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ΕΙΝΑΙ
ΠΡΑΓΜΑΤΙ
ΑΠΛΟ…
ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ!
ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ ΑΓΑΠΗΣ
Ν’ αγαπάς την ευθύνη. Να λες: Εγώ, εγώ μονάχος μου
έχω χρέος να σώσω τη Γη. Αν δε σωθεί, εγώ φταίω.
Νίκος Καζαντζάκης

Είναι πράγματι απλό... πολύ απλό!
Τίποτε στη φύση δεν είναι μόνο του.

Το κάθε τι έχει σχέση με κάθε άλλο: δίπλα, γύρω, κοντά ή μακριά.
Άμεσα ή έμμεσα, υπάρχει αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση των πάντων,
“ορατών τε και αοράτων”.
Έτσι, λοιπόν, είναι αναγκαία η σφαιρική προσέγγιση
στην έννοια της ύπαρξης.
Το κύτταρο, ο ζωντανός οργανισμός, η κοινωνία, ο άνθρωπος, εγώ...

Στην εποχή της αμφισβήτησης των αξιών και του εγωκεντρισμού, στην
εποχή που μόνο το υλικό «μετράει», ξεπροβάλλει μια φωτεινή ακτίδα
ελπίδας και ανθρωπιάς, ο εθελοντισμός.

Το σύμπαν, ο πλανήτης, η περιοχή, ο τόπος μου, το σπίτι μου...

Βασισμένος στην προσωπική ανάγκη του κάθε ανθρώπου για
προσφορά, ο εθελοντισμός προσφέρει απλόχερα, για να καλύψει με
αγάπη και ανιδιοτέλεια τις ανάγκες οποιουδήποτε κοινωνικού συνόλου.

Σε μια ολοκληρωμένη αντίληψη της ύπαρξης, όλα τα
πράγματα είναι αλληλένδετα:

Ο Εθελοντής δεν αισθάνεται ποτέ θύμα. Γιατί είναι αυτός που έχει
επιλέξει να δραστηριοποιηθεί, να φανεί χρήσιμος, να ανήκει στην
κοινωνία. Η ανταμοιβή του είναι το αίσθημα της πληρότητας που τον
διακατέχει και η εξέλιξή του ως προσωπικότητα.
Ο Εθελοντισμός είναι μια μορφή αγάπης: όσο τη δίνεις, τόσο
πιο πλούσιος γίνεσαι. Είναι το αγαθό που, αντί να τελειώνει,
πολλαπλασιάζεται, όσο το σκορπάμε γύρω μας.
Ο Εθελοντισμός είναι μια ανώτερη μορφή επαγγελματισμού και ο
Εθελοντής δρα με βάση τους κανόνες που ο ίδιος βάζει, προκειμένου
να συμβάλλει αποτελεσματικά με τη συμμετοχή του.
Ο Εθελοντής είναι συνεπής και συνεργάσιμος.
Είναι ευγενικός με όλους, πρόθυμος και χαρούμενος.
Έχει θάρρος και ψυχραιμία σε δύσκολες στιγμές.

Η αιωνιότητα, η περίοδος, η στιγμή... το σήμερα...

Όλα υπάρχουν, ζουν, δρουν, αντιδρούν, ατομικά και ομαδικά μέσα
σε κάποιο σύνολο, σε ένα οικοσύστημα.
Χωρίς αέρα, νερό, τροφή, χώρο, ενέργεια, αυτό το οικοσύστημα
δεν έχει μέλλον, είναι χωρίς βιωσιμότητα. Είναι δηλαδή
καταδικασμένο στον αφανισμό.
Όπως στο σύμπαν υπάρχει τάξη μέσα από μια ισορροπία
δυνάμεων, έτσι και στη ζωντανή φύση υπάρχει μια ισορροπία
καταστάσεων που εξασφαλίζει, μέσα από τη βιοποικιλότητα,
τη διατήρηση και ομαλή εξέλιξη των διαφόρων ειδών.
Αυτή, λοιπόν, η αντίληψη της πολυδιάστατης δομής και
αμφίδρομης σχέσης όλων των στοιχείων που αποτελούν
τον κόσμο μας, είναι απαραίτητη, για να κατανοήσουμε τη
σημασία της δικής μας θέσης στον πλανήτη και της ευθύνης
του καθένα από εμάς για το σήμερα και το αύριο που
ξημερώνει…

Αναπτύσσει δεξιότητες, για να είναι αποδοτικότερος.
Δεν είναι ανταγωνιστικός και δε θεωρεί ότι μια δουλειά είναι καλύτερη
από την άλλη.
Δεν περιμένει αντάλλαγμα για ό,τι κάνει.
Έχει αυτοπειθαρχία και τη στιγμή που είναι έτοιμος να καταρρεύσει
από κούραση συνεχίζει, γιατί έχει πλούσια αποθέματα ψυχής.
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Στατιστικά
Στοιχεία
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ
ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΟΥ
ΜΑΣ «ΞΥΠΝΟΥΝ»
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• Οι πόλεις και τα κτίρια καταναλώνουν το 75% της παγκόσμιας ενέργειας και παράγουν
το 80% των αερίων που ευθύνονται για την αύξηση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
• 80% από τα δάση στον κόσμο έχουν καταστραφεί από ανθρώπινες δραστηριότητες.
• Το χαρτί αποτελεί περίπου το 20% του συνολικού όγκου των σκουπιδιών. Από αυτό,
περισσότερο από το 90% είναι χαρτί συσκευασίας, για το οποίο κόβονται κάθε χρόνο
5.300.000 δέντρα.
• Στη χώρα μας πετάμε ετησίως, σύμφωνα με το BBC, 1 δισεκατομμύριο πλαστικά
μπουκάλια νερού και 1 δισεκατομμύριο μπουκάλια αναψυκτικών.
• 1.2 τρισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες καταναλώνονται παγκόσμια ετησίως. Η
κατασκευή μίας πλαστικής σακούλας διαρκεί περίπου 1 δευτερόλεπτο, η χρήση της 12
λεπτά και ο χρόνος αποδόμησής της πάνω από 10 έως 400 χρόνια!
• 100 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού ρυπαίνουν τις θάλασσες του πλανήτη και
αποτελούν το 90% της θαλάσσιας ρύπανσης.
• Σε παγκόσμιο επίπεδο, υπολογίζεται ότι περισσότερο από 1.000.000 θαλασσοπούλια
και 100.000 θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από απορρίμματα
σε θάλασσες και ακτές.
• 1 λίτρο λαδιού μολύνει σχεδόν 1.000.000 λίτρα νερού, ποσότητα ικανή να καλύψει τις
ανάγκες ενός ατόμου σε νερό για 14 χρόνια.
• Στην Ελλάδα παράγονται ετησίως 3.000.000 τόνοι οικιακών απορριμμάτων. Να γιατί η
υπόθεση «ανακύκλωση» πρέπει να μπει πιο δυναμικά στη ζωή μας και να γίνει

Ο κύκλος του νερού
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καθημερινό βίωμα και συνήθεια όλων μας!
• Αν όλοι οι κάτοικοι της Ελλάδας ανακυκλώναμε τα αλουμινένια κουτάκια που
αγοράζουμε, οι ελληνικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειώνονταν κατά
250.000 τόνους ετησίως.

ΠΗΓΕΣ:

www.environmentalgraffiti.com , www.imerisia.gr , www.eepf.gr,
www.cleanupgreece.org.gr , www.greenpeace.gr

ΕΝΤΥΠΑ:
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«Ενημέρωση του κοινού για τη διαχείριση απορριμμάτων σε θάλασσες και ακτές της
Μεσογείου», έντυπο των: Ελλάδα Καθαρή, Helmepa, United Nation Environment Programme, Med Pol και Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον
Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη.
«Φύση χωρίς σκουπίδια» Δίκτυο Π.Ε. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης.
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• Η υπεράντληση υδάτων, ιδιαίτερα για τη γεωργία, με αποτέλεσμα
την υφαλάτωση υδροφόρων στρωμάτων, που δεν απέχουν πολύ
από τη θάλασσα.

ΝΕΡΟ
Η ΖΩΗ ΜΑΣ!

• Η κακή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων, κυρίως στον τομέα

της γεωργίας.

«Ζωτικότερον γης, ύδωρ»

• Τα βιομηχανικά απόβλητα, που διοχετεύονται σε επιφανειακά
νερά, όπως ρυάκια, ποτάμια, λίμνες, αλλά και πηγάδια, χωρίς
προηγούμενη επεξεργασία.

Αριστοτέλης

• Η άσκοπη σπατάλη όλων μας.

Μπορούμε να φανταστούμε έναν κόσμο χωρίς νερό;
Πηγή κάθε ζωής, το νερό είναι από τα πολυτιμότερα αγαθά που μας παρέχει η Φύση. Είναι
σημαντικός παράγοντας για την υγιεινή μας διαβίωση, τη γεωργία, τη βιομηχανία, την ενέργεια.
Όμως απειλείται από τον ίδιο τον άνθρωπο και αυτή τη στιγμή αποτελεί αγαθό εν ανεπαρκεία
σε πολλές περιοχές του κόσμου. Επιπλέον, συνεχώς, υποβαθμίζεται η
ποιότητά του.
Για τον άνθρωπο το νερό είναι ανάγκη, χαρά, επιβίωση, υγεία, κόπος να το
αποκτήσει, κίνδυνος και ευχαρίστηση.

Τι ξέρουμε για το Νερό;
Το 75% περίπου της επιφάνειας του πλανήτη μας καλύπτεται από θάλασσες
και ωκεανούς με μέσο βάθος 3.700 μέτρα. Αυτή η ποσότητα αποτελεί το 97%
του συνολικού νερού της Γης, ενώ μόνο το 3% είναι γλυκό νερό. Αλλά από
αυτό, περίπου τα δύο τρία (2/3) είναι σε στερεή κατάσταση (παγετώνες), που
μειώνεται συνεχώς, και το ένα τρίτο (1/3) διαθέσιμο στον άνθρωπο. Δηλαδή,
μόνο το 1% του συνολικού νερού της Γης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:
τη βροχή, το χιόνι, τα ποτάμια και τα ρυάκια, τις λίμνες, τις πηγές, τα υπόγεια
ποτάμια, τα φυσικά πηγάδια (Σημείωση: Στο 1% περιλαμβάνεται όλο το
νερό του κύκλου σε νέφη, ατμόσφαιρα και υδρομετέωρα που αποτελούν
το μεγαλύτερο μέρος του 1%).
Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το νερό σε πολλούς τομείς της ζωής του: στο
σπίτι, σε ποσοστό 7% περίπου για μαγείρεμα, καθαριότητα και ως πόσιμο, τη
γεωργία (για άρδευση καλλιεργειών) και την κτηνοτροφία περίπου 73%, και
τη βιομηχανία το 20% περίπου, στην αλυσίδα παραγωγής. Στη χώρα μας η
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, επίσης, χρειάζεται νερό, αλλά το νερό αυτό
ανακυκλώνεται μέσα από άλλες χρήσεις. Έτσι, οι λίμνες των φραγμάτων των
υδροηλεκτρικών έργων χρησιμοποιούνται για ψάρεμα, κολύμπι, ιστιοπλοΐα,
κωπηλασία, αλλά και για άρδευση καλλιεργειών σε περιπτώσεις ανομβρίας.
Σε άλλες χώρες, όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από πυρηνικούς αντιδραστήρες, το νερό
χρησιμοποιείται για τη ψύξη τους, προκαλώντας θερμική ρύπανση στα ποτάμια ή τις λίμνες όπου
διοχετεύεται.
Το νερό δεν είναι πολύτιμο στον άνθρωπο μόνο για τις εξωτερικές του χρήσεις. Ενδεικτικά,
το σώμα ενός ανθρώπου 60 κιλών περιέχει 45 λίτρα νερού. Η περιεκτικότητα σε νερό των
κυττάρων του ανθρώπου κυμαίνεται μεταξύ 70 και 90%. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να
επιβιώσει χωρίς αυτό.
Το νερό μέσω του αίματος μεταφέρει σε όλα τα όργανα του σώματος τα απαραίτητα
συστατικά για την επιβίωση και ανάπτυξή του. Αντίστροφα, απομακρύνει από τον
οργανισμό τις τοξίνες και τις άχρηστες ουσίες.

Νερό, σε σέβομαι
Το νερό είναι το χρυσάφι του 21ου αιώνα.
Στη χώρα μας γνωρίσαμε τα τρία προηγούμενα χρόνια μια κλιματική περίοδο με
περιορισμένες βροχοπτώσεις. Και όμως…
χρησιμοποιήσαμε τα αποθέματα νερού αλόγιστα. Ο χαρακτηρισμός στον τομέα των
υδάτινων πόρων στη χώρα μας θα μπορούσε να είναι: επάρκεια, αλλά σπατάλη. Νερό
υπάρχει στην ελληνική φύση. Όμως η νοοτροπία σπατάλης και κακής διαχείρισης είναι
ικανή να την οδηγήσει σε μια αποξηραμένη έκταση χωρίς ούτε ένα «πράσινο» φύλλο.
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Πολλοί είναι οι παράγοντες που υποβαθμίζουν την ποιότητα και μειώνουν την
ποσότητα του νερού:
• Η ρύπανση από βιομηχανίες, λιπάσματα, απορρυπαντικά, μπαταρίες, χρώματα και
διαλύτες (νέφτι, white spirit).

• Οι διαρροές στα δίκτυα ύδρευσης.
• Η ελάττωση των δασικών εκτάσεων, λόγω πυρκαγιών και αποψίλωσης.
• Η μείωση των βροχοπτώσεων, που είναι αποτέλεσμα της ανευθυνότητάς μας απέναντι στη Φύση και τους νόμους της.
• Οι παράνομες γεωτρήσεις, που δυστυχώς είναι πάρα πολλές, εκεί όπου υπάρχουν εξοχικά σπίτια.
• Η πτωχή συνεργασία αρμοδίων υπηρεσιών και η έλλειψη εθνικών βάσεων αναφοράς για δεδομένα βροχής, χιονιού,
ποταμιών, δρόμων και λιμνών.
Σε διεθνές επίπεδο, ειδικές μελέτες προβλέπουν ότι έως το 2025 το ένα τρίτο (1/3) του πληθυσμού της
Γης θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα λειψυδρίας. Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, η Κρήτη προβλέπεται να
αντιμετωπίσει προβλήματα σύντομα, αντίστοιχα με της Κύπρου.

Νερό, σε αγαπώ, σε προστατεύω
Ας σκεφθούμε: Χρειάζεται αλήθεια να χρησιμοποιούμε τόσο νερό; Το χρησιμοποιούμε όπου και όσο
πραγματικά χρειάζεται;
ΕΓΩ τι μπορώ να κάνω για να περιορίσω την απειλή της έλλειψης του νερού; Το πρόβλημα είναι σοβαρό!
Έμμεσες δράσεις
• Ως ενεργός πολίτης, έχω δικαίωμα και υποχρέωση να δράσω.
• Τώρα ξέρω τα προβλήματα. Συζητώ για αυτά στην οικογένειά μου, τη δουλειά μου, το σχολείο, τους φίλους μου.
• Ο περιορισμός της κατανάλωσης προϊόντων που χρειάζονται λίπανση, θα περιορίσει και την παραγωγή τους.
Λιγότερα λιπάσματα, λιγότερη ρύπανση των νερών.
• Γραπτές διαμαρτυρίες στον Τύπο και τα Μ.Μ.Ε. για τη σπατάλη του νερού στο γεωργικό και οικιακό τομέα,
μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα.
Άμεσες δράσεις
• Ελέγχω τις βρύσες, τους διακόπτες νερού και την κανονική λειτουργία των συσκευών νερού στο σπίτι (καζανάκι,
τουαλέτα, πλυντήριο).
• Φροντίζω να μην αφήνω τη βρύση ανοιχτή, όταν βουρτσίζω τα δόντια μου.
• Φροντίζω να μην αφήνω το ντους να τρέχει, όσο σαπουνίζω το σώμα μου.
• Αντικαθιστώ το τηλέφωνο του ντους με άλλο χαμηλής ροής, που δεν επηρεάζει τη μίξη ζεστού-κρύου, ούτε
την ένταση του νερού.
• Χρησιμοποιώ το πλυντήριο ρούχων ή πιάτων μόνο όταν έχει γεμίσει πλήρως.
• Αν πλύνω τα πιάτα με το χέρι, τα ξεβγάζω γρήγορα και με χαμηλή ροή της βρύσης.
• Πλένω τα φρούτα, τα χόρτα και τα λαχανικά σε μια λεκάνη, και όχι κάτω από συνεχώς ανοιχτή βρύση, ενώ
χρησιμοποιώ το ίδιο νερό για να ποτίσω τα φυτά μου.
• Φροντίζω να πλένω το αυτοκίνητό μου όχι με το λάστιχο, αλλά με κουβά και σφουγγάρι.
• Καθαρίζω τις αυλές και τα πλατύσκαλα με τη σκούπα και όχι με το λάστιχο.
Το πολύτιμο και πανίσχυρο ΝΕΡΟ μπορεί να κάνει ευτυχισμένους εμάς και τις γενιές που έρχονται. Αρκεί να
το βοηθήσουμε στην πράξη.
					

