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1. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΗ-ΑΓΧΓΖ 

 
Σα ζέκαηα κε πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν βξίζθνληαη ζπλέρεηα ζηελ επηθαηξφηεηα 

εδψ θαη κεξηθά ρξφληα. Οη πξνβιεκαηηζκνί κάιηζηα γχξσ απφ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα 
έρνπλ μεπεξάζεη πιένλ ηα ζηελά ηνπηθά ή θξαηηθά φξηα θαη παίξλνπλ νηθνπκεληθέο 
δηαζηάζεηο. Σν θαηλφκελν βέβαηα είλαη επεμήγεην αλ ιάβεη θαλείο ππφςε, πξψηνλ φηη ην 
πξφβιεκα ηεο αιινίσζεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη 

ζηνηρείσλ ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξψπνπ νμχλεηαη θαζεκεξηλά θαη 
δεχηεξνλ φηη νξηζκέλεο "κνξθέο" νηθνινγηθψλ αιινηψζεσλ παξνπζηάδνπλ "εγγελψο" έλαλ 

παγθφζκην ραξαθηήξα (επηπηψζεηο απφ ππξεληθέο δνθηκέο θαη ππξεληθά αηπρήκαηα, 
ξχπαλζε ηνπ πδάηηλνπ θαη ελαέξηνπ ρψξνπ, θιηκαηνινγηθέο αιιαγέο θ.ά.). 

 Δμάιινπ ηα κνληέια αλάπηπμεο,  κε ηα νπνία ζπλδένληαη ζηελά ηα πεξηβαιινληηθά 
πξνβιήκαηα, εθαξκφδνληαη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζε παγθφζκηα θιίκαθα κε απνηέιεζκα 
νη θάζε κνξθήο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο λα επεξεάδνπλ, αλ φρη νιφθιεξε, 
ηνπιάρηζηνλ κεγάια ηκήκαηα ηεο Γεο.  

Ζ εηθφλα ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε δείρλεη κηα αλεζπρεηηθή παξαθκή πνπ 
επηηαρχλεηαη θάζε ρξφλν. Ζ θξίζε δελ είλαη πιένλ ζπγθπξηαθή θαη δελ κπνξεί λα είλαη 
έζησ θαη αλ επεκεξνχλ θάπνηε-θάπνπ νη "αξηζκνί". 

 

1.1. «Πξντζηνξία» θαη «Ηζηνξία» ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

 
Ζ γελίθεπζε θαη ε αχμεζε πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ησλ νηθνινγηθψλ θηλδχλσλ ζε 

ζεκείo πνπ ε αλζξσπφηεηα λα έρεη θηάζεη ζε νξηαθά γηα ηελ επηβίσζή ηεο ζεκεία, 
παξαπέκπεη αλαγθαζηηθά, πέξα απφ ηηο δηαπηζηψζεηο, ζηελ αλαδήηεζε ησλ 

γελεζηνπξγψλ αηηίσλ ηεο θξίζεο.  
Ζ βάζε ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη νη κεηαμχ ηνπο 

αιιειεπηδξάζεηο αλάγνληαη ζηε βηνινγηθή αιιά θαη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε. Ζ ζρέζε απηή, 
απιή ζηελ αξρή, πεξηζζφηεξν ζχλζεηε ζηε ζπλέρεηα, ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηελ 
εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ άλζξσπν ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο, ζηελ επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζηε θχζε θαη ζηε δεκηνπξγία ζηαδηαθά 

απηνχ πνπ νλνκάδνπκε "αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ". Ζ επέκβαζε απηή θαη ε 

κεηαηξνπή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε "πεξηβάιινλ κηθηνχ ηχπνπ", απνηέιεζκα 
αλάκημεο ηφζν θπζηθψλ φζν θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, δελ είλαη βέβαηα θάηη ην 
θαηλνθαλέο. Αλάγεηαη ήδε ζηελ πξντζηνξηθή επνρή θαη εηδηθφηεξα ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ 
νπνία ν Homo Sapiens, αλαθαιχπηνληαο ηα κπζηηθά ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο γεο, κεηέβαιε 
ηξφπνπο θαη ήζε δσήο, εγθαηέιεηςε ηε λνκαδηθή δσή θαη εγθαηαζηάζεθε κφληκα ζε θάπνηα 
πεξηνρή. H θνηλσληθή απηή κεηαζηξνθή είρε σο ζπλέπεηα θαη ηελ απαξρή ηεο κφληκεο 
παξέκβαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Βέβαηα, ζηελ πξντζηνξηθή επνρή, νη παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ είραλ ηέηνην 
κέγεζνο θαη έληαζε ψζηε λα κε δηαηαξάζζεηαη ε Φχζε, νη λφκνη  θαη ε ηζνξξνπία ηεο. Με 
ην πέξαζκα φκσο ησλ αηψλσλ ε κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ λφκσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ 
ηεο δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηελ εληχπσζε, φηη ε Φχζε απνηειεί εκπφδην θαη απεηιή ζηηο 
επηδηψμεηο ηνπ.  

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο Φχζεο απφ ηνλ άλζξσπν έγηλε κε ζθνπφ ηελ ηθαλνπνίεζε 
θάπνησλ αλαγθψλ. Οη βαζηθέο αλάγθεο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εμέιημε ησλ κέζσλ θαη ησλ 
κεζφδσλ παξαγσγήο φπσο θαη ησλ θνηλσληθψλ απαηηήζεσλ αιιά θαη εζψλ.  

Μεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε ε επίδξαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ 
πεξηβάιινλ γίλεηαη ζπλερήο θαη έληνλε κε απνηέιεζκα λα αιιάμεη ε κνξθή ηνπ πιαλήηε 
καο θαη λα απεηιείηαη ε νηθνινγηθή ηζνξξνπία. Καη απφ ηφηε ε πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ, νη 
ζπλερείο εθεπξέζεηο θαη αλαθαιχςεηο,  ζε ζπζρεηηζκφ κε ηηο επξείεο θνηλσληθν-
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νηθνλνκηθέο αλαθαηαηάμεηο θαη εμειίμεηο, ηνπ έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα αλεβάζεη 

ην βηνηηθφ επίπεδν, κα θαη λα απμήζεη ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα θαηαλαισηηθά αγαζά θαη 

λέεο αλάγθεο.  

0 άλζξσπνο ζήκεξα θαιείηαη λα αλαδεηήζεη ιχζεηο ζην πξφβιεκα "πνηεο απφ ηηο 

αλάγθεο είλαη γλήζηεο θαη πνηεο πιαζκαηηθέο". Γηφηη ε βηνκεραληθή αλάπηπμε φρη κφλν 
δεκηνπξγεί αιιά εληζρχεη κάιινλ ηηο "πιαζκαηηθέο" αλάγθεο, θάηη πνπ ήηαλ άγλσζην κέρξη 
ρζεο.  

Ζ απμεηηθή θαηαλαισηηθή ηάζε νδήγεζε ηειηθά ζηελ έληαζε ηεο βηνκεραληθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ζχγρξνλεο θαηαλαισηηθήο θνηλσλίαο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ην 
θπζηθφ πεξηβάιινλ, πεξηφξηζε ζνβαξά ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη δεκηνχξγεζε λέα ήζε 
θαη ζπκπεξηθνξέο ζηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο.  

ηελ πνξεία απηήο ηεο εμέιημεο δεκηνπξγήζεθε θαη δηεπξχλζεθε ην ράζκα κεηαμχ 
ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο Φχζεο, ζην κέηξν πνπ εληείλνληαλ ε εθκεηάιιεπζε ηεο δεχηεξεο 
απφ ηνλ πξψην. 

Μπξνζηά ζηνπο θηλδχλνπο απηνχο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη, γλψζεηο, δεμηφηεηεο, 
ζηάζεηο, δξάζεηο, αληη-δξάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη αλαγθαηφηεηεο 
πνπ αθνξνχλ νιφθιεξν ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Φαίλεηαη ινηπφλ θαζαξά φηη, ε ζηαζεξφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο 

απνηειεί ζηφρν δπλακηθφ θαη δηαδηθαζία εθπαηδεπηηθή πνπ εληάζζεηαη ζηηο λέεο δνκέο 

ηεο θνηλσλίαο. ε έλα ηέηνην ηδενινγηθφ πιαίζην αληηκεηψπηζεο ηεο Οηθνινγηθήο Κξίζεο, 
ν πνιίηεο πνπ επεξεάδεη ηελ πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή θαη λνκνζεζία, κε ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζηα θνηλά, ζα πξέπεη λα γλσξίδεη ηηο ζεκειηαθέο αιιειεμαξηήζεηο αλάκεζα ζ’ απηφλ 
θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζα κπνξνχζε λα 
βνεζήζεη ζηελ επίιπζε ησλ βαζηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Με ηηο γλψζεηο θαη 
ηθαλφηεηεο απηέο, ζα θαηαλνήζεη φηη νη ζσζηέο πεξηβαιινληηθέο επηινγέο εμαξηψληαη απφ 
έλα πιήζνο αιιεινζπζρεηηδφκελσλ παξαγφλησλ φπσο είλαη, νη θνηλσληθέο αμίεο, νη 
επηζηεκνληθέο αξρέο, ε πνιηηηθή δνκή, ηα νηθνλνκηθά κέζα, ε δηαζέζηκε ηερλνινγία, ε 
παξαγσγηθή δηαδηθαζία θ.ά. Παξάιιεια ζα ζπλεηδεηνπνηήζεη, φηη έλα λέν, πνηνηηθά 
θαιχηεξν κνληέιν δσήο, απαηηεί πεξηνξηζκφ ησλ αλψθεισλ θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ, 
εηιηθξηλέζηεξεο θαη ζηαζεξφηεξεο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν εξγαζίαο 
θαη ςπραγσγίαο.  
 

2. ΟΡΗΟΘΔΣΖΖ ΚΑΗ "ΤΝΘΔΖ" ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ   
 

ηα πιαίζηα απηνχ ηνπ νηθνινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ θαη ηεο πξνζπάζεηαο 

επαηζζεηνπνίεζεο, εληάζζεηαη θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Αγσγή, κε ηελ 
έλλνηα ηεο ζηαδηαθήο δηάπιαζεο κηαο δηαθνξεηηθήο αληίιεςεο θαη ελόο 
δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ αληηκεηώπηζεο όισλ εθείλσλ ησλ παξαγόλησλ πνπ 
πξνζδηνξίδνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ζηάζε απέλαληη ζηε Φύζε.  

Ζ αληίιεςε απηήο ηεο κνξθήο νδεγεί ζηελ απνδνρή ηεο ηξηπιήο έθθξαζεο ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, δει.  
α)  ηεο γλσζηηθήο ηεο δηάζηαζεο  
β)  ηεο δηακφξθσζεο ζηάζεσλ κέζα απφ ηελ επίδξαζή ηεο θαη  
γ)  ηελ πξαθηηθή ηεο πιεπξά.  

Ζ γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 
πξνζπάζεηα δηεξεχλεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ θπζηθψλ, βηνινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ 
θαηλνκέλσλ πνπ εκθαλίδνληαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Έηζη κπνξεί λα κειεηεζεί θαη 
απνδνζεί ζπκβνιηθά (κε δηαγξάκκαηα, αλαπαξαζηάζεηο θ.ιπ.) κηα πεξηβαιινληηθή 
"θαηάζηαζε" (π.ρ. ε ππνβάζκηζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ).  
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Ζ πξνζπάζεηα απφθηεζεο γλψζεσλ δελ πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηε ζπγρξνληθή ηεο 
δηάζηαζε. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε πνπ αθνξά ζηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ θαηλνκέλσλ, κε ηελ νπνία θαίλεηαη θαιχηεξα ε εμέιημε ελφο 
νηθνζπζηήκαηνο, θάηη πνπ βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ ζήκεξα.  

Δμάιινπ ε δηακφξθσζε γλψκεο θαη ζηάζεο, πνπ νδεγεί ζηε δηαηχπσζε απφςεσλ 
θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ησλ απαξαίηεησλ γλσζηηθψλ 
εθνδίσλ. ε ηειεπηαία αλάιπζε ε γλψζε αλαθνξηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 
είλαη έλα απφ ηα πξσηαξρηθά φπια ζηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ Πεξηβάιινληνο.  

0 ζηφρνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ζηε γλσζηηθή ηεο δηάζηαζε είλαη ε 
πξνζπέιαζε ηνπ ρψξνπ ησλ πνιχπινθσλ θαηλνκέλσλ πνπ ζπληεινχληαη ζηε Βηφζθαηξα.  

Ζ κνξθή απηή ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο νδεγεί ζε κηα άιιε έθθξαζή ηεο, ηε 
δηακφξθσζε δει. ζηάζεσλ απέλαληη ζην Πεξηβάιινλ πνπ αθνξνχλ ζηε ρξήζε, ζηελ 
πξνζηαζία θαη γεληθφηεξα ζηελ παξέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ ζην Πεξηβάιινλ. Μ’ απηή ηελ 
έλλνηα, ε "γλψζε" πνπ απνθηά θαλείο γχξσ απφ ηα δηάθνξα πεξηβαιινληηθά θαηλφκελα 
δελ ελδηαθέξεη απιά σο παξάζεζε θαη απνζήθεπζε (απνκλεκφλεπζε) αληίζηνηρσλ 
πιεξνθνξηψλ, αιιά εληάζζεηαη ζηε δηαδηθαζία γηα ηε δηακφξθσζε κηαο νπηηθήο γσλίαο, 
κηαο ζθνπηάο, θαη κηαο ειεχζεξεο θαη ππεχζπλεο πηνζέηεζεο γεληθφηεξσλ 
πξνζαλαηνιηζκψλ θαη αμηψλ αλαθνξηθά κε ην Πεξηβάιινλ.  

Με ηελ απφθηεζε γλψζεσλ (γλσζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο Π.Α.) θαη ηεο δηακφξθσζεο 
ζηάζεσλ (Π.Α. σο ζηάζε), δελ νινθιεξψλεηαη ην έξγν ηεο Π.Α. δηφηη πέξα απφ ηε 
ζεσξεηηθή ηεο δηάζηαζε ε Πεξηβαιινληηθή Αγσγή απαηηεί θαη ηελ πινπνίεζε ησλ 
απνθάζεσλ θαη κέηξσλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηηο δχν πξνεγνχκελεο δηαζηάζεηο ηεο.  

Ζ γλψζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη νη ζηάζεηο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ ζα έκελαλ 
ζεσξία απνμελσκέλε θαη απνθνκκέλε απφ ηελ πξάμε. Ζ ηξίηε δηάζηαζε ηεο 
Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο (πξάμε) έξρεηαη λα θαιχςεη αθξηβψο απηφ ην θελφ, 
πξαγκαηψλνληαο ηε ζχλδεζε αλάκεζα ζηελ πεξηβαιινληηθή ζεσξία θαη ηελ 
πεξηβαιινληηθή πξάμε. Ζ Πεξηβαιινληηθή Αγσγή σο πξάμε πξαγκαηψλεηαη κε ηελ άκεζε 
ή έκκεζε παξέκβαζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ζέκαηα Πεξηβάιινληνο θαη ηελ 
πινπνίεζή ηνπο.  

Πέξα φκσο απφ απηή ηε ιεηηνπξγηθή αμία ηεο "Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο", φπνπ 
εληάζζεηαη ε απφθηεζε ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ θαη ε δηακφξθσζε ζπγθεθξηκέλσλ 
ζηάζεσλ απέλαληη ζην επίζεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ, 
πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξίαο πνπ θαζηζηά δπλαηή ηε 
κειέηε ηνπ ακεζφηεξνπ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε πεξηζζφηεξν 
πνιχπινθσλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζρέζεσλ πνπ 
ππεξβαίλνπλ ηα ζχλνξα κηαο ρψξαο ή αθφκα κηαο επείξνπ θαη πνπ δείρλνπλ ηελ 
νηθνπκεληθή δηάζηαζε ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο.  

 

3. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ  
 

Αλ αλαινγηζζεί θαλείο ην βαζηθφ ζθνπφ ηεο Δθπαίδεπζεο, πνπ είλαη ε αλάπηπμε 
ηθαλνηήησλ (γλψζεσλ, ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ) ζην αλαπηπζζφκελν άηνκν έηζη ψζηε λα 
θαζίζηαηαη δπλαηή ε έληαμή ηνπ θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαξηίδνπλ ην 
θνηλσληθφ γίγλεζζαη κηαο πνιηηηζκηθήο θνηλφηεηαο, ηφηε γίλεηαη αληηιεπηφο ν ξφινο ηνπ 
ζρνιείνπ ζηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Π.Α. κέζα απφ απηφ πνπ απνθαιείηαη 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.  
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3.1. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο έλλνηα  
 

Ζ Π.Δ. κε ηελ έλλνηα πνπ έρεη ιάβεη ζήκεξα είλαη δεκηνχξγεκα ησλ αιιεπάιιεισλ 
δηεζλψλ δηαζθέςεσλ πνπ έγηλαλ κέζα ζηε δεθαεηία ηνπ '70 κε ζέκα ην πεξηβάιινλ ππφ 
ηελ αηγίδα δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ΟΖΔ, UNESCO). Ζ ζχγθιηζε ησλ δηαζθέςεσλ απηψλ 
ππήξμε θαηά θάπνην ηξφπν αληαπφθξηζε ζηηο εθθξαδφκελεο αλεζπρίεο ηφζν απφ ηνπο 
εηδηθνχο φζν θαη απφ ηνλ απιφ πνιίηε γηα ην ζπλερψο ππνβαζκηδφκελν πεξηβάιινλ, ηα 
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν νμπλφκελα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, αλεζπρίεο γηα ηελ ηχρε 
ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο, ζε ηειεπηαία αλάιπζε. πσο πξνθχπηεη απφ ηα πνξίζκαηα ησλ 
δηαζθέςεσλ απηψλ ην ζέκα πεξηβάιινλ ηέζεθε ζε επξεία θαη παγθφζκηα βάζε θαη ηα 
πξνβιήκαηά ηνπ ζπλδέζεθαλ κε ηνπο αιφγηζηνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο, ηελ αιφγηζηε 
εθκεηάιιεπζε θαη ζπλαθφινπζα θαηαζηξνθή ηεο Φχζεο, θαζψο θαη κε ην ζχζηεκα αμηψλ 
ηεο βηνκεραληθήο θαη ηερλνινγηθήο θνηλσλίαο καο.  

Αλαγλσξίδεηαη δειαδή εδψ φηη ε επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 
ζπλίζηαηαη ζηελ αξκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ αλζξψπνπ κε ηε Φχζε θαη ηνπο 
ζπλαλζξψπνπο ηνπ, γεγνλφο πνπ ζπλεπάγεηαη δηαθνξνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο φρη 
κφλν ηνπ αλζξψπνπ ζαλ αηφκνπ αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα.  

Γίλεηαη εδψ ζαθέο φηη ην ππάξρνλ ήζνο, ππνπξντφλ ηεο θαηαλαισηηθήο καο 
θνηλσλίαο, δελ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, 
αθνχ απηφ είλαη ε θχξηα αηηία ηεο χπαξμήο ηνπο, γη’ απηφ γίλεηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα 
αλαπηπρζεί έλα θαηλνχξγην ήζνο. Απηφ δει. πνπ ρξεηάδεηαη είλαη έλα λέν θνηλσληθφ 
"παξάδεηγκα" πνπ λα ειεπζεξψλεη ηα άηνκα, λα αλαδνκεί ηελ θνηλσλία θαη λα απνθαζηζηά 
εθείλεο ηηο αμίεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ.  

ηε δηακφξθσζε ινηπφλ απηνχ ηνπ λένπ ήζνπο θαιείηαη λα ζπκβάιεη ε εθπαίδεπζε 
θη έηζη γελληέηαη ε ηδέα ελφο παγθφζκηνπ πξνγξάκκαηνο ΠΔ (ηνθρφικε 1972). Μηα λέα 

ζχλζεζε ησλ ιέμεσλ "πεξηβάιινλ" θαη "εθπαίδεπζε" θάλεη ηελ εκθάληζή ηεο κε λφεκα 
ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλν απφ ηελ κέρξη ηφηε επηθξαηνχζα νπδέηεξε πξαθηηθή κειέηεο ηεο 
Φχζεο.  

Γεληθά απνδεθηφο είλαη ν νξηζκφο γηα ηελ ΠΔ πνπ δφζεθε απφ ηελ IUCN 
(International Union Conservation Nature). 

"Π.Ε είλαη κηα δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο αμηώλ θαη δηαζαθήληζεο ελλνηώλ έηζη 
ώζηε λα αλαπηπρζνύλ νη ηθαλόηεηεο θαη νη ηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 
εθηίκεζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν ηνλ πνιηηηζκό ηνπ θαη ην βηνθπζηθό 
ηνπ πεξηβάιινλ. Η Π.Ε. επίζεο ζπλεπάγεηαη άζθεζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηε 
δηακόξθσζε από ην ίδην ην άηνκν ελόο θώδηθα ζπκπεξηθνξάο γύξσ από ζέκαηα 
πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο".  

Καζνξίδεηαη δει. ε Π.Δ. ζαλ κηα δηαδηθαζία πνπ ζα απνηειέζεη ην θχξην φξγαλν γηα 
λα γίλνπλ θαηαλνεηέο λέεο έλλνηεο αλάπηπμεο θαη πξνφδνπ θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ 
αλάπηπμε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ην λέν ήζνο.  

Οη ζηφρνη ηεο ΠΔ είλαη λα βνεζήζεη άηνκα θαη θνηλσληθέο νκάδεο ζηνπο παξαθάησ 
ηνκείο:  

1. Δλεκέξσζε: λα ελεκεξσζνχλ θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ πάλσ ζε ζέκαηα 
πεξηβάιινληνο θαη ζηα ζρεηηδφκελα κ’ απηά πξνβιήκαηα.  

2. Γλψζε: λα απνθηήζνπλ βαζηθή θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο σο εληαίνπ ζπλφινπ, 
ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ηεο πξσηαξρηθήο ζπνπδαηφηεηαο ππεχζπλεο παξνπζίαο ηνπ 
αλζξψπνπ ζ’ απηφ, θαζψο θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ ξφινπ ηνπ.  

3. ηάζεηο: λα απνθηήζνπλ θνηλσληθέο αμίεο, δσεξφ ελδηαθέξνλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη 
δηάζεζε γηα ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ πξνζηαζία ηνπ.  

4. Γεμηφηεηεο: λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε 
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ.  
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5. Ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο: λα αμηνινγνχλ πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο θαη 
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα σο πξνο νηθνινγηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, 
θνηλσληθνχο, αηζζεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο.  

6. πκκεηνρηθφηεηα: λα αλαπηχμνπλ κηα αίζζεζε ππεπζπλφηεηαο θαη ακεζφηεηαο ζηε 
ζεψξεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηηο θαηάιιειεο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίιπζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ.   
 
 

3.2. θνπνζεηηθή θαη κεζνδνινγία Π.Δ.  
 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κηα παηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ πξνζπαζεί λα 
θάλεη ην ζρνιηθφ πξφγξακκα πην ελεξγεηηθφ, πην βησκαηηθφ θαη επνκέλσο πην ειθπζηηθφ. 
Δίλαη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνζπαζεί λ’ αλνίμεη ην ζρνιείν ζηα 
πξνβιήκαηα ηνπ άκεζνπ ζπλνιηθνχ πεξηβάιινληνο κέζα απφ ηηο αξρέο ηεο 
απηνδηαρείξηζεο θαη ηεο ππεχζπλεο ελεξγνπνηεκέλεο ζπκκεηνρήο.  

Αλαιπηηθφηεξα έρεη σο ζηφρν:  
1. Σελ ελεκέξσζε - ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ πάλσ ζηα θνηλσληθά νηθνινγηθά 
πξνβιήκαηα.  
2. Σε ιεηηνπξγηθή δηαζχλδεζε φισλ ησλ γλσζηηθψλ ηνκέσλ ηνπ ζρνιηθνχ πξνγξάκκαηνο 
(Βηνινγίαο - Γεσγξαθίαο - Ηζηνξίαο – Κνηλσληνινγίαο - Υεκείαο - Σερλνινγίαο θ.ιπ.).  
3. Σε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε.  
4. Σελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ ζρνιείνπ κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν.  

Οη ζηφρνη απηνί απνξξένπλ θαη απφ ηε θηινζνθία ηεο Π.Δ. "ΠΔ είλαη κηα εθπαίδεπζε 

γηα (γχξσ απφ) ην πεξηβάιινλ, κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο, 
πνπ αλαθέξεηαη ηφζν ζε ζηφρνπο φζν θαη ζε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε".  

Ζ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ (γλψζε, ελεκέξσζε) κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα 
απφ ηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα αθνχ ηα δηδαθηηθά εγρεηξίδηα, ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, 
έρνπλ εκπινπηηζζεί κε αξθεηή πνζφηεηα χιεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ. Βέβαηα ε 
απφθηεζε γλψζεο θαη ελεκέξσζεο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν δελ είλαη νχηε ε ελδεδεηγκέλε 
πνξεία αιιά νχηε θαη ε πιένλ απνηειεζκαηηθή. Πην απνηειεζκαηηθή πνξεία είλαη ε 

απφθηεζε γλψζεο θαη ελεκέξσζεο κέζα ζην πεξηβάιινλ, πνξεία πνπ έρεη θαζηεξσζεί ζε 
πνιιέο ρψξεο ηδηαίηεξα χζηεξα απφ ηηο κεηαξξπζκίζεηο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '60. Ζ κάζεζε 
κέζα ζην πεξηβάιινλ είλαη πνξεία παηδνθεληξηθή πνπ πξνσζεί ηε κάζεζε κε 
δξαζηεξηφηεηα θαη πνπ έρεη ήδε θαηαμησζεί ζαλ κέζνδνο πξηλ πνιιά ρξφληα.  

κσο ηα ζπζηαηηθά απηά ηνπ νξηζκνχ γηα θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ δελ εθθξάδνπλ 
ην αιεζηλφ πλεχκα ηεο ΠΔ. Αλ αλαηξέμεη θαλείο ζηνπο ζηφρνπο ηεο ΠΔ, πνπ έρνπλ 
αλαθεξζεί παξαπάλσ ζα δηαπηζηψζεη φηη απηή ε κνξθή (γηα θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ) 
εμππεξεηεί κφλνλ, ηνπο γλσζηηθνχο ζηφρνπο ηεο ΠΔ (γλψζε, ελεκέξσζε) θαζψο θαη 
ζηφρνπο γηα ηελ απφθηεζε θάπνησλ δεμηνηήησλ.   

ΠΔ φκσο κε ηελ έλλνηα πνπ έρεη ζήκεξα ν φξνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα κπνξεί λα 
πεη θαλείο φηη πθίζηαηαη νπζηαζηηθά κφλν φηαλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζην ηξίην 

ζπζηαηηθφ: γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο.  
Μφλν ε εθπαίδεπζε γηα ράξε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη εθπαίδεπζε γηα ελεκέξσζε, 

γηα πξφθιεζε ελδηαθέξνληνο θαη γηα δξάζε. Μφλν απηή κεξηκλά πξαγκαηηθά γηα πνηφηεηα 
πεξηβάιινληνο, θαη κφλν απηή ζπλεηζθέξεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 
ζηφρσλ ηεο ΠΔ.  

Σα ζέκαηα πνπ θαιχπηεη ε Π.Δ. αλαθέξνληαη ζηηο αιιειεπηδξάζεηο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ζην θνηλσληθφ θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλζξψπνπ. Δηδηθφηεξα ε 
Π.Δ. δηεξεπλά ηελ θαηαλνκή ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε δηαθχιαμε ησλ βηνθπζηθψλ θαη 
πνιηηηζκηθψλ ζεζαπξψλ, ηηο πιεζπζκηαθέο κεηαβνιέο, ηελ αλζξσπνγελή επίδξαζε ζην 
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πεξηβάιινλ, ηελ εθαξκνγή "ζθιεξήο" ή "ήπηαο" ηερλνινγίαο θαη γεληθά φ,ηη ζρεηίδεηαη κε 
ηελ επηβίσζε ηεο αλζξσπφηεηαο ζε αξκνλία κε ηε θχζε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 
ηεο δσήο.  

Γη' απηφ θαη απφ παηδαγσγηθή άπνςε πξνηείλεηαη κηα πνιπεπηζηεκνληθή - 
δηεπηζηεκνληθή κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ζ’ φια ηα καζήκαηα θαη 
ηαπηφρξνλα λα ηα δηαζπλδέεη ιεηηνπξγηθά. Αθφκε, πηζηεχεηαη φηη ε δηδαζθαιία απηή νδεγεί 
ζηελ απην-νινθιήξσζε θαη ζηε δεκηνπξγία αξκνληθψλ ζρέζεσλ κε ην πεξηβάιινλ. 

 Έηζη, π.ρ., ε Βηνινγία ζα κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ξχπαλζεο ζηα 
νηθνζπζηήκαηα, ε Υεκεία ηε θχζε ησλ ξχπσλ, ε Οηθνλνκία ην θφζηνο ηεο ξχπαλζεο θαη ε 
Κνηλσληνινγία ηε ζρέζε ησλ αηηίσλ ηεο κε ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. ’ απηή ηελ 
εθπαηδεπηηθή θαηεχζπλζε, ην πεξηβάιινλ ζεσξείηαη έλα ζχζηεκα ζηελά ζπλδεδεκέλσλ 
δσληαλψλ δπλάκεσλ θαη ηζνξξνπηψλ πνπ ζα πξέπεη λα παξακείλεη αδηαηάξαθην, 
πξνζηαηεπκέλν θαη ζπλερψο λα βειηηψλεηαη κέζα απφ ην πιαίζην ησλ θνηλσληθψλ, 
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ θαη αηζζεηηθψλ λφκσλ πνπ ην δηέπνπλ.  

Αθφκε, ν άλζξσπνο, ζαλ αμερψξηζην θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο θχζεο, έρεη ηε 
δπλαηφηεηα λα δηαηεξήζεη ή λα κεηαβάιιεη ηηο ζρέζεηο ηνπ κ’ απηήλ, πξνσζψληαο έλα 
ζχζηεκα πνπ πξνάγεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Έηζη, ε κειέηε ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 
ησλ πξνβιεκάησλ ηεο δσήο ζα πξέπεη, λα πξνζεγγίδεη δηεπηζηεκνληθά φια ηα επίπεδα 
θαη φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο.    
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* Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη  
Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα.  

 

 

 

 

Πξηλ απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ ζρέζεσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ηα αλαιπηηθά 
πξνγξάκκαηα, ζεσξήζεθε ζθφπηκε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνπο ηχπνπο ησλ αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ εθπαίδεπζε.  

Γηαθξίλνληαη ινηπφλ απηά ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:  
α) ζηα παξαδνζηαθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα χιεο, ζηα νπνία δίλεηαη θχξηα έκθαζε ζηελ 

χιε πνπ πξέπεη λα εμαληιεζεί ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα,  
β) ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα λένπ ηχπνπ, ηα γλσζηά ζήκεξα σο curriculum, ζηα νπνία 

σο ζεκαληηθά ζηνηρεία αλαδεηθλχνληαη νη κε ζαθήλεηα δηαηππσκέλνη ζηφρνη, ηα 
πεξηερφκελα κάζεζεο, νη κέζνδνη δηδαζθαιίαο θαη νη ηξφπνη αμηνιφγεζεο ησλ 
παξαπάλσ, θαη  

γ) ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κε κνξθή curriculum πνπ απνηεινχλ έλαλ ελδηάκεζν ηχπν 
ησλ δχν πξνεγνχκελσλ.  

 
Ο Bernstein (1989) πξνρσξεί ζε κηα άιιε δηάθξηζε ησλ αλαιπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ αλάινγα κε ην βαζκφ πεξηράξαμεο (κε ηνλ φξν απηφ ελλνεί ην βαζκφ 
ειέγρνλ πνπ θαηέρνπλ εθπαηδεπηηθφο θαη παηδί πάλσ ζηελ επηινγή, ζηελ νξγάλσζε, ην 
βεκαηηζκφ θαη ηε ρξνληθή δηάηαμε ηεο γλψζεο πνπ κεηαδίδεηαη θαη πξνζιακβάλεηαη ζηελ 
παηδαγσγηθή ζρέζε) θαη ηαμηλφκεζεο (ν φξνο αλαθέξεηαη ζηελ ηζρπξή ή αζζελή 
δηαθχιαμε ησλ ζπλφξσλ κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ). Βάζεη ησλ παξαπάλσ πξνηείλεη ηελ 
εμήο ηππνινγία:  

 
α) Σα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζπιινγήο, πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξφ βαζκφ 

πεξηράξαμεο θαη ηαμηλφκεζεο, κε ηζρπξέο δειαδή δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα γλσζηηθά 
αληηθείκελα θαη ζηα ζηνηρεία ηεο παηδαγσγηθήο, θαη           

β)   Σα ζπγρσλεπκέλα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ζηα νπνία ε πεξηράξαμε θαη ε ηαμηλφκεζε 
είλαη αζζελέζηεξεο.               

Αλ εμεηάζεη θαλείο/κηά ηα ειιεληθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη επηρεηξήζεη λα ηα 
ραξαθηεξίζεη ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ δηαθξίζεηο, εχθνια δηαπηζηψλεη φηη δίλνπλ 
έκθαζε ζηελ χιε πνπ πξέπεη λα εμαληιεζεί ζε ηαθηφ ρξνληθφ δηάζηεκα (άξα ζχκθσλα         
κε ηνλ Westfalen, είλαη παξαδνζηαθνχ ηχπνπ) θαη φηη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηζρπξή 
πεξηράξαμε θαη ηαμηλφκεζε (άξα ζχκθσλα κε ηελ ηππνινγία θαηά Bernstein είλαη 
πξνγξάκκαηα ζπιινγήο). Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ησλ αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ 
γίλνληαη  εληνλφηεξα φζν πξνρσξνχκε ζε αλψηεξεο βαζκίδεο ηεο Δθπαίδεπζεο, απφ ην 
Γεκνηηθφ, ζην Γπκλάζην θαη ζην Λχθεην. Έλα παξάδεηγκα ζπγρψλεπζεο (ή 
“νινθιήξσζεο”,   Κνπιατδήο   l990)   ησλ   αλαιπηηθψλ   πξνγξακκάησλ  ζηε   ρψξα   καο  
απνηεινχλ ηα καζήκαηα ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Μειέηε ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη         
Δξεπλώ ην Φπζηθό θόζκν. ηα καζήκαηα απηά έγηλε πξνζπάζεηα ελνπνίεζεο μερσξηζηψλ 
καζεκάησλ φπσο ε Βηνινγία. ε Φπζηθή Πεηξακαηηθή θαη ε Υεκεία.  

Σν εξψηεκα ινηπφλ, πνπ αλαθχπηεη είλαη κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα εληαρζνχλ 
ζηνηρεία ή δξαζηεξηφηεηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 
 

*(Αι.  Γεσξγφπνπινο, Δι. Σζαιίθε:  Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 1993, ζ. 50 θ.ε.) 
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Σν 1975 ε Unesco, πξνθεηκέλνπ λα εθηηκήζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ησλ ρσξψλ κειψλ ηεο, ζπλέηαμε θαη 
δηέλεηκε ζηα 136 θξάηε-κέιε έλα εξσηεκαηνιφγην ε επεμεξγαζία ηνπ νπνίνπ απεθάιπςε 
κεηαμχ ησλ άιισλ φηη:  

 
 Σα κνξθσηηθά πξνγξάκκαηα παγθφζκηα είλαη αλεπαξθή, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ θαη 

ην εχξνο, ησλ δηδαζθφκελσλ γλψζεσλ, ζην λα θαηαζηήζνπλ ηελ Πεξηβαιινληηθή 
Δθπαίδεπζε κηα απφ ηηο θχξηεο απαζρνιήζεηο ζε εζληθφ επίπεδν. Απηή ε αλεπάξθεηα     
είλαη ηδηαίηεξα θαλεξή ζηα αλαπηπζζφκελα θξάηε. 

 Τπάξρεη κηα δηαξθήο έιιεηςε πξαγκαηηθψλ δηεπηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ ζηα 
πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα βαζηζκέλα 
ζε πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα θαη κηα δνκηθή ινγηθή πνπ λα ζθνπεχεη ηε ιχζε ηνπο, δελ 
θαηαξηίζηεθαλ ζε θακηά απφ ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο κειεηήζεθαλ. 

 Δίλαη ζίγνπξε ε έιιεηςε ζπγθεθξηκέλσλ πξνζεγγίζεσλ ηνπ ηχπνπ “ιχζε 
πξνβιήκαηνο” (problem sνlλίng.) Απηή ε θαηάζηαζε ηείλεη λα απνκνλψζεη ηα 
πξνγξάκκαηα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ηελ πεξηβάιινπζα θνηλφηεηα, 
θαη λα πεξηνξίζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. 

 ηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ππάξρεη ε ηάζε λα ππνβηβάδεηαη ε 
κειέηε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηε κειέηε ησλ θπζηθψλ ηνπ δηαζηάζεσλ. Απηφ ηείλεη λα 
απνθιείεη ηε ζεψξεζε ηεο θνηλσληθήο θχζεο ησλ δηαζηάζεψλ ηνπ θαη λα θάλεη ηελ 
θαηαλφεζε πεξίπινθσλ θαηλνκέλσλ πξαγκαηηθά πνιχ δχζθνιε (Unesco 1977).       

 
Γχν ρξφληα αξγφηεξα ε Unesco, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ UNEP (United Nations 

Environmental Programme), νξγαλψλνπλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1977 ηελ πξψηε παγθφζκηα 
δηαθπβεξλεηηθή ζπλδηάζθεςε γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Tbilisi ηεο Γεσξγίαο 
ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο. ηε ζπλδηάζθεςε απηή ηα θξάηε-κέιε θαηέιεμαλ 
νκφθσλα ζ’ έλα ληνθνπκέλην, πνπ ζεσξείηαη ζηαζκφο ζηελ ηζηνξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο 
Δθπαίδεπζεο, θαη ζην νπνίν ηνλίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο ζηελ πξνζηαζία θαη 
βειηίσζε ηνπ παγθφζκηνπ πεξηβάιινληνο θαη νξίδνληαη νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν θαη νη 
ζηξαηεγηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ παγθφζκηα (The Tbilisi Declaration 1978). 

Δίλαη ελδηαθέξνλ λα δεη θαλείο/κηά ηα απνηειέζκαηα κηαο άιιεο ζπγθξηηηθήο έξεπλαο 
πνπ έγηλε απφ ηελ Unesco ζε 13 ρψξεο-κέιε απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, 
νρηψ ρξφληα κεηά ηε ζπλδηάζθεςε ζην Tbilisi γηα λα δηαπηζησζεί κε πνην ηξφπν 
ελζσκαηψζεθε ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηα ζρνιηθά πξνγξάκκαηα. Ζ αλάιπζε ησλ 
ζθνπψλ, ησλ ζηφρσλ, ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ απνθάιπςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία (Unesco Νν 17 1985):  
 νη έλλνηεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ελζσκαηψλνληαη ζ’ νιφθιεξν ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ζ’ φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο  εθπαίδεπζεο (θαη ζε κεξηθέο ρψξεο, 
π.ρ. Βελεδνπέια θαη ζην Νεπηαγσγείν),       

 έρνπλ πηνζεηεζεί δηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη 
πνιπεπηζηεκνληθέο ζηε δεπηεξνβάζκηα,       

 ρξεζηκνπνηείηαη κηα νιηζηηθή πξννπηηθή πνπ αγθαιηάδεη ηηο θπζηθέο, νηθνινγηθέο, 
θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο φςεηο ηνπ πξνο κειέηε πξνβιήκαηνο,       

 αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε ζπκπεξίιεςεο ησλ ζηνηρείσλ εθείλσλ ηεο αλάπηπμεο 
δεμηνηήησλ, ζηάζεσλ θαη αμηψλ κε ηα γλσζηηθά,       

 φιεο νη ρψξεο πηνζέηεζαλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ εκβνιηαζκνχ ηεο πεξηβαιινληηθήο 
δηάζηαζεο ζε ζρεηηθά καζήκαηα, θπξίσο ζηα καζήκαηα ησλ θπζηθψλ θαη ησλ 
θνηλσληθψλ επηζηεκψλ.  

         Γηαπηζηψλεηαη ινηπφλ, φηη ελψ ην 1975 βξηζθφκαζηαλ πνιχ καθξηά απφ ην 
επηζπκεηφ ζεκείν, απφ ην 1977 θαη κεηά έγηλαλ ζε αξθεηέο ρψξεο πξνζπάζεηεο 
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ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα κε ηνλ 
έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν. ηελ Διιάδα νη πξψηεο ζπδεηήζεηο μεθίλεζαλ ην 1979-80 θαη 
κφιηο ην 1982 έγηλαλ νη πξψηεο ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζε ηέζζεξα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 
ζηελ Αζήλα, φηαλ απηά ζπλδέζεθαλ κε ην επξσπατθφ δίθηπν πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο 
δξαζηεξηνηήησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Σν δεηνχκελν ζπλεπψο είλαη, αθελφο λα νξηζηεί ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα γηα ηελ 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, δειαδή λα δηαηππσζνχλ νη ζηφρνη, ην πεξηερφκελν θαη ε 
κεζνδνινγία θαη αθεηέξνπ λα δηεξεπλεζεί θαη λα απνθαζηζηεί ν ηξφπνο έληαμήο ηεο ζηα     
γεληθά εθπαηδεπηηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα. εκεηψλεηαη φηη ε επηινγή θάπνηαο 
ζηξαηεγηθήο έληαμεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 
επεξεάδεη ηε κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο θαη ηαλάπαιηλ.  

Χο πξφγξακκα ζπνπδψλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα νξηζηεί ην 
ζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ πνπ νη δηδαζθφκελεο/νη γλσξίδνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 
ηνπο δσήο θαη έρεη ζρέζε κε ηε γλψζε, ηηο δεμηφηεηεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο αμίεο, θαη ηηο 
αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πηνζέηεζε ελφο ηξφπνπ δσήο, θηιηθνχ 
πξνο ην πεξηβάιινλ.  

 Ο νξηζκφο απηφο ζπλεπάγεηαη πνιχ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απφ ηελ απιή 
πξνεηνηκαζία θάπνηνπ γξαπηνχ πιηθνχ γηα ρξήζε ζηηο ηάμεηο ελφο ζρνιείνπ. πλεπάγεηαη 
πσο νη άλζξσπνη πνπ ζα θαηαξηίζνπλ ην πξφγξακκα πξέπεη λα πξνλνήζνπλ ψζηε απηφ:     

 
 λα δηεγείξεη ηνπο/ηηο καζεηέο/ξηεο πξνο γλψζε ελλνηψλ,  
 λα παξέρεη δεμηφηεηεο ιχζεο πξνβιεκάησλ,  
 λα βνεζάεη ζηελ αιιαγή ησλ αμηψλ,  
 λα εθπαηδεχεη ηνπο/ηηο δηδαζθφκελνπο/εο σο κέιινληεο πνιίηεο θαη λα δίλεη 

δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο θαη εμάζθεζεο ζηηο ζπκπεξηθνξέο απηνχ ηνπ είδνπο.          
 

Δπίζεο, ρξεηάδεηαη λα ιεθζνχλ απνθάζεηο νη νπνίεο λα αθνξνχλ ηνπο ζθνπνχο θαη 
ηνπο ζηφρνπο, ηελ χιε πνπ ρξεηάδεηαη λα θαιπθζεί ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ απηνί νη 
ζθνπνί, ηελ νξγάλσζε απηήο ηεο χιεο, ηηο κεζφδνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 
Σειεπηαία είλαη ε αμηνιφγεζε θαηά ηελ νπνία εθηηκάηαη ην θαηά πφζν ην πεξηερφκελν θαη 
ε κέζνδνο ήηαλ ηθαλνπνηεηηθά γηα λα εθπιεξψζνπλ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο 
(Unesco Νν 22, 1986).  

 
Μεξηθέο γεληθέο αξρέο γηα ηελ θαηάζηξσζε πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο:  

 
  α) Σν πξφγξακκα πξέπεη λα είλαη ηέηνην ψζηε λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο, 

κεηαμχ ησλ παηδηψλ. ηα ιφγηα απηφ γίλεηαη απνδερηφ, αιιά ζηελ πξάμε ζρεδφλ φια 
ηα πξνγξάκκαηα ιεηηνπξγνχλ ηζνπεδσηηθά απαηηψληαο απφ φια ηα παηδηά ηα  ίδηα 
πξάγκαηα. Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έρεη απάληεζε γηα ην πξφβιεκα απηφ. Οη 
πνηθίιεο κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη βνεζνχλ ηελ αηνκηθή έθθξαζε θαη 
δεκηνπξγηθφηεηα.  

  β) Σν πξφγξακκα πξέπεη λα έρεη λφεκα (ζρέζε κε ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν) γηα ηα παηδηά.  
  γ) Δπίζεο λα ζπκβαδίδεη κε ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ, θαη λα είλαη 

ηζνξξνπεκέλν, δειαδή λα βνεζάεη ηελ νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ.  
  δ) Αθφκα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ε πξνεγνχκελε εκπεηξία (αδπλακίεο θαη 

πξνηεξήκαηα ηνπ πξνεγνχκελνπ πξνγξάκκαηνο), νη ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ θαη ε δηαζεζηκφηεηα πιηθψλ.  

  ε) Ο παξάγνληαο νηθνλνκίαο ρξφλνπ είλαη επίζεο ζεκαληηθφο.  
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ζη) Σέινο ε επιπγηζία ησλ πξνγξακκάησλ έρεη κεγάιε ζεκαζία. Καηά ηε δηάξθεηα εμέιημεο 
ελφο πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη λα δίλνληαη πεξηζψξηα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη ρσξίο λα έρνπλ πξνβιεθζεί. Να δίλεηαη 
επίζεο ε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ λα δξνπλ θαη έμσ απφ ηα 
πξνδηαγεγξακκέλα πιαίζηα.  
 

Παξαθάησ επηζεκαίλνληαη ηξεηο αθφκε δηαπηζηψζεηο ηνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε 
θαηάξηηζε θαη εθαξκνγή αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε:  

  
α) Πξηλ απφ φια, ε δηαπίζησζε πσο ε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επεμεξγαζίαο 

πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ κε ζπγθεληξσηηθφ ηξφπν (γεληθψο νπνηαδήπνηε 
πξνζπάζεηα θαηάξηηζεο αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο “εθ ησλ άλσ”) είλαη πξννξηζκέλε 
λα απνηχρεη  παηαγσδψο, δεδνκέλνπ φηη θάηη ηέηνην αληηβαίλεη κε ην πλεχκα  ηεο 
θηινζνθίαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

β)  Οπνηαδήπνηε θαηλνηνκία ή πξφηαζε πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε  ηελ επηκφξθσζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ, εθφζνλ είλαη απηνί/έο πνπ ζα ηε ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία. 

γ)   Ο πξνζαλαηνιηζκφο πξνο ηε “ιχζε πξνβιεκάησλ” θαη ε επηδίσμε ηεο εκπινθήο ησλ 
καζεηξηψλ/ψλ, ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία, είλαη δχν ζηνηρεία πνπ απαηηνχλ ηε κεγαιχηεξε 
δπλαηή ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ζηε δσή ηεο θνηλφηεηαο, ψζηε λα’ ρεη άκεζε γλψζε 
ησλ αλαγθψλ ηεο, ησλ αμηψλ απφ ηηο νπνίεο δηαπλένληαη ηα κέιε ηεο θαη ησλ ζηάζεσλ 
νη νπνίεο ηα ραξαθηεξίδνπλ. H γλψζε απηή είλαη απζηεξά αλαγθαίνο (ίζσο θαη ηθαλφο) 
παξάγσλ γηα λα επαηζζεηνπνηεζεί ην ζρνιείν θαη πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα πιαίζηα 
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ψζηε λα παξέρεη ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπφκελνπο/εο 
πξνζαλαηνιηζηηθνχο άμνλεο, γηα λα θαηεπζχλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο πξνο ηε ιχζε 
θάπνηνπ πξνβιήκαηνο. Απηνχ ηνπ είδνπο ε γλψζε δελ κπνξεί λα παξαζρεζεί παξά 
κφλν απφ ηελ θνηλφηεηα ηελ ίδηα. Καλέλαο δηνηθεηηθφο ππάιιεινο (ή θαη επηηξνπή 
ηνηνχησλ), νζνδήπνηε αθνζησκέλνο θαη επζπλείδεηνο/ε, δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάζηαζε θάζε θνηλφηεηαο, ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο 
ηεο, θαη λα θαηαζηξψζεη πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηε ζεκειηψδε απηή επηηαγή. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζα απφ κηα 
επξχηαηε ζπλεξγαζία θπβεξλεηηθψλ θαη κε νξγαληζκψλ, εθπαηδεπηηθψλ, εηδηθψλ γηα ηα 
πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο, γνλέσλ, καζεηψλ/ξηψλ θαη πνιηηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη 
λα ζπλεηζθέξνπλ. Γελ είλαη θάηη εμσπξαγκαηηθφ, φζν θαη αλ έρνπκε ζπλεζίζεη γηα φια 
ηα ζέκαηα λα πεξηκέλνπκε ιχζε απφ θάπνην θξαηηθφ νξγαληζκφ ή ππνπξγείν. Δπί 
παξαδείγκαηη, ππάξρνπλ  ρψξεο φπσο ε Μ. Βξεηαλία, ζηηο νπνίεο, ην σξνιφγην 
πξφγξακκα θαηαξηηδφηαλ κέρξη ην 1989 απφ ηηο θαηά ηφπνπο εθπαηδεπηηθέο  αξρέο ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε.  
 

Σα κνληέια πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έληαμε δξαζηεξηνηήησλ 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα δηαθξίλνληαη ζηα παξαθάησ: 

 
 

1. Μνληέιν εκβνιηαζκνχ (ίnfusion)  
Σν κνληέιν απηφ έρεη ζρέζε κε ηνλ εκβνιηαζκφ δηαθφξσλ επηζηεκψλ κε 

πξνβιεκαηηθέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Unesco Νν 5 1983). Πξφθεηηαη γηα ην 
ιεγφκελν πνιπεπηζηεκνληθφ κνληέιν ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ εμέηαζε επηκέξνπο 
ζεκάησλ, πεξηθιεηνκέλσλ ήδε ζε θιαζηθά καζήκαηα ή επηζηήκεο πνπ ππάξρνπλ ζην 
πξφγξακκα ζπνπδψλ, εζηηάδνληαο φκσο ζηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο δηάζηαζε. Βέβαηα, 
εδψ δελ ζπδεηείηαη ε απιή παξάζεζε ελφο ή δχν εηδηθψλ ζεκάησλ, αιιά ε επαλαδφκεζε 
ηνπ πεξηερνκέλνπ θάζε καζήκαηνο έηζη ψζηε λα ελζσκαησζεί ε πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε 
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κεηαηνπίδνληαο ην θέληξν βάξνπο ησλ καζεκάησλ επί ην πεξηβαιινληηθφηεξν. Σν 
ζεκαληηθφηεξν γηα ηε ινγηθή απηνχ ηνπ είδνπο είλαη λα επηζεκαλζνχλ νη έλλνηεο θάζε 
καζήκαηνο πνπ πξνάγνπλ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ γχξσ απφ ηα ζέκαηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ 
ρψξνπ θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ ή ηεο ξχπαλζεο θαη λα ηνπο δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα.      

Γηα παξάδεηγκα ζηε Φπζηθή, Υεκεία θαη Βηνινγία ρξεηάδεηαη λα ηνληζηεί ε έλλνηα ηεο 
ξχπαλζεο, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. Ίζσο ε ηειεπηαία έλλνηα λα 
πξέπεη λα απνηειέζεη ηε ζπλεθηηθή λνεκαηηθή νπζία ε νπνία κάιηζηα ζα δηαπεξλά ην 
πξφγξακκα ησλ καζεκάησλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ θαη κε ην κάζεκα ηεο γεσινγίαο, κε 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνπο νξπθηνχο θπζηθνχο πφξνπο, θαη ζα ζέηεη ηελ παξαθάησ 
πξνβιεκαηηθή:  

Πνηα πξέπεη λα είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο αλζξψπηλεο θπιήο ψζηε λα βξίζθεηαη ζε 
ηζνξξνπία κε ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ, λα ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα απηνθαζαξηζκνχ, λα 
κελ ην ππνβαζκίδεη κε ζπάηαιεο ή ξππνγφλεο ελεξγεηαθέο επηινγέο, λα μνδεχεη κε 
ζχλεζε ηνπο κε αλαλεψζηκνπο νξπθηνχο πφξνπο, λα κελ μεπεξλά νξηζκέλα φξηα ζηελ 
εθκεηάιιεπζε αλαλεψζηκσλ θπζηθψλ πφξσλ (δάζε, λεξφ, ηξνθή) θαη, ηέινο, λα θξαηάεη 
ππφ έιεγρν ηνλ αξηζκφ ησλ κειψλ ηεο, ψζηε φιεο νη πξνεγνχκελεο επηκέξνπο 
ζηξαηεγηθέο λα κπνξνχλ, λα εθαξκνζηνχλ. Οη ίδηεο επηζηήκεο ζα έπξεπε επίζεο 
ζχκθσλα κε ην πλεχκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο λα δηδαρζνχλ έηζη, ψζηε ε 
αθξίβεηα θαη ε “αληηθεηκεληθφηεηα” ησλ κεζφδσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο λα κελ 
απνηεινχλ ην κνλαδηθφ θξηηήξην γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 
επηζηεκνληθέο εθαξκνγέο (ηερλνινγία), αιιά λα ζπλππνινγίδνληαη κε κε-επηζηεκνληθέο 
γεληθφηεξεο αμίεο (π.ρ. νκνξθηά). ην κάζεκα ηεο γιψζζαο ζα κπνξνχζαλ ηα παηδηά λα 
εξεπλήζνπλ ην θαηά πφζνλ νη ήξσεο ή νη ζπγγξαθείο ινγνηερληθψλ έξγσλ (παξακχζηα, 
ηζηνξίεο, δηεγήκαηα) είλαη ελήκεξνη/εο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, πψο ην αληηιακβάλνληαη, 
ηη μέξνπλ γη’ απηφ, πψο ην ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θάπνηα αηκφζθαηξα, ή λα 
ππνβάινπλ θάπνηα δηάζεζε. Δπίζεο, ζην κάζεκα απηφ κπνξεί λα γίλεη αλάιπζε ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ ιφγνπ κέζα απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. ηελ ηέρλε ν/ε 
εθπαηδεπηηθφο κέζα απφ θαιιηηερληθή  παξαηήξεζε θαη έθθξαζε, κπνξεί λα κεηαθέξεη 
ζηα παηδηά ην αίζζεκα ηεο εθηίκεζεο ηεο θπζηθήο νκνξθηάο θαη λα ηα επαηζζεηνπνηήζεη 
φζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε αηζζεηηθήο αξκνλίαο κεηαμχ θπζηθνχ θαη αλζξσπνγελνχο 
(δνκεκέλνπ) πεξηβάιινληνο. Ζ δηδαζθαιία ηεο θπζηθήο αγσγήο θαη ηνπ ρνξνχ κπνξεί λα 
εζηηαζηεί ζηελ αληίιεςε λνπ θαη ζψκαηνο σο δχν ππνζπλφισλ ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, 
κε έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Οη πνιηηηζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ εθθξάδνληαη 
γεληθφηεξα κέζα απφ φια ηα είδε ηεο ηέρλεο, κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα πνιχ εχγισηηε 
εηθφλα ησλ ζρεηηθψλ θνηλσληψλ, λα απμήζνπλ, ηελ εθηίκεζε γη’ απηέο, λα ηνλίζνπλ ηελ 
πνιπκνξθία, ηελ ηδηαηηεξφηεηα, ηε δηαθνξεηηθφηεηα σο ζεκειηψδεηο αμίεο γηα κηα 
ζηνηρεησδψο ελδηαθέξνπζα δσή θαη  λα βνεζήζνπλ έηζη ζηε δηεζλή αιιεινθαηαλφεζε. 
ηα ζξεζθεπηηθά έλαο/κία πξνζεθηηθφο/ή παηδαγσγφο ζα έδηλε θαηλνχξην λφεκα π.ρ. ζηελ 
πξνζεθηηθή επηινγή εηδψλ παλίδαο απφ ηνλ Νψε, πξηλ ηνλ θαηαθιπζκφ. Θα έθηαλε ζε 
ζπγθξίζεηο πηζαλψο, κεηαμχ Υξηζηηαληζκνχ θαη άιισλ ζξεζθεηψλ, φζνλ αθνξά ηε ζρέζε 
αλζξψπνπ-θχζεο. ηελ Αγσγή ηνπ Πνιίηε κπνξεί λα δηεξεπλεζεί ε νξγάλσζε θαη 
δηνίθεζε ησλ αλζξψπηλσλ θνηλνηήησλ θαη επνκέλσο ην πψο θαη απφ πνηνπο ιακβάλνληαη 
νη απνθάζεηο θαη λα αλαιπζνχλ ηα λνκηθά θείκελα θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ δηαθφξσλ 
θνκκάησλ πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ (Giordan et αl 1991).  
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2. Γηεπηζηεκνληθφ κνληέιν 
Σν κνληέιν απηφ ζπλαληάηαη ζε δχν κνξθέο:  

 
 
α) Έλα θαηλνύξγην κάζεκα. Καηαξηίδεηαη κηα ζεηξά καζεκάησλ κε δηεπηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε φπνπ κπνξνχλ λα ζπλεηζθέξνπλ φιεο νη επηζηήκεο δνκψληαο κηα ελφηεηα. 
Πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα θαηλνχξγην κάζεκα πνπ πξνζηίζεηαη ζην ζχλνιν ησλ 
καζεκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ. Παξάδεηγκα ηέηνηνπ καζήκαηνο απνηεινχλ νη 
Πεξηβαιινληηθέο πνπδέο (environmental studies) ζηηο Αγγινζαμσληθέο ρψξεο, φπνπ 
πεξηιακβάλνληαη ελφηεηεο πνπ πξνζεγγίδνπλ δηεπηζηεκνληθά ην πεξηβάιινλ. Ζ θξηηηθή 
πνπ δέρηεθαλ ηέηνηνπ είδνπο καζήκαηα έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο φηη ζπλήζσο 
πεξηνξίδνληαη ζηελ εμέηαζε ησλ δχν κφλνλ φςεσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 
“κέζα” θαη “γηα” ην πεξηβάιινλ θαη φρη “πξνο ράξε” ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, επεηδή 
δηαηεξνχληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζήκαηνο (εμεηάζεηο, βαζκνί, έλαο/κία 
εθπαηδεπηηθφο) ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θηλδπλεχεη λα γίλεη έλα κάζεκα ζαλ φια ηα 
άιια.  
β) Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο εληαγκέλεο ζην ήδε ππάξρνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα. Γηα 
ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πξνηείλεηαη, αθνχ επηιεγεί ην πξνο κειέηε ζέκα ή 
πξφβιεκα, νη εθπαηδεπηηθνί λα ζπλεθηηκήζνπλ κε πνην ηξφπν θαη ζε πνην βαζκφ κπνξνχλ 
νη ζηφρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο λα θαιχςνπλ ηνπο ζηφρνπο ήδε ππαξρφλησλ 
καζεκάησλ θαη αληίζηξνθα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη απηφ ζπλαπνθαζίδεηαη ν ρξφλνο 
πνπ ζα παξαρσξεζεί απφ ην σξνιφγην πξφγξακκα γηα ηε δηεθπεξαίσζε δξαζηεξηνηήησλ 
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 
 
 
 

Μνληέιν εκβνιηαζκνχ (infusion) 

 

 
                                                           Ηζηνξία          Θξεζθεπηηθά 
1                                Βηνινγία                                                                                          
                                                                                                   Μαζεκαηηθά 

 
Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε 
                                Υεκεία                                                     Σέρλεο 
 

Φπζηθή 
 

 
 
Ζ πξνζέγγηζε απηή πξνυπνζέηεη ηε ζηελή ζπλεξγαζία ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

δηαθνξεηηθψλ  εηδηθνηήησλ  ζ'  έλα   θνηλφ   ζέκα.   Δπίζεο  πξνσζεί   ηελ  ελνπνίεζε  ησλ               
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Γηεπηζηεκνληθφ κνληέιν 
 
 

 
                                                           Ηζηνξία          Θξεζθεπηηθά 
                                Βηνινγία                                                                                          
                                                                                                   Μαζεκαηηθά 

 
Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε 
                                Υεκεία                                                     Σέρλεο 
 

Φπζηθή 
 
 
δηαθνξεηηθψλ καζεκάησλ θαη ζπλεπψο ζπκβάιιεη ζηελ νινθιήξσζε ησλ αλαιπηηθψλ 
πξνγξακκάησλ.  

ρεκαηηθά ηα δχν κνληέια κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ σο εμήο (Unesco Νν 22 
1986):   

Σν δεχηεξν κνληέιν (δηεπηζηεκνληθφ) είλαη πην επιχγηζην, απαηηεί ιηγφηεξν αιιά πην 
εθπαηδεπκέλν δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θνξηψλεη ην ήδε παξαθνξησκέλν σξνιφγην 
πξφγξακκα ζηελ πεξίπησζε 2(α), επηηξέπεη ηελ επθνιφηεξε ζχληαμε αλαιπηηθνχ 
πξνγξάκκαηνο, δηεπθνιχλεη ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε, ίζσο είλαη πεξηζζφηεξν θαηάιιειν γηα 
κεγάιεο ηάμεηο θαη ίζσο είλαη πην πνιπέμνδν. Σν πξψην κνληέιν απαηηεί κεγαιχηεξν 
ζπληνληζκφ κεηαμχ ηνλ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, δελ απαηηεί ζε βάζνο εθπαίδεπζε ησλ 
δηδαζθφλησλ/νπζψλ, δελ θνξηψλεη ηα πξνγξάκκαηα κε πξφζζεηε χιε, δελ επηηξέπεη 
εχθνιε αμηνιφγεζε ιφγσ εκπινθήο πνιιψλ παξαγφλησλ, είλαη θαηάιιειν γηα φιεο ηηο 
ειηθίεο.   

Οπνηνδήπνηε κνληέιν θαη λα αθνινπζεζεί ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε φηη ε 
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ απφθηεζε γλψζεο, γλσζηηθψλ 
δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ κέζα ζηελ ηάμε αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο γλψζεο 
απηήο θαη εθαξκνγήο ηεο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δσήο ησλ δηδαζθνκέλσλ. Σν δεχηεξν απηφ ζηνηρείν ηεο  καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο θαίλεηαη 
λα ππνηηκάηαη κέρξη ζήκεξα. Πάλησο έρεη δεηρζεί πσο κεηαθνξά γλψζεο θαη δεμηνηήησλ 
ιακβάλεη ρψξα (Unesco Νν 22  1986):   

 
1. ηαλ ηα παηδηά έρνπλ εκπεηξίεο πνηθίισλ πξνβιεκάησλ. Ζ ελαζρφιεζε κε δηαθφξσλ 

εηδψλ πξνβιήκαηα ηνπο θαιιηεξγεί ηελ εληχπσζε πσο θάζε πξφβιεκα κπνξεί λα 
ιχλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.  

2. ηαλ καζαίλνπλ λα δξνπλ ζχκθσλα κε θάπνηεο αξρέο κέζα ζε θαηαζηάζεηο κε πνιιά 
παξεκβαιιφκελα θαη ζπρλά άζρεηα ζηνηρεία. Έηζη ηα παηδηά εθπαηδεχνληαη λα 
μερσξίδνπλ ηα κε ζρεηηθά ζηνηρεία απφ ηα ζρεηηθά, ψζηε λα εθαξκφδνπλ ηελ 
θαηάιιειε αξρή ζηελ θαηάιιειε θαηάζηαζε.  

3. ηαλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα κάζνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε γλψζε 
ζε κηα πνηθηιία θαηαζηάζεσλ. Δξεπλεηηθά απνηειέζκαηα δείρλνπλ πσο ε απνθηψκελε 
γλψζε ηείλεη λα  ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηαζηάζεηο αλάινγεο κ’ απηέο πνπ απνθηήζεθε.  

Δλ ζπληνκία, θαίλεηαη πσο ε παξερφκελε γλψζε είλαη ηέηνηα ψζηε δελ επλνεί ηε 
ρξεζηκνπνίεζή ηεο έμσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην κέζα ζην νπνίν δφζεθε. Απ’ απηή 
ηελ άπνςε, θαίλεηαη λα ππεξέρεη ε ζηξαηεγηθή ηνπ “εκβνιηαζκνχ”, ζε ζρέζε κε ηε 
δηεπηζηεκνληθή ζεηξά καζεκάησλ. Π.ρ. ηα παηδηά κπνξεί λα δηδάρζεθαλ ηε δνκή ηνπ 
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πνιηηεχκαηνο (δηαίξεζε εμνπζηψλ, ζχληαγκα, λφκνη) αιιά φηαλ έξρεηαη ε ζηηγκή λα 
απαηηήζνπλ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, βξίζθνληαη ζε ακεραλία. Απηφ γίλεηαη γηαηί 
δελ έκαζαλ λα κεηαθέξνπλ ηε γλψζε θαη λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επέκβνπλ ζ’ έλα 
πξφβιεκα. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ “εκβνιηαζκνχ”. 

 

3. Σν “νιηζηηθφ” κνληέιν ππνζηεξίδεηαη (Unesco Νν 5 1983) φηη είλαη ε θαιχηεξε 
έθθξαζε ηεο “νιηζηηθφηεηαο” ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ηεο πνηθηιίαο ησλ επηζηεκψλ πνπ 
ζπλεηζθέξνπλ γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπ. Μπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα κειεηεζεί κηα 
θαζνξηζκέλε θπζηθή πεξηνρή νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, έλα ζπίηη, κηα πφιε, κηα ρψξα.  

Ο ηειηθφο ζθνπφο πξέπεη λα είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο “νηθνινγηθήο πγείαο” ελφο 
πεξηβάιινληνο θαη ε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ. Πεξηγξάθεηαη ζρεκαηηθά σο εμήο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οη ζηφρνη απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη λα πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο ζηα παηδηά ψζηε:   
 

1. Να γλσξίδνπλ ηε “ζχζηαζε” ηνπ πεξηβάιινληνο.  
2. Να δείρλνπλ κε βνήζεηα νξηζκψλ, δηαγξακκάησλ θ.ιπ. πσο ε θαηάζηαζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη κηα δπλακηθή ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα κέξε ηνπ.  
3.Να θαηαλνήζνπλ ην λφεκα ηεο “νηθνινγηθήο πγείαο”, βηφζθαηξαο, 

νηθνζπζηήκαηνο, ξχπαλζεο θ.ιπ.  
4. Να κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ νηθνινγηθή πγεία ελφο πεξηβάιινληνο. 
5. Να θαηαξηίδνπλ θξηηήξηα αθνξψληα ηελ “νηθνινγηθή πγεία”. 
6. Να θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ θαιπηέξεπζε ηεο “νηθνινγηθήο πγείαο” ελφο 

πεξηβάιινληνο. 

Α.  Φπηά 
Μεηαηξνπή ελέξγεηαο 
Παξαγσγή αεξίσλ θαη βηνκάδαο 
Γηαηήξεζε εηδψλ 
 
 

Β.  Εψα 
Μεηαηξνπή ελέξγεηαο 
Παξαγσγή αεξίσλ θαη βηνκάδαο 
Γηαηήξεζε εηδψλ 
 
 

Γ.  Μηθξννξγαληζκνί 
Μεηαηξνπή ελέξγεηαο 
Αλαθχθισζε ζξεπηηθψλ πιηθψλ 
 
 

Γ. Φινηφο θαη αηκφζθαηξα 

ηνπ πιαλήηε 
Παξαγσγή θσηφο. Παξαγσγή 
λεξνχ. 
Γεκηνπξγία θαη απνζήθεπζε 
νξπθηψλ θαη απνιηζσκάησλ. 
Παξαγσγή αεξίσλ. Γηαηήξεζε 
ζεξκνθξαζίαο 

Δ.  Κνηλσληθν-πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο 
 
Παξαγσγή ηξνθήο. 
Καηαζθεπή θηηξίσλ. 
Αλάπηπμε ηερλνινγίαο. 
Γηαηήξεζε πγείαο θαη 
έιεγρνο ππεξπιεζπζκνχ. 
Θέζπηζε εζηθήο θαη αμηψλ. 
Ίδξπζε πνιηηηθψλ 
νξγαληζκψλ. 
Υνξφο, Μνπζηθή, Θέαηξν 
Έξγα Σέρλεο, ςπραγσγία 
Δπηθνηλσλίεο θαη  
Μεηαθνξέο. 
Οξγάλσζε Δξγαζίαο 
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Παηδαγσγηθέο Μέζνδνη Υξεζηκνπνηνχκελεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 
 

Α. Δπίιπζε πξνβιήκαηνο  
 
Κάπνηεο θνξέο εκθαλίδνληαη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο δελ γίλεηαη λα εμεγεζνχλ κε ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο ζεσξίεο ή δεδνκέλα. Σφηε ιέκε πσο πθίζηαηαη πξφβιεκα. Ζ πνιιαπιφηεηα 
ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη δεδνκέλε: θαθνδηαρείξηζε πφξσλ, ξχπαλζε 
θάζε είδνπο, εμαθάληζε εηδψλ ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο,   αζηπθηιία θ.ιπ. Καιφ ζα 
είλαη λα απνθεχγεηαη ε πξνβνιή κηαο θαη κφλεο ιχζεο ζηα εμεηαδφκελα πξνβιήκαηα, 
αθελφο δηφηη δηαθνξεηηθνί ιανί κε δηαθνξεηηθέο θνπιηνχξεο δίλνπλ δηαθνξεηηθέο 
απαληήζεηο ζηα πξνβιήκαηά ηνπο, αιιά θαη δηφηη θαιχηεξν είλαη ηα παηδηά λα ζπλεζίδνπλ 
λα ςάρλνπλ γηα δηάθνξεο ιχζεηο, παξά λα πξνζπαζνχλ λα εληνπίζνπλ “ηε” ιχζε ζην 
θεθάιη ηνπ/ηεο εθπαηδεπηηθνχ.  

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 
ζα πξέπεη λα έρνπλ ζρέζε κε πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο ε νπνία πεξηβάιιεη ην ζρνιείν. 
Δμεηάδνληάο ηα, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ν εγρψξηνο πιεζπζκφο ηφζν σο πεγή 
γλψζεο, φζν θαη σο ζπλεξγάηεο ζηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

Κάπνηνη εξεπλεηέο (Giordarn et αl 1989) θηάλνπλ ζην ζεκείν λα ζεσξήζνπλ ην 
“ζπληαθηηθφ” ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, σο έλα απφ ηα δχν-βαζηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία 
είλαη απνιχησο απαξαίηεηα γηα κηα θαιήο πνηφηεηαο Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 
Μάιηζηα απνδίδνπλ ηελ πιεζψξα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ζην γεγνλφο 
αθξηβψο πσο αθελφο πάξα πνιχ ιίγνη άλζξσπνη πξαγκαηηθά ζθέθηνληαη κε φξνπο 
“επίιπζεο πξνβιήκαηνο” θαη αθεηέξνπ πσο ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε, φληαο πνιχ 
αθεξεκέλε θαη θαηαηκεκέλε (parcelίsee), δελ θαιιηεξγεί ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνηνπ είδνπο 
άπνςεο ησλ πξαγκάησλ.  

Οη δεμηφηεηεο γηα ιχζε πξνβιεκάησλ ζεσξνχληαη βαζηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο γηα 
ηελ θαιχηεξε αθνκνίσζε ηεο γλψζεο. Έλαο ζίγνπξνο ηξφπνο γηα λα κεηαδνζεί κηα 
γλψζε, είλαη ε εκπινθή ησλ παηδηψλ ζηελ παξαηήξεζε, ζηε ζπιινγή θαη αλάιπζε 
δεδνκέλσλ, ζηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ, ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θ.ιπ. Τπάξρεη 
ζρεηηθή ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
“επίιπζεο πξνβιήκαηνο” ζηε κάζεζε.  

 
Γηάθνξεο  πεξηπηψζεηο  ζηηο νπνίεο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο απηή είλαη νη εμήο:  
 
 

 

1. Μέζνδνο έξεπλαο κέζσ ππνβνιήο εξσηήζεσλ εθ κέξνπο ησλ παηδηψλ  
 

Υαξαθηεξηζηηθφ απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ε ψζεζε ησλ παηδηψλ ζε απαληήζεηο, κέζα απφ 
ηελ εκπινθή ηνπο ζε κηα ζεηξά δηαλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ελφο 
πξνβιήκαηνο. Γηα λα εθαξκνζηεί ε κέζνδνο απηή, πξέπεη λα ππάξρεη έλα ζέκα ή 
πξφβιεκα ην νπνίν λα θηλεί ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ. Ζ πεξηέξγεηα απηή κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο θηλεηήξηνο κνριφο γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο γλψζεο. Μεξηθέο θνξέο ηα 
παηδηά είλαη πνιχ ζπγθξαηεκέλα ζην λα εθθξάζνπλ αλνηρηά ηηο απνξίεο ή ηηο απφςεηο 
ηνπο. Σφηε, ίζσο ρξεηάδεηαη λα θαηαθχγεη θάπνηνο/α ζε κέζα φπσο νη πξνθιεηηθέο 
εξσηήζεηο ή παξνπζίαζε γεγνλφησλ δηαθνξεηηθψλ απ' απηά πνπ πεξηκέλνπλ ηα παηδηά 
απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ηεο ιχζεο κπνξεί λα γίλεη ζπιινγηθά απφ 
ηα παηδηά κε ή ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαη λα πεξηιακβάλεη 
ζρεδηαζκφ, ζπδήηεζε, ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ, αλάιπζε, ζπλεπαγσγέο. Έηζη θηηάρλνληαη 
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ζεσξίεο θαη κεηά δνθηκάδνληαη κε πεηξάκαηα ή κε αλάιπζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ 
δεδνκέλσλ Απηή ε κέζνδνο ζθνπεχεη ζην λα εμάςεη ηελ πεξηέξγεηα ησλ παηδηψλ, λα 
θαιιηεξγήζεη ηε θαληαζία ηνπο, λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθθξάδνπλ ηδέεο, λα 
καδεχνπλ πιεξνθνξίεο, λα εξεπλνχλ θαη λα αλαθαιχπηνπλ (Unesco Νν 8 1983).  

ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ, ηα παηδηά κπνξνχλ λα 
ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη δηεμαγσγή πεηξακάησλ ή ρεηξηζκφο 
νξγάλσλ. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη ηα παηδηά καδεχνπλ δεδνκέλα 
ξσηψληαο θαη κάιηζηα ηέηνηνπ είδνπο εξσηήζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα απαληεζνχλ κε λαη ή 
φρη. Σν πιενλέθηεκα απηήο ηεο κεζφδνπ θαηά ηελ νπνία ηα παηδηά ππνβάιινπλ 
εξσηήζεηο, έγθεηηαη ζηελ απειεπζέξσζε ησλ λνεηηθψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ απφ ηελ 
αλαγθαζηηθή κνξθνπνίεζε ζηελ νπνία απηέο πθίζηαληαη ψζηε λα ζπκθσλήζνπλ κε ηελ 
άπνςε πνπ θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη κέζα απφ ηηο εξσηήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μ' απηφ 
ηνλ ηξφπν ηα παηδηά θηηάρλνπλ ππνζέζεηο πνπ ηηο δνθηκάδνπλ κέζσ άιισλ εξσηήζεσλ 
θ.o.θ. Ομχλεηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα, δχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
πνπ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξα ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ. Σν ζπνπδαίν ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ 
απηήο είλαη ε έκθαζε πνπ  δίλεη ζηε ζπνπδαηφηεηα ησλ “θαιψλ” εξσηήζεσλ παξά ζηελ 
εχξεζε ηεο “ζσζηήο” απάληεζεο.  

Με ηελ εμάζθεζε ζ' απηή ηε κέζνδν έξεπλαο κε εξσηήζεηο νη καζεηέο/ξηεο γίλνληαη 
νινέλα θαη ηθαλφηεξνη/εο ζ' απηφ ην είδνο. ηελ αξρή νη εθπαηδεπηηθνί ίζσο 
αληηκεησπίζνπλ γεληθήο θχζεσο εξσηήζεηο. Μεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, πξέπεη λα 
πεξηκέλνπλ εξσηήζεηο πην εμεηδηθεπκέλεο.  

 
Παξάδεηγκα: Πξνβάιιεηαη έλα θηικ απφ κηα πφιε ρσξίο λα θαηνλνκάδεηαη. Σα παηδηά ζηε 
ζπλέρεηα, κε δηαδνρηθέο εξσηήζεηο ςάρλνπλ λα εληνπίζνπλ ηα πηζαλά πεξηβαιινληηθά 
πξνβιήκαηα θαη ηηο αηηίεο ηνπο, ηηο επηπηψζεηο ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ ζηε δσή ηεο 
πφιεο θ.ιπ. Μεξηθέο απφ ηηο πηζαλέο εξσηήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη νη εμήο: Δίλαη 
πφιε κε κεγάιν βηνκεραληθφ δπλακηθφ; Οη βηνκεραλίεο βξίζθνληαη θνληά ζηελ πφιε; Δίλαη 
ραξηνβηνκεραλίεο; ραιπβνπξγεία; δηπιηζηήξηα; πνηαο δηεπζχλζεσο είλαη νη άλεκνη πνπ 
επηθξαηνχλ; ππάξρεη πνηάκη πνπ λα δηαζρίδεη ηελ πφιε; ππάξρεη ιηκάλη εθεί θνληά; 
ππάξρνπλ παξαπάλσ απφ έλα εθαηνκκχξην θηλνχκελα νρήκαηα ζ' απηή ηελ πφιε; θ.ιπ.  

 
Παξεκθεξήο κέζνδνο είλαη απηή πνπ δίλεη έκθαζε ζηε ρξεζηκνπνίεζε πεηξακάησλ 

γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  
 
Παξάδεηγκα: Παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζηελ ηάμε ψζηε λα αξρίζεη πξνβιεκαηηζκφο γηα ηηο 
πιεκκχξεο, ηδηαίηεξα ζηνλ Σξίην Κφζκν, θαη ηα ζηνηρεία κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηα παηδηά 
ζηελ ππφζεζε πσο ν ιφγνο ησλ έληνλσλ πιεκκπξψλ είλαη ε απνδάζσζε. Σφηε ν/ε 
εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζπζηήζεη ηε δηεμαγσγή ελφο πεηξάκαηνο πνπ ζα απνδείμεη ην 
βάζηκν ηεο ππφζεζεο (βιέπε παξάδεηγκα ζηελ επφκελε πεξίπησζε ηεο πεηξακαηηθήο 
κεζφδνπ).  
 
 

2. Πεηξακαηηθή κέζνδνο    
 
 Έλα πείξακα είλαη κηα επηρείξεζε πνπ δηεμάγεηαη θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο, γηα 
λα αλαθαιπθζεί έλα άγλσζην απνηέιεζκα ή λφκνο, γηα λα δνθηκαζηεί ή λα εγθαζηδξπζεί 
κηα ππφζεζε ή γηα λα θαηαδεηρζεί έλαο γλσζηφο λφκνο. Οη ειεγρφκελεο ζπλζήθεο 
ζεκαίλνπλ πσο ν εξεπλεηήο έρεη επηζεκάλεη φιεο ηηο ζρεηηθέο κεηαβιεηέο θαη ηηο θξαηά 
ζηαζεξέο, εθηφο απφ εθείλε ηελ νπνία ζέιεη λα κειεηήζεη. ηελ πεξίπησζε ηεο 
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Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ε κεηαβιεηή απηή έρεη θάπνηα ζρέζε κε ην ππφ επίιπζε 
πξφβιεκα.        

