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  Τι τρώµε; 

   Τι πίνουµε; 

    Τι αναπνέουµε; 
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Τι τρώµε; 

Τι πίνουµε; 

Τι αναπνέουµε; 
 
 

 

Το εξώφυλλο σχεδίασε η Ζαχαρούλα Ιωάννου  

 
 

 

 

 

 

 

Επιµέλεια έκδοσης: Γλάρου Κονδυλία 
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 

Στην  εποχή  µας  «βαλλόµαστε» από παντού. Όσο και να θέλουµε να 

προφυλαχτούµε και να προστατευτούµε υπάρχουν ένα σωρό παράγοντες που 

είναι πέρα από τις δυνατότητές µας να τους αντιµετωπίσουµε. Από τη µια οι 

τροφές µε τα συντηρητικά και τα φυτοφάρµακα, από την άλλη οι αέριοι ρύποι 

από τις βιοµηχανίες, τα αυτοκίνητα και τους καυστήρες, τα «άρρωστα σπίτια» 

λόγω των χηµικών ουσιών που χρησιµοποιούµε και τόσα άλλα µε τα οποία 

έχουµε συνδέσει την άνεσή µας κάνουν τη ζωή µας όλο και πιο εύθραυστη. 

Είτε εν γνώσει µας είτε εν αγνοία µας µε τη διατροφή και το σύγχρονο τρόπο 

ζωής γινόµαστε συνεργάτες στην επιβάρυνση της υγείας µας. Χρειαζόµαστε 

ευαισθητοποίηση, ενηµέρωση, συµµόρφωση και αλλαγή στάσης ζωής.  

Έτσι αναλαµβάνοντας για τέταρτη σχολική χρονιά την εκπόνηση 

Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποφασίσαµε να ασχοληθούµε 

µε ένα πολυδιάστατο θέµα που µας αφορά όλους. Για την επιλογή του θέµατος 

έπαιξε ρόλο η τρέχουσα επικαιρότητα στις αρχές της σχολικής χρονιάς.  

Το ξεκίνηµα της νέας χρονιάς µας βρήκε σε κατάσταση πανικού, εξ αιτίας της 

νόσου των πουλερικών. Για άλλη µια φορά αναρωτηθήκαµε «τι τρώµε;».  

Σε συνέντευξή του σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό ο Αντιπρόεδρος της 

ΔΕΥΑΤ δήλωσε ότι θα αντικατασταθούν όλες οι σωλήνες ύδρευσης, γιατί οι 

παλιές ήταν ακατάλληλες. Άραγε τόσο καιρό «τι πίνουµε;». 
Οι συχνοί νοτιάδες τον τελευταίο καιρό έφερναν το καυσαέριο από τις 

καµινάδες της ΔΕΗ πάνω από το Αλιβέρι. Αν προσθέσουµε και το έντονο και 

συνεχώς επιδεινούµενο κυκλοφοριακό πρόβληµα που αντιµετωπίζει η πόλη 

µας – θέµα µε το οποίο ασχοληθήκαµε πέρυσι - προκύπτει άλλο ένα ερώτηµα: 

«τι αναπνέουµε;».  
Οι δραστηριότητές µας κινήθηκαν γύρω από την έρευνα ανάµεσα στους 

µαθητές του σχολείου µας, τις συνεντεύξεις και τις εισηγήσεις από ειδικούς.   

Από την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων βγάλαµε τα συµπεράσµατά µας, 

προβληµατιστήκαµε και συζητήσαµε πώς θα βελτιώσουµε τη ζωή µας. 
 

Το πρόγραµµα επιδοτήθηκε από το Γ΄ Κ.Π.Σ. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, φορέας 

υλοποίησης του οποίου είναι το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.   

 

 

 

                                                                          Η συντονίστρια καθηγήτρια  

Γλάρου Κονδυλία – Θεολόγος 
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Στο Πρόγραµµα συµµετείχαν οι µαθητές: 
 

Τάξη Α΄ 

 

Αποστόλου Μαρία 

Δαρδούµα Ζωή 

Ζωντού Χριστίνα 

Ιωάννου Ζαχαρούλα 

Καρτσαµπάς Παναγιώτης 

Κυρήκου Σοφία 

Κοτρώνη Ελευθερία 

Κρόκος Ιωάννης 

Κωνσταντίνου Ανδρέας 

Λάµπρου Ελένη 

Λούκα Κυπαρισσία 

Μάρκου Αγγελική 

Μάρκου Βασιλική 

Μουρτίκα Ευαγγελία 

Μπίρη Ευαγγελία 

Νίκα Μαρία 

Νίκα Νίκη 

Νικολάου Ιωάννης 

Ορφανοπούλου Ειρήνη 

Πάλλη Βασιλική 

Παπαγεωργίου Αικατερίνη 

Παυλάκη Αικατερίνη-Φαίδρα 

Περιβολάρη Άννα 

Πιλάτης Νικόλαος 

Σαµαρά Ελένη 

Σπανού  Αγγελική 

Σπανού Μαρία 

Στουπή Ελένη 

Tσάλα Γεωργία 

Τσιώλης Γεώργιος 

Φροσύνης Γεώργιος 

Φρυγανιώτης Ιωάννης 

Χουχούµης Ευάγγελος 

Συντονίστρια: Γλάρου Κονδυλία - Θεολόγος 
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Τι τρώµε; 

Δραστηριότητες 

• Ερωτηµατολόγιο - Έρευνα για τη διατροφή στο σχολείο 

• Ερωτηµατολόγιο - Έρευνα για τη διατροφή στο σπίτι 

• Πείραµα µε γαριδάκια και κόκα κόλα (Υπεύθυνος: Τσιώλης Γεώργιος) 

• Πόστερ σχετικά µε το θέµα 

• Λιπάσµατα – Φυτοφάρµακα 

• Μεταλλαγµένα προϊόντα 

• Συνέντευξη από Γεωπόνο  

• Συνέντευξη από παραγωγό  
• Συνέντευξη από Γιατρό  

• Καταγραφή στο supermarket των βιολογικών προϊόντων 

 

 

 

 

Τι τρώµε; 

Ερωτηµατολόγια έρευνας 
 

Πίνακας µε τα Ε 
 

Αφίσες  

 
Πείραµα  

 

Πόστερ  
 

Συνεντεύξεις 

 
Φωτογραφίες  
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ΤΙ ΤΡΩΜΕ 

Διατροφή και υγεία 

 

Η διατροφή είναι ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την 

υγεία και τη φυσική κατάσταση των ανθρώπων. Πρωταρχικός 

στόχος, σε σχέση µε τη διαιτητική πρόσληψη, είναι η πρόσληψη 

όλων των θρεπτικών συστατικών που χρειάζεται ο οργανισµός για 

να συντηρηθεί και να αναπτυχθεί οµαλά. 

 

• Η διατροφή κατά την περίοδο της εφηβείας επηρεάζει την 

υγεία του ατόµου για όλη του τη ζωή. 

 

• Η έλλειψη απαραίτητων θρεπτικών συστατικών, αλλά και η 

έλλειψη ενέργειας έχουν σοβαρές συνέπειες στον οργανισµό. 

 

• Ενέργεια παρέχουν οι υδατάνθρακες, τα λίπη  και οι 

πρωτεΐνες. 

 

• Όσο περισσότερο ασκείται κανείς τόσο περισσότερη ενέργεια 

πρέπει να παίρνει από την τροφή 

 

• Από τη σύσταση των τροφίµων υπολογίζεται πόση ενέργεια 

δίνουν 
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ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ 

 

Βιταµίνη Α: τη βρίσκουµε σε ζωτικά τρόφιµα, φρούτα και λαχανικά 

  

Βιταµίνη D: τη βρίσκουµε σε ζωτικά τρόφιµα 

 

Βιταµίνη E: τη βρίσκουµε σε φυτικά λίπη 

 

Βιταµίνη K (αντιαιµορραγική): τη βρίσκουµε σε όλα τα φρούτα 

 

 

Το 60% - 65% του σωµατικού 

βάρους ενός εφήβου είναι 

νερό και αντιπροσωπεύει 

ποσότητα κατά µέσο όρο ίση 

µε 30 λίτρα. 

Ο υγιεινός τρόπος διαβίωσης βοηθά στην πρόληψη χρόνιων νοσηµάτων κατά 

την ενήλικη περίοδο και την τρίτη ηλικία. Οι καλές διατροφικές συνήθειες 

που αρχίζουν ουσιαστικά από την παιδική ηλικία, η αποφυγή του καπνίσµατος 

και η µέτρια πρόσληψη οινοπνευµατωδών ποτών, η φυσική δραστηριότητα και 

η µείωση του άγχους συνιστούν έναν υγιεινό τρόπο διαβίωσης. Επίσης, το 

βάρος του σώµατος πρέπει να παραµένει σταθερό και σε φυσιολογικά όρια.   
 

  

 

Εάν ο αριθµός που θα βρεθεί είναι µεταξύ 20 και 25, τότε το βάρος 

θεωρείται φυσιολογικό. Αν ο αριθµός είναι µεταξύ 25 και 30, ο άνθρωπος 

είναι υπέρβαρος και, αν είναι πάνω από 30, ο άνθρωπος είναι παχύσαρκος.

 
                          Κείµενο - Σχέδιο: Ζαχαρούλα Ιωάννου 

 

* Χρησιµοποιήθηκε υλικό από το βιβλίο µαθητή «Οικιακή Οικονοµία»,  

Β΄ Γυµνασίου, ΟΕΔΒ Έκδοση Ε’ 2005 

Δείκτης µάζας σώµατος (ΔΜΣ) = βάρος(kg)/ύψος2 (m2) 
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Διατροφή 
 

Σήµερα οι νέοι άνθρωποι έχουν αποµακρυνθεί από τον 

αρχαίο κώδικα διατροφής και τα αποτελέσµατα έρχονται µέσω 

µικροβιολόγου. 

Επί αιώνες ατέλειωτους οι πρόγονοί µας έτρωγαν όσπρια και 

άφθονα χόρτα. Που και που λίγο κρέας και πολλά φρούτα, τα 

οποία αποτελούσαν και την τελική φάση κάθε γεύµατος. Γλυκά 

έτρωγαν µόνο στις γιορτές. Επίσης έτρωγαν σύκα, πετιµέζι, 

σταφίδες, ξερά φρούτα και ζυµωτό ψωµί, γαλακτοκοµικά και 

χρησιµοποιούσαν πολλά βότανα είτε για να αρωµατίσουν τα φαγητά 

είτε ως αφεψήµατα.  

Ψάρια και θαλασσινά, που άλλοτε τα θεωρούσαν λαχταριστά, 

σήµερα τα τρώµε σπάνια.  

Είναι ενθαρρυντικό ότι αυτές τις γαστρονοµικές συνήθειες 

που κάποτε εξασφάλιζαν την υγεία τις αναζητάµε εκ νέου στη 

σηµερινή εποχή.   
Κείµενο: Ζαχαρούλα Ιωάννου 

 
 

 

 

 

 

 

Αφίσα: Νίκη Νίκα  
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Τα φυτοφάρµακα 

 

 
Τα φυτοφάρµακα είναι δηλητηριώδεις χηµικές ουσίες που 

σκοτώνουν τους ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς και 

καταστρέφουν τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Πολλά φυτοφάρµακα που είναι επικίνδυνα εισάγονται 

παράνοµα στις χώρες και ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσµου. 

Από την υπερβολική χρήση των φυτοφαρµάκων εξαφανίζονται οι 

ζωικοί και φυτικοί οργανισµοί και καταστρέφεται η χλωρίδα και η 

πανίδα της Γης, ρυπαίνεται η ατµόσφαιρα και η κατάσταση διαρκώς 

χειροτερεύει. 

Πρέπει να ληφθούν επειγόντως µέτρα για τον έλεγχο και τη 

µείωση της χρήσης των φυτοφαρµάκων. 

 

Κείµενο: Παναγιώτης Καρτσαµπάς  
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Οφέλη της Οικολογικής Γεωργίας 

� Τα προϊόντα είναι φυσικά, θρεπτικά και έχουν καλή γεύση 

και άρωµα 

� Χρησιµοποιεί ήπιες µορφές καλλιέργειας οι οποίες: 

o Συντηρούν και βελτιώνουν την τοπική βιοποικιλότητα 

o Εξοικονοµούν ενέργεια 

o Αντιµετωπίζουν τις ασθένειες των φυτών µε φυσικούς 

τρόπους και δε χρησιµοποιούν χηµικά λιπάσµατα, 

φυτοφάρµακα, ορµόνες ή αντιβιοτικά 

 

Βιολογικά προϊόντα 

Τι µπορούµε να κάνουµε; 

���� αναθεωρούµε τον τρόπο διατροφής 

���� τρώµε λιγότερο κρέας 

���� καλλιεργούµε τα δικά µας φρούτα και λαχανικά 

���� αγοράζουµε φρούτα και λαχανικά από τοπικές 

αγορές 
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Σύγκριση τιµών συµβατικών και βιολογικών προϊόντων 
 

 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ  

ΣΕ € 

ΤΙΜΗ 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ 

ΣΕ € 

 CORN FLAKES 1,75 2,10 

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ  ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ 

ΚΥΒΟΥΣ  

4,24  

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ ΖΑΧΑΡΗ 2,09 0,84 

ΑΛΑΤΙ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ  4,98 1,62 

ΓΑΛΑ ΣΟΓΙΑΣ  3,23  

ΓΛΥΚΑΝΤΙΚΟ ΣΚΟΝΗ  3,33 - 4,24  

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΜΕ 

ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ ΚΑΡΠΟΥΣ  

 

2,69 

 

2,94 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  5,16 5,96 

ΖΑΧΑΡΗ ΑΡΑΦΙΝΑΡΙΣΤΗ 

(ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗ) 

1,92  

ΖΑΧΑΡΗ ΧΡΥΣΗ  1,92  

ΗΛΙΟΣΠΟΡΟΣ ΨΙΧΑ  3,13  

ΚΙΜΑΣ  ΣΟΓΙΑΣ 1,49  

ΚΟΛΟΚΥΘΟΣΠΟΡΟΣ ΨΙΧΑ  1,97 - 3,13  

ΚΟΜΜΑΤΑΚΙΑ ΤΟΜΑΤΑΣ 1,15 - 1,16 0,51 

ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ  1,09 0,69 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 1,09 0,49 

ΚΡΙΘΑΡΑΚΙ 2,10 0,49 

ΛΕΥΚΗ ΖΑΧΑΡΗ ΣΕ ΚΥΒΟΥΣ  4,24 1,01 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ  1,09 0,36-0,65 

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΦΥΤΡΟ 

ΣΙΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΓΙΑ  

1,90  

ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 2,46 - 3,02 1,15 

ΜΕΛΙ 7,47 3,13 

ΜΗΛΟΞΥΔΟ    2,43 1,29 

ΜΟΥΣΛΙ  ΜΕ ΦΡΟΥΤΑ   4,84  

ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΜΕΛΙ  4,88 2,59 

ΜΟΥΣΛΙ ΜΕ ΜΠΑΝΑΝΑ ΚΑΙ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΚΑΙ ΞΗΡΟΥΣ 

ΚΑΡΠΟΥΣ  

 

4,84 

 

ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ  1,55  

ΝΙΦΑΔΕΣ ΒΡΩΜΗΣ  2,69 1,81-2,69 

ΝΤΙΕΤΟΡ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ  2,45  

ΞΥΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟ  2,21 1,50 

ΟΚΤΑΣΠΟΡΟ  ΨΩΜΙ  2,11  

ΠΙΤΟΥΡΟ ΒΡΩΜΗΣ  2,22  

ΠΛΙΓΟΥΡΙ  2,28  

ΡΕΒΙΘΙΑ  2,09 1,78 

ΡΟΦΗΜΑ ΣΟΓΙΑΣ  2,62  

ΡΥΖΑΚΙ 1,09 0,99 

ΡΥΖΙ  ΑΝΑΜΙΚΤΟ  4,39 1,61 

ΡΥΖΙ ΑΝΑΠΟΦΛΟΙΩΤΟ  2,37 - 2,67  

ΡΥΖΙ ΜΑΚΡΥ  1,69 1,66 

ΡΥΖΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ  1,69  

ΡΥΖΟΓΚΟΦΡΕΤΑ  ΧΩΡΙΣ ΑΛΑΤΙ 1,55 - 1,60  

ΡΥΖΟΓΚΟΦΡΕΤΑ ΜΕ ΣΟΥΣΑΜΙ  1,48  
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ΣΑΛΤΣΑ ΜΕ ΒΑΣΙΛΙΚΟ  2,31 - 2,71 0,79 

ΣΟΓΙΑ ΚΕΜΠΑΜΠ  1,50  

ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΓΑΛΑΚΤΟΣ, 

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ) 

2,20 0,91 

ΣΠΑΓΓΕΤΙ  1,49 0,66 

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΤΡΙΚΟΛΟΡΕ  1,61 1,50 

ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΚΡΕΜΑ (ΓΙΑ ΚΑΦΕ) 5,10  

ΤΡΑΧΑΝΑΣ (ΓΛΥΚΟΣ, ΞΙΝΟΣ) 1,68 2,64 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΖΑΧΑΡΗΣ  2,57  

ΦΑΚΕΣ ΨΙΛΕΣ  1,92 0,65-1,26 

ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ  3,20  

ΦΡΟΥΚΤΟΖΗ Ο,84 - 2,67 1,48 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ ΣΙΚΑΛΕΩΣ  1,27 0,95-1,17 

ΦΥΣΙΚΗ ΤΡΟΦΗ 2,62  

ΧΥΜΟΣ ΤΟΜΑΤΑΣ  1,92 0,54 

ΨΩΜΙ ΣΙΚΑΛΕΩΣ 2,11  

 

 

Καταγράψαµε τα βιολογικά προϊόντα που βρήκαµε σε 

σουπερµάρκετ του Αλιβερίου και συγκρίναµε τις τιµές µε τα 

συµβατικά προϊόντα. Παρατηρήσαµε ότι τα περισσότερα βιολογικά 

προϊόντα είναι ακριβότερα και οι καταναλωτές, αν και γνωρίζουν 

ότι είναι υγιεινά, διστάζουν λόγω της τιµής να τα αγοράσουν.  
 

Έρευνα: Ειρήνη Ορφανοπούλου – Ελένη Σαµαρά 
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Εισήγηση κ. Νικόλαου Στουπή, Γεωπόνου 

 

Συµβατική Γεωργία: Αλόγιστη ανάπτυξη και επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την υγεία 

 
Το δόγµα της γεωργίας κατά τα προηγούµενα χρόνια, µετά τον 2ο 

παγκόσµιο πόλεµο και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Ελλάδα 

αλλά και όλον τον κόσµο, στηριζόταν στην αρχή: «πιο πολλά θέλω να 
παράγω, πιο πολλά πρέπει να ρίχνω στο χωράφι».  

Έκφραση αυτού του δόγµατος αποτελούσε η ενθάρρυνση της χρήσης 

βελτιωµένων ποικιλιών, λιπασµάτων, άρδευσης και φυτοφαρµάκων, µε στόχο 

όχι τόσο να καλύψει τις βασικές διατροφικές ανάγκες του Τρίτου Κόσµου 

(όπως ακόµα λέγεται), όσο να καλύψει τις διογκούµενες απαιτήσεις των όλο 

και πιο απαιτητικών – καταναλωτικών κατοίκων των αναπτυγµένων και 

αναπτυσσόµενων κρατών, αλλά και κυρίως να ικανοποιήσει τα οικονοµικά 

συµφέροντα  των εταιρειών που ήλεγχαν τις εισροές  αυτές . 

Οι επιπτώσεις όµως της ανεξέλεγκτης κατάχρησης των φυσικών πόρων 

και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, εκ των πραγµάτων οδήγησαν σε 

επαναθεώρηση αυτού καθεαυτού του δόγµατος από τους ίδιους που το 

συνέλαβαν και το υλοποιούσαν, αφού  το σύστηµα παραγωγής εµφάνισε 

τριγµούς και άρχισε να καταρρέει, ενώ ξεκίνησε να υποθηκεύεται και να 

αµφισβητείται η ίδια η δυνατότητα της µελλοντικής γεωργικής παραγωγής.  
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Ποιες ήταν όµως αυτές οι επιπτώσεις; 
 

Νερό: εξάντληση και καταστροφή των υδάτινων πόρων 
Οι κυριότερες τάσεις που συνηγορούν στη µείωση των αρδευόµενων 

εκτάσεων είναι η εξάντληση των υδροφόρων οριζόντων και η διοχέτευση 

µέρους του αρδευτικού νερού στις πόλεις. Η στάθµη του υδροφόρου ορίζοντα 

µειώνεται στις κυριότερες ζώνες παραγωγής ειδών διατροφής. Το φαινόµενο 

γίνεται δραµατικό στις περιοχές όπου χρησιµοποιούνται υπόγεια νερά. 

Στην Ελλάδα το 80-90% του διαθέσιµου νερού καταναλώνεται από τη 

γεωργία, συχνά µε µη βιώσιµες πρακτικές (κατάκλιση, υπεραντλήσεις) που 

εξαντλούν τα αποθέµατα και επιδρούν και στα εδάφη. Εξάλλου, µε τις 

συνηθισµένες γεωργικές πρακτικές τα νερά ρυπαίνονται, είτε από τα 

λιπάσµατα είτε από τα φυτοφάρµακα. Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι 300.000 

τόνοι λιπασµάτων καταλήγουν κάθε χρόνο στα ποτάµια και τη θάλασσα. 

Στη θάλασσα τα λιπάσµατα προκαλούν τα γνωστά προβλήµατα ευτροφισµού 

µε σηµαντικές περιβαλλοντικές αλλά και οικονοµικές (επί της αλιείας και του 

τουρισµού) επιπτώσεις. 

Αλλά και η αλόγιστη χρήση φυτοφαρµάκων καταλήγει στην τροφοδοσία µε 

αυτά των υδάτινων πόρων, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται.  
 

Ατµοσφαιρική ρύπανση 
Παρότι δεν είναι ευρύτερα γνωστό, η γεωργία που ασκούµε ρυπαίνει και 

την ατµόσφαιρα, βοηθώντας στην υποθήκευση του µέλλοντος του πλανήτη. Το 

πιο γνωστό παράδειγµα είναι η χρήση του βρωµιούχου µεθυλίου, που είναι 

πάνω από 30 φορές πιο καταστροφικό για το όζον από τους 

χλωροφθοράνθρακες και έχει συµβάλλει κατά 10% στη µείωση του όζοντος. 

Δεν είναι µόνο αυτό όµως. Το 45% της παγκόσµιας παραγωγής µεθανίου 

προέρχεται από τη γεωργία (το 15% από τα µηρυκαστικά) συµβάλλοντας στο 

φαινόµενο του Θερµοκηπίου. 

Ένα ποσοστό της τάξης του 75 µε 90% της συνολικής ποσότητας πολλών 

από τα χρησιµοποιούµενα φυτοφάρµακα εξατµίζεται από τα χωράφια κατά τη 

διάρκεια του ψεκασµού ή µετά από αυτόν. 
 

Κατανάλωση ενέργειας 
Η ενεργειακή κατανάλωση αποτελεί κοµβικό σηµείο για την αξιολόγηση και 

τη σύγκριση της αποδοτικότητας των γεωργικών µεθόδων. Η µεγαλύτερη 

κατανάλωση προκύπτει από την παραγωγή των συνθετικών λιπασµάτων, των 

ζωοτροφών και των φυτοφαρµάκων. 
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Διάβρωση του εδάφους 
Ο παράγοντας έδαφος είναι ίσως ο βασικότερος στη γεωργία. Κι όµως 

κάθε χρόνο «χάνονται» µεγάλες εκτάσεις λόγω της διάβρωσης που 

προκύπτει από τη χρησιµοποίηση οριακών εδαφών µε µη βιώσιµες πρακτικές 

(όπως η κακή κατεργασία, η έλλειψη φυτοκάλυψης τις βροχερές περιόδους 

και η έλλειψη οργανικής ουσίας.  

Στην Ελλάδα το ΥΠΕΧΩΔΕ εκτιµά ότι από τη διάβρωση χάνονται 30 

εκατοµµύρια κυβικά µέτρα παραγωγικού εδάφους ετησίως. 

 

Απώλεια βιοποικιλότητας 
Σήµερα τα µισά από το σύνολο των ζωικών και φυτικών ειδών στην 

Ευρώπη τελούν υπό εξαφάνιση ή είναι απειλούµενα.  

Μία από τις βασικότερες αιτίες είναι η εντατική γεωργία, η οποία 

καταστρέφει τα φυσικά ενδιαιτήµατα, αφήνοντας ελάχιστες νησίδες φυσικής 

ζωής. Και σε αυτές τις ζώνες όµως η πίεση από τη χρήση των φυτοφαρµάκων 

και των λιπασµάτων στις παρακείµενες καλλιέργειες είναι ασφυκτική 

Η χρήση «βελτιωµένων» ποικιλιών, και  η αντίληψη περί «φιλικών» και 

«εχθρικών» προς την παραγωγικότητα οργανισµών, γύρω από την οποία 

στήνονται ολόκληρες χηµικές πολεµικές επιχειρήσεις καταστολής και 

ελέγχου των «ανεπιθύµητων», αποτελούν άλλους  λόγους απώλειας της 

βιοποικιλότητας 

    Η διαδικασία αυτή αυξάνει τον κίνδυνο ειδικών ασθενειών που θα 

µπορούσαν να πάρουν επιδηµικές διαστάσεις, ενώ αυξάνει και τις 

προαναφερόµενες επιπτώσεις στο περιβάλλον δεδοµένου ότι οι βελτιωµένες 

ποικιλίες συνήθως απαιτούν αυξηµένες ποσότητες νερού, λιπασµάτων και 

φυτοφαρµάκων. 

 

Γενετικά τροποποιηµένα: η διάχυτη γενετική ρύπανση 
Η γενετική µηχανική προβάλει από τους υποστηρικτές της (τις ίδιες 

εταιρείες που παράγουν τα φυτοφάρµακα και τους βελτιωµένους σπόρους) ως 

µία νέα τεχνολογική λύση για τη γεωργία, µία υποτιθέµενη νέα Πράσινη 

επανάσταση. Και φαίνεται ότι σκοπεύει να δηµιουργήσει περισσότερα από τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που εκείνη δηµιούργησε. Παρά τους ισχυρισµούς 

ότι η ανάπτυξη ανθεκτικών σε παράσιτα φυτών θα έχει ως αποτέλεσµα τη 

µείωση της χρήσης χηµικών, η µέχρι τώρα εµπειρία δείχνει ακριβώς το 

αντίθετο. 

Ο σηµαντικότερος κίνδυνος όµως µάλλον είναι η απειλή µίας άγνωστης έως 

τώρα «διάχυτης γενετικής ρύπανσης» µε την οποία για παράδειγµα γονίδια 

ανθεκτικά σε ζιζανιοκτόνα ενδέχεται να µεταβιβασθούν από τα 

καλλιεργούµενα σε άγρια φυτά, δηµιουργώντας υπερζιζάνια (και αυξάνοντας 

τις καταναλώσεις των ζιζανιοκτόνων). Οι επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, 
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την υγεία, το περιβάλλον είναι άγνωστες αφού δεν υπάρχει το νοµοθετικό 

πλαίσιο που να απαιτεί σχετικές ενδελεχείς µελέτες. 

