedia. 

 

Σν Ecopedia  δελ θαηλνηνκεί κφλν ζηελ χπαξμε αμηνιφγεζεο ηεο πιεξνθνξίαο 

(Rating), θαηλνηνκεί θαη ζην ηξφπν δηαρείξηζεο ηεο. 
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Ζ δνκή ηνπ site  είλαη νξγαλσκέλε, εχρξεζηε θαη απιή δίρσο λα κπεξδεχεη ηνλ 

δηαρεηξηζηή. πλάκα δελ έρεη δεκηνπξγεζεί κε θάπνηα εμεηδηθεπκέλε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ. Ο  δηαρεηξηζηείο δελ είλαη αλαγθαίν λα είλαη πςεινχ επηπέδνπ 

γλψζηεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, θαζψο ν ζηφρνο είλαη ε γξήγνξε θαη εχθνιε 

αλαηξνθνδφηεζε θαη ζπληήξεζε ηεο βάζεο ηνπ Ecopedia. 

 

Σέινο έλαο αθφκε παξάγνληαο πξσηνηππίαο απηνχ ηνπ site είλαη θαη ην επξχ θάζκα 

επηζθεπηψλ πνπ κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν site κηαο θαη ην 

Ecopedia κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο δηαθφξσλ νκάδσλ ρξεζηψλ, απφ 

επηζηήκνλεο κέρξη καζεηέο. 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΓΟΜΖ ECOPEDIA 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ECOPEDIA 

2.1 Δλόηεηεο ηνπ Site 

 

Σν Ecopedia απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ θχξηεο ελφηεηεο:  

 
 Αξρηθή ειίδα 

 Πεξηβαιινληηθέο Δμειίμεηο 

 Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα 

 Μέηξα Αληηκεηψπηζεο 

 Πεξηβαιινληηθά Άξζξα & Ννκνζεζία 

 Ζκεξνιφγην 

 Related Links 

 Γισζζάξη 

 

2.2 Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή  

 

Παξαθάησ έρνπκε κία αλαιπηηθή πεξηγξαθή θάζε ελφηεηαο ηνπ site Ecopedia 

μερσξηζηά. 

 

Γεληθφηεξα ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο ζειίδαο ζα βξίζθνληαη φιεο νη θχξηεο ελφηεηεο 

γηα ηελ εχθνιε πινήγεζε ζην site. Αλάινγα ηελ ελφηεηα πνπ θάπνηνο βξίζθεηαη ζα 

ρξσκαηίδεηαη δηαθνξεηηθά. Μέζα ζε θάζε ελφηεηα ζα βξίζθνληαη αλαξηεκέλεο φιεο 

νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο θαζηζηψληαο εχθνιε θαη γξήγνξε ηφζν ηελ αλάγλσζε ηνπο 

φζν θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο. Σν θεληξηθφ καο ζχλζεκα είλαη «Learn more… to save 

the Planet» θαη βξίζθεηαη ζην θέληξν θάζε ζειίδαο. 

 

2.2.1 Αξρηθή ειίδα 

 

ηελ αξρηθή ζειίδα ζην θεληξηθφ κέξνο ζα ππάξρεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηνπ 

ζθνπνχ ηνπ site θαη γεληθά ηελ άπνςή καο γηα ην πεξηβάιινλ, ηε ζηάζε ησλ θξαηψλ 

θαη εμαηνκηθεπκέλα ησλ πνιηηψλ. ην θέληξν ηεο αξρηθήο ζειίδα ζα ππάξρεη έλα link 

φπνπ ζα παξαπέκπεη ηνπο επηζθέπηεο ζηνπο εκεξήζηνπο ξχπνπο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη 

έρεη πξνβιεθζεί ρψξνο γηα επηπιένλ banners πνπ ζα έρεη σο ζθνπφ ηελ αλάξηεζε 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζα ζέινπκε ν επηζθέπηεο λα έξρεηαη ζε άκεζε επαθή. 

 

Δπηπξφζζεηα ζηελ αξρηθή ζειίδα ζα κπνξεί θαλείο λα δεη θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ 

site.  
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αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο θεληξηθήο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.1: Κεληξηθή ειίδα-Ecopedia. 
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2.2.2 Πεξηβαιινληηθέο Δμειίμεηο 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαξηψληαη νη πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο, π.ρ. απνθάζεηο 

ηεο Δ.Δ., πεξηβαιινληηθά αηπρήκαηα, πεξηβαιινληηθέο δξάζεηο θαη ηξέρνληα 

γεγνλφηα. πσο θαίλεηαη θαη ζηελ εηθφλα πνπ παξαζέηνπκε (Ecopedia v. 1.0) ζα 

αλαγξάθεηαη ν ηίηινο ηεο είδεζεο θαη κηα κηθξή θξάζε απφ ην επηζπλαπηφκελν 

έγγξαθν. Σέινο ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη νιφθιεξε ηελ είδεζε παηψληαο 

πάλσ ηεο. 

 

αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.2: Πεξηβαιινληηθέο Δμειίμεηο-Ecopedia. 
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2.2.3 Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα  

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα γίλεη επηκεξηζκφο θαη αλάιπζε ησλ θπξηνηέξσλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζα ππάξρνπλ ζε 

απηήλ ηελ ελφηεηα έρνπλ ήδε αλαιπζεί ζην αληίζηνηρν Τπνθεθάιαην ηνπ 1
νπ

 

Κεθαιαίνπ, π.ρ. Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε, Γηάβξσζε εδάθνπο, Μφιπλζε Θαιαζζψλ, 

Φαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ θηι.. Ο επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα κάζεη πεξηζζφηεξα γηα 

απηά παηψληαο πάλσ ζηνλ αληίζηνηρε ελφηεηα πνπ θαηαηάζζνληαη ηα πξνβιήκαηα 

(ΓΖ, ΑΔΡΑ, ΝΔΡΟ, ΓΔΝΗΚΑ). Δλ ζπλερεία ζα αλνίγεη κηα λέα ζειίδα κε ην ζχλνιν 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία. Δθεί ζα είλαη 

αλαξηεκέλν ην ζχλνιν ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φπνπ ζα αλαγξάθεηαη ν 

ηίηινο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη κηα κηθξή θξάζε απφ ην επηζπλαπηφκελν έγγξαθν. 

Σέινο ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα βιέπεη νιφθιεξε ηελ πιεξνθνξία παηψληαο πάλσ 

ηεο. 

 

αο παξαζέηνπκε ηηο εηθφλεο ησλ ζειίδσλ (Ecopedia v. 1.0) 
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Δηθόλα 1.3: Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα-Ecopedia. 
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Δηθόλα 1.4: Αηκφζθαηξα-Ecopedia. 
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Δηθόλα 1.5: Έδαθνο-Ecopedia. 
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Δηθόλα 1.6: Νεξά-Ecopedia. 
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2.2.4 Αληηκεηώπηζε 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα ππάξρνπλ δηάθνξα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο πξνεγνχκελεο ελφηεηαο. 

 

αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.7: Αληηκεηψπηζε-Ecopedia. 
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2.2.5 Δπηιεγκέλα Άξζξα 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα θηινμελνχληαη άξζξα πνπ ζθνπφ ηνπο έρνπλ λα βνεζήζνπλ 

ηνπο επηζθέπηεο ηνπ site λα θαηαλνήζνπλ ηη είλαη ην πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ εκείο νη ίδηνη έρνπκε δεκηνπξγήζεη ζε απηφ, άιισζηε:  

 
«Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη κέιινλ, γηαηί ρσξίο απηή δελ  κπνξεί λα ππάξμεη κέιινλ». M. 

Kloepfer. 

 

Δπηπξόζζεηα ζα ππάξρνπλ αλαξηεκέλνη νη δηάθνξνη Πεξηβαιινληηθνί Νόκνη πνπ 

ηζρύνπλ ζηε Διιάδα. 

 

αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.8: Δπηιεγκέλα Άξζξα-Ecopedia. 
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2.2.6 Ζκεξνιόγην  

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα ππάξρεη έλα Πεξηβαιινληηθφ εκεξνιφγην. Ο επηζθέπηεο ζα 

κπνξεί λα ελεκεξψλεηαη γηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο δηάθνξεο 

εκεξνκελίεο, παηψληαο ζηνλ αληίζηνηρν ηίηιν ή εηθνλίδην, πνπ ζα ππάξρνπλ ζε ιίζηα 

θάησ απφ ην εκεξνιφγην. 

 

αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.9: Ζκεξνιφγην-Ecopedia. 
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2.2.7 Related Links 

 

Απφ απηήλ ηελ ελφηεηα νη επηζθέπηεο ζα κπνξνχλ παηψληαο ζηα δηάθνξα link ηα 

νπνία ζα ηνπο νδεγνχλ ζε ζρεηηθά site π.ρ. ΤΠΔΥΧΓΔ, ΚΑΠΔ. Δπίζεο ζα ππάξρεη 

θαη πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία θαη πξνηεηλφκελα ειεθηξνληθά πεξηνδηθά π.ρ., 

«ησπειή Άλνημε» ηεο Rachel Carson θηι, αθφκε θαη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη 

επηηξαπέδηα παηρλίδηα γηα κηθξά παηδηά. 

 

αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.10: Related Links-Ecopedia. 
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2.2.8 Γισζζάξη 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ν επηζθέπηεο ζα κπνξεί λα βξεη νξηζκνχο γηα δηάθνξνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 

αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.11: Γισζζάξη-Ecopedia. 
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2.2.9 Αιήζεηεο θαη Φέκαηα 

 

ε απηήλ ηελ ελφηεηα ζα αλαξηεζνχλ κηθξέο θαζεκεξηλέο ζπκβνπιέο θαη 

δηεπθξηλήζεηο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα δίλνληαο ηνπο ηελ πξαγκαηηθή ηνπο 

ππφζηαζε.  

 

αο παξαζέηνπκε ηελ εηθφλα ηεο ζειίδαο (Ecopedia v. 1.0) 

 

 
 

Δηθόλα 1.12: Αιήζεηεο & Φέκαηα-Ecopedia. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΘΔΜΑΣΑ ΠΟΤ ΑΝΑΛΤΟΝΣΑΗ ΣΟ ECOPEDIA  

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν λα αλαθεξζνχκε ζην πεξηερφκελν ηνπ Ecopedia. 

Σα ζέκαηα πνπ αλαιχνληαη θαιχπηνπλ έλα επξχ θάζκα πεξηβαιινληηθψλ γεγνλφησλ. 

ην site παξαζέηνληαη νξηζκνί θαη δηαζαθελίδνληαη πεξηβαιινληηθά θαηλφκελα. 

Γίλεηαη έλαο επδηάθξηηνο δηαρσξηζκφο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ηνπο. πλάκα παξαζέηεηαη ην ππάξρνλ λνκηθφ πιαίζην θαη 

έλαο πιήξεο πεξηβαιινληηθφ γισζζάξη. Δπηπξφζζεηα ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε πσο 

νη πιεξνθνξίεο πνπ θηινμελνχληαη ζην Ecopedia  είλαη φζν ην δπλαηφ πην 

παξαζηαηηθέο, κε πιεζψξα ζρεκάησλ θαη δηαγξακκάησλ. 

 

Έλα δείγκα ησλ ζεκάησλ πνπ αλαιχνληαη ζην Ecopedia παξαζέηεηαη ζην παξφλ 

θεθάιαην. 

 

3.1 Πεξηβάιινλ 

 

Με ηνλ φξν Πεξηβάιινλ ελλννχκε ηα πάληα γχξσ καο, νιφθιεξν ηνλ θφζκν πνπ καο 

πεξηβάιιεη.  

 

 Σα δέληξα, ν αέξαο θαη ην έδαθνο πνπ καο πεξηβάιινπλ  

 ια ηα θηίξηα ζηα νπνία δνχκε, εξγαδφκαζηε ή δηαζθεδάδνπκε  

 Σα ρσξάθηα θαη ηα αγξνθηήκαηα απφ ηα νπνία αληινχκε ηελ ηξνθή καο  

 Οη σθεαλνί, νη ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα  

 

Γηα ιφγνπο θαζαξά πξαθηηθνχο ην δηαρσξίδνπκε ζε Φπζηθφ θαη ζε Αλζξσπνγελέο. 

Φπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη φηη δεκηνπξγήζεθε απφ ηε θχζε, ελψ Αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ είλαη φηη δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη 

παξέκβαζε (Απνζηόινπ  Δ., θηάζνο 2008-9). 

 

 

 
 

ρήκα 3.1: Σν πεξηβάιινλ καο. 

 

3.1.1 Ση καο πξνζθέξεη ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ 

 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ καο πξνζθέξεη θαηαξρήλ ην «ζπίηη» ζην νπνίν θαηνηθεί 

νιφθιεξε ε ζεκεξηλή αλζξσπφηεηα. Μαο πξνζθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο γηα λα ηξαθνχκε, ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο γηα λα θηλήζνπκε ηα ηερλνινγηθά 

επηηεχγκαηά καο, ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν θηίδνπκε ηα θηίξηα καο θαη ηα κλεκεία 

ηνπ πνιηηηζκνχ καο, ην λεξφ πνπ πίλνπκε, ην νμπγφλν πνπ αλαπλένπκε(Απνζηόινπ  

Δπαλζία, θηάζνο 2008-9).  
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ρήκα 3.2: Σν θπζηθφ καο πεξηβάιινλ. 

 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ αλαιχεηαη ζε 3 ζπληζηψζεο:  

 

 Ληζφζθαηξα: ν θινηφο ηεο Γεο.  

 Τδξφζθαηξα: φια ηα λεξά πνπ καο πεξηβάιινπλ.  

 Αηκφζθαηξα: φινο ν αέξαο πνπ καο πεξηβάιιεη.  

 

Πάλσ ζε απηέο ηηο 3 ζθαίξεο ζηεξίδεηαη νιφθιεξε ε δσή πάλσ ζηε Γε (Βηφζθαηξα: 

φινη νη δσληαλνί νξγαληζκνί).  

 

3.1.2 Ζ αιιειεμάξηεζε αλζξώπνπ θαη πεξηβάιινληνο 
 

Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί ηελ πεγή απφ ηελ νπνία αληινχκε ηνπο θπζηθνχο 

πφξνπο αιιά δπζηπρψο απνηειεί θαη ηνλ απνδέθηε ησλ ξχπσλ πνπ παξάγνπλ νη 

παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Οη πξνζπάζεηεο ηεο παγθφζκηαο 

θνηλφηεηαο ζήκεξα εζηηάδνληαη ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έηζη ψζηε απηφ λα ζπλερίδεη λα παξέρεη ηνπο 

θπζηθνχο ηνπ πφξνπο θαηά ηξφπν βηψζηκν.  

 

Ζ πξψηε παξάκεηξνο είλαη ην κέγεζνο ηνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. Οη άλζξσπνη 

έρνπλ αλάγθεο δηαηξνθήο, ζηέγαζεο, κεηαθίλεζεο, ςπραγσγίαο θ.ιπ. ηηο νπνίεο 

πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ αληιψληαο θπζηθνχο πφξνπο απφ ην πεξηβάιινλ θαη 

απνξξίπηνληαο ηνπο παξαγφκελνπο ξχπνπο ζην πεξηβάιινλ. ζν, ινηπφλ, 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ππάξρνπλ πάλσ ζηνλ πιαλήηε, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

θαηαλάισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

εκαληηθφ επίζεο ξφιν παίδεη θαη ε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

πσο φινη γλσξίδνπκε νη πινχζηνη είλαη ζε ζέζε λα έρνπλ πεξηζζφηεξα πιηθά αγαζά 

απφ ηνπο θησρνχο. Δάλ θάλνπκε ηελ αλαγσγή ζην πιαλεηηθφ επίπεδν, νη πινχζηνη 

απηνχ ηνπ θφζκνπ (δειαδή νη θάηνηθνη ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο θαη ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο) έρνπλ κεγαιχηεξε θαηά θεθαιή θαηαλάισζε απφ ηνπο θησρνχο θαηνίθνπο 

ηεο Κεληξηθήο Αθξηθήο ή ηεο Ηλδίαο. Άξα αληινχλ, θαηά θεθαιή, πεξηζζφηεξνπο 

θπζηθνχο πφξνπο θαη παξάγνπλ πεξηζζφηεξνπο ξχπνπο.  
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ρήκα 3.3: Ζ αιιειεμάξηεζε αλζξψπνπ-πεξηβάιινληνο. 

 

Σέινο, κηα ηξίηε παξάκεηξνο είλαη ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε αλά κνλάδα 

θπζηθνχ πφξνπ πνπ θαηαλαιψλεηαη. Απηφ γίλεηαη θαηαλνεηφ κε ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: Έζησ φηη ζέινπκε λα θάλνπκε έλα ηαμίδη κε απηνθίλεην. Έρεη πνιχ 

κεγάιε ζεκαζία ην εάλ ην απηνθίλεην πνπ ηαμηδεχνπκε θαηαλαιψλεη 5 ή 10 ιίηξα 

βελδίλε αλά 100 ρηιηφκεηξα ηαμηδηνχ. Γηαηί, πέξα απφ ηελ θαηαλάισζε ηεο βελδίλεο, 

γηα λα θαιχςνπκε απφζηαζε 100 ρηιηνκέηξσλ ζηε κία πεξίπησζε νη εθπνκπέο ησλ 

θαπζαεξίσλ ζα είλαη δηπιάζηεο απ’ φηη ζηελ άιιε. Ζ παξάκεηξνο απηή καο 

ππνδειψλεη φηη σο αλζξσπφηεηα πξέπεη λα εξγαδφκαζηε γηα ηελ αλάπηπμε 

ηερλνινγηψλ νη νπνίεο θάλνπλ απνδνηηθή ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ελψ παξάιιεια 

κεηψλνπλ ή θαη εμαιείθνπλ εληειψο ηε ξχπαλζε (Απνζηόινπ  Δ., θηάζνο 2008-9).  

 

3.2 Οηθνινγία  

 

Ζ νηθνινγία είλαη ε κειέηε ησλ θπηψλ θαη ησλ δψσλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. Ζ ιέμε πξνέξρεηαη απφ ηελ ειιεληθή ιέμε «νίθνο» θαη ππνδειψλεη νπζηαζηηθά 

ηε κειέηε ησλ νξγαληζκψλ ζηελ νηθία ηνπο ή ζηε βηνθαηνηθία ηνπο (Απνζηόινπ  Δ., 

θηάζνο 2008-9).  

 

 
 

ρήκα 3.4: Οηθνινγία. 
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3.2.1 Σα νηθνζπζηήκαηα θαη ε ιεηηνπξγία ηνπο  

 

Κάζε κνξθή δσήο πάλσ ζηε Γε είλαη έλαο νξγαληζκφο. Οη νξγαληζκνί θαηαηάζζνληαη 

ζε είδε ή νκάδεο, αλάινγα κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη άλζξσπνη θαηαηάζζνληαη ζε θπιεηηθέο νκάδεο, αλάινγα κε ην ρξψκα 

ηνπ δέξκαηφο ηνπο.  

 

Χο νηθνζχζηεκα νξίδεηαη έλα ζχζηεκα νξγαληζκψλ πνπ ιεηηνπξγεί ζε ζπλεξγαζία κε 

ην αβηνηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σν κεγαιχηεξν γλσζηφ νηθνζχζηεκα είλαη ν πιαλήηεο 

καο, πνπ θπζηθά πεξηιακβάλεη φια ηα θπηά θαη ηα δψα ηεο γεο ηα νπνία 

αιιειεπηδξνχλ κε ην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ (Γηαλλαθόπνπινο Β., Υαληά 2008).  

 

Ζ έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, βέβαηα, εθαξκφδεηαη θαη ζε πνιχ κηθξφηεξεο 

θιίκαθεο. Έηζη γηα παξάδεηγκα έλα δάζνο, κηα ιίκλε ή έλα ιηβάδη απνηεινχλ θαη 

απηά κε ηε ζεηξά ηνπο πιήξε νηθνζπζηήκαηα. 

  

 
ρήκα 3.5: Σν νηθνζχζηεκα. 

 

ια ηα νηθνζπζηήκαηα απνηεινχληαη απφ βηνηηθά θαη αβηνηηθά ζπζηαηηθά αλάκεζα 

ζηα νπνία ζπληειείηαη αληαιιαγή κάδαο θαη ελέξγεηαο. Ζ αβηνηηθή ζπληζηψζα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη ηνπο αβηνηηθνχο παξάγνληεο φπσο ην θσο, ην λεξφ, ηα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ην έδαθνο. Οη πεξηβαιινληηθνί απηνί παξάγνληεο παξέρνπλ 

ηελ αλαγθαία χιε θαη ελέξγεηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Παίδνπλ 

επίζεο έλαλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ πνπ 

ζα θαηνηθήζνπλ ζε κηα πεξηνρή, επεξεάδνπλ δειαδή ηε βηνηηθή ζπληζηψζα ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο.  

 

Ζ βηνηηθή ζπληζηψζα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πεξηιακβάλεη ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο 

δσληαλψλ νξγαληζκψλ:  

 

 ηνπο παξαγσγνχο,  

 ηνπο θαηαλαισηέο,  
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 ηνπο απνδνκεηέο ή απνζπλζέηεο.  

 

 
ρήκα 3.6: Σα δηάθνξα ηξνθηθά επίπεδα ελφο νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Χο παξαγσγνί ραξαθηεξίδνληαη ηα θπηά ηα νπνία είλαη ηθαλά λα παξάγνπλ ηα ίδηα ηελ 

ηξνθή ηνπο. Γηα ην ιφγν απηφ ραξαθηεξίδνληαη σο απηφηξνθνη νξγαληζκνί. Οη 

απηφηξνθνη νξγαληζκνί δεζκεχνπλ ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηελ πγξαζία ηεο 

αηκφζθαηξαο θαη κε θηλεηήξηα δχλακε ηελ ειηαθή ελέξγεηα κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο 

ζπλζέηνπλ ηε γιπθφδε, κηα νξγαληθή έλσζε ε νπνία απνηειεί κηα κνξθή ρεκηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ ειηαθή ελέξγεηα, ινηπφλ, κεηαζρεκαηίδεηαη κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο ζε 

ρεκηθή ελέξγεηα.  

 

Οη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί ηξέθνληαη θαηαλαιψλνληαο ηνπο απηφηξνθνπο. Σα 

θπηνθάγα δψα είλαη νη θαηαλαισηέο πξψηεο ηάμεο. Σα ζαξθνθάγα δψα είλαη νη 

θαηαλαισηέο 2εο ηάμεο. ηαλ έλα ζαξθνθάγν δψν ηξέθεηαη κε έλα άιιν ζαξθνθάγν 

δψν ηφηε είλαη έλαο θαηαλαισηήο 3εο ηάμεο. Ο άλζξσπνο είλαη έλαο θαηαλαισηήο, ε 

ηάμε ηνπ νπνίνπ πνηθίιεη αλάινγα κε ην ηη ηξψεη.  

 

ηαλ νη νξγαληζκνί ελφο νηθνζπζηήκαηνο πεζαίλνπλ, νη απνδνκεηέο απνζπλζέηνπλ 

ηελ νξγαληθή χιε ησλ λεθξψλ νξγαληζκψλ ζε απινχζηεξεο αλφξγαλεο ελψζεηο θαη 

έηζη επηζηξέθνπλ ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ζηε γε.  

 

Απφ ηξνθηθή άπνςε, ινηπφλ, έλα νηθνζχζηεκα έρεη δχν εηδψλ νξγαληζκνχο: ηνπο 

απηφηξνθνπο θαη ηνπο εηεξφηξνθνπο (Απνζηόινπ  Δ., θηάζνο 2008-9).  

 

3.2.2 Σξνθηθέο αιπζίδεο θαη ηξνθηθά πιέγκαηα  

 

Γηα λα αλαπηπρζνχλ αιιά θαη λα επηηειέζνπλ ηηο δσηηθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο, νη 

νξγαληζκνί ελφο νηθνζπζηήκαηνο απαηηνχλ ηελ πξφζιεςε ελέξγεηαο. Οη νξγαληζκνί 

πξνζιακβάλνπλ ελέξγεηα κέζσ ηεο ηξνθήο ηνπο εθηφο απφ ηνπο παξαγσγνχο νη 

νπνίνη ηελ πξνζιακβάλνπλ απφ ηνλ ήιην. Οη ηξνθηθέο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ 

εηδψλ νξγαληζκψλ είλαη πνηνηηθέο (πνηνο ηξψεη πνηνλ) θαη πνζνηηθέο (πφζν ηξψεη ν 

θαζέλαο).  

 

Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο καο δείρλνπλ ηελ νδφ πνπ ηξέθεηαη έλαο θαηαλαισηήο. 

Απνηππψλνπλ πεξηγξαθηθά ηελ πνηνηηθή θίλεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ θαη ηεο 

ελέξγεηαο δηακέζνπ ησλ νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο. Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο 
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είλαη κνλνδηάζηαηεο. (Παξάδεηγκα ηξνθηθήο αιπζίδαο: Tν ρφξην ηξψγεηαη απφ ηελ 

αθξίδα ε νπνία ηξψγεηαη απφ ην βάηξαρν ν νπνίνο ηειηθά ηξψγεηαη απφ ην γεξάθη. ) 
 

 
 

ρήκα 3.7: Σξνθηθφ πιέγκα. 

 

ε έλα νηθνζχζηεκα, νη ηξνθηθέο αιπζίδεο είλαη πνιιέο θαη πεξηπιέθνληαη 

δεκηνπξγψληαο έλα ζχλζεην ηξνθηθφ πιέγκα, 

 

Σν ηξνθηθφ πιέγκα καο δείρλεη ηηο ζχλζεηεο ηξνθηθέο αιιειεμαξηήζεηο ησλ 

νξγαληζκψλ ελφο νηθνζπζηήκαηνο.  

 

Σα δέληξα παξάγνπλ θαξπνχο. Οη αθξίδεο, ηα πνληίθηα θαη ηα πηελά ηξέθνληαη κε 

ηνπο θαξπνχο ησλ δέληξσλ. Σα ειάθηα θαη νη ιαγνί ηξέθνληαη κε ηα θπηά. Σα θίδηα 

θαη νη λπθίηζεο ηξέθνληαη κε ηα πνληίθηα. Οη θνπθνπβάγηεο, νη αιεπνχδεο θαη ηα 

γεξάθηα ηξέθνληαη κε ηα πνληίθηα, ηα πηελά, ηηο λπθίηζεο θαη ηνπο ιαγνχο (Απνζηόινπ  

Δ., θηάζνο 2008-9).  

 

3.2.3 Ζ πνζνηηθή ξνή ηεο ελέξγεηαο ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο  
 

ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο ε ελέξγεηα κεηαβηβάδεηαη απφ ην έλα επίπεδν ζην επφκελν. Ζ 

πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαβηβάδεηαη είλαη θαζνξηζηηθή. Ζ απεηθφληζε ησλ 

πνζνηηθψλ ηξνθηθψλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα είδε ελφο νηθνζπζηήκαηνο γίλεηαη κε ηηο 

ηξνθηθέο ππξακίδεο.  
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ρήκα 3.8: Σα δηάθνξα ηξνθηθά επίπεδα ελφο νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Καζψο έλα θπηνθάγν δψν ηξψεη ηα θπηά, έλα κέξνο κφλν ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο ησλ 

θπηψλ απνζεθεχεηαη σο ηζηφο ή ιίπνο ζην ζψκα ηνπ δψνπ. Σν ππφινηπν ηκήκα ηεο 

ελέξγεηαο θαηαλαιψλεηαη γηα ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ δψνπ (θίλεζε, ρψλεπζε, 

αλαπαξαγσγή) ή ράλεηαη σο ζεξκφηεηα.  

 

Με ηνλ ίδην ηξφπν, φηαλ έλα ζαξθνθάγν δψν θάεη έλα ρνξηνθάγν, κφλν έλα κηθξφ 

ηκήκα ηεο ελέξγεηαο ηνπ ρνξηνθάγνπ δψνπ απνζεθεχεηαη ζην ζαξθνθάγν. Έηζη 

ινηπφλ, έλα ζαξθνθάγν δψν πξέπεη λα θαηαλαιψζεη πνιιά ρνξηνθάγα γηα λα 

αλαπηπρζεί. Τπνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαθέξεηαη απφ ην έλα 

ηξνθηθφ επίπεδν ζην επφκελν είλαη πεξίπνπ ην 10%. Τπάξρεη ινηπφλ ζεκαληηθή 

απψιεηα ελέξγεηαο φηαλ πεξλάκε απφ ην έλα επίπεδν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ζην 

επφκελν. Καζψο νδεγνχκαζηε ζην θνξπθαίν δηαηξνθηθφ επίπεδν ε δηαζέζηκε 

ελέξγεηα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε.  

 

Με ιίγα ιφγηα, απαηηνχληαη πνιινί νξγαληζκνί ζηε βάζε κηαο δηαηξνθηθήο ππξακίδαο 

γηα λα ηξαθνχλ νη ιίγνη νξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο (Απνζηόινπ  Δ., 

θηάζνο 2008-9).  

 

3.2.4 Οηθνινγηθή θξίζε 

 

Γεληθά, κηα νηθνινγηθή θξίζε ζπκβαίλεη φηαλ ην πεξηβάιινλ ηεο δσήο ελφο είδνπο ή 

ελφο πιεζπζκνχ αλαπηχζζεηαη κε έλαλ δπζκελή  ηξφπν γηα ηελ επηβίσζε ηνπ. 
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Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζε ζρέζε 

κε ηηο αλάγθεο ηνπ είδνπο, κεηά απφ κία αιιαγή ελφο αβηνηηθνχ νηθνινγηθνχ 

παξάγνληα (γηα παξάδεηγκα, αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ιηγφηεξεο βξνρνπηψζεηο). 

 

Οη νηθνινγηθέο θξίζεηο κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν έληνλεο, κε ηε 

δηάξθεηά ηνπο λα θπκαίλεηαη κεηαμχ ιίγσλ κελψλ θαη κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ εηψλ. 