Υξεηάδεηαη αηκφζθαηξα ελζάξξπλζεο απφ ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηαλφεζε θαη 
απνδνρή ησλ ηδεψλ ησλ παηδηψλ. Οη καζεηέο/ξηεο πξέπεη λα εηνηκάδνπλ θαη αλαθνξά 
κεηά ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο, πεξηγξάθνληαο ηε κέζνδν, θαηαγξάθνληαο: ηα 
απνηειέζκαηα θαη εμάγνληαο ζπκπεξάζκαηα. Σν ίδην πείξακα ζα κπνξεί  λα δηεμάγεηαη 
απφ πνιιέο νκάδεο δηδαζθνκέλσλ ψζηε λα  εμαθξηβσζεί ε αμηνπηζηία.  
 
Παξάδεηγκα: Πείξακα γηα ηελ θαηάδεημε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηάβξσζεο (Unesco Νν 
8 1983).  

Καηαζθεπάδνπκε έμη ηζνκεγέζε θνπηηά μχιηλα, κήθνπο 1 κ., πιάηνπο 15 εθαη. θαη 
βάζνπο 6 εθαη. Αλνίγνπκε ηξχπεο ζηηο κηθξέο πιεπξέο γηα λα θεχγεη ην πεξηζζεπνχκελν 
λεξφ. Σα γεκίδνπκε κε ίδηνπ ηχπνπ ρψκα, ηα ηξία απ' απηά θπηεχνπκε κε γξαζίδη θαη ηα 
αθήλνπκε γηα κηα εβδνκάδα. Σα ρσξίδνπκε ζε ηξία δεχγε. Κάζε δεχγνο απνηειείηαη απφ 
έλα θνπηί θπηεκέλν κε γξαζίδη, θαη έλα  αθχηεπην. Σν έλα δεχγνο ηνπνζεηείηαη νξηδφληηα, 
ην δεχηεξν κε θιίζε 30 κνηξψλ θαη ην ηξίην κε θιίζε 60 κνηξψλ. Υχλνπκε ηελ ίδηα 
πνζφηεηα λεξνχ, απφ ην ίδην χςνο θαη ην ίδην δνρείν. Υξεζηκνπνηείηαη έλα άιιν δνρείν γηα 
λα ζπιιεγεί ην λεξφ θαη ην εθπιπζέλ ρψκα. Αθνινπζνχλ κεηξήζεηο, θαη θαηαξηίδεηαη 
πίλαθαο κε ηα απνηειέζκαηα. Σα παηδηά πξέπεη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ηνπ ηχπνπ: 
Πνην είλαη ην απνηέιεζκα ηεο θιίζεο ζηελ απνξξφθεζε ηνπ λεξνχ; Πνην είλαη ην 
απνηέιεζκα ηεο θπηνθάιπςεο; Πνην είλαη ην απνηέιεζκα θιίζεο θαη θπηνθάιπςεο γηα ηε 
δηάβξσζε; θ.ιπ. 

 
      

3. Δπηζθφπεζε απφςεσλ (θπγκνκέηξεζε) (Survey research)  
 

Σα φξγαλα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ην εξσηεκαηνιφγην, ην 
γλσκνιφγην (opinionnaire) θαη ε ζπλέληεπμε. Οη απαληήζεηο ζε ζεηξά εξσηήζεσλ θαη νη 
αληηδξάζεηο ησλ εξσηψκελσλ αηφκσλ, θαζνξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο   
γλψκεο γηα θάπνην ζέκα. Ζ κέζνδνο απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηελ Πεξηβαιινληηθή 
Δθπαίδεπζε, γηαηί ρξεζηκεχεη ζηελ θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ, ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο, 
ηεο θαηαλφεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο κηαο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ γηα έλα 
πεξηβαιινληηθφ ζέκα. Με ηελ ηερληθή απηή κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ απφςεηο ησλ 
θαηνίθσλ θάπνηαο θνηλφηεηαο γηα ην πνηα είλαη ε θαηαιιειφηεξε ρξήζε γεο γηα κηα 
δεδνκέλε έθηαζε, πνηα είλαη ε ζηάζε ηνπο γηα ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε 
ζθνππηδηψλ, ηε ξχπαλζε ηνπ αέξα ή ησλ λεξψλ, θ.ιπ. (Unesco Νν 8, 1983)   
 
 

4. Αλάιπζε θαη κειέηε κηαο ραξαθηεξηζηηθήο πεξίπησζεο  
 
Ζ πεξίπησζε απηή κπνξεί λα είλαη έλα ζπγθεθξηκέλν θαη ραξαθηεξηζηηθφ πεξηβαιινληηθφ 
ζέκα, πξνο κειέηε. Ζ ηάμε ρσξίδεηαη ζε κηθξέο νκάδεο γηα λα ζπδεηήζεη ην ζέκα απηφ. 
Αλαιχνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη νη πεπνηζήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 
πξσηαγσληζηέο, ζπδεηνχληαη πηζαλφηεηεο γηα άιινπ είδνπο πνξεία ησλ πξαγκάησλ. Κάζε 
κέινο ηεο νκάδαο, επηρεηξεκαηνινγεί θαη πξνηείλεη θάπνην είδνο δξάζεο. Ζ θάζε νκάδα 
θαηαιήγεη ζε κηα θνηλά απνδεθηή άπνςε. Οη απφςεηο θάζε νκάδαο παξνπζηάδνληαη ζηελ 
ηάμε, επαθνινπζεί ζπδήηεζε κε ζηφρν ηε ζχλζεζε ησλ απφςεσλ πνπ παξνπζηάζηεθαλ.  

Απηνχ ηνπ είδνπο ε εθπαίδεπζε ζηελ αλάιπζε θαη κειέηε ραξαθηεξηζηηθψλ 
πεξηπηψζεσλ, ζπληείλεη ζηελ επηζήκαλζε απφ ηα παηδηά ησλ ζεκαληηθψλ ζηαζεξψλ 
(αμίεο, απφςεηο, ζηάζεηο, ζπκπεξηθνξέο) ε αιιειεπίδξαζε ησλ νπνίσλ παξάγεη ηελ πξνο 
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κειέηε πεξίπησζε. Αλαδεηθλχεη επίζεο ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, 
νδεγεί ζε ζπγθξίζεηο, νδεγεί ζηελ ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ θαη σζεί ζηε ζπκκεηνρή 
ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Δπίζεο ε κέζνδνο απηή θαιιηεξγεί ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε 
ζπιινγηθή εξγαζία, αλνρή απέλαληη ζε άιιεο απφςεηο θαη αλάπηπμε δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ 
απφςεσλ απηψλ. Καιιηεξγεί επίζεο θαη ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα 
ηελ εθαξκνγή ησλ εηιεκκέλσλ απνθάζεσλ (Unesco Νν 8 1983).  
 
Παξάδεηγκα: Σα παηδηά ζε κηθξέο νκάδεο κπνξνχλ λα καδέςνπλ ζηνηρεία γηα λα 
αλαιχζνπλ ηα απνηειέζκαηα δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ επηινγψλ, αξθεηά επίθαηξσλ απηέο 

ηηο κέξεο ζηελ Διιάδα
.
 π.ρ. ε εθηξνπή ησλ λεξψλ ηνπ Αρειψνπ. Σα παηδηά ζα κπνξνχζαλ 

λα ζπιιέμνπλ ζηνηρεία γηα ην ηη είδνπο κεηαβνιέο ζα ππνζηεί ν πνηακφο, απφ ηηο πεγέο 
σο ηηο εθβνιέο (πνζφηεηα λεξνχ, ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, αιαηφηεηα, πψο ζα επεξεαζηεί ε 
νηθνινγία ησλ εθβνιψλ ηνπ, πνηα είδε ζα επηθξαηήζνπλ πάλσ ζε πνηα θαη γηαηί, ζπλέπεηεο 
γηα ηα αιηεχκαηα θαζψο θαη γηα ηελ αιιαγή ηεο πεξηνρήο πνπ ζα αξρίζεη λα αξδεχεηαη). 
Σα παηδηά ζα κπνξνχζαλ επίζεο λα θάλνπλ κηα έξεπλα γηα ην επηπιένλ νηθνλνκηθφ 
θέξδνο πνπ ζα απνιάκβαλαλ νη αγξφηεο ηεο Θεζζαιίαο θαη ηε δεκηά ησλ αιηέσλ ηνπ 
Ακβξαθηθνχ θαη γηα ηηο θνηλσληθέο αιιαγέο (αλάδπζε θαηλνχξηνπ ζηξψκαηνο αγξνηψλ, 
πεξηζσξηνπνίεζε θάπνηνπ ζηξψκαηνο ηρζπνθαιιηεξγεηψλ).  

Δπίζεο ζα κπνξνχζαλ λα αληρλεχζνπλ ηηο αμίεο νη νπνίεο δηθαηψλνπλ ηε 
ζπγθεθξηκέλε επέκβαζε: Ζ αμία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ππνιείπεηαη ηεο αμίαο ηνπ 
ζρεδηαδφκελνπ αλαπηπμηαθνχ έξγνπ - κπνξνχλ άξαγε λα απνηηκεζνχλ ζε ρξήκα απηέο νη 
αμίεο;- ε αμία ηεο πιηθήο επεκεξίαο θαη ηνπ απμεκέλνπ εηζνδήκαηνο θάπνησλ αγξνηψλ έρεη 
πξνηεξαηφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ πνηάκηνπ απηνχ 
νηθνζπζηήκαηνο. Δπίζεο ε αμία ησλ πξφζθαηξσλ θεξδψλ πξνηηκάηαη απφ “θνληφζσξνπο” 
ηερλν-γξαθεηνθξάηεο πνπ ελζαξθψλνπλ ηηο αμίεο δσήο ηνπ ζεκεξηλνχ πνιηηηζκνχ, 
ζεσξψληαο ηε Φχζε απνθιεηζηηθά σο πφξν γηα νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε. (Γηα 
παξάδεηγκα, πξφζθαηξν είλαη ην θέξδνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αξδεπφκελσλ 
εθηάζεσλ, ελψ κνληκφηεξεο ζα' λαη νη βιάβεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ηνπ λεξνχ θαη ηεο 
αιαηνηνπνίεζεο ησλ εληαηηθά αξδεπφκελσλ εδαθψλ φπσο δείρλεη ε παγθφζκηα εκπεηξία.)  

Ζ κέζνδνο απηή, επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ 
παηδηψλ, θαη ηελ θαιιηέξγεηα ησλ δπλαηνηήησλ πξφβιεςεο ηεο εμέιημεο ηέηνησλ 
θαηαζηάζεσλ.  
  
 

5. Γξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο - Παηρλίδηα  
 
α. Γεληθά  
 
Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηα παηρλίδηα είλαη ζρεηηθά θαηλνχξηεο παηδαγσγηθέο 
ηερληθέο, πνπ κέζσ ελφο ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ ή ελφο κνληέινπ βνεζνχλ ζηελ 
αλαπαξάζηαζε ξεαιηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ πξαγκαηηθψλ ή κε πνπ κπνξεί λα είλαη 
θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο ή βηνινγηθέο (Unesco Νν 9, Νν 10, 1985).  

Σν παηρλίδη απνηειεί θπζηθή αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο 
δσήο ησλ παηδηψλ ζ' φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο, πξνζθέξεη δηαζθέδαζε θαη βαζηά 
ηθαλνπνίεζε θαη ζπγρξφλσο ζπκβάιιεη ζηε γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη ςπρνθηλεηηθή 
αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ. Ίζσο απηφο λα είλαη έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ιφγνπο πνπ νη ηερληθέο 
απηέο γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιείο, σο εθπαηδεπηηθέο θαηλνηνκίεο πνπ 
ζπλεηζθέξνπλ απνηειεζκαηηθά ζηηο καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο.  

Μνινλφηη νη ηερληθέο απηέο αλαπηχρζεθαλ αξρηθά γηα ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο, 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξγφηεξα κε επηηπρία ηφζν ζην ρψξν ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ φζν θαη 
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ζην ρψξν ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο εθφζνλ δηεπθνιχλνπλ ηελ εηζαγσγή ησλ 
καζεηψλ/ξηψλ ζε πνιχπινθα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη γηα ηα 
νπνία ζα ήηαλ δχζθνιν αλ φρη αδχλαην λα έρνπλ πξαγκαηηθή εκπεηξία. Παίδνληαο, 
ινηπφλ, ηα παηδηά γεχνληαη ζηελ ηάμε θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνλ έμσ θφζκν, ηνλ 
“θφζκν ησλ κεγάισλ”.  

Σα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ είλαη:  
 
 Βαζίδνληαη ζε έλα πξφβιεκα θαη ελζαξξχλνπλ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε 

απνηειψληαο βαζηθφ ζηνηρείν ζχγθιηζεο δηαθνξεηηθψλ εηδηθνηήησλ θαη καζεκάησλ.  
 Δίλαη άηππεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη 

καζεηέο/ξηεο, πνπ αλαιακβάλνπλ ξφινπο νη νπνίνη πξνζνκνηάδνπλ κε εθείλνπο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζκνπ
.
 παίξλνπλ απνθάζεηο ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο 

ζηελ νπνία βξίζθνληαη, πθίζηαληαη ηηο πξνζνκνηάδνπζεο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεψλ 
ηνπο.  

 Απνηεινχλ δπλακηθή δηαδηθαζία πνπ έρεη λα θάλεη κε θαηαζηάζεηο πνπ αιιάδνπλ θαη 
απαηηνχλ επειημία ζηε ζθέςε θαη ζηελ απάληεζε.  

 Γηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε κέζα απφ ηελ εκπεηξία θαη ηελ ελεξγφ εκπινθή.  
 ηεξίδνληαη ζηνλ νκαδηθφ ηξφπν δνπιεηάο θαη ελζαξξχλνπλ ηελ αλάπηπμε, 

ζπλεξγαζίαο, ην ζεβαζκφ ζηελ άπνςε ηνπ/ηεο άιινπ/εο.  
 Βαζίδνληαη ζε θαλφλεο θαη πξέπεη λα πεξαησζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλν ρξφλν.  
 Τπαγνξεχνπλ ην ζεβαζκφ ζηνπο φξνπο ηνπ παηρληδηνχ.  
 Γηεπξχλνπλ ηνπο ηχπνπο ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηελ ηάμε.  
 Γίλνπλ επθαηξίεο γηα δηεξεχλεζε θαη δηαζαθήληζε ησλ πξνζσπηθψλ ζέζεσλ, 

πεπνηζήζεσλ, αμηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ αιιά ζπγρξφλσο θαη γηα έιεγρν ησλ 
ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ πνπ ηίζεληαη.  

 Δίλαη δηαζθέδαζε.  
 Οδεγνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ πνπ επαλαμηνινγνχληαη ζπλερψο ζχκθσλα κε ηα λέα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο αηηίεο θαη ζηηο ζπλέπεηεο.  
 

Γηα λα έρεη παηδαγσγηθή - καζεζηαθή αμία, ε πξνζνκνίσζε πξέπεη λα εθνδηάδεη ηα 
παηδηά κέζσ ελεξγεηηθήο αιιειεπίδξαζεο κε νξηζκέλεο απφςεηο θάπνηνπ κνληέινπ ηεο 
πξαγκαηηθφηεηαο. ζν πην επεμεξγαζκέλν θαη ιεπηνκεξέο είλαη ην κνληέιν, ηφζν 
πεξηζζφηεξν νη δεμηφηεηεο πνπ ζα θαηαθηεζνχλ κέζα απ' απηφ κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ 
ζηελ πξαγκαηηθή δσή.  

Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο κπνξεί επίζεο λα αλαθέξνληαη ζε πεξηπηψζεηο 
φπνπ ην κνληέιν είλαη δεθηηθφ αιιαγψλ ψζηε κέζα απφ δηαδνρηθέο επηρεηξήζεηο δνθηκήο 
θαη ιάζνπο ηα παηδηά λα κπνξνχλ λα νδεγεζνχλ ζε κηα απφθαζε, κηα εμήγεζε, ή πηζαλφλ 
κηα ιχζε ζην ππφ κειέηε πξφβιεκα. Οη πξνζνκνηψζεηο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 
εθαξκφδνληαη ζε πξνβιήκαηα φπσο ε δηαηήξεζε θπζηθψλ πφξσλ, νη ρξήζεηο γεο, ε 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ.  

Ζ αμία ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζνκνίσζεο θαη ησλ παηρληδηψλ ζπλίζηαηαη ζην 
γεγνλφο φηη:  
 ελεξγνπνηνχλ θαη ηεξνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδηνχ, 
 ειεπζεξψλνπλ ηνλ απζνξκεηηζκφ, ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηε θαληαζία, ηελ πξσηνβνπιία.  
 αλαπηχζζνπλ θαιχηεξεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο, 
 ελζαξξχλνπλ ηνπο/ηηο πεξηζζφηεξν ζπλεζηαικέλνπο/εο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο 

ηνπο,  
 αλαπηχζζνπλ ηε ιεθηηθή ηθαλφηεηα πξνζθέξνληαο πνηθίιεο πεξηζηάζεηο γηα ρξήζε ηεο 

γιψζζαο,  
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 πξνζθέξνπλ ζηα παηδηά δπλαηφηεηα επηινγψλ πνπ ηα ίδηα ζεσξνχλ ζεκαληηθέο θαη 
αξκφδνπζεο ζην ζέκα κε ην νπνίν αζρνινχληαη, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή 
δηδαζθαιία φπνπ ζπλήζσο ηα παηδηά επηιέγνπλ σο ζεκαληηθφ απηφ πνπ λνκίδνπλ φηη 
ν/ε εθπαηδεπηηθφο ζεσξεί σο ηέηνην.  

 
Ζ ρξήζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζνκνίσζεο θαη ησλ παηρληδηψλ δελ πξέπεη λα 

γίλεηαη απνζπαζκαηηθά αιιά λα εληάζζεηαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή δηαδηθαζία. 
Ζ επηινγή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ ειηθία, ηηο αλάγθεο, ηηο επηζπκίεο θαη ην 
γλσζηηθφ επίπεδν ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, 
καζεζηαθνχο ζηφρνπο ιακβάλνληαο ηαπηφρξνλα ππφςε ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηα φξηα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. Μπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο:  
 
 ζεκείν εθθίλεζεο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ έξεπλα ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ή ζην 

πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζηφρν ην “μχπλεκα” 
ηνπ ελδηαθέξνληνο, ηελ θαηαγξαθή ησλ πξφηεξσλ γλψζεσλ ησλ παηδηψλ, ηνλ 
εληνπηζκφ ησλ εξσηεκάησλ θαη δεηεκάησλ πξνο δηαζαθήληζε ή, γεληθφηεξα, σο 
θίλεηξν καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ.  

 ζηνηρείν ελίζρπζεο θαη βειηίσζεο ησλ καζεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ήδε    
μεθηλήζεη, 

 εξγαιείν ζχλζεζεο θαη ηειηθήο αμηνιφγεζεο ζην ηέινο κηαο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ  
δηεπθνιχλνληαο ηελ επεμεξγαζία αληίζεησλ απφςεσλ, ζηάζεσλ, αμηψλ θαη ηελ 
εμαγσγή θαη ηνλ έιεγρν ησλ ζπκπεξαζκάησλ πνπ βαζίδνληαη ζηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
ζπιιεγεί.  

 
 β. Οη ζηφρνη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζνκνίσζεο θαη ησλ παηρληδηψλ  
 
Ο κεραληζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζνκνίσζεο θαη ησλ Παηρληδηψλ δηακνξθψλεηαη 
έηζη ψζηε νη καζεηέο/ξηεο :  
 
 λα εθαξκφζνπλ γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ θαη λα απνθηήζνπλ λέεο(π.ρ. λέν ιεμηιφγην, 

αλάγλσζε ράξηε, θ.ιπ.),  
 λα αλαπηχμνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε,  
 λα θαηαλνήζνπλ ηνλ πνιχπινθν ραξαθηήξα ησλ βηνινγηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θνηλσληθψλ, πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ, ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαη αληηδξάζεηο, ηελ 
εμέιημή ηνπο, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο θαιέο ή θαθέο ηεο νπνηαζδήπνηε αλζξψπηλεο 
ελέξγεηαο ζην ρψξν,  

 λα κάζνπλ λα θάλνπλ ινγηθνχο, ζπιινγηζκνχο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπο δηαθφξνπο 
πεξηνξηζκνχο (θπζηθνχο, νηθνλνκηθνχο, εζηθνχο, θ.ιπ.),  

 λα κάζνπλ λα αμηνινγνχλ ηηο αλάγθεο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ δσήο θαη 
ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηάθνξα ζπκθέξνληα πνπ ππεηζέξρνληαη θαη ηηο δπλαηφηεηεο 
πνπ παξέρνληαη λα επηιέγνπλ κεηαμχ ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη λα πξνηείλνπλ 
απηέο πνπ ζεσξνχλ θαιχηεξεο,  

 λα κάζνπλ λα αληηπαξαζέηνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο κε απηέο ησλ άιισλ πξνθεηκέλνπ λα 
θηάζνπλ ζε κηα ζπκθσλία θαη απφθαζε,  

 λα γίλνπλ ηθαλνί/έο λα παίξλνπλ απνθάζεηο θαη λα δξνπλ κε ηξφπν ππεχζπλν απέλαληη 
ζην πεξηβάιινλ πξνβιέπνληαο ηηο ζπλέπεηεο,  

 λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην ξφιν ηνπο σο πνιίηεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απηφ  
ζπλεπάγεηαη,  

 λα αλαπηχμνπλ ηελ πεξηέξγεηα,  
 λα κάζνπλ λα δνπιεχνπλ νκαδηθά,  
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 λα κάζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο ηερληθέο.  
 

Οη δξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηα παηρλίδηα δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο 
θαηεγνξίεο (Unesco Νν 2 1983):  
  

 
* ηα παηρλίδηα ξφισλ,  
* ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο,  
* ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή.  
 

Παξαθάησ αλαπηχζζνληαη ζπλνπηηθά νη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο. Ζ ηξίηε κνηάδεη κε 
ηε δεχηεξε αιιά ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν αθαηξεηηθή δηαδηθαζία θαη ζηεξίδεηαη ζε 
καζεκαηηθά κνληέια. Καη ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ηα ζέκαηα κπνξεί λα αληινχληαη ηφζν απφ 
ηνπηθά φζν θαη απφ πιαλεηηθά δεηήκαηα.  
 
 

γ. Παηρλίδηα ξφισλ  
 

ηα παηδηά αξέζεη ζπρλά λα δξακαηνπνηνχλ θαηαζηάζεηο πξαγκαηηθέο ή θαληαζηηθέο, λα 
θηηάρλνπλ ζελάξηα θαη λα αλαιακβάλνπλ ξφινπο πνπ ηνπο παίδνπλ κε αθνζίσζε.  

Σα θαηαζθεπαζκέλα παηρλίδηα ξφισλ είλαη κηα ηερληθή γηα ηε ιχζε πξνβιήκαηνο. 
Μέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε κηαο θαηάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο αλαδεηθλχνληαη νη 
ζπγθξνχζεηο, εθθξάδνληαη νη απφςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα θαη αλαδεηείηαη ιχζε ησλ 
αληηζέζεσλ. πλήζσο αλαπαξίζηαηαη κηα θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο πνπ ππνηίζεηαη πσο 
κπνξεί λα ιπζεί φηαλ νη βαζηθέο αλάγθεο ησλ πξσηαγσληζηψλ ζπλεηδεηνπνηεζνχλ θαη 
εμεγεζνχλ. ζν πεξηζζφηεξν ακθηζβεηήζηκε θαη αληηθαηηθή είλαη ε θαηάζηαζε πνπ 
επηιέγεηαη ηφζν θαιχηεξε είλαη ε δπλακηθή ηνπ παηρληδηνχ.  

Ζ επηλφεζε θαη ε εθαξκνγή ηέηνησλ παηρληδηψλ δελ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξεο 
δπζθνιίεο. πλνπηηθά παξαθάησ αλαθέξνληαη ηα βαζηθά ζηάδηα κηαο ηέηνηαο 
δξαζηεξηφηεηαο.  

·Δπηιέγεηαη έλα ζέκα, κηα θαηάζηαζε, πνπ πξέπεη λα' λαη ξεαιηζηηθή, ζρεηηθά απιή 
(έλα κφλν βαζηθφ πξφβιεκα) θαη λα βαζίδεηαη ζε κηα αλάγθε πνπ έρεη γίλεη αηζζεηή θαη 
είλαη ζηελά δεκέλε κε ηε δσή ησλ παηδηψλ.  

·Καηαγξάθνληαη νη ζηγφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζην ζέκα πνπ 
επηιέρζεθε θαη ζθηαγξαθνχληαη νξηζκέλεο βαζηθέο απφςεηο ηεο θάζε κηαο. Απηφ πηζαλφλ ή 
ζα γίλεη απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ή ζα πξνεγεζνχλ θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηεο 
ψζηε ηα ίδηα ηα παηδηά λα εληνπίζνπλ ηα παξαπάλσ δεηήκαηα. εκαληηθφ είλαη ν/ε 
εθπαηδεπηηθφο λα κε δψζεη έλα πιήξεο πεξίγξακκα ησλ ξφισλ.  

·Γεκηνπξγείηαη έλα ζελάξην ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ην πξφβιεκα θαη ην 
νπνίν ζελάξην ρξεζηκεχεη σο ζεκείν εθθίλεζεο ηνπ παηρληδηνχ.  

·Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα πξσηαγσληζηήζεη 
ζε έλαλ απφ ηνπο ξφινπο πνπ έρνπλ πξνηαζεί. Σα κέιε θάζε νκάδαο ζπδεηνχλ δηεμνδηθά 
ην ξφιν ηνπο θαη θαηαγξάθνπλ, φζν πην αλαιπηηθά θαη κε ζαθήλεηα γίλεηαη, ηα βαζηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ξφινπ ηνπο, πξνζπαζψληαο λα ζπγθξνηήζνπλ επηρεηξήκαηα 
ηεθκεξίσζεο ηεο άπνςεο πνπ εθπξνζσπνχλ. ην ζεκείν απηφ, αλ ην ζέκα είλαη θαη 
θαηλνχξγην γηα ηα παηδηά, ν/ε εθπαηδεπηηθφο ηα βνεζά ζθηαγξαθψληαο έλα ή δχν 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε ξφινπ ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο αθεηεξία πξνβιεκαηηζκνχ.  

·Ο/ε εθπαηδεπηηθφο έρεη θξνληίζεη απφ πξηλ λα εηνηκάζεη ην “απαξαίηεην ζθεληθφ” 
πνπ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ έθζεζε φζσλ ζηνηρείσλ ή πιηθψλ κπνξεί λα ζπιιέμεη 
(θείκελα, θσηνγξαθίεο, θ.ιπ.) ζε δηάθνξεο γσληέο ηεο ηάμεο. Αλ ην παηρλίδη ξφισλ γίλεηαη 
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ζην κέζνλ ή ζην ηέινο κηαο εηδηθήο ζεηξάο δξαζηεξηνηήησλ ελφο πξνγξάκκαηνο πηζαλφλ 
ην πιηθφ απηφ λα έρεη ήδε ζπιιεγεί απφ ηα παηδηά. Σν πιηθφ απηφ παίξλνπλ ππφςε ηνπο νη 
νκάδεο θπξίσο θαηά ην ζηάδην ηεο ζθηαγξάθεζεο ηνπ ξφινπ ηνπο. Ζ παξνπζία επίζεο 
αηφκσλ πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην ζέκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο πξφζζεηε πεγή 
πιεξνθνξηψλ.  

·Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο ηεο θαη κέζα απφ ηελ ελεξγεηηθή 
αιιειεπίδξαζε κε ηνπο/ηηο άιινπο/εο γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηάιεμεο ζε θνηλά απνδεθηέο 
ιχζεηο ζην πξφβιεκα.  

·Οξίδεηαη ν ρξφλνο νινθιήξσζεο ηνπ παηρληδηνχ θαη νη βαζηθνί θαλφλεο δηεμαγσγήο 
ηνπ.  

·ην ηέινο, γίλεηαη ζπδήηεζε γηα λα απνηηκεζεί ηφζν ε γλψζε πνπ θεξδήζεθε φζν 
θαη νιφθιεξε ε δηαδηθαζία.  

Γηα λα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ ην παηρλίδη ξφισλ ν/ε εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη λα 
δεκηνπξγήζεη ηέηνηα αηκφζθαηξα ζηελ ηάμε πνπ λα επηηξέπεη ηελ εηιηθξηλή θαη ειεχζεξε 
έθθξαζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ. Δπίζεο θαζηζηά ζαθείο ηνπο φπνηνπο θαλφλεο 
έρνπλ ηεζεί, απνθεχγεη λα επηβάιιεη ηηο δηθέο ηνπ/ηεο απφςεηο θαη ελζαξξχλεη ην ζεβαζκφ 
ζηηο απφςεηο ησλ άιισλ. Σέινο παξαθηλεί ηα ηδηαηηέξσο ζπγθξαηεκέλα παηδηά ηα νπνία 
δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ θαη λα δξάζνπλ κπξνζηά ζηνπο/ζηηο ζπλνκειίθνπο ηνπο.  

ην παηρλίδη ξφισλ ζηφρνο δελ είλαη λα θεξζνχλ ηα παηδηά φπσο αθξηβψο νη 
εζνπνηνί, παξνπζηάδνληαο, δειαδή, κηα ξεαιηζηηθή εηθφλα ηεο ζπκπεξηθνξάο θάπνηνπ 
άιινπ, απιά δεηείηαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ κ' έλαλ ηέηνην ηξφπν πνπ λα ηαηξηάδεη ζηελ 
θαηάζηαζε πνπ έρεη επηιεγεί. Γελ ελδηαθέξνπλ ηφζν νη ζεαηξηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ 
παηδηψλ φζν ε δεκηνπξγία ησλ απαξαίηεησλ πιαηζίσλ ψζηε ην παηδί λα γεπηεί ηελ 
εκπεηξία κηαο θαηάζηαζεο εκπιεθφκελν ελεξγά ζ' απηήλ.  

Με ην παηρλίδη ξφισλ ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 
πξνβιεκάησλ, δηαθξίλεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο ησλ δηαθφξσλ 
θνηλσληθψλ νκάδσλ, δηαπηζηψλεη φηη δελ είλαη πάληα εχθνιε ε εμεχξεζε ιχζεσλ, καζαίλεη 
φηη ρξεηάδεηαη λα παίξλεη ππφςε ηνπ ηελ άπνςε ησλ άιισλ θαη λα ζπλδηαιέγεηαη 
πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ιχζεηο θνηλσληθά απνδεθηέο θαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.  

Δθπαηδεπηηθνί κεηά απφ εκπινθή κε ην παηρλίδη ξφισλ, αμηνιφγεζαλ ηελ εκπεηξία 
ηνπο σο εμήο (The Wigleigh project 1988):  

 
Ζ δνπιεηά πνπ έθαλαλ ηα παηδηά ήηαλ πεξηζζφηεξν απζφξκεηε... αθφκα θαη ηα 
παηδηά πνπ πζηεξνχζαλ ζε άιινπο ηνκείο έθαλαλ θαηαπιεθηηθή δνπιεηά... καο 
έβαιε (ην παηρλίδη ξφισλ) κέζα ζε έλα αζπλήζηζην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ πνπ ην 
απνιαχζακε... ελζάξξπλε ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηελ ήδε απνθηεκέλε 
γλψζε ηνπο θαη ηνπο έδσζε απηνπεπνίζεζε... ηα παηδηά ήξζαλ ζε επαθή κε 
πνιιέο δεμηφηεηεο... είδα πνιχ θαζαξά πσο απηή ε ηερληθή κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί σο εξγαιείν κάζεζεο δηα κέζνπ ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 
ψζηε λα θάλεη έλα δήηεκα “δσληαλφ”... κφιηο ηα παηδηά δνθηκάζνπλ ην παηρλίδη 
ξφισλ, ζα ζέινπλ λα ην επαλαιάβνπλ... ε ζεηηθφηεηα, ε θξνληίδα, ε 
εθδεισηηθφηεηα θαη ε ψξηκε πιεπξά ηνπ ραξαθηήξα ηνπ άηκνλ αλαδείρζεθαλ 
πιεξέζηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κηαο βδνκάδαο παηρληδηνχ ξφισλ, παξά ηνπ ελφο 
ρξφλνπ καζεκάησλ ζηελ ηάμε.  

Παξαθάησ δίλεηαη έλα παξάδεηγκα παηρληδηνχ ξφισλ:  
 

·Θέκα: “Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί ηεο Μήινπ”.  
·ελάξην: Έρεη δηαπηζησζεί φηη ε εθκεηάιιεπζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί 

έρεη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. Οη ηνπηθέο αξρέο, ινηπφλ, πξνζθαινχλ φινπο/εο ηνπο/ηηο 
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ελδηαθεξφκελνπο/εο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηε ζπλέρηζε ή κε 
ηεο εθκεηάιιεπζεο ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί ηνπο.  

·Ρόινη: ηε ζπλάληεζε ζπκκεηέρνπλ:  
 ε Γεκνηηθή επηηξνπή πνπ ζα εηζεγεζεί ην ζέκα παξνπζηάδνληαο ηα ππέξ θαη ηα θαηά,  
 εθπξφζσπνη ηνπ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο πνπ ζα αλαιχζνπλ ηα θνηλσληθν-νηθνλνκηθά 

επεξγεηήκαηα απφ ην έξγν,  
 νκάδα αγξνηψλ ησλ νπνίσλ νη αγξνί ξππαίλνληαη,  
 νκάδα πνιηηψλ πνπ ζέινπλ ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο αιιά παξάιιεια 

ελδηαθέξνληαη γηα πγηεηλέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη δηαηξνθήο,  
 νκάδα εηδηθψλ ρεκηθψλ, πεξηβαιινληνιφγσλ.  

·Πνξεία: Αθνινπζείηαη ε πνξεία πνπ ήδε έρεη πεξηγξαθεί πην πάλσ.  
 
 

   δ. Παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο  
 

Καινχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζπλαγσλίδνληαη γηα 
ηελ επίηεπμε ελφο ζθνπνχ αθνινπζψληαο θάπνηνπο θαλφλεο. Παξ’ φιν πνπ ε πιεηνςεθία 
ησλ παηρληδηψλ είλαη βαζηζκέλε ζην ζπλαγσληζκφ θαη απαηηείηαη ε ρξεζηκνπνίεζε 
θάπνηνπ ζπζηήκαηνο βαζκνινγίαο, έρνπλ εκθαληζηεί θαη άιια παηρλίδηα ζηα νπνία δελ 
ρξεηάδεηαη λα ράζεη θάπνηνο/α βαζκνχο γηα λα ηνπο θεξδίζεη θάπνηνο/α άιινο/ε, θαη έηζη 
φινη/εο κπνξνχλ λα είλαη ληθεηέο/ξηεο. ’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν ζπλαγσληζκφο γίλεηαη 
αλάκεζα ζε θάζε παίθηε/ξηα θαη ζε κηα ζηαζεξή παξάκεηξν, παξά κεηαμχ ησλ 
παηθηψλ/ξηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κείδσλ ζηφρνο κπνξεί 
λα είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ πλεχκαηνο ζπλαγσληζκνχ κε ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο.  

Οη Οηθόθπθινη είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηδαθηηθνχ παηρληδηνχ πνπ έρεη 
ζρέζε κε νηθνινγία. Δίλαη έλα είδνο παηρληδηνχ κε ραξηηά, ζην νπνίν “ε ηξάπνπια” 
απεηθνλίδεη παξάγνληεο νπζηψδεηο γηα ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο (λεξφ, ήιηνο, έδαθνο, θπηά, 
θπηνθάγα, ζαξθνθάγα θαη απνηθνδνκεηέο). Οη παίθηεο/ξηεο πξνζπαζνχλ λα θηηάμνπλ 
ηξνθηθέο αιπζίδεο. Κάξηεο ζηηο νπνίεο απεηθνλίδνληαη θαηαζηάζεηο ξχπαλζεο κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηηο αιπζίδεο.  

Άιιν ηππηθφ παξάδεηγκα πξνζνκνίσζεο είλαη κηα άζθεζε γηα ηα παηδηά ηνπ 
ζρνιείνπ. Δθηειψληαο απηή ηελ άζθεζε ηα παηδηά παίδνπλ ην ξφιν ηαμηδησηψλ, πάλσ ζε 
έλα δηαζηεκφπινην πνπ ηαμηδεχεη κέζα ζην ειηαθφ ζχζηεκα. Απφ θαηξφ ζε θαηξφ 
αληηκεησπίδνπλ “θξίζεηο” πνπ απαηηνχλ ζπδήηεζε αλάκεζα ζηηο νκάδεο ησλ παηδηψλ γηα 
λα ιπζνχλ. Απηέο νη θξίζεηο αλαθηλνχλ δεηήκαηα ηα νπνία απαηηνχλ ζπιινγή 
επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ θαη θαηά θαηξνχο ηελ επηινγή θνηλσληθψλ πξνηεξαηνηήησλ. Ζ 
πξνζνκνίσζε θαηαιήγεη ζε κηα ζπδήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ζπλεηδεηνπνηνχλ πσο απηφ ην δηαζηεκφπινην κε ην νπνίν 
ππνηίζεηαη πσο ηαμίδεπαλ δελ ζπκβφιηδε ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηνλ ίδην ηνλ πιαλήηε Γε.  

Σα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο είλαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθα απφ ηα παηρλίδηα ξφισλ, 
εμαηηίαο ηνπ φηη ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ηππνπνηεκέλν πιηθφ θαη ζηαζεξέο 
δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απζηεξφηεξε δνκή θαη πην ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο. 
Δπίζεο δηαθέξνπλ ζην πνχ βάδνπλ έκθαζε. ηελ πξνζνκνίσζε εκθαληηθνπνηείηαη ε 
δηαδηθαζία θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, ελψ ζην παηρλίδη ξφισλ δίλεηαη βάξνο ζηελ 
αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα θαη ην μχπλεκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ “εζνπνηψλ”. Απαηηείηαη 
επίζεο πεξηζζφηεξε πξνζσπηθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηθαλφηεηα λα πξνβάιινπλ ηηο ηδέεο 
ηνπο. Καη ζηηο δχν δηαδηθαζίεο ηα παηδηά εκπιέθνληαη ζε ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηε δσή ηνπο.  
 

ε. Σα παηρλίδηα ζε αλνηθηό ρώξν (outdoor games)  
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Σα παηρλίδηα ζην χπαηζξν δηεμάγνληαη κε ην ζθεπηηθφ πσο ε ελεξγφο κάζεζε κέζα απφ 
ηελ εκπεηξία θαη ηελ πξνζσπηθή εκπινθή είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή απφ ηελ 
“ηδξπκαηηθή” κάζεζε κέζα ζηνπο ηέζζεξηο ηνίρνπο. Γίλνπλ επίζεο ηε δπλαηφηεηα γηα 
θαηαζηάζεηο πνπ εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο πεξηπέηεηαο, ελψ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, ε 
αλαγθαζηηθή ιήςε θάπνησλ απνθάζεσλ, ε επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ε 
αλάιεςε ππεπζπλνηήησλ ζε πξνζσπηθφ αιιά θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν, ζπκβάιιεη ζηελ 
πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.  

Σα ζεκαληηθά ζηνηρεία ησλ παηρληδηψλ απηψλ είλαη ηα εμήο:  
 
1.ηόρνη. Ζ επηινγή (ή θαηαζθεπή) ηνπ παηρληδηνχ πξέπεη λα ππεξεηεί ηνπο ζηφρνπο 

πνπ έρνπλ ηεζεί.  
2.Πεξηπέηεηα. Απηή είλαη ε νπζία ηεο εκπεηξίαο ζην χπαηζξν, κφλν πνπ δελ πξέπεη λα 

παξαβιέπεηαη ην γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα “θαηψθιη” ζηελ “θιίκαθα έληαζεο” ηεο 
πεξηπέηεηαο. Πξηλ απ’ απηφ, ε “πξφθιεζε” ησλ πεξηζηάζεσλ δηεγείξεη δεκηνπξγηθά ηα 
ζπκκεηέρνληα άηνκα, ελψ κεηά απ’ απηφ ην θαηψθιη, ηα ίδηα άηνκα κπνξεί λα 
αληηιακβάλνληαη ηηο πην έληνλεο “πξνθιήζεηο” γηα πεξηπέηεηα σο επηθίλδπλεο ή γεληθφηεξα 
δχζθνιεο. Σν “θαηψθιη” απηφ δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ άηνκν ζε άηνκν θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο 
δπλαηφηεηεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ.  

3.Αζθάιεηα. Σα ζπκκεηέρνληα ζην παηρλίδη άηνκα, ελζαξξχλνληαη λα δνθηκάδνπλ 
θαηλνχξγηεο εκπεηξίεο ελψ παξάιιεια πξέπεη λα ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ηα δεηήκαηα 
αζθάιεηαο.  

Γεληθά, ηα παηρλίδηα πξέπεη λα νξγαλψλνληαη έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 
ζε φια ηα ζπκκεηέρνληα άηνκα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε θάπνην “νπζηαζηηθφ” ηξφπν, λα 
δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνλ/ζηελ αξρεγφ ηνπ παηρληδηνχ λα παξεκβαίλεη θαη λα δίλεη έκθαζε 
ζε θάπνηα ζεκεία πνπ ηα ζεσξεί ζεκαληηθά θαη ηα νπνία ίζσο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα 
εμαγσγήο αθεξεκέλσλ ζπκπεξαζκαηηθψλ, γεληθεχζεσλ επξχηεξνπ πεξηερνκέλνπ. Πξέπεη 
επίζεο λα ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ χπαξμε θάπνηνπ ρξφλνπ ν νπνίνο λα αθηεξσζεί 
ζηελ αμηνιφγεζε ηνπ παηρληδηνχ, θαηά πξνηίκεζε ακέζσο κεηά ην ηέινο ηνπ, φηαλ ηα 
βηψκαηα είλαη αθφκε “θξέζθα” (Ναtίνnαl Association for Outdoor Education 1984).  

 
 

ζη. Γηαηί ε πξνζνκνίσζε θαη ηα παηρλίδηα πξέπεη λα πξνηηκψληαη ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  
 

Ζ Πξνζνκνίσζε θαη ηα παηρλίδηα θαίλεηαη λα θεξδίδνπλ έδαθνο εηδηθά ζηελ 
“αλαπηπγκέλε” Γχζε σο εξγαιεία εθπαίδεπζεο, γίλνληαη φιν θαη δεκνθηιέζηεξα θαη 
παξάγνληαη ζε φιν θαη κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο.  

Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζ’ απηά θαίλεηαη λα ηαηξηάδνπλ κε ηνπο ζθνπνχο 
θαη ηηο κεζφδνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Πάξα πνιιά παηρλίδηα έρνπλ σο 
ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά ζηελ θαηαλφεζε λνεκάησλ πνιχ ζηελά ζπλδεδεκέλσλ κε 
ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία (νη έκβηνη νξγαληζκνί βξίζθνληαη ζε αιιειεμάξηεζε κε ην 
αβηνηηθφ πεξηβάιινλ ηνπο) ή λα επεξεάζνπλ ηε ζηάζε ηνπο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, 
ελψ νη δεμηφηεηεο πνπ ηα παηρλίδηα απηά αλαπηχζζνπλ είλαη ε θξηηηθή ζθέςε, ε εθηίκεζε 
ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ζπλεπεηψλ, ε ιχζε πξνβιεκάησλ. Μεηαμχ ησλ δηαθφξσλ 
κεζφδσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ίζσο απηή πνπ ηελ ραξαθηεξίδεη θαιχηεξα είλαη 
“καζαίλσ πξάηηνληαο” (learning by doing) αληί ηεο “καζαίλσ αθνχγνληαο θάπνηνλ/α” ή 
“καζαίλσ δηαβάδνληαο θάπνην ηππσκέλν πιηθφ”. Ηδηαίηεξα ε εθαξκνγή ηνπ “καζαίλσ 
πξάηηνληαο” πνπ έρεη ζρέζε κε πεηξακαηηζκφ θαη γεληθφηεξα κε ιχζε πξνβιεκάησλ, είλαη 
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ραξαθηεξηζηηθφ αξθεηψλ παηρληδηψλ πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα. Έρεη αλαθεξζεί (Gittins 
1988), φηη νη άλζξσπνη καζαίλνπλ θαιχηεξα φζν πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ.  

Αλαγλσξίδεηαη γεληθά πσο νη άλζξσπνη ζπγθξαηνχλ:  
 

·10% απ’ απηά πνπ αθνχλ,  
·30% απ’ απηά πνπ δηαβάδνπλ,  
·50% απ’ απηά πνπ βιέπνπλ,  
·90% απ’ απηά πνπ θάλνπλ.  

 
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη “νιηζηηθή”, δηδάζθεη ηελ “αιιειεμάξηεζε”, 

πξνυπνζέηεη “ελεξγφ ζπκκεηνρή” θαη πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε “ιχζε πξνβιεκάησλ”. Σα 
ίδηα απηά δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά, άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κεηαμχ ηνπο, απνηεινχλ ζα 
ιέγακε ηνλ ζεσξεηηθφ ζθειεηφ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, θαίλεηαη λα 
δηαπνηίδνπλ ηε κάζεζε κέζσ πξνζνκνίσζεο θαη παηρληδηνχ. Δηδηθφηεξα ε πξνζνκνίσζε, 
παξέρεη έλα “νιηζηηθφ” πιαίζην δξάζεο φπνπ νη παίθηεο/ξηεο πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε κηα 
δέζκε κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο αιιάδνπλ ηαπηφρξνλα. Οη ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο 
γίλεηαη απηφ κνηάδνπλ αξθεηά κε έλα εξγαζηήξην: ππνζέζεηο ππνβάιινληαη ζε δνθηκαζία 
θαηά ηε  
δηάξθεηα δηαθφξσλ ρεηξηζκψλ θαη αλάδξαζε (feedback) πιεξνθνξηψλ επηηξέπεη 
ζηνπο/ζηηο ζπκκεηέρνληεο/νπζεο αλαζεψξεζε ηεο κέρξη ηψξα πνξείαο πνπ έρεη 
αθνινπζεζεί. Σέινο, ε πξνζνκνίσζε θαη ην παηρλίδη θαίλεηαη λα πξνθαινχλ 
ζπλαηζζήκαηα (κέζα απφ ηε “δξακαηνπνίεζε” θάπνηνπ ζελαξίνπ) ζπλδεφκελα κε ηελ πην 
αληηθεηκεληθή κάζεζε, ελνπνηψληαο έηζη ζπλαίζζεκα θαη ζθέςε.  

Ζ πξνζνκνίσζε θαη ην παηρλίδη αληηπξνζσπεχνπλ δπλεηηθά κηα πνιχ ηζρπξή 
παηδαγσγηθή “ηερλνινγία” θαη απηφ δηφηη :  
 
α) Ζ πξνζνρή είλαη πξναπαηηνχκελν ηεο κάζεζεο. Μηα απφ ηηο πην πξνθαλείο αξεηέο ησλ 

πξναλαθεξζεηζψλ ηερληθψλ είλαη ην φηη αληηπξνζσπεχνπλ κηα αιιαγή ζηε ξνπηίλα ηεο 
ζρνιηθήο ηάμεο θαη απηή ε θαηλνχξγηα θαηάζηαζε εληείλεη ηελ πξνζνρή ησλ παηδηψλ. 
Δπηπιένλ, ην παηρλίδη είλαη δηαζθέδαζε!  

β) Οη πξναλαθεξζείζεο ηερληθέο ηνπνζεηνχλ ηνπο/ηηο δηδαζθφκελνπο/εο ζε έλα θαηά ην 
κάιινλ ή ήηηνλ ξεαιηζηηθφ ζθεληθφ, φπνπ ην πξνο δηδαζθαιία ζέκα παξνπζηάδεηαη 
κέζα ζην “θπζηθφ” ηνπ πεξηβάιινλ ζην νπνίν αλήθεη νξγαληθά θαη δελ δηδάζθεηαη κφλν 
ηνπ απνθνκκέλν απφ ηα γεγνλφηα, ηηο επηζηεκνληθέο αξρέο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ην 
ζπλνδεχνπλ. Ζ παξνπζίαζε απηή ηνπ ζέκαηνο κε φιεο ηηο ζε δηάθνξα επίπεδα 
αιιειεμαξηήζεηο ηνπ, θαίλεηαη ζηα κάηηα ησλ παηδηψλ (αιιά θαη ησλ ελειίθσλ) ζαλ κηα 
απηφλνκε ελφηεηα δσήο θαη έηζη απνθηά λφεκα, ζπλδέεηαη αξκνληθά κε ηηο 
πξνεγνχκελεο γλψζεηο θαη αθνκνηψλεηαη εχθνια.  

γ) Ζ επαλάιεςε βνεζά ηελ εκπέδσζε ηεο γλψζεο. Σν πξφβιεκα είλαη (θαη ήηαλ πάληα) 
ην πψο ζπληεξείηαη ε πξνζνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλ γηα αζθήζεηο νπνηαζδήπνηε 
επαλαιεπηηθήο δηαδηθαζίαο. Σν παηρλίδη κπνξεί λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα, 
νδεγψληαο ηα παηδηά κέζα απφ επράξηζηεο πξαθηηθέο αζθήζεηο ζηε ζηεξέσζε θάπνησλ 
γλψζεσλ, ελψ ε πνηθηιία ησλ ηξφπσλ ηεο επαλάιεςεο θαη ε δηέγεξζε ιφγσ ηνπ 
ηπραίνπ παξάγνληα ή ηνπ ζπλαγσληζκνχ θξαηνχλ ηεηακέλν ην ελδηαθέξνλ.  

δ) Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ξηψλ απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 
κάζεζεο. Μεηαμχ ησλ εμεγήζεσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί γη’ απηφ ην γεγνλφο, είλαη θαη ε 
αθφινπζε: πκπεξηθνξέο πνπ “αληακείβνληαη” (δειαδή έρνπλ επλντθέο ζπλέπεηεο) 
ηείλνπλ λα μαλαζπκβνχλ (δειαδή καζαίλνληαη). ε έλα θαινζρεδηαζκέλν παηρλίδη, ηα 
άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαινχληαη λα επηδνζνχλ ζε πξάμεηο ζρεηηδφκελεο κε 
παηδαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο δειαδή ηαμηλφκεζε ζεκάησλ, ιήςε απνθάζεσλ, 
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εθηίκεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, μεθαζάξηζκα αμηψλ θ.ιπ. ιεο απηέο νη 
δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ σο επαθφινπζν πξνθαζνξηζκέλεο ζπλέπεηεο, επλντθέο αλ ε 
απφθαζε ήηαλ “ζσζηή” θαη αξλεηηθέο ζηελ ελάληηα πεξίπησζε. Ζ “αληακνηβή” απηή 
θαίλεηαη λα ηείλεη λα επαλαιακβάλεηαη, σζψληαο ηα άηνκα πξνο ηηο “ζσζηέο” επηινγέο, 
επεξεάδνληαο έηζη ηε “κφξθσζε” ηνπ ραξαθηήξα ηνπο πξνο “επηζπκεηνχο” δξφκνπο.  

 
Γχν ηειεπηαία πξνηεξήκαηα ηεο πξνζνκνίσζεο θαη ηνπ παηρληδηνχ είλαη πσο είλαη 

εχθνια δηαζέζηκα θαη αθφκε κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ θαη λα παξαρζνχλ κε πνιχ ιίγα 
ηερληθά κέζα απφ ηνπο/ηηο εθπαηδεπηηθνχο.  
 

6. πδήηεζε  
 

Ζ ιχζε πξνβιεκάησλ είλαη επίζεο δπλαηή κέζα απφ ηελ ειεχζεξε αληαιιαγή ησλ ηδεψλ 
πνπ ιέγεηαη ζπδήηεζε. Απηνί/έο πνπ ζπκκεηέρνπλ, πιεξνθνξνχληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα θαη έηζη απνθαζίδνπλ. Ζ ζπδήηεζε βνεζάεη ηελ αλάιπζε ζεκάησλ, ηελ αλάιπζε 
δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ θαη θακηά θνξά ηελ αιιαγή ζηάζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ. 
ρεηηθά απιά πξνβιήκαηα ιχλνληαη εχθνια κε ζπδήηεζε, αιιά γηα πεξίπινθα ζέκαηα 
κπνξεί λα απαηηεζεί δξαζηεξηφηεηα θαη νη καζεηέο/ξηεο λα ρξεηαζηεί λα ζπδεηήζνπλ ηα 
πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ απηψλ. Ζ δηαδηθαζία ηεο 
ζπδήηεζεο κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία ζηάδηα:  
 

α) επηζήκαλζε θαη αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο,  
β) ζρεκαηηζκφο ηεο ππφζεζεο,   
γ) γελίθεπζε ή ζρέδην δξάζεο. 

 
Γεληθφηεξα ε ζπδήηεζε κεηά απφ κηα δξαζηεξηφηεηα ρξεζηκεχεη ζην λα απνθαιχπηεη 

ηελ θεληξηθή ηδέα ή ηε βαζηθή επηζηεκνινγηθή αξρή, ε νπνία βξίζθεηαη πίζσ απφ ην 
γεγνλφο πνπ αλαιχζεθε ή ην πείξακα πνπ δηεμήρζε. Ζ επηηπρία εμαξηάηαη απφ ηελ 
αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθψλ/παηδηψλ, ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη ην ζέκα ζπδήηεζεο.  

Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνσζνχλ ηε ζπκκεηνρή ησλ  παηδηψλ είλαη: Ζ έθθξαζε 
επραξίζηεζεο γηα ηηο “ζσζηέο” απαληήζεηο, νπηηθή επαθή ηνπο/ηεο εθπαηδεπηηθνχ κε 
ηνλ/ηελ εξσηψκελν/ε, ε απεχζπλζε ζηα παηδηά κε ην φλνκά ηνπο, ε απνθπγή ηεο  
αθηλεζίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο απφ ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ, ε πξνζνρή ζηα 
ζπλαηζζήκαηα ησλ παηδηψλ, ε απνθπγή έθθξαζεο απνξξηπηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, θαη ε 
πξνζαξκνγή ζην  θιίκα ηεο ηάμεο.  

ζν ην δπλαηφλ πξέπεη λα απνζαξξχλεηαη εχζρεκα ε πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ λα 
ηξαβήμνπλ ηελ πξνζνρή κε άζρεηεο εξσηήζεηο ή λα επηδείμνπλ άζρεηεο κε ην ζέκα 
δεμηφηεηεο.  
 

Β. Μέζνδνο Project (δηεθπεξαίσζε πξνγξάκκαηνο)  
 

1. Θεωξεηηθή παξνπζίαζε  
Απφ ηελ πνηθηιία ησλ κεζφδσλ πνπ ζπλαληψληαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ε 
πεξηζζφηεξν δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή είλαη εθείλε ηεο δηεθπεξαίσζεο ελφο 
πξνγξάκκαηνο, ε κέζνδνο project,  ή αιιηψο “ε κέζνδνο ησλ βησκάησλ”. Δίλαη ίζσο ε πην 
νινθιεξσκέλε θαη επξεία κέζνδνο πνπ  ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή 
Δθπαίδεπζε θαη κπνξεί λα  ζεσξεζεί φηη φιεο νη άιιεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 
λα επηιπζνχλ επηκέξνπο πξνβιήκαηα πνπ ζπλαληψληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ελφο 
πξνγξάκκαηνο.  
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Ζ κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηήζεθε απφ ηνπο παηδαγσγνχο (π.ρ. Richards) ζηηο αξρέο 
ηνπ αηψλα καο, παξνπζηάζηεθε ζπζηεκαηηθά  γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ W. Killpatrick 
(l918), καζεηή ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ θηλήκαηνο ηεο “Νέαο Αγσγήο” J. Dewey θαη 
ηειεηνπνηήζεθε αξγφηεξα απφ ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. Ζ ηζηνξία ηεο βέβαηα αξρίδεη πην πξηλ 
θαζψο έρεη πξνεγεζεί ην ζχζηεκα Sloyd ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο, ην ελεξγεηηθφ ζρνιείν 
ηνπ Ferriere, ην ζρνιείν εξγαζίαο ηνπ Kerschensteiner ζηε Γεξκαλία, ην ζρνιείν “γηα ηε 
δσή κε ηε δσή” ηνπ Decroly ζην Βέιγην. ια απηά ηα ζρνιεία ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε 
ρξήζε ηεο κεζφδνπ project ηφζν ζην επίπεδν ηεο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο ηνπο φζν θαη 
ζε επίπεδν ζρέζεο ηνπο κε ηε δσή.  

Αλ ζέιακε λ’ απαληήζνπκε ζην εξψηεκα: “ηη είλαη project”, ζα ιέγακε φηη είλαη έλαο 
ηξφπνο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ απνθαζηζηηθά εθπαηδεπηηθνί θαη 
παηδηά, ελψ ε ίδηα ε δηδαζθαιία ζρεδηάδεηαη, δηακνξθψλεηαη θαη ζπληειείηαη απφ φινπο/εο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ (Frey 1986). Χζηφζν, αλ εξεπλεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 
γλσξίζκαηα ηεο κεζφδνπ θαη δηαηππσζνχλ νη βαζηθέο αξρέο ηεο δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη 
δχζθνιν λα απαληεζεί επαξθψο ην εξψηεκα “ηη είλαη ε κέζνδνο project”. O Frey ζρνιηάδεη 

φηη ε κέζνδνο απηή “είλαη κηα αλνηθηή δηαδηθαζία κάζεζεο
.
 ηα φξηα θαη νη δπλαηφηεηέο ηεο 

δελ είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλα
.
 εμειίζζεηαη αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ. Δπεηδή ινηπφλ δελ έρεη ζηαζεξά φξηα θαη κηα 
ζπγθεθξηκέλε δνκή αδπλαηνχκε λα ηεο δψζνπκε έλαλ αθξηβή νξηζκφ. Μφλν κέζα απφ ηελ 
επαθή κε ηελ ίδηα ηε κέζνδν, ηελ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή ζε projecη θαη ηελ εκβάζπλζε 
ζηα γλσξίζκαηά ηεο, δειαδή κέζα απφ ηε βίσζή ηεο κπνξεί θαλείο/κηά λα θαηαιάβεη 
κέρξη πνπ θηάλνπλ ηα φξηα θαη νη δπλαηφηεηέο ηεο”. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ Katz et αl 
(1988) σο project ραξαθηεξίδεηαη εθείλν ην θνκκάηη ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ 
ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα εθαξκφζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο κε αλεπίζεκεο, αλνηρηέο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ σο ζθνπφ ηε βειηίσζε  ηεο θαηαλφεζήο ηνπο γηα ηνλ θφζκν 
ζηνλ νπνίν δνπλ.  

Ζ κέζνδνο απηή είλαη εθείλε πνπ θπξίσο έρεη αθνινπζεζεί ζηηο εθαξκνγέο 
πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηελ Διιάδα απφ ην 1982 θαη κεηά. Ζ 
ζχληνκε παξνπζίαζή ηεο παξαθάησ, έρεη λα θάλεη κε ηε κέρξη ηψξα εκπεηξία πξαθηηθήο 
εθαξκνγήο ηεο ζε ζρνιεία ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο.  

Σν πξψην βήκα ζην μεθίλεκα ελφο πξνγξάκκαηνο είλαη ε επηινγή ηνπ πξνο κειέηε 
ζέκαηνο. Αθνξκέο θαη εξεζίζκαηα γηα ζέκαηα κπνξεί λα δνζνχλ είηε κέζα απφ ην ζρνιείν 
(καζήκαηα, ζρνιηθφ πεξηβάιινλ) είηε κέζα απφ ην επξχηεξν θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. ινη 
θαη φιεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έρνπλ δηθαίσκα λα 
πξνηείλνπλ θάπνην ζέκα. ια ηα πξνηεηλφκελα ζέκαηα ζπδεηνχληαη θαη αθνχ 
δηεξεπλεζνχλ νη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξνπλ, νη δπζθνιίεο θαη νη πεξηνξηζκνί πνπ 
κπαίλνπλ απφ αληηθεηκεληθά εκπφδηα (π.ρ. πξνζέγγηζε ζην ρψξν κειέηεο, νηθνλνκηθά, 
βηβιηνγξαθία, θ.ιπ.) ζπλαπνθαζίδεηαη ε επηινγή ελφο απ’ απηά. εκαληηθφ θξηηήξην 
επηινγήο ελφο ζέκαηνο είλαη ε ζρέζε πνπ έρεη κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ. Έηζη κεηψλνληαη 
νη αληηθεηκεληθνί πεξηνξηζκνί (π.ρ. επθνιφηεξα πξνζπειάζηκνο ν ρψξνο κειέηεο) θαη ην 
ζέκα έρεη λφεκα γηα ηα παηδηά. Απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν πνπ εμαζθαιίδεη ηελ 
θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ 
ζρνιείνπ κε ηνπο ηνπηθνχο θνξείο.  

Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθαζηζηεί ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο, απηφ γίλεηαη αληηθείκελν 
εμέηαζεο ζηελ ηάμε ζπλνιηθά ή θαηά νκάδεο ψζηε λα δηεξεπλεζεί ε ππάξρνπζα γλψζε γηα 
ην ζέκα, λα δεκηνπξγεζνχλ ηα πξψηα εξσηεκαηηθά θαη λα γίλεη κηα πξψηε ζθηαγξάθεζή 
ηνπ. Αξρίδεη ινηπφλ ε αλαθάιπςε ηνπ ζέκαηνο πνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη ζηελ ηάμε θαη λα 
ζπλερηζηεί κε κεηαθηλήζεηο ζηνλ πξνο κειέηε ρψξν ή αληίζηξνθα.  

Ήδε κέζα απφ απηέο ηηο πξψηεο πξνζεγγίζεηο πξνο ην ζέκα αξρίδεη ν 
πξνβιεκαηηζκφο γηα ην πψο θαη απφ πνπ κπνξνχκε λα κάζνπκε πεξηζζφηεξα, πξάγκα 
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πνπ νδεγεί ζηε δηεξεχλεζε ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο: άλζξσπνη, πεξηβάιινλ, έληππν 
πιηθφ. Έηζη, μεθηλά ε ζπζηεκαηηθφηεξε νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ 
ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ φρη κφλν ζηε δηεθπεξαίσζε αιιά θαη ζηελ νξγάλσζε ηεο 
δνπιεηάο έρεη σο ζηφρν ηελ εμαζθάιηζε ηεο φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξεο εκπινθήο ηνπο 
ζην πξφγξακκα θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε δηαθφξσλ δεμηνηήησλ. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί 
σζηφζν, φηη είλαη απαξαίηεηε ε φζν ην δπλαηφλ ιεπηνκεξέζηεξε εμέηαζε ησλ 
δπλαηνηήησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζην πξφγξακκα θαζψο θαη ησλ δπζθνιηψλ πνπ 
αλαθχπηνπλ, ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα δηεπθνιχλνπλ θαη λα πξνηείλνπλ ελαιιαθηηθέο 
ιχζεηο γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο.  

Δλ ησ κεηαμχ έρεη αλαθνηλσζεί ζην ζχιινγν ησλ θαζεγεηψλ/ξηψλ ε επηζπκία γηα ηελ 
εθαξκνγή πξνγξάκκαηνο, έρνπλ δηεξεπλεζεί νη δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο κε άιινπο/εο 
εθπαηδεπηηθνχο, έρεη ελεκεξσζεί ν ζχιινγνο γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ απφ ηνπο νπνίνπο 
δεηείηαη ζπκπαξάζηαζε θαη ζπλαίλεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηηο εμφδνπο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.  

Αξρίδνπλ ινηπφλ λα δεκηνπξγνχληαη νη πξψηεο νκάδεο κε δηαθνξεηηθέο 
αξκνδηφηεηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ  πξoγξάκκαηνο θάπνηεο νκάδεο πηζαλφλ 
λα έρνπλ νινθιεξψζεη  ηελ απνζηνιή ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ θαηλνχξηεο δξαζηεξηφηεηεο. 
Οη νκάδεο απηννξγαλψλνληαη, θαζνξίδνπλ γηα παξάδεηγκα  πνηνο/α ζα θξαηά ηα πξαθηηθά 
ησλ ζπλαληήζεσλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, κνηξάδνπλ αξκνδηφηεηεο, ζπληάζζνπλ 
εξσηεκαηνιφγηα.  

Αθνχ νινθιεξσζεί κηα πξψηε δηεξεχλεζε ηνπ πξνο κειέηε ζέκαηνο, γίλεηαη κηα 
γεληθή ζπδήηεζε ζε επίπεδν ηάμεο ψζηε λα δηαηππσζνχλ ηα ππνζέκαηα πνπ έρνπλ 
πξνθχςεη θαη λ’ απνθαζηζηεί ηη ζα κειεηεζεί αλαιπηηθφηεξα θαη ζε βάζνο ψζηε λα ππάξμεη 
κηα  ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο. Έηζη ζπλαπνθαζίδνληαη ηα  ππνζέκαηα κειέηεο 
θαη ρσξίδεηαη ε ηάμε ζε νκάδεο δνπιεηάο. H ζπκκεηνρή ζε θάπνηα απφ ηηο νκάδεο είλαη 
πξνηηκφηεξν λα’ λαη εζεινληηθή. Απηέο νη νκάδεο έρνπλ πην κφληκν ραξαθηήξα θαη 
επζχλνληαη λα θέξνπλ ζε πέξαο ηε κειέηε πνπ έρνπλ αλαιάβεη. Γη’ απηφλ ην ζθνπφ, 
αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, ζρεδηάδνπλ δξαζηεξηφηεηεο, πξνηείλνπλ πεγέο 
πιεξνθφξεζεο, παίξλνπλ ζπλεληεχμεηο, ζπλαληνχλ εηδηθνχο, επηζθέπηνληαη ηνλ πξνο 
κειέηε ρψξν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απηήο ηεο κειέηεο είλαη απαξαίηεηε ε 
αιιεινελεκέξσζε ησλ νκάδσλ ψζηε λα ππάξρεη αιιεινπιεξνθφξεζε θαη ζπλνιηθή 
άπνςε γηα ηελ πνξεία ηεο δνπιεηάο. Απηφ απνηειεί θαη κηα άηππε, κεξηθή αμηνιφγεζε πνπ 
βνεζά απφ ηε κηα ζε κηα κεξηθή ζχλζεζε ηεο κέρξη ηψξα κειέηεο κέζα απφ ηελ 
επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ ππάξρεη κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή θαη απφ ηελ άιιε δηεπθνιχλεη 
ηνλ πεξαηηέξσ πξνγξακκαηηζκφ. Σαπηφρξνλα αξρίδνπλ λα δηαηππψλνληαη ηα πξψηα 
ζπκπεξάζκαηα, δίλεηαη δπλαηφηεηα λα ειεγρζνχλ ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπιιεγεί θαη 
αξρίδεη ε δηακφξθσζε ησλ πξνηάζεσλ.  

ηαλ νινθιεξσζεί ε κειέηε γίλεηαη κηα ηειηθή ζχλζεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ, 
θαηαγξάθνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα, δηαηππψλνληαη νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαζψο 
θαη νη απφςεηο ηεο νκάδαο αλ βέβαηα έρεη θαηαιήμεη ζε θάπνηεο θαη γίλνληαη νη ηειηθέο 
πξνηάζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα θαη νη πξνηάζεηο θνηλνπνηνχληαη είηε κε επηζηνιέο ζηνπο 
αξκφδηνπο θνξείο, είηε κέζα απφ ηα καδηθά κέζα ελεκέξσζεο, είηε κέζα απφ εθδειψζεηο 
παξνπζίαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηφζν κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν φζν θαη ζηελ θνηλφηεηα. 
Αο ζεκεησζεί φηη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο δηαηεξείηαη ε επηθνηλσλία κε ην 
ππφινηπν ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηα κε αλαθνηλψζεηο θαη εθεκεξίδεο ηνίρνπ θαζψο θαη 
κέζα απφ ηε δηνξγάλσζε ζπδεηήζεσλ. Χζηφζν ε ηειηθή παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 
δίλεη ηελ επθαηξία ζηα παηδηά λα θνηλνπνηήζνπλ επίζεκα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο, λα 
ζηεξίμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, λ’ αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο θαη ηξφπνπο έθθξαζεο γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία ηνπο κε ην θνηλφ θαη λ’ αμηνινγήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο. 
Δπίζεο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο/ζηηο εθπαηδεπηηθνχο θαη ζην θνηλφ λα γλσξίζνπλ πψο 



 

 

 33 

ζθέθηνληαη, ηη αηζζάλνληαη θαη πψο αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά δηάθνξα πξνβιήκαηα 
θαζψο θαη λ’ αμηνινγήζνπλ κε ηε ζεηξά ηνπο ην πξφγξακκα.  

Ζ δηάξθεηα ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο εμαξηάηαη απφ ην ζέκα, ηελ ειηθία ησλ 
παηδηψλ, ηηο δπλαηφηεηεο ή ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα θαη 
ηνπο πξνο επίηεπμε ζηφρνπο. ζν κηθξφηεξε είλαη ε ειηθία ησλ παηδηψλ ηφζν πεξηζζφηεξν 
ζπγρσλεπκέλν θαη νινθιεξσκέλν είλαη ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (φζνλ αθνξά ηε 
δηάθξηζε ησλ νξίσλ ησλ καζεκάησλ). Γηα παξάδεηγκα ζηελ πξνζρνιηθή ειηθία, φπνπ έρεη 
εθαξκνζηεί απηή ε κέζνδνο, απνδείρζεθε φηη κπνξεί λα θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν 
κέξνο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο (Katz et αl 1988).  

Παξ’ φιν πνπ ζπρλά ε κέζνδνο project ζπκπιεξψλεη ηε ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία, 
δηαθέξεη νπζηαζηηθά απ’ απηή. Οη βαζηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν απηά δηδαθηηθά 
κνληέια ζπλνςίδνληαη ζηα εμήο (Katz et αl 1988):  

 

Παξαδνζηαθή (κεησπηθή, ζπζηεκαηηθή)        

δηδαζθαιία   
 

1. Ζ επηζπκία ηνπ παηδηνχ λα εξγαζηεί γηα 
ηνλ/ηελ δάζθαιν/α θαη ηα βξαβεία 
απνηειεί εμσηεξηθφ θίλεηξν.   

2. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη καζεζηαθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη παξέρεη πιηθά 
αλάινγα κε ην   αληίζηνηρν λνεηηθφ θαη 
καζεζηαθφ επίπεδν.  

3. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη ν/ε εηδηθφο 
(έκπεηξνο/ε) ελψ ην παηδί   ζεσξείηαη 
αλεπαξθέο φζνλ αθνξά ηελ θαηνρή 
δεμηνηήησλ θαη γλψζεο.  

4. Ο/ε εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο/ε 
γηα ηε κάζεζε θαη ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ. 

 

Δξγαζία κε ηε κέζνδν Project    
 

 
1. Tν ελδηαθέξνλ ηαπ παηδηνχ θαη ε   

εκπινθή ηνπ είλαη απηά πνπ πξνάγνπλ 
ηελ πξνζπάζεηα θαη απνηεινχλ 
εμσηεξηθφ θίλεηξν. 

2. Σν παηδί επηιέγεη απφ κηα πνηθηιία 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ παξέρνληαη απφ 
ηνλ/ηελ εθπαηδεπηηθφ.  

3. Σν παηδί είλαη ν/ε εηδηθφο. Ο/ε 
εθπαηδεπηηθφο επελδχεη πάλσ ζηηο 
ηθαλφηεηεο ηνπ παηδηνχ.  

4.  Σν παηδί κνηξάδεηαη ηελ επζχλε γηα 
ηε κάζεζε θαη γηα ην απνηέιεζκα.  

Μηα πεξίπησζε ελφο πεξίθεκνπ project ήηαλ απηή ηεο θαηαζθεπήο ελφο 
αλεκφκπινπ (Tvind Γαλίαο 1981) ηζρχνο 1 ΜW(!) πνπ ζήκεξα ειεθηξνδνηεί ην ζρνιείν ηα 
παηδηά ηνπ νπνίνπ ηνλ θαηαζθεχαζαλ, ελψ ην ππφινηπν ξεχκα πσιείηαη ζηε δαλέδηθε 
εηαηξεία ειεθηξηζκνχ.  
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3.3 Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε
1
 

 

α) Πξνο κηα εθπαίδεπζεζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία 
 

«χκθσλα κε ηελ UNESCO (2005), ζθνπφο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη λα βνεζά ηα 
άηνκα λα αλαπηπρζνχλ λνεηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, πλεπκαηηθά θαη πξαθηηθά, ψζηε λα 
κπνξνχλ λα επεκεξνχλ ζε νπνηνδήπνηε θνηλσληθφ-πεξηβαιινληηθφ ή θνηλσληθφ-
πνιηηηζηηθφ πιαίζην βξεζνχλ».  Οη εθπαηδεπφκελνη, κε ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ αμηψλ γηα 
ηε κάζεζε θαη ηνλ εαπηφ ηνπο, γίλνληαη ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο αλαπηχζζνληαο ηηο 
δπλαηφηεηέο ηνπο. Ζ επίηεπμε ηεο πξνζσπηθήο κάζεζε ζα αλαπηχμεη αμίεο πνπ 
ζεκειηψλνπλ ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε απνηειεί κηα λέα πξφηαζε γηα ηελ 
εθπαίδεπζε κέζα απφ κηα ζχλζεηε δηαδηθαζία. «Με ηελ ππνζηήξημε ησλ δηεζλψλ 
νξγαληζκψλ, ε εθπαίδεπζε απηή έρεη πιένλ δπλακηθή παξνπζία ζηε δηεζλή ζθελή. 
Παξάιιεια φκσο εγείξνληαη θαη κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ελλνηνινγηθφ, 
παηδαγσγηθφ θαη ζεζκηθφ ηεο πιαίζην». Σν λέν αηφ εθπαηδεπηηθφ κφξθσκα απνηειεί έλα 
δπλακηθφ θαη εμειηζζφκελν πεδίν, ζην νπνίν αλαπηχζζνληαη πξνβιεκαηηζκνί θαη 
αληηπαξαζέζεηο. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ε Φινγαΐηε (2006), ε ΔΑΑ ζπληζηά κηα 
ξηδνζπαζηηθή κνξθή εθπ/ζεο, ε νπνία πξνβάιιεηαη σο έλα λέν εθπαηδεπηηθφ ξεχκα κε 
κεηαζρεκαηηζηηθή δξάζε ηφζν ζηελ εθπ/ζε φζν θαη ζηελ θνηλσλία. Οπζηαζηηθά απνηειεί 
ηε λέα γεληά ηεο ΠΔ, ηε κεηεμέιημή ηεο, ζπγθξνηψληαο έλα πνηθίιν θαη κεηαλεσηεξηθφ 
πεδίν. 

«Ζ Γεθαεηία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (2005-2014), πνπ έρεη 
θεξχμεη ε UNESCO, δελ ζέηεη ηελ αεηθνξία σο έλαλ απφ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηφρνπο, αιιά 
σο έλλνηα θιεηδί γηα ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ φρη κφλν ηεο εθπαίδεπζεο αιιά 
γεληθφηεξα ηεο κάζεζεο». Απφ ηελ άπνςε απηή ν ξφινο ηεο ΔΑΑ εκθαλίδεηαη πην 
δηεπξπκέλνο θαη πην θηιφδνμνο απφ ηεο ΠΔ.  πσο θάζε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 
ιακβάλεη ρψξα ζ’ έλα πινχζην θνηλσληθφ πιαίζην φπνπ δηαζηαπξψλνληαη δηαθνξεηηθέο 
αμίεο, απφςεηο,  πεπνηζήζεηο θαη ζπκθέξνληα. ¨ια ηα παξαπάλσ ζεσξνχληαη 
απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα λα επηηεπρζνχλ νη αιιαγέο εθείλεο πνπ πξνσζεί ε ΔΑΑ ζηα 
πιαίζην κηαο θνηλσλίαο πνπ ηε δηέπεη ε ηζφηεηα, ε δηθαηνζχλε, ν πινπξαιηζκφο θαη ε 
δηαθνξεηηθφηεηα. Δίλαη κηα εθπαίδεπζε δεκνθξαηηθή, κεηαλεσηεξηθή πνπ πξνσζεί ηε 
ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσλία ζπγθξνηψληαο έλα πινπξαιηζηηθφ επηζηεκνληθφ 
πεδίν. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο   καο νδεγνχλ ζην βαζηθφ ζπκπέξαζκα φηη ε  επίηεπμε 
ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο,  κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε  ζπκπεξηθνξψλ πνπ λα 
ζπλάδνπλ κε ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Πξνβάιεη  σο  ην  απνηειεζκαηηθφηεξν  κέζν  γηα  
ηελ  αληηκεηψπηζε  ησλ  θνηλσληθψλ,  νηθνλνκηθψλ  θαη  πνιηηηθψλ  δεηεκάησλ  θαη  
πξνυπνζέηεη  ηελ  αλαδφκεζε  ηνπ  ζρνιείνπ.   