 

Υγεία 
Η επιπτώσεις στην υγεία από την αλόγιστη ανάπτυξη και εντατικοποίηση 

της γεωργίας προέρχονται από διάφορες πλευρές. Μεγαλύτερος είναι ο 

κίνδυνος για τους παραγωγούς και τους εργαζόµενους σε βιοµηχανίες 

παραγωγής φυτοφαρµάκων, χωρίς όµως να ξεχνάµε και την επίπτωση των 

φυτοφαρµάκων και των λιπασµάτων στη διατροφή των καταναλωτών. Τα 

πρόσφατα διατροφικά σκάνδαλα είναι χαρακτηριστικά της ασυδοσίας της 

εντατικής, αλόγιστης γεωργίας και κτηνοτροφίας: 

* Χρήση σωµατοτροπίνης (BST) στις αγελάδες για την αύξηση της 

παραγωγής τους σε γάλα. Παρά τη διαπίστωση των επιπτώσεών της 

στην υγεία των αγελάδων και των βρεφών και την έλλειψη 

τεκµηριωµένων στα περισσότερα ερωτήµατα τέτοιας φύσεως, η χρήση 

της είναι διαδεδοµένη στις ΗΠΑ. 

* Προκειµένου να αυξηθεί η παραγωγή µε µείωση του κόστους, οι 

εντατικοί κτηνοτρόφοι (ειδικά της Βρετανίας) αποπειράθηκαν να 

µετατρέψουν τα µηρυκαστικά σε σαρκοφάγα µε αποτέλεσµα την 

εξάπλωση της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας (η ασθένεια των τρελών 

αγελάδων). 

* Η χρήση ορυκτελαίων στη διατροφή των ζώων, άλλη µία απόπειρα 

µείωσης του κόστους και αύξησης της παραγωγής, άνοιξε τα µάτια των 

καταναλωτών στους κινδύνους των πιο τοξικών ενώσεων από όλες: των 

διοξινών. 

* Η ανίχνευση βιοσυσσωρευόµενων φυτοφαρµάκων όπως το DDT σε 

λιπώδεις ιστούς µέχρι και την ανταρκτική αποτελεί ένα διατροφικό 

σκάνδαλο διαρκείας που διατηρεί τους καταναλωτές ακόµα σε εγρήγορση 

σε σχέση µε τα φυτοφάρµακα. 

 

Κοινωνικό κόστος & Κόστος απορρύπανσης 
Αυτοί είναι άλλοι δύο παράγοντες που δεν υπολογίζονται συνήθως και 

κλείνουν τον κύκλο της άσκοπης κατανάλωσης πόρων προκειµένου να 

απαλειφθούν συµπτώµατα που θα µπορούσαν να µην έχουν παρουσιαστεί καν, 

αν από την αρχή είχε γίνει κάποια πρόγνωση ή είχε χρησιµοποιηθεί η αρχή 

της πρόληψης. 

Το τρέχον παράδειγµα του προγράµµατος απονιτροποίησης του 

Θεσσαλικού κάµπου είναι χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα. 
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Εναλλακτική λύση: Βιολογική Γεωργία και αειφόρος 
ανάπτυξη 
 
     Οι έννοιες «Βιολογική γεωργία» και «αειφόρος ανάπτυξη» είναι δυο 

έννοιες καινούργιες, άγνωστες στους περισσότερους από εµάς. που 

ακούγονται, συζητιούνται, εφαρµόζονται και αποτελούν, όµως, έναν από τους 

βασικούς άξονες στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πάνω από µία 

δεκαετία.  

Στην Ελλάδα οι έννοιες αυτές άρχισαν να ακούγονται στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980, για να αποκτήσουν κάποια συγκατάβαση από τα µέσα και 

τους φορείς εξουσίας από το 1989 και µετά, λίγο πριν τη µετατροπή της ΕΟΚ 

σε ΕΚ (σήµερα ΕΕ). Συγκατάβαση που ακόµα δεν έχει µετατραπεί σε 

κατανόηση, γνώση και εφαρµογή, ώστε να χρησιµοποιήσει η Ελλάδα τις 

δυνατότητες που δίνουν οι στρατηγικές της ΕΕ προς το µακροπρόθεσµο 

όφελός της. 

 
Βιολογική Γεωργία, Αειφόρος ανάπτυξη: η λύση για το αύριο, 
ΤΩΡΑ 
 

Η εναλλακτική λύση είναι µία µορφή γεωργίας πιο ήπια, που σέβεται το 

περιβάλλον, τον παραγωγό και τον καταναλωτή, χωρίς να θυσιάζει τη 

διατροφική επάρκεια. Μία γεωργία που χρησιµοποιεί ήπια µέσα 

φυτοπροστασίας και λίπανσης, που στηρίζεται πιο πολύ στην εργασία και την 

πληροφόρηση. Μία γεωργία που σέβεται τους φυσικούς πόρους, που 

συµβάλλει στον περιορισµό της διάβρωσης αφού θρέφει τα εδάφη, που 

περιορίζει την κατανάλωση και τη ρύπανση των υδάτινων πόρων αφού τείνει 

να χρησιµοποιεί προσαρµοσµένες στα εκάστοτε περιβάλλοντα ποικιλίες, που 

προσπαθεί να εξάγει περισσότερη ενέργεια από όση καταναλώνει 

αξιοποιώντας στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια, που προστατεύει τη 

βιοποικιλότητα και δεν χρησιµοποιεί Γενετικά Τροποποιηµένους  

Οργανισµούς. Μια γεωργία που παράγει προϊόντα κατά τεκµήριο πιο πλούσια 

σε θρεπτικά στοιχεία, µε αυστηρές προδιαγραφές και υπό τακτικό και διαρκή 

έλεγχο από ανεξάρτητους φορείς για την ασφαλή κατανάλωσή τους.   

Δεσπόζουσα, και ανερχόµενη από άποψη αξιολόγησης θέση σε αυτά τα 

«νέα», «εναλλακτικά» συστήµατα γεωργικής παραγωγής, κρατά το σύστηµα 

της Βιολογικής Γεωργίας. 
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Βιολογική Γεωργία 

Η βιολογική γεωργία ορίζεται ως ένα σύστηµα διαχείρισης αγροτικών 

εκµεταλλεύσεων, που εφαρµόζει σηµαντικούς περιορισµούς στη χρήση 

συνθετικών λιπασµάτων και βιοκτόνων. 

Η βιολογική γεωργία προωθεί σκοπούς όπως: 

- η παραγωγή ποιοτικών προϊόντων που δεν περιέχουν υπολείµµατα 

αγροχηµικών, 

- η ανάπτυξη µεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον που αποφεύγουν τη 

χρήση συνθετικών λιπασµάτων και εντοµοκτόνων και 

- η εφαρµογή καλλιεργητικών εργασιών που επαναφέρουν την εδαφική 

γονιµότητα» 

 

Οι στόχοι της βιολογικής γεωργίας 

Η φιλοσοφία της βιολογικής γεωργίας αποκρυσταλλώνεται στους βασικούς 

της στόχους, όπως διατυπώθηκαν από τη Γενική Συνέλευση της IFOAM  
(Διεθνής Οµοσπονδία Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας) το 1994: 

* Να παράγει τροφή υψηλής θρεπτικής αξίας σε επαρκή ποσότητα. 

* Να αλληλεπιδράσει µε εποικοδοµητικό και ζωτικό τρόπο µε όλα τα φυσικά 

συστήµατα και κύκλους. 

* Να ενθαρρύνει και να αυξήσει τους βιολογικούς κύκλους στα γεωργικά 

συστήµατα, συµπεριλαµβανόµενων των µικροοργανισµών, της εδαφικής 

χλωρίδας και της πανίδας, των φυτών και των ζώων. 

* Να διατηρήσει και να αυξήσει µακροπρόθεσµα τη γονιµότητα του εδάφους. 

* Να χρησιµοποιήσει, όσο δυνατόν, ανανεώσιµες πηγές σε γεωργικά 

συστήµατα οργανωµένα σε τοπικό επίπεδο. 

* Να εργαστεί, όσο είναι δυνατόν, µέσα σε κλειστά συστήµατα σε σχέση µε 

την οργανική ουσία και τα θρεπτικά στοιχεία. 

* Να εργαστεί, όσο είναι δυνατόν, µε υλικά και ουσίες που µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν σε ένα αγρόκτηµα ή 

οπουδήποτε αλλού. 

* Να προσφέρει στα εκτρεφόµενα ζώα συνθήκες ζωής τέτοιες που θα 

επιτρέψουν την ανάπτυξη των βασικών πλευρών της έµφυτης 

συµπεριφοράς τους. 

* Να περιορίσει όλες τις µορφές ρύπανσης που προέρχονται από τη 

γεωργική πρακτική. 

* Να διατηρήσει τη γενετική ποικιλοµορφία των γεωργικών 

οικοσυστηµάτων, συµπεριλαµβανόµενης της προστασίας των φυτών και 

των άγριων ζώων. 

* Να προσφέρει στους παραγωγούς διαβίωση σύµφωνη µε τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα των Ηνωµένων Εθνών, να καλύψει τις βασικές ανάγκες τους 
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και να τους παρέχει επαρκές εισόδηµα και ικανοποίηση από την εργασία 

τους σε ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. 

* Να εξετάσει τον ευρύτερο κοινωνικό και οικολογικό αντίκτυπο των 

αγροοικοσυστηµάτων. 

 

Μέσα και τεχνικές της βιολογικής γεωργίας  

Για να εξασφαλίσει αυτούς τους αντικειµενικούς στόχους το κίνηµα της 

βιολογικής γεωργίας έχει υιοθετήσει ορισµένες τεχνικές που σέβονται τις 

φυσικές οικολογικές ισορροπίες και αποφεύγουν τη χρήση προϊόντων 

(συνθετικά λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, κλπ) και µεθόδων (εντατικοποίηση της 

φυτικής και ζωικής ανάπτυξης, βιοµηχανικές µέθοδοι κτηνοτροφίας κλπ) που 

αντιβαίνουν τους βασικούς της στόχους. 

Χρησιµοποιούνται πρακτικές όπως αµειψισπορά, χλωρή λίπανση, 

συγκαλλιέργεια, ενσωµάτωση ζωικών και φυτικών υπολειµµάτων, 

αποκατάσταση και ενδυνάµωση των αυτορυθµιστικών µηχανισµών κλπ. 

Δίνεται έµφαση στην αύξηση της περιεκτικότητας του εδάφους σε χούµο, την 

προστασία και ενθάρρυνση των φυσικών εχθρών και ασθενειών, την επιλογή 

καλλιεργούµενων ειδών και ποικιλιών που να προσαρµόζονται όσο το δυνατόν 

στο έδαφος και τις κλιµατικές συνθήκες, κ.α. 

Επιδίωξη είναι µία γεωργία που προσπαθεί να δηµιουργήσει κλειστά 

αγροοικοσυστήµατα µε τις όσο το δυνατόν λιγότερες εισροές. 

Από πολλές δεκαετίες πριν είχε γίνει κατανοητή, στους βιοκαλλιεργητές 

και τις οργανώσεις τους, η ανάγκη σαφών κανόνων και προδιαγραφών για την 

βιολογική γεωργία. 

 Η IFOAM, άρχισε πριν από 30 περίπου χρόνια να δηµιουργεί τις 

κατευθυντήριες γραµµές των προδιαγραφών της, σε παγκόσµιο επίπεδο, που 

αποτελούν και την βάση των προδιαγραφών σε εθνικό η περιφερειακό 

επίπεδο. Έτσι σταδιακά δηµιουργήθηκε το Σύστηµα Ελέγχου & 
Πιστοποίησης και αυτή την στιγµή, ασχολούνται εκατοντάδες Οργανισµοί. 

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι δεν υπάρχει καµία άλλη µέθοδος γεωργικής 

παραγωγής µε τόσο σαφείς προδιαγραφές και τόσο αυστηρό και 

ολοκληρωµένο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης. 

Οι βασικές αρχές της IFOAM έχουν µεταφραστεί ήδη σε 25 γλώσσες και 

το σηµαντικότερο απετέλεσαν την βάση για κυβερνητικές ρυθµίσεις σε πολλές 

χώρες. 

Η ανάγκη αυτή για κυβερνητικές ρυθµίσεις, έγινε πολύ πιο έντονη στα τέλη 

της περασµένης δεκαετίας, καθώς λόγω της αυξηµένης ζήτησης βιολογικών 

προϊόντων, είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν στην αγορά ψευτοβιολογικά 
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προϊόντα, ενώ οι προδιαγραφές της IFOAM ήταν προαιρετικές και δεν είχαν 

νοµική ισχύ. 

 

Δυσκολίες της βιολογικής καλλιέργειας σε σχέση µε τη 
συµβατική παραγωγή 
H Βιολογική Γεωργία 

- αποτελεί ένα «νέο» µοντέλο που αποτελεί καινοτοµία για την εποχή µας, 

έχει ανάγκη να στηριχθεί περαιτέρω από την επιστηµονική γνώση και έρευνα, 

ξεφεύγει από τα εύκολα και τα συνηθισµένα, απαιτεί µια άλλου τύπου 

κουλτούρα αλλά και αντίληψη για την ζωή από τους ίδιους τους 

βιοκαλλιεργητές  

-αποτελεί ένα αυστηρό σύστηµα παραγωγής που απαιτεί αυστηρό έλεγχο, και 

πιστοποίηση, τόσο στις διαδικασίες παραγωγής, όσο και επί του τελικού 

παραγόµενου προϊόντος 

-απαιτεί σχεδόν µηδενισµό των εισροών, άρα έχει σαν αποτέλεσµα  την 

αναµενόµενη σχετική µείωση των αποδόσεων 

-απαιτεί αυξηµένα εργατικά χέρια, επιβαρύνοντας το κόστος παραγωγής 

-δεν έχει βρει ακόµα την αρµόζουσα θέση στην «αγορά» µε αποτέλεσµα να 

δυσκολεύεται  να κυριαρχήσει στις συνθήκες ανταγωνισµού που τεχνητά 

δηµιουργούνται 

-η διαµόρφωση των  τιµών βρίσκεται σε χαµηλότερα αναλογικά επίπεδα 

µειώνοντας τις  προσδοκίες και µερικές φορές αποθαρρύνοντας τους  

βιοκαλλιεργητές. 

 

Πλεονεκτήµατα και οφέλη της βιολογικής καλλιέργειας 

Μέσω της Βιολογικής Γεωργίας 

-παράγεται επώνυµο, προσωποποιηµένο, µε ταυτότητα και σταθερές αξίες 

ποιότητας  προϊόν 

-είναι διακριτά τα Περιβαλλοντικά οφέλη από την εφαρµογή του 

συγκεκριµένου συστήµατος 

-εξασφαλίζουν την ένταξή τους στο καθεστώς επιδοτήσεων και ενισχύσεων 

στις συνθήκες της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ)  

-απολαµβάνουν καλύτερη τιµή του προϊόντος. 

-κατοχυρώνουν µεγαλύτερη εξασφάλιση στην αγορά, διαθέτοντας 

σταθερότερο αγοραστικό κοινό  που λόγω και καλύτερης οικονοµικής 

δυνατότητας των καταναλωτών µειώνουν το επιχειρηµατικό ρίσκο των 

παραγωγών. 

Νίκος Στουπής, Γεωπόνος 
Διευθυντής Πιστοποίησης της Q-WAYS, Διαδροµές Ποιότητας 

Ειδικευµένος σε ζητήµατα Αγροτικής Ανάπτυξης   
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Συνέντευξη από την παραγωγό κα. Λέγου Φωτεινή 
15-05-2006 

 

Γιάννης Νικολάου-Άννα Περιβολάρη-Ελένη Στουπή  
Γεωργία Τσάλα-Ευάγγελος Χουχούµης  

 

Όλα τα προϊόντα που πουλάτε τα παράγετε εσείς ή τα προµηθεύεστε 
από άλλους παραγωγούς;  

Παράγουµε και δικά µας, προµηθευόµαστε και από άλλους. 

Έχετε θερµοκήπιο για την παραγωγή προϊόντων εκτός εποχής;  
Όχι, δεν έχουµε.  

 Κάνετε καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων; 
Όχι.  

Σας ζητούν οι καταναλωτές βιολογικά προϊόντα; 
Τα ζητούν οι καταναλωτές αλλά εδώ στην περιοχή µας αυτοί είναι λίγοι.  

Έχετε µεταλλαγµένα προϊόντα; 
Όχι.  

Τα λιπάσµατα αυξάνουν παραγωγή; 
Βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής. 

Βελτιώνουν την παραγωγή;  
Ναι, πρέπει, όµως, να ακολουθείς τις οδηγίες του Γεωπόνου.  

 Πώς διατηρείτε φρέσκα τα προϊόντα;  
Με το air condition διατηρούµε δροσερή την ατµόσφαιρα. Επίσης τα 

διατηρούµε σε ψυγείο ενώ τα φυτά που έχουν ρίζα τα τοποθετούµε µέσα σε 

νερό.  

 Τα προϊόντα που δεν πωλούνται τι τα κάνετε; 
Δυστυχώς τα πετάµε. 

 Πουλάτε φρούτα εκτός εποχής; 

Ναι.  
 Από πού τα προµηθεύεστε; 
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Από τη λαχαναγορά που διαθέτει τα πάντα. Μπορείς να βρεις οτιδήποτε 

θέλεις σε κάθε εποχή. 

 Από ποιες χώρες εισάγετε προϊόντα και ποια είναι αυτά; 
Από διάφορες χώρες και εισάγουµε µπανάνες, ανανάδες όλα τα εξωτικά 

φρούτα κ.ά. Συγκεκριµένα η Ελλάδα εισάγει από: 
                    Εκουαδόρ: µπανάνες 

Ισραήλ: γκρέιπφρουτ 

              Ιταλία: αχλάδια 

           Κίνα: σκόρδα 

Κύπρο: πατάτες          

Τουρκία: κρεµµύδια 

Χιλή: µήλα 

 

Η διαφορά µε τα δικά µας προϊόντα είναι ότι εισάγονται σε τέλεια συσκευασία 

και µόνωση για να διατηρείται σταθερή η θερµοκρασία και µε πιστοποίηση 

ISO. 

Είναι απαραίτητες οι εισαγωγές; Δε µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες 
από την εγχώρια αγορά; 

Ναι γιατί δε µπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες από την εγχώρια αγορά σε 

όλα τα προϊόντα. 

 Πώς ελέγχεται την ποιότητα των εισαγόµενων προϊόντων; 
Γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι από τους εισαγωγείς. 

 Ποια προϊόντα έχουν την µεγαλύτερη κατανάλωση; 
Φρούτα (µήλα, πορτοκάλια), ντοµάτες, πατάτες.  

 Γίνονται συχνά αγορανοµικοί έλεγχοι; 
Σπάνια. 

 Υπάρχει ανταγωνισµός στο επάγγελµά σας; 
Ναι υπάρχει.  

 Με ποιους τρόπους γίνεστε ανταγωνιστικοί στην αγορά; 
Προσέχοντας τις τιµές και την ποιότητα των προϊόντων. 

 

Συνέντευξη από την κα. Λέγου 
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Συνέντευξη από το Γεωπόνο κ. Νικόλαο Στουπή  

 

Πόσο διαδεδοµένη είναι η παραγωγή και η πώληση βιολογικών 
προϊόντων στην εγχώρια και πιο συγκεκριµένα στην τοπική αγορά; 

Όσο αφορά την παραγωγή µπορούµε να πούµε ότι σε τοπικό επίπεδο έχουµε 

ελάχιστα προϊόντα που παράγονται κατά πιστοποιηµένο βιολογικό τρόπο. 

Ιδίως µπορούµε να µιλήσουµε για µερικές εκτάσεις ελαιόδεντρων.  

Όσο αφορά την πώληση στην τοπική αγορά, κυρίως θα τα βρούµε σε 

εξειδικευµένα καταστήµατα, σε κάποια σουπερµάρκετ, σε ορισµένα 

τυποποιηµένα είδη που φέρνουν βέβαια τη σήµανση ότι είναι βιολογικά 

προϊόντα. Αυτά όσο αφορά την οργανωµένη διακίνηση. Γιατί, βέβαια, αρκετός 

κόσµος που απασχολείται ερασιτεχνικά µε τη γεωργία στον κήπο του ή στο 

χωράφι του χρησιµοποιεί µεθόδους βιολογικής γεωργίας και τα προϊόντα του 

θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, βιολογικά 

χωρίς όµως να φέρουν την ανάλογη σήµανση. Άρα µπορεί να είναι 

ερασιτεχνικά καλλιεργούµενα βιολογικά, αλλά δε µπορούν να χαρακτηριστούν 

βιολογικά. 

 

Ποιες είναι οι προδιαγραφές για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν 
«βιολογικό»; 

Οι προδιαγραφές είναι δυο: 

1. Να έχει παραχθεί κατά συγκεκριµένα πρότυπα. Να έχουν τηρηθεί, 

δηλαδή, στη διαδικασία της παραγωγής του ορισµένοι κανόνες και 

2. Να έχει σήµα. Να υπάρχει κάποια ανεξάρτητη αρχή που θα 

επιβεβαιώνει ότι όντως το προϊόν αυτό έχει παραχθεί κατά βιολογικό 

τρόπο.  

Μ΄ αυτό που σας αναφέρω εννοώ δυο πράγµατα: το τι είναι βιολογικό ή τι όχι 

είναι ένα θέµα θεωρητικό ωστόσο από το 1992 σε επίπεδο Ε.Ε. έχει 

ενοποιηθεί η νοµοθεσία και έχουµε πια συγκεκριµένους κανόνες για το πότε 
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κάποιος µπορεί να χαρακτηρίσει  ένα προϊόν βιολογικό. Η χώρα έχει 

ασπαστεί αυτή τη νοµοθεσία και πλέον έχουµε πρότυπα και προδιαγραφές µε 

βάση την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που έχει ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο που 

µας λέει τα πρέπει, τα απαγορεύεται και το τι πρέπει να αποφεύγουµε στη 

βιολογική γεωργία. Αυτά, όσο αφορά την παραγωγή. Το κύριο χαρακτηριστικό 

είναι ότι απαγορεύεται η οποιασδήποτε µορφής εισροή στην παραγωγή των 

γεωργικών προϊόντων. Δε µπορούµε, δηλαδή, να χρησιµοποιούµε 

φυτοφάρµακα, δε µπορούµε να χρησιµοποιούµε λιπάσµατα, δε µπορούµε να 

χρησιµοποιούµε ουσίες έξω από οικοσύστηµα που γίνεται η παραγωγική 

διαδικασία. Για ορισµένες περιπτώσεις µπορεί να γίνουν εξαιρέσεις. Οι 

εξαιρέσεις αυτές θα πρέπει να έχουν έγκριση για να γίνουν και στις 

περιπτώσεις αυτές χρησιµοποιούµε πάλι προϊόντα που είναι από εγκεκριµένο 

κατάλογο σύµφωνα µε τη νοµοθεσία. Σε ότι αφορά τις προδιαγραφές για να 

πάρει ταυτότητα ένα προϊόν ως βιολογικό σηµαίνει ότι θα πρέπει να µπει σε 

µια διαδικασία πιστοποίησης του προϊόντος. Στη χώρα µας υπάρχουν αυτή τη 

στιγµή πέντε πιστοποιητικοί οργανισµοί βιολογικών προϊόντων. Αυτοί 

εποπτεύονται από την ανεξάρτητη αρχή, τον ΟΠΕΓΕΠ, που είναι νοµικό 

πρόσωπο δηµοσίου δικαίου του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο έχει χαράξει 

τους κανόνες και τη νοµοθεσία που λειτουργούν αυτοί οι ιδιωτικοί οργανισµοί 

πιστοποίησης. Έτσι καθένας που θέλει να πάρει σήµα για το προϊόν του θα 

κάνει µια σύµβαση µ΄ αυτόν τον πιστοποιητικό οργανισµό, µε όποιον διαλέξει, 

θα υποστεί τους ελέγχους που ορίζει η νοµοθεσία και αν όλα έχουν πάει καλά 

όπως ο ίδιος δηλώνει ότι έχουν πάει και από τις αναλύσεις, από τις 

επισκέψεις, από τις εξετάσεις σε όλο το διάστηµα της παραγωγικής 

διαδικασίας αλλά και στο τελικό προϊόν βρεθούν όλα συµβατά µε τον 

ευρωπαϊκό κανονισµό για τη βιολογική γεωργία τότε θα µπορέσει να πάρει και 

το σήµα ότι το προϊόν του είναι βιολογικό. 

 

Είναι πιο υγιεινά τα βιολογικά προϊόντα σε σχέση µε τα συνηθισµένα; 
Έτσι κι αλλιώς η φιλοσοφική απάντηση στο θέµα ότι ό,τι είναι συµβατό µε τη 

φύση είναι πιο φυσιολογικό, νοµίζω ναι, µπορούµε να πούµε ότι είναι πιο 

υγιεινά. Αλλά και στην πράξη από αναλύσεις που έχουν γίνει τα προϊόντα που 

προέρχονται από βιολογικό τρόπο παραγωγής θεωρούνται πιο θρεπτικά – 

αυτό είναι το πρώτο τους χαρακτηριστικό, µπορούµε να πούµε ότι είναι πιο 

νόστιµα και βέβαια, εφόσον είναι απαλλαγµένα από τις εισροές που 

αναφέραµε παραπάνω, δεν είναι επιβαρηµένα, δηλαδή, µε ξένες ουσίες, από 

αυτή την πλευρά είναι περισσότερο υγιεινά για την κατανάλωση. 

 
Πώς χαρακτηρίζεται ένα προϊόν ως «µεταλλαγµένο»; 

Μεταλλαγµένα θεωρούνται τα προϊόντα που έχουν υποστεί αλλοιώσεις στο 

DNA τους. Κάθε προϊόν έχει τις γενικές προδιαγραφές από τους προγόνους 
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από τους οποίους προέρχεται, ως προς ορισµένα χαρακτηριστικά του. Στη 

φύση µεταλλάξεις έχουµε ελεύθερες. Άλλωστε η µετάλλαξη είναι ο παράγων 

προόδου στη φύση. Μέσα από µεταλλάξεις των οργανισµών στην εξελεγκτική 

τους πορεία έχει φτάσει το παγκόσµιο οικοσύστηµα στη σηµερινή του µορφή. 

Το πρόβληµα, βέβαια, και η κουβέντα που γίνεται για τα µεταλλαγµένα αφορά 

τη σηµερινή φάση που είµαστε που βίαια ο άνθρωπος, σχεδιασµένα πια, 

προσπαθεί να επέµβει στο γονιδιακό υλικό και να το αλλάξει. Και όχι όπως οι 

αυθόρµητες µεταλλάξεις που µε φυσικό τρόπο γίνονται σε ένα µακρόχρονο 

ορίζοντα στη φύση και είναι παράγοντες προόδου. Η µεγάλη ανησυχία των 

επιστηµόνων είναι πριν απ’ όλα ηθικολογική. Υπάρχει µια φοβερή ευαισθησία 

στο αν θα πρέπει να επέµβουµε στο γενετικό υλικό µε την έννοια ότι έτσι θα 

αλλοιώσουµε την εξέλιξη της φύσης και την ίδια τη φύση αλλά από κει κι 

ύστερα φοβόµαστε πάρα πολύ, όταν θα αρχίσουµε, ειδικά γιατί όλη η 

κουβέντα για τα µεταλλαγµένα γίνεται για τα φυτικά προϊόντα. Κυρίως έχει 

προχωρήσει η κουβέντα σε δυο κύρια προϊόντα παγκόσµια: τη σόγια και το 

καλαµπόκι. Πίσω από την ιστορία αυτή των µεταλλαγµένων βρίσκονται 

µεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και µεγάλα συµφέροντα που προωθούν την 

καλλιέργεια του µεταλλαγµένου καλαµποκιού και της µεταλλαγµένης σόγιας. 