6

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης www. mio-ecsde.org
Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος www.hydro.ntua.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων www.minenv.gr
Ε.ΥΔ.Α.Π. www.eydap.gr
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European Water Resources Association www.ewra.net
Food & Agricultural Organization of the Unites Nations www.fao.org
U.N. Environmental Protection Agency www.epa.gov
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ΔΑΣΟΣ
Η ΑΝΑΠΝΟΗ ΜΑΣ!
& Βιοποικιλότητα

«Το τι κάνουμε στα δάση της Γης δεν είναι παρά μια αντανάκλαση του τι κάνουμε στον εαυτό μας
και ο ένας στον άλλο»
Μαχάτμα Γκάντι

Τι ξέρουμε για τα Δάση;
Τα δάση κάλυπταν κάποτε τη μισή έκταση της Γης. Σήμερα περιορίζονται στο ένα τρίτο
της. Στην Ελλάδα το 25,4% της συνολικής έκτασης της χώρας αποτελείται από δάση, που
στην πλειοψηφία τους είναι φυσικά και χαρακτηρίζονται από υψηλή βιοποικιλότητα. Η
ποικιλία των ελληνικών δασών είναι μοναδική και δύσκολα απαντάται σε άλλες χώρες

σημαντικότερους ανανεώσιμους πόρους του Πλανήτη μας.
Το δασικό οικοσύστημα προσφέρει πολλαπλά οφέλη στους κατοίκους του, αλλά και τους επισκέπτες του,
αφού αποτελεί κατάλληλο προορισμό για περιβαλλοντική εκπαίδευση, τουρισμό, κατασκήνωση, πεζοπορία,
αθλητισμό, ξεκούραση και ψυχαγωγία. Η ποικιλία στην αισθητική του τοπίου και η ομορφιά του δάσους,
ηρεμούν την ψυχή και το πνεύμα του κάθε επισκέπτη, που χαλαρώνει και ξεφεύγει από τα προβλήματα της
καθημερινότητας.

Δάσος, σε σέβομαι
ανάλογης γεωγραφικής έκτασης.
Το δάσος μάς προσφέρει καταρχήν το οξυγόνο, απαραίτητο στοιχείο για την ύπαρξή
μας στη Γη. Καθαρίζει τον αέρα από το διοξείδιο του άνθρακα, ρύπους και αέρια
σωματίδια και μας αφήνει το καθαρό οξυγόνο. Ταυτόχρονα, μας προστατεύει από
τις διαφορές θερμοκρασίας ανάμεσα στη μέρα και τη νύχτα, από την έκθεσή μας σε
υψηλές θερμοκρασίες και την υπεριώδη ακτινοβολία. Αυτό γίνεται, γιατί το ίδιο το δάσος
δημιουργεί μέσα του το δικό του μικροκλίμα, στο οποίο η θερμοκρασία, η υγρασία, το
φως και ο άνεμος συνδέονται, άμεσα, με τα είδη της βλάστησης και την πυκνότητά της. Γι’
αυτό, οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται μέσα στο δάσος και κοντά σε αυτό διαφέρουν
σημαντικά από αυτές που επικρατούν έξω και μακριά του.
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ο.Η.Ε. (U.N.E.P., Πρόγραμμα Περιβάλλοντος), περίπου 13 εκατομμύρια
στρέμματα εξαφανίζονται κάθε χρόνο παγκοσμίως, δηλαδή μια έκταση όση και η Ελλάδα.
Τα δάση κινδυνεύουν από:
• Τις πυρκαγιές που προκαλούνται από τον άνθρωπο είτε από εμπρησμό είτε από αμέλεια, που είναι και το
συνηθέστερο.
• Τη λαθροθηρία, δηλαδή το παράνομο και αλόγιστο κυνήγι ζώων.
• Τον κατακερματισμό από την αλλαγή χρήσης τους (διάνοιξη οδών, τουριστικές εγκαταστάσεις κ.τ.λ.).
• Τη ρίψη απορριμμάτων, που όχι μόνο υποβαθμίζουν και ρυπαίνουν το δάσος, αλλά αποτελούν και κίνδυνο

Το δάσος συγκρατεί το έδαφος με το ριζικό σύστημα των φυτών του, δεν επιτρέπει τις
διαβρώσεις και εμποδίζει τις κατολισθήσεις. Η αποψίλωση του δάσους οδηγεί σε πλύσιμο
του εδάφους, διάβρωση και τελικά πλημμύρες, αφού το νερό της βροχής ή των ρεμάτων
δεν μπορεί να συγκρατηθεί και ρέει με μεγάλη δύναμη.

• Την παράνομη υλοτομία.

Ως προς την οικολογική προσφορά του δάσους, όλα τα ζώα, έντομα, πουλιά και μύκητες
που συμβιώνουν με τα φυτά, αποτελούν τη βιοποικιλότητα μιας περιοχής και συμβάλλουν
στη σταθερότητα του οικοσυστήματος και, διαδοχικά, στη σταθερότητα όλου του πλανήτη.

Σύμφωνα με τον Ο.Η.Ε., η αποψίλωση των δασών οδηγεί στα ακόλουθα οδυνηρά αποτελέσματα:

Ο ρόλος, όμως, του δάσους, δεν είναι μόνο οικολογικός και περιβαλλοντικός, αλλά αφορά
και στην οικονομική χρήση του, την κοινωνική προσφορά του και τις δραστηριότητες
αναψυχής που αναπτύσσονται εντός του. Τα δάση είναι από τα πιο απαραίτητα στοιχεία
του Περιβάλλοντος για την υγεία και επιβίωσή μας, και αποτελούν έναν από τους

πυρκαγιάς.
• Την παράνομη δόμηση.
Κλιματικές αλλαγές: Τα δέντρα αποθηκεύουν άνθρακα απορροφώντας διοξείδιο του άνθρακα μέσω
της φωτοσύνθεσης και τον κρατούν στα κλαδικά μέρη και τις ρίζες τους. Όταν τα δέντρα καίγονται ή
κόβονται και σαπίζουν, τότε ο αποθηκευμένος άνθρακας απελευθερώνεται και διαχέεται στο Περιβάλλον. Η
αποψίλωση τροπικών δασών συμβάλλει κατά 20% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα διεθνώς. Σύμφωνα
με τους επιστήμονες, η επιβράδυνση της καταστροφής των δασών είναι ένας τρόπος για να καταπολεμηθούν
οι κλιματικές αλλαγές.
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και είναι ένα φυσικό φαινόμενο -ορισμένα είδη που υπήρχαν στην πρωτοεμφάνιση της ζωής δεν υφίστανται
πια-, το ανησυχητικό είναι ο ρυθμός με τον οποίο εξαφανίζονται τα είδη στην εποχή μας. Περίπου 844 είδη
ζώων και φυτών έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία 500 χρόνια. Πρόκειται για το μαζικότερο αφανισμό ειδών,
μετά την εξαφάνιση των δεινοσαύρων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Η.Ε..
Σήμερα, είναι γνωστό πως οι ρυθμοί εξαφάνισης των ειδών του πλανήτη είναι 100 έως 1.000 φορές ταχύτεροι
από τους φυσιολογικούς ρυθμούς εξαφάνισης (σ.σ. ο «φυσιολογικός ρυθμός» είναι ένα είδος για κάθε
ένα εκατομμύριο είδη ετησίως), όπως αποδεικνύεται από τη μελέτη της εξέλιξης της ζωής μέσα από τα
απολιθώματα.
Κατολισθήσεις και πλημμύρες: Η αποψίλωση
παλαιών δασών αυξάνει τις πιθανότητες
κατολισθήσεων, επειδή η διάβρωση του εδάφους
επιταχύνεται, καθώς δεν υπάρχουν πια οι
ρίζες των δέντρων, που δένουν το χώμα με το
υπέδαφος. Επιπλέον, τα δέντρα, με τις φυλλωσιές,
δημιουργούν ένα είδος θόλου με τον οποίο
συγκρατούν και διασκορπίζουν τη βροχή σε
μεγάλες εκτάσεις, ενώ η βλάστηση απορροφά τη
βροχή. Έτσι, ο κίνδυνος για πλημμύρες αυξάνεται
εκεί που έχει εξαφανιστεί το δάσος.
Μείωση των θρεπτικών ουσιών του εδάφους: Η ελάττωση των δασών και η διάβρωση του εδάφους από τον
άνεμο και το νερό, έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των θρεπτικών στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτό, όπως
ο φώσφορος και το άζωτο. Έτσι, το έδαφος γίνεται λιγότερο γόνιμο και λιγότερο ικανό να ανταπεξέλθει στις
σύγχρονες ανάγκες της καλλιέργειας.
Παραγωγή οξυγόνου: Η μείωση της παραγωγής του οξυγόνου δημιουργεί εφιαλτικά σενάρια για το μέλλον της
ανθρωπότητας, αν σκεφτούμε ότι το δάσος του Αμαζονίου συνεισφέρει το 20% του οξυγόνου παγκοσμίως.

Ένας εκτιμώμενος αριθμός 34.000 φυτικών και 5.200 ζωικών ειδών αντιμετωπίζουν την απειλή της
εξαφάνισης. Ένα στα οκτώ είδη πουλιών, το ένα τέταρτο όλων των θηλαστικών και το ένα τρίτο όλων των
αμφιβίων, είναι απειλούμενα. Κάθε ώρα εξαφανίζονται τρία είδη. Κάθε χρόνο εξαφανίζονται από 18.000 έως
55.000 είδη.
Εν τω μεταξύ, σε έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Παγκόσμια
Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (I.U.C.N.), διαπιστώνεται ότι ένα στα έξι θηλαστικά στην Ευρώπη
απειλούνται με εξαφάνιση, ενώ για το ένα τέταρτο των θηλαστικών καταγράφεται μείωση του πληθυσμού τους.

Η βιοποικιλότητα κινδυνεύει από:
• τον κατακερματισμό και την υποβάθμιση των βιότοπων
• την κλιματική αλλαγή
• τη ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος
• την υπεραλίευση και τη λαθροθηρία
• το παράνομο εμπόριο ζώων και πουλιών και
• την εισαγωγή μη ιθαγενών ειδών

Βιοποικιλότητα: Περίπου τα δύο τρίτα των ζώων και των φυτών ζουν στα δάση. Η αποψίλωση των δασών βάζει
σε μεγάλο κίνδυνο την επιβίωσή τους, αν όχι την ύπαρξή τους.

Προστατεύω τη βιοποικιλότητα

Δάσος, σε αγαπώ, σε προστατεύω

Μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορώ να συμβάλω στον αγώνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας
είναι:

Μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορώ να συμβάλω στην προστασία των δασών:
• Σέβομαι τις υποδομές του δάσους (δασικά μονοπάτια, ενημερωτικές πινακίδες).
• Φροντίζω να μην πετάω σκουπίδια σε δάση, όταν περνάω μέσα από αυτά.
• Προσέχω να μην πετάω αναμμένα τσιγάρα κοντά ή μέσα σε δασική έκταση.
• Δεν πετάω αποτσίγαρα στο δάσος, γιατί είναι σοβαρή μορφή ρύπανσης.
• Γνωρίζω ότι δεν πρέπει να καίω ξερά χόρτα ή σκουπίδια κοντά ή μέσα σε δασική έκταση, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου).
• Νοιάζομαι για τη βλάστηση, δεν εκριζώνω και δεν αφαιρώ από το δάσος λουλούδια, δενδρύλλια, φυτά και βολβούς.
• Προσπαθώ να μην προκαλώ οχλήσεις, όπως δυνατή μουσική, motocross κ.τ.λ.. Τα ζώα ταράζονται, η ισορροπία
ανατρέπεται.
• Σε περίπτωση που αντιληφθώ πυρκαγιά στο δάσος, ενημερώνω αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία (199).
• Συμμετέχω σε εθελοντικές δράσεις για τα δάση (δεντροφυτεύσεις, πυροφύλαξη κ.τ.λ.).
• Όταν αντιληφθώ παράνομη δραστηριότητα μέσα στο δάσος, κάνω έγγραφη - επώνυμη καταγγελία στον
αρμόδιο φορέα (Δασαρχείο, Αστυνομία).

ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Τι γνωρίζουμε για τη βιοποικιλότητα
Ως βιοποικιλότητα δεν εννοούμε μόνο το σύνολο των ειδών των ζωντανών οργανισμών που υπάρχουν
σε ένα οικοσύστημα, αλλά το πλήρες εύρος της φυσικής ποικιλότητας εντός και μεταξύ των ζωντανών
οργανισμών, καθώς και τα οικολογικά και περιβαλλοντικά συγκροτήματα στα οποία εμφανίζονται. Η έννοια της
βιοποικιλότητας καλύπτει πολλαπλά επίπεδα οργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των γονιδίων, των ειδών, των
κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων.

10

Η σημασία της βιοποικιλότητας σε κάθε οικοσύστημα είναι τεράστια, διότι από αυτήν εξαρτώνται οι
διεργασίες που στηρίζουν τη ζωή. Δεν είναι σωστό να θεωρούμε σπουδαιότερα κάποια είδη από
κάποια άλλα, γιατί όλα αποτελούν κρίκους ενός συστήματος, όπου αλληλοεξαρτώνται.

Σέβομαι τη Βιοποικιλότητα
Από τα πιο εμφανή αποτελέσματα της απώλειας της βιοποικιλότητας είναι η εξαφάνιση των ειδών, που αν

• Μαθαίνω περισσότερα. Συζητώ με επιστήμονες. Επισκέπτομαι μουσεία, βοτανικούς κήπους, πάρκα,
ζωολογικούς κήπους και ενυδρεία. Διαβάζω βιβλία και περιοδικά για περιβαλλοντικά θέματα. Έρχομαι σε
επαφή με περιβαλλοντικές οργανώσεις, πανεπιστήμια κ.ά.. Όσο περισσότερα μαθαίνω για τη βιοποικιλότητα,
τόσο περισσότερα μπορώ να κάνω για να βοηθήσω και να την προστατεύσω.
• Γίνομαι μέλος και υποστηρικτής περιβαλλοντικών οργανώσεων, που αγωνίζονται για την προστασία
της βιοποικιλότητας.
• Αγοράζω τα φιλικά προς το Περιβάλλον προϊόντα, όπως ανακυκλωμένο χαρτί. Προτιμώ τα προϊόντα
στα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, στην παραγωγή τους, τοξικές χημικές ουσίες. Αγοράζω εγχώρια
τρόφιμα βιολογικής καλλιέργειας. Δεν αγοράζω εξωτικά κατοικίδια ζώα, που έχουν αιχμαλωτιστεί και
πωλούνται παράνομα.
• Δε χρησιμοποιώ φυτοφάρμακα, χημικά λιπάσματα και άλλες χημικές ουσίες στον κήπο μου. Φυτεύω
ενδημικά είδη φυτών στον κήπο ή το περιβόλι μου.
• Αν είμαι καπνιστής, οφείλω να γνωρίζω ότι η χημική σύνθεση του φίλτρου είναι ένας ακόμα λόγος
διαταραχής των οικοσυστημάτων.
• Διαδίδω τη γνώση. Μεταφέρω και σε άλλους αυτά που έμαθα!
ΠΗΓΕΣ: «Φύση χωρίς σκουπίδια» Δίκτυο Π.Ε. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης www.eepf.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ελληνική Δασολογική Εταιρεία www.forestry.gr
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία www.ornithologiki.gr
Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών www.fri.gr
Περιβαλλοντικό Κέντρο Αρκτούρου www.arcturos.gr
Περιβαλλοντική Οργάνωση για την Άγρια Ζωή και τη Φύση www.callisto.gr
Ύλη www.forest.gr
European Forest Institute www.efi.int
Greenpeace www.greenpeace.gr
World Conservation Union www.iucn.org
World Wide Fund for Nature www.wwf.gr
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr
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ΘΑΛΑΣΣΑ
ΠΗΓΗ ΠΛΟΥΤΟΥ!
Θάλασσα

«Τη θάλασσα, τη θάλασσα, ποιός θα μπορέσει να την εξαντλήσει;»

Θάλασσα, σε σέβομαι

Γιώργος Σεφέρης

Λόγω της ραγδαίας αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού και της βιομηχανικής ανάπτυξης τον τελευταίο
αιώνα, η κατανάλωση και η αποκομιδή χημικών ουσιών και απορριμμάτων συνεχίζει να αυξάνει. Το θαλάσσιο
περιβάλλον είναι συχνά ο τελευταίος αποδέκτης αυτών των ουσιών, ένα μεγάλο ποσοστό των οποίων είναι
τοξικά και δυνητικά καρκινογόνα. Οι ουσίες αυτές, μέσω της τροφικής αλυσίδας, επιστρέφουν στον
άνθρωπο και βάζουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία!

