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0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας είναι η 

ρύπανση του περιβάλλοντος.  Σε αυτή την εργασία λοιπόν ασχολούμαστε με την 

ρύπανση του νερού, του εδάφους ,του αέρα,  καθώς και με το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου.  Επιπροσθέτως, προτείνουμε τρόπους αντιμετώπισης αυτών των  

προβλημάτων και ακόμη κάνουμε μια αναφορά στην ανακύκλωση ως έναν από τους 

βασικότερους τρόπους για να βοηθήσουμε τον πλανήτη μας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο    Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

1.1.  ΟΡΙΣΜΟΣ 

Με τον όρο ρύπανση του εδάφους εννοούμε την οποιαδήποτε ανεπιθύμητη αλλαγή 

στα φυσικά, χημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους, η οποία είναι ή 

μπορεί υπό προϋποθέσεις να γίνει, ζημιογόνος για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους 

φυτικούς και ζωικούς οργανισμούς.  Η ρύπανση του εδάφους αφορά  τη 

συγκέντρωση σ’αυτό ρυπογόνων ουσιών σε ποσότητες που αλλοιώνουν τη σύσταση 

του και συνεπώς προκαλούν βλάβες στους οργανισμούς και διαταραχές στα 

οικοσυστήματα. Οι ρυπογόνες ουσίες συγκεντρώνονται απευθείας στο έδαφος ή 

καταλήγουν στο έδαφος από τον αέρα και το νερό. Μέσω της τροφικής αλυσίδας, οι 

ρυπογόνες ουσίες μεταφέρονται από τα κατώτερα τροφικά επίπεδα στα ανώτερα και 

η σταδιακή συσσώρευση τους είναι τόσο μεγαλύτερη όσο το τροφικό επίπεδο είναι 

υψηλότερο. Προέρχεται κυρίως από τα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα στερεά 

απόβλητα (οικιακά και βιομηχανικά), από τα ραδιενεργά κατάλοιπα και από την 

όξινη βροχή. 

1.2.  ΑΙΤΊΕΣ 

Η ρύπανση του εδάφους δημιουργείται από αγροτικές δραστηριότητες, απορρίμματα 

και ατυχήματα. 



1.2.1.  ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 Λιπάσματα 

Καθώς τα λιπάσματα δεν προσθέτουν τίποτα στην περίπτωση των χημικών και 

εδαφικών ιχνοστοιχείων το αποτέλεσμα είναι η μείωση της οργανικής ύλης και η 

αλλοίωση της πορώδους υφής του εδάφους. Επίσης με τη συγκράτηση του νερού στο 

έδαφος αυξάνεται η απώλεια θρεπτικών συστατικών και μειώνεται η γονιμότητα του 

εδάφους. Πέρα από αυτό, αυξάνεται η τοξικότητα νιτρικών και άλλων λιπασμάτων 

στο έδαφος και στα νερά, αφού οι γεωργοί προσπαθούν συνεχώς να αυξήσουν την 

απόδοση. 

 Φυτοφάρμακα 

Προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση της καλλιεργήσιμης γης, η χρήση των 

φυτοφαρμάκων παρουσιάζει ραγδαία άνοδο τις τελευταίες δεκαετίες.  Παρόλ’αυτά  

αφού τα περισσότερα είναι ενώσεις μεγάλης τοξικότητας και με μεγάλο βαθμό 

βιολογικής συσσώρευσης η χρήση τους έφερε πολύ γρήγορα στην επιφάνεια 

αρνητικές επιπτώσεις. 

 Τα φυτοφάρμακα μετά τη χρήση τους υφίστανται  μια σειρά φυσικών , χημικών και 

βιολογικών διαδικασιών (υδρόλυση , οξείδωση ,διάσπαση , μεταφορά , εξάτμιση, κ.α) 

με αποτέλεσμα  να   ρυπαίνουν το νερό και το έδαφος και να εμφανίζονται σε 

επικίνδυνες στα τρόφιμα λαχανικά, φρούτα κλπ. Τα περισσότερα   φυτοφάρμακα 

απορροφώνται από το γαστρεντερικό σωλήνα αλλά και από το δέρμα και τους 

πνεύμονες και μεταφέρονται στους ιστούς του ανθρώπινου σώματος με την 

κυκλοφορία του αίματος. Προξενούν δηλητηριάσεις, σοβαρές  διαταραχές στη  

λειτουργία του νευρικού συστήματος, ενώ ορισμένα προκαλούν καρκίνους. Η 

ρύπανση του εδάφους από τα φυτοφάρμακα, όπως υποστηρίζεται έχει προχωρήσει 

τόσο πολύ ώστε ακόμα και αν σταματήσει η χρήση τους η επαναφορά του εδάφους 

στην κανονική κατάσταση απαιτεί τεράστια χρηματικά ποσά και εκτεταμένα 

προγράμματα.  Τα φυτοφάρμακα χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

 Ζιζανιοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα αγριόχορτα που  αναπτύσσονται στις 

καλλιέργειες και «πνίγουν» τα καλλιεργημένα  φυτά. 

 Εντομοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα έντομα που κατατρώνε τα διάφορα μέρη των 

φυτών, χωρίς να βλάπτουν τα ίδια. 



 Παρασιτοκτόνα ή Μυκητοκτόνα : Αυτά καταστρέφουν τα ζωικά ή φυτικά παράσιτα 

που ζουν στα φυτά και τρέφονται εις βάρος του. 

1.2.2.  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ 

 Στερεά απόβλητα  

Τα στερεά απόβλητα (οικιακά και βιομηχανικά) ρυπαίνουν το έδαφος με τις 

επικίνδυνες χημικές ενώσεις που περιέχουν, ενώ με τη διάλυση και τη μεταφορά των 

ενώσεων αυτών οι ρυπογόνες ουσίες διασκορπίζονται σε μεγάλες αποστάσεις. 

Εξαιρετικά επικίνδυνα είναι τα βιομηχανικά στερεά απόβλητα που περιέχουν βαρέα 

μέταλλα όπως μόλυβδος (Pb), υδράργυρος (Hg), κάδμιο (Cd), ψευδάργυρος (Zn), 

χαλκός (Cu), νικέλιο (Ni), Αρσενικό (As) κ.ά. Τα χημικά στοιχεία που περιέχονται 

στα οικιακά και τα βιομηχανικά στερεά απόβλητα εμφανίζονται στο έδαφος σε 

μικρές ποσότητες. Ωστόσο η είσοδος τους στις τροφικές αλυσίδες και η βιολογική 

τους συσσώρευση αυξάνει εξαιρετικά την τοξικότητα τους. Έτσι σε ανώτερους 

οργανισμούς όπως στον άνθρωπο, σε πολλά θηλαστικά, πουλιά και μεγάλα ψάρια 

παρατηρούνται συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων ανώτερες κατά χιλιάδες φορές από 

τις συγκεντρώσεις των ίδιων στοιχείων στο έδαφος. 

 Ραδιενεργά κατάλοιπα 

Τα ραδιενεργά κατάλοιπα δημιουργούν σοβαρά προβλήματα όχι μόνο σε τοπικό αλλά 

και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προέρχονται από τις πυρηνικές δοκιμές, από τη χρήση 

πυρηνικών όπλων και από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις (π.χ. πυρηνικά εργοστάσια). 

Το πέρασμα τους στις τροφικές αλυσίδες και η βιολογική τους συσσώρευση 

αποτελούν φοβερή απειλή για κάθε είδους ζωή και κυρίως για τα ανώτερα ζώα και 

τον άνθρωπο, καθώς προκαλούν καρκίνο και γενετικές μεταλλάξεις. 

 Τοξικά απόβλητα  

Τα τοξικά απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λόγω των τοξικών και 

επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν (αλογονομένες ουσίες, πολυκυκλικοί αρωματικοί 

υδρογονάνθρακες, τοξικοί διαλύτες, βαρέα μέταλλα, κλπ. προκαλούν διάφορα 

προβλήματα ρύπανσης στο έδαφος και στα βιολογικά συστήματα. Τα υγρά απόβλητα 

παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μεταλλαξιγόνου δράσης. Παρόμοια γονοτοξική δράση 



παρουσιάζουν και οι στάχτες των αποβλήτων που έχουν κατεργασθεί με πυρολυτική 

καύση σε αποτεφρωτήρες. Τα απόβλητα και η διαχείριση τους αποτελεί μεγάλο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλές αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα για την ποιότητα 

των εδαφών και τις τοξικές δράσεις σε ζωντανούς οργανισμούς. 

 Βαρέα μέταλλα 

Τα βαρέα μέταλλα είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντα ρύπανσης των εδαφών. 

Αν και οι χαμηλές συγκεντρώσεις μετάλλων μπορούν να γίνουν αποδεκτές από 

ορισμένα φυτά χωρίς να προκαλούν τοξικές βλάβες, οι υψηλές συγκεντρώσεις έχουν 

αρνητικές επιδράσεις στην ενζυμική λειτουργία σε χερσαία ζώα και τους 

γαιοσκώληκες, νηματώδεις και μικροοργανισμούς των εδαφών.  Οι γαιοσκώληκες 

αποτελούν ιδανικά πειραματόζωα και χρησιμοποιούνται σε πειράματα 

περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας ως ευαίσθητοι βιοδείκτες για 

βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και άλλους τοξικούς ρύπους. Για τις τοξικολογικές 

αυτές δοκιμασίες έχουν δημιουργηθεί ειδικά πρωτόκολλα πειραματικών τεχνικών.

1.2.3. ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

 Πετρέλαιο 

Σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης εδαφών αποτελούν το πετρέλαιο, τα προϊόντα 

διύλισης, τα λιπαντικά και οι διάφοροι διαλύτες που είναι προϊόντα της χημικής 

βιομηχανίας πετρελαίου. Η ρύπανση από πετρέλαιο και τα προϊόντα του προκύπτει 

κατά τις χερσαίες μεταφορές, τις διαρροές από εργοστάσια, τις βιοτεχνίες και τις 

αποθήκες τους, τις παλαιές εγκαταστάσεις διυλιστηρίων, τα πρατήρια υγρών 

καυσίμων και τα διάφορα ατυχήματα σε εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου. Η 

τοξικότητα του πετρελαίου λόγω της ύπαρξης αδιάλυτων υδρογονανθράκων,

πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων και πτητικών αρωματικών ενώσεων 

καθιστά τη ρύπανση επικίνδυνη για τους χερσαίους οργανισμούς, τη χλωρίδα και 

τους μικροοργανισμούς του εδάφους. Σε πολλές χώρες υπάρχουν αυστηρές 

προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου και προγράμματα 

καθαρισμού εδαφών που έχουν ρυπανθεί από παλαιές εγκαταστάσεις. Τα σοβαρά 

προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και οι επιπτώσεις σε ευαίσθητα 

οικοσυστήματα που προκαλεί το πετρέλαιο αποτελούν θέματα περιβαλλοντικής 



τοξικολογίας και στον τομέα αυτό έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες. Λόγω των 

προβλημάτων ρύπανσης, ο καθαρισμός των ρυπασμένων εδαφών από πετρέλαιο με 

διάφορες τεχνικές έχουν αποτελέσει ειδικό κλάδο της περιβαλλοντικής επιστήμης και 

διαχείρισης αποβλήτων.

1.3. ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ 

Η επίδραση της όξινης βροχής στα εδάφη εντοπίζεται στην αποσάθρωση (φυσική και 

χημική) των πετρωμάτων και συνεπώς στην απελευθέρωση βαρέων μετάλλων. Τα 

μέταλλα αυτά στη συνέχεια περνούν στα νερά και στο έδαφος και έτσι επηρεάζεται 

άμεσα η ζωή των φυτών και των υδρόβιων οργανισμών. Ταυτόχρονα η όξινη βροχή 

προσβάλλει το ριζικό σύστημα των φυτών με την εξουδετέρωση οργανισμών που 

προσλαμβάνουν άζωτο και άλλα χρήσιμα συστατικά όπως ασβέστιο και νάτριο. Στη 

θέση τους ενεργοποιούνται βαρέα μέταλλα (π.χ αλουμίνιο), που είναι τοξικά και 

επηρεάζεται η βασική λειτουργία της φωτοσύνθεσης και η καρποφορία των φυτών. 

Έτσι αποδυναμώνονται οι μηχανισμοί άμυνας των φυτών έναντι των ξηρασιών, 

παγετών, παρασίτων και εντόμων και τα φυτά οδηγούνται στο θάνατο.

1.4. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 

Η ρύπανση του εδάφους έχει δυσάρεστες επιπτώσεις στην ζωή του ανθρώπου αφού οι 

τοξικές ουσίες του εδάφους μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα και υπομονεύουν την 

υγεία του. Ακόμα ορισμένοι φυτικοί οργανισμοί όπως τα λαχανικά δεν μεταβολίζουν 

πλήρως αυτές τις ουσίες (κυρίως τα νιτρικά) με αποτέλεσμα να αυξάνεται η 

συγκέντρωση τους στην φυτική μάζα και διαμέσου των τροφικών αλυσίδων να 

περνούν στον άνθρωπο. Τα φυτοφάρμακα έχουν πολλά πλεονεκτήματα αλλά 

παρουσιάζουν όμως και  σοβαρά μειονεκτήματα όπως την συσσώρευση τους κατά 

μήκος της τροφικής αλυσίδας και τα προβλήματα που δημιουργούν σε όλους τους 

οργανισμούς του οικοσυστήματος που επιδρούν και όχι μόνο στους εχθρούς των 

καλλιεργειών. Η αλόγιστη χρήση τους ακόμα έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία 

ανθεκτικών στελεχών των εχθρών των καλλιεργειών και την εμφάνιση καινούργιων 

ασθενειών. Σημαντική είναι η αισθητική υποβάθμιση του περιβάλλοντος από τα 

διάφορα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα. Ακόμα, η ρύπανση του εδάφους έχει ως 

αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία του εδαφικού οικοσυστήματος και τη μείωση της 

ικανότητάς του να επιτελεί κάποιες από τις λειτουργίες του. Επίσης η ικανότητα του 



εδάφους να στηρίζει την τροφική αλυσίδα είναι δυνατό να επηρεαστεί από τις 

επιπτώσεις ορισμένων ρύπων στη χλωρίδα και στην πανίδα του εδάφους. 

1.5. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ 

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες πιθανών λύσεων για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά 

προβλήματα σχετίζονται αφενός με τις τεχνολογίες που προστατεύουν ή βελτιώνουν 

το περιβάλλον και αφετέρου με τις κοινωνικές αλλαγές που, μέσω βελτιωμένης 

διαχείρισης, προλαμβάνουν ή αποκαθιστούν τις περιβαλλοντικές βλάβες. Οι 

κοινωνικές λύσεις έχουν κατά κανόνα λιγότερο άμεσα και απτά αποτελέσματα, οι 

τεχνολογικές λύσεις επιφέρουν πιο άμεσες βελτιώσεις, αλλά αφήνουν μεγαλύτερες 

αβεβαιότητες μακροπρόθεσμα.  