Μεγάλη φοβία των επιστηµόνων είναι τι θα γίνει όταν ελεύθερα θα µπουν 

τέτοιοι οργανισµοί που έχουν αλλοιωθεί οι γονότυποι τους και η γύρη από 

αυτούς τους οργανισµούς θα µεταφερθεί στα υπόλοιπα φυτά των γειτονικών 

καλλιεργειών. Πολύ φοβόµαστε ότι θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε µια 

γενικευµένη βιολογική επίθεση που εµπεριέχει σοβαρότατους κινδύνους για 

το µέλλον της φύσης και της ανθρωπότητας γενικότερα.  

 
Πόσο διαδεδοµένη είναι η παραγωγή και η πώληση µεταλλαγµένων 
προϊόντων στην εγχώρια και πιο συγκεκριµένα στην τοπική αγορά; 

Είπαµε ότι τα κύρια µεταλλαγµένα προϊόντα για τα οποία συζητάµε είναι η 

σόγια και το καλαµπόκι. Αυτά τα προϊόντα κυρίως χρησιµοποιούνται ως 

ζωοτροφές. Στην Ελλάδα δεν παράγουµε µεταλλαγµένα προϊόντα. Ευτυχώς 

µέχρι τώρα σε επίπεδο Ευρώπης και στη χώρα υπάρχει µια αντίσταση στα 

σχέδια των πολυεθνικών εταιρειών που προωθούν τα µεταλλαγµένα, οι 

οποίες κυρίως είναι αµερικάνικες, Ευτυχώς µέχρι τώρα έχει απαγορευτεί η  

παραγωγή, έστω και σε πειραµατικό στάδιο, τέτοιων προϊόντων στη χώρα µας 

και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα µεταλλαγµένα προϊόντα, λοιπόν, τα οποία 

υπάρχουν εισάγονται. Η νοµοθεσία επιβάλει όποιο προϊόν, έστω και 

µεταποιηµένο, όχι πρωτογενές που περιέχει, δηλαδή, στη σύνθεσή του 

καλαµπόκι ή σόγια να αναγράφεται εάν και σε τι ποσοστό περιέχει τέτοια 

µεταλλαγµένα προϊόντα. Άρα θα πρέπει να ψάξουµε το κοµµάτι αυτό στις 

ζωοτροφές αλλά και στα προϊόντα - ειδικά µε τη σόγια - επειδή συµµετέχει 

σαν παράγωγο ακόµη και σε παιδικές τροφές. Καλό θα είναι να κοιτάµε την 
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ετικέτα και να προφυλασσόµαστε και να έχουµε την ευθύνη της επιλογής, αν 

θα χρησιµοποιήσουµε τέτοια προϊόντα ή όχι. Τώρα, όσο αφορά το γεγονός αν 

µπορούµε να έχουµε εµπιστοσύνη, αν γράφονται ή όχι αλήθειες και αν 

αποκρύπτονται αυτό είναι ευθύνη του επίσηµου κράτους να κάνει τις 

εξετάσεις του και να βλέπει στα προϊόντα αυτά αν όντως περιέχουν 

µεταλλαγµένο ποσοστό τέτοιων προϊόντων ή όχι.    

 
Κατά πόσο είναι υγιεινά τα µεταλλαγµένα προϊόντα;  

Υγιεινά µε την έννοια να φάει κάποιος µεταλλαγµένο προϊόν και να πάθει κάτι 

άµεσο δεν υπάρχει. Το µεγάλο πρόβληµα που µας απασχολεί είναι σε 

µακρόχρονο ορίζοντα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στον ανθρώπινο 

οργανισµό αλλά κυρίως στη φύση. Τα πειράµατα που µας φέρνουν οι 

πολυεθνικές εταιρείες είναι καθησυχαστικά όµως έχουν πολύ µικρό ορίζοντα. 

Και ίσα-ίσα, όσο προχωράµε σε ανεξάρτητη έρευνα και όχι σε ό,τι µας 

φέρνουν αυτές οι συγκεκριµένες εταιρείες, οι ανησυχίες µας µεγαλώνουν. 

Ήδη είναι πρόσφατα τα παραδείγµατα που είχαµε µε ποντίκια τα οποία 

κατανάλωναν µεταλλαγµένα προϊόντα σε σχέση µε άλλα που δεν κατανάλωναν 

που εµφανίστηκαν σοβαρές αλλαγές στη συµπεριφορά τους σε όλα τα επίπεδα 

του βιολογικού τους κύκλου από το θέµα της σεξουαλικότητάς τους µέχρι το 

θέµα της διατροφής τους και του µεταβολισµού τους. Και προφανώς θα έλεγα, 

χωρίς να κινδυνολογώ, ότι θα πρέπει να είµαστε πολύ µα πάρα πολύ 

προσεκτικοί στα µεταλλαγµένα τρόφιµα. Εν πάση περιπτώσει ειδικά εµείς εδώ 

στην Ελλάδα δεν έχουµε κανένα λόγο µε την πληθώρα των προϊόντων που 

παράγουµε, την τεράστια βιοποικιλότητα που, ως δώρο Θεού έχουµε, να 

στρεφόµαστε προς τα µεταλλαγµένα προϊόντα. Δεν υπάρχει καν κάποιας 

µορφής  διατροφικό πρόβληµα να καλύψουµε ως χώρα για να χρειαστεί να 

εξετάσουµε, ας πούµε, την παραγωγή µεταλλαγµένων προϊόντων.  

 
Ποιες οι διαφορές κατά την καλλιέργεια βιολογικών, µεταλλαγµένων 
και συνηθισµένων (συµβατικών) προϊόντων; 

Η καλλιέργεια µεταξύ βιολογικών και κατά συµβατικό τρόπο προϊόντων 

σχετίζεται µε τη χρήση των εισροών. Στη συµβατική γεωργία, στην 

παραγωγική γεωργία χρησιµοποιούµε ενισχυτικές ουσίες, οι οποίες θα 

βοηθήσουν στην αύξηση των αποδόσεων. Έτσι είχαµε και τη λεγόµενη 

«πράσινη επανάσταση» µετά το 2ο παγκόσµιο πόλεµο. Έπρεπε τότε να λυθεί 

το πρόβληµα της πείνας γιατί είχαµε τεράστιες εκτάσεις κατεστραµµένες από 

τον πόλεµο, η παραγωγική βάση της οικονοµίας είχε καταστραφεί. Για αρκετά 

χρόνια δεν εξασκούταν η γεωργία και ο κόσµος πεινούσε. Είχαµε πολλές 

ουσίες που ανακαλύφτηκαν τότε στον πόλεµο ως χηµικές ενώσεις οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν αµέσως µετά τον πόλεµο και µας έδωσαν µια ραγδαία 

ανάπτυξη των αποδόσεων των φυτών. Τότε  είχαµε και την περίοδο έναρξης 
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χρήσης  των λιπασµάτων στις καλλιέργειες. Πενήντα χρόνια µετά ερχόµαστε 

να δούµε τις βλαβερές επιπτώσεις αυτής της γενικευµένης χρήσης χηµικών 

στη γεωργία είτε µε την έννοια των λιπασµάτων, είτε µε την έννοια των 

φυτοπροστατευτικών ουσιών, είτε µε την έννοια των ορµονών, όπου πια η 

εφαρµογή τεράστιων ποσοτήτων εισροών, όχι µόνο πλέον δε µας φέρνει 

αύξηση των αποδόσεων αλλά επί της ουσίας µας υποβαθµίζει την ποιότητα 

των προϊόντων. Και βέβαια σήµερα πια µετράµε τις τεράστιες βλαβερές 

επιπτώσεις που είχε αυτή η γενικευµένη χρήση χηµικών στο οικοσύστηµα 

είτε µε την έννοια της υποβάθµισης των εδαφών, είτε µε την έννοια της 

ανάπτυξης ανθεκτικών µικροβίων και ασθενειών στις ουσίες τις οποίες 

χρησιµοποιούµε, είτε µε τη µείωση της βιοποικιλότητας, είτε µε την ένταση 

της παραλλακτικότητας που υπάρχουν.  

Σε ότι αφορά τώρα τις διαφορές µε τα µεταλλαγµένα προϊόντα όσο αφορά την 

καλλιέργεια δεν υπάρχουν µεγάλες διαφορές. Καλλιεργούνται όπως αυτά µε 

συµβατικό τρόπο. Η µεγάλη διαφορά είναι στη χρήση του γενετικού υλικού. 

Στα βιολογικά η λογική είναι η λεγόµενη λογική των κλειστών εισροών 

ενέργειας. Ότι, δηλαδή, στην βιολογική γεωργία το οικοσύστηµα 

αυτοτροφοδοτείται. Δε χρησιµοποιούµε λιπάσµατα. Χρησιµοποιούµε ιδιότητες 

των ίδιων των φυτών. Ας πούµε τις εναλλαγές των καλλιεργειών η µια 

καλλιέργεια που ακολουθεί την άλλη η προηγούµενη να µπορεί να βοηθάει την 

επόµενη. Χρησιµοποιούµε τις αρχές της συµβίωσης των οργανισµών είτε για 

να αξιοποιήσουµε τα οφέλη από τον συνεργισµό που αναπτύσσεται ανάµεσα 

στους οργανισµούς είτε για να ενισχύσουµε τους  αµυντικούς µηχανισµούς 

των φυτών απέναντι σε εισβολές µικροβίων. Χρησιµοποιούµε τεχνικές που 

αφορούν την  αµειψισπορά της εναλλαγής των καλλιεργειών ή τις 

αγραναπαύσεις. Χρησιµοποιούµε τη µέθοδο των εσωτερικών εισροών. Ας 

πούµε χρησιµοποιούµε σε µια µικτή εκµετάλλευση την κοπριά από την 

κτηνοτροφία ως παράγοντα βελτίωσης της γονιµότητας των εδαφών και 

αύξησης της δύναµης να τροφοδοτήσουν σε θρεπτικά στοιχεία τα φυτά. 

Χρησιµοποιούµε µια σειρά από τεχνητά καλλιεργητικά µέτρα και σε καµιά 

περίπτωση δε χρησιµοποιούµε ουσίες, εισροές, ενέργειες έξω από το 

οικοσύστηµα που δουλεύουµε. Είναι αυτό που λέµε ότι βιολογική γεωργία είναι 

η αυτοτροφοδοτούµενη γεωργία. Είναι η γεωργία η οποία δεν εξαντλεί τους 

φυσικούς πόρους αλλά φροντίζει και προσπαθεί ώστε και οι επόµενες γενιές 

να µπορέσουν να αξιοποιήσουν τους συντελεστές παραγωγής που οι 

σηµερινές γενιές αξιοποιούν και ζουν. 

 

Πόσο συχνή είναι η χρήση χηµικών ουσιών (λιπασµάτων, 
ζιζανιοκτόνων) στην καλλιέργεια των προϊόντων και σε τι ποσότητα; 

Δεν είναι µετρήσιµα µεγέθη. Στη συµβατική γεωργία κυρίως 

χρησιµοποιούνται εισροές όπως λιπάσµατα, παρασιτοκτόνα, εντοµοκτόνα, 
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µυκητοκτόνα κ.ά. τα οποία είναι, ως ένα βαθµό, και ανάγκη, ιδιαίτερα για τον 

επαγγελµατία αγρότη ο οποίος εκεί έχει στηρίξει τη δουλειά του. Γι’ αυτό και, 

ενώ η βιολογική γεωργία είναι ένα πολύ καλό σύστηµα σε επίπεδο ιδεολογίας, 

εν τούτοις δεν είναι ένα σύστηµα που µπορεί να εξασφαλίσει το θέµα της 

διατροφής του πληθυσµού. Με τα σηµερινά µεγέθη περίπου το 2,5% του 

ανθρώπινου πληθυσµού παγκοσµίως διατρέφεται µε βιολογικά προϊόντα. Η 

τάση είναι ότι µέχρι το 2050 αυτό το ποσοστό να γίνει το πολύ 3,5-4%. Στην 

Ευρώπη, βέβαια, τα ποσοστά είναι πολύ µεγαλύτερα. Έχουµε χώρες, όπως 

είναι το Βέλγιο που το 70% των κατοίκων διατρέφεται µε προϊόντα 

βιολογικής γεωργίας. Ωστόσο, όµως, µε αυτά τα µεγέθη καταλαβαίνετε ότι η 

βιολογική γεωργία ως σύστηµα δε µπορεί να καλύψει το θέµα της τροφής 

παγκόσµια το οποίο γίνεται ένα οξυµένο πρόβληµα εξ αιτίας του γεγονότος 

ότι έχουµε µια ραγδαία αύξηση του πληθυσµού ενώ από την άλλη µεριά 

έχουµε πεπερασµένους συντελεστές παραγωγής σε ότι αφορά την παραγωγή 

τροφίµων, και κύρια το πεπερασµένο της καλλιεργήσιµης γης. Ακριβώς γι’ 

αυτό η υπεύθυνη επιστηµονική κοινότητα - Γεωπόνοι, Χηµικοί, Βιολόγοι – 

προσπαθούν να βρουν ένα ενδιάµεσο µοντέλο. Είναι το λεγόµενο µοντέλο της 

ολοκληρωµένης διαχείρισης των καλλιεργειών στο οποίο µοντέλο 

προσπαθούµε να λύσουµε το πρόβληµα της αποδοτικότητας µε τη χρήση 

αιτιολογηµένα και στο κατώτερο δυνατό βαθµό εισροών. Χωρίς να τις 

απορρίψουµε, δηλαδή, καθόλου αλλά χρησιµοποιώντας όλα τα µέσα της 

επιστήµης και της τεχνικής – βασιζόµενοι κυρίως στην πρόληψη – να 

µειώσουµε σηµαντικά τις εισροές και να λύσουµε ταυτόχρονα και το πρόβληµα 

της τροφής. Βέβαια σε αιτιολογηµένες περιπτώσεις και όταν δε µπορούµε 

αλλιώς , χρησιµοποιούµε και εισροές,  χρησιµοποιούµε χηµικά. Από αυτή την 

πλευρά καταλαβαίνετε ότι δε µπορεί να µετρηθεί και η ποσότητα. Καλό είναι 

να χρησιµοποιούνται όταν φτάνουµε στην έσχατη ανάγκη στη µικρότερη 

δυνατή ποσότητα η οποία θα πρέπει να µας εξασφαλίζει προστασία του 

περιβάλλοντος, όταν εφαρµόζεται, αλλά ταυτόχρονα και αντιµετώπιση του 

προβλήµατος που έχει η συγκεκριµένη καλλιέργεια. Σε κάθε βέβαια των 

περιπτώσεων, όποιος τα χρησιµοποιεί, οφείλει να είναι αυστηρός στις 

προβλεπόµενες ηµεροµηνίες συγκοµιδής και διάθεσης στην κατανάλωση των 

προϊόντων στα οποία εφαρµόστηκαν χηµικά από την ηµεροµηνία εφαρµογής 

και το κράτος επίµονο στους αναγκαίους προληπτικούς και προστατευτικούς 

ελέγχους  

 
Σε τι βαθµό επηρεάζουν τα χηµικά την ποιότητα των προϊόντων; 

Σε ένα µικρό βαθµό την επηρεάζουν. Δεν είναι, όµως, ένα µετρήσιµο 

µέγεθος. Υπάρχουν χηµικά που µπορούν ίσως και να βελτιώνουν την 

ποιότητα των προϊόντων. Εξαρτάται, βέβαια, τι εννοούµε λέγοντας 

«ποιότητα». Αν την ποιότητα τη χαρακτηρίζουµε µε µακροσκοπικά µεγέθη, 
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δηλαδή, µε το µέγεθος, υπάρχουν χηµικά που µεγαλώνουν τα φυτά ή µε το 

χρώµα ,υπάρχουν χηµικά τα οποία βελτιώνουν το χρώµα π.χ. στη ντοµάτα ή 

στα φρούτα. Αν µιλάµε για άλλα χαρακτηριστικά π.χ. την τρυφερότητα, τη 

διατηρησιµότητα τα χηµικά µπορούν να βοηθήσουν. Το θέµα µας δεν είναι 

αυτό. Σίγουρα επηρεάζουν την ποιότητα µε οποιαδήποτε µορφή σε άλλα 

πιθανά να είναι θετική η επίδρασή τους σε άλλα µπορεί να είναι αρνητική η 

επίδραση των χηµικών στην ποιότητα των προϊόντων. Αυτό που µας 

ενδιαφέρει και αυτό που θα πρέπει να συµφωνήσουµε είναι ότι θα πρέπει να 

αρκεστούµε στην ποιότητα που έχουν πρωτογενώς τα προϊόντα από µόνα 

τους χωρίς υποστηρικτικά χηµικά. Τα χηµικά να µη τα χρησιµοποιούµε 

προσπαθώντας να επέµβουµε στην ποιότητα, αλλά κυρίως για να αποφύγουµε 

τα προβλήµατα στην καλλιέργεια. Πολλές φορές και η ποιότητα είναι σχετική. 

Π.χ. ένα µήλο δεν είναι ποιοτικό όταν το έχει φάει ένα σκουλήκι. Άρα, λοιπόν,  

µε αυτή την έννοια όταν χρησιµοποιούµε ένα χηµικό για να αντιµετωπίσουµε 

το σκουλήκι που τρώει το µήλο, εξασφαλίζουµε την ποιότητα του µήλου. Από 

την άλλη, όµως, το ίδιο το χηµικό όταν κόβουµε το µήλο και το τρώµε πριν 

προλάβει να αποσυντεθεί ναι µεν επιδράει θετικά στην ποιότητα αλλά επιδρά 

αρνητικά στον οργανισµό αυτού που το τρώει. Γενικά ας µείνουµε στη λογική 

η χρήση των χηµικών στη µικρότερη ποσότητα, στις αναγκαίες στιγµές και για 

ουσιαστικούς λόγους. 

 

 Εσείς έχετε κάνει κάτι ώστε να παροτρύνετε τους παραγωγούς στην 
καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων; 

Αντιλαµβάνεστε ότι δεν είναι προσωπικό το θέµα. Ούτε είναι θέµα ενός 

παράγοντα για να έχουµε ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας. Κυρίως είναι 

θέµα της επίσηµης πολιτείας και των θεσµών που αυτή διαθέτει. Από κει κι 

ύστερα η προσωπική στάση του καθενός εξαρτάται από την επιστηµονική 

ευθύνη και κοινωνική ευαισθησία που τον διακατέχει. Αυτή τη στιγµή 

αναπτύσσεται µια κουβέντα. Ο καταναλωτής έχει γίνει πιο απαιτητικός στα 

προϊόντα. Η κοινωνία έχει γίνει πιο απαιτητική. Έχουµε εξάρσεις, έχουµε 

προβλήµατα που φαίνονται στο θέµα της διατροφής. Έχουµε συµπτώµατα της 

διατροφικής κρίσης ακούµε για τρελές αγελάδες, ακούµε για προϊόντα µε 

υπολείµµατα κ.λ.π. που καταναλώνονται. Ας µείνουµε σ’ αυτό και ο καθένας 

από το µετερίζι το δικό του ας προσπαθήσει να βοηθήσει στην ανάπτυξη 

αυτού του κινήµατος για την καλλιέργεια βιολογικών προϊόντων και να έχουµε 

και στην περιοχή τη δικιά µας µια αύξηση αυτών των προϊόντων. 

 

Υπάρχουν ήδη κάποιοι καλλιεργητές που ασχολούνται µε τα βιολογικά 
προϊόντα στην περιοχή µας; 

Μιλάµε για µικρό αριθµό που σχετίζεται κυρίως µε την παραγωγή ελαιόλαδου. 

Και µιλάµε για βιοκαλλιεργητές ενταγµένους στο σύστηµα της βιολογικής 
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γεωργίας που σηµαίνει ότι παράγουν και πιστοποιούνται ότι παράγουν 

βιολογικά. 

  
Έχετε ενηµερώσει τους παραγωγούς για τα αποτελέσµατα της χρήσης 
φυτοφαρµάκων; 

Πρέπει να µιλήσουµε για την υπεύθυνη θέση της πολιτείας απέναντι στο 

πρόβληµα και δυστυχώς τα πράγµατα εδώ δεν είναι θετικά. Το θέµα της 

χρήσης και διαχείρισης των φυτοφαρµάκων έχει µείνει ουσιαστικά στα χέρια 

των ανθρώπων που τα διαχειρίζονται χωρίς η επίσηµη πολιτεία να έχει κάνει 

κάτι. Σε άλλες χώρες της Ευρώπης αυτή τη στιγµή για να χρησιµοποιήσει 

ένας παραγωγός ένα φυτοφάρµακο, για να µπορέσει να το πάρει στα χέρια του 

θα πρέπει να το πάρει κατόπιν συνταγής Γεωπόνου. Στη χώρα µας δεν ισχύει 

κάτι τέτοιο. Εδώ το θέµα αντιµετωπίζεται απλά από την εµπορική πλευρά. Σε 

άλλες χώρες της Ευρώπης για να µπορέσει να πάρει το φυτοφάρµακο που 

έχει συνταγογραφίσει ένας Γεωπόνος ο ίδιος ο αγρότης θα πρέπει να κατέχει 

το δίπλωµα χειριστή ψεκαστικού µηχανήµατος. Στην Ελλάδα απέχουµε ακόµα 

πολύ από κάτι τέτοιο. Σε άλλες χώρες τα προϊόντα όταν κυκλοφορούν φέρουν 

σφραγίδα µε την υπογραφή του Γεωπόνου που παρακολουθεί τη διαδικασία 

παραγωγής και εγγυάται στον καταναλωτή  ότι µπορεί να καταναλώσει το 

συγκεκριµένο προϊόν άφοβα. Αν και στην Ευρώπη έχει ψηφιστεί η νοµοθεσία 

εδώ και τέσσερα χρόνια περί της σήµανσης των γεωργικών προϊόντων στην 

αγορά, δηλαδή, τα τελάρα µε τα προϊόντα να έχουν πινακίδα που να 

αναφέρεται από ποιον παραγωγό, από πού προέρχεται, τι γίνεται, τι ποικιλία 

και τι επεξεργασίες έχει υποστεί το προϊόν, στη χώρα µας τώρα δειλά - δειλά 

αρχίζει να εφαρµόζεται η νοµοθεσία. Το κράτος έχει ακόµα πολλή δουλειά να 

κάνει. Σε ότι αφορά εµάς τους ιδιώτες έχουµε κάνει τα περισσότερα µέχρι 

τώρα κι εδώ που έχουµε φτάσει κυρίως το οφείλουµε στον ιδιωτικό τοµέα, 

στους ανθρώπους που ασχολούνται µε τη φυτοπροστασία και µάλιστα άµεσα. 

 
Σκοπεύετε να στραφείτε προς τη χρήση εναλλακτικών (οικολογικών) 
φυτοφαρµάκων ανώδυνων για την υγεία µας; 

Σε ότι µε αφορά έχω στραφεί ήδη. Στα καταστήµατά µου µπορεί κάποιος να 

βρει ουσίες που επιτρέπονται για την οικολογική καλλιέργεια και 

αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα. Το θέµα κυρίως είναι πώς θα δυναµώσει 

αυτή η έννοια της βιολογικής γεωργίας στη συνείδηση του κόσµου, να 

αποκτήσει ένα κινηµατικό χαρακτήρα και όχι αυτοί που ασχολούνται µε τη 

βιολογική γεωργία να θεωρούνται λίγο γλαφυροί και δακτυλοδεικτούµενοι. Και 

αυτό πρέπει να µας απασχολήσει. Στην αγορά υπάρχουν αυτή τη στιγµή 

βιολογικά προϊόντα. Ο καθένας που ενδιαφέρεται, που θα θελήσει, µπορεί να 

βρει ουσίες οι οποίες επιτρέπονται στη βιολογική γεωργία και η χρήση τους 

είναι ανώδυνη για την υγεία µας. Το θέµα είναι πώς να δοθεί το έναυσµα στην 
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πλειοψηφία των πολιτών, στον ερασιτέχνης για το σπίτι του. Και νοµίζω το 

θέµα αυτό σχετίζεται µε την αλλαγή µιας γενικότερης συµπεριφοράς που 

πρέπει να έχει ο καταναλωτής. Μέχρι τώρα συζητάµε για τον παραγωγό, 

συζητάµε για τον έµπορο και δεν έχουµε συζητήσει επί της ουσίας για τις 

ευθύνες του καταναλωτή στο ζήτηµα αυτό. Και το ερώτηµα είναι απλό: όταν ο 

καταναλωτής πάει να αγοράσει και δει ανοµοιόµορφο καρπό 

στραβοµουτσουνιάζει. Μηχανή είναι το φυτό και µπορεί να παράγει 

οµοιόµορφους καρπούς, καλιµπραρισµένους λες και τους έχουµε βγάλει από 

εργοστάσιο; Για σκεφτείτε το γεγονός όταν θέλετε να τρώτε ντοµάτα το 

χειµώνα. Τι σηµαίνει αυτό το πράγµα; Δεν υπάρχει µια υπέρβαση; Και στον 

κήπο µας όταν λέµε ότι θέλουµε να µην έχει καµιά προσβολή από σκουλήκι, 

ας πούµε, ο καρπός. Όλα αυτά προφανώς για να αντιµετωπιστούν χρειάζονται 

τη χρήση εισροών. Άρα ας µιλήσουµε και για τις ευθύνες του καταναλωτή, για 

τα διατροφικά πρότυπα που έχει στο µυαλό του. Να το θέσουµε και αλλιώς. 

Πόσα απορρίµµατα έχουµε την ηµέρα από κάθε οικογενειακό σπίτι; Πόσα 

περίσσια φαγητά µαγειρεύουµε; Μα αν δεν είχαµε αυτά τα περίσσια δε θα 

είµαστε αναγκασµένοι να παράγουµε τόσες µεγάλες ποσότητες. Θα 

βολευόµασταν και µε λιγότερες ποσότητες τροφίµων τις οποίες παράγουµε. 

Ή για να το πούµε διαφορετικά θα περίσσευαν τρόφιµα για να τραφεί και ο 

υπόλοιπος κόσµος που πεινάει. Άρα, όταν εµείς οι ίδιοι καταναλωτές έχουµε 

µια τέτοια διατροφική συµπεριφορά, σηµαίνει ότι δεν υπολογίζουµε τα τρόφιµα 

τα οποία παράγονται, δε σκεφτόµαστε, δηλαδή, την ποσότητα που πετάµε τι 

σηµαίνει σε σχέση µε την ποσότητα που παράγεται. Να αρκεστούµε λοιπόν και 

σε λιγότερες ποσότητες τροφίµων. Εµείς οι ίδιοι είµαστε αυτοί που 

συµβάλλουµε στην διαµόρφωση της αγοράς. Εµείς οι καταναλωτές ουσιαστικά 

σπρώχνουµε εκεί τους παραγωγούς και τους διακινητές για να καλύψουν 

αυτές τις διατροφικές µας συµπεριφορές, να παράγουν κάθε άλλο παρά 

βιολογικά.   