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο ΔΑΑ είλαη ε δηάπιαζε ελεξγψλ πνιηηψλ νη νπνίνη 
εθνδηάδνληαη κε ηθαλφηεηεο θαη αμίεο ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ην δηθφ ηνπο παξφλ θαη 
κέιινλ, ιεηηνπξγψληαο ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν, πξνζηαηεχνληαο ηα δηθαηψκαηα 
θαη ησλ επφκελσλ γελεψλ, δνκεκέλα ζηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο θαη θνηλσληθήο 
αιιειεγγχεο. Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηψζεη ην ζθνπφ ηεο πξνσζεί κηα εθπ/ζε 
ξηδνζπαζηηθή θαη κεηαξξπζκηζηηθή. Έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ είρε 
ζέζεη ζην παξαδνζηαθφ ζρνιείν ηφζν ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο φζν θαη ζηηο δηαδηθαζίεο 
δηδαζθαιίαο. Τηνζεηεί ηε ζχγθιηζε ζεσξίαο θαη πξάμεο, ηελ θξηηηθή ζθέςε, ην άλνηγκα ηνπ 
ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, ην δηάινγν αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο γλψζεο φπσο 

                                                           
1
 Από το : Κιρκιλιανίδου Μαρία, Από ηην Περιβαλλονηική Εκπαίδευζη ζηην Εκπαίδευζη για ηην Αειθορία. 2009 
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είλαη ε επηζηεκνληθή, ε βησκαηηθή, ε εκπεηξηθή θ.ά. «Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηε καζεζηαθή 
δηαδηθαζία, ε δηεπηζηεκνληθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, ε κάζεζε κέζσ 
αλαθάιπςεο θαη πξνζσπηθήο εκπεηξίαο, ε κειέηε ζεκάησλ απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ 
θαζψο θαη ηδέεο γηα ηε  ρξήζε ηεο θχζεο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πεξηβάιινληνο σο πεγψλ θαη 
ρψξσλ κάζεζεο, ε εζηίαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ, είλαη 
νξηζκέλεο κφλν απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ην κεζνδνινγηθφ ηεο πιαίζην». 
Παξάιιεια ζηεξίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ, εληζρχεηαη ε 
βησκαηηθή κάζεζε κέζσ ησλ δηδαθηηθψλ επηινγψλ, θαιιηεξγείηαη ε αηνκηθή πξσηνβνπιία, 
ε ρεηξαθέηεζε θαη ε απηνλνκία ζηε ζθέςε θαη ηε δξάζε. Μέζα ζ’ έλα ηέηνην παηδαγσγηθφ 
πιαίζην αλαπηχζζεηαη ε θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε, ε ζπιινγηθφηεηα θαη αθππλίδεηαη ην 
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, σο βαζηθφ θίλεηξν κάζεζεο. Με ηε δεκηνπξγία θαηάιιεισλ 
ζπλζεθψλ κάζεζεο θαη έξεπλαο ζε καζεζηαθά πεξηβάιινληα κέζα θαη έμσ απφ ην 
ζρνιείν, επηδηψθεηαη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Άιισζηε ε ΔΑΑ 
πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο ηνπηθέο, εζληθέο θαη πεξηθεξεηαθέο ζπλζήθεο πνπ κπνξεί 
λα δίλνπλ πνηθίινπ βαζκνχ έκθαζε ζηηο δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 
Οθείιεη λα απνζηαζηνπνηεζεί απφ ηελ απνθιεηζηηθή παξνρή γλψζεσλ, λα δηαηεξήζεη ηελ 
επηθέληξσζή ηεο ζε απηνηειή αληηθείκελα ηαπηφρξνλα κε κηα πνιπζεκαηηθή θαη 
δηαζεκαηηθή εμέηαζε θαηαζηάζεσλ ηεο ηξέρνπζαο πξαγκαηηθφηεηαο. Με βάζε, ινηπφλ, ηηο 
παξαπάλσ ζέζεηο ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ επηπηψζεηο ζηηο δηδαθηηθέο κεζφδνπο θαη ζηε 
δνκή ησλ πξνγξακκάησλ κάζεζεο. Ζ ΔΑΑ πξνζβιέπεη ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ψζηε απηνί λα θαηαζηνχλ ηθαλνί γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα λέα δεδνκέλα 
ηεο εθπαίδεπζεο. Ζ ηάζε πνπ επηθξαηεί παξαπέκπεη ζε κηα κεηαηφπηζε πξνο ηα 
ππνθείκελα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη φρη ηφζν ζηα δηδαζθφκελα αληηθείκελα. 
Πξφθεηηαη γηα κηα πξνζέγγηζε αλζξσπνθεληξηθή θαη πξνζσπνθεληξηθή ζπληζηψληαο ηε 
δηδαθηηθή-καζεζηαθή δηαδηθαζία πεξηζζφηεξν βησκαηηθή. Δθπαηδεπηηθνί θαη 
εθπαηδεπφκελνη πξέπεη λα απνηεινχλ κηα νκάδα. Ζ παξαπάλσ δηαδηθαζία εληζρχεη ηνλ 
απηφλνκν ξφιν ηνπο ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηε δηακφξθσζε ή αιιαγή κηαο θαηάζηαζεο. 
Γηα ηε ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα νη ξεμηθέιεπζνη ζηφρνη ηεο ΔΑΑ θαζψο θαη ηα θαηλνηφκα 
παηδαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά ζπγθξνηνχλ κηα παηδαγσγηθή πξφθιεζε. Δπηρεηξείηαη κηα 
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε θαη αλαλέσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο κέζα ζηα πιαίζηα 
ειεπζεξίαο θαη ρεηξαθέηεζεο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα εθπαίδεπζε δηεπηζηεκνληθή, νιηζηηθή θαη καζεηνθεληξηθή. 
Δληζρχεη ηελ θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ.  

Μέζα απφ έλα επξχ θάζκα εξγαιείσλ θαη κεζνδνινγηψλ πξνσζεί ζπκκεηνρηθέο 
δηαδηθαζίεο, ιχζεηο θαη πξνζεγγίζεηο πνπ άπηνληαη ησλ θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ. 

«Ζ εθπαίδεπζε είλαη εθείλε ε δηαδηθαζία πνπ καο βνεζά σο άηνκα θαη σο 
θνηλφηεηεο λα θαηαλνήζνπκε ηνπο εαπηνχο καο, ηνπο άιινπο θαη ηνπο δεζκνχο καο κε ην 
επξχηεξν θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Απηή ε θαηαλφεζε απνηειεί κηα ζηαζεξή 
βάζε γηα λα ζεβφκαζηε ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ 
θαηνηθνχλ, θη απηφο αθξηβψο ν ζεβαζκφο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο αεηθφξνπ 
αλάπηπμεο».  
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β) Υαξαθηεξηζηηθά ηεο εθπ/ζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε  
 

Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, γηα λα επηηειέζεη ην ζθνπφ ηεο, πξέπεη λα 
θέξεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γπλακηθή θαη εμειηζζφκελε. «Απφ φζα πξνεγήζεθαλ γίλεηαη ζαθέο φηη ε ΔΑΑ 
δελ απνηειεί κηα ηειηθή θαηάζηαζε, αιιά έλα ζηαζκφ ζε κηα δηαξθή πνξεία 
εμέιημεο». Οη λένη πεξηβαιινληηθνί θαη θνηλσληθνί πξνβιεκαηηζκνί νδήγεζαλ 
ζηελ εθπαίδεπζε απηή ε νπνία είλαη ηαπηφρξνλα ζπκκέηνρνο θαη παξαηεξεηήο. 
Ο δηηηφο απηφο ξφινο ηελ θαζηζηά έλα δπλακηθφ πεδίν. πκβάιιεη ζηε δηεχξπλζε 
θαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αεηθνξίαο, επαλεμεηάδεη ηηο ζέζεηο ηεο, 
αλαζηνράδεηαη θξηηηθά θαη επαλεθηηκά ηηο ζεσξίεο θαη πξαθηηθέο ηεο.  
Δπαλαπξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα, αιιά ηαπηφρξνλα δηακνξθψλεη 
εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξία. 

 Οιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή. Ζ νιηζηηθή ηεο πξνζέγγηζεο αθνξά ηφζν ηελ 
παηδαγσγηθή πξάμε φζν θαη ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο. ε 
παηδαγσγηθφ επίπεδν, ε ΔΑΑ, αλαγλσξίδεη ηελ αιιεινζχλδεζε θαη ηελ 
αιιειεπίδξαζε φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δηαζηάζεσλ, φπσο είλαη ην αλαιπηηθφ 
πξφγξακκα ζπνπδψλ, νη εθπαηδεπηηθέο δνκέο θαη νη πξνβαιιφκελεο αμίεο φισλ 
ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ια απηά αληηκεησπίδνληαη σο 
έλα εληαίν ζχλνιν θαη φρη σο μερσξηζηνί ηνκείο. πλδπάδεη φια ηα πεδία ηεο 
γλψζεο θαη ηεο εκπεηξίαο (αλζξψπηλν θαη θνηλσληθφ, γισζζηθφ, αηζζεηηθφ, 
ινγνηερληθφ, ηερλνινγηθφ θαη πλεπκαηηθφ). Δπηπιένλ, ζηνρεχεη ζηελ νιφπιεπξε 
αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ (γλσζηηθή, ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρνθηλεηηθή, θνηλσληθή θαη 
εζηθή) θαη ηα αληηκεησπίδεη σο κηα νιφηεηα. ζνλ αθνξά ηελ έλλνηα ηνπ 
πεξηβάιινληνο «πξνσζεί ηελ αληίιεςε κηαο νξγαλσκέλεο ιεηηνπξγηθήο 
νιφηεηαο, ε νπνία εμειίζζεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζην ρξφλν θαη ην ρψξν κέζα 
απφ ηελ αιιειεπίδξαζε πνηθίισλ παξαγφλησλ θαη δηαζηάζεσλ, θπζηθψλ, 
βηνινγηθψλ, θνηλσληθψλ, ηζηνξηθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ». 
ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο έλλνηαο ηεο αεηθνξίαο, ππνζηεξίδεη κηα πξνζέγγηζε 
φπνπ δεηήκαηα νηθνινγίαο, θνηλσλίαο, νηθνλνκίαο θαη πνιηηηθήο δηαπιέθνληαη 
άξξεθηα κέζα απφ πνηθίιεο αιιειεπηδξάζεηο θαη αιιειεμαξηήζεηο, 
παξαπέκπνληαο ζε θαηαζηάζεηο θαη θαηλφκελα πνπ νη θνηλσλίεο νθείινπλ λα 
επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ. 
Ο φξνο, ινηπφλ, νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζεκαίλεη φηη επηηπγράλσ κηα ζθαηξηθή 
ζεψξεζε ηνπ θφζκνπ πνπ δνχκε θαη ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ηνλ ραξαθηεξίδεη. 
Μαζαίλνπκε λα εληάζζνπκε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ, ηελ αεηθνξία θαη 
ηελ εθπ/ζε ζε κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ θφζκνπ. 
Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε είλαη έλαο ηξφπνο λα ζπιιάβνπκε ηελ νιηζηηθή δηάζηαζε, 
φπσο ηελ πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Δίλαη έλα πιαίζην πνπ δίλεη έκθαζε 
πεξηζζφηεξν ζηηο ζρέζεηο παξά ζηα ζηνηρεία, ζηα ζρήκαηα αιιαγήο θαη εμέιημεο 
παξά ζε θαηαζηάζεηο ζηαζηκφηεηαο.  
Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε ζπλάδεη κε ηελ ηθαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 
δηαζηάζεσλ ζε ζχλζεηεο θαηαζηάζεηο, αλαδεηθλχνληαο  ηηο  ζρέζεηο  θαη  ηηο  
κεηαμχ  ηνπο  αιιειεπηδξάζεηο.  «Σα δεηήκαηα ηεο αεηθνξίαο είλαη ηδηαίηεξα 
πνιχπινθα θαη ζχλζεηα, ηφζν ζην πεδίν θαηαλφεζεο ησλ αηηίσλ πνπ ηα 
δεκηνπξγνχλ φζν θαη ησλ ιχζεσλ ». Γηα ηνλ ιφγν απηφ ν ρεηξηζκφο ηνπο είλαη 
αδχλαηνο ρσξίο ηελ αλάπηπμε ηεο ζπζηεκηθήο ζθέςεο, αθνχ πξέπεη λα 
θαηαλνεζνχλ νη δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ. 

 Γηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή. Σν ζρνιείν έρεη θαζήθνλ λα θάλεη ηνπο καζεηέο 
ηθαλνχο λα θάλνπλ δεκηνπξγηθή θαη θξηηηθή εξκελεία ηνπ θπζηθνχ θφζκνπ θαη ηεο 
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θνηλσλίαο ζηελ νπνία δνπλ. Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη εθείλε ε κεζνδνινγηθή 
πξνζέγγηζε πνπ εηζάγεη ηελ νιηζηηθή θαη ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζην ρψξν ηεο ΠΔ. 
Δίλαη έλαο ηξφπνο νξγάλσζεο ηεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεο πνπ δηαθνξνπνηεί ηηο 
έλλνηεο θαη ηα φξηα ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεξηνρψλ δίλνληάο ηνπο λέα θαη 
πξσηφηππε κνξθή. Δπηηξέπεη ηελ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ησλ ζχλζεησλ θαη 
πνιχπινθσλ δεηεκάησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ αεηθνξία. Οη έλλνηεο, ηα κεζνδνινγηθά 
εξγαιεία θαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηάθνξεο επηζηήκεο 
ζπγθξνηνχλ κηα ζθαηξηθή αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
Τηνζεηψληαο ηε δηεπηζηεκνληθφηεηα ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία επηηπγράλεηαη 
ηειηθά ε εθ λένπ ζπγθξφηεζε ηεο θαηαθεξκαηηζκέλεο πξαγκαηηθφηεηαο, βαζηθφ 
εξγαιείν γηα ηελ δηεξεχλεζε δεηεκάησλ ηεο αεηθνξίαο. 
Ζ δηεπηζηεκνληθή θαη ζπζηεκηθή θχζε ησλ δεηεκάησλ ηεο αεηθνξίαο απαηηνχλ λέεο 
κνξθέο ζηελ πξνζέγγηζε αιιά θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο δνκήο θαη ηνπ 
πεξηερνκέλνπ ελφο πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ ηεο ΔΑΑ. Μέζα ζ’ έλα ηέηνην πιαίζην, 
αλαπφθεπθηα νδεγνχκαζηε ζηελ έλλνηα ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζπληζηά ηε 
κεηαθνξά ηεο δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε. 
Ζ δηάξζξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γχξσ απφ ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, δειαδή ε 
δηαζεκαηηθφηεηα, είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 
δηεπηζηεκνληθφηεηαο ζηελ πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ. Ο φξνο ηεο δηαζεκαηηθφηεηαο 
αιιάδεη ηε ινγηθή ηεο δηδαζθαιίαο ζε ζρέζε κε ηηο επηζηήκεο θαη ηε δνκή ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. Οη αλαγθαίεο γλψζεηο αληινχληαη απφ ηα γλσζηηθά πεδία ησλ 
δηαθφξσλ επηζηεκψλ, δειαδή επηζηξαηεχεηαη ε δηεπηζηεκνληθφηεηα .  
Σα ζέκαηα είλαη απηά πνπ νδεγνχλ ζηε ρξήζε ησλ επηζηεκψλ σο εξγαιείσλ γηα 
ηελ αλάιπζε θαη θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ θνκκαηηψλ πνπ ηα ζπλζέηνπλ. Απηφ 
πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε δφκεζε ελφο επξχηεξνπ ελλνηνινγηθνχ νηθνδνκήκαηνο πνπ 
εκπεξηέρεη γλψζεηο, ζπκπεξηθνξέο, αμίεο, ζηάζεηο θαη ζθέςεηο. 

 Κξηηηθή ζθέςε. Ζ νιηζηηθή, ζπζηεκηθή, δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 
ηεο κάζεζεο ζην πεδίν ηεο ΔΑΑ ζπκβαδίδεη κε ηελ θξηηηθή ζθέςε. Σα πεξηζζφηεξα 
θείκελα ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ επηζεκαίλνπλ πιένλ ηελ αλαγθαηφηεηα 
αλάπηπμεο ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ζ πξφηαζε απηή 
επεξεάδεη ηα δξψκελα θαη ηηο εμειίμεηο ζην ρψξν απηφ.  
 Ζ θξηηηθή ζθέςε είλαη κηα λνεηηθν-ζπλαηζζεκαηηθή ιεηηνπξγία πνπ καο δίλεη ηε 
δπλαηφηεηα λα αλαιχνπκε, λα θαηαλννχκε, λα αμηνινγνχκε θαη λα ακθηζβεηνχκε 
ηηο αληηιήςεηο καο θαζψο θαη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ γηα λα θαηαιήμνπκε ζε 
ζπκπεξάζκαηα, θξίζεηο θαη δηαπηζηψζεηο. Ζ θξηηηθή ζθέςε εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν 
ηεο επηινγήο θαη ηεο αμηνιφγεζεο, ππεξβαίλεη ηα απηνλφεηα θαη ζπκβάιιεη ζηελ 
αλαηξνπή ζηεξενηχπσλ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά ηελ θαζηζηνχλ ηθαλή λα θαηαλνεί 
θαηαζηάζεηο πξνβιεκαηηθέο, ακθηιεγφκελεο, αζαθείο θαη λα  επηδηψθεη ηελ επίιπζή 
ηνπο. χκθσλα κε φζα πξναλαθέξζεθαλ είλαη πξνθαλήο ε ζρέζε ηεο θξηηηθήο 
ζθέςεο κε ηελ ΔΑΑ, γηαηί ηα δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξία ελέρνπλ 
αληηθάζεηο, αζάθεηεο θαη ζπγθξνχζεηο αμηψλ θαη ζέζεσλ. 
Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαζίζηαηαη βαζηθφ δεηνχκελν ηεο ΔΑΑ. Ζ θξηηηθή 
εθπ/ζε γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία πεξηιακβάλεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη 
αθεηέξνπ επλνεί ηε δξάζε κε θχξην δεηνχκελν ηελ θνηλσληθή αιιαγή. Οη 
εθπαηδεπφκελνη, κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ θξηηηθνχ ζηνραζκνχ, αληηκεησπίδνπλ 
ηελ θνηλσλία κε θξηηηθή καηηά, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ, λα εξκελεχζνπλ θαη 
λα επηιχζνπλ ηα ζχγρξνλα πξνβιήκαηα.  
Ζ αλάγθε αλάπηπμεο θξηηηθήο ζθέςεο ζηελ ΔΑΑ θαζίζηαηαη απηνλφεηε θαη απνηειεί 
αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ πξαγκάησζή ηεο ζηελ θνηλσλία. 



 

 

 38 

Ζ γλψζε δελ παξέρεηαη ζε νξγαλσκέλε κνξθή, αιιά θαηαθηάηαη ελεξγά απφ ηνπο 
καζεηέο. Δπηηξέπεη ηε δηεξεχλεζε, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ επίιπζε δεηεκάησλ ζην 
πιαίζην πνπ εθδειψλνληαη θαη πνπ είλαη κνλαδηθφ θάζε θνξά. Ζ κάζεζε ζπληζηά 
κηα δεκηνπξγηθή, ζπκκεηνρηθή θαη  αλαζηνραζηηθή δηαδηθαζία. 

 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηηο αμίεο. Οη αμίεο είλαη ζεκειηψδεηο αξρέο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ 
ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα βιέπνπλ ηε δσή θαη ηα γεγνλφηα, πξνζαλαηνιίδνπλ 
ηηο ζπκπεξηθνξέο, ηηο επηινγέο, ηηο απνθάζεηο θαη ιεηηνπξγνχλ σο φρεκα ζηε 
δηαηχπσζε εξκελεηψλ θαη αμηνινγηθψλ θξίζεσλ. Σν ζρνιείν δελ κπνξεί λα είλαη 
απαιιαγκέλν απφ αμίεο, αθνχ απηέο εθθξάδνληαη κέζα απφ ηελ εθπαηδεπηηθή 
πνιηηηθή, ην πξφγξακκα, ηηο πξαθηηθέο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη 
φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζηελ εθπαίδεπζε. Οη αμίεο απηέο επεξεάδνπλ ζπλεηδεηά 
ή αζπλείδεηα ηνπο καζεηέο θαζηζηψληαο ηελ εθπαίδεπζε  κε  νπδέηεξε δηαδηθαζία. 
Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε είλαη ζαθψο πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο    
αμίεο. Ζ ελζσκάησζή ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηαξζξψλεηαη ζε 
πνιιαπιά επίπεδα. Οη εθπαηδεπφκελνη νθείινπλ λα δηεξεπλνχλ θαη λα αλαιχνπλ 
ηνλ πινπξαιηζκφ ησλ αμηψλ, ψζηε λα δηαζαθελίδνπλ θαη λα θαηαλννχλ ηηο 
δηάθνξεο ζέζεηο ζε κηα δεκνθξαηία. Παξάιιεια, ρξεηάδεηαη λα δηαζαθελίδνπλ θαη 
λα αλαζεσξνχλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ζ ΔΑΑ πξνηάζζεη σο 
βαζηθέο ηεο αμίεο ηελ νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή αιιειεγγχε, ηε δηθαηνζχλε, ηελ 
νηθνινγηθή βησζηκφηεηα, ηελ ειεπζεξία, ηε δεκνθξαηία θαη ηελ αλεθηηθφηεηα ζηηο 
δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο εθθάλζεηο. Παξάιιεια, θαιιηεξγεί ηελ απηνλνκία θαη ηελ 
ππεπζπλφηεηα, ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δηθέο ηνπο απφςεηο θαη αμίεο. 
Σειηθά, επεηδή νη αμίεο ηξέθνληαη απφ ηα νξάκαηα, νθείινπκε λα βνεζήζνπκε ηνπ 
καζεηέο καο λα δεκηνπξγήζνπλ νξάκαηα γηα ηε δεκηνπξγία κηαο δίθαηεο θαη 
αεηθφξαο θνηλσλίαο.  
Πνιηηηθή θαη πξνζαλαηνιηζκέλε δξάζε. Σα δεηήκαηα πνπ ζέηεη ε αεηθνξία είλαη 
θαηεμνρήλ πνιηηηθά  θαη πξνζαλαηνιηζκέλα ζε θνηλσληθνπνιηηηθέο ιχζεηο. 
εκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ επίιπζή ηνπο ζεσξείηαη ε ζπκκεηνρή ησλ 
πνιηηψλ. Ζ ΔΑΑ ζέηεη ηελ πνιηηηθή ζπληζηψζα ζην θέληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο 
δηαδηθαζίαο «Πξνζθέξνληαο καζεζηαθέο εκπεηξίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ηα άηνκα 
κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηελ θνηλσλία σο ελεκεξσκέλνη, θξηηηθνί 
θαη ελεξγνί πνιίηεο». Σνπο παξέρεη ηέηνηα εθφδηα ψζηε λα αγσληζηνχλ ζπιινγηθά 
γηα ηελ νηθνινγηθή θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Ζ νηθνδφκεζε κηαο λέαο θνηλσληθήο, 
πεξηβαιινληηθήο θαη εθπαηδεπηηθή πξαγκαηηθφηεηαο απαηηεί ηελ θαιιηέξγεηα 
ηθαλνηήησλ ζρεδηαζκνχ θαη αλάιεςεο θαηάιιειεο δξάζεο. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο 
ΔΑΑ είλαη ε εκπινθή ζηα θνηλσληθά δξψκελα θαη ζηηο αιιαγέο πνπ θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ θνηλσλία. Μ’ απηή ηελ έλλνηα είλαη άξξεθηα ζπλπθαζκέλε κε 
κηα εθπαίδεπζε γηα ηε δεκνθξαηία, γηαηί ε δεκνθξαηία εκπεξηέρεη εμ νξηζκνχ ηε 
ζπκκεηνρή. Έλαο ελεξγφο πνιίηεο έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκνθξαηία, ε νπνία 
απνηειεί βαζηθή αμία θαη αξρή ηεο αεηθνξίαο. 
Καη’ επέθηαζε, ε ηδηφηεηα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε θαη ε ζπκκεηνρή απνθηνχλ λφεκα 
φηαλ εληάζζνληαη ζε δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο θαζψο θαη ζηηο αμίεο ηεο αεηθφξνπ 
αλάπηπμεο. Θα πξέπεη ηέινο λα επηζεκάλνπκε πσο ε ΔΑΑ δελ ππνθαζηζηά ηελ 
πνιηηηθή, νχηε ζεζκνχο επηθνξηηζκέλνπο κε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. «Γελ 
παχεη φκσο λα είλαη κηα πνιηηηθή εθπ/ζε, κε ηελ έλλνηα φηη αθελφο σο ζεζκφο 
ζπκκεηέρεη ζηελ λνεκαηνδφηεζε ηεο αεηθνξίαο θαη αθεηέξνπ θαιιηεξγεί ηηο 
απαξαίηεηεο ηθαλφηεηεο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ νη εθπαηδεπφκελνη ζηελ επίιπζε ησλ 
δεηεκάησλ ηεο αεηθνξίαο φπνπ θαη φπνηε νη ίδηνη θξίλνπλ».    
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4. ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓIΔΗ   
 

Χο Οηθνινγία ραξαθηεξίδεηαη ε επηζηήκε πνπ κειεηά ην ζχλνιν ησλ ζρέζεσλ 
κεηαμχ ελφο νξγαληζκνχ θαη ησλ ππνινίπσλ κειψλ κηαο βηνθνηλφηεηαο φπσο θαη ηηο 
ζρέζεηο ηνπ πξνο ην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ.   

 Δηζεγεηήο ηνπ φξνπ "Οηθνινγία" ζεσξείηαη ν γεξκαλφο Εσνιφγνο Ernst Haeckel 
(1834-1914) ν νπνίνο ζην ζχγγξακκά ηνπ "Φπζηθή Ηζηνξία ηεο Γεκηνπξγίαο" φξηζε ηελ 

Οηθνινγία σο ηε δηδαζθαιία ηεο Οηθνλνκίαο ηεο Φχζεο (1866). 0 ηειεπηαίνο φξνο 
αλαθέξεηαη θαη ζηα ζπγγξάκκαηα ηνπ C. Linné (1707-1778).  

Οη νξγαληζκνί θαη ην πεξηβάιινλ δηέπνληαη απφ ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη 
ζπγθξνηνχλ κηα αδηάζπαζηε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα. Χο πεξηβάιινλ (θάζε νξγαληζκνχ) 
λνείηαη ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ ηνλ επεξεάδνπλ θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν.   

Οη βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ θαη ηα φξηα αλνρήο θάζε νξγαληθνχ 
είδνπο θαη έξγν ηεο Οηθνινγίαο είλαη επίζεο ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο 
ζηε θπζηνινγία θαη κνξθνινγία θάζε είδνπο θαζψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ελφο 
είδνπο πξνο άιια κέιε ηεο βηνθνηλφηεηαο (νκνεηδή ή εηεξνεηδή).  

Ζ Οηθνινγία κειεηά επίπεδα νξγάλσζεο πνπ είλαη αλψηεξα εθείλσλ ηνπ 
νξγαληζκνχ, δηφηη ν νξγαληζκφο απφ νηθνινγηθή ζεψξεζε έρεη λφεκα κφλν σο κέιoο ηνπ 
ζπζηήκαηνο ησλ ζρέζεσλ πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο θαη ην 
πεξηβάιινλ ηνπ. Σα νξγαληθά πιηθά πξσηείλεο, πδαηάλζξαθεο, ιίπε, λνπθιετθά νμέα θ.ιπ. 
νξγαλψλνληαη ζηε θχζε κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ζπγθξνηνχλ πάληνηε ζπζηήκαηα 
αλσηέξνπ επηπέδνπ: θχηηαξα, ηζηνχο, φξγαλα, νξγαληζκνχο, πιεζπζκνχο θνηλφηεηεο, 
νηθνζπζηήκαηα θαη ηέινο ηε βηφζθαηξα. Έηζη ε Οηθνινγία κειεηά νπζηαζηηθά ηηο θαηλνχξηεο 
ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ εκθαλίδεη θάζε αλψηεξν επίπεδν νξγάλσζεο ζηε 
Φχζε.  

Ζ αλάγθε κειέηεο ησλ ζρέζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη πξνο ην 
αλφξγαλν πεξηβάιινλ θαηά ηηο ζχγρξνλεο ή πξνγελέζηεξεο επνρέο (κε ηε γεσινγηθή 
έλλνηα ηνπ φξνπ) νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία νηθνινγηθψλ θιάδσλ φπσο: 
 

Παιαην-νηθνινγία, ε νπνία κειεηά ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ απψηεξνπ 
παξειζφληνο.  

Οηθνινγία πιεζπζκψλ, πνπ εξεπλά ηηο πνζνηηθέο δπλακηθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 
αηφκσλ ελφο είδνπο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη ηηο κεηαβνιέο πνπ πθίζηαληαη.  

Avζξσπν-νηθνινγία, πνπ απνηειεί ζπλδπαζκφ νηθνινγηθψλ - θαη θνηλσληθνπνιηηηθψλ 
απφςεσλ θαη ηάζεσλ. 0 θιάδνο απηφο πέξα απφ ηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο 
αλζξψπνπ θαη θχζεο πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζεηο ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ 
πεξηβάιινληνο, δεκνγξαθηθά πξνβιήκαηα, ζρέζεσλ κεηαμχ αλαπηπγκέλσλ θαη ππφ 
αλάπηπμε ιαψλ θ.ιπ., αληηκεησπίδεη δει. ηειηθά ηνλ άλζξσπν σο κέξνο ηεο θχζεο θαη 
κέζα ζηε θχζε ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ ζηνλ θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ 
ηνκέα.  

ε φινπο ηνπο νηθνινγηθνχο θιάδνπο θαη ηνκείο γίλεηαη θαλεξή ε νξγάλσζε ησλ 
εκβίσλ φλησλ ζε νκάδεο θαη ζπζηήκαηα κε βάζε νξηζκέλεο ηδηφηεηεο.  

Υαξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ, απφ νηθνινγηθή άπνςε, απνηειεί ε 

θνηλσληθφηεηα, ε ηάζε δει. ησλ εκβίσλ φλησλ λα απνηεινχλ ΄΄νκάδεο αηφκσλ΄΄. Απηφ 
ηζρχεη αθφκε θαη ζε είδε πνπ ε θχζε ηεο δηαηξνθήο ηνπο δελ επλνεί ηνλ ηξφπν απηφ 
δηαβίσζεο (ζαξθνθάγα δψα). Οξηζκέλα είδε αλαπηχζζνπλ θνηλσληθή δνκή κε πνιχ θαιή 
νξγάλσζε, άιια απιά ζπλππάξρνπλ σο άηνκα. Οη νξγαληζκνί ελφο είδνπο πνπ 

ζπλππάξρνπλ ζε έλα ρψξν ζπληζηνχλ έλαλ πιεζπζκφ.  
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ην ίδην πεξηβάιινλ ππάξρεη πεξίπησζε, θαη ζπλήζσο ζπκβαίλεη απηφ, λα 
"ζπγθαηνηθνχλ" άηνκα δηαθνξεηηθψλ εηδψλ. Σν ζχλνιν ησλ πιεζπζκψλ ησλ εηδψλ απηψλ 

απνηειεί κηα βηνθνηλφηεηα. Μεξηθνί απφ απηνχο ηνπο δστθνχο ή θπηηθνχο νξγαληζκνχο 
βξίζθνληαη ζε άκεζε αιιειεμάξηεζε ελψ άιινη ζπλδένληαη απιά θαη κφλν επεηδή 
βξίζθνληαη ζηνλ ίδην ρψξν. Ζ ζπρλφηεξα απαληψκελε ζρέζε κεηαμχ αλφκνησλ 

νξγαληζκψλ είλαη απηή ηεο ηξνθηθήο εμάξηεζεο.  
Σνλ φξν βηνθνηλφηεηα εηζήγαγε πξψηνο ν Κ. Möbius (1825-1ζ05), ν νπνίνο 

κειεηψληαο ηνπο πιεζπζκνχο ζηξεηδηψλ, δηαπίζησζε ηελ ηζρπξή αιιειεπίδξαζε 
αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο ησλ απνηθηψλ νζηξαθνεηδψλ. Αξγφηεξα ν εθπαηδεπηηθφο 
Junge (1835-1ζ05) ρξεζηκνπνίεζε, ηνλ φξν ζηα καζήκαηα Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη ηνλ 
δηεχξπλε πξνζπαζψληαο λα εηζαγάγεη "λέεο δηδαθηηθέο κεζφδνπο". πσο ραξαθηεξηζηηθά  
αλαθέξεη:  

Η έλλνηα ηεο βηνθνηλόηεηαο δίλεη ζηνπο καζεηέο ηε δπλαηόηεηα λ' αληηιεθζνύλ 
ηε δσή ζαλ έλα νξγαληθό ζύλνιν, ζπλεθηηκώληαο ηηο έλλνηεο ηεο παξαγσγηθόηεηαο 

ηεο γεο, ηνλ αγώλα γηα ηελ επηβίσζε θαη θπξίσο ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ 
νξγαληζκώλ. Με ηε κειέηε ησλ βηνθνηλνηήησλ πεξηνξίδνπκε ηελ έθηαζε ησλ 
εξεπλώλ καο, δίλνληαο πξαγκαηηθέο γλώζεηο γηα ηε θύζε θαη όρη θάπνηεο 
απνζπαζκαηηθέο έλλνηεο, εμνηθεηώλνληαο, επηπξόζζεηα, ην καζεηή κε ηελ ηδέα ηεο 
παλαλζξώπηλεο θνηλόηεηαο (Junge: Ζ ιηκλνχια ηνπ ρσξηνχ ζαλ βηνθνηλφηεηα γηα ηνπο 
δαζθάινπο).  

Αξγφηεξα ν Dαhl (1856-1930), δηεπξχλνληαο ηνλ φξν ηεο βηνθνηλφηεηαο, 
ζπκπεξηέιαβε ζηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα, πέξα απφ ηηο βηνθνηλφηεηεο, θαη ην αλφξγαλν 
πεξηβάιινλ, κεηαθέξνληαο ηελ έλλνηα ηεο βηνθνηλφηεηαο απφ ην πδξφβην πεξηβάιινλ ζηε 
ζηεξηά. Δπίζεο, παξαηεξψληαο θαη ην ξφιν ηνπ αλφξγαλνπ αβηνηηθνχ πεξηβάιινληνο, 

εηζήγαγε ηελ έλλνηα ηνπ βηνηφπνπ. 0 βπζφο κηαο ιίκλεο, ην έδαθνο ελφο δάζνπο κπνξνχλ 
λα ραξαθηεξηζζνχλ σο βηφηνπνη, αθφκε θαη ηα θχιια ελφο δέλδξνπ ζηα νπνία δνπλ 
θάπνηνη νξγαληζκνί απνηεινχλ κηθξνβηφηνπνπο.  

Βιέπνπκε, ινηπφλ, πσο νη νξγαληζκνί ελφο είδνπο (πιεζπζκφο) πνπ θαηνηθνχλ ζε 
κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή καδί κε πιεζπζκνχο άιισλ εηδψλ, απνηεινχλ κηα βηνθνηλφηεηα 
θαη φηη ηα κέιε ηεο βξίζθνληαη ζε άκεζε αιιειεμάξηεζε, ζπγθαηνηθψληαο ζε κηα 
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (βηφηνπνο).  

Θεκειηψδεο νηθνινγηθή έλλνηα είλαη, αθφκε θαη ζήκεξα, ε έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 0 
φξνο ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1935 απφ ην Βξεηαλφ νηθνιφγν Tansley 
(1871-1955). Με ηνλ φξν απηφ, ν Tansley ελλννχζε ζχλνια πνπ πεξηείραλ φρη κφλν 
βηνθνηλφηεηεο, αιιά θαη ηνπο αλφξγαλνπο θπζηθνχο παξάγνληεο (θιίκα, έδαθνο) πνπ 
δηακνξθψλνπλ ηα νηθνινγηθά ζπζηήκαηα. Σν 1942, ν Lindemann ην φξηζε απζηεξφηεξα 
ζαλ έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ θπζηθέο - ρεκηθέο - βηνινγηθέο δηεξγαζίεο, νη 
νπνίεο ελεξγνχλ κέζα ζε κηα ελφηεηα ρψξνπ θαη ρξφλνπ πνηθίινπ κεγέζνπο. Οη αλαθνξέο 
απηέο ζηα νηθνζπζηήκαηα, πέξα απφ ηελ ακνηβαηφηεηα αλάκεζα ζηνπο δσληαλνχο θαη κε 
παξάγνληεο ηνπ ζπζηήκαηνο, πξνζδίλνπλ πνιιέο θνξέο κηα απξνζδηφξηζηε σο πξνο ηα 
φξηά ηεο έλλνηα πνπ, αλάινγα κε ην εξεπλεηηθφ καο ελδηαθέξνλ, κπνξεί λα εθηείλεηαη απφ 
κηα ζηαγφλα πγξνχ κε πξσηφδσα, κέρξη νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε καο (βηφζθαηξα). Γη’ απηφ, 
εθείλν πνπ κπνξεί λα γίλεη, είλαη λα νξηζηεί ην νηθνζύζηεκα ζαλ έλα ζεκειηώδεο 
δπλακηθό ζύλνιν, ην νπνίν ζπλερώο κεηαβάιιεηαη θαη εμειίζζεηαη κέζα από έλα 
πνιύπινθν ζύζηεκα θπζηθώλ, ρεκηθώλ, βηνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ 
δξαζηεξηνηήησλ, πνπ εμαζθαιίδεη ηελ παξνπζία κηαο βηνθνηλόηεηαο ζ’ έλα βηόηνπν. 
Σν ζύζηεκα απηό ραξαθηεξίδεηαη από κηα ηέηνηα ρξήζε θαη κεηαθνξά ελέξγεηαο, 
πνπ νδεγεί ζε νξηζκέλεο ηξνθηθέο ζρέζεηο, ζε πνηθηιόηεηα, ζε αληαιιαγή θαη 
αλαθύθισζε πιηθώλ αλάκεζα ζηα έκβηα θαη άβηα κέξε ηνπ.  
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Χο βηφζθαηξα ραξαθηεξίδεηαη ην αλψηαην επίπεδν νηθνινγηθήο νξγάλσζεο, ην 
ζχζηεκα πνπ ζπγθξνηνχλ φινη νη νξγαληζκνί πνπ δνπλ ζηε Γε. Οη νηθνινγηθέο δηαδηθαζίεο 
ζπλδένπλ ζηελά ηνπο νξγαληζκνχο κε ην πεξηβάιινλ ηνπο νπφηε θαη ν φξνο βηφζθαηξα 
ρξεζηκνπνηείηαη πάληνηε κε ηε ιεηηνπξγηθή θαη δπλακηθή ηνπ έλλνηα.  

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ε ζηαζεξφηεηα. Με ηνλ φξν απηφ 
ελλννχκε ηελ ηδηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα δηαηεξνχληαη ζε ηζνξξνπία θαη ηελ 
ηθαλφηεηα λα επαλαθέξνπλ ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο έηζη ψζηε λα μαλαβξίζθνπλ ηελ 
νηθνινγηθή ηζνξξνπία κεηά απφ κία δηαηαξαρή.  

Γηαηαξαρέο πξνθαινχληαη είηε απφ θπζηθά αίηηα είηε απφ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. 
ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο είλαη ε γλψζε ηνπ βαζκνχ 
ζηαζεξφηεηαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ηαρχηεηαο επαλαθνξάο ζε ηζνξξνπία θαη ηέινο ηα 
φξηα αληνρήο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο.  

Τπνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ε δπζκελήο αιινίσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην 
απνηεινχλ θαηά θχξην ιφγν κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηηο άκεζεο ή 
έκκεζεο κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ηεο κεηαβνιήο ηεο 
θπζηθήο ή ρεκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηηο αιινηψζεηο ηεο πνηφηεηαο 
ησλ βηνινγηθψλ πιεζπζκψλ. Οη κεηαβνιέο απηέο αθνξνχλ ηφζν ην θπζηθφ φζν θαη ην 
αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη επηδξνχλ ζηνλ άλζξσπν άκεζα ή έκκεζα ηφζν ζην 
βηνινγηθφ φζν θαη ζηνλ ςπρνινγηθφ, πλεπκαηηθφ θαη αηζζεηηθφ ηνκέα.  

 

5. ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

(ΣΟ ΟΗΚΟΤΣΖΜΑ ΑΠΟ ΓΟΜΗΚΖ - ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΖ ΑΠΟΦΖ)    
 
Σν νηθνζχζηεκα, σο ζεκειηψδεο νηθνινγηθή κνλάδα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ηάζε 

πνπ δηαζέηεη λα κεηαβάιιεηαη θαη λα εμειίζζεηαη. Δίλαη δει. έλα "θχζεη" δπλακηθφ ζχλνιν.  
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκθαλίδνληαη ζ’ έλα νηθνζχζηεκα αλαθέξνληαη ζε θπζηθφ-

ρεκηθφ, βηνινγηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ επίπεδν θαη είλαη εθείλεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ 
νηθνινγηθή ηζνξξνπία ζ’ έλαλ βηφηνπν. Ζ χπαξμε ελφο νηθνζπζηήκαηνο κε ηελ έλλνηα ηεο 
δηαηήξεζήο ηνπ ζην βηφηνπν, πξνυπνζέηεη ηελ παξνπζία ελέξγεηαο. Μάιηζηα ε δηαηήξεζε 
νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο απαηηεί ζπλερή είζνδν θαη ξνή ελέξγεηαο ζην νηθνζχζηεκα. H 
ελέξγεηα, ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ξνήο ηεο, ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ησλ 
κνλάδσλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο γη’ απηφ θαη ε ηξνθηθή αιπζίδα δηακνξθψλεη θαη ηηο 
πνζφηεηεο ελέξγεηαο πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ην έλα κέξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πξνο ην 
άιιν.  

Κάζε νηθνζχζηεκα ζεσξείηαη φηη είλαη ιεηηνπξγηθά αδηαίξεην, φηη ε χιε ελαιιάζζεηαη 
θπθιηθά αλάκεζα ζηα έκβηα θαη άβηα ζπζηαηηθά ηνπ θαη φηη παξνπζηάδεη κηα ζπλερή ξνή 
θαη κεηαηξνπή ελέξγεηαο.  

Απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε επνκέλσο ην νηθνζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ:  
α) ζρέζεηο αλαθεξφκελεο ζηελ ηξνθή,  
β) ηελ είζνδν θαη κεηαηξνπή ελέξγεηαο  
γ) ηελ παξαγσγηθφηεηα, θαη  
δ) ηελ αλαθχθισζε ηεο χιεο.  

 

5.1 Σξνθηθέο ζρέζεηο    
 

Ζ βηνινγηθή ηζνξξνπία (νκνηφζηαζε) θάζε νξγαληζκνχ απαηηεί ηελ είζνδν ζηνλ 
νξγαληζκφ ηνπιάρηζηνλ κηαο ειάρηζηεο πνζφηεηαο ελέξγεηαο θαη ε νπνία ζηε ζπλέρεηα 
πθίζηαηαη δηάθνξεο κεηαηξνπέο γηα λα εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Οη νξγαληζκνί είλαη ζε ζέζε είηε λα παξαιάβνπλ απφ ην αβηνηηθφ πεξηβάιινλ ηελ 
ελέξγεηα ή λα πξνκεζεχνληαη κέζσ ησλ ηξνθψλ ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηεί ε δηαηήξεζή 
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ηνπο ή ηέινο λα κεηαηξέπνπλ ηελ νξγαληθή χιε λεθξψλ νξγαληζκψλ ζε αλφξγαλα 
ζπζηαηηθά απειεπζεξψλνληαο ζπγρξφλσο ελέξγεηα. Δπνκέλσο νη νξγαληζκνί απφ 
ηξνθηθήο πιεπξάο δηαθξίλνληαη ζε:  

α. απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο ή παξαγσγνχο: Πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ ειηαθή ή ρεκηθή ελέξγεηα 
θαη απφ αλφξγαλεο νπζίεο λα παξάγνπλ νξγαληθέο.  

β. εηεξφηξνθνπο νξγαληζκνχο ή θαηαλαισηέο: Πεξηιακβάλνπλ θπηνθάγνπο, 
ζαξθνθάγνπο θαη πακθάγνπο νξγαληζκνχο, πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνκεζεχνληαη 
νξγαληθή χιε θαη λα εθκεηαιιεχνληαη ηελ ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεηαη ζηελ ηξνθή ηνπο.  

γ. απνηθνδνκεηέο ή ζαπξνηξνθηθνχο νξγαληζκνχο: πεξηιακβάλνπλ ην ζχλνιν ησλ 
νξγαληζκψλ πνπ κεηαηξέπνπλ κε ηε βνήζεηα ελδχκσλ, ηελ νξγαληθή χιε ησλ λεθξψλ 
νξγαληζκψλ ή ηα απεθθξίκαηα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ ζε απινχζηεξα ζπζηαηηθά.  

Ζ βαζηθή πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε Φχζε είλαη εθείλε ηεο ειηαθήο 
αθηηλνβνιίαο. Ζ ελέξγεηα απηή δεζκεχεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θσηνζχλζεζεο απφ ηα 
θπηά ηα νπνία ηελ ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηελ παξαζθεπή (απφ αλφξγαλα πιηθά) νξγαληθψλ 
νπζηψλ. Έηζη, ε ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ζηηο νξγαληθέο ελψζεηο νη νπνίεο θαη’ απηφ ηνλ 
ηξφπν απνηεινχλ "απνζήθεο ελέξγεηαο".  

Σα θπηά, ηφζν αλαθνξηθά κε ηα πιηθά απφ ηα νπνία ηξέθνληαη φζν θαη απφ ηε κνξθή 
ελέξγεηαο ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ, παξνπζηάδνπλ αλεμαξηεζία έλαληη ησλ δψσλ γη’ απηφ 
θαη θαινχληαη "απηφηξνθνη νξγαληζκνί".  

ηνπο παξαγσγνχο ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα απηφηξνθα ρεκεηνζπλζεηηθά 
βαθηήξηα (αδσηνβαθηήξηα) αιιά ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε ξνή ελέξγεηαο είλαη κεδακηλή.  

Οη εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί ή θαηαλαισηέο (θπξίσο δψα) πεξηιακβάλνπλ ηελ 
ελέξγεηα πνπ πεξηθιείεηαη ζε θπηηθέο (θπηνθάγνη νξγαληζκνί) ή δστθέο ηξνθέο 
(ζαξθνθάγνη) ή θαη ζηα δχν είδε ηξνθψλ (πακθάγνη).  

Έηζη, νη θαηαλαισηέο δηαρσξίδνληαη ζε:  
πξψηεο ηάμεο: θπηνθάγα δψα πνπ ηξέθνληαη απφ παξαγσγνχο (πξφβαην κειίγθξα, 
άλζξσπνο θ.ά.) 
δεχηεξεο ηάμεο: ζαξθνθάγα δψα, πνπ ηξέθνληαη απφ θπηνθάγα (αιεπνχ, πέζηξνθα, 
άλζξσπνο θ.ά.)  
ηξίηεο ηάμεο: ζαξθνθάγα δψα πνπ ηξέθνληαη απφ ζαξθνθάγα (ςάξηα).  

Οη απνηθνδνκεηέο (βαθηήξηα, κχθεηεο) απνζπλζέηνπλ ηα λεθξά νξγαληθά πιηθά θαη 
ηα κεηαηξέπνπλ ζε αλφξγαλα, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ απφ ηνπο 
παξαγσγνχο. Δίλαη δει. ππεχζπλνη γηα ηελ απνηθνδφκεζε θαη αλνξγαλνπνίζε ηεο λεθξήο 
νξγαληθήο χιεο, ιεηηνπξγίαο βαζηθήο γηα ηε κεηαθνξά ηεο χιεο (αλαθχθισζε) ζην 
νηθνζχζηεκα. Ζ θίλεζε δει. ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ αθνινπζεί θπθιηθή πνξεία θαη 
επνκέλσο ηα ζηνηρεία πνπ ηα απαξηίδνπλ ρξεζηκνπνηνχληαη απεξηφξηζηεο θνξέο.  

ε θάζε νηθνζχζηεκα αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο ηξνθηθήο πεγήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 
απφ ηνπο νξγαληζκνχο πνπ είλαη εληαγκέλνη ζ’ απηφ δηακνξθψλνληαη νη ηξνθηθέο αιπζίδεο 
θαη ηα ηξνθηθά επίπεδα.  

Οη ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ ζπλαληψληαη ζηε Φχζε είλαη:  
 

α) Ζ θπηνθάγνο ηξνθηθή αιπζίδα ζηελ νπνία ππάξρεη ν παξαγσγφο (ην θπηφ), κεηά ην 
θπηνθάγν δψν, πνπ είλαη ν πξψηνο θαηαλαισηήο θαη αθνινπζνχλ νη ππφινηπνη 
θαηαλαισηέο, πνπ κπνξεί λα είλαη έλα ή πεξηζζφηεξα ζαξθνθάγα ή πακθάγα δψα.  

β) Ζ παξαζηηηθή ηξνθηθή αιπζίδα ε νπνία αλαπηχζζεηαη, φηαλ κεηά ηα θπηνθάγν δψν 
ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο αθνινπζνχλ πνιιά είδε παξαζίησλ. Δδψ νη ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ε 
ελέξγεηα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ παξαζηηνχκελν νξγαληζκφ (μεληζηή) ζην εμσηεξηθφ ή 
εζσηεξηθφ παξάζηην. Δπνκέλσο δελ αθνινπζείηαη ν θαλνληθφο δξφκνο ξνήο ηεο ελέξγεηαο 
θαη ηεο χιεο πνπ ππάξρεη ζηε θπηνθάγν ηξνθηθή αιπζίδα.  
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γ) Ζ ζαπξνβηνηηθή ηξνθηθή αιπζίδα, ζηελ νπνία ε χιε θαη ε ελέξγεηα απφ ηνπο 
απνηθνδνκεηέο κεηαθέξεηαη ζηνπο παξαγσγνχο θαη απφ απηνχο ζε άιινπο νξγαληζκνχο. 
Ζ ξνή απηή ηεο ηξνθηθήο ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθή, γηαηί κε απηή απνθεχγεηαη ε 
ζπζζψξεπζε λεθξψλ νπζηψλ ζηε θχζε.  

ε θάζε ηξνθηθφ επίπεδν εληάζζνληαη νξγαληζκνί δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο σο πξνο 
ηε ζπζηεκαηηθή ηνπο θαηάηαμε αιιά νκφινγνη σο πξνο ηηο ηξνθηθέο απαηηήζεηο. Οη 
παξαγσγνί π.ρ. ζπληζηνχλ ην πξψην επίπεδν, ηα θπηνθάγα δψα ην δεχηεξν, ηα 
ζαξθνθάγα πνπ ηξέθνληαη κε θπηνθάγα, ην ηξίην, ζαξθνθάγα πνπ ηξέθνληαη κε 
ζαξθνθάγα ην ηέηαξην θ.ιπ.  

Ζ ζέζε ελφο είδνπο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ζψκαηφο 
ηνπ θαη ηνλ ηξφπν απφθηεζεο θαη κεηαβνιηζκνχ ηεο ηξνθήο ηνπ. ε κηα ηππηθή ηξνθηθή 
αιπζίδα κηαο ιίκλεο, βαθηήξηα θαη κνλνθχηηαξα θχθε ηξψγνληαη θπξίσο απφ 
κηθξνζθνπηθά πξσηφδσα θαη θαξθηλνεηδή, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα ηξψγνληαη απφ 
κεγαιχηεξα αζπφλδπια, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο ηξέθνπλ κηθξά ςάξηα θαη ηειηθά ηνλ 
άλζξσπν ή ηα πηελά. Απηή επνκέλσο ε δηαδηθαζία είλαη ε βάζε ζηήξημεο νιφθιεξεο ηεο 
δσήο ησλ νξγαληζκψλ. Θα πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε φηη νη παξαπάλσ αιπζίδεο 
παξνπζηάδνπλ ρσλνεηδή φςε, δειαδή κεγάιεο κάδεο θπθψλ θαη βαθηεξίσλ ζην πξψην 
επίπεδν, ζπληεξνχλ έλα πνιχ κηθξφηεξν αξηζκφ κεγαιχηεξσλ νξγαληζκψλ, ζηα αλψηεξα 
ηξνθηθά επίπεδα. Δίλαη γλσζηφ επίζεο φηη νη δστθνί νξγαληζκνί δελ είλαη απφιπηα 
πξνζαξκνζκέλνη ζε έλα θαη κνλαδηθφ είδνο ηξνθήο. Γη’ απηφ θαη δεκηνπξγνχληαη ζεκεία 
επαθήο, αιιεινζπλδέζεηο θαη δηαζηαπξψζεηο αλάκεζα ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο ελφο 

νηθνζπζηήκαηνο, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο απνηεινχλ ην ιεγφκελν ηξνθηθφ πιέγκα. Σν 
ηξνθηθφ ινηπφλ πιέγκα δείρλεη ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ζε ηξνθέο θαη πξνηηκήζεηο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηαθνξεηηθά είδε.  

Οη ηξνθηθέο δνκέο, ηξνθηθέο ζρέζεηο θαη δηεξγαζίεο κπνξνχλ λα απεηθνληζηνχλ 

δηαγξακκαηηθά κε ηε βνήζεηα ησλ νηθνινγηθψλ ππξακίδσλ. ηηο ππξακίδεο απηέο ηε 
βάζε θαηαιακβάλνπλ νη παξαγσγνί, ελψ ςειφηεξα βξίζθνληαη νξγαληζκνί αλσηέξσλ 
ηξνθηθψλ επηπέδσλ. Γηαθξίλνπκε ηξεηο ηχπνπο ππξακίδσλ πνπ αλαθέξνληαη:   

α) ν  πξψηνο ηχπνο, ζε αξηζκφ αηφκσλ αλά κνλάδα επηθάλεηαο ζε κηα δνζκέλε 

ζηηγκή,                                     
 
                                                             αλψηεξα 
                                                          ζαξθνθάγα 
 
                                                          ζαξθνθάγα 
                                                      
                                                         θπηνθάγα 
 
                                                              παξαγσγνί   
 

                            (α)                                                                   (β) 
 
Ππξακίδεο αξηζκνύ νξγαληζκώλ δπν νηθνζπζηεκάηωλ (αξηζκνί νξγαληζκώλ ζε έθηαζε 0.1 
εθηαξίνπ): 
(α) ζε ιηβάδη ην θαινθαίξη θαη (β) ζε εύθξαην δάζνο ην θαινθαίξη όπνπ νη παξαγωγνί είλαη 
δέληξα, δειαδή κεγάια ζε κέγεζνο (βηνκάδα) αιιά ιίγα ζε αξηζκό 
 
 

(β) ν δεύηεξνο ηύπνο, ζε βηνκάδα αλά κνλάδα επηθάλεηαο ζε νξηζκέλν ρξόλν, 
(Βηνκάδα: ε κάδα ηνπ ζπλόινπ ηωλ νξγαληζκώλ ζηε κνλάδα επηθάλεηαο gr/m

2
),  

1 500 000 

150 000 

120 000 
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                                       ζαξθνθάγα                 0.01 
                                        θπηνθάγα                     1 
 παξαγσγνί                                                                                             500 
 
 
 

Ππξακίδα βηνκάδαο (μεξό βάξνο ζε γξακ/m
2
) ζε έλα εγθαηαιεηκκέλν ρωξάθη 

δειαδή ζε ρωξάθη πνπ έρεη αθεζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο θπζηθήο δηαδνρήο. 
 
 
 

γ) 0 ηξίηνο, ηχπνο, ζηε ξνή ελέξγεηαο απφ ην έλα ηξνθηθφ επίπεδν ζην επφκελν, αλά 
κνλάδα επηθάλεηαο θαη ρξφλνπ,                                             
 
 
                                                                                 ΡΟΖ  
                                                                                   ΔΝΔΡΓΔΗΑ                       ΒΗΟΜΑΕΑ 
                                                                                          (Κcal/m

2
/year)                             

(gr/m
2
) 

  
     αλψηεξα 
    ζαξθνθάγα                                                                   21                                     1.5 
    ζαξθνθάγα                                                                 383                                      11 
     θπηνθάγα                                                                3 368                                      37 
    παξαγσγνί                                                             20 810                                    809 
 

ύγθξηζε βηνκάδαο θαη ξνήο ελέξγεηαο ζηα ηξνθηθά επίπεδα ζηε δηάξθεηα ελόο έηνπο. 
Η  βηνκάδα είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξε. 
 
 
Οη δχν πξψηνη ηχπνη κπνξεί λα είλαη ππξακίδεο κεξηθψο ή νινθιεξσηηθψο 

αλεζηξακκέλεο εμαηηίαο ηνπ κηθξφηεξνπ αξηζκνχ ησλ παξαγσγψλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηε 
βάζε. Γηα παξάδεηγκα ζε νξηζκέλεο βαζηέο ιίκλεο θαη αλνηθηέο ζάιαζζεο, νη παξαγσγνί 
απνηεινχληαη απφ κηθξνζθνπηθά θχθε θαη επνκέλσο έρνπλ κηθξή βηνκάδα. Δπίζεο, αλ 
απφ έλα δέληξν πνπ απνηειεί ην πξψην ηξνθηθφ επίπεδν ηξέθνληαη πνιινί θαηαλαισηέο, 
ηφηε ην πξψην ηξνθηθφ επίπεδν, πνπ είλαη αξηζκεηηθά έλα, έρεη αξθεηή βηνκάδα θαη 
ελέξγεηα γηα λα κπνξέζεη λα ζξέςεη ηνπο πνιπάξηζκνπο θαηαλαισηέο (έληνκα - πνπιηά) 
θαη ε ππξακίδα είλαη αλεζηξακκέλε. 0 ηξίηνο φκσο ηχπνο δελ κπνξεί λα είλαη 
αλεζηξακκέλε ππξακίδα αιιά φξζηα, επεηδή δε κπνξεί λα ξέεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα ζε 
θάζε αλψηεξν ηξνθηθφ επίπεδν απφ εθείλν πνπ ππάξρεη ζην ακέζσο θαηψηεξν.  

Έλα άιιν αμηνπξφζεθην γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ηξνθηθέο ζρέζεηο θαη έρεη 
ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηε κεηαθίλεζε, ζπζζψξεπζε θαη ηελ ηχρε ησλ κε βην-δηαζπψκελσλ 

ξππαληψλ, δηακέζνπ ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ είλαη ε βηνινγηθή κεγέζπλζε πνπ απνηειεί 
ζνβαξή απεηιή γηα ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο. Γειαδή κηθξά πνζά νξηζκέλσλ ηέηνησλ 
ξππαληψλ (κφιπβδνο, ξαδηντζφηνπα), πξνζιακβαλφκελα απφ ηα θπηά κπνξεί λα κελ 
είλαη επηθίλδπλα, αιιά κε ηε κεηαβίβαζή ηνπο ζε αλψηεξα ηξνθηθά επίπεδα, 
ζπζζσξεχνληαη αζξνηζηηθά ζηνπο ηζηνχο ησλ νξγαληζκψλ θαη νδεγνχλ ζηαδηαθά ζε 
πςειέο ζπγθεληξψζεηο εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο γηα ηελ χπαξμή ηνπο. Κάηη ηέηνην ζπκβαίλεη  

 










 yearm

Kcal
2

 



 

 

 45 

 
φηαλ νξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη ζε αλψηεξα ηξνθηθά επίπεδα, θαηαλαιψλνπλ 

άιινπο πνπ ήδε έρνπλ ζπζζσξεχζεη ζηνπο ηζηνχο ηνπο κε βην-δηαζπψκελεο ηνμηθέο 
νπζίεο.                                                
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
Σν θαηλόκελν ηεο Βηνινγηθήο Μεγέζπλζεο ζε κηα ηξνθηθή αιπζίδα. Όηαλ κεγάια δώα 
(γεξάθηα) ηξώλε κηθξόηεξα (θίδηα) θαη απηά ηξώλε αθόκε κηθξόηεξα (βάηξαρνη) ηόηε ηα 
πνζά ηωλ ξππαληώλ πνπ ζπζζωξεύνληαη ζην αλώηεξν ηξνθηθό επίπεδν (γεξάθηα) 
είλαη δεθάδεο ρηιηάδεο θνξέο πεξηζζόηεξα από ηα πνζά ηωλ ξππαληώλ πνπ 
πξνζιακβάλνληαη από ηα κηθξόηεξα δώα. 
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* 5.2 Ρνή ελέξγεηαο  
 
 
Γλσξίζακε φηη ε χιε κεηαθέξεηαη κε ηα δίθηπα ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ. Με ηνλ ίδην 

φκσο ηξφπν θπθινθνξεί θαη ε ελέξγεηα. Ζ κεηαθνξά ελέξγεηαο απφ έλα ηξνθηθφ επίπεδν 
ζε θάπνην άιιν, ε δαπάλε ελέξγεηαο κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο, αλαπλνήο, κεηαβνιηζκνχ 
θ.ά. πεξηιακβάλνληαη ζηελ έλλνηα ηεο ξνήο ηεο ελέξγεηαο. Οιφθιεξν ινηπφλ ην άζξνηζκα 
ησλ δηεξγαζηψλ απηψλ ζηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο απνηειεί ηνλ ιεγφκελν 

πεξηβαιινληηθφ ή βηνθνηλνηηθφ κεηαβνιηζκφ:  
ιεο νη ελεξγεηαθέο κεηαθηλήζεηο ζηα νηθνζπζηήκαηα αθνινπζνχλ ηνπο δχν λφκνπο 

ηεο ζεξκνδπλακηθήο ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο:  
 
 

  Ελέξγεηα κηαο κνξθήο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ελέξγεηα άιιεο κνξθήο, ρσξίο λα 

θαηαζηξέθεηαη ή λα δεκηνπξγείηαη θαη  

  Κακηά κεηακόξθσζε ελέξγεηαο ζε δπλακηθή κνξθή δελ επηηπγράλεηαη κε 
απόδνζε  100%.  

 
Απφ ηελ άπνςε ηεο ελέξγεηαο ζηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο θηλεηνπνηνχληαη θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη αξρηθά νπζίεο πινχζηεο ζε ελέξγεηα, δειαδή ζξεπηηθέο νπζίεο πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηνπο βιαζηεηηθνχο ζπφξνπο, ελψ ζε επφκελν ζηάδην κε ηε βιάζηεζε 
ησλ ζπεξκάησλ, ηα θπηά δεζκεχνπλ ειηαθή ελέξγεηα θαη παξάγνπλ νξγαληθή χιε πνπ ηε 
ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο.  
 
 
 
 

* Γηα ηε ζπγγξαθή ηωλ παξαθάηω θεθαιαίωλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη απνζπάζκαηα από ηηο 
βηβιηνγξαθηθέο πεγέο Ι,4,8,ΙΟ,Ι3,2Ι. 
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  Σα ζπζηαηηθά ζ’ έλα κνληέιν ξνήο ελέξγεηαο θαη ε απεηθόληζή ηνπο ζε δύν  

ηξνθηθά  επίπεδα. 
 
 
Γηα θάζε κεηάβαζε ζην επφκελν επίπεδν (θξίθν) ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο κία 

ζεκαληηθή πνζφηεηα ελέξγεηαο εθιχεηαη (80-90%). Δπνκέλσο, φζν κηθξφηεξν είλαη ην 
κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο ηφζν ε ελέξγεηα πνπ δηαηίζεηαη ζην επφκελν επίπεδν είλαη 

κεγαιχηεξε, αθνχ ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα ηνπ νηθνινγηθνχ δεθάηνπ πεξίπνπ 10% ηεο 
ελέξγεηαο πνπ ππάξρεη ζε έλα ηξνθηθφ επίπεδν, κπνξεί λα δεζκεπηεί απφ ηνπο 
νξγαληζκνχο ηνπ επφκελνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ. O λφκνο απηφο δελ είλαη παξά κηα κνξθή 
ηνπ θπζηθνχ λφκνπ ηεο πησηηθήο ηάζεο ηεο ελέξγεηαο. Κάζε κνξθή ελέξγεηαο θαηαιήγεη 
λα κεηαηξαπεί ζε ζεξκφηεηα, ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πνπ δχζθνια ρξεζηκνπνηείηαη. Έηζη, 
ζε πεξηφδνπο έιιεηςεο ηξνθίκσλ, ν άλζξσπνο έρεη ζπκθέξνλ λα παίξλεη ηελ ηξνθή ηνπ 
απφ ηα κέιε πνπ βξίζθνληαη ζηα ρακειφηεξα επίπεδα ησλ ηξνθηθψλ ηνπ αιπζίδσλ. 
πλεπψο λα είλαη πεξηζζφηεξν ρνξηνθάγνο, ή λα ηξψεη πεξηζζφηεξν θπηνθάγα δψα, 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Αθφκε, νιφθιεξν ην πνζφ ηεο ελέξγεηαο 
πνπ δηαηίζεηαη απφ ηνπο απηφηξνθνπο ζηνπο εηεξφηξνθνπο νξγαληζκνχο θαη ζηνπο 

Δ: εηζεξρφκελε ελέξγεηα 
Α: αθνκνηνχκελε ελέξγεηα 
Β: βηνκάδα 
Π: παξαγσγή 
Ν: αλαπλνή 
ΑΠ: αλάπηπμε 
ΑΔ: απνζεθεπκέλε ελέξγεηα 
ΠΔ: απνβαιιφκελε ελέξγεηα 
ΜΥ: ελέξγεηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

Α. ΣΡΟΦΗΚΟ 
     ΔΠΗΠΔΓΟ Β. ΣΡΟΦΗΚΟ   

     ΔΠΗΠΔΓΟ 
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απνηθνδνκεηέο ζπάληα ρξεζηκνπνηείηαη, γηαηί κηα πνζφηεηά ηεο δηνρεηεχεηαη ζε άιιε 
ηξνθηθή αιπζίδα ή κεηαθηλείηαη κε θπζηθέο ή ηερλεηέο δπλάκεηο (άλεκνη, πνηάκηα, 
άλζξσπνη) έμσ απφ ην νηθνζχζηεκα.  

Καηά ηελ πνξεία ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο πξνθαινχληαη ελεξγεηαθέο εηζξνέο θαη 
εθξνέο ζε θάζε ηξνθηθφ επίπεδν, ε δηαθνξά ησλ νπνίσλ θαζνξίδεη ηελ θαζαξή φπσο ιέκε 
παξαγσγή ηνπ ηξνθηθνχ επηπέδνπ. Δπίζεο θαη ε ηθαλφηεηα κεηαβίβαζεο ηεο ελέξγεηαο 
απφ ην έλα επίπεδν ζην άιιν δελ  είλαη ε  ίδηα ζε φιν ην κήθνο ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 
Δπνκέλσο, απηφ πνπ ελδηαθέξεη είλαη ε πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζην 

επφκελν ηξνθηθφ επίπεδν θαη πνπ ηειηθά απνηειεί ηελ νηθνινγηθή απνδνηηθφηεηα ηεο 
ηξνθηθήο αιπζίδαο.  
 

 

5.3     Παξαγσγηθφηεηα  
 

Ζ παξαγσγή ζε έλα νηθνζχζηεκα είλαη ε ζπζζψξεπζε ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ 
πξνθαιεί ηελ αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ησλ νξγαληζκψλ. Ο ξπζκφο δέζκεπζεο ηεο ειηαθήο 
ελέξγεηαο θαηά ηε θσηνζχλζεζε ή ηεο ζπζζψξεπζεο ηεο νξγαληθήο χιεο ζηνπο 

δσληαλνχο νξγαληζκνχο, ζε νξηζκέλν ρξφλν, απνηειεί ηελ παξαγσγηθφηεηα. Έηζη, ε 
παξαγσγηθφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο εθθξάδεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο κάδαο ησλ 
παξαγσγψλ ζε νξηζκέλν ρξφλν.  

ην επίπεδν ηνπ νηθνζπζηήκαηνο δηαθξίλνπκε:  
  

α. Σε ζπλνιηθή πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα ή νιηθή θσηνζχλζεζε, πνπ 
απνηειεί ην ξπζκφ ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο πνπ δεζκεχεηαη απφ ηνπο θπηηθνχο 
νξγαληζκνχο θαηά ηε θσηνζχλζεζε.  

β. Σελ θαζαξή πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα ή θαηλνκεληθή θσηνζχλζεζε, πνπ 
είλαη ν ξπζκφο απνζήθεπζεο ηεο νξγαληθήο χιεο ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο κεηά ηελ 
αθαίξεζε ηεο ελέξγεηαο ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ αλαπλνή.  

γ. Σελ θαζαξή παξαγσγηθφηεηα ηεο θνηλφηεηαο, πνπ είλαη ν ξπζκφο 
απνζήθεπζεο ηνλ νξγαληθνχ πιηθνχ, πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο εηεξφηξνθνπο 
νξγαληζκνχο. Γειαδή είλαη ε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο θαζαξήο πξσηνγελνχο 
παξαγσγήο ησλ απηφηξνθσλ νξγαληζκψλ θαη ηεο θαηαλάισζεο ησλ εηεξφηξνθσλ 
νξγαληζκψλ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πνζφηεηεο ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ δε 
ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εηεξφηξνθνπο νξγαληζκνχο παξακέλνπλ ζηε βηνθνηλφηεηα σο 
πεξίζζεπκα.  

δ. Σε δεπηεξνγελή παξαγσγηθφηεηα, πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά νη ξπζκνί 
απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Οπζηαζηηθά, ε ξνή ηεο ζπλνιηθήο 
ελέξγεηαο ζην εηεξφηξνθν απηφ επίπεδν, είλαη αθνκνίσζε θαη φρη παξαγσγή, δηφηη νη 
θαηαλαισηέο ρξεζηκνπνηνχλ έηνηκα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ ήδε παξαρζεί.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ην βάξνο ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ πνπ 

ππάξρεη ζε κηα θνηλφηεηα ηε ζηηγκή πνπ γίλεηαη ε κέηξεζε νλνκάδεηαη ζπλνιηθή βηνκάδα 
θαη δελ έρεη ζρέζε κε ηελ πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα, ε νπνία εθθξάδεη ην ξπζκφ ηεο 
παξαγσγήο (ρξνληθά παξαγφκελε πνζφηεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο) νχηε κε ηελ 
πξσηνγελή παξαγσγή, ε νπνία εθθξάδεη ηα πνζά ηεο παξαγφκελεο νξγαληθήο χιεο απφ 
ηνπο απηφηξνθνπο νξγαληζκνχο κηαο πεξηνρήο.  

Τςεινί ξπζκνί παξαγσγήο ηφζν ζε θπζηθά νηθνζπζηήκαηα φζν θαη ζε 
θαιιηεξγνχκελεο πεξηνρέο,  ζπκβαίλνπλ  φηαλ  νη  θπζηθνί  παξάγνληεο  είλαη  επλντθνί  θαη  
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ύγθξηζε πξωηνγελνύο παξαγωγήο θαη βηνκάδαο ζε έλα δάζνο 
 
 
 

εηδηθά, φηαλ ππάξρεη ελεξγεηαθή επηρνξήγεζε απφ εμσηεξηθέο πεγέο, νη νπνίεο 
κεηψλνπλ  ην θφζηνο ηεο δηαηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σέηνηεο επηρνξεγήζεηο κπνξνχλ 
εχθνια λα δνζνχλ απφ ηνλ αέξα, ηε βξνρή, ηελ ελέξγεηα ηεο παιίξξνηαο, ην πεηξέιαην, ηα 
θπηνθάξκαθα, ηα ιηπάζκαηα θαη ηελ εξγαζία δψσλ θαη αλζξψπσλ ζηηο εληαηηθέο 
θαιιηέξγεηεο. ε απηή ηελ πξφζζεηε ελέξγεηα νθείινληαη νη κεγάιεο ζηξεκκαηηθέο 
απνδφζεηο πνπ ζήκεξα επηηπγράλνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γελεηηθή βειηίσζε ησλ εηδψλ. 
Δπνκέλσο, κέρξηο ελφο νξίνπ, ε αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο ζε κηα ρψξα εμαξηάηαη απφ ην 
πνζφ ηεο παξαπάλσ ελεξγεηαθήο επηρνξήγεζεο, πνπ εηζξέεη ζηα γεσξγηθά 
νηθνζπζηήκαηα.  
 

 

ΒΗΟΜΑΕΑ 

    gr/m
2
 

ΚΑΘΑΡΖ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ 

     ΠΑΝΧ 
      ΑΠΟ  
ΣΟ ΔΓΑΦΟ 

    ΚΑΣΧ 
     ΑΠΟ 
ΣΟΔΓΑΦΟ 

796 

  61 

   2 

    4 

  73 

260 

ΤΝΟΛΟ  1196 

δέλδξα  6403 

ζάκλνη 

ρφξηα  2 

ΡΗΕΔ 

ρφξησλ 

ζάκλσλ  305 

δέλδξσλ  3325 

ΤΝΟΛΟ  10194 
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5.4 Μνξθέο αλαθχθισζεο ζηε Φχζε (Βηνγεσρεκηθνί θχθινη) 
 

Γηα λα ζπληεξεζεί ε δηαδηθαζία ηεο δσήο ζε έλα νηθνζχζηεκα, πέξα απφ ηελ χπαξμε 
ελέξγεηαο απαξαίηεηα είλαη θαη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά - ζηνηρεία ηεο δψζαο χιεο. Σα 
ζηνηρεία απηά, θπξίσο άλζξαθαο, νμπγφλν, πδξνγφλν, άδσην, θψζθνξνο, ζείν θαη 
πεξίπνπ άιια 30, ππάξρνπλ ζηε Φχζε, γη' απηφ απαηηείηαη ζπλερήο αλαθχθισζή ηνπο έηζη 
ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπλερήο ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ δηαδηθαζία απηή 
επηηπγράλεηαη ζηε θχζε ράξε ζηελ χπαξμε νκάδσλ νξγαληζκψλ, ησλ νπνίσλ ν 
κεηαβνιηζκφο θαη νη αλάγθεο ζε ηξνθέο είλαη ιεηηνπξγίεο ζπκπιεξσκαηηθέο (παξαγσγνί - 
θαηαλαισηέο - απνηθνδνκεηέο). Οη απηφηξνθνη νξγαληζκνί (θπηά) είλαη ζε ζέζε λα 
παξαιάβνπλ απφ ην πεξηβάιινλ αλφξγαλα ζπζηαηηθά (άιαηα) θαη λα ηα κεηαζρεκαηίζνπλ 
ζε νξγαληθά, ηα νπνία κέζα απφ ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο κεηαθέξνληαη ζηνπο εηεξφηξνθνπο 
νξγαληζκνχο - θαηαλαισηέο θαη ηέινο ζηνπο απνηθνδνκεηέο.  

Οη ηειεπηαίνη απνηθνδνκνχλ ηα νξγαληθά πιηθά ησλ λεθξψλ ηκεκάησλ ή νξγαληζκψλ 
ζε απιά, αλφξγαλα, ηα νπνία απνδίδνληαη έηζη μαλά ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα λα 
μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηα θπηά. 

Απηή ε δηαδηθαζία ηεο πξφζιεςεο, δέζκεπζεο, κεηαθνξάο, επαλαθνξάο, 

επαλαπξφζιεςεο, ζρεκαηνπνηεί ην θχθισκα ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ πνπ 
ιεηηνπξγεί αθελφο κελ δηακέζνπ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο (βηνινγηθφο θχθινο), αθεηέξνπ 
δηακέζνπ ηνπ αβηνηηθνχ πεξηβάιινληνο (γεσρεκηθφο θχθινο). 

ηελ θιίκαθα ηεο βηφζθαηξαο, νη θπθιηθέο απηέο δηαδξνκέο ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ, 
ησλ νπνίσλ νη δηάθνξεο θάζεηο εμειίζζνληαη κέζα ζηα νηθνζπζηήκαηα, νλνκάδνληαη 
βηνγεσρεκηθνί θχθινη.  

ηαλ ε απνζήθε ελφο ζηνηρείνπ βξίζθεηαη ζηελ αηκφζθαηξα ν θχθινο αλήθεη ζηελ 

αέξηα θάζε, ελψ φηαλ βξίζθεηαη ζηε ιηζφζθαηξα ή  πδξφζθαηξα, αλήθεη ζηελ 

ηδεκαηνγελή θάζε.  
Οξηζκέλνη θχθινη ζηνηρείσλ ζηε βηφζθαηξα, δελ έρνπλ δηαηαξαρζεί απφ ηηο 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ άιινη θχθινη έρνπλ ζνβαξά δηαηαξαρζεί (θψζθνξνο-

άλζξαθαο). Οη αλζξψπηλεο επεκβάζεηο πνπ δηαηαξάζζνπλ ηνπο θχθινπο νδεγνχλ :  
 ζηε καθξφρξνλε έιιεηςε ελφο ζηνηρείνπ, πνπ είλαη απαξαίηεην γηα ηε δσή,  
 ζηελ εηζαγσγή ηεξάζηησλ πνζνηήησλ ζηνηρείσλ, ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ απεηιεηηθέο ζπλζήθεο ζηε βηφζθαηξα (π.ρ. πδξάξγπξνο, κφιπβδνο),  
 ζηελ εηζαγσγή ζπλζεηηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο, πνπ είλαη ηνμηθέο 

γηα ηνπο νξγαληζκνχο (παξαζηηνθηφλα),  
 ζηε ζπζζψξεπζε πεξίζζεηαο νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγνχλ δηαηαξάμεηο ζηα 

νηθνζπζηήκαηα (επηξνθηζκφο).  
 

 

α. Ο θχθινο ηνπ λεξνχ  
 
Σν λεξφ απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο βηφζθαηξαο. Απνηειεί ην 70% ηνπ βάξνπο 

ησλ νξγαληζκψλ θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κέζν εθδήισζεο, ηεο βηνινγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο. Αθφκε, είλαη κέζνλ γεσινγηθψλ κεηαβνιψλ (δηάβξσζε, ελαπφζεζε). 
Υάξε ζ' απηή ηελ ηδηφηεηα αιιά θαη ζηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο δηαιπκέλσλ αιάησλ, 
ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλνκή ησλ ζξεπηηθψλ ζηνηρείσλ.  

Ζ βηφζθαηξα πεξηέρεη πεξίπνπ 1350 εθαη. Km
2
 λεξνχ εθ ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν 

κέξνο (97%) απνηειεί ηνπο σθεαλνχο. Σα επεηξσηηθά λεξά (πνηακνί, ιίκλεο θ.ιπ.) 
αληηπξνζσπεχνπλ, κε 8,3 εθαη. Km

3
, ην 0,6% κφλν ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο. 32,5 εθαη. 

Km
3 

είλαη δεζκεπκέλα ζηνπο πάγνπο, 12.700 km
3 

ππάξρνπλ ζηελ αηκφζθαηξα κε ηε 
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κνξθή πδξαηκψλ θαη πεξίπνπ 400 km
3
 πεξηέρνληαη ζηε δσηθή θαη θπηηθή βηνκάδα  

(0,00005%).  
Οη  θχξηνη  δξφκνη  ηεο θπθινθνξίαο  ηνπ  λεξνχ  θαίλνληαη  ζην  ζρήκα  9.  Ζ  ειηαθή  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ελέξγεηα πξνθαιεί εηήζηα εμάηκηζε 450.000 km

3
 λεξνχ ζηνπο σθεαλνχο θαη 70.000 km

3 

ζηελ μεξά. Απηφ ην λεξφ επηζηξέθεη κε ηε κνξθή θαηαθξεκληζκάησλ, αιιά ν ηζνινγηζκφο 
είλαη αξλεηηθφο γηα ηνπο σθεαλνχο (411.000 km

3
/ρξφλν) θαη ζεηηθφο γηα ηελ μεξά (109.000 

km
3
/ρξφλν). Απηή ε αληζνξξνπία αληαιιαγψλ εμηζνξξνπείηαη κε ηελ απνξξνή ησλ λεξψλ 

απφ ηελ μεξά (35.000 km
3
/ρξφλν).  

 
 
 

β. Ο θχθινο ηνπ άλζξαθα 
 

 0 άλζξαθαο είλαη βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο δσήο θαη απνηειεί ην 49% ηνπ μεξνχ 
βάξνπο ησλ νξγαληζκψλ. Οη θπξηφηεξνη δξφκνη ηνπ θχθινπ ηνπ άλζξαθα θαίλνληαη ζην 
ζρήκα 10.  

Σν θχξην απφζεκα ηνπ άλζξαθα πνπ εκπιέθεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο βηφζθαηξαο είλαη 
ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ βξίζθεηαη δηαιπκέλν ζηνπο σθεαλνχο (3.500ρ10

13
kgr) αιιά 

βεβαίσο ην θχξην δηαζέζηκν απφζεκα είλαη ην CO2 ηεο αηκφζθαηξαο (70 ρ 10
13

 kgr ). Σν 
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα κεηαηξέπεηαη ζε νξγαληθφ άλζξαθα απφ ηνπο απηφηξνθνπο 
νξγαληζκνχο, ηα θπηά ζηελ μεξά θαη ην θπηνπιαγθηφλ ζηα πδάηηλα πεξηβάιινληα, κέζσ 
ηεο θσηνζχλζεζεο. Με ηελ αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηφηεηα φκσο ησλ παξαγσγψλ θαη ησλ 
θαηαλαισηψλ επηζηξέθεη, κε ηε κνξθή ηνπ CO2 έλα ζεκαληηθφ πνζφ απφ ην βηνινγηθά 
δεζκεπκέλν άλζξαθα. Ζ κεγαιχηεξε πνζφηεηα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα επηζηξέθεη 
ζηελ αηκφζθαηξα κε ηελ αλαπλεπζηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ απνζπλζεηψλ ζηε δηάξθεηα 

εμάηκηζε θαηαθξεκλίζεηο 

εμάηκηζε 

δηήζεζε 

Ο θύθινο ηνπ λεξνύ 
 
 
λεξνχ 
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απνδφκεζεο ησλ απνβιήησλ θαη ησλ ινηπψλ ππνιεηκκάησλ ησλ νξγαληζκψλ φισλ ησλ 
ηξνθηθψλ επηπέδσλ.  