Δπίζεο ε πξνέιεπζή ηνπο κπνξεί λα είλαη θπζηθή ή αλζξψπηλε. Μπνξεί λα έρνπλ 

ζρέζε κε έλα κνλαδηθφ είδνο ή, αληηζέησο, κε έλα κεγαιχηεξν αξηζκφ εηδψλ. Σέινο, 

κηα νηθνινγηθή θξίζε κπνξεί λα είλαη ηνπηθήο εκβέιεηαο (φπσο ε δηαξξνή 

πεηξειαίνπ) ή παγθφζκηαο, (φπσο ε άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηνπ λεξνχ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ πιαλεηηθή ππεξζέξκαλζε). 

 

Αλάινγα κε ην βαζκφ ηεο, κηα ηνπηθή θξίζε κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

ζεκαληηθέο επηπηψζεηο, απφ ην ζάλαην πνιιψλ αηφκσλ, σο ηνλ πιήξε αθαληζκφ ηνπ 

είδνπο. πνηα θαη αλ είλαη ε πξνέιεπζή ηεο, ε εμαθάληζε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ εηδψλ 

ζπρλά πξνθαιεί ξήγκα ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα, έρνληαο έηζη κεγαιχηεξν αληίθηππν 

ζηελ επηβίσζε ησλ ππφινηπσλ εηδψλ. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ, απηή ε απμαλφκελε επζχλε ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζε θάπνηεο νηθνινγηθέο θξίζεηο, έρεη μεθάζαξα παξαηεξεζεί. Λφγσ 

ηεο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ηαρείαο πιεζπζκηαθήο αχμεζεο, νη άλζξσπνη 

έρνπλ πεξηζζφηεξε επηξξνή ζην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ απφ νπνηνδήπνηε άιιν 

παξάγνληα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

 

Μεξηθά ζπλεζηζκέλα παξαδείγκαηα νηθνινγηθψλ θξίζεσλ είλαη: 

 

 Ζ πιαλεηηθή ππεξζέξκαλζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θαηλφκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Ζ ππεξζέξκαλζε ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη πιεκκχξεο ζηα 

Αζηαηηθά δέιηα (δεκηνπξγία νηθνινγηθψλ πξνζθχγσλ),πνιιαπιαζηαζκφ ησλ 

αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη αιιαγέο ζηε θχζε θαη ηελ πνζφηεηα ησλ 

ηξνθηθψλ πφξσλ.  

 Ζ ηξχπα ηνπ φδνληνο  

 Ζ απνςίισζε θαη ε εξεκνπνίεζε, κε αθαληζκφ πνιιψλ εηδψλ.  

 Ζ ππξεληθή θαηαζηξνθή ζην Σζεξλνκπίι ην 1986 πξνθάιεζε ην ζάλαην 

πνιιψλ αλζξψπσλ θαη δψσλ απφ θαξθίλν θαη δεκηνχξγεζε κεηαιιάμεηο ζε 

επίζεο κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ θαη δψσλ. Ζ πεξηνρή γχξσ απφ ην 

εξγνζηάζην είλαη εγθαηαιειεηκκέλε ιφγσ ηεο κεγάιεο πνζφηεηαο 

ξαδηελέξγεηαο πνπ εθιχζεθε θαηά ηελ θαηαζηξνθή.  

 

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο αξρίδνπλ λα πςψλνληαη δηάθνξεο 

θσλέο, λα ηδξχνληαη νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο θαη λα ιακβάλνληαη θάπνηα κέηξα γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο φπσο είλαη ε αλαθχθισζε θαη ν βηνινγηθφο θαζαξηζκφο 

ιπκάησλ (Απνζηόινπ  Δ., θηάζνο 2008-9). 

 

3.3 Φπζηθνί Πόξνη 

 

Φπζηθνί πφξνη νξίδνληαη, φια ηα ππάξρνληα ζηε γε πιηθά ή πξντφληα ,πνπ είλαη 

ρξήζηκα γηα ηε δσή θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ. 
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Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη θπζηθνί πφξνη είλαη θαη απνζεκαηηθνί, δεκηνπξγνχλ δειαδή 

αξρηθά απφζεκα χιεο θαη ελέξγεηαο πνπ πεξηθιείεηαη κέζα ζ' απηή, κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε αλαλεψζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο, πνπ δηαξθνχλ γηα πάληα ή 

αλαλεψλνληαη ζπλερψο, φηαλ γίλεηαη ζσζηά ε δηαρείξηζή ηνπο, θαη κε αλαλεψζηκνπο 

πνπ εμαληινχληαη ζε ηέηνην ζεκείν ψζηε ε αλαλέσζή ηνπο είλαη αδχλαηε ή πνιχ 

δαπαλεξή. 

 

Οη αλαλεψζηκνη πφξνη δεκηνπξγνχληαη ζπλήζσο απφ ηα ζχγρξνλα βηνηηθά ζπζηήκαηα 

(γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο, αιηεχκαηα, δαζηθή μπιεία θιπ.) θαη καδί κε ηελ ειηαθή, ηελ 

αηνιηθή, ηε γεσζεξκηθή θαη ηελ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα απνηεινχλ ηνπο 

ελεξγεηαθνχο αλαλεψζηκνπο πφξνπο. Αληίζηνηρα νη κε αλαλεψζηκνη πφξνη είλαη 

απνζέκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ αβηνηηθά ζπζηήκαηα (κέηαιια, λεξφ, κάξκαξα) ή 

απφ πξψελ βηνηηθά ζπζηήκαηα (θάξβνπλν, πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην). 

 

ινη νη θπζηθνί πφξνη δηαθξίλνληαη ζε αλαθπθιψζηκνπο θαη κε αλαθπθιψζηκνπο, 

αλάινγα κε ην αλ κπνξνχλ ή φρη λα αλαλεσζνχλ κε ηερλεηέο δηεξγαζίεο 

αλαθχθισζεο ή κέζα απφ ηνπο θπζηθνχο θχθινπο. ηνλ πίλαθα  πνπ αθνινπζεί 

γίλεηαη ε ηαμηλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Απνζηόινπ  Δ., θηάζνο 2008-9)..  

 
Πίλαθαο 3.1:Σαμηλφκεζε Φπζηθψλ Πφξσλ 

 

Φσζικοί πόροι Αλαλεώζηκνη Με αλαλεώζηκνη 

Αλαθπθιώζηκνη 
Νεξφ, ραξηί, μπιεία, θπζηθά πθαληνπξγηθά 

πξντφληα 
Μέηαιια, γπαιί, κάξκαξα 

Με 

αλαθπθιώζηκνη 
Καπζφμπια, θπηηθά θαχζηκα, ηξνθέο 

Πεηξέιαην, θάξβνπλν, νπξάλην, 
πιαζηηθά 
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3.4 Ο Κύθινο ηνπ Νεξνύ 

 

Υσξίο ην λεξφ ε δσή πάλσ ζηε γε ζα ήηαλ αδχλαηε. Σν λεξφ θπθινθνξεί ζηα 

δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ πιαλήηε (δειαδή ζηελ αηκφζθαηξα, ζην έδαθνο θαη ζηελ 

πδξφζθαηξα) κέζσ κηαο θπθιηθήο δηεξγαζίαο ε νπνία έρεη θαζηεξσζεί λα απνθαιείηαη 

σο ν θχθινο ηνπ λεξνχ. Ζ θηλεηήξηα δχλακε γηα λα ιάβεη ρψξα ν θχθινο ηνπ λεξνχ 

είλαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία.  

 

Ο θχθινο ηνπ λεξνχ μεθηλά απφ ηα επηθαλεηαθά λεξά δειαδή απφ ηνπο σθεαλνχο, ηηο 

ιίκλεο θαη ηα πνηάκηα. Λφγσ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξνθαιείηαη εμάηκηζε ηνπ 

λεξνχ πξνο ηελ αηκφζθαηξα. Έηζη ζρεκαηίδνληαη ηα ζχλλεθα. Σα ζχλλεθα ιφγσ ησλ 

αλέκσλ κεηαθέξνληαη ζε δηάθνξα ζεκεία. Σα ζχλλεθα κε ηε ζεηξά ηνπο πξνθαινχλ 

ηηο βξνρέο, ηηο ρηνλνπηψζεηο ή ην ραιάδη, δειαδή ηα θαηαθξεκλίζκαηα. ηαλ ην λεξφ 

θηάζεη ζηε γε, ζπγθξαηείηαη φζν είλαη δπλαηφ απφ ην ξηδηθφ ζχζηεκα ησλ θπηψλ θαη 

ησλ δέληξσλ θαη ην ππφινηπν απνξξέεη πξνο ηνπο απνδέθηεο (ζάιαζζεο, ιίκλεο θαη 

πνηάκηα). Δπίζεο, έλα ηκήκα ηνπ λεξνχ πνπ πέθηεη ζην έδαθνο εμαηκίδεηαη ιφγσ ηεο 

δηαπλνήο. Δπίζεο, έζησ θαη εάλ δελ είλαη νξαηά κε γπκλφ κάηη, ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

ζπκκεηέρνπλ θαη ηα ππφγεηα χδαηα (Απνζηόινπ  Δ., θηάζνο 2008-9).  

 

 

 
 

ρήκα 3.9: θαξίθεκα ηνπ πδξνινγηθνχ θχθινπ. 
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3.4.1 Υξήζεηο ηνπ λεξνύ 

 

Οη ρξήζεηο ηνπ λεξνχ ζε παγθφζκην επίπεδν θαηαηάζζνληαη ζε 3 κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

 

 ηε γεσξγηθή ρξήζε (άξδεπζε θαιιηεξγεηψλ, πφηηζκα δψσλ),  

 ηελ αζηηθή ρξήζε (ην λεξφ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζε ζπίηηα, δεκφζηα θηίξηα, 

εκπνξηθά θέληξα θ.ιπ.),  

 ηε βηνκεραληθή ρξήζε (ην λεξφ πνπ ζπκκεηέρεη ζε βηνκεραληθέο παξαγσγηθέο 

δηεξγαζίεο φπσο π.ρ. ε επεμεξγαζία γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, ην λεξφ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ςχμε κεγάισλ ζεξκνειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ή 

ππξεληθψλ ζηαζκψλ θαη βέβαηα ην λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο ζηνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο).  

 

 
 

ρήκα 3.10: Σν λεξφ θαη ε ζεκαζία ηνπ. 
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3.5 Πεξηβαιινληηθά Πξνβιήκαηα 

 

ήκεξα, βηψλνπκε ηα απνηειέζκαηα απηνχ πνπ απνθαινχκε πεξηβαιινληηθή ή 

νηθνινγηθή θξίζε. Ζ θξίζε είλαη πνιπεπίπεδε θαη αγγίδεη ζρεδφλ φιεο ηηο πηπρέο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. Ζ ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο ζε παγθφζκην 

επίπεδν έρεη θηάζεη ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα αλαθεξφκαζηε ζε θιηκαηηθή αιιαγή. 

ηα αζηηθά πεξηβάιινληα ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη ηφζν έληνλε ψζηε ζρεδφλ 

φιεο νη κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο λα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα «λέθνπο». Ζ ξχπαλζε 

ησλ ππφγεησλ λεξψλ είλαη ηφζν έληνλε ψζηε πιένλ ακθηβάινπκε ζνβαξά γηα ηελ 

πνηφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ θηάλεη ζηα ζπίηηα καο. Ζ ππεξάληιεζε ησλ πδάησλ θαη ε 

εληαηηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη θπηνθαξκάθσλ ζε πεξηνρέο φπσο ε Θεζζαιία έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ άξδεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ. Ζ χπαξμε 

ρηιηάδσλ αλεμέιεγθησλ ρσκαηεξψλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα πξνζβάιεη ηελ 

αηζζεηηθή καο, ηνλ πνιηηηζκφ καο αιιά απεηιεί θαη ηελ πγεία καο. Ζ δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο νδεγεί ηειηθά ζε εξεκνπνίεζε ελψ πνιιά απφ ηα θπηηθά θαη δσηθά είδε ηνπ 

πιαλήηε εμαθαλίδνληαη θαζεκεξηλά.  

 

ρήκα 3.11: Σν πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπ. 
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Δάλ ζειήζνπκε λα ηεξαξρήζνπκε ηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη ζα αληηκεησπίζεη εληνλφηεξα ηνλ 21ν αηψλα ε αλζξσπφηεηα, 

ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πεξηβάιινληνο ηνπ Ο.Ζ.Δ. ζα θαηαιήμνπκε ζηελ 

παξαθάησ θαηάηαμε:  

 

 Κιηκαηηθέο κεηαβνιέο 

 Αξαίσζε ηνπ ζηξψκαηνο ηνπ φδνληνο 

 Διάηησζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

 Μεγάια αηπρήκαηα 

 Νέθνο ησλ πφιεσλ 

 Γηαρείξηζε ησλ πδάησλ 

 Τπνβάζκηζε ησλ δαζψλ 

 Απεηινχκελεο παξάθηηεο πεξηνρέο 

 Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ 

 Αζηηθνπνίεζε 

 Υεκηθνί θίλδπλνη. 

Πξνθαλψο ππάξρνπλ θαη άιια ζνβαξά πξνβιήκαηα ηνπηθήο θαη ππεξηνπηθήο 

ζεκαζίαο, ηα νπνία φκσο βξίζθνληαη ππφ έιεγρν θαη ην δεηνχκελν είλαη ε εμεχξεζε 

ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ελψ ε επίιπζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ είλαη απφ δχζθνιε σο 

κε αλαηξέςηκε. Μεηαμχ απηψλ είλαη ην ελεξγεηαθφ, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ εμάληιεζε 

θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε κφιπλζε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηε ζηξνθή πξνο ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ αλεμάληιεησλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο ε ειηαθή, ε αηνιηθή, ε 

βηνκάδα, ε πδξαπιηθή, ε γεσζεξκία θ.ι.π. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ εδάθνπο κε ηελ 

αλεμέιεγθηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, ελψ ε απνμήξαλζε ειαηηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπ γηα παξαγσγή βηνκάδαο, θηιηξάξηζκα ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη 

ην κεηαζρεκαηηζκφ επηθίλδπλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζε κε ηνμηθέο. Δίλαη επίζεο γλσζηφ, 

φηη πεξίπνπ ην 12% ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο πθίζηαηαη απνζάζξσζε, ελψ εηδηθά ε 

Μεζφγεηνο πάζρεη απφ αχμεζε ηεο αικπξφηεηαο πνιιψλ παξάθηησλ εδαθψλ. 

Έλα άιιν πξφβιεκα γηα ηα εδάθε απφ ηα νπνία εμαξηάηαη ε δηαηξνθηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ πιεζπζκνχ ηεο γεο, είλαη ε νμίληζε ησλ εδαθψλ θαη ε εξεκνπνίεζε πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θαθή ρξήζε γεο, αιιά θαη απφ ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Οη 

επηπηψζεηο απφ ηελ ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία απνηεινχλ ηνλ αφξαην θίλδπλν 

ηεο αλζξσπφηεηαο κε κεγάιεο επηπηψζεηο ζηελ πγεία κε πξνεμέρνπζα ηελ ιεπραηκία, 

ηνλ θαηαξξάθηε, δηάθνξεο κνξθέο θαξθίλνπ θ.ι.π. Οη πεγέο εθπνκπήο ηεο 

αθηηλνβνιίαο απηήο είλαη πάξα πνιιέο, αιιά αλ ζέινπκε λα ηνλίζνπκε θαη λα 

ηεξαξρήζνπκε ηνλ κεγάιν θαηάινγν ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπζθεπψλ πνπ 

απεηινχλ ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ κπνξνχκε λ’ αλαθέξνπκε ζηελ πξψηε ζεηξά ηνπο 

ππιψλεο πςειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ, ηηο θεξαίεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, ηνπο θνχξλνπο 

κηθξνθπκάησλ, ηα ξαληάξ θ.ι.π.  

Οη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ζα εληαζνχλ, εάλ δελ ιεθζνχλ κέηξα κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θπξίσο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα (CO2), κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηελ 

εκθάληζε αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ, ελψ ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηεο 
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ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζα επηηείλεη ηα πξνβιήκαηα ηφζν ζηηο αθηέο φζν θαη ζηα 

νξεηλά ηκήκαηα.  

Σν φδνλ (Ο3) απνηειεί έλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηε γήηλεο αηκφζθαηξαο θαη παξ’ φιν 

πνπ ζπληζηά κηθξφ κφλν πνζνζηφ ησλ ζπζηαηηθψλ ηεο απνηειεί απαξαίηεην ζηνηρείν 

γηα ηελ χπαξμε ηεο δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Οη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο φδνληνο 

παξαηεξνχληαη ζηε ζηξαηφζθαηξα ζε χςνο 20-25 Km. Αθφκε θη εθεί φκσο, κφλν 1 

ζηα 100.000 κφξηα αέξνο είλαη φδνλ. Αλ φιν ην φδνλ ηεο αηκφζθαηξαο 

ζπγθεληξσλφηαλ ζ’ έλα ιεπηφ ζηξψκα γχξσ απφ ηε Γε, απηφ δελ ζα μεπεξλνχζε ηα 

ρηιηνζηά πάρνπο. Κη φκσο, ην ιεπηφ απηφ ζηξψκα καο πξνζηαηεχεη απφ ηηο 

επηθίλδπλεο ππεξηψδεηο αθηηλνβνιίεο (UV) θαη ηδηαίηεξα απφ ηηο ππεξηψδεηο B (UV-

B). Οη αθηηλνβνιίεο απηέο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ θαξθίλνπο ηνπ δέξκαηνο, βιάβεο 

ζηνπο νθζαικνχο θαη ζεκαληηθέο δεκηέο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηε γεσξγία. Σν φδνλ 

ζηελ αηκφζθαηξα δηαζπάηαη ζε κνξηαθφ νμπγφλν (Ο2) θαη αηνκηθφ νμπγφλν (Ο), απφ 

αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπο ρισξνθζνξάλζξαθεο (CClCs), νη 

νπνίνη απφ ην 1950 θαηέθηεζαλ ηελ αγνξά σο πξνσζεηηθά αέξηα, δηνγθσηηθά, γηα 

δηάθνξα πιαζηηθά, ζε ζπζηήκαηα ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ (Freon) θαη σο δηαιχηεο. Σν 

θζηλφπσξν ηνπ 1992 ηα λέα γηα ηελ «ηξχπα ηνπ φδνληνο» ήηαλ πην δπζάξεζηα απφ 

θάζε άιιε θνξά. Σν κέγεζφο ηεο πάλσ απφ ηελ Αληαξθηηθή έθζαζε ζε επίπεδα ξεθφξ 

θαη θάιππηε κηα έθηαζε ίζε κε 175 θνξέο ην κέγεζνο ηεο Διιάδαο. 

Μηα κείσζε ηνπ φδνληνο ζηελ ζηξαηφζθαηξα θαηά 10% αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη 

1,6 έσο 1,75 εθαηνκκχξηα επί πιένλ θαηαξξάθηε ησλ καηηψλ παγθφζκηα θαη αχμεζε 

ησλ θαξθίλσλ ηνπ δέξκαηνο θαηά 26%. Δίλαη ηφζν ζνβαξφ ην πξφβιεκα ηεο κείσζεο 

ηεο ζηνηβάδαο ηνπ φδνληνο, πνπ θαη αλ αθφκε εθαξκνζηεί ην αλαζεσξεκέλν 

Πξσηφθνιιν ηνπ Μφληξεαι θαη ζηακαηήζεη θαη ε ρξήζε ησλ CFCs, εθηηκάηαη φηη ηα 

επίπεδα ηνπ αηκνζθαηξηθνχ φδνληνο δελ πξφθεηηαη πνηέ λα επαλέιζεη ζηελ πξν ηεο 

«ηξχπαο» θαηάζηαζε.  

Σν πξφβιεκα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζα νμπλζεί ηα επφκελα ρξφληα. Γηα παξάδεηγκα 

ζήκεξα ππάξρνπλ 215.000 είδε ζε φιε ηελ Δπξψπε. Γηα ηα απεηινχκελα είδε, ην 

πνζνζηφ επηθηλδπλφηεηαο γηα εμαθάληζε είλαη : 52% γηα ηα ςάξηα, 45% γηα ηα 

εξπεηά, 42% γηα ηα ζειαζηηθά, 30% γηα ηα ακθίβηα θαη 15% γηα ηα πηελά. ηελ 

πεξίπησζε ησλ θπηψλ ην πνζνζηφ είλαη 21%. Ζ κεζφγεηνο θηινμελεί ηε κεγαιχηεξε 

βηνπνηθηιφηεηα. Οη θίλδπλνη βεβαίσο αλάγνληαη ζηνλ κε ειεγρφκελν ηνπξηζκφ ζηελ 

ππεξθαιιηέξγεηα κε ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ θαη ζηελ ππνβάζκηζε 

ησλ πδάησλ.  

 

Σα κεγάια αηπρήκαηα ηχπνπ «εβέδν», έρνπλ πνιιέο θνξέο εθηφο απφ ηηο αξξψζηηεο 

θαη ηνπο ζαλάηνπο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ θαη κε αλαηξέςηκεο επηπηψζεηο ζην 

πεξηβάιινλ.  
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ρήκα 3.12: Σν αηχρεκα ηνπ Sevezo. 

 

Σνλ Ηνχιην ηνπ 1977 ζ’ έλα απφ ηα εξγνζηάζηα ΗCMESA ιίγν έμσ απφ ην Μηιάλν, 

έγηλε κηα έθξεμε. πσο θαη ζε πνιιέο άιιεο ηηαιηθέο θαη ειιεληθέο βηνκεραλίεο, ζην 

ICMEZA δελ ππήξρε ζρεδφλ θακηά ηήξεζε θαλφλσλ αζθαιείαο. Ζ έθξεμε 

δεκηνχξγεζε έλα ζχλλεθν κε πνιχ δηνμίλε πνπ θάιπςε ηηο πεξηνρέο ηνπ Μέληα, 

εδάλν, Μαληέξλν, Νηέζην θαη εβέδν. 

 

 

 

ρήκα 3.13: Σν εξγνζηάζην ICMESA. 

 

ην εβέδν κεηά ηελ έθξεμε ηα πνπιηά θαη ηα δψα άξρηζαλ λα πεζαίλνπλ γξήγνξα, 

ελψ πνιιά κηθξά παηδηά κπήθαλ ζην λνζνθνκείν ζνβαξά άξξσζηα. Αθνχ πέξαζαλ 

16 εκέξεο νη αξρέο άξρηζαλ ηελ εθθέλσζε ηεο πεξηνρήο. Σν επηέκβξην ηνπ 1978, 

φζνη θάηνηθνη απέκεηλαλ γχξηζαλ ζηα ζπίηηα ηνπο, αθνχ ε Ginandan ηεο νπνίαο 

ζπγαηξηθή ήηαλ ε ICMEZA ηνπο βεβαίσζε φηη ε πφιε θαζάξηζε. ην δηάζηεκα φκσο 

απηφ εθηφο απφ ηνπο ζαλάηνπο, πνιινί αξξψζηεζαλ απφ ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο ε 

ρισξαθκή, θαξθίλνο ζην ζπθψηη θ.ι.π.  
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ρήκα 3.14: Σν αηχρεκα ζηελ πφιε Sevezo θαη ηα απνηειέζκαηα. 

 

Έθηνηε ηέηνηα αηπρήκαηα κε ηφζν ζνβαξέο επηπηψζεηο, ραξαθηεξίζηεθαλ θαη κε λφκν 

«αηπρήκαηα κεγάιεο έθηαζεο ηχπνπ εβέδν». Δθηφο φκσο απφ ην εβέδν έρνπκε 

δήζεη θαη πνιιά ππξεληθά αηπρήκαηα, κε απνθνξχθσκα απηφ ηνπ Σζέξλνπκπηι, ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ νπνίνπ πιεξψλνπκε αθφκε θαη ζήκεξα.  

 

 
 

ρήκα 3.15: Σζέξλνκπηι. 
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Μηα άιιε θαηεγνξία αηπρεκάησλ κεγάιεο έθηαζεο είλαη απηά ησλ κεγάισλ 

πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ πνπ αθήλνπλ πεηξειαηνθειίδεο κε ρηιηάδεο ηφλνπο αξγνχ 

πεηξειαίνπ, ζαλ ηελ πην γλσζηή ηνπ πινίνπ Σφξξεπ Κάλπνλ πνπ έρπζε 100.000 

ηφλνπο ζηε ζάιαζζα ηεο Μάγρεο. Σν αηχρεκα απηφ ζηνίρηζε ηε δσή ζε 100.000 

πνπιηά, ελψ νη επηπηψζεηο ζηνπο άιινπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο είλαη 

αλππνιφγηζηεο, δηφηη ην πιαγθηφλ πνπ επηβηψλεη απφ έλα ηέηνην αηχρεκα κεηαθέξεη 

κηθξά πνζά πεηξειαίνπ πνπ θαηαιήγεη ζηα ςάξηα. 

 

 
 

ρήκα 3.16: Tν αηχρεκα κε ην πεηξειαηνθφξν Torrey Canyon. 

 

ηα πεηξειαηνεηδή φκσο ππάξρνπλ θαξθηλνγφλεο νπζίεο, φπσο νη βελδνππξήλεο. 

Απηέο ηειηθά καδί κε ηα σάξηα πεγαίλνπλ ζηνλ άλζξσπν. Έλα άιιν κέξνο ηνπ 

πεηξειαίνπ πεγαίλεη ζην βπζφ φπνπ θαηαζηξέθεη ηα θχθηα πνπ δίλνπλ ηξνθή θαη 

θάιπςε ζε πνιινχο νξγαληζκνχο. Δπίζεο ην πεηξέιαην θαηαζηξέθεη ηελ επαίζζεηε 

φζθξεζε ησλ ςαξηψλ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ ηξνθή ηνπο θαη 

έηζη πεζαίλνπλ.  

 

 
 

ρήκα 3.17: Πξνζπάζεηα θαζαξηζκνχ αθηήο κεηά απφ αηχρεκα κε πεηξειαηνθφξν. 
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Με ηε ιέμε «λέθνο» ραξαθηεξίδνπκε ηελ νμπκέλε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, πνπ είλαη 

πξάγκαηη νξαηή ζαλ έλα ζχλλεθν πνπ θάζεηαη πάλσ απφ ηε πφιε.  

 

 
 

ρήκα 3.18: Σν λέθνο κίαο αζηηθήο πφιεο. 

 

Ζ πην απιή πεξίπησζε λέθνπο είλαη ε ιεγφκελε θαπλνκίριε. Σνλ Γεθέκβξε ηνπ 1952 

ζην Λνλδίλν, ζε κηα έμαξζε ζθφησζε 4.000 άηνκα ζε κηα βδνκάδα. Ζ άιιε 

πεξίπησζε είλαη ην θσηνρεκηθφ λέθνο. Απηφ απνηειεί κηα κεηεμέιημε ηεο θαπλνκίριε 

φηαλ ππάξρεη κεγάιε ειηνθάλεηα. Δίλαη ην λέθνο ηνπ Λνο ΄Άληδειεο, φπνπ 

πξσηνπαξνπζηάζζεθε ην 1934. ηελ Αζήλα έρνπκε θαη ηνπο δχν ηχπνπο, αλάινγα κε 

ηελ ειηνθάλεηα. Τπεχζπλεο γηα ην λέθνο είλαη θπξίσο νη δηάθνξεο θαχζεηο. Οη 

θπξηφηεξεο πεγέο είλαη ηα απηνθίλεηα, νη βηνκεραλίεο θαη νη θεληξηθέο ζεξκάλζεηο. Ζ 

ζπκβνιή θάζε κηαο απφ απηέο ηηο πεγέο γηα ηελ Αζήλα, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ 

ΠΔΡΠΑ είλαη 75% γηα ηα απηνθίλεηα, 22% γηα ηηο βηνκεραλίεο θαη 3% γηα ηηο 

θεληξηθέο ζεξκάλζεηο. 

 

 
 

ρήκα 3.19: Σν λέθνο πάλσ απφ ηελ πφιε ηεο Αζήλαο. 
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Σν θπζηθφ λεξφ ππάξρεη ζε άθζνλεο πνζφηεηεο ζηε θχζε, είηε ζπγθεληξσκέλν ζηηο 

ιίκλεο θαη ζάιαζζεο (επηθαλεηαθά ηεο γεο), είηε ππφγεηα (πεγέο), είηε ζηελ 

αηκφζθαηξα (πδξαηκνί, ζχλλεθα, βξνρέο). Δίλαη επίζεο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ 

θπηηθψλ θαη δσηθψλ νξγαληζκψλ θαη κάιηζηα ζηνλ άλζξσπν ππνινγίδεηαη φηη ηα 2/3 

ηνπ βάξνπο είλαη λεξφ, πνπ παίξλεη είηε πίλνληαο ην, είηε κε δηάθνξα ηξφθηκα. ην 

ζψκα καο βξίζθεηαη ζαλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ θπηηάξσλ, ηνπ αίκαηνο, ηνπ ηδξψηα 

θαη ησλ νχξσλ. Με ηελ πξψηε καηηά ινηπφλ αληηιακβαλφκαζηε, φηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηεο δσήο ζην πιαλήηε καο είλαη θαη ην λεξφ. Απφ ηελ 

άιιε ξππαίλνπκε ην λεξφ κε δεθάδεο ηξφπνπο ξχπαλζεο ή κφιπλζεο φπσο : Ρχπαλζε 

απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, ξχπαλζε απφ πεηξειαηνεηδή, παξνπζία θαη 

πεξίζζεηα αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ, ξχπαλζε κε νμέα, κε ηνμηθά άιαηα βαξέσλ 

κεηάιισλ, κε ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ αλεπηζχκεησλ ζπλζεηηθψλ ελψζεσλ απφ 

ηηο νπνίεο ηα απνξξππαληηθά είλαη ην θχξην παξάδεηγκα, ε παξνπζία ζηα επηθαλεηαθά 

λεξά νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε απαίηεζε νμπγφλνπ, 

πνπ είλαη δηαιπκέλν ζηνλ απνδέθηε κε άκεζν επφκελν ηελ εκθάληζε ηε πιένλ 

ζπλεζηζκέλεο θαη ζπνπδαίαο ξχπαλζεο ησλ επηθαλεηαθψλ λεξψλ.  