 
Πώς µπορούµε να ελέγξουµε την ποιότητα του τι τρώµε σε ένα 
µανάβικο και πώς σε µια λαϊκή αγορά; 

Δε νοµίζω ότι µπορείτε να το ελέγξετε από µόνοι σας.  Μπορούµε, όµως, να 

το απαιτήσουµε. Ο έλεγχος ανήκει στην πολιτεία. Να µπει στο µανάβικο, να 

µπει στη λαϊκή αγορά, να κάνει ελέγχους, να πάρει προϊόντα για εξέταση στο 

εργαστήριο. Υπάρχει άλλωστε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων,  

υπάρχουν Υγειονοµικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, υπάρχουν οι Διευθύνσεις 

Υγιεινής οι οποίες είναι εντεταλµένες από το επίσηµο κράτος να κάνουν, 

υποτίθεται, αυτή τη δουλειά. Το κύριο είναι ότι πρέπει να διαµορφωθεί 

συνολικά ένα κίνηµα των καταναλωτών το οποίο να απαιτεί τα προϊόντα τα 

οποία αγοράζει και καταναλώνει να είναι προϊόντα µε ονοµατεπώνυµο. Να 

είναι προϊόντα µε ταυτότητα. Να είναι προϊόντα πιστοποιηµένα. Δηλαδή, το 
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πρόβληµα µπορεί να αντιµετωπιστεί θεσµικά. Κάποιος αρµόδιος ή κάποια 

αρχή αρµόδια, διαφορετική σε κάθε περίπτωση, θα ελέγχει και θα πιστοποιεί 

ότι το συγκεκριµένο προϊόν είναι ασφαλές, ότι το συγκεκριµένο προϊόν είναι 

βιολογικό, ότι το προϊόν είναι προϊόν ολοκληρωµένης διαχείρισης, ότι το άλλο 

µπορεί να είναι συµβατικό αλλά µπορεί να καταναλωθεί χωρίς να ενέχει 

κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. Και αυτό που θα ελέγχει και θα 

πιστοποιεί ο κάθε οργανισµός θα είναι η εγγύηση για τον καταναλωτή, εφόσον 

το βλέπει, µπορεί να διαλέγει ανάλογα και να είναι ήσυχος ότι αυτό που 

αγοράζει είναι αυτό που βλέπει, είναι αυτό που γράφει πάνω στην ετικέτα 

του.  Άρα το µεγάλο θέµα του ελέγχου της ποιότητας περνάει µέσα το θέµα 

της πιστοποίησης, της ταυτότητας και της σήµανσης που πρέπει να έχουν όλα 

τα γεωργικά προϊόντα. 

Μας µιλήσατε στην αρχή για πέντε οργανισµούς πιστοποίησης 
βιολογικών προϊόντων. Θα µπορούσατε να µας τους ονοµάσετε;  

Ιστορικά πρώτες είχαν διαµορφωθεί η ΔΗΩ, η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, η ΣΟΓΕ 

ακολούθησε ιστορικά η ΒΙΟ  ΕΛΛΑΣ και το Δεκέµβρη του 2005 είχαµε την 

εµφάνιση δυο νέων οργανισµών µε το καινούριο σύστηµα πιστοποίησης, η Q-

WAYS, Διαδροµές Ποιότητας και η ALFA SERT.   

 

Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Στουπή για την ενηµέρωση και τις ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες που µας έδωσε  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τη συνέντευξη πήρε η Ελένη Στουπή  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΑΞΗ: .........      � ΑΓΟΡΙ            � ΚΟΡΙΤΣΙ   

 

Α. Τι τρώµε; 

 
1. Παίρνω πρωινό 

α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές         γ. σπάνια           δ. ποτέ        

 

2. Παίρνω πρωινό 
α. στο σπίτι          β. παίρνω κάτι απ’ έξω 

 

3. Το µεσηµέρι τρώω µαγειρεµένο φαγητό στο σπίτι  
α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές         γ. σπάνια     

 

4. Τρώω σχεδόν πάντοτε όλο το περιεχόµενο του πιάτου µου 
                                     Ναι                      Όχι  

 

5. Τρώω συχνά σνακ, γλυκά κ.ά. ανάµεσα στα γεύµατά µου   
α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές         γ. σπάνια           δ. ποτέ        

 

6. Είµαι επιλεκτικός /-ή στο φαγητό και µου µαγειρεύουν ιδιαίτερο φαγητό 
α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές         γ. σπάνια           δ. ποτέ 

 

7. Βασική διατροφή µου είναι  
α. το κρέας       β. τα όσπρια       γ. αλλαντικά       δ. τα ζυµαρικά      ε. γαλακτοκοµικά   

 

8. Πολλά από αυτά που τρώµε είναι παραγωγής µας  
     κρέατα  

     αυγά  

 λαχανικά  

φρούτα 

κηπευτικά

9. Τρώω πατάτες τηγανητές  
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές         γ. σπάνια          

 

10. Τρώω ψάρι 
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές         γ. σπάνια           δ. ποτέ 

 

11. Μου αρέσει να τρώω πίτσες, σουβλάκια , γύρους .... 
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές         γ. σπάνια           δ. ποτέ 

 

12. Όταν είµαι έξω τρώω πατατάκια και άλλα σνακ 
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές         γ. σπάνια           δ. ποτέ 

 

13.   Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω τα συστατικά από τα οποία είναι κατασκευασµένο 
α. πάντα               β. συχνά            γ. µερικές φορές          δ. σπάνια           ε. ποτέ  

 

14.  Αγοράζω φαγώσιµα που βλέπω να διαφηµίζονται συχνά 
α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια            ε. ποτέ  

 



ΣΠΠΕ  2
ου

 Ενιαίου Λυκείου Αλιβερίου 2005-06: «Τι τρώµε, τι πίνουµε, τι αναπνέουµε» 

 34 

15.  Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω τις θερµίδες που περιέχει 
α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια            ε. ποτέ  

 

16.  Αγοράζω τρόφιµα σε συσκευασίες µε πολλά συντηρητικά 
α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια            ε. ποτέ  

 

17. Όταν έχω καταφέρει κάτι σηµαντικό επιβραβεύω τον εαυτό µου τις 
περισσότερες φορές µε κάποια λιχουδιά 

α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια            ε. ποτέ  

 

18. Όταν δεν αισθάνοµαι καλά ψυχολογικά καταφεύγω σε γλυκίσµατα και 
λιχουδιές 

α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια            ε. ποτέ  

 

19. Η αγαπηµένη µου λιχουδιά είναι ............................................... 
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Επιτρεπόµενα τρόφιµα από το ΥΠΕΠΘ  
που πρέπει να διατίθενται στο κυλικείο του σχολείου 

 
Στερεά προϊόντα 

 
1. Σάντουιτς και τοστ (τυρί, ντοµάτα, µαρούλι και φρέσκο βούτυρο) 

2. Ψωµί και απλά αρτοσκευάσµατα (φρυγανιές, κουλούρια, 

φραντζολάκια)  

3. Σταφιδόψωµο 

4. Τυρόπιτα ή σπανακόπιτα 

5. Τυριά 

6. Γιαούρτια “παντός τύπου” 

7. Φρούτα εποχής (πλυµένα και τυλιγµένα σε σελοφάν) 

8. Ξηροί καρποί (σε µικρή συσκευασία) 

Υγρά προϊόντα 
 

1. Γάλα (ατοµική συσκευασία) 

2. Φυσικοί χυµοί φρούτων (100% περιεκτικότητα χυµού) 

3. Τσάι και λοιπά αφεψήµατα 

4. Καφές (αυστηρά µόνο για το προσωπικό) 

 

Νίκος Σπανός – Γεώργιος Φλώρος 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΑΞΗ: .........               ΑΓΟΡΙ �             ΚΟΡΙΤΣΙ  �  

1. Είµαι ενηµερωµένος για το τι επιτρέπεται να πουλάει το κυλικείο του σχολείου 
                                 Ναι                      Όχι 

 

2. Αγοράζω από το κυλικείο φαγώσιµα  
α. κάθε µέρα     β. µερικές φορές    γ. σπάνια    δ. όχι γιατί τρώω σπίτι 

 

3. Αγοράζω συνήθως 
     τυρόπιτα             τοστ              πατατάκια            σοκολάτα              άλλο 

 

4. Τρώω µόνο σ’ ένα διάλειµµα 
                                Ναι                       Όχι 

 

5. Τρώω σε περισσότερα από ένα διαλείµµατα  
                                Ναι                       Όχι 

 

6. Στο σπίτι πηγαίνω χορτάτος/η 
α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές        γ. σπάνια       δ. ποτέ 

 

7. Είµαι υποχρεωµένος/η να φάω κάτι πρόχειρο επειδή αργώ να γυρίσω σπίτι 
λόγω των εξωσχολικών δραστηριοτήτων µου 

α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές        γ. σπάνια       δ. ποτέ 

 

8. Είµαι ικανοποιηµένος/η µε αυτά που βρίσκω στο κυλικείο 
                                Ναι                       Όχι 

 

9. Έχετε κάνει ποτέ παράπονα γι’ αυτά που πουλάει το κυλικείο; 
α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές        γ. σπάνια       δ. ποτέ 

 

10.  Θα πρότεινα το κυλικείο να πουλούσε επίσης  
α. .........................            β. ..............................     γ. ............................. 

11.  Αγοράζω εµφιαλωµένο νερό   
α. καθηµερινά            β. συχνά                γ. σπάνια            δ. ποτέ 

 

12.  Αγοράζω coca cola       
α. καθηµερινά            β. συχνά                γ. σπάνια            δ. ποτέ 

 

13.  Αγοράζω  παγωµένο τσάι   
α. καθηµερινά            β. συχνά                γ. σπάνια            δ. ποτέ 

 

14. Αγοράζω χυµό  ή αναψυκτικό (λεµονάδα / πορτοκαλάδα) 
α. καθηµερινά            β. συχνά                γ. σπάνια            δ. ποτέ 

 

15. Αγοράζω γάλα 
α. καθηµερινά            β. συχνά                γ. σπάνια            δ. ποτέ 

 

16. Αγοράζω καφέ 
α. καθηµερινά            β. συχνά                γ. σπάνια            δ. ποτέ 
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Έρευνα στους µαθητές της Α΄ τάξης 
 

Ποια προϊόντα θέλω να 

βρίσκω στο κυλικείο 

Τι άλλο έχω να προτείνω 

ποσοστό 100% των µαθητών  

1. Νερό  

2. Χυµούς 

3. Σάντουιτς 

ποσοστό 60% 

1. Αναψυκτικά 

2. Ζαµπονοκασερόπιτες 

3. Κρουασάν 

4. Τσίχλες 

ποσοστό 30% 

1. Τυρόπιτες 

2. πεϊνιρλί 

3. πατατάκια 

4. σοκολάτες 

• Φυσικό χυµό 

• Γάλα σοκολατούχο 

• Σπανακόπιτα 

• Φρούτα 

• Κουλούρι 

• Τσουρέκι 

• Μπισκότα 

• Ξηρούς καρπούς 

• Φρυγανιές µε µέλι 

• Μαρµελάδα 

• Παγωτά 

• Γλυκά 

• Κολοκυθόπιτα 
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ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ) ΚΑΙ ΟΙ ΚΩ∆ΙΚΟΙ 
ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΙ (Ε) ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ Ε.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
Ε200   ακίνδυνο σορβικό οξύ 
Ε201   ακίνδυνο σορβικό νάτριο 
Ε202   ακίνδυνο σορβικό κάλιο 
Ε203   ακίνδυνο σορβικόασβέστιο 
Ε210   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  βενζοϊκό οξύ 
Ε211   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  βενζοϊκό νάτριο 
Ε212   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  βενζοϊκό κάλιο 
Ε213   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ βενζοϊκό ασβέστιο 
Ε214   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ   π-υδροξυβενζοϊκός αιθυλεστέρας 
Ε215-219   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ άλατα ή διάφοροι εστέρες του π-υδροξυβενζοϊκού 

προπυλ ή µεθυλεστέρα    
Ε220   καταστροφή Βιτ. Β12 διοξείδιο του θείου 
Ε221   εντερικές ενοχλήσεις θειώδες νάτριο 
Ε222   εντερικές ενοχλήσεις όξινο θειώδες νάτριο 
Ε223   εντερικές ενοχλήσεις διθειώδες νάτριο 
Ε224-228   εντερικές ενοχλήσεις διθειώδη ή θειώδη άλατα καλίου ή ασβεστίου 
Ε230   δερµατικές διαταραχές διφαινύλιο 
Ε231-232   δερµατικές διαταραχές ορθοφαινυλοφαινόλη και µετά νατρίου άλας 
Ε233   δερµατικές διαταραχές 2-βενζιµιδαζόλιο για επεξεργασία επιφανειών 

εσπεριδοειδών και µπανάνας 
Ε236-238   ακίνδυνο µυρµηκικό οξύ και νατρίου ή ασβεστίου άλατα 
Ε239   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ εξαµεθυλενοτετραµίνη για τυρί, ψάρια, χαβιάρι, 

αυγά ψαριών 
Ε249 νιτρώδες κάλιο µε µαγειρικό άλας 
Ε250   διαταραχές πίεσης νιτρώδες νάτριο µε µαγειρικό άλας 
Ε251   διαταραχές πίεσης νιτρικό νάτριο µε µαγειρικό άλας 
Ε252   διαταραχές πίεσης νιτρικό κάλιο µε µαγειρικό άλας 
Ε260-261   ακίνδυνο οξικό οξύ και οξικό κάλιο 
Ε262   ακίνδυνο διοξικό νάτριο 
Ε263   ακίνδυνο οξικό ασβέστιο 
Ε270   ακίνδυνο γαλακτικό οξύ 
Ε280-283   ακίνδυνο προπιονικό οξύ και άλατά του 
Ε290 διοξείδιο του άνθρακα 

 
Με τον όρο «Πρόσθετες Ύλες Τροφίµων» (FOOD ADDITIVES) ή απλώς «Πρόσθετα» 

νοούνται ουσίες ή τα µίγµατα ουσιών, διαφόρων συστατικών, των οποίων η προσθήκη σ’ ένα 

τρόφιµο αποσκοπεί στη βελτίωση της παραγωγής, της επεξεργασίας και γενικά της συντήρησης και 

εµφάνισής του, ενώ µερικές φορές µπορεί να έχει έµµεση επίδραση και στους οργανοληπτικούς ή 

µακροσκοπικούς χαρακτήρες του τροφίµου αυτού (απόσπασµα από τον Κώδικα των Τροφίµων της 

χώρας µας, Αρ. Πρωτ. Οικ. 11503/1826/1988). 

 
Υποσηµείωση: Στα πρόσθετα δε συµπεριλαµβάνονται τα κάθε φύσης καρυκεύµατα, 

αρτύµατα, διαιτητικές ουσίες (βιταµίνες, αµινοξέα κ.λ.π.) καθώς και τυχόν ενεχόµενα στα τρόφιµα 

υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, εντοµοκτόνων, απορρυπαντικών, οργανικών διαλυτών και ουσιών 

γενικά, που προέρχονται από τη βιοµηχανική ή άλλη επεξεργασία τροφίµων.       

        

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Γυµνασίου ΥΠΕΠΘ, ΟΕ∆Β-ΑΘΗΝΑ, Έκδοση Θ΄ 2005, σελ. 141 
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Η παρακάτω είναι µια λίστα χρωστικών ουσιών και προσθέτων για τρόφιµα που εκδόθηκε 

από το Νοσοκοµειακό Κέντρο του «ΣΟΜΟΝΤ», της Γαλλίας, βασισµένη σε πληροφορίες που 

δόθηκαν από το Ερευνητικό Νοσοκοµείο του ΒΙΛΑΤΖΟΥΑΡ, ΓΑΛΛΙΑΣ για να επιστήσει την 

προσοχή των καταναλωτών στα αποτελέσµατα πρόσθετων που χρησιµοποιούνται στη 

Βιοµηχανία Τροφίµων. 

 
Ε100   ακίνδυνο Ε214   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ   Ε322   ακίνδυνο 
Ε101   ακίνδυνο Ε215   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ Ε325   ακίνδυνο 
Ε102   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ Ε217   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ Ε326   ακίνδυνο 
Ε103   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε220   καταστροφή Βιτ. Β12 Ε327   ακίνδυνο 
Ε104   ύποπτο Ε221   εντερικές ενοχλήσεις Ε330   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ 
Ε105   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε222   εντερικές ενοχλήσεις Ε331   ακίνδυνο 
Ε110   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ Ε223   εντερικές ενοχλήσεις Ε332   ακίνδυνο 
Ε111   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε224   εντερικές ενοχλήσεις Ε333   ακίνδυνο 
Ε120   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ Ε226   εντερικές ενοχλήσεις Ε334   ακίνδυνο 
Ε121   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε230   δερµατικές διαταραχές Ε335   ακίνδυνο 
Ε122   ύποπτο Ε231   δερµατικές διαταραχές Ε336   ακίνδυνο 
Ε123   ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ Ε232   δερµατικές διαταραχές Ε337   ακίνδυνο 
Ε124   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ Ε233   δερµατικές διαταραχές Ε338   πεπτική διαταραχή 
Ε125   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε236   ακίνδυνο Ε339   πεπτική διαταραχή 
Ε126   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε237   ακίνδυνο Ε340   πεπτική διαταραχή 
Ε127   ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΟ Ε238   ακίνδυνο Ε341   πεπτική διαταραχή 
Ε130   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε239   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ Ε400   ακίνδυνο 
Ε131   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  Ε240   ύποπτο Ε401   ακίνδυνο 
Ε132   ακίνδυνο Ε241   ύποπτο Ε402   ακίνδυνο 
Ε140   ακίνδυνο Ε250   διαταραχές πίεσης Ε403   ακίνδυνο 
Ε141   ύποπτο Ε251   διαταραχές πίεσης Ε404   ακίνδυνο 
Ε142   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  Ε252   διαταραχές πίεσης Ε406   ακίνδυνο 
Ε150   ύποπτο (ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ) Ε260   ακίνδυνο Ε407   πεπτική διαταραχή 
Ε151   ύποπτο Ε261   ακίνδυνο Ε408   ακίνδυνο 
Ε152   ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε262   ακίνδυνο Ε410   ακίνδυνο 
Ε153   ύποπτο Ε263   ακίνδυνο Ε411   ακίνδυνο 
Ε160   ακίνδυνο Ε270   ακίνδυνο Ε413   ακίνδυνο 
Ε161   ακίνδυνο Ε280   ακίνδυνο Ε414   ακίνδυνο 
Ε163   ακίνδυνο Ε281   ακίνδυνο Ε420   ακίνδυνο 
Ε170   ακίνδυνο Ε282   ακίνδυνο Ε421   ακίνδυνο 
Ε171   ύποπτο Ε300   ακίνδυνο Ε422   ακίνδυνο 
Ε173   ύποπτο Ε301   ακίνδυνο Ε450   πεπτική διαταραχή 
Ε174   ακίνδυνο Ε302   ακίνδυνο Ε461   πεπτική διαταραχή 
Ε175   ακίνδυνο Ε303   ακίνδυνο Ε462   πεπτική διαταραχή 
Ε180   ύποπτο Ε304   ακίνδυνο Ε463   πεπτική διαταραχή 
Ε 181 ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ Ε305   ακίνδυνο Ε465   πεπτική διαταραχή 
Ε200   ακίνδυνο Ε306   ακίνδυνο Ε466   πεπτική διαταραχή 
Ε201   ακίνδυνο Ε307   ακίνδυνο Ε471   ακίνδυνο 
Ε202   ακίνδυνο Ε308   ακίνδυνο Ε472   ακίνδυνο 
Ε203   ακίνδυνο Ε309   ακίνδυνο Ε473   ακίνδυνο 
Ε210   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  Ε311   έκζεµα Ε474   ακίνδυνο 
Ε211   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  Ε312   έκζεµα Ε475   ακίνδυνο 
Ε212   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ  Ε320   χοληστερίνη Ε477   ύποπτο 
Ε213   ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ Ε321   χοληστερίνη Ε480   ακίνδυνο 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 
ΚΑΡΚΙΝΟΓΟΝΟ: Ουσία που µπορεί να προκαλέσει ανάπτυξη καρκινωµάτων.  

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ: Από το Γαλλικό Υπουργείο Υγείας 1/1/1997  

ΑΚΙΝ∆ΥΝΟ: ακίνδυνες ουσίες                ΥΠΟΠΤΟ: Εξετάζονται παρενέργειες  

 Ε123: Πολύ επικίνδυνο, απαγορευµένο στις ΗΠΑ και Πρώην Σοβιετική Ένωση.  

Όλες οι παραπάνω ουσίες επιτρέπονται προς το παρόν στη Γαλλία και Αγγλία και αναγράφονται 

στις συσκευασίες τροφίµων.  

* Περιορίστε τη χρήση των ουσιών αυτών διαλέγοντας τα προϊόντα που αγοράζετε * 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ 

ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

• Τι υπάρχει µέσα στο στοµάχι σας;  

• Γράψτε ένα κατάλογο µε τις τροφές που περιείχε το χθεσινοβραδινό σας δείπνο.  

• Συµπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί και στη συνέχεια συζητήστε µ’ ένα 

συµµαθητή σας. 

• Προσπαθήστε να βρείτε από πού προέρχεται το φαγητό που φάγατε.  

• Αν έρχεται από ένα κοντινό µέρος, βάλτε ένα � στην πρώτη στήλη. 

• Αν παράγεται σε µακρινή απόσταση αλλά ακόµη µέσα στην Ελλάδα, σηµειώστε 

ένα � στη δεύτερη στήλη.  

• Αν κάποια τροφή εισάγεται από το εξωτερικό, σηµειώστε ένα � στην τρίτη στήλη. 

Τρόφιµα Προερχόµενα 

από την 

περιοχή 

Ελληνικής 

προέλευσης 

Εισαγόµενο Ενέργεια που χρησιµοποιήθηκε 

για την παραγωγή / συσκευασία 

Κρέας         

Πατάτα         

Ψωµί         

Καρότα         

Ντοµάτα         

 Μήλα         

 Γάλα         

Γλυκό         

          

     

• Αναρωτηθείτε ποια τροφή χρειάζεται περισσότερη ενέργεια για την παραγωγή της. 

• Σκεφθείτε την καλλιέργεια, τη µεταφορά και την επεξεργασία.  

• Γράψτε το γράµµα Ε δίπλα στην τροφή που χρειάζεται την περισσότερη ενέργεια. 

Παράδειγµα:  Ένα καρότο που καλλιεργείτε στον κήπο σας και το τρώτε εσείς οι ίδιοι, 

είναι φθηνό όσον αφορά την ενέργεια που καταναλώνεται. Πάντως, αν το καρότο είναι 

σε κονσέρβα, έχει ξοδευτεί πολύ περισσότερη ενέργεια. (Γιατί;)  
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• Σκεφθείτε ποιες από τις τροφές που φάγατε είναι πραγµατικά αναγκαίες για να 

µεγαλώσετε και να είστε υγιείς. 

• Συγκρίνετε τα αποτελέσµατά σας µε εκείνα ενός ή δύο συµµαθητών σας.  

• Βοηθείστε ο ένας τον άλλο κατά τη συµπλήρωση των απαντήσεων και συζητείστε 

τις διαφορές σας. 

• Σε µικρές οµάδες, συζητήστε για τους κανόνες µε τους οποίους είναι δυνατό να 

βελτιωθούν οι τροφές που τρώµε όσον αφορά την ενέργεια παραγωγής και 

µεταφοράς και τη διατροφική αξία.  

• Συζητήστε τις σπουδαιότερες ερωτήσεις µέσα στην τάξη. 

Θέµα για συζήτηση στην τάξη 

Σε µικρές οµάδες συζητήστε για τους τρόπους µε τους οποίους είναι δυνατό να βελτιωθεί η 

διατροφή όσον αφορά την ενέργεια και τη διατροφική αξία των τροφών που 

καταναλώνετε.  

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ / ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Παρατηρήστε τη συσκευασία και τα περιτυλίγµατα που υπάρχουν στις τροφές που τρώτε - 

χαρτί, πλαστικό, κονσέρβα και άλλα.  

Μερικές τροφές, για παράδειγµα τα πορτοκάλια, έχουν τη δική τους φυσική συσκευασία. 

Άλλες τροφές όπως τα καρότα, µπορούν να πωλούνται χωρίς κανενός είδους συσκευασία.  

Μερικά αγαθά έρχονται µε συσκευασία που αποτελείται από δύο κοµµάτια, όπως είναι οι 

χυµοί φρούτων σε κουτάκια από χαρτί ή αλουµίνιο, τα οποία πολλές φορές έχουν και ένα 

πλαστικό καλαµάκι.  

Στην περίπτωση αυτή, έχει χρησιµοποιηθεί µεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας για την 

παραγωγή της συσκευασίας.  

Αξιολογήστε µία σειρά αγαθών και τη συσκευασία τους όσον αφορά την ενέργεια που 

χρησιµοποιούν. Βάλτε στη σειρά τα αγαθά αυτά, ξεκινώντας από αυτά που απαιτούν τη 

λιγότερη ενέργεια και συνεχίζοντας µε εκείνα που χρησιµοποιούν την περισσότερη. 

 Γι’ αυτό θα σας βοηθήσουν οι πίνακες 2,3,4. 

 Στη συνέχεια συζητήστε µ’ ένα συµµαθητή σας. 

 

 

 

Υλικό από το Κ.Π.Ε. Έδεσσας 
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Πίνακας 1 

αντικείµενο µέγεθος αξιολόγηση* άλλοι τρόποι 

συσκευασίας 

        

        

    

    

    

* Η αξιολόγηση έχει να κάνει µε το κόστος, την ενέργεια που χρησιµοποιήθηκε, τα αν το 

υλικό είναι ανακυκλώσιµο, το αν αποσυντίθεται στη φύση σε εύλογο χρονικό διάστηµα κτλ. 

 

 

 

Πίνακας 2. Κατανάλωση ενέργειας διαφόρων υλικών συσκευασίας 

Υλικό Πρωτογενής ενέργεια 

(MJ*/Kg) 

Αλουµίνιο (φύλλο) 294,71 

Λευκοσίδηρος (φύλλο)  49,84 

Χαρτί/ χαρτόνι (φύλλο)  99,45 

Γυάλινες φιάλες  21,70 

Πολυαιθυλένιο-χαµηλής πυκνότητας (φύλλο) 104,35 

Πολυπροπυλένιο 172,76 

ΡΕΤ (κόκκοι) 183,00 

* Η ενέργεια εδώ εκφράζεται σε MJ ( 1MJ=1.000.000 Joule, 1 Joule= 2,8X10-7 kwh) ανά 

κιλό προϊόντος. 

 

Υλικό από το Κ.Π.Ε. Έδεσσας 
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Πίνακας 3. Τα πλεονεκτήµατα της ανακύκλωσης 

 

Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας από 

την ανακύκλωση διαφόρων υλικών σε 

σχέση µε την πρωτογενή παραγωγή τους 

 

Γυαλί 90,2% 

Αλουµίνιο 95,4% 

Λευκοσίδηρος 78,0% 

Πλαστικό ΡΕΤ 98,5% 

Πίνακας 4. Η ανακύκλωση στην Ελλάδα 

Υλικό Ποσοστό ανακύκλωσης 

Χαρτί 35% 

Χάρτινη συσκευασία 43% 

Γυάλινη συσκευασία 26% 

Αλουµινένια συσκευασία 25% 

Μεταλλική συσκευασία 16% 

Πλαστικές ύλες 1% 

Πλαστική συσκευασία Μικρότερο του 1% 

Συζητήστε πώς χρησιµοποιείται στη συνέχεια η συσκευασία.  

