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          1. ΤΟΞΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

       Τοξικές χημικές ουσίες για τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι τα βαριά 
μέταλλα, δηλαδή ο σίδηρος (Fe), το χρώμιο (Gr), ο μόλυβδος (Pb), ο 
υδράργυρος (Hg), το κάδμιο (Cd), ο ψευδάργυρος (Zn), το μαγγάνιο 
(Mn), ο χαλκός (Cu), το νικέλιο (Ni), το αρσενικό (As) κ.ά. 

      Ακόμη, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και οξέα πάνω 
από ένα όριο, προκαλούν δηλητηριάσεις, ανάσχεση της ανάπτυξης και 
της φωτοσύνθεσης, εκλεκτική συσσώρευση και απορρόφηση σε 
ορισμένα είδη. Ρυπάνσεις από παρασιτοκτόνα και ζιζανιοκτόνα 
προέρχονται από τα απόνερα των βιομηχανιών παραγωγής τους, από 
υφαντουργεία, από βιομηχανίες επεξεργασίας τροφών και από γεωργικές 
χρήσεις. 

     Η ρύπανση από βαριά μέταλλα στα ελληνικά υδάτινα οικοσυστήματα 
είναι σχετικά χαμηλή και σε παραπλήσια επίπεδα με εκείνα που δίνονται 
διεθνώς για περιοχές με σχετικά μικρή ρύπανση. 

 

 

2. ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  

 

Μόλυβδος (στις πλακέτες των κυκλωμάτων του Η/Υ): Βλάπτει το 
κεντρικό και περιφερειακό νευρικό σύστημα, το κυκλοφορικό σύστημα, 
τα νεφρά και το αναπαραγωγικό σύστημα. Επηρεάζει επίσης το 
ενδοκρινές σύστημα καθώς και την ανάπτυξη του εγκεφάλου των 
παιδιών. 

 

Κάδμιο (στις πλακέτες των κυκλωμάτων του Η/Υ και τις μπαταρίες): 
Βλάπτει κυρίως τα νεφρά. 
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Υδράργυρος (στους διακόπτες και στις επίπεδες οθόνες TFT): Μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στον εγκέφαλο και στα νεφρά. Ιδιαίτερα ευαίσθητα 
στο στοιχείο αυτό είναι τα έμβρυα. Στο νερό ο υδράργυρος 
μετασχηματίζεται σε μεθυλιωμένο υδράργυρο. Υπολογίζεται ότι το 22% 
της ετήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης υδραργύρου χρησιμοποιείται στον 
ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

 

Εξασθενές χρώμιο: Διαπερνά τις μεμβράνες των κυττάρων και 
απορροφάται, με αποτέλεσμα να μολύνει τα κύτταρα. Το χρώμιο μπορεί 
να προκαλέσει ζημιά και στο DNA. 

 

Πλαστικά (και PVC): Τα πλαστικά ενός μέσου υπολογιστή ζυγίζουν 
γύρω στα 2,5 κιλά. Οταν το PVC καίγεται σε μια ορισμένη θερμοκρασία 
απελευθερώνει διοξίνες. 

Βρωμιωμένοι καταστολείς σπινθήρα (BFRs): Χρησιμοποιούνται στα 
πλαστικά κουτιά του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και στις πλακέτες 
κυκλωμάτων. Είναι καρκινογόνοι. 

 

Βάριο: Είναι ένα μαλακό αργυροειδές - άσπρο μέταλλο που βρίσκεται 
στην μπροστινή επιφάνεια μιας οθόνης καθοδικού σωλήνα. Προκαλεί 
εγκεφαλικό οίδημα, αδυναμία μυών, βλάβη στην καρδιά, στο συκώτι και 
στον σπλήνα καθώς και αρρυθμίες στην καρδιά. 

 

Βηρύλλιο: Είναι καρκινογόνος ουσία και βλάπτει κυρίως τους 
πνεύμονες. Η χρόνια έκθεση στο βηρύλλιο μπορεί να προκαλέσει μια 
ασθένεια, η οποία ονομάζεται Χρόνια Πάθηση Βηρυλλίου (beryllicosis). 
Μπορεί ακόμη να προκαλέσει και μια σπάνια μορφή δερματοπάθειας με 
πολλαπλά συμπτώματα. 

 

Μελάνια (Toners): Το βασικό συστατικό του μαύρου μελανιού είναι ο 
μαύρος άνθρακας. Η εισπνοή του αλλά και η έκθεση σε αυτόν μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Η Διεθνής Επιτροπή 
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αντικαρκινικού αγώνα έχει ταξινομήσει τον μαύρο άνθρακα ως 
καρκινογόνο. 

Φωσφόρος και πρόσθετες ουσίες: Σύμφωνα με τον Αμερικανικό 
Στρατό, το φωσφορικό επίστρωμα μιας οθόνης καθοδικού σωλήνα είναι 
εξαιρετικά τοξικό, ιδιαίτερα για όσους αποσυναρμολογούν τέτοιες 
οθόνες με γυμνά χέρια. 