Οι ωκεανοί αποτελούν το μεγαλύτερο οικοσύστημα του πλανήτη μας, φιλοξενώντας μεγάλο
αριθμό και εκπληκτική ποικιλία ζωικών και φυτικών οργανισμών. Μέσα από τη θάλασσα, άλλωστε,
γεννήθηκε και εξελίχθηκε η ζωή στη Γη πριν από 3,8 δισεκατομμύρια χρόνια.
Η θάλασσα πάντα υπήρξε κίνητρο για περιπέτεια, ανακαλύψεις, εξερευνήσεις, ενώ η φαντασία του
ανθρώπου έπλασε μύθους για να συλλάβει την απεραντοσύνη της.

Οι χερσαίες δραστηριότητες είναι υπεύθυνες για το 90% της ρύπανσης των θαλασσών και τη
βιοσυσσώρευση βλαβερών ουσιών, ενώ το υπόλοιπο 10% οφείλεται σε ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Οι πρώτοι μεγάλοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν μέσα από τις θαλάσσιες οδούς.

Τα πλοία αποτελούν το φιλικότερο προς το Περιβάλλον μέσο μεταφοράς. Παρόλα αυτά, δεν παύουν να
ρυπαίνουν τη θάλασσα με πετρέλαιο και άλλα απόβλητα. Το μεγαλύτερο ποσοστό αποβλήτων που
ρυπαίνει τη θάλασσα, οφείλεται σε μεμονωμένα ατυχήματα. Επίσης, τα πλοία μεταφέρουν και εισάγουν
με τις καρίνες και τα έρματα ξενικά είδη, που μπορούν να αφανίσουν τα τοπικά είδη, και να οδηγήσουν σε
σημαντική μείωση της βιοποικιλότητας και διατάραξη της ισορροπίας.

ΦΩΤΟ: Ν. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ

Τι ξέρουμε για τη θάλασσα;
Ο πλανήτης μας καλύπτεται κατά τα τρία τέταρτα (3/4) από ωκεανούς και θάλασσες. Το
νερό αυτό είναι ένας ολόκληρος κόσμος και ένα απέραντο εργοστάσιο. Οι θαλάσσιοι
φυτικοί οργανισμοί παράγουν το 70% του οξυγόνου που υπάρχει στην ατμόσφαιρα, ενώ
από το θαλάσσιο υπέδαφος αντλούνται σημαντικές ποσότητες πετρελαίου και φυσικού
αερίου, οι οποίες
αντιπροσωπεύουν το
25% της παγκόσμιας
παραγωγής. Ακόμα,
το θαλάσσιο
περιβάλλον και οι
θαλάσσιοι οργανισμοί
αποτελούν
ένα σημαντικό
οπλοστάσιο
παρασκευής
φαρμάκων για την
ανθρώπινη υγεία.

Η διαρκής υπεραλίευση έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση της ποσότητας, αλλά και την υποβάθμιση
της ποιότητας των ψαριών και άλλων θαλάσσιων ειδών στις περισσότερες θάλασσες του κόσμου. Αυτή η
αλόγιστη αλίευση και η χρησιμοποίηση τράτας και άλλων “τυφλών” μεθόδων ψαρέματος, καταστρέφουν
τους βιότοπους του βυθού και τη θαλάσσια χλωρίδα και αυξάνουν το ποσοστό ορισμένων ειδών που, κατά
λάθος, πιάνονται στα δίχτυα, (όπως φώκιες, θαλάσσιες χελώνες, δελφίνια και άλλα μη-ηθελημένης αλίευσης
συνοδευτικά αλιεύματα), και ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση (κητώδη, καρχαρίες κ.τ.λ.). Επίσης, η χρήση
δυναμίτιδας στο ψάρεμα είναι τρομερά καταστρεπτική για το θαλάσσιο οικοσύστημα.
Συχνά, οι παραθεριστές επιβαρύνουν τις ακτές με σκουπίδια και ρύπους. Η εκτενής τουριστική
δραστηριότητα κοντά στις ακτές μπορεί να προκαλέσει σοβαρή διατάραξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος,
ενώ η αλόγιστη χρήση ταχύπλοων σκαφών και jet ski προκαλεί ηχορρύπανση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη
μείωση των παρθένων χώρων κατοικίας της θαλάσσιας πανίδας, όπως οι φώκιες, τα δελφίνια, οι χελώνες
και τα θαλάσσια πουλιά.

Έχει εκτιμηθεί ότι
περίπου το 70%
του παγκόσμιου
πληθυσμού κατοικεί
σε απόσταση
μικρότερη των 60
χιλιομέτρων από
παράκτιες περιοχές,
και το ποσοστό
αυτό συνεχίζει να
αυξάνεται. Πολλές από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα,
με το θαλάσσιο περιβάλλον. Η θάλασσα, λοιπόν, παίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του
οικοσυστήματος, την ανθρώπινη υγεία και τον πολιτισμό.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν θαλάσσιες οδούς για τη μετακίνηση, το εμπόριο και τον
πόλεμο από τα αρχαία χρόνια. Σήμερα, το 80% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται
καθημερινά, μέσω των ωκεανών, με πλοία.
Οι θάλασσες και οι ακτές είναι τόπος ψυχαγωγίας και ξεκούρασης για εκατομμύρια
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, και βάση για τον τουρισμό, που σε πολλές χώρες, όπως
η Ελλάδα, αποτελεί σημαντικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης. Τα θαλάσσια σπορ
(ιστιοπλοΐα, καταδύσεις κ.τ.λ.) αυξάνουν διαρκώς τη δημοτικότητά τους.
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ΦΩΤΟ: Ν. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ

Η θάλασσα είναι πηγή τροφής από τα προϊστορικά χρόνια. Τα δύο τρίτα (2/3) του
παγκόσμιου πληθυσμού λαμβάνουν σχεδόν το 40% των πρωτεϊνών τους από τροφές που
προέρχονται από τη θάλασσα. Διακόσια εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ασχολούνται
με την αλιεία και τη βιομηχανία αλιευμάτων.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Θάλασσα, σε προστατεύω.
Η θάλασσα κινδυνεύει!

ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Πώς μπορώ να βοηθήσω, ώστε να μην κινδυνεύει η θάλασσα και τα πλάσματα που ζουν σ’ αυτή;
• Δημιουργώ λιγότερα σκουπίδια, ανακυκλώνω και μειώνω την ενέργεια στην καθημερινή μου ζωή, μειώνοντας
έτσι τις επιπτώσεις που προκαλούν οι δραστηριότητές μου στην ποιότητα των επιφανειακών νερών και
έχουν ως αποδέκτη το θαλάσσιο περιβάλλον.
• Αλιεύω και επιλέγω προϊόντα αλιευμένα ορθολογικά, αποφεύγοντας την κατανάλωση γόνων ψαριού και
ειδών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
• Απολαμβάνω τη θάλασσα το καλοκαίρι και φροντίζω να ρίχνω τα σκουπίδια στους ειδικούς κάδους.
• Δεν πετάω αποτσίγαρα στη θάλασσα. Μέσα σε μία ώρα από την επαφή τους με το νερό, οι χημικές ουσίες
που διαθέτουν διαχέονται στο υδάτινο περιβάλλον.
• Δεν αφήνω αποτσίγαρα στις ακτές. Τα τοξικά που περιέχονται στο φίλτρο, μπορούν να αποβούν μοιραία
για ένα μικρό οργανισμό.
• Είναι πολύτιμη η συμβολή μου, όταν διαθέσω λίγο από το χρόνο μου να μαζέψω διάφορα αντικείμενα,
κυρίως πλαστικά μπουκάλια και σακούλες, που ρυπαίνουν την ακτή όπου κολυμπώ, και στη συνέχεια τα
πετάξω στους κάδους απορριμμάτων.
• Όταν είμαι στην ακτή, αν βρω μικρούς κατοίκους της θάλασσας, όπως καβουράκια, αχινούς, πεταλίδες,
τα μελετώ χωρίς να τα σκοτώνω και τα αφήνω στο σημείο που τα βρήκα. Δεν τα παίρνω μαζί μου, δεν τα
χρειάζομαι!
• Στηρίζω τις πρωτοβουλίες ανακύκλωσης και συμμετέχω σε εκστρατείες καθαρισμού ακτών και βυθών.
• Ακολουθώ τον κώδικα σωστής συμπεριφοράς για τα πλοία, και έτσι δεν πετάω τίποτα στη θάλασσα.
• Καταγράφω έκτακτα περιστατικά ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών και ενημερώνω αμέσως τις
αρμόδιες αρχές.
• Υποστηρίζω τον οικοτουρισμό, ελαχιστοποιώντας έτσι τις αρνητικές συνέπειες του συμβατικού τουρισμού,
ιδιαίτερα στο θαλάσσιο Περιβάλλον.
• Συμμετέχω ενεργά σε περιβαλλοντικές οργανώσεις και δίνω το παράδειγμα για το σεβασμό και τη
φροντίδα του Περιβάλλοντος.
ΠΗΓΗ: Ελλάδα Καθαρή www.cleanupgreece.org.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
«Γαλάζιες Σημαίες» Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης www.eepf.gr
Δίκτυο Μεσόγειος SOS www.medsos.gr
Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών www.hcmr.gr
«Πέλαγος» Ινστιτούτο Κητολογικών Ερευνών www.pelagosinstitute.gr
Ποιότητα Νερών Κολύμβησης iason.minenv.gr
Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας «Αρχέλων» www.archelon.gr
«Ενημέρωση του κοινού για τη διαχείριση απορριμμάτων σε θάλασσες και ακτές της Μεσογείου», έντυπο
των: Ελλάδα Καθαρή, Helmepa, United Nation Environment Programme, Med Pol και Μεσογειακό Γραφείο
Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Cousteau Society www.cousteau.org
Intergovernmental Oceanographic Commission ioc.unesco.org
International Maritime Organization www.imo.org
“Mom” Εταιρεία για τη Μελέτη και την Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας www.mom.gr
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Revive www.revive.gr
World Ocean Observatory www.thew2o.net
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής www.yen.gr

«Μία είναι η απόδειξη του “μπορώ”, το “κάνω”»
Marie Eschnbach
Η ενέργεια είναι κάτι που δεν μπορούμε να αγγίξουμε, να δούμε, να μυρίσουμε ή να ακούσουμε. Είναι όμως
ένα ουσιαστικό μέρος της καθημερινής ζωής μας. Τίποτα δε θα γινόταν χωρίς ενέργεια. Εξαρτόμαστε από τις
εκατοντάδες των διαφορετικών τρόπων με τους οποίους γίνεται αισθητή.

Τι ξέρουμε για την Ενέργεια;
Με την εξέλιξη του πολιτισμού μας, η συνολική κατανάλωση ενέργειας στον πλανήτη μας,
«που όλοι θέλουμε να τον προστατέψουμε», αυξάνεται συνεχώς, όπως αυξάνεται και
η υπερεκμετάλλευση των συμβατικών πηγών ενέργειας, με μελλοντικό αποτέλεσμα την
αναπόφευκτη εξάντλησή τους. Οι διάφορες μορφές ενέργειας παράγονται σε μεγάλο
ποσοστό από ορυκτά καύσιμα, όπως ο λιγνίτης, ο ανθρακίτης, η τύρφη, το πετρέλαιο, το
φυσικό αέριο κ.τ.λ., που είναι πρώτες ύλες από μη ανανεώσιμες πηγές. Η διαδικασία
σχηματισμού τους είναι πολύ αργή και απαιτούνται εκατομμύρια χρόνια για την ανανέωσή
τους.
Οι επιπτώσεις που δημιουργούνται στην οικονομία και το Περιβάλλον από την
υπερεκμετάλλευση των μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μπορούν να μειωθούν, αφενός
με τη σωστή εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και, αφετέρου, με
εκμετάλλευση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική),
οι οποίες έχουν το βασικό πλεονέκτημα να ανανεώνονται από τη φύση και να μην
προκαλούν ρύπανση, σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές.
Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) είναι η λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του
πλανήτη μας. Αυτές είναι:
1. Ηλιακή Ενέργεια. Ένας ανεξάντλητος εγχώριος ενεργειακός πόρος που παρέχει
ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Την
αξιοποιούμε:
• Παράγοντας ηλιακό ηλεκτρισμό μέσω των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Χρησιμοποιώντας ηλιοθερμικά συστήματα για θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό.
2. Αιολική ενέργεια. Η ανεξάντλητη και πιο φτηνή από όλες τις υπάρχουσες ήπιες
μορφές ενέργειας. Την αξιοποιούμε χρησιμοποιώντας ανεμογεννήτριες, οι οποίες κατά
τα 20 χρόνια λειτουργίας τους, μπορούν να παράξουν 80πλάσια ποσότητα ενέργειας
από αυτή που απαιτείται για την κατασκευή, τη λειτουργία και την απόσυρσή τους, όταν
κριθούν ανενεργές.
3. Υδροηλεκτρική ενέργεια. Ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, η οποία αξιοποιείται κυρίως
με την κατασκευή φραγμάτων και τη δημιουργία υδάτινων ταμιευτήρων μεγάλων ποταμών.
4. Γεωθερμική ενέργεια. Ήπια ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή, που προέρχεται από
το εσωτερικό της Γης και σχετίζεται με τις ειδικότερες γεωλογικές συνθήκες της κάθε
περιοχής. Βρίσκει πολλές εφαρμογές στη γεωργική βιομηχανία, τη θέρμανση χώρων και
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
5. Βιομάζα. Αυτή η μορφή ενέργειας μένει ανεκμετάλλευτη, καθώς σύμφωνα με
πρόσφατες εκτιμήσεις μόνο το 1/7 της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας καλύπτεται
από τη βιομάζα.
Προσφέρεται, ιδιαίτερα, για την κάλυψη αναγκών θερμότητας σε γεωργικές εφαρμογές,
όπου και διατίθεται ως πρώτη ύλη, ή και για τη θέρμανση πόλεων, με παράλληλη παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
Τονίζουμε την αναγκαιότητα για στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(Α.Π.Ε.), οι οποίες δεν εκπέμπουν αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου, δεν εξαντλούνται ποτέ και δεν έχουν κόστος καυσίμου.

Σέβομαι την Ενέργεια
Αν βάλουμε τέλος στην αλόγιστη κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας, επιβραδύνουμε
το ρυθμό εξάντλησης των ενεργειακών αποθεμάτων και δε δημιουργούμε ανάγκες για τη
λειτουργία νέων ρυπογόνων μονάδων παραγωγής της.
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• Προτιμώ τα οικονομικά προγράμματα.
• Φροντίζω ώστε να λειτουργούν γεμάτα και όχι μισοάδεια.
Γενικά, προτιμούμε την αγορά και χρήση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών με την ένδειξη «Α», που
σημαίνει μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση.
Ο φωτισμός είναι μια παγίδα στην κατανάλωση του ηλεκτρισμού.
ΦΩΤΟ: Ν. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ

• Δεν αφήνω άσκοπα τα φώτα ενός δωματίου αναμμένα.

Με την ορθολογική κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος επιτυγχάνουμε:
• Την αύξηση του χρόνου διάθεσης των ορυκτών καυσίμων.

• Στα βοηθητικά δωμάτια (χωλ, διαδρόμους), τοποθετώ λάμπες με λίγα βατ.
• Προτιμώ λάμπες φθορισμού, γιατί αποδίδουν περισσότερο και είναι εξαιρετικά οικονομικές.
Μια λάμπα φθορισμού καταναλώνει 25% λιγότερο ρεύμα, διαρκεί 8 φορές περισσότερο και προσφέρει
επίσης 8 φορές καλύτερο φωτιστικό αποτέλεσμα από μια κοινή λάμπα.
Οι θερμαντικές και ψυκτικές συσκευές είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές, ιδιαίτερα σε περιόδους του
χρόνου με ακραίες θερμοκρασίες.
• Επιλέγω θερμοσυσσωρευτές που έχουν ισχύ όχι μεγαλύτερη απ’ ό,τι μας χρειάζεται.
• Τα καλοριφέρ μένουν ακάλυπτα, για να διαχέεται ο θερμός αέρας.
• Αν τα σώματα ρυθμιστούν σε μια μέση θερμοκρασία, επιτυγχάνεται μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και
χρήματος, ενώ ο χώρος θερμαίνεται ομοιόμορφα.