 
 
                                 
                                                          
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Απφ ηα κέζα ηνπ 18νπ αηψλα πνπ άξρηζε ε εληαηηθή εθκεηάιιεπζε θαη θαχζε ησλ 

νξπθηψλ θαπζίκσλ ζηα νπνία ππάξρεη άλζξαθαο (ηδεκαηνγελή θάζε), άξρηζε ε εηζξνή 
ζηελ αηκφζθαηξα ηεξάζηησλ πνζνηήησλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.   

Μέζσ θπζηθψλ ξπζκηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ απνξξνθάηαη ην 70% ηνπ 
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ εηζάγεηαη απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ 
αηκφζθαηξα. Γηαιχνληαο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πιενλάζκαηνο νη σθεαλνί 
παίδνπλ νπζηαζηηθφ ξπζκηζηηθφ ξφιν. Ζ θπζηθή βηνκάδα βνεζά επίζεο, κε ηελ 
αχμεζε ηεο θσηνζχλζεζεο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 
ηνπ αηκνζθαηξηθνχ CO2.   

 
 

 

 

 

 

 

 

CO2 ηεο αηκφζθαηξαο 

αλαπλνή 

δψα 

θπηά 

βαθηήξηα θαχζε 

ηχξθε 
θάξβνπλν 
πεηξέιαην 

λεθξή 
νξγαληθή  
χιε 

          
Ο θύθινο ηνπ άλζξαθα 
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γ. Ο θχθινο ηνπ νμπγφλνπ   
 
Γηα ην νμπγφλν θχξηεο αβηνηηθέο δεμακελέο ηνπ είλαη ν  αέξαο, ην λεξφ θαη ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα. εκαληηθή φκσο  πνζφηεηα νμπγφλνπ πξνέξρεηαη θαη απφ βηνηηθά ζπζηαηηθά  
πνπ ζπλδένληαη κε αβηνηηθά κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ησλ βηνινγηθψλ 
νμεηδναλαγσγψλ.   

Άιιε ζεκαληηθή πεγή νμπγφλνπ βξίζθεηαη ζηε ιηζφζθαηξα ζηα ζεηηθά ή ληηξηθά 
άιαηα. ηελ πεξίπησζε πνπ ην νμπγφλν ζρεκαηίδεη δηάθνξα νμείδηα θαη είλαη δεζκεπκέλν, 
δε ζπκκεηέρεη ζην βηνγεσρεκηθφ θχθιν.  

 

 

δ. Ο θχθινο αδψηνπ  
 
Ζ αηκφζθαηξα, νη αλφξγαλεο ελψζεηο (ληηξηθά, ληηξψδε θαη ακκσλία) θαζψο θαη νη 

νξγαληθέο ελψζεηο (πξσηεΐλεο, νπξία θαη νπξηθφ νμχ) είλαη νη απνζήθεο αδψηνπ πνπ 
ππάξρνπλ ζηε θχζε. Αλ θαη ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο πεξηέρεη ηεξάζηηα πνζά αδψηνπ (78% 
θαη’  φγθν),  φκσο ειάρηζηνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ην πξνζιάβνπλ απεπζείαο απφ ηελ 
αηκφζθαηξα. Δηδηθφηεξα νη θπηηθνί νξγαληζκνί δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 
απεπζείαο ην άδσην ηεο αηκφζθαηξαο, παξά κφλν κε ηνπο παξαθάησ ηξφπνπο:  

α) Με ηε βηνινγηθή δέζκεπζε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αδψηνπ απφ 

κηθξννξγαληζκνχο. ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα ε δέζκεπζε γίλεηαη θπξίσο απφ 
βαθηήξηα πνπ δνπλ ζπκβησηηθά ζηηο ξίδεο νξηζκέλσλ θπηψλ (ςπραλζή) ζηα νπνία 
παξέρεηαη ην δεζκεπκέλν άδσην. ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ε δέζκεπζε αδψηνπ 
πξαγκαηνπνηείηαη άκεζα απφ νξηζκέλα θπαλνθχθε ή βαθηήξηα πνπ δνπλ ειεχζεξα ζην 
λεξφ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη πην πάλσ δεζκεχζεηο, ρξεηάδεηαη εμσηεξηθή ελέξγεηα 
πνπ αληιείηαη απφ ηνπο πδαηάλζξαθεο ησλ θπηψλ.  

β) Με ηε θσηνρεκηθή θαη ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα (ζχειιεο, αζηξαπέο, 
θεξαπλνί) ην Ν2 ηεο αηκφζθαηξαο νμεηδψλεηαη θαη έηζη, δεζκεχεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε 
αδσηνχρα παξάγσγα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο.  

γ) Με ηε ρξήζε  αδσηνχρσλ ιηπαζκάησλ, ηα θπηά πξνζιακβάλνπλ άδσην απφ ην 
έδαθνο κε ηε κνξθή απιψλ ελψζεσλ θαη ζρεκαηίδνπλ ηηο πξσηεΐλεο ηνπο.   

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ δψσλ απνβάιιεηαη άδσην κε ηε κνξθή π.ρ. 
νπξίαο. Οη λεθξνί ηζηνί επίζεο, είλαη ζεκαληηθή πεγή νξγαληθνχ αδψηνπ. Πνιπάξηζκνη 
εηεξφηξνθνη νξγαληζκνί, βαθηήξηα, αθηηλνκχθεηεο θαη κχθεηεο, κεηαβνιίδνπλ ην  νξγαληθφ 
άδσην θαη ην κεηαηξέπνπλ ζε ακκσλία (ΝΖ3+). Απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη 
ακκωληνπνίεζε.  

0 θχθινο ηνπ αδψηνπ δηαηαξάζζεηαη απφ ηελ ππεξβνιηθή ρξήζε ρεκηθψλ 
ιηπαζκάησλ. Οη βηνκεραλίεο ιηπαζκάησλ δεζκεχνπλ κνξηαθφ άδσην ζε πνζφηεηεο 50% 
ζε ζρέζε κ' απηέο πνπ δεζκεχνληαη δηακέζνπ θπζηθψλ δηαδηθαζηψλ. Ζ πνζφηεηα ησλ 
ληηξηθψλ πνπ δηνρεηεχνληαη ζην πεξηβάιινλ απμάλεη ππεξβνιηθά κε απνηέιεζκα θάπνηεο 
πνζφηεηεο λα κελ απνξξνθνχληαη απφ ηα θπηά νχηε λα απνληηξψλνληαη. Έρεη 
ππνινγηζηεί φηη θάζε ρξφλν ε δηαθνξά κεηαμχ ληηξνπνίεζεο θαη απνλίηξσζεο αληηζηνηρεί 
ζε 9 ρ 10

6
 ηφλνπο ληηξηθψλ πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηα ππφγεηα λεξά, ηηο ιίκλεο, ηα πνηάκηα 

θαη ηε ζάιαζζα θαη ξππαίλνπλ ζεκαληηθά ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα.  
Οη παξαπάλσ αιινηψζεηο ηνπ λεξνχ απφ ηελ πεξίζζεηα ζξεπηηθψλ αιάησλ 

απνηεινχλ κηα φςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ επηξνθηζκνχ.  
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ε. Ο θχθινο ηνπ θσζθφξνπ  
 

ηνλ θχθιν ηνπ θσζθφξνπ ε ηδεκαηνγελήο θάζε είλαη αλεπηπγκέλε, ελψ ε 
αηκνζθαηξηθή θάζε απνπζηάδεη. Ζ ηδεκαηνγελήο θάζε ηνπ θσζθφξνπ ρξεζηκνπνηεί σο 
δεμακελή ηα θσζθνξηθά πεηξψκαηα, πνπ απνζαζξνχκελα ειεπζεξψλνπλ θσζθνξηθά 
ηφληα. Απφ ηηο ξίδεο ησλ θπηψλ ηα ηφληα απηά εηζέξρνληαη ζηε θπηνθάγν ηξνθηθή αιπζίδα. 
Μέξνο ησλ θσζθνξηθψλ ηφλησλ θαζηδάλεη ζηνπο ππζκέλεο ιηκλψλ θαη ζαιαζζψλ. Ο 
θσζθφξνο επίζεο απνβάιιεηαη απφ ηα πεξηηηψκαηα νξηζκέλσλ ζαιαζζνπνπιηψλ πνπ 
έρνπλ εηδηθέο ηξνθηθέο πξνηηκήζεηο (πιαγθηφ-ςάξηα). Σα πεξηηηψκαηα απηά απνηηζέκελα 
ζηελ μεξά ζρεκαηίδνπλ ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηηο γλσζηέο θσζθνξηθέο απνζέζεηο, ην 
Guano.  

Οη παξαπάλσ θάζεηο ηνπ θχθινπ ηνπ θσζθφξνπ βξίζθνληαη ζε ηζνξξνπία, φηαλ 
απνπζηάδνπλ νη έληνλεο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη θπζηθέο αηηίεο. ήκεξα φκσο 
ν θχθινο ηνπ έρεη δηαηαξαρζεί ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα ιφγσ ηεο άθζνλεο ρξήζεο 
θσζθνξηθψλ ιηπαζκάησλ θαη ηεο ρξήζεο ησλ απνξξππαληηθψλ. Απνηέιεζκα είλαη λα 
απμάλεηαη ππέξκεηξα ε θπηηθή βηνκάδα ζην λεξφ θαη λα εληζρχεηαη ην θαηλφκελν ηνπ 
επηξνθηζκνχ.  
 

 

ζη. Ο θχθινο ηνπ ζείνπ  
  

ηε θχζε ην ζείν βξίζθεηαη ζε πνιιέο αλφξγαλεο θαη νξγαληθέο κνξθέο. Οη 
απηφηξνθνη νξγαληζκνί πξνζιακβάλνπλ απφ ην πεξηβάιινλ ζεηηθά άιαηα θαη ζρεκαηίδνπλ  
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
                                              Βηνγεωρεκηθόο θύθινο ηνπ ζείνπ 
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ζείν ζεηνχρα 

πδξφζεην 

θαχζε ζεηνχρσλ 
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νξγαληθέο ζεηνχρεο ελψζεηο, φπσο ακηλνμέα, πνπ κέζσ ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ έξρνληαη 
ζηνπο εηεξφηξνθνπο νξγαληζκνχο. Οη απνηθνδνκεηέο ζηε ζπλέρεηα δηαζπνχλ ηελ 
νξγαληθή χιε πνπ πεξηθιείεηαη ζηα λεθξά ζψκαηά ηνπο ή ηα πεξηηηψκαηά ηνπο θαη 
ζρεκαηίδνπλ ζεηηθά ηφληα, ηα νπνία έηζη άκεζα ή έκκεζα επαλέξρνληαη ζηε βηνηηθή θάζε. 
ε αλαεξφβηα φκσο πεξηβάιινληα (ππζκέλαο νξηζκέλσλ ζαιαζζψλ θαη ιηκλψλ) ε 
νμείδσζε ησλ ζεηνχρσλ ελψζεσλ πνιιέο θνξέο κπινθάξεηαη θαη νδεγεί ζηελ παξαγσγή 
ηνπ πδξφζεηνπ, πνπ είλαη δειεηεξηψδεο αέξην γηα ηελ πδξφβηα δσή.  

Ζ αηκνζθαηξηθή θάζε ηνπ θχθινπ απηνχ είλαη ζεκαληηθή παξφιν πνπ ε δεμακελή 
ηνπ είλαη πεξηνξηζκέλε. Σειεπηαία φκσο ε δεμακελή απηή έρεη απνθηήζεη ηδηαίηεξν 
ελδηαθέξνλ γηα ηηο αζηηθέο θαη βηνκεραληθέο πεξηνρέο, φπνπ νη ζπγθεληξψζεηο ηνπ ζείνπ 
εκπινπηίδνπλ ζπλερψο ηνλ αέξα εμαηηίαο ησλ δηαθφξσλ θαχζεσλ. Οη θαχζεηο απηέο 
κεηαηξέπνπλ ηηο ζεηνχρεο ελψζεηο ζε νμείδηα ηνπ ζείνπ, έλα κέξνο ησλ νπνίσλ δεζκεχεηαη 
θαη αμηνπνηείηαη απφ ηα θπηά. Οη κεγαιχηεξεο φκσο πνζφηεηέο ηνπο:  
  
 αληηδξνχλ κε ηνπο πδξαηκνχο ηεο αηκφζθαηξαο θαη ζρεκαηίδνπλ ζεηψδεο νμχ πνπ 

θαηαθξεκλίδεηαη ζην έδαθνο θαη  
 κεηαηξέπνληαη ζε ηξηνμείδην ηνπ ζείνπ, ην νπνίν κε θσηνρεκηθή αληίδξαζε 

κεηαηξέπεηαη ηειηθά ζε ζεηηθφ νμχ πνπ πέθηεη ζην έδαθνο.  
Οη πην πάλσ θαηαθξεκλίζεηο ησλ ελψζεσλ ηνπ ζείνπ απφ ηελ αηκφζθαηξα ζηε γε, 

πξνμελνχλ ζεκαληηθέο αιινηψζεηο ζηα ρεξζαία θαη πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα 
κλεκεία ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη απνηεινχλ έλα είδνο ηνπ γλσζηνχ 

θαηλνκέλνπ ηεο φμηλεο βξνρήο.  
Απφ ηα ππφινηπα ζηνηρεία πνπ θπθινθνξνχλ ζηε βηφζθαηξα, άιια ζε κνξθή 

ελψζεσλ εηζέξρνληαη θαη εγθαηαιείπνπλ ηνπο νξγαληζκνχο ρσξίο λα αληηδξνχλ κε άιιεο 
ελψζεηο θαη άιια κεηαηξέπνληαη ζε λέεο νπζίεο πνπ δηαζπψκελεο 
επαλαπξνζιακβάλνληαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο.  
 

5.5 Οηθνινγηθέο αξρέο (λφκνη) θαη πξνυπνζέζεηο 
 

Γηα λα επηβηψλεη, θαλείο αιιά θαη λα "επεκεξεί" ζ' έλα ζπγθεθξηκέλν βηφηνπν έλαο 
νξγαληζκφο, σο κέινο θάπνηνπ νηθνζπζηήκαηνο, πξέπεη λα πιεξνχληαη νξηζκέλεο 
πξνυπνζέζεηο θαη λα ηεξνχληαη θάπνηνη θαλφλεο. Οη νηθνινγηθέο απηέο "αξρέο" έρνπλ ηελ 
έλλνηα ηνπ "λφκνπ", δηφηη ηπρφλ αλαηξνπή ηνπο ζπλεπάγεηαη δπζκελείο γηα ηνλ νξγαληζκφ 
ζπλέπεηεο θαη πηζαλψο ηελ εμαθάληζή ηνπ. 

Οη νηθνινγηθνί λφκνη αλαθέξνληαη ζηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ελφο νξγαληζκνχ έηζη 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε επηβίσζε ηνπ (σο αηφκνπ θαη είδνπο) κέζα απφ ηηο ιεηηνπξγίεο 
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο. 

 

α. Νφκνο ηνπ ειαρίζηνπ 
 

 Οη βαζηθέο φκσο απαηηήζεηο δελ είλαη πάληα ίδηεο γηα φια ηα είδε. Κάησ φκσο απφ 
νκνηφκνξθεο θαη ζηαζεξέο ζπλζήθεο, γηα θάζε είδνο νξγαληζκνχ ππάξρεη έλα ειάρηζην 
φξην απαξαίηεησλ θαη νπζησδψλ ζπζηαηηθψλ ή ζπλζεθψλ πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, ε 
αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ εμαξηάηαη απφ εθείλν ην ζπζηαηηθφ πνπ πξνζεγγίδεη ηελ 
ειάρηζηε απαηηνχκελε γηα ηνλ νξγαληζκφ πνζφηεηα. Σν ζπζηαηηθφ απηφ απνηειεί ηνλ 

πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα θαη ην πεξηερφκελν ηνπ Νφκνπ ηνπ Διαρίζηνπ ηνπ Liebig. 
Γηα παξάδεηγκα, ζηελ, έξεκν, ν πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ην λεξφ, ελψ ζε κηα 
ζαιάζζηα πεξηνρή, κπνξεί λα είλαη ην νμπγφλν ή θάπνην ζξεπηηθφ ζπζηαηηθφ. Ο Liebig ην 
1840 παξαηήξεζε φηη ε παξαγσγή κηαο ζνδεηάο ήηαλ πεξηνξηζκέλε φρη εμαηηίαο ησλ 
ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ εδάθνπο, αιιά ιφγσ έιιεηςεο ηνπ βνξίνπ, πνπ ήηαλ αλαγθαίν 
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ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο ζην έδαθνο. Γειαδή ε αλάπηπμε ελφο θπηνχ εμαξηάηαη θαη απφ 
ηα πνζά ησλ ηρλνζηνηρείσλ πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο. O Liebig 
δηαηππψλνληαο ην λφκν ηνπ ειαρίζηνπ, πξνζπάζεζε λα εμεγήζεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα 
αλαπηπζζφκελα θπηά θαη ζηηο δηαζέζηκεο ζξεπηηθέο νπζίεο. Πξέπεη εμάιινπ λα αλαθεξζεί 
φηη ν λφκνο απηφο είλαη ιηγφηεξν εθαξκφζηκνο ζε θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο ηα πνζά θαη νη 
επηδξάζεηο πνιιψλ ζπζηαηηθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο κεηαβάιινληαη ξαγδαία θαη έηζη δελ 
ππάξρεη  έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο, κνλαδηθά ππεχζπλνο γηα ηελ  αλάπηπμε ηνπ 
νξγαληζκνχ.  

 

β. Νφκνο ηεο αλνρήο 
 

Δθηφο απφ ηνλ πεξηνξηζηηθφ παξάγνληα, νη νξγαληζκνί  έρνπλ έλα ειάρηζην θαη κέγηζην 

φξην αλζεθηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ είλαη γλσζηφ σο Νφκνο Αλνρήο ηνπ Shelford (1913). 
Κάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα αλερζεί γηα ηελ επηβίσζή ηνπ νξηζκέλα φξηα κεηαβνιψλ ζηηο 
ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, πνπ  είλαη ραξαθηεξηζηηθά γη’ απηφλ. Έηζη έλαο 
νξγαληζκφο αλάινγα, αλ αλέρεηαη κεγάιεο, ή κηθξέο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ, 
ραξαθηεξίδεηαη σο επξχ-νηθνο ή ζηελφ-νηθνο, ζε ζρέζε κε  θάπνην ζπγθεθξηκέλν 
παξάγνληα, φπσο είλαη ε ζεξκνθξαζία, ε αικπξφηεηα θ.ά. Γηα λα εθθξάζνπκε ην ζρεηηθφ 
βαζκφ αλζεθηηθφηεηαο ησλ νξγαληζκψλ, ρξεζηκνπνηνχκε ην πξφζεκα “ζηελφ” θαη “επξχ”. 
Έηζη, γηα παξάδεηγκα, φηαλ αλαθεξφκαζηε, ζηε ζεξκνθξαζία δηαθξίλνπκε: ζηελφζεξκνπο 
θαη επξχζεξκνπο νξγαληζκνχο, ζην λεξφ: ζηελφ-πδξνπο θαη επξχ-πδξνπο νξγαληζκνχο, 
ζηελ αικπξφηεηα: ζηελχαινπο θαη επξχαινπο, ζηελ ηξνθή: ζηελφηξνθνπο θαη 
επξχηξνθνπο θ.ά.  

 
Όξηα αλνρήο ζηελόζεξκωλ θαη επξύζεξκωλ νξγαληζκώλ 

                            (ΑΡ: άξηζηε ηηκή  - ΔΛ: ειάρηζηε ηηκή - ΜΔ: κέγηζηε ηηκή).   
 
 
 
Ζ ζαχξα γηα παξάδεηγκα πνπ πέθηεη ζε λάξθε ην ρεηκψλα απνηειεί ζηελφζεξκν είδνο, 
ελψ νη νξγαληζκνί πνπ δνπλ θαη αλαπηχζζνληαη ζηελ ίδηα πεξηνρή ρεηκψλα θαη θαινθαίξη 
είλαη επξχζεξκνη. Σν ρέιη επεηδή κπνξεί λα δεη θαη λα αλαπηχζζεηαη ζε γιπθά θαη αικπξά 
λεξά είλαη επξχαιν είδνο, ελψ ν θππξίλνο ζηελχαιν, αθνχ δεη κφλν ζηα γιπθά λεξά. Ο 
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βάηξαρνο (ζηελφ-πδξνο) επηδεηεί κφλν πγξφ ηφπν δηαβίσζεο, επεηδή ην “φξην αλνρήο” ηνπ 
γηα ηελ πγξαζία είλαη ζηελφ θαη έηζη πεξηνξίδεηαη ζε έλα ηέηνην ηφπν. Οη κέζνδνη εμάιινπ 
ζπληήξεζεο ησλ ηξνθψλ αθνξνχλ δηαδηθαζίεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, νη παξάγνληεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο γηα ηνπο αλεπηζχκεηνπο νξγαληζκνχο (βαθηήξηα, κχθεηεο θ.ά.), 
ππεξβαίλνπλ ηα φξηα αλνρήο ηνπο.  

Αθφκε, θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηδξάζεηο ζηνρεχνπλ, ζην λα θάλνπλ ηνπο 
νξγαληζκνχο ηθαλνχο λα επηβηψλνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Σα θπηά θαη ηα δψα αληηδξνχλ 
πξνο ηνλ εκεξήζην θχθιν: θσο-ζθνηάδη θαη πξνο ηελ επνρηαθά κεηαβαιιφκελε δηάξθεηα 
ηεο εκέξαο. Σα αίηηα ησλ αληηδξάζεσλ απηψλ έρνπλ αμία ζεκαληηθή, παξφιν πνπ γηα 
πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη αδηεπθξίληζηα. Οη θάκπηεο ηνπ ζθψξνπ π.ρ. θαηά ην Φζηλφπσξν 
αληηδξνχλ ζηε κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηεο κέξαο κε ην λα γλέζνπλ ηα θνπθνχιηα ηνπο, 
παξφιν πνπ ε άθζνλε, θαηά ηελ επνρή απηή, ηξνθή ηνπο ζα κπνξνχζε λα ηνπο 
δηαηεξήζεη ζηελ θαηάζηαζε ηεο θάκπηαο. Οη απνδεκίεο επίζεο ησλ πνπιηψλ, πνπ ζπρλά 
πξαγκαηνπνηνχληαη πνιχ πξηλ κεηαβιεζνχλ νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαίλεηαη φηη απνηεινχλ 
παξφξκεζε, πην πνιχ ζηηο κεηαβνιέο ηεο δηάξθεηαο ηεο εκέξαο, παξά ζηε ζεξκνθξαζία 
θαη ζηελ επθνιία αλεχξεζεο ηεο ηξνθήο. Με άιια ιφγηα ε ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ 
ζε κηα βηνθνηλφηεηα γίλεηαη αληηιεπηή ζηα δψα πνπ αληηδξνχλ κε ηε κεηαθίλεζε, ηελ 
επηινγή θαηαθπγίσλ, ηελ πξνκήζεηα ηξνθήο, ηελ αληηκεηψπηζε ερζξψλ θ.ά. Σε 
ζπκπεξηθνξά απηή ησλ νξγαληζκψλ ζπρλά πξνζδηνξίδνπλ γελεηηθνί παξάγνληεο, ελψ ε 
έληαζε θαη ε θαηαζηνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο βαζίδνληαη ζηηο δπλάκεηο ηεο θπζηθήο 
επηινγήο. Δπίζεο, φπσο αθξηβψο νη δπλαηφηεηεο ελφο δψνπ ή θπηνχ ην πεξηνξίδνπλ κέζα 
ζε έλα εηδηθφ πεξηβάιινλ, έηζη θαη ην πεξηβάιινλ, πεξηνξίδεη ηα είδε θαη ην πιήζνο ησλ 
θπηψλ θαη δψσλ πνπ δνπλ ζε απηφ.  

 

γ. Οηθνινγηθφο ζψθνο  
 
Γηα λα γλσξίζνπκε ηα κέιε, κηαο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε 

φρη κφλν ηε δηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα ηα βξνχκε, αιιά θαη ην επάγγεικά ηνπο, ηα 
ελδηαθέξνληά ηνπο, ηηο θνηλσληθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ην ξφιν πνπ παίδνπλ ζηε γεληθφηεξε 
θνηλσληθή δσή. Έηζη, αλάινγα, ζηε κειέηε ελφο  νξγαληζκνχ ζε θάπνηα βηνθνηλφηεηα ζα 
πξέπεη αξρηθά λα γλσξίζνπκε φρη κφλν ην βηφηνπφ ηνπ, αιιά θαη λα πιεξνθνξεζνχκε ηηο 
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηηο πεγέο ζξέςεο θαη ελέξγεηάο ηνπ, ην ξπζκφ κεηαβνιηζκνχ θαη 
αλάπηπμήο ηνπ, ηηο αιιεινεπηδξάζεηο ηνπ κε άιινπο νξγαληζκνχο θαη ην βαζκφ 
ηξνπνπνίεζεο ζπνπδαίσλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Ο βηφηνπνο ελφο 
νξγαληζκνχ απνηειεί ην ρψξν πνπ απηφο δεη, ηελ ηνπνζεζία ζηελ νπνία κπνξνχκε λα ην 

βξνχκε, ελψ ν νηθνινγηθφο ζψθνο πξνζδηνξίδεη ην ξφιν ελφο είδνπο ζηε βηνθνηλφηεηα. 
Γη’ απηφ ε έλλνηα ηνπ ζψθνπ είλαη πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγηθή παξά ηνπνγξαθηθή. Γειαδή 
πεξηιακβάλεη φρη κφλν ην θπζηθφ ρψξν πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ έλα νξγαληζκφ, αιιά 
επίζεο  θαη ην ιεηηνπξγηθφ ηνπ ξφιν ζηελ θνηλφηεηα, φπσο είλαη ε ηξνθηθή ηνπ ζηάζε θαη ν 
ηξφπνο πνπ αληηδξά ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ηεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο 
θ.ά. Απνηέιεζκα είλαη φηη ν ζψθνο ελφο νξγαληζκνχ εμαξηηέηαη φρη κφλν απφ ην πνχ δεη, 
αιιά επίζεο θαη απφ ην ηη θάλεη, πψο κεηαηξέπεη ηελ ελέξγεηα, πψο ζπκπεξηθέξεηαη, πψο 
αληηδξά ζηηο  κεηαβνιέο ηνπ θπζηθνχ θαη βηνηηθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πψο πεξηνξίδεηαη 
απφ ηα άιια είδε.  

Δίλαη αλαγλσξηζκέλν πιένλ αμίσκα ζηελ νηθνινγία, φηη κφλν έλα είδνο απαληά ζε 
έλα ζπγθεθξηκέλν ζψθν θαη ζε κηα  δεδνκέλε ζηηγκή, ελψ, φηαλ δχν παξφκνηνη νξγαληζκνί 
αληαγσλίδνληαη γηα ηνπο ίδηνπο παξάγνληεο ζηνλ ίδην ζψθν, θαηά  θαλφλα ην έλα είδνο 
γίλεηαη θπξίαξρν, ελψ εμαζζελεί ή εμαθαλίδεηαη ην άιιν. Απηή ε ηάζε γηα αληαγσληζκφ 
δεκηνπξγεί απνκάθξπλζε αλάκεζα ζε παξφκνηνπο νξγαληζκνχο, εμαζζέλεζε ή 

εμαθάληζε, πνπ είλαη γλσζηή σο αξρή ηνπ αληαγσληζηηθνχ απνθιεηζκνχ ή αξρή ηνπ 



 

 

 58 

Gause. Χο παξάδεηγκα αλαθέξνπκε ηα ελήιηθα άηνκα δχν θαξθηλνεηδψλ ζπζαλνπφδσλ,- 
Υζακάινπο θαη Βαιάλνπο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ αλψηεξε παιηξξνηαθή δψλε ζηε 
βξαρψδε αθηή. ηαλ βξίζθνληαη θαη ηα δχν γέλε καδί, ηα Βαιάλνπο θαηαιακβάλνπλ ην 
θαηψηεξν ηκήκα ηεο δψλεο, ελψ ηα Υζακάινπο πεξηνξίδνληαη  ςειφηεξα. Δάλ ηψξα κε 
πεηξακαηηθφ ηξφπν απνκαθξπλζεί ην έλα ή ην άιιν είδνο θαη απνπζηάζεη ν κεηαμχ ηνπο 
αληαγσληζκφο, ηφηε ηα Υζακάινπο θαιχπηνπλ θαη ηελ πεξηνρή ησλ Βαιάλνπο θαη αληίζεηα.  

Έλα άιιν ζηνηρείν κεγάιεο ζπνπδαηφηεηαο είλαη φηη, έλαο νξγαληζκφο κε πνιχπινθν 
θχθιν δσήο (έληνκα), κπνξεί λα απαληά ζε δηαθνξεηηθνχο ζψθνπο ζηε δηάξθεηα ησλ 
δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ηνπ θχθινπ ηεο δσήο ηνπ.  

Αθφκε, νη ηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ νξγαληζκψλ είλαη έλα ζπνπδαίν ζέκα απφ ηελ 
άπνςε ηνπ ζψθνπ, γηαηί πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνζφηεηα ηεο δηαζέζηκεο ηξνθήο θαη ηα 
κνλνπάηηα κε ηα νπνία ε ηξνθή ζα θηάζεη ζηα κέιε ηεο θνηλφηεηαο.  

 

δ. Οηθνινγηθή δηαδνρή  
 

Οη βηνθνηλφηεηεο θαηά θαλφλα δελ είλαη ζηαηηθέο αιιά κεηαβάιινληαη. Πνιιέο θνξέο 
νξηζκέλα κέιε ηεο βηνθνηλφηεηαο κε ηελ αθζνλία ηνπο ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 
κηθξν-πεξηβάιινλ πνπ είλαη θαηάιιειν θαη γηα άιια είδε κε αληαγσληζηηθή ππεξνρή. 
Αλαπηχζζνληαη έηζη ζηγά-ζηγά θαηλνχξγηεο ζρέζεηο ζην λέν πεξηβάιινλ θαη κεηαβνιέο πνπ 
αθνξνχλ ζηε δνκή θαη ζηα είδε ηεο βηνθνηλφηεηαο. Με ηηο δηαδνρηθέο κεηαβνιέο ηνπ 
κηθξνθιίκαηνο απφ ηελ ίδηα ηε βηνθνηλφηεηα, ηα κεγαιχηεξα θπηά θαηαιακβάλνπλ ην 
ρψξν, αιιάδεη ην κηθξν-θιίκα θαη κεηαβάιιεηαη μαλά ε βηνθνηλφηεηα. Με απηφ ην ξπζκφ, 
κέζα  ζε  150  ρξφληα  ην αξρηθφ  νηθνζχζηεκα  ηεο  ρέξζνπ  γεο  γίλεηαη  δάζνο.  
Δμάιινπ  

 
                               Οηθνινγηθή δηαδνρή βιάζηεζεο ζε ιηκλαίν νηθνζύζηεκα. 
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θαζψο ηα ξηδσκέλα θαη επηπιένληα θπηά κηαο ιίκλεο πεζαίλνπλ, ηα ππνιείκκαηά ηνπο 
εκπινπηίδνπλ ηα λεξά ηεο ιίκλεο κε πεξηζζφηεξν νξγαληθφ πιηθφ, κε απνηέιεζκα λα 
αλαπηχζζνληαη ζηε ιίκλε πεξηζζφηεξα θπηά. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ ε ιίκλε γίλεηαη 
αβαζήο θαη κεηαηξέπεηαη ζε έινο, αξρίδνπλ λα θπηξψλνπλ θαιάκηα, ςαζηά, βνχξια θαη 
άιια πδξνραξή θπηά, ε πεξηνρή κεηαηξέπεηαη ζε πγξφ ιηβάδη, ην έδαθνο κεηά γίλεηαη 
μεξφηεξν θαη ηειηθά ην ιηβάδη θαηαιήγεη ζε ζακλψλα θαη ζε δάζνο. ιεο απηέο νη 

κεηαβνιέο είλαη γλσζηέο σο νηθνινγηθή δηαδνρή θαη ηείλνπλ πξνο έλα ζηαζεξφηεξν 
νηθνζχζηεκα. Ο ρξφλνο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πην πάλσ δηαδηθαζίαο εμαξηάηαη απφ ην 
θπζηθφ ππφζηξσκα (έδαθνο - λεξφ - θιίκα) θαη ην πνζνζηφ δηαηάξαμεο ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Αθφκε ε δηαδνρή απηή κπνξεί λα επηηαρπλζεί ή λα επηβξαδπλζεί απφ 
αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο θαη παξεκβάζεηο (απνςίισζε - ππξθαγηέο - εληαηηθή 
βφζθεζε).  

Κάζε εμειηζζφκελν νηθνζχζηεκα ηείλεη λα απμήζεη ηελ αληνρή ηνπ κε ην λα απνθηά 
ζχλζεηε δνκή, ε νπνία ην πξνζηαηεχεη απφ δηαηαξαρέο. Έηζη, ε θαηαιεθηηθή βηνθνηλφηεηα 
έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ πνηθηιία ησλ εηδψλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 
απμεκέλε πνιππινθφηεηα ιεηηνπξγηψλ. ην θνξπθαίν δειαδή επίπεδν ε πνηθηιφηεηα, ε 
ζηαζεξφηεηα θαη ε βηνκάδα είλαη κέγηζηεο, ελψ ε παξαγσγηθφηεηα δελ είλαη ηδαληθή. ηα 
πξψηα ζηάδηα ηεο δηαδνρήο ε θαζαξή παξαγσγή είλαη ζεκαληηθή θαη επνκέλσο 
πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα γηα εθκεηάιιεπζε απφ ηνλ άλζξσπν.  

 

 

 

ε. Πνηθηιφηεηα  
 

Ζ πνηθηιφηεηα ζε κηα βηνθνηλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηνλ  πινχην ησλ εηδψλ ηεο θαη κε 
ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο. Δθθξάδεη ζπλήζσο ηηο 
δπλαηφηεηεο γηα δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο απηνειέγρνπ, ην νπνίν ακχλεηαη 

απνηειεζκαηηθά ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεγαιχηεξε πνηθηιφηεηα ζεκαίλεη 
πεξηζζφηεξα είδε θαη θαιχηεξα δηθηπσκέλεο θαη πνιππινθφηεξεο ηξνθηθέο ζρέζεηο 
αλάκεζα ζηνπο νξγαληζκνχο. Σν κέγεζνο ηεο νξίδεηαη απφ ην  πιήζνο ησλ εηδψλ ζε κηα 
βηνθνηλφηεηα, κε βάζε φκσο ηελ θαλνληθή θαηαλνκή ησλ αηφκσλ ζηα δηάθνξα είδε.  

Ζ πνηθηιφηεηα έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε ζηαζεξφηεηα  ελφο νηθνζπζηήκαηνο θαη 
πξνζδηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα επαλέξρνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο 
θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο κεηά απφ θάπνηα εμσηεξηθή δηαηαξαρή. Αλ δειαδή ε πνηθηιφηεηα 
είλαη κηθξή, ηφηε κηα ζεκαληηθή δηαηαξαρή ζην νηθνζχζηεκα κπνξεί λα κελ επαλαθέξεη ην 
νηθνζχζηεκα ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπ, νπφηε θαη απηφ θαηαζηξέθεηαη. 
Μεηά απφ ππξθαγηά ζε ζακλψλεο γηα παξάδεηγκα, θαη ζηελ επφκελε βιαζηεηηθή πεξίνδν, 
ππάξρεη ζπλήζσο άθζνλε ηξνθή γηα βφζθεζε πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο θαηλνχξγηνπο 
βιαζηνχο νξηζκέλσλ ζάκλσλ θαη απφ ηα πνψδε θπηά πνπ ηψξα εχθνια θπηξψλνπλ εδψ. 
Με ηελ ππεξβφζθεζε φκσο, ηα κφλα θπηά πνπ παξακέλνπλ ζην πεξηβάιινλ είλαη απηά 
πνπ δελ ηξψγνληαη θαη ηα νπνία απμάλνληαη ζε βάξνο ησλ θπηψλ πνπ ηξψγνληαη. 
Απνηέιεζκα είλαη ε πνηθηιφηεηα λα κηθξαίλεη θαη ε βιάζηεζε λα ππνβαζκίδεηαη. Με άιια 
ιφγηα ε πνηθηιφηεηα εληζρχεη ηε ζηαζεξφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, γηαηί δίλεη πνιιέο 
δπλαηέο ιχζεηο ζηε ξνή ηεο χιεο θαη ηεο ελέξγεηαο. πλεπψο, ηα πνιχπινθα πιέγκαηα 
ελεξγεηαθψλ ξνψλ κπνξνχλ λα απνξξνθήζνπλ ηηο δηαηαξαρέο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ. Ζ πνηθηιφηεηα δειαδή δπλακψλεη ηε ζηαζεξφηεηα, 

ελψ ε νκνηνκνξθία ελζαξξχλεη ηελ αζηάζεηα. Απφ απηή ηελ αξρή εμεγείηαη ην γεσξγηθφ 
πξφβιεκα ηνπ αλζξψπνπ πνπ πξνθεηκέλνπ λα θαιιηεξγήζεη ζηάξη, θαιακπφθη θ.ά. 
απνκαθξχλεη απφ ην ρέξζν ρσξάθη, κηα κεγάιε πνηθηιία θπηψλ κε απνηέιεζκα λα 
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αθαηξνχληαη κε ηα θπηά θαη κηθξνί πιεζπζκνί δψσλ. Ζ αλζξσπνγελήο απηή βειηίσζε ηνπ 
ρσξαθηνχ απνβαίλεη αξθεηέο θνξέο επηδήκηα γηα ηνλ άλζξσπν, γηαηί ζην θαηλνχξγην 
αζηαζέο νιηγνπνίθηιν πεξηβάιινλ βξίζθνπλ ηξνθή θαη θαηνηθία φρη κφλν δψα πνπ 
ζπλαγσλίδνληαη ηνλ άλζξσπν, αιιά θαη αζζέλεηεο θπηψλ, πνπ κε απηφ ηνλ ηξφπν 
εμαπιψλνληαη κε ηαρχηαην ξπζκφ. Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ε πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο 
ησλ αζζελεηψλ ησλ θπηψλ κε γεσξγηθά θάξκαθα πξνμελεί ζεκαληηθέο δεκηέο ζηηο 
ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ζηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Χο παξάδεηγκα κηθξήο πνηθηιφηεηαο 
κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ νη κνλνθαιιηέξγεηεο ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο πνπ είλαη ηδηαίηεξα 
επαίζζεηεο ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο, ζηηο θπζηθέο κεηαβνιέο ηνπ εδάθνπο θαη ζηηο 
αζζέλεηεο ησλ θπηψλ. ηε ρψξα καο γηα παξάδεηγκα κηθξή πνηθηιφηεηα βιάζηεζεο έρνπλ 
νη πεξηνρέο εθείλεο πνπ ππεξβφζθνληαη φπσο ι.ρ. Κξήηε, Δχβνηα, νξεηλή Θεζζαιία, 
δπηηθή Μαθεδνλία, κε απνηέιεζκα ε βιάζηεζε λα απνηειείηαη κφλν απφ αζθάθεο, 
ζθπινθξεκκχδεο, ζπεξδνχθιηα θ.α.  
 
 

5.6 Μνξθέο νηθνζπζηεκάησλ  
 

Σν νηθνζχζηεκα απνηειεί ηειηθά ηε δνκηθή κνλάδα ηεο βηφζθαηξαο. Κάζε έλα 
θαιχπηεη κηα γήηλε ή σθεαληθή επηθάλεηα ζηελ νπνία νη ζπλζήθεο είλαη νκνηφκνξθεο. Οη 
δηαζηάζεηο ηνπο κπνξεί λα αξηζκνχλ απφ ηεηξαγσληθά κέηξα κέρξη ρηιηάδεο ηεηξαγσληθά 
ρηιηφκεηξα θαη ζε χςνο κπνξνχλ λα θαηαιακβάλνπλ απφ κεξηθά εθαηνζηά (εξεκηθά 
εδάθε), κέρξη δεθάδεο κέηξα (δάζε), είηε ρηιηφκεηξα (σθεαλνί).  

Σα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα κπνξνχκε λα ηα ρσξίζνπκε ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο:  
 

 Σα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα.   
 Σα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα,  

ηα νπνία δηαθξίλνπκε ζε ιηκληθά νηθνζπζηήκαηα (πνηάκηα, ιίκλεο), ζαιάζζηα θαη 
παξαζαιάζζηα.  

ην ρεξζαίν πεξηβάιινλ δηαθξίλνπκε δηάθνξνπο ηχπνπο νηθνζπζηεκάησλ, κεγάιεο 
θπζηθέο δηαπιάζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνπλ εθηεηακέλεο πεξηνρέο ηεο βηφζθαηξαο. Οη 

ηχπνη απηνί ησλ νηθνζπζηεκάησλ νλνκάδνληαη βηνζπζηήκαηα  
Κάζε βηνζχζηεκα έρεη ηδηαίηεξε θπζηνγλσκία, ε νπνία θαζνξίδεηαη βεβαίσο απφ ην 

είδνο ησλ θπηηθψλ δηαπιάζεσλ πνπ ην ζπλζέηνπλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθνξεηηθφ 
πξφηππν νξγάλσζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη.  

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ βηνζπζηεκάησλ θαζνξίδεηαη απφ αβηνηηθνχο 
παξάγνληεο θαη θπξίσο απηνχο πνπ αλαθέξνληαη ζην θιίκα.  

 

 

 

5.6.1 Καηαλνκή ησλ βηνζπζηεκάησλ ζηε βηφζθαηξα.  

 

α) Υεξζαία   
 
Αξρίδνληαο απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ θαη πξνρσξψληαο πξνο ηνπο πφινπο, παξαηεξείηαη 

θάπνηα ζπκκεηξία  ζηελ θαηαλνκή ησλ δηαθφξσλ βηνζπζηεκάησλ ζε θάζε εκηζθαίξην.  
 
 Σα ηξνπηθά δάζε ή ηξνπηθά δάζε ησλ βξνρψλ, θαιχπηνπλ κηα επηθάλεηα 

πεξίπνπ ζπλερή ζην επίπεδν ηεο δψλεο πνπ πεξηέρεηαη κεηαμχ ησλ ηξνπηθψλ, 
αλάκεζα ζηνπο 20

0
 Βφξεηνπ θαη Νφηηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. Οη βξνρέο είλαη 

άθζνλεο, πεξηζζφηεξεο απφ 1.500 mm, θαλνληθά θαηαλεκεκέλεο θαηά ηελ δηάξθεηα 
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ηνπ έηνπο θαη ε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ 20-25
0
C. Σν ηξνπηθφ 

δάζνο είλαη ην πιένλ ζχλζεην βηνζχζηεκα θαη παξνπζηάδεη ηε κεγαιχηεξε 
πνηθηιφηεηα θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ ζε ζρέζε κε ηα άιια βηνζπζηήκαηα. H 
βιάζηεζε θπξηαξρείηαη απφ αείθπιια πιαηχθπιια δέληξα θαη αληηπξνζσπεχνληαη 
φια ζρεδφλ ηα είδε ησλ ρεξζαίσλ ζπνλδπισηψλ θαη αζπφλδπισλ δψσλ.  
 
 Σα μεξά ηξνπηθά δάζε αθνινπζνχλ ζηηο δψλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ 

παξνπζία κηαο μεξάο πεξηφδνπ.  
 
 Οη ηξνπηθέο ζαβάλεο εθηείλνληαη κεηαμχ ησλ δχν ηξνπηθψλ. Υαξαθηεξίδνληαη 

βαζηθά απφ ζακλψδεηο δηαπιάζεηο νη νπνίεο ειαρηζηνπνηνχληαη φζν 
απνκαθξπλφκαζηε απφ ηνλ Ηζεκεξηλφ. Ζ παλίδα ηεο ζαβάλαο πεξηιακβάλεη πνιιά 
κεγάια θπηνθάγα θπξίσο θαη ζαξθνθάγα δψα. ε θακία άιιε πεξηνρή δελ 
ζπλαληάηαη ηφζν κεγάιε ζπγθέληξσζε κεγάισλ ζειαζηηθψλ. Σηο ζαβάλεο 
δηαδέρνληαη ρσξίο θαζαξά ζχλνξα νη ζηέπεο. Οη ζηέπεο ραξαθηεξίδνληαη απφ μεξφ 
έδαθνο θαη ρακειή βιάζηεζε. Οη βξνρνπηψζεηο είλαη ιίγεο (200 mm ην ρξφλν) θαη 
πεξηνξίδνληαη κφλν ζηελ Άλνημε. Αλάινγα κε ηε ζεξκνθξαζία δηαθξίλνληαη ζε 
ςπρξέο θαη ζεξκέο. Οη πξψηεο απαληψληαη ζηε Β. Αζία, Β. Δπξψπε θαη Β. Ακεξηθή 
θαη νη δεχηεξεο ζηελ Αθξηθή, Απζηξαιία θαη Ν. Ακεξηθή.  

 

 Οη έξεκνη, θζάλνπλ κέρξη ην επίπεδν ησλ δχν ηξνπηθψλ. Υαξαθηεξίδνληαη 
απφ πνιχ ιίγεο βξνρέο (ιηγφηεξν απφ 200 mm ην ρξφλν) θαη αθαλφληζηα 
θαηαλεκεκέλεο κέζα ζην ρξφλν. Οη ζεξκνθξαζίεο είλαη πςειέο (45

0
-55

0
C) κε 

κεγάιε εκεξήζηα δηαθχκαλζε. Ζ θπηηθή θάιπςε ησλ εξήκσλ είλαη αζπλερήο θαη 
ηφζν ε ρισξίδα φζν θαη ε παλίδα πεξηιακβάλνπλ ιίγα είδε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο 
εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο εξήκνπ, θπξίσο ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ζηελ έιιεηςε 
λεξνχ.  

 

 Σα βηννζπζηήκαηα Μεζνγεηαθνύ ηχπνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο δεζηέο εχθξαηεο 
πεξηνρέο πνπ εθηείλνληαη κεηαμχ 32

0
 θαη 40

0 
Βφξεηνπ θαη Νφηηνπ γεσγξαθηθνχ 

πιάηνπο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα ζεξηλή μεξή πεξίνδν θαη ήπην, πγξφ ρεηκψλα. 

Οη θπηηθέο δηαπιάζεηο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα Μεζνγεηαθά ζπζηήκαηα είλαη ε καθία 

βιάζηεζε θαη ηα θξχγαλα.  
 

 Σα θπιινβόια εύθξαηα δάζε ραξαθηεξίδνπλ ηηο πεξηνρέο κέζνπ 
γεσγξαθηθνχ πιάηνπο ζην Βφξεην εκηζθαίξην. ην Νφηην εκηζθαίξην απνπζηάδνπλ 
εμ αηηίαο ηεο ζπαληφηεηαο ηεο εκθάληζεο  ηεο μεξάο ζην επίπεδν ησλ 45

0
 Νφηηνπ 

γεσγξαθηθνχ πιάηνπο. Ζ εηήζηα βξνρφπησζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 760-1500 mm ην 
ρξφλν. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θπιινβφινπ δάζνπο είλαη νη έληνλεο επνρηαθέο 
αιιαγέο. Οη θπηηθέο θνηλσλίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ παξνπζία ηεο βειαληδηάο, 
ηεο νμηάο θαη ηεο θαζηαληάο θαη ε παλίδα παξνπζηάδεη αξθεηά κεγάιε πνηθηιφηεηα.  

 
 Σα ιηβάδηα πνπ θαιχπηνπλ ηεξάζηηεο επηθάλεηεο, ζπλαληψληαη εθεί φπνπ νη 

βξνρέο δελ είλαη αξθεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εχθξαησλ δαζψλ. Κπκαίλνληαη 
κεηαμχ 300-500 mm ην ρξφλν θαη ε θπηηθή θάιπςε ραξαθηεξίδεηαη απφ πνψδε 
θπηά.  

 
 Ζ Σάηγθα ή δάζνο θσλνθόξσλ, απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

βηνζπζηήκαηα. Δθηείλεηαη ρσξίο αζπλέρεηεο ζην ζχλνιν ησλ ππναξθηηθψλ δσλψλ 
ηεο Ακεξηθήο θαη ηεο Δπξαζίαο. Απνηειεί ζπλέρεηα ησλ θπιινβφισλ εχθξαησλ 
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δαζψλ πξνο Βνξξά. Ζ εηήζηα βξνρφπησζε θπκαίλεηαη κεηαμχ 375-700 mm ην 
ρξφλν, ελψ ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα είλαη lO

0
C. Ζ βιάζηεζε 

απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ θσλνθφξα δέληξα θαη ε παλίδα είλαη ζρεηηθά θησρή 
ζε είδε.  

 
 
 Ζ ηνύλδξα, ζπλαληάηαη πέξα απφ ην θπζηθφ φξην ησλ δέληξσλ πξνο ηνπο 

πφινπο. Ζ κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ ζεξκφηεξνπ κήλα είλαη κηθξφηεξε απφ lO
0
C. Σα 

εδάθε είλαη ζρεδφλ ζπλέρεηα παγσκέλα θαη ε βιάζηεζε θπξηαξρείηαη απφ ιεηρήλεο 
θαη βξχα. Ζ παλίδα πεξηιακβάλεη πνιχ ιίγα είδε, πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαίηεξα 
αληίμνεο ζπλζήθεο ηεο ηνχλδξαο.  

 
ε πςφκεηξν 6.OOO m ηνπνζεηείηαη ην αλψηαην φξην ησλ ρισξνθπιινχρσλ θπηψλ, 

πνπ νξηνζεηνχλ θαη ηε βηφζθαηξα. Οη πεξηνρέο κε πςφκεηξν κεγαιχηεξν ησλ 6.000 m 
αλήθνπλ ζηελ αηνιηθή δψλε θαη απνηεινχλ παξα-βηνζθαηξηθέο πεξηνρέο. Παξαηεξνχληαη 
κφλν κεξηά κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά. Σν αλψηαην πςφκεηξν ζην νπνίν κπνξεί λα 
θαηνηθήζεη ν άλζξσπνο, ηνπνζεηείηαη ζηε δψλε ηνπ αιπηθνχ ιηβαδηνχ (ηνχλδξα ησλ 
βνπλψλ), πεξίπνπ ζηα 5.200 m (Άλδεηο). Σν αλψηαην φξην ησλ δαζψλ παξαηεξείηαη ζηα 
4.500 m, αλ θαη ζπάληα μεπεξλά ηα 4.000 m, ελψ γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο δελ κπνξνχλ λα 
επδνθηκήζνπλ ζε πςφκεηξα κεγαιχηεξα ησλ 4.500 m.  

 

β) Τδάηηλα  
 

Έλα πδάηηλν νηθνζχζηεκα παξφιν πνπ δηαθέξεη νπζηαζηηθά ζηε δνκή απφ έλα 
ρεξζαίν, δηαζέηεη ιεηηνπξγηθά ηα ίδηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά κε εθείλα ησλ ρεξζαίσλ 
νηθνζπζηεκάησλ. 

Σα λεξά ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο δελ εκθαλίδνληαη νκνηφκνξθα. Παξνπζηάδνληαη κε 
πνηθίιεο κνξθέο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ έθηαζε θαη ηηο θπζηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Οη 
σθεαλνί π.ρ. είλαη νηθνζπζηήκαηα κεγάιεο θιίκαθαο ελψ ηα πνηάκηα θαη νη ιίκλεο κηθξήο. 
Αθφκε θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ίδηαο θιίκαθαο ππάξρνπλ ηφζεο δηαθνξέο, πνπ ε 
ηαμηλφκεζή ηνπο ζε νκάδεο θαη θαηεγνξίεο είλαη αλαγθαία. 

Έηζη γηα ηνπο σθεαλνχο, ππνζπζηήκαηα απνηεινχλ νη αθηέο, ν ππζκέλαο, ε 
επηθάλεηα ηνπ λεξνχ θ.ιπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε πνηάκηα (πεγέο, εθβνιέο, δέιηα) ή ζηηο 
ιίκλεο (κεγάιεο, κηθξέο, γιπθνχ ή αικπξνχ λεξνχ, βαιηψδεηο θ.ιπ.  

 
Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ δηαθνξνπνηνχλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηα επί κέξνπο 

πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα είλαη:  
 ε πνζφηεηα θαη ξνή ησλ πδάησλ  
 ε πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ, θαη  
 ην βάζνο πνπ επεξεάδεη ηε δηείζδπζε ηνπ θσηφο θαη ηηο δπλαηφηεηεο γηα θσηνζχλζεζε 

θαη παξαγσγή νξγαληθήο χιεο.  
Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ θαζνξίδεη ην είδνο ηνπ πδάηηλνπ νηθνζπζηήκαηνο (έινο, ιίκλε, 

ζάιαζζα θαη ην κέγεζνο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ νξγαληζκψλ πνπ κπνξεί λα δηαζξέςεη.  
Ζ ξνή ησλ πδάησλ θαζνξίδεη θαη ην είδνο ηεο βιάζηεζεο. ηα πνηάκηα ζπαλίδνπλ ηα 

επηπιένληα θπηά θαη ε βιάζηεζε πεξηνξίδεηαη είηε ζηηο φρζεο είηε ζηνλ ππζκέλα, εάλ ην 
βάζνο ηνπ πνηακνχ είλαη κηθξφ. Έηζη ηα πνηάκηα δηαθέξνπλ πνιχ απφ ηηο ιίκλεο θαη ηηο 
ζάιαζζεο ζε πξσηνγελή παξαγσγηθφηεηα (βηνκάδα θπηηθήο πξνέιεπζεο).  

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπο απνζέκαηνο νθείιεηαη ζε πιηθά πνπ 
δέρνληαη απφ ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα (απφπιπζε, κεηαθνξά).  
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Αληίζεηα νη ζάιαζζεο, θαη ιηγφηεξν νη ιίκλεο, εμαζθαιίδνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα λα ζπληεξεζνχλ νη πδξφβηνη νξγαληζκνί ηνπο απφ ηνπο απηφηξνθνπο 
νξγαληζκνχο. Σα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ λεξνχ, φπνπ είλαη δπλαηή ε θσηνζχλζεζε, 
πξνκεζεχνπλ ηξνθή ζηα κέιε ησλ ηξνθηθψλ επηπέδσλ κεγαιχηεξεο ηάμεο πνπ δνπλ 
βαζχηεξα. 

Ζ ηθαλφηεηα θάζε πδξφβηνπ νξγαληζκνχ λα δηαηεξεί ηε ρεκηθή ηζνξξνπία ηνπ 
ζψκαηφο ηνπ, είλαη αλαγθαία γηα ηελ επηβίσζή ηνπ. Έηζη, επεηδή ε ζπγθέληξσζε αιάησλ 
ζηα δηάθνξα πδάηηλα πεξηβάιινληα είλαη δηαθνξεηηθή, νη πδξφβηνη νξγαληζκνί 
θαηαηάζζνληαη ζε δχν νκάδεο, αλάινγα κε ηελ ηθαλφηεηα επηβίσζεο ζε αικπξφ θαη γιπθφ 
λεξφ. ηελ πξψηε θαηεγνξία αλήθνπλ νη νξγαληζκνί ζαιαζζψλ, σθεαλψλ θαη ιίγσλ 
αικπξψλ ιηκλψλ θαη ζηε δεχηεξε εθείλνη ησλ ιηκλψλ, ειψλ θαη πνηακψλ. 

Ζ ζάιαζζα έρεη κία κεγάιε ζπγθέληξσζε αιάησλ σο απνηέιεζκα ηεο απφπιπζεο 
ησλ αιάησλ ηεο μεξάο θαη ηεο κεηαθνξάο ηνπο ζ’ απηήλ. Σα επίπεδα αικπξφηεηαο είλαη 
δηαθνξεηηθά ζηηο δηάθνξεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο θαη εμαξηψληαη απφ πνιινχο παξάγνληεο 
φπσο ζεξκνθξαζία, εμάηκηζε, ξεχκαηα, είζνδνο γιπθνχ λεξνχ θ.ιπ. Ζ κέζε αικπξφηεηα 
ησλ ζαιάζζησλ πδάησλ είλαη 3,5%. ηα πνηάκηα ε ππθλφηεηα αιάησλ δελ ππεξβαίλνπλ ην 
1% ζηα πεξηζζφηεξα κάιηζηα δελ ππεξβαίλεη ην 1/10%. 

ηηο ιίκλεο ε ζπγθέληξσζε αιάησλ είλαη επίζεο ρακειή θαη γη’ απηφ νη πεξηζζφηεξεο 
ιίκλεο είλαη κε παξαγσγηθέο δει. νιηγνηξνθηθέο (κε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ θπηηθψλ 
πιεζπζκψλ). Δπεηδή φκσο νη ιίκλεο απνηεινχλ θιεηζηά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα 
κεηαηξαπνχλ ζε επηξνθηθέο φηαλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν (ζπλήζσο ιφγσ εκπινπηηζκνχ ζε 
άιαηα απφ θαηάινηπα ιηπαζκάησλ) αιιάδεη ε ρεκηθή ζχζηαζε ησλ πδάησλ ηνπο. 

Γίλεηαη θαλεξφ επνκέλσο φηη ε ζπγθέληξσζε ησλ αιάησλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ 
παξάγνληα γηα ην είδνο ησλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ ζε πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα. 

Ζ πνζφηεηα ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ  παίδεη επίζεο ξφιν ζηελ χπαξμε ή 
κε νξγαληζκψλ ζε έλαλ πδάηηλν ρψξν θαζψο θαη ζην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
νξγαληζκψλ. 

Σα λεξά πνπ θηλνχληαη (πνηάκηα) απνθηνχλ ιφγσ αλάκημεο κε ηνλ αηκνζθαηξηθφ 
αέξα πεξηζζφηεξν νμπγφλν απφ φηη ηα ζηάζηκα. 

ηηο ζαιάζζηεο ιεθάλεο ε πνζφηεηα νμπγφλνπ βαίλεη κεηνχκελε κε ηελ αχμεζε ηνπ 
βάζνπο. ’ απηφ ζπκβάιινπλ θαη νη αξλεηηθέο ζπλζήθεο παξαγσγήο νμπγφλνπ κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνζχλζεζεο κεηά απφ θάπνην βάζνο (100 κ.). Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα 
ηνλ νπνίν νη κελ ιηκλαίνη θαη πνηάκηνη νξγαληζκνί δνπλ ζε φιν ην πιάηνο θαη βάζνο ηνπ 
πγξνχ ζηνηρείνπ ελψ ν αξηζκφο ησλ ζαιάζζησλ κεηψλεηαη κε ην βάζνο. 

Πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ χπαξμε δσήο ζην λεξφ απνηειεί ε δηαζέζηκε 
πνζφηεηα θσηφο. Γηα ηα πδξφβηα θπηά ην θσο είλαη αλαγθαίν γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 
θσηνζχλζεζεο. Δπεηδή φκσο κέζσ ηεο θπηνθάγνπ ηξνθηθήο αιπζίδαο θαη φινη νη 
ζαξθνθάγνη νξγαληζκνί εμαξηψληαη έκκεζα απφ ηα θπηά, φιε ε χπαξμε δσήο ζην πδάηηλν 
πεξηβάιινλ ζρεηίδεηαη κε ην θσο. 

Ζ πνζφηεηα θσηφο πνπ δηεηζδχεη ζην λεξφ κεηψλεηαη ζεκαληηθά κε ην βάζνο, αιιά 
θαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ αησξνχκελσλ ζην λεξφ ζηέξεσλ πιηθψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ηα 
θπηά – παξαγσγνί πεξηνξίδνληαη ζπλήζσο κεηαμχ επηθάλεηαο θαη βάζνπο 100 κ. 
(επθσηηθή δψλε). 

ηε δψλε απηή αλαπηχζζεηαη ηφζν ην θπηνπιαγθηφ θαη δσνπιαγθηφ φζν θαη ηα 
κεγάια θχθηα. Οη δστθνί νξγαληζκνί δελ πεξηνξίδνληαη ζ’ απηήλ ηελ δψλε. Δπηδνχλ αθφκε 

θαη ζε βάζε 10.000 κ. ράξε ζηε "βξνρή ελέξγεηαο" (λεθξνί νξγαληζκνί) πνπ θαηαιήγεη 
εθεί απφ κηθξφηεξα βάζε (ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ ε ηξνθηθή αιπζίδα θηλείηαη θαζνδηθά). 

Σν ζχλνιν ησλ παξαπάλσ βαζηθψλ παξαγφλησλ κε ηηο πνζνηηθέο απμνκνηψζεηο 
ηνπο απνηειεί θαη ηε βαζηθή αηηία γηα ηηο πνηθίιεο κνξθέο δσήο πνπ ζπλαληψληαη ζηα 
δηάθνξα είδε νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πδάηηλνπ πεξηβάιινληνο 
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6. ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ 

 

(ν άλζξσπνο σο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο) 
 
Ο άλζξσπνο, ηξνπνπνηψληαο ην πεξηβάιινλ ηνπ, δηακφξθσζε έλα ρψξν πνπ θχξηα 

θάιπςε ηηο πιηθέο, νηθηζηηθέο, αηζζεηηθέο θαη εθθξαζηηθέο ηνπ αλάγθεο. Οη ζρέζεηο αλάκεζα 
ζε απηφλ, ζηε Φχζε θαη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ αξρηθά ππήξμαλ ηζφξξνπεο θαη 
αξκνληθέο. Ζ αλάπηπμε φκσο ησλ πφιεσλ θαη ε πιεζπζκηαθή ηνπο πίεζε δεκηνχξγεζαλ 
θάπνηα νμχηαηα πξνβιήκαηα πνπ κείσζαλ ζεκαληηθά θαη ηελ πεξηβαιινληηθή αλνρή ηνπο 
θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπο. Σα πξνβιήκαηα απηά ζρεηίδνληαη κε ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο εθβηνκεράληζεο, ηεο θεξδνζθνπίαο πάλσ ζηε γε θαη 
ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή ζρεδίαζε. Γη’ απηφ είλαη αλαγθαία ε θαηαλφεζε θαη 
ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ γηαηί φρη κφλν πξνζδηνξίδνπλ θαη επεμεγνχλ 
ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε, αιιά θαη νδεγνχλ ζηα κελχκαηα ηνπ νηθνινγηθνχ 
πξνβιεκαηηζκνχ. Παξάιιεια ζπληζηνχλ ηα πξνο απνθπγήλ πξφηππα θαη ζπκπηψκαηα 
θαηαλαισηηθνχ ηξφπνπ δσήο, ν νπνίνο ελνρνπνηείηαη απφ πνιινχο γηα ηνλ 
απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ θαη αμηψλ θαη ηελ επαθφινπζε δηαηάξαμε 
ησλ θπζηθψλ θαη αλζξσπνγελψλ ζπζηεκάησλ. 
 
 
 

6.1.  Ζ αλζξψπηλε παξέκβαζε ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα 
 
Γλσξίζακε φηη ηα νηθνζπζηήκαηα είλαη δπλακηθά, πνιχπινθα πιέγκαηα 

αιιεινεπηδξάζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ πνπ ππφθεηληαη ζε ζπλερείο κεηαβνιέο θαη 
εμειίμεηο. Γη’ απηφ θαη ε γλψζε ηεο δνκήο, νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ δηαθφξσλ 
νηθνζπζηεκάησλ, πνπ ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη θαζνξηζηηθή ζηε 
κεζνδνινγία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Έηζη, ηειηθά ζεσξείηαη ρξήζηκε ε 
ηαμηλφκεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, αλάινγα κε ηελ νηθνινγηθή ηνπο επζηάζεηα, ηελ 
ηθαλφηεηα απηνξξχζκηζεο, ηελ ελεξγεηαθή θαη ηξνθηθή ηνπο εμάξηεζε θαη ην βαζκφ θαη 
κέγεζνο ησλ αλζξψπηλσλ επεκβάζεσλ. 

 

α. Φπζηθά ζηαζεξά νηθνζπζηήκαηα: Δίλαη απηά πνπ εμειίρζεθαλ ρσξίο ηελ 
επίδξαζε αλζξψπηλσλ επεκβάζεσλ. Υαξαθηεξίδνληαη απφ: 
 πςειφ βαζκφ νξγάλσζεο, πνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ εηδψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δνκή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, 
 κεγάιε πνηθηιία θπηηθψλ θαη δσηθψλ εηδψλ, πνπ ιφγσ ησλ δεκηνπξγεκέλσλ 

ηξνθηθψλ αιπζίδσλ νδεγνχλ ζε πςειφ βαζκφ απηνξξχζκηζεο θαη νηθνινγηθήο 
επζηάζεηαο, 

 πςειή παξαγσγή ζπλνιηθήο βηνκάδαο, πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηηο αλάγθεο ησλ 
κειψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο  

 ηξνθηθή θαη ελεξγεηαθή απηάξθεηα. 
 

β. Φπζηθά ζηαζεξά νηθνζπζηήκαηα επεξεαζκέλα απφ αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο: ε απηά ππάγνληαη δάζε, νξηζκέλνη ζακλψλεο, ιηβάδηα θαη 
δεληξνθαιιηέξγεηεο. Αλ ε δηαρείξηζε ησλ δαζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο 
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νηθνινγηθνχο λφκνπο, ηφηε ζε απηά δηαηεξνχληαη φιεο νη ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ε 
νηθνινγηθή επζηάζεηα είλαη πςειή. Σα νηθνζπζηήκαηα απηά παξακέλνπλ ελεξγεηαθψο 
θιεηζηά, γηαηί ηα πςειά απνζέκαηα ζξεπηηθψλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο έρνπλ 
θπθιηθή ξνή. 

γ. Φπζηθά αζηαζή νηθνζπζηήκαηα ππνβαζκηζκέλα απφ ηνλ άλζξσπν, 
(ζακλψλεο - θξπγαλφηνπνη - βνζθφηνπνη - δάζε κεξηθήο θάιπςεο): Απηά εκθαλίδνπλ 
δηαηαξαρέο ηεο νηθνινγηθήο ηνπο ηζνξξνπίαο, πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη ζνβαξέο 
θαη νδεγνχλ ζε βαζκηαία θαηάξξεπζε (δηαβξψζεηο - εθρεξζψζεηο - βφζθεζε - ππξθαγηέο - 
πινηνκία). Οη δηαηαξάμεηο απηέο παξεκπνδίδνπλ ηελ αλαλέσζε ησλ βηνθνηλσληψλ, 
θινλίδνπλ ην ηζνδχγην ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, κεηψλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο 
ηθαλφηεηα θαη ηειηθά ππνβαζκίδνπλ νινθιεξσηηθά ηα νηθνζπζηήκαηα. 

 

δ. Αζηαζή ηερλεηά νηθνζπζηήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ γεσξγηθψλ 

κνλνθαιιηεξγεηψλ. Με ηα απιά απηά νηθνζπζηήκαηα ν άλζξσπνο επηιέγεη θαη θαιιηεξγεί 
έλα νξηζκέλν είδνο, ζην  νπνίν θαη ζπγθεληξψλεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
βηφηνπνπ, πξνζπαζψληαο λα απνθιείζεη φια ηα άιια κέιε ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ Σα 
νηθνζπζηήκαηα απηά είλαη αζηαζή, αθνχ ε επζηάζεηά ηνπο είλαη αλάινγε κε ηνλ αξηζκφ 
ησλ θπηηθψλ θαη ησλ δσηθψλ εηδψλ. Δμάιινπ δελ ππάξρεη αλαθχθισζε ησλ ζξεπηηθψλ 
νπζηψλ θαη ηα ηξνθηθά απνζέκαηα εμαληινχληαη γξήγνξα. Γη’ απηφ ζηα “εηεξφηξνθα” απηά 
νηθνζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλεηέο νπζίεο (π.ρ. ιηπάζκαηα - παξαζηηνθηφλα), 
ψζηε λα δηαηεξεζεί ν πςειφο βαζκφο ηεο παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Χζηφζν ηα ρεκηθά απηά 
κέζα επεξεάδνπλ ην εδαθηθφ ζχζηεκα, θαηαζηξέθνληαο ηελ πνιχηηκε κηθξν-ρισξίδα θαη 
κηθξνπαλίδα ηνπ εδάθνπο, ξππαίλνπλ ηα ππφγεηα λεξά θαη επεξεάδνπλ ηε ζηαζεξφηεηα 
ησλ άιισλ γεηηνληθψλ νηθνζπζηεκάησλ. Σα νηθνζπζηήκαηα ινηπφλ απηά ραξαθηεξίδνληαη 
φρη κφλν απφ αζηάζεηα, αιιά θαη απφ ελεξγεηαθή εμάξηεζε. Απνηέιεζκα είλαη ε γεσξγηθή 
παξαγσγή ησλ νηθνλνκηθά αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ λα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε βηνκεραληθή 
παξαγσγή, ε νπνία ηειηθά εμαξηάηαη απφ ηνλ εθνδηαζκφ ηεο ζε ελέξγεηα θαη. πξψηεο 
χιεο. 

 

ε. Αζζελή νηθνζπζηήκαηα ησλ νηθηζηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πεξηνρψλ. Δίλαη 
“εηεξφηξνθα” αλνηθηά νηθνζπζηήκαηα πνπ ε αλζξψπηλε παξέκβαζε ηα νδεγεί ζε πιήξε 
απνδηνξγάλσζε θαη θαηάξξεπζε. Σα αλζξσπνγελή απηά νηθνζπζηήκαηα είλαη ηειείσο 
μεθνκκέλα απφ ηε Φχζε θαη ηνπο λφκνπο ηεο. H κεηαθνξά ελέξγεηαο θαη χιεο δελ είλαη 
θπθιηθή κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη ελεξγεηαθψο απηάξθε θαη ε νηθνινγηθή ηνπο 
ηζνξξνπία λα είλαη θξίζηκε (ξχπαλζε αέξα - λεξψλ - εδάθνπο). Σειηθά, ην πεξηβάιινλ 
πνπ δηακνξθψλεηαη ζε απηά δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά έλα πιέγκα 
αιιεινζπζρεηηδφκελσλ νηθνζπζηεκάησλ κε δηαθνξεηηθή επζηάζεηα. 

 

 

6.1.1 Ζ επίδξαζε ζηε κείσζε-εμαθάληζε εηδψλ παλίδαο θαη ρισξίδαο 

 
Ζ εμαθάληζε ελφο είδνπο απνηειεί κέξνο ηεο εμέιημεο ηεο δσήο πάλσ ζηε Γε. Γηα 

πνιιά εθαηνκκχξηα ρξφληα ε δηαδηθαζία ηεο εμέιημεο πξνρσξνχζε ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε 
ηνπ αλζξψπνπ ή κε πνιχ κηθξή παξέκβαζε εθ κέξνπο ηνπ. 

ηε ζεκεξηλή επνρή φκσο ε θαηάζηαζε είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Ζ εμαθάληζε 
εηδψλ, ηφζν απφ ην δσηθφ, φζν θαη απφ ην θπηηθφ βαζίιεην, έρεη ιάβεη παγθφζκηεο 
δηαζηάζεηο θαη εμειίζζεηαη κε πξσηνθαλείο ξπζκνχο. 

 
Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξνχληαη ππεχζπλνη γηα ηελ εμαθάληζε εηδψλ ηεο παλίδαο θαη 

ρισξίδαο είλαη: 



 

 

 66 

 Ζ δηαηαξαρή θαη ππνβάζκηζε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ (θπξίσο ησλ δαζψλ θαη 
ησλ πδάηηλσλ). 

 Ζ εμαθάληζε (απνζηξάγγηζε – απνμήξαλζε) πγξνβηφηνπσλ. 
 Σν ππεξβνιηθφ θπλήγη ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο, θαη ε επηιεθηηθή ζπιινγή 

νξηζκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ. 
 Σν ςάξεκα κε απαγνξεπκέλα κέζα (δπλακίηεο). 
 Ζ θαηάρξεζε θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ 
 

6.2   Ο άλζξσπνο θαη ν δνκεκέλνο ρψξνο  

 

6.2.1 Μνξθέο θαη είδε ηνπ πεξηβάιινληνο  

 
Ο άλζξσπνο σο δσληαλφο νξγαληζκφο βξίζθεηαη θαη  απηφο ζε άκεζε ιεηηνπξγηθή 

εμάξηεζε απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ. Γελ πξνζαξκφδεηαη φκσο απιψο ζε απηφ ην 
πεξηβάιινλ, αιιά θαη ην ηξνπνπνηεί. Μαζαίλεη λα ην αληηιακβάλεηαη θαιχηεξα θαη λα 
εθκεηαιιεχεηαη απνηειεζκαηηθφηεξα ηηο επθαηξίεο πνπ ηνπ πξνζθέξεη. Καηνξζψλεη αθφκε 
κε ηελ εξγαζία ηνπ λα παξάγεη απφ απηφ ηα αγαζά πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη, θαζψο θαη ηα 
κέζα πνπ δηεπθνιχλνπλ ή επαπμάλνπλ απηή ηελ  παξαγσγή. Σέινο, θαηαζθεπάδεη κέζα 
ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηφπνπο θαη ρψξνπο πεξηζζφηεξν πξνζαξκνζκέλνπο ζηηο αλάγθεο 
ηεο δσήο θαη ηεο δξάζεο ηνπ. Σν πεξηβάιινλ ηνπ ηφηε  παχεη λα είλαη εληειψο θπζηθφ θαη 

κεηακνξθψλεηαη ζ’ έλα  πεξηβάιινλ ηερλεηφ, αλζξσπνγελέο. Καηά ηελ παξαγσγηθή  ηνπ 
φκσο δξαζηεξηφηεηα ν άλζξσπνο δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ηε θχζε. πλεξγάδεηαη θαη 
ζπλαιιάζζεηαη επίζεο κε άιινπο αλζξψπνπο, αλαπηχζζνληαο καδί ηνπο ζρέζεηο πνπ 
νδεγνχλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ησλ ζεζκψλ ηεο. Έηζη, 

δηακνξθψλεηαη θη έλα άιινπ ηχπνπ πεξηβάιινλ  γχξσ απφ ηνλ άλζξσπν, ην θνηλσληθφ 
πεξηβάιινλ.  

Βέβαηα θαη νξηζκέλα άιια δψα - ηα κπξκήγθηα, νη κέιηζζεο, νη θάζηνξεο - 
θαηαζθεπάδνπλ θσιηέο θαη ζπγθξνηνχλ θνηλσλίεο, αιιά ζηελ νξγαλσηηθή ηνπο απηή 
δξαζηεξηφηεηα αθνινπζνχλ ηξφπνπο ζπλπθαζκέλνπο κε ην έλζηηθην θαη ζηαζεξνχο ιίγν 
πνιχ γηα θάζε είδνο. Αληίζεηα, ν άλζξσπνο νξγαλψλεη ην πεξηβάιινλ ηνπ βαζηδφκελνο 
θπξίσο ζε επίθηεηεο δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ αλψηεξε λνεκνζχλε 
ηνπ θαη ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο χπαξμήο ηνπ. Γξψληαο ζπλεηδεηά, ζέηεη ζηφρνπο θαη 
δηακνξθψλεη ηνλ θφζκν γχξσ ηνπ έηζη, ψζηε λα ππεξεηεί ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ 
ζηφρσλ. Παξάιιεια, πξνζπα0εί λα θαηαλνήζεη θαη λα εξκελεχζεη ηνλ  θφζκν ηνπ, λα ηνλ 
πξνηθίζεη κε λνήκαηα. Καη φ,ηη πεηπραίλεη σο άηνκν ή σο κέινο κηαο νκάδαο ην κεηαδίδεη 
θαηά θαλφλα ζηελ επξχηεξε θνηλφηεηα θαη ην παξαδίδεη ζηελ επφκελε γεληά. Έηζη, ε 
εκπεηξία θαη νη γλψζεηο πνπ απνθηά, ηα ηερλήκαηα πνπ επηλνεί θαη θαηαζθεπάδεη, νη 
ζρέζεηο πνπ δεκηνπξγεί κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ θαη νη ηδέεο πνπ αλαπηχζζεη 
κεηαηξέπνληαη ζε ζηνηρεία, πιηθά θαη ηδεαηά, ελφο πεξηβάιινληνο πνπ ζα κπνξνχζε λα 

απνθιεζεί πνιηηηζκηθφ. Καη ην πεξηβάιινλ απηφ δελ είλαη νχηε ζηαζεξφ, νχηε εληαίν. 
Γηαθνξνπνηείηαη απφ ηφπν ζε ηφπν θη απφ επνρή ζε επνρή, φρη κφλν αλάινγα κε ηηο 
πνηθίιεο ζπλζήθεο ηνπ δνζκέλνπ θάζε θνξά θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη αλάινγα 
κε ην πφζν θαη πψο κηα ζπγθεθξηκέλε αλζξψπηλε θνηλφηεηα έρεη ήδε θαηνξζψζεη λα  
θπξηαξρήζεη πάλσ ζ’ απηφ θαη λα θηηάμεη έλα δηθφ ηεο θφζκν, πιηθφ θαη πλεπκαηηθφ.  

Μηα απφ ηηο θπξηφηεξεο εθθάλζεηο ηνπ αλζξσπνγελνχο θαη γεληθφηεξα ηνπ 

πνιηηηζκηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη ε “νίθεζε”, ε θαηάιεςε δειαδή θαη ε νξγάλσζε ηνπ 
θπζηθνχ ρψξνπ απφ ηνλ άλζξσπν, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθηήζεη έλαλ ηφπν  
δηαβίσζεο, πξνζηαηεπκέλν απφ ηα ερζξηθά ζηνηρεία ηεο  θχζεο θαη πξνζαξκνζκέλν ζηα 

δηθά ηνπ κέηξα. Ο άλζξσπνο νηθηζηήο, κεηαζρεκαηίδνληαο θαη δηαξζξψλνληαο ηα πιηθά 
ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη δπλαηφηεηέο ηνπ, 
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δεκηνπξγεί έλα ρψξν δνκεκέλν πνπ εληάζζεηαη ζην θπζηθφ ρψξν, αιιά θαη δηαθξίλεηαη 
ζαθψο απ’ απηφλ. πγθεθξηκέλα, ν δνκεκέλνο ρψξνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ χπαξμε 
ζηνηρείσλ - θηηζκάησλ, δξφκσλ θηι - πνπ μερσξίδνπλ σο αλζξψπηλα ηερλήκαηα, ζθφπηκα 
θαηαζθεπαζκέλα, θαη καξηπξνχλ πσο ν ρψξνο απηφο νηθείηαη ή νηθήζεθε απφ 
αλζξψπνπο.  

Σα θχξηα ζηνηρεία ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηα θηίζκαηα πνπ 
ζπληζηνχλ πξνζηαηεπηηθά θειχθε, δεκηνπξγνχλ κέζα ζηηο κεηαβαιιφκελεο θαη ζπρλά 
δπζκελείο γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έλα 
ζηαζεξφηεξν θαη αζθαιέζηεξν γη’ απηφλ κηθξν-πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άπνςε απηή 

κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί πνπ επηηξέπνπλ ζηνλ άλζξσπν 
λα ειέγρεη θαη λα ξπζκίδεη θαιχηεξα ηηο κεηαβνιηθέο αληαιιαγέο ηνπ κε ηε θχζε. Ζ 
ιεηηνπξγία σζηφζν ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ θάζε άιιν παξά εμαληιείηαη ζην βηνινγηθφ απηφ 
επίπεδν. Ζ φιε δηάξζξσζή ηνπ ζθνπφ έρεη επίζεο λα δηεπθνιχλεη ηηο αηνκηθέο θαη 
ζπιινγηθέο ιεηηνπξγίεο θαη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηνλ νηθνχλ. Γη’ απηφ θαη ε 
δηάξζξσζε ηνχηε αληαλαθιά σο έλα βαζκφ ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηελ θνηλσληθή νξγάλσζε 
ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο πνπ ηνλ έρεη δηακνξθψζεη. Σέινο, ν άλζξσπνο πξνηθίδεη θαηά 
θαλφλα ηηο αηζζεηέο κνξθέο ησλ πιηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δνκεκέλνπ ρψξνπ θαη κ’ έλα 
ζπκβνιηθφ λφεκα πνπ απερεί ηηο θπξίαξρεο αληηιήςεηο ηεο θνηλφηεηαο γηα ηελ αλζξψπηλε 
δσή. ια ηνχηα εμεγνχλ γηα πνηνπο ιφγνπο ηα θαηάινηπα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 
πνπ δεκηνχξγεζε έλαο λεθξφο πηα πνιηηηζκφο, απνηεινχλ πνιχηηκα ηεθκήξηα γηα ηελ 
ηζηνξηθή αλαζχζηαζή ηνπ.  