 

 

 

 

3.ΡΥΠΑΝΣΗ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ 

 

Ανάμεσα στους ρύπους, που με διάφορους τρόπους καταλήγουν στο 
υδάτινο περιβάλλον, είναι: ανόργανα μεταλλικά στοιχεία και βαριά 
μέταλλα, όπως χαλκός, μόλυβδος, υδράργυρος, χρώμιο, αρσενικό, τα 
οποία μπορεί να προέρχονται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, 
χημικές βιομηχανίες, μονάδες εκτροφής ζώων, μηχανουργεία. Επίσης 
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οργανικές χημικές ενώσεις, όπως τροφές, αντιβιοτικά, ίνες χαρτιού, 
απορρυπαντικά. Πηγές των ρύπων αυτών είναι απόβλητα χημικών, 
φαρμακευτικών βιομηχανιών, σακχαρουργεία, χαρτοποιεία, 
κονσερβοποιεία. Στους οργανικούς ρύπους περιλαμβάνονται το 
ακατέργαστο πετρέλαιο, η άσφαλτος και άλλοι υδρογονάνθρακες, 
προερχόμενοι από διυλιστήρια ή ξέπλυμα δεξαμενών. Τέλος υπάρχει η 
ρύπανση των νερών με προερχόμενα από πυρηνικούς σταθμούς 
ραδιενεργά υλικά, η μόλυνση των νερών με παθογόνους 
μικροοργανισμούς και η θερμική αλλοίωση των νερών. Ειδικά η 
ρύπανση από βαριά μέταλλα στα ελληνικά νερά είναι σχετικά χαμηλή, με 
εξαίρεση την περιοχή του αποχετευτικού αγωγού στο Κερατσίνι, τον 
όρμο της Ελευσίνας, τα εσωτερικά τμήματα του Θερμαϊκού, του 
Παγασητικού, του Πατραϊκού και του Κόλπου της Καβάλας. Επίσης 
υψηλές συγκεντρώσεις από βαριά μέταλλα έχουν σημειωθεί στις εκβολές 
των ποταμών Αξιού και Αλιάκμονα, καθώς και στις λίμνες της 
Καστοριάς, Κορώνεια, Βιστωνίδα και Βεγορίτιδα. 
Το υδάτινο περιβάλλον και ιδιαίτερα το θαλάσσιο έχει την ικανότητα να 
αυτοκαθαρίζεται. Η ιδιότητα αυτή οφείλεται σε πολύπλοκο βιολογικό 
φαινόμενο, που εξαρτάται από τον αριθμό των αυτόχθονων μικροβίων 
του νερού και άλλους θαλάσσιους μικροοργανισμούς. Το καλοκαίρι με 
την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και την υψηλή θερμοκρασία του νερού, η 
αντιμικροβιακή δράση του θαλάσσιου νερού είναι ισχυρότερη. Έτσι 
εξηγείται γιατί σε περιοχές οπτικά ρυπασμένες δεν υπάρχει μικροβιακή 
μόλυνση. 
Μια ιδιαίτερα επικίνδυνη συνέπεια της ρύπανσης του υδάτινου 
περιβάλλοντος είναι ο ευτροφισμός. Ο ευτροφισμός, δηλ. η αύξηση της 
ποσότητας των θρεπτικών συστατικών μιας υδάτινης περιοχής, είναι 
αρχικά ένα ευεργετικό φαινόμενο, γιατί τονώνει την παραγωγικότητά 
της. Σε προχωρημένη όμως κατάσταση γίνεται επιβλαβής, γιατί τα 
παραγόμενα σε μεγάλες ποσότητες μικροσκοπικά υδρόβια φυτά (το 
φυτοπλαγκτόν), που αιωρούνται και παρασύρονται από τις κινήσεις του 
νερού, μετά το θάνατό τους αποσυντιθέμενα καταναλώνουν σημαντικές 
ποσότητες οξυγόνου, με καταστρεπτικές συνέπειες για τους υδρόβιους 
οργανισμούς και ιδιαίτερα εκείνους που ζουν προσκολλημένοι στον 
πυθμένα (το βένθος). 
Η Μεσόγειος Θάλασσα εμφανίζει ολιγοτροφισμό, δηλ. χαμηλές 
συγκεντρώσεις θρεπτικών συαστατικών στο ευφωτικό στρώμα, δηλ. στο 
στρώμα του νερού που φωτίζεται από το ηλιακό φως. Ο ολιγοτροφισμός 
της Μεσογείου οφείλεται στο σχετικά μικρό βάθος των Στενών του 
Γιβραλτάρ, το οποίο εμποδίζει την είσοδο βαθιών και πλούσιων σε 
θρεπτικά συστατικά νερών από τον Ατλαντικό Ωκεανό. Έτσι, η 
Μεσόγειος και ιδιαίτερα η ανατολική Μεσόγειος είναι μια από τις 
λιγότερο παραγωγικές θαλάσσιες περιοχές του Παγκόσμιου Ωκεανού. 
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Όμως η πληθυσμιακή ανάπτυξη μεγάλου αριθμού αστικών κέντρων στις 
ακτές της Μεσογείου και κυρίως η επιλογή της θάλασσας ως αποδέκτη 
των λυμάτων τους έχει προκαλέσει τον ευτροφισμό των παράκτιων 
νερών της Μεσογείου, λόγω των θρεπτικών συστατικών που περιέχονται 
στα λύματα. Ο ευτροφισμός είναι ιδιαίτερα επιβλαβής σε λίμνες (π.χ. των 
Πρεσπών, των Ιωαννίνων, της Καστοριάς κ.α.) και κλειστούς κόλπους με 
περιορισμένη επικοινωνία με την ανοικτή θάλασσα (Ελευσίνα, 
Μαλιακός, Θερμαϊκός και ιδιαίτερα ο Αμβρακικός). 
Μια ακραία μορφή ευτροφισμού είναι οι ερυθρές παλίρροιες. Στη Βίβλο, 
στο έβδομο κεφάλαιο περί Εξόδου και στα εδάφια 21 έως 24 έχουμε την 
αρχαιότερη ίσως αναφορά στο φαινόμενο αυτό: «…και μετεβλήθησαν εις 
αίμα πάντα τα ύδατα του ποταμού και τα οψάρια, τα εν τω ποταμώ 
ετελεύτησαν και ο ποταμός εβρώμισεν, ώσπερ οι Αιγύπτιοι δεν ηδύναντο 
να πίωσιν ύδωρ εκ του ποταμού και ήτο αίμα καθ΄ όλην την γην της 
Αιγύπτου… και συνεπληρώθησαν επτά ημέραι, αφού ο Κύριος 
εκτύπησεν τον ποταμόν». 
Η φοβερή παραλυτική δηλητηρίαση από οστρακοειδή σχετίζεται με το 
φαινόμενο της ερυθράς παλίρροιας, που παρατηρείται σε παράκτιες 
περιοχές, όπου κάτω από συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών, άπνοιας, 
ηλιοφάνειας και παρουσίας γλυκών νερών λαμβάνει χώρα εκρηκτική 
πληθυσμιακή άνθιση μικροσκοπικών φυτών, η οποία προσδίδει στο 
θαλάσσιο νερό ερυθρό χρώμα. 
Η σχέση του ανθρώπου με το υδάτινο περιβάλλον είναι βαθειά. Η ζωή 
του εξαρτάται από αυτή. Οι ενδείξεις δείχνουν τον άμεσο κίνδυνο που 
διατρέχει το υδάτινο περιβάλλον από την αλόγιστη μεταχείριση του 
ανθρώπου. Η λογική της χωρίς όρια ανάπτυξης διακυβεύει τη σχέση του 
ανθρώπου με το υδάτινο περιβάλλον και υπονομεύει το μέλλον της 
ανθρωπότητας. 
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4. ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ  