Η περιβαλλοντική αρχή της πρόληψης είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε όλες τις 

περιπτώσεις και μπορεί να συμβάλλει στην πραγματοποίηση σημαντικών οικονομιών 

Η αρχή της προφύλαξης είναι αναγκαία στις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά δύσκολα 

μπορεί να εφαρμοστεί στον Τρίτο Κόσμο. Η αρχή « ο ρυπαίνων πληρώνει» και 

γενικότερα η ενσωμάτωση κάθε είδους κόστους στις τιμές και η αξιοποίηση 

εργαλείων της αγοράς είναι ιδιαίτερα χρήσιμες, όταν οι κοινωνικές συνθήκες το 

επιτρέπουν. 

Απαιτείται λοιπόν προσπάθεια , για να μειώσουμε όσο γίνεται περισσότερο τον όγκο 

των απορριμμάτων.  Για να γίνει αυτό, χρειάζεται : 

 Να αλλάξουμε τις καταναλωτικές μας συνήθειες, ώστε να υπάρχουν  λιγότερα 

απορρίμματα  

 Να διαχωρίζουμε τα απορρίμματα σε  κατηγορίες (όπως χαρτί, γυαλί, 

αλουμίνιο, πλαστικό) και να τα εναποθέτουμε σε κατάλληλους χώρους για  

ανακύκλωση 

 Η ανακύκλωση έχει κόστος, αλλά τα οφέλη είναι πολλά. Τα πιο σημαντικά 

είναι η μείωση της ρύπανσης του εδάφους και η εξοικονόμηση των φυσικών 

πρώτων υλών.   

Υπάρχει ανάγκη για ανάληψη ενεργειών για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των 

εδαφών που έχουν ρυπανθεί.  



Για το σκοπό αυτό υπάρχουν πολλές μέθοδοι  όπως: 

1. Μέθοδος απορρύπανσης, η λεγόμενη «μηδενική λύση» 

Κατά τη μέθοδο αυτή, δεν λαμβάνονται μέτρα, αλλά η εξασθένιση του 

ρυπαντικού φορτίου επαφίεται σε φυσικούς μηχανισμούς π.χ. βιολογική 

αποδόμηση των ρύπων. 

Η μέθοδος αυτή δε  χρησιμοποιείται, παρά σπάνια, αφού η εξασθένιση των 

ρύπων με φυσικούς  μηχανισμούς είναι ιδιαίτερα αργή. 

2. Μια δεύτερη μέθοδος είναι να επιβληθούν περιορισμοί στην πρόσβαση  και 

στη χρήση της συγκεκριμένης περιοχής, που έχει ρυπανθεί, μέσω περίφραξης 

ή τοποθέτησης προειδοποιητικών πινακίδων. Η μέθοδος αυτή δε λύνει 

οριστικά το πρόβλημα. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν προσωρινή 

λύση. 

3. Μια άλλη μέθοδος είναι η αφαίρεση ( εκσκαφή ) τους εδάφους που έχει 

ρυπανθεί και η μεταφορά του ρυπογόνου φορτίου σε ελεγχόμενους χώρους. 

Ούτε αυτή η μέθοδος δίνει λύσει στο πρόβλημα, αφού απλά μεταφέρει το 

πρόβλημα κάπου αλλού  

4. Μέθοδος της Βιολογικής αποκατάστασης εδάφους. Στην περίπτωση αυτή 

αποικοδομούνται οι βλαβερές οργανικές ουσίες και μετατρέπονται σε 

αβλαβείς μέσω της δράσης μικροοργανισμών( βακτηριδίων, μυκήτων κλπ) 

5. Μέθοδος Φυτοεξυγίανσης. Η μέθοδος αυτή βασίζεται στη διαπίστωση ότι τα 

φυτά έχουν τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν και να διασπούνε τοξικές 

οργανικές ουσίες από το έδαφος. 

Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές όπως: 

α) Η Φυτοεξαγωγή                                                                                          

Αυτή αναφέρεται στην πρόσληψη μετάλλων από το έδαφος και στη μεταφορά 

τους στα υπέργεια τμήματα του φυτού. 

β) Η Φυτοεξαέρωση  



Στην περίπτωση αυτή τα φυτά προσλαμβάνουν μέταλλα και οργανικές        

ουσίες και τα μετατρέπουν σε πτητικές μορφές που ελευθερώνονται στην 

ατμόσφαιρα. 

             γ) Η Φυτοδιάσπαση  

Το φυτό είτε στο εσωτερικό του, είτε εξωτερικά στην περιοχή της  ρίζας του, διασπά 

τον ρυπαντή μέσω ενζύμων που παράγει. 

Φυτά κατάλληλα για την απορρύπανση του εδάφους είναι αρκετά όπως : 

- Το Λευκό  Σινάπι, το οποίο απορροφά Μόλυβδο, Ψευδάργυρο, Κάδμιο 

-  Το Thlapsi Caerulecens, το οποίο απορροφά Νικέλιο και Ψευδάργυρο. 

Τα φυτά αυτά στη συνέχεια είτε καίγονται στους (1500 βαθμούς Κελσίου), όπου και  

διαχωρίζονται τα μέταλλα από τις στάχτες και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, 

είτε κομποστοποιούνται και τοποθετούνται σε χωματερές. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο  Η ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

2.1.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Ρύπανση νερού είναι κάθε ουσία που εμποδίζει την κανονική χρήση του νερού. Η 

ρύπανση μπορεί να είναι χημική με την εισαγωγή επικίνδυνων τοξικών ουσιών, 

ενεργειακή, βιολογική κτλ. Η ρύπανση χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, την άμεση 

ρύπανση δηλαδή αυτή που μπορούμε να τη δούμε όπως τα τοξικά απόβλητα που 

σκοτώνουν αμέσως τα ψάρια και την έμμεση ρύπανση, δηλαδή που δεν είναι ορατή 

και σιγά σιγά προκαλούνται αλλαγές στα είδη που βρίσκονται στο νερό. 

Ρύπανση ονομάζεται η ανεπιθύμητη μεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 

νερού (φυσικών, χημικών, ραδιολογικών, βιολογικών - μικροβιολογικών), εξαιτίας 

κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, σε βαθμό που μπορεί να δημιουργηθεί 

κίνδυνος για την υγεία και να υποβαθμιστεί η ποιότητα ζωής του ανθρώπου. Η 

ρύπανση προκαλεί βλάβη στα φυσικά οικοσυστήματα και παρεμποδίζει τις 

επιθυμητές χρήσεις των υδατικών πόρων. 



2.2.   ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Μόλυνση ονομάζεται η παρουσία στο νερό παθογόνων μικροοργανισμών ή και 

μικροοργανισμών δεικτών, που υποδηλώνουν τη πιθανότητα παρουσίας παθογόνων, 

εξαιτίας κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 

2.3.  ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 

Οι σπουδαιότερες πηγές ρύπανσης, οι οποίες επιβαρύνουν καταρχήν τα επιφανειακά 

νερά και στη συνέχεια τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, μπορεί  

να ταξινομηθούν στις εξής κατηγορίες: 

-Αστικά λύματα, τα οποία είναι τα ακάθαρτα νερά πόλεων και οικισμών που 

προέρχονται από τις κατοικίες και διάφορες άλλες δραστηριότητες και μεταφέρονται 

μέσω των υπονόμων και του δικτύου διοχέτευσης σε χώρους που είναι επιφανειακοί 

ή  υπόγειοι 

- Ρύπανση από πετρελαιοειδή. 

- Γεωργικά υγρά απόβλητα, δηλαδή, τα νερά απορροής εντατικά καλλιεργούμενων 

εκτάσεων που μπορεί να περιέχουν λιπάσματα ή και φυτοφάρμακα. 

-Κτηνοτροφικά υγρά απόβλητα, τα υγρά απόβλητα που προέρχονται από μεγάλες ή 

μικρότερες μονάδες εκτροφής ζώων. 

- Διείσδυση θαλασσινού νερού λόγω υπεράντλησης των υπόγειων νερών ή λόγω της 

ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας της αλλαγής του παγκόσμιου κλίματος.

2.4.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ: 

1) Μείωση του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στο νερό 

Σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα, όπου η συγκέντρωση του οξυγόνου είναι σχεδόν 

πάντα σταθερή και ανεξάρτητη από τη ρύπανση, τα νερά απειλούνται συχνά με 

πλήρη ή μερική αποξυγόνωση (αναερόβιες συνθήκες). Όσο αυξάνεται η ρύπανση των 

νερών, κυρίως, με οργανικές ύλες, και ανεβαίνει η θερμοκρασία τους, τόσο μειώνεται 

το διαλυμένο οξυγόνο, γιατί καταναλώνεται λόγω της αερόβιας αναπνοής των 

μικροοργανισμών που κάνουν αποσύνθεση. Όταν, λοιπόν, ρυπαίνονται τα 



επιφανειακά νερά με απόβλητα που περιέχουν ουσίες, που αποσυντίθενται από 

μικροοργανισμούς (οργανικές ύλες), εκτός των άλλων "αφαιρείται" από τα νερά και 

το οξυγόνο, που είναι απαραίτητο για την επιβίωση των φυτικών και ζωικών 

υδρόβιων οργανισμών. Οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστροφικές για τους 

περισσότερους υδρόβιους οργανισμούς, αφού κινδυνεύουν από ασφυξία. Έτσι, η 

ρύπανση με αστικά λύματα ή άλλα απόβλητα, που περιέχουν οργανικό φορτίο, 

μπορεί να απειλήσει με καταστροφή ένα ολόκληρο υδατικό οικοσύστημα. 

2) Ευτροφισμός των νερών 

Ανάλογα αποτελέσματα για τα επιφανειακά νερά έχει και η ρύπανση με ανόργανα 

άλατα που περιέχουν άζωτο και φωσφόρο, που περιέχονται συνήθως σε λιπάσματα, 

απόβλητα κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών μονάδων, απορρυπαντικά και σε 

ορισμένα βιομηχανικά απόβλητα. Το σημαντικότερο πρόβλημα, που δημιουργεί το 

άζωτο και ο φώσφορος είναι ο ευτροφισμός, δηλαδή η υπερβολική ανάπτυξη αλγών 

(φυτοπλαγκτόν) στα επιφανειακά νερά από την υπερβολική τροφοδοσία των νερών 

με θρεπτικά συστατικά. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί σοβαρή διαταραχή του 

υδατικού οικοσυστήματος με διάφορες δυσμενείς συνέπειες, μεταξύ των οποίων είναι 

η υπερβολική ανάπτυξη ορισμένων ειδών σε βάρος όλων των άλλων, η μείωση ή και 

εξαφάνιση της ποικιλίας ειδών με θανάτωση ή μετανάστευσή τους, καθώς και η 

πλήρης ή μερική αποξυγόνωση των νερών. 

3) Υφαλμύρυνση υπόγειων νερών  

Η εντατική άντληση των υπόγειων νερών με ρυθμό, που δεν επιτρέπει την ανανέωση 

τους, προκαλεί την εισβολή αλμυρού νερού από τη θάλασσα στους υδροφορείς.  

Όταν η στάθμη του υπόγειου νερού υποχωρήσει κάτω από την στάθμη του 

θαλάσσιου νερού με το οποίο συνδέεται, τότε αντί να έχουμε ροή από τον υπόγειο 

υδροφορέα στη θάλασσα, έχουμε αντιστροφή του φαινομένου και νερό από την 

θάλασσα εισέρχεται στο υπόγειο νερό.  Αλμυρό νερό αναμένεται να εισβάλλει σε 

μεγαλύτερη έκταση σε παράκτιες περιοχής, εξαιτίας της ανόδου της στάθμης της 

θάλασσας (έως και εβδομήντα εκατοστά μέσα στις επόμενες δεκαετίες) λόγω της 

κλιματικής αλλαγής ή της μείωσης των βροχοπτώσεων.  



4) Ρύπανση πόσιμου νερού  

Το πόσιμο νερό είναι και θα έπρεπε να είναι το καλύτερα ελεγχόμενο μέσο 

διατροφής.  Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες, περίπου 

1200 χημικά είδη, που περιέχουν 230 δραστικές ουσίες κυκλοφορούν στο εμπόριο και 

χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες ως φυτοφάρμακα, λιπάσματα ή ζιζανιοκτόνα. 

Πρόβλημα της λειψυδρίας 

Εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης του πληθυσμού της γης, της μαζικής κατανάλωσης, 

της κατάχρησης των φυσικών πόρων και της μόλυνσης του νερού η διαθεσιμότητα 

του πόσιμου νερού δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής και 

διαρκώς μειώνεται . Για αυτό το λόγο, το νερό αποτελεί στρατηγικής σημασίας αγαθό 

σε όλη την υφήλιο και αιτία για πολλές πολιτικές διενέξεις . Πολλοί έχουν προβλέψει 

ότι το καθαρό νερό θα γίνει το πετρέλαιο του μέλλοντος καθιστώντας τον Καναδά με 

τα πλεονάζοντα αποθέματα νερού την πιο πλούσια χώρα του πλανήτη. Το πόσιμο 

νερό – τώρα πολυτιμότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία λόγω της εντατικής 

χρησιμοποίησης του στη γεωργία, στη σύγχρονή βιομηχανία και στην παραγωγή 

ενέργειας - χρειάζεται καλύτερη διαχείριση και λογική χρήση εάν δεν επιθυμούμε να 

ζήσουμε τραγικές καταστάσεις στο μέλλον. 

2.5.  ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ      

  Οι πηγές ρύπανσης μπορούν να διακριθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: τις φυσικές 

και τις ανθρωπογενείς πηγές. Οι τελευταίες με τη σειρά τους μπορούν να διακριθούν 

σε γεωργικές,  αστικές και βιομηχανικές. 

Φυσικές 

Πηγές 

Ανθρωπογενείς Πηγές 

 Γεωργικές Αστικές Βιομηχανικές 

Αποσάθρωση 

και διάβρωση 

εδάφους, 

Πυρκαγιές, 

Ηφαιστειακές 

Λιπάσματα 

Φυτοφάρμακα 

Τοξικά παράγωγα 

καλλιεργειών 

Απόβλητα 

εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας 

αστικών λυμάτων 

Ανεπεξέργαστα 

απόβλητα 

βιομηχανικής 

δραστηριότητας 



εκρήξεις, 

Εκπομπές 

χημικών από 

βιολογική 

αποσύνθεση 

οργανισμών,

Φωτοχημικές 

αντιδράσεις, 

Σχηματισμός 

αιωρούμενων

σωματιδίων 

στη θάλασσα 

Απόβλητα ζώων 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

Ανεπεξέργαστα 

αστικά λύματα 

Απόβλητα από 

αστικές εργασίες 

όπως καθαρισμοί 

δρόμων, υλικά 

κατασκευών κλπ. 