Μπορείτε να βασισθείτε στις επόµενες προτάσεις για να κάνετε τα σχόλιά σας: 

Α. Η φύση λιώνει τα υλικά - Παρασκευή λιπάσµατος ή αποσύνθεση. 

Β. Μπορούν να επιστραφούν, για παράδειγµα τα επιστρεφόµενα µπουκάλια.    Κάτι 

τέτοιο  χρειάζεται ενέργεια. 

Γ. Χρειάζεται πολλή ενέργεια για να ανακυκλωθεί, για παράδειγµα τα αλουµινένια 

κουτάκια. 

∆. Πρέπει να πεταχτεί στα σκουπίδια. Τα υλικά αυτά δεν µπορούν να ανακυκλωθούν. 

 Πώς τα διάφορα αγαθά µπορούν να καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια;  

Κάνετε προτάσεις. 

Σε οµάδες των 3-4 και στη συνέχεια µε όλη την τάξη, συζητήστε τους λόγους για 

τους οποίους βάζουµε τα αγαθά σε συσκευασίες.  

Σκεφτείτε άλλους τρόπους συσκευασίας.                     Υλικό από το Κ.Π.Ε. Έδεσσας 
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Τι πίνουµε; 

Δραστηριότητες 

• Συνέντευξη από τον υπεύθυνο της ΔΕΥΑΤ 

• Μέτρηση καθαρότητας νερού από δίκτυο και από πηγή µε τη βοήθεια 

Φυσικού 

• Συνέντευξη από µπάρµαν για τα ποτά 
 

 

 

 

 

 

 

Τι πίνουµε; 

Νερό από δίκτυο – εµφιαλωµένο – από πηγή – ανθρακούχο 

Αναψυκτικά – Χυµοί - Γάλα 

Έρευνα  

Έρευνα στο σπίτι 

Έρευνα στο σχολείο - κυλικείο 

Ερωτηµατολόγια έρευνας 

Πείραµα  

Συνέντευξη  
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΤΑΞΗ: .........      � ΑΓΟΡΙ            � ΚΟΡΙΤΣΙ   

 

Β. Τι πίνουµε; 

 
1. Το πρωί πίνω  

α. γάλα                   β. σοκολάτα              γ. χυµό            δ. αναψυκτικό            ε. τίποτα 

 

2. Την ώρα του φαγητού πίνω  
α. νερό από το δίκτυο     β. από πηγή      γ. εµφιαλωµένο νερό      δ.  coca cola   

ε. άλλο αναψυκτικό ................................ 

 

3. Σπίτι µας έχουµε τοποθετήσει φίλτρο καθαρισµού του νερού. 
                                 Ναι                      Όχι 

 

4. Την ηµέρα πίνω  .......    καφέδες 
 
5. Πηγαίνω σε µπαρ και πίνω αλκοόλ 

α. κάθε εβδοµάδα     β. κάθε 15 µέρες    γ. µια φορά το µήνα   δ. πιο συχνά   ε. σπάνια 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Άδεια κουτάκια και µπουκάλια πεταµένα δυστυχώς  
στο διάδροµο του σχολείου 
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Συνέντευξη από τον υπεύθυνο της ΔΕΥΑΤ   
 

Από πού υδροδοτείται ο Δήµος Ταµυνέων; 
 

Υπάρχουν αρκετά αποθέµατα νερού για να καλύπτονται οι ανάγκες των 
πολιτών; 

 
Παρατηρείται αύξηση της κατανάλωσης του νερού τα τελευταία 
χρόνια; 

 
Πού οφείλεται αυτό; 

 
Έχετε προνοήσει για εναλλακτικούς τρόπους ύδρευσης σε περίπτωση 
που τα σηµερινά αποθέµατα στερέψουν; 

 
Έχετε πρόσφατες µετρήσεις του νερού;  

 
Πόση είναι η σκληρότητά του; 

 
Είναι κατάλληλο για πόσιµο; 

 
Κάθε πότε χλωριώνετε το νερό; 

 
Είναι επιβλαβές το χλώριο για τον ανθρώπινο οργανισµό; 

 
Από τι υλικό είναι οι σωλήνες από τους οποίους υδροδοτείται ο 
Δήµος; 

 
Έχουν αντικατασταθεί όλες οι παλιές σωλήνες αµιάντου; 

 
Πώς ελέγχετε τις διαρροές νερού;  

 
Έχετε προβλέψει να παρακρατείτε το νερό της βροχής; 

 
Έχετε ενδείξεις µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα από διάφορες 
χηµικές ουσίες, όπως λιπάσµατα, φυτοφάρµακα κ.ά.; 

 
Τα παιδιά ετοίµασαν το ερωτηµατολόγιο αλλά, δυστυχώς, δεν καταφέραµε να 

πάρουµε τη συνέντευξη. 

Με το ίδιο θέµα θα ασχοληθούµε και την επόµενη σχολική χρονιά οπότε και 

θα το ολοκληρώσουµε. 
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Αφίσες  
 

    
 

   

Έργα ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήµου Ταµυνέων 
στους κεντρικούς δρόµους του Αλιβερίου το 2006 
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Τι αναπνέουµε; 

Δραστηριότητες 

• Έρευνα για τους ρύπους στην ατµόσφαιρα (σκόνη, καυσαέρια 

αυτοκινήτων, εργοστάσια) 

• Φωτογραφίες από τις καµινάδες της ΔΕΗ  

• Κάπνισµα 

• Απορρυπαντικά - Αποσµητικά χώρου 

• Εντοµοκτόνα - Άοσµα εντοµοαπωθητικά - Σκωροκτόνα – Ναφθαλίνη - 

Αρώµατα - Μανό – Ασετόν - Κρέµες - Σπρέι - Blanco 

• Μπογιές – βενζίνη – βαφεία – κόλλες – σιλικόνη  

• Κεντρική θέρµανση - Σόµπες  

 
Τι αναπνέουµε; 

Αφίσες  

Ρύποι στην ατµόσφαιρα 

Έρευνα  

Έρευνα στο σπίτι 

Έρευνα στο σχολείο  

Ερωτηµατολόγια έρευνας 

Εισήγηση από γιατρό πνευµονολόγο 

Φωτογραφίες  

 

Αφίσες 
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ΟΙ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΟΙ ΑΕΡΙΟΙ ΡΥΠΟΙ ΤΟΥ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ 
ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ 

ΡΥΠΑΝΤΕΣ 
(ΑΕΡΙΟΙ) 

 
ΠΗΓΕΣ ΡΥΠΩΝ 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ 
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Μονοξείδιο του άνθρακα 

CO 

Καυστήρες βιοµηχανιών και 

κτιρίων 

Μηχανές αυτοκινήτων 

Χυτήρια σιδήρου 

Κεφαλαλγίες 

Παρατεταµένη  

εισπνοή προκαλεί 

ασφυξία και θάνατο 

 

 

 

∆ιοξείδιο του άνθρακα 

CO2 

 

Καυστήρες  

Μηχανές αυτοκινήτων 

Πυρκαγιές 

Κεφαλαλγίες 

Ερεθισµός του 

αναπνευστικού  

κέντρου 

Είναι το βασικό αέριο  

που συµβάλλει στο 

φαινόµενο  

του θερµοκηπίου 

 

Οξείδια του αζώτου 

ΝΟΧ 

 

Καυστήρες  

Μηχανές αυτοκινήτων 

Φωτοτυπικά µηχανήµατα 

Ρινορραγίες 

Ερεθισµός στα µάτια 

∆ύσπνοια 

Άσθµα 

Κόπωση 

Παρεµποδίζουν τη  
φωτοσύνθεση 
∆ηµιουργούν όξινη  
βροχή που προκαλεί 
νέκρωση φυτών, 
καταστροφή µαρµάρων 
και διάβρωση µετάλλων 

 

Οξείδια του θείου 

SΟΧ 

 

Καυστήρες γαιάνθρακα  

και πετρελαίου 

 

Μεταβολές στην  

τροφική αλυσίδα 

∆ηµιουργούν όξινη  
βροχή που προκαλεί 
νέκρωση φυτών, 
καταστροφή µαρµάρων 
και διάβρωση µετάλλων 

 

Όζον από ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες  

Ο3 

 

Καυστήρες  

Μηχανές αυτοκινήτων 

Φωτοτυπικά µηχανήµατα 

 

Άσθµα 

Ερεθισµός στα µάτια 

Καρκίνος 

Είναι και αυτό ένα από  
τα θερµοκηπιακά αέρια. 
Προκαλεί δυσοσµία,  
διάβρωση  των  
µετάλλων και  
καταστροφή των 
πλαστικών 

 
Υδρογονάνθρακες  
CXHy 

 

Μηχανές αυτοκινήτων 

Αποσυντονισµός  

κινήσεων 

Μειώνουν την  
ορατότητα 
µε το σχηµατισµό  
αιθαλοµίχλης 

ΡΑΝ 

(νιτροϋπεροξυακετύλιο) 

Σχηµατίζεται από τους αέριους 

ρυπαντές και  

την ακτινοβολία 

Άσθµα 

Ερεθισµός στα µάτια 

Καρκίνος 

Παρεµποδίζει τη  
φωτοσύνθεση και  
δηµιουργεί µεγάλη  
φθορά υλικών 

 
CFC’s 
(χλωροφθοριοάνθρακες) 
 

Ψυκτικά µηχανήµατα 

(κλιµατιστικά)  

Σπρέι 

 
 
Μη τοξικοί 

Συµβάλλουν στη  
δηµιουργία  
της τρύπας του όζοντος 
και του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου 

ΧΗΜΕΙΑ Β΄ Γυµνασίου ΥΠΕΠΘ, ΟΕ∆Β-ΑΘΗΝΑ, Έκδοση Θ΄ 2005, σελ. 140 
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«Οι βλαβερές ουσίες που αναπνέουµε» 

Εισήγηση από τον κ. Ντόβολη Βασίλειο, Ιατρό Πνευµονολόγο 

2ο Ενιαίο Λύκειο Αλιβερίου - Μάιος 2006 

          

Η ατµόσφαιρα αποτελείται από οξυγόνο, άζωτο, διοξείδιο του άνθρακα, 

όζον και άλλες ουσίες. 

Αν αυξηθεί η ποσότητα του όζοντος στην ατµόσφαιρα, αυτό θα έχει 

βλαβερές επιδράσεις στην υγεία µας γιατί γίνεται τοξικό. Επίσης, αν αλλάξει η 

ποσότητα του οξυγόνου κι αυτό θα είναι βλαβερό για τους πνεύµονες. Το ίδιο θα 

συµβεί αν αλλάξει η σύνθεση και σε άλλους ρυπαντές όπως οξείδια του αζώτου, 

διοξείδιο του άνθρακα, υδρογονάνθρακες κ.ά. Ό,τι κι αν αλλάξει σε σχέση µε τη 

σύνθεση που υπάρχει στην ατµόσφαιρα, αυτό θα είναι βλαβερό για τον οργανισµό. 

Ό,τι παράγει ο άνθρωπος µπορεί να αλλάξει τη σύνθεση της ατµόσφαιρας. Ό,τι 

παράγει η βιοµηχανία, ό,τι παράγουν τα αυτοκίνητα, ό,τι παράγεται µε την καύση 

του τσιγάρου µπορούν να αλλάξουν τη σύνθεση της ατµόσφαιρας σε µικρό ή 

ευρύτερο χώρο. Όλα αυτά έχουν αρνητικές επιδράσεις στο αναπνευστικό µας 

σύστηµα. Η αλλαγή της σύνθεσης του ατµοσφαιρικού αέρα µπορεί να κάνει ζηµιά 

στους βρόγχους και τους πνεύµονες.  

Η πρώτη ζηµιά για την οποία ευθύνεται ατοµικά ο άνθρωπος γίνεται µε το 

τσιγάρο. Ο καπνός του τσιγάρου έχει τέσσερις χιλιάδες ουσίες. Από αυτές εκατό 

και περισσότερες - είναι υπό συζήτηση και άλλες - έχει αποδειχτεί ότι είναι 

καρκινογόνες. Οι κυριότερες ουσίες είναι η νικοτίνη, η πίσσα, το διοξείδιο του 

άνθρακα κ.ά. Το τσιγάρο βλάπτει τους κροσσούς των βρόγχων. Είναι σαν ένα 

γήπεδο που µετά από καιρό έχει χαλάσει ο τάπητας. Έτσι µπορούµε να έχουµε πιο 

εύκολα λοιµώξεις ή και σε ορισµένα άτοµα µακροπρόθεσµα µπορεί να έχουµε 

καρκίνο.  

Κι αν οι λοιµώξεις αντιµετωπίζονται µε αντιβίωση και ο καρκίνος προσβάλει 

λίγους τι γίνεται µε τη χρόνια βρογχίτιδα και το εµφύσηµα; Οι συνέπειες, 

δυστυχώς, δε φαίνονται αµέσως. Πρέπει να περάσουν περίπου είκοσι χρόνια για 

να παρουσιαστούν αυτές οι βλάβες. Όταν παρουσιαστούν περνάνε άλλα τριάντα 

χρόνια ζωής βασανιστικά. Κι αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµα. Με το εµφύσηµα 

χαλάνε οι κυψελίδες, σπάνε τα τοιχώµατα και γίνεται ένα µπαλόνι που δε 
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συµµετέχει πλέον στην αναπνοή. Ο πνεύµονας µένει µισός. Ο άλλος µισός, το ένα 

τρίτο ή τα δυο τρίτα, ανάλογα µε το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, δεν αναπνέει. 

Η κατάσταση αυτή είναι µη αναστρέψιµη και ο ασθενής χρειάζεται υποστήριξη 

οξυγόνου για αρκετά χρόνια είτε η βλάβη προκλήθηκε από το τσιγάρο είτε από την 

ατµοσφαιρική ρύπανση.  

Ένα πρόβληµα, λοιπόν, που δηµιουργείται στο αναπνευστικό σύστηµα είναι από το 

τσιγάρο. Ο καθένας θα έπρεπε να σκεφτεί να µην καπνίσει, ούτε καν να δοκιµάσει.  

Το κάπνισµα είναι το µόνο πράγµα που δεν είναι απαραίτητο για τον οργανισµό.  

Άλλο πρόβληµα που συµβάλει στην ατµοσφαιρική ρύπανση είναι η χρήση του 
αυτοκινήτου. Κάποτε αντιστοιχούσε ένα αυτοκίνητο σε µερικές οικογένειες σήµερα 

η ίδια οικογένεια έχει δυο και πολλές φορές τρία αυτοκίνητα. Οι περισσότεροι 

κάνουν κατάχρηση του αυτοκινήτου χρησιµοποιώντας το για να πάνε να ψωνίσουν 

εκατό, διακόσια ή τριακόσια µέτρα από το σπίτι τους. Αυτό προκαλεί ζηµιά στον 

οργανισµό, γιατί δεν περπατάνε άρα οι αναπνευστικοί µυς δεν εξασκούνται και δε 

λειτουργούν καλά. Δε µπορεί η καρδιά να λειτουργήσει καλά και να δώσει αίµα 

στον οργανισµό. Επίσης προκαλείται ζηµιά στο περιβάλλον. Όσο κι αν υπάρχει 

αντιρρυπαντική τεχνολογία, δεν παύουν να εκλύονται στο περιβάλλον µόλυβδος, 

υδρογονάνθρακες, διοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, µονοξείδιο του 

άνθρακα κ.λ.π. σε µικρές ποσότητες αλλά εκλύονται. Έτσι, λοιπόν, δηµιουργείται 

ένα νέφος από τα καυσαέρια που επιδρούν στο αναπνευστικό σύστηµα. Αλλοιώνει, 

αλλάζει, δηλαδή, τη σύνθεση του ατµοσφαιρικού αέρα σε βάρος του οξυγόνου και 

υπέρ του διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ρυπαντών και προκαλεί βλάβες στο 

αναπνευστικό σύστηµα. Έχει παρατηρηθεί κι είναι σίγουρο αυτό, ότι επιδρά σ’ 

αυτούς που πάσχουν από χρόνια βρογχίτιδα. Για κάποιον ο οποίος καπνίζει και 

πάσχει από χρόνια βρογχίτιδα, τα καυσαέρια και οι βιοµηχανικοί ρυπαντές 

επιδρούν στο αναπνευστικό του σύστηµα προκαλώντας σοβαρές βλάβες.   

Στην περιοχή µας ειδικά, όπως και σε άλλες περιοχές, έχουµε και τον 

παράγοντα ρύπανσης της ατµόσφαιρας από τη βιοµηχανική λειτουργία. Έχουµε 

δηλαδή, βιοµηχανίες που παράγουν ορισµένους ρυπαντές που αλλοιώνουν τη 

σύνθεση του ατµοσφαιρικού αέρα. Έχουµε το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. το οποίο 

λειτουργεί από το 1955. Καίει µαζούτ και παράγει ορισµένους αέριους ρύπους 

όπως διοξείδιο του άνθρακα, µονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, οξείδια 

του θείου κ.ά. Γι’ αυτό και θέλουν να αλλάξουν αυτές τις µονάδες γιατί 

επηρεάζουν την ατµόσφαιρα.  

Σύµφωνα µε τη συνθήκη του Κιότο, λόγω του Φαινοµένου του Θερµοκηπίου, 

θα πρέπει να µειώσουµε την παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα. Με τους όρους 

αυτής της συνθήκης πρέπει να συµµορφωθούν όλες οι χώρες και όλες οι 

βιοµηχανίες, άρα και το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. που καίει µαζούτ. Το διοξείδιο του 

άνθρακα συµβάλει στο Φαινόµενο του Θερµοκηπίου. Αυξάνεται η θερµοκρασία 

στον πλανήτη και αυτό θα έχει επιπτώσεις στο µέλλον. Ήδη είναι ορατές οι 

συνέπειες του φαινοµένου αυτού, όπως λιώσιµο πάγων, πληµµύρες, λειψυδρία 

µετανάστευση εκατοµµυρίων στον κόσµο. Θα αλλάξει η ζωή µας προς το 

χειρότερο. Και αυτό αφορά και την περιοχή µας. Ένα γιατί το διοξείδιο του 
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άνθρακα που σήµερα εισπνέουµε είναι τοξικό για τους πνεύµονες και δεύτερο γιατί 

συµβάλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου.  

Τα οξείδια του αζώτου και τα οξείδια του θείου δηµιουργούν την όξινη 
βροχή και αυτή είναι τοξική σε πάρα πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες.  

Το µονοξείδιο του άνθρακα, τα οξείδια του αζώτου και τα οξείδια του θείου 

είναι επίσης αρκετά τοξικά για τον άνθρωπο. Και αυτά προκαλούν ερεθισµό στους 

βρόγχους. Εάν κάποιος έχει βρογχικό άσθµα µπορεί να του προκαλέσουν κρίση 

βρογχικού άσθµατος. Προκαλούν, επίσης, επιπεφυκίτιδα, ρινίτιδα. Το να πάθει 

κάποιος εξ αιτίας του περιβάλλοντος κρίση βρογχικού άσθµατος είναι πάρα πολύ 

σηµαντικό, γιατί αναγκάζεται µετά να πάρει για αρκετό χρονικό διάστηµα φάρµακα.  

Έχει αποδειχτεί µε µελέτες και µε έρευνες ότι και η ατµοσφαιρική ρύπανση 

µε τις πηγές ρύπανσης που έχουµε κι εµείς στον τόπο µας µπορεί να προκαλέσει 

χρόνια βρογχίτιδα. Μέχρι τώρα γνωρίζαµε ότι η χρόνια βρογχίτιδα οφείλεται 

σχεδόν αποκλειστικά στον καπνό του τσιγάρου. Τώρα βλέπουµε ότι, εκτός από το 

τσιγάρο, και η ατµοσφαιρική ρύπανση, αν είναι µεγάλη, αν οι ρυπαντές είναι απ’ 

αυτούς που δηµιουργούν τη χρόνια βρογχίτιδα, µπορεί να προκαλέσει χρόνια 

βρογχίτιδα και εµφύσηµα, δηλαδή, καταστροφή των κυψελίδων που είναι ό,τι 

χειρότερο.  

Είδαµε, λοιπόν, ότι έχουµε τρεις παράγοντες:  

1. το κάπνισµα για το οποίο είµαστε υπεύθυνοι αποκλειστικά   εµείς, είναι 

επιλογή µας και καλό είναι να µην κάνουµε τέτοια επιλογή. Δεν είναι 

απαραίτητο και δεν ωφελεί σε τίποτα. Ο καπνός του τσιγάρου είναι η µόνη 

ουσία που εισπνέουµε,  οποία δεν έχει κανένα ευεργετικό αποτέλεσµα, 

ΚΑΝΕΝΑ, ούτε ένα. Και δε χρειάζεται κανείς να καπνίζει. 

2. τις βιοµηχανίες ΔΕΗ, ΑΓΕΤ στην περιοχή µας ή και µικρότερες 

βιοµηχανίες 

3.  τα καυσαέρια από τα αυτοκίνητα όπου είπαµε ότι έχουµε µόλυβδο, που 

είναι τοξικός και καρκινογόνος και υδρογονάνθρακες, όπως και ορισµένα 

άλλα αέρια. 

  Επίσης έχουµε και άλλους ρυπαντές όπως διοξίνες και φουράνιo. Όταν 

καίµε τα σκουπίδια πέρα από το µεθάνιο που εκλύεται και είναι κι αυτό ένας 

ρυπαντής εκλύονται και διοξίνες και φουράνιo. Και αυτά είναι τοξικά και 

καρκινογόνα. Αυτά εκλύονται και όταν καίµε ξύλα ή χόρτα στο περιβάλλον. Βέβαια, 

όταν πρόκειται για ένα µικρό χωράφι και λίγα χόρτα είναι πολύ µικρή η επίδραση. 

Όταν, όµως, είναι πολλά και καίγονται για µεγάλο χρονικό διάστηµα κι αυτό ως ένα 

βαθµό επιδρά στη ρύπανση.  

  Άρα, λοιπόν,  έχουµε µια σύνθετη κατάσταση, όπου η σύνθεση της 

ατµόσφαιρας αλλάζει ως προς ορισµένους ρυπαντές και αυτοί επιδρούν στο 

αναπνευστικό µας σύστηµα. Το ερεθίζουν και έχουµε συµπτώµατα, όπως βήχα, 

δύσπνοια, «σφυρίζει» η αναπνοή, προκαλούν κρίση βρογχικού άσθµατος σ’ αυτούς 

που πάσχουν από βρογχικό άσθµα, προκαλούν παροξυσµό της χρόνιας 

αποφρακτικής πνευµονοπάθειας, χρόνιας βρογχίτιδας και εµφυσήµατος ή και 

δηµιουργούν χρόνια βρογχίτιδα και εµφύσηµα.  
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Τι µπορούµε να κάνουµε γι’  αυτό; 

1. Να µην καπνίζουµε. Αυτό µπορεί να το κάνει ο καθένας ατοµικά.  

2. Όλοι µαζί να είµαστε ευαισθητοποιηµένοι γύρω από τους ρύπους που 

εκλύονται στο περιβάλλον από τη βιοµηχανική δράση στην περιοχή µας ή 

από άλλες δράσεις. 

3. Δε θα πρέπει να υπάρχουν πια χωµατερές και θα πρέπει να βρεθούν 

άλλες λύσεις κι αυτό µας αφορά όλους.  

4. Η ΔΕΗ να µην καίει το χειρότερο µαζούτ αλλά θα πρέπει να υπάρχει 

άλλη λύση, όπως η κατασκευή του νέου εργοστασίου στην περιοχή, σε 

αντικατάσταση των παλιών µονάδων, που θα λειτουργεί µε φυσικό αέριο. 

Και το φυσικό αέριο έχει επίδραση στο περιβάλλον. Αλλά είναι στο 60-

70% του µαζούτ ή του λιθάνθρακα.  

5. Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µείωση της ρύπανσης και ο στόχος µας θα 

πρέπει να είναι η µείωση της ρύπανσης και σε ό,τι αφορά και τα 

αυτοκίνητα. Δε χρειάζεται να µετακινούµαστε σε µικρές αποστάσεις µε 

το αυτοκίνητο. Χρειάζεται και πρέπει να περπατάµε από τη µικρή ηλικία 

µέχρι τους ηλικιωµένους γιατί αυτό µας βοηθάει στην καλή φυσική 

κατάσταση. 

6. Θα πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικές λύσεις στην τεχνολογία, ώστε να 

µη χρησιµοποιούνται αποκλειστικά το πετρέλαιο και η βενζίνη αλλά να 

χρησιµοποιούνται και άλλες πηγές ενέργειας, όπως το υδρογόνο, το 

οποίο ακόµα είναι δύσκολο να χρησιµοποιηθεί γιατί η παγκόσµια 

οικονοµία έχει δοµηθεί πάνω στο πετρέλαιο και σε ό,τι παράγεται από 

αυτό.   

Εµείς µπορούµε να πάρουµε ατοµικά µέτρα, π.χ. να µην καπνίσουµε και µπορούµε 

να συµβάλλουµε µε το δικό µας τρόπο και να απαιτούµε ώστε λιγότεροι ρυπαντές 

να µολύνουν την ατµόσφαιρα. Να έχουµε έτσι ένα καθαρότερο περιβάλλον από 

ρυπαντές, να αναπνέουµε καλύτερα, να µπορούµε να ζούµε περισσότερο και 

καλύτερα.   

 

Ευχαριστούµε πολύ τον κ. Ντόβολη για την ενηµέρωση και τις ενδιαφέρουσες 

πληροφορίες που µας έδωσε  
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ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
 
 

 

ΤΟΞΙΚΟ 
Αναγράφεται σε προϊόντα που περιέχουν ουσίες οι οποίες 
µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. 

 
 

 

 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ  

Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία µπορεί να εκραγούν. 
 

 
 

 
ΟΞΕΙ∆ΩΤΙΚΟ 

Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες 
σε επαφή µε άλλες ουσίες προκαλούν εξώθερµες αντιδράσεις. 
 

 
 

 
ΕΥΦΛΕΚΤΟ 

Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία µπορούν να πιάσουν εύκολα 
φωτιά. 
 

 
 

∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΟ 

Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες 
σε επαφή µε ζωντανούς ιστούς µπορούν να τους 
καταστρέψουν. Επίσης δρουν διαβρωτικά για υλικά όπως τα 
µέταλλα. 