                                                                                          

 

     Η ρύπανση του περιβάλλοντος αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα, γι' αυτό και 
πολλοί διεθνείς οργανισμοί, φορείς, οργανώσεις και κυβερνήσεις 
καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την αντιμετώπισή της. Για το 
σκοπό αυτό υπογράφηκαν διεθνείς συμφωνίες , ενώ για τη σωστή 
αντιμετώπιση της ρύπανσης απαιτούνται, επίσης, εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων, καταλύτες 
καυσαερίων στα βενζινοκίνητα οχήματα, επεξεργασία των καυσαερίων 
των βιομηχανιών πριν αυτά εκλυθούν στην ατμόσφαιρα, ανακύκλωση 
των απορριμμάτων, σωστή χωροθέτηση και διαχείριση των χώρων ταφής 
των απορριμμάτων, ευρεία εφαρμογή τεχνολογιών που αξιοποιούν τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κ.λ.π 

 

5.ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

   

     Τα επιφανειακά νερά από πηγή πλούτου, μπορούν να μετατραπούν σε 
μια διαρκή και αόρατη απειλή, αν οι κυβερνήσεις όλων των χωρών δεν 
πάρουν άμεσα δραστικά μέτρα για την διαχείριση και την προστασία 
τους. 

     Η διασφάλιση της ποιότητας του νερού και των υδατικών πόρων 
αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική και οικονομική ζωή, 
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ο οποίος σχετίζεται άμεσα και με την προστασία του. Γι αυτό είναι 
επιτακτική η ανάγκη χάραξης συγκεκριμένης μακροπρόθεσμης 
στρατηγικής για το νερό και τους υδάτινους πόρους. 

     Ανάμεσα στις σοβαρές απειλές, που προέρχονται από τη μη 
ορθολογική χρήση του νερού και μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και 
την ύπαρξή του ανθρώπου, είναι η ρύπανση και μόλυνση των 
επιφανειακών, των υπόγειων νερών και της θάλασσας από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. 

     Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη η λήψη άμεσων μέτρων, που θα 
διατηρήσουν τα αποθέματα γλυκού νερού, καλής ποιότητας. 

     Οι βιομηχανίες αρχίζουν να συνειδητοποιούν την ανάγκη προστασίας 
του περιβάλλοντος. Όμως η συνύπαρξη βιομηχανίας και φύσης 
εξακολουθεί να συναντά πολλά προβλήματα. Οι προσπάθειες, που 
γίνονται κάτω από την πίεση του κοινού αισθήματος, αποβλέπουν στη 
δυνατόν μικρότερη επιβάρυνση της φύσης. Γιατί οι δραστηριότητες για 
τον περιορισμό της ρύπανσης των επιφανειακών νερών και την 
προστασία τους, συνεπάγονται σοβαρές δαπάνες λειτουργίας και 
συντήρησης των ειδικών εγκαταστάσεων αντιρρύπανσης (βιολογι-κοί 
καθαρισμοί) αλλά και συνεχείς επενδύσεις για τη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής απόδοσης, της διασφάλισης της υδατοτροφοδοσίας και 
της διάθεσης των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.  
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       Τα υγρά απόβλητα, μετά την επεξεργασία τους, αποτελούν ένα 
υδατικό πόρο, πολύ προσιτό οικονομικά, κατάλληλο κύρια για άρδευση. 
Ανακυκλούμενα χρησιμοποιούνται στις παραγωγικές μονάδες της 
βιομηχανίας ή για οικιακή χρήση (εκτός από πόση), ή για την 
πυροπροστασία δασικών εκτάσεων σε περιοχές που γειτνιάζουν με 
αστικά κέντρα, ή για τον εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. 

      Με την τελευταία εφαρμογή αποφεύγεται η είσοδος αλμυρού νερού 
από τη θάλασσα στους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες, αποκαθίσταται 
το υδατικό δυναμικό, αποθηκεύονται οι χειμερινές απορροές, για να 
χρησιμοποιηθούν στις περιόδους αιχμής, βελτιώνονται τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά των υδατικών πόρων, προστατεύονται οι επιφανειακές 
κατασκευές από καταστροφές λόγω καθίζησης, εξασφαλίζεται η 
ανάπτυξη της περιοχής μέσω της διατήρησης ικανής ποιότητας και 
ποσότητας νερού. Γενικά, δίνει λύσεις για την περιβαλλοντική προστασία 
των υδροφόρων οριζόντων και την αειφορική διαχείριση του υδατικού 
δυναμικού.  