 

Οηθνζπζηήκαηα μερσξηζηήο νκνξθηάο, αιιά θαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

θιηκαηνινγηθή ζηαζεξφηεηαο ηεο γεο είλαη ηα δάζε, απφ ην πην κηθξφ πεπθνδάζνο 

κέρξη ηε δνχγθια ηνπ Ακαδφληνπ. Οη σθέιεηεο ηνπ δάζνπο είλαη πνιιέο θαη 

ρηιηνεηπσκέλεο. Αιιά νη ζπλέπεηεο απφ ηελ θαηαζηξνθή ηνπο είλαη ηεξάζηηεο θαη κε 

αλαηξέςηκεο. Οη θαηαζηξνθηθέο πιεκκχξεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ζηελ Αζήλα, 

νθείινληαη ζηελ απνςίισζε ησλ δαζψλ. Ζ δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ην θηιηξάξηζκα 

ηνπ λεξνχ, ε θαηαθξάηεζε ζθφλεο θαη άιισλ αέξησλ ξχπσλ πάλσ απφ θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο, ε ζπγθξάηεζε ηνπ ζνξχβνπ, ην κεγαιείν ηεο θσηνζχλζεζεο, είλαη κφλν 

κεξηθέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ δαζψλ, ελψ ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη κέζα 

ζηα δάζε ζπληεινχλ ηα κέγηζηα ζηελ βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ δηαηήξεζε ησλ εηδψλ. 

 

 
 

ρήκα 3.20: Απνςίισζε Γαζψλ. 

 

Σα δάζε θηλδπλεχνπλ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζε κηα πξφρεηξε 

θαηαγξαθή θαη ηεξάξρεζε ησλ θηλδχλσλ απηψλ είλαη: νη ππξθαγηέο, νη 
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νηθνπεδνθάγνη, ε αλάγθε ησλ ππναλάπηπθησλ θπξίσο πεξηνρψλ ζε μπιεία σο 

θαχζηκν, αιιά θαη ησλ αλεπηπγκέλσλ γηα ηηο νηθνδνκέο, ηελ θαηαζθεπή πινίσλ, ηελ 

επηπινπνηία θ.ι.π. πνπ κπνξνχκε λα ηε ζεσξήζνπκε αλαγθαία ζρεδφλ αλαπφθεπθηε. 

Απαξάδεθηε φκσο είλαη ε ππεξθαηαλάισζε γηα εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Γηα ηελ 

θπξηαθάηηθε έθδνζε ησλ Σάηκο ηεο Νέαο Τφξθεο απαηηνχληαη 77 εθηάξηα δάζνπο. 

Πφζεο ζειίδεο απφ κηα εθεκεξίδα θαη έλα πεξηνδηθφ πάλε άξαγε ζηα ζθνππίδηα ρσξίο 

λα δηαβαζηνχλ. Αμίδεη κήπσο ε ζπζία; 

 

 
 

ρήκα 3.21: Απνςηισκέλν Γάζνο. 

 

ην πιαίζην ζηξαηεγηθήο βηψζηκεο αλάπηπμεο ηνπ παξάθηηνπ ρψξνπ νη πνιηηηθέο 

πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη ππαθνχνληαο ζε θαζνξηζκέλεο αξρέο νη νπνίεο ζπλνπηηθά 

είλαη: 

 θαηξηθή πξννπηηθή - καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή βηώζηκεο δηαρείξηζεο - πξνζαξκνζκέλε 
δηαρείξηζε - αλάδεημε ηεο ηνπηθήο ηδηαηηεξόηεηαο.  

 Λεηηνπξγία ζε ζπλάξηεζε κε ηηο θπζηθέο δηεξγαζίεο, όπσο ε δηάβξσζε, πθαικύξσζε, 

γεσκνξθνινγία θαη ε δπλακηθή ησλ παξάθηησλ ζπζηεκάησλ, ιακβάλνληαο πάληα ππόςε ηελ 

θέξνπζα ηθαλόηεηα πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο ελ ιόγσ θπζηθέο δηεξγαζίεο.  

 πκκεηνρηθόο ζρεδηαζκόο - ζπληνληζκόο ησλ δηνηθεηηθώλ αξρώλ, ζε όια ηα επίπεδα θαη ηνπο 

ηνκείο ηεο δηνίθεζεο.  

 Αμηνπνίεζε ελόο ζρεδηαζκνύ δηαθόξσλ κέζσλ, ε δηαρείξηζε πξέπεη λα βαζίδεηαη ζην 

ζπλδπαζκό λνκηθώλ – νηθνλνκηθώλ κέζσλ, παξνρήο πιεξνθνξηώλ, ηερλνινγηθώλ ιύζεσλ, 

έξεπλαο θαη εθπαίδεπζεο.  
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ρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ε Δ.Δ., ζέζπηζε ζεκειηψδεηο αξρέο 

νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο, πνπ απνζθνπνχλ - κε πξψηε πξνηεξαηφηεηα - ηελ πξφιεςε 

δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο, αλάθηεζεο 

πξψησλ πιψλ, κείσζε ηεο ηειηθήο δηάζεζεο, ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο 

(Υ.Τ.Σ.Α). 

 

 
 

ρήκα 3.22: Ζ δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ε ιχζε πνιιψλ πξνβιεκάησλ. 

 

Σν πξφβιεκα ηεο αζηηθνπνίεζεο είλαη ηδηαίηεξα νμχ ζηελ επνρή καο θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ έρνπλ δπζαλάινγα κεγαιψζεη. Ζ αίγιε ησλ κεγάισλ 

αζηηθψλ θέληξσλ καγλήηηδε θαη καγλεηίδεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο θησρήο ππαίζξνπ θαη 

ηνπο ηξαβνχζε θνληά ηνπο. Αιιά ε θπγή ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ ήηαλ 

πεξηνξηζκέλε ζηα παιηά ρξφληα. Ζ εμήγεζε είλαη απιή : ν απνκνλσκέλνο άλζξσπνο 

ηεο ππαίζξνπ είρε ειάρηζηε δπλαηφηεηα λα έξρεηαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαθή κε ηε 

δσή ησλ πφιεσλ, ψζηε λα έιθεηαη θαη λα εγθαηαιείπεη ηελ χπαηζξν γηα ράξε ηνπο. 

ήκεξα φκσο ε ηερλνινγία πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο θαη αλνίγεη λέεο 

πξννπηηθέο.  

 

Υσξίο λα αζρνιεζνχκε ηδηαίηεξα κε ηα αίηηα πνπ πξνθαινχλ ηελ αζηηθνπνίεζε ζα 

ζεκεηψζνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή θαη ηελ εζληθή δσή 

νηθνλνκία. Ζ νκαδηθή θπγή ησλ αλζξψπσλ ηεο ππαίζξνπ θαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο 

ζηηο πφιεηο έρεη ζαλ άκεζε ζπλέπεηα ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηα αζηηθά 

θέληξα κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ. Σέηνηα πξνβιήκαηα 

είλαη: δπζκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, αλεπάξθεηα 

ζηέγεο, χδξεπζεο, θαζαξηφηεηαο. Απφ ηελ άπνςε ηεο νηθνλνκίαο, είλαη πξνθαλέο φηη 

ε αζηπθηιία πξνθαιεί επηδείλσζε, αθνχ ε εξήκσζε ηεο ππαίζξνπ θαηαδηθάδεη ηηο 

πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο ηεο ζε λέθξσζε. Σα αλαγθαία θηελνηξνθηθά θ.ι.π 

πξντφληα εηζάγνληαη απφ άιιεο ρψξεο - κε βαξχηαηεο ζπλέπεηεο ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία - ελψ παξάιιεια, νη δπζκελείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα ζπλεπάγνληαη πξφζζεηεο δαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ νμπκέλσλ 

πξνβιεκάησλ. 

 

Οη ρεκηθνί θίλδπλνη είλαη πεξηιακβάλνπλ απφ ρεκηθέο νπζίεο καδηθήο θαηαζηξνθήο, 

γηα ηηο νπνίεο ηειεπηαία έγηλε πφιεκνο ζην Ηξάθ, κέρξη κφιπλζε θπζηθψλ απνδεθηψλ. 

Σν νπινζηάζην δηαθφξσλ ρσξψλ ζε ρεκηθά θαη βηνινγηθά φπια, παξά ην γεγνλφο φηη 
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έρνπλ απαγνξεπζεί θαηά θαηξνχο, είλαη πινπζηφηαην θαη κάιηζηα ησλ ρσξψλ εθείλσλ 

πνπ ελλνείηαη, φηη έρνπλ εμαπνιχζεη πφιεκν ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο. Αιιά θαη νη 

παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηελ ρεκηθή γεσξγία κέρξη ηε 

βηνκεραληθή παξαγσγή πξντφλησλ κε ηε βνήζεηα ρεκηθψλ, είλαη κηα ηξαγσδία ζηελ 

νπνία είκαζηε απαζείο ζεαηέο, ε ζηηγκή φκσο πνπ ζα γίλνπκε κέξνο ηεο δελ είλαη 

καθξηά (Μ. Βνπηπξάθεο , επηέκβξηνο 2004).  
 

Υπάρτει διαθορά ανάμεζα ζηη ρύπανζη και ηη μόλσνζη ηοσ περιβάλλονηος; 
 

Χο ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο λνείηαη ε παξνπζία ζην πεξηβάιινλ ξχπσλ, δει. θάζε 

είδνπο νπζηψλ, ζνξχβνπ, αθηηλνβνιίαο ή άιισλ κνξθψλ ελέξγεηαο, ζε πνζφηεηα, 

ζπγθέληξσζε ή δηάξθεηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία, ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ή πιηθέο δεκηέο θαη 

γεληθά λα θαηαζηήζνπλ ην πεξηβάιινλ αθαηάιιειν γηα ηηο επηζπκεηέο ρξήζεηο ηνπ.  

 

Χο κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο νξίδεηαη ε κνξθή ξχπαλζεο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ παξνπζία παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ζην πεξηβάιινλ ή δεηθηψλ πνπ 

ππνδειψλνπλ ηελ πηζαλφηεηα παξνπζίαο ηέηνησλ κηθξννξγαληζκψλ.  

 

Γηα παξάδεηγκα, εάλ έλα δείγκα λεξνχ πεξηέρεη ην ρεκηθφ ζηνηρείν ρξψκην ζε 

ζπγθέληξσζε πέξα ηνπ λνκνζεηηθά επηηξεπφκελνπ, ιέκε φηη ην λεξφ είλαη ξππαζκέλν. 

Δάλ ην ίδην δείγκα λεξνχ πεξηέρεη έλαλ ηφ πνπ πξνθαιεί γαζηξεληεξίηηδα ηφηε ην λεξφ 

είλαη κνιπζκέλν (ΝΟΜΟΛΟΓΗΑ 2009/ΗΗΗ, ηΔ  1798/2009). 

 

3.5.1 Γηάβξσζε ηνπ εδάθνπο 

Γηάβξσζε εδάθνπο νλνκάδεηαη ε θίλεζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ επηθαλεηαθνχ θπξίσο 

ζηξψκαηνο ηνπ εδάθνπο απφ ηνλ έλα ρψξν ζηνλ άιιν. Οη θχξηνη παξάγνληεο απηνχ 

ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ε ξνή ηνπ λεξνχ θαη ν άλεκνο. Δπηπιένλ, ε θαιιηέξγεηα, ε 

εθκεηάιιεπζε ησλ δαζψλ, ε ππεξβφζθεζε, ε ρξήζε ησλ νρεκάησλ, ε ζθφπηκε θαχζε 

ηεο βιάζηεζεο θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαζηζηνχλ ην έδαθνο εππαζέο ζηε 

δηάβξσζε. πλεπψο, ε αλζξψπηλε παξέκβαζε είλαη δπλαηφλ λα επηηαρχλεη ηε 

δηάβξσζε θαη λα θαηαζηξέςεη ζε κεξηθέο δεθαεηίεο φ,ηη ε θχζε δεκηνχξγεζε ζε 

εθαηνληάδεο ρξφληα.  

 

 
 

ρήκα 3.23: Γηαβξσκέλν έδαθνο. 
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Ζ αιινίσζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο θαζηζηά ην έδαθνο ιηγφηεξν γφληκν θαη 

ιηγφηεξν ηθαλφ λα ζπγθξαηήζεη ην λεξφ. Ζ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο ζεσξείηαη 

αλαλεψζηκνο θπζηθφο πφξνο. κσο, ζηηο ηξνπηθέο θαη εχθξαηεο πεξηνρέο ρξεηάδνληαη 

απφ 200 έσο 1000 ρξφληα, γηα λα ζρεκαηηζηνχλ κφιηο 2,5 εθαηνζηά λέαο επηθάλεηαο. 

Αλ ε επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο δηαβξσζεί πνιχ γξήγνξα, ηφηε ην έδαθνο κεηαηξέπεηαη 

ζε κε αλαλεψζηκν θπζηθφ πφξν ( www.scienceline.gr ).  

 

 
 

ρήκα 3.24: Δηθφλα εδάθνπο πνπ έρεη δηαβξσζεί. 

 

3.5.2 Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ 

 

Μηθξέο πνζφηεηεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη πδξαηκψλ, πνζφηεηεο ηρλνζηνηρείσλ 

φδνληνο, κεζαλίνπ, νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ θαη άιισλ αεξίσλ ζηελ ηξνπφζθαηξα 

παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πιαλήηε θαη θαη’ επέθηαζε ζην θιίκα ηνπ. ην ζχλνιφ ηνπο απηά ηα αέξηα, ελεξγνχλ 

φπσο ηα παξάζπξα ελφο ζεξκνθεπίνπ. Δπηηξέπνπλ ζηελ ππέξπζξε θαη ηελ ππεξηψδε 

αθηηλνβνιία λα πεξάζεη απφ ηνλ ήιην ζηε Γε κέζσ ηεο ηξνπφζθαηξαο. Μέξνο ηεο 

ζεξκφηεηαο, πνπ δηνρεηεχεηαη πξνο ηελ ηξνπφζθαηξα, δηαξξέεη ζην δηάζηεκα, άιιν 

κέξνο ηεο απνξξνθάηαη απφ ηα ζεξκνθεπηαθά αέξηα, ζεξκαίλνληαο ηνλ αέξα θαη 

ηέινο ην ππφινηπν κέξνο ηεο εθπέκπεηαη θαη πάιη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο. Απηή ε 

παγίδεπζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηξνπφζθαηξα νλνκάδεηαη θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  Υσξίο ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θπξίσο ηνπο πδξαηκνχο, ε Γε ζα 

ήηαλ κηα ςπρξή κάδα ρσξίο δσή, κε κέζν φξν επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο θάησ ησλ 

18°C. ηαλ φκσο ηα ζεξκνθεπηαθά αέξηα απμάλνληαη ζηελ αηκφζθαηξα, ιφγσ ηεο 

εθπνκπήο βιαβεξψλ αεξίσλ απφ ηνλ άλζξσπν, παγηδεχνληαη θνληά ζηελ επηθάλεηα 

ηεο Γεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα, ε ζεξκνθξαζία ησλ 

σθεαλψλ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο Γεο απμάλεη θαη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ είλαη πηζαλφ, 

κε απνηέιεζκα ηελ εμαθάληζε ζαιάζζησλ εηδψλ, ηε κείσζε ησλ βξνρνπηψζεσλ θαη 

ηελ μεξαζία (3
ν
 Γπκλάζην Μπηηιήλεο, Βαζηιεία Γάια).   

 

http://www.scienceline.gr/
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ρήκα 3.25: Σν Φαηλφκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ. 

 

3.5.3 Σξύπα ηνπ Όδνληαο 

 

Σν φδνλ (Ο3) πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηε ζηξαηφζθαηξα εκπνδίδεη πεξίπνπ ην 95% ηεο 

ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο λα θηάζεη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Ζ αθηηλνβνιία απηή 

είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ, δηφηη επζχλεηαη γηα ηε 

δεκηνπξγία θαξθίλσλ ηνπ δέξκαηνο, γηα ζνβαξέο βιάβεο ζηα κάηηα, γηα εμαζζέλεζε 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα έμαξζε ησλ λφζσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ. Σν 

φδνλ ηεο ζηξαηφζθαηξαο, επεηδή ζηακαηά ηηο ππεξηψδεηο αθηίλεο, δεκηνπξγεί ζεξκά 

ζηξψκαηα αέξα πνπ εκπνδίδνπλ ηα άιια αέξηα ηεο ηξνπφζθαηξαο λα θηάζνπλ ζηε 

ζηξαηφζθαηξα. Απηφ ην «ζεξκηθφ θέιπθνο» είλαη ζεκαληηθφ γηα ηε δηακφξθσζε ηεο 

κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ ηξνπφζθαηξα θαη ηνπ θιίκαηνο ζηε Γε. ε θπζηνινγηθέο 

ζπλζήθεο, ην πνζνζηφ ηνπ φδνληνο πνπ θαηαζηξέθεηαη ζηε ζηξαηφζθαηξα είλαη ίζν 

κε ην πνζνζηφ ηνπ φδνληνο πνπ ζρεκαηίδεηαη, έηζη ψζηε ε κέζε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ 

λα παξακέλεη ίδηα. Ζ ηζνξξνπία φκσο απηή θαηαζηξέθεηαη θπξίσο απφ ηηο ελψζεηο 

ηνπ ρισξίνπ θαη ηνπ βξσκίνπ, πνπ θηηάρλεη ν άλζξσπνο.  

(www.scienceline.gr ) 
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ρήκα 3.26: Ζ Σξχπα ηνπ δνληνο. 

 

3.5.4 Όμηλε Βξνρή 

 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ην νμείδηα ηνπ αδψηνπ κεηαθέξνληαη κέρξη θαη 1000 

ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνπο αλέκνπο. ηε δηαδξνκή απηή ζρεκαηίδνπλ δεπηεξνγελείο 

ξππαληέο, φπσο αηκνχο ληηξηθνχ νμένο, ζηαγνλίδηα ζεηηθνχ νμένο θαη ζσκαηίδηα 

ζεηηθψλ θαη ληηξηθψλ αιάησλ. Οη ρεκηθέο απηέο ελψζεηο θηάλνπλ ζηε Γε είηε σο πγξή 

θαη φμηλε βξνρή είηε σο μεξά φμηλα ζσκαηίδηα. Σν θαηλφκελν απηφ νλνκάδεηαη 

απόζεζε αιάησλ ή όμηλε βξνρή.  

 

 
 

ρήκα 3.27: Ο ζρεκαηηζκφο ηεο μηλεο Βξνρήο. 

 

Ζ φμηλε βξνρή επζχλεηαη ζε έλα κέξνο γηα αζζέλεηεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ (βξνγρίηηδα, 

άζζκα) θαη εμαζζελεί ηα δέληξα, θαζψο γίλνληαη επαίζζεηα ζηηο μεξαζίεο, ζηα 

έληνκα θαη ζηνπο κχθεηεο, πνπ επλννχληαη ζην φμηλν πεξηβάιινλ. Δπηπιένλ, 
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θαηαζηξέθεη αγάικαηα θαη αξραηνινγηθά κλεκεία, κέηαιια θαη νρήκαηα. Σέινο, 

ειαηηψλεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ ζαιηγθαξηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα κεηψλεηαη θαη ν 

πιεζπζκφο ησλ σδηθψλ πηελψλ πνπ ηξέθνληαη απφ απηά.  

 

πκπεξαζκαηηθά, είλαη αλαγθαίν λα ζπλδξάκνπκε ζηε δηάζσζε ηνπ πιαλήηε καο θαη 

ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ζηε θχζε. Ζ ξχπαλζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη θαηά θχξην ιφγν ζπλέπεηα ηεο αιφγηζηεο αλζξψπηλεο 

παξέκβαζεο θαη ιηγφηεξν πξντφλ θπζηθψλ παξαγφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ, φινη καο 

είλαη απαξαίηεην λα θαηαβάιινπκε πξνζπάζεηα, γηα λα πεξηνξίζνπκε ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο, κέζα ζην νπνίν δνχκε θαη εμειηζζφκαζηε. 

(www.scienceline.gr )  

 

 
 

ρήκα 3.28: Σα απνηειέζκαηα ηεο μηλεο Βξνρήο. 
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3.5.5 Ζ Αηκνζθαηξηθή Ρύπαλζε ζηελ Διιάδα 

 

ΓΔΝΗΚΑ 

 

Σα πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ Διιάδα άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη 

ηα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα θαη ζπλδένληαη θπξίσο κε ηελ αζηηθνπνίεζε ηνπ  

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο. 

 

Ζ εηζξνή ζηα αζηηθά θέληξα έγηλε ρσξίο πξνγξακκαηηζκφ θαη νδήγεζε ζηε δηφγθσζε 

ησλ πφιεσλ θαηά ηξφπν απζαίξεην, ηφζν απφ πνιενδνκηθή φζν θαη απφ ιεηηνπξγηθή 

άπνςε, κε θνξπθαίν παξάδεηγκα ηελ πεξίπησζε ηεο Αζήλαο. Απνηέιεζκα ήηαλ ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη θπξίσο ηα πξνβιήκαηα αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο λα 

πάξνπλ κεγαιχηεξε έθηαζε θαη θπξίσο λα γίλνπλ πνιππινθφηεξα θαη νμχηεξα απφ 

φζν ζα ήηαλ ζε κηα πξνγξακκαηηζκέλε ή ηνπιάρηζηνλ ειεγρφκελε αζηηθνπνίεζε ηεο 

ρψξαο. 

 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ιφγσ ηεο άλαξρεο δφκεζεο, ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα 

εθηείλεηαη πνιχ θνληά ή αθφκα θαη εληφο ησλ νηθηζηηθψλ δσλψλ φπσο απηέο 

αλαπηχρζεθαλ. 

 

πγρξφλσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ επηηεχρζεθε ζπλδέεηαη απφιπηα κε ηελ 

αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα πξνέξρεηαη 

θπξίσο απφ ηελ θαχζε ηνπ ιηγλίηε θαη πεηξειαηνεηδψλ δειαδή απφ δηαδηθαζίεο πνπ 

πξνθαινχλ ζεκαληηθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Παξάιιεια ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

πνπ πξνέξρεηαη απφ πγξά θαχζηκα θαη αθνξά ζηηο κεηαθνξέο, βηνκεραλίεο θαη 

βηνηερλίεο θαζψο θαη ζηε ζέξκαλζε ησλ θαηνηθηψλ απμήζεθε θαη ιφγσ ηεο αζηηθήο 

ππαλάπηπμεο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. 

 

Δθηφο απφ απηέο ηηο αλζξσπνγελείο αηηίεο ππάξρνπλ θαη νη θπζηθέο αηηίεο πνπ 

επηδεηλψλνπλ άκεζα ή έκκεζα ηα πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. Οη 

θπζηθέο απηέο αηηίεο είλαη: 

 

 Ζ ηνπνγξαθία κηαο πεξηνρήο. Ζ χπαξμε πνιιψλ νξεηλψλ φγθσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηε γεηηλίαζε ηεο ζάιαζζαο νδεγεί ζε αλάπηπμε ηνπηθψλ 

ζπζηεκάησλ θπθινθνξίαο ηνπ αέξα, πεξίπησζε πνπ απαληάηαη ζηα 

πεξηζζφηεξα κεγάια αζηηθά θέληξα, δπζρεξαίλεη ζεκαληηθά ηε δηαδηθαζία 

θαζαξηζκνχ ηεο αηκφζθαηξαο κε ηνπο κεραληζκνχο δηάρπζεο θαη κεηαθνξάο. 

 Οη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. Σν θιίκα ηεο Διιάδαο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειή ειηνθάλεηα θαη ζεξκνθξαζία, ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηδηαίηεξα ηελ 

εκθάληζε ηεο θσηνρεκηθήο ξχπαλζεο. Δπίζεο ε έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ δελ 

επηηξέπεη ηελ έθιπζε ηεο αηκφζθαηξαο ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα ηε κείσζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο απφ ζσκαηίδηα. Ζ έιιεηςε βξνρνπηψζεσλ δελ 

επηηξέπεη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρνπλ ειεχζεξα εδάθε, ηε θπζηθή 

απνθάιπςε ηνπο, πνπ δξα σο θπζηθφ θίιηξν γηα ηα ζσκαηίδηα   κε 

απνηέιεζκα ηελ ππαλαρψξεζε ζθφλεο απφ ην έδαθνο. Τπαλαρψξεζε ζθφλεο 

απφ ην έδαθνο ιφγσ έιιεηςεο βξνρνπηψζεσλ ππάξρεη θαη ζε δξφκνπο 

αζηηθψλ πεξηνρψλ. 

 Ζ κεηαθνξά ζθφλεο απφ εξήκνπο (π.ρ. αράξα) θαηλφκελν πνπ παξαηεξείηαη 

ζε φιεο ηηο Νφηηεο Δπξσπατθέο ρψξεο θάησ απφ νξηζκέλεο κεηεσξνινγηθέο 

ζπλζήθεο. 
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Γεληθά ηα πξνβιήκαηα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ Διιάδα κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ ζε πξνβιήκαηα βηνκεραληθήο θαη αζηηθήο ξχπαλζεο. 

 

Α) Αζηηθή ξχπαλζε 

 

Σν είδνο απηφ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο αθνξά ζηηο δνκεκέλεο πεξηνρέο θαη 

θπξίσο φζεο απφ απηέο είλαη ππθλνθαηνηθεκέλεο. Οη πεγέο ξχπαλζεο εδψ είλαη θαηά 

θχξην ιφγν ηα νρήκαηα θαη θαηά δεχηεξν ιφγν ε ζέξκαλζε. Οη πεγέο απηέο 

αλαπηχρζεθαλ θαη αλαπηχζζνληαη ξαγδαία αθνινπζψληαο ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Δπεηδή ηφζν ε ρξήζε ησλ απηνθηλήησλ φζν θαη ε 

ρξήζε ηεο ζέξκαλζεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζε πξψηε πξνζέγγηζε αλάινγεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηα πξνβιήκαηα αζηηθήο ξχπαλζεο δηαβαζκίδνληαη θαη’ απμεηηθή έλλνηα 

απφ ηηο κηθξέο πξνο ηηο κεγάιεο πφιεηο. Σα πξνβιήκαηα απηά επηδεηλψλνληαη ιφγσ 

ηεο θαθήο ξπκνηνκίαο ησλ πεξηζζφηεξσλ ειιεληθψλ πφιεσλ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

απφ ηελ έιιεηςε αλνηθηψλ ρψξσλ θαη ηελ χπαξμε πςειψλ θηηξίσλ ζε δξφκνπο 

κηθξνχ πιάηνπο. Ζ θπξηφηεξε αηηία αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο 

νθείιεηαη ζηνλ ζπλερψο απμαλφκελν αξηζκφ ησλ πάζεο θχζεσο νρεκάησλ πνπ 

θπθινθνξνχλ, ζηνλ πςειφ κέζν φξν ηεο ειηθίαο ησλ νρεκάησλ απηψλ θαη ηα 

θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν κέζνο φξνο ησλ ΗΥ 

απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ θνξηεγψλ αγγίδεη ηα 12 έηε θαη ησλ βαξέσλ νρεκάησλ 

μεπεξλά ηα 17 έηε.  

 

ηα επφκελα δηαγξάκκαηα εκθαλίδνληαη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηφινπ ησλ 

νρεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ. 

 

 
 
ρήκα 3.29: Καηαλνκή θπθινθνξνχλησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ αλά ειηθία (ζηνηρεία κέρξη 31.12.06). 
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ρήκα 3.30: Καηαλνκή θπθινθνξνχλησλ ειαθξψλ θνξηεγψλ αλά ειηθία (ζηνηρεία κέρξη 31.12.06). 

 

 
 

ρήκα 3.31: Καηαλνκή θπθινθνξνχλησλ κεζαίσλ θαη βαξέσλ θνξηεγψλ αλά ειηθία (ζηνηρεία κέρξη 

31.12.06). 
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ρήκα 3.32: Καηαλνκή θπθινθνξνχλησλ ιεσθνξείσλ  αλά ειηθία (ζηνηρεία κέρξη 31.12.06) 

 

 
 

ρήκα 3.33: Καηαλνκή θπθινθνξνχλησλ κνηνζηθιεηψλ  αλά ειηθία (ζηνηρεία κέρξη 31.12.06). 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θπθινθνξία θαη απνηεινχλ γελεζηνπξγέο 

αηηίεο πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ ζηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο εληνπίδνληαη ζε αξθεηά 

επίπεδα:  
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Β) Βηνκεραληθή ξχπαλζε 

 

Σν είδνο απηφ ηεο ξχπαλζεο αθνξά θπξίσο: 

 

 Σηο πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί γηα ηελ παξαγσγή 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σν κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ αηκνζθαηξηθήο φπνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζεξκνειεθηξηθνί ζηαζκνί εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

παξαγσγήο, απφ ην ρξεζηκνπνηνχκελν θαχζηκν (ιηγλίηε, πεηξέιαην) θαη απφ 

ηηο επηθξαηνχζεο θαηά πεξίπησζε κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο. Σα θχξηα 

πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη ζηηο ιηγσηηθέο κνλάδεο ηεο ΓΔΖ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

ζηνπο λνκνχο Φιψξηλαο, Κνδάλεο θαη Αξθαδίαο. 

 Σηο πεξηνρέο φπνπ ιεηηνπξγνχλ κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο. Ζ έλλνηα 

«κεγάιεο βηνκεραληθέο κνλάδεο» πεξηιακβάλεη είηε ηηο πιένλ ελεξγφηεξεο είηε 

απηέο πνπ ην είδνο θαη ε πνζφηεηα παξαγσγήο ηνπο θαζψο θαη ε δηαθίλεζε 

πξψησλ πιψλ θαη πξντφλησλ δεκηνπξγνχλ εθηεηακέλα πξνβιήκαηα. ηελ 

θαηεγνξία απηή ππάγνληαη ηα δηπιηζηήξηα, νη ηζηκεληνβηνκεραλίεο, ηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ιηπαζκάησλ, νη ραιπβνπξγίεο θαη νη κνλάδεο 

εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο κεηάιισλ. Γεληθά νη κνλάδεο απηέο αθνξνχλ ηελ 

Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Βφιν, Καβάια θαη Υαιθίδα. 