Γηακνξθψλνληαο έλα δηθφ ηνπ πιηθφ πεξηβάιινλ, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θαη ηηο 
αληηιήςεηο ηνπ, ν άλζξσπνο δε κέλεη σζηφζν αλεπεξέαζηνο απφ απηφ. Οη απφςεηο πνπ 
έρνπλ δηαηππσζεί ζρεηηθά κε απηή ηελ επηξξνή δηαθέξνπλ. Οξηζκέλνη έρνπλ ππνζηεξίμεη 

πσο ην αλζξσπνγελέο πιηθφ πεξηβάιινλ θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αηνκηθή θαη 
ζπιινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ πνπ ην νηθνχλ. Άιινη πηζηεχνπλ πσο ε επηξξνή 
απηή είλαη ειάρηζηε, δεδνκέλνπ φηη ε αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά θαζνξίδεηαη θπξίσο απφ ην 
θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Ζ επηθξαηέζηεξε φκσο άπνςε θαίλεηαη λα είλαη φηη ην δνκεκέλν 
πεξηβάιινλ κπνξεί σο έλα βαζκφ λα  επλνήζεη ή λα αλαζηείιεη ηελ αλάπηπμε νξηζκέλσλ 
δξαζηεξηνηήησλ θαη ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο θη φηη, επνκέλσο, ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην 
αλζξσπνγελέο πιηθφ πεξηβάιινλ παξακέλεη νπζηαζηηθά ακθίδξνκε. ήκεξα, κάιηζηα, 
εθηφο απφ ηελ αλζξσπν-νηθνινγία ζηελ νπνία έρνπκε ήδε αλαθεξζεί, έρνπλ αλαπηπρζεί 
θαη άιιεο εηδηθέο επηζηήκεο, φπσο ε πνιηηηζκηθή γεσγξαθία, ε θνηλσληνινγία ηνπ ρψξνπ 
θαη ε πεξηβαιινληηθή ςπρνινγία, νη νπνίεο δηεξεπλνχλ ηνπο κεραληζκνχο πνπ 
δηαζπλδένπλ ηνλ άλζξσπν θαη ην πιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ θαηά ηελ  ακθίδξνκε απηή ζρέζε.  

 

 

6.2.2 Απφ ηα ζπήιαηα ζηνπο αζηηθνχο νηθηζκνχο  
 

Σν θαηλφκελν ηεο νίθεζεο είλαη πνιχ λεφηεξν απφ ηελ  εκθάληζε ηνπ αλζξψπηλνπ 
είδνπο. Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα ν άλζξσπνο έδεζε ζηνλ πιαλήηε καο ρσξίο λα 
δεκηνπξγήζεη νηθηζκνχο, γηαηί ε αλαδήηεζε ηξνθήο ηνλ ππνρξέσλε λα κεηαθηλείηαη 
ζπλερψο θαη λα δεη κηα δσή λνκαδηθή. Σα ζπήιαηα, νη θνπθάιεο κεγάισλ δέληξσλ θαη, 
αξγφηεξα, θάπνηεο πξφρεηξεο ζθελέο ηνπ ρξεζίκεπαλ σο θαηαθχγηα. Οη πξψηνη 
ζηνηρεηψδεηο νηθηζκνί θαίλεηαη πσο εκθαλίζηεθαλ κφιηο πξηλ 10.000 ρξφληα, φηαλ ν 
άλζξσπνο έκαζε λα θαιιηεξγεί ηε γε θαη ρξεηάζηεθε λα εγθαηαζηαζεί κφληκα ζ’ έλαλ 
ηφπν. Καη γχξσ ζην 5.000 π.Υ., φηαλ ε γεσξγηθή απηή επαλάζηαζε ηεο λενιηζηθήο επνρήο 
εμαζθάιηζε θάπνηα πιενλάζκαηα ηξνθήο ηθαλά λα  ζπληεξνχλ έλα πνζνζηφ πιεζπζκνχ 
απαζρνινχκελν ζε άιινπ είδνπο εξγαζίεο, δεκηνπξγήζεθαλ πηζαλφηαηα θαη νη πξψηεο  
κηθξέο πφιεηο. Οπσζδήπνηε, πφιεηο απζεληηθέο έρνπκε ήδε απφ ηα κέζα ηεο ηξίηεο 
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ρηιηεηίαο π.Υ. ζηηο κεγάιεο θνηιάδεο ηνπ Σίγξε θαη ηνπ Δπθξάηε ζηε Μεζνπνηακία, ηνπ 
Νείινπ ζηελ Αίγππην, ηνπ lλδνχ ζηελ Ηλδία, θαη, θάπσο αξγφηεξα, ηνπ Κίηξηλνπ Πνηακνχ 
ζηελ Κίλα.  

Ζ πφιε, σο ηδηαίηεξνο ηχπνο αλζξψπηλνπ νηθηζκνχ, ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 
πνιηηηζκνχ, δειαδή κε επηλνήζεηο θαη εθδειψζεηο, φπσο ε γξαθή θαη ε αξίζκεζε, ε 
κέηξεζε ηνπ  ρξφλνπ, ν θαηακεξηζκφο θαη ε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο, ε δηαθπβέξλεζε κε 
λφκνπο θαη ε κλεκεηαθή ηέρλε. Γεκηνπξγψληαο  αλάγθεο αιιά θαη παξέρνληαο ηα κέζα γηα 
θάζε ινγήο επηηεχγκαηα, ε πφιε έγηλε πξαγκαηηθά, φπσο γξάθεη έλαο ηζηνξηθφο ηνπ 

πνιηηηζκνχ, ν Lewis Mumford, “ην ζεκείν εθαξκνγήο όισλ ησλ δπλάκεσλ πνπ 
επηηπγράλνπλ ηελ ηζηνξηθή αλέιημε ηνπ έκθξνλνο αλζξώπνπ”. Ζ πφιε πήξε ζηε 
δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηεο πνηθίιεο κνξθέο, πνπ μεθηλνχλ απφ ηηο ζενθξαηηθέο πνιηηείεο ηεο 
Αλαηνιήο θαη ην Διιεληθφ “άζηπ” θαη θηάλνπλ ζηα θνζκνπνιηηηθά ειιεληζηηθά θέληξα θαη 
ηηο κεγάιεο απηνθξαηνξηθέο κεηξνπφιεηο ηεο Ρψκεο θαη ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο ή  απφ 
ηηο δπηηθέο πζηεξνκεζαησληθέο θνηλφηεηεο ζηηο πξσηεχνπζεο ησλ λεφηεξσλ εζληθψλ 
θξαηψλ. Βέβαηα νη κνξθέο απηέο παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ άπνςε 
πνιενδνκηθήο  δηάξζξσζεο θαη θνηλσληθνπνιηηηθήο νξγάλσζεο, φιεο φκσο  
απνδείρζεθαλ πξφζθνξεο γηα ηελ αλάπηπμε πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζε κηθξνχο 
αγξνηηθνχο νηθηζκνχο ζα είραλ παξακείλεη ππνηππψδεηο.  

Χζηφζν, ε εγθαηάζηαζε ζηελ πφιε ζήκαηλε εμαξρήο κηα απνκάθξπλζε ηνπ 

αλζξψπνπ απφ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ην θπζηθφ ηξφπν δσήο. ηνλ αγξνηηθφ 

νηθηζκφ, ηα ηερλεηά ζηνηρεία ζπλπθαίλνληαλ αθφκε αξκνληθά κε ηα θπζηθά, νη 
δξαζηεξηφηεηεο ησλ ιηγνζηψλ αξηζκεηηθά θαηνίθσλ παξέκελαλ δεκέλεο κε ηε γε θαη νη 
κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο ξπζκίδνληαλ απφ εζηκηθνχο θαλφλεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο θαη 

αιιειεγγχεο. Αληίζεηα, ν αζηηθφο νηθηζκφο, ε πφιε, παξνπζίαδε ζαθέζηεξα θαη 
εληνλφηεξα ηα γλσξίζκαηα ηνπ ηερλεηνχ πεξηβάιινληνο, αιιά θαη ζπγθέληξσλε έλαλ πνιχ 
κεγαιχηεξν ζπγθξηηηθά πιεζπζκφ, κε πνηθίιεο απαζρνιήζεηο θαη γη’ απηφ θνηλσληθά 
πεξηζζφηεξν δηαθνξνπνηεκέλν. Έηζη, ε δσή ζηελ πφιε ραξαθηεξηδφηαλ αλαγθαζηηθά απφ 
πνιππινθφηεξεο ζρέζεηο, ζπρλά αληαγσληζηηθέο, πνπ ε ξχζκηζή, ηνπο απαηηνχζε ηελ 
επηβνιή ζεζκψλ θαη δηνηθεηηθψλ κέηξσλ. Ζ αληίζεζε απηή  κεηαμχ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο 
(πφιεο) θαη αγξνηηθνχ πεξηβάιινληνο (ρσξηνχ) απνηειεί παιαηφηαην θαηλφκελν πνπ 
δίραζε ζπρλά ηνπο ζηνραζηέο ησλ δηαθφξσλ επνρψλ. Γηαηί ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, αλ απφ 
ηε κηα κεξηά ππήξμε ε κήηξα ηνπ πνιηηηζκνχ απφ ηελ άιιε παξνπζίαζε αξθεηά λσξίο θαη 

νξηζκέλα πξνβιήκαηα. Οη θνηλσληθέο αληηζέζεηο θαη ε ζρεηηθή αλσλπκία πνπ 
ραξαθηήξηδαλ ηε δσή ζηηο πνιπάλζξσπεο ηδηαίηεξα πφιεηο επλννχζαλ νπσζδήπνηε ηηο 
θνηλσληθέο αληζφηεηεο, ηηο εζσηεξηθέο δηακάρεο, ηνλ παξαζηηηζκφ, ηε δηαθζνξά θαη ην 
έγθιεκα. Παξάιιεια, ε πςειή νηθηζηηθή ππθλφηεηα, ε ζπγθέληξσζε δειαδή κεγάινπ 
αξηζκνχ θαηνίθσλ ζε κηθξή ζρεηηθά έθηαζε, νδεγνχζε ζπρλά ζε αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο 
δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο. Ο αλεπαξθήο ειηαζκφο θαη αεξηζκφο ησλ ρψξσλ, νη δπζθνιίεο 
απνκάθξπλζεο ησλ ιπκάησλ  θαη απνξξηκκάησλ, αιιά θαη ν ζπλσζηηζκφο ησλ θαηνίθσλ 
ήηαλ θαηλφκελα αξθεηά ζπλεζηζκέλα πνπ ππνβάζκηδαλ ην πιαίζην δσήο. Γη’ απηφ, θαη 
παξά ην γεγνλφο φηη ε πφιε αζθνχζε πάληα κηα ηδηαίηεξε έιμε, δελ έιεηςαλ πνηέ θαη νη 
πνιέκηνη ηνπ αζηηθνχ ηξφπνπ δσήο.  

Χζηφζν, ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζίαδε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ ζην παξειζφλ ήηαλ 
κάιινλ πεξηνξηζκέλα θαη νπσζδήπνηε φρη θπξίαξρα. Καηαξράο ν αξηζκφο ησλ πφιεσλ 
ήηαλ κηθξφο. Έπεηηα, αλ εμαηξέζνπκε ηα θέληξα κεγάισλ απηνθξαηνξηψλ, φπσο ε Ρψκε, ε 
Κσλζηαληηλνχπνιε, ην Πεθίλν θαη ην Έλην (ζεκεξηλφ Σφθην) κε ηα ππέξκεηξα γηα ηελ 
επνρή ηνπο πιεζπζκηαθά κεγέζε, θαζψο θαη ηηο εζληθέο πξσηεχνπζεο θαη ηα κεγάια 
ιηκάληα ηεο λεφηεξεο Δπξψπεο πνπ επλνήζεθαλ απφ ην εκπφξην, νη πφιεηο κέρξη ην l800 
ζπάληα αξηζκνχζαλ πάλσ απφ 50.000 θαηνίθνπο. Σέινο, νη πφιεηο απνηεινχζαλ 
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δηάζπαξηεο λεζίδεο κέζα ζ’ έλα πεξηβάιινλ πνπ παξέκελε νπζηαζηηθά θπζηθφ θαη ε δσή 
ζ’ απηέο δελ ήηαλ πνηέ μεθνκκέλε απφ ηελ αγξνηηθή δσή θαη ηε θχζε.  

Ζ θαηάζηαζε φκσο απηή άξρηζε λα αιιάδεη ξηδηθά κε ηηο κεγάιεο αλαζηαηψζεηο θαη 

ηα εθξεθηηθά θαηλφκελα πνπ ζπλφδεςαλ ή αθνινχζεζαλ ηε ιεγφκελε βηνκεραληθή 

επαλάζηαζε. Σα αίηηα ηεο επαλάζηαζεο απηήο, πνπ άξρηζε εδψ θαη 200 ρξφληα ζηελ 
Αγγιία γηα λα επεθηαζεί γξήγνξα ζηηο πεξηζζφηεξεο Δπξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο ΖΠΑ, 
είλαη πνηθίια (δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά, θνηλσληθά), νπσζδήπνηε φκσο βαζηθφ ξφιν 
έπαημε ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο ζηελ νπνία νδήγεζε ε πξφνδνο ησλ θπζηθψλ 
επηζηεκψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε βηνκεραληθή επαλάζηαζε είλαη ηζηνξηθά ζπλπθαζκέλε 
κε ηνλ θεθαιαηνθξαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο, έηζη πνπ πνιιέο επηπηψζεηο ηεο είλαη 
αδχλαην λα ζεσξεζνχλ αλεμάξηεηα απφ απηφλ.  

 

6.2.3 Αζηηθνπνίεζε, ππεξπιεζπζκφο θαη πνηφηεηα δσήο  
 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 18νπ αηψλα, ράξε ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηηο 
πξνφδνπο ηεο ηαηξηθήο, είρε ζεκεησζεί κηα επηηάρπλζε ζην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ 
πιεζπζκνχ, πνπ κέρξη ηφηε παξέκεηλε πνιχ αξγφο. Πξαγκαηηθά, ζηνπο 17 αηψλεο πνπ 
είραλ πεξάζεη απφ ηελ αξρή ηεο ρξνλνινγίαο καο, θαίλεηαη πσο ν πιεζπζκφο ηεο γεο 
είρε κφιηο δηπιαζηαζζεί. Υξεηάζηεθαλ φκσο κφλν 150 ρξφληα γηα ηνλ επφκελν 
δηπιαζηαζκφ. πγθεθξηκέλα, ελψ ν πιεζπζκφο ηεο Γεο ην 1700 ήηαλ 500 πεξίπνπ 
εθαηνκκχξηα, ην 1850 είρε μεπεξάζεη ην έλα δηζεθαηνκκχξην. Καη 150 ρξφληα αξγφηεξα, 
δειαδή ην 2000, έθηαζε λα είλαη πεληαπιάζηνο απφ εθείλνλ ηνπ 1850 (βι. δηάγξακκα). Ζ 
ηάζε αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ είρε δεκηνπξγήζεη αλεζπρίεο ήδε απφ ηα ηέιε ηνπ 18νπ 
αηψλα, φηαλ ν Άγγινο θνηλσληνιφγνο θαη νηθνλνκνιφγνο Μάιζνπο (1766–1834) 
ππνζηήξημε φηη ηα 
 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Δμέιημε παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ από ην 1650 κέρξη ζήκεξα  
 
κέζα δηαηξνθήο πνπ ζα απμάλνληαη κε αξηζκεηηθή πξφνδν δε ζα επαξθνχλ γηα έλαλ 
πιεζπζκφ πνπ ζα απμάλεηαη κε γεσκεηξηθή πξφνδν. ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε ζεσξία 
απηή, φπσο ηνπιάρηζην ηε δηαηχπσζε ν Μάιζνπο, δελ επζηαζεί, νπσζδήπνηε φκσο ν 
ππεξπιεζπζκφο παξακέλεη έλα θαηλφκελν αξθεηά αλεζπρεηηθφ. Πξέπεη πάλησο λα 
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ζεκεησζεί φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο γεληθά ρψξεο, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ έρεη 
ζεκαληηθά επηβξαδπλζεί, γηαηί ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληίζηνηρε 
κείσζε ηεο γελλεηηθφηεηαο. Αληίζεηα, ην πξφβιεκα παξακέλεη νμχ γηα νξηζκέλεο 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ ε κείσζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ππήξμε αξθεηά δξαζηηθή, αιιά 
ε γελλεηηθφηεηα παξακέλεη κεγάιε κε απνηέιεζκα λα δηνγθσζεί ν πιεζπζκφο, θαη λα 
απνηειεί πξφβιεκα ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.  

Χζηφζν, ε δηαξθψο επηηαρπλφκελε κεηά ην 1700 αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ 
ζπλνδεχηεθε θαη απφ έλα άιιν, αθφκε πην εθξεθηηθφ θαηλφκελν, ακεζφηεξα ζπλδεφκελν 
κε ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Γειαδή νη αιιαγέο πνπ πξνθάιεζε ε εηζαγσγή ηεο 
κεραλήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία δεκηνχξγεζαλ ηελ αλάγθε κηαο αλαθαηάηαμεο ηνπ 
εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε καδηθή κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο 
ππαίζξνπ πξνο ηα παιαηφηεξα αζηηθά θέληξα θαη ηνπο λεφηεξνπο βηνκεραληθνχο 

νηθηζκνχο. Ζ αζηηθνπνίεζε, ε αχμεζε δειαδή ηνπ αζηηθνχ πιεζπζκνχ εηο βάξνο ηνπ 
αγξνηηθνχ, πνπ αθνινπζνχζε σο ηφηε έλα βξαδχ ξπζκφ κε ζπρλέο παιηλδξνκήζεηο, 
κεηαηξάπεθε ζ’ έλα δπλακηθφ θαηλφκελν θαη ν 19νο αηψλαο γλψξηζε κηα πξσηνθαλή 
αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ κεγέζνπο ησλ πφιεσλ πνπ απνηέιεζε ζεκείν θακπήο ζηελ 
ηζηνξία. ηελ πεξίνδν 1800-1900, ελψ ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο απμήζεθε θαηά 75%, ν 
αζηηθφο πιεζπζκφο (ν πιεζπζκφο ζε νηθηζκνχο κε πεξηζζφηεξνπο απφ 5.000 θαηνίθνπο) 
δεθαπιαζηάζηεθε θαη έληεθα πφιεηο έθηαζαλ ή μεπέξαζαλ θαηά πνιχ ην έλα εθαηνκκχξην 
θαηνίθνπο. Αλ κάιηζηα ζπλππνινγηζηεί θαη ν πιεζπζκφο ησλ πξναζηίσλ πνπ καδί κε ηελ 
πφιε ζπληζηνχλ νπζηαζηηθά έλα εληαίν πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ή κηα κεηξνπνιηηηθή 
πεξηνρή, ε αχμεζε απηή γίλεηαη αθφκε ζεακαηηθφηεξε.  

Σα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε δεκνγξαθηθή απηή κεηαθίλεζε είλαη γλσζηά. Σα 
πιήζε πνπ έθηαλαλ θαηά κάδεο ζηηο βηνκεραληθέο πφιεηο αλαδεηψληαο απαζρφιεζε 
αλαγθάδνληαλ λα δερηνχλ ηηο πην απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο, ζηηο 

νπνίεο ζπρλά αλαθέξνληαη πνιινί κειεηεηέο ηεο επνρήο (Δ. Buret, L.R. Villerme, F. 

Engels, F. le Play, Ch. Booth) αιιά θαη κπζηζηνξηνγξάθνη φπσο ν Νηίθελο θαη ν Ενιά.  
Δίλαη αιήζεηα φηη ράξε ζηε ξαγδαία νηθνλνκηθή αλάπηπμε, αιιά θαη ηνπο αγψλεο ησλ ίδησλ 
ησλ εξγαδνκέλσλ, ε θαηάζηαζε απηή άξρηζε κε ηνλ θαηξφ λα βειηηψλεηαη. Έηζη ε 
αζιηφηεηα πνπ ζπλφδεςε ηελ πξψηε θάζε ηεο εθβηνκεράληζεο θαη  ηεο αζηηθνπνίεζεο, ε 

νπνία ηαπηίδεηαη νπζηαζηηθά κε ηελ πεξίνδν ηεο πξσηαξρηθήο ζπζζψξεπζεο 

θεθαιαίνπ, απνηειεί  ζήκεξα, ζηηο αλαπηπγκέλεο ηνπιάρηζην ρψξεο, έλα θαηλφκελν  
άγλσζην ή πνιχ πεξηνξηζκέλν. Ζ εθβηνκεράληζε φκσο θαη ε  αζηηθνπνίεζε είραλ θαη 
κνληκφηεξεο επηπηψζεηο. Με ηε ζπξξνή ηνπ πιεζπζκνχ ζηα κεγάια αζηηθνβηνκεραληθά 
θέληξα ην ηερλεηφ πεξηβάιινλ δηνγθψζεθε ππέξκεηξα θαη ζηέλεςαλ νη “πφξνη αλαπλνήο” 
ηνπ κε ηε γχξσ θχζε. Οη κεγαινππφιεηο  ηεο επνρήο καο, κε ηελ απάλζξσπε ζπρλά 
θιίκαθα ησλ θηηζκάησλ ηνπο, ηελ έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ, ηνπο ππεξβνιηθνχο 
θπθινθνξηαθνχο θφξηνπο θαη ηε ξππαζκέλε αηκφζθαηξα δχζθνια ζα κπνξνχζακε λα 
ηζρπξηζζνχκε φηη απνηεινχλ ηθαλνπνηεηηθνχο ηφπνπο δηαβίσζεο γηα ην αλζξψπηλν είδνο. 
Απφ ηελ άιιε κεξηά, κε ηε ξαγδαία ηερλνινγηθή εμέιημε, ν άλζξσπνο βξέζεθε γξήγνξα 
κέζα ζ’ έλα ππθλφ δίρηπ απφ θαηλνχξγηα κέζα θαη πνιχπινθεο δηαδηθαζίεο πνπ 
κεηέβαιαλ φρη κφλν ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ, αιιά θαη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ ςπρηζκφ. Οχηε φκσο 
θαη ε θχζε έκεηλε αλεπεξέαζηε απφ απηέο ηηο εμειίμεηο. Ζ εμάπισζε ησλ αζηηθψλ 
θέληξσλ θαη ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ, ε εληαηηθή θαη ζπρλά αιφγηζηε εθκεηάιιεπζε 
ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ππεξβνιηθή θφξηηζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε θάζε ινγήο απφβιεηα 
θαη ηα κεγάιεο θιίκαθαο ηερληθά έξγα πνπ απαηηεί ε βηνκεραληθή, εκπνξηθή θαη ηνπξηζηηθή 
αλάπηπμε έρνπλ νδεγήζεη φρη κφλν ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο, 
αιιά θαη ζε ζνβαξέο δηαηαξαρέο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, πνπ ζπρλά είλαη δχζθνιν, 
αλ φρη αδχλαην, λα επαλνξζσζνχλ. Οη δπζκελείο απηέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο 
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αζηηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο γίλνληαη φιν θαη πην θαλεξέο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο 
ηνπ πιαλήηε καο.  

Γεληθφηεξα κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε δπλακηθή ηζνξξνπία, ζηελ νπνία ζηεξηδφηαλ 
αλέθαζελ ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ ηφζν κε ηε θχζε, φζν θαη κε ηα ίδηα ηνπ ηα ηερλήκαηα, 
έρεη ζήκεξα θινληζηεί, κε απνηέιεζκα απφ ηε κηα κεξηά λα ππνβαζκηζζεί ην νηθηζηηθφ 
πεξηβάιινλ θαη απφ ηελ άιιε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ λα ππνζηεί θξίζηκεο αιινηψζεηο. 
ήκεξα, ηα θαηλφκελα απηά έρνπλ ήδε πάξεη αλεζπρεηηθέο δηαζηάζεηο θαη δεκηνπξγνχλ 
απαηζηφδνμεο πξννπηηθέο γηα ην κέιινλ. Γηαηί θαη αλ αθφκε ν άλζξσπνο θαηνξζψζεη λα 
πξνζαξκνζηεί βηνινγηθά θαη ςπρνινγηθά ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ν ίδηνο 
ηνπ ν πνιηηηζκφο θαη λα επηβηψζεη σο είδνο, ε πξνζαξκνγή ηνπ κπνξεί, φπσο επηζήκαλε 
ν βηνιφγνο Rene Dubos, λα κελ είλαη ηειηθά παξά “κία πξννδεπηηθή απώιεηα 
ραξαθηεξηζηηθώλ, ζηα νπνία νθείινληαη νη ηδηαίηεξεο αμίεο ηεο αλζξώπηλεο δωήο”.  

Χζηφζν ζα ήηαλ ιάζνο λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν θίλδπλνο απηφο είλαη αλαπφθεπθηνο 
ή πσο ν κφλνο ηξφπνο λα απνθεπρζεί είλαη, φπσο ππνζηήξημαλ νξηζκέλνη, ε απνδνρή 

κηαο κεδεληθήο αλάπηπμεο. Οθείινπκε λα αλαγλσξίζνπκε πσο ε εθβηνκεράληζε 
ππήξμε ζεκαληηθφηαηνο ζπληειεζηήο πξνφδνπ θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ επέηξεςε 
ζ’ έλα κεγάιν κέξνο ηεο αλζξσπφηεηαο λα μεθχγεη απφ ηελ έλδεηα θαη φηη δηθαηνινγεκέλα 
απνηειεί ηνλ θχξην ζηφρν ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. Δμάιινπ νη δπζκελείο 
επηπηψζεηο ηεο αζηηθνβηνκεραληθήο αλάπηπμεο δελ πξέπεη λα ζεσξνχληαη κνηξαίεο. 
Οθείινληαη πξνπάλησλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο πξνσζήζεθε σο 
ηψξα απηή ε αλάπηπμε. Σξφπνη πνπ ήηαλ ίζσο δηθαηνινγεκέλνη ζε κηα νξηζκέλε ηζηνξηθή 
πεξίνδν, αιιά πνπ κπνξνχλ αζθαιψο λα αιιάμνπλ, παξάιιεια κε ηνλ επξχηεξν 
κεηαζρεκαηηζκφ ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο ησλ θνηλσληθψλ δνκψλ, ζεζκψλ θαη αμηψλ.  

Δηδηθφηεξα σο πξνο ηα πξνβιήκαηα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο είλαη θαλεξφ φηη 
ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ απξνγξακκάηηζηε αζηηθνπνίεζε θαη 
ηελ αλεμέιεγθηε ρξήζε ηεο γεο, ηελ θεξδνζθνπηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ αζηηθνχ ρψξνπ θαη 
ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο θαηνηθίαο. Σα θαηλφκελα απηά δελ είλαη βέβαηα ζπλπθαζκέλα 
κε ηελ χπαξμε ηεο κεγάιεο πφιεο, έζησ θη αλ εθδειψλνληαη θαηά θαλφλα ζην ρψξν ηεο. 
Οθείινληαη πξνπάλησλ ζε ζεζκνχο, θνηλσληθέο πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο επηινγέο πνπ 
πξνσζήζεθαλ θαηά θαηξνχο γηα ηελ εμππεξέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζπκθεξφλησλ. ήκεξα 
φκσο πνπ ηα πξνβιήκαηα έρνπλ νμπλζεί θαη ζπρλά ηαιαηπσξνχλ φινπο ηνπο θαηνίθνπο 
ησλ κεγάισλ πφιεσλ, γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, 
θαζψο θαη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο.  

 

 

6.2.4 Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 
 
Σν δνκεκέλν πεξηβάιινλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν, φπσο είλαη θπζηθφ, είρε πνηθίιεο 

εθθάλζεηο θαη γλψξηζε πνιιέο κεηαβνιέο απφ ηα πξντζηνξηθά ρξφληα κέρξη ζήκεξα. Ο 
ηφπνο καο κάιηζηα είλαη ηδηαίηεξα πινχζηνο ζε ζρεηηθά θαηάινηπα απφ ηνπο δηάθνξνπο 
πνιηηηζκνχο πνπ αλαπηχρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ. Ο έληνλνο πάλησο 
γεσγξαθηθφο δηακειηζκφο ηεο ρψξαο θαη νη ζπλζήθεο παξαγσγηθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ 
θπζηθψλ ηεο πφξσλ ζπλέηεηλαλ, άιινηε πεξηζζφηεξν θη άιινηε ιηγφηεξν, ζηε δεκηνπξγία 
θαη ηε ζπληήξεζε ελφο πιέγκαηνο πνιιψλ θαη δηάζπαξησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ θαη 
νξηζκέλσλ αζηηθψλ θέληξσλ κηθξνχ θαηά θαλφλα κεγέζνπο πνπ ελαξκνληδφηαλ απφιπηα 
κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά, ιφγσ ηεο Σνπξθνθξαηίαο, δηαηεξήζεθαλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 
l9νπ αηψλα, φηαλ άιιεο επξσπατθέο ρψξεο είραλ ήδε γλσξίζεη ην θαηλφκελν ηεο 
αζηηθνπνίεζεο θαη ηελ έληαζή ηνπ κεηά ηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε. Ζ απειεπζέξσζε 
απφ ηνλ Σνπξθηθφ δπγφ θαη ε ζχζηαζε ηνπ Νενειιεληθνχ θξάηνπο δεκηνχξγεζαλ ηηο 
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πξνυπνζέζεηο γηα εληνλφηεξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη, επνκέλσο, γηα αληίζηνηρεο 
κεηαβνιέο ζην νηθηζηηθφ πιέγκα. Χζηφζν, ε θαζπζηέξεζε πνπ είρε ήδε ζεκεησζεί θαη ε 
πνηθηιφκνξθε, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή εμάξηεζε ηεο ρψξαο καο απφ ηα θέληξα ηνπ 
αλαπηπγκέλνπ θαπηηαιηζκνχ επηβξάδπλαλ ζεκαληηθά ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο νηθνλνκίαο 
ηεο.  

Μέρξη ζήκεξα, θαη παξά ηηο πξνφδνπο πνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζηνλ ηνκέα ηεο 
εθβηνκεράληζεο, ε Διιεληθή νηθνλνκία, δηαηεξεί έλα κάιινλ κεηαπξαηηθφ ραξαθηήξα. 
Έηζη, ε αζηηθνπνίεζε ζηελ Διιάδα εθδειψζεθε θπξίσο κε ηε βαζκηαία δηφγθσζε ηεο 
πξσηεχνπζαο, ελψ ηα άιια αζηηθά θαη εκηαζηηθά θέληξα ηεο πεξηθέξεηαο δελ κπφξεζαλ 
γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα λα αλαπηπρζνχλ επαξθψο. Ζ αληζνξξνπία κεηαμχ πξσηεχνπζαο 
θαη πεξηθέξεηαο πήξε θπξηνιεθηηθά δξακαηηθέο δηαζηάζεηο κεηά ηνλ Β’ παγθφζκην πφιεκν, 
έηζη πνπ ζήκεξα ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα ηεο πξσηεχνπζαο λα ζπγθεληξψλεη ην έλα 
ηξίην ηνπ  πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο θαη έλα πνιχ  κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νηθνλνκηθψλ ηεο  
δξαζηεξηνηήησλ. Θα πξέπεη φκσο λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη 
κηα ζεκαληηθή επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο πξσηεχνπζαο θαη φηη νξηζκέλα 
πεξηθεξεηαθά θέληξα έρνπλ αξρίζεη λα γλσξίδνπλ κηα αξθεηά ζεακαηηθή αλάπηπμε.  

Φπζηθά, απέρνπκε πνιχ αθφκε απφ ηελ απνθαηάζηαζε ελφο ηζφξξνπνπ θαη ζσζηά 
ηεξαξρεκέλνπ νηθηζηηθνχ πιέγκαηνο. Σφζν ε ππέξκεηξε δηφγθσζε ηεο πξσηεχνπζαο φζν 
θαη ε ζπλαθφινπζε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ είραλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζην θπζηθφ θαη 
ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.  

Ζ νηθηζηηθή αλάπηπμε ηεο πξσηεχνπζαο πξαγκαηνπνηήζεθε νπζηαζηηθά ρσξίο 
πξφγξακκα θαη ζρέδην. Έηζη, ην πνιενδνκηθφ ζπγθξφηεκα παξνπζηάδεη ζε νμπκέλν 
βαζκφ πξνβιήκαηα, φπσο ε έιιεηςε ειεχζεξσλ ρψξσλ, ε αλεπάξθεηα θνηλσληθνχ 
εμνπιηζκνχ, ε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαη ε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. Δπηπιένλ, ε 
άλαξρε απηή αλάπηπμε, νδεγεκέλε θαηά θαλφλα απφ ηελ θεξδνζθνπία πάλσ ζηε γε, 
πξνθάιεζε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θιεξνδνηεκέλνπ απφ ην πξφζθαην παξειζφλ νηθηζηηθνχ 
πινχηνπ (π.ρ. ησλ αμηφινγσλ λενθιαζηθψλ θηηζκάησλ), αιιά θαη ηελ ππνβάζκηζε 
πνιχηηκσλ αξρηηεθηνληθψλ θαηαινίπσλ ηνπ απψηεξνπ πνιηηηζκηθνχ παξειζφληνο. 
Οξηζκέλα απφ ηα θαηλφκελα απηά δπζηπρψο παξαηεξνχληαη αθφκε θαη ζε εθείλα ηα 
πεξηθεξεηαθά αζηηθά θέληξα πνπ άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. 
Απφ ηελ άιιε κεξηά ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ν καξαζκφο πνιιψλ αγξνηηθψλ 
νηθηζκψλ είραλ  σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή πνιιψλ ζηνηρείσλ ηνπ παξαδνζηαθνχ 
ιατθνχ πνιηηηζκνχ, ελψ άιινη κηθξνί νηθηζκνί θαη ηνπία θπζηθνχ θάιινπο έπεθηαλ ζχκαηα 
κηαο απξνγξακκάηηζηεο θαη πάιη ηνπξηζηηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
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7.  Ζ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΚΡΗΖ  
 

7.Η. Οξηνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο  
 
 
Σα ηειεπηαία ρξφληα, νδεγεζήθακε ζηαδηαθά απφ ηε κειέηε ησλ θπζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ησλ ζρέζεσλ ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε, ζηε δηεξεχλεζε πεξίπνπ 
απνθιεηζηηθά ησλ νηθνινγηθψλ αληζνξξνπηψλ θαη ζηε κειέηε ηεο αιινίσζεο ησλ θπζηθψλ 
νηθνζπζηεκάησλ θαζψο θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ απεηινχλ επηθίλδπλα ηελ ηζνξξνπία 
ηνπο. Γηαηί θάησ απφ ηελ επίδξαζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ εκθαλίδνληαη αιινηψζεηο ζην 
θιίκα, ζην ηνπίν, ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά θαη ζηελ αλζξψπηλε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή 
πγεία κε απνηέιεζκα λα ππνβαζκίδεηαη ε πνηφηεηα ηεο δσήο θαη λα απεηιείηαη ε επηβίσζε 
ηνπ αλζξψπηλνπ γέλνπο. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηηο κεηαβνιέο απηέο ζεσξνχληαη, 

ηφζν ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ε ιαηξεία ηεο, φηαλ απηή ιεηηνπξγεί σο 

απηνζθνπφο ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε, φζν θαη ε ηερλνινγηθή εμέιημε. Ζ 
εμέιημε απηή εμαξηάηαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο ηε ρξεζηκνπνηεί, ηηο αλάγθεο πνπ 

απηή θαιχπηεη θαη ην ζχζηεκα αμηψλ ζην νπνίν είλαη εληαγκέλε. Οη γεληθέο απηέο 
δηαπηζηψζεηο, αλαθνξέο θαη πξνβιεκαηηζκνί πάλσ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Κξίζε, ζα 
κπνξνχζαλ λα εκπινπηηζηνχλ θαη κε άιιεο απφςεηο, πνπ πέξα φκσο απφ ηελ αηηην-ινγηθή 
ηνπο δηάζεζε δελ ακθηζβεηνχλ ηελ ηξαγηθφηεηα ησλ ζπλεπεηψλ ηεο. Ζ θξίζε απηή ζα 
κπνξνχζε λα νξηνζεηεζεί απφ ην παξαθάησ  πιαίζην “ζπκπησκάησλ” πνπ δελ κπνξεί λα 
ζεσξεζεί θαη πιήξεο. Έηζη, ε ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε δηαηάξαμε ηεο 
νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο:  
 αξαίσζε θαη θαηέζηξεςε ηα δάζε,  
 εμαθάληζε πνιιά είδε απφ ηνλ νξγαληθφ θφζκν,  
 εμάληιεζε ηνλ ελάιην πινχην, 
 παξακφξθσζε αηζζεηηθά ην ηνπίν,  
 επηβάξπλε αβάζηαθηα ην θφζηνο ηεο ξχπαλζεο θαη  
 απεηιεί ζνβαξά ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ε Οηθνινγηθή Κξίζε ζα πξέπεη λα κειεηεζεί κέζα απφ:  
1. ηε δηαηάξαμε ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ,  
2. ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηα πξντφληα ηεο,  
3. ην ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο ζε ζπζρεηηζκφ κε ην ζχζηεκα ησλ 

θνηλσληθψλ δνκψλ, ζεζκψλ, αλαγθψλ θαη αμηψλ θαη  
4. ηελ πιεζπζκηαθή πίεζε.  
 
 

7.2. Αλίρλεπζε ησλ αηηίσλ ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο  
 

Ζ δηαηάξαμε πνπ δηέπεη ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα δεκηνπξγεί αιπζηδσηέο 
θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο πνπ αλαηξέπνπλ ηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία. εκαληηθή είλαη ε 
θαηαζηξνθή πνπ πθίζηαηαη ην βηνηηθφ κέξνο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, νπφηε έηζη θηλδπλεχεη 
θαη ε παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ, αθνχ απηφο βξίζθεηαη ζε ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κε 
απηφ. Μηα απφ απηέο - φπσο γλσξίζακε - είλαη ε ηξνθηθή εμάξηεζε. Έηζη, κηα ηνμηθή νπζία 
κεηαθεξφκελε απφ είδνο ζε είδνο κπνξεί λα δειεηεξηάζεη πνιιά είδε θαη λα 
ζπγθεληξσζεί ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ζηα αλψηεξα είδε. Αθφκε ε εμαθάληζε ελφο 
είδνπο δε θησραίλεη κφλν ηε θπζηθή θνηλσλία ηνπ, αιιά θαη ηελ απνζηαζεξνπνηεί, αθνχ ηα 
ηκήκαηά ηεο είλαη αιιειέλδεηα θαη αιιεινεμαξηψκελα. Ο άλζξσπνο ινηπφλ είλαη ζηελά 
δεκέλνο κε ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, γηαηί απφ απηά παίξλεη κέξνο ηεο ηξνθήο ηνπ θαη 
γηαηί απφ απηά πξνέξρνληαη ζεκαληηθά ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα, φπσο είλαη ηα 
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αληηβηνηηθά. Δπίζεο ε χπαξμε ηνπ αλζξσπνγελνχο νηθνζπζηήκαηνο ζπλδέεηαη θαη 
εμαξηάηαη θχξηα απφ ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, φπσο δείρλεη ε θηελνηξνθία θαη ε 
γεσξγία. Γη’ απηφ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ζεκαίλεη ζε ηειηθή αλάιπζε, 
ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηνλ άλζξσπν, αθνχ ηειηθά ην νηθνζχζηεκά ηνπ είλαη αδχλαην λα 
ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα.  

Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηα πξντφληα ηεο ζπλδένληαη κε ηελ νξγάλσζε ηεο 
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, γη’ απηφ θαη  πξέπεη λα ηε δνχκε σο κέξνο ηεο νηθνινγηθήο 
θξίζεο θαη φρη σο αηηία ηεο. Έηζη, ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ζην ζχλνιφ ηεο δελ κπνξνχκε 
λα ηελ απνξξίςνπκε, πάξα κφλν κεξηθέο πηπρέο ηεο πνπ δηαηεξνχλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο 
ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε (ξχπαλζε - εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ  πφξσλ - θαθή 
ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο - πνιεκηθνί εμνπιηζκνί - επηδξάζεηο ζην γελεηηθφ θψδηθα 
θ.ά.).  

Δμάιινπ ε ηερλνινγία δελ απνηειείηαη κφλν απφ γλψζεηο, ηερληθέο θαη κεζφδνπο πνπ 
νη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ, κα  θαη απφ ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη 
κε ηε ρξήζε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο. Οη ζηάζεηο φκσο απηέο είλαη  απνηέιεζκα ηφζν ησλ 
θνηλσληθψλ ζπλζεθψλ, φζν θαη ησλ  ζεζκηθψλ δνκήζεσλ. Γη’ απηφ θαη δελ κπνξνχκε λα 
αγλνήζνπκε φιεο ηηο επηδξάζεηο ηεο ηερλνινγίαο παξά κφλν απηέο πνπ απεηινχλ ηελ 
επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ. Χζηφζν ε ηερλνινγία πξνζαξκνζκέλε ζηελ αλζξψπηλε θιίκαθα 
θαη ζηηο ζπζηαηηθέο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ, δηαηεξεί φρη κφλν ηε δεκηνπξγηθή ηεο  
ηθαλφηεηα, κα θαη εληζρχεη ηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα  ζηε θχζε θαη ηελ θνηλσλία. 
Άιισζηε, δελ κπνξεί λα αγλνεζεί φηη ε Νενιηζηθή επνρή, πνπ γέλλεζε ηελ πην αξκνληθή 
ζρέζε αλάκεζα ζηε θχζε θαη ηελ αλζξσπφηεηα, ππήξμε κηα ηερλνινγηθή επνρή. Γηαηί ηφηε 
αλαπηχζζεηαη ε γεσξγία, πθαληνπξγία, αγγεηνπιαζηηθή, εμεκεξψζεθαλ ηα δψα, 
αλαθαιχθζεθε ν ηξνρφο θαη πνιιέο άιιεο επηλνήζεηο. Απηφ ινηπφλ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη 
λα δηαρσξηζηνχλ νη δεκηνπξγηθέο θνηλσληθά ηθαλφηεηεο ηεο ηερλνινγίαο απφ απηέο πνπ 
δηαηάξαμαλ θαη δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο θχζεο.  

Χζηφζν, ζήκεξα νη ζχγρξνλεο ηερληθέο ζηελ αλζξψπηλε θνηλσλία γίλνληαη φιν θαη 
πην πνιχπινθεο θαη εμεηδηθεπκέλεο θαη απξφζηηεο ζηνπο κε εηδηθνχο. Ζ πνιππινθφηεηα 
απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ηε καδηθή ππεξρξήζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ - ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ, έρνπλ σο ζπλέπεηα ηε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο ζε φιν θαη κεγαιχηεξεο 
κνλάδεο, νπφηε θαη ε παξαγσγή έρεη ρακειφηεξν θφζηνο. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα απηά, 
απνηέιεζκα είλαη λα δηνγθσζνχλ ηα αζηηθά θέληξα θαη λα ρσξηζηνχλ νη πφιεηο ζε δψλεο 
βηνκεραληθέο, εκπνξηθέο ή θαηνηθεκέλεο. Αθφκε ε εμεηδίθεπζε ηεο εξγαζίαο, ην κέγεζνο 

ησλ παξαγσγηθψλ κνλάδσλ θαη ε ιαηξεία ηεο θαηαλάισζεο νδεγνχλ ζε κηα εμαηξεηηθά 

ηεξαξρεκέλε νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο θαη ζε κεγάιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο. Οη 
αληζφηεηεο  απηέο είλαη αξθεηά έληνλεο, ηφζν αλάκεζα ζηηο αλαπηπγκέλεο θαη 
ππναλάπηπθηεο ρψξεο, φζν θαη κέζα ζηηο ίδηεο ηηο πινχζηεο ρψξεο. χκθσλα κε ηηο 
απφςεηο ησλ νηθνιφγσλ νη απνθάζεηο πνπ ραξάζζνπλ ηα πιαίζηα κηαο ηζνξξνπεκέλεο 

νηθναλάπηπμεο, πξέπεη λα είλαη ππεχζπλεο θαη απνθεληξσκέλεο, δειαδή λα αζθνχληαη 
απφ αλζξψπνπο πνπ απφ θνληά γλσξίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ρψξνπ ηνπο. Γηαηί ν 
Άλζξσπνο έρεη αλάγθε λα δεη κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα 
ζπκκεηέρεη ζηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζή ηνπ.  

Πέξα φκσο απφ ηηο παξαπάλσ απφςεηο, ζεσξήζεηο θαη  αλαδεηήζεηο, γηα πνιινχο, 

ε θχξηα θαη γεληθφηεξε αηηία ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο ηνπνζεηείηαη ζην θνηλσληθν - 

νηθνλνκηθφ  πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ ηξφπνπ δσήο. Γειαδή ε νηθνινγηθή 
θξίζε, ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη εηδηθφηεξα κε ηνλ 
ηξφπν πνπ νξγαλψλεηαη ε παξαγσγή θαη ιεηηνπξγεί ην θνηλσληθφ κνληέιν. Έηζη, ην 

ζχζηεκα νξγάλσζεο ηεο παξαγσγήο ζρεηίδεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ 

απέλαληη ζηα ηερλνινγηθά πξντφληα πνπ επηζπκεί λα θαηαλαιψζεη θαη ηα νπνία 
πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. Γηαηί νπσζδήπνηε ην ζεκεξηλφ αζηηθν-
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βηνκεραληθφ κνληέιν δσήο, ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κνλφπιεπξε πνζνηηθή αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο κε ηηο κεγηζηνπνηεκέλεο απαηηήζεηο ηεο γηα θέξδνο θαη απφ ην ξφιν ηεο 

θαηαλάισζεο ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αλζξψπηλσλ επηζπκηψλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

“ηερλεηψλ αλαγθψλ”. Οη αλάγθεο απηέο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηα καδηθά κέζα 
επηθνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγνχλ κηα δήηεζε γηα αληηθείκελα ηα νπνία δελ είλαη ρξήζηκα θαη 
πνπ ην θαζέλα έρεη ζρεδηαζηεί πξνζεθηηθά γηα λα θζαξεί κεηά απφ πξνθαζνξηζκέλε 
ρξνληθή πεξίνδν. Σν κνληέιν απηφ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ κεζφδνπο παξαγσγήο 
ζηεξηγκέλεο απνθιεηζηηθά ζην ηδησηηθφ θέξδνο, αδηαθφξεζε νινθιεξσηηθά γηα ην 
θνηλσληθφ θφζηνο  πνπ πξνθαιεί:  
 ε αιφγηζηε ππεξ-εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ καο πφξσλ,  
 ε θζνξά ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο,  
 ε απξνγξακκάηηζηε ρξήζε γεο,  
 ε νηθνπεδνπνίεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη  
 ε ζπγθέληξσζε ησλ βηνκεραληψλ ζε θαηνηθεκέλνπο ρψξνπο θαη ε θαθή ιεηηνπξγία 

ηνπο.  
Μηα ηέηνηα αλάπηπμε, δελ έιαβε ππφςε ηεο κηα βαζηθή νηθνινγηθή αξρή, πνπ ζεσξεί 

φηη νη θπζηθνί πφξνη θαη ην δπλακηθφ ηεο γεο δελ κπνξνχλ λα δέρνληαη απεξηφξηζηα θαη 
ρσξίο ζπλέπεηεο ηηο αλζξψπηλεο ξππαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο θνηλσληθννηθνλνκηθφο 
απηφο πξνγξακκαηηζκφο ηειηθά δηαηάξαμε ηελ ηζνξξνπία ηεο Φχζεο, πξνθαιψληαο 
νμχηαηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία επηδεηλψζεθαλ κέζα απφ ηηο 
δηαδηθαζίεο ηεο αζηηθνπνίεζεο, ηεο εθβηνκεράληζεο, ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπο 
κε ην θηηζηφ αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ.  

 

Άιινη ζεσξνχλ σο θνξπθαίν ζπληειεζηή ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο ηελ πιεζπζκηαθή 

αχμεζε, ηελ νπνία εκθαλίδνπλ κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, πιεζπζκηαθνχο δείθηεο θαη 
κειινληηθέο πξνβιέςεηο. Σα πιεζπζκηαθά φκσο απηά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε θνηλσληθέο, 
νηθνλνκηθέο, πνιηηηζηηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο επηδξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε 
θνηλσληθά κέηξα ειέγρνπ (έιεγρνο γελλήζεσλ) θαη ηα νπνία δελ κπνξνχλ αθφκε λα γίλνπλ 
απνδεθηά απφ ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο καο. Αθφκε ε πιεζπζκηαθή αχμεζε σο 
πξσηαξρηθή αηηία ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο, ακθηζβεηείηαη απφ πνιινχο, ζεσξνχκελε σο 
απνηέιεζκά ηεο. Δίλαη φκσο γεγνλφο φηη κε ηελ επηθξάηεζε ησλ ζεκεξηλψλ θνηλσληθψλ, 
πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ν ππεξπιεζπζκφο ησλ κεγάισλ πφιεσλ αιινηψλεη 
ην παγθφζκην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ππνβηβάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Γηαηί κε ηελ 
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, απμάλεηαη θαη ην κέγεζνο ηεο επέκβαζήο ηνπ ζηε Φχζε, κε 
απνηέιεζκα λα κε κπνξνχλ λα επαλαθεξζνχλ νη θπζηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ 
ηε ζηαζεξφηεηα ηεο θχζεο.  

χκθσλα κε πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο, ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα νθείιεηαη ζην 
ζρεδηαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ δε ιαβαίλεη ππφςε ηεο ην αξλεηηθφ θνηλσληθφ 
θφζηνο ηεο πεξηβαιινληηθήο αιινίσζεο πνπ δεκηνπξγεί ε φιε παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 
Δηδηθά γηα ηνλ ηφπν καο, ην θνηλσληθφ απηφ θφζηνο έρεη ζεακαηηθφ κέγεζνο πνπ 
εθθξάδεηαη απφ:  
 ηεξάζηηεο πεξηθεξεηαθέο αληζφηεηεο,  
 ππεξζπγθέληξσζε ζην Λεθαλνπέδην ηεο Αηηηθήο,  
 άζηνρε βηνκεραληθή αλάπηπμε πφιεσλ θαη  
 γεληθφηεξε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο πνπ πνιιέο θνξέο ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αλεπάξθεηα βαζηθψλ δεκφζησλ αγαζψλ (ζρνιεία - λνζνθνκεία - πάξθα - παηδηθέο 
ραξέο -  ζπγθνηλσλία θ.α.).  

Κη απηφ γηαηί ζηελ Διιάδα, ε αζηηθνπνίεζε θαη εθβηνκεράληζε ζπληειέζηεθαλ θχξηα 
ζε δχν γεσγξαθηθέο πεξηνρέο (Αζήλα - Θεζζαινλίθε) πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κηζφ 
πιεζπζκφ ηεο ρψξαο θαη πεξίπνπ 70% ηεο βηνκεραληθήο θαη νηθνλνκηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο. Έηζη ην 5% ηνπ νιηθνχ εζληθνχ ρψξνπ βξίζθεηαη ζε αζθπθηηθή πίεζε 
πνπ εθθξάδεηαη απφ έλα ππνβαζκηζκέλν νηθνινγηθφ ζχζηεκα. Ζ Αζήλα, πνπ είλαη ζήκεξα 
κηα πφιε 3.500.000 θαηνίθσλ πεξίπνπ, ζπγθεληξσκέλσλ ζε κηα έθηαζε 428 km

2
, είλαη ε 

κνλαδηθή πξσηεχνπζα ζηελ Δπξψπε, φπνπ είλαη ζπγθεληξσκέλν ην 1/3 ηνπ πιεζπζκνχ 
ηεο ρψξαο, ην 58% ησλ βηνκεραληψλ θαη ην 60% ησλ νρεκάησλ ηεο ρψξαο.  

πσο γλσξίζακε, ε ηεξάζηηα απηή πιεζπζκηαθή αχμεζε  είρε ζαλ απνηέιεζκα 
νπζηαζηηθέο κεηαβνιέο ζηε ρσξνηαμηθή δηακφξθσζε ηεο πφιεο, πνπ επλφεζε ηε 
δεκηνπξγία ελφο απνπληθηηθνχ πεξηβάιινληνο, εμαηξεηηθά ξππαζκέλνπ πνπ ζπλερψο 
επηδεηλψλεηαη. Παξάιιεια δηακνξθψζεθαλ, αλαπηχρζεθαλ θαη αλαπαξάρζεθαλ θάπνηα 
πξφηππα θνηλσληθψλ ζηάζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ επηδηψμεσλ, πνπ κε βάζε ην γλσζηφ 
αζηηθν-θαηαλαισηηθφ κνληέιν δσήο, δεκηνχξγεζαλ λέα ήζε θαη ζπκπεξηθνξέο ζηελ 
ειιεληθή θνηλσλία.  
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8.  ΑΝΑΣΟΜΗΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΑΛΛΟΗΧΔΧΝ  
 

8.1  Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο    

 
 

Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ ηφπν καο εκθαλίδεηαη κε ηδηαίηεξε έληαζε ζηα 
κεγάια αζηηθά θαη βηνκεραληθά θέληξα. Γηαηί ζε απηά ε νηθνλνκηθή θαη βηνκεραληθή 
δξαζηεξηφηεηα θαη ε πιεζπζκηαθή ζπγθέληξσζε κε ηα επαθφινπζα ηεο αζηηθνπνίεζήο 
ηεο, νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ξππαληψλ ηνπ αέξα, ησλ πδάησλ θαη ηνπ 
εδάθνπο.  

Χζηφζν, φζν θαη αλ θαίλεηαη παξάδνμν, δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα νξηζηεί κε 
αθξίβεηα θαη πιεξφηεηα ε πνιχπινθε έλλνηα ηεο ξχπαλζεο. Γηαηί ζα πξέπεη λα 
πξνζδηνξηζηεί ην πιαίζην αλαθνξάο ησλ αηηίσλ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, είηε 
αλαθεξφκαζηε ζηε γεληθφηεξε θπζηθή ηζνξξνπία, είηε ζηελ αλζξψπηλε πγεία.  

Έλαο ζρεηηθά παξαδεθηφο νξηζκφο δέρεηαη φηη “Ρύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη 
θάζε αλεπηζύκεηε αιινίσζε ηεο ζύζηαζεο ή ηεο κνξθήο ησλ θπζηθώλ, ρεκηθώλ θαη 
βηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπ, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε απόηνκε θαη 
ζεκαληηθή δηαηαξαρή ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο ηεο θύζεο θαη λα πξνθαιέζεη βιάβεο 
ζηνλ άλζξσπν ή θζνξέο ζηελ πιηθή θαη πνιηηηζηηθή ηνπ δξαζηεξηόηεηα”.  

Άιινη νξίδνπλ ηε ξχπαλζε απινχζηεξα, σο άκεζε ή έκκεζε εηζαγσγή ζην 
πεξηβάιινλ νπζηψλ, ζνξχβσλ ή αθηηλνβνιηψλ ζε ζπγθέληξσζε ηέηνηα, πνπ λα πξνθαινχλ 
βιάβε ζηελ πγεία, ζηνπο νξγαληζκνχο θαη ζηα πιηθά θαη λα θαζηζηνχλ ην πεξηβάιινλ 
αθαηάιιειν γηα επηζπκεηέο ρξήζεηο. Γεληθφηεξα ινηπφλ ε ξχπαλζε αθνξά νπζίεο πνπ 
βξίζθνληαη ζε ιάζνο ηφπν, πνζφηεηα θαη ρξφλν θαη πξνθαινχλ βιάβεο ζηνλ άλζξσπν, 
ζηνπο νξγαληζκνχο, ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα πιηθά. Γηαθνξεηηθή είλαη ε έλλνηα ηεο 
κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ είζνδν ζην πεξηβάιινλ 
κηθξνβίσλ, ηψλ ή γεληθά παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ.  

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη έλα πάληα επίθαηξν, 
πνιχπινθν θαη ζνβαξφ πξφβιεκα:  

 πγείαο, αθνχ επεξεάδεη άκεζα ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε,   

 νηθνλνκίαο, αθνχ αλεβάδεη ην θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θζείξεη ηα 
πιηθά θαη επηβαξχλεη αβάζηαθηα ηηο δαπάλεο πνπ ρξεηάδνληαη, γηα λα δηαηεξεζνχλ ηα 
νηθνζπζηήκαηα ζε θάπνηα ζρεηηθή ηζνξξνπία,  

 πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, αθνχ δηαηαξάζζεη ηελ ηζνξξνπία ησλ δσληαλψλ 
νξγαληζκψλ θαη  

 αθφκε πξφβιεκα αηζζεηηθήο, αθνχ αιινηψλεη αλεπαλφξζσηα ηελ νκνξθηά ηεο θχζεο 
θαη ησλ αλζξψπηλσλ δεκηνπξγεκάησλ.  

 
 

8.1.1 Ρχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο - αίηηα  
 

α. Απφ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα  
 
Ζ ξχπαλζε απφ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα απνδίδεη κηα πνιπδηάζηαηε επζχλε, γηαηί 
εθηφο απφ ηε κεηξνχκελε καδηθή αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε λεξνχ θαη εδάθνπο πνπ 
δεκηνπξγεί, ε βηνκεραλία νξίδεη θαη ην ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Ζ ξχπαλζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο είλαη ζήκεξα επηθίλδπλε απφ ηελ εζηίαζε αζηηθήο θαη βηνκεραληθήο 
αλάπηπμεο, γηα ηα νπνία γελεζηνπξγφο παξάγνληαο είλαη ε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα.  
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Απφ ηε βηνκεραληθή αλαηνιή ηνπ 17νπ αηψλα, φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη ξίδεο ηεο 
ζχγρξνλεο δσήο, μεθηλάεη θαη ε αζηηθνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ κε ηε δεκηνπξγία ησλ 
κεγαινππφιεσλ. ηηο κεγαινππφιεηο απηέο νη πξψηνη θάηνηθνη δεκηνχξγεζαλ ζπληερλίεο 
εξγαηψλ θαη βηνηερλψλ, ζρήκαηα απφ ηα νπνία ζηεξίρζεθε θαη γελλήζεθε ε βηνκεραληθή 
δξαζηεξηφηεηα. Έηζη πξνθιήζεθε ε εμέιημε κε ηαπηφρξνλε αλάπηπμε ησλ πφιεσλ θαη ηε 
δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ κνλάδσλ ζαλ εληαίν ζχλνιν κέζα ζηηο πφιεηο. Καη απηφ 
απνηειεί κηα πξψηε δηάζηαζε ηεο επζχλεο ηεο βηνκεραλίαο γηα ηελ αιινίσζε ηνπ 
πεξηβάιινληνο. Πξφζζεηα, νη πξψηεο βηνκεραλίεο θαη νη πξψηεο πφιεηο πνπ εμειίρζεθαλ 
ζην κεηαμχ ζε ππεξβηνκεραληθέο ζπγθεληξψζεηο θαη ζε κεγαιναζηηθά θέληξα, 
δεκηνπξγήζεθαλ ζε ρψξνπο επηινγήο, ζε εδάθε εχθνξα θαη παξφρζηα ζε ιίκλεο, πνηάκηα 
ή ζάιαζζεο. Έηζη νη βηνκεραλίεο εηζέβαιιαλ ζηελ θαξδηά γεσγξαθηθψλ νηθνζπζηεκάησλ. 
Οη ζεκεξηλέο κεγαινππφιεηο κε ηα εθαηνκκχξηα θαη ηα δεθάδεο εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο θαη 
ε αλάινγν εγθιεηζκέλε ζε απηέο βηνκεραληθή παξνπζία ζπληζηνχλ νηθνινγηθά θαη 
πεξηβαιινληνινγηθά κηα ζπζζσξεπκέλε απεηιή, πνπ - θαηά ηε θζνξνπνηφ ηεο δξάζεο -
δελ θαίλεηαη πσο κπνξεί λα αλαθνπεί ζην πξνζερέο κέιινλ.  

Ζ βηνκεραλία θέξεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ επζχλεο γηα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ηα 
θαπζαέξηα, ηα αησξνχκελα, φπσο θαη ηα ηνμηθά βηνκεραληθά αέξηα. Ζ επζχλε ηεο 
βηνκεραλίαο ζε θαπζαέξηα πνζνηηθά, ζε παγθφζκηα βάζε, ππνινγίδεηαη ζην 15 – 18% 
ησλ θαπζίκσλ πνπ θαηαλαιψλνληαη ζήκεξα. Πνηνηηθά φπσο ε επζχλε ηεο βηνκεραλίαο 
είλαη πνιχ αλψηεξε, γηαηί ρξεζηκνπνηεί βαξηά θαχζηκα κε πςειή πεξηεθηηθφηεηα ζείνπ θαη 
γηαηί εκθαλίδεη φπσο αλαθέξζεθε ηνπηθή ζπγθέληξσζε. Πνζνζηηαία ζε δηνμείδην ηνπ ζείνπ 
θαη ζε αησξήκαηα ε βηνκεραλία εθθξάδεη ην 40 – 50% πεξίπνπ ηεο επζχλεο ζε 
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. εκαληηθή ζε κέγεζνο θαη εηδηθά ζε πνηφηεηα είλαη θαη ε έθιπζε 
απφ ηε βηνκεραλία ηνμηθψλ ρεκηθψλ αεξίσλ, φπσο νμέσλ (HCI, HCN, HF), αεξίσλ 
βάζεσλ (ΝΖ3) θαη αησξεκάησλ (νξγαληθά θαη αλφξγαλα πιηθά).  

Ζ ξχπαλζε ζην λεξφ είλαη πςειή, αθνχ κηα ζχγρξνλε κεγάιε βηνκεραλία κπνξεί λα 
θαηαλαιψλεη λεξφ φζν κηα πφιε εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ θαη λα ην ξππαίλεη ρεκηθά θαη 
ηνμηθά. Ζ εμάξηεζε ηεο βηνκεραλίαο απφ ην λεξφ είλαη πνηθίιε. Υξεζηκνπνηεί (α) 
ηεξάζηηνπο φγθνπο απφ λεξφ ςχμεο πνπ ξππαίλεηαη ζεξκηθά, (β) κεγάιεο πνζφηεηεο απφ 
λεξφ θαηεξγαζίαο πνπ ξππαίλεηαη βηνινγηθά, ρεκηθά θαη ηνμηθά θαη (γ) κεγάιεο πνζφηεηεο 
απφ λεξφ γηα εθπιχζεηο, γηα επίπιεπζε πιηθψλ πνπ ξππαίλεηαη βηνινγηθά, ρεκηθά θαη 
ηνμηθά. Ζ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ε βηνκεραλία είλαη ηξνκαθηηθή ζε 
ζχγθξηζε κε ηνπο φγθνπο ηνπ δηαζέζηκνπ γιπθνχ λεξνχ ζηνλ πιαλήηε. Ζ πνζφηεηα ηνπ 
λεξνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε βηνκεραλία είλαη φπσο αλαθέξζεθε πνιχ κεγάιε θαη φπσο 
αθαηξείηαη απφ ην γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλν νηθνζχζηεκα δεκηνπξγεί κεγάιν πξφβιεκα 
ζηε ρσξνηαμηθή νηθνλνκία ηνπ λεξνχ. 

Έηζη ε βηνκεραλία ζήκεξα ζπκπηέδεηαη γηα λα κεηψζεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ θαη 
πξνθχπηεη κηα αχμνπζα εζσηεξηθή αλαθχθισζή ηνπ. Οη ζπλέπεηεο απφ ηε βηνκεραληθή 
ξχπαλζε ηνπ λεξνχ θαίλνληαη ζήκεξα ζηελ θαηαζηξνθή κεγάισλ πνηακηψλ πνπ 
ζηεξίδνπλ ζεκαληηθή βηνκεραληθή αλάπηπμε φπσο ν Ρήλνο, ν Σάκεζεο, ν εθνπάλαο θαη 
ν Πσ ζηελ Δπξψπε θαη ν Μηζηζηπήο, ν Γειαγνπέξ θ.α. ζηηο ΖΠΑ θαη ζηελ θαηαζηξνθή 
ησλ ιηκλψλ πνπ πεξηβάιινληαη απφ βηνκεραλίεο, φπσο νη ιίκλεο ηεο Δπξψπεο, νη ιίκλεο 
ησλ ΖΠΑ, ηεο Ηαπσλίαο, θ.ά., αιιά θαη ζηελ θαηαζηξνθή θιεηζηψλ ζαιαζζψλ, κέζα ζηηο 
νπνίεο θαη νη δηθέο καο ζάιαζζεο, ν αξσληθφο, ν θφιπνο ηεο Διεπζίλαο, ν Θεξκατθφο 
θ.α.  

Αιιά θαη ε ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο απφ ηε βηνκεραλία είλαη πνιχ κεγάιε. 
Γεκηνπξγείηαη απφ ζηεξεά απνξξίκκαηα, απφ κεηαιινπξγηθέο εθζθαθέο εδάθνπο, απφ 
θαηαζθεπέο έξγσλ θηι. Απφ ηα νξγαληθά βηνκεραληθά απνξξίκκαηα κφλν ην έδαθνο ηεο 
Δπξψπεο (ΔΔ) επηβαξχλεηαη θάζε ρξφλν κε 300 ρ 10

6
 ηφλνπο πιηθά κε ρακειή ζπλήζσο 

βην-απνηθνδνκεζηκφηεηα.  
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ην κεηαμχ, ε βηνκεραλία ζεσξείηαη ν κφλνο ππεχζπλνο γηα ηνλ ππνβηβαζκφ ηεο 
πνηφηεηαο ηεο δσήο ζηηο πφιεηο, θαη ππάξρεη πίεζε ηνπ θνηλσληθνχ παξάγνληα γηα ηελ 
εθδίσμή ηεο απφ ηηο πφιεηο κε ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ή ηεο 
ιεηηνπξγίαο ηεο κε φξνπο. Απηά φκσο ζαλ ζπλζήθε βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο κέζα 
ζηελ πφιε νδεγνχλ ζε κηθξφηεξε παξαγσγηθφηεηα θαη κεησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα, κε 
απνηέιεζκα ζαλ κφλε ιχζε ηε καδηθή κεηαθνξά ηεο βηνκεραλίαο ζε εηδηθνχο ρψξνπο, ηηο 
βηνκεραληθέο δψλεο. Αιιά απηή ε πξννπηηθή αλαηξέπεη αξρέο ηνπ παξειζφληνο, θαηά ηηο 
νπνίεο ε πφιε πξφζθεξε εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη ε βηνκεραλία είρε βαζηθή ζέζε ζηελ 
πφιε, ζαλ αγνξά εξγαζίαο θαη δξαζηεξηνπνίεζε ηεο δσήο.  

Ζ βηνκεραλία έμσ απφ ηελ πφιε ζα πηέδεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ παξάγνληα γηα 
ιεηηνπξγία ρσξίο νηθνινγηθέο επηπηψζεηο θαη ρσξίο ξχπαλζε πεξηβάιινληνο. Ζ 
ζπγθέληξσζε ησλ βηνκεραληψλ ζηηο βηνκεραληθέο δψλεο κεηαθέξεη πξνβιήκαηα 
ιεηηνπξγίαο γηα ηελ βηνκεραλία θαη δελ απνηειεί απάληεζε ζηελ αλάγθε γηα ηαρχξπζκε 
βηνκεραληθή αλάπηπμε, κε πξνδηαγξαθέο ζηε ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληψλ ζην κέιινλ. 
Αλαθχπηεη έηζη ε αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία βηνκεραληψλ ζε πεξηνρέο θαη κε ζπλζήθεο πνπ 
δελ ζα δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη πνπ ζα ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε γηα 
απμεκέλε απαζρφιεζε. Πξψηε δηαπίζησζε είλαη πσο ρξεηάδεηαη πξνγξακκαηηζκφο ηεο 
βηνκεραληθήο αλάπηπμεο, δειαδή λα ηδξχνληαη ζε ρψξνπο πνπ δελ ελνρινχλ 
πεξηβαιινληνινγηθά. Γεχηεξε δηαπίζησζε, πνπ είλαη ηερλνινγηθή, είλαη πσο ρξεηάδεηαη 
βηνκεραληθή αλάπηπμε ρσξίο ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ πξψηε δηαπίζησζε γηα 
θιηκαηνινγηθά δηθαησκέλε ρσξνηαμηθή αλάπηπμε ησλ βηνκεραληψλ νδεγεί ζε αξρέο πνπ 
απνηεινχλ πιένλ ζηε ρψξα καο αλνηρηέο δηαδηθαζίεο φπσο: (α) νη βηνκεραλίεο πξέπεη λα 
δηαζπαξνχλ ζε νιφθιεξε ηε ρψξα ζε ηζνθαηαλνκή, γηα πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε θαη 
αξαίσζε ηνπ βηνκεραληθνχ ζπλφινπ, (β) ε βηνκεραλία πξέπεη λα αλαπηπρζεί έμσ απφ ηα 
αζηηθά θέληξα, κε έιεγρν ζην θχθισκα ηνπ λεξνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί θαη εμαζθάιηζε 
ληφπηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Ζ δεχηεξε δηαπίζησζε, πνπ φπσο αλαθέξζεθε είλαη 
ηερλνινγηθνχ ραξαθηήξα, αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα γηα βηνκεραληθή αλάπηπμε ρσξίο 
ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ηε ξχπαλζε ζαλ παξάκεηξν αλάπηπμεο ζηε βηνκεραληθή 
δεκηνπξγία. Πξάγκαηη, απηφ απνηειεί δπλαηφηεηα γηα ηε δεκηνπξγία νξγαληθήο ρεκηθήο 
βηνκεραλίαο, φπνπ ε ξχπαλζε αιιά θαη ε ελέξγεηα κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζηα έξγα 
ζαλ παξάκεηξνη ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αλάπηπμε, ψζηε ηειηθά νη βηνκεραληθέο κνλάδεο 
λα είλαη ελεξγεηαθά απηνδχλακεο θαη λα κε δεκηνπξγνχλ ξχπαλζε. Απηφ, πνπ ίζσο 
απνηειεί ηε βαζηθή παξάκεηξν ηεο βηνκεραληθήο δεκηνπξγίαο ζηνλ ηφπν καο, ζα 
απνηειέζεη θχξηα αλαθνξά ζηα επφκελα ηεχρε ησλ βηβιίσλ απηήο ηεο ζεηξάο.  

Οη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε βηνκεραληθή ππφζηαζε ζήκεξα είλαη νπζηαζηηθνί, γηαηί 
ζπλδένληαη κε ηελ αλάγθε γηα ηαρχξπζκε βηνκεραληθή αλάπηπμε. ε απηή ηελ ηαρχξπζκε 
βηνκεραληθή εμέιημε ε ρεκηθή βηνκεραλία πξέπεη λα απνηειέζεη ηνλ θχξην άμνλα, εηδηθά ε 
νξγαληθή ρεκηθή βηνκεραλία. ήκεξα, αλαθχπηεη ε αλάγθε γηα πιήξε αμηνπνίεζε πιηθψλ, 
γηα δξαζηεξηφηεηα ζηα πιαίζηα ηεο εηήζηαο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ πιαλήηε θαη γηα 
βηνκεραληθέο δεκηνπξγίεο πνπ δελ ελαληηψλνληαη θαη δελ αιινηψλνπλ ην νηθνινγηθφ 
ζχζηεκα θαη ην γεσγξαθηθφ πεξηβάιινλ. Ζ αλάγθε γηα βηνκεραληθή αλάπηπμε φπσο 
ζπλδπάδεηαη κε ηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη κε ηελ αλαγθαηφηεηα ηθαλνπνίεζεο φισλ ησλ 
αλαγθψλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο ζηε Γε είλαη ε πξψηε επηηαγή ζήκεξα.  

 
Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε βξίζθεηαη πιένλ ζην ζηάδην ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ γηα 

ζχγρξνλν ζρεδηαζκφ. Απηφ ζε θάπνην βαζκφ έρεη αξρίζεη λα αλαθαίλεηαη κε ηελ εμέιημε 
ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ εκθαλίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα (κεηά ηελ πεηξειατθή 
θξίζε) κείσζε ηεο βηνκεραληθήο θαηαλάισζεο παξά ηελ, ζην κεηαμχ, βηνκεραληθή 
αλάπηπμε.  
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β. Απφ κεηαθνξηθά κέζα  
 

Απφ ηελ αλαθάιπςε ηεο δχλακεο ηνλ αηκνχ ηα κεηαθνξηθά κέζα βξίζθνληαη ζε 
εθζεηηθή ηερληθή θαη αξηζκεηηθή εμέιημε. ε απηή ηελ πνξεία ηα αηκφπινηα θαη ηα ηξέλα 
απνηέιεζαλ ηα πξψηα είδε, κε ηελ εμέιημή ηνπο έθαλαλ γλσζηφ ην ζχγρξνλν θφζκν θαη 
έδσζαλ ηελ επθαηξία γηα εθξεθηηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ πιεζπζκνχ, πνπ κε αλάκεημε 
πνιηηηζκψλ θαη γλψζεσλ νδήγεζαλ ζην ζχγρξνλν θφζκν ηεο αλζξψπηλεο δηθαίσζεο. αλ 
ηαρχηεξα κεηαθνξηθά κέζα κπήθαλ αθνινχζσο ζε ρξήζε ηα απηνθίλεηα θαη ηειηθά ηα 
αεξνπιάλα, αιιά  κε ηα δχν απηά λέα απνθηήκαηα ζπληειέζηεθε κεγάιε αιιαγή ζην ξφιν 
ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, γηαηί ην απηνθίλεην θαη ην αεξνπιάλν δελ απνηεινχλ ινγηθή 
εμέιημε πξνο απηφ, δελ είλαη καδηθά, θαη φπσο είλαη πάξα πνιιά δεκηνπξγνχλ πιένλ 
πξφβιεκα ζηε δσή θαη ζην πεξηβάιινλ.  

Σα παιαηά καδηθά κεηαθνξηθά κέζα έρνπλ ζπγθεθξηκέλε ειεγρφκελε πνξεία, φπσο 
ηα πινία κέζα ζηε ζάιαζζα θαη ηα ηξέλα θηλνχληαη ζε έλα επηιεγκέλν θχθισκα, ηηο 
ζηδεξνηξνρηέο. Με ην απηνθίλεην φκσο ηα κεηαθνξηθά κέζα έγηλαλ αηνκηθήο ρξήζεο θαη 
πάξα πνιιά, κε ηεξάζηηεο αλάγθεο ζε δξφκνπο, κε κεγάιεο επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα 
δσήο, ζηελ αλάισζε πιηθψλ θαη ζην πεξηβάιινλ. Σν  αεξνπιάλν είλαη ην ηειεπηαίν κέζν 
κεηαθνξάο πνπ θηλείηαη ζηνλ επαίζζεην θνξέα, ηελ αηκφζθαηξα θαη ζε κεγάια χςε, κε 
πξνβιήκαηα ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο, ε νπνία ελεξγεί ζαλ θίιηξν επηινγψλ ηεο 
ειηαθήο ελέξγεηαο, κε πξνβιήκαηα ζνξχβνπ θαη κε θαζαξφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο.  

Οηθνινγηθή ζεκαζία ζαλ αίηηα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο εκθαλίδνπλ ζήκεξα ηα 
απηνθίλεηα, ηα πινία κεηαθνξάο πεηξειαίνπ θαη ηα αεξνπιάλα. Απφ απηά, γηα ην κέγεζνο 
θαη ην βαζκφ επίπησζεο, ζην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζην απηνθίλεην θαη ην 
αεξνπιάλν. Σα δεμακελφπινηα ζαλ αηηία ξχπαλζεο κε πεηξέιαην ζα  εμεηαζηνχλ ζην 
θεθάιαην αλαθνξηθά κε ηε ζαιάζζηα ξχπαλζε.  

Σν απηνθίλεην έρεη δηθαηψζεη θαηά πνιχ ην ζχγρξνλν άλζξσπν, αιιά έρεη επίζεο 
εμειηρζεί θαη ζην κεγαιχηεξφ ηνπ πξφβιεκα. Γηαηί ην απηνθίλεην είλαη:  
α) αζπλείδεηνο αιιά επηθίλδπλνο θαηαλαισηήο θπζηθψλ πφξσλ,  
β) θχξηνο ξππαληήο ηεο αηκφζθαηξαο,  
γ) πνιχ επηθίλδπλνο ξππαληήο ηνπ εδάθνπο,  
δ) ππεξθαηαλαισηήο ελέξγεηαο,  
ε) θαηαζηξνθηθφο εηζβνιέαο ζηε ζχγρξνλε δσή.  

 
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλάισζε πιηθψλ ηα απηνθίλεηα θαηαλαιψλνπλ:  

 Σν 60% ηνπ παξαγφκελνπ ειαζηηθνχ,  
 ην 15% ησλ παξαγφκελσλ πιαζηηθψλ πιηθψλ,  
 ην 15% ηεο θαηαλάισζεο αινπκηλίνπ,  
 ην 20% ηνπ παξαγφκελνπ ράιπβα,  
 ην 7% ηνπ παξαγφκελνπ ραιθνχ,  
 ην l2% ηνπ παξαγφκελνπ ληθειίνπ,  
 ην 30% ηνλ παξαγφκελνπ ςεπδαξγχξνπ,  
 ην 50% ηνπ παξαγφκελνπ κφιπβδνπ.  

ε ζρέζε κε ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, θπξίσο ζηηο βηνκεραληθέο θαη 
κεηξνπνιηηηθέο πεξηνρέο, ηα απηνθίλεηα είλαη ππεχζπλα γηα:  
 Σν 90% ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ CO,  
 ην 60% ησλ εθιπφκελσλ πδξνγνλαλζξάθσλ,  
 ην 45% ησλ εθιπφκελσλ ΝΟ8,  
 ην 8% ησλ εθιπφκελσλ ζηεξεψλ αησξεκάησλ,  
 ην 5% ηνπ δεκηνπξγνχκελνπ S02.  
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ε ζηεξεά απνξξίκκαηα, ε δεκηνπξγνχκελε θαηάζηαζε απφ ηα απηνθίλεηα είλαη 
επίζεο δχζθνιε κέρξη απειπηζηηθή.  

Σα απηνθίλεηα παιαηψλνπλ θαη απνξξίπηνληαη ζε κεγάινπο αξηζκνχο αλάινγα κε ηε 
ρξεζηκνπνίεζε αλά ρψξα θαη αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή. ηηο ΖΠΑ π.ρ. απνξξίπηνληαη 
ζαλ παιηνζίδεξα θάπνπ 9 ρ 10

6
 απηνθίλεηα θάζε ρξφλν. Αλάινγνη είλαη νη αξηζκνί θαη 

ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε θαη ηελ Ηαπσλία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ απηνθίλεηα ζε κεγάινπο 
αξηζκνχο, θαηάζηαζε πνπ αξρίδεη λα δεκηνπξγείηαη θαη ζηελ Αζήλα. ηελ πεξηνρή ηεο 
Αηηηθήο κε θάπνπ 1.500.000 απηνθίλεηα ζήκεξα, ηα απηνθίλεηα πνπ πξέπεη λα 
απνκαθξπλζνχλ απφ ηελ θπθινθνξία ππνινγίδνληαη πεξίπνπ ζε l0.000 ηεκάρηα θάζε 
ρξφλν.  