      Η μείωση των υδάτινων πόρων προκαλείται από δύο παράγοντες. 
Τους κλιματολογικούς και τους ανθρωπογενείς. Η επίδραση των 
κλιματολογικών συνθηκών και ειδικότερα των βροχοπτώσεων στην 
αύξηση ή στη μείωση των υδατικών πόρων είναι δεδομένη και 
αυτονόητη. Ανεξάρτητα με τη λήψη μέτρων από τις Κυβερνήσεις των 
Κρατών για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για το νερό, αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη η δημιουργία υδατικής ατομικής συνείδησης, η οποία 
θα θεωρεί ότι: 

  

 
 
Α. Πρόγραμμα περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
εκπαίδευσης νέων 
Εξωσχολική εκπαίδευση παιδιών και νέων στην οικολογική κηπουρική, 
υγεία, σωστή διατροφή κλπ. Μαθαίνουν θεωρία και πράξη και τα 
προϊόντα που παράγουν τα πωλούν ή τα καταναλώνουν. Έτσι βιώνουν 
άμεσα τα αποτελέσματα, βελτιώνουν το διατροφικό και βιοτικό επίπεδο 
και μαθαίνουν από μικρή ηλικία ένα χρήσιμο επάγγελμα ως κηπουρός, 
γεωργός, πωλητής οικολογικών προϊόντων κλπ. Τα μεγαλύτερα παιδιά 
πληρώνονται αναλόγως του χρόνου που προσφέρουν. Σε αντίθεση με 
άλλα μέρη του κόσμου, όπου περνούν οι νέοι πολύ χρόνο άσκοπα, στην 
Curitiba μειώθηκε η εγκληματικότητα και η χρήση ναρκωτικών. 
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Συγχρόνως αναπτύσσουν αίσθημα συνυπευθυνότητας για το περιβάλλον 
και την πόλη. 
 
 
Β. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση δασκάλων  
Άλλο πρόγραμμα ασχολείται με την περιβαλλοντική μετεκπαίδευση 
δασκάλων και καθηγητών. Γίνεται ανταλλαγή γνώσεων σε σεμινάρια και 
μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα πάρκα και τις πράσινες ζώνες για 
διδακτικούς σκοπούς και ψυχαγωγία. 
 
Γ. Περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία  
Αρχίζει από το πρώτο έτος και εντάσσεται σε διαφορετικά μαθήματα. 
Διδάσκεται η συσχέτιση ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών, 
περιβαλλοντικών αρχών. Έρχονται ειδικοί του δήμου, που δείχνουν την 
πρακτική εφαρμογή, κάνουν ξεναγήσεις στις πράσινες ζώνες ή 
συνοδεύουν τα παιδιά σε περιοχή υπό ειδική προστασία κοντά στην 
πόλη, όπου υπάρχει όλη η ενδημική χλωρίδα και πανίδα. Εκεί 
διανυκτερεύουν κάθε εβδομάδα 40 παιδιά. 
 
Δ. Μέσα μαζικής μεταφοράς  
Ένα από τα πιο σύγχρονα δίκτυα μέσων μαζικής μεταφοράς στον κόσμο 
έχει ως γνώμονα τις ανάγκες του πληθυσμού και όχι το κέρδος. 
Αποτελείται από μετρό, λεωφορεία και τρόλλεϋ και δίνει τη δυνατότητα 
στον πολίτη να πάει με ένα μόνο εισιτήριο και ενιαία και χαμηλή τιμή 
οπουδήποτε. Περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή με 700 km2, επιτρέπει 
την αλλαγή μέσου και στοιχίζει 18% λιγότερο από το συνηθισμένο 
κόστος λειτουργίας σε άλλα μέρη του κόσμου. Λόγω του απλού 
συστήματος καλύπτεται η λειτουργία του από τα εισιτήρια. Μικρά 
λεωφορεία περιφερειακά κινούνται ανά 4 λεπτά, τα κεντρικά ανά 1-2 
λεπτά! Τα λεωφορεία έχουν προτεραιότητα απέναντι στα ΙΧ, που 
αντιμετωπίζουν πολλά κόκκινα φανάρια, ελέγχους ραντάρ και 
περιορισμούς ταχύτητας, ιδίως κοντά σε σχολεία, νοσοκομεία κτλ. 
Υπάρχει οργανωμένο δίκτυο ποδηλατοδρόμων και πεζοδρόμων. Δεν 
συμφέρει η κυκλοφορία με το ΙΧ, παρά μόνο στις εξαιρετικές 
περιπτώσεις. 
 
Ε. Διαχείριση σκουπιδιών 
Ως βάση τέθηκε η κατανόηση από τους πολίτες της ανάγκης για 
ορθολογική διαχείριση. Σε μια μεγάλη εκστρατεία ενθαρρύνθηκαν οι 
κάτοικοι να διαχωρίζουν τα σκουπίδια που παράγουν, αφού το 1/3 είναι 
ανακυκλώσιμο. Σήμερα μαζεύονται κάθε μέρα στην πόλη 40 τόννοι 
ανακυκλώσιμων υλικών από αυτοκίνητα του δήμου. Το μεγαλύτερο 
μέρος πωλείται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ως πρώτη ύλη, το υπόλοιπο 
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πάει σε κοινωφελή ιδρύματα όπου επεξεργάζεται για 
επαναχρησιμοποίηση και το κέρδος από την πώληση επιστρέφει σ' αυτά. 
Η πόλη συνεργάζεται με 44 δήμους στην περιφέρεια και αγοράζει υλικά 
για ανακύκλωση. Συχνά αδειάζονται οι κάδοι, όπου συγκεντρώνουν οι 
κάτοικοι τα υλικά και πληρώνονται ανάλογα με το είδος και την 
ποσότητα σε φρέσκα οικολογικά λαχανικά και φρούτα! Έτσι 
υποστηρίζονται οι τοπικοί παραγωγοί, βελτιώνεται η δημόσια υγεία και 
λύνεται το πρόβλημα της διαλογής. Στα σχολεία ανταλλάσσονται 
σκουπίδια με σχολικά και γραφικά υλικά. 
 