 Σηο πεξηνρέο φπνπ ππάξρεη ζπζζψξεπζε πνιιψλ έζησ θαη κηθξψλ 

βηνκεραληψλ θαη θπξίσο ηηο πεξηνρέο εθείλεο φπνπ ππάξρεη άκεζε γεηηλίαζε 

κε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο φπσο παξάδεηγκα ζπκβαίλεη ζηελ Διεπζίλα, 

Αζπξφππξγν, Γπηηθή Θεζζαινλίθε, Οηλφθπηα (Βνησηίαο). 

 

ΓΗΑΓΝΧΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΧΝ 

 

Με βάζε ηα ζηνηρεία απφ ηελ πξφζθαηε (2008)  εηήζηα εζληθή απνγξαθή εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ  φπνπ πεξηιακβάλνληαη νη εθπνκπέο γηα ην έηνο 2006 

ζπλάγνληαη ηα εμήο:  

 

Ζ θχξηα πεγή εθπνκπψλ CO παξακέλνπλ νη κεηαθνξέο θαη εμαηηίαο ηεο θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ λέαο ηερλνινγίαο ε κείσζε  απηή αλέξρεηαη ην 2006 ζην 32.4% ζε ζρέζε 

κε ην 1990.Οη εθπνκπέο απφ ηε βηνκεραλία ήηαλ ην 2006 5% ιηγφηεξεο ζε ζρέζε κε 

ην 1990. 

 

Οη  NΜVOC   πνπ    επίζεο νθείινληαη θπξίσο ζηελ θπθινθνξία  εκθαλίδνπλ κείσζε 

ηεο ηάμεο ηνπ 5.3% ζπλνιηθά  κε 21% κείσζε ζηηο εθπνκπέο απφ ηε θπθινθνξία θαη 

13% κείσζε απφ ηε βηνκεραλία κε έηνο βάζεο ην 1990 

 

Αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο ηνπ SO2  παξαηεξείηαη αχμεζε ζε ζρέζε κε ην  1990 

θαηά 13.6%, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ 

νπνία νθείιεηαη ην 66.8% ηνπ ζπλφινπ  ησλ εθπνκπψλ. Ζ αχμεζε ζα ήηαλ 

κεγαιχηεξε εάλ δελ ιεηηνπξγνχζαλ νη κνλάδεο απνζείσζεο. 

 

ρεηηθά κε ηηο εθπνκπέο ΝΟx απφ ηε βηνκεραλία  παξαηεξείηαη απφ ην 1990 κέρξη ην 

2006 αχμεζε 12.6%  κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ππεχζπλε γηα ην 99% ησλ 

εθπνκπψλ. Αληίζεηα παξαηεξείηαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ ΝΟx απφ ηελ θπθινθνξία 

πνπ νθείιεηαη ζηελ αλαλέσζε ηνπ ζηφινπ  ησλ απηνθηλήησλ κε απηνθίλεηα λέαο 

ηερλνινγίαο. 
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ΜΔΣΡΖΔΗ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ 

 

Σν ζεζκηθφ πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηελ επηηαγή γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 

παξαθνινχζεζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο βαζίδεηαη ζηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 96/62,  

99/30, 00/69, 02/3 θαη 04/107 πνπ έρνπλ σο ζθνπφ : 

 

 Σελ αλάπηπμε αμηφπηζησλ δηθηχσλ παξαθνινχζεζεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο γηα ηνπο ξχπνπο δηνμείδην ηνπ ζείνπ, νμείδηα ηνπ αδψηνπ, 

κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα, ζσκαηίδηα (ΡΜ10), φδνλ, δηάθνξα βαξέα κέηαιια 

θαη πνιπαξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο 

 Σνλ θαζνξηζκφ νξηαθψλ ηηκψλ ή ηηκψλ ζηφρσλ γηα ηνπο ξχπνπο απηνχο 

 Σελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο πξνγξακκάησλ κείσζεο ηεο ξχπαλζεο ζε 

πεξηνρέο πνπ ππάξρεη ππέξβαζε ησλ νξηαθψλ ηηκψλ. 

 

Με ζθνπφ ηελ ελζσκάησζε φισλ ησλ νδεγηψλ απηψλ (εθηφο απηήο πνπ αθνξά ζηα 

βαξέα κέηαιια θαη ηνπο πνιπαξσκαηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο) πξφζθαηα (Απξίιηνο 

2008) ςεθίζζεθε λέα νδεγία πιαίζην γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε θνηλήο ζηξαηεγηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηα 

Κξάηε Μέιε ηεο Δπξσπατθήο  Έλσζεο. 

Ζ λέα απηή νδεγία-πιαίζην πξνέθπςε απφ ηελ αλάγθε λα εθαξκνζηεί κηα λέα 

νιηζηηθή πνιηηηθή γηα φινπο ηνπο ξχπνπο πνπ θξίλεηαη φηη επηδξνχλ βιαπηηθά ζηνλ 

άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ αληί ηεο απνζπαζκαηηθήο αληηκεηψπηζεο κε επηκέξνπο 

Οδεγίεο γηα κεξηθνχο ξχπνπο πνπ ππήξρε κέρξη ηψξα. 

Απφ ην 2001 θαη κε πφξνπο ηνπ Β’ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

«ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» έγηλε ε εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ παξαθνινχζεζεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο ζε δηάθνξεο πφιεηο ηεο ρψξαο. Οη πφιεηο απηέο, ν αξηζκφο ησλ ζηαζκψλ 

πνπ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ζε θάζε πφιε, νη κεηξνχκελνη παξάκεηξνη θαη ν ππεχζπλνο 

θνξέαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζηαζκψλ θαηά πεξίπησζε, εκθαλίδνληαη ζηνλ Πίλαθα 1. Οη 

κεηξνχκελεο ηηκέο ξχπαλζεο δηαβηβάδνληαη κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ, ηφζν ζηελ 

έδξα ηεο ηνπηθήο πεξηθέξεηαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ ηεο 

πεξηνρήο ηεο ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία  (εθηφο απφ ηελ πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο φπνπ 

νη ηηκέο δηαβηβάδνληαη ζηηο Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο Λάξηζαο θαη Βφινπ) φζν 

θαη ζηελ έδξα ηεο Γ/ζεο Διέγρνπ Αηκνζθαηξηθήο Ρχπαλζεο θαη Θνξχβνπ (ΓΔΑΡΘ) 

ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. Ζ ΓΔΑΡΘ είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηχνπ 

ζηαζκψλ αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ηεο Αζήλαο θαη πνπ απνηειείηαη απφ 17 ζηαζκνχο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ζηαζκνχ κέηξεζεο ξχπαλζεο ππνβάζξνπ πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μειέηεο ηεο Γηαζπλνξηαθήο Μεηαθνξάο ηεο Αηκνζθαηξηθήο  

Ρχπαλζεο(EMΔΡ). 
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Πίλαθαο 3.2: Δζληθφ δίθηπν παξαθνινχζεζεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 

 
Πφιε Αξ. ηαζκψλ Μεηξνχκελνη ξχπνη (1) Φνξέαο ιεηηνπξγίαο 

Αζήλα 16 SO2,NO2,NO,CO,PM10,PM2.5,Bελδφιην 
Γ/λζε ΔΑΡΘ-

ΤΠΔΥΧΓΔ 

Θεζζαινλίθε 7 SO2,NO2,NO,CO,PM10 

Γ/λζε ΠΔΥΧ- 

Πεξηθέξεηα 

Θεζζαινλίθεο 

Πάηξα 2 SO2,NO2,NO,CO,PM10 

Γ/λζε ΠΔΥΧ-

Πεξηθέξεηα Γ. 

Διιάδνο(2) 

Βφινο 1 SO2,NO2,NO,CO,PM10, 

Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο- 

ΝΑ. Μαγλεζίαο 

Λάξηζα 1 SO2,NO2,NO,CO,PM10 

Γ/λζε 

Πεξηβάιινληνο-

ΝΑ. Λάξηζαο 

Ζξάθιεην 1 SO2,,CO,PM10 
Γ/λζε ΠΔΥΧ-

Πεξηθέξεηα Κξήηεο 

  

1. Γελ γίλεηαη ε κέηξεζε φισλ ησλ παξακέηξσλ ζε φινπο ηνπο ζηαζκνχο 

2. Ζ ιεηηνπξγία ησλ ζηαζκψλ έρεη αλαηεζεί απφ ηελ  πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο ζην 

Παλεπηζηήκην Παηξψλ 

 

 

3.5.6 Λεηςπδξία 

 

Λεηςπδξία ζεκεηψλεηαη φηαλ νη πνζφηεηεο ηνπ λεξνχ πνπ αθαηξνχληαη απφ ηηο ιίκλεο, 

ηα πνηάκηα ή ην ππέδαθνο, είλαη ηφζν κεγάιεο, ψζηε νη πξνκήζεηεο λεξνχ δελ 

επαξθνχλ πιένλ ζηελ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ ή ησλ αλαγθψλ 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, επηθέξνληαο απμεκέλν αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηηο πηζαλέο 

απαηηήζεηο (Απνζηόινπ Δ., θηάζνο 2008-9). 
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ρήκα 3.34: Λεηςπδξία 

 

 Ζ ιεηςπδξία βξίζθεηαη αλάκεζα ζηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ πνιιέο θνηλσλίεο θαη απφ ηνλ «Κφζκν» ηνπ 21νπ αηψλα. Ζ 

ρξήζε ηνπ λεξνχ έρεη απμεζεί μεπεξλψληαο ΚΑΣΑ ΓΤΟ ΦΟΡΔ ην ξπζκφ 

αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ηνλ ηειεπηαίν αηψλα, θαη παξφιν πνπ δελ ππάξρεη 

παγθφζκηα ιεηςπδξία γεληθφηεξα, φιν θαη πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο έρνπλ θαηά 

πεξηφδνπο ιεηςπδξία. 

 1.800 εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ πξνβιέπεηαη φηη ζα δήζνπλ ζε ρψξεο ή πεξηνρέο κε 

πιήξε ιεηςπδξία κέρξη ην 2025, θαη δχν ηξίηα ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ζα 

δνπλ θάησ απφ δχζθνιεο ζπλζήθεο. 

 Ζ ιεηςπδξία πξνθαιεί ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζε πιεζπζκνχο θαη θνηλσλίεο. Σν 

δηαζέζηκν λεξφ δελ επαξθεί γηα ηελ παξαγσγή ΣΡΟΦΗΜΧΝ θαη ηελ αλαθνχθηζε 

ηεο πείλαο θαη ηεο θηψρηαο ζε θάπνηεο πεξηνρέο, φπνπ αξθεηά ζπρλά ε ΑΤΞΖΖ 

πιεζπζκνχ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ηθαλφηεηα βηψζηκεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. 

 Πξνβιήκαηα Τγείαο θαηά γεληθή νκνινγία ζπλδένληαη κε έιιεηςε λεξνχ, φρη 

κφλν επεηδή ε ππνβάζκηζε ηνπ λεξνχ πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ππέδαθνο θαη ηα 

λεξά ηεο επηθάλεηαο, επλννχλ ηηο αζζέλεηεο πνπ απνδίδνληαη ζην λεξφ, αιιά θαη 

επεηδή ε θηψρεηα δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε ησλ δηθηχσλ ζσζηήο θαηαλνκήο ηνπ 

λεξνχ, θαζψο θαη ηνπ απνρεηεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

 Γηακάρεο πξνθχπηνπλ επίζεο ζε πεξηνρέο πνπ βαζαλίδνληαη απφ ηελ ιεηςπδξία, 

αλάκεζα ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο αιιά θαη κεηαμχ ρσξψλ, παξά ηηο λνκηθέο 

ζπκθσλίεο πνπ ππάξρνπλ, θαζψο ην κνίξαζκα ελφο αξθεηά πεξηνξηζκέλνπ θαη 

νπζηψδε θπζηθνχ πφξνπ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν.  

 

3.5.7 Ρύπαλζε πδάησλ 

Μηα θαηεγνξία ξππαληψλ ηνπ λεξνχ είλαη ηα παζνγφλα, πνπ πεξηιακβάλνπλ 

βαθηήξηα, ηνχο, πξσηφδσα θαη παξαζηηηθά ζθνπιήθηα. Απηά εηζέξρνληαη ζην λεξφ 

απφ απνρεηεχζεηο θαη απφ αλζξψπηλα θαη δσηθά απφβιεηα. ηηο αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο, ηα παζνγφλα ζθνηψλνπλ πξφσξα πεξίπνπ 14.000 αλζξψπνπο εκεξεζίσο, εθ 

ησλ νπνίσλ νη κηζνί είλαη θάησ ησλ 5 εηψλ. Μηα δεχηεξε θαηεγνξία απνηεινχλ ηα 
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πγξά απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ κεγάιε πνζφηεηα νμπγφλνπ θαη ηα νξγαληθά 

απφβιεηα. Οη ξππαληέο απηνί πξνμελνχλ ην ζάλαην ζε αιηεχκαηα θαη ζε άιιεο 

κνξθέο πδξφβηαο δσήο. Μηα ηξίηε θαηεγνξία ξππαληψλ ηνπ λεξνχ είλαη ηα νμέα, ηα 

άιαηα θαη ηα ζπζηαηηθά ησλ ηνμηθψλ κεηάιισλ, δειαδή ν πδξάξγπξνο θαη ν 

κφιπβδνο. Μεγάιεο πνζφηεηεο απηψλ ησλ νπζηψλ θαζηζηνχλ ην λεξφ αθαηάιιειν γηα 

πφζε, βιάπηνπλ πνιιά είδε πδξφβηαο δσήο, θαηαζηξέθνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη 

επηηαρχλνπλ ηε δηάβξσζε ησλ ζσιήλσλ πδξνδφηεζεο. Δπίζεο, ηα άιαηα πνπ 

πεξηέρνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο κέζα ζην πφζηκν λεξφ είλαη επηθίλδπλα γηα ηνλ 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ, θαζψο κεηψλνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ζην αίκα, 

γεγνλφο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ εκβξχσλ θαη ησλ βξεθψλ θάησ ηνπ ελφο 

έηνπο. Σέινο, κηα πνηθηιία νξγαληθψλ ρεκηθψλ, φπσο είλαη ην πεηξέιαην, ε βελδίλε, ην 

πιαζηηθφ, ηα εληνκνθηφλα, ηα απνξξππαληηθά θαη άιια ρεκηθά, απνηειεί αηηία 

ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ θαη ζπλεπψο απεηιή γηα ηελ πγεία. 

 

Α) Ρύπαλζε πδαηηθώλ πόξσλ 

 

Ζ ξχπαλζε ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ζπλδέεηαη κε:  

 

 ηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο γηαηί, φηαλ βξέρεη ή ρηνλίδεη κεηά, νη αέξηνη ξχπνη 

κεηαθέξνληαη ζηα επηθαλεηαθά λεξά θαη ηα ξππαίλνπλ,  

 ηελ αζηηθή ρξήζε ηνπ λεξνχ δειαδή ηνλ θαζαξηζκφ ησλ ρψξσλ πγηεηλήο θαη ηελ 

επαθή ηνπ κε ηα νηθηαθά απνξξππαληηθά θαη θαζαξηζηηθά γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ 

ζθεπψλ ηεο θνπδίλαο αιιά θαη ηνπ ζπηηηνχ γεληθφηεξα,  

 ηηο γεσξγηθέο θαη θηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ξππαίλνπλ ην λεξφ 

ηφζν κε ηελ απνξξνή ησλ εδαθψλ ζηα νπνία έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ιηπάζκαηα 

θαη εληνκνθηφλα φζν θαη κε ηηο θνπξηέο ησλ δψσλ ή ην πιχζηκν ησλ 

παξαγσγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,  

 ηηο αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο, ησλ νπνίσλ ηα ζηξαγγίζκαηα ζπληζηνχλ πνιχ 

ηζρπξνχο ξχπνπο ξππαίλνληαο ηφζν ηα επηθαλεηαθά φζν θαη ηα ππφγεηα λεξά,  

 ηηο βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ην λεξφ γηα ηηο 

παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο ή ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπο,  

 ηα ζεξκνειεθηξηθά θαη ππξεληθά εξγνζηάζηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ην λεξφ γηα 

λα ςχμνπλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπο πξνθαιψληαο έηζη ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνχ ή κε άιια ιφγηα ηε ζεξκηθή ηνπ ξχπαλζε,  

 θάζε άιιε αλζξσπνγελή δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί πγξά απφβιεηα.  

 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ηα επηθαλεηαθά λεξά είλαη πην επάισηα ζηε 

ξχπαλζε ζε ζρέζε κε ηα ππφγεηα, ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη απφ ηα ζηξψκαηα ηνπ 

εδάθνπο ηα νπνία παίδνπλ ην ξφιν ηνπ θπζηθνχ θίιηξνπ ην νπνίν ζπγθξαηεί ηνπο 

ξχπνπο (Απνζηόινπ Δ., θηάζνο 2008-9). 
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ρήκα 3.35: Ρχπαλζε Τπφγεησλ Τδάησλ 

 

Β) Ρύπνη ηνπ λεξνύ 

 

Οη θπξηφηεξνη ξχπνη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ είλαη νη αθφινπζνη (Απνζηόινπ Δ., θηάζνο 

2008-9):  

 

 Παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί νη νπνίνη πξνθαινχλ ζηνλ άλζξσπν βαξχηαηεο 

αζζέλεηεο: νη πην ζπλεζηζκέλεο απφ απηέο είλαη ν ηπθνεηδήο ππξεηφο, ε 

ρνιέξα, ε δπζεληεξία, ε επαηίηηδα θαη ε εληεξίηηδα.  

 Οξγαληθά απφβιεηα πνπ απνζπληίζεληαη απφ αεξφβηα βαθηήξηα ηα νπνία 

κεηψλνπλ ηελ πνζφηεηα δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ  

 Τδαηνδηαιπηά αλφξγαλα ρεκηθά ζηνηρεία φπσο ηα βαξέα κέηαιια  

 Αλφξγαλα ζηνηρεία πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά γηα ηα θπηά φπσο 

ην άδσην θαη ν θσζθφξνο.  

 Οξγαληθά ρεκηθά φπσο ηα πεηξειαηνεηδή, ηα εληνκνθηφλα, ηα απνξξππαληηθά 

θ.ιπ.  

 Αησξνχκελα ζσκαηίδηα δειαδή άκκνο, πέηξεο θαη άιια θεξηά πιηθά  

 Ραδηελεξγά ηζφηνπα  

 Θεξκφηεηα  

 

Γ) Καζαξηζκόο ηνπ πόζηκνπ λεξνύ 

 

Σν λεξφ πνπ πξννξίδεηαη γηα αλζξψπηλε ρξήζε πξέπεη λα είλαη (Απνζηόινπ Δ., 

θηάζνο 2008-9):  

 

 πφζηκν, δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλν απφ παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, 

δειεηεξηψδεηο νπζίεο θπζηθέο (ηρλνζηνηρεία, ληηξηθά, θζφξην, ίλεο ακηάληνπ, 
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ζνιφηεηα) ή αλζξσπνγελείο (εληνκνθηφλα θαη άιιεο ζπλζεηηθέο νξγαληθέο 

νπζίεο, ξαδηελεξγά ζσκαηίδηα, θ.ιπ.), θαη  

 εχγεπζην, δειαδή λα είλαη ειεχζεξν απφ νζκή, ρξψκα θαη ζνιφηεηα θαη ζε 

θαηάιιειε ζεξκνθξαζία.  

 

Γ) ηόρνη ηεο επεμεξγαζίαο λεξνύ 

 

Κχξηνο ζηφρνο ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ πφζηκνπ λεξνχ είλαη ε πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο. Ζ πξνζηαζία ηεο αλζξψπηλεο πγείαο πξέπεη λα επηηπγράλεηαη κε 

παξάιιειε πξνζπάζεηα ζπγθξάηεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο επεμεξγαζίαο, θαζψο ην λεξφ 

απνηειεί θνηλσληθφ αγαζφ θαη φινη νη πνιίηεο έρνπλ δηθαίσκα ζηε ρξήζε ηνπ.  

Ζ επεμεξγαζία ηνπ πφζηκνπ λεξνχ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ ζηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο λεξνχ. Σν εηζεξρφκελν 

λεξφ ζηηο κνλάδεο απηέο ζπλήζσο:  

 

 είλαη ζνιφ,  

 πεξηέρεη βαθηήξηα θαη άιινπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ απεηινχλ ηελ αλζξψπηλε 

πγεία,  

 έρεη ρξψκα, νζκή θαη γεχζε, 

 πεξηέρεη ζθιεξφηεηα, ζίδεξν θαη καγγάλην θαζψο θαη νξγαληθέο ελψζεηο 

(απνξξππαληηθά, εληνκνθηφλα θ.ιπ.) θαη ηρλνζηνηρεία.  

 

ινη νη παξαπάλσ ξχπνη πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ θαη λα απνκαθξπλζνχλ απφ ην 

λεξφ έηζη ψζηε απηφ λα θαηαζηεί πφζηκν, δειαδή εληφο ησλ λνκνζεηηθψλ 

πξνδηαγξαθψλ (Απνζηόινπ Δ., θηάζνο 2008-9).  

 

Δ) Ση είλαη ηα αζηηθά ιύκαηα; 

 

Χο απηφ ην ζεκείν έρνπλ παξνπζηαζηεί ηα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ θπζηθψλ λεξψλ 

γηα λα θαηαζηεί πφζηκν. Ζ νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ λεξνχ (αζηηθή, βηνκεραληθή ή 

αγξνηηθή) ξππαίλεη ην λεξφ θαη θαηά ζπλέπεηα ππνβηβάδεη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Έζησ 

θαη κηα απιή θαζεκεξηλή αλαγθαηφηεηα φπσο ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ καο κε ζαπνχλη 

κεηαηξέπεη κέζα ζε ειάρηζην ρξφλν ην πφζηκν λεξφ ζε ιχκαηα.  

 

Χο αζηηθά ή νηθηαθά ιχκαηα νλνκάδνληαη ηα πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη απφ ηα 

ζπίηηα καο θαη επίζεο απφ εκπνξηθά θηήξηα θαη ινηπά παξφκνηα θηήξηα (π.ρ. ζρνιεία, 

παλεπηζηήκηα, θπβεξλεηηθά θηίξηα). Σα ιχκαηα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηνπο δήκνπο θαη 

ηηο θνηλφηεηεο ηειηθά ζα θαηαιήμνπλ ζε θάπνηνλ απνδέθηε (π.ρ. έδαθνο, ζάιαζζα, 

πνηάκη, ιίκλε). Χο εθ ηνχηνπ πξέπεη λα επεμεξγαζηνχλ πξηλ απνξξηθζνχλ ζηνλ ηειηθφ 

απνδέθηε. Έηζη πξνζηαηεχεηαη ε αλζξψπηλε πγεία αιιά θαη ε πνηφηεηα ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ (Απνζηόινπ Δ., θηάζνο 2008-9). 
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Ε) Ζ ξύπαλζε ησλ ζαιαζζώλ 

Δδψ θαη δεθαεηίεο, νη επηζηήκνλεο, νη αιηείο, νη λαπηηθνί, νη δχηεο θαη άιινη ιάηξεηο 

ηεο ζάιαζζαο αλεζπρνχλ γηα ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. ην 

επίθεληξν ησλ αλεζπρηψλ ηνπο βξίζθεηαη ε ξχπαλζε. Οη αηηίεο πνπ ηελ πξνθαινχλ 

είλαη πνιιέο: νη βηνκεραληθέο εθπνκπέο, ηα κε επεμεξγαζκέλα ιχκαηα, νη απνξξίςεηο 

δηαθφξσλ νπζηψλ απφ ηα πινία, ε ξχπαλζε πνπ θαηαιήγεη ζηε ζάιαζζα κέζσ ησλ 

πνηακψλ... 

 

ρήκα 3.36: Ρχπαλζε Θαιαζζψλ. 

Σν πξφβιεκα είλαη ζνβαξφ: ε ζάιαζζα παξέρεη, ράξε ζηελ αιηεία θαη ηε ζαιάζζηα 

πδαηνθαιιηέξγεηα, ην 40% ησλ πξσηετλψλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε. Ζ δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηεο ηζνξξνπίαο είλαη ζπλεπψο δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ηεο Έλσζεο κε ηξφθηκα. Δπηπιένλ, ε ζάιαζζα απνηειεί 

ρψξν δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο 70 εθαηνκκπξίσλ επξσπαίσλ πνιηηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ νη νπνίνη, άκεζα ή έκκεζα, δνπλ απφ ηελ αιηεία, ηνλ 

ηνπξηζκφ ζε παξαζαιάζζηα ζέξεηξα θαη ηηο ιηκεληθέο δξαζηεξηφηεηεο (Απνζηόινπ Δ., 

θηάζνο 2008-9). 

3.5.8 Οη δηάθνξεο κνξθέο ζαιάζζηαο κόιπλζεο 

Α) Οη ρεκηθέο νπζίεο θαη ηα βαξέα κέηαιια - Με δηάθνξνπο θαλνληζκνχο δφζεθε 

ηέινο ζηηο πεξηζζφηεξεο απνξξίςεηο επηθίλδπλσλ νπζηψλ ζηνπο πνηακνχο θαη ζηε 

ζάιαζζα. Σα πξνβιήκαηα πνπ εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ νθείινληαη, αθελφο, ζηελ 

παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο θαη, αθεηέξνπ, ζηελ επηβάξπλζε πνπ έρεη δερζεί ην 

ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαηά ην παξειζφλ, θαζψο ζηα ζαιάζζηα ηδήκαηα ππάξρνπλ 

αθφκε ζπγθεληξψζεηο βαξέσλ κεηάιισλ θαη ππνιείκκαηα απαγνξεπκέλσλ ζήκεξα 

ρεκηθψλ νπζηψλ (νξγαλνρισξησκέλα θπηνθάξκαθα). κσο, ηνπο επηζηήκνλεο 

αλεζπρνχλ ζήκεξα άιιεο ρεκηθέο νπζίεο, φπσο ν ηξηβνπηπινθαζζίηεξνο 

(αληηξξππαληηθέο βαθέο), ηα βξσκησκέλα επηβξαδπληηθά θιφγαο, νη δηνμίλεο 
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ρήκα 3.37: Υεκηθέο νπζίεο θαη βαξέα κέηαιια 

Β) Ο επηξνθηζκόο - Ο ππεξβνιηθφο εκπινπηηζκφο ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κε 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά (ληηξνξξχπαλζε θαη θσζθνξηθά άιαηα) ηα νπνία θαηαιήγνπλ 

ζηε ζάιαζζα κέζσ ησλ πνηακψλ, ησλ επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ησλ ππνλφκσλ 

πξνθαιεί πνιιαπιαζηαζκφ ηεο πδαηηθήο ρισξίδαο ε νπνία θαηαλαιψλεη ην νμπγφλν 

ηνπ λεξνχ ζέηνληαο έηζη ζε θίλδπλν ηε δσή ησλ πδξφβησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ. Απηφ 

ην θαηλφκελν επζχλεηαη γηα ηηο ιεγφκελεο «θφθθηλεο παιίξξνηεο» ηνμηθψλ αιγψλ. Ζ 

θχξηα αηηία ηεο επηβάξπλζεο ηεο ζάιαζζαο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά είλαη ε εληαηηθή 

γεσξγία θαη ε ζπζηεκαηηθή ρξήζε ιηπαζκάησλ, θπζηθψλ ή ρεκηθψλ. Άιιε 

ζεκαληηθή αηηία είλαη νη νηθηζκνί πνπ δελ δηαζέηνπλ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ 

ιπκάησλ ηνπο. 

 

ρήκα 3.38: Δπηξνθηζκφο 

Γ) Οη δηαξξνέο πεηξειαίνπ ιόγσ αηπρεκάησλ - Οη πεηξειαηνθειίδεο πξνθαινχλ 

καθξνρξφληεο βιάβεο. Γπζηπρψο, ν δηαξθψο εμειηζζφκελνο θαλνληζκφο γηα ηελ 

αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα δελ ζα θαηνξζψζεη πνηέ λα εθκεδελίζεη ηνλ θίλδπλν 

πξφθιεζεο αηπρεκάησλ. ήκεξα φκσο ππάξρεη έλαο επηπιένλ θίλδπλνο: νη εμέδξεο 

άληιεζεο πεηξειαίνπ πνιιαπιαζηάδνληαη ζηε Βφξεηα Θάιαζζα, απμάλνληαο έηζη ηνλ 

θίλδπλν αηπρήκαηνο θαη επαθφινπζεο δηαξξνήο πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα. 
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ρήκα 3.39: Γηαξξνέο πεηξειαίνπ ιφγσ αηπρεκάησλ 

Γ) Οη απνξξίςεηο ζηε ζάιαζζα - Ζ ρξφληα ξχπαλζε απφ πδξνγνλάλζξαθεο, αλ θαη 

πεξηζζφηεξν δηάρπηε θαη ιηγφηεξν ζεακαηηθή απφ ηηο πεηξειαηνθειίδεο, είλαη εμίζνπ 

αλεζπρεηηθή. ην ζηφραζηξν βξίζθνληαη νη απνξξίςεηο νπζηψλ ζηε ζάιαζζα ηηο 

νπνίεο δηαηάδνπλ θάπνηνη αζπλείδεηνη πινίαξρνη. χκθσλα κε νξηζκέλεο κειέηεο, ε 

πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ απνξξίπηεηαη ζηε ζάιαζζα κε ηνλ ηξφπν απηφ είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξε απφ ηελ πνζφηεηα πεηξειαίνπ πνπ πεξηέρεη κηα κεγάιε πεηξειαηνθειίδα. 

Σν πξφβιεκα έγθεηηαη, αθελφο, ζηε δπζθνιία εληνπηζκνχ ησλ παξαβαηψλ θαη, 

αθεηέξνπ, ζηε δπζθνιία νινθιήξσζεο ησλ δηψμεσλ. 