Αυθαίρετη 

εναπόθεση 

σκουπιδιών  

Εξόρυξη Ορυκτών

Φυσικές πηγές: Η ρύπανση από τις φυσικές πηγές προκαλείται κυρίως από τη 

αποσάθρωση του εδάφους μέσω της επαφής του με τη γήινη ατμόσφαιρα και τη 

διάβρωση του εδάφους (απομάκρυνση υλικού) από την κίνηση του ανέμου και του 

νερού ή από ζωντανούς οργανισμούς. Με τα νερά των βροχών εκπλύνονται μεγάλες 

ποσότητες οργανικού και ανόργανου υλικού και διαβρώνονται τα εδάφη και οι όχθες 

των ποταμών δημιουργώντας συνθήκες που υποβαθμίζουν την υδρόβια ζωή. Με τη 

κίνηση του υπόγειου νερού μεταφέρεται μια ποικιλία χημικών συστατικών από το 

εδαφικό νερό και από τους γεωλογικούς σχηματισμούς, τα οποία καταλήγουν και 

επηρεάζουν το υδάτινο οικοσύστημα. Οι πυρκαγιές των δασών και η ηφαιστειακή 

δραστηριότητα δημιουργούν κυρίως αιωρούμενα σωματίδια με τοξικούς ρύπους ενώ 

η βιολογική αποσύνθεση των ζωντανών οργανισμών μπορεί να απελευθερώσει 

αμμωνία και υδρόθειο. Οι φυσικές πηγές έχουν συνήθως μικρή επίδραση σε υδάτινα 

οικοσυστήματα καθώς τα επίπεδα των ρυπαντών είναι συνήθως μικρά ενώ τα 

σημαντικά επεισόδια φυσικής ρύπανσης έχουν συνήθως παροδικό χαρακτήρα.   

Γεωργικές πηγές: Οι πηγές ρύπανσης της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνουν κυρίως 

τα χημικά λιπάσματα (θρεπτικά συστατικά αζώτου και φωσφόρου), τα φυτοφάρμακα, 

πιθανά τοξικά παράγωγα των καλλιεργειών καθώς και τα απόβλητα των ζώων. Τα 

θρεπτικά συστατικά των χημικών λιπασμάτων και τα φυτοφάρμακα που 

εφαρμόζονται στο έδαφος καθώς και οι παθογόνοι μικροοργανισμοί και η οργανική 

ύλη που συνδέεται με τα απόβλητα των ζώων από κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 



παρασύρονται άμεσα από τα νερά των βροχοπτώσεων και των χιονοπτώσεων προς 

τους ποταμούς ή έμμεσα διαμέσου των στραγγιστικών δικτύων ή μέσω της ρύπανσης 

των υπόγειων υδάτων. 

Αστικές πηγές: Οι πηγές αυτές περιλαμβάνουν κυρίως τα υγρά επεξεργασμένα ή 

ανεπεξέργαστα απόβλητα των αστικών περιοχών που φτάνουν στα υδάτινα 

συστήματα είτε δια μέσου των υπονόμων, είτε με την ελεύθερη επιφανειακή 

απορροή. Ακόμα και τα υγρά λύματα των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αποβλήτων 

μπορεί να περιέχουν χημικά, θρεπτικά συστατικά και άλλους ρυπαντές. Η αυθαίρετη 

εναπόθεση σκουπιδιών μπορεί να οδηγήσει στην απορροή σημαντικών ρυπαντών σε 

ποταμούς. Η σύνθεση των αστικών λυμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες 

μεταξύ των οποίων είναι ο χωρισμός ή όχι του συστήματος των υπονόμων, η εισροή 

ή όχι βιομηχανικών λυμάτων, η γεωγραφική θέση του οικισμού, η οικονομία και ο 

τρόπος ζωής των κατοίκων και διάφοροι χρονικοί παράγοντες.  

Βιομηχανικές πηγές: Οι πηγές περιλαμβάνουν κυρίως ανεπεξέργαστα απόβλητα που 

προέρχονται από τη βιομηχανική δραστηριότητα. Τέτοια λύματα μπορεί να 

προέρχονται είτε από τις δραστηριότητες υγιεινής των εργαζομένων και καθαρισμού 

των χώρων (πλύσιμο και καθάρισμα των συσκευών και των χώρων της βιομηχανίας), 

ή τις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων (πλύσιμο προϊόντων, απομάκρυνση 

υποπροϊόντων και αποβλήτων).  Τα παραπάνω υγρά απόβλητα μπορεί να διαφέρουν 

σημαντικά τόσο μεταξύ όσο και εντός των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Η 

επίδρασή τους στα υδάτινα οικοσυστήματα μπορεί να είναι σημαντική όχι τόσο από 

τα συλλογικά τους χαρακτηριστικά όπως τα αιωρούμενα στερεά αλλά κυρίως από την 

περιεκτικότητά τους σε επιβλαβές ανόργανες και οργανικές ουσίες.   

Η λέξη ΄΄υγρότοπος΄΄ χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάθε περιοχή που 

κατακλύζεται, μόνιμα ή περιοδικά, από νερό. Επίσης έτσι χαρακτηρίζονται και οι 

περιοχές που δεν καλύπτονται ποτέ από νερά αλλά που το υπόστρωμά τους είναι υγρό 

για μεγάλα διαστήματα του έτους.  

Οι αποξηράνσεις αποτελούν την παλαιότερη απειλή για τους υγρότοπους τόσο της 

Ελλάδας όσο και ολόκληρης της Μεσογείου. Αρχικά, βασικοί λόγοι για τις 

αποξηράνσεις ήταν η αύξηση της γεωργικής γης και του διαθέσιμου αρδευτικού 

νερού, η μείωση των πλημμυρών που κατέστρεφαν τις σοδειές και η αντιμετώπιση 

του προβλήματος της ελονοσίας. Συνολικά, από το 1920 μέχρι τις μέρες μας 



αποξηράνθηκε το 60% των ελληνικών υγρότοπων. Σήμερα οι υγρότοποι της χώρας 

μας συνεχίζουν να υποβαθμίζονται, χωρίς όμως να ευθύνονται πλέον γι' αυτό 

αποκλειστικά οι ανάγκες σε γεωργική γη αλλά, όλο και περισσότερο, λόγοι 

οικιστικής και τουριστικής ανάπτυξης. 

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί παράγοντες υποβάθμισης των ελληνικών υγρότοπων: 

α) Η μεταβολή της ποιότητας του νερού εξαιτίας της ρύπανσης (αστικά, γεωργικά και 

βιομηχανικά απόβλητα). Μελέτες που έγιναν το διάστημα 1992-1997 στη λεκάνη του 

Αξιού έδειξαν ότι στο 50% των γεωτρήσεων πόσιμου νερού υπάρχουν ίχνη 

λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, συχνά σε συγκεντρώσεις υψηλότερες των 

επιτρεπόμενων ορίων.  

β) Η εξάντληση των υγροτοπικών πόρων (αποξηράνσεις, αμμοληψίες, εκχερσώσεις, 

υπερβολική ή/και παράνομη θήρα, υλοτομία, αλιεία). Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

αλιευτική παραγωγή των μεγάλων ελληνικών λιμνών έχει μειωθεί σε λιγότερο από το 

μισό της παραγωγής του 1930, φαινόμενο που οφείλεται κυρίως στην εισαγωγή νέων 

αλιευτικών εργαλείων.  

γ) Η απώλεια υγροτοπικών εκτάσεων (οικιστική ανάπτυξη, τουρισμός, αναψυχή, 

επέκταση καλλιεργειών και κτηνοτροφίας). Η Μεσόγειος κάθε χρόνο φιλοξενεί το 

30% των τουριστών παγκοσμίως, και οι υγρότοποι αποτελούν όλο και πιο δημοφιλή 

προορισμό.  

δ) Η μεταβολή του υδρολογικού καθεστώτος, με την κατασκευή φραγμάτων, 

αρδευτικών δικτύων κτλ. Το μεγαλόπνοο έργο της εκτροπής του Αχελώου θα 

διαταράξει σοβαρά την ποιότητα των βιότοπων της ευρύτερης περιοχής και θα 

επηρεάσει αρνητικά την ορνιθοπανίδα σε ολόκληρο το σύστημα των υγρότοπων του 

Μεσολογγίου. 

2.6.  ΣΥΝΘΗΚΗ ΡΑΜΣΑΡ 

Η Συνθήκη Ραμσάρ ή Συνθήκη για τους Υγρότοπους, που υπογράφηκε το 1971 στην 

Ραμσάρ του Ιράν, αποσκοπεί στην προστασία και τη συνετή διαχείριση των 

υγρότοπων και των φυσικών πόρων τους διεθνώς. Έως το 1998 την είχαν υπογράψει 

114 χώρες, ανακηρύσσοντας συνολικά 970 περιοχές σε υγρότοπους διεθνούς 



σημασίας. Στον κατάλογο Ραμσάρ περιλαμβάνονται δέκα ελληνικοί υγρότοποι: 

Δέλτα Έβρου n Λίμνες Ισμαρίδα και Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος και οι γύρω 

λιμνοθάλασσες n Δέλτα και λιμνοθάλασσες Νέστου 

Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια 

Μικρή Πρέσπα n Αμβρακικός κόλπος 

Λιμνοθάλασσα Κοτύχι. 

2.7.  «Ο  ΜΠΛΕ  ΠΛΑΝΗΤΗΣ»

Η  Γη, όταν  τη  δεις  από

μοιάζει  με  μια  μπλε  μπάλα.

πλανήτης".  Το  χρώμα  το

μέρος  της  Γης, άλλωστε,

Το  νερό  των  ωκεανών 

χωρίς  γλυκό  νερό.  Γιατί,

λίμνες.  Το  νερό  της  θάλασσας

ρυπαίνεται  όλο  και  πιο  πολύ.

Ο  κίνδυνος  της  μόλυνσης

Εδώ  και  αρκετό  καιρό,

ραδιενεργά  κατάλοιπα  των

Εκεί  καταλήγουν,  επίσης,

πόλεων,  μέσα  από  τους 

Η  θάλασσα  δεν  μπορεί

μολύνεται,  το  πλαγκτόν

με  αυτό  πεθαίνουν  από

απειλή  για τους  ζωντανούς

πλανήτη. 

ας. Στον κατάλογο Ραμσάρ περιλαμβάνονται δέκα ελληνικοί υγρότοποι: 

Λίμνες Ισμαρίδα και Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος και οι γύρω 

Δέλτα και λιμνοθάλασσες Νέστου n Τεχνητή λίμνη Κερκίνη 

Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια n Δέλτα ποταμών Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα 

Αμβρακικός κόλπος n Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου 

ΠΛΑΝΗΤΗΣ»

από  το  διάστημα,  από  εκατομμύρια  χιλιόμετρα

μπάλα.  Γι' αυτό,  ο  πλανήτης  μας  χαρακτηρίζεται

το  παίρνει  από  το  νερό  της  θάλασσας.  Το

  αποτελείται  από  νερό.  

δεν  πίνεται.  Ένας  ναυαγός  θα  πέθαινε 

Γιατί,  ο  άνθρωπος  πίνει  μόνο  νερό  από  τα  ποτάμια

θάλασσας  είναι  αλμυρό  και  κάθε  μέρα

πολύ.

μόλυνσης

 τα  χημικά  απόβλητα     των  βιομηχανιών

των  πυρηνικών  αντιδραστήρων  χύνονται  στη

επίσης,  τα  σκουπίδια  και  τα  απορρίμματα 

υπονόμους. 

μπορεί  να  απορροφήσει  τόσους  ρύπους,  το  νερό

 ε ξαφανίζεται  και  τα  ψάρια  που  τρέφονται

από  την  πείνα.  Η  μόλυνση  των  ωκεανών 

ζωντανούς  οργανισμούς  και,  κατά  συνέπεια,  για 

ας. Στον κατάλογο Ραμσάρ περιλαμβάνονται δέκα ελληνικοί υγρότοποι: 

Λίμνες Ισμαρίδα και Βιστονίδα, Πόρτο Λάγος και οι γύρω 

Τεχνητή λίμνη Κερκίνη n

, Λουδία, Αλιάκμονα n Λίμνη 

Λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου n

χιλιόμετρα  μακριά,  

χαρακτηρίζεται  "μπλε  

Το  μεγαλύτερο  

από  τη  δίψα  

ποτάμια  και  τις  

 που  περνάει  

βιομηχανιών  και  τα  

στη  θάλασσα.   

των  

νερό

τρέφονται

είναι  μεγάλη  

ολόκληρο  τον  



Τα  πετρελαιοφόρα  είναι

στον  ωκεανό  και  αν  συμβεί

χύνεται  στη  θάλασσα.  Έτσι

της  θάλασσας  δημιουργώντας

οικολογική  καταστροφή.

Ρυπαρά  ποτάμια 

Δε ρυπαίνονται  μόνο  οι

να  σεβόμαστε  την  ύπαιθρο,

οργανισμούς.

Πείσε  τους  γονείς  σου  να

συνεργεία  ή  στα  βενζινάδικα.

τις  λίμνες.  Το  40 %  της

λάδια  μηχανής.  Ένα  λίτρο

λίτρα  νερού !!! 

Αν  δεν  προσέξουμε,  πολύ

εξοχή,  το  πέταγμα  των 

Η  Μεσόγειος  χρειάζεται

ενενήντα  χρόνια  για 

ανανεώσει  το  νερό της. 

 ιδιαίτερα  ρυπογόνα.  Αδειάζουν  τα  απόβλητά

συμβεί  κάποιο  ατύχημα,  το  πετρέλαιο  που

Έτσι  μολύνονται  τα  νερά  και  σκοτώνουν

δημιουργώντας  μια  μαύρη  παλίρροια,  μια  τρομερή

 ωκεανοί,  αλλά  και  τα  ποτάμια  και  οι  λίμνες.

ύπαιθρο,  διαφορετικά  σκοτώνουμε  πολλούς

να  πηγαίνουν  τα  παλιά  λάδια  του  αυτοκινήτου

βενζινάδικα.  Μην  τους  αφήνεις  να τα  πετάνε  στα

της  μόλυνσης  ποταμών  και  λιμνών  οφείλεται

λίτρο  χρησιμοποιημένου  λαδιού  μολύνει  ένα

πολύ  εύκολα  θα  ρυπάνουμε  το  νερό.  Η  μοτοσικλέτα

σκουπιδιών  δεξιά  κι  αριστερά,  το  άδειασμα

χρειάζεται

να 

απόβλητά   τους  

που  μεταφέρουν  

 τα  πλάσματα  

τρομερή  δηλαδή  

λίμνες.  Πρέπει  

πολλούς  ζωντανούς  

αυτοκινήτου  σας  στα  

στα  ποτάμια  και  

οφείλεται  στα  παλιά  

ένα  εκατομμύριο  

μοτοσικλέτα  στην  

άδειασμα  ρυπογόνων  



υγρών,  όπως  το  λάδι  των

φύση  και  μπορούν  να  νεκρώσουν

Το  νερό  που  χρησιμοποιούμε

Μπορεί  να  μολυνθεί  ακόμα

πόλεις.   