ΣΤ. Υγιεινή διατροφή 
Κάθε εβδομάδα οργανώνει ο δήμος μια οικολογική λαϊκή αγορά, όπου 
πωλούνται προϊόντα από τους παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες. Τα 
προϊόντα ελέγχονται από την Εταιρεία για Οργανική Γεωργία, που 
προσφέρει συγχρόνως υποστήριξη και συμβουλεύει τους αγρότες πώς να 
αποφεύγουν χημικά και φάρμακα, ώστε το κόστος παραγωγής να 
μειώνεται για τους μικρούς καλλιεργητές. 
 
Η. Φορολογική πολιτική 
Εφαρμόζεται μια οικολογική φορολόγηση. Μειώνεται κατά 5% ο φόρος 
των δήμων που εφαρμόζουν οικολογικά προγράμματα. Έτσι δίνεται ένα 
κίνητρο να μην ενισχύουν την εγκατάσταση επιβλαβών βιομηχανιών, 
όπως και για αναδάσωση. Αντίθετα εάν διαπιστωθεί, σύμφωνα με 
συγκεκριμένο δείκτη, ότι μειώθηκε η έκταση των πάρκων, των δασών 
και του πρασίνου, αυξάνεται η φορολογία. Μέχρι τώρα συμμετέχουν στο 
επαναστατικό πρόγραμμα 166 δήμοι της επαρχίας, έχει βελτιωθεί κατά 
75% (!) η ποιότητα του πόσιμου νερού και αυξήθηκε η έκταση των 
προστατευομένων πράσινων περιοχών κατά 800% (!). Αυτό επιτεύχθηκε 
μέσα σε 5 χρόνια, ενώ 60 χρόνια παραδοσιακής πολιτικής προστασίας 
του περιβάλλοντος δεν πέτυχαν παρά ψίχουλα. Στην πόλη της Curitiba 
υπάρχουν 52 τμ πρασίνου ανά κάτοικο, όταν ο ΟΗΕ συνιστά 16 τμ ως 
μέσο όρο! 
 
Θ. Ιδιωτικές εταιρίες 
Ιδρύθηκαν εταιρείες προστασίας του περιβάλλοντος, που απονέμουν 
ετήσια βραβεία. Μια εταιρεία πέτυχε την προστασία των πηγών της 
περιοχής και τον καθαρισμό του ποταμού σε συνεργασία με το 
πανεπιστήμιο, με τελικό στόχο τη γενικότερη αναβάθμιση και 
ορθολογική χρήση των υδάτων… 
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6.ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ 
 
 
Δουλειά της επιστήμης είναι να μελετά, να ερευνά, να καταγράφει, να 
προβλέπει, να προειδοποιεί, να υποδεικνύει μέτρα και, εν ανάγκη, να 
διορθώνει. 
Δουλειά της Πολιτείας είναι να επεξεργάζεται τα μηνύματα και τις 
υποδείξεις της επιστήμης και να τα εφαρμόζει για το γενικό καλό όσο το 
δυνατό πιστότερα και γρηγορότερα. 
Ας πάρουμε ένα απλό παράδειγμα. Τους σκουπιδότοπους απλής 
"εναπόθεσης" των απορριμμάτων.  

 