 

ρήκα 3.40: Οη απνξξίςεηο ζηε ζάιαζζα 

Δ) Σα βπζηζκέλα ζηε ζάιαζζα ππξεληθά απόβιεηα - Λίγα γλσξίδνπκε γηα ην ζέκα 

απηφ. Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο αχμεζεο ηεο ξαδηελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ηελ αχμεζε ηεο ξαδηελέξγεηαο πνπ έρεη δηαπηζησζεί ζηα αλνηρηά ηεο 

ζάιαζζαο θνληά ζηα εξγνζηάζηα La Hague (Ννξκαλδία) θαη Sellafield (Cumbria), 

θαζψο θαη ζηε Βαιηηθή θαη ζηε Μαχξε Θάιαζζα; Πνηεο είλαη νη επηπηψζεηο ηπρφλ 

ειαηηψκαηνο ζην ζηξψκα κπεηφλ πνπ θαιχπηεη ηα ππξεληθά απφβιεηα ηα νπνία 

βπζίζηεθαλ παιαηφηεξα ζηε ζάιαζζα;  
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ρήκα 3.41: Σα βπζηζκέλα ζηε ζάιαζζα ππξεληθά απφβιεηα 

Σ) Ζ βηνινγηθή ξύπαλζε - Ζ ξχπαλζε απηή νθείιεηαη ζηελ θαθή δηαρείξηζε ησλ 

θπζηθψλ απνβιήησλ, αλζξψπηλσλ θαη δσηθψλ, πνπ είλαη θνξείο βαθηεξίσλ. Σν 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζπλήζσο ζηελ παξάθηηα ελδνρψξα. Αηηία είλαη νη νηθηζκνί πνπ 

δελ δηαζέηνπλ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ησλ ιπκάησλ ηνπο θαη νη βνζθφηνπνη θνληά ζε 

πνηακνχο. Απηή ε ξχπαλζε απεηιεί θπξίσο ηελ πγεία ησλ ινπφκελσλ θαη φζσλ 

θάλνπλ ζαιάζζηα ζπνξ. Ζ απζηεξή εθαξκνγή ηνπ θαλνληζκνχ γηα ηα χδαηα 

θνιχκβεζεο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ιπκάησλ αξθεί ελδερνκέλσο γηα ηε κείσζε 

απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. 

Ε) Σα ζηεξεά απόβιεηα - πζθεπαζίεο απφ πιαζηηθφ ή αινπκίλην, ζρνηληά απφ 

ζπλζεηηθέο ίλεο, θίιηξα ηζηγάξσλ. νη ρξήζηεο ηεο ζάιαζζαο είλαη θπξίσο απηνί πνπ 

πεηνχλ ζην λεξφ απνξξίκκαηα απφ κε βηναπνηθνδνκήζηκεο χιεο. Καζψο ηα 

απνξξίκκαηα απηά δελ θαηαγξάθνληαη επαξθψο, δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε 

αθξίβεηα ε πνζφηεηά ηνπο, σζηφζν ππάξρνπλ ηαθηηθέο αλαθνξέο γηα νξηζκέλεο 

επηπηψζεηο ηνπο, π.ρ. απνηεινχλ αηηία πληγκνχ ζαιάζζησλ ζειαζηηθψλ ή 

θαηαζηξνθήο ησλ δηρηχσλ ησλ αιηέσλ. 

 

ρήκα 3.42: Σα ζηεξεά απφβιεηα 
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Ζ πγεία ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο ζπληζηά πξνηεξαηφηεηα ηνπ έθηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ην πεξηβάιινλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ δηαθχιαμε ηνπ 

ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζπλεπψο ην αληηθείκελν κηαο ζηξαηεγηθήο ε 

νπνία βξίζθεηαη επί ηνπ παξφληνο ππφ επεμεξγαζία, κηαο ζηξαηεγηθήο ε νπνία ζα 

πινπνηεζεί κέζσ λέσλ θαλνληζκψλ θαζψο θαη κέζσ ηεο νξζφηεξεο εθαξκνγήο ησλ 

ήδε πθηζηάκελσλ θαλνληζκψλ (Απνζηφινπ Δ., θηάζνο 2008-9). 

 

3.6 Πεξηβαιινληηθέο Απεηιέο 

Ο θαηάινγνο ησλ κεγάισλ απεηιψλ ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη, δπζηπρψο, πνιχ 

κεγάινο. Πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπκε ηελ παξνπζίαζή ηνπο, ηηο νκαδνπνηνχκε 

ζηηο πην θάησ ηξεηο βαζηθέο ελφηεηεο θαη ηηο παξνπζηάδνπκε ζηα αληίζηνηρα θεθάιαηα 

πνπ θαίλνληαη ζηηο παξελζέζεηο  (Π. Ν. Παξαζθεπόπνπινο, Αζήλα 2002):  

 Ζ απεηιή ησλ κεγάισλ θαηαζηξνθψλ ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ πιαλήηε καο.  

 Ζ απεηιή ηεο θαηάξξεπζεο ησλ παλαλζξψπηλσλ αμηψλ .  

 Ζ απεηιή ηεο απμαλφκελεο απαλζξσπηάο.  

 Οη θαιέο επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ 

πιαλήηε κάο είλαη γλσζηέο. Καη καο είλαη γλσζηέο, γηαηί καο ηηο δηαθεκίδνπλ. Καη 

καο ηηο δηαθεκίδνπλ γηαηί ζρεδφλ πάληα απνζθνπνχλ ζε θέξδνο. Γη’ απηφ φινη 

μέξνπκε ζήκεξα ηνλ ππνινγηζηή, ην ηειέθσλν, ην αεξνπιάλν, ηελ εμσζσκαηηθή 

γνληκνπνίεζε, ηα θέληξα αδπλαηίζκαηνο.  

 Οη ηξεηο κεγάιεο επαλαζηάζεηο, φπσο ηηο έρνπλ νλνκάζεη, ε βηνκεραληθή ηνπ 

πξνπεξαζκέλνπ αηψλα, ηεο πιεξνθνξίαο ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα θαη ηνπ DNA ηνπ 

ησξηλνχ αηψλα, έρνπλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ επ δελ ηνπ 

αλζξψπνπ. Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε μεθνχξαζε ηνλ άλζξσπν ζσκαηηθά: 

Μεηαθηλείηαη κε απηνθίλεηα, κε ηξέλα, κε αεξνπιάλα. Κηίδεη ζπίηηα, φρη κε ηα ρέξηα 

ηνπ, αιιά κε κηα ζεηξά απφ κεραλήκαηα. Παξάγεη αγαζά κε εξγνζηάζηα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ απηφκαηα. Ζ επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξίαο 

μεθνχξαζε ηνλ άλζξσπν λνεηηθά: Λχλεη δχζθνια πξνβιήκαηα φρη κε ην ρέξη θαη ην 

κνιχβη αιιά κε ηνλ ππνινγηζηή. Ζ δηνίθεζε (ππνπξγεία, ηξάπεδεο, θ.ι.π.) 

δηεπθνιχλεηαη αθάληαζηα κε ηε ρξήζε ππνινγηζηψλ. Σν δηαδίθηπν (internet) παξέρεη 

έλα θάζκα πιεξνθνξηψλ αλεθηίκεηεο αμίαο. Σέινο, ε επαλάζηαζε ηνπ DNA ζα 

αλαθνπθίζεη ηνλ άλζξσπν ζε ζέκαηα πγείαο. Δίλαη κηα πνιιά ππνζρφκελε λέα 

επαλάζηαζε.  

 Υάξηο ζηελ επηζηήκε θαη ηελ ηερλνινγία παξάγνπκε ππεξπνιιαπιάζηα αγαζά, απ’ 

φ,ηη έλαλ ή δχν αηψλεο πξηλ, φπσο ηξφθηκα, ξνχρα, θάξκαθα, βηβιία θαη 

θαηαζθεπάδνπκε ππεξπνιιαπιάζηα έξγα φπσο ζπίηηα, δξφκνπο, λνζνθνκεία, ζρνιεία, 

παλεπηζηήκηα.  

 ήκεξα ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζηελ εμαηξεηηθά επράξηζηε ζέζε λα κπνξεί λα 

παξάγεη αγαζά, ηθαλά λα ζξέςνπλ φιε ηελ αλζξσπφηεηα. Πνηέ άιινηε, ζηελ πνξεία 

ηνπ δηα κέζνπ ησλ αηψλσλ, δελ είρε απηή ηελ αλεθηίκεηε επθαηξία.  

Οη θαθέο επηπηψζεηο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο δελ καο είλαη πάληνηε φιεο 

ηφζν γλσζηέο. ε κεξηθέο κάιηζηα πεξηπηψζεηο δελ καο είλαη θαζφινπ γλσζηέο (φπσο 

π.ρ. εθείλεο ησλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ θάπνησλ ππεξδπλάκεσλ). Καη αλ θάπνηε 
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θάπνην κπζηηθφ δηαξξεχζεη, ηφηε πξνζπαζνχλ λα ην ππνβαζκίζνπλ, λα ην θαιχςνπλ 

θαη ζην ηέινο λα ην μεράζνπκε. Βιέπε ην πξφζθαην παξάδεηγκα ησλ βνκβψλ ηνπ 

απεκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφιπνπ θαη 

ζηνλ πφιεκν ηνπ Κφζζνβνπ θαη πνηνο μέξεη πνχ αιινχ.  

 Οη θαθέο επηπηψζεηο είλαη πνιιέο. Θα ζηαζνχκε θπξίσο ζηηο εμήο: Σνλ πνιεκηθφ 

φιεζξν, ηελ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, ηνλ ππεξπιεζπζκφ, ην ελεξγεηαθφ, ηε 

δηαηξνθή, ηα λαξθσηηθά, ηελ παγθνζκηνπνίεζε θαη ηε δηεζλή ηξνκνθξαηία (βιέπε 

ρήκα 1).  

 

ρήκα 3.43: Οη κεγάιεο απεηιέο ηνπ πιαλήηε καο. Ζ αλζξσπφηεηα θαη ε θχζε είλαη απξνζηάηεπηεο. 

Πεγή: Π. Ν. Παξαζθεπφπνπινο, Αζήλα 2002. 
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Ο πνιεκηθφο φιεζξνο, πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ, κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ ηα 

εμήο ηξία ζχγρξνλα φπια: Σα ππξεληθά, ηα ρεκηθά θαη ηα βηνινγηθά. Καη ηα ηξία απηά 

φπια έρνπλ ηέηνηα θαηαζηξνθηθή δχλακε, πνπ ην θαζέλα ρσξηζηά κπνξεί λα 

θαηαζηξέςεη ηελ αλζξσπφηεηα δεθάδεο, ή εθαηνληάδεο ή αθφκα θαη ρηιηάδεο θνξέο. 

θεθζείηε ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα ηξία: Ζ 

θφιαζε ηνπ Γάληε ζα σρξηά κπξνζηά ζηελ εηθφλα ελφο ηέηνηνπ πνιέκνπ.  

3.6.1. Ο ΠΤΡΖΝΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ   

Ζ ππξεληθή απεηιή είλαη κία κφληκε Γακφθιεηνο ζπάζε πάλσ απ’ ηνλ πιαλήηε καο. 

Οη ππεξδπλάκεηο, αιιά θαη άιιεο ρψξεο, έρνπλ εμνπιηζζεί κε ππξεληθά φπια θαη κε 

άιια ζχγρξνλα νπιηθά ζπζηήκαηα πνπ φια καδί έρνπλ θαηά πξνζέγγηζε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: Γηα ηελ αγνξά ηνπ εμνπιηζκνχ απηνχ, μνδεχνληαη πάλσ ζηε Γε 

ζπλνιηθά 1 εθαηνκκχξην επξψ αλά ιεπηφ ηεο ψξαο! Αλ κνηξάζνπκε ηε ζπλνιηθή 

θαηαζηξνθηθή δχλακε πνπ ππάξρεη ζηνλ πιαλήηε καο, ηφηε ζε θάζε άηνκν (παηδί, 

γπλαίθα, άληξαο) αληηζηνηρνχλ: 300 ζθαίξεο, 10 ρεηξνβνκβίδεο θαη ππξεληθφ 

εθξεθηηθφ πιηθφ ηζνδχλακν κε 4 ηφλνπο ΣΝΣ! Έλα θαη κφλν άηνκν, θαη κάιηζηα 

θαζήκελν ζηνλ θαλαπέ ηνπ θαη πίλνληαο ην πνηφ ηνπ, κπνξεί, παηψληαο έλα θνπκπί, 

λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε κέζα ζε ιίγα ιεπηά ηεο ψξαο, κεηαηξέπνληάο 

ηνλ ζ’ έλα απέξαλην λεθξνηαθείν αλζξψπσλ, δψσλ θαη θπηψλ! Πνηέ άιινηε, έλαο θαη 

κφλνλ άλζξσπνο, δελ είρε ηφζε δχλακε.  

Οη ζπλέπεηεο ελφο ππξεληθνχ πνιέκνπ είλαη νιέζξηεο θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ πνιιέο 

κνξθέο θαηαζηξνθψλ. Αλαθέξνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο.  

 Κξνπζηηθφ θχκα. Δίλαη έλα ηξνκεξά ηζρπξφ θχκα πνπ ζθνηψλεη θαη 

θαηαζηξέθεη ηα πάληα γχξσ ηνπ. Μπνξεί λα γθξεκίζεη ζπίηηα, αθφκα θαη 

πνιπθαηνηθίεο. Ζ δχλακε θαη ε αθηίλα θαηαζηξνθήο ηνπ θξνπζηηθνχ θχκαηνο 

κεγαιψλνπλ φζν κεγαιψλεη θαη ε δχλακε ηεο βφκβαο.  

 Θεξκφηεηα. Αλαπηχζζνληαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο, πνπ ζηελ πεξίπησζε 

ησλ βνκβψλ πδξνγφλνπ θζάλνπλ κέρξη κεξηθά εθαηνκκχξηα βαζκνχο Κειζίνπ 

ζην ζεκείν έθξεμεο θαη εμαζζελνχλ θαζψο απνκαθξπλφκαζηε απφ απηφ.  

 Ραδηελέξγεηα. Δθιχνληαη ηεξάζηηεο πνζφηεηεο ξαδηελέξγεηαο, νη νπνίεο 

κνιχλνπλ ηελ αηκφζθαηξα αθφκα θαη ζε πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο απφ ην 

ζεκείν έθξεμεο. Ζ ξαδηελέξγεηα έρεη ην ηξνκεξά επηθίλδπλν ραξαθηεξηζηηθφ 

φηη απεηιεί θάζε κνξθή δσήο γηα πνιχ θαηξφ κεηά ηελ έθξεμε ηεο βφκβαο.   

Ζ ζπλνιηθή εηθφλα κεηά ηελ έθξεμε είλαη θνβεξή. Έρνπλ πεζάλεη θαη έρνπλ 

θαηαζηξαθεί ηα πάληα ζε αθηίλα αξθεηψλ ρηιηνκέηξσλ γχξσ απφ ην ζεκείν έθξεμεο 

ηεο βφκβαο.  

 ήκεξα, ην παγθφζκην ππξεληθφ νπινζηάζην έρεη ζπλνιηθή ηζρχ πάλσ απφ έλα 

εθαηνκκχξην βφκβεο ζαλ απηή πνπ έπεζε ζηε Υηξνζίκα. ιε απηή ε ππξεληθή 

δχλακε, εθηηκάηαη φηη κπνξεί λα θαηαζηξέςεη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε καο πάλσ απφ 

5.000 θνξέο! Μπνξεί  ν θαζέλαο καο λα θαληαζηεί πφζν απηφ ην νπινζηάζην ζ’ 

απμεζεί ηα επφκελα 20 ή 50 ή 100 ρξφληα απφ ζήκεξα.  

Ζ ππξεληθή δχλακε είλαη θπξίσο ζηα ρέξηα ησλ Ζ.Π.Α. θαη ησλ ρσξψλ ηεο πξψελ 

νβηεηηθήο Έλσζεο. Τπάξρνπλ θαη κηθξφηεξεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππξεληθά φπια. 
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πλνιηθά, ππάξρνπλ γχξσ ζηηο 10 ρψξεο ζηνλ πιαλήηε πνπ έρνπλ ππξεληθφ 

νπινζηάζην. Μεξηθνί αλεβάδνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ απηψλ ζην 20.  

ε πεξίπησζε ππξεληθνχ πνιέκνπ ζήκεξα, ε θαηαζηξνθή ζα είλαη εθηαιηηθή, κπνξεί 

θαη νινθιεξσηηθή. Ο πιαλήηεο Γε, κέξνο ηνπ ή νιφθιεξνο, ζα κεηαηξαπεί ζηελ 

θπξηνιεμία, ζε Κξαλίνπ ηφπν. Ζ Γε καο, πνπ ηφζν μερσξίδεη ζην ζχκπαλ σο έλα 

θφζκεκα, σο έλα δηακάληη γεκάην εθαηνληάδεο ρηιηάδεο κνξθέο δσήο, ζα παξακείλεη 

λα μερσξίδεη ζην ζχκπαλ, αιιά σο έλα λεθξνηαθείν, έλα πιαλεηηθφ λεθξνηαθείν 

φισλ απηψλ ησλ αλεπαλάιεπησλ κνξθψλ δσήο.  

Σίζεηαη ην εξψηεκα: Πνηά είλαη ε επζχλε ηνπ αλζξψπνπ κπξνζηά ζε κηα κεγάιε ή θαη 

νινθιεξσηηθή θαηαζηξνθή ηνπ πιαλήηε απφ έλαλ ππξεληθφ πφιεκν; Ννκίδσ φηη 

κεγαιχηεξε επζχλε απφ απηήλ δελ ππάξρεη. Μεγαιχηεξε επζχλε απφ ην λα 

θαηαζηξέςνπκε ίζσο ηε κφλε δσή ζην ζχκπαλ δελ ππάξρεη. Μφλν ςπρηθά άξξσζηνη 

άλζξσπνη, κφλν ηειείσο δηεζηξακκέλνη άλζξσπνη, κφλν άηνκα απάλζξσπα, ζσζηά 

ηέξαηα κπνξνχλ λα ζπλεξγήζνπλ ζ’ έλα ηέηνην έγθιεκα. Μήπσο «ελ δπλάκεη» είλαη 

πνιινί πνπ είλαη ηφζν άξξσζηνη; Μήπσο έλαο λένο Υίηιεξ ή έλαο ηξνκνθξάηεο ζα 

ήηαλ αξθεηφο λα κεηαηξέςεη ηε Γε καο απφ έλαλ πιαλήηε γεκάην δσή, ζ’ έλαλ 

πιαλήηε βνπβφ, θαζηζηψληαο έηζη αληίζηνηρα ζησπειφ θαη νιφθιεξν ην ζχκπαλ, αλ 

φλησο ζπκβαίλεη λα είκαζηε ε κφλε δσή ζ’ απηφ;  

Δδψ δελ ππάξρεη ρψξνο γηα απηαπάηεο. Γελ ππάξρεη ρψξνο γηα εθεζπραζκφ. Γελ 

πξνζθέξνπλ θαιέο ππεξεζίεο ζηελ αλζξσπφηεηα φζνη, είηε θαιφπηζηα, είηε 

ππνθξηηηθά, πξνζπαζνχλ κε δηάθνξα επηρεηξήκαηα λα καο πείζνπλ φηη δελ πξέπεη λ’ 

αλεζπρνχκε. Σν πην δηαδεδνκέλν επηρείξεκα είλαη εθείλν ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ ηξφκνπ. 

Αιιά ηα πάληα θάπνηε κπνξεί λα ράζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπο. Αξθεί κηα θάπνηα 

ζνβαξή πνιηηηθή ή ζηξαηησηηθή θξίζε, αξθνχλ νιίγνη αλεγθέθαινη, αξθεί έλαο λένο 

Υίηιεξ, ή ιίγνη ηξνκνθξάηεο θαη ε ηζνξξνπία πάεη πεξίπαην θαη καδί ηεο νιφθιεξνο ν 

πιαλήηεο. Μελ ηξέθνπκε απηαπάηεο: Ζ αλζξσπφηεηα πάληα γελλνχζε, γελλάεη θαη ζα 

γελλάεη δηθηάηνξεο, ηξνκνθξάηεο θαη ηξεινχο.  

Γηεξσηψκαη, φπσο εμάιινπ θαη φινη καο: ε πνηα ζηηγκή ζην κέιινλ ηεο ηζηνξίαο ζα 

ήηαλ επηηξεπηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη θαηαζηξεπηηθφηαηεο αηνκηθέο βφκβεο θαη νη 

βφκβεο ηνπ πδξνγφλνπ πνπ έρνπλ ζηα πνιεκηθά ηνπο ακπάξηα νη δπλαηέο ρψξεο ηεο 

Γεο; Ννκίδσ φηη φινη ζα ζπκθσλήζνπκε ζε κία θαη κφλν απάληεζε: ε θακία. Σφηε 

γηαηί ηηο θαηαζθεπάδνπκε; Γηαηί ηηο αγνξάδνπκε; Θέισ θάπνηνο λα δψζεη κηα ινγηθή, 

κηα αλζξψπηλε απάληεζε ζ’ απηφ ην εξψηεκα. Θέισ λα εμεγήζεη θάπνηνο ζηνλ απιφ 

άλζξσπν, ζηελ νηθνπκέλε νιφθιεξε, γηαηί ζπζζσξεχνπκε κε ηφζε καλία φια απηά 

ηα θνβεξά ππξεληθά φπια. Δπηηέινπο, απηά η’ ακχζεηα πνζά λα ζηακαηήζνπλ λα 

δαπαλψληαη γηα φπια ζαλάηνπ, θαη λα δηαηεζνχλ γηα φπια δσήο θαη ζσηεξίαο ηεο 

αλζξσπφηεηαο. πσο θαηαξγήζεθε ε κνλνκαρία λα θαηαξγεζεί θαη ν πφιεκνο. Αλ 

δελ θαηαξγεζεί ν πφιεκνο, ηφηε ζα ζπκθσλήζσ (φπσο λνκίδσ φηη ζπκθσλεί θαη 

θαζέλαο καο) κε ηελ άπνςε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ζθελνζέηε εξ Πίηεξ Υνι φηη «απφ ηε 

ζηηγκή πνπ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ηηλάμνπκε ηνλ θφζκν ζηνλ αέξα, ζα βξεζεί 

θάπνηνο πνπ ζα ην θάλεη. Γελ κπνξεί, θάπνηε ζα ζπκβεί».  

Ο κηζφο πιεζπζκφο ηεο Γεο ππνζηηίδεηαη, φρη γηαηί απηφ ην επηβάιιεη θάπνηα θπζηθή 

ή ηερληθή αλαγθαηφηεηα, αιιά γηαηί ηα πινχζηα θξάηε μνδεχνπλ ακχζεηα πνζά ζηνπο 

εμνπιηζκνχο θαη ηελ αιιεινεμφλησζε αληί λα βνεζνχλ ηα πησρφηεξα.  
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ην ρήκα 2 παξνπζηάδεη έλα παηδί απφ ηε Υηξνζίκα, ε έθξεμε ηεο αηνκηθήο βφκβαο 

έγηλε ζηηο νθηψ θαη ηέηαξην ην πξσί ζηηο 6 Απγνχζηνπ ηνπ 1945. θνηψζεθαλ 

αθαξηαία γχξσ ζηα 70 ρηιηάδεο άηνκα. Με ην ηέινο ηνπ έηνπο είραλ πεζάλεη άιια 70 

ρηιηάδεο άηνκα. πλνιηθά, ζηε Υηξνζίκα, εμαηηίαο ηεο αηνκηθήο βφκβαο, έρνπλ 

πεζάλεη κέρξη ζήκεξα γχξσ ζηα 200 ρηιηάδεο άηνκα. Σξεηο κέξεο αξγφηεξα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζηηο 11 ην πξσί ζηηο 9 Απγνχζηνπ 1945, έπεζε ε δεχηεξε αηνκηθή 

βφκβα ζηελ πφιε Ναγθαζάθη, φπνπ αθαξηαία πέζαλαλ επίζεο γχξσ ζηα 70 ρηιηάδεο 

άηνκα. πλνιηθά ζην Ναγθαζάθη έρνπλ πεζάλεη κέρξη ζήκεξα γχξσ ζηα 150 ρηιηάδεο 

άηνκα. Αθφκα θαη ζήκεξα ζπλερίδνπλ λα πεζαίλνπλ άλζξσπνη εμαηηίαο ησλ βνκβψλ 

πνπ έπεζαλ ζηε Υηξνζίκα θαη ζην Ναγθαζάθη (εηθφλα 5.3). εκεηψζηε φηη απφ ην 

1945 κέρξη ζήκεξα, εθηηκάηαη φηη ζηνλ πιαλήηε νιφθιεξν έρνπλ πεζάλεη ή 

αξξσζηήζεη εμαηηίαο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζπλνιηθά πάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην 

άλζξσπνη (Π. Ν. Παξαζθεπόπνπινο, Αζήλα 2002).  

 

ρήκα 3.44: Ζ αηνκηθή βφκβα ζθνηψλεη αθαξηαία, αιιά ζθνηψλεη θαη ζηγά-ζηγά. Απηφ ην παηδί, θαηά 
πάζα πηζαλφηεηα, ην ζθφησζε ζηγά-ζηγά ε ξαδηελέξγεηα ηεο αηνκηθήο βφκβαο. Αλακθηζβήηεηα κία 

απφ ηηο πιένλ απνηξνπηαζηηθέο εηθφλεο ελφο πνιέκνπ. 

3.6.2. Ο ΥΖΜΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ  

 Οη πξψηεο χιεο ησλ ρεκηθψλ φπισλ θπθινθνξνχλ άλεηα ζηελ αγνξά. Ζ παξαγσγή 

ηνπο είλαη πνιχ εχθνιε. Αξθεί έλα κηθξφ εξγνζηάζην ρεκηθψλ πξντφλησλ, ή αθφκα 

θαη ε θνπδίλα ελφο ζπηηηνχ γηα λα θαηαζθεπαζηνχλ ρεκηθά φπια.  

 Τπάξρνπλ δηάθνξεο θαηεγνξίεο ρεκηθψλ φπισλ κε επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν πνπ 

αξρίδνπλ απφ ζνβαξά εγθαχκαηα ζην δέξκα κέρξη παξάιπζε ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν ζάλαηνο επέξρεηαη κέζα ζε ιίγα ιεπηά.  

 Σα ρεκηθά φπια είλαη «βφκβεο» πνπ φηαλ εθξαγνχλ, εθηηλάδνπλ αέξηα. ζν πην 

κεγάιε είλαη ε βφκβα, ηφζν θαη ηα αέξηα εθηηλάδνληαη ζε κεγαιχηεξε αθηίλα. Σα 

αέξηα πνπ παξαιχνπλ ην λεπξηθφ ζχζηεκα δξνπλ φηαλ εηζέιζνπλ ζηνλ νξγαληζκφ κε 

ηελ αλαπλνή. Αλ είκαζηε ηπρεξνί θαη έρνπκε καδί καο κηα κάζθα θαη ηε θνξέζνπκε 

φηαλ ζθάζεη θνληά καο κηα ρεκηθή βφκβα, ηφηε ζ’ απνθχγνπκε ηνλ βέβαην ζάλαην 

απφ ηελ παξάιπζε ηνπ λεπξηθνχ καο ζπζηήκαηνο. εκεηψζηε φηη ην κέγεζνο ησλ 

ρεκηθψλ φπισλ είλαη ηφζν κηθξφ ψζηε κεηαθέξνληαη εχθνια κέζα ζε κηα ηζάληα.   
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ήκεξα, ππάξρνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ηφλνη ρεκηθψλ φπισλ, θπξίσο ζηηο Ζ.Π.Α. 

θαη ζηηο ρψξεο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. ’ φινλ ηνλ πιαλήηε, ππάξρνπλ 

ζπλνιηθά γχξσ ζην έλα εθαηνκκχξην ηφλνη ρεκηθψλ φπισλ.  

Ο εθηάιηεο ησλ ρεκηθψλ φπισλ είλαη κηα άιιε κεγάιε απεηιή ηεο αλζξσπφηεηαο, κε 

δπλαηφηεηα λα ζθνξπίζεη ηελ απφγλσζε θαη ην ζάλαην ζε εθαηνκκχξηα, αθφκα θαη ζε 

δηζεθαηνκκχξηα αλζξψπσλ (Π. Ν. Παξαζθεπόπνπινο, Αζήλα 2002).    

3.6.3 Ο ΒΗΟΛΟΓΗΚΟ ΠΟΛΔΜΟ  

 Ο βηνινγηθφο πφιεκνο βαζίδεηαη ζηε δηάδνζε εηδηθά επηιεγκέλσλ κηθξνβίσλ πνπ 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: Δίλαη πνιχ αλζεθηηθά, πξνθαινχλ βαξηέο αζζέλεηεο 

κε κεγάιε κεηαδνηηθφηεηα ή επηθέξνπλ γξήγνξν ζάλαην. Μεξηθά απφ ηα πην 

δηαδεδνκέλα κηθξφβηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην βηνινγηθφ πφιεκν είλαη ηεο 

παλώιεο, ηεο επινγηάο θαη ηνπ άλζξαθα.  

Σν κηθξφβην ηεο παλώιεο ή παλνύθιαο είλαη εμαηξεηηθά κεηαδνηηθφ. Ζ επηδεκία ηεο 

παλνχθιαο έρεη θάλεη πνιιέο θνξέο ηελ εκθάληζή ηεο πάλσ ζηε Γε. ηελ Δπξψπε 

θαίλεηαη φηη κεηαθέξζεθε απφ ηνπο ζηαπξνθφξνπο θαηά ηνλ ελδέθαην αηψλα απφ ηελ 

Μέζε Αλαηνιή, απφ καχξνπο αξνπξαίνπο πνπ θνπβάιεζαλ ζηηο απνζθεπέο ηνπο απφ 

εθεί ζηελ Δπξψπε. Οη αξνπξαίνη ζεσξνχληαλ θαη είλαη νη θπξηφηεξνη θνξείο ηεο 

αζζέλεηαο απηήο.  

 Μηα κεγάιε επηδεκία παλνχθιαο ελέθπςε ζηελ Δπξψπε απφ ην 1348 έσο πεξίπνπ ην 

1400 κ.Υ., γλσζηή κε ην φλνκα «Ο καχξνο ζάλαηνο» (ίζσο ε θνληθφηεξε ζπκθνξά 

ζην είδνο ηεο πνπ έπιεμε ηελ αλζξσπφηεηα). Σα ηξία πξψηα ρξφληα (1348-1350κ.Υ.) 