Το  νερό  αυτό  κάνει  μεγάλο

Το  νερό  της  βροχής  και

Από   εκεί    μεταφέρεται

φιλτράρεται    και   χλωριώνεται

είναι  έτοιμο  για   κατανάλωση,

Οι  θάλασσες  γίνονται  σκουπιδότοποι !!!

Τα  απόβλητα των  πόλεων

Το  ίδιο  και  το  νερό  από

Η  θάλασσα  είναι  ήδη

βοηθήσουμε  ώστε  να 

απόβλητα      .  

των  αυτοκινήτων  ή  τα  απορρυπαντικά,  σκοτώνουν

νεκρώσουν  τη  ζωή  σε  ποτάμια  και  λίμνες.

χρησιμοποιούμε

ακόμα  και  το  πόσιμο  νερό  που  χρησιμοποιούμε

μεγάλο  ταξίδι.   

και  των  ποταμών  συλλέγεται  σε  δεξαμενές. 

μεταφέρεται   μέχρι   το  πιο   κοντινό    διυλιστήριο,

χλωριώνεται        για  να  μπορούμε  να  το  πιούμε.

κατανάλωση,  φτάνει  στα  σπίτια. 

σκουπιδότοποι !!!

πόλεων  καταλήγουν  στη  θάλασσα.  

από  τα  ποτάμια,  μαζί  με  τα  σκουπίδια  και

ήδη  πολύ  μολυσμένη.  Όλοι  μας   έχουμε

μην  καταλήγουν  στη  θάλασσα  οι  ρύποι

σκοτώνουν  τη  

χρησιμοποιούμε  στις  

διυλιστήριο,     όπου    

πιούμε.     Όταν  

και  τη  μόλυνση.  

έχουμε  χρέος  να  

ρύποι  και  τα  



Βρόμικες  παραλίες  

Μέρος  της  μόλυνσης  της

στις  ακτές,  προέρχεται 

παραλία  οι  άνθρωποι.  

Οι  πλαστικοί  κρίκοι,  που

πολύ  επικίνδυνοι  για  τα

μπορούν  να  φάνε  τίποτα

πηγαίνουμε στην  παραλία

γιατί  απειλούν  τη  ζωή  διαφόρων

Οι  δίσκοι,  τα  δοχεία  και

πολύ  επικίνδυνα.  Οι  χελώνες

τροφή  και  τα  καταπίνουν.

εμποδίζουν  να  καταδυθούν

Θυμήσου !!!    Να  μην  αφήνεις

Να  τα  βάζεις  σε  μια  σακούλα,

στον  κάδο  απορριμμάτων !!!. 

 Νερό  για  όλους !!!  

Εκτός  από  το  μολυσμένο

πολύ  σοβαρό  πρόβλημα

του  Τρίτου  κόσμου    

υπάρχουν  πόλεις  που  έχουν

Οι  άνθρωποι,  πάντως,  σπαταλάνε

της  θάλασσας,  κυρίων  αυτής  που  δημιουργείται

από  τα  απορρίμματα  που  πετούν  ή  αφήνουν

που  συγκρατούν  τα  κουτάκια  των  αναψυκτικών,

τα  πουλιά,  γιατί  κρατάνε  κλειστό  το  ράμφος

τίποτα  και  πεθαίνουν  από  την  πείνα.  Επίσης,  δεν

παραλία  λάστιχα,  ούτε  να  αφήνουμε  πράγματα  που

διαφόρων  θαλάσσιων  πλασμάτων  όπως  οι 

και  άλλα  σκεύη  που  κατασκευάστηκαν  με 

χελώνες  και  τα  άλλα  θαλάσσια  ζώα  νομίζουν

καταπίνουν.  Αυτά, όμως,  επιπλέουν  στο  στομάχι

καταδυθούν  στα  βαθιά,  με  αποτέλεσμα  να  πεθαίνουν. 

αφήνεις  ποτέ  σκουπίδια,  γιατί  ο  άνεμος 

σακούλα,  να  την  κλείνεις  καλά  και  μετά

απορριμμάτων !!!. 

μολυσμένο  νερό  στις  θάλασσες,  τα  ποτάμια  και  τις

 είναι  και  η  έλλειψη  πόσιμου  νερού.  Σε 

    η  κατάσταση  είναι  ανησυχητική.   Σε 

έχουν  πόσιμο  νερό  μόνο  κατά  τη  διάρκεια

σπαταλάνε  νερό  πολύ  περισσότερο  από  όσο

δημιουργείται  κοντά  

αφήνουν  στην  

αναψυκτικών,  είναι  

ράμφος  τους,  δεν  

δεν  πρέπει  να  

που  επιπλέουν,  

φώκιες.  

φελιζόλ,  είναι  

νομίζουν  πως  είναι  

στομάχι  τους,  τα  

πεθαίνουν. 

 τα  μετακινεί.  

μετά  να  τα  πετάς  

τις  λίμνες,  ένα  

πολλές  χώρες   

μερικές  χώρες  

διάρκεια  της  ημέρας.  

όσο  χρειάζονται.   



Μπορούμε  να  βοηθήσουμε

έλλειψης  του  νερού,  αν

Για  παράδειγμα,  δεν  πρέπει

σπαταλάμε  μεγάλη  ποσότητα

κουβά  και  σφουγγάρι.  Το

γέμιζε  ολόκληρη  πισίνα !!! 

Κλειστές  βρύσες !!!  

Υπάρχουν  πολλοί  τρόποι

χρησιμοποιείς  μια κεφαλή

νερού.   Αυτή  την  κεφαλή

κουζίνας,  οπότε  θα  ξοδεύεις

Κάθε  φορά  που  τραβάς

στους  υπονόμους.  Δοκίμασε

του  ενάμισι  λίτρου  γεμάτα

Αν  προσέχεις  τις  βρύσες

μπορέσεις  να  αγοράσεις 

Προσέχουμε  για  να  έχουμε !!!

Υπάρχουν  πολλά  πράγματα

νερό.  Το  περισσότερο  νερό

Ας  φροντίσουμε  να  μην

πλενόμαστε  στο  ντους  και

νερό  να  καταλήγει  στους

Το  πόσιμο  νερό,  που 

καθημερινά  και  άδικα.  Και

νερό  στις  θάλασσες,  και τα

βοηθήσουμε  να  λυθεί  το  πρόβλημα  της  μόλυνσης

 χρησιμοποιούμε  μόνο  όσο νερό  μας  είναι

πρέπει  να  πλένουμε  το  αυτοκίνητο  με  το 

ποσότητα  πόσιμου  νερού.  Πρέπει  να  το  καθορίζουμε

Το  νερό  που  θα  εξοικονομήσουμε  σε  ένα

πισίνα !!! 

τρόποι  για  να  εξοικονομήσεις  νερό.  Αν

μια κεφαλή  χαμηλής  κατανάλωσης,  θα  κερδίσεις

κεφαλή  μπορείς  να  την  προσαρμόσεις  και  στη

ξοδεύεις   λιγότερο  νερό.  Αυτό  είναι  σίγουρο !!! 

τραβάς  το  καζανάκι,  12  λίτρα  πόσιμου  νερού

Δοκίμασε  να  βάλεις  μέσα  στο  καζανάκι  1  ή

γεμάτα  νερό.  Θα  κάνεις  μεγάλη  οικονομία  στο

βρύσες  και  δεν  τις  αφήνεις  να  στάζουν,  σε  ένα

ένα  παιχνίδι.  

έχουμε !!!

πράγματα  που  μπορούμε  να  κάνουμε  για  να  μη

νερό  καταναλώνεται  στις  βιομηχανίες  και

μην  αφήνουμε  τις  βρύσες  να  στάζουν,  να 

και  όχι  στην  μπανιέρα  και  να  μην  αφήνουμε

στους  υπονόμους.  

είναι  τόσο  χρήσιμο  για  τον  άνθρωπο,

Και  ενώ  μειώνεται  το  πόσιμο,  αυξάνεται 

και τα  θαλάσσια  πλάσματα  ολοένα  και  λιγοστεύουν. 

μόλυνσης  και  της  

είναι  απαραίτητο.   

λάστιχο,  γιατί  

καθορίζουμε  μ'  ένα  

ένα  χρόνο,  θα  

Αν  στο  ντους  

κερδίσεις  15 %  του  

στη  βρύση  της  

σίγουρο !!! 

νερού  καταλήγουν  

 2  μπουκάλια  

στο  νερό !!!  

ένα  χρόνο  θα  

μη  σπαταλάμε  

και  στα  σπίτια.  

προτιμάμε  να  

αφήνουμε  το  πόσιμο  

άνθρωπο,  σπαταλιέται  

το  μολυσμένο  

λιγοστεύουν. 



Προσοχή  στα  απορρυπαντικά

Τα  απορρυπαντικά,  που

πλύσιμο  των  ρούχων,  είναι

Τα  περισσότερα   απορρυπαντικά

σαν  λίπασμα   

καταναλώνοντας  το  οξυγόνο

μπορούν  να  επιβιώνουν

κακό  αγοράζοντας  οικολογικά

Έμαθες  πως  μπορείς  να

κάνοντας  οικονομία  στο

αποφεύγεις  να  αγοράζεις

ακολουθήσεις  τις  συμβουλές

είναι  λιγότερο  βρόμικα !!! 

Προσοχή  στο  περιβάλλον....... 

απορρυπαντικά

που  χρησιμοποιούνται  στα  σπίτια  για  τη  λάτρα

είναι  επικίνδυνα  για  τη  θαλάσσια  ζωή.  Ξέρεις

απορρυπαντικά   περιέχουν   φωσφορικά   άλατα,  που

 και  τα  φύκια  να  μεγαλώνουν 

οξυγόνο  του  θαλασσινού  νερού.  Έτσι,  τα

 και  πεθαίνουν.  Μπορούμε,  όμως,  να  περιορίσουμε

οικολογικά  απορρυπαντικά.  

Τα ποντίκια  και

αρουραίοι  

επιβιώνουν 

χαρά 

μολυσμένα  νερά,

μεταδίδοντας  

επικίνδυνες  

ασθένειες  στον

άνθρωπο. 

να  γίνεις  ουσιαστικό  οικολόγος  και  να

στο  νερό.  Μην  ξεχνάς  να  κλείνεις  τις  βρύσες

αγοράζεις  όσα  προϊόντα  κάνουν   κακό  στο  περιβάλλον.

συμβουλές  μας,  η  θάλασσα,  τα  ποτάμια  και 

βρόμικα !!! 

περιβάλλον....... 

λάτρα  και  το  

Ξέρεις  γιατί ;  

που   είναι  κάτι  

υπερβολικά,  

τα  ψάρια  δεν  

περιορίσουμε  το  

και  οι 

μια 

στα 

νερά,

στον

 διασκεδάζεις  

βρύσες  και  να  

περιβάλλον.  Αν  

οι  λίμνες  θα  



  Είναι  χρέος  μας  να  βοηθήσουμε  ώστε  ο  πλανήτης  μας  να  είναι  καθαρός,  για  

να  μας  προσφέρει  απλόχερα  τις  ομορφιές  του. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο  ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΕΡΑ 

3.1. ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση είναι η ρύπανση της ατμόσφαιρας, δηλαδή η προσθήκη 

ουσιών στην ατμόσφαιρα που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα υπήρχαν ως 

αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται κυρίως από τρεις ανθρώπινες δραστηριότητες, 

τη βιομηχανία, τις μεταφορές και τα νοικοκυριά. Σε μια τυπική πόλη, η βιομηχανία 

ευθύνεται για το 50% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τα μέσα μεταφοράς για το 35%, 

ενώ τα νοικοκυριά για το 15%. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες στους πόλους, η 

περιεκτικότητα των πάγων σε αέρια της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ήταν σε χειρότερα 

επίπεδα πριν από 50 χρόνια. Αυτό ερμηνεύεται ως ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση ήταν 

σε χειρότερα επίπεδα πριν από 50 χρόνια. 

3.2.  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ 

Η ρύπανση της ατμόσφαιρας είναι σοβαρή, γιατί τα αέρια που τη ρυπαίνουν, όπως 

το διοξείδιο του άνθρακα έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως 

την υπερθέρμανση τηςγης, αναπνευστικά προβλήματα. Η τρύπα του όζοντος είναι μια 

συνέπειας των χλωροφθορανθράκων, ενός παλιού ρύπου της ατμόσφαιρας. 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση γίνεται κυρίως από οξείδια, όπως οξείδια του αζώτου, 

του θείου, του άνθρακα και άλλα, και από αιθάλη (άκαυστος άνθρακας σε αέρια 

μείγμα αέρα). Τα οξείδια του αζώτου προκαλούν το φωτοχημικό νέφος, συνήθως στα 

κέντρα μεγαλουπόλεων ή και τις γύρω περιοχές. Τα οξείδια του θείου και του 

άνθρακα αντιδρούν με τους υδρατμούς των νεφώνδημιουργώντας όξινη βροχή, η 

οποία προσβάλλει τα δάση, ενώ το θειϊκό οξύ (συστατικό της όξινης βροχής) 

προσβάλλει τα μάρμαρα μετατρέποντάς τα σε γύψο. Το διοξείδιο του άνθρακα, αλλά 

και άλλα αέρια που παράγονται από ατελείς καύσεις, όπως άκαυστοι 

υδρογονάνθρακες συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στις πόλεις που 

βρίσκονται δίπλα από εργοστάσια παραγωγής ενέργειας μέσω της καύσηςορυκτων 



καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, υπάρχουν αρκετά αναπνευστικά περιστατικά, ενώ τα 

κρούσματα καρκίνου του πνεύμονα είναι αυξημένα. 

3.3.  ΠΗΓΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ 

Αντίθετα με την κοινή αντίληψη,  το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγόμενων αέριων 

ρύπων προέρχεται από καθαρά φυσικές πηγές. Με τον όρο φυσικές πηγές 

αναφερόμαστε στις πηγές εκπομπών αερίων ρύπων που δεν οφείλονται στην 

ανθρώπινη δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά οι ανθρωπογενείς εκπομπές είναι κυρίως 

υπεύθυνες για τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που εμφανίσθηκαν.  Αυτό 

οφείλεται βεβαίως στην ανατροπή της φυσικής ισορροπίας αλλά επίσης και στην 

μεγάλη πυκνότητα των εκπομπών από ανθρωπογενείς εκπομπές οι οποίες 

συγκεντρώνονται σε μικρές γεωγραφικές περιοχές  (κυρίως αστικές περιοχές και 

βιομηχανικές ζώνες).  Αντίθετα,  η καλή διασπορά των φυσικών πηγών ανά την 

υφήλιο προσφέρει τη δυνατότητα καλύτερης ανάμιξης των ρύπων με τον καθαρό 

αέρα. Κατά συνέπεια, με κάποιες μικρές εξαιρέσεις, οι εκπομπές αερίων ρύπων από 

φυσικές πηγές από μόνες τους δεν οδηγούν σε υψηλές συγκεντρώσεις. 