Η επιστήμη, με εκατοντάδες μελετών που υιοθετήθηκαν ομόφωνα από 
τις αρμόδιες οργανώσεις υγείας, κυβερνήσεις, φορείς κλπ., επισημαίνει 
με απλά λόγια: 
1. Η μέθοδος αυτή, που οδηγεί συνήθως στην καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος, είναι τελείως απαράδεκτη, τόσο από υγιεινής όσο και 
από οικολογικής απόψεως. Μερικές από τις δυσάρεστες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον είναι η μόλυνση των επιφανειακών και υπόγειων νερών και η 
εξάπλωση βλαβερών μικροοργανισμών, όχι μόνο στα υπόγεια νερά αλλά 
και στους ανθρώπους και τα ζώα. Υπάρχει ακόμα κίνδυνος ανάφλεξης 
του μεθανίου που εκλύεται από τους σωρούς των απορριμμάτων. Οι 
φωτιές αυτές δύσκολα καταπολεμούνται και οδηγούν σε δυσοσμία και 
ρύπανση του αέρα. Η μέθοδος της μη ελεγχόμενης εναπόθεσης 
απορριμμάτων έχει πολύ μικρό (οικονομικό) κόστος και γι΄ αυτό 
εφαρμόζεται κυρίως στις φτωχές και υπανάπτυκτες χώρες. 
2. Οι πολυχλωριωμένες διβενζο-π-διοξίνες (PCDD) αποτελούν μια 
κατηγορία χλωριωμένων υδρογονανθράκων που χαρακτηρίζονται από τις 
παρακάτω ιδιότητες: α) σταθερότητα στην επίδραση χημικών 
αντιδραστηρίων, β) θερμική σταθερότητα μέχρι 700 βαθ. και γ) μεγάλη 
τοξικότητα. Ανιχνεύσιμα κατάλοιπα PCDD δημιουργούνται κατά την 
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καύση των απορριμμάτων και τη μακροχρόνια διαρροή από χώρους 
εναπόθεσής τους. Όπως αποδείχτηκε, η ιπτάμενη τέφρα των 
εγκαταστάσεων καύσης αστικών απορριμμάτων περιέχει PCDD σε 
συγκεντρώσεις ανησυχητικές τόσο για τα υδατικά όσο και τα χερσαία 
οικοσυστήματα. Προσροφώνται γρήγορα και ισχυρά στο έδαφος. Η 
παραμονή τους εκεί είναι μακρόχρονη (η ημιπερίοδος ζωής είναι 
μεγαλύτερη από 1 χρόνο), γεγονός που αυξάνει την πιθανότητα 
συσσώρευσης στην τροφική αλυσίδα. Μια από αυτές, εξαιτίας της 
μεγάλης τοξικότητας (είναι 10.000 φορές πιο τοξική από το κυανιούχο 
κάλιο) αποτελεί ισχυρό δηλητήριο του περιβάλλοντος. Γνωστό είναι το 
ατύχημα που συνέβη το 1976 σε χημικό εργοστάσιο στο Seveso της 
Ιταλίας. Κατά το ατύχημα αυτό, από τις εγκαταστάσεις παραγωγής 
τριχλωροφαινόλης διέρρευσε ποσότητα 2,5 κιλών TCDD, μιας διοξίνης, 
και μόλυνε τη γύρω περιοχή. Πολλά άτομα έπαθαν σοβαρές δερματικές 
βλάβες, ενώ μετά το 1976 αυξήθηκε δραματικά τόσο ο αριθμός 
αποβολών στις έγκυες γυναίκες, όσο και ο αριθμός των νεκρών 
νεογέννητων. Υπάρχουν ακόμη σοβαρές ανησυχίες για καρκίνους που θα 
εμφανιστούν στα επόμενα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η 
ημιπερίοδος ζωής του PCDD υπολογίστηκε σε 1 περίπου χρόνο, η μελέτη 
στο έδαφος του Seveso έδειξε ημιπερίοδο ζωής σχεδόν δεκαπλάσια, δηλ. 
περίπου 10 χρόνια. 
3. Ξέρουμε ότι γύρω από χωματερές όπου καίγονται τα σκουπίδια και 
εκλύονται διοξίνες εμφανίζεται λαγόχειλο στα ζώα (κατσίκια). Αυτά τα 
κατσίκια τρώγονται και παράγουν γάλα. Όλα είναι μια αλυσίδα. 
4. "Στην πράξη, σημαντικότερες πηγές εκπομπής διοξινών στο 
περιβάλλον είναι η καύση απορριμμάτων… Η κύρια εκπομπή διοξινών 
στο περιβάλλον κατευθύνεται προς την ατμόσφαιρα μέσω της καύσης… 
Στην ατμόσφαιρα οι διοξίνες προσδένονται στα αιωρούμενα σωματίδια, 
μέσω των οποίων καταλήγουν στο έδαφος, τις ανοικτές υδάτινες μάζες 
και την επιφάνεια των φυτών. Από κει μέσω της βιοσυσσώρευσής τους 
κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας, καταλήγουν στον άνθρωπο, 90% της 
έκθεσης του οποίου προέρχεται από την διατροφή, κυρίως την 
κατανάλωση ειδών ζωικής προέλευσης… Σημασία για τις περισσότερες 
τοξικές επιδράσεις της διοξίνης έχει η συνολική συσσώρευσή της στον 
οργανισμό κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας έκθεσης… Έχουν 
παρατηρηθεί δερματικές παθήσεις και αύξηση των θανάτων από 
παθήσεις του ήπατος… Η διοξίνη προκαλεί καρκίνο σε διάφορα είδη 
πειραματόζωων και σε διάφορους ιστούς (π.χ. συκώτι, θυρεοειδή 
αδένα)… 
Συμπερασματικά: Σε πειραματόζωα η διοξίνη εμφανίζει πληθώρα 
τοξικών επιδράσεων (περιλαμβανομένης και ικανότητας 
καρκινογένεσης) με τα έμβρυα και τα αναπτυσσόμενα άτομα να 
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία…" 
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5. Θα μπορούσαν να αναφερθούν εκατοντάδες επιστημονικών 
διαπιστώσεων της σχέσης σκουπιδότοποι-διοξίνες-καρκίνος-αρρώστιες, 
αλλά ξεφεύγουν από το σκοπό του άρθρου. 

 
 
 

  7. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Η φρίκη του πολέμου του Ιράκ δεν έφυγε ακόμα από τη μνήμη μας και 
ακόμα συνεχίζεται. Είναι αδιάφορο αν ο σύγχρονος πόλεμος γίνεται 
στο όνομα του καλού ή του κακού. Το σημαντικό είναι ότι πίσω και 
από αυτόν τον πόλεμο κρύβεται το φλέγον ζήτημα της εκμετάλλευσης 
των ενεργειακών πόρων. Έτσι δυστυχώς με τον πιο σκληρό τρόπο 
αναδεικνύεται η ανάγκη της απεξάρτησης των ενεργειακών μας 
αναγκών από τα ορυκτά καύσιμα. Η απάντηση είναι σαφής: αλλαγή 
του ενεργειακού μοντέλου και στροφή προς τις Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (ΑΠΕ).  
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Το πράγμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας, επειδή αφ' 
ενός τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι η πλέον εξαρτημένη από το 
πετρέλαιο χώρα της Ε.Ε. και αφ' ετέρου επειδή είναι μια χώρα, την 
οποία η φύση έχει προικίσει με μεγάλες δυνατότητες για παραγωγή 
εναλλακτικής ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο.  