πέζαλε ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο Δπξψπεο, δει. γχξσ ζηα 25 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη. Σα επφκελα πελήληα ρξφληα, ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ 

ζαλάησλ έθζαζε θνληά ζην 33%. Υξεηάζηεθαλ πεξίπνπ 200 ρξφληα γηα λα κπνξέζεη ν 

πιεζπζκφο ηεο Δπξψπεο λα θζάζεη ην επίπεδν πνπ είρε πξηλ απφ ηελ εκθάληζε ηεο 

παλνχθιαο. Ζ πφιε πνπ ρηππήζεθε πεξηζζφηεξν απφ ηελ παλνχθια ήηαλ ην 

Ακβνχξγν, φπνπ πέζαλαλ ηα 2/3 ησλ θαηνίθσλ ηνπ.  

 Μηα άιιε επηδεκία παλνχθιαο εκθαλίζηεθε ζηελ Αγγιία ην 1664 θαη 1665 κ.Υ. 

Δηδηθά γηα ην Λνλδίλν, έρνπλ θαηαγξαθεί ηα εμήο ζηνηρεία: Σνλ Μάην πέζαλαλ 48 

άηνκα, ηνλ Ηνχλην πέζαλαλ 1.370 άηνκα, ηνλ Ηνχιην πέζαλαλ 17.036 άηνκα θαη ηνλ 

Αχγνπζην πέζαλαλ 31.159 άηνκα. Απηφ δείρλεη ηελ κεγάιε ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο 

επηδεκίαο.  

 Σν κηθξφβην ηεο επινγηάο είλαη, φπσο θαη ηεο παλψιεο, εμαηξεηηθά κεηαδνηηθφ. Καηά 

ηνλ 19
ν
 αηψλα ελέθπςε ζηελ Δπξψπε έλαο θνβεξφο ινηκφο ηεο επινγηάο κε 

απνηέιεζκα, απφ πεξίπνπ ην 1800 έσο ην 1900 κ.Υ., λα πεζάλνπλ ζπλνιηθά 150 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη. ήκεξα, ε αξξψζηηα ηεο επινγηάο πξνιακβάλεηαη κε ην 

εκβφιην ηνπ δακαιηζκνχ.  

 Σν κηθξφβην ηνπ άλζξαθα δελ είλαη ηφζν κεηαδνηηθφ, φζν ηεο παλψιεο θαη ηεο 

επινγηάο. κσο, αλ δελ δηαγλσζηεί έγθαηξα, κεξηθέο κνξθέο ηνπ επηθέξνπλ ηνλ 

ζάλαην κέζα ζε ιίγεο εκέξεο.  
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 Ζ εηθφλα θάζε ρψξαο, θάησ απφ ην βάξνο κηαο κεγάιεο επηδεκίαο, επεξεαδφηαλ 

πνιχ. Πνιιέο νηθνγέλεηεο δηαιχνληαλ, γηαηί νη ζχδπγνη εγθαηέιεηπαλ ν έλαο ηνλ 

άιινλ, αιιά θαη νη δπν ηα παηδηά ηνπο γηα ηνλ θφβν ηεο κεηάδνζεο ηεο αξξψζηηαο. 

Πνιινί απηνθηνλνχζαλ απφ θφβν. Οη πινχζηνη έθεπγαλ απφ ηηο πφιεηο θαη 

θιείλνληαλ ζηα εμνρηθά ηνπο ζπίηηα.  

 Πνιινί ηεξείο εγθαηέιεηςαλ ηηο εθθιεζίεο ηνπο, ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο 

εηνηκνζάλαηνπο. Πνιινί πηζηνί εγθαηέιεηπαλ ηνλ Θεφ θαη ζηξέθνληαλ ζηελ ιαηξεία 

ηνπ δηαβφινπ, ηνπνζεηψληαο λεθξνθεθαιέο, εληφζζηα δψσλ, θαη άιια παξφκνηα ζηηο 

Άγηεο Σξάπεδεο εθθιεζηψλ πνπ είραλ εγθαηαιείςεη νη ηεξείο.  

Έηζη, απηνί πνπ παξέκεηλαλ πηζηνί, ζηηβάδνληαλ ζηηο εθθιεζίεο θαη πξνζεχρνληαλ 

ζηνλ Θεφ γηα λα ζσζνχλ, ελψ νη ιηπνηάθηεο ηεο πίζηεο, ζηηβάδνληαλ ζηηο 

εγθαηαιειεηκκέλεο εθθιεζίεο γηα λα πξνζεπρεζνχλ ζην ζαηαλά γηα λα ζσζνχλ. 

Σειηθά, θαη νη δπν πιεπξέο είραλ ηελ ίδηα θνβεξή αηπρία: Να επλννχλ ηελ δηάδνζε 

ηεο επηδεκίαο, γηαηί ε αξξψζηηα  κεηαδίδεηαη εχθνια φηαλ πνιινί άλζξσπνη 

ζπγθεληξψλνληαη ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη θαηαθφξπθα ε 

ζλεζηκφηεηα, πξνο απνγνήηεπζε ηφζν ησλ πηζηψλ ηνπ Θενχ, φζν θαη ησλ νπαδψλ ηνπ 

ζαηαλά.  

Σν ρήκα 13 δείρλεη γεγνλφηα απφ ηηο εκέξεο ηνπ καχξνπ ζαλάηνπ. 

 

ρήκα 3.45: Γπλαίθεο κηαο νηθνγέλεηαο πνπ θαίλε ηα ξνχρα ζπκάησλ ηεο επηδεκίαο 
Δηθφλεο απφ ηελ επηδεκία ηεο παλνχθιαο ηνπ 14νπ αηψλα. Ζ επηδεκία απηή πήξε ην 

φλνκα «ν Μαχξνο Θάλαηνο». Τπήξμε ίζσο ε θνληθφηεξε ζην είδνο ηεο ζπκθνξά πνπ 

έπιεμε ηελ αλζξσπφηεηα. 
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 Σα πην πάλσ δείρλνπλ φηη ε θνηλσληθή ζπλνρή θαη ελ γέλεη ε αλζξσπηά, ππνρσξεί 

κπξνζηά ζηνλ παληθφ κηαο ζαλαηεθφξαο επηδεκίαο ζε βαζκφ πνπ θέξλεη ηνλ άλζξσπν 

θπξηνιεθηηθά ζην επίπεδν ηεο δνχγθιαο. Καηά πνιχ ρεηξφηεξε ζα είλαη ε θαηάζηαζε 

αλ ζπκβεί ζήκεξα έλαο εθηεηακέλνο ππξεληθφο ή βηνινγηθφο πφιεκνο πάλσ ζηε Γε 

εμαηηίαο ηνπ ππεξπιεζπζκνχ.  

 Σα βηνινγηθά φπια, ή νη βηνινγηθέο ακπνχιεο, είλαη εχθνιν λα θαηαζθεπαζηνχλ θαη 

θαηαιακβάλνπλ πνιχ κηθξφ ρψξν. Δίλαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθά. Γηα 

παξάδεηγκα, αλ κηα βηνινγηθή ακπνχια, πνπ ην κέγεζφο ηεο είλαη πεξίπνπ φζν έλα 

πνξηνθάιη, ηνπνζεηεζεί ζηε δεμακελή λεξνχ ή ζ’ έλα θνκβηθφ ζεκείν ηνπ 

ζπζηήκαηνο πδξνδφηεζεο κηαο κεγάιεο πφιεο, κπνξεί λα επηθέξεη ην ζάλαην ζε 

εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο.  

Δπηπρψο, κέρξη ζήκεξα, δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αθφκα ζε πφιεκν βηνινγηθά φπια. 

κσο, ε πηζαλφηεηα λα ζπκβεί θάπνηε είλαη κεγάιε, ηδηαίηεξα φηαλ ηα ηχκπαλα 

πνιέκνπ ρηππνχλ δπλαηά. Γπζηπρψο, ε ρξήζε ησλ βηνινγηθψλ φπισλ έκειιε λα θάλεη 

ηελ εκθάληζή ηνπο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, εμ αθνξκήο ηεο έμαξζεο ηεο δηεζλνχο 

ηξνκνθξαηίαο (Π. Ν. Παξαζθεπόπνπινο, Αζήλα 2002). 

3.6.4 ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΣΖ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗΚΖ ΓΤΝΑΜΖ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ   

Ο άλζξσπνο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα ληθήζεη ηνλ αληίπαιφ ηνπ, θαηαζθεχαζε 

«φπια». Ζ πηζαλφηεηα ηεο λίθεο ήηαλ κεγάιε, αλ ηα δηθά ηνπ φπια ππεξείραλ ησλ 

φπισλ ηνπ αληηπάινπ. Έηζη, απφ θαηαβνιήο θφζκνπ, δεκηνπξγήζεθε έλαο ηξνκεξφο 

αληαγσληζκφο κεηαμχ θξαηψλ πνπ έκειιε λα είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο απφ θάζε άιινλ. 

Απνηέιεζκα ηνπ ηξνκεξνχ απηνχ αληαγσληζκνχ ππήξμαλ νη κεγάιεο εθεπξέζεηο 

νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Με ην ρξφλν, ηα νπιηθά ζπζηήκαηα απαηηνχζαλ νινέλα θαη 

κεγαιχηεξα πνζά γηα ηελ αγνξά ηνπο, ελψ παξάιιεια γηλφληνπζαλ θνληθφηεξα ησλ 

πξνεγνπκέλσλ.  

Καηά ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο, ηα ζπλήζε φπια ήηαλ ην ηφμν, ην δφξπ θαη ην ζπαζί. 

Απφ ηελ Αλαγέλλεζε θαη κεηά έρνπκε δπν κεγάιεο αλαθαιχςεηο πνπ άιιαμαλ 

ηειείσο ηελ φςε ηνπ πνιέκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηελ ηερληθή ησλ εθξήμεσλ. Ζ πξψηε 

ηερληθή βαζίδεηαη ζε ρεκηθά εθξεθηηθά, ελψ ε δεχηεξε, ε πην πξφζθαηε, ζε αηνκηθά 

θαη ππξεληθά εθξεθηηθά.  

Σα ρεκηθά εθξεθηηθά μεθίλεζαλ κε ηελ ππξίηηδα. Ζ ππξίηηδα ήηαλ γλσζηή ζηνπο 

Κηλέδνπο απφ πνιχ παιηά, αιιά θαίλεηαη φηη δελ ηελ αμηνπνίεζαλ πνηέ σο πνιεκηθφ 

φπιν παξά κφλν γηα ππξνηερλήκαηα ζε γηνξηέο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ππξίηηδαο σο 

εθξεθηηθνχ έγηλε ζηελ Γπηηθή Δπξψπε. ηελ αξρή ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ 

αλαηίλαμε θηηξίσλ, γεθπξηψλ, θ.ι.π. Έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία ε 5ε Ννεκβξίνπ ηνπ 

1605 φηαλ ηξηάληα πέληε βαξέιηα γεκάηα κε ππξίηηδα είραλ ηνπνζεηεζεί θξπθά ζηα 

ππφγεηα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Αγγιίαο ζην Λνλδίλν απφ ηξνκνθξάηεο κε ζηφρν λα 

αλαηηλάμνπλ ην Κνηλνβνχιην ηε ζηηγκή πνπ ν βαζηιηάο Ηάθσβνο Α΄ ζα εγθαηλίαδε ηηο 

εξγαζίεο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Σν θαθφ απνθεχρζεθε ράξηο ζε κηα αλψλπκε επηζηνιή 

πνπ εζηάιε ζ’ έλαλ Λφξδν, ε νπνία απεθάιππηε ηα ζρέδηα ησλ ηξνκνθξαηψλ. 

εκεηψζηε φηη ηελ επνρή εθείλε, ε ππξίηηδα ηξνκνθξαηνχζε ηνλ θφζκν, φπσο ζήκεξα 

ηξνκνθξαηεί ε αηνκηθή βφκβα.   
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Έλα επφκελν βήκα αμηνπνίεζεο ηεο ππξίηηδαο ήηαλ ε ρξεζηκνπνίεζή ηεο σο 

πξνσζηηθνχ κέζνπ νβίδσλ. Έηζη μεθίλεζε ν πφιεκνο κε νβίδεο γηα λα εμειηρηεί 

αξγφηεξα ζε πφιεκν κε βφκβεο. ηε ζπλέρεηα ήξζε ε επηλφεζε ηνπ θαςνπιηνχ ην 

1814. Σν θαςνχιη απνηειείηαη απφ βξνληψδε πδξάξγπξν θαη κε ηελ επίθξνπζε (δει. 

παηψληαο ηελ ζθαλδάιε) βγάδεη κηα ηζρπξή θαη πνιχ θαπηή θιφγα πνπ κε ηε ζεηξά 

ηεο αλάβεη ηελ ππξίηηδα πνπ είλαη κέζα ζην θπζίγγη, θαη απηή πάιη κε ηε ζεηξά ηεο 

δεκηνπξγεί κηα έθξεμε ε νπνία ζπξψρλεη κε δχλακε ηελ νβίδα ή ην βιήκα πξνο ηα 

εκπξφο.  

 ηηο 14 Οθησβξίνπ 1863 ν Άιθξελη Νφκπει (1833-1896) πήξε ην πξψην ηνπ 

δίπισκα επξεζηηερλίαο γηα ηελ παξαγσγή ληηξνγιπθεξίλεο, ηεο γλσζηήο δπλακίηηδαο. 

Ζ θαηαζηξνθηθή ηεο δχλακε είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε ηεο ππξίηηδαο θαη γη’ απηφ 

έθεξε κεγάιεο αιιαγέο ζηελ κνξθή ηνπ πνιέκνπ. Με ηελ δπλακίηηδα ν πφιεκνο 

γίλεηαη πνιχ θνληθφηεξνο απφ θάζε άιιε θνξά. Υξεζηκνπνηήζεθε θαηά θφξνλ ζηνπο 

δπν παγθνζκίνπο πνιέκνπο.  

 Σα αηνκηθά εθξεθηηθά βαζίδνληαη ζηελ ζράζε ηνπ αηφκνπ. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα γηα 

ηελ θαηαζθεπή αηνκηθήο βφκβαο έγηλε ζην Λνο Άιακνο ηεο πνιηηείαο Νέν Μεμηθφ 

ησλ Ζ.Π.Α. απφ κία κεγάιε νκάδα απφ ηνπο θαιχηεξνπο επηζηήκνλεο θαη ηερληθνχο 

ησλ ζπκκαρηθψλ ρσξψλ ηεο Γχζεο κε επηθεθαιή ηνλ δηάζεκν αηνκηθφ θπζηθφ 

Ρφκπεξη Οπελράηκεξ (1904-1967). Υξεηάζηεθαλ ηξηάκηζη ρξφληα γηα λα νινθιεξσζεί 

ν ζηφρνο (απφ ην 1942 έσο ην 1945). Καηαζθεπάζηεθαλ ηξεηο κφλν βφκβεο. Ζ πξψηε 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα δνθηκή πνπ έγηλε κε επηηπρία ην πξσί ηεο 16εο Ηνπιίνπ 1945 

ζην Αιακαγθφληξν ηνπ Νένπ Μεμηθνχ θαη νη άιιεο δχν έπεζαλ αξγφηεξα ζηελ 

Υηξνζίκα θαη ζην Ναγθαζάθη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945.   

Σα ππξεληθά εθξεθηηθά βαζίδνληαη ζηελ ζχληεμε αηφκσλ. Οη πξψηεο δνθηκέο 

μεθίλεζαλ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. Μηα απφ απηέο ηηο δνθηκέο έγηλε ζην 

λεζί Μπηθίλη ηνπ Δηξεληθνχ Χθεαλνχ ην 1954. Σελ ίδηα επνρή άξρηζαλ λα 

εκθαλίδνληαη θαη ηα ηνικεξά καγηφ, πνπ νη «απνθαιχςεηο» ηνπο ζα πξνθαινχζαλ 

ηφζν δπλαηέο θαη ζπληαξαθηηθέο «εθξήμεηο» φζν θαη ε ππξεληθή βφκβα πνπ έπεζε 

ζην λεζί Μπηθίλη, γη’ απηφ θαη ηα καγηφ απηά νλνκάζηεθαλ «κπηθίλη».  

 Απφ ηερληθήο πιεπξάο γηα λα εθξαγεί ε ππξεληθή βφκβα, δει. γηα λα έρνπκε ζχληεμε 

κηθξψλ αηφκσλ (φπσο απηά ηνπ πδξνγφλνπ) ζε έλα κεγαιχηεξν άηνκν (φπσο απηφ 

ηνπ ειίνπ) απαηηνχληαη πνιχ πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηεο ηάμεο κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ 

βαζκψλ Κειζίνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ ρξεζηκνπνηείηαη σο «θάςνπια» κηα αηνκηθή 

βφκβα. Με ηελ «επίθξνπζε» έρνπκε πξψηα ηελ έθξεμε ηεο αηνκηθήο βφκβαο πνπ 

αλαπηχζζεη ζεξκνθξαζία κεξηθψλ εθαηνκκπξίσλ βαζκψλ Κειζίνπ, γεγνλφο πνπ 

ηθαλνπνηεί ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ έθξεμε ηεο ππξεληθήο βφκβαο. Δπεηδή 

ην βαζηθφ «εθξεθηηθφ πιηθφ» ζηηο ζεκεξηλέο ππξεληθέο βφκβεο είλαη άηνκα ηνπ 

πδξνγφλνπ, γη’ απηφ νλνκάδνληαη θαη βφκβεο πδξνγφλνπ.  

Ζ αηνκηθή βφκβα είλαη φζν έλα εθαηνκκχξην αζηξαπέο καδί! Ζ ππξεληθή βφκβα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ ρίιηεο θνξέο πην θαηαζηξνθηθή απφ ηελ αηνκηθή. Άξα ε ππξεληθή βφκβα 

είλαη φζν έλα δηζεθαηνκκχξην αζηξαπέο καδί!  

 Πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηάζνπκε κηα απιή θαη επνπηηθή εηθφλα ηεο αχμεζεο ηεο 

πνιεκηθήο δχλακεο ηνπ αλζξψπνπ απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ κέρξη ζήκεξα 

πξνηείλνπκε ηελ εμήο κέζνδν. Σα νπιηθά ζπζηήκαηα λα ζπγθξηζνχλ κε βάζε ηνλ 
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αξηζκφ αηφκσλ πνπ είλαη ηθαλά λα ζθνηψζνπλ κε κηα κφλν πξνζπάζεηα. Αλ δερζνχκε 

απηφ σο έλα ηθαλνπνηεηηθφ θξηηήξην ζχγθξηζεο, ηφηε ζα έρνπκε ηελ πην θάλσ εηθφλα.   

 

 Σφμν: Έλα άηνκν  

 Γφξπ: Έλα άηνκν  

 παζί: Έλα άηνκν  

 πιν: Έλα άηνκν  

 Οβίδα: Οιίγα άηνκα  

 Υεηξνβνκβίδα: Οιίγα άηνκα  

 πκβαηηθέο βφκβεο: Μεξηθέο δεθάδεο άηνκα  

 Αηνκηθή βφκβα: Μεξηθέο εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άηνκα  

 Ππξεληθή βφκβα: Μεξηθά εθαηνκκχξηα άηνκα  

 

Σα πην πάλσ ζηνηρεία, ρσξίο λα απνδίδνπλ ην ζέκα καο κε αθξίβεηα, δείρλνπλ ζε 

γεληθέο γξακκέο ηελ ηξνκαθηηθή αχμεζε ηεο δχλακεο ηνπ αλζξψπνπ λα ζθνηψλεη 

ζπλαλζξψπνπο ηνπ. Δλψ κέρξη ηελ Αλαγέλλεζε ε θαηαζηξνθηθή δχλακε ήηαλ φζε 

πεξίπνπ θαη ηελ επνρή ηνπ πνιέκνπ ηεο Σξνίαο, ηνπο ηειεπηαίνπο αηψλεο έρνπκε κηα 

θαιπάδνπζα αχμεζε ζηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο, αθνχ, φπσο ήδε αλαθέξακε, 

ζήκεξα έρνπκε θζάζεη ζην ζεκείν λα έρνπκε ζηηο πνιεκηθέο καο απνζήθεο αηνκηθή 

θαη ππξεληθή θαηαζηξνθηθή δχλακε ηθαλή λα θαηαζηήζεη ηε Γε καο έλα απέξαλην 

λεθξνηαθείν πέληε ρηιηάδεο θνξέο! 

Πξηλ 100 ρξφληα θαλέλαο άλζξσπνο επί ηεο Γεο δελ κπνξνχζε λα θαληαζζεί φηη ζα 

θζάλακε ζην ζεκείν απφγλσζεο πνπ έρνπκε θζάζεη ζήκεξα, φπσο θαη θαλέλαο 

άλζξσπνο πνπ δεη ζήκεξα δελ κπνξεί λα θαληαζζεί ζε πην ζεκείν απφγλσζεο ζα 

θζάζεη ε αλζξσπφηεηα ζε 100 ρξφληα απφ ζήκεξα. κσο, ε θακπχιε ηνπ παξαθάησ 

ζρήκαηνο καο δίλεη κηα πνιχ θαιή ηδέα γηα ην πσο, δπζηπρψο, ζα εμειηρζνχλ ηα 

πξάγκαηα (Π. Ν. Παξαζθεπόπνπινο, Αζήλα 2002).    

 

ρήκα 3.46: Ζ εμέιημε. 

Πεγή: Π. Ν. Παξαζθεπφπνπινο, Αζήλα 2002.   
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3.7 Πεξηβαιινληηθή Σερλνινγία- Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο  

Ζ Δπξψπε θαηέρεη εγεηηθή ζέζε παγθνζκίσο ζηηο νηθνινγηθά απνηειεζκαηηθέο 

ηερλνινγίεο. Οη επξσπατθέο νηθνβηνκεραλίεο, πνπ απαζρνινχλ πάλσ απφ δχν 

εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο, αληηζηνηρνχλ ζρεδφλ ζην ελ ηξίην ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο θαη αλαπηχζζνληαη κε ξπζκφ πεξίπνπ 5 % εηεζίσο. Χζηφζν, ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ ζεκαληηθά εκπφδηα ζηελ εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ επθαηξηψλ, ηδίσο κε ηε 

κνξθή δεκηνγφλσλ γηα ην πεξηβάιινλ επηδνηήζεσλ θαη απνπζίαο νηθνλνκηθψλ 

θηλήηξσλ γηα ηελ αλάπηπμε νηθνθαηλνηνκηψλ. Ζ κεηάβαζε ζε κηα επνρή βηψζηκεο 

νηθνλνκίαο κεδεληθψλ εθπνκπψλ πνπ λα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο επείξνπ εμαξηάηαη 

απφ έλαλ ζπλδπαζκφ δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ φια ηα ηκήκαηα ηεο θνηλσλίαο: απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο έσο ηνπο εξεπλεηέο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο κεκνλσκέλνπο πνιίηεο. 

 

ζν ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ζπλερίδεη λα αλεβαίλεη θαη νη απμαλφκελεο ηηκέο 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζπλερίδνπλ λα επηδξνχλ ζην θιίκα ηεο γεο θαη ηα 

νηθνζπζηήκαηα, ηφζν πην θαζνξηζηηθή γίλεηαη ε ζεκαζία ηεο πηνζέηεζεο 

πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηψλ καο. 

 

Οη πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο παξέρνπλ ιχζεηο γηα ηε κείσζε ησλ πιηθψλ εηζξνήο, 

ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ησλ εθπνκπψλ, ηελ αλάθηεζε 

πνιχηηκσλ ππνπξντφλησλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ δηάζεζεο ησλ 

απνβιήησλ. Δληζρχνπλ ηελ νηθναπνηειεζκαηηθφηεηα ή, κε άιια ιφγηα, "πξνζθέξνπλ 

πεξηζζφηεξα, απαηηψληαο ιηγφηεξα", ππνζηεξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαη θαζηζηνχλ θαζαξφηεξεο ηηο παξαγσγηθέο 

δηαδηθαζίεο. 

 

ηελ Δπξψπε είλαη πνιιέο νη δπλαηφηεηεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ 

ηειεπηαίσλ ηερλνινγηψλ ζην ρψξν ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ πιηθψλ. Οη 

επξσπατθέο εηαηξείεο είλαη ηδηαηηέξσο ηζρπξέο ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ θαη ηεο 

αλαθχθισζεο, φπνπ θαηέρνπλ κεξίδην ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 40 % θαη 50 % 

αληηζηνίρσο. 

 

 
 

ρήκα 3.47: Γηαρείξηζε Δλέξγεηαο 
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Οη πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο θαη γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηε ζπγθέληξσζε 

δεδνκέλσλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο παξνπζίαο ξχπσλ θαη αιιαγψλ ζηελ θάιπςε 

ηνπ εδάθνπο ή ηνλ εληνπηζκφ επηπηψζεσλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία κέζσ 

βηναλίρλεπζεο. 

 

Καηά ηελ επφκελε δεθαεηία, νη πεξηβαιινληηθέο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλακηθή λα 

ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 25–80 %, ζηε 

κείσζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ φδνληνο ζηελ αηκφζθαηξα θαηά 50 % θαη ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θαηλνκέλσλ νμίληζεο θαη επηξνθηζκνχ κέρξη θαη θαηά 50 %. Ζ 

πξφθιεζε γηα ηνλ ηνκέα ησλ πδάησλ έγθεηηαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ηερλνινγηψλ πνπ λα ιακβάλνπλ ππφςε ηηο πεξηβαιινληηθέο εμσγελείο επηδξάζεηο θαη 

ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Δπίζεο, αλακέλνληαη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο 

θαη επέθηαζε ηεο αγνξάο γηα κηθξήο θιίκαθαο ιχζεηο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ 

απφβιεηα θαζψο θαη αλάπηπμε ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ κηθξήο θιίκαθαο κε βάζε 

ηε βηνκάδα. 

 

Χζηφζν, γηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο νη δπλαηφηεηεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ηερλνινγηψλ 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη πξνυπνζέζεηο γηα κεγαιχηεξε απνδνρή ηνπο απφ ηελ 

αγνξά. Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην πξαγκαηηθφ θφζηνο απφθηεζεο, ρξήζεο 

θαη απφξξηςεο ησλ πιψλ θαη ηεο ελέξγεηαο ζπλερίδεη λα απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην 

γηα ηελ επξχηεξε εθαξκνγή πνιιψλ νηθνθαηλνηνκηψλ. 

 

Οη πειάηεο θαη νη επελδπηέο πξέπεη λα έρνπλ κηα αθξηβέζηεξε γλψζε ζρεηηθά κε ηελ 

απφδνζε θαη ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε ησλ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ, ψζηε λα 

αγνξάδνπλ θαη λα ρξεκαηνδνηνχλ κε κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε πξντφληα πνπ 

ζπλήζσο είλαη λέα ζηελ αγνξά. Γηα ηε ζηήξημε απηήο ηεο πξννπηηθήο, νη θνξείο 

ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ Δπξψπε βξίζθνληαη επί ηνπ παξφληνο ζε δηαβνπιεχζεηο 

αλαδεηψληαο ηξφπνπο ειέγρνπ απηψλ ησλ ηερλνινγηψλ (http://www.eea.europa.eu/). 

 

3.8 Πεξηβαιινληηθέο Γξαζηεξηόηεηεο- Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο 

 

Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα δσήο 

ησλ ζεκεξηλψλ θαη ησλ κειινληηθψλ γελεψλ. Πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ είλαη ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, ε πξνζηαζία ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε 

κείσζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο ξχπαλζεο ζηελ πγεία θαη ε θαιχηεξε ρξήζε ησλ 

θπζηθψλ πφξσλ. Ζ χπαξμε πςειψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνηχπσλ ηνλψλεη ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο, ζπκβηβάδνληαο ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνλνκηθήο επεκεξίαο (www.europa.eu). 

 

3.8.1 Αληηκεηώπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο 

 

Ζ αληηκεηψπηζε ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο απνηειεί βαζηθή πεξηβαιινληηθή 

πξφθιεζε. Δπηβαξχλνπκε ππέξκεηξα ην θιίκα κε ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ- 

άλζξαθα, θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ- γηα ηηο νηθηαθέο καο αλάγθεο, ηελ θίλεζε 

ησλ απηνθηλήησλ ή ηε ιεηηνπξγία ησλ εξγνζηαζίσλ. Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα απφ απηά ηα θαχζηκα ππεξβαίλνπλ ηελ πνζφηεηα πνπ κπνξεί λα 

απνξξνθήζεη ε αηκφζθαηξα δίρσο λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηεο γεο. 

 

http://www.eea.europa.eu/
http://www.europa.eu/
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Γηα λα πξνζηαηεχζνπκε ηνλ πιαλήηε καο, ζα πξέπεη λα πεξηνξίζνπκε ηε κέζε 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζε 2° C θαη’ αλψηαην φξην ζε ζρέζε κε ηηο πξν ηεο 

βηνκεραληθήο επνρήο ηηκέο. Ζ ΔΔ πξσηνζηαηεί παγθνζκίσο ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. Γίλεη ην παξάδεηγκα, έρνληαο ζέζεη απζηεξνχο ζηφρνπο φζνλ 

αθνξά ηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ ζηα θξάηε κέιε. 

Πξνσζεί επίζεο ηε ζέζπηζε παξφκνησλ πνιηηηθψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, εηδηθφηεξα ζηηο 

βηνκεραληθέο ρψξεο θαη ζηηο κεγάιεο αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο (Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 

12/08/2009). 

 

  
 

ρήκα 3.48: Αιιαγή ηνπ θιίκαηνο 

 

3.8.2 Παγθόζκηα πξσηνπνξία ζηελ εκπνξία δηθαησκάησλ εθπνκπώλ 

 

Σν ζχζηεκα εκπνξίαο εθπνκπψλ ηεο ΔΔ είλαη ην πξψην πνπ ζεζπίζηεθε παγθνζκίσο. 

Σν ζχζηεκα απηφ βνεζά ηελ ΔΔ λα ηεξήζεη ηε δέζκεπζε πνπ αλέιαβε, φηαλ 

ππέγξαςε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαη ησλ άιισλ ιεγφκελσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 8% κέζα ζην 

δηάζηεκα 2008-2012 ζε ζρέζε κε ην 1990. 