Ζ απφξξηςε ησλ απηνθηλήησλ ζαλ πιηθψλ είλαη πεξίεξγν αιιά κφιηο ηα ηειεπηαία 
ρξφληα έρεη θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ. Καη ηνχην νθείιεηαη ζηε κηθξή αμία πνπ απνδίδνπλ ηα 
πιηθά ηνπ απηνθηλήηνπ ζε αλαθχθισζε. Τπνζηεξίδεηαη πσο ε εξγαζία πνπ ζα 
θαηαλαισζεί θαη ε ελέξγεηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζπληζηνχλ πνιχ κεγαιχηεξε αμία απφ 
ηελ αμία ησλ αλαθπθινχκελσλ πιηθψλ. Γελ ππάξρεη φκσο θαη πνιηηηθή πξνο απηή ηελ 
θαηεχζπλζε, γηαηί παξαγσγηθφηεηα αθφκε παξακέλεη ε αλάπηπμε λέσλ αγνξψλ θαη ε 
πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ. H αλαθχθισζε ησλ απηνθηλήησλ κε θάπνηα κεζφδεπζε ζα 
ήηαλ δπλαηή ίζσο κε επηδφηεζε ηνπ θαηφρνπ, θαη απηφ ζα έδηλε πιηθά ρξήζηκα ζηε 
ζεκεξηλή θξίζε ησλ ζπζηεκάησλ πξνκήζεηαο πιηθψλ.  

 

 

γ. Απφ γεσξγηθή αλάπηπμε  
 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην πφιεκν ε γεσξγηθή αλάπηπμε έγηλε επαλάζηαζε, ζε 
απφδνζε θαιιηεξγεηψλ θαη ρξεζηκνπνίεζε κέζσλ. Ζ αλάπηπμε απηή είλαη πεξηζζφηεξν 
γλσζηή ζαλ “πξάζηλε επαλάζηαζε”, γηαηί ε απφδνζε ζηηο πξάζηλεο θαιιηέξγεηεο αλέβεθε 
ζεακαηηθά απφ ην 1946 κέρξη θαη 500% γηα ηνπο επφκελνπο εηδηθνχο ιφγνπο:  
α) δεκηνπξγήζεθαλ πνηθηιίεο ζπφξσλ πςειήο απφδνζεο, εηδηθά ζηα δεκεηξηαθά,  
β) εθαξκφζζεθε κεζνδηθή ρεκηθή ιίπαλζε κε πιήξε θάιπςε ησλ ζξεπηηθψλ αλαγθψλ 

αλάπηπμεο,  
γ) έγηλε κεγάιε ρξήζε απνηειεζκαηηθψλ θπηνθαξκάθσλ γηα έιεγρν ησλ εληφκσλ, ησλ 

δηδαλίσλ θαη ησλ κπθήησλ.  
Απφ ηα πξνεγνχκελα νη εμειίμεηο (β) θαη (γ) δεκηνχξγεζαλ παξάιιεια θαη ζνβαξά 

πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα. Πξάγκαηη, δεκηνχξγεζαλ έληνλα νηθνινγηθά 
πξνβιήκαηα, πνπ αθφκε δελ ππάξρεη νχηε πξννπηηθή γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο.  

Ζ θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ ζην κεηαμχ έρεη πάξεη δηαζηάζεηο θαη πιεζηάδεη ηνπο 
100.000.000 ηφλνπο/ρξφλν. Ζ αλνδηθή απηή πνξεία ζηελ θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ 
αθνινχζεζε ηελ “πξάζηλε επαλάζηαζε” ηνπ 1945 - 1950.  

Ζ θαηαλάισζε ζηα θχξηα ιηπάζκαηα (καθξν-ιηπάζκαηα) άδσην, θψζθνξν  
δηακνξθψζεθε σο εμήο:  

 αδσηνχρα               32 ρ 10
6
 ηφλνπο  

 θσζθνξηθά            22,6 ρ 10
6
 ηφλνπο  

 θαιηνχρα               18,7 Υ 10
6
 ηφλνπο.  

 
Ζ κέζε θαηαλάισζε ιηπαζκάησλ αλά ζηξέκκα γηα κηα παξαγσγηθή εηήζηα πεξίνδν 

αλέξρεηαη ζε 5 - 15 ριγ. άδσην, 1 - 4 ριγ. θσζθφξν θαη 3 -10 ριγ. θάιην.  
Σα ιηπάζκαηα πξνζθέξνληαη ζαλ άιαηα κηθξήο δηαιπηφηεηαο γηα λα κελ 

απνπιέλνληαη εχθνια κε ην λεξφ άξδεπζεο θαη απφ ηε βξνρή. Έηζη φκσο θαηαιήγνπλ ζε 
ζπζηαηηθά εδάθνπο, γηαηί ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ κφλν κηθξφ κέξνο απφ απηά 
ρξεζηκνπνηείηαη. Απηφ απνηειεί θαη ην κέγηζην νηθνινγηθφ πξφβιεκα απφ ηελ ππεξ-
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ρξεζηκνπνίεζε ιηπαζκάησλ, γηαηί αιινηψλεηαη ε ζχζηαζε θαη ε βηνινγηθή ππφζηαζε ηνπ 
εδάθνπο θαη, πξφζζεηα, γηαηί έλα κέξνο παξαιακβάλεηαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο θαη 
νδεγείηαη ζηηο δεμακελέο λεξνχ. Ζ πξνζζήθε φκσο θσζθφξνπ θαη αδψηνπ ζαλ ακκσλίαο 
ζην λεξφ δεκηνπξγεί έληνλα πξνβιήκαηα ξχπαλζεο. Πξάγκαηη νδεγεί ζε επηξνθηζκφ, απφ 
ηφλσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ησλ πδξφβησλ κηθξννξγαληζκψλ κε ηελ παξνπζία θσζθφξνπ 
θαη αδψηνπ. Δηδηθά ε επηβάξπλζε ηνπ ππφγεηνπ λεξνχ κε ακκσληαθά, ληηξηθά θαη 
θσζθνξηθά άιαηα απνηειεί κφιπλζε θαη θάλεη ην λεξφ αθαηάιιειν γηα πφζηκε ρξήζε. 
Έηζη φκσο αρξεζηεχνληαη ηεξάζηηνη φγθνη λεξνχ, πνπ κε ηαπηφρξνλε ππεξθαηαλάισζε ζε 
άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα επάξθεηαο θαζαξνχ λεξνχ, ην νπνίν 
θαίλεηαη φηη ζα εμειηρζεί ζε βαζηθφ πξφβιεκα ζηα επφκελα ρξφληα.  

 
ην κεηαμχ ην πξφβιεκα απφ ηα ιηπάζκαηα θαη ε αλάγθε γηα θπζηθή ιίπαλζε ηνπ 

εδάθνπο έρεη νδεγήζεη ζε επηζηεκνληθή εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, κε πξνψζεζε ζηελ 
πξάμε βηνινγηθψλ ιηπαζκάησλ. Γηα ην ξφιν απηφ πξνβιέπνληαη νη βηνινγηθέο ηιχεο απφ 
θαζαξηζκφ ιπκάησλ θαη νη ηιχεο απφ αλαεξφβηα δχκσζε απνξξηκκάησλ, πνπ απνηεινχλ 
απφ ζήκεξα πξνζθνξά ζε κεγάινπο φγθνπο. Μφλν ζηηο ρψξεο ηεο ΔΔ ηα νξγαληθά 
απνξξίκκαηα πνπ ζα  κπνξνχζαλ λα δψζνπλ ζε πνζνζηφ βηνινγηθφ ιίπαζκα θαη ζε 
πνζνζηφ ελέξγεηα αλέξρνληαη ζε:  
 90 ρ 10

6
 ηφλνπο/ρξφλν ζθνππίδηα,  

 950 ρ 10
6
 ηφλνπο/ρξφλν βηνκεραληθά απνξξίκκαηα,   

 120 ρ 10
6
 ηφλνπο/ρξφλν βηνκεραληθά απνξξίκκαηα,   

 200 ρ 10
6
 ηφλνπο/ρξφλν ηιχεο απφ θαζαξηζκφ ιπκάησλ θαη απνβιήησλ,  

 150 ρ 10
6
 ηφλνπο/ρξφλν ζηεξεά πιηθά απφ βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ.  

Απφ απηφ ηνλ ηεξάζηην φγθν νξγαληθήο χιεο πνπ ζπλνιηθά  αλέξρεηαη ζε 1,53 ρ 10
7
 

ηφλνπο/ρξφλν θαη πνπ ζπλζέηεη ζήκεξα ηεξάζηην ξππαληηθφ θνξηίν γηα ην έδαθνο, ζα 
κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ θάπνπ 600 ρ 10

6
 ηφλνη/ρξφλν βηνινγηθά ιηπάζκαηα ζαλ 

ζξεπηηθφ ζηνηρείν θαη ρνχκνπο ηνπ εδάθνπο θαη θάπνπ 500 ρ 10
6
  ηφλνπο/ρξφλν βηναέξην 

ζε ηζνδχλακν πεηξέιαην. Με απηή ηελ αλάπηπμε, πνπ ζήκεξα απνηειεί απιή δπλαηφηεηα, 
ε EΔ ζα γηλφηαλ απηάξθεο ζε ηξφθηκα θαη ελέξγεηα θαη κάιηζηα ζαλ αγαζά εηεζίσο 
αλαλενχκελα. Απηή ε ιηπαζκαηηθή ιχζε ζα βνεζνχζε βηνινγηθά ηελ αχμεζε ηνπ ρνχκνπο 
ηνπ εδάθνπο θαη ζα πξφζθεξε ζξεπηηθά ζηνηρεία, ψζηε ε αλάγθε ζε ρεκηθά ιηπάζκαηα λα 
κεησζεί ζεκαληηθά.  

Ζ παξαγσγή ηξνθίκσλ κνινλφηη ζεσξείηαη βηνινγηθή δηεξγαζία θαηά ηελ νπνία ε 
αθνκνίσζε ζηεξίδεηαη ζηελ ειηαθή ελέξγεηα ηνχην απνηεινχζε πξαθηηθή ηνπ 
παξειζφληνο. ήκεξα ε παξαγσγή ηξνθίκσλ έρεη ηερληθά επηηαρπλζεί, ψζηε λα 
δεκηνπξγεζεί ε αλαθνχθηζε γηα ηνλ άλζξσπν κε ζρεδφλ θαιππηηθή πξνζθνξά ηξνθίκσλ, 
αιιά κε πςειφ θφζηνο ζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Καη απηφ ήηαλ αλεθηφ κέρξη ην 1973, 
πνπ ε ελέξγεηα ήηαλ ζε απεξηφξηζηε πξνζθνξά θαη ζε πνιχ ρακειφ θφζηνο. ήκεξα 
φκσο κε ην πςειφ θφζηνο ελέξγεηαο γελληνχληαη εξσηεκαηηθά γηα ηε ζχγρξνλε γεσξγηθή 
παξαγσγή, γηαηί αλαθνξηθά κε ηελ ελέξγεηα ηα ηξφθηκα είλαη πνιχ παζεηηθά. Βέβαηα ηα 
ηξφθηκα εθηφο απφ ηελ ελεξγεηαθή έρνπλ θαη ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία.  

Με εθηίκεζε ην θφζηνο ηεο ελέξγεηαο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο αλαθχπηεη ε 
εμάξηεζή ηεο απφ θαχζηκα θαη ε ζπλεπαγφκελε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Οηθνινγηθφ 
βέβαηα πξφβιεκα απνηειεί θαη ε ζπαηάιε ηεο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ θαχζε 
απνζεκαηηθψλ θαπζίκσλ ηεο γήηλεο βηφζθαηξαο θαη ζνβαξφηεξν ζέκα απνηειεί ε απεηιή 
ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ απφ ηελ θξίζε ηεο ελέξγεηαο. Με ηα πξνεγνχκελα ζηνηρεία 
γίλεηαη θαλεξφ πσο ε γεσξγηθή παξαγσγή έκκεζα ή άκεζα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 
ξχπαλζεο πνπ επεξεάδεη έληνλα ην γήηλν νηθνζχζηεκα. Οη αλεζπρίεο γη’ απηφ είλαη 
έληνλεο, φπσο θαη κεγάιεο νη πηέζεηο γηα παξαγσγή πεξηζζφηεξσλ ηξνθίκσλ κε κεησκέλν 



 

 

 83 

θφζηνο απφ εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγήο. Αιιά απηά απνηεινχλ θπξίσο πνιηηηθέο 
επηινγέο.   

 

 

δ. Απφ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα   
 

Σν ζχγρξνλν νηθνινγηθφ πξφβιεκα είλαη απφξξνηα ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 
πνπ εκπεξηέρεη φια ηα αίηηα, απφ ηε βηνκεραληθή αλάπηπμε, απφ ηηο κεηαθνξέο θαη απφ ηε 
γεσξγηθή αλάπηπμε. Έηζη, ζηνλ φξν αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα πεξηιακβάλεηαη ε δξάζε 
ηνλ αλζξψπνπ ζαλ δσηθνχ είδνπο κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ απφ ηε δσή θαη ηηο 
ζπλζήθεο δσήο.  

Ο άλζξσπνο, κεηά απφ κηα αξγή εμέιημε πνπ θξάηεζε ρηιηεηίεο, εκθαλίδεηαη ηα 
ηειεπηαία ρξφληα ζαλ γήηλε ππεξδχλακε ηφζν ζε δεκηνπξγηθφηεηα φζν θαη ζε βηνινγηθή 
εμέιημε, πνπ απνηειεί απεηιή γηα ην πεξηβάιινλ. Ζ βηνινγηθή εμέιημε έρεη ζαλ απνηέιεζκα 
ηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη ηελ ππεξθαηαλαισηηθή ηάζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, πνπ 
φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο εμαξηάηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ πξντφληα ηεο 
βηνκεραληθήο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο παξά απφ θπζηθά πξντφληα. Δπίζεο, επέθεξε 
ηελ έληνλε αζηηθνπνίεζε θαη ηε δεκηνπξγία κεηξνπφιεσλ κε κεγάιε πιεζπζκηαθή 
ζπγθέληξσζε θαη κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπληζηνχλ θίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ, γηαηί 
έρνπκε ζπγθέληξσζε ξππαληηθψλ θνξηίσλ θαη νηθνινγηθψλ αιινηψζεσλ.  
 

Ο άλζξσπνο, σο βηνινγηθφ oλ, ρξεηάδεηαη ηξνθή γηα αλάπηπμε θαη παξαγσγή 
ελέξγεηαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηηο βηνινγηθέο δηεξγαζίεο αλάπηπμεο θαη γηα ηελ θίλεζε. Οη 
αλάγθεο ζε ηξφθηκα, γηα αλαπηπγκέλα κέζα άηνκα, φπσο αλαθέξζεθε ζηα πξνεγνχκελα, 
είλαη ηξνθή ησλ 2.800 ζεξκίδσλ κε πεξηερφκελε ελεξγή πξσηεΐλε 40 - 60 γξακκ. ηελ 
εκέξα. Απφ ηελ εκεξήζηα ηξνθή, κεηά ην βηνινγηθφ κεηαβνιηζκφ, ν άλζξσπνο απνβάιιεη 
πεξηηηψκαηα θαη ελέξγεηα ζην πεξηβάιινλ. Σα πεξηηηψκαηα δηαθξίλνληαη ζε ζηεξεά, πνπ 
απνηεινχλ βάξνο 435 γξακκ./άηνκν/εκέξα, θαη ζε πγξά, ηα νχξα, πνπ ζπληζηνχλ κέζν 
φγθν 1.400 ml/άηνκν/εκέξα. Ζ απφ θάζε άηνκν απνβαιιφκελε ζην πεξηβάιινλ ελέξγεηα 
είλαη θπξίσο ζεξκηθή θαη ζπληζηά θάπνπ 2.000 ζεξκίδεο/άηνκν/εκέξα. ια απηά ηα 
απνξξίκκαηα είλαη πιηθά αλαθπθιψζηκα θαη βηνινγηθά απνηθνδνκήζηκα ζε θπζηθέο 
βηνινγηθέο δηεξγαζίεο πνπ πξνκεζεχεη ε θχζε, φκσο ζε ππεξζπγθέληξσζε πιεζπζκνχ 
γίλνληαη φγθνη πνπ δελ κπνξεί λα αθνκνηψζεη ην πεξηβάιινλ ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο. Σν 
πξφβιεκα ξχπαλζε ζηηο πφιεηο θαη εηδηθά ζηηο κεγαινππφιεηο είλαη φηη ην 
δεκηνπξγνχκελν ξππαληηθφ ζπλνιηθφ θνξηίν είλαη ζε ππεξζπγθέληξσζε θαη ζε κεγάιν 
ξππαληηθφ φγθν πνιχ πάλσ απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρεη ην πεξηβάιινλ νηθνζχζηεκα λα 
ην αθνκνηψζεη.  

Ζ πφιε ρξεζηκνπνηεί λεξφ γηα νηθηαθή ρξήζε 80 - 200 ιίηξα/άηνκν/εκέξα θαη κε 
απηφ, ζαλ κέζν παξαιαβήο ησλ ξππαληηθψλ θνξηίσλ, δεκηνπξγνχληαη ιχκαηα πνπ είλαη 
ζε φγθν θάπνπ 100 ιίηξα/άηνκν/εκέξα θαη έρνπλ ξππαληηθφ θνξηίν 150 - 200 BOD, 200 - 
350 COD θαη 500 -1.000 αησξνχκελα ριζηγ./ιίηξν.  

Ο άλζξσπνο ρξεηάδεηαη θαη θαζαξφ αέξα γηα αλαπλνή, πνπ αλέξρεηαη ζε 10 θ.κ. 
αέξα/άηνκν/εκέξα, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο φζν γίλεηαη 
ζε θαζαξφηεξε κνξθή. Ζ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα δεκηνπξγεί θαη ζηεξεά απνξξίκκαηα 
1 ριγ./άηνκν/εκέξα πνπ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή ξππαληηθή θφξηηζε γηα ην έδαθνο ηεο 
πεξηνρήο.  

Σα πξνεγνχκελα απνηεινχλ ξππαληηθά πξνβιήκαηα κε αίηην ηε βηνινγηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ ψζηε λα 
απνθαηαζηαζεί ε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ. Ζ δσή ζηηο πφιεηο ρξεηάδεηαη ηερληθή 
ππνδνκή κε απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ψζηε ε απφξξηςε λα βξίζθεηαη 
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ζηα φξηα ηνπ θπζηνινγηθνχ δπλακηθνχ γηα ηελ απνξξχπαλζε ηεο πεξηνρήο. ε πεξίπησζε 
δηαθνξεηηθήο εμέιημεο, ε δσή ζηηο πφιεηο ζα ραξαθηεξηζηεί ππνβηβαζκέλε θαη ζα εμειηρζεί 
κελ ζε ρψξν ρξπζνθφξσλ επθαηξηψλ, πνπ φκσο κεηψλνπλ ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ 
βηνινγηθά θαη αηζζεηηθά.  

Ζ κεγάιε θαηαλάισζε λεξνχ γηα αλζξψπηλε ρξήζε, πνπ ζην ζηελφ γεσγξαθηθφ 
ρψξν ηεο ζχγρξνλεο κεγάιεο πφιεο απνδίδεηαη ξππαζκέλν, δεκηνπξγεί απφ ηψξα 
πξφβιεκα ζε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε λεξφ. Σα κεγάια αζηηθά θέληξα αλαδεηνχλ ην λεξφ 
φπνπ βξεζεί θαη ην κεηαθέξνπλ απφ πνιχ κεγάιεο απνζηάζεηο, κέρξη θαη απφ l.500 ρικ., 
δειαδή κε αθαίξεζε ζεκαληηθψλ φγθσλ λεξνχ απφ ην θπζηθφ θνξέα θαη ην νηθνζχζηεκα 
πνπ νξίδεη. Αιιά κε ηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη ηελ πξνβιεπφκελε κεγαιχηεξε αζηηθή 
ζπγθέληξσζε ζην κέιινλ δεκηνπξγείηαη έλα κεγάιν θελφ ζε επάξθεηα λεξνχ. Σα 
950.000.000 άλζξσπνη ζηηο αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε, πνπ δνπλ ζε πφιεηο 
(έηνο 2000), ρξεηάδνληαη 95.000.000 θπβ. κέηξα λεξoχ/εκέξα πςειήο θαζαξφηεηαο. ην 
κεηαμχ ε ρξήζε λένπ θαζαξνχ λεξνχ ζα απμάλεη θαη ζηηο άιιεο ρξήζεηο θαη θπξίσο ζηε 
βηνκεραληθή ρξήζε. Γηα ηηο ΖΠΑ ε θαηαλάισζε ζε λεξφ (αξρέο ηνπ 21

νπ
 αη.) είλαη 350 

ιίηξα/άηνκν/εκέξα κε θάιπςε ηνπ 90% ηνπ πιεζπζκνχ κε ζχζηεκα απνρέηεπζεο, 
πξάγκα πνπ ζα απνηειέζεη επίζεο πξνζδνθψκελε θαηάζηαζε ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο. 
Έηζη ην λεξφ κε απιή ρξήζε θαη απφξξηςε ηνπ ξππαζκέλνπ ζα είλαη γεληθά αλεπαξθέο 
ζην άκεζν κέιινλ. Σα πξνεγνχκελα ινηπφλ επηβάιινπλ απφ ηψξα ηελ αλάγθε γηα 
αλαθχθισζε ηνπ λεξνχ κεηά απφ θαιφ θαζαξηζκφ θαη ηελ αλάγθε γηα πεξηθξνχξεζε ηεο 
βηνινγηθήο  θαζαξφηεηαο ησλ δεμακελψλ γιπθνχ λεξνχ θαη ησλ  ζαιαζζψλ.  

Ζ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζηηο πφιεηο ζπληεξείηαη κε δεκηνπξγνχκελεο έμεηο γηα 
ππεξθαηαλάισζε πιηθψλ, πνπ ζήκεξα θπξίσο είλαη ζπλζεηηθά, πιαζηηθά πιηθά. Δηδηθά ζε 
καδηθή απφξξηςε είλαη ην ραξηί, ηα πιαζηηθά πιηθά, ηα απνξξππαληηθά θαη ηα κέηαιια. Σα 
πιηθά απηά είλαη εθηφο ηνπ αλζξψπηλνπ κεηαβνιηζκνχ θαη έρνπλ κε ηθαλνπνηεηηθή κέρξη 
αλχπαξθηε βην-απνηθνδνκεζηκφηεηα, έηζη είλαη πιηθά πνπ ζπζζσξεχνληαη ζηνλ απνδέθηε, 
λεξφ ή έδαθνο. Δίλαη εληππσζηαθφο θαη ηξνκάδεη ν φγθνο απηψλ ησλ πιηθψλ πνπ 
δηνρεηεχνληαη ζηελ θαηαλάισζε ρσξίο πξφβιεςε αλαθχθισζεο ή θαηαζηξνθήο ηνπο.  

 

Σν ραξηί είλαη έλα άιιν θαηαλαισηηθφ αγαζφ επξείαο ρξήζεο. ηηο πνιχ 
αλαπηπγκέλεο ρψξεο ε θαηαλάισζε ραξηηνχ αλέξρεηαη ζε 5 ριγ./άηνκν/ρξφλν. Πξφθεηηαη 
γηα πιηθφ θπζηθήο θαηαγσγήο πνπ εκθαλίδεη ζρεηηθή αιιά θάπσο αξγή βην-
απνηθνδνκεζηκφηεηα. Σν πξφβιεκα κε ην ραξηί είλαη θαη αληίζηξνθν, γηαηί πξνέξρεηαη 
απφ δέλδξα θαη κπνξεί λα εθηηκεζεί θαη ζαλ αγαζφ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαηαζηξνθή 
ζεκαληηθήο πνηνηηθά θαη πνζνηηθά βηνκάδαο. Πξάγκαηη ε θζνξά ζηε θπηηθή βηνκάδα απφ 
ηελ παξαγσγή ραξηηνχ είλαη ζεκαληηθή, γηαηί 1 ηφλνο ραξηηνχ είλαη ηζνδχλακνο κε 17 
κέζνπ κεγέζνπο δέλδξα. Με παγθφζκηα παξαγσγή ραξηηνχ ζήκεξα ην χςνο ησλ 
150.000.000 ηφλσλ/ρξφλν ε αληηζηνηρία ζε δέλδξα είλαη πνζφηεηα πνπ δείρλεη βηβιηθή 
θαηαζηξνθή. Καηαζηξέθνληαη θάπνπ 2.500.000.000 δέλδξα ην ρξφλν, πνπ παξά ηελ 
φπνηα αλαδάζσζε απνηεινχλ ζεκαληηθφηαηε απψιεηα γηα ηε γήηλε βηφζθαηξα. ην 
κεηαμχ, ην ραξηί πξέπεη λα παξάγεηαη ζε πνζφηεηεο ζχληνλεο κε ηελ αχμεζε ηνπ γήηλνπ 
πιεζπζκνχ.  

ην ραξηί ππάξρεη επίζεο ε δπλαηφηεηα γηα αλαθχθισζε θαη ζήκεξα πξάγκαηη απηφ 
γίλεηαη ζε πνζνζηφ 20 – 35%. Με απηφ ε θαηαλάισζε ραξηηνχ κεηψλεηαη ή αθξηβέζηεξα 
δελ απμάλεη αλάινγα κε ηνλ ππεξπιεζπζκφ θαη ηηο αλάγθεο ζε ραξηί. Τπάξρεη θαη κηα 
άιιε δπλαηφηεηα γηα ηε δηάζσζε ησλ δέλδξσλ, γηαηί ραξηί θαιήο πνηφηεηαο κπνξεί λα 
παξαρζεί απφ ηα άρπξα. Με ηε ιχζε απηή ε γήηλε βηνκάδα ζα δεκηνπξγνχζε θχθιν κε 
εηήζηα παξαγσγηθφηεηα πξψηεο χιεο γηα ραξηί, πνπ είλαη έλαο γξήγνξνο βηνινγηθφο 
δξφκνο.  



 

 

 85 

Σα ζπλζεηηθά απνξξππαληηθά είλαη έλα άιιν ζεκαληηθφ θαηαλαισηηθφ αγαζφ πνπ 
δεκηνπξγεί ξχπαλζε. Ζ ξχπαλζε πνπ δεκηνπξγνχλ ηα ζπλζεηηθά απνξξππαληηθά είλαη 
θπξίσο απφ ηα θσζθνξηθά άιαηα πνπ πεξηέρνπλ ζε πνζνζηφ 25 – 75% θαηά βάξνο. Σα 
θσζθνξηθά άιαηα ζηα ιχκαηα ησλ πφιεσλ θαη αθνινχζσο ζηηο δεμακελέο απφξξηςεο 
απνηεινχλ θαηαιχηεο αλάπηπμεο κηθξννξγαληζκψλ θαη κε ηελ ηαρχηεηα θαηαλάισζεο 
νμπγφλνπ πνπ δεκηνπξγείηαη, νη βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο αλαζηξέθνληαη θαη απφ αεξφβηεο 
γίλνληαη αλαεξφβηεο (επηξνθηζκφο).  

Ζ ζπκκεηνρή ησλ θσζθνξηθψλ αιάησλ ζηα ζπλζεηηθά απνξξππαληηθά έρεη ζην 
κεηαμχ απνηειέζεη δηεζλέο πξφβιεκα πνπ νδήγεζε ζε αλαδήηεζε ιχζεο. Ζ βειηίσζε 
απνζθνπνχζε θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ηνπ δξαζηηθνχ απνξξππαληηθνχ ζηα αληνληθά. 
Παξάιιεια έγηλε πξνζπάζεηα, αληηθαηάζηαζεο ησλ θσζθνξηθψλ αιάησλ κε άιια πιηθά 
πνπ δελ δεκηνπξγνχλ επηξνθηζκφ, φπσο ην ληηξνινηξηνμεηθφ νμχ (ΝΣΟ) θαη ην θηηξηθφ νμχ, 
πνπ φκσο δελ απέδσζαλ γηαηί θξίζεθαλ χπνπηα (σο θαξθηλνγφλα πιηθά). Έηζη ε ρξήζε 
θσζθνξηθψλ αιάησλ ζηα ζπλζεηηθά απνξξππαληηθά παξακέλεη θαη καδί παξακέλνπλ θαη 
νη θίλδπλνη ξχπαλζεο κε επηξνθηζκφ.  

Ζ θαηαλάισζε ζπλζεηηθψλ απνξξππαληηθψλ είλαη ζήκεξα πςειή, θάπνπ 8 - 10 
ριγ./άηνκν/ρξφλν θαη ηα πεξηερφκελα θσζθνξηθά πνιχ πςειήο ζπγθέληξσζεο. ηα 
ιχκαηα ησλ πφιεσλ ηα θσζθνξηθά απφ ζπλζεηηθά απνξξππαληηθά έρνπλ κηα κέζε 
παξνπζία 70 -100 ριζηγ./ιίηξν.  

ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα ζα πξέπεη λα θαηαινγηζηνχλ θαη ηα απηνθίλεηα, 
εηδηθά ηα απηνθίλεηα ΗΥ. Ζ «αλάπηπμε» ηα ηειεπηαία ρξφληα νδήγεζε ζε αληηζηνηρία/θαηνρή 
δχν απηνθηλήησλ αλά νηθνγέλεηα ζηηο ΖΠΑ, θαη 3 : 1 κέρξη 5 : 1 ζηηο άιιεο αλαπηπγκέλεο ή 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Απφ ηελ ππεξζπγθέληξσζε απηνθηλήησλ ζηηο πφιεηο 
δεκηνπξγείηαη κέγηζηε θαηαζηξνθή ζην πεξηβάιινλ, ε δσή γίλεηαη πξνβιεκαηηθή θαη ε 
ζχγρξνλε θαηαλαισηηθή θνηλσλία δελ δηθαηψλεηαη. Ο έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο απφ ηα 
απηνθίλεηα είλαη δχζθνινο, γηαηί ην απηνθίλεην είλαη ν βαζηθφο ζχληξνθνο ηνπ ζχγρξνλνπ 
αλζξψπνπ. αλ ιχζεηο ζήκεξα πξνθξίλνληαη ε πεξηνδηθή θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ 
θαη ν έιεγρνο ηεο κεραλνινγηθήο ηνπο θαηάζηαζεο. Δπίζεο πξνσζνχληαη θαη κεραληζκνί 
γηα ζπκπιεξσκαηηθή θαχζε ησλ θαπζαεξίσλ θαη πνηνηηθή βειηίσζε ηεο βελδίλεο. Σν 
απηνθίλεην θαη νη άιιεο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο δεκηνπξγνχλ καδί θαη ζφξπβν, πνπ 
είλαη πξάγκαηη ην ππ. αξηζ. έλα πξφβιεκα ησλ ζχγρξνλσλ πνιπάλζξσπσλ πφιεσλ. ηηο 
αζηηθέο πεξηνρέο, ν ζφξπβνο είλαη ζε πςειφ επίπεδν ηελ εκέξα κε 60 - 85 decibels θαη 
βέβαηα πςειφο, αιιά ζεκαληηθά κεησκέλνο θαηά ηε λχρηα, κε 25 - 40 decibels. Γηα δηέμνδν 
ινηπφλ ζηα απηνθίλεηα θαη γηα ιχζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ δεκηνπξγνχληαη φιν θαη 
πεξηζζφηεξνη λένη δξφκνη πνπ αιινηψλνπλ ην πεξηβάιινλ θαη επηβάιινπλ ηερληθά ζηνηρεία 
ζε κεγάιε έθηαζε. Καη απηή ε εμέιημε κε ηα ζχγρξνλα κέζα κεηαθνξάο, κε ην απηνθίλεην, 
είλαη ρσξίο ηέινο, δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε ηνπ ζα  βαίλεη απμνχκελε. Σν ηέινο ζα έξζεη 
φηαλ εμαληιεζνχλ ηα πγξά θαχζηκα θάηη πνπ ζα ζπκβεί βέβαηα αξγά ή γξήγνξα. ην 
κεηαμχ πξνσζνχληαη ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο γηα ηελ θίλεζε ησλ νρεκάησλ, φπσο 
ην ειεθηξηθφ απηνθίλεην θαη ε ρξήζε πδξνγφλνπ ή αεξίνπ.  

Ζ ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε αιινίσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ απφ ηελ 
αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα εζηηάδεηαη, φπσο αλαθέξζεθε, θπξίσο ζηηο ζχγρξνλεο 
κεγαινππφιεηο. Γηαηί φια φζα δεκηνπξγεί θαη απνξξίπηεη κηα πφιε δεκηνπξγνχλ 
ξππαληηθά θαη νηθνινγηθά πξνβιήκαηα, θαη ηνχην γηαηί ν πεξηνξηζκέλνο ρψξνο ηεο 
ππεξθνξηψλεη ην πεξηβάιινλ, έζησ θαη αλ πξνβιέπεηαη, κεξηθέο θνξέο, αληηκεηψπηζε 
ησλ πξνβιεκάησλ κε ηε δεκηνπξγία ζχγρξνλεο ππνδνκήο. Ζ πιεκκειήο απηή νηθνινγηθή 
θάιπςε κηαο πνιπάλζξσπεο πεξηνρήο νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο ηα δηαθηλνχκελα θαη ηα 
απνξξηπηφκελα πιηθά είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ηερληθά πξντφληα πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα 
βηνινγηθή θπζηθή επεμεξγαζία. Απηή ε ηνμηθφηεηα ή ε κεησκέλε βην-απνηθνδνκεζηκφηεηα  
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νδεγεί ζε ζπζζψξεπζε ηνμηθφηεηαο θαη δεκηνπξγεί κφληκα πξνβιήκαηα ζηε δσή θαη ζηε 
ιεηηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο πφιεο.  

ηνπο κηθξνχο νηθηζκνχο θαη ηα δηάζπαξηα ζπίηηα ρσξίο πξφβιεκα απφ αλζξψπηλε 
δξαζηεξηφηεηα ζην πεξηβάιινλ δελ δεκηνπξγείηαη ξχπαλζε, γηαηί ππάξρεη θαιππηηθά 
ζρέζε ζε πξντφλ απφ ηνλ άλζξσπν θαη ζε ρσξεηηθφηεηα πεξηβάιινληνο. Απηφ δίλεη θαη 
ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ζήκεξα, πνπ βξίζθεηαη ζηε δηαζπνξά ηνπ πιεζπζκνχ θαη 
ησλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηε δηαθχιαμε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο. 

 

8.2. Αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε 

8.2.1 Γεληθή ζεψξεζε  
 

Ο αηκνζθαηξηθφο αέξαο απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε ηνπ 
νξγαληθνχ θφζκνπ. Απνηειείηαη απφ άδσην (Ν2), νμπγφλν (02), επγελή αέξηα αιιά θαη φδνλ 
(03), ακκσλία (ΝΖ3), δηνμείδην ηνπ αδψηνπ (Ν02), δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (C02) θαη πνιιέο 
άιιεο ελψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ππξθαγηέο δαζψλ, εθξήμεηο εθαηζηείσλ θ.ά.  

Αλ ε ζχζηαζε απηή κεηαβιεζεί πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ηφηε ν αέξαο ραξαθηεξίδεηαη 

ξππαζκέλνο. Έηζη ε Αηκνζθαηξηθή Ρχπαλζε είλαη ε παξνπζία ζηελ αηκφζθαηξα νπζηψλ 
μέλσλ πξνο ηα θπζηνινγηθά ζπζηαηηθά ηεο ή θαη ε αιινίσζε ηεο ζχζηαζήο ηεο ζε 
δηάξθεηα ηφζε θαη ζπγθέληξσζε ηέηνηα, πνπ λα κπνξεί λα βιάςεη ηελ αλζξψπηλε πγεία, 
ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαζψο θαη ην πιηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

αλζξψπνπ. Οη αηκνζθαηξηθνί ξππαληέο δηαθξίλνληαη ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο. 
Οη πξψηνη εθιχνληαη απεπζείαο απφ ηε ξππαληηθή πεγή θαη πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηελ 
θαχζε ησλ πγξψλ θαη ζηεξεψλ θαπζίκσλ. Δίλαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, δειαδή ν 
θαπλφο, ν ακίαληνο θ.ά. κε δηάκεηξν κηθξφηεξε ησλ 10 κηθξψλ (1κ=10

-6
m), ν κφιπβδνο, 

ηε κνλνμείδην ηνπ αδψηνπ (NO), δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2), άλζξαθαο θ.ά. Οη δεπηεξνγελείο 
ξππαληέο, πξνέξρνληαη απφ ηνπο πξσηνγελείο κε ηελ επίδξαζε ηνπ ειηαθνχ θσηφο ζην 
Ο2 ηνπ αέξα θαη είλαη ην 03, ην Ν02, δηάθνξεο αιδευδεο θαη κηα ζεηξά απφ πνιχπινθα 
δεπηεξνγελή πξντφληα.  

ηαλ ζε κηα πεξηνρή επηθξαηνχλ ην S02, ν θαπλφο (smoke) θαη ηα αησξνχκελα 
ζσκαηίδηα πνπ εθπέκπνληαη θπξίσο απφ ηε βηνκεραλία θαη ηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο, 

αλαθεξφκαζηε ζηελ Καπλνκίριε ή Αηζαινκίριε (smog).  
Ο φξνο smog δεκηνπξγείηαη απφ ηε ιέμε smoke πνπ ζεκαίλεη θαπλφ θαη fνg πνπ 

ζεκαίλεη νκίριε. Έηζη ην smog (θαπλνκίριε) έρεη ραξαθηεξηζηηθφ ζηαρηί ρξψκα θαη δε 

ζρεηίδεηαη κε ηελ επίδξαζε αθηηλνβνιίαο. Ζ θαπλνκίριε ζπρλά αλαθέξεηαη σο Ρχπαλζε 

Σχπνπ Λνλδίλνπ. Σν 1952 ζην Λνλδίλν, απφ ηηο 5 κέρξη ηηο 9 ηνπ Γεθέκβξε είρακε 
εμαηηίαο ηεο αηκ. ξχπαλζεο 4.000 ζαλάηνπο.  

Ζ θσηνρεκηθή ξχπαλζε είλαη έλαο άιινο ηχπνο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ 
ζαλ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαηηεί ηελ παξνπζία ηεο ειηαθήο 
αθηηλνβνιίαο πνπ ηεο δίλεη ην θαθεηί ραξαθηεξηζηηθφ ρξψκα. Σν ρξψκα απηφ νθείιεηαη, 
ζην φηη νη νπζίεο ηεο ξχπαλζεο δηαρένπλ έλα νξηζκέλν κήθνο θχκαηνο απφ ηελ 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία. Ζ θσηνρεκηθή ξχπαλζε αλαθέξεηαη θαη σο Ρχπαλζε 

Σχπνπ Los Angeles θαη θπξίσο πεξηέρεη νμείδηα ηνπ αδψηνπ, πδξνγνλάλζξαθεο θαη 
θσηνρεκηθά νμεηδσηηθά. Σα νμείδηα ηνπ αδψηνπ είλαη ηα βαζηθφηεξα ζπζηαηηθά ηεο, πνπ 
παξάγνληαη ζηηο ςειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεσο ησλ 
απηνθηλήησλ θαη ησλ εξγνζηαζίσλ. Οη πδξνγνλάλζξαθεο θπξίσο παξάγνληαη απφ ηα 
απηνθίλεηα ζηε θάζε ηεο επηβξάδπλζήο ηνπο, φηαλ ν θηλεηήξαο δελ είλαη ξπζκηζκέλνο 
αιιά θαη απφ ην θχθισκα ηεο δηχιηζεο θαη ηεο εκπνξίαο ησλ θαπζίκσλ. Πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ζπλήζσο νη δχν ηχπνη “λέθνπο” δελ ππάξρνπλ αλεμάξηεηα, αιιά φηη 
ζπλππάξρνπλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ή ην έλα απφ ηα δχν βξίζθεηαη ζε κεγαιχηεξε 
αλαινγία. Άιισζηε ην έλα είλαη αλαγσγηθφ θαη ην άιιν νμεηδσηηθφ. Σν λέθνο ινηπφλ ηειηθά 
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είλαη ην νξαηφ, αηζζεηφ θαη νμπκέλν απνηέιεζκα κεγάιεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
(θσηνρεκηθήο ή θαπλνκίριεο ή κεηθηήο) πνπ βξίζθεηαη ζε ζρεηηθά ρακειφ χςνο πάλσ 
απφ ηελ επηθάλεηα ηεο γεο.  

Ζ πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ θάζε ξχπνπ ζην λέθνο, εμαξηάηαη απφ ηελ επνρή, ηηο 
θιηκαηηθέο θαη ηνπνγξαθηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη απφ ην είδνο ησλ 
θαπζίκσλ. Έηζη π.ρ. ζηελ Αζήλα ην ρεηκψλα ην λέθνο είλαη πην πνιχ ηχπνπ θαπλνκίριεο, 
ελψ ην θαινθαίξη είλαη πην πνιχ θσηνρεκηθνχ ηχπνπ.  

 

8.2.2 Κπξηφηεξνη ξχπνη ηεο αηκφζθαηξαο  
 

α. Σα αησξνχκελα αηκνζθαηξηθά πγξά ή ζηεξεά ζσκαηίδηα: Σα πγξά είλαη θπξίσο 
πδξνγνλάλζξαθεο, ελψ ηα ζηεξεά είλαη ζθφλε, ηζηκέλην, θαπλφο, κφιπβδνο, αλζξαθηθφ 
αζβέζηην, γχςνο θ.ά. Ζ δηάκεηξφο ηνπο αξρίδεη απφ ην 1 ρηιηνζηφ ηνπ κηθξνχ (0,001 κ.) θαη 
θηάλεη ζηα 100 κ. σκαηίδηα κε δηάκεηξν 0,1 κ.-10 κ. κπαίλνπλ βαζηά ζηνπο πλεχκνλεο 
θαη δεκηνπξγνχλ ζνβαξέο βιάβεο. Πξνέξρνληαη απφ ην έδαθνο, ηηο θσηηέο, ηελ ηξηβή ησλ 
ειαζηηθψλ ησλ απηνθηλήησλ, ηηο ηζηκεληνβηνκεραλίεο, ηα ραιπβνπξγεία, ηηο θαχζεηο ηνπ 
ιηγλίηε θαη ηνπ πεηξειαίνπ θαη δξνπλ θαηαιπηηθά ζηε δεκηνπξγία ησλ θσηνρεκηθψλ 
αληηδξάζεσλ. Ο θαπλφο (αηζάιε) κε δηάκεηξν 0,05 κ. θαη πάλσ, πξνέξρεηαη απφ ηηο 
θεληξηθέο ζεξκάλζεηο, ηελ θπθινθνξία θαη ηε βηνκεραλία. ε ζπλδπαζκφ κε ηα νμείδηα ηνπ 
ζείνπ, ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα απμάλνπλ ηηο θαξδηναλαπλεπζηηθέο παζήζεηο, κεηψλνπλ 
ηελ νξαηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο θαη εκπνδίδνπλ ηε θπηηθή αλάπηπμε. Αθφκε είλαη νη κφλνη 
ξππαληέο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρεη βεβαηφηεηα φηη πξνθαινχλ ρξφληεο βξνγρίηηδεο θαη 
αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο ηδηαίηεξα ζηα παηδηά.  

β. Σν S02 είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο δείθηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο γηαηί είλαη εχθνινο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαη γηαηί είλαη επηθίλδπλν ξππαληηθφ αέξην γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία. 
ρεκαηίδεηαη θαηά ηελ θαχζε ησλ θαπζίκσλ, νπφηε ην ζείν πνπ πεξηέρεηαη ζε απηά 
κεηαηξέπεηαη ζε άρξσκν SO2 πνπ απνβάιιεηαη ζηελ αηκφζθαηξα καδί κε ηα θαπζαέξηα. 
Σν S02 πνπ ξππαίλεη ηελ αηκφζθαηξα πξαθηηθά, νθείιεηαη ζηα βαξχηεξα θαχζηκα ( ληήδει) 
πνπ έρνπλ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν (S) θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ νη 
βηνκεραλίεο πεηξειαηνεηδψλ, ρεκηθέο θαη κεηαιινπξγηθέο θαη νη κνλάδεο παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Δθπνκπέο S02 αιιά ζε κηθξφηεξα πνζά πξνέξρνληαη θαη απφ ηηο 
θεληξηθέο ζεξκάλζεηο παξφιν πνπ ήδε έρεη θαηαξγεζεί ζ’ απηέο ε ρξήζε καδνχη. Δπίζεο 
κηθξά πνζά S02 εθπέκπνληαη απφ ηα θνξηεγά θαη ιεσθνξεία πνπ ρξεζηκνπνηνχλ 
πεηξέιαην, ελψ ε θαχζε ηεο βελδίλεο απνδίδεη ειάρηζηε πνζφηεηα SΟ2.  

 
Σν SO2 είλαη ρεκηθά πνιχ ελεξγφ γηαηί ζηελ αηκφζθαηξα ζρεκαηίδεη SΟ3 πνπ 

δηαιπφκελν ζηε βξνρή θαη ηνπο πνηακνχο κεηαηξέπεηαη ζε H2SΟ4  ή ζε φμηλα, ζεηηθά 
άιαηα φηαλ ε εμνπδεηέξσζε ηνπ νμένο δελ είλαη πιήξεο. Σα πξντφληα απηά κπνξνχλ λα 
ππάξρνπλ ζηελ αηκφζθαηξα σο ζσκαηίδηα ή ζηαγνλίδηα θαη λα θαηαιήμνπλ ζηε μεξά ή 

ζηηο ιίκλεο ζαλ φμηλε βξνρή ε νπνία κεηψλεη ην pΖ ησλ λεξψλ ιηκλψλ θαη πνηακψλ. 
Δμάιινπ ζηε ζχζηαζε ηεο φμηλεο βξνρήο, πέξα απφ ηα ζεηηθά νμέα, ζπκκεηέρνπλ θαη 
ληηξηθά νμέα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απνβαιιφκελα ζηελ αηκφζθαηξα νμείδηα ηνπ 
αδψηνπ πνπ απνπιπλφκελα κε ηηο βξνρνπηψζεηο θαη δηαιπφκελα δεκηνπξγνχλ θαη απηά 
φμηλε βξνρή.  

Ζ φμηλε βξνρή πνπ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα γίλεη 100 θνξέο πεξηζζφηεξν φμηλε απφ 
ηε θπζηνινγηθή βξνρή, πξφζθαηα κειεηάηαη ζνβαξά σο παγθφζκην πξφβιεκα γηαηί νη 
πεγέο ηεο κπνξεί λα βξίζθνληαη ζε κηα ρψξα θαη νη απνδέθηεο ηεο ζε άιιε. Πξνθαιεί 
βιάβεο ζηε ρισξίδα, ζηελ παλίδα, ζηελ πγεία, ζην έδαθνο θαη αιινίσζε ηεο ζχζηαζεο 
ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγείσλ πδάησλ.  
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Ζ δξάζε ηνπ S02 ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θαπλφ, ηδηαίηεξα παξνπζία πγξαζίαο, 
επηδεηλψλεη ηηο πλεπκνληθέο θαη θαξδηαθέο παζήζεηο θαη πξνθαιεί βξνγρίηηδα θαη εξεζηζκφ 
ζηα κάηηα θαη ζην ξηλνθάξπγγα. Αθφκα ην SO2 πξνζβάιιεη ηα κέηαιια, πξνθαιεί 
λέθξσζε ησλ λεχξσλ ησλ θχιισλ, θηηξίληζκα ησλ πιαηχθπιισλ, θαηαζηξνθή ησλ 
θσλνθφξσλ θαη κπνξεί λα εμαιείςεη νξηζηηθά, νξηζκέλα θπηηθά είδε. πλδπαδφκελν κε 
πγξαζία δηαβξψλεη ηηο κεηαιιηθέο επηθάλεηεο, ειαηηψλεη ηε ζχλζεζε θαη ζηαζεξφηεηα ησλ 
ρξσκάησλ, ηε ζηεξεφηεηα ησλ δεξκαηίλσλ εηδψλ θαη αιινηψλεη ην ραξηί θαη ηα πξντφληα 
ηνπ. H ζπγθέληξσζή ηνπ κεηξάηαη ζε κg/m

3
 ή ζε κέξε ζην εθαηνκκχξην κεξψλ αέξα 

(p.p.m. = parts per million). 300 κg/m
3
 απνηεινχλ ην φξην επηθπιαθήο, ελψ 400 κg/m

3
 ην 

φξην ζπλαγεξκνχ. Πέξα φκσο απφ ηηο ζνβαξέο πγεηνλνκηθέο, νηθνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο 
επηπηψζεηο ηνπ, επηδξά ζηα δνκηθά πιηθά θαη ζηα κάξκαξα, πξνθαιψληαο ζνβαξφηαηε 
θζνξά ζην κλεκεηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ καο πεξηβάιινλ. Έηζη ην CaCO3 σο ζπζηαηηθφ ησλ 
καξκάξσλ πξνζβάιιεηαη απφ ην S02 θαη ην βξφρηλν λεξφ θαη κεηαηξέπεηαη ζε γχςν 

(γπςνπνίεζε ησλ καξκάξσλ), θαηά ηηο ζπλνπηηθέο ρεκηθέο αληηδξάζεηο:  
 
 
 
 

 
Ζ ζρεκαηηδφκελε γχςνο ζηελ επηθάλεηα ηνπ καξκάξνπ απνκαθξχλεηαη κε ηε βξνρή, 

ελψ κηα λέα επηθάλεηα πγηνχο καξκάξνπ δέρεηαη κε ηε ζεηξά ηεο λέα επίδξαζε απφ ηα 
θαπζαέξηα πνπ πεξηέρνπλ S02, κεηαηξέπεηαη ζε γχςν, μεπιέλεηαη κε ην λεξφ θ.ν.θ. Με ηε 
γπςνπνίεζε απεηινχληαλ νη Καξπάηηδεο, πνπ ήδε κεηαθέξζεθαλ ζην Μνπζείν ηεο 
Αθξφπνιεο ην ίδην θαη ε Εσθφξνο ηνπ Παξζελψλα. ια απηά δείρλνπλ γηαηί ην πεληειηθφ 
κάξκαξν ηεο Αθξφπνιεο έπαζε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηφζεο θζνξέο θαη αιινηψζεηο απφ 
ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε φζεο δελ έπαζε ζην πέξαζκα ησλ αηψλσλ.  

γ. Ομείδηα ηνπ αδψηνπ (ΝΟΥ): Απηά (ΝΟ, Ν02) φπσο γλσξίζακε, είλαη βαζηθά ζπζηαηηθά 
πνπ κε ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πξνθαινχλ θσηνρεκηθή ξχπαλζε. 
Πξνέξρνληαη απφ ηελ έλσζε ηνπ Ν2 θαη 02 ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο ησλ κεραλψλ 
εζσηεξηθήο θαχζεο, ηφζν ησλ απηνθηλήησλ φζν θαη ησλ ιεβήησλ ησλ εξγνζηαζίσλ, πιελ 
κηθξψλ πνζψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θπζηθέο πεγέο (αζηξαπέο - θεξαπλνί). Σν Ν02, φηαλ 
δε ζπκκεηέρεη ζηε θσηνρεκηθή ξχπαλζε δηαιχεηαη ζηελ πγξαζία ηεο αηκφζθαηξαο ζε 

ΖΝΟ3, ζπκβάιινληαο έηζη ζηε δεκηνπξγία ηεο φμηλεο βξνρήο. πσο είδακε 
πξνεγνχκελα  ε  δεκηνπξγία  ηεο  θσηνρεκηθήο  ξχπαλζεο  ζην  ιεθαλνπέδην  ηεο 
Αζήλαο επλνείηαη απφ εηδηθέο ηνπνγξαθηθέο δηακνξθψζεηο (ζηελνί δξφκνη - ςειά θηίξηα) 

θαη κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο αλαζηξνθήο ζεξκνθξαζίαο ε νπνία ζα εμεγεζεί 
παξαθάησ. Σν Ν02 είλαη ην πην επηθίλδπλν απφ ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ. Δίλαη θπηνηνμηθφ, 
ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο απμάλεη ηελ επαηζζεζία ησλ αζζκαηηθψλ, πξνζβάιιεη ηα κάηηα 
θαη πξνθαιεί αλαπλεπζηηθέο επηπινθέο.  

δ. Σν κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO). Πξνέξρεηαη απφ ηηο αηειείο θαχζεηο πνπ γίλνληαη 
ζηα απηνθίλεηα αιιά θαη ζηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο. Σν ζπλαληνχκε θαη ζηα κεηαιινπξγεία 
θαη ζηα δηυιηζηήξηα πεηξειαίσλ. Παξάγεηαη ζε κεγάια πνζά  απφ νπζίεο, πνπ πεξηέρνπλ 
άλζξαθα (πεηξέιαην - αλζξαθίηεο - γαηάλζξαθεο θ.ά.) αιιά θαη απφ θπζηθέο πεγέο 
(ππξθαγηέο - εθξήμεηο εθαηζηείσλ θ.ά.). Έξεπλεο έρνπλ απνδείμεη φηη νη  κεγαιχηεξεο 
πεγέο ηνπ είλαη νη θπζηθέο θαη φρη νη αλζξσπνγελείο. Δίλαη επηθίλδπλν, δειεηεξηψδεο, 
αζθπθηηθφ θαη χπνπιν αέξην, γηαηί είλαη άρξσκν θαη άνζκν θαη δε γίλεηαη αληηιεπηφ.  

Απφ βηνινγηθή πιεπξά δεζκεχεη ηελ αηκνζθαηξίλε θαη εκπνδίδεη ηελ νμπγφλσζε ησλ 
ηζηψλ. Έηζη εκπνδίδεη ηελ αλαπλνή θαη πξνθαιεί θεθαιαιγίεο, ηιίγγνπο θαη δηαηαξαρέο 
ζηελ φξαζε. Αθφκε έξεπλεο γηα ην CO πνπ παξάγεηαη απφ αλζξσπνγελείο 
δξαζηεξηφηεηεο, ην ζπζρεηίδνπλ κε βιάβεο ζηελ θαξδηά θαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα.  

4222 S
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ε. Όδνλ (03): Γεκηνπξγείηαη δεπηεξνγελψο απφ ηελ επίδξαζε αθηηλνβνιίαο ζην 02 ηνπ 
αέξα, κε έλα αξθεηά πνιχπινθν κεραληζκφ. Δίλαη ην θπξηφηεξν ζπζηαηηθφ πνπ 
αληρλεχεηαη ζηε θσηνρεκηθή ξχπαλζε, γη’ απηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο ηεο. ην 
ζρεκαηηζκφ ηνπ βνεζείηαη απφ ηα ΝΟρ θαη ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο γη’ απηφ θαη ζπλαληάηαη 
ζηηο πεγέο ηνπο. Πξνζβάιιεη αζζκαηηθνχο, κεηψλεη ηηο αλαπλεπζηηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ 
παηδηψλ θαη εξεζίδεη ηα κάηηα. Αθφκε καδί κε ηα ΡΑΝ's (ληηξηθά ππεξνμπαθεηπιέληα) είλαη 
ππεχζπλν γηα ηελ  πξφσξε πηψζε ησλ βεινλψλ ησλ θσλνθφξσλ θαη γηα βιάβεο ζηα 
πθάζκαηα, ειαζηηθά θαη πιαζηηθά, γηαηί δηαζπνχλ ηνπο δηπινχο δεζκνχο ηνπο θαη 
πξνθαινχλ ξήγκαηα ζηα κφξηά ηνπο.  

ζη. Τδξνγνλάλζξαθεο: Δίλαη πνιχπινθεο ελψζεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη θαηά ηηο αηειείο 
θαχζεηο. Οη πεγέο ηνπο βξίζθνληαη ζηα θπηά θαη ζηα δάζε ζηε δηάξθεηα ηεο ζήςεο ηεο 
νξγαληθήο χιεο θαη ζηελ επεμεξγαζία, κεηαθνξά θαη εμάηκηζε ησλ πγξψλ θαπζίκσλ 
(πεηξέιαην - βελδίλε). Με ηε βνήζεηά ηνπο ζρεκαηίδεηαη δεπηεξνγελψο 03, θνξκαιδευδε, 

αθξνιετλε θαη δηάθνξα άιια πνιχπινθα θσηνρεκηθά νμεηδσηηθά. Μεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε έρνπλ νη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο, φπσο ην βελδφιην ή 

ην πνιπαξσκαηηθφ βελδνππξέλην πνπ ζεσξνχληαη θαξθηλνγφλα.  

δ. Μφιπβδνο (Pb). Ο κφιπβδνο καδί κε κηα ζεηξά απφ κέηαιια φπσο ην Ni, Cr, Cd θαη Hg 
έρνπλ απνδεηρζεί φηη είλαη βιαβεξά ή θαη θαξθηλνγφλα γηα ηνλ άλζξσπν (Ni, Cr). Δίλαη 
εηδηθά επηθίλδπλνο γηα ηα παηδηά θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ςπρνινγηθή θαη λεπξηθή ηνπο 
θαηάζηαζε θαη ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπο επίδνζε. Αθφκε 
ζπζζσξεχεηαη ζηα λεαληθά δφληηα θαη κε αλάινγε ζπγθέληξσζε ζην αίκα.  

Ο κφιπβδνο (Pb) πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε ηεο βελδίλεο πνπ πεξηέρεη ηεηξα-
αηζπιηνχρν κφιπβδν σο αληηθξνηηθφ, απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ νξεηράιθνπ θαη ηηο 
βηνκεραλίεο ρξσκάησλ. H έξεπλα έρεη απνδείμεη φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 
εηζπλεφκελνπ Pb πξνέξρεηαη απφ ηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ, ελψ ην ππφινηπν 
κέξνο πξνέξρεηαη απφ ην πφζηκν λεξφ, ηα ρξψκαηα θαη ηα ηξφθηκα. Ο Pb έρεη πνιιέο 
εθαξκνγέο ζηε βηνκεραλία θαη νη ελψζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή 

ρξσκάησλ, ππξνκαρηθψλ, θξακάησλ, ηππνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ, κπαηαξηψλ, παηγληδηψλ, 

πιαζηηθψλ θαη ζσιήλσλ λεξνχ.  

ε. Ο ακίαληνο έρεη κεγάιεο εθαξκνγέο σο κνλσηηθφ θαη άθαπζην πιηθφ ζε ρηιηάδεο 
βηνκεραληθά πξντφληα θαη έρεη ζεκαληηθή θαηαλνκή ζηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, 
πξνεξρφκελνο απφ ηα θξέλα ησλ απηνθηλήησλ, ηηο κνλψζεηο ζσιήλσλ θαη ηα νηθνδνκηθά 
πιηθά.  

Πνιιέο βηνινγηθέο θαη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο έδεημαλ φηη νη εξγαδφκελνη ζηνλ 
ακίαλην θαη φζνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε πιηθά ακηάληνπ θηλδπλεχνπλ θπξίσο 

απφ ηελ ακηάλησζε, θαξθίλν ησλ πλεπκφλσλ. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν έρεη απαγνξεπζεί 
ε ρξήζε πξντφλησλ ακηάληνπ.  

ζ. Ο ζφξπβνο (Ζρνξχπαλζε). Θφξπβνο είλαη θάζε αλεπηζχκεηνο ήρνο θαη 

απνηειεί κε ρεκηθή ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο. Γηαθέξεη απφ ηνπο άιινπο ξππαληέο 
γηαηί εμαθαλίδεηαη ρσξίο λα αθήλεη θαηάινηπα κφιηο ζηακαηήζεη ε αηηία πνπ ηνλ πξνθαιεί. 
Κάζε ήρνο ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθά θαη ππνθεηκεληθά κεγέζε θαη επνκέλσο ε 
επίδξαζή ηνπ ζηνλ άλζξσπν θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο ζνξχβνπ εμαξηάηαη απφ ην 

ππνθεηκεληθφ αίζζεκα πνπ πξνθαιεί. Ο ζφξπβνο πάληα απνηεινχζε ελφριεζε, αιιά 
νπδέπνηε είρε θηάζεη ζηα ζεκεξηλά επίπεδα. ήκεξα νη πεγέο ζνξχβνπ έρνπλ 
πνιιαπιαζηαζηεί θαη θπξίσο νθείινληαη ζηελ ππεξζπγθέληξσζε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ θαη 
ζηηο βηνκεραληθέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο νη ζπλήζεηεο θαη ν ηξφπνο ςπραγσγίαο ηνπ 
ζεκεξηλνχ αλζξψπνπ ζπλδένληαη κε ηηο ςειφηεξεο ερεηηθέο ζηάζκεο. Αθφκε ε ερεηηθή 
ξχπαλζε ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο είηε απηνί αθνξνχλ γξαθεία ή εξγνζηάζηα ή νηθνδνκέο 
πξνθαιεί αθνπζηηθέο βιάβεο, απμάλεη ηηο ςπρνινγηθέο εληάζεηο, πξνθαιεί εξγαηηθά 
αηπρήκαηα θαη επηδξά αξλεηηθά ζηηο θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο. Σέηνηεο ζνβαξέο 
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επηπηψζεηο ζπκβαίλνπλ θαη ζηνπο θαηνίθνπο ησλ κεγάισλ πφιεσλ θαη ηδηαίηεξα ζε απηνχο 
πνπ δνπλ θνληά ζε ζπγθνηλσληαθνχο θφκβνπο. ηηο πεξηνρέο απηέο ε ερνξχπαλζε 
παξακέλεη ν ρεηξφηεξνο παξάγνληαο ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη απφ απηήλ 
αθφκα ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ή ηα απνξξίκκαηα. O ζφξπβνο γηα ηελ πεξηνρή Αζελψλ 
αιιά θαη γηα άιιεο κεγάιεο πφιεηο (Θεζζαινλίθε - Πάηξα - Ζξάθιεην - Καβάια θ.ά.) 
απνηειεί ζνβαξφηαην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα θαη ηα επίπεδά ηνπ, ζπγθξηλφκελα κε ηα 
δηεζλή πξφηππα ζεσξνχληαη απαξάδεθηα. Έξεπλα ηνπ Π.Δ.Ρ.Π.Α. ζηελ Αζήλα έδεημε φηη 
ην 80% ησλ θαηνίθσλ ηεο, ζεσξεί ην ζφξπβν ζαλ ηε ζνβαξφηεξε πεξηβαιινληηθή 
ελφριεζε. Ζ ίδηα έξεπλα έδεημε φηη νη θπξηφηεξεο πεγέο ηνπ είλαη ε θπθινθνξία (δίθπθια, 
ιεσθνξεία, θνξηεγά) θαη νη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο θαη ηα κεραλήκαηά ηνπο 
(αεξνζπκπηεζηέο - αεξφζθπξεο). Πξαγκαηηθά ηα θάζε είδνπο απηνθίλεηα πνπ ζπρλά 
βξίζθνληαη ζε θαθή κεραλνινγηθή θαηάζηαζε θαη νη κνηνζπθιέηεο κε ηηο δηάηξεηεο 
εμαηκίζεηο πνπ ζπλήζσο θηλνχληαη ζε έλα αλεπαξθέο νδηθφ δίθηπν κε ζηελνχο θαη 
αλεθνξηθνχο δξφκνπο, πξνθαινχλ εθθσθαληηθνχο ζνξχβνπο. Δμάιινπ πέξα απφ ηελ 
θπθινθνξία ησλ νρεκάησλ θαη ηηο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζνβαξέο πεγέο ζνξχβνπ είλαη θαη 
ε ιεηηνπξγία ησλ βηνκεραληθψλ θαη βηνηερληθψλ κνλάδσλ θαη εηδηθά απηψλ πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλεο ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Ζ έληαζε ηνπ ζνξχβνπ κεηξείηαη κε κηα 

ινγαξηζκηθή θιίκαθα ζε ληεζηκπέι (dΒ) πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα επίπεδα ηεο ερνπίεζεο 
ηνπ ζνξχβνπ (dB = log P1/P2 , P1 = ζηάζκε ερνπίεζεο, Ρ2 = ζηαζεξή δνζκέλεο ζηάζκεο 
ερνπίεζεο). Σηκέο πάλσ, απφ 120 dB πξνθαινχλ πφλνπο ή βιάβεο  ζην αθνπζηηθφ καο 
ζχζηεκα. χκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Π.Δ.Ρ.Π.Α. ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο Αζήλαο ε 
ζηάζκε ηνπ ζνξχβνπ θπκαίλεηαη απφ 55-80 dB, ελψ ζε πνιπζχρλαζηνπο δξφκνπο, φπσο 
ε νδφο Παηεζίσλ, παξαηεξνχληαη 82,5 dB ην βξάδπ, επίπεδν πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 
ζνβαξέο απψιεηεο ζηελ αθνή. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε θαλνληθή νκηιία δελ αθνχγεηαη ζε 
απφζηαζε ελφο κέηξνπ, φηαλ ν ζφξπβνο θηάλεη ηα 65 dB πνπ απνηειεί θαη ην κέζν 
επίπεδν ζνξχβνπ  γηα ην θέληξν ησλ κεγάισλ πφιεσλ.  

Ο ζφξπβνο πξνθαιεί φρη κφλν αυπλία θαη εθλεπξηζκφ αιιά θαη κεηάπησζε απφ ην 
βαζχ χπλν ζε ειαθξφηεξν κε ζπλέπεηα ηε δηαθνπή ηεο θπζηνινγηθήο ελαιιαγήο ησλ 
ζηαδίσλ ηνπ χπλνπ, ψζηε ην άηνκν ηελ επφκελε κέξα λα αηζζάλεηαη αλεμήγεηε θφπσζε ή 
εμάληιεζε. Αθφκε ν ζφξπβνο πξνθαιεί αχμεζε ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηιίγγνπο, 
πνλνθεθάινπο θαη έιθνο.  

Ο ζφξπβνο κεηψλεηαη ζεκαληηθά απφ ηελ παξνπζία ηνπ πξαζίλνπ. Ζ κείσζε απηή 
ηεο παξαπέξα δηαζπνξάο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε θαη θαηεχζπλζε ηνπ ζνξχβνπ 
θαζψο θαη απφ ην είδνο, ηε ζέζε θαη ηελ ππθλφηεηα ηεο βιάζηεζεο. Σα πιαηαλνεηδή 
κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην ζφξπβν θαηά 10-12 dB, θαη νη ηηηέο θαηά 6-8 dB. κσο ν ξφινο 
ηεο βιάζηεζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ απνξξφθεζε ησλ ερεηηθψλ θπκάησλ, αιιά θαη 
ζηνλ θαζαξηζκφ ηεο αηκφζθαηξαο, αξθεί ε ξχπαλζε λα κελ έρεη θηάζεη ζε ηνμηθά επίπεδα. 

Έηζη πξσηφγνλα είδε θπηψλ φπσο νη ιεηρήλεο πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαζπνξά ησλ 
ξππαληηθψλ νπζηψλ θαη θαζνξίδνπλ ηελ παξνπζία ηνπ S02 ζηελ αηκφζθαηξα. ε πεξηνρέο 
κε ζπγθέληξσζε S02 πάλσ απφ 170 mg/m

3
 δελ ππάξρνπλ ιεηρήλεο. Δπίζεο θπηά κε 

θχιια πνπ έρνπλ ηξηρίδηα, παγηδεχνπλ ζηεξεά ζσκαηίδηα, ζθφλε θαη θαπλφ. Αθφκε 
έξεπλεο ζε δάζνο ειάηνπ, πνπ απείρε 5 Κm απφ πεγή έθιπζεο S02, έδεημαλ 
απνξξνθεηηθή ηθαλφηεηα 30 ηφλσλ S02 αλά Km

2 
δάζνπο ην ρξφλν. Αιιά θαη κέζα ζην 

αζθπθηηθφ πεξηβάιινλ ησλ “ηζηκεληνππφιεσλ” ηα δέληξα, νη ζάκλνη θαη ηα πάξθα δίλνπλ 
ζηνλ άλζξσπν ηελ επράξηζηε αίζζεζε ηεο ελφηεηαο κε ηε Φχζε θαη κηα απηνθξηηηθή 
ζεψξεζε ηεο χπαξμεο ηνπ κέζα ζηελ ηερλνθξαηηθή, ζπρλά απάλζξσπε θνηλσλία ηνπ.  
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8.2.3 Θεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή  
ε εηδηθέο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο άπλνηαο θαη ζεξκνθξαζίαο, ιφγσ ηεο 
γεσκνξθνινγίαο κηαο πεξηνρήο, νη ξππαληέο εκπνδίδνληαη λα δηαρπζνχλ πξνο ηα πάλσ 
θαη παγηδεχνληαη  ζηελ αηκφζθαηξα κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζπγθέληξσζή ηνπο  θαη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          πλδπαζκόο αλαζηξνθήο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη δεκηνπξγίαο αηζαινκίριεο 

Πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο 
ζην έδαθνο θαη ζηνλ αέξα 

         
Ξάζηεξνο νπξαλφο 

ππεξθείκελνο ζεξκφο αέξαο 
ιφγσ βαξνκεηξηθνχ 

ρακεινχ 
 
 

Θεξκφο αέξαο 
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λα ζρεκαηίδεηαη λέθνο. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία κε κηα ζεηξά πνιχπινθσλ θσηνρεκηθψλ 
αληηδξάζεσλ κεηαηξέπεη ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο ζε 
δεπηεξνγελείο ξππαληέο πνπ ζπληζηνχλ ηε θσηνρεκηθή ξχπαλζε, ηεο νπνίαο ν 

ζπνπδαηφηεξνο δείθηεο είλαη ην 03. Γειαδή θαηά ηε ζεξκνθξαζηαθή αλαζηξνθή απφ έλα 
νξηζκέλν χςνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη αληί λα 
ειαηηψλεηαη, φπσο ζπλήζσο ζπκβαίλεη ζηε ζεξκνθξαζία ηεο αηκφζθαηξαο. Έηζη ν 
ξππαζκέλνο αέξαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο θαχζεηο, δελ αλέξρεηαη θαλνληθά πξνο ηα 
πάλσ φπνπ βξίζθεηαη ν ςπρξφο αέξαο, γηαηί ζπλαληά ζεξκφηεξα αδηαπέξαζηα ζηξψκαηα 

ζηα νπνία ν ξππαζκέλνο αέξαο εγθισβίδεηαη. Σν ζηξψκα αλαζηξνθήο είλαη επζηαζέο 

θαη σο ζφινο εκπνδίδεη ηηο αλνδηθέο θηλήζεηο ησλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα, φζν δηαξθεί 
ην θαηλφκελν ηεο αλαζηξνθήο. Αλαζηξνθέο ζρεκαηίδνληαη, φηαλ ε Γε ιφγσ έληνλεο 
αθηηλνβνιίαο ςχρεηαη, νπφηε ηα αέξηα ζηξψκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα 
ςχρνληαη, κε απνηέιεζκα ε ζεξκνθξαζία λα απμάλεη κε ην χςνο. Αθφκε, φηαλ ζαιάζζηεο 
αχξεο ή ςπρξά ξεχκαηα, απφ ηηο πιαγηέο ησλ βνπλψλ εθηνπίδνπλ ην δεζηφ αέξα ηεο 
επηθάλεηαο ηνπ εδάθνπο. Ζ άπλνηα θαη ε ειηνθάλεηα επλννχλ ηελ αλαζηξνθή γη’ απηφ φηαλ 
επηθξαηνχλ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ε θαηάζηαζε γίλεηαη αθφξεηε πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ππθλή 
νκίριε δεκηνπξγνχλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ζηνλ άλζξσπν.                                                
 

       Γηάρπζε θαπζαεξίωλ ζηελ αηκόζθαηξα Γηάρπζε θαπζαεξίωλ θάηω από                                    
(θαλνληθέο ζπλζήθεο)                                             ζηξώκα ζεξκνθξαζηαθήο αλαζηξνθήο 
 
 
 

8.2.4 Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη νη θιηκαηηθέο αιιαγέο 

 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ  

 
Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη θαηά βάζε κία θπζηθή δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε 
αηκφζθαηξα ελφο πιαλήηε ζπκβάιιεη ζηε ζέξκαλζή ηνπ. Αλαθαιχθζεθε γηα πξψηε θνξά 
απφ ηνλ Γάιιν καζεκαηηθφ θαη θπζηθφ Ενδέθ Φνπξηέ, ην 1824, ελψ δηεξεπλήζεθε 
ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ βάληε Αξξέληνπο ην 1896. Σα ηειεπηαία ρξφληα φκσο, ιέγνληαο 
θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ δελ αλαθεξφκαζηε ζηε θπζηθή δηεξγαζία, αιιά ζηελ έμαξζε 
απηήο, ιφγσ ηεο ξχπαλζεο ηεο αηκφζθαηξαο απφ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο.  
 
 



 

 

 93 

 
 
 

 
 
 
 
ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 
 
 
Απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ δέρεηαη ε Γε, έλα κέξνο ηεο κφλν απνξξνθάηαη απφ ην 
ζχζηεκα Γεο-αηκφζθαηξαο, ελψ ην ππφινηπν δηαθεχγεη ζην δηάζηεκα. Πεξίπνπ ην 30% 
ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (κηθξνχ κήθνπο θχκαηνο) αλαθιάηαη, ελψ ην 
ππφινηπν 70% απνξξνθάηαη, θαηά 16% απφ ηελ αηκφζθαηξα, θαηά 3% απφ ηα λέθε θαη 
θαηά ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (51%) απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηνπο σθεαλνχο. 
Απνξξνθψληαο αθηηλνβνιία ε Γε ζεξκαίλεηαη θαη αθηηλνβνιεί κε ηε ζεηξά ηεο αθηηλνβνιία 
κεγάινπ κήθνπο θχκαηνο (ππέξπζξε). Απφ ηελ αθηηλνβνιία απηή, έλα κέξνο δηαθεχγεη ζην 
δηάζηεκα, ελψ ην κεγαιχηεξν απνξξνθάηαη απφ ηα ιεγφκελα αέξηα ζεξκνθεπίνπ ηεο 
αηκφζθαηξαο, ηα νπνία έρνπλ θαη θπζηθή πξνέιεπζε (φια ηα αέξηα ζπζηαηηθά ηεο 
αηκφζθαηξαο πνπ ζπκβάιινπλ ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, αλαθέξνληαη ζπλνιηθά 
κε ηνλ φξν αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Πεξίπνπ ην 86% ηεο θαηαθξαηνχκελεο απφ ηελ αηκφ-  
ζθαηξα γήηλεο αθηηλνβνιίαο, νθείιεηαη ζηελ παξνπζία πδξαηκψλ (H2O), δηνμεηδίνπ ηνπ 
άλζξαθα (CO2) θαη λεθψλ, ελψ κηθξφηεξε ζπλεηζθνξά έρνπλ θαη ηα αέξηα κεζαλίνπ 
(CH4), νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (N2O) θαη φδνληνο (O3) (πεξίπνπ 8%).  
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Αέξηα Θεξκνθεπίνπ    πγθέληξσζε ηo 1750 

πγθ

έληξσζε 

ζήκεξα 

Πνζνζηφ 

κεηαβνιήο 
Πξνέιεπζε 

   Γηνμείδην ηνπ 
άλζξαθα 

             280 ppm    360 ppm 29 % 

Οξγαληθή 

απνζχλζεζε, 

Ππξθαγηέο δαζψλ, 

Ζθαίζηεηα, 

Καχζηκα 

Απνδαζψζεηο, 

θ.ι.π. 

Μεζάλην 0.70 ppm  1.70 ppm 143 % 

Τγξφηνπνη, 

Οξγαληθή 

απνζχλζεζε,  

Φπζηθφ αέξην – 

πεηξειαηνπεγέο, 

Καχζε βηνκάδαο, 

θαιιηέξγεηεο,  

θνππηδφηνπνη 

Ομείδηα αδψηνπ 280 ppm      310 ppm 11 % 

Γάζε, Ληβάδηα, 

Χθεαλνί, 

Απνξξίκκαηα, 

Καιιηέξγεηεο, 

Ληπάζκαηα; 

Καχζε Βηνκάδαο, 

Καχζηκα 

   
Υισξνθζνξάλζξαθεο 

(CFCs) 
0      900 ppm - 

Φπγεία,  

Φεθαζκνί, 

Αεξησζνχκελα, 

Απνξξππαληηθά 

δνλ Άγλσζην Πνηθίιεη - 

Γξάζε ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο επί 

κνξίσλ Ομπγφλνπ  
 

 
 
Σα αέξηα απηά ζεξκαηλφκελα αξρίδνπλ λα εθπέκπνπλ πξνο θάζε θαηεχζπλζε ππέξπζξε 
αθηηλνβνιία, αιιά ην 90% νδεγείηαη ζην έδαθνο, ην νπνίν ζεξκαίλεηαη πεξαηηέξσ, 
εληζρχεηαη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία ηνπ θαη ην θαηλφκελν επαλαιακβάλεηαη. Σειηθφ 
απνηέιεζκα είλαη ε αχμεζε ηεο κέζεο επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, γεγνλφο πνπ θάλεη ηε 
Γε θαηνηθήζηκε. Υσξίο ην θπζηθφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο 
γήηλεο επηθάλεηαο ζα ήηαλ ζε παγθφζκηα θαη εηήζηα βάζε πεξίπνπ -18 C.  

Σν θπζηθφ θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, εληζρχεηαη φκσο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο 

απφ ηηο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηφηεηεο (βηνκεραλίεο, απηνθίλεηα θ.ά.), νη νπνίεο 

ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ησλ ζπγθεληξψζεσλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο έρνπλ φγθν κηθξφηεξν απφ 1% ηνπ ζπλνιηθνχ 
φγθνπ ηεο αηκφζθαηξαο. Κάζε κεηαβνιή ζηηο ζπγθεληξψζεηο απηψλ ησλ αεξηψλ, 
δηαηαξάζζεη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, πξνθαιεί κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο επεξεάδνληαο 
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ην θιίκα. Οη πδξαηκνί, αλ θαη απνξξνθνχλ ην 60% ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο, δελ 
θαίλεηαη λα έρνπλ επεξεαζηεί άκεζα απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα, νη 
ζπγθεληξψζεηο ησλ ππφινηπσλ αεξίσλ έρνπλ απμεζεί ζεκαληηθά θαη ηδηαίηεξα εθείλε ηνπ 
CO2, θαζψο απνηειεί αέξην πνπ δηαθεχγεη ζηελ αηκφζθαηξα κε ηελ θαχζε ηνπ 
πεηξειαίνπ, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, ηνπ θνθ θαη άιισλ νξπθηψλ θαπζίκσλ.  
 

 
 
 
Ζ επίδξαζε απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο δελ ζηακαηά κφλν ζηελ εθπνκπή 
πςειψλ ζπγθεληξψζεσλ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα, αιιά κε ηε ζπλερηδφκελε ζπζηεκαηηθή 
απνςίισζε ησλ δαζψλ κεηψλεηαη ε δπλαηφηεηα θπζηθήο απνκάθξπλζήο ηνπ CO2 θαη 
ελζσκάησζήο ηνπ ζηνπο θπζηθνχο θχθινπο ξνήο ελέξγεηαο θαη χιεο.  