Και βέβαια, πέρα από το συναλλαγματικό 
όφελος που σχετίζεται με μια τέτοια απεξάρτηση από την εξωτερική 
ενέργεια, η χρήση των ΑΠΕ θα συμβάλλει όσο τίποτε άλλο στην 
προστασία του περιβάλλοντος. Το οικολογικό χρέος των ορυκτών 
καυσίμων είναι τεράστιο. Η ενέργεια και το περιβάλλον είναι 
αλληλένδετα και δεν υπάρχει απολύτως καμία γωνιά του 
περιβάλλοντος και καμία πτυχή της ποιότητας ζωής μας που να μην 
δέχεται τις επιπτώσεις από τη χρήση και την κατανάλωση της 
ενέργειας. Έχει καταστεί αδιαμφισβήτητο και επιστημονικά, ότι το 
φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις 
καύσεις του πετρελαίου και ότι στην κυριολεξία απειλεί να τινάξει τον 
πλανήτη μας στον αέρα: άνοδος θερμοκρασίας, τήξη πάγων, άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας, απερήμωση, απώλειες βιοποικιλότητας, 
ασθένειες, πείνα, καταστροφές στη φύση και τα ανθρώπινα έργα. 
Διεθνείς διασκέψεις έχουν οδηγήσει σε συμφωνίες, οι οποίες όμως 
στην πράξη είτε μένουν στα χαρτιά, είτε ευθέως αμφισβητούνται και 
υπονομεύονται από τα συμφέροντα των κατεστημένων ενεργειακών 
κύκλων του παγκόσμιου μετώπου του πετρελαίου.  
Το πράγμα περιπλέκεται, με το απαράδεκτο φαινόμενο του εμπορίου 
του "δικαιώματος εκπομπών" αερίων του θερμοκηπίου, μεταξύ των 
χωρών που εκπέμπουν υπερβολικά και των άλλων που εκπέμπουν 
λιγότερο. Ο συμβατικός ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας μετά το 2000 
κινείται γύρω στο 4% το χρόνο, ανώτερος του μέσου όρου της ΕΕ. 
Εκτιμάται ότι κατά το διάστημα 2000-2010 η ζήτηση ηλεκτρικής 
ενέργειας στη χώρα μας θα αυξάνεται κατά 3,1% το χρόνο και η 
συνολική ενεργειακή κατανάλωση κατά 2,2%. Αυτό σημαίνει ότι θα 
εκπέμπουμε περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου κατά 27% το 2005 
και κατά 36% το 2010. Και βέβαια αυτοί οι υπολογισμοί είναι 
μετριοπαθείς, καθώς η μέχρι τώρα εξέλιξη δείχνει ήδη μια ακόμα 
μεγαλύτερη αύξηση. Με την αύξηση αυτή, από το 2010 και μετά θα 
πρέπει να πληρώνουμε πρόστιμα ή να αγοράζουμε και εμείς με τη 
σειρά μας "δικαιώματα", που θα υπολογίζονται με βάση την τρέχουσα 
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τιμή του πετρελαίου. Και με τα σημερινά δεδομένα βέβαια μιλάμε για 
εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια το χρόνο!  
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι μια υπόθεση που έχει κρίσιμη σημασία για 
τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τα οφέλη θα είναι πολυδιάστατα: 
• Από μόνες τους μπορούν να επιφέρουν μείωση μέχρι και 50% των 
εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα ως του βασικού αερίου του 
θερμοκηπίου, για τον περιορισμό του φαινομένου της κλιματικής 
αλλαγής. 
• Με τα ανεξάντλητα αποθέματά τους, διασφαλίζουν το ενεργειακό 
μας μέλλον. 
• Λόγω του αποκεντρωμένου χαρακτήρα τους, συμβάλλουν σημαντικά 
στην περιφερειακή ανάπτυξη. Δημιουργούν θέσεις εργασίας, σε όλο το 
φάσμα των ανθρώπινων δράσεων που σχετίζονται με αυτές 
(σχεδιασμός, επενδύσεις, κατασκευές, λειτουργία). 
• Επιφέρουν απεξάρτηση από το παγκόσμιο σύστημα του πετρελαίου, 
με τις δυσβάσταχτες οικονομικές συνέπειες στις τοπικές οικονομίες.  
Από όλα αυτά, αναδεικνύεται η τεράστια σημασία της προώθησης των 
ΑΠΕ και στη χώρα μας. Έχουν γίνει σημαντικά βήματα, αλλά ο 
δρόμος ακόμα είναι πάρα πολύ μακρύς. Η συμμετοχή των ΑΠΕ στην 
ηλεκτροπαραγωγή δύσκολα ξεπερνάει το 10%. Ο νόμος 2244/94 
έδωσε τρεις βασικές κατευθύνσεις: 
• Την απελευθέρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιώτες 
ανεξάρτητους παραγωγούς ΑΠΕ. 
• Την υποχρέωση αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από τον εθνικό 
μεταφορέα ηλεκτρικής ενέργειας. 
• Τον καθορισμό εγγυημένης τιμής, που προσδιοριζόταν σε 
συγκεκριμένο ποσοστό της τιμής πωλήσεως της kWh στον 
καταναλωτή.  