 

Βάζεη ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο, νη θπβεξλήζεηο ηεο ΔΔ θαζνξίδνπλ πνζνζηψζεηο γηα 

ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ βηνκεραληθφ θαη ελεξγεηαθφ ηνκέα κε ζηφρν ηε κείσζε ησλ 

επηηξεπφκελσλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Οη επηρεηξήζεηο πνπ δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ ην ζχλνιν ησλ ηεο πνζφζησζήο ηνπο κπνξνχλ λα πσινχλ ην 

πιεφλαζκα ζε επηρεηξήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ηελ πνζφζησζή ηνπο. Αγνξάδνληαο 

δηθαηψκαηα πνζφζησζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ ππεξβαίλνπλ ην αλψηαην φξην 

εθπνκπψλ απνθεχγνπλ ηελ πιεξσκή κεγάισλ πξνζηίκσλ. Σα πνζά πνπ θεξδίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απφ ηελ πψιεζε πνζνζηψζεσλ ηα δηαζέηνπλ ζε πεξηζζφηεξν θηιηθή γηα 

ην πεξηβάιινλ ηερλνινγία. Κάζε επηρείξεζε πνπ ζπκκεηέρεη ζην ζχζηεκα εκπνξίαο 

απνθαζίδεη κε θξηηήξην ηη είλαη θαιχηεξν γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο δίρσο θακία 

θπβεξλεηηθή παξέκβαζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη επηηπγράλεηαη ν ζηφρνο ηεο κείσζεο 

ησλ εθπνκπψλ. 
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Μειινληηθά, πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ζα ππφθεηληαη ζην ζχζηεκα πνζνζηψζεσλ, 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο θαη νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο, δεδνκέλνπ φηη ηα αεξνζθάθε 

απνηεινχλ κία απφ ηηο ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελεο πεγέο εθπνκπψλ. Δπίζεο, νη 

πεξηνξηζκνί φζνλ αθνξά ηηο εθπνκπέο απφ απηνθίλεηα γίλνληαη νινέλα 

απζηεξφηεξνη. Ζ βειηίσζε ησλ θηηξηαθψλ πξνηχπσλ φζνλ αθνξά ηε κείσζε ηεο 

απψιεηαο ζεξκφηεηαο απφ ηνπο ηνίρνπο θαη ηα παξάζπξα ζα ζπκβάιεη ζηνλ 

κειινληηθφ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ (Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 12/08/2009). 

 

3.8.3 Μηα κόλν πηπρή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο 

 

Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο απνηειεί σζηφζν κηα κφλν πηπρή ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. Δπί ζεηξά δεθαεηηψλ, ε ΔΔ έρεη ήδε ζεζπίζεη έλα νινθιεξσκέλν 

ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Οη ηνκείο θαιχπηνπλ δηάθνξα ζέκαηα απφ ηνλ 

ζφξπβν κέρξη ηα απφβιεηα, απφ ηελ πξνζηαζία ησλ ζπάλησλ εηδψλ κέρξη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη απφ ηα πξφηππα γηα ηα χδαηα 

θνιχκβεζεο κέρξη ηα ζρέδηα έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαηαζηξνθψλ. 

 

Οη πεξηβαιινληηθνί έιεγρνη κπνξεί λα ζπλίζηαληαη απιά ζε πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε 

ζπγθεθξηκέλσλ νπζηψλ ή πξντφλησλ. Χζηφζν, νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ππάξρεη ε 

ηάζε ηα πεξηβαιινληηθά πξφηππα λα απνηεινχλ θίλεηξν γηα ηε ρξήζε αζθαιέζηεξσλ 

ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ θαη λα ελζαξξχλνπλ ηνπο ζρεδηαζηέο πξντφλησλ λα 

ρξεζηκνπνηνχλ νηθνινγηθά πιηθά πξνθεηκέλνπ λα επηηπγράλεηαη ζην κέγηζην ν ζηφρνο 

ηεο αλαθχθισζεο θαη ε ειάρηζηε δηάζεζε απνβιήησλ ζην ηέινο δσήο ηνπ πξντφληνο 

(Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 12/08/2009). 

 

3.8.4 Πξνζνρή ζην νηθνινγηθό ζήκα 

 

Σν θνηλνηηθφ ζχζηεκα απνλνκήο νηθνινγηθνχ ζήκαηνο βνεζά ηνπο πνιίηεο λα θάλνπλ 

νηθνινγηθά νξζέο αγνξέο. Σν επξσπατθφ νηθνινγηθφ ζήκα ππάξρεη ζε έλα κεγάιν 

θάζκα πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οπνηνζδήπνηε επηζπκεί λα γλσξίδεη αλ 

ζπλαιιάζζεηαη κε νξγαληζκνχο πνπ ζέβνληαη ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα ειέγμεη αλ ν 

πξνκεζεπηήο ή ν πειάηεο ηνπ αλήθεη ζην ζχζηεκα νηθνινγηθήο δηαρείξηζεο θαη 

νηθνινγηθνχ ειέγρνπ (EMAS) ην νπνίν ρξεκαηνδνηεί ε ΔΔ (Η ΝΑΤΣΔΜΠΟΡΙΚΗ, 

12/08/2009). 

 

3.8.5 Δμνηθνλόκεζε λεξνύ 

 

Ο φξνο εμνηθνλφκεζε λεξνχ πεξηγξάθεη ηελ νξζνινγηθή πνζνηηθή ρξήζε θαη 

πξνζηαζία ησλ πδάηηλσλ πφξσλ απφ ηε ξχπαλζε. Ζ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ είλαη 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο βηψζηκεο δηαρείξηζεο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ. ηε 

ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο θαιέο πξαθηηθέο εμνηθνλφκεζεο λεξνχ θαηά 

ηνκέα θαηαλάισζεο. 

  
 Δμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηε βηνκεραλία  

 Τηνζέηεζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ  

 Δμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηνλ αζηηθφ ρψξν  

 Έιεγρνο γηα χπαξμε δηαξξνψλ ζηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ησλ θηεξίσλ  
 Δγθαηάζηαζε ηνπαιεηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αδεηάζκαηνο ηνπ      

 κηζνχ φγθνπ ηνπ λεξνχ κεηά απφ θάζε ρξήζε  

 Πφηηζκα ησλ θπηψλ ηνπ θήπνπ θαηά ηηο βξαδηλέο ψξεο  
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 Δμνηθνλφκεζε λεξνχ ζηε γεσξγία  

 Αιιαγή πξαθηηθψλ πνηίζκαηνο   

 Καιιηέξγεηα θπηψλ κε ρακειφηεξεο αλάγθεο ζε άξδεπζε  

 

3.9 Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε -Αγσγή- βηνεζηθή 

 

Ζ πεξηβαιινληηθή εζηθή δελ ζπγθξνηείηαη σο εληαίν πεδίν. Δίλαη δε δπλαηφλ λα 

δηαθξηζνχλ δχν θχξηα ξεχκαηα: 1. ζην πξψην ηίζεηαη ππφ εξψηεζε ε ζρέζε καο κε ηε 

θχζε, ζην βαζκφ πνπ ηελ αληηκεησπίδνπκε σο εξγαιείν: αλαπηχζζεηαη έηζη κηα εζηθή  

ζεβαζκνχ ηεο θχζεο θαη 2. ζην δεχηεξν ηίζεηαη ππφ εξψηεζε ε ζρέζε καο κε ηηο 

πξάμεηο  ηεο ηερλνινγίαο, ζην βαζκφ πνπ καο επηηξέπνπλ  λα αζθνχκε έιεγρν ζηε 

θχζε: αλαπηχζζεηαη έηζη ν πξνβιεκαηηζκφο ζε ζρέζε κε ηελ επζχλε καο έλαληη 

ηέηνησλ πξάμεσλ. Χζηφζν, ηα δχν ξεχκαηα δελ είλαη αζχκβαηα κεηαμχ ηνπο, θαζψο 

δηακνξθψλνπλ ηηο ζρέζεηο ηνπο ζηε βάζε ζπγθεθξηκέλσλ αληηιήςεσλ φζνλ αθνξά 

ζηελ έλλνηα  ηεο θχζεο. 

 

Οη εζηθέο ηνπ ζεβαζκνχ είλαη δενληνινγηθέο (εθφζνλ αμηνινγνχλ ηελ εζηθή πξάμε κε 

θξηηήξην ην ζεβαζκφ ζε εζηθέο αξρέο)  θαη αξζξψλνληαη γχξσ απφ ηελ ηδέα ηεο 

εγγελνχο αμίαο ηεο θχζεο σο φινπ.  ζην πιαίζην απηφ αλαδχεηαη θαη ε δηάθξηζε 

αλζξσπνθεληξηζκνχ-βηνθεληξηζκνχ. Μπνξνχκε πξαγκαηηθά φκσο λα ζεβαζηνχκε, λα 

πξνζηαηεχζνπκε θάζε δσληαλή νληφηεηα; Σν ηππηθφ παξάδεηγκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

«άγξηαο δσήο” (wilderness) παξαπέκπεη ζε κηα δπτζηηθή αληίιεςε ηεο θχζεο 

ηδσκέλεο σο νληφηεηαο εμσηεξηθήο ηνπ αλζξψπνπ, αληίιεςε πνπ ππέζηε έληνλε 

θξηηηθή, φπσο άιισζηε θαη ε ίδηα ε έλλνηα ηεο άγξηαο δσήο. 

 

Παξφια απηά, γηα λα ζπκβεί ην πέξαζκα απφ ην ζεβαζκφ ζηελ επζχλε, πξέπεη ε 

ηερλνινγία λα ηεζεί ζην θέληξν ηνπ θηινζνθηθνχ ζηνραζκνχ, ελψ εμίζνπ ζα πξέπεη 

λα μεπεξαζηεί ε παξαδνζηαθή αληίιεςε πεξί επζχλεο, ζην βαζκφ πνπ επηθεληξψλεηαη 

ζηηο εκπξφζεηεο ζπλέπεηεο. Ο Hans Jonas δηαπηζηψλνληαο ηελ ππέξκεηξε, δίρσο 

πξνεγνχκελν, δχλακε ηεο ηερλνινγίαο, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο σο δέζκεπζεο 

έλαληη ηνπ κέιινληνο ζηε ζθαηξηθφηεηά ηνπ κεηαζέηνληάο ηελ έηζη πξνο ηηο έκκεζεο 

ή αθνχζηεο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηεο ηερλνινγίαο. χκθσλα κε ηνλ Jonas,ε  εζηθή 

ηεο επζχλεο, ζπλίζηαηαη ζηελ απαγθίζηξσζε απφ ηε ινγηθή ηεο ηερλνινγίαο πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εζηθήο, σο ειέγρνπ ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο, ζηξνθή πνπ ηε 

δηαθξίλνπκε ζήκεξα ζε έλλνηεο φπσο απηέο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αξρήο ηεο 

πξνθχιαμεο. Δάλ, ινηπφλ,  νη εζηθέο ηνπ ζεβαζκνχ αληηζηνηρνχλ ζε κηα πξψηε θάζε 

ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο αθηεξσκέλε ζηε δηαηήξεζε ησλ επαπεηινχκελσλ 

θπζηθψλ πεξηνρψλ, ε εζηθή ηεο επζχλεο κνηάδεη λα αληηπξνζσπεχεη κηα «θαηλνχξγηα 

πεξίνδν ηεο πνιηηηθήο νηθνινγίαο», πεξηζζφηεξν επηθεληξσκέλε ζην εξψηεκα πεξί 

ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ θηλδχλσλ ηεο. 

 

Χζηφζν, ν ηζρπξηζκφο πεξί κηαο δίρσο φξηα επζχλεο ηνπ αλζξψπνπ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, νδεγεί ζε ππνβάζκηζε θαη απψιεηα ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηεο 

επζχλεο, ε νπνία, πξνθεηκέλνπ λα απνδνζεί θαη λα αλαιεθζεί, νθείιεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη κε αθξίβεηα. Ο πξνζδηνξηζκφο απηφο είλαη έξγν ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εζηθήο, ζην βαζκφ επηπιένλ πνπ ε πεξηβαιινληηθή θξίζε αθπξψλεη θάζε έλλνηα 

ηζνξξνπίαο θαη εμηζνξξφπεζεο ζηε θχζε. Δμίζνπ πάλησο, θαη ν ηερλνινγηθφο 

νπηηκηζκφο, ε απφιπηε αλαγσγή ζηηο δπλαηφηεηεο ηεο ηερλνεπηζηήκεο, αθπξψλνπλ 

ηελ ηδέα ηεο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, εάλ ε επηζηεκνληθή πξάμε δελ εληαρζεί ζε κηα 

θνηλσληθή ζπιινγηθφηεηα, ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηφζν ηηο αλζξψπηλεο φζν  θαη ηηο 

κε αλζξψπηλεο νληφηεηεο, αθελφο φκσο παξαθάκπηνληαο ηελ πάγηα δηάθξηζε 
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αλάκεζα ζε κηα δνζκέλε, αλεμάξηεηε απφ ηελ αλζξψπηλε βνχιεζε, θχζε θαη ζε κηα 

θχζε θαηαζθεπαζκέλε, αθεηέξνπ ζπλππνινγίδνληαο ηελ θνηλσληθή δηάζηαζε ηεο 

επζχλεο (C. Larrère). 

 

3.9.1 Bην-Ζζηθή 

 

Ζ βηνεζηθή κπνξεί λα ζεσξεζεί κία ελλνηνινγηθή επηζηήκε κε θηινζνθηθέο, 

δηαζηάζεηο θαη ηαπηφρξνλα έλαο νδεγφο γηα ηηο πξαθηηθέο καο δξαζηεξηφηεηεο. Απφ 

θηινζνθηθή ζθνπηά, πεγάδεη απφ ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηε δσή. Ζ βην-εζηθή 

πξνζθέξεη ηα εζηθά θαη θηινζνθηθά ζεκέιηα γηα ηελ ηδέα ηεο εηξεληθήο θαη αξκνληθήο 

παξάιιειεο εμέιημεο ηεο αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ βην-πεξηβάιινληνο. Απηή ε άπνςε, 

πνπ θεξχζζεη ηελ ελφηεηα ηεο αλζξψπηλεο θαη κε αλζξψπηλεο δσήο, ζπλεπάγεηαη ηελ 

ππεπζπλφηεηα ησλ αλζξψπσλ γηα φιεο ηηο κνξθέο βίνπ θαη είλαη έλα νπζηαζηηθφ 

ηκήκα ηεο βηνπνιηηηθήο. 

 

Ζ βηνεζηθή αζρνιείηαη πξψηηζηα κε ηα ζέκαηα εζηθήο πνπ έρνπλ ζρέζε κε φιεο ηηο 

κνξθέο δσήο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζπκπιεξψλεη ηε βην-λνκνζεζία.5 ε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, ε βηνεζηθή θαη ε βηνλνκνζεζία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

θνηλνχ, φπσο γηα παξάδεηγκα, ζηε γελεηηθή κεραληθή φπνπ έρνπλ αλαθχςεη ζέκαηα 

κε λνκηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο.  

 

Κεθαιαηψδε ζεκαζία έρεη γηα ηε βηνεζηθή ε θηινζνθηθή άπνςε φηη θάζε κνλάδα, 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο βίνπ, έρεη κνλαδηθή, απφιπηε αμία. Απηή ε ηδέα πξνυπνζέηεη 

κία ζθαηξηθή αληίιεςε "ηνπ χκπαληνο, ηεο Γεο θαη φισλ ησλ δψλησλ νξγαληζκψλ. 

Κάζε έλα έρεη ηε δηθή ηνπ θσλή, ην δηθφ ηνπ ξφιν, ηε δηθή ηνπ δχλακε πάλσ ζην 

ζχλνιν. 

 

Ζ αλάπηπμε ηεο βηνεζηθήο απαηηεί ηελ ππέξβαζε ηεο αθφινπζεο αληηκεηψπηζεο ηνπ 

βίνπ:  

ηερλνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ έκβησλ φλησλ σο ρξήζηκσλ εξγαιείσλ θαη κφλν,  

πεξηνξηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο δσήο, ε νπνία αξλείηαη ηε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα 

ζηα έκβηα θαη ηα άςπρα φληα.  

 

Αλαιπηέο ζπκπεξηθνξάο έδεημαλ, φηη ηα δψα έρνπλ ηθαλφηεηα γηα κάζεζε θαη 

επηθνηλσλία ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, δπλαηφηεηα επηινγψλ, θαηαγξαθήο ηεο γχξσ 

πεξηνρήο, θαζψο θαη δεκηνπξγίαο λέσλ ηδεψλ. Αξθεηνί θνξπθαίνη εξεπλεηέο έρνπλ 

ηελ ηάζε λα απνδίδνπλ ζηνηρεία ζπλείδεζεο ζηα πην πξνεγκέλα δψα. 

 

Οη βηνιφγνη ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ ηε ρξήζε ηνπ φξνπ έλζηηθην φηαλ αζρνινχληαη 

κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ δψσλ. Ζ έλλνηα ηνπ `ελζηίθηνπ' εμεγεί κφλν θαηλνκεληθά 

γηαηί, π.ρ κία κέιηζζα ρηίδεη ηελ θεξχζξα κε ηξφπν ζηαζεξά γεσκεηξηθφ. πσο 

μέξνπκε ηψξα, αθφκα θαη νη θαηψηεξεο κνξθέο αζπφλδπισλ, ζπλδπάδνπλ ζηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο `έκθπηεο' θαη επίθηεηεο αληηδξάζεηο κε έλα πνιχ πεξίπινθν ηξφπν 

θαη απηφ ηζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηα εμειηθηηθά πξνεγκέλα δψα. Ζ κέιηζζα πνπ 

ρηίδεη ηελ θεξχζξα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δελ ρξεζηκνπνηεί πάληα ην ίδην γελεηηθψο 

πξνγξακκαηηζκέλν ζρέδην ζηελ εξγαζία ηεο. Έρεη ηε δπλαηφηεηα νξηζκέλσλ 

επηινγψλ. Οη επηινγέο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ζηηγκέο πεξηζηαζηαθήο εθκάζεζεο, 

αθφκα θαη ελζηηθηψδνπο ζπκπεξηθνξάο. Οη ζεκεξηλνί βηνιφγνη αληί λα εζηηάδνπλ ηελ 

πξνζνρή ηνπο κφλν ζε γελεηηθψο πξνζδηνξηδφκελα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο (παξφιν 
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πνπ απηά πξαγκαηηθά ππάξρνπλ), πξνηείλνπλ ηελ εηζαγσγή ηνπ πην ειεχζεξνπ φξνπ 

αλνηθηά έλζηηθηα. 

 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κφλν ε γεληθή ζηξαηεγηθή, κε άιια ιφγηα ε γαινχρεζε ησλ 

λενγλψλ ή ε ππεξάζπηζε ηνπ δσηηθνχ ρψξνπ κπνξεί λα θαζνξηζηεί γελεηηθά, αιιά νη 

ιεπηνκέξεηεο ηεο ηαθηηθήο δηαθέξνπλ, αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε θαη ηηο 

πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο. ε γεληθέο ινηπφλ γξακκέο, ν φξνο αλνηθηά έλζηηθηα 

απνδίδεηαη αθφκα θαη ζηνλ άλζξσπν, γηαηί θαη εκείο έρνπκε γεληθά πξφηππα 

ζπκπεξηθνξάο, πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηε θχζε. 

 

Πξφζθαηεο έξεπλεο ζε δψα έδεημαλ φηη ε δσή ηνπο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πάιε 

γηα επηβίσζε θαη ζηε θπζηθή επηινγή, παξ' φηη απηή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

βαζίιεην ησλ δψσλ θαζψο θαη ζηα άιια βαζίιεηα ηεο θχζεο. Ο βίνο ραξαθηεξίδεηαη 

επίζεο απφ ηελ ακνηβαία βνήζεηα θαη ζπλεξγαζία, παξάγνληεο δπλακηθνχο ζηελ 

πξννδεπηηθή εμέιημε.8 Πάλησο, ε ηδέα ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ βίνπ έρεη πηνζεηεζεί 

ηφζν απφ ηα λέα θηλήκαηα εζηθήο φζν θαη απφ ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ πήξαλ 

πξφζθαηα κνξθή ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 

3.9.2 Βην-Πεξηβαιινληηθή Ζζηθή 

 

Σν θιέγνλ ζέκα ηεο επνρήο καο αθνξά ζηελ ηχρε ηνπ βην-πεξηβάιινληνο πνπ 

θηλδπλεχεη απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηφ ην πξφβιεκα έρεη θαη κία εζηθή 

δηάζηαζε. Έλα αλζξψπηλν σλ, ζπλδέεηαη ζηελά θαη εμαξηάηαη απφ φιεο ηηο κνξθέο 

δσήο ζηε Γε. Πψο ινηπφλ κπνξνχκε λα ελαξκνλίζνπκε ηελ χπαξμή καο κε ηελ ηαρεία 

θαηαζηξνθή ηνπ βίνπ, φπσο απεηθνλίδεηαη κε ηα αθφινπζα παξαδείγκαηα:  

 200 ειέθαληεο ζθνηψλνληαη θαζεκεξηλά,  
 25.000 κε 50.000 ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ηξνπηθνχ δάζνπο θαηαζηξέθνληαη θάζε ρξφλν ζηε 

Βξαδηιία,  
 ζε δηάθνξα κέξε ηνπ θφζκνπ ηα εμσηηθά δψα αηρκαισηίδνληαη γηα λα πνπιεζνχλ,  
 ε εξήκσζε εδαθψλ είλαη ε αηηία γηα ηε κείσζε θαηά 7% ησλ θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ, 

δηνμίλεο θαη ηδηαηηέξσο ηνμηθά ζηνηρεία ζπζζσξεχηεθαλ ζε ηέηνην βαζκφ ζηα ςάξηα ηεο 

Βαιηηθήο πνπ έρνπλ αληρλεπζεί ζην πιάζκα αίκαηνο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηξψλε απφ απηά ηα 

ςάξηα.  

Απηά ηα παξαδείγκαηα δείρλνπλ φηη ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα θαη ηα πξνβιήκαηα 

πγείαο βξίζθνληαη ζε ζέζε ακνηβαίαο εμάξηεζεο κε ηα ζέκαηα ηεο βην-εζηθήο. 

Πξφζθαηα ειήθζεζαλ νξηζκέλα επείγνληα κέηξα, γηα λα αληηκεησπηζηεί ε θξίζηκε 

θαηάζηαζε ηνπ πιαλήηε. Απηφ φκσο πνπ ρξεηάδεηαη είλαη αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε 

φ,ηη αθνξά επηρεηξεζηαθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα.
 
χκθσλα κε ηελ Οδεγία ηνπ 

πκβνπιίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ηεο 27εο Ηνπλίνπ 1985, ε θαιχηεξε 

πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή είλαη ε πξφιεςε θαη φρη ε απάιεηςε ησλ επηβιαβψλ 

θαηαζηάζεσλ. ε απηφ ην πιαίζην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν φξνο πεξηβαιινληηθή 

εζηθή. Παξάδεηγκα απνηειεί ν Κψδηθαο Πεξηβαιινληηθήο Ζζηθήο γηα ηνπο 

Μεραληθνχο, πνπ εθδφζεθε απφ ηελ Παγθφζκηα Οκνζπνλδία Οξγαλψζεσλ 

Μεραληθψλ. Απηφο ν θψδηθαο δίλεη έκθαζε ζηελ ειάηησζε ηεο ρξήζεο πξψησλ 

πιψλ, ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.
 
Πξνηεξαηφηεηα πξέπεη λα δνζεί ζηηο αιιαγέο ζπκπεξηθνξάο πνπ 

απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Πίλαθαο 3.3: Αιιαγέο πκπεξηθνξάο. 

 

Παξνύζα ζπκπεξηθνξά πληζηώκελε ζπκπεξηθνξά 

Δπηινγή αλάκεζα ζε ελαιιαθηηθέο ιχζεηο: είηε 
νηθνλνκηθή αλάπηπμε, είηε πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία 

Σαπηφρξνλε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ 

θαη ηνπ βην-πεξηβάιινληνο 

Δζηίαζε ζε βξαρππξφζεζκα απνηειέζκαηα θαη 

εηαηξηθά θέξδε 

Δζηίαζε ζε καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ζηελ 

θνηλσληθή επεκεξία θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηνπ βην-

πεξηβάιινληνο 

Έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο 
Πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο, νηθνλνκία ρσξίο 

απφβιεηα, αλαθχθισζε 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηεξίδεηαη ζηε ρξήζε 

ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ εηζξνψλ, ε νπνία 

αλαθηλεί ηελ πεξηβαιινληηθή απεηιή 

Έξεπλα γηα ηελ απνδέζκεπζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο απφ ηνπο κε-αλαλεψζηκνπο πφξνπο κε 

ηε βνήζεηα ηεο βην-ηερλνινγίαο 

 

3.9.3 Έξεπλεο ζε Εώα θαη Βην-Ζζηθή 

Ζ πξφνδνο ησλ βηνινγηθψλ επηζηεκψλ θαζ' φιε ηελ πνξεία ηεο ηζηνξίαο ηνπο 

βαζίζηεθε θπξίσο ζηα ζηνηρεία πνπ πξνέθππηαλ απφ ηηο έξεπλεο ζε δψα. Ο 

Αξηζηνηέιεο ηεκάρηδε δψα, ηδηαίηεξα ρνίξνπο θαη πηζήθνπο, επεηδή ελδηαθεξφηαλ γηα 

ηελ αλαηνκία. Σελ πξνζνρή ησλ επηζηεκφλσλ ζπγθέληξσζαλ θάπνηα είδε, πνπ 

θάλεθαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα ηηο εξγαζίεο ηνπο. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ν θξίζηκνο 

παξάγνληαο ζηελ επηινγή ηνπ πεηξακαηηθνχ αληηθεηκέλνπ ήηαλ ε νκνηφηεηα θαη ε 

εμειηθηηθή ζρέζε ηνπ κε ηνλ άλζξσπν. Πνληίθηα, αξνπξαίνη, θνπλέιηα, ηλδηθά 

ρνηξίδηα, γάηεο, ζθχινη θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο πίζεθνη, ζεσξήζεθαλ ηδαληθά 

εξεπλεηηθά αληηθείκελα. 

 

Παξφια απηά, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε ησλ δψσλ γηα πεηξακαηηθνχο 

ζθνπνχο παξακέλνπλ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηα 

απνηειέζκαηα π.ρ. ελφο ζεκηλαξίνπ γηα ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

δψσλ γηα πεηξάκαηα ζηε Φαξκαθνινγία. (Charleroi, Φεβξνπάξηνο 1991).25 

Τπνζηεξίρζεθε έληνλα, φηη έλαο επηζηήκνλαο πξέπεη λα ςάρλεη γηα ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ δψα. Έγηλε φκσο θαλεξφ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ζπλεδξίνπ φηη πξέπεη λα απνζαθεληζηνχλ ηα επφκελα ζεκεία:  

 ε έλλνηα ησλ δηθαησκάησλ ησλ δψσλ πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζηα ζειαζηηθά ή πξέπεη λα 
επεθηαζεί ζε φια ηα αζπφλδπια, έληνκα θαη πξσηφδσα;  

 πξέπεη ε ρξήζε ησλ δψσλ γηα ζθνπνχο άιινπο εθηφο επηζηεκνληθήο έξεπλαο λα κπεη ζηελ 

εκεξεζία δηάηαμε ηεο ζπδήηεζεο γχξσ απφ ηε βην-εζηθή;  
 πξέπεη λα θάλνπκε δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηηο θαξκαθεπηηθέο θαη ηηο βην-ηαηξηθέο ζπνπδέο, 

φπνπ ηα δψα εκθαλίδνληαη αλαληηθαηάζηαηα γηα ηνλ έιεγρν θαξκάθσλ (DL50, ε δφζε πνπ 
πξνθάιεζε ζάλαην ζηα κηζά απφ ηα πεηξακαηφδσα ζηα νπνία δνθηκάζηεθε, είλαη απαξαίηεην 

λα ππάξρεη γηα λα επηηξαπεί ε πψιεζε θάζε λένπ θαξκάθνπ) θαη ζηηο βαζηθέο έξεπλεο, φπνπ 

ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ θη άιιεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο;  

Απηά ηα ζέκαηα εμεηάδνληαη ηψξα ζε δηάθνξα θξάηε ηνπ θφζκνπ. Παξαηεξείηαη κία 

απμαλφκελε αληίζεζε ζηελ εθηεηακέλε ρξήζε δψσλ ζε δσνινγηθνχο θήπνπο θαη 

ηζίξθν, θαζψο θαη κία γεληθή ηάζε πνπ επλνεί ηε δίαηηα ρνξηνθαγίαο. Έρνπλ ηεζεί, 

επίζεο, ζέκαηα, πνπ αθνξνχλ ζηε δηαθίλεζε εμσηηθψλ δψσλ απφ ηελ Αζία, Αθξηθή, 

Απζηξαιία θαη ηε Λαηηληθή Ακεξηθή.26 
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Πξφζθαηεο έξεπλεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ θαη ηεο ςπρνινγίαο έρνπλ 

πξνθαιέζεη έληαζε ζε ζέκαηα βην-εζηθήο. Δηδηθά ζε κειέηεο κε δειθίληα, δελ είλαη 

αζπλήζηζην ην θαηλφκελν λα παίξλνπλ ηα ίδηα ηα δψα πξσηνβνπιία θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πεηξάκαηνο, παίδνληαο ην ξφιν ηνπ εξεπλεηή θαη ππνβηβάδνληαο ηνλ επηζηήκνλα 

ζε έλα απιφ `αληηθείκελν έξεπλαο'. Απαηηείηαη, επνκέλσο, αλαζεψξεζε ηεο 

εξεπλεηηθήο ζηξαηεγηθήο ησλ βηνιφγσλ, ζε ζρέζε κε ηα δψα. 