 
 

 
ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ 

Αναγράφεται σε προϊόντα τα οποία περιέχουν ουσίες οι οποίες 
µπορούν να δηµιουργήσουν προβλήµατα υγείας. 
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Εναλλακτικές προτάσεις για καθηµερινές δουλειές 
 

Α/Α ΧΡΗΣΗ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
 

1 
Καθαρισµός καµένου 
λίπους 
 

Μαγειρική σόδα  και σαπούνι 

 
 
2 

 
 
Γυάλισµα ασηµικών 

1 λίτρο ζεστό νερό και 
1 κουταλιά σούπας µαγειρική σόδα 
και 1 κοµµάτι αλουµινόχαρτο και 
1  κουταλιά σούπας αλάτι 
 

 
 
3 

 
 
Απόφραξη αποχετεύσεων 

Ξεβουλώστε µε µια βεντούζα. 
Ρίξτε ½ φλιτζάνι µαγειρικής σόδας 
και ½ φλιτζάνι ξύδι και 
2 λίτρα βραστό νερό 
 

 
4 

 
Γενικός καθαρισµός σπιτιού 

Μαγειρική σόδα  και σαπούνι ή 
καθαριστικά χωρίς χλώριο 
 

 
5 

 
Απωθητικό για κατσαρίδες 

 
Τριµµένα φύλλα δάφνης 
 

 
6 

 
Απωθητικό για κουνούπια 

Αρωµατικά κεριά κίτρου ή 
έλαια κίτρου 
 

 
7 

 
   Απωθητικό για σκώρο 

Ξυλάκια κέδρου σε 
βαµβακερό σακουλάκι 
 

8 Απωθητικό για µύγες 
Γλάστρα µε βασιλικό 
 

 
9 

 
Απωθητικό για µυρµήγκια 

Καυτερό πιπέρι στην είσοδο 
της φωλιάς 
 

10 
Χρώµατα: ελαιοδιαλυτά 
σπρέι 

αντικαθιστούµε  µε 
υδατοδιαλυτά χρώµατα και σπρέι 
 

11 Μαλακτικό πινέλου 
ζεστό ξύδι 
 

12 Αποσµητικό χώρου 
Βάζουµε λουλούδια σε ανθοδοχείο 
 

13 
Λειτουργία ραδιοφώνου ή   
κασετοφώνου 

Χρησιµοποιούµε ραδιοκασετόφωνο 
µε καλώδιο για σύνδεση σε πρίζα 
 

 

Υλικό από το Κ.Π.Ε. Έδεσσας 
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  
ΛΕΚΕ∆ΩΝ ΑΠΟ ΡΟΥΧΑ 

 
Λεκές 

 
∆ραστικά συστατικά 
καθαριστικών προϊόντων

Αποµάκρυνση των λεκέδων  
µε τρόπο φιλικό προς το 
περιβάλλον 
 

 
Ιδρώτας 

Λευκαντικοί παράγοντες, 
ένζυµα 
 

 
Μαγειρική σόδα  και σαπούνι 

 
Μπογιά 

 
Λευκαντικοί παράγοντες 
 

Φωτιστικό πετρέλαιο, 
δοκιµασία αρχικά αν το 
ρούχο ξεβάφει 
 

 
Βερνίκι 
παπουτσιών 

 
Λευκαντικοί παράγοντες 

Φωτιστικό πετρέλαιο, 
δοκιµασία αρχικά αν το 
ρούχο 
 

 
Καφές, κακάο 

Λευκαντικοί παράγοντες, 
ένζυµα 
 

Αρχικά οξυζενέ, στη συνέχεια 
σαπούνι και τρίψιµο 

 
Αίµα 

Λευκαντικοί παράγοντες, 
οργανικά οξέα 

Αρχικά οξυζενέ, στη συνέχεια 
σαπούνι και τρίψιµο 
 

 
Κόκκινο κρασί 

 
Λευκαντικοί παράγοντες 

Αρχικά οξυζενέ, στη συνέχεια 
σαπούνι και τρίψιµο 
 

 
Σκουριά 

Λευκαντικοί παράγοντες, 
οργανικά οξέα 

Αρχικά χυµός λεµονιού, στη 
συνέχεια σαπούνι και τρίψιµο 
 

 
Κερί  

 
Υδρογονάνθρακες  
 

Τοποθέτηση εφηµερίδας στο 
λεκέ και χρήση 
ηλεκτρικού σίδερου 
 

 

Υλικό από το Κ.Π.Ε. Έδεσσας 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

 

Υλικό από το Κ.Π.Ε. Έδεσσας 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Επαγγελµατική 
δραστηριότητα 

 
Επικίνδυνες 
ουσίες 

Χρήση 
επικίνδυνων 
ουσιών 
 

 
Εναλλακτικές 
ουσίες 

 
Τρόποι 
δράσης 

 
Οδοντίατρος 
 

 
Υδράργυρος 

Αµάγαλµα και 
σφράγισµα 
 

Συνθετικά 
σφραγίσµατα 

 
Αντικατάσταση 
 

 
Φούρνος 
 

 
Αµίαντος 

Επένδυση 
φούρνου 
 

Ειδικά 
πυρότουβλα 

Αντικατάσταση 
αµιάντου 

 
 
Φωτογράφος 
 

 
Άργυρος, 
οργανικές 
ενώσεις 

 
Εµφάνιση 
φωτογραφιών 

 
Μη τοξικές 
οργανικές 
ενώσεις 

Αντικατάσταση 
υγρών 
εµφάνισης 
φωτογραφιών 
 

 
 
Ελαιοχρωµατιστής 
 

Οργανικοί 
διαλύτες, 
ενώσεις,  
Pb, Cd 
 

 
Βάψιµο 
τοίχων 

Υδατοδιαλυτά 
χρώµατα 
χωρίς  Pb, Cd 

 
Χρήση µη 
τοξικών 
χρωµάτων 

 
 
Συνεργείο 
αυτοκινήτων 

 
Παλιά λάδια, 
χρώµατα µε 
Pb και Cd 

 
Αλλαγή 
λαδιών, 
βάψιµο 
αµαξιού 
 

Αναγέννηση 
λαδιών, 
χρώµατα 
χωρίς   
Pb και Cd 
 

 
Ανακύκλωση, 
χρήση µη 
τοξικών 
χρωµάτων 

 
Στεγνοκαθαριστήριο 
 

Οργανικοί 
διαλύτες, 
καθαριστικά 
 

 
Καθαρισµός 
ρούχων 

Μη τοξικοί 
οργανισµοί 
διαλύτες και 
καθαριστικά 
 

 
Αντικατάσταση 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΑΞΗ: .........      � ΑΓΟΡΙ            � ΚΟΡΙΤΣΙ   

 

Γ. Τι αναπνέουµε; 
1. Πού µένετε; 

............................................................................. 

 

2. Είναι κοντά σε κεντρικό δρόµο το σπίτι σας; 
                                 Ναι                      Όχι 

 

3. Αντιλαµβάνεστε τη µυρωδιά από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων; 
                                  Ναι                     Όχι 

 
4. Πόσα αυτοκίνητα έχετε; 
                                  ένα                    δυο                  τρία                 κανένα 

 

5. Πώς προτιµούν να µετακινούνται οι γονείς σας;  
       α. µε το αυτοκίνητο      β. µε ταξί     γ. µε το λεωφορείο 

 
6. Θεωρείτε ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα ρύπανσης η περιοχή µας; 
                                 Ναι                      Όχι 

 

7. Πού νοµίζετε ότι οφείλεται αυτό;   
        στα αυτοκίνητα              στη ∆ΕΗ           στην ΑΓΕΤ                 ................. 

 

8. Υπάρχουν καπνιστές στο σπίτι σας; 
               ένας                       δυο                        περισσότεροι                κανένας  

 

9. Έχεις καπνίσει ποτέ τσιγάρο; 
                                  Ναι                     Όχι 

 

10. Τώρα καπνίζεις;  
                    περιστασιακά                     συστηµατικά                  Όχι   

11. Τι σε οδήγησε να αρχίσεις το κάπνισµα; [για όσους καπνίζουν] 
.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

Σε ενοχλεί ο καπνός των άλλων;  
                                 Ναι                     Όχι 

 

12. «Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία». Τι νοµίζεις ότι προκαλεί; 
...................................................................................................................................................

................................................................................................................................................... 

13. Χρησιµοποιείτε στο σπίτι αποσµητικά χώρου; 
α. πάντα       β. συχνά          γ. µερικές φορές       δ. σπάνια        ε. ποτέ  

 

14. Σας ενοχλούν οι οσµές των απορρυπαντικών;  
                                 Ναι                     Όχι                 δεν έχω προσέξει 

 

15. Σας ενοχλούν οι οσµές των καθαριστικών χώρου; (χλωρίνη κ.ά.) 
                                 Ναι                     Όχι                 δεν έχω προσέξει 
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16. Χρησιµοποιείτε άοσµα εντοµοαπωθητικά; 
α. πάντα       β. συχνά          γ. µερικές φορές       δ. σπάνια        ε. ποτέ  

 

17. Υπάρχει κοντά στο σπίτι σας επιχείρηση που σας ενοχλεί; Αν ναι τι είδους; 
(π.χ. χρωµατοπωλείο, βαφείο αυτοκινήτων, βενζινάδικο κ.ά.)  

                                  Όχι                    Ναι    ..................................................... 

 

18. Ποια οσµή θεωρείτε την πιο ενοχλητική; 
........................................................................................................................... 

 
19. Με ποιο τρόπο ζεσταίνεστε το χειµώνα; 

α. κεντρική θέρµανση        β. ηλεκτρικό καλοριφέρ           γ. σόµπα κάρβουνου  
 δ. σόµπα πετρελαίου         ε. τζάκι                                    στ. σόµπα υγραερίου 

 
20. Στο σπίτι µας έχουµε κεντρική θέρµανση ......................... χρόνια. (για όσους 

έχουν) 
 
21. Έχουν άλλοι στη γειτονιά σας κεντρική θέρµανση; 
                                Ναι                     Όχι              

   
21. Σας ενοχλεί η µυρωδιά του καπνού;                                 
                                Ναι                     Όχι     

 
22. Έχετε διαµαρτυρηθεί ποτέ για αυτό; 
                                Ναι                     Όχι     

 
23. Έχετε ηλιακό θερµοσίφωνα; 

                                       Ναι                     Όχι           

        
24. Φέτος τι µέσο θέρµανσης σκέφτεστε να χρησιµοποιήσετε περισσότερο; 
.................................................................................................................................... 

 
 

 

Καταµέτρηση ερωτηµατολογίων 

 

Γεώργιος Τσιώλης, Ευάγγελος Χουχούµης 
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Έρευνα: Κατά πού φυσάει ο άνεµος; 

 

  

                                                       05/06/2006 

Αναπόσπαστο κοµµάτι της οικονοµικής ζωής του Αλιβερίου είναι το 

εργοστάσιο της Δ.Ε.Η. Έχουµε µάθει να το ανεχόµαστε, αφού πολλοί ντόπιοι 

εργάζονται εκεί και ζουν τις οικογένειές τους απ’ αυτό. Κατά διαστήµατα 

ακούγονται φωνές διαµαρτυρίας για τη θέση που βρίσκεται, την καύσιµο ύλη που 

καίει (κακής ποιότητας µαζούτ), τη µόλυνση που προκαλεί. Για το καλό όλων µας 

ελπίζουµε οι αρµόδιοι να παίρνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα για την προστασία των 

κατοίκων του Αλιβερίου και της ευρύτερης περιοχής.  

Επειδή λέγεται ότι το εργοστάσιο έχει χτιστεί σε τέτοια θέση ώστε να 

µολύνει το Αλιβέρι όσο το δυνατόν λιγότερο κάναµε µια έρευνα φωτογραφίζοντας 

από το σχολείο τις καµινάδες της Δ.Ε.Η. για να δούµε κατά πόσο το επηρεάζει.  

 

Όπως κοιτάµε από το 2ο Λύκειο 

το Αλιβέρι βρίσκεται στ’ αριστερά  του 

σχολείου (Β) και το εργοστάσιο της 

ΔΕΗ δεξιά (Ν).  

Ο νοτιοανατολικός άνεµος είναι ο 

µόνος άνεµος που φέρνει το νέφος στην 

πόλη του Αλιβερίου και σε συνδυασµό µε 

την υγρασία επιδεινώνει την κατάσταση.   

Ευτυχώς σύντοµα θα κατασκευαστεί νέα µονάδα που θα λειτουργεί µε 

φυσικό αέριο. 
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       11/11/2005                         15/11/2005 
 

 

21/11/2005                                05/12/2005 

  

              07/12/2005                           09/12/2005                       

               

         22/12/2006                                20/06/2006 
Φωτογραφίες Μαρία Αποστόλου 
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13/06/2004 
 

Ανακύκλωση µπαταριών στο σχολείο 

            

Από το Σεπτέµβριο 2005 σε συνεργασία µε την εταιρεία Α.Φ.Η.Σ. 
εφαρµόσαµε µε επιτυχία στο σχολείο Πρόγραµµα Ανακύκλωσης Μπαταριών. 

 

Επίδοση βεβαιώσεων 
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Εργασία σε Οµάδες 
09/12/2006 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 02-05/02/2006 
 

 

έξω από το Κ.Π.Ε. Σουφλίου 

 

        

         Αναπήνιση κουκουλιού               Κοµπολόι από κουκούλια 

 

     

         Παρουσίαση εργασιών                     Στο δάσος της Δαδιάς 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ 22/02/2006 

 
                                                               
 

        

                                                               Στο φράγµα του Μόρνου 
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Παράρτηµα  

 
Επεξεργασία ερωτηµατολογίων 

 
Έρευνα στο 2ο Ενιαίο Λύκειο Αλιβερίου 

 

 

Δυναµικό  

2ου Ενιαίου Λυκείου 

Αλιβερίου 

 

 

 

Α1 

 

 

Α2 

 

 

Β1 

 

 

Β2 

 

 

Γ1 

 

 

Γ2 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

Αγόρια  6 8 13 13 15 13 68 

Κορίτσια 15 14 14 12 11 12 78 

Σύνολο µαθητών 21 22 27 25 26 25 146 

Αγόρια που 

συµµετείχαν στην 

έρευνα 

 

2 

 

4 

 

10 

 

10 

 

6 

 

10 

 

42 Αγόρια 

Κορίτσια που 

συµµετείχαν στην 

έρευνα 

 

12 

 

11 

 

14 

 

11 

 

5 

 

10 

 

63 Κορίτσια 

Σύνολο µαθητών 

που συµµετείχαν 

στην έρευνα 

 

14 

 

15 

 

24 

 

21 

 

11 

 

20 

 

105 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

ΤΜΗΜΑ: Α1΄             � ΑΓΟΡΙ              σε 2 ερωτηµατολόγια 

 

Α. Τι τρώµε; 

 
1. Παίρνω πρωινό 

α. κάθε µέρα  1       β. µερικές φορές         γ. σπάνια   1         δ. ποτέ        

 

2. Παίρνω πρωινό 
α. στο σπίτι  1         β. παίρνω κάτι απ’ έξω  1 

 

3. Το µεσηµέρι τρώω µαγειρεµένο φαγητό στο σπίτι  
α. κάθε µέρα  2      β. µερικές φορές         γ. σπάνια     

 

4. Τρώω σχεδόν πάντοτε όλο το περιεχόµενο του πιάτου µου 
                                     Ναι                       Όχι  

 

5. Τρώω συχνά σνακ, γλυκά κ.ά. ανάµεσα στα γεύµατά µου   
α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές  2       γ. σπάνια           δ. ποτέ        

 

6. Είµαι επιλεκτικός /-ή στο φαγητό και µου µαγειρεύουν ιδιαίτερο φαγητό 
α. κάθε µέρα        β. µερικές φορές         γ. σπάνια   1         δ. Ποτέ   1 

 

7. Βασική διατροφή µου είναι  
α. το κρέας 1  

 β. τα όσπρια  1    

γ. αλλαντικά 0     

δ. τα ζυµαρικά  2   

 ε. γαλακτοκοµικά 1 

Βασική ∆ιατροφή

 ζυµαρικά  

40%

κρέας 

20%

όσπρια 

20%

αλλαντικά  

0%

γαλακτοκο

µικά 

20%

κρέας όσπρια αλλαντικά  

 ζυµαρικά  γαλακτοκοµικά 

 

 
 

  8. Πολλά από αυτά που τρώµε  
          είναι παραγωγής µας   

κρέατα  1 

       αυγά   2 

 λαχανικά  1 

 φρούτα     1 

 κηπευτικά 1 

Προϊόντα παραγωγής τους

κρέας 

17%

αυγά 

32%λαχανικά 

17%

κηπευτικά

17%

γαλακτοκο

µικά 

20%

κρέας αυγά λαχανικά κηπευτικά φρούτα 

 

2 
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9. Τρώω πατάτες τηγανητές  
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές   2      γ. σπάνια          

 

10. Τρώω ψάρι 
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές  1        γ. σπάνια    1       δ. ποτέ 

 

11. Μου αρέσει να τρώω πίτσες, σουβλάκια , γύρους .... 
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές   1       γ. σπάνια     1     δ. ποτέ 

 

12. Όταν είµαι έξω τρώω πατατάκια και άλλα σνακ 
α. κάθε µέρα         β. µερικές φορές    1      γ. σπάνια    1        δ. ποτέ 

 

13.   Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω τα συστατικά από τα οποία είναι 
κατασκευασµένο 

α. πάντα               β. συχνά            γ. µερικές φορές   1        δ. σπάνια           ε. ποτέ   1 

 

14. Αγοράζω φαγώσιµα που βλέπω να διαφηµίζονται συχνά 
α. πάντα              β. συχνά     1        γ. µερικές φορές   1      δ. σπάνια            ε. ποτέ  

 

15. Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω τις θερµίδες που περιέχει 
α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια            ε. ποτέ    2 

 

16.  Αγοράζω τρόφιµα σε συσκευασίες µε πολλά συντηρητικά 
α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές     1     δ. σπάνια            ε. ποτέ   1 

 

17. Όταν έχω καταφέρει κάτι σηµαντικό επιβραβεύω τον εαυτό µου τις 
περισσότερες φορές µε κάποια λιχουδιά 

α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια     1       ε. ποτέ   1 

 

18. Όταν δεν αισθάνοµαι καλά ψυχολογικά καταφεύγω σε γλυκίσµατα και 
λιχουδιές 

α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές          δ. σπάνια    1       ε. ποτέ  

 

19. Η αγαπηµένη µου λιχουδιά είναι: σαλάτα, κολοκυθόπιτα 
 

Β. Τι πίνουµε; 

 
1. Το πρωί πίνω  

α. γάλα   1         β. σοκολάτα         γ. χυµό        δ. αναψυκτικό          ε. τίποτα  1 

 

2. Την ώρα του φαγητού πίνω  
α. νερό από το δίκτυο   1    β. από πηγή   1   γ. εµφιαλωµένο νερό   1   δ.  coca cola   

ε. άλλο αναψυκτικό ................................ 

 

3. Σπίτι µας έχουµε τοποθετήσει φίλτρο καθαρισµού του νερού. 
                                 Ναι                      Όχι   2 

 

4. Την ηµέρα πίνω  .......    καφέδες 
 
5. Πηγαίνω σε µπαρ και πίνω αλκοόλ 

α. κάθε εβδοµάδα    β. κάθε 15 µέρες   γ. µια φορά το µήνα  δ. πιο συχνά  ε. σπάνια  1 



ΣΠΠΕ  2
ου

 Ενιαίου Λυκείου Αλιβερίου 2005-06: «Τι τρώµε, τι πίνουµε, τι αναπνέουµε» 

 69 

Γ. Τι αναπνέουµε; 
1. Πού µένετε; 

Λέπουρα, Βέλος 

 

2. Είναι κοντά σε κεντρικό δρόµο το σπίτι σας; 
                                 Ναι 2                     Όχι 

 

3. Αντιλαµβάνεστε τη µυρωδιά από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων; 
                                  Ναι   1                  Όχι     1 

 
4. Πόσα αυτοκίνητα έχετε; 
                                  ένα     1               δυο  1               τρία                 κανένα 

 

5. Πώς προτιµούν να µετακινούνται οι γονείς σας;  
       α. µε το αυτοκίνητο  2    β. µε ταξί     γ. µε το λεωφορείο 

 

6. Θεωρείτε ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα ρύπανσης η περιοχή µας; 
                                 Ναι    2                  Όχι 

 
7. Πού νοµίζετε ότι οφείλεται αυτό;   

        στα αυτοκίνητα   2                στη ∆ΕΗ   1                  στην ΑΓΕΤ    1    

 

8. Υπάρχουν καπνιστές στο σπίτι σας; 
               ένας    1                   δυο    1                    περισσότεροι                κανένας  

 

9. Έχεις καπνίσει ποτέ τσιγάρο; 
                                  Ναι                     Όχι   2 

 

10. Τώρα καπνίζεις;  
                    περιστασιακά                     συστηµατικά                  Όχι   2 

 

11. Τι σε οδήγησε να αρχίσεις το κάπνισµα; [για όσους καπνίζουν] 
.................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

Σε ενοχλεί ο καπνός των άλλων;  
                                 Ναι    2                 Όχι 

 

12. «Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία». Τι νοµίζεις ότι προκαλεί; 
Καρκίνο 

 

13. Χρησιµοποιείτε στο σπίτι αποσµητικά χώρου; 
α. πάντα       β. συχνά          γ. µερικές φορές       δ. σπάνια        ε. ποτέ   1 

 

14. Σας ενοχλούν οι οσµές των απορρυπαντικών;  
                                 Ναι                     Όχι   2               δεν έχω προσέξει 

 

15. Σας ενοχλούν οι οσµές των καθαριστικών χώρου; (χλωρίνη κ.ά.) 
                                 Ναι   1                  Όχι                 δεν έχω προσέξει  1 

16. Χρησιµοποιείτε άοσµα 
εντοµοαπωθητικά; 

α. πάντα       β. συχνά          γ. µερικές 

φορές    1   δ. σπάνια    1    ε. ποτέ  
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17. Υπάρχει κοντά στο σπίτι σας επιχείρηση που σας ενοχλεί; Αν ναι τι είδους; (π.χ. 
χρωµατοπωλείο, βαφείο αυτοκινήτων, βενζινάδικο κ.ά.)  

                                  Όχι    2                Ναι    ..................................................... 

 

18. Ποια οσµή θεωρείτε την πιο ενοχλητική; 
                    To τσιγάρο 

 
19. Με ποιο τρόπο ζεσταίνεστε το χειµώνα; 

 α. κεντρική θέρµανση    2    β. ηλεκτρικό καλοριφέρ           γ. σόµπα κάρβουνου  
 δ. σόµπα πετρελαίου            ε. τζάκι        1                            στ. σόµπα υγραερίου 

 
20. Στο σπίτι µας έχουµε κεντρική θέρµανση  __4__  χρόνια. (για όσους έχουν) 
 
21. Έχουν άλλοι στη γειτονιά σας κεντρική θέρµανση; 
                                Ναι   2                  Όχι              

   
22. Σας ενοχλεί η µυρωδιά του καπνού;                                 
                                Ναι     1                Όχι    1 

 
23.Έχετε διαµαρτυρηθεί ποτέ για αυτό; 
                                Ναι      1              Όχι     1 

 
24. Έχετε ηλιακό θερµοσίφωνα; 

                                       Ναι                     Όχι      2     

        
25. Φέτος τι µέσο θέρµανσης σκέφτεστε να χρησιµοποιήσετε περισσότερο; 
Τζάκι, καλοριφέρ, κεντρική θέρµανση 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

ΤΜΗΜΑ: A1΄      � ΚΟΡΙΤΣΙ            σε 12 ερωτηµατολόγια 

 

Α. Τι τρώµε; 

 
1. Παίρνω πρωινό 

α. κάθε µέρα   5       β. µερικές φορές   3        γ. σπάνια   3         δ. ποτέ    1   

 

2. Παίρνω πρωινό 
α. στο σπίτι  11        β. παίρνω κάτι απ’ έξω   1 

 

3. Το µεσηµέρι τρώω µαγειρεµένο φαγητό στο σπίτι  
α. κάθε µέρα    11       β. µερικές φορές    1     γ. σπάνια     

 

4. Τρώω σχεδόν πάντοτε όλο το περιεχόµενο του πιάτου µου 
                                     Ναι                      Όχι  

 

5. Τρώω συχνά σνακ, γλυκά κ.ά. ανάµεσα στα γεύµατά µου   
α. κάθε µέρα   1       β. µερικές φορές    7     γ. σπάνια    3       δ. ποτέ    1    

 

6. Είµαι επιλεκτικός /-ή στο φαγητό και µου µαγειρεύουν ιδιαίτερο φαγητό 
α. κάθε µέρα    2    β. µερικές φορές       4    γ. σπάνια     3     δ. ποτέ     3 

 

 
7. Βασική διατροφή µου είναι:  

α. το κρέας    7     

β. τα όσπρια    3     

γ. αλλαντικά    0        

 δ. τα ζυµαρικά   3    

ε. γαλακτοκοµικά    3 

 

Βασική ∆ιατροφή

κρέας 

43%

αλλαντικά

0%

γαλακτοκο

µικά 

20%

όσπρια

19%

ζυµαρικά

19%

κρέας όσπρια αλλαντικά

ζυµαρικά γαλακτοκοµικά

8. Πολλά από αυτά που τρώµε 
είναι παραγωγής µας 

  κρέας   10 

      αυγά   12 

λαχανικά     9 

 φρούτα     3 

κηπευτικά     7 

Προϊόντα παραγωγής τους

κρέας 

24%

αυγά 

30%

λαχανικά 

22%

κηπευτικά

17%

γαλακτοκο

µικά 

20%

κρέας αυγά λαχανικά κηπ ευτικά φρούτα 

 

 

8 4 
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9. Τρώω πατάτες τηγανητές  
α. κάθε µέρα   1       β. µερικές φορές     9    γ. σπάνια      2    

 

10. Τρώω ψάρι 
α. κάθε µέρα          β. µερικές φορές    8      γ. σπάνια    4       δ. ποτέ 

 

11. Μου αρέσει να τρώω πίτσες, σουβλάκια, γύρους .... 
α. κάθε µέρα    2   β. µερικές φορές     6    γ. σπάνια    4          δ. ποτέ 

 

12. Όταν είµαι έξω τρώω πατατάκια και άλλα σνακ 
α. κάθε µέρα    1     β. µερικές φορές    4     γ. σπάνια     7     δ. ποτέ 

 

13.   Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω τα συστατικά από τα οποία είναι 
κατασκευασµένο 

α. πάντα        1      β. συχνά         γ. µερικές φορές    5      δ. σπάνια    4      ε. ποτέ  2 

 

14. Αγοράζω φαγώσιµα που βλέπω να διαφηµίζονται συχνά 
α. πάντα               β. συχνά          γ. µερικές φορές     4      δ. σπάνια    4      ε. ποτέ  

 

15. Αγοράζω τρόφιµα σε συσκευασίες µε πολλά συντηρητικά 
α. πάντα              β. συχνά             γ. µερικές φορές    4      δ. σπάνια     4       ε. ποτέ  5 

 

16. Όταν έχω καταφέρει κάτι σηµαντικό επιβραβεύω τον εαυτό µου τις 
περισσότερες φορές µε κάποια λιχουδιά 

α. πάντα              β. συχνά    1         γ. µερικές φορές   3       δ. σπάνια    5      ε. ποτέ  3 

 

17. Όταν δεν αισθάνοµαι καλά ψυχολογικά καταφεύγω σε γλυκίσµατα 
και λιχουδιές 

α. πάντα            β. συχνά   2          γ. µερικές φορές    3     δ. σπάνια     5       ε. ποτέ   2 

 

18. Η αγαπηµένη µου λιχουδιά είναι: σοκολάτα (8), παγωτίνια, 
κρουασάν, προφιτερόλ 

 

 

Β. Τι πίνουµε; 
1. Το πρωί πίνω  

α. γάλα      10        β. σοκολάτα    1         γ. χυµό     2       δ. αναψυκτικό          ε. τίποτα   

2. Την ώρα του φαγητού πίνω  
α. νερό από το δίκτυο    8              β. από πηγή     4           γ. εµφιαλωµένο νερό    2    

δ.  coca cola       1        ε. άλλο αναψυκτικό ................................ 