• Την απαλλαγή μας από τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.

• Προτιμώ τη χρήση ανεμιστήρων οροφής, από την κλιματιστική συσκευή. Αν έχουμε κλιματιστικό, το
ρυθμίζω στους 26-28ºC το καλοκαίρι και τους 18-20ºC το χειμώνα, και κλείνω πόρτες και παράθυρα όταν
λειτουργεί.

• Οικονομικό όφελος. Η επιλογή να σβήνουμε τις ηλεκτρικές συσκευές αντί να τις αφήνουμε σε κατάσταση
αναμονής, αφήνει κέρδος στην χώρα μας 45 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο!

• Επιλέγω τη σύνδεση με φυσικό αέριο, εφόσον υπάρχει δίκτυο στην περιοχή μου, αντικαθιστώντας τον
καυστήρα πετρελαίου.

Αν κάθε πολίτης εφάρμοζε μερικά απλά μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, θα μειώναμε τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα κατά 4 εκατομμύρια τόνους κάθε χρόνο! Όσο δηλαδή εκπέμπει ένας μεγάλος
σταθμός της Δ.Ε.Η.!!!

Οι μικρές ηλεκτρικές συσκευές δεν είναι αθώες.

• Τη μείωση σε μεγάλο βαθμό κάθε μορφής ρύπανσης στη χώρα μας.

Πώς συμβάλλω στην εξοικονόμηση ενέργειας;

Στην Ελλάδα το 1.5% της ηλεκτρικής ενέργειας καταναλώνεται από ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται
σε κατάσταση αναμονής. Η ενέργεια αυτή αντιστοιχεί σε 60.000 τόνους διοξειδίου του άνθρακα ετησίως!
Επομένως:

Μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να περιορίσουμε την κατανάλωση ενέργειας, στο χώρο του
σπιτιού μας, της εργασίας, τις μετακινήσεις μας:

Δεν αφήνω συσκευές, όπως τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή, βίντεο, φορτιστές κ.ά.
σε κατάσταση αναμονής.

Ο Θερμοσίφωνας καταναλώνει ενέργεια από 4-18 KWh.

Κάτι που συνήθως δε σκεπτόμαστε, είναι η θερμομόνωση της οροφής, των τοίχων και των δαπέδων του
σπιτιού μας.

• Φροντίζω να μην τον αφήνω συνεχώς αναμμένο.
• Ρυθμίζω το θερμοστάτη στους 60ºC το χειμώνα και τους 40 -50ºC το καλοκαίρι.
• Φροντίζω να μην αφήνω το ζεστό νερό να τρέχει άσκοπα.
• Η χώρα μας είναι μια από τις πιο ηλιόλουστες χώρες του κόσμου, έχοντας 300 περίπου μέρες ηλιοφάνειας
το χρόνο. Η τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα βοηθά δραστικά στον περιορισμό της κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος.
Η ηλεκτρική κουζίνα είναι ίσως ο πιο κρυφός καταναλωτής ενέργειας. Για το λόγο αυτό:
• Φροντίζω η διάμετρος του σκεύους να ταιριάζει με αυτήν της εστίας.
• Εκμεταλλεύομαι τη θερμότητα της εστίας, κλείνοντας το μάτι δέκα λεπτά πριν τελειώσει το ψήσιμο του φαγητού.
• Γεμίζω την κατσαρόλα με όσο νερό χρειάζομαι, εξοικονομώντας έτσι νερό και ενέργεια, και την έχω πάντα
σκεπασμένη.
• Αποφεύγω να ανοιγοκλείνω το φούρνο, για να μην έχω απώλεια θερμότητας.
Και το ψυγείο, όμως, με τη συνεχή λειτουργία του, είναι μια συσκευή που πρέπει να προσέξουμε.
• Η τοποθέτησή του πρέπει να είναι μακριά από εστίες θερμότητας.
• Ρυθμίζω την ψύξη ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου.
• Κάνω τακτικά απόψυξη.
• Αποφεύγω να αφήνω την πόρτα του ψυγείου ανοικτή για ώρα.
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• Βγάζω το ψυγείο από την πρίζα, όταν λείπω για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Αγοράζω φρέσκα προϊόντα από τις τοπικές αγορές και αποφέυγω τα εισαγόμενα και
κατεψυγμένα, που για να φθάσουν στον καταναλωτή, έχει γίνει σπατάλη ενέργειας.
Τα πλυντήρια ρούχων ή πιάτων είναι από τους πιο λαίμαργους καταναλωτές.

• Στα παλιά σπίτια, ενισχύω τη θερμομόνωση, δαπάνη που θα αποσβεστεί πολύ γρήγορα από την οικονομία
που θα πετύχω σε ενέργεια.
• Συγκρατώ τη θερμότητα, τοποθετώντας ειδικές μονωτικές ταινίες σε πόρτες και παράθυρα, και κλείνω τις κουρτίνες
• Στη χώρα μας βγάζουμε τα χαλιά το καλοκαίρι. Όμως, σε περιπτώσεις όπου ένα διαμέρισμα βρίσκεται επάνω
από την πυλωτή του κτιρίου, τα χαλιά το καλοκαίρι δρουν ως μονωτικά και βοηθούν στη δροσιά του χώρου!
Μην ξεχνάμε επίσης:
• Εξοικονομούμε ενέργεια, όταν μετακινούμαστε με μέσα φιλικά προς το Περιβάλλον (βλ. ενότητα
Μετακινήσεις – Μεταφορές).
• Ο περιορισμός της κατανάλωσης του κρέατος στη διατροφή μας, μειώνει το ενεργειακό μας αποτύπωμα
στον πλανήτη.
Χρειάζεται στην καθημερινότητά μας μια μικρή αλλαγή του τρόπου που σκεπτόμαστε. Ας δοκιμάσουμε!
ΠΗΓΗ: Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας Κ.Α.Π.Ε.
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΔΕΗ Α.Ε. www.dei.gr
Δημόσια Επιχείρηση Αερίου www.depa.gr
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού www.ellinikietairia.gr
Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτροπαραγωγών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας www.hellasres.gr
Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης www.iene.gr
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας www.rae.gr
American Wind Energy Association awea.org
European Commission for Energy ec.europa.eu/energy
European Renewable Energies Federation www.eref-europe.org
Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.gr
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ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΑΙ ΦΙΛΙΚΑ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ακριβής ώρα για να φτάσεις στον προορισμό σου.
Μετακινήσεις - Μεταφορές

Δεν μπορεί να υπάρξει σύγχρονη πολιτική για το Περιβάλλον και τις κλιματικές αλλαγές, χωρίς μια
αντίστοιχη στρατηγική στις μετακινήσεις και τις μεταφορές.
Η αύξηση του όγκου των μεταφορών οδηγεί στην αύξηση των πιέσεων στο Περιβάλλον, κυρίως σε
ό,τι αφορά στις κλιματικές αλλαγές, με την αύξηση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας και στην επιλογή του Ι.Χ., αφού πλέον
οι υβριδικές τεχνολογίες είναι φιλικότερες προς το Περιβάλλον και έχουν
αντίστοιχες επιδόσεις με τα συμβατικά βενζινοκίνητα αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με το Διακυβερνητικό Όργανο για τις Κλιματικές Αλλαγές (Intergovernmental Panel of
Climate Change-I.P.C.C.), οι μεταφορές είναι υπεύθυνες για το 23% των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου, ενώ το 74% από τις εκπομπές αυτές προέρχεται μόνο από τον οδικό τομέα. Όμως,
οι μεταφορές προκαλούν και ένα ακόμα σοβαρό πρόβλημα, αφού η συνεχής ανάπτυξη των
υποδομών των οδικών δικτύων προκαλεί κατακερματισμό των οικοσυστημάτων και απώλεια της
βιοποικιλότητας.

Ας υιοθετήσουμε μια πιο οικολογική οδήγηση, που σοφά εντάχθηκε
από την Πολιτεία στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος οδήγησης, αφού
συμβάλλει αφενός στην επίτευξη των στόχων του Κιότο και τη μείωση των
αερίων εκπομπών από τις μεταφορές, αφετέρου στο σημαντικότατο για τη
χώρα μας τομέα των τροχαίων ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα, στα αστικά κέντρα ο
όγκος της κυκλοφορίας έχει αυξηθεί
σημαντικά και οι όποιες προσπάθειες
της πολιτείας δεν επαρκούν, αφού
το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης των αστικών κέντρων
εντείνεται. Η οικονομική μεγέθυνση
συνδέεται γραμμικά με την αύξηση
των μεταφορών και οι τεχνολογικές
βελτιώσεις σε «καθαρότερους»
κινητήρες και καύσιμα αποτελούν,
βέβαια, θετική προσπάθεια, αλλά δεν
επιλύουν το πρόβλημα.

προστασία του Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα, για το λεκανοπέδιο της
Αθήνας πρέπει να αναγνωρίσουμε
ότι οι βελτιώσεις που έγιναν για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε
υποδομές σταθερής τροχιάς (Τραμ,
Μετρό, Ηλεκτρικός, Προαστιακός)
συμπληρώνονται και με έναν από τους
πιο σύγχρονους και μεγαλύτερους
στόλους λεωφορείων αστικών
συγκοινωνιών στην Ευρώπη, με τις
αυστηρότερες προδιαγραφές για την

Οι πολίτες, που μετακινούνται στην Αθήνα, δε δικαιολογούνται για τη συνεχή και
καθημερινή χρήση Ι.Χ., αφού με αυτόν τον τρόπο επιδεικνύουν μια «ανάρμοστη»
περιβαλλοντική συμπεριφορά. Όπου έχουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς πρέπει να τα
χρησιμοποιούμε, και ο ενημερωμένος πολίτης πρέπει να συμβάλει με την προσωπική
του συμπεριφορά στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου,
αλλά και η πολιτεία να σχεδιάζει την ανάπτυξη των υποδομών έχοντας πάντα
ως γνώμονα τη διαλειτουργικότητά τους και τη μικρότερη επίπτωση στα
οικοσυστήματα. Υπάρχουν όμως και άλλα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, όπως
η ανάδειξη του σιδηροδρόμου ως κύριου μέσου μεταφοράς μεταξύ αστικών κέντρων, και
βέβαια η δημιουργία «ασφαλών» ποδηλατόδρομων μέσα στα αστικά κέντρα.

Εγώ, ο πολίτης, τι μπορώ να κάνω;
Τα τελευταία χρόνια, η αναφορά στη χρήση των μέσων συγκοινωνίας από τον πολίτη έχει
αποτελέσει κεντρικό στόχο επικοινωνιακών δράσεων στον τομέα των μεταφορών. Με δεδομένο
το πρόβλημα της έλλειψης χώρων στάθμευσης στα αστικά κέντρα αλλά και του χαμηλού, σχετικά,
κόστους που έχουν στη χώρα μας οι εν λόγω υπηρεσίες, η χρήση των μέσων συγκοινωνίας
προσφέρει μάλλον άνεση, παρά ταλαιπωρία.
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Ας αλλάξουμε τις συνήθειές μας με μεγαλύτερη χρήση των μέσων
συγκοινωνίας. Ας επιλέξουμε το περπάτημα ή το ποδήλατο για τις μικρές
αποστάσεις, και ας μοιραστούμε το αυτοκίνητο με κάποιο φίλο μας, όταν
πηγαίνουμε στην ίδια κατεύθυνση.

Ειδικότερα, τα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Τραμ, Ηλεκτρικός, Προαστιακός και Μετρό) είναι
φιλικά προς το Περιβάλλον, από τη στιγμή που λειτουργούν αποκλειστικά με ηλεκτρικό ρεύμα,
σε αντίθεση με τα ρυπογόνα αυτοκίνητα, ενώ έχουν το πλεονέκτημα ότι η πορεία τους δεν
παρεμποδίζεται από άλλους παράγοντες, κάτι που σημαίνει πως εύκολα μπορεί να υπολογιστεί η

Οικολογική οδήγηση; Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
• 10-15% λιγότερη κατανάλωση καυσίμου και εκπομπών ρύπων.
• 10-25% λιγότερα ατυχήματα και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
• Σημαντική μείωση της ηχορύπανσης.
• Μείωση κόστους για καύσιμα, συντήρηση οχήματος και ασφάλιση.
• Αύξηση της άνεσης μεταφοράς για τον οδηγό και τους επιβάτες.
• Ίσος χρόνος ταξιδιού σε σύγκριση µε το συνήθη τρόπο οδήγησης.

Πώς μπορώ να συμβάλω;
• Οδηγώ, γενικά, στις χαμηλές στροφές του κινητήρα.
• Προβλέπω την απαιτούμενη επιτάχυνση ή επιβράδυνση, ανάλογα µε τις

συνθήκες κυκλοφορίας.
• Δεν επιταχύνω γρήγορα το αυτοκίνητό μου.
• Κάνω γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων προς τις υψηλές σχέσεις και καθυστερώ τις αλλαγές προς τις μικρές σχέσεις
μετάδοσης.
• Αποφεύγω κάθε άσκοπη επιβράδυνση, φρενάρισμα ή αλλαγή ταχύτητας.
• Χρησιμοποιώ τον κλιματισμό του αυτοκινήτου μου με σύνεση.
• Ακολουθώ πιστά το χιλιομετρικό χρονοδιάγραμμα επισκέψεων στο συνεργείο για καλή συντήρηση του
αυτοκινήτου μου.
• Φυλάσσω μέσα στο αυτοκίνητό μου οτιδήποτε άχρηστο και περιττό έχω, μέχρι να βρω κάδο του δήμου για να το
απορρίψω.

Το «κόλπο» με τα λάστιχα
Ελέγχω τακτικά τα λάστιχα του αυτοκινήτου μου. Μια μικρή απόκλιση από το κανονικό φούσκωμα μπορεί να
μου κοστίσει πολλά. Αν τα λάστιχα του οχήματός μου δεν είναι φουσκωμένα στη σωστή πίεση που προβλέπει ο
κατασκευαστής, τότε καταναλώνω 1,2-3,7% περισσότερο καύσιμο (ανάλογα με την ταχύτητα). Το σωστό φούσκωμα
θα μου εξοικονομήσει κατά μέσο όρο 25 λίτρα καυσίμου το χρόνο!
ΠΗΓΕΣ: «Φύση χωρίς σκουπίδια» Δίκτυο Π.Ε. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης www.eepf.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) www.heliev.gr
Επιβάτης www.epivatis.gr
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Ελλάδας www.oasa.gr
Global Alliance for EcoMobility www.ecomobility.org
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών www.yme.gr
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H ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΣΤΕΙΟ

Κλιµατικές αλλαγές

«Άπας ο βίος των ανθρώπων φύσει και νόμοις διοικείται»
( Όλη η ζωή των ανθρώπων ρυθμίζεται από τη φύση και τους νόμους)
Αριστοτέλης