3.4.  ΦΥΣΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ 

H χλωρίδα της γης αποτελεί την μεγαλύτερη φυσική πηγή εκπομπής αερίων ρύπων. 

Τα δέντρα και τα φυτά, παρά την συμβολή τους στην μετατροπή, μέσω της 

φωτοσύνθεσης, του διοξειδίου του άνθρακος της ατμόσφαιρας σε οξυγόνο,  

αποτελούν τα ίδια τη μεγαλύτερη πηγή υδρογονανθράκων του πλανήτη.  Οι ωκεανοί 

αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη πηγή  «φυσικών»  ρύπων.  Η δράση των 

βενθικών και φυτοπλαγκτονικών οργανισμών οδηγεί στην παραγωγή μεγάλων 

ποσοτήτων θειούχων ενώσεων οι οποίες είναι επιβλαβής για την ατμόσφαιρα. 

3.5.  ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΗΓΕΣ 

Τρεις είναι οι κυριότερες κατηγορίες ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης:  η 

βιομηχανική δραστηριότητα  (συμπεριλαμβανομένου και του τομέα παραγωγής 

ενέργειας), οι μεταφορές και οι κεντρικές θερμάνσεις. 

Βιομηχανία 



Η βιομηχανία αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή αερίων ρύπων καθώς το μεγαλύτερο 

μέρος της αποτελείται από σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Οι μεγάλες ποσότητες 

ορυκτών καυσίμων που χρησιμοποιούνται οδηγούν στην παραγωγή εξίσου μεγάλων 

ποσοτήτων διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου.  Επίσης,  είναι    η 

κυριότερη πηγή βαρέων μετάλλων σε ποσοστό που πλησιάζει το 100  Στην Ελλάδα 

είναι χαρακτηριστική η υπερσυγκέντρωση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην 

περιοχή των μεγάλων αστικών κέντρων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, 

ειδικά για την Αθήνα, η συμμετοχή της στο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

στην πόλη είναι μικρής κλίμακας. Η χωροθέτησή της σε σχέση με το αστικό 

συγκρότημα σε συνδυασμό με τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες δεν 

επιτρέπουν τη συχνή μεταφορά ρύπων προς το κέντρο της πόλης. 

Αυτοκίνητο 

Μέσα στην πληθώρα των ρυπογόνων δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης πόλης,  η 

χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου αποτελεί την σημαντικότερη συνεισφορά του 

πολίτη στην ρύπανση της περιοχής. Παρά την μικρή, σχετικά, συνεισφορά κάθε 

μεμονωμένου   αυτοκινήτου, η ρύπανση από τον μεγάλο αριθμό τους προστίθεται για 

να αποτελέσει την μεγαλύτερη απειλή για την ποιότητα του αέρα στις μεγαλουπόλεις.  

Η ισχύς που είναι απαραίτητη για την κίνηση του αυτοκινήτου προέρχεται από την 

καύση του καυσίμου σε μια μηχανή εσωτερικής καύσης. Η ρύπανση προέρχεται τόσο 

από τα προϊόντα της καύσης (τυπικά από την εξάτμιση του αυτοκινήτου) όσο και από 

την εξάτμιση του καύσιμου. 

Θέρμανση 

Η συνεισφορά της θέρμανσης στα προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει καθαρά 

εποχικό χαρακτήρα και έγκειται στην παραγωγή καπνού,  διοξειδίου του θείου και,  

σε μικρότερο ποσοστό,  οξειδίων του αζώτου.  Αν και οι ρύποι,  που παράγονται σε 

ετήσια βάση από τις κεντρικές θερμάνσεις,  αποτελούν ένα μικρό ποσοστό σε σχέση 

με την παραγωγή των ίδιων ρύπων από τις άλλες δύο πηγές,  το διοξείδιο του θείου 

αποτελεί, στις αστικές περιοχές, ρύπο- δείκτη για τη λειτουργία της κεντρικής 

θέρμανσης.  Ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι οι πολύ χαμηλές καμινάδες που 

χρησιμοποιούνται οι οποίες αδυνατούν να διασπείρουν τους ρύπους στην ευρύτερη 



περιοχή με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σε πολλές περιπτώσεις αυξημένα τοπικά 

προβλήματα. 

3.6.  ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΕΞΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Οι βλαβερές επιπτώσεις της αέριας ρύπανσης στους ανθρώπους είναι ο βασικότερος 

λόγος των προσπαθειών που καταβάλλονται για την πλήρη κατανόηση και τον έλεγχο 

των πηγών εκπομπής των διαφόρων αερομεταφερόμενων ρύπων. Διακρίνουμε τις 

ισχυρές επιδράσεις, όπου οι ρύποι δρουν για μικρό χρονικό διάστημα και σε δόσεις 

σχετικά υψηλές, από τις χρόνιες επιδράσεις,  όπου οι ρύποι συναντώνται σε μικρές 

δόσεις,  ανεπαρκείς για να δημιουργήσουν μια άμεση δηλητηρίαση, αλλά με έναν 

επαναλαμβανόμενο τρόπο. Οι ισχυρές επιδράσεις προκαλούν συχνά το θάνατο και 

δημιουργούνται συνήθως σε εσωτερικούς χώρους ή έχουν σχέση με τοξικά αέρια τα 

οποία απελευθερώνονται σε εξαιρετικές περιστάσεις  (π.χ.  βιομηχανικά ατυχήματα).  

Κάτω από εξαιρετικές συνθήκες,  ακόμη και η συνηθισμένη,  «κοινωνική»  

ατμοσφαιρική ρύπανση μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες. 

Επιπτώσεις στα ζώα 

Οι υψηλές συγκεντρώσεις όξινης απόθεσης μπορούν να καταστρέψουν τους 

υδάτινους πόρους (τα υδάτινα οικοσυστήματα δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία στις 

αλλαγές της οξύτητας).  Αυτό αποτελεί κυρίως πρόβλημα σε περιοχές όπου οι 

αντιδράσεις με αλκαλικό έδαφος δεν μπορούν να εξουδετερώσουν τις όξινες εισροές.  

Σωματίδια φυσικού αλκαλικού εδάφους όταν σαρώνονται από τον αέρα 

εξουδετερώνουν τα οξέα  (π.χ. η Κίνα και οι Δυτικές ΗΠΑ θα είχαν πολύ μεγαλύτερο 

πρόβλημα όξινης βροχής αν δεν είχαν αερομεταφερόμενη αλκαλική σκόνη).  Μελέτες 

δείχνουν ότι εκατοντάδες λίμνες τόσο στην Β. Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ και στον 

Καναδά είναι τόσο όξινες ώστε όλος ο πληθυσμός των ψαριών να έχει αισθητά 

επηρεαστεί. Σε μια προσπάθεια να μειωθεί η τιμή του ΡΗ ρίχνουν ανθρακικό 

ασβέστιο μέσα στις λίμνες. Σε διάφορες άλλες περιοχές, η οξίνιση πολλών λιμνών και 

υδάτινων ρευμάτων έχει προκαλέσει την εξόντωση κάποιων ειδών μεταξύ των 

πληθυσμών των ψαριών, μεταξύ των οποίων και κάποιων ενδημικών. 

Επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα φυτά 



Οι αέριοι ρύποι εισχωρούν στο σύστημα του φυτού άμεσα ή έμμεσα. Ο άμεσος 

τρόπος είναι ανάλογος με την ανθρώπινη εισπνοή. Με τη διάχυση του αέρα μέσα και 

έξω από το φύλλο, οι αέριοι ρύποι έχουν ένα άμεσο μονοπάτι να εισέλθουν στο 

κυτταρικό σύστημα της δομής του φύλλου. Συμβαίνει επίσης άμεση απόθεση 

σωματιδιακής ύλης στις εξωτερικές επιφάνειες των φύλλων, εμποδίζοντας την 

κανονική αναπνοή και τους μηχανισμούς φωτοσύνθεσης.  Ο έμμεσος τρόπος με τον 

οποίο οι αέριοι ρύποι εισχωρούν στο εσωτερικό του φυτού, είναι μέσω του ριζικού 

συστήματος. Η απόθεση των αερίων ρύπων στο έδαφος και στα επιφανειακά νερά 

μπορεί να προκαλέσει αλλαγή στην περιεκτικότητα σε θρεπτικά, του εδάφους στη 

γειτονιά του φυτού. Αυτή η αλλαγή των εδαφικών συνθηκών οδηγεί σε άμεσες και 

έμμεσες επιδράσεις των αερίων ρύπων στη βλάστηση και στα φυτά.  Βλάβες στα 

φυτά και στη βλάστηση προκαλούνται από ένα πλήθος παραγόντων,  ένας εκ των 

οποίων είναι η αέρια ρύπανση. Ξηρασία, υπερβολική υγρασία, ζέστη και κρύο, 

χαλάζι, ζωύφια,  ζώα, αρρώστιες, φτωχό έδαφος,  είναι μερικές από τις αιτίες 

πρόκλησης βλάβης ή και ζημίας.  Εκτιμήσεις θεωρούν ότι λιγότερο από το 5%  των 

απωλειών στη σοδειά οφείλεται στην αέρια ρύπανση. Η επίδραση της αέριας 

ρύπανσης διαφέρει από γεωγραφική περιοχή σε περιοχή και από καλλιέργεια σε 

καλλιέργεια.  Η αποτυχία της προσδοκώμενης συγκομιδής μπορεί να οφείλεται σε μια 

τοπική πηγή που εκπέμπει αέριους ρύπους ή σε μια πιο εκτεταμένη και συχνή έκθεση 

σε αντίξοα επίπεδα ρύπανσης. 

Επιπτώσεις στα μνημεία 

Η ατμοσφαιρική ρύπανση συντελεί στην καταστροφή των υλικών με διάφορους 

τρόπους όπως με διάβρωση λόγω τριβής, με ακαθαρσία  (στερεά σωματίδια, ιδίως 

καπνός) που επικάθεται στα υλικά,  μειώνοντας το αισθητικό κάλλος μνημείων και 

κτιρίων,  καθώς και με διάβρωση από όξινες ουσίες και άλλα οξειδωτικά.  Η όξινη 

απόθεση διαβρώνει τα οικοδομήματα σε πολλές πόλεις στον κόσμο,  για παράδειγμα 

στην Αθήνα και τη Ρώμη όπου η οξύτητα των βροχοπτώσεων έχει αρχίσει να 

παραμορφώνει ανεκτίμητα εξωτερικά μνημεία.  Υλικά στα οποία η ατμοσφαιρική 

ρύπανση έχει επιπτώσεις είναι: 

· Τα μέταλλα

· Το καουτσούκ  · Το δέρμα, το χαρτί και τα χρώματα· Τα δομικά υλικά και το μάρμαρο 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  Φαινόμενο Θερμοκηπίου 

4.1.  ΟΡΙΣΜΟΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία. Το χρειαζόμαστε για να 

διατηρούμε τη Γη μας ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη. Δίχως αυτό, η Γη 

θα ήταν κρύα περίπου -20 oC, και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή.  Αντιθέτως, η 

μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο επίπεδο των 15 oC, χάρις στο φαινόμενο 

αυτό.  

Τα αέρια του θερμοκηπίου (που περιλαμβάνουν κυρίως το CO2 και τους υδρατμούς) 

σχηματίζουν ένα 'στρώμα' πάνω από το έδαφος της Γης σε ένα ορισμένο ύψος, ώστε 

αφού επιτρέψουν να εισέλθει η υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, αυτή απορροφάται 

κατά ένα μέρος από τη Γη και την ατμόσφαιρα. 

Η Γη δέχεται συνολικά ηλιακή ακτινοβολία, που αντιστοιχεί σε ροή περίπου 1366 

βατ ανά τετραγωνικό μέτρο, στο όριο της ατμόσφαιρας. Ένα μέρος αυτής 

απορροφάται από το σύστημα Γης-ατμόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο διαφεύγει στο 

διάστημα. Περίπου το 30% της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται, σε 

ποσοστό 6% από την ατμόσφαιρα, 3% από τα νέφη και 4% από την επιφάνεια της 

Γης.  Το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται, κατά 16% από την 

ατμόσφαιρα (συμπεριλαμβανομένου και του στρατοσφαιρικού στρώματος του 

όζοντος), κατά 3% από τα νέφη και κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (51%) από την 

επιφάνεια και τους ωκεανούς. 

Ένα μέρος λοιπόν της ηλιακής ακτινοβολίας κατά την είσοδο της, περνά αναλλοίωτη 

στην ατμόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια του εδάφους και ακτινοβολείται προς τα 

πάνω με μεγαλύτερο μήκος κύματος.  Ένα μέρος αυτής απορροφάται από την 

ατμόσφαιρα, τη θερμαίνει και επανεκπέμπεται στην επιφάνεια του εδάφους. Το 

στρώμα των αερίων λοιπόν, επιτρέπει τη διέλευση της ακτινοβολίας αλλά 

ταυτόχρονα την εγκλωβίζει, μοιάζει με τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου και ο Γάλλος 

μαθηματικός Fourier το ονόμασε το 1822 φαινόμενο του θερμοκηπίου.  

Περίπου το 86% της κατακρατούμενης από την ατμόσφαιρα γήινης ακτινοβολίας, 

οφείλεται στην παρουσία υδρατμών (H2O), διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και νεφών. 



Οι υδρατμοί αποτελούν το πλέον ενεργό συστατικό, κατά ποσοστό 60%, ενώ 

μικρότερη συνεισφορά έχουν και τα αέρια μεθανίου (CH4), οξειδίου του νατρίου 

(N2O) και όζοντος (O3) (περίπου 8%).  Αποτελεί λοιπόν μια φυσική διεργασία που 

εξασφαλίζει στη Γη μια σταθερή θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους γύρω στους 15οC.

Όμως τα τελευταία χρόνια λέγοντας φαινόμενο Θερμοκηπίου δεν αναφερόμαστε στη 

φυσική διεργασία, αλλά στην έξαρση αυτής, λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας 

από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Οι τελευταίες, συμβάλλουν στην αύξηση της 

συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και στην έκλυση άλλων 

ιχνοστοιχείων, όπως οι χλωροφθοράνθρακες (CFC's). Τα τελευταία χρόνια, 

καταγράφεται μία αύξηση στη συγκέντρωση αρκετών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ 

ειδικότερα στην περίπτωση του διοξειδίου του άνθρακα, η αύξηση αυτή ήταν 31% 

την περίοδο 1998. Τα τρία τέταρτα της ανθρωπογενούς παραγωγής διοξειδίου του 

άνθρακα, οφείλεται σε χρήση ορυκτών καυσίμων, ενώ το υπόλοιπο μέρος προέρχεται 

από αλλαγές που συντελούνται στο έδαφος, κυρίως μέσω της αποδάσωσης. 