 

3. Σπίτι µας έχουµε τοποθετήσει φίλτρο καθαρισµού του νερού. 
                                 Ναι     1                  Όχι    11 

 

4. Την ηµέρα πίνω     1    καφέδες (3/12) 
 
5. Πηγαίνω σε µπαρ και πίνω αλκοόλ 

α. κάθε εβδοµάδα      β. κάθε 15 µέρες       γ. µια φορά το µήνα  2      δ. πιο συχνά  

ε. σπάνια   7 
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Γ. Τι αναπνέουµε; 
1. Πού µένετε; 

Κριεζά, ∆ύστο, Κάραβο, Ζαπάντι, Λέπουρα, Αλιβέρι 

 

2. Είναι κοντά σε κεντρικό δρόµο το σπίτι σας; 
                                 Ναι                       Όχι     

 

3. Αντιλαµβάνεστε τη µυρωδιά από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων; 
                                  Ναι                     Όχι   

 
4. Πόσα αυτοκίνητα έχετε; 
                                  ένα                     δυο                   τρία                 κανένα 

 

5. Πώς προτιµούν να µετακινούνται οι γονείς σας;  
       α. µε το αυτοκίνητο   11    β. µε ταξί     γ. µε το λεωφορείο 

 
6. Θεωρείτε ότι αντιµετωπίζει πρόβληµα ρύπανσης η περιοχή µας; 
                                 Ναι                     Όχι   

 

7. Πού νοµίζετε ότι οφείλεται αυτό;   
        στα αυτοκίνητα              στη ∆ΕΗ           στην ΑΓΕΤ                 άλλο. 

 

8. Υπάρχουν καπνιστές στο σπίτι σας; 
               ένας                         δυο                      περισσότεροι                κανένας  

 

9. Έχεις καπνίσει ποτέ τσιγάρο; 
                                  Ναι                     Όχι 

 

10. Τώρα καπνίζεις;  
                    περιστασιακά                     συστηµατικά                  Όχι   

 

11. Τι σε οδήγησε να αρχίσεις το κάπνισµα; [για όσους καπνίζουν] 
....................................................................................................................................

....................................................................................................................................  
Σε ενοχλεί ο καπνός των άλλων;  
                                 Ναι                     Όχι 

 

12. «Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία». Τι νοµίζεις ότι προκαλεί; 
Καρκίνο (8) , βλάβη των πνευµόνων 

 

13. Χρησιµοποιείτε στο σπίτι αποσµητικά χώρου; 
α. πάντα       β. συχνά    1      γ. µερικές φορές   5     δ. σπάνια   4     ε. ποτέ   2 

 

14. Σας ενοχλούν οι οσµές των απορρυπαντικών;  
                                 Ναι                     Όχι                 δεν έχω προσέξει 

 

 

15. Σας ενοχλούν οι οσµές των καθαριστικών χώρου; (χλωρίνη κ.ά.) 
                                 Ναι                     Όχι                 δεν έχω προσέξει 

 

8 4 

4 6 

3 4 1 4 

4 1 3 

1 11 

4 

4 8 

2 

4 5 

5 5 

3 

2 

12 

11 1 

7 5 
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16. Χρησιµοποιείτε άοσµα εντοµοαπωθητικά; 
α. πάντα    1       β. συχνά   1        γ. µερικές φορές  4        δ. σπάνια   2        ε. ποτέ    4 

 

17. Υπάρχει κοντά στο σπίτι σας επιχείρηση που σας ενοχλεί; Αν ναι τι 
είδους; (π.χ. χρωµατοπωλείο, βαφείο αυτοκινήτων, βενζινάδικο κ.ά.)  

                                  Όχι                    Ναι    ..................................................... 

 

18. Ποια οσµή θεωρείτε την πιο ενοχλητική; 
Το τσιγάρο (3) , χλωρίνη (2), καυσαέριο, απορρυπαντικά, εντοµοκτόνα, αποχέτευση 

 
19. Με ποιο τρόπο ζεσταίνεστε το χειµώνα; 

α. κεντρική θέρµανση  7      β. ηλεκτρικό καλοριφέρ   6        γ. σόµπα κάρβουνου    
 δ. σόµπα πετρελαίου   3       ε. τζάκι        6                          στ. σόµπα υγραερίου 

 
20. Στο σπίτι µας έχουµε κεντρική θέρµανση  2 / 3 / 6 / 8 / 10 / 12  χρόνια. (για 

όσους έχουν) 
 
21. Έχουν άλλοι στη γειτονιά σας κεντρική θέρµανση; 
                                Ναι                     Όχι              

 

   
22. Σας ενοχλεί η µυρωδιά του καπνού;                                 
                                Ναι                     Όχι     

 
 
23. Έχετε διαµαρτυρηθεί ποτέ για αυτό; 
                                Ναι                     Όχι     

 
 
24. Έχετε ηλιακό θερµοσίφωνα; 
                                Ναι                     Όχι     

        
25. Φέτος τι µέσο θέρµανσης σκέφτεστε να χρησιµοποιήσετε περισσότερο; 
ηλεκτρικό καλοριφέρ, κεντρική θέρµανση (5), τζάκι (3), κεντρική θέρµανση και 

τζάκι (2), σόµπα, air condition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 
1 

11 1 

6 6 

3 9 

4 8 
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Έρευνα σε 42 αγόρια 
 

 

Α. Τι τρώµε; 

 
 

1. Παίρνω πρωινό 

α. κάθε µέρα        (20) 

        β. µερικές φορές  (11)   

       γ. σπάνια                (6)           

 δ. ποτέ                    (5)        

Παίρνω πρωινό

κάθε µέρα  

48%

σπάνια 

14%

µερικές 

φορές         

26%

ποτέ   

12%

κάθε µέρα  µερικές φορές         σπάνια ποτέ   

 

 

 

Παίρνω πρωινό

στο σπίτι          

79%

παίρνω κάτι 

απ’ έξω

21%

στο σπίτι          παίρνω κάτι απ’ έξω

 

 

2. Παίρνω πρωινό 

α. στο σπίτι                   (33) 

β. παίρνω κάτι απ’ έξω  (9)

 

 
3. Το µεσηµέρι τρώω µαγειρεµένο  

         φαγητό στο σπίτι  

α. κάθε µέρα        (30)    

    β. µερικές φορές  (12)       

   γ. σπάνια                (0)     

 

Το  µεσηµέρι τρώω µαγειρεµένο φαγητό 

στο σπίτι

κάθε µέρα        

71%

µερικές 

φορές         

29%

κάθε µέρα        µερικές φορές         σπάνια    
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Τρώω όλο το περιεχόµενο

 του πιάτου µου

ναι

71%

όχι

29%

ναι όχι

 

4. Τρώω σχεδόν πάντοτε όλο το 
περιεχόµενο του πιάτου µου    

                               
  Ναι             

   

  Όχι  

 

 
 

5. Τρώω συχνά σνακ, γλυκά κ.ά.  
       ανάµεσα στα γεύµατά µου   

α. κάθε µέρα          (6)      

 β. µερικές φορές  (26)       

   γ. σπάνια                (8)           

 δ. ποτέ                    (2)        

Τρώω γλυκά και σνακ ανάµεσα

 στα γεύµατα

κάθε µέρα        

14%σπάνια  

19%

 ποτέ       

5%

µερικές 

φορές         

62%

κάθε µέρα        µερικές φορές         

σπάνια   ποτέ       

 

 

 

Μου µαγειρεύουν ιδιαίτερο φαγητό 

κάθε µέρα        

5%

σπάνια  

14%

 ποτέ       

24%

µερικές 

φορές         

57%

κάθε µέρα        µερικές φορές         

σπάνια   ποτέ       

 

6. Είµαι επιλεκτικός /-ή στο 
φαγητό και µου µαγειρεύουν  

      ιδιαίτερο φαγητό 

α. κάθε µέρα          (2) 

β. µερικές φορές  (24)   

γ. σπάνια                (6) 

      δ. ποτέ                  (10)

 

7. Βασική διατροφή µου είναι  

α. το κρέας           (27)    

  β. τα όσπρια           (8)      

  γ. αλλαντικά          (2)        

δ. τα ζυµαρικά       (8)       

ε. γαλακτοκοµικά  (9)   

 

 

Βασική διατροφή

κρέας   

49%

γαλακτοκοµι

κά  

17%

όσπρια 

15%

ζυµαρικά 

15%

αλλαντικά  

4%

κρέας   όσπρια 
αλλαντικά  ζυµαρικά 
γαλακτοκοµικά  

29 

13 
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Φαγώσιµα παραγωγής µας

κρέατα 

28%

φρούτα

17%

λαχανικά 

26%

αυγά

9%

κηπευτικά

20%

κρέατα λαχανικά κηπευτικά

αυγά φρούτα

  

8. Πολλά από αυτά που τρώµε  
      είναι παραγωγής µας     

            κρέατα        

                  κηπευτικά   

                  λαχανικά     

                   φρούτα        

             αυγά          

 
9. Τρώω πατάτες τηγανητές  

 α. κάθε µέρα          (5)        

β. µερικές φορές  (33)         

 γ. σπάνια                (4)          

 

 
 
 

Τρώω πατάτες τηγανητές

κάθε µέρα        

12%

µερικές 

φορές        

78%

σπάνια 

10%

κάθε µέρα        µερικές φορές        

σπάνια 

 

Τρώω ψάρι

κάθε µέρα        

5%

µερικές 

φορές        

64%

ποτέ

7%

σπάνια 

24%

κάθε µέρα        µερικές φορές        

σπάνια ποτέ

 

 
   10. Τρώω ψάρι 

α. κάθε µέρα          (2)     

β. µερικές φορές  (27)      

γ. σπάνια               (10) 

δ. ποτέ                    (3)

 

11. Μου αρέσει να τρώω πίτσες,  
              σουβλάκια , γύρους .... 

α. κάθε µέρα         (10)       

 β. µερικές φορές  (22)         

 γ. σπάνια              (10)      

  δ. ποτέ                    (0) 

 

 

Τρώω σουβλάκια, πίτσες, γύρους, ...

κάθε µέρα        

24%

µερικές 

φορές        

52%

ποτέ

0%σπάνια 

24%

κάθε µέρα        µερικές φορές        

σπάνια ποτέ

28 

9 

26 

20 

17 
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Τρώω πατατάκια και σνακ

κάθε µέρα        

7% µερικές 

φορές        

29%

ποτέ

17%

σπάνια 

47%

κάθε µέρα        µερικές φορές        

σπάν ια ποτέ

 
12. Όταν είµαι έξω τρώω 
       πατατάκια και άλλα σνακ 

α. κάθε µέρα         (2) 

β. µερικές φορές  (12)   

γ. σπάνια              (20) 

δ. ποτέ                    (7)

 

13.   Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω 
τα συστατικά από τα οποία  

           είναι κατασκευασµένο 

α. πάντα                  (2)               

 β. συχνά                  (4)            

 γ. µερικές φορές  (12)          

 δ. σπάνια              (14)          

  ε. ποτέ                   (10)  

Ελέγχω τα συστατικά

πάντα    

5%
ποτέ

24%

συχνά  

10%

σπάνια 

32%

µερικές 

φορές        

29%

πάντα    συχνά  
µερικές φορές        σπάνια 
ποτέ

 

 

Ελέγχω τις θερµίδες

πάντα    

0%

ποτέ

67%

συχνά  

7%

σπάνια 

14%

µερικές 

φορές        

12%

πάντα    συχνά  
µερικές φορές        σπάνια 
ποτέ

 

15.  Αγοράζω φαγώσιµα που 
βλέπω να διαφηµίζονται  

                συχνά 
α. πάντα               (0)          

β. συχνά               (3)              

γ. µερικές φορές  (5)     

δ. σπάνια              (6)             

ε. ποτέ                (28) 

       

14. Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω  
      τις θερµίδες που περιέχει 

α. πάντα                 (0) 

β. συχνά                 (5) 

γ. µερικές φορές  (12)       

δ. σπάνια              (17) 

ε. ποτέ                    (8) 

 

 

Επηρεάζοµαι από τις διαφηµίσεις 

πάντα    

0%
ποτέ

19%

συχνά  

12%

σπάνια 

40%

µερικές 

φορές        

29%

πάντα    συχνά  
µερικές φορές        σπάνια 
ποτέ
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Αγοράζω τρόφιµα µε συντηριτικά

πάντα    

2%
ποτέ

7%
συχνά  

12%

σπάνια 

43% µερικές 

φορές        

36%

πάντα    συχνά  
µερικές φορές        σπάνια 
ποτέ

 

16.  Αγοράζω τρόφιµα σε 
  συσκευασίες µε πολλά συντηρητικά 

α. πάντα                 (1) 

β. συχνά                 (5) 

γ. µερικές φορές  (15)       

δ. σπάνια              (18) 

ε. ποτέ                    (3) 

 

 
 

17. Όταν έχω καταφέρει κάτι 
σηµαντικό επιβραβεύω τον 
εαυτό µου τις περισσότερες 

          φορές µε κάποια λιχουδιά 

α. πάντα               (1)               

 β. συχνά               (6)              

γ. µερικές φορές  (5)           

δ. σπάνια            (15)             

ε. ποτέ                (15)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβραβεύοµαι µε γλυκό

πάντα  

2% ποτέ 

36%

σπάνια  

36%

µερικές 

φορές          

12%

συχνά   

14%

πάντα  συχνά   

µερικές φορές          σπάνια  
 ποτέ 

 

 

Τρώω γλυκά όταν είµαι στενοχωρηµένος

πάντα  

5% συχνά   

21%

µερικές φορές          

7%
σπάνια  

29%

 ποτέ 

38%

πάντα  συχνά   µερικές φορές          σπάνια   ποτέ 

  

18. Όταν δεν αισθάνοµαι καλά 
ψυχολογικά καταφεύγω σε 
γλυκίσµατα και λιχουδιές 

α. πάντα               (2)     

β. συχνά               (9) 

γ. µερικές φορές  (3)        

δ. σπάνια             (12) 

ε. ποτέ                 (16) 

 

 
19.  Η αγαπηµένη µου λιχουδιά είναι:  

Λουκούµια, τούρτα, σοκολάτα, µπισκότα,  σοκολατάκια, πάστες 
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

Έρευνα σε 42 αγόρια 
 
 

Β. Τι πίνουµε; 
 

Το πρωί πίνω 

γάλα

55%

αναψυκτικό 

0%

χυµό

19%
σοκολάτα  

5%

τίποτα

21%

γάλα σοκολάτα  χυµό αναψυκτικό τίποτα

 

1. Το πρωί πίνω  

α. γάλα            (23)      

β. σοκολάτα     (2)  

γ. χυµό             (8) 

δ. αναψυκτικό  (0)        

ε. τίποτα           (9)

 
 

 

2. Την ώρα του φαγητού πίνω  

α. νερό από το δίκτυο  (19)    

β. από πηγή                    (7)       

γ. εµφιαλωµένο νερό     (8)       

δ.  coca cola                   (8)   

ε. άλλο αναψυκτικό       (0)    

Την ώρα του φαγητού πίνω

νερό από το 

δίκτυο  

45%

από πηγή  

17%

εµφιαλωµένο 

νερό  

19%

coca cola  

19%

άλλο 

αναψυκτικό   

0%

νερό από το δίκτυο  από πηγή  

εµφιαλωµένο νερό  coca cola  

άλλο αναψυκτικό   

 

 

Έχουµε φίλτρο νερού

ναι

26%

όχι

74%

ναι όχι

 

 
 
 

3. Σπίτι µας έχουµε τοποθετήσει 
φίλτρο καθαρισµού του νερού. 
                                  

Ναι            

         

 Όχι

11 

45 
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4. Την ηµέρα πίνω: 

κανένα  (25) 

  ένα       (12) 

  δυο        (4) 

 έξι         (1)   

                         καφέδες 

Πόσους καφέδες πίνω την ηµέρα

έναν

29%

δυο

10%
έξι

2%

κανένα

59%

έναν δυο έξι κανένα

 
 
 

Πίνω αλκοόλ

κάθε εβδοµάδα     

21%

κάθε 15 µέρες    

21%

µια φορά το 

µήνα   

17%

πιο συχνά   

2%

σπάνια

39%

κάθε εβδοµάδα     κάθε 15 µέρες    
µια φορά το µήνα   πιο συχνά   
σπάνια

 

3. Πηγαίνω σε µπαρ και πίνω  
      αλκοόλ 

α. κάθε εβδοµάδα      

β. κάθε 15 µέρες     

γ. µια φορά το µήνα    

δ. πιο συχνά    

ε. σπάνια 

 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Σε 42 ΑΓΟΡΙΑ 
 

 

Γ. Τι αναπνέουµε; 

 

Μένω στο:

 χωριό

86%

Αλιβέρι

14%

 χωριό Αλιβέρι

 

1. Πού µένετε; 
 

σε χωριό     (36)  
  

στο Αλιβέρι  (6) 
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Μένω σε κεντρικό δρόµο

ναι

50%

όχι

50%

ναι όχι

 

2. Είναι κοντά σε κεντρικό 
δρόµο το σπίτι σας; 

 
Όχι                      

 

Ναι                     

 

 
 

3. Αντιλαµβάνεστε τη µυρωδιά 
από τα καυσαέρια των 
αυτοκινήτων; 

                                   

                      Ναι                      

 

                   Όχι 

Αντιλαµβάνοµαι τα καυσαέρια

ναι

33%

όχι

67%

ναι όχι

 
 

Πόσα αυτοκίνητα έχουµε

ένα

31%

δυο

50%

τρία

19%

κανένα

0%

ένα δυο τρία κανένα

 

4. Πόσα αυτοκίνητα έχετε; 
ένα     

                 

δυο     

              

 τρία    

               

κανένα 

 

 

 
 
 

5. Πώς προτιµούν να 
µετακινούνται οι γονείς σας;  

 
α. µε το αυτοκίνητο  (40)     

β. µε ταξί                    (1)    

       γ. µε το λεωφορείο     (1) 

 

Οι γονείς µου µετακινούνται µε 

ταξί     

2%

 λεωφορείο

2%

Ι.Χ.      

96%

Ι.Χ.      ταξί      λεωφορείο

 
 

21 

21 

28 

14 

13 

0 

21 

8 
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Στην περιοχή µου πάρχει ρύπανση

όχι

29%

ναι

71%

ναι όχι

  

6. Θεωρείτε ότι αντιµετωπίζει 
πρόβληµα ρύπανσης η 
περιοχή µας; 

  

Ναι                       
 

 Όχι 

 

 

 

7. Πού νοµίζετε ότι οφείλεται 
αυτό;   

στα αυτοκίνητα 

             στη ∆ΕΗ   

             στην ΑΓΕΤ                

                         άλλο 

Η ρύπανση οφείλεται 

∆ΕΗ

40%

άλλο

2%
ΑΓΕΤ

33%

αυτοκίνητα

25%

αυτοκίνητα ∆ΕΗ ΑΓΕΤ άλλο

 

Πόσοι καπνιστές υπάρχουν στο σπίτι

δυο

31%

κανένας

31%

περισσότεροι

2%

ένας

36%

ένας δυο περισσότεροι κανένας

 

9. Υπάρχουν καπνιστές στο 
σπίτι σας; 

ένας                       

δυο                       

περισσότεροι                 

κανένας 

 

 

 

10. Έχεις καπνίσει ποτέ τσιγάρο; 
 

                                  Ναι                     

Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

Έχω καπνίσει

όχι

45%
ναι

55%

ναι όχι

 

1 

21 

26 

15 

19 

23 

30 

12 

16 

13 

1 

13 
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Καπνίζω

συστηµατικά

10%

όχι

71%

περιστασιακά

19%

περιστασιακά συστηµατικά όχι

 
11. Τώρα καπνίζεις;  

περιστασιακά                     

συστηµατικά                

 Όχι   

 

12. Τι σε οδήγησε να αρχίσεις το κάπνισµα; [για όσους καπνίζουν] 
....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
 
 
13. Σε ενοχλεί ο καπνός των 

άλλων; 
                                 Ναι                     

Όχι 

Με ενοχλεί ο καπνός

όχι

21%

ναι

79%

ναι όχι

 

14. «Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία». Τι νοµίζεις ότι προκαλεί; 
«Καρκίνο» απάντησε το σύνολο των µαθητών 

 

Χρησιµοποιούµε αποσµητικά χώρου

συχνά

19%

σπάνια

24%

ποτέ

24%

µερικές φορές

31%

πάντα

2%

πάντα συχνά
µερικές φορές σπάνια
ποτέ

 

15. Χρησιµοποιείτε στο σπίτι 
αποσµητικά χώρου; 

α. πάντα               (1) 

β. συχνά               (8) 

γ. µερικές φορές (13)       

δ. σπάνια             (10) 

ε. ποτέ                 (10) 

 

16. Σας ενοχλούν οι οσµές των 
απορρυπαντικών;  

 
                                 Ναι        

              Όχι                  

 ∆εν έχω προσέξει 

Με ενοχλούν τα απορρυπαντικά

όχι

55%

δεν έχω 

προσέξει

26%

ναι

19%

ναι όχι δεν έχω προσέξει

11 

8 

23 

8 

4 

9 

33 

30 
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Με ενοχλούν οι οσµές καθαριστικών

όχι

38%

ναι

38%

δεν έχω 

προσέξει

24%

ναι όχι δεν έχω προσέξει

 

17. Σας ενοχλούν οι οσµές των 
καθαριστικών χώρου;  

      (χλωρίνη κ.ά.) 
                                  

Ναι                      

Όχι                  

∆εν έχω προσέξει 

18. Χρησιµοποιείτε άοσµα 
εντοµοαπωθητικά; 

 α. πάντα                 (1)                         

β. συχνά                 (8)                  

  γ. µερικές φορές  (11)   

δ. σπάνια              (17)                            

ε. ποτέ                  (11)                   

Χρησιµοποιώ άοσµα εντοµοαπωθητικά

συχνά

5%

πάντα

2% µερικές 

φορές

26%

ποτέ

26%

σπάνια

41%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

Κοντά στο σπίτι µου υπάρχει επιχείρηση 

που µε ενοχλεί

όχι

12%

ναι

88%

ναι όχι

  

19. Υπάρχει κοντά στο σπίτι σας 
επιχείρηση που σας ενοχλεί; 
Αν ναι τι είδους; (π.χ. 
χρωµατοπωλείο, βαφείο 
αυτοκινήτων, βενζινάδικο 
κ.ά.)  

 
Όχι       

Ναι  

20. Ποια οσµή θεωρείτε την πιο ενοχλητική;  
Χλωρίνη, τσιγάρο, καυσαέρια, αποχέτευση. 
 

21. Με ποιο τρόπο ζεσταίνεστε το 
χειµώνα; 

α. κεντρική θέρµανση    (30)  

β. ηλεκτρικό καλοριφέρ (10)     

γ. σόµπα κάρβουνου        (0) 

δ. σόµπα πετρελαίου        (1)  

  ε. τζάκι                           (13)       

στ. σόµπα υγραερίου         (1) 

Χρησιµοποιούµε για θέρµανση

κεντρική 

θέρµανση        

54%

σόµπα 

υγραερίου

2%

σόµπα 

πετρελαίου         

2%
ηλεκτρικό 

καλοριφέρ           

18%

τζάκι     

24%
σόµπα 

κάρβουνου 

0%

κεντρική θέρµανση        ηλεκτρικό καλοριφέρ           
σόµπα κάρβουνου σόµπα πετρελαίου         
τζάκι     σόµπα υγραερίου

22. Στο σπίτι µας έχουµε κεντρική θέρµανση   10 / 12 / 15 / 17 / 18   χρόνια.  

16 

10 

16 

37 

5 
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Οι γείτονες έχουν κεντρική θέρµανση

ναι

88%

όχι

12%

ναι όχι

 
23. Έχουν άλλοι στη γειτονιά σας 

κεντρική θέρµανση; 
                                 

Ναι                      

Όχι         

24. Σας ενοχλεί η µυρωδιά του 
καπνού;                                 

 

Ναι                      

Όχι     

Με ενοχλεί η µυρωδιά του καπνού

ναι

54%

όχι

46%

ναι όχι

 

Έχω διαµαρτυρηθεί για τη µυρωδιά 

του καπνού

ναι

74%

όχι

26%

ναι όχι

 

25. Έχετε διαµαρτυρηθεί ποτέ 
για αυτό; 
                                 

Ναι                 

Όχι     

26. Έχετε ηλιακό θερµοσίφωνα;                                 

Ναι 

Όχι 

Έχουµε ηλιακό θερµοσίφωνα

όχι

64%

ναι

36%

ναι όχι

27. Φέτος τι µέσο θέρµανσης σκέφτεστε να χρησιµοποιήσετε περισσότερο; 
Κεντρική θέρµανση, καλοριφέρ, τζάκι. 

37 

5 

19 

22 

11 

31 

15 

27 
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Έρευνα σε 63 κορίτσια 
 

 

 

Α. Τι τρώµε; 

 

 
 

1. Παίρνω πρωινό 

α. κάθε µέρα        (25) 

        β. µερικές φορές  (12)   

       γ. σπάνια              (20)           

 δ. ποτέ                   (6)        

Παίρνω πρωινό

ποτέ

10%

µερικές φορές  

19%

σπάνια

32%

κάθε µέρα  

39%

κάθε µέρα  µερικές φορές  σπάνια ποτέ

 

 

Παίρνω πρωινό

απέξω

24%

στο σπίτι

76%

στο σπίτι απέξω

 

 
2.  Παίρνω πρωινό 

α. στο σπίτι                    (48) 

β. παίρνω κάτι απ’ έξω  (15)

 

3.  Το µεσηµέρι τρώω µαγειρεµένο 
φαγητό στο σπίτι  

 
α. κάθε µέρα       (49)    

    β. µερικές φορές (14)       

   γ. σπάνια               (0)     

 

Το  µεσηµέρι τρώω µαγειρεµένο φαγητό 

στο σπίτι 

µερικές 

φορές  

22%

σπάνια 

0%

κάθε µέρα   

78%

κάθε µέρα   µερικές φορές  σπάνια 
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Τρώω όλο το περιεχόµενο 

του πιάτου  µου

όχι

37%

ναι

63%

ναι όχι

 

4. Τρώω σχεδόν πάντοτε όλο το 
περιεχόµενο του πιάτου µου    

                               
  Ναι             

   

  Όχι  

 

 
5. Τρώω συχνά σνακ, γλυκά κ.ά. 