Τι ξέρουμε για το Κλίμα;
Καθώς έχουμε μπει στη νέα χιλιετία, σύμφωνα με τις διαπιστώσεις της πλειονότητας της διεθνούς
επιστημονικής κοινότητας, ο κόσμος μας γίνεται πιο θερμός, και σε αυτό δε συμβάλλουν μόνο
οι φυσικές διαδικασίες που επιδρούν στο κλιματικό σύστημα της Γης, αλλά και η ανθρώπινη
δραστηριότητα.
Η ιστορία του κλίματος της Γης μας βεβαιώνει ότι ζούμε συνεχώς σε μια κλιματική αλλαγή, η οποία
όμως στις μέρες μας, ή καλύτερα από την έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης, επηρεάζεται από
ένα νέο εξωγενή παράγοντα, τον άνθρωπο.
Η παρέμβαση του ανθρώπου είχε ως αποτέλεσμα ανησυχητικές επιπτώσεις, όπως:
• Τη δημιουργία της τρύπας του όζοντος.
• Την αύξηση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας και των υδάτων.
• Την αύξηση φαινομένων όξινης βροχής.
• Την αύξηση του αριθμού των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
• Την αύξηση φαινομένων ευτροφισμού και της ερυθράς παλίρροιας.
• Τις μεγαλουπόλεις με νέφος.
• Την καταστροφή οικοσυστημάτων και βιοποικιλότητας.
• Την αύξηση του ρυθμού λιωσίματος των πάγων σε Αρκτική και Ανταρκτική τους καλοκαιρινούς
μήνες.
• Την άνοδο της στάθμης των υδάτων των ωκεανών.
Σύμφωνα με στοιχεία των τελευταίων 150 χρόνων, φαίνεται να έχει σημειωθεί απότομη αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη. Σε πρόσφατες παρατηρήσεις και μελέτες παλαιοκλιματολογικών
δεδομένων, σχετικά με τις τάσεις της θερμοκρασίας παρατηρούμε ότι:
• Στις δεκαετίες του 1980 και του 1990 καταγράφηκαν τα 10 θερμότερα έτη του 20ού αιώνα, και ως
εκ τούτου αναδείχθηκαν ως οι θερμότερες δεκαετίες του 20ού αιώνα.
• Ο 20ός αιώνας ήταν συνολικά ο θερμότερος των τελευταίων 600 χρόνων.
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ανθρώπου στο Περιβάλλον;
Η στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια τεκμηριωμένη προσέγγιση για τη μείωση των εκλύσεων
του διοξειδίου του άνθρακα, με ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης των θεωρούμενων μη ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο κ.τ.λ.), και αποτελούν, μαζί με αρκετές άλλες πρακτικές, τις μόνες
λύσεις. Ενημερωθείτε και ψάξτε να τις βρείτε και να τις εφαρμόσετε στο σπίτι και τη δουλειά σας.
Το ζητούμενο είναι η συμμετοχή της Κοινωνίας Πολιτών στη μείωση της ανθρωπογενούς παρέμβασης στο
κλιματικό σύστημα, με αίσθημα ευθύνης και τολμηρές αποφάσεις.
Θέλω η ζωή μου να είναι καλύτερη;
Ενημερώνομαι, αλλάζω συνήθειες, επαναπροσδιορίζω τις επιθυμίες μου!
Βλέπε:
• Νερό σε σέβομαι, σελ.: 6
• Δάσος σε αγαπώ, σε προστατεύω, σελ.: 10
• Θάλασσα σε προστατεύω, σελ.: 14
• Πώς συμβάλλω στην εξοικονόμηση ενέργειας; σελ.: 16
• Οικολογική οδήγηση, σελ.: 19
• Μειώνω, επαναχρησιμοποιώ, ανακυκλώνω, σελ.: 21
• Υποστηρίζω τα βιοκλιματικά κτίρια, σελ.: 27
• Εγώ, ως πολίτης, πώς μπορώ να προφυλάξω την υγεία μου; σελ.: 30
• Ο συνειδητοποιημένος πολίτης ως καταναλωτής και ως παραγωγός σελ.: 33
«Σε μία Δημοκρατία είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες είναι ενημερωμένοι, ότι οι άνθρωποι
κατέχουν μία γνώση πάνω στην οποία βασίζονται οι ηγέτες για να πάρουν τις αποφάσεις τους.
Εξάλλου, σε μία Δημοκρατία οι ηγέτες κάνουν πάντα στο τέλος αυτό που θέλουν οι πολίτες.»
Ρατζέντρα Πατσόρι, Πρόεδρος της Διακυβερνητικής Επιτροπής του Ο.Η.Ε. για την Κλιματική Αλλαγή (Intergovernmental Panel of Climate Change). Το I.P.C.C. τιμήθηκε μαζί με τον τ. Αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αλ Γκόρ με
το Νομπελ Ειρήνης του 2007.

ΠΗΓΗ: ΟΙΚΟ της Καθημερινής, Μάρτιος 2009
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος www.eea.europa.eu/el

Ένα από τα πιο γνωστά αποτελέσματα της
ανθρώπινης παρέμβασης στο κλίμα της Γης,
είναι η αύξηση του ρυθμού του φαινόμενου
του θερμοκηπίου.

Διακυβερνητικό Πάνελ για τις Κλιματικές Αλλαγές www.ipcc.ch

Η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου, και
ειδικότερα του διοξειδίου του άνθρακα και
του μεθανίου, προκαλούν την υπερθέρμανση
του πλανήτη. Η υπερθέρμανση που
παρατηρούμε, αποτελεί ουσιαστικά αύξηση
της διαθέσιμης ενέργειας στην ατμόσφαιρα
και το κλιματικό σύστημα γενικότερα, που
διαταράσσει το ενεργειακό ισοζύγιο. Αυτή
προκαλεί αλλαγές στα χαρακτηριστικά του
καθημερινού καιρού και συνεπώς, στο κλίμα.

Το κλίμα είναι στο χέρι σου climate.wwf.gr

Πώς θα μειωθούν οι παρεμβάσεις
του βιομηχανικού και καταναλωτικού

Οργανισμός Προστασίας Περιβάλλοντος Η.Π.Α. www.epa.gov
Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός www.wmo.int

Al Gore www.algore.com
Alliance for Climate Protection www.climateprotect.org
Friends of Earth www.foe.co.uk
Stop Climate Change www.stopclimatechange.gr
The Climate Project www.theclimateproject.org
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων www.minenv.gr
Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.gr
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• Δεν πετάω αποτσίγαρα στο δρόμο, σε πάρκα ή σε παραλίες. Η προστασία και η βελτίωση του αστικού

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ,

περιβάλλοντος απαιτεί συλλογική προσπάθεια.
• Γνωρίζω ότι τα αποτσίγαρα είναι απορρίμματα. Το φίλτρο δεν είναι βιοδιασπώμενο. Για την ακρίβεια, περιέχει

ΕΝΑΣ ΜΠΕΛΑΣ!

πλαστικό και χρειάζονται πολλά χρόνια για να διαλυθεί.
• Αναζητώ ειδικό χώρο για τη συγκέντρωση υλικών με τοξικές ουσίες (μπαταρίες, καταλύτες αυτοκινήτων κ.τ.λ.).
• Συμμετέχω σε εκστρατείες καθαριότητας και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μου.
• Μεταφέρω το μήνυμα και τις γνώσεις μου στην οικογένειά μου και το κοινωνικό μου περιβάλλον.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων αποτελεί ένα από
τα μεγάλα εθνικά θέματα προς επίλυση, και συνδέεται άμεσα με κοινωνικές,
οικονομικές και περιβαλλοντικές πτυχές.
Η ενημέρωση του πολίτη, αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης, είναι το
κλειδί για την υιοθέτηση της ανακύκλωσης, τόσο σε επίπεδο διοίκησης,
όσο και προσωπικής ενεργοποίησής του. Μόνον όταν ενσωματώσουμε την
ανακύκλωση στην καθημερινή μας ζωή, καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια για
την προώθηση και τη γενίκευσή της, θα προστατεύσουμε το Περιβάλλον και
τις επόμενες γενιές.
Ο κάθε πολίτης αποτελεί την ουσιαστική δύναμη που μπορεί να πετύχει
αυτή την αναγκαία νέα στάση ζωής.

Μειώνω, Ξαναχρησιμοποιώ, Ανακυκλώνω
Μειώνω
• Αντιστέκομαι στην υπερκατανάλωση και επιλέγω να αγοράζω προϊόντα που βρίσκονται σε αρμονία με το

Περιβάλλον και δεν είναι ζημιογόνα.
• Μαθαίνω ότι σήμερα η ετήσια κατανάλωση χαρτιού στην Ελλάδα ξεπερνά τους 200.000.000 τόνους. Η

παραγωγή ενός τόνου ανακυκλωμένου χαρτιού από παλιό, χρησιμοποιημένο χαρτί: εξοικονομεί 17 δένδρα, το 50%
της ενέργειας και της κατανάλωσης νερού, έχει ως αποτέλεσμα 74% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση, μειώνει τα
απορρίμματα που καταλήγουν στις χωματερές, και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.

Τι ξέρουμε για την Ανακύκλωση;

• Αξίζει να κάνω οικονομία στη χρήση του χαρτιού. Εκτυπώνω σε διπλή όψη, το ανακυκλώνω, αλλά και χρησιμοποιώ

Ανακύκλωση είναι η συλλογή των υλικών των απορριμμάτων, η
επεξεργασία τους σε νέα προϊόντα και η επαναχρησιμοποίησή τους.

• Επιλέγω τις οικονομικές συσκευασίες προϊόντων και το μεγαλύτερο δυνατό μέγεθος ενός προϊόντος, γιατί έχει

Αποσκοπεί στη μείωση της επιβάρυνσης του Περιβάλλοντος με
απορρίμματα, στην εξοικονόμηση πόρων, πρώτων υλών και ενέργειας.

ανακυκλωμένο χαρτί.
αναλογικά τη μικρότερη σε βάρος συσκευασία.
• Προτιμώ απορρυπαντικά σε συμπυκνωμένη μορφή, γιατί αναλογικά έχουν μικρότερη συσκευασία.

Αποτελεί την καρδιά της ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων και
έχει αρχίσει να περνάει στη συνείδηση των πολιτών ως μια εφικτή και ρεαλιστική
λύση, μια θετική διέξοδος για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με καλή θέληση και ομαδική
προσπάθεια, θα γίνει απαραίτητο μέρος της καθημερινής ζωής του κάθε πολίτη.

• Αποφεύγω την αγορά πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης, όπως πλαστικά κύπελλα, πιάτα, ξυριστικές μηχανές κ.ά.

Η ανακύκλωση αξίζει να γίνει τρόπος ζωής.

• Αποφεύγω να χρησιμοποιώ πλαστικές σακούλες και επιλέγω πάνινες ή ξαναχρησιμοποιώ αυτές που έχω. Οι 4.175

Τα υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν είναι:
Χαρτί, μέταλλα, γυαλί, αλουμίνιο, πλαστικά είδη, βιοδιασπώμενα απορρίμματα (π.χ.
σκουπίδια τροφίμων ή απόβλητα κήπων που ανακυκλώνονται μέσα από τη διαδικασία της
κομποστοποίησης), μπαταρίες όλων των ειδών, μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, καμμένα
λάδια μηχανών, ελαστικά, ακόμα και αυτοκίνητα.
Για να είναι αποδοτικό το σύστημα της ανακύκλωσης, πρέπει να ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:
• Οργάνωση και ανάπτυξη της αγοράς, έτσι ώστε να υπάρξει οικονομικό όφελος για τη

Ξαναχρησιμοποιώ
• Προτιμώ συσκευασίες που μπορούν να επιστραφούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν.

εκατομμύρια πλαστικές σακούλες, οι οποίες παραμένουν στο Περιβάλλον για 10 έως 400 χρόνια, είναι κατά μέσο όρο
η «πλαστική κληρονομιά» που αφήνει ο καθένας μας πίσω του. Εκατό δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού ρυπαίνουν
τις θάλασσες και αποτελούν το 90% της θαλάσσιας ρύπανσης. Αποφασίζω, λοιπόν, και χρησιμοποιώ γυάλινα δοχεία
για μαρμελάδες, γλυκά, τρόφιμα, νερό κ.τ.λ..
• Προσφέρω αντικείμενα (π.χ. ρούχα, περιοδικά, σκεύη, παιχνίδια) που δε χρειάζομαι σε οργανώσεις που τα

επαναδιαθέτουν.

• Επαρκείς ποσότητες ανακυκλώσιμων υλικών.

Σε μια περίοδο που κάθε πρωτοβουλία μπορεί να συμβάλει με τον δικό της τρόπο στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τη δύναμη της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης των απορριμμάτων, διότι επιτυγχάνουμε:

• Ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

• Μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων.

• Αποτελεσματική οργάνωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων.

• Μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων.

Εγώ, τι μπορώ να κάνω;

• Εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή και μεταφορά της πρώτης ύλης.

• Ζητώ από το Δήμο να τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης στη γειτονιά μου, σε περίπτωση
που δεν υπάρχουν, και προσέχω να εφαρμόζω τις σχετικές οδηγίες.
• Επιλέγω την αγορά προϊόντων με τη λιγότερη δυνατή συσκευασία.
• Βεβαιώνομαι ότι οι συσκευασίες των προϊόντων που επιλέγω είναι ανακυκλώσιμες. Έχουν,
δηλαδή, την ειδική σήμανση ().
• Αγοράζω οικολογικά απορρυπαντικά και χρησιμοποιώ παραδοσιακούς τρόπους καθαρισμού.
• Αγοράζω εποχικά φρούτα και λαχανικά από την τοπική αγορά, και χρησιμοποιώ οικολογικές
τσάντες.
• Στηρίζω τα πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα.
• Κρατώ, όταν βρίσκομαι σε εξωτερικό χώρο, οτιδήποτε άχρηστο έχω, μέχρι να βρω το
κατάλληλο δοχείο απορριμμάτων.

• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στα κέντρα συγκομιδής διαχωρισμού και ανακύκλωσης υλικών.

χρηματοδότηση του προγράμματος.
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Διαθέτω τα Απορρίμματά μου με Υπευθυνότητα:

• Ευκαιρία για όλους τους πολίτες να δράσουν για το Περιβάλλον.
• Προϋποθέσεις καλύτερης ζωής για τις επόμενες γενιές.
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• Προστασία του πλανήτη από το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Ανακυκλώνω και Κομποστοποιώ
• Χρησιμοποιώ τους αντίστοιχους κάδους που υπάρχουν στην πόλη για τη διάθεση των ανακυκλώσιμων

απορριμμάτων μας. Γιατί μαθαίνω ότι τα 1.000.000.000 αλουμινένια κουτιά για μπύρες και αναψυκτικά που
χρησιμοποιούνται ετησίως στην Ελλάδα, χρειάζονται για την παραγωγή τους 17.142 τόνους αλουμίνιο (ή 68.600
τόνους πρώτης ύλης βωξίτη) και 257.142.000 κιλοβατώρες σε ενέργεια. Αν καταλήξουν στα «άχρηστα», αυξάνεται ο
όγκος των σκουπιδιών, και εγώ σπαταλώ άδικα φυσικούς πόρους και ενέργεια, συμβάλλοντας άμεσα στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
• Δύο εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων «παράγουν» οι Αθηναίοι ετησίως! Έχει υπολογιστεί ότι τα οργανικά

υλικά αποτελούν το 35% των οικιακών απορριμμάτων. Άρα, επιλέγω την κομποστοποίηση (Composting), μετατρέπω
δηλαδή σε λίπασμα τα οργανικά υλικά των απορριμμάτων. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιώ ειδικούς οικιακούς
κάδους και παρασκευάζω λίπασμα για τα φυτά μου, μειώνοντας αισθητά τον όγκο των απορριμμάτων μου.
• Αντίστοιχα, το 40% των απορριμμάτων είναι υλικά συσκευασίας, χαρτί, γυαλί, πλαστικό, πλαστικές σακούλες,
μέταλλα και αλουμίνιο. Επιλέγω την ανακύκλωσή τους.
• Οι ουσίες που περιέχει μια μικρή μπαταρία είναι ικανές να ρυπάνουν ένα κυβικό μέτρο χώμα ή 400 κυβικά μέτρα
νερό! Για το λόγο αυτό, προτιμώ να αγοράζω επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, διαφορετικά ανακυκλώνω τις
αλκαλικές στους ειδικούς κάδους.
• Φροντίζω κατά την απομάκρυνση παλαιών συσκευών και αυτοκινήτων να επικοινωνήσω με τους αρμόδιους φορείς
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα πιο συνηθισμένα λάθη στην διαδικασία της Ανακύκλωσης:*
• Βρόμικες συσκευασίες
• Σφιχτοδεμένες σακούλες

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Τα κτίρια έχουν τη μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής από όλα τα
βιομηχανικά παραγόμενα αγαθά.
Το 40% της καταναλισκόμενης
ενέργειας οφείλεται σε αυτά,
ενώ συμβάλλουν κατά 50% ή
και περισσότερο στις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, κάτι το
οποίο είναι χαρακτηριστικό των
βιομηχανοποιημένων χωρών.
Επομένως, πρέπει να λάβουμε
υπόψη μας τον κύκλο ζωής των
υλικών και της οικοδομής, και
να στραφούμε στην οικολογική
κατασκευή κτιρίων.

Τι ξέρουμε για τα
Βιοκλιματικά Κτίρια;
Τα βιοκλιματικά ή «πράσινα»
κτίρια εξοικονομούν πολύτιμη
ενέργεια, αξιοποιούν τον ήλιο και τον άνεμο, ενώ τα υλικά τους, φιλικά προς το Περιβάλλον,
μειώνουν τη σπατάλη φυσικών πόρων και τη ρύπανση του εσωτερικού αέρα των κτιρίων. Συνεπώς,
προστατεύουν το Περιβάλλον και τον άνθρωπο.