4.2.  ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

αύξηση του ποσού του 

μεθάνιο και οξείδια του αζώτου, 

ατμόσφαιρα. 

Η επιφάνεια της Γης θερμαίνεται 

θερμαίνεται, ανακλά πίσω προς την 

ΥΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

«Οι υδρατμοί, το διοξείδιο του 

άνθρακα και μεθάνιο 

σχηματίζουν ένα φυσικό 

διαχωριστικό γύρω από τη Γη. 

Πάντως η καύση ορυκτών 

καυσίμων έχει οδηγήσει στην 

αύξηση του ποσού του CO2 αλλά και άλλων αερίων όπως το 

μεθάνιο και οξείδια του αζώτου, που εκλύονται στ

Η επιφάνεια της Γης θερμαίνεται από τον ήλιο. Καθώς 

θερμαίνεται, ανακλά πίσω προς την ατμόσφαιρα θερμότητα. 

Περίπου το 70% της ενέργειας 

του ήλιου, ακτινοβολείται προς 

τα πίσω, στο διάστημα. Αλλά 

κάποιο ποσό της υπέρυθρης 

ακτινοβολίας παγιδεύεται από 

τα αέρια του θερμοκηπίου, που 

θερμαίνουν ακόμη περισσότερο 

την ατμόσφαιρα.   

Οι υδρατμοί, το διοξείδιο του 

άνθρακα και μεθάνιο 

σχηματίζουν ένα φυσικό 

διαχωριστικό γύρω από τη Γη. 

Πάντως η καύση ορυκτών 

καυσίμων έχει οδηγήσει στην 

και άλλων αερίων όπως το 

που εκλύονται στην 

από τον ήλιο. Καθώς 

θερμότητα. 

Περίπου το 70% της ενέργειας 

του ήλιου, ακτινοβολείται προς 

τα πίσω, στο διάστημα. Αλλά 

κάποιο ποσό της υπέρυθρης 

παγιδεύεται από 

τα αέρια του θερμοκηπίου, που 

θερμαίνουν ακόμη περισσότερο 



παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας.

Αέρια 

Θερμοκηπίου

Συγκέντρωση 

το 1750

Συγκέντρωση 

σήμερα

Διοξείδιο του 

άνθρακα
280 ppm 360 ppm

Μεθάνιο 0.70 ppm 1.70 ppm

Οξείδια αζώτου 280 ppb 310 ppb

χλωροφθοράνθρακες 

(CFCs)
0 900 ppt

Όζον Άγνωστο Ποικίλει 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η 

Γη να διατηρείται  θερμή και 

να εμφανίζεται το φαινόμενο 

της ζωής. Αλλά οι αυξημένες 

ποσότητες των εκπομπών των 

αερίων, αλλάζουν

ισορροπία του σύνθετου αυτού 

συστήματος, προξενώντας την 

παγκόσμια άνοδο της θερμοκρασίας.»

http://www.physics4u.gr/faq/greenhouse

Συγκέντρωση 

σήμερα

Ποσοστό 

μεταβολής
Προέλευση

360 ppm 29 %
Οργανική αποσύνθεση, Πυρκαγιές δασών, 

Ηφαίστεια, Καύσιμα Αποδασώσεις, κλπ.

1.70 ppm 143 %

Υγρότοποι, Οργανική αποσύνθεση, Τερμίτες, 

Φυσικό αέριο – πετρελαιοπηγές, Καύση βιομάζας, 

Ρυζοκαλλιέργειες, Κτήνη, Σκουπιδότοποι

310 ppb 11 %

Δάση, Λιβάδια, Ωκεανοί, Απορρίμματα, 

Καλλιέργειες, Λιπάσματα; 

Καύσιμα

900 ppt - Ψυγεία,  Ψεκασμοί, 

Ποικίλει -

Δράση ηλιακής ακτινοβολίας επί μορίων Οξυγόνου 

και  τεχνητή παραγωγή διά μέσου της φωτοχημικής 

αιθαλομίχλης

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, η 

θερμή και 

να εμφανίζεται το φαινόμενο 

της ζωής. Αλλά οι αυξημένες 

ποσότητες των εκπομπών των 

την 

ισορροπία του σύνθετου αυτού 

συστήματος, προξενώντας την 

greenhouse.html

Οργανική αποσύνθεση, Πυρκαγιές δασών, 

Ηφαίστεια, Καύσιμα Αποδασώσεις, κλπ.

Υγρότοποι, Οργανική αποσύνθεση, Τερμίτες, 

πετρελαιοπηγές, Καύση βιομάζας, 

Ρυζοκαλλιέργειες, Κτήνη, Σκουπιδότοποι

Δάση, Λιβάδια, Ωκεανοί, Απορρίμματα, 

Καλλιέργειες, Λιπάσματα; Καύση Βιομάζας, 

Ψεκασμοί, Αεριωθούμενα, Απορρυπαντικά

Δράση ηλιακής ακτινοβολίας επί μορίων Οξυγόνου 

τεχνητή παραγωγή διά μέσου της φωτοχημικής 



4.3.  ΑΙΤΙΕΣ  

 Είναι πλέον παγκόσμια αποδεκτό πως η γη αφήνει πίσω της μια περίοδο ουσιαστικά 

σταθερού κλιματικού καθεστώτος, για να μπει σε μια άλλη που θα χαρακτηρίζεται 

από γρήγορες και συνεχείς κλιματικές αλλαγές, με σημαντικότερη από αυτές, μια 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας εξαιρετικά γρήγορη.  

1) Ως αίτια του φαινόμενου του θερμοκηπίου μπορούν να θεωρηθούν όλες εκείνες οι 

γεωλογικές, φυσικοχημικές, βιολογικές και πολιτισμικές δραστηριότητες, που 

προκαλεί ο άνθρωπος στην φύση, ώστε να αποκλείσουμε από την αρχή της θεωρίας 

της Αμερικάνικης σχολής, ότι οφείλεται  σε περιοδικές μεταβολές φυσικών 

φαινομένων. 

2) Οι επιστήμονες που ασχολούνται με την ποιότητα  του περιβάλλοντος 

υποστηρίζουν ότι ορισμένα αέρια όπως είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο 

του αζώτου, το μεθάνιο και οι χλωροφθοράνθρακες, τα οποία συσσωρεύονται με το 

χρόνο στην ατμόσφαιρα, απορροφούν την υπεριώδη ακτινοβολία πολύ περισσότερο 

από ότι το οξυγόνο και το άζωτο που αποτελούν μεγαλύτερο μέρος της ατμόσφαιρας. 

Αυτό συντελεί στην αύξηση της ικανότητας της ατμόσφαιρας να αποθηκεύει  

θερμότητα. Για αυτό το λόγο η μέση θερμοκρασία του πλανήτη μας τείνει να 

αυξάνεται με αργό μεν αλλά συνεχή ρυθμό.  



3) Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρήθηκε από τους επιστήμονες ότι οι 

συγκεντρώσεις των θερμοκηπικών  αυτών αερίων στην ατμόσφαιρα αυξάνονται σε 

συνάρτηση με την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Τα κυριότερα αέρια του 

θερμοκηπίου και η αντίστοιχη συμβολή τους στο φαινόμενο είναι: Υδρατμοί (36-

70%),  διοξείδιο του άνθρακα (9-26%), μεθάνιο (4-9 %) και όζον (3-7%). Άλλα αέρια 

του θερμοκηπίου με μικρότερη επιρροή στο φαινόμενο είναι το υποξείδιο του 

αζώτου, οι υδροχλωροφθοράνθρακες και το φθοριούχο θείο. 

Το διοξείδιο του άνθρακα  που είναι η βασικότερη  αιτία του φαινομένου έχει αυξηθεί 

από την αρχή της Βιομηχανικής επανάστασης κατά 35% εξαιτίας –κυρίως- της 

καύσης των ορυκτών καυσίμων της αναδάσωσης. Ακολουθούν η βιομηχανική 

δραστηριότητα, οι μεταφορές και οι αγροτικές δραστηριότητες.  

4.4.  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

       Ως προς τις συνέπειες, οι πιο συζητημένες 

επιπτώσεις του φαινόμενου είναι η ανύψωση της 

στάθμης των θαλασσών λόγω τήξεως των πάγων 

των πόλων και η ερημοποίηση εκτεταμένων 

περιοχών της εύκρατης ζώνης με μετακίνηση των 

ζωνών βροχόπτωσης από τον ισημερινό προς 

βορρά. Η σημαντική ανύψωση της στάθμης των 

θαλασσών (μερικά μοντέλα την εκτιμούν στα 65 εκατοστά μερί το τέλος του αιώνα) 

αυτονόητο είναι ότι θα οδηγήσει σε καταβύθιση ολόκληρων παράκτιων περιοχών 

συμπαρασύροντας και ολόκληρες πόλεις. Η ερημοποίηση, όπως και η λέξη δηλώνει, 

θα καταστήσει το έδαφος ακατοίκητο, αφού η λειψυδρία θα είναι φοβερή. Πέραν 

αυτών όμως οι επιπτώσεις της παγκόσμιας θέρμανσης ενδεχομένως θα είναι 

απρόβλεπτες τόσο στις κλιματικές επιπτώσεις όσο και στην ανακατανομή της 

ποιότητας των εδαφών. Άγνωστος επίσης είναι και ο τρόπος και βαθμός  

προσαρμογής του ζωικού και φυτικού βασιλείου στις νέες συνθήκες. Όλα αυτά 

βεβαίως θα οδηγήσουν σε αλυσιδωτά προβλήματα πού θα αφορούν όλους τους τομείς 



της ανθρώπινης δραστηριότητας αφού όλα είναι συνυφασμένα με το περιβάλλον, το 

οποίο θα αλλάξει δραστικά. Οι συνέπειες του φαινόμενου του θερμοκηπίου είναι 

δύσκολο να προεκτιμηθούν, εξαιτίας του γεγονότος ότι η άνοδος της θερμοκρασίας 

συνδέεται με παράγοντες των οποίων ο ρόλος δεν είναι πλήρως γνωστός. Οι 

σημαντικότερες συνέπειες είναι:  

1) Αλλαγή του κλίματος της Γης: Μετακίνηση των ζωνών βροχοπτώσεως από 

τον ισημερινό προς τον βορρά και ερημοποίηση του κάτω τμήματος της 

εύκρατης ζώνης. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιηθούν αλλαγές στους 

διάφορους τύπους βλάστησης τόσο στις γεωργικές όσο και στις δασικές 

εκτάσεις. 

2) Άνοδος της στάθμης των θαλασσών: Οι λόγοι που οδηγούν στο φαινόμενο 

αυτό είναι η διαστολή των υδάτων που επιφέρει η αύξηση της θερμοκρασίας 

και η τήξη των πάγων. Μία άνοδος της στάθμης κατά 50 έως 150 εκατοστά 

θα έχει βαρύτατες συνέπειες, καθώς θα πλημμυρίσουν πολλές περιοχές  που 

βρίσκονται κοντά στο επίπεδο της θάλασσας (οι περισσότερες από αυτές 

είναι εύφορες και πυκνοκατοικημένες). Η ανερχόμενη στάθμη της θάλασσας 

θα επηρεάσει άμεσα ή έμμεσα 5 εκατομμύρια τετραγωνικά  χιλιόμετρα γης, 

που αν και αποτελούν μόνο το 3% της συνολικής έκτασης της ξηράς του 

πλανήτη, είναι τόπος διαμονής ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και 

περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των καλλιεργούμενων παγκοσμίως 

εκτάσεων. 

3) Μείωση των υδάτινων πόρων: Αρνητικές συνέπειες θα δημιουργηθούν από 

τη μεταβολή του ρυθμού του υδρολογικού κύκλου, ενώ παράλληλα  οι 

ανάγκες άρδευσης και ύδρευσης θα είναι μεγαλύτερες. 

4) Άμεση επίδραση της θερμοκρασίας: Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια του 

καλοκαιριού σε πολλές περιοχές του πλανήτη, αλλά και στη χώρα μας, θα 

φτάσει σε τέτοια επίπεδα που θα είναι ανυπόφορη για τους ανθρώπους και 

άλλους ζωικούς και  φυτικούς οργανισμούς. Όσον αναφορά τα δημόσια 

υγεία, η θνησιμότητα που σχετίζεται με καρδιαγγειακά και αναπνευστικά 

νοσήματα, θα αυξηθεί ιδιαίτερα για ηλικιωμένα άτομα κατά την διάρκεια 

απότομων κυμάτων καύσωνα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 



5.1. ΟΡΙΣΜΟΣ  

Τα τελευταία εκατό χρόνια η κατανάλωση ενέργειας αυξάνεται με γρήγορους 

ρυθμούς. Οι ρυθμοί κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων έχουν φέρει την ανθρωπότητα 

μπροστά σε κρίσιμα και πιεστικά προβλήματα. Αυτά, μπορούν να αντιμετωπιστούν 

με δύο τρόπους: Πρώτον, με τη συνετή χρήση των αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων. 

Δεύτερον, με την προσφυγή σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η πυρηνική ενέργεια 

είναι μια λύση που ωστόσο «φέρει» τα δικά της προβλήματα. Η ηλιακή, η αιολική, 

υδροηλεκτρική και η γεωθερμική είναι εναλλακτικές μορφές ενέργειας οι οποίες σε 

αντίθεση με τα ορυκτά καύσιμα, είναι ανανεώσιμες. 

5.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν δίκτυα συγκέντρωσης και διανομής 

απορριμμάτων που προορίζονται για ανακύκλωση. Στην Ελβετία, έχουν τοποθετηθεί 

ειδικοί κάδοι συγκέντρωσης δοχείων από αλουμίνιο ενώ κάτι ανάλογο γίνεται 

πειραματικά και για τις κονσέρβες τροφίμων. Σε διάφορα σημεία της πόλης 

Φράιμπουργκ έχουν τοποθετηθεί μεγάλοι κάδοι  -«πράσινα κιβώτια»- όπου οι πολίτες 

καλούνται να αφήνουν όλα τα χρησιμοποιημένα αντικείμενα που μπορούν να 

ανακυκλωθούν. Στη συνέχεια τα απορρίμματα συγκεντρώνονται και ταξινομούνται. 