 
Σημαντικές επενδύσεις έχουν γίνει, έπειτα και από μερική αξιοποίηση 
ανάλογων διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, ωστόσο υπάρχει 
τελευταία μια τάση αποχώρησης των ενεργειακών εταιρειών. Από την 
άλλη μεριά, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες στο τομέα της ενέργειας, 
όπως η βιομάζα, που θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά στο 
αγροτικό εισόδημα, κι αυτή υποχωρεί αντί να προωθείται. Στη 
γεωθερμία επίσης, παρόλο που η Ελλάδα έχει και εκεί αποθέματα, 
υπάρχει μια αναχρονιστική νομοθεσία που αποθαρρύνει τις 
επενδύσεις. Η συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης/ψύξης (η 

 16



συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας) κι αυτή 
με τη σειρά της επίσης θα μπορούσε να συμβάλει στην ενεργειακή 
αποκέντρωση, αλλά η σχετική τεχνολογία και εδώ καθυστερεί, ενώ σε 
άλλες χώρες αναπτύσσεται σημαντικά. Στην Ελλάδα γενικά, η 
εξειδικευμένη έρευνα δεν προωθείται, το ενεργειακό τοπίο δεν είναι 
καθαρό, η έννοια της συμπαραγωγής στη βιομηχανία δεν προοδεύει, 
ενώ τα θεσμικά, διοικητικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που 
υπάρχουν είναι μεγάλα. Υπάρχουν επίσης και συγκεκριμένα τεχνικά 
εμπόδια, καθώς τα μεταφορικά δίκτυα της ΔΕΗ έχουν φτάσει ήδη στο 
σημείο κορεσμού της μεταφορικής τους ικανότητας, ιδίως στις 
περιοχές με υψηλό δυναμικό.  
Η ηλιακή ενέργεια ειδικά θα έπρεπε να είναι μία επιλογή αιχμής για τη 
χώρα μας. Τα πλεονεκτήματά της είναι η άφθονη διαθεσιμότητα λόγω 
της μεγάλης ηλιοφάνειας, η αυτονομία, η προβλεψιμότητα και η 
ασφάλεια της τροφοδοσίας. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι 
ευπροσάρμοστα σε κάθε τόπο και χώρο, λειτουργούν αθόρυβα, έχουν 
αξιοπιστία και μεγάλη διάρκεια ζωής, και είναι εύκολα επεκτάσιμα 
ανάλογα με τις ενεργειακές ανάγκες που μπορούν να προκύπτουν στην 
πορεία, παρέχουν σχετικές δυνατότητες αποθήκευσης της 
παραγόμενης ενέργειας, συμβάλλουν στην ορθολογική χρήση και στην 
εξοικονόμηση της ενέργειας με τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου. Μέχρι 
σήμερα στη χώρα μας έχουν εγκατασταθεί μόνο 2,4 MW 
φωτοβολταϊκών συστημάτων, με το κύριο πρόβλημα να είναι το 
υψηλό κόστος εγκατάστασης.  
Τέλος, θα πρέπει η νοοτροπία της "εύκολης λύσης" να δώσει την 
σκυτάλη σε μια νέα αντίληψη. Το πιο εύκολο που έχει να κάνει κανείς 
σήμερα είναι να αγοράσει το πετρέλαιο και να το κάψει. Κι όμως, ήδη 
στην αγορά υπάρχουν εναλλακτικά ενεργειακά συστήματα, που 
κάνουν χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας και για διάφορες 
χρήσεις και με ικανοποιητικά αποτελέσματα.  
Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σύνθετο και πολυδιάστατο. Τον πρώτο 
ρόλο λοιπόν και εδώ θα έπρεπε να έχει η πολιτεία, με τον κατάλληλο 
σχεδιασμό και εκείνες τις πολιτικές επιλογές (χρηματοδότηση 
έρευνας, κίνητρα κλπ.) που σταδιακά θα οδηγούσαν στην επιθυμητή 
αλλαγή πορείας.  
Στοιχεία για το παρόν άρθρο πήραμε από σχετική εισήγηση του τ. 
βουλευτή κ. Τάσου Μαντέλη στο συνέδριο του ΠΑΝΔΟΙΚΟ στη Σάμο, 
18/10/2003, με θέμα: "Πράσινη Επιχειρηματικότητα".  
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8.ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

 
 
Ανακύκλωση μπαταριών 
Για συλλογή και ανακύκλωση μπαταριών παρακαλώ απευθυνθείτε στην 
ΑΦΗΣ ΑΕ. Πληροφορίες θα βρείτε στην παρακάτω ηλεκτρονική 
διεύθυνση: www.afis.gr 

 
Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ 
Η Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ άρχισε συνεργασία με όλους τους Δήμους 
έτσι ώστε να συλλέξει τις παλιές ηλεκτρικές συσκευές και να 
προχωρήσει στην ανακύκλωσή τους. Για να δείτε τα δημοτικά σημεία 
συλλογής, κάντε κλικ εδώ. 
 
Η COSMOTE έχει τοποθετήσει κάδους ανακύκλωσης σε όλα τα 
αποκλειστικά καταστήματά της στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη 
Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, το Βόλο, την Πάτρα, την Κρήτη, τη Λάρισα 
και την Καβάλα, καθώς και στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σε 
ολόκληρη τη χώρα, με στόχο να κινητοποιήσει το κοινό και τους 
εργαζομένους της προς την ανακύκλωση, ενώ σταδιακά σκοπεύει να 
επεκτείνει περαιτέρω την εμβέλεια του προγράμματός της. Ειδικά 
ενημερωτικά φυλλάδια της εταιρίας βρίσκονται, επίσης, στη διάθεση του 
κοινού για την ορθή και έγκυρη ενημέρωσή του αναφορικά με την 
ανακύκλωση των κινητών τηλεφώνων. 
 
Και είναι και άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται. 
 
 
 

 18



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ευθύνη είναι πλέον δική μας! 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 
 

 
 

1. www.oikoen.gr 
 
2. www.greenpeace.gr 
 
3. gym-laris.lar.sch.gr/ergasies 
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