• Ελλιπής διαχωρισμός
• Λάθος υλικά
• Ογκώδη αντικείμενα
Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, πέρα από το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στο κράτος, είναι αναγκαία:
• Η αλλαγή της νοοτροπίας μας
• Ο επαναπροσδιορισμός των επιθυμιών μας
• Η επιδίωξη περιβαλλοντικής αγωγής με συνεχή ενημέρωση
• Η καθιέρωση της υποχρεωτικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση
Χωρίς την ευαισθητοποίηση, την εκπαίδευση και τη συμμετοχή των πολιτών, οποιοδήποτε αποτέλεσμα θα είναι
περιορισμένης εμβέλειας, δεδομένου ότι η άμεση βελτίωση της κατάστασης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
συνήθειες, τις δράσεις και την εν γένει καθημερινή συμπεριφορά μας.
*«Το ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ», ΟΙΚΟ της Καθημερινής, Φεβρουάριος 2009 www.kathimerini.gr/oiko
ΠΗΓΕΣ: «Φύση χωρίς σκουπίδια» Δίκτυο Π.Ε. της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης www.eepf.gr
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης www.ecorec.gr, Ελλάδα Καθαρή www.cleanupgreece.org.gr
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανακύκλωση Αυτοκινήτων ECO C.A.R.S. www.eco-cars.gr
Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. www.electrocycle.gr
Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών Α.Ε. (Α.Φ.Η.Σ.) www.afis.gr
Διαδημοτική Επιχείρηση για την Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων www.dedisa.gr
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης www.herrco.gr
Οικολογική Διαχείριση Ελαστικών www.ecoelastika.gr
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης www.ecorec.gr
Οργανισμός Πολιτειακής Προστασίας Πυρηνικών & Τοξικών Αποβλήτων www.opppta.gr
Clean up the World www.cleanuptheworld.org
Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Ε.Ε.Δ.Σ.Α.) www.eedsa.gr
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ

Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) www.kedke.gr
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων www.minenv.gr
Έργο Πολιτών / Περιβάλλον / Ενότητες του Προγράμματος – Πληροφοριακό Υλικό / Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικιακών
Απορριμμάτων www.ergopoliton.gr

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια ξεκινάει από την αρχαιότητα. Το ρωμαϊκό άτριο
παρείχε φυσικό αερισμό και ηλιακό φως ή φωτισμό στα σπίτια μέσα στις πόλεις. Στην έρημο,
τοίχοι από λάσπη κρατούν δροσερό το εσωτερικό του σπιτιού κατά τη διάρκεια της ημέρας, και
εκλύουν τη θερμότητα της ημέρας κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Σύγχρονα “παθητικά” ηλιακά συστήματα και συστήματα ψύξης εφαρμόζονται παγκοσμίως, κυρίως
από τη δεκαετία του 1970, στην πρώτη πετρελαϊκή κρίση. Σήμερα, υπάρχουν πολλά παραδείγματα
σε όλο τον κόσμο, όπου βιοκλιματικά κτίρια ικανοποιούν μέχρι και 80% τις ανάγκες για ψύξη,
θέρμανση και φωτισμό “παθητικά”, δηλαδή χωρίς την κατανάλωση ενέργειας. Υπάρχουν επίσης
πολλά κτίρια με πλήρη αυτονομία, δηλαδή καλύπτουν τις ανάγκες τους σε ψύξη, θέρμανση και
δροσισμό με τη βοήθεια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (κυρίως ήλιος και άνεμος).
Ένα βιοκλιματικό κτίριο δε διαφέρει μόνο στην όψη από τα υπόλοιπα κτίρια της περιοχής,
αλλά και στο χαρακτήρα του. Είναι προσανατολισμένο με μεγάλα ανοίγματα προς το νότο, έχει
σκίαστρα για τον ήλιο και ανοίγματα για διαμπερή φυσικό δροσισμό. Έχει ηλιακούς συλλέκτες
που το θερμαίνουν, και αν είναι ενεργειακά αυτόνομο έχει φωτοβολταϊκούς συλλέκτες στη στέγη
ή τους τοίχους του. Διαφέρει, επίσης, στο ότι δεν είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.,
εκτός μόνο για να “πουλήσει” την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει. Επίσης, δεν εκλύει αέρια του
θερμοκηπίου, επειδή είναι ανεξάρτητο από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο).

Τι είναι το «πράσινο» κτίριο και από τι αποτελείται;
Ένα «πράσινο» κτίριο είναι κατ’ αρχήν σχεδιασμένο βιοκλιματικά, δηλαδή λαμβάνει υπόψη το
κλίμα της περιοχής, το μικροκλίμα, την κίνηση του ήλιου, την κατεύθυνση του ανέμου, τα γύρω
κτίρια, δέντρα, τοπογραφία, κ.τ.λ..
Επιπλέον, σε ένα «πράσινο» κτίριο χρησιμοποιούνται λύσεις που είναι φιλικές προς το
Περιβάλλον, δεν καταναλώνουν ενέργεια και δεν απειλούν την υγεία των ενοίκων.
Η ιδέα φύτευσης των ταρατσών και μπαλκονιών, ώστε να λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα και ως
πνεύμονες «πρασίνου» μέσα στον αστικό ιστό, κερδίζει συνεχώς έδαφος σε πολλές
χώρες του κόσμου.
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Ένα Βιοκλιματικό κτίριο:

Υποστηρίζω τα Βιοκλιματικά και «Πράσινα» κτίρια και έτσι εξασφαλίζεται:

• Διαθέτει θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων (μπετόν και τούβλα) για την

• Η εξοικονόμηση ενέργειας.

αποφυγή «θερμικών γεφυρών» και απώλεια θερμότητας.

• Η μείωση των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου (π.χ. διοξείδιο του άνθρακα).

• Αξιοποιεί τη βιομάζα για τη θέρμανση ή διαθέτει «θερμοκήπιο» και ειδικούς τοίχους για “παθητική” θέρμανση.

• Η μείωση της θερμοκρασίας κατά τους θερμούς μήνες.

• Αξιοποιεί τον ήλιο για θέρμανση και κλιματισμό, αντικαθιστώντας την ηλεκτρική ενέργεια.

• Η εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, που ισχύει σε όλη την

• Αξιοποιεί τη γεωθερμία για θέρμανση και κλιματισμό, με σύστημα που αξιοποιεί τη σταθερή θερμοκρασία του

εδάφους σε βάθος ενάμιση μέτρου.
• Παράγει ενέργεια από φωτοβολταϊκά συστήματα ή από μικρές ανεμογεννήτριες, που εγκαθίστανται στην

οροφή ή τις προσόψεις του κτιρίου και παράγουν “καθαρή” ηλεκτρική ενέργεια.
• Εξοικονομεί νερό με τη συλλογή του βρόχινου νερού και διαθέτει συστήματα βιολογικού καθαρισμού και

αποθήκευσης του νερού.
• Χρησιμοποιεί στην κατασκευή του πιστοποιημένα υλικά και υλικά με βάση την Ανάλυση Κύκλου Ζωής
(Α.Κ.Ζ.), που δε βλάπτουν τον άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Τι συμβαίνει σήμερα;
• Κατασπατάληση φυσικών πόρων ενέργειας. Τα κτίρια ευθύνονται για το 16% της κατανάλωσης νερού, το 40%

της εξόρυξης ορυκτών πετρωμάτων, το 25% της χρησιμοποίησης παρθένας ξυλείας και το 40% της παραγόμενης
ενέργειας (κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων).
• Διαταραχή του Περιβάλλοντος από την εξόρυξη ή ξύλευση των πρώτων υλών, την παραγωγή, μεταφορά και

απόθεση των αδρανών αποβλήτων. Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο έξι εκατομμύρια τόνοι μπάζα
οικοδομής, ενώ ανακυκλώνονται λιγότερα από το 5%.
• Επιδείνωση της ρύπανσης του εσωτερικού αέρα των κτιρίων, γνωστή και ως «Σύνδρομο του Άρρωστου

Κτιρίου», που επηρεάζει δυσμενώς την υγεία των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται σε αυτά. Το 30% των νέων ή
επισκευαζόμενων κτιρίων δεν πληρούν τους όρους ποιότητας εσωτερικού αέρα. Στην Ελλάδα το ποσοστό φθάνει
το 75%.

Ευρώπη.
• Η προστασία του Περιβάλλοντος.
• Η καλή υγεία των κατοίκων.
• Η βελτίωση της ποιότητας του εισπνεόμενου αέρα.
• Η παραγωγή οξυγόνου και απορρόφηση του διοξειδίου του άνθρακα.
• Η άμβλυνση του φαινομένου της αύξησης της θερμοκρασίας στο κέντρο της πόλης σε σχέση με τα προάστια, λόγω

απουσίας «πράσινου» και υπερβολικής παρουσίας τσιμέντου και ασφάλτου.
• Η μείωση της απορροής των υδάτων, γιατί απορροφάται σημαντική ποσότητα βροχής, με αποτέλεσμα ο όγκος που

καταλήγει στο αποχετευτικό σύστημα να περιορίζεται στο 10-20%.
• Η παροχή πολύτιμου «πράσινου» χώρου στις πόλεις.
• Η μείωση της ηχορύπανσης, γιατί βελτιώνεται η ηχομόνωση του κτιρίου κατά 8 ντεσιμπέλ.

Οι «πράσινες» ταράτσες και τα «πράσινα» μπαλκόνια μας παρέχουν ενεργειακά, οικονομικά και κοινωνικά
οφέλη:
• Προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, υγρομόνωση και ηχομόνωση. Σε ένα καλά μονωμένο κτίριο, η χρήση του

κλιματιστικού και του καλοριφέρ μειώνεται.
• Περιορίζουν τα φορτία κλιματισμού και θέρμανσης στον τελευταίο όροφο, σε ποσοστό μέχρι και 30% κατά τους

θερινούς μήνες και κατά 10% τους χειμερινούς. Για το σύνολο ενός πενταόροφου κτιρίου, η συνολική εξοικονόμηση
ανέρχεται σε 5%-10%.
• Μειώνουν την απορροή του νερού της βροχής και του ποτίσματος έως και 90%, ανάλογα με την κατασκευή τους.

• Μείωση της παραγωγικότητας των ατόμων που εργάζονται σε κτίρια με προβλήματα ποιότητας εσωτερικού αέρα.

• Αποσβένουν την αρχική επένδυση της δημιουργίας τους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.

• Αρνητική επίδραση στο μικροκλίμα της περιοχής γύρω από ένα κτίριο (π.χ. θερμική νησίδα στις πόλεις).

• Αξιοποιούν αχρησιμοποίητους χώρους, παρέχουν μέρη για ψυχαγωγία, χαλάρωση και κοινωνικοποίηση.

• Αύξηση της θερμοκρασίας στην πόλη, με χρήση οικοδομικών υλικών που απορροφούν ηλιακή ενέργεια και την

• Δροσίζουν και αυξάνουν την υγρασία της ατμόσφαιρας, δημιουργώντας ένα πιο ευχάριστο μικροκλίμα για τη γύρω

αποδίδουν στο Περιβάλλον ως θερμότητα.

περιοχή.
• Ομορφαίνουν κτίρια και γειτονιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για κάθε «πράσινη» παρέμβαση στις ταράτσες απαιτείται ειδική μελέτη και κατασκευή, ώστε να μην

προκληθούν προβλήματα στατικότητας και υγρασίας. Ωστόσο, τα περισσότερα παλιά κτίρια και όλα τα νεόδμητα
μπορούν να ανταπεξέλθουν σε μια τέτοια παρέμβαση.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης www.auth.gr
Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» www.demokritos.gr
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού www.ellinikietairia.gr
Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου www.kam-arsenali.gr
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών www.greenroofs.aueb.gr
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Electronic Energy Performance of Building Directive training.eebd.org
International Green Roof Association www.igra-world.com

Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.gr
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ &
ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΕ ΜΑΖΙ

Π ε ρ ι β ά λ λ ο ν - Υγ ε ί α - ∆ ι α τ ρ ο φ ή

«Το Περιβάλλον ρυθμίζει την υγεία του ανθρώπου και διαμορφώνει εκείνα τα στοιχεία που
κάνουν έναν άνθρωπο να διαφέρει από τον άλλο και ένα έθνος να διαφέρει από το άλλο»
Ιπποκράτης

Ο άνθρωπος αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό που ζει μέσα στο Περιβάλλον,
δέχεται ερεθίσματα από αυτό και ανταλλάσσει ύλη και ενέργεια. Μπορεί να
επιζήσει σε συγκεκριμένες μεταβολές του Περιβάλλοντος, μέσα στις οποίες
μπορούν να λειτουργούν οι απαραίτητες για τη ζωή φυσικοχημικές διεργασίες,
με τρόπο που να μη διαταράσσεται η φυσιολογική κατάσταση του οργανισμού,
δηλαδή η υγεία του. Εάν το Περιβάλλον είναι ευνοϊκό, η επίδρασή του στην
ανθρώπινη υγεία είναι θετική, ενώ σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες η
επίδραση αυτή είναι αρνητική. Η ρύπανση του Περιβάλλοντος, δηλαδή η παρουσία
ουσιών ή ενέργειας που δεν είναι δυνατό να αφομοιωθούν με φυσικούς τρόπους
από τους οργανισμούς, δημιουργούν αρνητικές επιπτώσεις στους ζωντανούς
οργανισμούς, ενώ υπάρχει και άμεση συνάρτηση με την ανθρώπινη υγεία.
Βασικά προβλήματα της ρύπανσης του Περιβάλλοντος:
• Η ρύπανση του αέρα, της θάλασσας, των υδάτων και του εδάφους.
• Η καταστροφή της χλωρίδας και της πανίδας.
• Η καταστροφή υδροβιοτόπων.
• Η διατάραξη της ψυχοσωματικής υγείας των ανθρώπων από τους ανεξέλεγκτους θορύβους

και τις ακτινοβολίες.

Η ρύπανση οδηγεί στη διατάραξη της δημόσιας υγείας.
Η ρύπανση μπορεί να προκληθεί επίσης από ραδιενεργές ουσίες, από προϊόντα καύσεων,
από το μονοξείδιο του άνθρακα και το διοξείδιο του αζώτου και, τέλος, από την καύση του
πετρελαίου. Όλα αυτά μπορούν να πλήξουν τη δημόσια υγεία, όταν η ρύπανση είναι πάνω
από τα επιτρεπτά όρια.
Ορισμένοι περιβαλλοντικοί παράγοντες, όπως η έκθεση σε ρύπους μέσω του νερού, της
τροφής και του αέρα, είναι κρίσιμοι και καθοριστικοί για την υγεία.
Οι άνθρωποι μέσα από τις προσωπικές τους επιλογές επηρεάζουν τον τρόπο ζωής τους,
και στην ουσία την ίδια τους την υγεία. Η πολιτεία συγχρόνως έχει προβλέψει ελέγχους,
για να διασφαλίζεται η υγεία και η διαβίωση σε ένα ποιοτικό Περιβάλλον. Οι πολίτες
λοιπόν στηρίζονται άμεσα στους ελέγχους των δημοσίων αρχών για την προστασία τους
από απειλές κατά της υγείας. Όμως, είναι ικανές όλες αυτές οι ενέργειες να διασφαλίσουν
μια ποιοτική ζωή, δεδομένου ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης και ο σύγχρονος τρόπος ζωής
δημιουργούν συνθήκες ανθυγιεινές για τους έμβιους οργανισμούς;
Άμεσα συνδεδεμένες με την ποιότητα του Περιβάλλοντος είναι ασθένειες όπως ο καρκίνος,
οι καρδιαγγειακές παθήσεις, οι αναπνευστικές ανωμαλίες, οι αλλεργίες και τα προβλήματα
που σχετίζονται με την αναπαραγωγή και εξαρτώνται από την έκθεση σε δυσμενείς
περιβαλλοντικούς
παράγοντες. Περίπου
το 30% των ατόμων που
ζουν σε μεγάλες πόλεις
στην Ευρώπη, εκτίθενται
καθημερινά σε ρύπους
πολύ περισσότερους από
τα επιτρεπτά όρια.
Το καθαρό Περιβάλλον
είναι απαραίτητο για την
ανθρώπινη υγεία.
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Οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ του Περιβάλλοντος
και της ανθρώπινης υγείας
είναι περίπλοκες και είναι

δύσκολο να εκτιμηθούν. Συνεπώς, η χρήση της αρχής της προφύλαξης είναι ιδιαιτέρως χρήσιμη. Οι πιο γνωστές
επιπτώσεις για την υγεία σχετίζονται με τη μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, την ποιότητα του νερού και την
ανεπαρκή αποχέτευση.
Οι αντίστοιχες επιπτώσεις για την υγεία περιλαμβάνουν αναπνευστικές και καρδιαγγειακές παθήσεις, καρκίνο, άσθμα
και αλλεργίες, καθώς και αναπαραγωγικές και νευροαναπτυξιακές διαταραχές.
Τα τελευταία χρόνια ο θόρυβος αναδύεται ως νέο ζήτημα για το Περιβάλλον και την υγεία.
Η αλλαγή του κλίματος, η καταστροφή της στιβάδας του όζοντος, οι απώλειες της βιοποικιλότητας και η
υποβάθμιση του εδάφους, μπορούν να επιβαρύνουν σοβαρά την ανθρώπινη υγεία.
Πολύ λιγότερα είναι γνωστά γύρω από τις επιπτώσεις στην υγεία από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες.
Παρατηρείται όλο και πιο έντονος προβληματισμός σχετικά με τις συνέπειες της έκθεσης σε μείγματα χημικών
ουσιών σε χαμηλά επίπεδα και για μεγάλες χρονικές περιόδους κατά τη διάρκεια του βίου, ιδίως κατά τη νηπιακή
ηλικία και κατά την κύηση.
Πολλοί από τους ρύπους που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία σταδιακά τίθενται υπό κανονιστικό
έλεγχο. Ωστόσο, αναδύονται ζητήματα για τα οποία οι περιβαλλοντικές οδοί και οι επιπτώσεις στην υγεία δεν έχουν
γίνει ακόμη πλήρως κατανοητές.
Παραδείγματα αποτελούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ορισμένα λοιμώδη νοσήματα, η εξάπλωση των οποίων
ενδέχεται να επηρεάζεται από την αλλαγή του κλίματος.
Είναι ανάγκη να προωθηθεί η ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για περιβαλλοντικούς κινδύνους που
ενδεχομένως μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στη δημόσια υγεία, για τη μείωση του χρόνου που μεσολαβεί
μεταξύ του εντοπισμού ενός πιθανού κινδύνου και της αντίστοιχης παρέμβασης ή δράσης. Το καθαρό Περιβάλλον
είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη υγεία και ευεξία.
Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στη μόλυνση του Περιβάλλοντος, και τείνουν να εκτίθενται σε αυτό περισσότερο
από τους ενήλικες. Οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν τα παιδιά, δημιουργούν ανησυχίες για τον
αντίκτυπο της επιδείνωσης του Περιβάλλοντος στην υγεία τους. Εκτιμάται ότι μέχρι και ένα έκτο του συνόλου
των ασθενειών και θανατηφόρων ατυχημάτων των παιδιών μπορούν να αποδοθούν σε περιβαλλοντικούς
παράγοντες.