Το 1989 διαπιστώθηκε ότι το 8% των απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν ήταν 

μεταλλικά. Ένα άλλο πρόγραμμα ήταν το «μέτρημα για τα άδεια»: ένα μέρος της 

τιμής των κονσερβαρισμένων προϊόντων αποτελεί εγγύηση για τη συσκευασία. Όταν 

επιστρέφουν τις άδειες κονσέρβες για ανακύκλωση, παίρνουν πίσω το ποσό που 

αναλογεί. Οι βιομηχανίες κονσερβοποιίας της Βρετανίας πιστεύουν ότι τέτοιου είδους 

προγράμματα θα αποδειχθούν ασύμφορα και αποτελεσματικά, μια και το κόστος της 

ανακύκλωσης περνάει άμεσα στον καταναλωτή, ανεβάζοντας τις τιμές των 

προϊόντων. Ωστόσο αυτή η ιδέα σημειώνει ήδη επιτυχία στην Σουηδία όπου οι 

περισσότερες κονσέρβες κατασκευάζονται από αλουμίνιο- ένα υλικό που έχει 

μεγαλύτερη αξία, σε μορφή σκραπ, από το ατσάλι-.   

Ακόμα και όταν μιλάμε για προγράμματα ανακύκλωσης μεγάλης κλίμακας, όπως 

αυτό του Σαν Χοσέ ή της Ένωσης για την Ανακύκλωση Προϊόντων Αλουμινίου, η 

επιτυχία τους εξαρτάται από τη συμμετοχή των πολιτών. Η ανακύκλωση μας αφορά 

όλους και αρχίζει από τα σπίτια μας. Απευθύνεται στην δημοτική αρχή της περιοχής 



σας για να πληροφορηθείτε αν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα ανακύκλωσης. Αν όχι, 

μπορείτε να ξεκινήσετε κάποια σχετική πρωτοβουλία με τους συμπολίτες σας.  

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αυξάνεται συνεχώς η ποσότητα κουτιών 

αλουμινίου που ανακυκλώνονται. Αυτό οφείλεται στο ότι σχεδόν όλα τα κουτιά των 

αναψυκτικών και της μπύρας είναι από αλουμίνιο, αλλά και στο ότι αναπτύσσεται η 

βιομηχανία αλουμινίου στην Ελλάδα, η οποία ενισχύει προγράμματα ανακύκλωσης. 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας αλουμινίου στη χώρα μας οφείλεται και στο γεγονός ότι 

η Ελλάδα διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα βωξίτη, του ορυκτού από το οποίο 

παράγεται το αλουμίνιο. 

5.3.  Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ 

Η ανακύκλωση παίζει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των πλαστικών αλλά δεν 

μπορεί να αντιμετωπίσει το σύνολο των υλικών συσκευασίας διότι:  

 Η συλλογή των πλαστικών αποβλήτων είναι σημαντικό πρόβλημα.  

 Κατά την ανακύκλωση τουλάχιστον 15% των πλαστικών παραμένει ως 

απόβλητο εξαιτίας των ουσιών που περιέχουν τα πλαστικά  

 Με την ανακύκλωση δεν λύνουμε το πρόβλημα της ρύπανσης απλά το 

επιβραδύνουμε.  

 Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ανακύκλωση εάν δεν προηγηθεί διαχωρισμός 

των διαφορετικών ειδών πλαστικού. Τα ΡΕΤ, ΡΡ, PVC, ΡΕ δεν μπορούν να 

αναμειχθούν ώστε να παραχθεί δευτερογενής ύλη ενώ το PVC δεν πρέπει να 

ανακυκλωθεί.  

Μετά το διαχωρισμό τους τα πλαστικά μπορούν να αξιοποιηθούν:  

 για την κατασκευή προϊόντων με παραπλήσιες ιδιότητες με τα παρθένα υλικά 

και προϊόντων με ιδιότητες κατώτερες των παρθένων υλικών  

 ως καύσιμα για την παραγωγή θερμότητας  

 για την παραγωγή οργανικών ενώσεων, με πυρόλυση και χημική ανακύκλωση  

 ως εδαφοβελτιωτικά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις  



Όλες οι παραπάνω μέθοδοι δημιουργούν περιβαλλοντικά προβλήματα και έχουν 

υψηλό κόστος. Μείωση του κόστους επιτυγχάνεται με την συμμετοχή των 

καταναλωτών σε εκτεταμένα προγράμματα συλλογής και διαχωρισμού των 

πλαστικών. 

Από όλα τα πλαστικά το φιλικότερο στο περιβάλλον είναι το ΡΕΤ λόγω της 

καθαρότητας του υλικού του και της μεγαλύτερης ευκολίας ανακύκλωσης. Σήμερα 

υπάρχει η τεχνολογία παραγωγής ΡΕΤ πολλαπλών χρήσεων για μπουκάλια. Οι 

συσκευασίες μπορούν μετά την πρώτη τους χρήση να γίνουν ξανά μπουκάλια, αφού η 

καθαρότητα του υλικού εγγυάται ένα προϊόν που θα έχει την ίδια χρήση.  

Τα πλεονεκτήματα από την ανακύκλωση πλαστικού είναι πολλά:  

 Εξοικονομούνται μη ανανεώσιμα ορυκτά καύσιμα και ενέργεια 

 Μειώνεται η ποσότητα των στερεών κατάλοιπων που καταλήγουν στις 

χωματερές και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2), οξειδίου του 

αζώτου (NO) και διοξειδίου του θείου (SO2).  

Όταν κατασκευάζουμε πλαστικές σακούλες από ανακυκλωμένο πλαστικό έχουμε τα 

εξής περιβαλλοντικά οφέλη:  

 Μειώνουμε την κατανάλωση ενέργειας κατά δύο τρίτα 

 Μειώνουμε την έκλυση τοξικών και επικίνδυνων αερίων 

 Μειώνουμε τη χρήση του νερού σχεδόν κατά 90% 

 Μειώνουμε την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα κατά δυόμισι φορές 

Για κάθε τόνο ανακυκλωμένου πολυαιθυλενίου εξοικονομούνται 1.8 τόνοι 

πετρελαίου, ενώ η ανακύκλωση ενός και μόνο πλαστικού μπουκαλιού εξοικονομεί 

ενέργεια για να ανάψει μια λάμπα των 60 βατ για 6 ώρες !!! 

Η επιστήμη έχει σήμερα δώσει λύση στο πρόβλημα της ρύπανσης που προκαλούν τα 

πλαστικά.  

Πρόκειται για τα φωτο-βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά που έχουν τα εξής 

πλεονεκτήματα:  



 Αποικοδομούνται σε οποιοδήποτε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο  

 Μπορούν να προγραμματιστούν για τη διάρκεια ζωής τους  

 Είναι πιο ανθεκτικά, πιο εύχρηστα και φθηνότερα.  

 Είναι λεπτότερα και απαιτείται λιγότερη πρώτη ύλη για την παραγωγή τους.  

 Μπορούν να ανακυκλωθούν και να λιπασματοποιηθούν  

 Απαιτείται λιγότερη ενέργεια για να παραχθούν και να μεταφερθούν.  

 Είναι ασφαλή για απευθείας επαφή με τρόφιμα και ιδανικά υλικά 

συσκευασίας κατεψυγμένων τροφίμων  

5.4. Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

Τα μέταλλα είναι μια από τις τέσσερεις βασικές οικογένειες συστατικών 

απορριμμάτων – οι άλλες τρεις είναι το γυαλί, τα οργανικά και το χαρτί. Στο σύνολο 

τους, τα μέταλλα καλύπτουν το 9% των οικιακών απορριμμάτων. 

Το θέμα των μετάλλων είναι τεράστιο. Εδώ συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα 

μέταλλα που συναντάμε πιο συχνά στα απορρίμματα, δηλαδή το σίδερο, το αλουμίνιο 

και τον κασσίτερο. 

Μέταλλα για πέταμα;

Τα μεταλλικά κατάλοιπα προέρχονται και από τη βιομηχανία και από τα ξεχωριστά 

νοικοκυριά. Στη Βρετάνια και στις ΗΠΑ, τα μέταλλα καλύπτουν περίπου το 9% του 

συνολικού βάρους των απορριμμάτων. Αν εξετάσουμε το μέσο σκουπιδοτενεκέ μιας 

οικογένειας θα βρούμε μεγάλη ποικιλία από κονσέρβες που περιείχαν κάθε είδους 

τρόφιμα και ποτά, από μπύρες και σούπες μέχρι φασόλια και λουκάνικα. Στη 

Βρετανία καταναλώνονται κάθε χρόνο πάνω από 11.000.000.000 κονσέρβες 

τροφίμων και κουτάκια ποτών. Σύμφωνα με τον εθνικό μέσο όρο, κάθε άτομο 

καταναλώνει μια κονσέρβα την ημέρα.  

Αυτοί οι εντυπωσιακοί αριθμοί δείχνουν τις τεράστιες ποσότητες αλουμινίου, 

χάλυβα, και κασσίτερου που διαχειρίζεται το εθνικό δίκαιο καθαριότητας. Όμως οι 

άδειες κονσέρβες δεν είναι καθόλου άχρηστες: Αντίθετα, το μέταλλο που περιέχουν 

μπορούν να ανακτηθούν  με ανακύκλωση και να χρησιμοποιηθούν σωστά για την 

παραγωγή νέων προϊόντων. 



Η ανάκτηση ορισμένων μετάλλων, όπως ο σίδηρος και ο χάλυβας ( ατσάλι), έχει 

μεγάλη σημασία για την οικονομία κάθε χώρας και συνολικά για τον πλανήτη μας. 

Με την ανακύκλωση τους ασχολείται ένας ολόκληρος κλάδος της σύγχρονης 

βιομηχανίας – ωστόσο ο καθένας μας μπορεί να συμβάλει προσωπικά. 

ΚΟΝΣΕΡΒΕΣ: Ο ΚΑΛΟΣ , ΚΑΚΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΣΧΗΜΟΣ 

Κάθε χρόνο καταναλώνονται στην Βρετανία 11.000.000.000 κονσέρβες και αυτός ο 

αριθμός διαρκώς μεγαλώνει! Σε όλες τις χώρες, οι περισσότερες κονσέρβες 

κατασκευάζονται από λευκοσίδηρο ή αλουμίνιο ή από ένα κράμα αυτών των δύο 

μετάλλων. Ο λευκοσίδηρος είναι ατσάλι υψηλής ποιότητος, καλυμμένο με λεπτά 

στρώματα καθαρού κασσίτερου, που προστατεύουν την κονσέρβα από την οξείδωση.  

5.5. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ: 

Ανακυκλώνοντας το χαρτί μπορούμε να μειώσουμε σε μεγάλο βαθμό τα στερεά 

απόβλητα που αποτεφρώνονται ή οδηγούνται στις χωματερές. Ορισμένοι 

ισχυρίζονται ότι το ανακυκλωμένο χαρτί σώζει  τα δέντρα.  

Μπορούμε όλοι όμως να συμβάλουμε στην ανακύκλωση με διάφορους τρόπους: 

 Όταν αγοράζετε χαρτί τουαλέτας  μπορείτε να αγοράζετε χαρτί που είναι 

κατασκευασμένο  από ανακυκλωμένο χαρτί. 

 Αγοράζετε ποτά που είναι συσκευασμένα  από επιστρεφόμενες φιάλες . 

 Αγοράζετε ανακυκλωμένο χαρτί αλληλογραφίας, ή ζωγραφικής και τετράδια 

από ανακυκλωμένη  πρώτη ύλη. 

 Ρωτήστε να μάθετε αν το σχολείο σας συμβάλει στην ανακύκλωση 

απορριμμάτων. 

Όταν καταναλώνεται:  

 Χρησιμοποιείται και τις δύο όψεις του χαρτιού. 



5.5.  ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΥΝΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

Εισιτήριο Λεωφορείου 2-4 βδομάδες 

Βαμβακερό Ύφασμα 1-5 μήνες 

Σχοινί Βαμβακερό 3-14 μήνες 

Μάλλινο Ύφασμα 1 έτος 

Βαμμένο Ξύλο 13 έτη 

Κονσέρβα Τενεκές 50-100 χρόνια 

Αλουμινένιο κουτί 100-200 χρόνια 

Πλαστικό Μπουκάλι Περίπου 450 έτη 

Πλαστικές Σακούλες 10-20 χρόνια 

Φλούδες Πορτοκαλιού 1 εβδομάδα 

5.7. 10 ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΘΟΥΝ 

Είτε ανακυκλώνεται είτε όχι, εμπειρικά ή από όσα έχετε ακούσει, γνωρίζετε σίγουρα 

ποια είναι τα υλικά τα οποία μπορούμε να ανακυκλώσουμε. Υπάρχουν όμως, 

αντικείμενα τα οποία αν και φαινομενικά προέρχονται από ανακυκλώσιμα υλικά 

δεν ανακυκλώνονται και πρέπει να τα τοποθετούμε στους συμβατικούς κάδους 

σκουπιδιών. Τοποθετώντας τα αντίθετα στους μπλε κάδους θα είναι χειρότερο για το 

περιβάλλον από το να μην ανακυκλωθούν καθόλου. Ας δούμε ποιά είναι τα πράγματα 

αυτά 

1) Κουτιά από πίτσα. Πρόκειται για ένα κουτί από χαρτόνι. Φαινομενικά λοιπόν 

είναι ανακυκλώσιμο. Αυτό που το καθιστά όμως μη ανακυκλώσιμο είναι πως μπορεί 

να έχει υπολείμματα τροφών καθώς και λίπη. Αντίστοιχες περιπτώσεις σε 

πλαστικά μπουκάλια ή αλουμινένια κουτιά μπορούν να απομακρυνθούν με ένα 

ξέπλυμα. Όμως κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν να συμβεί με τις συσκευασίες αυτές. 

Πετώντας ένα τέτοιο αντικείμενο εμποτισμένο με λάδι, θα προκαλέσει μια μάζα 

λάσπης στη διαδικασία της ανακύκλωσης. 



2) Βρεγμένο χαρτί. Οι ίνες του χαρτιού συρρικνώνονται όταν βρέχονται. Αυτό τις 

καθιστά λιγότερο χρήσιμες στη διαδικασία με συνέπεια να μην επιλέγονται από τα 

μηχανήματα ανακύκλωσης για συλλογή και επεξεργασία. 

3) Καπάκια από πλαστικά μπουκάλια. Τα πλαστικά καπάκια θεωρούνται λιγότερο 

πολύτιμα στην αγορά, έτσι οι περισσότεροι φορείς ανακύκλωσης δεν τα δέχονται. Για 

το λόγο αυτό συνήθως πετάμε τα πλαστικά μπουκάλια στους κάδους ανακύκλωσης 

αφού βγάλουμε το καπάκι. 

4) Κουτιά χυμών. Ελέγξτε αν το κουτί από το χυμό σας έχει υποστεί ειδική 

επεξεργασία για ανακύκλωση. Εάν όχι, πρέπει να το ρίξετε σε συμβατικό κάδο. Η 

πλαστική επικάλυψη για ένα μεγάλο μέρος του χαρτονιού τα καθιστά ακατάλληλα για 

ανακύκλωση. 