3.9.4 ηόρνη  

 Να αλαπηπρζεί ε εζηθή θαη θηινζνθηθή βάζε γηα αξκνληθή ζπλεμέιημε ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαη ηνπ βην-πεξηβάιινληνο,  

 Να πξνσζεζνχλ νη βηνθεληξηθέο εζηθέο αμίεο πνπ νδεγνχλ ζην βην-πνιηηηζκφ, 

εμαζθαιίδνληαο θαιχηεξε πγεία θαη πνηφηεηα δσήο,  

 Να επαηζζεηνπνηεζεί ην θνηλφ σο πξνο ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο ησλ εζηθψλ 

δηιεκκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ πξφνδν ηεο ηερλνινγίαο,  

 Να επαλέιζεη ε εζηθή ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηα δηθαηψκαηα ηνπ βίνπ,  

 Να γίλεη θαηαλνεηή ε αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζε φιεο ηηο κνξθέο δσήο,  

 Να δηαθσηηζηνχλ νη εζηθέο δηαζηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθαξκνγέο ηεο 

ζχγρξνλεο βην-ηερλνινγίαο.  

3.10 Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο 
 

Οη Πεξηβαιινληηθνί Φνξείο ζηελ Διιάδα είλαη νη παξαθάησ: 

 Αιηφλική Εηαιρεία Προζηαζίας Σοπίοσ και Περιβάλλονηος  

 Αρκηούρος  

 Δημόκριηος - Εργαζηήριο Περιβαλλονηικών Ερεσνών  

 Δίκησο Εθελονηιζμός και Φσζικό Περιβάλλον  

 Εθνικό Κένηρο Θαλάζζιφν Ερεσνών  

 Ecoculture, Οικολογικό Πρόγραμμα ζηη Θάζο ? Ή http://paros.ariadne-
t.gr/nature/nature.html Ή http://paros.ariadne-t.gr/nature/ecoculture/ecoc2.html   

 «Ελλάδα Καθαρή - Clean Up Greece»  

 Ελληνική Ορνιθολογική Εηαιρεία  

 Ελληνικό Κένηρο Περίθαλυης Άγριφν Ζώφν  

 ΕΦΑΠ - Ελληνική Φσζιολαηρική Ανηικσνηγεηική Πρφηοβοσλία  

 Η Greenpeace ζηην Ελλάδα  

 Θνζηιηούηο Δαζικών Ερεσνών  

 Κένηρο Πληροθόρηζης Τγρόηοποσ Κερκίνης  

 ύζηημα Ποζειδών  

 Κένηρο ηφν Περιθερειών ηης Εσρφπαχκής Μεζογείοσ για ηο Περιβάλλον  

 Νέα Οικολογία  

 Οικολογικό δίκησο Ελλάδας  

 Οικολογική Κίνηζη Αθήνας  

 Οικολόγοι Πράζινοι  

 Όμιλος Φίλφν ηοσ Δάζοσς  

 Οργανιζμός για ηην Προζηαζία ηης Θαλάζζιας Υελώνας  

 Περιβάλλον και η Περιβαλλονηική Εκπαίδεσζη (Π.Ε)  

 Προγράμμαηα Εθελονηικής Εργαζίας για ηο Περιβάλλον  

 ύλλογος Ολιζηικής Αρτιηεκηονικής και Οικολογικής Δόμηζης .ΟΛ.ΑΡ 

 

http://www.agrinio.net/perivallon/
http://www.arcturos.gr/
http://milos.nrcps.ariadne-t.gr/
http://www.forthnet.gr/volunteersfornature/
http://www.ncmr.ariadne-t.gr/
http://www.nature.ariadne-t.gr/nature/ecoculture/
http://paros.ariadne-t.gr/nature/nature.html
http://paros.ariadne-t.gr/nature/nature.html
http://paros.ariadne-t.gr/nature/ecoculture/ecoc2.html
http://www.cleanupgreece.org.gr/
http://www.ornithologiki.gr/
http://www.ekpaz.gr/
http://www.cres.gr/efap/
http://www.greenpeace.gr/
http://www.fri.gr/
http://www.kerkini.gr/
http://www.poseidon.ncmr.gr/
http://www.kepemep-cree.org/
http://www.ecologia.gr/
http://www.greensite.gr/
http://www.oi-ki-a.gr/
http://www.ecogreens.gr/gr/
http://users.otenet.gr/~forestgr/
http://www.archelon.gr/
http://www.eled.auth.gr/iodio/
http://users.otenet.gr/~cvgpeep
http://www.s-ol-ar.gr/
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

1) Γηαδηθηπαθή Βηβιηνγξαθία 

 
 http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_ethics  

 http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect 

 http://europa.eu.int  

 http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/hole.html 

 http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/  

 http://www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/ 

 http://www.cep.unt.edu/     

 http://www.ec.gc.ca/acidrain/acidfact.html 

 http://www.ecospherics.net/pages/RolstonEnvEth.html 

 http://www.lenntech.com/Water-Pollution-FAQ.htm 

 http://www.oikologos.gr  

 http://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm 

 http://www.unesco.org/science/ 

 http://zebu.uoregon.edu/1998/es202/l13.html 

 www.filosofia.gr 

 www.wwf.gr 

 www.ekpaa.gr 

 www.minenv.gr 

 www.ntua.gr 

 www.tee.gr 

http://en.wikipedia.org/wiki/Acid_rain
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_ethics
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_effect
http://europa.eu.int/
http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/facts/hole.html
http://plato.stanford.edu/entries/ethics-environmental/
http://www.atm.ch.cam.ac.uk/tour/
http://www.cep.unt.edu/
http://www.ec.gc.ca/acidrain/acidfact.html
http://www.ecospherics.net/pages/RolstonEnvEth.html
http://www.lenntech.com/Water-Pollution-FAQ.htm
http://www.oikologos.gr/
http://www.ucar.edu/learn/1_3_1.htm
http://www.unesco.org/science/
http://zebu.uoregon.edu/1998/es202/l13.html
http://www.filosofia.gr/
http://www.wwf.gr/
http://www.ekpaa.gr/
http://www.minenv.gr/
http://www.ntua.gr/
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 2) Βηβιηνγξαθηθέο Αλαθνξέο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Πεξηβαιινληηθή Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα 

 

 

α/α ΝΟΜΟΘΕΣΗΜΑ ΣΙΣΛΟ 
ΣΡΟΠΟΠΟΙΕΙ 

/ 
ΑΝΣΙΚΑΘΙΣΑ 

ΦΕΚ - 
ΗΜ/ΝΙΑ 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 

1 ΚΤΑ Δ1β.301/64 

Τγεηνλνκηθή δηάηαμε πεξί 
ζπιινγήο, απνθνκηδήο 
θαη δηαζέζεσο 
απνξξηκκάησλ. 

- 
63Β-
14/02/64 

19640214 

2 
Τ.Α. 
Γ490/17.1.74 

Πεξί ππνρξεσηηθήο 
θζνξηώζεσο ηνπ εθ ησλ 
ζπζηεκάησλ πδξεύζεσο 
παξερνκέλνπ πνζίκνπ 
ύδαηνο. 

- 
52Β-
19/01/74 

19740119 

3 Π.Γ. 922/77 

Πεξί απαγνξεύζεσο ηεο 
ρξήζεσο πεηξειαίνπ 
ηύπνπ Μαδνύη εηο 
θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 
θαύζεσο. 

- 
315Α-
14/10/77 

19771014 

4 
Τ.Α. ΤΓ. 
179182/656/1979 

Πεξί δηαζέζεσο πγξώλ 
απνβιήησλ, από ηηο 
παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο 
ησλ βηνκεραληώλ 
πεξηνρήο Μείδνλνο 
Πξσηεπνύζεο, δηα ηνπ 
δηθηύνπ ππνλόκσλ θαη 
ησλ ξεπκάησλ πνπ 
εθηξέπνληαη ζηνλ Κ.Α.Α. 
θαη πνπ επνπηεύνληαη 
από ηνλ Ο.Α.Π., κε 
απνδέθηε ηε ζαιάζζηα 
πεξηνρή Κεξαη 

- 
582Β-
02/07/79 

19790702 

5 Τ.Α. 17823/1979 
Πεξί δηαζέζεσο πγξώλ 
απνβιήησλ θαη ιπκάησλ 
ζην αξσληθό Κόιπν. 

- 
1132Β-
21/12/79 

19791221 

6 Π.Γ. 1180/1981 

Πεξί ξπζκίζεσο ζεκάησλ 
αλαγνκέλσλ εηο ηα ηεο 
ηδξύζεσο θαη ιεηηνπξγίαο 
βηνκεραληώλ, βηνηερληώλ, 
πάζεο θύζεσο 
κεραλνινγηθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη 
απνζεθώλ θαη ηεο εθ 
ηνύησλ δηαζθαιίζεσο 
πεξηβάιινληνο ελ γέλεη. 

- 
293Α-
06/10/81 

19811006 

7 
Τ.Α. 
727513054/1985 

Σνμηθά θαη επηθίλδπλα 
απόβιεηα θαη εμάιεηςε 
πνιπρισξνδηθαηλπιίσλ 
θαη 
πνιπρισξνηξηθαηλπιίσλ 
ζε ζπκπιήξσζε πξνο 
ηηο νδεγίεο 78/319/ΔΟΚ 
θαη 76/403/ΔΟΚ. ησλ 
πκβνπιίσλ ηεο 20.3.78 
θαη 6.4.76. 

- 
665Β-
01/11/85 

19851101 
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8 
Τ.Α. 
71560/3053/1985 

Γηάζεζε ησλ 
ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
νξπθηειαίσλ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία 75/439/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ 
Δπξσπατθώλ 
Κνηλνηήησλ ηεο 16.6.75. 

- 
665Β-
01/11/85 

19851101 

9   

Πνηόηεηα ηνπ πόζηκνπ 
λεξνύ, ζε ζπκκόξθσζε 
πξνο 80/778 νδεγία ηνπ 
πκβνπιίνπ ησλ 
Δπξσπατθώλ 
Κνηλνηήησλ ηεο 15.7.80. 

- 
53Β-
20/02/86 

19860220 

10 
ΚΤΑ 
46399/1352/86 

Απαηηνύκελε πνηόηεηα 
ησλ επηθαλεηαθώλ λεξώλ 
πνπ πξννξίδνληαη γηα: 
"πόζηκα", "θνιύκβεζε", 
"δηαβίσζε ςαξηώλ ζε 
γιπθά λεξά" θαη 
"θαιιηέξγεηα θαη αιηεία 
νζηξαθνεηδώλ", κέζνδνη 
κέηξεζεο, ζπρλόηεηα 
δεηγκαηνιεςίαο θαη 
αλάιπζε ησλ 
επηθαλεηαθώλ λεξώλ 
πνπ πξννξίδνληαη 

- 
438Β-
03/07/86 

19860703 

11 
Τ.Α. 
49541/1424/1986 

ηεξεά απόβιεηα ζε 
ζπκκόξθσζε κε ηελ 
νδεγία 75/442/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 15εο 
Ηνπιίνπ 1975. 

- 
444Β-
09/07/86 

19860709 

12 
ΝΟΜΟ 
1650/1986 

Γηα πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

- 
160Α-
16/10/86 

19861016 

13 Τ.Α.275/9/1987 

Έθηαηα κέηξα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο 
ξύπαλζεο ζηελ πεξηνρή 
ηεο πξσηεύνπζαο. 

- 
34Β-
28/01/87 

19870128 

14 ΠΤ 98/87 
Οξηαθή ηηκή πνηόηεηαο 
ηεο αηκόζθαηξαο ζε 
κόιπβδν. 

- 
135Α-
28/07/87 

19870728 

15 ΠΤ 99/87 

Οξηαθή θαη 
θαηεπζπληήξηεο ηηκέο 
πνηόηεηαο ηεο 
αηκόζθαηξαο ζε δηνμείδην 
ηνπ ζείνπ θαη 
αησξνύκελα ζσκαηίδηα. 

- 
135Α-
28/07/87 

19870728 

16 
ΠΡΑΞΖ 
144/2.12.87 

Πξνζηαζία ηνπ πδάηηλνπ 
πεξηβάιινληνο από ηε 
ξύπαλζε πνπ 
πξνθαιείηαη από 
νξηζκέλεο επηθίλδπλεο 
νπζίεο πνπ εμέξρνληαη 
ζ΄απηό θαη εηδηθόηεξα 
θαζνξηζκόο νξηαθώλ 
ηηκώλ πνηόηεηαο ηνπ 
λεξνύ ζε θάδκην, 
πδξάξγπξν θαη 
εμαρισξνθπθινεμάλην 

- 
197Α-
11/11/87 

19871111 
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(HCH). 

17 ΝΟΜΟ 1739/87 
Γηαρείξηζε ησλ πδαηηθώλ 
πόξσλ θαη άιιεο 
δηαηάμεηο. 

- 
201Α-
20/11/87 

19871120 

18 
Τ.Α. 
18186/271/1988 

Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 
θαη εηδηθόηεξα 
θαζνξηζκόο νξηαθώλ 
ηηκώλ ησλ επηθίλδπλσλ 
νπζηώλ ζηα πγξά 
απόβιεηα. 

- 
126Β-
03/03/88 

19880303 

19 ΠΤ 25/88 

Οξηαθέο θαη 
θαηεπζπληήξηεο ηηκέο 
πνηόηεηαο ηεο 
αηκόζθαηξαο ζε δηνμείδην 
ηνπ αδώηνπ θαη 
ηξνπνπνίεζε ησλ 
αξηζ.98 θαη 99/10.7.87 
Πξάμεσλ ηνπ 
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ. 

- 
52Α-
22/03/88 

19880322 

20 ΤΑ 19744/454/88 

Δπηηήξεζε θαη έιεγρνο 
ησλ δηαζπλνξηαθώλ 
κεηαθνξώλ επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ. 

- 
166Β-
24/03/88 

19880324 

21 
ΤΑ 
26857/553/1988 

Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί 
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ππόγεησλ λεξώλ από 
απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 
επηθίλδπλσλ νπζηώλ. 

- 
196Β-
06/04/88 

19880406 

22 
ΤΑ 
59388/3363/1988 

Σξόπνο, όξγαλα θαη 
δηαδηθαζία επηβνιήο θαη 
είζπξαμεο ησλ 
δηνηθεηηθώλ πξνζηίκσλ 
ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ 
Ν.1650/1986 

- 
638Β-
31/08/88 

19880831 

23 ΤΑ 11082/1989 

Έιεγρν ηεο πνηόηεηαο 
ησλ πγξώλ θαπζίκσλ γηα 
ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

- 
44Β-
23/01/89 

19890123 

24 ΤΑ 11946/1989 
Υξήζε πεηξειαίνπ ληίδει 
ζε ηκήκα ηνπ Ννκνύ 
Αηηηθήο. 

- 
292Β-
21/03/89 

19890321 

25 ΠΓ 256/1989 Άδεηα ρξήζε λεξνύ. - 
121Α-
11/05/89 

19890511 

26 
ΠΡΑΞΖ 
73/26.6.1990 

Καζνξηζκόο ησλ 
θαηεπζπληήξησλ θαη 
νξηαθώλ ηηκώλ πνηόηεηαο 
ησλ λεξώλ από 
απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 
επηθίλδπλσλ νπζηώλ, 
πνπ ππάγνληαη ζηνλ 
θαηάινγν Η ηνπ 
παξαξηήκαηνο Α ηνπ 

- 
90Α-
11/07/90 

19900711 
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άξζξνπ 6 ηεο ππ΄ αξηζ. 
144/2.11.87 Πξάμεο ηνπ 
Τπνπξγηθνύ πκβνπιίνπ. 

27 
ΠΡΑΞΖ 
98/1.8.90 

Έγθξηζε θαηαβνιήο 
εθνπζίσλ εηζθνξώλ ηεο 
Διιάδαο ζε Γηεζλείο 
Πεξηβαιινληηθνύ 
Οξγαληζκνύο. 

- 
104Α-
02/08/90 

19900802 

28 
ΤΑ 
69269/5387/1990 

Καηάηαμε έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
θαηεγνξίεο, πεξηερόκελν 
Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθώλ 
Δπηπηώζεσλ (ΜΠΔ), 
θαζνξηζκόο 
πεξηερνκέλνπ Δηδηθώλ 
Πεξηβαιινληηθώλ 
Μειεηώλ (ΔΠΜ) θαη 
ινηπέο ζπλαθείο 
δηαηάμεηο, ζύκθσλα κε 
ην Ν.1950/1986. 

- 
678Β-
25/10/90 

19901025 

29 
ΚΤΑ 
75308/5512/90 

Καζνξηζκόο ηξόπνπ 
ελεκέξσζεο ησλ 
πνιηηώλ θαη θνξέσλ 
εθπξνζώπεζήο ηνπο γηα 
ην πεξηερόκελν ηεο 
Μειέηεο 
Πεξηβαιινληηθώλ 
Δπηπηώζεσλ ησλ Έξγσλ 
θαη Γξαζηεξηνηήησλ 
ζύκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2 ηνπ 
άξζξνπ 5 Ν.1650/86. 

- 
961Β-
02/11/90 

19901102 

30 ΤΑ 8243/1113/91 

Καζνξηζκό κέηξσλ θαη 
κεζόδσλ γηα ηελ 
πξόιεςε θαη κείσζε ηεο 
ξύπαλζεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο από 
εθπνκπέο ακηάληνπ. 

- 
138Β-
08/03/91 

19910308 

31 
ΤΑ 
5648/2210/1991 

Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 
θαη εηδηθόηεξα 
θαζνξηζκόο νξηαθώλ 
ηηκώλ ησλ επηθίλδπλσλ 
νπζηώλ ζηα πγξά 
απόβιεηα. 

- 
323Β-
13/05/91 

19910513 

32 
ΤΑ 
80568/4225/1991 

Μέζνδνη, όξνη θαη 
πεξηνξηζκνί γηα ηε 
ρξεζηκνπνίεζε ζηε 
γεσξγία ηεο ηιύνο πνπ 
πξνέξρεηαη από 
επεμεξγαζία νηθηαθώλ 
θαη αζηηθώλ ιπκάησλ. 

- 
641Β-
07/08/91 

19910807 
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33 ΝΟΜΟ 2052/92 

Μέηξα γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε ηνπ λέθνπο 
θαη πνιενδνκηθέο 
ξπζκίζεηο. 

- 
94Α-
05/06/92 

19920605 

34 ΚΤΑ 10537/93 

Καζνξηζκόο αληηζηνηρίαο 
ηεο θαηάηαμεο ησλ 
βηνκεραληθώλ - 
βηνηερληθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο 
ΚΤΑ 69269/90 κε ηελ 
αλαθεξόκελε ζηηο 
πνιενδνκηθέο ή ζε άιιεο 
δηαηάμεηο δηάθξηζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ζε 
ρακειή, κέζα θαη πςειή  
όριεζε. 

- 
139Β-
11/03/93 

19930311 

35 
ΤΑ 
58751/2370/1993 

Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη 
όξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό 
ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξύπαλζεο πνπ 
πξνέξρεηαη από κεγάιεο 
εγθαηαζηάζεηο θαύζεο. 

- 
264Β-
15/04/93 

19930415 

36 ΤΑ 11294/1993 

Όξνη ιεηηνπξγίαο θαη 
επηηξεπόκελα όξηα 
εθπνκπώλ αεξίσλ 
απνβιήησλ από 
βηνκεραληθνύο ιέβεηεο, 
αηκνγελλήηξηεο, 
ειαηόζεξκα θαη 
αεξόζεξκα πνπ 
ιεηηνπξγνύλ κε θαύζηκν 
καδνύη, ληίδει ή αέξην. 

- 
264Β-
15/04/93 

19930415 

37 ΚΤΑ 11535/93 

Δπηηξεπόκελα είδε 
θαπζίκσλ ζηηο 
βηνκεραληθέο, βηνηερληθέο 
θαη ζπλαθείο 
εγθαηαζηάζεηο ζηνπο 
απνηεθξσηήξεο 
λνζειεπηηθώλ κνλάδσλ 
θαη γηα ηηο αλνηθηέο εζηίεο 
θαύζεο. 

- 
328Β-
06/05/93 

19930506 

38 ΚΤΑ 10315/93 

Ρύζκηζε ζεκάησλ 
ζρεηηθώλ  κε ηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζηαζεξώλ 
εζηηώλ θαύζεο γηα ηε 
ζέξκαλζε θηηξίσλ θαη 
λεξνύ. 

- 
396Β-
24/05/93 

19930524 

39 ΤΑ 82805/2224 

Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη 
όξσλ γηα ηελ πξόιεςε 
ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξύπαλζεο πνπ 
πξνέξρεηαη από 
εγθαηαζηάζεηο θαύζεο 
αζηηθώλ απνβιήησλ. 

- 
699Β-
09/09/93 

19930909 
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40 
ΝΟΜΟ 
2203/1994 

Κύξσζε ηεο ύκβαζεο 
ηεο Βαζηιείαο γηα ηνλ 
έιεγρν ησλ 
δηαζπλνξηαθώλ θηλήζεσλ 
επηθίλδπλσλ απνβιήησλ 
θαη ηεο επεμεξγαζίαο 
ηνπο. 

- 
58Α-
15/04/94 

19940415 

41 
Πξάμε Τπ. 
πκβνπιίνπ 
255/13.07.1994 

πκπιήξσζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ηνπ 
άξζξνπ 6 ηεο ππ. 
Αξηζκ.73/29.06.1990 
πξάμεο Τπνπξγηθνύ 
πκβνπιίνπ 
«Καζνξηζκόο ησλ 
θαηεπζπληήξησλ θαη 
νξηαθώλ ηηκώλ πνηόηεηαο 
ησλ λεξώλ από 
απνξξίςεηο νξηζκέλσλ 
επηθηλδύλσλ νπζηώλ πνπ 
ππάγνληαη ζηνλ 
θαηάινγν ηνπ 
παξαξηήκαηνο» 

- 
123Α-
21/07/94 

19940721 

42 
ΝΟΜΟ 
2242/200 

Πνιενδόκεζε πεξηνρώλ 
δεύηεξεο θαηνηθίαο ζε 
Εώλεο  

- 
162Α-
03/10/94 

19941003 

    

νηθηζηηθνύ Διέγρνπ, 
πξνζηαζία θπζηθνύ θαη 
δνκεκέλνπ 
πεξηβάιινληνο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο. 

     

43 ΤΑ 1661/1994 

Σξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ησλ 
δηαηάμεσλ ηεο 
ππ.αξηζκ.69269/5387 
Κνηλήο Απόθαζεο 
Τπνπξγώλ 
Πεξηβάιινληνο, 
Υσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη 
Σνπξηζκνύ. 

- 
784Β-
20/10/94 

19941020 

44 
ΤΑ 
90461/2193/1994 

πκπιήξσκα ηνπ 
παξαξηήκαηνο ηνπ 
άξζξνπ 12 ηεο ππ΄ αξηζ. 
55648/2210/1991 Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 
<<Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί 
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 
θαη εηδηθόηεξα 
θαζνξηζκόο νξηαθώλ 
ηηκώλ ησλ επηθηλδύλσλ 
νπζηώλ ζηα πγξά 
απόβιεηα>>(΄Β 323 

- 
843Β-
11/11/94 

19941111 
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45 ΚΤΑ 95209/94 

Μεηαβίβαζε 
αξκνδηόηεηαο έγθξηζεο 
πεξηβαιινληηθώλ όξσλ 
γηα νξηζκέλεο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη έξγα 
ηεο πξώηεο (ά) 
θαηεγνξίαο έξγσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 
1650/1986 ζηνπο 
Ννκάξρεο. 

- 
871Β-
23/11/94 

19941123 

46 
ΤΑ 
Φ.239/158/1995 

Όξνη θαη δηαηππώζεηο 
θαηά ηε δηαθίλεζε θαη 
λόκηκε ρξεζηκνπνίεζε 
ζπλζεηηθήο αηζπιηθήο 
αιθνόιεο πιήξσο 
κεηνπζησκέλεο. 

- 
457Β-
24/05/95 

19950524 

47 ΤΑ 17/95 

Καζνξηζκόο ησλ αξρώλ 
εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ 
πνπ δηαηξέρεη ν 
άλζξσπνο θαη ην 
πεξηβάιινλ από ηηο 
νπζίεο πνπ 
γλσζηνπνηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 
ηνπ πκβνπιίνπ 
67/548ΔΟΚ ζε 
ζπκκόξθσζε πξνο ηελ 
νδεγία ηεο Δπηηξνπήο 
93/67/ΔΟΚ. 

- 
647Β-
24/07/95 

19950724 

48 
ΤΑ 
73537/1438/95 

Γηαρείξηζε ησλ 
ειεθηξηθώλ ζηειώλ θαη 
ησλ ζπζζσξεπηώλ πνπ 
πεξηέρνπλ νξηζκέλεο 
επηθίλδπλεο νπζίεο. 

- 
781Β-
12/09/95 

19950912 

49 
ΤΑ 
77921/1440/95 

Διεύζεξε πξόζβαζε ηνπ 
θνηλνύ ζηηο δεκόζηεο 
αξρέο γηα πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ην 
πεξηβάιινλ. 

- 
795Β-
14/09/95 

19950914 

50 
ΤΑ 
88740/1883/95 

Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη 
όξσλ γηα ηε ζθόπηκε 
ειεπζέξσζε γελεηηθώο 
ηξνπνπνηεκέλσλ 
κηθξννξγαληζκώλ ζην 
πεξηβάιινλ. 

- 
1008Β-
11/12/95 

19951211 

51 
ΤΑ 
95267/1893/95 

Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη 
όξσλ γηα ηελ 
πεξηνξηζκέλε ρξήζε 
γελεηηθώλ 
ηξνπνπνηεκέλσλ 
κηθξννξγαληζκώλ. 

- 
1030Β-
14/12/95 

19951214 

52 
ΤΑ 01 
98012/2001 

Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη 
όξσλ γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ ρξεζηκνπνηεκέλσλ 
νξπθηειαίσλ. 

- 
40Β-
19/01/96 

19960119 
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53 ΤΑ 30557/96 
Σξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε δηαηάμεσλ 
ηεο ΚΤΑ 69269/5387/90. 

- 
136Β-
06/03/96 

19960306 

54 ΤΑ 69728/824 
Μέηξα θαη όξνη γηα ηε 
δηαρείξηζε ησλ ζηεξεώλ 
απνβιήησλ. 

- 
358Β-
17/05/96 

19960517 

55 
ΤΑ 
76802/1033/96 

Σξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε ηεο 
58751/2370/93 Κνηλήο 
Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 
''Καζνξηζκόο κέηξσλ θαη 
όξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό 
ηεο αηκνζθαηξηθήο 
ξύπαλζεο πνπ 
πξνέξρεηαη από κεγάιεο 
εγθαηαζηάζεηο''. 

- 
596Β-
19/07/96 

19960719 

56 ΤΑ 814230/96 
Σξνπνπνίεζε θαη 
ζπκπιήξσζε δηαηάμεσο 
ηεο ΚΤΑ 69269/5387/90. 

- 
906Β-
24/09/96 

19960924 

57 
ΤΑ 
19396/1546/97 

Μέηξα θαη όξνη γηα ηε 
δηαρείξηζε επηθίλδπλσλ 
απνβιήησλ. 

- 
604Β-
18/07/97 

19970718 

58 ΝΟΜΟ 2516/97 

Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία 
βηνκεραληθώλ θαη 
βηνηερληθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη 
άιιεο δηαηάμεηο 

- 
159Α-
08/08/97 

19970808 

60 ΤΑ 114218/97 

Καηάξηηζε πιαηζίνπ 
πξνδηαγξαθώλ θαη 
γεληθώλ πξνγξακκάησλ 
δηαρείξηζε ζηεξεώλ 
απνβιήησλ. 

- 
1016Β-
17/11/97 

19971117 

61 ΤΑ 113944/97 

Δζληθό ζρεδηαζκόο 
δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 
απνβιήησλ (Γεληθέο 
θαηεπζύλζεηο ηεο 
[πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 
ησλ ζηεξεώλ 
απνβιήησλ). 

- 
1016Β-
17/11/97 

19971117 

63 ΝΟΜΟ 2545/97 

Βηνκεραληθέο θαη 
Δπηρεηξεκαηηθέο 
πεξηνρέο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο. 

- 
254Α-
15/12/97 

19971215 
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64 
ΤΑ Αξηζκ. ΟΗΚ. 
3277/209/2000 

Καζνξηζκόο γεληθώλ 
αξρώλ θαη αξκόδησλ 
ππεξεζηώλ, γηα ηελ 
εθηίκεζε θαη ηε 
δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο 
ηνπ αέξα ηνπ 
πεξηβάιινληνο. 

- 
180Β-
17/02/00 

20000217 

65 
ΤΑ Αξηζκ. ΟΗΚ. 
14321/1302/2000 

πκπιήξσζε θαη 
εμεηδίθεπζε ηεο ππ. 
Αξηζ.113944/1944/1997 
θνηλήο Τπνπξγηθήο 
Απόθαζεο κε ζέκα 
<<Δζληθόο ρεδηαζκόο 
δηαρείξηζεο ζηεξεώλ 
απνβιήησλ>>(Γεληθέο 
θαηεπζύλζεηο ηεο 
πνιηηηθήο δηαρείξηζεο 
ησλ ζηεξεώλ 
απνβιήησλ) (΄Β 
1016/1997). 

- 
723Β-
09/06/00 

20000609 

66 
Αξηζ. Οηθ. 
4859/726 

Μέηξα θαη πεξηνξηζκνί 
γηα ηελ ππξνπξνζηαζία 
ηνπ πδαηηθνύ 
πεξηβάιινληνο από 
απνξξίςεηο θαη 
εηδηθόηεξα θαζνξηζκόο 
νξηαθώλ ηηκώλ 
νξηζκέλσλ επηθίλδπλσλ 
νπζηώλ πνπ ππάγνληαη 
ζηνλ Καηάινγν ΗΗ ηεο 
νδεγίαο 76/464/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 4εο 
Μαΐνπ 1976. 

- 
253-
09/03/01 

20010309 

67 
Αξηζ. 
37393/2028/2003 

Μέηξα θαη όξνη γηα ηηο 
εθπνκπέο ζνξύβνπ ζην 
πεξηβάιινλ από 
εμνπιηζκό πξνο ρξήζε 
ζε εμσηεξηθνύο ρώξνπο. 

- 
1418Β-
01/10/03 

20031001 

 