Παθήσεις που οφείλονται στην περιβαλλοντική υποβάθμιση
Οι παθήσεις για τις οποίες έχει αναφερθεί ότι
παρουσιάζουν έξαρση συνεπεία της ρύπανσης του
Περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες είναι:
Δερματολογικές:
• Δερματίτιδες αλλεργικές, λοιμώδεις, τοξικές κ.ά.
• Πρόωρη γήρανση του δέρματος
• Καρκίνος του δέρματος
Νευρολογικές:
• Αύξηση του στρες
• Διαταραχές κατά τη διάρκεια του ύπνου
• Νευροπάθειες
Αναπνευστικές:
• Ρινίτιδες, βρογχίτιδες (χρόνιες)
• Άσθμα
• Καρκίνος του λάρυγγα και του πνεύμονα
Γαστρεντερικές:
• Καρκίνος του φάρυγγα, στομάχου, ήπατος,
παχέος εντέρου, κ.ά.
• Κίρρωση του ήπατος
• Γαστρίτιδες
• Έλκος στομάχου
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ΠΡΑΣΙΝΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Πράσινη Επιχειρηµατικότητα

Γεννητικές
• Στείρωση

Η ΜΑΚΡΟΠΝΟΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΑΝΑΠΤΥΞΗ
Τι ξέρουμε για την «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα

• Καρκίνος γεννητικών οργάνων

Φάρμακα
Όπως είναι γνωστό, οι ποσότητες των μη χρησιμοποιηθέντων ή ληγμένων φαρμάκων σε κάθε ελληνικό νοικοκυριό
είναι, δυστυχώς, μεγάλες.

Η «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο ως η βασική
προϋπόθεση για την αειφορία και βιώσιμη ανάπτυξη, μπροστά στην απειλή της οικολογικής
κατάρρευσης του πλανήτη από τις ρυπογόνες δραστηριότητες του ανθρώπου και το φαινόμενο
του θερμοκηπίου.

Οι διάφορες φαρμακευτικές ουσίες που διαχέονται στο Περιβάλλον από την ανεξέλεγκτη ρίψη των πολιτών σε
ακάλυπτους χώρους, οικόπεδα, τουαλέτες και δημοτικούς κάδους απορριμμάτων, προκαλούν άμεση ρύπανση του
εδάφους, του υδροφόρου ορίζοντα, των φυτών, δηλητηριάσεις οικιακών ζώων, μετάδοση ασθενειών σε ανθρώπους
κ.τ.λ..*

Θεωρείται, μάλιστα, ως η μόνη λύση ριζικής αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που
λειτουργεί στο επίπεδο της πρόληψης πριν να είναι αργά για τη “θεραπεία”.

Η ενημέρωση των πολιτών από τους αρμόδιους φορείς (Ε.Ο.Φ., ιατρικοί και φαρμακευτικοί Σύλλογοι της χώρας)
είναι επιβεβλημένη από τα Μ.Μ.Ε., δεδομένου ότι καθημερινά διαχέονται στο Περιβάλλον, στην Ελλάδα, περίπου 2,5
τόνοι άχρηστα φάρμακα.

Είναι το κλειδί για το μέλλον της οικονομίας, καθώς συνδυάζει το τερπνόν της οικοπροστασίας
μετά του ωφελίμου της οικονομίας και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Εγώ, ως πολίτης, πώς μπορώ να προφυλάξω την υγεία μου;

Σύμμαχος για την «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα είναι η νέα υψηλή «Πράσινη» Τεχνολογία που
εισδύει σε όλους τους τομείς της ενέργειας, παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, και κάνει
εφικτή τη μετάβαση σε μια νέα οικονομία, φιλική για το Περιβάλλον.

• Προσπαθώ η διατροφή μου να είναι υγιεινή.
• Πίνω άφθονο «καθαρό» νερό.

Συνδέεται άμεσα με:

• Σταματώ το κάπνισμα και προσπαθώ να μη δημιουργώ παθητικούς καπνιστές.

• Την «Πράσινη» Ζήτηση σε υγιεινά και ωφέλιμα προϊόντα και υπηρεσίες.

• Αθλούμαι συστηματικά σε υγιεινό Περιβάλλον.

• Την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την οικοδιαχείριση του νερού.

• Προσπαθώ να διαπαιδαγωγήσω τα παιδιά μου, ούτως ώστε να αλλάξουν τρόπο σκέψης και ζωής.

• Τα βιοκλιματικά κτίρια και την εξοικονόμηση της ενέργειας, με την πολιτική για τις

• Χρειάζεται να συνειδητοποιήσω ότι η παρατεταμένη χρήση κινητών τηλεφώνων και υπολογιστών είναι επικίνδυνη
για την υγεία τη δική μου και των γύρω μου.

«Πράσινες» Πόλεις και την ανακύκλωση.
• Την οικοπροστασία των δασών και της

• «Η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά», όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε, αυτό όμως δε σημαίνει ότι «όσο
πιο λευκό, τόσο πιο καθαρό». Η αλόγιστη χρήση απορρυπαντικών είναι επικίνδυνη για την υγεία μου και για το
Περιβάλλον.

θάλασσας.
• Την αξίωση για καθαρό Περιβάλλον και υγεία.

Το κέρδος, έτσι, είναι διπλό. Από τη μια πλευρά
έχουμε ενεργητική προωθητική διαδικασία για
την προστασία του Περιβάλλοντος, και από την
άλλη «πράσινη» ανάπτυξη, που εξασφαλίζει τη
βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

• Αποφεύγω την άσκοπη αγορά και χρήση φαρμάκων.
• Ευαισθητοποιώ τους γύρω μου για το φιλικό προς το Περιβάλλον τρόπο ζωής.
* Άρθρο από το περιοδικό των Φαρμακοποιών του Κόσμου «Οικιακά Φάρμακα-Υγεία και Περιβάλλον»

Τι κινεί την «Πράσινη»
Επιχειρηματικότητα

www.worldpharmacists.org

Η επείγουσα αναγκαιότητα αντιμετώπισης των
κλιματικών αλλαγών και η μετάβαση από τα
ορυκτά καύσιμα στις ήπιες και ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ένωση Καταναλωτών - Ποιότητα Ζωής www.ekpizo.gr
Δίκτυο Βιολογικών Προϊόντων www.biocluster.gr
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Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου/ Κέρασμα www.kerasma.gr
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων www.eof.gr
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr

ΦΩΤΟ: Ν. ΜΠΑΡΑΜΠΟΥΤΗΣ

• Η αυξανόμενη ζήτηση της αγοράς σε
«Πράσινα» Προϊόντα και Υπηρεσίες, αλλά και η
αυξανόμενη προσφορά παραγόμενων
προϊόντων.
• Το ηθικό πλεονέκτημα της «Πράσινης»
Επιχειρηματικότητας απέναντι σε κάθε
μορφή ζωής και η συνειδητοποίηση
αυτής της συνεισφοράς.
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Ο συνειδητοποιημένος πολίτης ως καταναλωτής
• Η εφαρμογή των νέων προηγμένων
«Πράσινων» Τεχνολογιών, που προσφέρει πλεονεκτήματα στους επενδυτές ώστε να
προσανατολιστούν προς αυτήν την κατεύθυνση.
• Το περιβαλλοντικό αδιέξοδο των μεγάλων πόλεων και το όραμα για τις
«Πράσινες» Πόλεις.
• Η πίεση για επάρκεια καθαρού πόσιμου νερού, για έναν αυξανόμενο
πληθυσμό και αυξανόμενες καλλιέργειες.
• Το αδιέξοδο της υπερκατανάλωσης χημικών φαρμάκων και φυτοφαρμάκων, και η
ανάγκη αλλά και οι δυνατότητες που υπάρχουν για τη χρήση οικοθεραπευτικών
μεθόδων και σκευασμάτων.

Τι εμποδίζει την ανάπτυξή της
• Οι παγιωμένες επενδύσεις και η συγκέντρωση κεφαλαίου σε ρυπογόνους τομείς
της οικονομίας, που λειτουργεί συντεχνιακά και αποτρεπτικά για επενδύσεις
στην «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα.
• Η λογική του εύκολου κέρδους και της κερδοσκοπίας, που δεν υπολογίζει το
κόστος της προστασίας των οικοσυστημάτων και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.
• Η τάση χρηματοδότησης προς το γιγαντισμό των επιχειρήσεων των πρόσκαιρων αποδόσεων, και η υποτίμηση των
μικρών εναλλακτικών επενδύσεων που αποβλέπουν στο μέλλον.
• Η άγνοια των πλεονεκτημάτων που προσφέρουν οι «Πράσινες» Τεχνολογίες για τους επενδυτές.
• Τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, όπως για παράδειγμα η διάδοση των
φωτοβολταϊκών συστημάτων.
• Η έλλειψη σοβαρών κινήτρων για επενδύσεις υποδομής στην «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα.
• Το έλλειμμα της νέας οργανωτικής κουλτούρας, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην αγροτική παραγωγή, όπου
δύσκολα αλλάζουν αντικείμενο καλλιέργειας οι αγρότες, μολονότι θα μπορούσαν να αντικατασταθούν με άλλες
αποδοτικότερες, που δεν επιβαρύνουν το Περιβάλλον.

Εγώ, ως πολίτης, τι μπορώ να κάνω;
• Να υιοθετήσω τον αυτοπεριορισμό στην κατανάλωση και να προαγάγω τα φιλικά προς το Περιβάλλον προϊόντα.
•Να αλλάξω προοδευτικά την καταναλωτική μου συμπεριφορά στην ποιότητα της ζήτησης και τις
προτιμήσεις μου.
• Να αλλάξω το ίδιο το καταναλωτικό πρότυπο, ζητώντας προϊόντα με ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία δεν

σπαταλούν ενέργεια και δε ρυπαίνουν.
• Να αλλάξω, επίσης, προοδευτικά το παραγωγικό πρότυπο, όχι μόνο ως καταναλωτής, αλλά και ως μικρός παραγωγός
π.χ. ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, γεωργικών προϊόντων, βιολογικής διατροφής, οικιακής κομποστοποίησης και
κατασκευής βιοκλιματικών κτιρίων.
Κι αυτό είναι εφικτό μέσα από τα δίκτυα οριζόντιας συνεργασίας των ενεργών πολιτών, Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, κτίζοντας γέφυρες εμπιστοσύνης μεταξύ της πόλης και της υπαίθρου για
επενδύσεις στην «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα.
Είναι εφικτό, επειδή το κοινωνικό κεφάλαιο κινεί το οικονομικό κεφάλαιο, μετασχηματίζοντας τη γνώση και την
προώθηση νέων τεχνολογιών σε ισχυρή βούληση για «Πράσινες» Επενδύσεις.
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Είναι εφικτό, όταν είμαστε έτοιμοι να γίνουμε εθελοντές για το σκοπό αυτό μέσα από τις
οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, οι οποίες, τελικά, είναι προπομπός της «Πράσινης
Επιχειρηματικότητας.

Ενδεικτικά, ο ενεργός πολίτης ως καταναλωτής μπορεί να δημιουργήσει και να ενδυναμώσει το ρεύμα της
«Πράσινης» Ζήτησης» και να αυξήσει την «Πράσινη Επιχειρηματικότητα» και την ανάπτυξη των σχετικών
επαγγελμάτων.
Στον τομέα της ενέργειας, κατ’ αρχήν, με τον περιορισμό της σπατάλης στον κλιματισμό και το φωτισμό, κατασκευάζοντας

μονώσεις, νέα βιοκλιματικά κτίρια, κ.τ.λ. και χρησιμοποιώντας ηλιακούς συλλέκτες, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλες
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Χρησιμοποιώντας για τις μετακινήσεις μέσα συγκοινωνίας, το μετρό, είτε οχήματα χωρίς εκπομπές
αερίων π.χ. υβριδικά αυτοκίνητα, ποδήλατο κ.ά..
Στον τομέα της κατοικίας, επιλέγοντας φυσικά ανακυκλώσιμα υλικά και μονωτικά υλικά, συμβατά, φιλικά, που δεν επιβαρύνουν
το Περιβάλλον, ενισχύοντας το «πράσινο» στα δώματα και τους ακάλυπτους χώρους των πολυκατοικιών.
Στον τομέα της διατροφής, αγοράζοντας και καταναλώνοντας βιολογικά προϊόντα (πάντα με σήμανση), περιορίζοντας την
κρεατοφαγία και αντικαθιστώντας τις προμαγειρεμένες και πολυσυντηρημένες τροφές με όσο το δυνατόν φρεσκότερες και
λιγότερο «ταξιδεμένες» μέχρι να φθάσουν στο τραπέζι μας, δίνουμε ισχυρή ώθηση στην «Πράσινη» Γεωργία και τα βιολογικά
προϊόντα.
Στον τομέα της υγείας, με την πρόληψη μέσω της διατροφής, τον περιορισμό του καπνίσματος, του αλκοόλ, με τον περιορισμό
της υπερκατανάλωσης αντιβιοτικών, φυτοφαρμάκων και άλλων βλαβερών χημικών ουσιών.
Στην οικοδιαχείριση του νερού, π.χ. με ταμιευτήρες νερού και επαναχρησιμοποίηση των διυλισμένων αποβλήτων για πότισμα
κ.τ.λ..
Στον τομέα της ανακύκλωσης, συγκεντρώνοντας τα απορρίμματα σε κάδους, προωθώντας την οικιακή κομποστοποίηση,
διευκολύνοντας τη συγκομιδή τους για επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση ως ανακυκλωμένες πρώτες ύλες.
Στον τουρισμό, επιλέγοντας τόπους που αναδεικνύουν τον οικοτουρισμό, τον αγροτουρισμό και τα τοπικά βιολογικά προϊόντα,
ξενοδοχεία και καταστήματα με «Πράσινες» Προδιαγραφές, ενισχύοντας τον «Πράσινο» Τουρισμό με τις χαμηλότερες
επιπτώσεις για το Περιβάλλον.