5) Πλαστικές σακούλες. Όταν οι κάδοι ανακύκλωσης δεν είναι αυτόματου 

διαχωρισμού οι εργαζόμενοι δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν τις πλαστικές σακούλες 

για να δουν τι περιέχουν. Δεν είναι καθόλου αποτελεσματικό και ταυτόχρονα είναι 

επικίνδυνο. Για το λόγο αυτό τις πετούν απλά στα σκουπίδια. 

6) Αφρολέξ. Πρόκειται για προϊόν πετρελαίου και ιδιαίτερα εύφλεκτο. Θεωρείται 

ιδιαίτερα επικίνδυνο για τα περισσότερα κέντρα ανακύκλωσης. 

7) Σιδερένιες κρεμάστρες. Τα περισσότερα κέντρα ανακύκλωσης δεν 

ανακυκλώνουν το σύρμα. Παρόλα αυτά οι ειδικοί αναφέρουν πως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά από κάποιο τοπικό καθαριστήριο ή να 

χρησιμοποιηθούν για εκμετάλλευση από κάποιο έμπορο μετάλλων. 

8) Χαρτοπετσέτες. Τα υπολείμματα που μπορεί να έχουν μετά τη χρήση τους από 

τρόφιμα ή οτιδήποτε άλλο τις καθιστούν ανώφελες για ανακύκλωση. Αντί αυτών 

προτιμήστε μαντήλια και χαρτομάντιλα. 

9) Κεραμικά. Πολλοί θα πίστευαν πως μια παλιά κούπα του καφέ μπορεί να 

ανακυκλωθεί. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει καθώς το υλικό από το οποίο κατασκευάζεται 

δεν ανακυκλώνεται εύκολα μαζί με το γυαλί. Προτιμήστε για το να τη 

χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά αν δεν τη χρειάζεστε ως βάση ή γλάστρα για κάποιο 

φυτό. 



10) Έντονα βαμμένα χαρτιά. Όταν ανακυκλώνεται το χαρτί του παρέχεται έντονη 

θερμότητα. Έτσι οτιδήποτε έχει έντονο χημικό χρώμα λειτουργεί ως καταλύτης και 

δεν παρέχει το καλύτερο αποτέλεσμα στην όλη διαδικασία. Συνεπώς πολλά 

εργοστάσια χαρτιού δεν θα έχουν την ανάλογη απόδοση από την ανακύκλωση με 

τέτοιου είδους χαρτιά. 

5.8. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ  

«Ο σύγχρονος τρόπος ζωής μας έχει μάθει-αναγκάσει να χρησιμοποιούμε για το σπίτι 

διάφορα καθαριστικά, τα οποία είναι πολλές φόρες βλαβερά και επικίνδυνα για το 

περιβάλλον αλλά και για μας. Λόγου χρόνου βιασύνης και ευκολίας θυσιάζουμε την 

υγεία μας. 

Η εύκολη και σίγουρη καθαριότητα, που υποτίθεται ότι προσφέρουν τα χημικά 

απορρυπαντικά, έχει σοβαρές συνέπειες. Τα χημικά απορρυπαντικά δηλητηριάζουν 

τους υδάτινους πόρους και σκοτώνουν ψάρια, πουλιά και ζώα. Ακόμη όμως και για 

την υγεία του χρήστη μπορεί να αποβεί επικίνδυνη η χρήση των χημικών 

απορρυπαντικών. 

 Οι έντονες μυρωδιές, για παράδειγμα, στα υγρά πιάτων, των καθαριστικών δαπέδων 

και των αποσμητικών χώρου μπορεί να περιέχουν χημικά που προκαλούν καρκίνο και 

ασθένεια του ήπατος. Οι παιδικές αλλεργίες έχουν πολλαπλασιασθεί τα τελευταία 30 

χρόνια. Αυτό σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αυξημένη χρήση οικιακών χημικών. 

Η προσπάθεια για φυσικότερο καθαρισμό του σπιτιού μας ωφελεί την υγεία της 



οικογένειάς μας, ιδιαίτερα μάλιστα των παιδιών, που η ανάπτυξή τους βλάπτεται από 

την επαφή με χημικές ουσίες. Εξοικονομούμε ακόμη χώρο και χρήματα, απλοποιούμε 

τη ζωή μας και βοηθούμε το περιβάλλον. Τα ποτάμια και τα υπόγεια νερά, καθώς και 

η άγρια ζωή ωφελούνται από τη μείωση των χημικών οικιακών αποβλήτων. Ανάμεσα 

στα οικιακά απορρυπαντικά, τα πιο τοξικά είναι τα καθαριστικά φούρνου, 

αποχετεύσεων και λεκάνης τουαλέτας. H καυστική σόδα είναι επικίνδυνη για το 

περιβάλλον και για τον χρήστη. 

Γενικό καθαριστικό για το σπίτι:

Διαλύουμε και ανακατεύουμε μισό φλιτζάνι ξίδι και 1/4 φλιτζανιού μαγειρική σόδα 

σε δύο λίτρα ζεστό νερό. Το διάλυμα διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα και 

καθαρίζει τζάμια, καθρέφτες, τις αποθέσεις ασβεστίου σε βρύσες και κεραμικά 

πλακίδια. Το ξίδι χρησιμοποιείται για απομάκρυνση λιπαρών ουσιών και μούχλας. 

Για λίπη μπορούμε ακόμη να χρησιμοποιήσουμε και χυμό λεμονιού. Χρησιμοποιούμε 

τη μαγειρική σόδα σαν σκόνη καθαρισμού, και την ενισχύουμε αν χρειαστεί 

αναμιγνύοντας με ξίδι. 

Καθαριστικό για τζάμια:

Διαλύουμε και ανακατεύουμε δύο κουταλιές ξιδιού ανά λίτρο ζεστού νερού και 

καθαρίζουμε τα τζάμια χρησιμοποιώντας τις παλιές μας εφημερίδες. Ακόμα με το ίδιο 

διάλυμα μπορούμε να καθαρίσουμε κεραμικά πλακίδια και πλαστικές επιφάνειες 

όπως το εσωτερικό του ψυγείου. 

Για το πλύσιμο των πιάτων:

Πράσινο ή άσπρο σαπούνι από λάδι ελιάς. Το τριμμένο σαπούνι ελιάς, διαλυμένο σε 

ζεστό νερό, χρησιμοποιείται για γενικό καθαρισμό, για πλύσιμο πιάτων, για 

σφουγγάρισμα δαπέδων και βέβαια για πλύσιμο ρούχων. Για επίμονους λεκέδες, 

προσθέτουμε λίγο ξίδι. 

Για τον φούρνο:

Φτιάξτε ένα μίγμα παχύρευστης κρέμας με σόδα και λίγο νερό και αλείψτε τις 

επιφάνειες του φούρνου που θέλετε να καθαρίσετε. Με ένα ψεκαστήρα, ψεκάστε με 

νερό όταν η σόδα αρχίζει να ξεραίνεται για να την διατηρήσετε υγρή. Επαναλάβετε 

αρκετές φόρες γιατί η σόδα πρέπει να είναι υγρή για να δράση. Τέλος σκουπίστε 



καλά με ένα πανί και αφαιρέσετε τη σόδα και τα υπολείμματα. Προσοχή ο φούρνος 

σας πρέπει να είναι κλειστός και κρύος. 

Για τα άλατα από το βραστήρα του νερού:

Βράζουμε μέσα μισό φλιτζάνι ξίδι σε δύο φλιτζάνια νερό. Ξεπλένουμε καλά με ζεστό 

νερό όσο ο βραστήρας είναι ακόμη ζεστός. 

Για να καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας και στις αποχετεύσεις:

Μισό φλιτζάνι μαγειρική σόδα και μισό φλιτζάνι ξίδι. Η χημική αντίδραση που 

ακολουθεί διασπά τις λιπαρές ουσίες σε σαπούνι και γλυκερίνη και καθαρίζει τις 

αποχετεύσεις. Μετά από 15 λεπτά, ρίχνουμε βραστό νερό για να ξεπλυθούν τα 

κατάλοιπα. Προσοχή μη ρίχνετε μεγάλες ποσότητες βραστού νερού γιατί οι πλαστικοί 

σωλήνες μπορεί να λιώσουν. Ακόμη, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο αν 

προηγουμένως έχετε ρίξει εμπορικά παρασκευάσματα απόφραξης, γιατί σε 

συνδυασμό με το ξίδι δημιουργούνται επικίνδυνες αναθυμιάσεις.Η μαγειρική σόδα 

ανακατεμένη με νερό διαλύει τους ρύπους και τις λαδιές στα υφάσματα και τα ρούχα. 

Ο χυμός λεμονιού αναμεμιγμένος με αλάτι είναι ιδανικός για να καθαρίσετε τη 

σκουριά και το γράσο. Το έλαιο τεϊόδεντρου διαλυμένο σε νερό είναι πολύ καλό 

αντιβακτηριδιακό για τον καθαρισμό της μούχλας στο μπάνιο. 

Για τον καθαρισμό των χαλιών:

Ο σωστός καθαρισμός των χαλιών κατά την διάρκεια της χρήσης τους γίνεται με 

ηλεκτρική σκούπα. Πριν την αποθήκευσή τους το καλοκαίρι, γυρίστε το χαλί σας 

ανάποδα και πατήστε το πριν το καθαρίσετε, όπως θα το πατούσατε και από την 

κανονική πλευρά του πέλους του. Με αυτόν τον τρόπο θα πέσει μεγάλο μέρος της 

σκόνης που έχει εισχωρήσει μέσα στη βάση του χαλιού και έτσι θα καθαριστεί 

καλύτερα. 

Για τον καθαρισμό του χαλιού σας χρησιμοποιείτε 3 μέρη χλιαρού νερού και ένα 

μέρος λευκού ξυδιού. Με μαλακή βούρτσα και λίγο διάλυμα (για να μη μείνει πολλή 

υγρασία στο χαλί σας), βουρτσίζετε το χαλί σας μόνο προς την κατεύθυνση του 

πέλους του. Στεγνώστε το χαλί σας σε σκιερό και δροσερό μέρος και όχι απευθείας 

στον ήλιο για να μην αλλοιωθούν τα χρώματα. 

Τον ίδιο τρόπο μπορείτε να χρησιμοποιείτε για να φρεσκάρετε τα χρώματα των 

χαλιών σας ανά διαστήματα, με ένα απλό πέρασμα με πανί. 



Αντί για τα τοξικά αποσμητικά χώρου:

Χρησιμοποιήστε βότανα ή αιθέρια έλαια γιατί είναι φυτικά προϊόντα καθαρίζουν 

απολυμαίνουν και αρωματίζουν κάθε γωνιά του σπιτιού και μερικά από αυτά όπως η 

μέντα η λεβάντα και η Λουΐζα είναι από τα καλύτερα εντομοαπωθητικά. 

Τα καλύτερα για καθάρισμα είναι:

Το γκρέιπφρουτ, το λεμόνι, η λεβάντα, το πορτοκάλι, το κυπαρίσσι, η λουίζα και το 

δεντρολίβανο. 

Για απολύμανση πιο κατάλληλα είναι:

Το γκρέιπφρουτ, το tea tree, το θυμάρι, το λεμόνι, η λεβάντα, ο ευκάλυπτος, το 

περγαμόντο, η λουΐζα. Για λάμψη το λεμόνι, το γκρέιπφρουτ, για γυάλισμα ο κέδρος, 

το σανταλόξυλο, το κυπαρίσσι και για εκθαμβωτικό λευκό το φασκόμηλο. 

Τα καλύτερα αποσμητικά και αρωματικά είναι:

Όλα τα εσπεριδοειδή, το τριαντάφυλλο, το γεράνι, η λεβάντα, το δεντρολίβανο, ο 

ευκάλυπτος και η μαντζουράνα. 

Μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε είτε σε εγχύματα (βράζετε τα βότανα, τα στραγγίζετε 

και χρησιμοποιείτε το νερό) είτε προσθέτοντας 4-5 σταγόνες αιθέριων ελαίων σε ένα 

λίτρο νερό. 

Για να εξολοθρεύσετε τις κατσαρίδες:

Τοποθετήστε μαγειρική σόδα μαζί με λίγη ζάχαρη σε ένα μικρό πιατάκι και βάλτε το 

στα ντουλάπια, πίσω από το ψυγείο ή όπου συχνάζουν. 

Μια άλλη μέθοδος για να διώξετε μυρμήγκια και ενοχλητικά έντομα είναι να ρίξετε 

αιθέριο έντομο λεβάντας η απλό ξύδι εκεί που συχνάζουν.»  

(http://www.ftiaxno.gr/2008/02/blog-post_3387.html)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  ΕΡΕΥΝΑ-ΠΙΤΕΣ 

Με αφορμή το θέμα της ανακύκλωσης κάναμε μια σχολική έρευνα συμμετέχοντας  

παράλληλα και σ’ ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης στο σχολείο και καταλήξαμε στα 

ακόλουθα συμπεράσματα : 





7.  ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Συνοψίζοντας πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε με τον δικό μας τρόπο για το 

καλύτερο μέλλον στον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Αυτό θα τα πετύχουμε αν 

ακολουθήσουμε τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν στην εργασία.  Η προσοχή στο 

περιβάλλον είναι χρέος μας και όλοι πρέπει να βοηθήσουμε, ώστε ο πλανήτης να 

είναι καθαρός για να μας προσφέρει απλόχερα τις  ομορφιές του. 



8.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ/ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ 

http://www.kathimerini.gr/4Dcgi/4dcgi/_w_articles_kathcommon_100007_10/09/200
5_1284490
https://picasaweb.google.com/merriwild/SunriseAndSunset?authkey=7yFaaBcr9OU#
5417308547739071570
http://www.neo.gr/website/ergasiamathiti/36.htm
http://chocorello.blogspot.com/2009/03/blog-post.htτl 
http://www.econews.gr/2011/05/05/compost-pliroforie/
http://www.ftiaxno.gr/2010/10/blog-post_12.html
http://users.uoa.gr/~nektar/science/environment/advices_to_protect_environment.htm
http://www.ftiaxno.gr/2008/02/blog-post_3387.htm
http://52dim-irakl.ira.sch.gr/perivallontika.files/VOTANA.files/katharisma.html
http://greenwaystructure.wordpress.com/2009/06/05/5%CE%B7-
%CE%B9%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%AF%CE%BF%CF%85-
%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%C
E%B1-%CE%B7%CE%BC%CE%AD%CF%81%CE%B1-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%C
E%BF%CE%BD/
http://www.anakyklosi.com.gr/site.php?&file=pages.xml&catid=34
http://www.sheblogs.eu/2008/11/09/go-green/
http://www.alfavita.gr/ekpaideytikoylikoB.php