Ζ αλνδηθή πνξεία ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, απνηειεί δηαπίζησζε 

αλακθηζβήηεηε θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. Ζ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), είλαη 
θαηεγνξεκαηηθή φζνλ αθνξά ηελ παξαπάλσ δηαπίζησζε. Πξνρσξεί κάιηζηα έλα βήκα 
πην κπξνζηά απνδίδνληαο ην αηηηαηφ (ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο) ζε ζπγθεθξηκέλν 

αίηην, δηαζπλδένληαο δει. ηελ  ζεξκνθξαζηαθή αχμεζε κε ην ιεγφκελν «θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ», ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ παξαπέκπεη ζηελ αχμεζε ηεο 
ζπγθέληξσζεο CO2 ζηελ αηκφζθαηξα σο πξντφλ θαχζεσλ. Σα ηειεπηαία 150 έηε ε 
ππεξβνιηθή θαχζε νξπθηψλ πιηθψλ αχμεζε ηα επίπεδα ηνπ CO2  θαηά 100 ppm . 
Αληίζηνηρε ήηαλ θαη ε αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο (απφ 14,2 °C ην 1860 ζε 
~15 °C ζήκεξα.  
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Δλδηαθέξνπζα θαη ζπγρξφλσο αλεζπρεηηθή είλαη ε παξάζεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ 

πνζνζηνχ απφδνζεο ησλ αιιαγψλ ζε αλζξσπνγελείο παξάγνληεο: ελψ ην 2001 ηα κέιε 

ηεο επηηξνπήο ζεσξνχζαλ φηη ε πηζαλφηεηα εμάξηεζεο ησλ κεηαβνιψλ απφ 

αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο αλέξρεηαη ζε 60% κεηά ηε δηάζθεςε ηνπ Παξηζηνχ 

(Ηαλνπάξηνο 2007) ην πνζνζηφ απηφ θζάλεη ζην 90%.  
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Αιιάδεη ην θιίκα ηεο Γεο; 
ιεο νη ζχγρξνλεο κεηξήζεηο νδεγνχλ ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο ππφζεζεο ε νπνία 
αλαθέξεηαη ζηελ πξντνχζα ππεξζέξκαλζε ηεο Γεο (θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη). Απφ ην 
1860, νπφηε θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά κεηεσξνινγηθέο κεηξήζεηο, παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ζε παγθφζκην επίπεδν ε νπνία είλαη ηεο ηάμεο 

ησλ 0,6 –0,8 °C. Σα ηειεπηαία 100 ρξφληα, ε κέζε αηκνζθαηξηθή ζεξκνθξαζία ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε απμήζεθε θαηά 0,74°C παγθνζκίσο θαη θαηά ζρεδφλ 1°C ζηελ 
Δπξψπε, γεγνλφο πνπ ζπληζηά αζπλήζηζηα ηαρεία ζέξκαλζε.  

 
Γηαπηζησκέλα ε δεθαεηία 2000-2009 ππήξμε ε ζεξκφηεξε ηεο δεχηεξεο κεηά 

Υξηζηφ ρηιηεηίαο, ελψ θαηά ηα θαινθαίξηα 1994-2003 επηθξαηνχζαλ νη πςειφηεξεο 
ζεξκνθξαζίεο ησλ ηειεπηαίσλ 500 εηψλ.  Καηά ηα έηε 2010, 2005, 2009, 2007, 2002, 
2003, 2001,  θαηαγξάθεθαλ νη πιένλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο (κε θζίλνπζα ζεηξά).  

Γηα ηε ρψξα καο νη κεηξήζεηο δείρλνπλ επίζεο ζαθή ηάζε αλφδνπ ηεο κέζεο 
εηήζηαο ζεξκνθξαζίαο. Ζ δεθαεηία ηνπ 1990 εκθάληζε ζρεδφλ ηξηπιάζην αξηζκφ εκεξψλ 
κε θαχζσλα απφ φηη ε πξνεγνχκελε ηξηαθνληαεηία. Ο ρεηκψλαο 2006-07 ήηαλ ν πην 
ζεξκφο ρεηκψλαο ησλ ηειεπηαίσλ 100 εηψλ. 

Πέξα φκσο απφ ηηο αληηθεηκεληθέο κεηξήζεηο, πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπλερή αχμεζε 
ηεο  ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, πιείζηα φζα άιια θαηλφκελα απνηεινχλ αδηάςεπζηνπο 

κάξηπξεο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε καο. Ζ ηαρχηαηε ηήμε ησλ παγεηψλσλ ζηηο 
πνιηθέο, αιιά θαη ζε άιιεο πεξηνρέο κε κεγάιν πςφκεηξν, είλαη έλαο απφ απηνχο. 
Γνξπθνξηθέο απεηθνλίζεηο θαηαδεηθλχνπλ φηη νη παγεηψλεο ηεο Αληαξθηηθήο κεηψζεθαλ 
απφ ην 1950 θαηά 20%, ελψ αληίζηνηρα νη πάγνη ηνπ Β. Πφινπ ιηψλνπλ κε πξντνχζα 
αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 15%. Γελ απνθιείεηαη κάιηζηα λα επαιεζεπζεί ε ππφζεζε ηεο 
νξηζηηθήο απψιεηαο ηνπ παγνθαιχκκαηνο ζηελ Αξθηηθή κέρξη ην 2100.  

 
Ο ζπλδπαζκφο «αχμεζε ζεξκνθξαζίαο-εηζξνή γιπθνχ λεξνχ» ζηνπο σθεαλνχο 

απνηειεί ηελ θχξηα αηηία θαηάθιπζεο πνιιψλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, εθφζνλ ε 
ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο έρεη αλέιζεη θαηά 10-20 εθαη. θαηά ηα ηειεπηαία εθαηφ ρξφληα.  

Αηζζεηέο κεηαβνιέο έρνπλ ιάβεη ήδε ρψξα θαη ζηε ζεξκν-αιαηηθή θπθινθνξία ησλ 

σθεαλψλ. Οη αιιαγέο πνπ είλαη ήδε νξαηέο ζηελ θπθινθνξία ησλ πδάησλ κπνξνχλ λα 
επηβξαδχλνπλ ή πηζαλψο λα ζηακαηήζνπλ εληειψο ηελ θπθινθνξία ησλ πδάησλ, κε 
απξφβιεπηεο βέβαηα ζπλέπεηεο. 

 
Πξάγκαηη, ν 20νο αηψλαο ήηαλ ν ζεξκφηεξνο αηψλαο θαη ε δεθαεηία 2000-2009 ήηαλ ε 
ζεξκφηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 1.000 εηψλ. Απηή ε ηάζε ππεξζέξκαλζεο ζπλερίδεηαη: ηα 
έληεθα ζεξκφηεξα έηε έρνπλ θαηαγξαθεί ηελ ηειεπηαία δσδεθαεηία, ελψ ε κέζε ζηάζκε 
ηεο ζάιαζζαο απφ ην 1993 θαη κεηά αλεβαίλεη θαηά 3,1 ρηιηνζηά εηεζίσο, κε ξπζκφ πνιχ 
κεγαιχηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο ηειεπηαίαο 50εηίαο (1,3 ρηιηνζηά εηεζίσο). Παξάιιεια, 
νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ απμεζεί 
θαηά 70% απφ ην 1970. Ζ Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηηο Κιηκαηηθέο Αιιαγέο (IPCC), 
πξνβιέπεη φηη κέρξη ην 2100 ε κέζε παγθφζκηα ζεξκνθξαζία είλαη πνιχ πηζαλφ λα 
απμεζεί πεξαηηέξσ θαηά 1,8°C έσο 4°C (θαη ζηε ρεηξφηεξε πεξίπησζε έσο 6,4°C) εθηφο 
αλ νη άλζξσπνη αλαιάβνπλ δξάζε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. (Πεγή: www.europa.eu/environment/climate)  
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Φαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ & θιηκαηηθέο αιιαγέο  

Μηα καηηά ζην κέιινλ 

 
 
Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηηο παξαηεξνχκελεο πιένλ ζε 
φιν ηνλ πιαλήηε αιιαγέο ζην θιίκα θαη ηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα (θαηαηγίδεο, 
πιεκκχξεο, παξαηεηακέλε μεξαζία θ.α). χκθσλα κε φιεο ηηο κειέηεο θαη εθηηκήζεηο ησλ 
επηζηεκφλσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο IPCC), ε αιιαγή ηνπ παγθφζκηνπ θιίκαηνο 
είλαη ήδε γεγνλφο. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ απηψλ, νη επηπηψζεηο ησλ 
θιηκαηηθψλ αιιαγψλ είλαη ήδε ζεκαληηθέο ζηε δεκφζηα πγεία, ηε βηνπνηθηιφηεηα, ηνπο 
θπζηθνχο πφξνπο, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία. Δηδηθφηεξα γηα ηε βηνπνηθηιφηεηα 
πξνβιέπεηαη φηη ην 30% ησλ εηδψλ ηνπ πιαλήηε ζα απεηιεζεί κε εμαθάληζε, ζα απμεζνχλ 
νη θαηαζηξνθέο απφ πιεκκχξεο ζε παξάθηηεο πεξηνρέο φπνπ ην 30% ησλ βηφηνπσλ ζα 
ραζεί, ζα κεησζεί ε ρηνλνθάιπςε ζηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ζα ππάξμεη απψιεηα κέρξη θαη ηνπ 
60% ησλ εηδψλ θ.ά.  

Δάλ ηα θαηαγεγξακκέλα γεγνλφηα θαη θαηλφκελα ηνπ ρζεο θαη ηνπ ζήκεξα 
απνηππψλνπλ κηα θιηκαηηθή πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε, θαζφινπ επράξηζηε γηα ην παξφλ 
ηνπ πιαλήηε καο, ζπλεηξκηθά θαη θαη’ αλαγθαία ζπλζήθε πξνθχπηεη ην κείδνλ εξψηεκα ηεο 
πξφβιεςεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ εγγχο ή ηνπ κέζνπ κέιινληνο. Πνηα 
ινηπφλ πξνβιέπεηαη λα είλαη ε εηθφλα ηεο Γεο κε βάζε ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, αιιά θαη 
ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ επηζηεκνληθψλ κνληέισλ πξνζνκνίσζεο; ηνλ ηνκέα ηεο 
πξφβιεςεο ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, ηνπιάρηζηνλ γηα ηελ πεξίνδν κέρξη ην ηέινο ηνπ 
21

νπ
 αη., νη γλψκεο φισλ ησλ εηδεκφλσλ ζπγθιίλνπλ:  
 Αλ ζπλερηζηεί ε ζπζζψξεπζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα  

αλακέλεηαη αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο έσο θαη 4,6 °C κέρξη ην 2100 
(γηα ηελ Διιάδα 3-5 °C).  

 Ζ αχμεζε θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο πξνβιέπεηαη λα θπκαίλεηαη απφ 4-7 °C ελψ 
γηα ηνπο ζεξηλνχο απφ 2-5 °C. Πξνβιέπεηαη επίζεο θαη κεηαηφπηζε ησλ κέγηζησλ 
ηηκψλ ηεο ζεξκνθξαζίαο {γηα ηελ Διιάδα έσο 48 °C,  

Δθηφο φκσο απηψλ, ησλ ακηγψο θαηξηθψλ-θιηκαηηθψλ ζπκβάλησλ, νη αιπζηδσηέο 
επηπηψζεηο ησλ αιιαγψλ αθνξνχλ έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ θαηλνκέλσλ θαη 
δξαζηεξηνηήησλ, κε ηεξάζηην-αλππνιφγηζην θφζηνο ζε πιείζηνπο φζνπο ηνκείο.  

 

Α. ην θιίκα απηφ θαζεαπηφ. Άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 3-5 °C ζα αλαηξέςεη φια ηα 
κεηεσξνινγηθά-θιηκαηηθά δεδνκέλα, άξα θαη ηηο εθθξάζεηο ηνπο, ζε παγθφζκην επίπεδν. 
Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη: επέθηαζε ηεο εξεκνπνίεζεο, έληνλε μεξαζία-ιεηςπδξία, 
δξακαηηθή κεηαβνιή ησλ νηθνζπζηεκάησλ.  
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Β. Ζ βαζηθφηεξε, δεπηεξνγελνχο ραξαθηήξα, ζπλέπεηα ηεο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο, 

ζπλίζηαηαη ζηελ ηήμε ησλ παγνθαιπκκάησλ θαη ηε ζπλερή άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο 

ζάιαζζαο.  Πνιιά λεζησηηθά ζπκπιέγκαηα κηθξνχ πςνκέηξνπ, ηδίσο ζηνλ Δηξεληθφ,  ζα 
πιεκκπξίζνπλ κε άλνδν ηεο ζάιαζζαο κφιηο 10 εθ., ελψ άλνδνο θαηά κηζφ κέηξν ζα 
θαηαζηξέςεη ην 75% ησλ παξάθηησλ πγξνηφπσλ. Γηα ηε Μεζφγεην νη πξνβιέςεηο 
αλαθέξνληαη ζε κέζε άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά 50 εθ. κέρξη ην 2100. 
Ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζα αληηκεησπίζνπλ ζηελ παηξίδα καο νη πεξηνρέο Θεζζαινλίθεο 
(κεηαβνιή 60 εθ)., ε Ρφδνο θαη ε Κξήηε (60-100 εθ.), ε πεξηνρή Αρειψνπ θαη ε Γ. 
Πεινπφλλεζνο (ζηνηρεία ηνπ ΔΜΠ, 2007).  

 

Γ. Φαηλφκελα ιεηςπδξίαο θαη αιιαγήο ηνπ πδξνινγηθνχ ηζνδπγίνπ, ηδηαίηεξα ηνπ 
γιπθνχ λεξνχ, εθθξάδνπλ επίζεο ηηο επειζνχζεο-επεξρφκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο. Σα 
απνζέκαηα πφζηκνπ λεξνχ ζπλερψο ζα κεηψλνληαη. Ζ πξνζπάζεηα ειέγρνπ θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ ζα επηδεηλσζεί ζην άκεζν κέιινλ θαη ίζσο, φπσο 
αλαθέξεηαη, ν ηξίηνο παγθφζκηνο πφιεκνο ζα έρεη σο αηηία πιένλ ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ 
θαη γεληθφηεξα ηελ επηβίσζε κεγάινπ ηκήκαηνο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο. 
 

Γ. Ο αγξνηηθφο ηνκέαο, είλαη εμαηξεηηθά επάισηνο ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο. Ζ 
ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε έρεη επηθέξεη ήδε κείσζε θαηά 25% ζηε ζπγθνκηδή ζηηεξψλ, 
βακβαθηνχ, δαραξφηεπηισλ, παηάηαο θ.ά. ζηελ Δπξψπε. Γηα ηε ρψξα καο πξνβιέπεηαη 
«εμαθάληζε» ηεο θαιιηέξγεηαο πνιιψλ εηδψλ, φπσο ηνπ θαιακπνθηνχ. 
 

Δ. Φπζηθά νηθνζπζηήκαηα. Σα ζπκπηψκαηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ αιιαγψλ έρνπλ θάλεη 
ήδε νξαηή ηελ παξνπζία ηνπο εδψ θαη  πνιιέο δεθαεηίεο. Οξηζκέλα απφ απηά, φπσο 
αιινίσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ, εμαθάληζε εηδψλ, παξεκβάζεηο ζηε βηνπνηθηιφηεηα, 
κεηαιιάμεηο θ.ιπ. απαζρνινχλ ζήκεξα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζην κέιινλ, ηελ 

αλζξσπφηεηα.  Γηα ηελ Διιάδα πξνβιέπεηαη εμαθάληζε ησλ κηζψλ απφ ηα είδε ηεο 

ππάξρνπζαο ρισξίδαο. 
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Σ. Οη θιηκαηηθέο θαη γεσκνξθνινγηθέο κεηαβνιέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο νηθνλνκηθέο 

επηπηψζεηο είλαη αλακελφκελν φηη ζα πξνθαιέζνπλ αιπζηδσηέο θνηλσληθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο κεηαβνιέο. ε πεξηβαιινληηθή-νηθνλνκηθή κεηαλάζηεπζε ζα εληαζεί 
θαη πξνθαλψο ηελ πίεζε απηή ζα ηελ ππνζηνχλ νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο.  

 

Ε. Άκεζα νη θιηκαηηθέο κεηαβνιέο ζα επεξεάζνπλ ζεκαληηθά θαη ηνλ ηνκέα ηεο Τγείαο. Οη 
ίδηεο νη νηθνινγηθέο θαηαζηξνθέο (πιεκκχξεο, ιεηςπδξία, ππνζηηηζκφο θ.ιπ.) δεκηνπξγνχλ 
επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ εκθάληζε επηδεκηψλ (έμαξζε αλαπλεπζηηθψλ, κνιπζκαηηθψλ 
παζήζεσλ, ρνιέξα, δάγθεηνο, θίηξηλνο ππξεηφο).  
 

Ζ. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο αζθαιψο απνηηκψληαη (θαη ) νηθνλνκηθά. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ 
ζπλεπεηψλ απφ ην θαηλφκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο ζα απνξξνθά έσο θαη ην 5 % ηνπ 
παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Γηα ηε ρψξα καο έρεη ππνινγηζηεί φηη ην εηήζην νηθνλνκηθφ θφζηνο απφ 
ηηο επηπηψζεηο ζε ηνκείο φπσο ν ελεξγεηαθφο, ν αγξνηηθφο, ν ηνπξηζηηθφο θ.ιπ. ζα 
αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 150 εθαη. €. 
 
Τπάξρνπλ ιχζεηο;  
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ ζχκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ 
επηζηεκφλσλ, ζα πξέπεη ε κέζε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε λα κελ ππεξβεί 
ηνπο 2° C ζε ζρέζε κε ηα πξνβηνκεραληθά επίπεδα. Γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, 
ζχκθσλα κε ην πκβνχιην ηεο ΔΔ, ζα πξέπεη λα κεησζνχλ θαηά 60-80% νη εθπνκπέο 
δηνμεηδίνπ άλζξαθα (CO2) ζηηο βηνκεραληθέο ρψξεο έσο ην 2050. 
Γηα λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη λα πεξηνξηζηνχλ νη αξλεηηθέο 
ζπλέπεηεο πνπ ήδε άξρηζαλ λα επεξεάδνπλ ζνβαξά ην θιίκα ηνπ πιαλήηε πξέπεη λα 
παξζνχλ άκεζα κέηξα ζε παγθφζκην επίπεδν φπσο:  

 πζηεκαηηθή πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο (ειηαθή, αηνιηθή, 
γεσζεξκία θ.ά.).  

 Σερλνινγηθέο βειηηψζεηο ηεο ήδε ππάξρνπζαο βηνκεραληθήο παξαγσγήο κε ζηφρν 
ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αιιά θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ 
πφξσλ.  

 Δλεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε θαη εθπαίδεπζε θνηλνχ θαη αξκφδησλ θνξέσλ γηα 
ηελ αιιαγή ησλ θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ κε γλψκνλα ηελ αεηθνξία.  

 
 



 

 

 101 

Σν πξφβιεκα ηεο κείσζεο («ηξχπαο») ηνπ φδνληνο 

     πσο είλαη γλσζηφ ε Γή πεξηβάιιεηαη απφ ηελ αηκφζθαηξά ηεο ε νπνία απνηειείηαη 
απφ δηάθνξα ζηξψκαηα, αλαιφγσο κε ηελ ζχζηαζή ηνπο θαη ηηο ζπλζήθεο πνχ 
επηθξαηνχλ. Έηζη ην πξψην ζηξψκα είλαη ε Σξνπφζθαηξα ζηελ νπνία δηακνξθψλεηαη 
νπζηαζηηθά ν θαηξφο. Πάλσ απ' απηή ζε χςνο 10.000 κέηξα πεξίπνπ αξρίδεη ε 
ηξαηφζθαηξα, ε νπνία εθηείλεηαη κέρξη ηα 40.000 κέηξα πεξίπνπ. Σν ελδηαθέξνλ πνχ 
παξνπζηάδεη απηφ ην ζηξψκα ην νθείιεη  θπξίσο ζηελ χπαξμε ηνχ δνληνο. Σν δνλ είλαη 
θαηά θάπνην ηξφπν έλα είδνο Ομπγφλνπ, αθνχ ην κφξηφ ηνπ απαξηίδεηαη απφ ηξία άηνκα 
Ομπγφλνπ αληί δχν πνχ ζπληζηνχλ ην κφξην ηνχ Ομπγφλνπ. Σν ζηνηρείν απηφ ζρεκαηίδεη 
έλα ιεπηφ επί κέξνπο ζηξψκα ζηελ ηξαηφζθαηξα (κεηαμχ 19000 θαη 30000 κέηξα) πνχ 
είλαη πην ιεπηφ πάλσ απφ ηηο ηξνπηθέο πεξηνρέο θαη πην παρχ πάλσ απ' ηηο πνιηθέο θαη 
ιέγεηαη Οδνλφζθαηξα.  

Σν δνλ δεκηνπξγείηαη κε ηελ επίδξαζε ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο (UV) ζε κφξηα 
Ομπγφλνπ, νπφηε κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ ιακβάλεη ρψξα γλσζηψλ θαη σο Αληηδξάζεηο 
Chapman. Αξρηθά ην κφξην ηνχ Ομπγφλνπ δηαζπάηαη ζηα δχν άηνκά ηνπ ηα νπνία ελ 
ζπλερεία αληηδξνχλ κε άιια κφξηα Ομπγφλνπ θαη ζπλζέηνπλ κφξηα δνληνο. Ζ πνζφηεηα 
ηνχ δνληνο είλαη ηέηνηα πνχ αλ ζπγθεληξσλφηαλ θνληά ζην έδαθνο ζε ζεξκνθξαζία 0 
βαζκνχο Κειζίνπ θαη πίεζε 1αηκφζθαηξα, ζα ζρεκάηηδε έλα ζηξψκα πάρνπο 3 ρηιηνζηψλ.  

   Σν "παξάδνμν" είλαη φηη ελψ ην δνλ θνληά ζην έδαθνο είλαη επηβιαβέο γηα ηελ 
αλζξψπηλε πγεία αθνχ ζπκβάιεη ζηελ ξχπαλζε ηνχ αέξα πξσηαγσληζηψληαο ζηε 
δεκηνπξγία ηνχ πεξίθεκνπ θσηνρεκηθνχ λέθνπο, ελ ηνχηνηο, επξηζθφκελν ςειφηεξα ζηελ 
ηξαηφζθαηξα, ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ζε βαζκφ πνχ ζα ήηαλ αδχλαηε ε 
επηβίσζε ρσξίο απηφ. Έηζη ιεηηνπξγψληαο ζαλ αφξαην θίιηξν απνξξνθά θάπνηεο απ' ηηο 
εμαηξεηηθά επηθίλδπλεο ππεξηψδεηο αθηίλεο πνχ αλ έθηαλαλ ζην έδαθνο ζα πξνθαινχζαλ 
ζνβαξέο θαηαζηξνθέο ζε θπηά, δψα θαη αλζξψπνπο. πγθεθξηκέλα νη αθηίλεο απηέο 
πξνθαινχλ θαξθίλν θαη γήξαλζε ηνχ δέξκαηνο, θαηαξξάθηε ησλ καηηψλ, εμαζζέλεζε ηνχ 
ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο ηνχ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ θαηά ησλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ θαη 
αχμεζε ησλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ. Καηαζηξέθνπλ επίζεο ην θπηνπιαγθηφλ θαη ηηο 
πξνλχκθεο ησλ ςαξηψλ. Δπνκέλσο εχθνια θαηαιαβαίλεη θαλείο γηαηί ε Οδνλφζθαηξα 
νλνκάδεηαη θαη αζπίδα φδνληνο. Μάιηζηα έρεη ππνινγηζηεί φηη θάζε κείσζε ηεο 
πεξηεθηηθφηεηαο ηνχ φδνληνο θαηά 10% ηζνδπλακεί κε αχμεζε ησλ πεξηπηψζεσλ θαξθίλνπ 
ηνχ δέξκαηνο θαηά 300.000 παγθνζκίσο. Μεγαιχηεξν θίλδπλν δηαηξέρνπλ ηα άηνκα κε 
αλνηρηφρξσκν δέξκα, κπιε κάηηα θαη μαλζά καιιηά θαη ηα νπνία παξά ηηο θαινθαηξηλέο 
πνιχσξεο ειηνζεξαπείεο επθνιφηεξα θαίγνληαη παξά καπξίδνπλ. 

    Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνιχο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ πεξηβφεηε ηξχπα ηνχ φδνληνο. 
Έηζη έγηλε αληηιεπηφ φηη κεξηθέο απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο παξάγνπλ θάπνηνπο 
ξχπνπο πνχ θαηαζηξέθνπλ ην φδνλ θαη αλαηξέπνπλ ην ηζνδχγην θπζηθήο παξαγσγήο θαη 
θπζηθήο θαηαζηξνθήο απηνχ ππέξ ηεο ηειεπηαίαο. ηαλ ινηπφλ ιέκε ηξχπα ηνχ φδνληνο 
ελλννχκε πεξηνρή ηεο ηξαηφζθαηξαο κε θάησ ηεο ζπλήζνπο πεξηεθηηθφηεηα ζ' απηφ ην 
ζηνηρείν, ιφγσ αλζξσπίλσλ δξαζηεξηνηήησλ πνχ παξάγνπλ ξχπνπο θαηαζηξεπηηθνχο γη 
απηφ. Οη θπξηφηεξνη απ' απηνχο ηνχο ξχπνπο είλαη νμείδηα ηνχ αδψηνπ πνχ πεξηέρνληαη 
ζηα θαπζαέξηα απηνθηλήησλ θαη αεξνπιάλσλ θαη ελψζεηο ηνχ ρισξίνπ πνχ θέξνπλ ην 
φλνκα ρισξνθζνξάλζξαθεο (CFC), ρξεζηκνπνηνχληαη δε σο πξνσζεηηθά αεξίσλ ζηα 
δηάθνξα ζπξέη (απνζκεηηθά, εληνκνθηφλα θ.ιπ.), ζηηο κνλψζεηο, ζηα ςπθηηθά πγξά ζηα 
ςπγεία (Freon) θαη ηνχο θιηκαηηζκνχο. Απηέο νη ελψζεηο παξαγφκελεο κε αληίζηνηρεο 
θαζεκεξηλέο ρξήζεηο ή βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνχ εδάθνπο, 
αξρίδνπλ λα αλεβαίλνπλ κε έλα πνιχ αξγφ ξπζκφ θαη κεηά απφ 20 θαη 30 ρξφληα θηάλνπλ  
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ζηελ ζηξαηφζθαηξα φπνπ αξρίδνπλ ην νδπλεξφ ηνπο έξγν. Έηζη εθεί ςειά κε ηελ 
ζπλδξνκή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ειεπζεξψλνπλ άηνκα ρισξίνπ πνχ επηηίζεληαη θαηά 
κνξίσλ φδνληνο απνζπψληαο ηνπο άηνκα νμπγφλνπ θαη δηαιχνληάο ηα. Σν θαθφ είλαη φηη 
απηέο νη ελψζεηο είλαη εμαηξεηηθά ζηαζεξέο, επηδνχλ θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνχ ηαμηδηνχ 
ηνπο, θηάλνπλ ζηελ Οδνλφζθαηξα θαη εθεί δξνπλ θαηαιπηηθά. Γειαδή ελψ απηέο 
θαηαζηξέθνπλ ην φδνλ, νη ίδηεο δελ θαηαζηξέθνληαη θαη ε δξάζε ηνπο αλαπηχζζεηαη ζε 
εμαηξεηηθά καθξνρξφληνπο θχθινπο.  

 

Απηή ε δηαδηθαζία θαηαζηξνθήο ηνχ φδνληνο είλαη πνιχ έληνλε πάλσ απφ ηελ Αληαξθηηθή 
θαη θπξίσο θαηά ηνχο αλνημηάηηθνπο κήλεο επηέκβξην θαη Οθηψβξην, ιφγσ ησλ ρακειψλ 
ζεξκνθξαζηψλ πνπ επηθξαηνχλ πάλσ απ' απηή ηελ ήπεηξν ηνχ Ννηίνπ Πφινπ. Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηνχ πνιηθνχ ρεηκψλα ζρεκαηίδνληαη πάλσ απ' ηελ Αληαξθηηθή ηα θαινχκελα 
πνιηθά ζηξαηνζθαηξηθά ζχλλεθα . Σα λέθε απηά, πνχ είλαη πιήξε παγνθξπζηάιισλ, έρεη 
δηαπηζησζεί φηη παίδνπλ ζπνπδαίν ξφιν ζηελ θαηαζηξνθή ηνχ φδνληνο αθνχ επ' απηψλ 
θάζνληαη ηα πξντφληα απνηθνδφκεζεο ησλ θζνξνρισξαλζξάθσλ πνχ κε γξήγνξεο 
αληηδξάζεηο νδεγνχλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ κνξίσλ ληηξηθνχ νμένο θαη ρισξίνπ ηνχ νπνίνπ ηελ 
θαηαζηξεπηηθή δξάζε πξναλαθέξακε. Γηα πξψηε θνξά ε θαηαζηξνθή  ηνχ φδνληνο 
παξαηεξήζεθε ην 1975 θαη ζηα ρξφληα πνχ αθνινχζεζαλ άξρηζε ε δξακαηηθή ηνπ κείσζε. 
ηελ δεθαεηία ηνχ '80 ε θαηαζηξνθή ζπλερίζηεθε, ε ηξχπα ζπλερψο κεγάισλε θαη ηνλ 
Οθηψβξην ηνχ 1994 είρε κείλεη ε κηζή πνζφηεηα φδνληνο θαη ε ηξχπα ππεξθάιπςε ηελ 
ήπεηξν. Σνλ ρεηκψλα ηνχ 2000 θαηέιεμε λα είλαη ηξηπιάζηα ζε έθηαζε απ' ηηο Ζ.Π.Α. θαη 
έθηαζε πνιιέο πφιεηο ζηε λφηηα Υηιή θαη Αξγεληηλή.  
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Σν ζθνύξν ρξώκα δείρλεη ηε κείωζε ηνπ όδνληνο πάλω από ηελ Αληαξθηηθή 

Βεβαίσο ππάξρεη επέθηαζε ηεο θαηαζηξνθήο ζε κηθξφηεξν φκσο βαζκφ θαη ζε πεξηνρέο 
ηνχ Β. Ζκηζθαηξίνπ. Ζ Μεζφγεηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Διιάδνο, αλήθνπλ ζηελ 
δψλε πςεινχ θηλδχλνπ θαη είλαη ηδηαίηεξα επάισηεο ζηελ κείσζε ηνχ φδνληνο ιφγσ 
κεγάιεο ειηνθάλεηαο. Καηά ην Κέληξν Υαξηνγξάθεζεο ηνχ δνληνο ησλ Ζλσκέλσλ 
Δζλψλ νη ηηκέο φδνληνο κεηψλνληαη ζηαζεξά θαηά 5% αλά δεθαεηία, ελψ ζηελ ρψξα καο ε 
αχμεζε ησλ επηβιαβψλ ππεξησδψλ αθηίλσλ θαηά ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα έθηαζε ην 18%.  

Κπβεξλήζεηο θαη επηζηήκνλεο, έρνληεο ζπλείδεζε ηνχ θηλδχλνπ, νδεγήζεθαλ ζηελ 
ελζαξξπληηθή  ζπκθσλία ηνχ Πξσηνθφιινπ ηνχ Μφληξεαι ην 1987, ζχκθσλα κε ην νπνίν 
ζεζπίζηεθαλ πεξηνξηζκνί ζηελ παξαγσγή ρισξνθζνξαλζξάθσλ θαη ησλ άιισλ 
επηθίλδπλσλ ξχπσλ θαη ππάξρεη ζπλερήο πξνζπάζεηα αλαδήηεζεο λέσλ ρεκηθψλ 
ελψζεσλ, πνχ θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή ζα δηεπθνιχλνπλ θαη ζα είλαη αθίλδπλεο γηα ην 
φδνλ. Ήηαλ κηα απφ ηηο ζπάληεο ζπλεξγαζίεο φισλ ησλ εζλψλ γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεο 
ζε έλα παγθφζκην πξφβιεκα πνχ απεηιεί ηνλ πιαλήηε κε αθαληζκφ. Έηζη ην 1994 
δηαπηζηψζεθε θαη ε πξψηε ειπηδνθφξα κείσζε ησλ ρισξνθζνξαλζξάθσλ ρακειά ζηελ 
ηξνπφζθαηξα. Πάλησο νη ξχπνη, πνχ είραλ παξαρζεί πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ 
πεξηνξηζκψλ ηνχ Πξσηνθφιινπ, εμαθνινπζνχλ λα αλεβαίλνπλ κε ηνλ βξαδχηαην ξπζκφ 
ηνπο πξνο ηελ ηξαηφζθαηξα θαη αθφκα δελ έρνπλ αξρίζεη ηελ δηαιπηηθή γηα ην φδνλ 
δξάζε ηνπο. Ζ βειηίσζε αλακέλεηαη λ' αξρίζεη κεηά απφ θάπνηεο δεθαεηίεο θαη εθ' φζνλ 
βεβαίσο δελ ππάξμνπλ άιινη αζηάζκεηνη παξάγνληεο, φπσο ε παγθφζκηα θιηκαηηθή 
αιιαγή, πνχ ζα αλαηξέςνπλ ηα κέρξη ζηηγκήο δεδνκέλα.   

 
 

Αύμεζε ηωλ θξνπζκάηωλ κειαλώκαηνο από ηε κείωζε ηνπ όδνληνο
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8.3   Ρχπαλζε ησλ πδάησλ 
 
 

8.3.1 πλζήθεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ  
 

αλ θπζηθά λεξά κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ εθείλα ηα νπνία παξνπζηάδνπλ θπζηθέο, 
ρεκηθέο θαη βηνινγηθέο ζπλζήθεο ηέηνηεο πνπ λα ζπγθξαηνχλ ηζφξξνπα κηα πιεζψξα 
νξγαληζκψλ. Αθφκε εθείλα πνπ είλαη θαζαξά, έρνπλ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, δελ 
πεξηέρνπλ επηβιαβείο γηα ηελ πδξφβηα δσή νπζίεο, δελ έρνπλ ρξσκαηηζκφ, είλαη άνζκα θαη 

άγεπζηα. Οη ρεκηθέο ηνπο ζπλζήθεο αθνξνχλ ηελ επάξθεηα ζε δηαιπκέλν νμπγφλν, ηελ 
ηζνξξνπία ησλ ρεκηθψλ θαη ζξεπηηθψλ νπζηψλ θαη ηελ απνπζία κεγάισλ πνζνηήησλ 
νξγαληθψλ θαη ηνμηθψλ νπζηψλ. Δπνκέλσο θάζε κεηαβνιή πνπ ζπκβαίλεη κέζα ζην 
νηθνζχζηεκα, θαη πνπ πξνμελείηαη απφ ηελ εηζαγσγή μέλσλ νπζηψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί 

σο ξχπαλζε ησλ πδάησλ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ δηαιπκέλνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ είλαη ίζσο ν πην 
ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηε κέηξεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ. Δίλαη παξαδεθηφ αθφκε 
φηη γηα ηε δσή ησλ πδξφβησλ νξγαληζκψλ πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην λεξφ ηνπιάρηζηνλ 5 
mg νμπγφλνπ ζε θάζε ιίηξν λεξνχ. Απηφ ην φξην φκσο είλαη ζρεηηθφ, γηαηί εμαξηάηαη απφ 
ηε θχζε ηνπ νξγαληζκνχ, ην βαζκφ δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ, ηνπο 
ππάξρνληεο ξππαληέο θ.ά. ε γεληθέο γξακκέο ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ νμπγφλνπ ζην λεξφ 
εμαξηάηαη:  

 
 απφ ηε ζεξκνθξαζία,  
 ην βαζκφ δηείζδπζεο ηνπ θσηφο, ζε ζρέζε κε ηε δηαθάλεηα ηνπ λεξνχ θαη ην βάζνο,  
 ηελ παξνπζία θπηψλ πνπ θσηνζπλζέηνπλ,  
 ην βαζκφ ζνιεξφηεηάο ηνπ θαη  
 ην πνζφ ηεο νξγαληθήο χιεο πνπ απνζπληίζεηαη ζην λεξφ.  

 
ε αβαζείο ιίκλεο θαη ζαιάζζηνπο θφιπνπο πνπ δέρνληαη αθαηέξγαζηα ιχκαηα, ην 

δηαιπκέλν ζην λεξφ νμπγφλν κεηψλεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δξάζε ησλ αεξφβησλ 
απνηθνδνκεηψλ. Αξγφηεξα κε ηελ έιιεηςε ηνπ νμπγφλνπ αλαιακβάλνπλ δξάζε νη 
αλαεξφβηνη απνηθνδνκεηέο θαη δεκηνπξγείηαη ε ζήςε θαη ε παξαγσγή δπζάξεζησλ γηα ηελ 
πδξφβηα δσή αεξίσλ. Με άιια ιφγηα νη αεξφβηεο δηεξγαζίεο απνζχλζεζεο, δεκηνπξγνχλ 
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ελψ ε αλαεξφβηα δξάζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ παξάγεη πδξφζεην 

θαη άιια ηνμηθά αέξηα. Έηζη γηα λα κεηξείηαη ε απαίηεζε ησλ ξππαζκέλσλ λεξψλ ζε 

νμπγφλν ρξεζηκνπνηείηαη δηεζλψο ην ιεγφκελν B.Ο.D. (Βηνρεκηθή απαίηεζε  ζε 

νμπγφλν). Σν B.O.D. (Biological Ορygen Demand) κεηξά ηελ πνζφηεηα ηνπ νμπγφλνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα πεξίνδν πέληε εκεξψλ απφ αεξφβηνπο απνηθνδνκεηέο (βαθηήξηα) 
ζε έλα νξηζκέλν φγθν αθάζαξησλ λεξψλ, ζηνπο 20

0
C. Έηζη B.O.D. 200 p.p.m., ζεκαίλεη 

φηη 200 mg νμπγφλνπ θαηαλαιψλνληαη απφ έλα ιίηξν αθάζαξησλ λεξψλ ζε 5 κέξεο θαη 
ζηνπο 20 

0
C. Ο ρξφλνο ησλ πέληε εκεξψλ είλαη ζπκβαηηθφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη κάιηζηα 

δηεζλψο, γηαηί έρεη βξεζεί φηη νη νξγαληθέο ελψζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα αζηηθά ιχκαηα 
δηαζπψληαη θαηά 70-80%, κέζα ζε πέληε εκέξεο. Οη κεηξήζεηο έηζη ηνπ B.Ο.D. δίδνπλ 
κφλν κηα ηδέα ηεο ξππαληηθήο θαηάζηαζεο ησλ αθάζαξησλ λεξψλ.  

Δθηφο απφ ην B.O.D. ζρεηηθφ είλαη θαη ην C.O.D. (Υεκηθή απαίηεζε ζε νμπγφλν). 
Αθνξά ηηο νξγαληθέο εθείλεο βηνδηαζπψκελεο νπζίεο πνπ ε δηάζπαζή ηνπο είλαη βξαδεία 
αιιά θαη ηηο κε βηνδηαζπψκελεο νπζίεο. Νεξά πνπ πεξηέρνπλ πξηνλίδηα ή μεξά θαιάκηα 
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δελ πθίζηαληαη ηαρεία βηνινγηθή απνζχλζεζε, νπφηε ην B.O.D. ζε 5 κέξεο δελ δείρλεη ην 
πξαγκαηηθφ νξγαληθφ θνξηίν.  

 

8.3.2 Οη επηδξάζεηο ησλ ξχπσλ ζηα χδαηα  
 

Οη επηδξάζεηο ησλ δηαθφξσλ ξχπσλ ζηα θπζηθά λεξά κπνξεί λα είλαη:  
 

α. Φπζηθέο  
ηα παξάθηηα λεξά ηεο ζάιαζζαο θαη ζηα γιπθά λεξά, δηάθνξνη ηχπνη απφ 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα πνπ απνξξίπηνληαη καδί κε ηα αθάζαξηα λεξά δεκηνπξγνχλ 
ζνιεξφηεηα ζην λεξφ. Πέξα απφ απηφ, ηα αδηάιπηα νξγαληθά πιηθά πνπ ζπλήζσο δείρλνπλ 
ρακειφ βαζκφ βηναπνηθνδφκεζεο, πξνμελνχλ ειάηησζε ηνπ νμπγφλνπ θαη θαιχπηνπλ ηελ 
παλίδα θαη ηε ρισξίδα ηνπ βπζνχ. Σν απνηέιεζκα είλαη φηη πξνμελνχληαη δηαηαξαρέο ζηελ 
ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ειαηηψλεηαη  ν αξηζκφο ησλ εηδψλ θαη επεξεάδνληαη νη 
ηξνθηθέο αιπζίδεο  θαη ηα πιέγκαηα.  

Νεξά ςχμεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ πςηθακίλνπο, ραιπβνπξγεία, ζηαζκνχο 
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη άιιεο βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο, απνξξίπηνληαη ζπλήζσο απ’ 
επζείαο ζε παξάθηηεο ζαιάζζηεο πεξηνρέο, πνηακνχο θαη ιίκλεο. Σα λεξά απηά κπνξνχλ 
λα αλπςψζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ απνδέθηε ζε αζπλήζηζηα γηα ηελ επνρή επίπεδα θαη 

λα δεκηνπξγήζνπλ έηζη ζεξκηθή ξχπαλζε.  
πλέπεηα είλαη λα επηηαρχλεηαη ν κεηαβνιηθφο ξπζκφο ησλ θπζηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

ζηνπο νξγαληζκνχο κέρξηο ελφο νξηζκέλνπ νξίνπ. Γηα παξάδεηγκα ε πέζηξνθα 
ζαλαηψλεηαη ζε ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 25 

0
C θαη ηα απγά ηεο δελ εθθνιάπηνληαη ζε λεξά 

πνπ έρνπλ ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 14 
0
C. Αληίζεηα ν θππξίλνο αλζίζηαηαη ζε 

ζεξκνθξαζίεο αλψηεξεο ησλ 35 
0
C. Σα δψα γεληθά είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηα ζηελ 

μαθληθή αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπο, ελψ ηα θπηά είλαη 
πεξηζζφηεξν αλζεθηηθά ζηηο πην πάλσ κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο.  

Ζ αλχςσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ απνδέθηε δεκηνπξγεί ζπλήζσο ρακειέο 
ζπγθεληξψζεηο ηνπ δηαιπκέλνπ ζην λεξφ νμπγφλνπ, επηηαρχλεη ηε βηναπνηθνδφκεζε ησλ 
νξγαληθψλ νπζηψλ θαη απμάλεη ηελ ηνμηθφηεηα ζε κεξηθνχο ρεκηθνχο ξππαληέο.  

 

β. Υεκηθέο  
Οη ηνμηθέο νπζίεο ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα αλαθέξνληαη ζηα βαξηά κέηαιια, 

θπηνθάξκαθα, εληνκνθηφλα, νμέα θαη αιθάιηα, θαζψο θαη ζε άιιεο νξγαληθέο ηνμηθέο 
νπζίεο φπσο είλαη ηα πνιπρισξησκέλα δηθελχιηα (P.C.B's), θαηλφιεο θ.α. H παξνπζία ή 
απνπζία ελφο είδνπο ζε θάπνηα ξππαζκέλε πεξηνρή ρξεζηκνπνηείηαη ρνληξηθά σο δείθηεο 
ηνπ βαζκνχ ηεο ξχπαλζεο. Οπσζδήπνηε φκσο ε χπαξμε ελφο είδνπο νξγαληζκνχ ζε έλα 
ηδηαίηεξν νηθνζχζηεκα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αιιειεπίδξαζεο δηάθνξσλ παξαγφλησλ, 
φπσο είλαη ε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο, ην θαηαθχγην, ε παξνπζία ερζξψλ, νη ζέζεηο 
αλαπαξαγσγήο θ.ά.  

Χο βαξηά κέηαιια αλαθέξνληαη ν κφιπβδνο, πδξάξγπξνο, θάδκην, ςεπδάξγπξνο, 
ραιθφο, ληθέιην, αξζεληθφ θ.ά. ηαλ νη ζπγθεληξψζεηο ησλ παξαπάλσ κεηάιισλ 
ππεξβνχλ έλα νξηζκέλν φξην ηφηε πξνθαινχλ δειεηεξηάζεηο θαη αλάζρεηε ηνπ ελδπκηθνχ 
ειέγρνπ ηεο αλαπλνήο, ηεο θσηνζχλζεζεο θαη ηεο αλάπηπμεο. Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ηεο κεηαιιηθήο ηνμηθφηεηαο είλαη φηη νη πδξφβηνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 
απνξξνθνχλ θαη λα ζπζζσξεχνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ζηνπο ηζηνχο ηνπο. Δπαθφινπζν 
είλαη νη απμαλφκελεο ζπγθεληξψζεηο λα νηθνδνκνχληαη ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο θαη ζηα 
ηξνθηθά πιέγκαηα. Γηα παξάδεηγκα, δεθαπέληε θνξέο πεξηζζφηεξν πδξάξγπξν πεξηέρνπλ 
ηα ςάξηα, παξά ηα θχθε πνπ βξίζθνληαη ζην θαηψηεξν ηξνθηθφ επίπεδν. Δμάιινπ ηα 
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βαξηά κέηαιια, ζπζζσξεχνληαη εθιεθηηθά ζε νξηζκέλα είδε, κεηαβηβάδνληαη απφ ηε 
κεηέξα ζην έκβξπν θαη έρνπλ αλζεθηηθφηεηα ζην πδάηηλν πεξηβάιινλ.  

 
Ζ επίδξαζε νπνηνπδήπνηε βαξένο κεηάιινπ πάλσ ζ’ έλα νξγαληζκφ εμαξηάηαη απφ 

ην είδνο ηνπ νξγαληζκνχ, ην κέγεζφο ηνπ, ηελ ειηθία ηνπ, ηελ αιαηφηεηα ηνπ λεξνχ, ηε 
ζεξκνθξαζία ηνπ, ην δηαιπκέλν νμπγφλν, ηελ παξνπζία άιισλ ξππαληηθψλ νπζηψλ θ.ά. Γη’ 
απηφ κηα πνζφηεηα ελφο κεηάιινπ κπνξεί λα είλαη ζαλαηεθφξα γηα έλαλ νξγαληζκφ, ελψ 
γηα άιινλ δελ είλαη. Έηζη, νξηζκέλνη θξίθνη ησλ ηξνθηθψλ πιεγκάησλ κπνξνχλ λα 
εμαθαληζηνχλ, ελψ άιινη πνπ αλέρνληαη ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ κεηάιινπ απνηεινχλ ηνπο 
πξνκεζεπηέο γηα ηνπο επφκελνπο θξίθνπο.  

Πέξα απφ ηηο ζαλαηεθφξεο επηδξάζεηο ηνπο, ηα βαξηά κέηαιια πξνθαινχλ 
κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο θαη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ νξγαληζκψλ:  

 
Δηδηθά ζηνλ άλζξσπν:  

 

 Ο κφιπβδνο επηθέξεη θπηηαξηθέο αιιαγέο ζηα εξπζξνθχηηαξα θαη ζηα έλδπκα ηνπ 
αίκαηνο, κείσζε ηεο γνληκφηεηαο θαζψο θαη λεπξνκπηθέο, λεπξνςπρηθέο θαη 
ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο.  

 Σν θάδκην ζπλδέεηαη κε θαξθηλνγέλεζε, κεγάιε αξηεξηαθή πίεζε, δειεηεξηάζεηο θαη   
ζπζζψξεπζε ζηα νζηά πνπ έηζη ζξπκκαηίδνληαη.  

 Ο ςεπδάξγπξνο εθηνπίδεη απφ νκάδεο βηνκνξίσλ άιια απαξαίηεηα κέηαιια θαη 
κεηαβάιιεη ηε δξαζηηθφηεηά ηνπο. Πξνμελεί αηκφιπζε, ζπζζσξεχεηαη ζην λεπξηθφ 
ζχζηεκα θαη δεκηνπξγεί ηζηνπαζνινγηθέο αιινηψζεηο θαη ηεξαηνγελέζεηο. 

ηα Διιεληθά πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα ε ξχπαλζε απφ βαξηά κέηαιια είλαη ζρεηηθά 
ρακειή θαη ζε παξαπιήζηα επίπεδα κε εθείλα πνπ δίλνληαη δηεζλψο γηα πεξηνρέο κε 
ζρεηηθά κηθξή ξχπαλζε. Μεγαιχηεξεο πάλησο ζπγθεληξψζεηο βξέζεθαλ ζηηο βηνκεραληθέο 
πεξηνρέο θαη ζηα ιηκάληα ηεο Διεπζίλαο, Θεξκατθνχ θφιπνπ, Καβάιαο θαη ηνπ Παηξατθνχ.  

Οη ξππάλζεηο απφ εληνκνθηφλα, παξαζηηνθηφλα θαη δηδαληνθηφλα πξνέξρνληαη 
απφ ηα απφλεξα βηνκεραληψλ παξαγσγήο ηνπο ή πξντφλησλ ηνπο, απφ πθαληνπξγίεο 
κάιιηλσλ πθαζκάησλ, απφ ηε γεσξγηθή ρξήζε θαη απφ ηηο βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο 
ηξνθψλ. Οη πεξηζζφηεξν βιαβεξέο απφ απηέο ηηο νπζίεο, είλαη ηα νξγαλνρισξησκέλα 
πξντφληα ηνπο, επεηδή παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζηαζεξφηεηα, αλζεθηηθφηεηα θαη ηνμηθφηεηα, 
αθφκε θαη ζε ειάρηζηεο πνζφηεηεο.  

Πεξηζζφηεξν φκσο δηαδεδνκέλε είλαη ε ξχπαλζε απφ ηα πνιπρισξησκέλα 

δηθελχιηα (P.C.B΄s) πνπ είλαη ππνπξντφληα ησλ βηνκεραληψλ πιαζηηθψλ, ιηπαληηθψλ, 
ειαζηηθψλ, ραξηηνχ θ.ά. πγθξηλφκελα κε ην D.D.T. έρνπλ παξφκνηα θπζηνινγηθή 
επίδξαζε, αιιά είλαη πην αλζεθηηθά θαη κε ηνλ θαηξφ ιηγφηεξν ηνμηθά. εκεηψλνπκε φηη 
απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ P.C.B's πεξηιακβάλνπλ πεξίπνπ 80 επηθίλδπλεο νπζίεο, νη 15 
απφ ηηο νπνίεο είλαη θαξθηλνγφλεο. Αθφκε P.C.B's βξέζεθαλ ζηα απγά ησλ πηγθνπίλσλ θαη 
κάιηζηα ζε ζπγθεληξψζεηο 2-4 θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ ην D.D.T. Δπνκέλσο ε ξχπαλζε 
απφ ηέηνηα πξντφληα δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε ηνπηθφ επίπεδν αιιά επεθηείλεηαη ζε 
επξχηεξνπο γεσγξαθηθνχο ρψξνπο θαη εμαπιψλεηαη ζε αξθεηνχο θξίθνπο ησλ ηξνθηθψλ 
πιεγκάησλ.  

Θξεπηηθέο νπζίεο ρξήζηκεο θαη απαξαίηεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο αλάπηπμεο θαη 
ηνπ κεηαβνιηζκνχ θπηψλ θαη δψσλ, βξίζθνληαη ζε φια ηα θπζηθά λεξά θαη ζε πνζφηεηεο 
ηέηνηεο, πνπ λα κελ δηαηαξάζζνπλ ηελ ηζφξξνπε βηνινγηθή αλάπηπμε. Οη ζξεπηηθέο φκσο 
απηέο νπζίεο κπνξνχλ λα απμεζνχλ απφηνκα ζηηο πδαηνζπιινγέο ιφγσ αλζξσπνγελψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ηα νηθηαθά ή αζηηθά ιχκαηα πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηηο ρξήζεηο ηνπ λεξνχ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ 
αλζξψπνπ. Σα αθάζαξηα απηά λεξά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηε κεγάιε ηνπο πεξηεθηηθφηεηα 
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ζε νξγαληθά ζπζηαηηθά. Απνρεηεχνληαη ζε ζαιάζζηνπο, πνηάκηνπο ή ιηκλαίνπο απνδέθηεο 
ή ζε απνξξνθεηηθνχο βφζξνπο θαη ξππαίλνπλ ηα ππφγεηα λεξά ή ηνπο γεηηνληθνχο 

θπζηθνχο απνδέθηεο. Γη’ απηφ νη απνξξνθεηηθνί βφζξνη πνπ θπξίσο ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηε ρψξα καο είλαη ην ρεηξφηεξν κέζν δηάζεζεο ησλ  αθάζαξησλ λεξψλ, αθνχ ξππαίλνπλ 
ηνλ θπζηθφ απνδέθηε, ην έδαθνο θαη ηα ππφγεηα λεξά.  

 

ηηο ζχγρξνλεο γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο νη εθαξκνδφκελεο ιηπάλζεηο ηνπο δελ 
απνξξνθνχληαη πνιιέο θνξέο απφ ην έδαθνο. Αλαθέξεηαη φηη πάλσ απφ 40%ν ησλ 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ  ληηξηθψλ ιηπαζκάησλ εηζέξρνληαη ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα, κέζα απφ 
ηηο απνξξνέο ησλ απνζηξαγγηδφκελσλ θαιιηεξγεηψλ. ηε ιίκλε ηεο Μηθξήο Πξέζπαο γηα 
παξάδεηγκα, ε πξφζζεηε ιίπαλζε θαηά ηελ άλνημε, ζπλεηζθέξεη κεγάιεο πνζφηεηεο 
ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα λεξά ηεο ιίκλεο, νπφηε νη ζπγθεληξψζεηο ησλ ληηξηθψλ αιάησλ ζην 
λεξφ παξνπζηάδνληαη 20 θνξέο κεγαιχηεξεο απφ ηηο κέζεο εηήζηεο ζπγθεληξψζεηο ηνπο. 
Σα θσζθνξηθά ιηπάζκαηα αθφκε απνξξνθνχληαη θαιχηεξα απφ ην έδαθνο ή ελψλνληαη 
κε ηα ζπζηαηηθά ηνπ εδάθνπο θαη κφλν ην 20-25% απφ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο πνζφηεηέο 
ηνπο απνζηξαγγίδνληαη ζηα πδάηηλα ζπζηήκαηα.  

 

Ο επηξνθηζκφο ζε έλα πδάηηλν νηθνζχζηεκα είλαη ε ππέξκεηξε αχμεζε ησλ 
ζπγθεληξψζεσλ ησλ ζξεπηηθψλ ηνπ ζπζηαηηθψλ. Με ηνλ επηξνθηζκφ, ε παλίδα θαη ε 
ρισξίδα κηαο πδάηηλεο κάδαο κεηαβάιιεηαη ζαλ ζπλέπεηα κηαο θπζηθήο δηαδηθαζίαο, ε 
νπνία φκσο εληζρχεηαη ζεκαληηθά απφ ηε ξχπαλζε. Ηδηαίηεξν έληνλν είλαη ην θαηλφκελν 
ηνπ επηξνθηζκνχ ζηηο ιίκλεο, ελψ ζηε ζάιαζζα εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε θιεηζηνχο αβαζείο 
θφιπνπο, θαη απηφ γηαηί νη αλνηθηέο ζάιαζζεο έρνπλ ηεξάζηηα ηθαλφηεηα λα αλαθπθιψλνπλ 
ηηο νξγαληθέο βην-απνηθνδνκήζηκεο νπζίεο. Ζ εκθάληζε ηνπ επηξνθηζκνχ έρεη ηδηαίηεξε 
ζεκαζία γηα ηηο παξάθηηεο πεξηνρέο, γηαηί ζε απηέο ζπγθεληξψλνληαη νη αλζξψπηλεο 
δξαζηεξηφηεηεο (αζηηθή θαη βηνκεραληθή αλάπηπμε - αλαςπρή - ηνπξηζκφο - απνξξίςεηο). 
Έληνλα θαηλφκελα επηξνθηζκνχ ζηε ρψξα καο παξαηεξνχληαη ζηνπο θιεηζηνχο θφιπνπο 
ηεο Διεπζίλαο, αξσληθνχ, Παγαζεηηθνχ θαη Θεξκατθνχ. Δπίζεο θαηλφκελα επηξνθηζκνχ 
ησλ λεξψλ εκθαλίδνληαη θάζε ρξφλν ζηηο ιίκλεο Βηζηνλίδαο, Καζηνξηάο, Ησαλλίλσλ θαη 
Κνξψλεηαο.  

 

γ. Παζνγελείο  
Κάζε είδνπο απφξξηςε επηβαξχλεη ηνπο πδάηηλνπο απνδέθηεο κε δηαθνξεηηθφ 

κηθξνβηαθφ θνξηίν, ελψ παξάιιεια φπσο είδακε, ηνπο εκπινπηίδεη κε αλφξγαλεο θαη 
νξγαληθέο νπζίεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηφο ηνπο. 
Μεξηθά βαθηήξηα πξνμελνχλ ρνιέξα, ηπθνεηδή ππξεηφ, δπζεληεξία θαη γαζηξεληεξίηηδα. Ηνί 
επίζεο βξίζθνληαη ζην λεξφ θαη νξηζκέλα ζηειέρε ηνπο πξνμελνχλ πνιπνκπειίηηδα, 
επαηίηηδα θ.ά., ελψ απγά θαη λχκθεο κεξηθψλ παξαζίησλ, φπσο ε αζθαξίδα, ζαικνλέιια 
θ.ά. βξίζθνληαη πνιιέο θνξέο ζηα αθάζαξηα λεξά. ινη απηνί νη ηχπνη ησλ 

κηθξννξγαληζκψλ απαληνχλ ζηα ιχκαηα ζπηηηψλ θαη θηελνηξνθηθψλ εγθαηαζηάζεσλ. Σα 

παζνγφλα κηθξφβηα θαη νη ηνί βξίζθνπλ αθηιφμελν πεξηβάιινλ ζην ζαιαζζηλφ λεξφ θαη 
αδξαλνπνηνχληαη. Ο κεγάινο φκσο αξηζκφο ηνπο ζηα ιχκαηα θαη ν έζησ θαη κηθξφο 
ρξφλνο επηβίσζήο ηνπο κέζα ζην λεξφ επηηξέπνπλ ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ο 
ζεκαληηθφηεξνο φκσο θίλδπλνο απφ ηε κφιπλζε ηεο ζάιαζζαο είλαη ηα κχδηα, ζηξείδηα, 
θπδψληα θαη άιια ζαιαζζηλά. Απηά δηεζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο λεξνχ θαη ζπγθξαηνχλ 
παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο, νη νπνίνη θαη πνιιαπιαζηάδνληαη ζην ζψκα ηνπο. Δάλ 
θαηαλαισζνχλ ηέηνηα ζαιαζζηλά, ζα πξνθαιέζνπλ ηξνθηθέο δειεηεξηάζεηο.  

Γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ απεηινχλ ηνπο θνιπκβεηέο ζηηο κνιπζκέλεο πεξηνρέο, 
ππάξρνπλ πνιιέο απφςεηο. Μεξηθέο είλαη ηειείσο αξλεηηθέο, ελψ άιιεο πνπ είλαη θαη 
λεφηεξεο είλαη επηδεκηνινγηθά ηεθκεξησκέλεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πνιιά ελνριήκαηα 
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ζην δέξκα, ζηα κάηηα θαη ζηνπο βιελλνγφλνπο δε ζρεηίδνληαη ζπλήζσο κε ηε κφιπλζε ηνπ 
λεξνχ αιιά κε άιια αίηηα.  

 

δ. Ραδηελεξγέο  
Ζ ξαδηελέξγεηα είλαη δπλαηφ λα πξνμελήζεη βιάβεο ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο 

αθφκε θαη ζε πνιχ κηθξέο δφζεηο. Δπηδξά ηνμηθά ζηνπο νξγαληζκνχο αιιά θαη πξνζβάιιεη 
γνλίδηα θαη έηζη πξνθαινχληαη ρξσκνζσκηθέο αλσκαιίεο.  

Σα πξνβιήκαηα ξαδηελέξγεηαο γηα ηα λεξά ζπλήζσο πξνέξρνληαη απφ αηπρήκαηα ή 
βιάβεο ζηνπο ππξεληθνχο ζηαζκνχο θαη απφ ππξεληθέο δνθηκέο ή εθξήμεηο. εκαληηθή 
απεηιή γηα ηελ πδξφβηα δσή πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο ππξεληθήο ελέξγεηαο, 
είλαη θαη ε ζεξκηθή ξχπαλζε πνπ φπσο γλσξίζακε πξνεγνχκελα, πξνθαιείηαη απφ ηηο 
ηεξάζηηεο πνζφηεηεο λεξνχ ςχμεο ησλ ζηαζκψλ απηψλ. Γη’ απηφ θαη νη ππξεληθνί ζηαζκνί 
εγθαζίζηαληαη ζε απνκαθξπζκέλεο ζαιάζζηεο αθηέο κε βαζηά λεξά θαη ηζρπξά ζαιάζζηα 
ξεχκαηα. Σα ξαδηελεξγά απφβιεηα άιινηε ξίρλνληαλ ζηνπο σθεαλνχο κέζα ζε εηδηθά 
δνρεία, ππνινγηζκέλα λα αληέμνπλ φζν ρξφλν ρξεηάδνληαη απηά γηα λα πάςνπλ λα είλαη 
ξαδηελεξγά, ελψ ζήκεξα αθνινπζνχληαη άιιεο δηαδηθαζίεο.  

 

ε. Πεηξειαηνγελείο  
Σα πεηξειαηνεηδή δηαζπείξνληαη θαη εμαπιψλνληαη ζε ηεξάζηηεο εθηάζεηο, 

ζρεκαηίδνπλ κνλνκνξηαθέο ζηξψζεηο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αληαιιαγή ησλ αεξίσλ κεηαμχ 
αέξα θαη λεξνχ θαη επνκέλσο επηδξνχλ ζην θπηνπιαγθηφ θαη ζηνπο άιινπο πδξφβηνπο 
νξγαληζκνχο. Δπίζεο ηα πεηξέιαην επηδξά ζηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο, ξππαίλεη ηηο βαζηθέο 
πεγέο ηξνθήο πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξρή ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο, εκπνδίδεη ηελ 
αλαπαξαγσγή ηεο ζαιάζζηαο δσήο θαη κεηψλεη ηε θπζηθή αληίζηαζε ησλ νξγαληζκψλ. 
Χζηφζν πνιιά βαθηήξηα πνπ δνπλ ζην πεηξέιαην έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ην δηαζπνχλ 
νπφηε θαη εμπγηαίλνπλ ηηο ξππαζκέλεο πεξηνρέο. Καη ε κεραληθή επίζεο θίλεζε ηνπ 
θπκαηηζκνχ θαη ηεο παιίξξνηαο κπνξεί λα δηαζπάζεη ην πεηξέιαην θαη ε ξππαζκέλε 
πεξηνρή λα θαζαξηζηεί κε θπζηθφ ηξφπν αιιά καθξνπξφζεζκα. πλήζσο γηα ηε δηάζπαζε 

ησλ πεηξειαηνθειίδσλ ρξεζηκνπνηνχληαη απνξξππαληηθά - γαιαθηνπνηεηηθέο νπζίεο 
πνπ απνκαθξχλνπλ ηηο θειίδεο απφ ηελ επηθάλεηα, αιιά θαζηδάλνπλ ζην ππζκέλα ηα 
πξντφληα δηάζπαζήο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα βιάπηνληαη νη νξγαληζκνί ηνπ ππζκέλα. 
ηελ πεξίπησζε απηή ε απνξξχπαλζε είλαη κηα άιιε ξχπαλζε, γηα πνιινχο αξθεηά 
ζνβαξή. 

ε πνιιέο ρψξεο έρνπλ επηθξαηήζεη νη κέζνδνη ηεο ηερλεηήο κεηαθίλεζεο ησλ 
θειίδσλ πνπ ηειηθά δε βιάπηνπλ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ.  

 
Σχπνη θαη επεμεξγαζία απνβιήησλ θαη ιπκάησλ  

 
Οη θχξηνη ηχπνη ησλ απνβιήησλ είλαη ηα αθάζαξηα λεξά, ηα αζηηθά ιχκαηα, ηα 

βηνκεραληθά απφβιεηα θαη νη γεσξγηθέο απνξξίςεηο θαη απνξξνέο.  

Σα αζηηθά ιχκαηα πξνέξρνληαη απφ ηνπο ππφλνκνπο ηνπ απνρεηεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ εμππεξεηνχλ κηα αλζξψπηλε θνηλφηεηα. Σα ιχκαηα είλαη έλα ζνιφ πγξφ 
κε 99,9% λεξφ πνπ πεξηέρεη αλφξγαλα ή νξγαληθά ζηεξεά αησξνχκελα ζσκαηίδηα, 
θνιινεηδή κηθξννξγαληζκνχο. Ζ δπζάξεζηε νζκή ηνπο θαη ην ρξψκα ηνπο νθείιεηαη ζην 
νξγαληθφ πιηθφ ηνπο πνπ πθίζηαηαη αλαεξφβηα βαθηεξηαθή δηάζπαζε. Λχκαηα επίζεο 
πξνέξρνληαη απφ γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη κεξηθέο βηνκεραλίεο.  

Βηνκεραληθά απφβιεηα είλαη πγξέο απνξξίςεηο κε αησξνχκελα ζσκαηίδηα νξγαληθά 
ή αλφξγαλα πνπ πξνέξρνληαη απφ βηνκεραλίεο παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο πξντφλησλ. 
Αξθεηά πςειή ηηκή B.O.D. έρνπλ απφβιεηα ησλ βηνκεραληψλ ραξηηνχ, θαξκάθσλ, 
καιιηνχ θαη δεξκάησλ.  
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Γηα λα απνθεπρζεί ε ξχπαλζε απφ ηα ιχκαηα, ζα πξέπεη απηά λα ππνζηνχλ 
επεμεξγαζία πνπ πεξηιακβάλεη ηξεηο θάζεηο: Σνλ πξσηνβάζκην ή κεραληθφ θαζαξηζκφ, ην 
δεπηεξνβάζκην ή βηνινγηθφ θαζαξηζκφ θαη ηνλ ηξηηνβάζκην θαζαξηζκφ.  

ηνλ πξσηνβάζκην θαζαξηζκφ δηαρσξίδνληαη ηα ζηεξεά πιηθά κε ηε βνήζεηα 
κεραληθψλ θπζαιίδσλ αέξα ή θξνθηδνηηθψλ κέζσλ, ελψ νη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί 
θαηαζηξέθνληαη κε απνζηείξσζε.  

Ο δεπηεξνβάζκηνο θαζαξηζκφο απνηειεί βηνρεκηθή (αεξφβηα ή αλαεξφβηα) 
δηάζπαζε ησλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ. O αεξφβηνο θαζαξηζκφο γίλεηαη κε ηελ ειεγρφκελε 
παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ (ελεξγνχ ιάζπεο) θάησ απφ έληνλν αεξηζκφ, ελψ ν 
αλαεξφβηνο θαζαξηζκφο έρεη σο αλάινγφ ηνπ ηνλ απιφ ζεπηηθφ βφζξν ζηνλ νπνίν ηα 
νξγαληθά ζπζηαηηθά παξνπζία αλαεξφβησλ κηθξννξγαληζκψλ δηαζπνχληαη ζε C02, CH4, 
H2S θαη άιιεο νπζίεο.  

Ο ηξηηνβάζκηνο θαζαξηζκφο πξνζθέξεη κεγαιχηεξν βαζκφ θαζαξφηεηαο θαη 
απνηειεί έλα ζχλνιν επεμεξγαζηψλ φπσο ε δηήζεζε, πξνζξφθεζε, απνζηείξσζε θ.ά. Οη 
επεμεξγαζίεο απηέο απαηηνχλ πςειή ηερλνινγία, είλαη δαπαλεξέο θαη πνιχπινθεο. Σα 
παξαπξντφληα ηνπ θαζαξηζκνχ απηνχ κπνξνχλ λα ξππάλνπλ ηα ππφγεηα λεξά, γη’ απηφ 
θαη επηδηψθεηαη ε αλαθχθισζε θαη αμηνπνίεζή ηνπο.  

 
 

 

8.4   Ζ ξχπαλζε ηνπ εδάθνπο 
 

 

Απνξξίκκαηα θαη ξαδηελεξγά θαηάινηπα  

 

Ζ ζχγρξνλε θνηλσλία έρεη δηακνξθψζεη ζηνλ άλζξσπν ηελ άπνςε φηη γηα λα είλαη 

επηπρηζκέλνο-επηηπρεκέλνο πξέπεη λα θαηέρεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξα 

θαηαλαισηηθά αγαζά. Απηή ε θαηαλαισηηθή παηδεία, ε νπνία νπζηαζηηθά εληζρχεη ηελ 

ηάζε ηθαλνπνίεζεο  «πιαζκαηηθψλ» θαη ειάρηζηα ησλ πξαγκαηηθψλ αλαγθψλ, έρεη 
νδεγήζεη ζην κείδνλ πξφβιεκα εμεχξεζεο πξψησλ πιψλ θαζψο θαη ηεο δηάζεζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ απφξξηςε δηαθφξσλ αγαζψλ. 

    
   Ζ θαηαλαισηηθή ηάζε πνπ έρεη θπξηαξρήζεη ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο  
αλαπηπγκέλεο ρψξεο έρεη δεκηνπξγήζεη ηεξάζηηα αχμεζε ζηηο απαηηήζεηο πξψησλ πιψλ 
γηα ηελ παξαγσγή απηψλ ησλ θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη παξφηη 

νη θάηνηθνη ησλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ απνηεινχλ ην 20% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ, θαηαλαιψλνπλ ην 86% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο αινπκηλίνπ, ην 

81% ηνπ ραξηηνχ, ην 80% ηνπ ζηδήξνπ θαη ράιπβα θαη ην 76% ηεο μπιείαο. Καη δελ 

αλαθέξνκαη βέβαηα ζηα δηαηξνθηθά πξντφληα φπνπ νη δείθηεο είλαη πςειφηεξνη θαη 

ηα νπνία ζηεξείηαη ν ηξίηνο θφζκνο. 
   Σαπηφρξνλα ε άζθνπε απηή θαηαλαισηηθή καλία δεκηνπξγεί κείδνλ πξφβιεκα απφ ηε 
δεκηνπξγία θαη ηελ ζπλεπαθφινπζε αλάγθε δηαρείξηζεο ηεξάζηησλ πνζνηήησλ 
απνξξηκκάησλ. Παξαδεηγκαηηθά ε Δπξψπε ησλ 27 κε θαηά θεθαιήλ κέζε εηήζηα 
παξαγσγή απνξξηκκάησλ ηεο ηάμεο ησλ 522 θηιψλ/άηνκν ζα πξέπεη λα δηαρεηξηζηεί 
απνξξίκκαηα 250 εθαη. ηφλσλ ζε εηήζηα βάζε θαη κάιηζηα κε κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο 
ηάμεο ηνπ 4,3%.  Ζ Βφξεηα Ακεξηθή παξάγεη ηε δηπιάζηα θαηά θεθαιήλ πνζφηεηα. 
 
     Αληίζηνηρα ζήκεξα, θαηά κέζν φξν,  θάζε θάηνηθνο ηεο ρψξαο καο παξάγεη 448 θηιά 
απνξξηκκάησλ εηεζίσο, ελψ ην 1995, 306, ππάξρεη δει. κηα αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 46% 
ζε 15 πεξίπνπ ρξφληα. πλνιηθά ε Διιάδα θάζε ρξφλν επηβαξχλεηαη κε 5,5 εθαηνκκχξηα 
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ηφλνπο νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ ή ζε φγθν 17,5 εθαη. θπβ. κ. Πξαγκαηηθά έλα βνπλφ απφ 
ζθνππίδηα αλ ζθεθηεί θαλείο φηη απηή ε πνζφηεηα γεκίδεη ηελ εζληθή νδφ Αζελψλ-
Θεζ/λίθεο κήθνπο 504 ρικ., πιάηνπο 35 κέηξσλ  κέρξηο χςνπο ελφο κέηξνπ.  
εκαληηθφ θαη δεισηηθφ ηεο λννηξνπίαο αληηκεηψπηζεο ηνπ ζέκαηνο –δηαρείξηζε 
απνξξηκκάησλ- είλαη ην γεγνλφο φηη απφ ηηο πνζφηεηεο απηέο κφλν ην 16% αμηνπνηείηαη 
δεπηεξνγελψο (αλαθχθισζε) ελψ ην 84%  απνξξίπηεηαη.  
 
 ηελ Διιάδα πεξίπνπ 5.000 ρψξνη είλαη επίζεκα θαηαγεγξακκέλνη σο ζθνππηδφηνπνη, 
απφ ηνπο νπνίνπο ην 1/3 ιεηηνπξγεί κε θάπνηα έγθξηζε, ελψ ηα 2/3 είλαη  ρψξνη 
αλεμέιεγθηεο απφξξηςεο. Ο αξηζκφο Υψξσλ Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣΑ, αλέξρεηαη ζηνπο 
50. Νφκηκνη θαη παξάλνκνη ρψξνη ζπλήζσο δελ πιεξνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο 
πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ ζνβαξά πξνβιήκαηα γηα 
ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ πγεία.  
Αιιά θαη αλ αθφκε φια ιεηηνπξγνχλ ζσζηά απφ πεξηβαιινληηθή άπνςε, θαζψο θαη απφ 
άπνςε ππνδνκήο θαη ζπλζεθψλ αζθαιείαο, ζα βξηζθφκαζηαλ αξγά ή γξήγνξα κπξνζηά 
ζε έλα αδηέμνδν: φηη νη δηαζέζηκνη ρψξνη γηα λα απνζέηνπκε ηα ζθνππίδηα καο δελ 
επαξθνχλ θαη ζην κέιινλ ζα είλαη αθφκα πην δχζθνιν λα βξίζθνπκε ηέηνηνπο ρψξνπο. 
 
Πέξα απφ ηελ επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηη άιιν ζεκαίλεη ε κε αμηνπνίεζε ησλ 
απνξξηκκάησλ. εκαίλεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθή απψιεηα θαη ηνχην δηφηη είλαη πξνθαλέο φηη 

ηα απνθαινχκελα ζθνππίδηα έρνπλ θαη πιηθή θαη ελεξγεηαθή αμία ε νπνία εμαξηάηαη απφ 
ηε ζχλζεζή ηνπο .  
Αο δνχκε ην παξάδεηγκα ηεο ρψξαο καο. 
 

                           
 
 
ηελ Διιάδα ηα ζθνππίδηα απνηεινχληαη θαηά κέζν φξν απφ  
νξγαληθά απφβιεηα 46% 
ραξηί ~20 
πιαζηηθά ~10% 
αινπκίλην –κέηαιια-  γπαιί 5% 
 

Ζ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ ζθνππηδηψλ απνηειεί ηελ πιένλ ζπλήζε ιχζε δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ζηε ρψξα καο. Με ηε κέζνδν  απηή ε απφζεζε ησλ ζθνππηδηψλ γίλεηαη 
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θαηά ζηξψζεηο ζε κεγάιεο θπζηθέο ή ηερλεηέο θνηιφηεηεο ηνπ εδάθνπο. Αθνινπζεί 
ζπκπίεζε θαη επηθάιπςε κε παρχ ζηξψκα θπζηθνχ εδάθνπο. Έηζη ηα ζθνππίδηα είλαη 
απξφζηηα ζηα έληνκα θαη ζηα ηξσθηηθά θαη εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή απνζχλζεζή ηνπο. Οη 
θνηιφηεηεο ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ ζθνππηδηψλ πξέπεη λα απέρνπλ 
ηνπιάρηζην 500 κέηξα απφ ηηο πιεζηέζηεξεο θαηνηθίεο θαη αξθεηά καθξηά απφ ππφγεηα ή 
επίγεηεο πεγέο λεξνχ.  
   Να ζεκεησζεί φηη ηα ζθνππίδηα ζηελ παξάλνκε ρσκαηεξή θνζηίδνπλ ειάρηζηα ζην Γήκν, 
ζηελ λφκηκε θνζηίδνπλ θάπνπ 17-50 €/ ηφλν θαη ζηελ επεμεξγαζία ην θφζηνο θηάλεη αθφκα 
θαη ηα 300 €/ ηφλν.  

 
Άιινο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ησλ απνξξηκκάησλ πέξα απφ ηελ ηαθή ηνπο ζε 

πεξηνρέο καθξηά απφ  επίγεηεο ή ππφγεηεο πεγέο λεξνχ, ιίκλεο θαη ζάιαζζεο είλαη ε 

θαχζε ηνπο. Καηά ηε κέζνδν απηή ηα ζθνππίδηα θαίγνληαη ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ 
βξίζθνληαη ζε βηνκεραληθή δψλε είηε ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο γηα λα κελ 
πξνθαινχληαη δπζνζκίεο ή λα ξππαίλεηαη ε αηκφζθαηξα.  

Αθφκε ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε δηαδηθαζία ηεο θνκπνζηνπνίεζεο 

(ιηπαζκαηνπνίεζεο), δει. ε δχκσζε ησλ νξγαληθψλ πιηθψλ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε 
κεηαηξνπή ηνπο ζε ιίπαζκα. Πξνυπνζέηεη ηε δηαινγή ησλ δπκψζηκσλ  απφ ηα ππφινηπα 
πιηθά.  

 ε πνιιέο ρψξεο εθαξκφδεηαη ε κέζνδνο ηεο άιεζεο θαη πνιηνπνίεζεο ησλ 
ζθνππηδηψλ κε θαηάιιειεο νηθηαθέο ζπζθεπέο θαη ε απνρέηεπζή ηνπο ζην δίθηπν ησλ 
ππνλφκσλ.  

Ηδηαίηεξα επηθίλδπλα, ηνμηθά θαη κνιπζκαηηθά είλαη ηα απνξξίκκαηα ησλ 

λνζνθνκείσλ πνπ κεηαθέξνληαη θαη δηαηίζεληαη ρσξηζηά ή θαίγνληαη ζε εηδηθνχο 
θιηβάλνπο ψζηε λα πξνζηαηεχεηαη ε δεκφζηα πγεία.  
Δχθνια γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ ηδίσο απνξξηκκάησλ απνηειεί 
κείδνλ ζέκα-πξφβιεκα γηα ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο ην νπνίν κάιηζηα έρεη πνιιέο 
εθθξάζεηο θαη δηαζηάζεηο. Ζ δε αληηκεηψπηζή ηνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ νπηηθή ηεο 
δηαρείξηζήο ηνπο. Ζ  “ηχρε” ησλ απνξξηκκάησλ κπνξεί λα είλαη δηακεηξηθά αληίζεηε. 
Μπνξεί λα γίλνπλ ζθνππίδηα θαη έηζη λα επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ, θαηαλαιψλνληαο 
ηαπηφρξνλα πνιχηηκνπο εζληθνχο πφξνπο. Μπνξεί φκσο  λα πεξηζπιιεγνχλ θαη λα 
μαλακπνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, δειαδή λα αλαθπθισζνχλ. Σα ζθνππίδηα 
δηαηεξνχλ  έλα αλαιινίσην πεξηερφκελν. Δίλαη ε  ελέξγεηα πνπ κπνξνχλ λα απνδψζνπλ 
θαη ε πξψηε χιε πνπ κπνξεί απφ απηά λα αλαθηεζεί. Πνζά ζεκαληηθά θαη ππνινγίζηκα αλ 
ζθεθηεί θαλείο πσο ζε ηειεπηαία αλάιπζε ειάρηζηα είλαη ηα πιηθά πνπ δελ 
αλαθπθιψλνληαη. 
 Ζ ηηκή ησλ βαζηθψλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ  είλαη: 

Αινπκίλην 2.200 δνιάξηα/ηφλν 

Πιαζηηθφ 1040 δνιάξηα/ηφλν 

ίδεξνο 380 δνιάξηα/ηφλν 

Υαξηί 27 δνιάξηα/ηφλν 

 
Δάλ ρξεζηκνπνηήζνπκε απιέο καζεκαηηθέο πξάμεηο πνιιαπιαζηάζνπκε δει. ηηο 
πνζφηεηεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ παξάγνπκε ζηελ Διιάδα κε ηελ  ηξέρνπζα 
ηηκή θάζε πιηθνχ θαη αζξνίζνπκε ηφηε αληηιακβαλφκαζηε φηη πεηάκε θπξηνιεθηηθά 1 δηζεθ  
€/ρξφλν ζηα ζθνππίδηα! 
Δπίζεο ζην πνζφ απηφ πξέπεη λα ζπκπεξηιάβνπκε θαη ηα έμνδα απαιιαγήο απφ ηα 
ζθνππίδηα πνπ αλέξρνληαη ζε 200 €/ρξφλν. Μέζα ζηα ακέζσο επφκελα ρξφληα, ζα 
απμεζεί ζηα 300 εθαηνκκχξηα θαη ζηα επφκελα 5-7 ρξφληα ππνινγίδεηαη φηη ζα έρεη 
εθηνμεπζεί ζηα 700-800 εθαηνκκχξηα € εηεζίσο. 
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Γηα λα κπνξνχκε λα κηιάκε γηα νπζηαζηηθή ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ πξέπεη 
λα αλαζεσξήζνπκε εληειψο ηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκαζηε γη' απηά.  