Ο συνειδητοποιημένος πολίτης ως παραγωγός
Είναι πολύ σημαντικό ο ενεργός πολίτης σήμερα να παρέμβει για την προώθηση της «Πράσινης»
Επιχειρηματικότητας στην πηγή της διαμόρφωσης, όχι μόνον της ζήτησης σε «Πράσινα» Προϊόντα και Υπηρεσίες,
αλλά και της προσφοράς στο παραγωγικό γίγνεσθαι, ώστε να αυξηθούν τα διαθέσιμα «Πράσινα» Προϊόντα σε
προσιτές τιμές.
Η ρύθμιση της αγοράς δε γίνεται όσο θα θέλαμε εμείς ανεξάρτητα από τη ζήτηση, αλλά καθορίζεται κι αυτή και
οι επιθυμίες μας από το καταναλωτικό πρότυπο, που μας έχει επιβληθεί, όπως ορίζουν οι μεγάλες εταιρείες με τις
διαφημίσεις και τα προσφερόμενα προϊόντα. Και είναι σαφές ότι δεν μπορείς να ζητάς προϊόντα που δεν είναι
διαθέσιμα στην αγορά, βρίσκονται μόνο σε πειραματικό, δειγματοληπτικό στάδιο και δεν έχουν γίνει οι απαιτούμενες
επενδύσεις για μαζική παραγωγή.
Είναι απαραίτητο να κατανοήσουμε ότι η διαδικασία της προσφοράς στην «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα
είναι εξίσου καθοριστική με τη ζήτηση, και ενισχύεται μέσα από συλλογικές διαδικασίες που προωθούνται
από τις οργανώσεις της Κοινωνίας Πολιτών, και οι οποίες μπορούν να επιδράσουν στο κράτος, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ώστε να επιλέξουν και να επενδύσουν εκείνες με τη σειρά τους στην
«Πράσινη» Επιχειρηματικότητα.
Εάν συμφωνήσουμε όλοι ότι η «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα είναι η μακρόπνοη και ριζική λύση μπροστά
στην παγκόσμια περιβαλλοντική και οικονομική κρίση, τότε ο εθελοντισμός, η συμμετοχή των ενεργών
πολιτών και ο σχεδιασμός δράσεων οριζόντιας συνεργασίας είναι απαραίτητες προϋποθέσεις.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πράσινη - Πολιτιστική Επιχειρηματικότητα www.prasini-politistikiepixeirimatikotita.gr
Πανελλήνιος Σύλλογος Καταστηματαρχών Βιολογικών & Φυσικών Προϊόντων
τηλ.: 210-590-0890 e-mail: kpbio@msn.com
Green and Socially Responsible Business and Entrepreneurship http://turninggreengold.com
International Conference on Green Entrepreneurship www.icge.ca
Υπουργείο Ανάπτυξης www.ypan.gr
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Ο ρόλος
της κοινωνίας πολιτών
«Η Προστασία» Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Αττικής 697-709-7087
«Η Σκιάθος» Πολιτιστικός Σύλλογος nskiadas@yahoo.com
Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης www.mohaw.gr

Ηράκλεια Ένωση Αττικής www.herakleia-att.gr, www.herakleia-attikis.blogspot.com
«Ιλισός» Σωματείο Πολιτών www.ilisos.eu
Ινστιτούτο Αειφορικής Ανάπτυξης και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΙΝ.ΦΥ.ΠΟ.) www.inare.org
Ινστιτούτο Οικολογικών Τεχνοθεραπευτικών Εφαρμογών (Ι.Ο.Τ.Ε.) www.mko-iote.blogspot.com

Η Κοινωνία Πολιτών και, ειδικότερα, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
συνεισφέροντας εξειδικευμένες γνώσεις, δέσμευση και υλοποίηση δράσεων,
αποτελούν τους καθοριστικούς εκφραστές και συνεργάτες για την επίτευξη της
βιώσιμης ανάπτυξης.

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) www.cres.gr
Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος Δήμου Βύρωνα www.forestservice.gr
Κοινή Δράση Α.Μ.Κ.Ε. www.jointaction.info
Μ.Κ.Ο. Aephoria για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον www.aephoria.org

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μ.Κ.Ο. Ερύμανθος www.erymanthos.gr
Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος www.medcenv.org
Μηχανικοί του Κόσμου www.wen.gr
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«Αλκυόνη» Σύλλογος Περίθαλψης και Προστασίας Άγριων Ζώων www.alkioni.gr

Οικολογική Εξόρμηση Αττικής dinoslaskaris@yahoo.gr

Απία Φύση www.moriasculture.gr

Οικολογικό Εργαστήρι “Εναρμόνιον” www.enarmonion.gr

«Αρμονία» Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Ανθρωπογενούς και Φυσικού Περιβάλλοντος
www.armonia.org.gr

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) www.aueb.gr

«Αρχιπέλαγος» Ινστιτούτο Θαλάσσιας και Περιβαλλοντικής Έρευνας Αιγαίου www.archipelago.gr

Όμιλος Φίλων του Δάσους www.ofd.gr

Αττική Περιβάλλον SOS eco-diak@otenet.gr

Πανελλήνια Ένωση Καταναλωτών (ΒΙΟ.ΖΩ) www.biozo.org

«Γαία» Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης www.gnhm.gr

Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝ.Δ.ΟΙΚ.Ο.) www.pandoiko.gr

«Γέναθλον» Κέντρο Διεπιστημονικής Προσέγγισης Ανθρωπίνων και Φυσικών Συστημάτων

Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) www.pakoe.gr

www.genathlon.gr

Περιβαλλοντική Σκέψη www.perivalon.gr

Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρισης Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Γ.Ε.Δ.Ε.Μ.Π.)

Πρωτοβουλία Γυναίκα και Υγεία www.womanhealth.gr

etrianti@chemeng.ntua.gr

«Πύρνα» Μη Κερδοσκοπική Πολιτιστική Εταιρεία www.pyrna.gr

Διεθνής Οργάνωση Βιοπολιτικής www.biopolitics.gr

«Σόλων» Για τη Σύνθεση και τον Οικολογικό Πολιτισμό στον 21ο Αιώνα www.solon.org.gr

Εθελοντές Δασοπυροπροστασίας Αττικής (Ε.ΔΑΣ.Α) www.edasa.gr

Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής Δόμησης (Σ.ΟΛ.ΑΡ.) www.s-ol-ar.gr

Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης Ηλιούπολης (Ε.Υ.Δ.Π.Η.)

Σύλλογος Προστασίας Κηφισιάς www.silogoskifisias.gr

www.forestprotection.gr

Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού(Σ.Ε.Ο.) www.seo.gr

Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Ναυαγοσωστών (Ε.Σ.Ε.Ν.) www.pashna.gr

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων (Σ.Ε.Π.) www.sep.org.gr

Εθελοντικό Σώμα Ελλήνων Πυροσβεστών Αναδασωτών (Ε.Σ.Ε.Π.Α.) www.esepa.gr

Φαρμακοποιοί του Κόσμου www.worldpharmacists.org

« Έλιξ» Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας www.elix.org.gr

Φιλοδασική Ένωση Αθηνών (Φ.Ε.Α.) www.philodassiki.org

Ελλάδα Καθαρή www.cleanupgreece.org.gr

Φιλοζωικό Σωματείο Παλαιού Φαλήρου giokalli@gmail.com

Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛ.ΕΤ.Α.ΕΝ.) www.eletaen.gr

«Φιλύρα» Πολιτιστικό και Οικολογικό Κέντρο www.filyra.gr

Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (Ε.Ε.Π.Φ.) www.eepf.gr

Φυσιολατρικός Όμιλος Νέας Ιωνίας www.foni.org.gr

Ελληνική Φυκολογική Εταιρεία (ΕΛ.Φ.Ε.) www.phycology.gr

“Ecocity” Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία www.ecocity.gr

Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων (Ε.Κ.Π.Α.Ζ.) www.ekpazp.gr

“Ecovision Net” Οικοδίκτυο Πολιτιστικών Κοινοτήτων www.ecovision-net.gr

Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Ιπποειδών espi@espi-gr.org

“Ecoweek” Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία www.ecoweek.gr

Ένωση Δικτύων Οικοπροστασίας www.edo-mko.gr

“Helmepa” Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος www.helmepa.gr, www.helmepajunior.gr

Ένωση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορινθίας (Ε.Π.Ε.Κ.) www.korinthorama.gr/epek

“Medasset” Μεσογειακός Σύνδεσμος για την Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών www.medasset.gr

Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας www.eradym.gr

Quality Net Foundation www.qualitynet.gr

«Εξάντας» Πρόγραμμα Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) www.kethea-exantas.gr

RSFHELLAS Εθελοντική Ομάδα Επικοινωνιών και Διάσωσης www.rsfhellas.org

«Οικόραμα Α.Μ.Κ.Ε.» Κοινότητα Οικοαναπτυξιακών Πρωτοβουλιών www.oikorama.blogspot.com, www.oikorama-ngo.gr
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Εκ
παί
δευ
ση
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ελληνική Τεχνολογική Περιβάλλοντος Α.Ε. www.eltepe.gr
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος www.eea.europa.eu

Η εκπαίδευση στα ζητήματα του Περιβάλλοντος στοχεύει στη δική μας ενημέρωση, τόσο για τις
περιβαλλοντικές δράσεις των Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών, όσο και για την καθημερινή
συμπεριφορά που μπορούμε να υιοθετήσουμε, ώστε να αποκτήσουμε μια ατομική περιβαλλοντική ηθική.

Διεπιστημονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών (Δ.Ι.Π.Ε.) www.dipe.gr
Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη www.mio-ecsde.org

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών www.unep.org
Παγκόσμιο Συμβούλιο Επιχειρήσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη WBCSD www.wbcsd.org
Animal Planet www.animalplanet.co.uk
Ecofriend www.ecofriend.org
Greenpeace www.greenpeace.org
Mediterranean Education Initiative for Environment and Sustainability www.medies.net
National Geographic www.nationalgeographic.com, kids.nationalgeographic.com
Royal Botanic Gardens www.kew.org
United Nations Environment Programme www.unep.org
World Wide Fund for Nature www.wwf.org
Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής www.parliament.gr

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων www.ypepth.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας http://kpe-akrat.ach.sch.gr/
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αργυρούπολης http://uaeco.biol.uoa.gr/kpea
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας www.kpe-arnaias.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας www.kpedrapetsonas.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελεύθερου - Κορδελιού www.kpe-thess.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θέρμου www.kpe-thermou.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας http://kpe-ierap.las.sch.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλαμάτας www.kpe-kalamatas.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστοριάς kpe-kastor.kas.sch.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κιλκίς www.kpekilkis.grσσ

Έργο Πολιτών / Περιβάλλον / Νοιάζομαι για το Περιβάλλον www.ergopoliton.gr

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κλειτορίας http://kpe-kleit.ach.sch.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κόνιτσας http://users.otenet.gr/~kpekonits
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου http://kpelavrio.info
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου www.kpezakyn.gr

ΕΝΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον 21 www.perivallon21.gr
ΟΙΚΟ www.kathimerini.gr/oiko
OIKO-NEA www.pakoe.gr (Free press)
Οίκοpress www.edo-mko.gr (Free press)
ECOLIFE τηλ.: 210-677-1170
Ecotec www.ecotec.gr
GEO www.geo-magazine.gr
OUR PLANET www.unep.org/ourplanet

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μακρυνίτσας http://kpe-makrin.mag.sch.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας www.kpemaronias.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μολάων www.kpemolaon.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μουζακίου www.kpem.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας www.kpenaousas.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεάπολης Κρήτης www.kpeneapolis.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νέας Κίου www.kpenkiou.sch.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροϊών Σερρών http://kpe-poroion.ser.sch.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πραμάντων www.kpe-pramanton.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σουφλίου http://users.otenet.gr/~kpe-soufli
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σπετσών kpe-spets.att.sch.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οικολογική Επιθεώρηση www.oikologos.gr
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ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
«Με αγάπη» www.meagapi.gr
ECONEWS www.skai.gr

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας www.kpestylidas.gr
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Υπάτης www.kpeypatis.gr
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ
Ελένη Λαμπαδαρίου, τ. Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας για το Περιβάλλον.

• Γεώργιος Μαυρουλέας, Τεχνικός Σύμβουλος Μονώσεων και Πολιτικός Επιστήμονας, Μέλος της Μ.Κ.Ο. Σόλων για τη Σύνθεση
και τον Οικολογικό Πολιτισμό στον 21ο Αιώνα
- Συγγραφή κειμένου: «Βιοκλιματικά-Πράσινα Κτίρια»

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
Δρ. Νέλλη Κουσκολέκα, Χημικός – Εδαφολόγος
Μαρία Χατζή, Φιλόλογος, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

• Παύλος Μπάτσιος, Μηχανικός Περιβάλλοντος, επιστημονικός συνεργάτης της Φιλοδασικής Ένωσης Αθηνών
- Συγγραφή κειμένου: «Δάση και Βιοποικιλότητα»
• Παναγιώτης Πετρίδης, Θαλάσσιος Βιολόγος M.S.
- Συγγραφή κειμένου: «Θάλασσα»

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ
• Δρ. Νέλλη Κουσκολέκα, Χημικός – Εδαφολόγος, τ. Τεχνικός Εμπειρογνώμονας του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των
Η.Ε. (F.A.O.)

• Μαριαλένα Σουπιώνη, παρουσιάστρια σεμιναρίων Προσωπικής Ανάπτυξης, Πρόεδρος των Εθελοντικών Οργανώσεων
«Οικόραμα» και «Ecovision Net»
• Βασίλειος Τακτικός, Δημοσιογράφος, Συντονιστής Δικτύων Μ.Κ.Ο. και εκδότης της εφημερίδας ΟΙΚΟPRESS

- Συγγραφή κειμένων: «Εθελοντισμός», «Νερό»

- Συγγραφή κειμένου: «Πράσινη Επιχειρηματικότητα»

• Δρ. Βασίλειος Κωστόπουλος, Μετεωρολόγος – Περιβαλλοντολόγος, Διευθυντής της Μ.Κ.Ο. «Περιβαλλοντική Σκέψη»

• Μαρία Φαγογένη, Επικεφαλής Προγράμματος Εθελοντισμού Special Olympics Αθήνα 2011

- Συγγραφή κειμένων: «Κλιματική Αλλαγή», «Μεταφορές-Μετακινήσεις»

• Μαρία Χατζή, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πρόεδρος των Εθελοντικών Οργανώσεων, «Ηράκλεια Ένωση
Αττικής» και «Φιλύρα- Πολιτιστικό και Οικολογικό Κέντρο»

• Δρ. Παναγιώτης Χριστοδουλάκης, Πανεπιστημιακός - Γεωλόγος – Χημικός, Πρόεδρος του Πανελληνίου Κέντρου Οικολογικών
Ερευνών (Π.Α.Κ.Ο.Ε.)
- Συγγραφή κειμένων: «Ενέργεια», «Περιβάλλον, Υγεία, Διατροφή»

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

• Αλίκη Βαβούρη, τ. Υπεύθυνη Συντονισμού Δικτύων και Προγραμμάτων Π.Ε. και Ευαισθητοποίησης στην Ελληνική Εταιρεία
Προστασίας της Φύσης

Δρ. Ηλίας Μεσσίνας, Αρχιτέκτονας και Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Ιδρυτής και Πρόεδρος της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρείας ECOWEEK.

- Συγγραφή κειμένου: «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικιακών Απορριμμάτων»

- Συγγραφή κειμένου: «Βιοκλιματικά-Πράσινα Κτίρια»

• Γεώργιος Καλιαμπέτσος, Αρχιτέκτονας – Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος των Εθελοντικών Οργανώσεων «Οικολογική
Συνεργασία Παλαιού Φαλήρου» και «Φιλοζωικό Σωματείο Παλαιού Φαλήρου»
- Συγγραφή κειμένου: «Εισαγωγή»
• Νικόλαος Κανελλόπουλος, Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Ελλάδος, Σύμβουλος
Προέδρου ΕΡΓΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ
• Γεώργιος Καστάνης, Πολιτικός Μηχανικός, Οικονομολόγος MBA, Πρόεδρος των Εθελοντικών Οργανώσεων «Ιλισός» και
«Κοινή Δράση»
• Γρηγόριος Μαλτέζος, Ενεργειολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος Οργάνωσης «Οικολογικό Εργαστήρι»
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“

Πώς μπορείς να αγοράσεις τον ουρανό;
Πώς μπορεί κάποιος να κατέχει τη βροχή
και τον άνεμο;
Οι πρόγονοί μου, μου έλεγαν:
Αυτό ξέρουμε – Η Γη είναι η Μητέρα μας.
Αυτό που συμβαίνει σε αυτήν, συμβαίνει και
σε όλους τους
Γιους και Κόρες της Γης.
Τι γίνεται όταν τα δασωμένα βουνά απογυμνώνονται
για να δώσουν τόπο στο μέταλλο;
Που είναι το πράσινο; Χάθηκε!
Που είναι ο αετός; Χάθηκε!
Δεν υφάναμε εμείς το υφαντό της Γης.
Δεν είμαστε παρά μερικά από τα νήματά του.
Ότι και αν προξενούμε στο υφαντό,
προξενούμε και στον εαυτό μας.
Η Γη δεν ανήκει σε εμάς. Εμείς ανήκουμε στη Γη.

Με την ευγενή χορηγία

“

Λόγια του Seattle, Αρχηγού των Ινδιάνων Ντουγάμι, 1854