ηαλ ηα ζεσξνχκε «άρξεζηα πιηθά», είλαη θπζηθή ζπλέπεηα λα ζέινπκε λα απαιιαγνχκε 
απ' απηά ζε νπνηνδήπνηε ρψξν αξθεί λα είλαη καθξηά απφ εκάο θαη «δελ πεηξάδεη λα πάλε 
ζην γείηνλα».  

Απηή ε αληίιεςε είλαη πξαγκαηηθά κηα «αλζξψπηλε δηαζηξνθή». ηε θχζε σο γλσζηφλ 
δελ ππάξρνπλ άρξεζηα πιηθά - ζθνππίδηα. Ο, ηη δελ ρξεηάδεηαη έλαο νξγαληζκφο, ην 
ρξεηάδεηαη θάπνηνο άιινο. ζν επηκέλνπκε ζηε ιχζε ηεο δηάζεζεο ησλ «άρξεζησλ 
πιηθψλ» ζε ρσκαηεξέο ή ΥΤΣΑ δελ πξφθεηηαη λα ιχζνπκε ην πξφβιεκα, απιψο ζα ην 
αλαβάιινπκε ρξεψλνληαο φιν θαη πεξηζζφηεξν ην παξφλ θαη θιεξνλνκψληαο ζην κέιινλ  
αβίσηεο θαηαζηάζεηο. 

Ζ αλαθχθισζε είλαη έλαο ηξφπνο, ίζσο ν κνλαδηθφο, ν νπνίνο κπνξεί λα 

πξνζθέξεη έμνδν δηαθπγήο απφ ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα, γη απηφ θαη φια ηα 

πνιηηηζκέλα θξάηε έρνπλ επηιέμεη σο πξαθηηθή αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ηε 

κείσζε δεκηνπξγίαο απνξξηκκάησλ θαζψο θαη ηελ αλαθχθισζε (βι. παξαθάησ 

Κεθ. Αλαθχθισζε).     
 

 

Σα ξαδηελεξγά θαηάινηπα απνηεινχλ ηελ πην επηθίλδπλε κνξθή ξχπαλζεο, ιφγσ 
ηεο κεγάιεο ηνμηθφηεηάο ηνπο θαη ηνπ  κεγάινπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ζην πεξηβάιινλ.  

Ζ καθξνβηφηεηα νξηζκέλσλ ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ, ε αζξνηζηηθή δξάζε ηνπο θαη ε 
εθιεθηηθή εγθαηάζηαζή ηνπο ζηα δηάθνξα φξγαλα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ, ηα θάλεη 
ηδηαίηεξα βιαβεξά φρη κφλν γηα ην πξνζβαιιφκελν άηνκν αιιά θαη γηα ηνπο απνγφλνπο 

ηνπ. Ζ ηερλεηή ξαδηελέξγεηα πνπ ππάξρεη ζην πεξηβάιινλ νθείιεηαη:   
 ζηηο εθαξκνγέο ησλ ξαδηντζφηνπσλ,  
 ζηηο ππξεληθέο εγθαηαζηάζεηο,  
 ζηηο ππξεληθέο δνθηκέο,  
 ζηηο ππξεληθέο εθξήμεηο γηα ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ππεδάθνπο, θαη  
 ζηηο ρξήζεηο ησλ ππξεληθψλ φπισλ.  

Ζ πην επηθίλδπλε πεγή ξαδηελεξγνχ κφιπλζεο απφ ηηο παξαπάλσ είλαη νη 

ππξεληθέο δνθηκέο, γηαηί κε απηέο δηαζθνξπίδνληαη ζηελ αηκφζθαηξα ηεξάζηηεο 
πνζφηεηεο ξαδηελεξγνχ πιηθνχ, κέξνο ησλ νπνίσλ παξακέλεη ξαδηελεξγφ γηα πνιχ, θαη 
γηα ζεηξά εηψλ κνιχλεη ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν.  

Σα ξαδηελεξγά ζσκαηίδηα εηζέξρνληαη ζηνλ νξγαληζκφ είηε απεπζείαο απφ ην 
αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα είηε απφ ην πεπηηθφ ζχζηεκα, πξνθαιψληαο εζσηεξηθή κφιπλζε. 
Ο κεραληζκφο απηφο κεηαθνξάο ησλ ξαδηελεξγψλ ζηνηρείσλ ζηνλ άλζξσπν, εμαξηάηαη 
απφ ηηο κεηεσξνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαη ηε θπζηνινγία ηνπ αλζξψπνπ. 
Δμάιινπ ν θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ εδάθνπο δελ πξνέξρεηαη κφλν απφ ηα ξαδηελεξγά 
θαηάινηπα θαη ηα ππξεληθά φπια αιιά θαη απφ ηε δηαξξνή ξαδηελέξγεηαο ζην πεξηβάιινλ 

απφ έλα ππξεληθφ ζηαζκφ πνπ ιεηηνπξγεί θάησ απφ «ηδαληθέο ζπλζήθεο» (επίδξαζε ζην 
έδαθνο, κφιπλζε πδάησλ θαη βιάζηεζε). Έηζη κέζσ ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ κνιχλεηαη 
θαη ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο. Γηα παξάδεηγκα, ν άλζξσπνο κνιχλεηαη ξαδηελεξγά απφ 
ην αγειαδηλφ γάια, φηαλ πεξηέρεη ζηξφληην πνπ είλαη ξαδηελεξγφ παξάγσγν ηνπ νπξαλίνπ. 
ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζηξφληην ζπζζσξεχηεθε ζηε βιάζηεζε, ηελ νπνία νη αγειάδεο 
ρξεζηκνπνηνχλ ζαλ ηξνθή.  
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Παξαζηηνθηφλα θαη νη κέζνδνη ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο  
 

Σα παξαζηηνθηφλα είλαη νη πην δηαδνκέλνη θαη πνιπζπδεηεκέλνη ξππαληέο ηεο 
βηφζθαηξαο. Δίλαη ρεκηθέο, ξππαληηθέο νπζίεο, πνπ ειέγρνπλ ηα βιαβεξά γηα ηνλ άλζξσπν  
παξάζηηα. Έπαημαλ έλα ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ηξνθίκσλ, ζηε 
δαζνπνλία, ζηελ θεπνπξηθή θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ ζπλζεθψλ πγείαο ζηα εξγνζηάζηα θαη 
ζηα ζπίηηα. Έγηλαλ παζίγλσζηα γηα ηε ρξήζε ηνπο ζηνλ έιεγρν ησλ αζζελεηψλ πνπ 
δεκηνπξγνχληαη απφ έληνκα. Πνιιά παξάγσγά ηνπο αλαπηχρζεθαλ ζηε δηάξθεηα ησλ 
ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ θαη ε δήηεζή ηνπο ζπλερίδεηαη ηδηαίηεξα ζηηο αλαπηπζζφκελεο 
ρψξεο, πνπ ε πξνζηαζία ησλ γεσξγηθψλ ζπγθνκηδψλ είλαη ζεκαληηθή ζηε ζξέςε ηνπ 
δηαξθψο απμαλφκελνπ αλζξψπηλνπ πιεζπζκνχ. ηηο ρψξεο απηέο νπζηαζηηθή ππήξμε 
βέβαηα ε αλχςσζε ηεο γεσξγηθήο νηθνλνκίαο, αιιά ε εθηεηακέλε ρξήζε ησλ 
παξαζηηνθηφλσλ δεκηνχξγεζε πεξηβαιινvηηθά πξνβιήκαηα.  
 

Σα παξαζηηνθηφλα ηαμηλνκνχληαη ζηα:  
 

α) Φπηνθηφλα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμφλησζε δηδαλίσλ θαη είλαη ηα 
πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελα θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο.  

β)   Μπθεηνθηφλα πνπ ειέγρνπλ παζνγελείο κχθεηεο θαη είλαη πνιπδάπαλα.  

γ) Δληνκνθηφλα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ εληφκσλ θαη είλαη νη 
θπξηφηεξνη ξππαληέο.  

 
 

Σα παξαζηηνθηφλα είλαη δειεηεξηψδε γηα ηα παξάζηηα, ελψ κεξηθά είλαη βιαβεξά ή 
δειεηήξηα γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηα δψα, νπφηε ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε ρξήζε 

θαη ζηελ απνζήθεπζή ηνπο. Μεξηθά εχθνια δηαζπψληαη, ελψ κεξηθά ηείλνπλ λα 
παξακείλνπλ θαη λα δηαηεξεζνχλ ζην πεξηβάιινλ, έζησ θαη αλ βξίζθνληαη ζε κηθξέο 

πνζφηεηεο. Βαζηθή ηνπο ηδηφηεηα είλαη ε επξχηαηε εμάπισζή ηνπο θαη δηαζπνξά απφ 
ηνλ αξρηθφ ρψξν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο. Δπίζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε ηθαλφηεηα ηεο 

βηνινγηθήο κεγέζπλζεο “θαηά ηελ νπνίαλ ηα δψα ζπζζσξεχνπλ ηα κε δηαζπψκελα 
παξαζηηνθηφλα ζε πνζφηεηεο κεγαιχηεξεο απφ εθείλεο πνπ αξρηθά βξίζθνληαη ζην 
πεξηβάιινλ. Σα αζηαζή είλαη ηζρπξά δειεηήξηα, ελψ ηα πεξηζζφηεξν αλζηζηάκελα είλαη 
ιηγφηεξν δειεηεξηψδε, αιιά πξνθαινχλ ηηο ζνβαξφηεξεο νηθνινγηθέο δεκηέο, αθνχ 
κεηαθεξφκελα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, πξνθαινχλ βιάβεο θαη ζηνπο λένπο ρψξνπο 
κεηαθνξάο ηνπο. Έηζη απνδείρηεθε φηη εθείλα ηα ππνιείκκαηα ηνπ DDT πνπ εχθνια 
δηαζθνξπίδνληαη ζηελ αηκφζθαηξα, κεηαθέξζεθαλ ζηνπο Αξθηηθνχο παγεηψλεο απφ ηηο 
Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζε ιηγφηεξν απφ έλα ρξφλν. Γηα ην ίδην απηφ εληνκνθηφλν 
απνδείρηεθε φηη επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλαπαξαγσγή ςαξηψλ θαη πηελψλ. Έηζη πάλε λα 
εμαθαληζηνχλ ηα αξπαθηηθά πηελά πνπ βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. 
Σα απγά ηνπο γίλνληαη εχζξαπζηα, γηαηί κεηψλεηαη ην πάρνο ηνπ θειχθνπο, κε απνηέιεζκα 
λα κεηψλεηαη ε εθθνιαπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη νη λενζζνί λα είλαη ζλεζηγελείο. Σα 18% 
ησλ απγψλ ησλ γιάξσλ ηεο Βαιηηθήο σξηκάδνπλ, ελψ πάλσ απφ 15% ησλ ρειηδνληψλ 
έρνπλ εμνλησζεί.  

Πνιινί εξεπλεηέο επίζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε ξχπαλζε απφ εληνκνθηφλα επεξεάδεη 
ην γελεηηθφ ππφζηξσκα, πξνθαιψληαο θαξθίλν. Αλακθηζβήηεηε είλαη ε ξχπαλζε ησλ 
ηξνθίκσλ απφ απηά, αθνχ θαη ζε κηθξή αθφκα πνζφηεηα ζπζζσξεχνληαη ζηνπο ιηπαξνχο 
ηζηνχο, ζην ήπαξ, ζην γάια θηι.  

Δπίζεο κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ηα επηθαλεηαθά θαη ηα ππφγεηα λεξά απφ ηνπο 
ςεθαζκνχο ηνπ αέξα ή απφ ηελ απφξξηςε ησλ απνβιήησλ ησλ βηνκεραληψλ πνπ 
παξαζθεπάδνπλ εληνκνθηφλα.  
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Σα εληνκνθηφλα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, φηαλ παξαζπξζνχλ 
απφ ηα βξφρηλα λεξά ή απφ ηα λεξά ηεο άξδεπζεο, εηζρσξνχλ ζε βαζηά ζηξψκαηα θαη κε 
ην ρξφλν δηαζπψληαη νδεγνχκελα ζηηο πεγέο θαη ζηνπο πνηακνχο.  

ηα πεξηζζφηεξα Δπξσπατθά θξάηε νη νξγαλνρισξησκέλεο ελψζεηο έρνπλ 
απαγνξεπηεί, ελψ εηδηθνί εξεπλεηέο αλαδεηνχλ παξαζηηνθηφλα πνπ λα ειαρηζηνπνηνχλ 
ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο. Νέεο κέζνδνη γηα ηνλ έιεγρν ησλ παξαζίησλ φπσο νη 
ειεγρφκελεο θαιιηέξγεηεο θαη ν βηνινγηθφο έιεγρνο, άξρηζαλ λα εθαξκφδνληαη κε επηηπρία, 
ελψ έρεη δνζεί έκθαζε ζηελ έξεπλα γηα ηε βειηίσζή ηνπο.  

ήκεξα νη κέζνδνη ηεο ζχγρξνλεο εληαηηθνπνηεκέλεο γεσξγίαο πνπ ζηνρεχνπλ 
ζηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο παξαγσγήο, ειέγρνληαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ, ηελ πγεία ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ καθξνπξφζεζκε γεληθφηεξε 
ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.  

Χο ραξαθηεξηζηηθά ησλ κεζφδσλ απηψλ αλαθέξνληαη:  
 ε εθκεράληζε ησλ θαιιηεξγεηψλ,  
 ε αιφγηζηε ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ (ιηπάζκαηα, παξαζηηνθηφλα, απμεηηθέο νξκφλεο),  
 ε κεγάιε θαηαλάισζε ελέξγεηαο (θίλεζε κεραλψλ, ζέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ) θαη  
 ε ηάζε γηα ηηο εληαηηθέο εθηεηακέλεο κνλνθαιιηέξγεηεο πνπ ειέγρνπλ κεραληθά ηελ 

παξαγσγή θαη κεηψλνπλ ην θφζηνο ηεο.  
 

Ζ κνλνθαιιηέξγεηα παξάιιεια κε ην νκνηφκνξθν αθχζηθν πεξηβάιινλ πνπ 
δεκηνπξγεί, επλνεί ηε δηάδνζε πνιιψλ αζζελεηψλ κέζσ ησλ παξαζίησλ, κε απνηέιεζκα 

λα γίλεηαη θαηάρξεζε ησλ θπηνθαξκάθσλ θαη ησλ ρεκηθψλ ιηπαζκάησλ. Σα ιηπάζκαηα 
πέξα απφ ηηο φπνηεο ζεηηθέο εθαξκνγέο ηνπο, θησραίλνπλ ην έδαθνο ζε κηθξφβηα ρξήζηκα 
γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ηνπ γνληκφηεηαο. Αθφκε ε ππεξβνιηθή ηνπο ρξήζε 
ππνβαζκίδεη ην έδαθνο, γηαηί ην μέπιπκά ηνπο, ηδηαίηεξα ησλ ληηξηθψλ θαη θσζθνξηθψλ 
ιηπαζκάησλ απφ ηε βξνρή, δηαζπά ηε δνκή ηνπ εδάθνπο, κνιχλεη ηα λεξά, αιινηψλεη ηε 
ρεκηθή ζχζηαζε ησλ θπηηθψλ πξντφλησλ θαη ππνβαζκίδεη ηελ πνηφηεηά ηνπο.  

Ζ αλάπηπμε θαη δηάδνζε ησλ παξαπάλσ κεζφδσλ θαη ηερληθψλ ηειηθά νδήγεζαλ ζε 

κεγάιεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο αιιαγέο φρη κφλν ζηηο βηνκεραληθά αλαπηπγκέλεο 
ρψξεο, αιιά θαη ζηηο ππναλάπηπθηεο. Οη κεηαβνιέο απηέο σο γλσζηφλ, απνγχκλσζαλ ηελ 
χπαηζξν απφ ηνπο πιεζπζκνχο ηεο θαη ηνπο έηξεςαλ ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα, 
δεκηνπξγψληαο ηα γλσζηά πξνβιήκαηα ηεο αζηηθνπνίεζεο ηνπ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ κε 
ηα λνζεξά θαηλφκελά ηεο.   
  ηελ αιινίσζε ησλ εδαθψλ ζπκβάιινπλ θαη ηα παξαθάησ θαηλφκελα: 

Σα δηαβξσηηθά θαηλφκελα ηα νπνία νδεγνχλ ζε απνκάθξπλζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ 
εδάθνπο κπνξεί λα νθείινληαη ζε θπζηθά αίηηα, αιιά επηηαρχλνληαη, φηαλ ην έδαθνο 
απνγπκλψλεηαη κε ηηο εθρεξζψζεηο ή ηηο ππξθαγηέο (αλζξσπνγελήο παξέκβαζε).  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ιήςεο ησλ αλαγθαίσλ ζπζηαηηθψλ απφ ην εδαθηθφ δηάιπκα, 
δηαηαξάζζεηαη απφ ηηο ηνμηθέο ξππαληηθέο νπζίεο ηεο αηκφζθαηξαο πνπ πέθηνπλ ζην 
έδαθνο σο φμηλε βξνρή. Σφηε αλαηξέπεηαη θαη ν κεηαβνιηζκφο, ε θαξπνθνξία θαη ε 
γνληκφηεηα ηεο ρισξίδαο θαη θαηαζηξέθνληαη νη κηθξννξγαληζκνί ηνπ ξηδηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Ζ  ππεξβφζθεζε απνηειεί θαθή ρξήζε ηνπ βνζθφηνπνπ πνπ αιιάδεη ηε θπηηθή 
ζχλζεζε, αλαηξέπεη ηε δπλακηθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη εληζρχεη ην θαηαζηξνθηθφ έξγν 
ησλ ρεηκάξξσλ.  

Ζ νηθνπεδνπνίεζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, βαζηζκέλε ζηελ απνπζία 
ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη νηθηζηηθήο πνιηηηθήο απνηειεί γηα ηνλ ηφπν καο θαηλφκελν 
ηεο θεξδνζθνπίαο πάλσ ζηε γε.  

Ζ εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ ιαηνκείσλ, απνγπκλψλεη ηα βνπλά απφ ηελ 
πνιχηηκε θπηνθάιπςε ηνπο ξππαίλεη ηηο γχξσ πεξηνρέο κε ιεπηή ζθφλε θαη αιινηψλεη ην 
θπζηθφ ηνπίν.  
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Οη ππξθαγηέο θάζε ρξφλν εμαθαλίδνπλ ηεξάζηηεο εθηάζεηο δαζψλ, θαηαζηξέθνπλ 
ξηδηθά ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα πιήηηνπλ ζνβαξφηαηα ηελ νηθνλνκία, επεξεάδνπλ ην 
εηζφδεκα ησλ αγξνηψλ θαη επηδεηλψλνπλ ην πξφβιεκα ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 
Απξνζεμία, αλεχζπλε ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ζθφπηκνη εκπξεζκνί κε ζηφρν ηελ 
νηθνπεδνπνίεζε ησλ δαζηθψλ καο εθηάζεσλ, θαηαζηξέθνπλ ηνλ ειάρηζην δαζηθφ πινχην 
ηεο ρψξαο καο πνπ απνηειεί “πλεχκνλα επηβίσζεο” θαη θιεξνλνκηά γηα ηηο επφκελεο 
γεληέο.  
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9.  ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

 
Πηζηεχνπκε φηη έρεη γίλεη θαηαλνεηφ θαη απνδεθηφ φηη ε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο βαζηθέο αλζξψπηλεο αλάγθεο ζα πξέπεη λα ζέβεηαη θαη λα 

πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ θαη λα βειηηψλεη ηελ πνηφηεηά ηνπ. Με άιια ιφγηα φηη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη παξάκεηξνο αλαγθαία ζε θάζε αλαπηπμηαθή 

επηινγή θαη δηαδηθαζία. Μηα ηέηνηα αληίιεςε εληάζζεη ζηελ αλάπηπμε ηνλ 

πεξηβαιινληηθφ ζρεδηαζκφ πνπ ζηνρεχεη φρη κφλν ζηελ πξνζηαζία απφ ηε ξχπαλζε 

αιιά θαη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαζψο θαη ζηελ 

αμηνπνίεζε ησλ ήπησλ θαη  αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο. 
Ο αλαπηπμηαθφο φκσο απηφο πξνζαλαηνιηζκφο είλαη απνηειεζκαηηθφο ζην βαζκφ 

πνπ επλνεί ηελ παξαγσγηθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ππαίζξνπ 

ζηε βάζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο απνθέληξσζεο θαη ηεο ελεξγνχ 

ιατθήο ζπκκεηνρήο. Μηα ηέηνηα ζεψξεζε κεηψλεη ηηο αληζφηεηεο αλάκεζα ζηηο πφιεηο, 

ζηηο πεξηθέξεηεο θαη ζηηο ζπλνηθίεο θαη αλαπηχζζεη κηα πνηφηεηα δσήο πνπ ζηεξίδεηαη 
ζηηο ηζφηηκεο ζρέζεηο θαηνηθίαο, παηδείαο, πγείαο θαη αλαςπρήο αλάκεζα ζηνπο πνιίηεο. 
ιεο απηέο νη αξρέο – ιχζεηο – πξννπηηθέο θέξλνπλ μαλά ζηελ επηθαηξφηεηα ηελ αλάγθε 

αλάπηπμεο θαη ζηήξημεο ηεο νηθνινγηθήο ζπνπδήο θαη έξεπλαο πάληα ζε ζρέζε κε ηελ 
επαηζζεηνπνίεζε ηνπ λεαληθνχ πιεζπζκνχ γηα ηα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα θαη ηε 
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ.  

 

9.1   Ζ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ  

 

 9.1.1. Ήπηεο κνξθέο ελέξγεηαο 
 

Απφ ηελ απγή αθφκε ηνπ πνιηηηζκνχ ν άλζξσπνο ρξεηάζηεθε λα θαηαλαιψλεη 
ελέξγεηα γηα λα νξγψλεη ηε γε ηνπ, λα αιέζεη νξηζκέλα πξντφληα ηεο, λα ςήλεη ηελ ηξνθή 
ηνπ, λα πθαίλεη ηελ ελδπκαζία ηνπ, λα θαηαζθεπάδεη ην ζπίηη ηνπ, λα ην δεζηαίλεη φηαλ 
έπηαλε ν ρεηκψλαο, λα ην θσηίδεη φηαλ έπεθηε ην ζθνηάδη, λα θηηάρλεη ηα ζθεχε ηνπ θαη ηα 
φπια ηνπ, λα ηαμηδεχεη ν ίδηνο ή λα κεηαθέξεη ηα δηάθνξα αγαζά ηνπ. Χο πεγέο γηα ηελ 
απαηηνχκελε κεραληθή ή ζεξκηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηνχζε ηε κπτθή δχλακε, ηε δηθή ηνπ 
θαη ησλ δψσλ πνπ θαηφξζσζε λα εμεκεξψζεη, ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ή, ζπαληφηεξα, ηνπ 
λεξνχ θαη ηελ θαχζε ηνπ μχινπ ή άιισλ νξγαληθψλ νπζηψλ πνπ βξίζθνληαη εχθνια. Με 
ηελ πξφνδν ηνπ πνιηηηζκνχ, ν άλζξσπνο ηειεηνπνίεζε πνιιέο απφ ηηο ηερληθέο πνπ ηνπ 
επέηξεςαλ λα εθκεηαιιεχεηαη απνδνηηθφηεξα απηέο ηηο πεγέο. Γελ κπφξεζε φκσο λα 
κεηαβάιεη νπζηαζηηθά ην ελεξγεηαθφ θαζεζηψο πνπ βαζηδφηαλ ζηελ εθκεηάιιεπζε 
ελεξγεηαθψλ πεγψλ πξαθηηθά αλεμάληιεησλ (θίλεζε αέξα θαη λεξνχ εμαζθαιηζκέλε απφ 
ηελ επίδξαζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζηελ αηκφζθαηξα ηεο γεο) ή αλαλεψζηκσλ απφ ηε 
ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δσήο πάλσ ζηνλ πιαλήηε καο (κπτθή δχλακε, νξγαληθέο 
νπζίεο), αιιά ρακειήο νπσζδήπνηε απφδνζεο. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε ξηδηθά ζην 18ν 
αηψλα, φηαλ, κε ηελ αλαθάιπςε ηεο αηκνκεραλήο, ν άλζξσπνο θαηφξζσζε λα κεηαηξέπεη 
ηε ζεξκηθή ελέξγεηα ζε κεραληθή. Μπνξνχζε πηα λα θηλήζεη πεξηζζφηεξεο, ηζρπξφηεξεο 
θαη πνιππινθφηεξεο κεραλέο γηα ηελ παξαγσγή αγαζψλ θαη ηηο κεηαθνξέο. Ζ 
βηνκεραληθή επαλάζηαζε είλαη ζπλπθαζκέλε κε απηφ ην γεγνλφο.  

Με ηελ εηζβνιή ηεο κεραλήο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη αξγφηεξα ζηελ 
θαζεκεξηλή δσή, νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο πνιηηηζκέλεο αλζξσπφηεηαο απμήζεθαλ 
απφηνκα. Γηα λα θαιχςεη απηέο ηηο αλάγθεο, ε ηερλνινγία πξνζέθπγε ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά ζηα νξπθηά θαχζηκα: ην γαηάλζξαθα, ην θπζηθφ αέξην θαη ην πεηξέιαην. Ζ 
αλαθάιπςε ησλ ρξεζηκνπνηήζηκσλ κνξθψλ ηνπ ειεθηξηζκνχ θαη ε επηλφεζε ηεο κεραλήο 
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εζσηεξηθήο θαχζεο επέηξεςαλ ηελ επξχηεξε εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ πεγψλ ελέξγεηαο 
θαη ζπλέηεηλαλ ζηελ αθφκε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ησλ δηαζέζηκσλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ.  

Με ηε ζηξνθή πξνο ηα νξπθηά θαχζηκα ε αλζξσπφηεηα εμαζθάιηζε ηελ 
εθκεηάιιεπζε ησλ φζσλ ν ήιηνο, ε θσηνζχλζεζε θαη νη δηαδηθαζίεο απνζχλζεζεο ηεο 
έκβηαο χιεο είραλ απνζεθεχζεη ζηα έγθαηα ηεο γεο ζηε δηάξθεηα ρηιηεηεξίδσλ, πνιχ πξηλ 
ν άλζξσπνο εκθαληζηεί σο μερσξηζηφ είδνο. Ζ κεηάβαζε απηή απφ ηελ “ηξέρνπζα” 
ελέξγεηα ζηνπο “απνζεθεπκέλνπο” ελεξγεηαθνχο πφξνπο απνηειεί έλα επαλαζηαηηθφ 
γεγνλφο ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Ο άλζξσπνο είρε πηα ηε δπλαηφηεηα 
λα αληιεί ελέξγεηα ζε πνζφηεηεο πνπ πνηέ δε ζα κπνξνχζε λα θαληαζηεί πξνεγνπκέλσο. 
Καη πίζηεςε πσο ήηαλ ειεχζεξνο λα ηξέθεη πξνζδνθίεο γηα απεξηφξηζηε αλάπηπμε. Ζ 
πξνζθνξά ελέξγεηαο δελ άξγεζε λα νδεγήζεη ζε κηα ξαγδαία αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο 
θαηαλάισζεο. ινο ν ζχγρξνλνο αζηηθνβηνκεραληθφο πνιηηηζκφο βαζίζηεθε νπζηαζηηθά 
ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη, πξνπάλησλ, ηνπ πεηξειαίνπ, ε νπνία 
κεηακφξθσζε ξηδηθά ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη νδήγεζε ζε κηα 
εθπιεθηηθή άλνδν ηνπ βηνηηθνχ ηνπ επηπέδνπ. Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ 
ζηνλ αηψλα καο ππήξμε πξάγκαηη ζεακαηηθή: απφ 6 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1914 έθηαζε 
ζε 300 εθαηνκκχξηα ηφλνπο ην 1960 θαη ην 1975 μεπέξαζε ηα 500 εθαηνκκχξηα. Ζ 
εμάξηεζή καο απφ ην νξπθηφ απηφ πνπ δίθαηα απνθιήζεθε “καχξνο ρξπζφο” είλαη ζήκεξα 
ηεξάζηηα. Καηαξράο ην πεηξέιαην θαη ηα άιια θαχζηκα πνπ παξάγνληαη απφ απηφ 
απνηεινχλ ην αίκα ησλ ζχγρξνλσλ κεηαθνξψλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ θίλεζε απηνθηλήησλ, 
πινίσλ θαη αεξνπιάλσλ. Δπίζεο έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο θαη ηεο 
ζέξκαλζεο ρψξσλ βαζίδεηαη ζην πεηξέιαην. Σέινο, ην πεηξέιαην θαιχπηεη έλα ζεκαληηθφ 
κέξνο ησλ αλαγθψλ ζε κεραληθή ή ζεξκηθή ελέξγεηα ηεο γεσξγίαο θαη ηεο βηνκεραλίαο, 
αιιά θαη απνηειεί κηα πνιχηηκε πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή ησλ αλαξίζκεησλ 
πξντφλησλ ηεο πεηξνρεκείαο (πιαζηηθά, ζπλζεηηθφ θανπηζνχθ, ηερλεηέο πθάλζηκεο χιεο, 
εληνκνθηφλα, ιηπάζκαηα, ρξψκαηα θηι.).  

Ζ ζηξνθή σζηφζν πξνο ηα νξπθηά θαχζηκα είρε θαη ηηο δπζάξεζηεο πιεπξέο ηεο. Σα 
απνζέκαηά ηνπο πνπ ζηελ αξρή έκνηαδαλ ηεξάζηηα, κε ηνπο ππεξβνιηθνχο ξπζκνχο 
θαηαλάισζεο πνπ επέβαιε ε ζχγρξνλε αζηηθνβηνκεραληθή αλάπηπμε, δε θαίλεηαη λα 
επαξθνχλ αθφκε θαη γηα ην θνληηλφ κέιινλ. Ζ εμάληιεζή ηνπο ζε ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ 
δηάζηεκα απνηειεί πηα κηα βεβαηφηεηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην πνιπηηκφηεξν απφ απηά, 
ην πεηξέιαην, έρεη πάςεη πηα λα απνηειεί αληηθείκελν ιεζηξηθήο εθκεηάιιεπζεο απφ 
νξηζκέλεο κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ Γπηηθνχ θφζκνπ πνπ γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαηφξζσζαλ 
λα πξαγκαηνπνηνχλ κπζηθά θέξδε απφ ηελ άληιεζή ηνπ θαη ηε δηάζεζή ηνπ ζηηο 
αλαπηπγκέλεο ρψξεο ζε ηηκέο αξθεηά ρακειέο, εηο βάξνο θπζηθά ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο 
ππήξραλ ηα ζεκαληηθφηεξα απνζέκαηά ηνπ.  

Ζ ίδξπζε ην 1960 ηνπ Οξγαληζκνχ Κξαηψλ Παξαγσγήο θαη Δμαγσγήο Πεηξειαίνπ 
(ΟΠΔΚ) θαη ε αλάδεημή ηνπ ζε ξπζκηζηή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πεηξειαίνπ άιιαμαλ 
απηή ηελ θαηάζηαζε.  

Οη πεηξειατθέο θξίζεηο ηνπ 1971 (κεηά ηε ζπκθσλία ηεο Σερεξάλεο πνπ κεηέβαιε 
ξηδηθά ηηο ζρέζεηο πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ θαη εηαηξεηψλ πεηξειαίνπ) θαη ην 1973 
(κεηά ηνλ απνθιεηζκφ πνπ πξνθάιεζε ν ηειεπηαίνο Αξαβντζξαειηλφο πφιεκνο θαη ηνλ 
απφηνκν ηεηξαπιαζηαζκφ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ) έδεημαλ ζηε Γχζε πνιχ θαζαξά φηη 
ζην εμήο δελ κπνξνχζε λα ππνινγίδεη ζε κηα εχθνιε θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο 
αλαγθψλ.  

Μηα άιιε δπζκελήο ζπλέπεηα ηεο ζηξνθήο πξνο ηα νξπθηά θαχζηκα είλαη ηα ζνβαξά 
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζαλ. Ζ θαχζε ηνπο, καδί κε ηελ επηζπκεηή 
ελέξγεηα, απνδεζκεχεη νπζίεο πνπ ε ζπγθέληξσζή ηνπο κέζα ζηελ αηκφζθαηξα είλαη 
ηδηαίηεξα επηθίλδπλε γηα ηνπο δσληαλνχο νξγαληζκνχο θαη ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Σν 
πεξίθεκν “λέθνο” πνπ θαιχπηεη θάζε ηφζν ηελ Αζήλα δελ είλαη παξά ε πην θαλεξή 
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εθδήισζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο πνπ πξνθαιεί ε θαχζε πεηξειαίνπ θαη βελδίλεο 
ζε βηνκεραληθέο θαη βηνηερληθέο κνλάδεο, ζε εγθαηαζηάζεηο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θαη ζηα 
δηάθνξα κεραλνθίλεηα ηξνρνθφξα. Ζ αλακελφκελε ζην πξνζερέο κέιινλ εμάληιεζε ησλ 
απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη νη πηζαλφηεηεο αθφκε κεγαιχηεξεο αχμεζεο ηεο 
ηηκήο ηνπο, δεκηνπξγνχλ κηα δπζνίσλε πξννπηηθή γηα ηηο αλαπηπγκέλεο θαη 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Γηαηί ε νηθνλνκία θαη ν ηξφπνο δσήο ησλ θαηνίθσλ ζηηο πξψηεο, 
βαζίδνληαη ήδε ζε πςειέο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά νη 
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ρξεηάδνληαη πνιχ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ απηήλ πνπ 
θαηαλαιψλνπλ ζήκεξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε θαη ηε 
βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ ιαψλ ηνπο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
αθνινπζνχληαη ζήκεξα ηξεηο βαζηθέο θαηεπζχλζεηο:  
α. ε αλαδήηεζε αλεθκεηάιιεπησλ απνζεκάησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ,  
β. ε πξνζθπγή ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα πνπ εδψ θαη ηξεηο δεθαεηίεο είλαη εθκεηαιιεχζηκε 

θαη γηα εηξεληθνχο ζθνπνχο, θαη  
γ. ε ρξεζηκνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο πνπ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ απφ κε 

αλαιψζηκεο ή αλαλεψζηκεο πεγέο.  
Ζ πξψηε θαηεχζπλζε, φπσο είλαη θαλεξφ, δελ κπνξεί λα ιχζεη ην πξφβιεκα παξά 

κφλν πξνζσξηλά. Πξνζθξνχεη εμάιινπ ζην ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο εμφξπμεο 
θαπζίκσλ απφ δπζπξνζπέιαζηα ή πεξηνξηζκέλνπ φγθνπ απνζέκαηα. Ζ δεχηεξε 
θαηεχζπλζε, κε ηα ζεκεξηλά ηνπιάρηζηνλ ηερλνινγηθά δεδνκέλα, πξνζθξνχεη θαη απηή ζην 
γεγνλφο φηη ηα απνζέκαηα νπξαλίνπ είλαη επίζεο πνιχ πεξηνξηζκέλα θαη ζπγθεληξσκέλα 
ζε νξηζκέλεο ρψξεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ έλα νιηγνπψιην αλάινγν κε 
απηφ ηνπ πεηξειαίνπ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο θάζε άιιν είλαη παξά 
αθίλδπλε. Ζ πεξίπησζε δηαθπγήο ξαδηελέξγεηαο απφ έλα ζεξκνππξεληθφ εξγνζηάζην δελ 
κπνξεί λα απνθιεηζηεί. νβαξφηεξε εληνχηνηο απεηιή γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε καο 
απνηεινχλ ηα ξαδηελεξγά θαηάινηπα θαη ηδηαίηεξα ην πινπηψλην πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ 
αλαλέσζε ηνπ ζράζηκνπ πιηθνχ ζε αληηδξαζηήξεο ηζρχνο. Ήδε, βέβαηα, ζε πνιιέο ρψξεο 
ιεηηνπξγνχλ κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο κε ππξεληθή ελέξγεηα. Ο πνιιαπιαζηαζκφο 
ηνπο φκσο δελ είλαη επηζπκεηφο. Ληγφηεξα πξνβιήκαηα ζα παξνπζίαδε ίζσο ε ππξεληθή 
ζχληεμε, αιιά ν έιεγρνο ηεο δελ έρεη αθφκε επηηεπρζεί, ψζηε λα αληηκεησπίδεηαη σο 
πηζαλή ιχζε γηα ην άκεζν κέιινλ.  

Οη δπζθνιίεο πνπ ζπλαληνχλ νη δχν παξαπάλσ θαηεπζχλζεηο νδήγεζαλ ηηο 
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ζηελ αλάπηπμε ησλ πξνζπαζεηψλ πξνο ηελ ηξίηε θαηεχζπλζε, απηήλ 

πνπ απνβιέπεη ζηελ αμηνπνίεζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, φπσο είλαη ε ειηαθή 
αθηηλνβνιία, ν άλεκνο, ε θπζηθή θίλεζε ηνπ λεξνχ (πνηάκηα, θπκαηηζκφο ηεο ζάιαζζαο, 
παιίξξνηα), ε γεσζεξκία θαη ε ρεκηθή ελέξγεηα ηεο βηνκάδαο. Απφ απηέο ην κεγαιχηεξν 
ελδηαθέξνλ ζπγθεληξψλνπλ ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη ν άλεκνο, πεγέο θαηεμνρήλ θπζηθέο, 
αλεμάληιεηεο θαη ειεχζεξεο, αιιά θαη ε βηνκάδα πνπ κπνξεί λα αλαλεψλεηαη κέζα απφ ηηο 
ζπλήζεηο γεσξγνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή θαη εηδηθέο θαιιηέξγεηεο (πξάζηλε 
ελέξγεηα). Καη νη ηξεηο απηνί ελεξγεηαθνί πφξνη, εθηφο απφ ηελ αθζνλία ηνπο, 
παξνπζηάδνπλ δχν αθφκε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα: ε εθκεηάιιεπζή ηνπο δε 
ζπλεπάγεηαη ζνβαξνχο θηλδχλνπο γηα ην πεξηβάιινλ θαη, επηπιένλ, κπνξεί λα γίλεηαη 
απνθεληξσκέλα κε ζρεηηθά απιέο θαη κηθξήο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο. Γη’ απηφ θαη νη 
“ήπηεο” απηέο κνξθέο ελέξγεηαο απέθηεζαλ έλζεξκνπο ππνζηεξηθηέο, ηδηαίηεξα αλάκεζα 
ζηνπο νπαδνχο ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο θαη ηνπο νξακαηηζηέο κηαο απνθεληξσκέλεο 
θνηλσλίαο, ελψ, απφ ηελ άιιε κεξηά, δηάθνξνη εξεπλεηηθνί νξγαληζκνί κειέηεζαλ ηηο 
δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηνπο.  

Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ γλσζηψλ απφ ηα 
παλάξραηα ρξφληα πεγψλ ελέξγεηαο κε λέεο ηερλνινγίεο, φρη κφλν ζα κπνξνχζε λα 
βνεζήζεη ζην μεπέξαζκα ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, αιιά παξνπζηάδεηαη σο νηθνινγηθά θαη 
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θνηλσληθά ζθνπηκφηεξε ζε άκεζε ζε ζρέζε κε ηελ εμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα ή ηελ 
πξνζθπγή ζηελ ππξεληθή ελέξγεηα. Σν εξψηεκα είλαη ζε πνην βαζκφ ε εθκεηάιιεπζε 
απηή είλαη πξάγκαηη ηθαλή λα ππνθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα θαη λα θαιχςεη ηηο 
δηαξθψο απμαλφκελεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηεο αλζξσπφηεηαο. Πξηλ φκσο επηρεηξήζνπκε 
λα απαληήζνπκε ζε απηφ ην εξψηεκα, αο εμεηάζνπκε ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο ελέξγεηαο 
θαη ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ήδε επηηεπρζεί ή κπνξεί λα επηηεπρζεί 
ε αμηνπνίεζή ηνπο.  

 

 

α. Ζιηαθή ελέξγεηα   
 

Ο ήιηνο απνηειεί κηα θαηαπιεθηηθή πεγή ελέξγεηαο ζηελ νπνία νθείινληαη ιίγν πνιχ 
φινη νη θπζηθνί ελεξγεηαθνί πφξνη ηνπ πιαλήηε καο, αιιά θαη ε δηαηήξεζε ηεο δσήο πάλσ 
ζε απηφλ. Ζ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο 
γηα ηελ παξαγσγή κνξθψλ ελέξγεηαο άκεζα εθκεηαιιεχζηκσλ είλαη κηα ηδέα αξθεηά 
παιαηά. Χζηφζν, κφιηο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο δηεξεπλήζεθαλ ζπζηεκαηηθά νη ζρεηηθέο 
δπλαηφηεηεο θαη άξρηζαλ νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο.  

Ζ πην δηαδνκέλε ζήκεξα εθαξκνγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη ν γλσζηφο θαη ζηελ 

Διιάδα ειηαθφο ζεξκνζίθσλαο πνπ βαζίδεηαη ζηνλ επίπεδν ειηαθφ ζπιιέθηε. Ο 
ζπιιέθηεο απηφο απνηειείηαη απφ έλα κεηαιιηθφ θχιιν, βακκέλν καχξν ψζηε λα 
απνξξνθά ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη θαιπκκέλν απφ ηελ πάλσ πιεπξά κε έλα ηδάκη θαη 
απφ ηελ θάησ κε θάπνην ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ ψζηε λα ζπγθξαηείηαη ε αλαπηπζζφκελε 
ζεξκφηεηα. ην κεηαιιηθφ θχιιν είλαη ελζσκαησκέλνη ζσιήλεο πνπ ζπλδένληαη κε έλα 
δνρείν λεξνχ πνπ έρεη ζεξκνκνλσηηθφ πεξίβιεκα. Σν λεξφ, δηεξρφκελν απφ ηνπο 
ζσιήλεο ηνπ ειηαθνχ ζπιιέθηε, ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία κέρξη 90 

0
C θαη κπνξεί λα 

αληιεζεί απφ ην δνρείν γηα δηάθνξεο νηθηαθέο ρξήζεηο. Ο επίπεδνο ζπιιέθηεο, γηα λα 
απνδίδεη, πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ηε κεζεκβξία (γηα ην δηθφ καο 
εκηζθαίξην) θαη ππφ θαηάιιειε θιίζε, ψζηε λα δέρεηαη ηε κεγίζηε δπλαηή ειηαθή 
αθηηλνβνιία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

Με επίπεδνπο ζπιιέθηεο κεγαιχηεξεο επηθάλεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί ε ζέξκαλζε 
κεγαιχηεξνπ φγθνπ λεξνχ πνπ απνζεθεχεηαη ζε κηα κνλσκέλε δεμακελή θαη 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα θεληξηθή ζέξκαλζε ή θαη θιηκαηηζκφ (κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζεξκφηεηαο 
ζε ςχρνο) ησλ ρψξσλ ελφο θηηξίνπ. Οη ζπιιέθηεο ηνπνζεηνχληαη ζπλήζσο πάλσ ζηηο 
ζηέγεο ή θαη ζε θάπνην ειεχζεξν ρψξν.  

Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία κπνξεί λα κεηαηξαπεί απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ 

ησλ ιεγφκελσλ θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ ή απιψο θσηνθπηηάξσλ. Οξηζκέλα 
πξάγκαηη ζηνηρεία (γεξκάλην, ζειήλην, ππξίηην) έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ, φηαλ 
εθηεζνχλ ζην θσο, κηα κηθξή δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ ηεο θσηηδφκελεο θαη ηεο 
ζθηαδφκελεο επηθάλεηάο ηνπο. Σν θαηλφκελν ήηαλ γλσζηφ απφ ηηο αξρέο ηνπ αηψλα θαη ζε 
απηφ βαζίζηεθε ε θαηαζθεπή θσηνκέηξσλ. Απφ ην 1957 ηα θσηνθχηηαξα 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμαζθάιηζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνπο ηερλεηνχο 
δνξπθφξνπο. Γηα ζπλήζεηο φκσο εθαξκνγέο ηα ζπζηήκαηα θσηνθπηηάξσλ απνηεινχλ κηα 
πνιχ δαπαλεξή ιχζε. Σν πην κεγαιεπήβνιν ζρέδην πνπ έρεη πξνηαζεί είλαη ε 
ηνπνζέηεζε ζε ηξνρηά γχξσ απφ ηε Γε ελφο ηεξάζηηνπ ειηαθνχ ζηαζκνχ κε 32 η.ρικ. 
θσηνθπηηάξσλ πνπ ζα κεηαηξέπεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε αθηίλα κηθξνθπκάησλ θαη ζα 
ηε ζηέιλεη ζε επίγεην ζηαζκφ ηζρχνο 5.000 κεγαβάη.  

Άιιεο εθαξκνγέο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη ηα γλσζηά ζεξκνθήπηα, ηα ειηαθά 
μεξαληήξηα θαη νη ειηαθνί απνζηαθηήξεο γηα ηελ αθαιάησζε ηνπ λεξνχ ζε παξαζαιάζζηεο 
αιιά άλπδξεο πεξηνρέο.  
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β. Αηνιηθή ελέξγεηα  
 

Ο γλσζηφο καο αλεκφκπινο απνηειεί έλαλ αξθεηά παιαηφ ηξφπν αμηνπνίεζεο ηνπ 
αλέκνπ γηα ηελ παξαγσγή κεραληθήο ελέξγεηαο. ηνλ αηψλα καο φκσο ε κεραληθή 
ελέξγεηα κπνξεί εχθνια λα κεηαηξαπεί ζε ειεθηξηθφ ξεχκα κε κηα δπλακνγελλήηξηα. Έηζη, 

γελλήζεθε ε ηδέα ηεο αλεκνγελλήηξηαο. Μηα αλεκνγελλήηξηα απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα 
ζχζηεκα πηεξπγίσλ ην νπνίν, σζνχκελν απφ ηνλ άλεκν, πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ έλαλ 
νξηδφληην ή θαηαθφξπθν άμνλα θαη απφ έλα κεραληζκφ πνπ κεηαδίδεη απηή ηελ θίλεζε ζην 
ξψηνξα ηεο δπλακνγελλήηξηαο. Γηάθνξνη εηδηθνί κεραληζκνί εμαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή  
ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ζε αλέκνπο δηαθφξσλ εληάζεσλ. Δπεηδή φκσο νη άλεκνη δελ 
πλένπλ ζηαζεξά, ην παξαγφκελν ζπλερέο ειεθηξηθφ ξεχκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη απεπζείαο 
αιιά απνζεθεχεηαη ζε ζπζζσξεπηέο απφ ηνπο νπνίνπο ηξνθνδνηνχληαη νη δηάθνξεο 
εζηίεο θαηαλάισζεο. Οη αλεκνγελλήηξηεο, πνπ είλαη δηαθφξσλ ηχπσλ θαη κεγεζψλ, 
ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα ηελ ειεθηξνδφηεζε ζπηηηψλ ή θαη κηθξψλ νηθηζκψλ ζε 
απνκνλσκέλεο ηνπνζεζίεο, φπνπ ε ζχλδεζε κε ην δίθηπν είλαη δπζρεξήο. Έρνπλ 
εληνχηνηο πξνηαζεί θαη κεγάιεο θιίκαθαο ζπζηήκαηα κε πνιπάξηζκεο αλεκνγελλήηξηεο γηα 
ηελ θεληξηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πεξηνρέο κε ζηαζεξνχο θαη ηζρπξνχο 
αλέκνπο.  

 

Γ. Τδξαπιηθή ελέξγεηα   
 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηνπ θηλνχκελνπ λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο δελ είλαη θάηη 

θαηλνχξην. Ο παξαδνζηαθφο πδξφκπινο θαη ν πδξνειεθηξηθφο ζηαζκφο απνηεινχλ ηα 
πην γλσζηά παξαδείγκαηα. Οη λεφηεξεο απφπεηξεο απνβιέπνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ 

θπκαηηζκνχ ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ παιηξξντθψλ ξεπκάησλ. ηε Βξεηάλε ηεο Γαιιίαο 
ιεηηνπξγεί εδψ θαη αξθεηά ρξφληα έλαο ζηαζκφο ειεθηξνπαξαγσγήο 350 Μεγαβάη πνπ 
εθκεηαιιεχεηαη ηελ παιίξξνηα. Ζ πδξαπιηθή ελέξγεηα είλαη φκσο πνιχ πην εληνπηζκέλε 
απφ ηελ ειηαθή θαη ηελ αηνιηθή.  

 

δ. Δλέξγεηα βηνκάδαο  
 

Χο ελέξγεηα βηνκάδαο ζεσξείηαη ε ρεκηθή ελέξγεηα πνπ εγθιείνπλ νη δηάθνξεο 
νξγαληθέο (θπηηθέο θαη δσηθέο) νπζίεο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ηελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ 
απνζεθεχεηαη ζηνπο θπηηθνχο ηζηνχο κε ηε δηαδηθαζία ηεο θσηνζχλζεζεο θαη πνπ 
κεηαθέξεηαη ζηνπο δσηθνχο ηζηνχο θαη ηα δσηθά πξντφληα κέζσ ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο. Σα 
νξπθηά θαχζηκα (γαηάλζξαθαο, πεηξέιαην) απνηεινχλ θαη απηά κνξθέο βηνκάδαο, αθνχ 
έρνπλ πξνέιζεη απφ νξγαληθέο νπζίεο πνπ θάπνηε εγθιείζηεθαλ ζην θινηφ ηεο γεο. 
Δμάιινπ ε βηνκάδα κε ηε κνξθή ηνπ μχινπ ή ηνπ ιίπνπο απνηέιεζε θαη ην πξψην θαχζηκν 
ηεο αλζξσπφηεηαο. ήκεξα, σο αλαλεψζηκεο πεγέο βηνκάδαο γηα ηελ παξαγσγή 
ελέξγεηαο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πξντφληα εηδηθψλ θπηηθψλ θαιιηεξγεηψλ 
(δέληξα, θαιάκηα, θαιακπφθη, θχθηα θηι.), ηα θαηάινηπα ζπλήζσλ θαιιηεξγεηψλ (άρπξν, 
ειαηνππξήλεο, θπηηθφ πιηθφ απφ θιάδεκα δέλδξσλ θηι.), ηα πεξηηηψκαηα δψσλ θαη ηα 
νξγαληθήο πθήο απνξξίκκαηα. Ο απινχζηεξνο ηξφπνο λα παξαρζεί ελέξγεηα απφ απηά 
είλαη θαη ν αξραηφηεξνο, δειαδή ε θαχζε ηνπο. Τπάξρνπλ εληνχηνηο θαη πνιινί άιινη 
ηξφπνη πνπ νδεγνχλ ζπλήζσο ζηελ παξαγσγή θαχζηκσλ πγξψλ θαη αεξίσλ, φπσο ε 
αλαεξφβηα ρψλεπζε γηα ηελ παξαγσγή κεζαλίνπ, ε δχκσζε γηα ηελ παξαγσγή αιθνφι, ε 
απνζχλζεζε κε ζέξκαλζε ζε 500-900 

0
C ρσξίο παξνπζία νμπγφλνπ (ππξφιπζε) γηα ηελ 

παξαγσγή κεζαλφιεο, ε κεξηθή θαχζε κε ειεγρφκελε παξνρή νμπγφλνπ γηα ηελ 
παξαγσγή γθαδηνχ θ.ά.  
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Οη κέζνδνη απηέο - νξηζκέλεο απφ ηηο νπνίεο ήηαλ γλσζηέο απφ παιηά - κπνξνχλ λα 
εθαξκνζηνχλ είηε κε κηθξέο ζπζθεπέο είηε ζε νιφθιεξα εξγνζηάζηα.  

 

 

9.1.2. Ζ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ  
 

Ζ αλαθχθισζε είλαη κηα απφπεηξα λα κηκεζεί ν άλζξσπνο ηνπο βηνγεσρεκηθνχο θχθινπο 
ηεο θχζεο, νη νπνίνη έρνπλ ζηαζεξνπνηήζεη ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαηάζηαζε ησλ 
πιηθψλ ηεο Γεο. Πξάγκαηη νη θπζηθνί θχθινη δε ρξεηάδνληαη ηξνθνδφηεζε κε πξψηεο χιεο 
θαη δε δεκηνπξγνχλ απφβιεηα, εμαξηψληαη δε κφλν απφ ηε ζπλερή εηζξνή ελέξγεηαο απφ 
ηνλ ήιην. Δίλαη γη’ απηφ ηέιεηα ππνδείγκαηα αλαθχθισζεο θαηά 100%.  

Έηζη ινηπφλ έρεη σξηκάζεη ε άπνςε φηη νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 
θαη θξνληίδα γηα ην πεξηβάιινλ ζεκαίλνπλ πξνπάλησλ πξνζπάζεηα γηα κέγηζηε 
αλαθχθισζε.  

 
Ζ αλαθχθισζε ζπκβάιιεη ζηελ:  

 απνθπγή εμάληιεζεο ησλ πξψησλ πιψλ,  

 ειάηησζε ησλ νηθνινγηθψλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εμφξπμε θαη ρξήζε ηνπο, 

 πεξηνξηζκφ ηεο θαηαλάισζεο  ελέξγεηαο,  

 κείσζε ηεο ξχπαλζεο γεληθά  

 ειάηησζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ. 
 

      Ζ παξάζεζε νξηζκέλσλ αξηζκεηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί αδηάςεπζην θξηηήξην ηεο 
ζπκβνιήο ηεο αλαθχθισζεο ζηε δηακφξθσζε θηιν-πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.  

 

Σα πνζνζηά πιηθψλ πνπ εμνηθνλνκνχληαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο αλαθχθισζεο είλαη:  

 γηα ην ραξηί έσο 90% (απαηηνχληαη 2,2 ηφλνη μχινπ γηα 1 ηφλν ραξηηνχ, ήηνη 17 
δέληξα) 

 γηα ην γπαιί θαη ην αινπκίλην έσο 95%  (4 ηφλνη βσμίηε γηα 1 ηφλν αινπκίλην) 

  γηα ην ιεπθνζίδεξν θαη ηα πιαζηηθά ΡΔΣ ε εμνηθνλφκεζε πιηθψλ θζάλεη έσο 80%.  
 

ε επίπεδν παξαγσγήο πξντφλησλ ην ελεξγεηαθφ φθεινο είλαη: 

 23%-77% γηα ην ραξηί  

 85%-90% γηα ηα πιαζηηθά. 

 31% γηα ην γπαιί (1 ηφλνο γπαιηνχ= 1,2 ηφλνη πεηξειαίνπ) 

 95% γηα ην αινπκίλην (γηα έλα θνπηάθη = 4 ψξεο ξαδηφθσλν, κηα ιάκπα γηα 5 ψξεο, 
ιεηηνπξγία ςπγείνπ 4 ψξεο)  

 
ην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ε αλαθχθισζε πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο  απφ 
ηε κε εηζαγσγή πξψησλ πιψλ, απφ ηε κία θαη αθεηέξνπ εηζαγσγή ζπλαιιάγκαηνο απφ 
ηελ εμαγσγή αλαθηεζέλησλ πιηθψλ. Αθφκε αχμεζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο απαζρφιεζεο θαη 
λέεο επελδπηηθέο επθαηξίεο.  
Γηα ηελ αλάθηεζε ησλ πξνο αλαθχθισζε πιηθψλ ρξεζηκνπνηνχληαη δπν ζπζηήκαηα. Σν 

πξψην πξνυπνζέηεη ηελ ζπιινγή φισλ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεραληθφ δηαρσξηζκφ ησλ ρξήζηκσλ πιηθψλ ηα νπνία επαλαρξεζηκνπνηνχληαη ή 
αλαθπθιψλνληαη.  

Σν δεχηεξν πξνυπνζέηεη δηαρσξηζκφ ησλ ρξεζίκσλ πιηθψλ, αξρηθά ζηελ πεγή 

(ζπλήζσο απφ ηνλ θαηαλαισηή) θαη ζηε ζπλέρεηα δηαινγή ησλ πιηθψλ γηα παξαπέξα 
θαηεξγαζία. Οηθνλνκηθά ν δεχηεξνο ηξφπνο εκθαλίδεη  πεξηζζφηεξα πιενλεθηήκαηα, γηαηί 



 

 

 122 

ηα πιηθά είλαη θαζαξφηεξα, ην πνζνζηφ αλάθηεζεο κεγαιχηεξν, θαη ην νηθνλνκηθφ θφζηνο 
κηθξφηεξν.  
 
Δίλαη παζηθαλέο φηη ηα ζθνππίδηα πιένλ έρνπλ πνιιαπιή αμία θαη πξέπεη λα 
επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. ηφρνο: ζηνπο Υψξνπο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο λα θαηαιήγεη έλα 
κηθξφ πνζνζηφ ησλ απνξξηκκάησλ (10-15%) πνπ ζπζζσξεχνληαη εθεί ζήκεξα. 
Σν παξάδεηγκα έξρεηαη απφ ηελ Δπξψπε ε νπνία παξάγεη εμαηξεηηθά κεγάιεο πνζφηεηεο 
απνξξηκκάησλ, ηα νπνία κεγεζχλνληαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν. ήκεξα ζε θάζε Δπξσπαίν, 
εληφο θαη εθηφο ΔΔ, αληηζηνηρνχλ θαηά κέζν φξν 3,5 ηφλνη απνβιήησλ ην ρξφλν, απφ ηα 
νπνία ηα 522 θηιά είλαη νηθηαθά απνξξίκκαηα. Πξηλ απφ δέθα ρξφληα, ν κέζνο νξφο ησλ 
νηθηαθψλ ζθνππηδηψλ ήηαλ 460 θηιά.  
ηελ ζθηά ηεο απεηιήο κεηαβνιήο ηνπ επξσπατθνχ εδάθνπο ζε ηεξάζηηα ρσκαηεξή  ην 
Δπξσθνηλνβνχιην ςήθηζε λέα νδεγία- πιαίζην, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2007, γηα ηα 
απφβιεηα, αληηθαζηζηψληαο ηελ πξνεγνχκελε, ε νπνία είρε ζπκπιεξψζεη 30 ρξφληα 

δσήο. Σν πξψην ζεκαληηθφ κήλπκα ηεο νδεγίαο είλαη φηη θαζνξίδεη πέληε βήκαηα γηα ηε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ηα νπνία ηεξαξρεί απζηεξά κε βάζε ην φθεινο γηα ην 

πεξηβάιινλ.  
Οη ζηφρνη, φπσο δηαηππψζεθαλ, είλαη: 
 
 1. πξφιεςε θαη κείσζε ησλ απνβιήησλ 
 2. επαλαρξεζηκνπνίεζε 
 3. αλαθχθισζε 
 4. άιια κέηξα αλάθηεζεο  
 5. πεξηβαιινληηθψο αζθαιήο δηάζεζε ησλ απνβιήησλ. 
 
     ζνλ αθνξά εηδηθά ηελ αλαθχθισζε έζεζε σο ζηφρν κέρξη ην 2020 λα αλαθπθιψλεηαη 
ην 50% ησλ νηθηαθψλ απνβιήησλ ζε θάζε ρψξα- κέινο ηεο Δ.Δ. θαη ην 70% ησλ 
απνβιήησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ βηνκεραλία, θαηαζθεπέο, θαηεδαθίζεηο θ.ιπ. 
Δδψ λα θάλσ κηα κηθξή παξέλζεζε θαη λα αλαθέξσ φηη θνηλνηηθή θαη εζληθή λνκνζεζία 
πνπ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ πθίζηαηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ην 
δεηνχκελν βέβαηα είλαη ε εθαξκνγή ηεο. Π.ρ. Με λφκν ηνπ 2003 απαγνξεχεηαη ε 
απφξξηςε ζχκκηθησλ πιηθψλ, δει. αλαθπθιψζηκσλ θαη ζθνππηδηψλ καδί. Μέρξη ην 2010 
φθεηιε ε ρψξα καο λα θνκπνζηνπνηεί ην 25% ησλ απνξξηκκάησλ, απφ ην 2001 ππάξρεη 
λνκνζεηηθφ πιαίζην δηαρείξηζεο ησλ ειεθηξηθψλ-ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ, ησλ κπαηαξηψλ, 
ησλ νξπθηειαίσλ, ησλ ειαζηηθψλ ησλ νρεκάησλ θ.ά. 
 
Ση έρεη επηηεπρζεί κέρξη ηψξα. Παξαδεηγκαηηθά αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
εθαξκνγήο παιαηφηεξσλ θαη λέσλ κέηξσλ    ζε νξηζκέλεο επξσπατθέο ρψξεο:  

 ηελ Απζηξία ιηγφηεξνη απφ 800 ρηιηάδεο ηφλνη θαηαιήγνπλ ζε ΥΤΣΤ, ζε ζχλνιν 
πέληε εθαηνκκπξίσλ ηφλσλ απνξξηκκάησλ.  

 Ζ Γαλία είλαη πξσηνπφξνο ζηνλ ηνκέα ηεο αλαθχθισζεο. Αλαθπθιψλεηαη πεξίπνπ 
ην 30% ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνπλ νη θάηνηθνη, ελψ ην 60% 
απνηεθξψλεηαη. Μφιηο ην 6% θαηαιήγεη ζηνπο ΥΤΣΤ. 

 Δμίζνπ θαιή είλαη θαη ε θαηάζηαζε ζηε νπεδία φπνπ εθαξκφδεηαη επξχηαηα ε 
κέζνδνο ηεο αλαθχθισζεο- θνκπνζηνπνίεζεο, ελψ θνξνινγνχληαη πςειά φζνη 
ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ΥΤΣΑ.  

 Απφ ην 2002 νη ΥΤΣΑ ηεο Γαιιίαο δέρνληαη κνλφ πιηθά πνπ δελ κπνξνχλ πιένλ 
λα επεμεξγαζηνχλ πεξηζζφηεξν.  

 ηελ Οιιαλδία φια ηα ζθνππίδηα δηαρσξίδνληαη ζρνιαζηηθά. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 
πάλσ απφ ην 80% ησλ απνξξηκκάησλ επαλαρξεζηκνπνηείηαη.  
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 Πνιινί ζεσξνχλ φηη ε πην “πξάζηλε” ρψξα ηνπ θφζκνπ είλαη ε Γεξκαλία. ε 
δξφκνπο, επηρεηξήζεηο θαη θαηνηθίεο ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε δηαθνξεηηθνί 
ηχπνη θάδσλ. Οη Γεξκαλνί δηαιέγνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζε πνζνζηφ 90%. 

 ε ρακειφηεξν επίπεδν είλαη ηα πξάγκαηα ζηελ Ηζπαλία. Δληνχηνηο πξνζπάζεηεο 
γίλνληαη θαη ήδε πάλσ απφ 15 εξγνζηάζηα θνκπνζηνπνίεζεο βξίζθνληαη ζε 
ιεηηνπξγία. Πεξίπνπ ην 17% ησλ απνξξηκκάησλ απνηεθξψλεηαη.  

 Πξηλ απφ 11 ρξφληα ε Βξεηαλία επέβαιε εηδηθφ θφξν αλάινγα κε ηνλ φγθν ησλ 
ζθνππηδηψλ πνπ πεγαίλνπλ ζηνπο ΥΤΣΑ, κε ζθνπφ λα ζηξέςεη ηνπο Γήκνπο πξνο 
ηελ αλαθχθισζε.      

 

Ση γίλεηαη αληίζηνηρα ζηε ρψξα καο 
 
ηελ Διιάδα, ε αλαθχθισζε, σο δξαζηεξηφηεηα, μεθίλεζε πξφρεηξα, ρσξίο θαλέλα 
ζρεδηαζκφ, θίλεηξα θαη πξνβιέςεηο. Ήηαλ, ίζσο είλαη, πεξηζζφηεξν κηα “κφδα” πνπ 
πξνζπάζεζε λα εθαξκνζηεί κάιινλ σο άιινζη απέλαληη ζηελ πίεζε ησλ θαηξψλ γηα 
πηνζέηεζε κέηξσλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο.     

Ήδε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1996 έπξεπε θαη ζηε ρψξα καο φπσο θαη ζηηο ππφινηπεο 

ρψξεο-κέιε ηεο Δ.Δ. λα έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή ε νδεγία 62/94 ηεο Δ.Δ. γηα ηελ 

δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ ησλ απνξξηκκάησλ. Δηδηθφηεξα ε νδεγία επεζήκαηλε φηη 
γηα ηελ αλαθχθισζε, πξέπεη λα αμηνπνηείηαη:       
Σν 45% ηνπ ραξηηνχ, ηνπ αινπκηλίνπ, ηνπ γπαιηνχ                                                         
Σν 30% ηνπ πιαζηηθνχ ζπζθεπαζίαο      
ήκεξα, 13 ρξφληα κεηά, ηη πνζνζηά αλαθχθισζεο έρνπλ επηηεπρζεί:  
Γηα ην 
 ραξηί   ……………………               35% 
 αινπκίλην ………………….            30% 
γπαιί  ……………………                 25% 
 πιαζηηθφ ζπζθεπαζίαο …..            10% 
Μπαηαξίεο  …………………            30% 
Ληπαληηθά απηνθ. …………..            25% 
Διαζηηθά απηνθ.  …………..            25% 
Ζιεθηξηθέο/ειεθηξνλ. ζπζθεπέο … 15% 
 
Δίλαη θαλεξφ φηη ε εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ αλαθχθισζεο δελ έρεη απνδψζεη ηα 
αλακελφκελα. Καη βέβαηα δελ αξθνχλ νη δηαπηζηψζεηο, θαιφ ζα ήηαλ λα γλσξίδνπκε θαη ηα 
αίηηα. Χο ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη κεησκέλεο απφδνζεο ηεο αλαθχθισζεο ή θαη ηεξκαηηζκνχ 
ηεο δηαδηθαζίαο αλαθέξνληαη: 
 

 θαηλφκελα κε ζσζηήο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο  

  ην πνιηηηθφ θφζηνο  

 ε κε ελεκέξσζε ησλ δεκνηψλ  

 ε γξαθεηνθξαηία  

 ην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ πξνο αλαθχθισζε πιηθψλ  

 ε νηθνλνκηθή ζηελφηεηα ησλ δήκσλ 

 ε έιιεηςε ππνδνκψλ θαη νξγάλσζεο. 
                   
Παξά ηελ πξνθαλή χπαξμε αηηίσλ νηθνλνκηθν-ηερληθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ απνηπρία,  ε ηε 
κεξηθή επηηπρία ηεο αλαθχθισζεο ζηε ρψξα καο, ζεσξψ φηη δχν είλαη νη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ παγηνπνίεζε ηεο αλαθχθισζεο ζηελ Διιάδα: ε αιιαγή ησλ ζεκεξηλψλ 
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θαηαλαισηηθψλ πξνηχπσλ θαη ε πηνζέηεζε ζεηηθήο πξνο ηελ αλαθχθισζε θαη 

γεληθφηεξα γηα ην πεξηβάιινλ ζηάζεο εθ κέξνπο ησλ πνιηηψλ. 
Παξήγνξν θαη ελζαξξπληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

απαζρνινχλ έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ θνηλνχ. Οη πνιίηεο 
ζεσξνχλ φηη ηα απνξξίκκαηα απνηεινχλ κείδνλ πξφβιεκα, έλαο ζηνπο πέληε έρεη 
ζπκκεηάζρεη ζε πξφγξακκα αλαθχθισζεο, ην 65% φκσο δειψλεη ειάρηζηα ελήκεξν, ελψ 
έλαο ζηνπο δπν δήισζε πξφζεζε ζπκκεηνρήο ζε έλα πεξηζζφηεξν νινθιεξσκέλν 
πξφγξακκα αλαθχθισζεο πιηθψλ (έξεπλα πνπ έγηλε ζηελ Αηηηθή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 
Δληαίνπ πλδέζκνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ν. Αηηηθήο). 
 
Δθηφο απφ ηε ζεηηθή άπνςε γηα ζπκκεηνρή ζε ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη ην θξάηνο ζα 
πξέπεη λα ζεζπίζεη θίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αλαθχθισζεο ζηελ Διιάδα.  
Σα κέηξα ηα νπνία πξνηείλνληαη ζχκθσλα κε ηε δηεζλή εκπεηξία είλαη: 
 

 ζρεδηαζκφο ζε θεληξηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν  

 Δλεκέξσζε 

 Τπνρξεσηηθή αλαθχθισζε ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

 ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ θαηαζηεκάησλ γηα επηζηξνθέο ζπζθεπαζηψλ 

 αγνξά αλαθπθισκέλσλ πξντφλησλ απφ ην ηξαηφ θαη ην Κξάηνο 

 ππνρξέσζε γηα δηάθξηζε ζηα πξντφληα απφ πιαζηηθφ.  

 απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηεο πιαζηηθήο ζαθνχιαο  

 Αληαπνδνηηθά νθέιε (ζε επίπεδν θνηλνχ) 
        
Αθφκα δηάθνξα νηθνλνκηθά κέηξα, φπσο:  

 ηέιε θαζαξηφηεηαο αλάινγα ηεο πνζφηεηαο απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο  

 κείσζε ηνπ ζπληειεζηή Φ.Π.Α. ζε πξντφληα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 
αλαθχθισζε  

 δηεπθφιπλζε επελδχζεσλ κε ζθνπφ ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο. 
       
Παξά ηηο αλακθηζβήηεηεο ζεηηθέο πιεπξέο ηεο  ε εθαξκνγή ηεο αλαθχθισζεο εμαθνινπζεί 
λα είλαη αλεπαξθήο. Δλ πνιινίο αληηκεησπίδεηαη ζαλ κέζν δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη 
φρη σο κέξνο κηαο επξχηεξεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο πξψησλ πιψλ.  
 

ε δηεζλέο επίπεδν έρεη παγησζεί ε αληίιεςε φηη ζα πξέπεη λα ελεξγνπνηεζνχκε κε 

ζηφρν ηελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ζθνππηδηψλ  ζηελ πεγή. Καη ηαπηφρξνλα ε 
αλαθχθισζε πιηθψλ ζα απνηειεί φιν θαη πεξηζζφηεξν απνθαζηζηηθφ παξάγνληα φρη κνλφ 
γηα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ ζθνππηδηψλ, αιιά θαη γηα ηελ απφθηεζε  πεξηβαιινληηθήο 
ζπλείδεζεο, κέζσ  ηεο θαηάιιειεο  εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο. 
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Έτσι ανακυκλώνουμε 
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 
 



 

 

 126 

 

    

10.   ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΧΖ  
 

ήκεξα νη αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο παξφιε ηελ πιηθή επεκεξία ηνπο κε ηε ζηελή 
έλλνηα ηνπ φξνπ, παξνπζηάδνπλ πνιιά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αλ θαη ε 
νηθνλνκία ηνπο ζηεξίρηεθε ζην θίλεηξν ηνπ θέξδνπο θαη ηεο απμεκέλεο παξαγσγήο. Ο 

θαζαξά ηερλνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο αλάπηπμήο ηνπο, νδήγεζε ζηελ θαηαζηξνθή 
ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηνλ ηππνπνηεκέλν ηξφπν ςπραγσγίαο, ζην άγρνο, ζηελ αλαζθάιεηα, 
ηελ αιινηξίσζε θαη ζηελ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ φρη κφλν απφ ηνπο ζπλαλζξψπνπο 
ηνλ αιιά θαη απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ.  

ηηο θνηλσλίεο απηέο ηεο αθζνλίαο, νη αλζξψπηλεο ζρέζεηο φρη κφλν δε 
βειηηψζεθαλ αιιά καζηίδνληαη απφ θξίζε πνπ εθδειψλεηαη κέζα απφ ηα γλσζηά 
θαηλφκελα ηεο παζεηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ, ηεο απνραχλσζεο κπξνζηά 
ζηε κηθξή νζφλε, ηεο αλίαο, ακεραλίαο θαη πιήμεο ζηελ Cafeteria θαη ζηα Bar, ηεο βίαο θαη 
ηνπ “ρνπιηγθαληζκνχ” ζηα γήπεδα θ.ά. Ζ θξίζε απηή έρεη δχν φςεηο: ε κία απνξξέεη απφ 

ην αιινησκέλν εμσηεξηθφ θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη ε άιιε εθπεδά απφ 

ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ αλαγθψλ, ζηάζεσλ θαη ηδηνηήησλ ηνπ ςπρηθνχ καο 

θφζκνπ. Βαζηθφ γλψξηζκα ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο ησλ δπν απηψλ φςεσλ είλαη ε 
θπξηαξρία ησλ εμσηεξηθψλ θαηαζηξνθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο αραιίλσηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 
αιφγηζηεο ηερλνινγίαο ζηα εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο ςπρηθήο καο ηδηνζχζηαζεο. Σα 
εμσηεξηθά ζηνηρεία επηβάιινληαη θαη θπξηαξρνχλ ζηα εζσηεξηθά, κε απνηέιεζκα λα 
αιινηξηψλνπλ, λα απνμελψλνπλ θαη λα δηαηαξάζζνπλ ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ 
αλζξψπνπ. Ζ άζθαιηνο, ην κπεηφλ, ε απνπζία ηνπ πξαζίλνπ, ε θπθινθνξηαθή θξελίηηδα, 
νη λνζεπκέλεο θαη ηππνπνηεκέλεο ηξνθέο θ.ά. απνηεινχλ ην αιινησκέλν εμσηεξηθφ 
πεξηβάιινλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ αιινηψλεη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ησλ αλαγθψλ θαη 
ησλ ηδηνηήησλ ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζεο, θαηαζηξέθνληαο έηζη ηε βηνινγηθή θαη 
δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θνηλφηεηα. Σν ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ κε ηε 

κνλνκεξή αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ κεγεζψλ, επηβάιιεη ζηνπο θαηνίθνπο ηνπ, έλα 

κεραλνπνηεκέλν ξπζκφ δσήο πνπ δελ θαιχπηεη ηηο βην-ςπρνινγηθέο ηνπο αλάγθεο, 
απνδηνξγαλψλεη ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ θαη απεηιεί ζνβαξά ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία. Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηβνιήο απηήο είλαη ε δεκηνπξγία κνλνδηάζηαησλ ηξφπσλ 

ζθέςεο, ε θάιπςε ησλ εγσθεληξηθψλ αλαγθψλ, ν θφβνο, ε απνδνρή, ε απνκφλσζε 
θαη ε παζεηηθφηεηα. Σν πιέγκα ησλ επηδξάζεσλ απηψλ έρεη επαηζζεηνπνηήζεη κηα ζεηξά 

απφ άηνκα, θνξείο θαη νξγαλψζεηο πνπ αλαδεηνχλ κέζα δξαζηεξηνπνίεζεο 
(αζιεηηζκφο - ςπραγσγία - πνιηηηζηηθά θέληξα – βηβιηνζήθεο - θ.ά) πνπ πξνσζνχλ ηελ 
εκπηζηνζχλε θαη απνθαζηζηνχλ ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία.  

Έηζη έξρεηαη ζηελ επηθάλεηα ην πξφβιεκα ηεο δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη ηνπ 

ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη ηεο ζχλδεζήο ηνπ κε πνιηηηζηηθνχο θνξείο, ρψξνπο θαη 
εμνπιηζκνχο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ νπζηαζηηθή δεζηή αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη ηε 
δεκηνπξγηθή ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ.  
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"Κη φκσο, κηα θνηλή αλζξψπηλε εζηθή είλαη ζήκεξα απηφ πνπ 

ρξεηαδφκαζηε πεξηζζφηεξν απ’ νηηδήπνηε άιιν - κηα εζηθή πνπ ζα 
καο θαζνδεγεί ζηε κεηαμχ καο ζπκπεξηθνξά θαη πξνο ην θπζηθφ 
θφζκν ζηνλ νπνίν αλήθνπκε. H βάζε καο γηα κηα ηέηνηα εζηθή είλαη 
πνιχ δηαθνξεηηθή ζήκεξα πνπ δε βιέπνπκε πηα ηε θχζε ζαλ έλα 
αηκαηεξφ πεδίν κάρεο γηα αληαγσληζηηθνχο αγψλεο γχξσ απφ 
πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο. Ο αληαγσληζκφο είλαη απιψο κηα πιεπξά 
ηεο δεκηνπξγηθήο νξγάλσζεο ηεο θχζεο ζε ακνηβαία ζπλεθηηθά 
“φια”, κέζα ζε νιαξρίεο. Απηφ πνπ βιέπνπκε θαζαξά είλαη φηη ε 
πγεία θάζε “φινπ” εμαξηάηαη απφ ηελ πγεία ησλ επξχηεξσλ “φισλ” 
κέζα ζηα νπνία δεη. Έηζη, θάζε “φινλ”, θξνληίδνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ, 
πξέπεη επίζεο λα ζπλεξγάδεηαη κε ηα άιια “φια” γηα λα βνεζά ζηελ 
εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ επξχηεξσλ “φισλ”.  

Απηή, φπσο είπακε, είλαη ε θαξδηά ηεο νηθνινγηθήο εζηθήο, ην 
ζπκθέξνλ θάζε κεκνλσκέλνπ “φινπ” - είηε απηφ είλαη θχηηαξν, είηε 
ζψκα, θνηλσλία, είδνο, νηθνζχζηεκα, ή έλαο νιφθιεξνο δσληαλφο 
πιαλήηεο - εμηζνξξνπεκέλν ζηελ ακνηβαία ζπλεθηηθφηεηα ηνπ 
ζπλφινπ θαη φισλ ησλ κεξψλ ηνπ. Γηα καο, απηφ ζεκαίλεη λ’ 
αλαγλσξίζνπκε πφζν επεξεάδνπκε ην δσληαλφ πιαλήηε ηνπ 
νπνίνπ απνηεινχκε κέξνο θαη απφ ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε ζπλέρηζε 
ηεο χπαξμήο καο. Γηα λα θξνληίζνπκε ηα δηθά καο ζπκθέξνληα, 
απαηηείηαη λα γλσξίδνπκε ηα ζπκθέξνληα νιφθιεξνπ ηνπ 
πεξηβάιινληφο καο, δειαδή νιφθιεξνπ ηνπ δσληαλνχ πιαλήηε 
καο. Οη ειεχζεξεο επηινγέο καο, γηα λα εμππεξεηήζνπλ ηα 
καθξνπξφζεζκα ζπκθέξνληά καο, πξέπεη λα ππεξεηνχλ επίζεο ηα 
ζπκθέξνληα ησλ άιισλ εηδψλ, γηαηί ε θπζηθή εζηθή ζπκπεξηθνξά 
είλαη εθείλε πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πγεία νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 
ηεο Γαίαο."  

 
 

                                "ΓΑΗΑ" 
                                 ΔΛΗΑΒΔΣ ΑΥΣΟΤΡΖ  
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