ανάµεσα στα γεύµατά µου   
α. κάθε µέρα        (13)      

 β. µερικές φορές  (32)       

   γ. σπάνια              (16)           

 δ. ποτέ                    (2)        

Τρώω γλυκά και σνακ ανάµεσα 

στα γεύµατα

ποτέ

3%

µερικές 

φορές

51%

σπάνια

25%
κάθε µέρα

21%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

 

Μου µαγειρεύουν ιδιαίτερο φαγητό

κάθε µέρα

8%

σπάνια

42%

µερικές φορές

29%

ποτέ

21%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

6. Είµαι επιλεκτικός /-ή στο 
φαγητό και µου µαγειρεύουν 
ιδιαίτερο φαγητό 

α. κάθε µέρα         (5) 

β. µερικές φορές  (18)   

γ. σπάνια              (27) 

      δ. ποτέ                  (13) 

 

 

 

 

7. Βασική διατροφή µου είναι  
α. το κρέας           (37)    

  β. τα όσπρια           (9)      

  γ. αλλαντικά          (0)        

δ. τα ζυµαρικά     (16)       

ε. γαλακτοκοµικά  (6)   

 

 

 

Βασική διατροφή

κρέας 

54%

αλλαντικά 

0%

ζυµαρικά 

9%

όσπρια  

13%

ποτέ

24%

κρέας όσπρια  αλλαντικά ποτέ ζυµαρικά 

40 

23 
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Φαγώσιµα παραγωγής µας

κρέατα

25%

λαχανικά 

23%

αυγά

26%

κηπευτικά

18%

φρούτα

8%

κρέατα κηπευτικά λαχανικά φρούτα αυγά

 

8. Πολλά από αυτά που τρώµε είναι  
παραγωγής µας  

            κρέατα        

                  κηπευτικά   

                  λαχανικά     

                   φρούτα        

                   αυγά           

 

 
9. Τρώω πατάτες τηγανητές  

α. κάθε µέρα          (6)        

 β. µερικές φορές  (47)         

 γ. σπάνια               10)          

 

 
 
 

 

Τρώω πατάτες τηγανητές

κάθε µέρα

10%

σπάνια

16%

µερικές φορές

74%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια

 

Τρώω ψάρι

κάθε µέρα

3%σπάνια

30%

µερικές φορές

65%

ποτέ

2%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 
   10. Τρώω ψάρι 
α. κάθε µέρα         (2)     

β. µερικές φορές  (41)      

γ. σπάνια              (19) 

δ. ποτέ                   (1)

 

 
11. Μου αρέσει να τρώω πίτσες, 

σουβλάκια , γύρους .... 
α. κάθε µέρα        (14)       

 β. µερικές φορές  (36)         

 γ. σπάνια              (13)      

  δ. ποτέ                    (0) 

 

 

Τρώω σουβλάκια, πίτσες, γύρους, ...

ποτέ

0%

µερικές φορές

57%

σπάνια

21%
κάθε µέρα

22%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

44 

14 

46 

41 

32 
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Τρώω πατατάκια και σνακ

κάθε µέρα

10%

σπάνια

43%

µερικές φορές

42%

ποτέ

5%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 
12. Όταν είµαι έξω τρώω 
πατατάκια και άλλα σνακ 

α. κάθε µέρα         (6) 

β. µερικές φορές  (27)   

γ. σπάνια              (27) 

δ. ποτέ                   (3)

 

 
13.   Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω 

τα συστατικά από τα οποία 
είναι κατασκευασµένο 
α. πάντα                  (4)               

 β. συχνά                  (5)            

 γ. µερικές φορές  (14)          

 δ. σπάνια              (25)          

  ε. ποτέ                  (15)  

Ελέγχω τα συστατικά

πάντα

6%

µερικές φορές

22%

ποτέ

24%

συχνά

8%

σπάνια

40%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

 

Ελέγχω τις θερµίδες

σπάνια

39%

συχνά

5%

ποτέ

24%

µερικές φορές

32%

πάντα

0%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

 

15.  Αγοράζω φαγώσιµα που 
βλέπω να διαφηµίζονται 

συχνά 
α. πάντα               (2)          

β. συχνά               (6)              

γ. µερικές φορές  (7)           

δ. σπάνια            (18)             

ε. ποτέ                (30) 

14. Πριν αγοράσω κάτι ελέγχω τις      
θερµίδες που περιέχει  
α. πάντα                (0) 

β. συχνά                (3) 

γ. µερικές φορές  (20)       

δ. σπάνια              (25) 

ε. ποτέ                  (15) 

 

 

 

 

Επηρεάζοµαι από τις διαφηµίσεις

πάντα

3%

µερικές φορές

11%

ποτέ

47%

συχνά

10%

σπάνια

29%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ
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Αγοράζω τρόφιµα µε συντηρητικά

πάντα

0%

µερικές φορές

32%

ποτέ

22%
συχνά

6%

σπάνια

40%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

16. Αγοράζω τρόφιµα σε 
συσκευασίες µε πολλά 
συντηρητικά 

α. πάντα                 (0) 

β. συχνά                 (4) 

γ. µερικές φορές  (20)       

δ. σπάνια              (25) 

ε. ποτέ                  (14) 

 

 

17. Όταν έχω καταφέρει κάτι 
σηµαντικό επιβραβεύω τον 
εαυτό µου τις περισσότερες 

φορές µε κάποια λιχουδιά 
α. πάντα                (6)               

β. Συχνά               (2)              

γ. µερικές φορές  (9)           

δ. σπάνια            (21)             

ε. ποτέ                (25)  

Επιβραβεύοµαι µε γλυκό

πάντα

10%

µερικές φορές

14%

ποτέ

40%
συχνά

3%

σπάνια

33%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

 

Τρώω γλυκό όταν είµαι στενοχωρηµένη

πάντα

19%

µερικές φορές

19%

ποτέ

22%

συχνά

17%
σπάνια

23%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

  

18. Όταν δεν αισθάνοµαι καλά 
ψυχολογικά καταφεύγω σε 
γλυκίσµατα και λιχουδιές 

α. πάντα               (12)     

β. συχνά               (11) 

γ. µερικές φορές  (12)        

δ. σπάνια              (14) 

ε. ποτέ                  (14)

 
 

19. Η αγαπηµένη µου λιχουδιά είναι: 

 Η πλειοψηφία των µαθητριών απάντησε ότι είναι η σοκολάτα και ελάχιστες το  

προφιτερόλ, ένα οποιοδήποτε γλυκό και το παγωτό. 
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  
 

Έρευνα σε 63 κορίτσια 
 
 

 

Β. Τι πίνουµε; 

 

 
 

Το πρωί πίνω

γάλα  

61%

χυµό   

17%

τίποτα  

14%

σοκολάτα 

8%

αναψυκτικό 

0%

γάλα  σοκολάτα χυµό   αναψυκτικό τίποτα  

 

1. Το πρωί πίνω  

α. γάλα           (38)      

β. σοκολάτα     (5)  

γ. χυµό            (11) 

δ. αναψυκτικό  (0)        

ε. τίποτα           (9)

 
 

 

2. Την ώρα του φαγητού πίνω  

α. νερό από το δίκτυο        (28)    

β. από πηγή                         (8)       

γ. εµφιαλωµένο νερό        (21)       

δ.  coca cola                        (5)   

ε. άλλο αναψυκτικό (χυµό) (1)    

Την ώρα του φαγητού πίνω

νερό από 

το δίκτυο     

44%

εµφιαλωµέ

νο νερό       

33%

χυµό

2%

 από πηγή       

13%

coca cola 

8%

νερό από το δίκτυο      από πηγή       

εµφιαλωµένο νερό       coca cola 

χυµό

 

 

Έχουµε φίλτρο νερού

ναι

21%

όχι

79%

ναι όχι

 

 
3. Σπίτι µας έχουµε τοποθετήσει 
φίλτρο καθαρισµού του νερού. 
                                  

Ναι            

         

 Όχι

13 

50 
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4. Την ηµέρα πίνω: 

κανένα  (44) 

  ένα       (17) 

  δυο        (2) 

                         καφέδες 

Πόσους καφέδες πίνω την ηµέρα

κανένα 

70%

δυο

3%
ένα

27%

κανένα ένα δυο

 
 
 

Πίνω αλκοόλ

κάθε εβδοµάδα   

2% µια φορά το 

µήνα   

17%

σπάνια

68%

κάθε 15 µέρες    

10%

πιο συχνά   

3%

κάθε εβδοµάδα   κάθε 15 µέρες    µια φορά το µήνα   

πιο συχνά   σπάνια

 

 

 

 

5. Πηγαίνω σε µπαρ και πίνω 
    αλκοόλ 

α. κάθε εβδοµάδα     (1) 

β. κάθε 15 µέρες       (6) 

γ. µια φορά το µήνα (11) 

δ. πιο συχνά               (2) 

ε. σπάνια                   (43) 

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Σε 63 κορίτσια 
 

 

 

Γ. Τι αναπνέουµε; 

 

Μένω στο

χωριό

11%

Αλιβέρι

89%

Αλιβέρι χωριό

 

1. Πού µένετε; 
 

σε χωριό     (56)  
  

στο Αλιβέρι  (7) 
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Μένω σε κεντρικό δρόµο

όχι

32%

ναι

68%

ναι όχι

 

2. Είναι κοντά σε κεντρικό δρόµο  
    το σπίτι σας; 
 
 

Όχι                      

 

Ναι                     

 

  

 

3.  Αντιλαµβάνεστε τη µυρωδιά   
     από τα καυσαέρια των 
     αυτοκινήτων; 
                                   

                      Ναι                      

 

                   Όχι 

Αντιλαµβάνοµαι τα καυσαέρια

όχι

70%

ναι

30%

ναι όχι

 
 
 

Πόσα αυτοκίνητα έχουµε

κανένα

2%

δυο

67%

τρία

17%

ένα

14%

ένα δυο τρία κανένα

 

4. Πόσα αυτοκίνητα έχετε; 
ένα     

                 

δυο     

              

 τρία    

               

κανένα 

 

 
 

 
 

5. Πώς προτιµούν να 
µετακινούνται οι γονείς σας;  

α. µε το αυτοκίνητο  (61)     

β. µε ταξί                    (1)    

γ. µε το λεωφορείο     (1) 

 

 

 

 

Οι γονείς µου µετακινούνται µε

0%

ταξί

2%

λεοφωρείο

2%

αυτοκίνητο

96%

αυτοκίνητο ταξί λεοφωρείο

 
 

43 

20 

44 

19 

9 

1 

42 

11 
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Στην περιοχή µου υπάρχει ρύπανση

όχι

37%

ναι

63%

ναι όχι

  

6. Θεωρείτε ότι αντιµετωπίζει 
πρόβληµα ρύπανσης η 
περιοχή µας; 

  

Ναι                       
 

 Όχι 

 

 

 

 

 

 

7. Πού νοµίζετε ότι οφείλεται 
αυτό;   

στα αυτοκίνητα 

              στη ∆ΕΗ      

              στην ΑΓΕΤ                  

                           άλλο 

Η ρύπανση  οφείλεται

άλλο

5%

∆ΕΗ

37%

ΑΓΕΤ

33%

αυτοκίνητα

25%

αυτοκίνητα ∆ΕΗ ΑΓΕΤ άλλο

 
 
 
 
 

Πόσοι καπνιστές υπάρχουν σπίτι

κανένας

30%

δυο

25%

περισσότεροι

5%

ένας

40%

ένας δυο περισσότεροι κανένας

 
 

8. Υπάρχουν καπνιστές στο σπίτι   
  σας; 

ένας                       

δυο                       

περισσότεροι                 

κανένας  

 

 

 

9. Έχεις καπνίσει ποτέ τσιγάρο; 
 

                                  Ναι                     

Όχι 

Έχω καπνίσει

όχι

78%

ναι

22%

ναι όχι

 

4 

25 

28 

25 

49 

14 

40 

23 

19 

16 

3 

19 
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Καπνίζω
συστηµατικά

5%

όχι

90%

περιστασιακά

5%

περιστασιακά συστηµατικά όχι

 
10. Τώρα καπνίζεις;  

περιστασιακά                     

συστηµατικά                

 Όχι   

 

11. Τι σε οδήγησε να αρχίσεις το κάπνισµα; [για όσους καπνίζουν] 
.................................................................................................................................... 
 
 
12. Σε ενοχλεί ο καπνός των 

άλλων; 
 

                                 Ναι                     

Όχι 

Με ενοχλεί ο καπνός

ναι

83%

όχι

17%

ναι όχι

 

13. «Το κάπνισµα βλάπτει σοβαρά την υγεία». Τι νοµίζεις ότι προκαλεί; 
Προκαλεί καρκίνο απάντησε η πλειοψηφία των µαθητών και αναπνευστικά 

προβλήµατα. 

 

Χρησιµοποιούµε αποσµητικά χώρου

σπάνια

25%

συχνά

13%
ποτέ

31%

πάντα

6%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

14. Χρησιµοποιείτε στο σπίτι 
αποσµητικά χώρου; 

α. πάντα               (4) 

β. συχνά               (8) 

γ. µερικές φορές (16)       

δ. σπάνια             (16) 

ε. ποτέ                 (19) 

 

15. Σας ενοχλούν οι οσµές των 
απορρυπαντικών;  

 
                                 Ναι        

              Όχι                  

 ∆εν έχω προσέξει 

Με ενοχλούν τα απορρυπαντικά

ναι

27%

όχι

60%

δεν έχω 

προσέξει

13%

ναι όχι δεν έχω προσέξει

8 

17 

38 

3 

3 

11 

52 

57 
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Με ενοχλούν οι οσµές καθαριστικών

ναι

56%
όχι

30%

δεν έχω 

προσέξει

14%

ναι όχι δεν έχω προσέξει

 

16. Σας ενοχλούν οι οσµές των 
καθαριστικών χώρου;  

      (χλωρίνη κ.ά.) 
                                  

Ναι                      

Όχι                  

∆εν έχω προσέξει 

17. Χρησιµοποιείτε άοσµα 
εντοµοαπωθητικά; 

 α. πάντα                  (2)                         

β. συχνά                (10)                  

  γ. µερικές φορές   (13)   

δ. σπάνια              (17)                            

ε. ποτέ                  (21)                   

Χρησιµοποιώ άοσµα 

εντοµοαπωθητικά

πάντα

3%
συχνά

16%

µερικές φορές

21%
σπάνια

27%

ποτέ

33%

πάντα συχνά µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

Κοντά στο σπίτι µου υπάρχει 

επιχείρηση που µε ενοχλεί

ναι

94%

όχι

6%

ναι όχι

  

18. Υπάρχει κοντά στο σπίτι σας 
επιχείρηση που σας ενοχλεί; 
Αν ναι τι είδους; (π.χ. 
χρωµατοπωλείο, βαφείο 
αυτοκινήτων, βενζινάδικο 
κ.ά.)  

 
Όχι       

Ναι  

19. Ποια οσµή θεωρείτε την πιο ενοχλητική;  
Χλωρίνη, τσιγάρο, ιδρώτας, τουµποφλό, αποχέτευση. 
 

20. Με ποιο τρόπο ζεσταίνεστε το 
χειµώνα; 

α. κεντρική θέρµανση    (46)  
β. ηλεκτρικό καλοριφέρ (10)     
γ. σόµπα κάρβουνου        (0) 
δ. σόµπα πετρελαίου        (7)  

 ε. τζάκι                            (27)       
   στ. σόµπα υγραερίου          (0) 

Χρησιµοποιούµε για θέρµανση

κεντρική 

θέρµανση

51%

τζάκι

30%

σόµπα 

υγραερίου 

0%

σόµπα 

καρβούνου

0%

ηλεκτρικό 

καλοριφέρ

11%

σόµπα 

πετρελαίου

8%

κεντρική θέρµανση ηλεκτρικό καλοριφέρ σόµπα καρβούνου

σόµπα πετρελαίου τζάκι σόµπα υγραερίου 

21. Στο σπίτι µας έχουµε κεντρική θέρµανση  2/10/11/13/14/17/18  χρόνια.  

35 

9 

19 

59 

4 
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Οι γείτονες έχουν κεντρική θέρµανση

ναι

92%

όχι

8%

ναι όχι

 
22. Έχουν άλλοι στη γειτονιά σας 

κεντρική θέρµανση; 
                                 

Ναι                      

Όχι         

23. Σας ενοχλεί η µυρωδιά του 
      καπνού;                                 

 

Ναι                      

Όχι     

Με ενοχλεί η µυρωδιά του καπνού

ναι

75%

όχι

25%

ναι όχι

 

Έχω διαµαρτυρηθεί 

για τη µυρωδιά του καπνού

ναι

33%

όχι

67%

ναι όχι

 

24. Έχετε διαµαρτυρηθεί ποτέ 
για αυτό; 
                                 

Ναι                 

Όχι     

25. Έχετε ηλιακό θερµοσίφωνα;                                 

Ναι 

Όχι 

Έχουµε ηλιακό θερµοσίφωνα

ναι

33%

όχι

67%

ναι όχι

26. Φέτος τι µέσο θέρµανσης σκέφτεστε να χρησιµοποιήσετε περισσότερο; 
Κεντρική θέρµανση (18), καλοριφέρ (19), τζάκι (17), σόµπα (1), αερόθερµο (1), 

κλιµατιστικό (5), τζάκι και καλοριφέρ (2). 

58 

5 

16 

47 

21 

42 

21 

42 
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 
 

Σε 42 ΑΓΟΡΙΑ 
 

 

17. Είµαι ενηµερωµένος για το τι 
επιτρέπεται να πουλάει το 
κυλικείο του σχολείου; 

                                 Ναι                       

Όχι 

Γνωρίζω τι πρέπει να πουλάει το κυλικείο

ναι

45%

όχι

55%

 

 

 

Αγοράζω φαγώσιµα από το κυλικείο

κάθε µέρα                

29%

µερικές φορές          

39%

σπάνια                      

27%

όχι γιατί τρώω 

σπίτι  

5%

κάθε µέρα                µερικές φορές          

σπάνια                      όχι γιατί τρώω σπίτι  

 

 

 

 

18. Αγοράζω από το κυλικείο 
φαγώσιµα  

α. κάθε µέρα                (12) 

β. µερικές φορές          (16) 

γ. σπάνια                      (11) 

δ. όχι γιατί τρώω σπίτι  (2) 

ε. χωρίς απάντηση         (1) 

 

19. Αγοράζω συνήθως 
     τυρόπιτα           

   τοστ               

πατατάκια            

 σοκολάτα               

άλλο 

Αγοράζω συνήθως

τυρόπιτα

28%

τοστ

38%

πατατάκια

2%

σοκολάτα

21%

άλλο

11%

τυρόπιτα τοστ πατατάκια σοκολάτα άλλο

23 

19 

13 

18 

1 

10 

5 
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Τρώω µόνο σε ένα διάλειµµα

ναι

74%

όχι

26%

ναι όχι

 

20. Τρώω µόνο σ’ ένα διάλειµµα 
                                 

Ναι                       

 

 Όχι

 

21. Τρώω σε περισσότερα από 
ένα διαλείµµατα  

Ναι                        

Όχι 

 

Τρώω σε περισσότερα από ένα 

διαλείµµατα

ναι

21%

όχι

79%

ναι όχι

Στο σπίτι πηγαίνω χορτάτος

κάθε µέρα

0%

σπάνια

31%

ποτέ

13%

µερικές φορές

56%

κάθε µέρα µερικές φορές
σπάνια ποτέ

 

6. Στο σπίτι πηγαίνω χορτάτος/η 
 

α. κάθε µέρα           (0)       

β. µερικές φορές   (18)       

γ. σπάνια               (10) 

δ. ποτέ                   (14) 

7. Είµαι υποχρεωµένος/η να φάω 
κάτι πρόχειρο επειδή αργώ να 
γυρίσω σπίτι λόγω 
εξωσχολικών δραστηριοτήτων  

α. κάθε µέρα          (5)        

β. µερικές φορές  (20)         

γ. σπάνια              (15)        

δ. ποτέ                    (2) 

Τρώω πρόχειρο φαγητό γιατί αργώ να 

γυρίσω σπίτι λόγω εξοσχολικών 

δραστηριοτήτων

κάθε µέρα

12%

σπάνια

36%

ποτέ

5%

µερικές φορές

47%

κάθε µέρα µερικές φορές
σπάνια ποτέ

 

Με ικανοποιούν αυτά που βρίσκω 

στο κυλικείο

ναι

43%

όχι

57%

ναι όχι

 

8. Είµαι ικανοποιηµένος/η µε 
αυτά που βρίσκω στο 
κυλικείο 

                                

 Ναι                       

 

 Όχι 

18 

24 

31 

11 

9 

33 
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9. Έχετε κάνει ποτέ παράπονα 
γι’ αυτά που πουλάει το 
κυλικείο; 

α. κάθε µέρα        (0)       

β. µερικές φορές  (1)         

γ. σπάνια              (5)       

 δ. ποτέ                (36) 

Έχω κάνει παράπονα για το κυλικείο

ποτέ

86%

κάθε µέρα

0%
σπάνια

12%

µερικές 

φορές

2%

κάθε µέρα µερικές φορές
σπάνια ποτέ

 

 

10.  Θα πρότεινα το κυλικείο να πουλούσε επίσης 

σοκολατούχο γάλα, κουλούρια (4) 
χυµό, µπύρα (3) 
φυσικό χυµό, φρούτα, παγωµένο τσάι, τσιγάρα (2) 
σόδα, προφιτερόλ, χοτ ντογκ, πίτσα, λουκανικόπιτα, σοκολάτες, σταφιδόψωµο (1) 
 

Τι προτείνω να πουλάει το κυλικείο

σοκολάτες

3%

σταφιδόψωµο

3%
σοκολατούχο 

γάλα

15%

λουκανικόπιτα

3%

τσιγάρα

7% πίτσα

3%

χοτ ντογκ

3%

σόδα

3%

προφιτερόλ

3%
παγωµένο τσάι

7%

φυσικό χυµό

7%

φρούτα

7%
µπύρα

10%

χυµό

11%

κουλούρια

15%

 
11.  Αγοράζω εµφιαλωµένο νερό  
  

α. κάθε µέρα  (6)          

β. συχνά       (17)                 

γ. σπάνια      (18)             

δ. ποτέ           (1) 

Αγοράζω εµφιαλωµένο νερό

ποτέ

2%

κάθε µέρα

14%

σπάνια

44%

συχνά

40%

κάθε µέρα συχνά σπάνια ποτέ
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Αγοράζω coca cola

ποτέ

42%

κάθε µέρα

5%

σπάνια

24%

συχνά

29%

κάθε µέρα συχνά σπάνια ποτέ

   12.  Αγοράζω coca cola       

α. κάθε µέρα    (2)       

β. συχνά            (12) 

γ. σπάνια           (10) 

δ. ποτέ               (18) 

   13.  Αγοράζω  παγωµένο τσάι   

α. κάθε µέρα    (0)        

    β. συχνά           (9) 

γ. σπάνια        (14) 

δ. ποτέ            (19) 

Αγοράζω παγωµένο τσάι

ποτέ

46%

κάθε µέρα

0%

σπάνια

33%

συχνά

21%

κάθε µέρα συχνά σπάνια ποτέ

 

 

Αγοράζω χυµό ή αναψυκτικό

ποτέ

10%

κάθε µέρα

17%

σπάνια

29%

συχνά

44%

κάθε µέρα συχνά σπάνια ποτέ

 

14. Αγοράζω χυµό  ή αναψυκτικό  
      (λεµονάδα / πορτοκαλάδα) 

α. κάθε µέρα   (7)          

β. συχνά           (19) 

γ. σπάνια          (12) 

δ. ποτέ                (4) 

 

15. Αγοράζω γάλα 

α. κάθε µέρα  (11)             

β. συχνά           (6)                 

 γ. σπάνια        (13)             

δ. ποτέ            (12) 

Αγοράζω γάλα

ποτέ

29%

κάθε µέρα

26%

σπάνια

31%

συχνά

14%

κάθε µέρα συχνά σπάνια ποτέ

 

 

Αγοράζω καφέ

ποτέ

33%

κάθε µέρα

5%

σπάνια

38%

συχνά

24%

κάθε µέρα συχνά σπάνια ποτέ

 

16. Αγοράζω καφέ 

α. κάθε µέρα   (2)          

β. συχνά           (10) 

γ. σπάνια          (16) 

δ. ποτέ              (14) 
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ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟ 2ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ 

Σε 63 κορίτσια 
 

 

1. Είµαι ενηµερωµένος για το τι 
επιτρέπεται να πουλάει το 
κυλικείο του σχολείου; 

                                 Ναι                       

Όχι 

Γνωρίζω τι πρέπει να πουλάει το κυλικείο

ναι

54%

όχι

46%

ναι όχι

 

Αγοράζω φαγώσιµα από το κυλικείο

όχι γιατί τρώω 

σπίτι

10%

χωρίς 

απάντηση

2%

µερικές φορές

27%

σπάνια

36%

κάθε µέρα

25%

κάθε µέρα µερικές φορές
σπάνια όχι γιατί τρώω σπίτι
χωρίς απάντηση

 

 

2. Αγοράζω από το κυλικείο 
φαγώσιµα  

α. κάθε µέρα                (16) 

β. µερικές φορές          (17) 

γ. σπάνια                      (23) 

δ. όχι γιατί τρώω σπίτι  (6) 

ε. χωρίς απάντηση         (1) 

3. Αγοράζω συνήθως 
     τυρόπιτα           

   τοστ               

πατατάκια            

 σοκολάτα               

άλλο 

Αγοράζω συνήθως

τυρόπιτα

11%

πατατάκια

6%

τοστ

32%

άλλο

22%

σοκολάτα

29%

τυρόπιτα τοστ πατατάκια σοκολάτα άλλο

Τρώω µόνο σε ένα διάλειµµα

όχι

3%

ναι

97%

ναι όχι

 

 
 
4. Τρώω µόνο σ’ ένα διάλειµµα 
                                 

Ναι                       

 

 Όχι

29 

34 

7 

20 

4 

18 

14 

61 

2 
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5. Τρώω σε περισσότερα από 
ένα διαλείµµατα  

Ναι                        

Όχι 

 

Τρώω σε περισσότερα από ένα 

διαλείµµατα

ναι

3%

όχι

97%

ναι όχι

 

 

Στο σπίτι πηγαίνω χορτάτη

κάθε µέρα

2%

σπάνια

46%

µερικές φορές

22%

ποτέ

30%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

6. Στο σπίτι πηγαίνω χορτάτος/η 
 

α. κάθε µέρα           (1)       

β. µερικές φορές   (14)       

γ. σπάνια               (29) 

δ. ποτέ                   (19) 

 
 
7. Είµαι υποχρεωµένος/η να φάω 
κάτι πρόχειρο επειδή αργώ να 
γυρίσω σπίτι λόγω εξωσχολικών 
δραστηριοτήτων  

α. κάθε µέρα          (7)        

β. µερικές φορές  (34)         

γ. σπάνια              (14)        

δ. ποτέ                    (8) 

Τρώω πρόχειρο φαγητό γιατί αργώ να γυρίσω 

σπίτι λόγω εξωσχολικών δραστηριοτήτων

κάθε µέρα

11%

σπάνια

22%

µερικές 

φορές

54%

ποτέ

13%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

 

 

Με ικανοποιούν αυτά που βρίσκω στο 

κυλικείο

όχι

60%

ναι

40%

ναι όχι

 

8. Είµαι ικανοποιηµένος/η µε 
αυτά που βρίσκω στο 
κυλικείο 

                                

 Ναι                       

 

 Όχι

25 

38 

2 

61 
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9. Έχετε κάνει ποτέ παράπονα 
γι’ αυτά που πουλάει το 
κυλικείο; 

α. κάθε µέρα           (1)       

β. µερικές φορές    (1)         

γ. σπάνια                (6)       

 δ. ποτέ                  (55) 

Έχω κάνει παράπονα για το κυλικείο

ποτέ

86%

µερικές φορές

2% σπάνια

10%

κάθε µέρα

2%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

10.  Θα πρότεινα το κυλικείο να πουλούσε επίσης 

κουλούρια                (16)              

φυσικό χυµό              (4)  

σοκολατούχο γάλα  (13)              

κρουασάν βουτύρου  (3) 

φρούτα                     (10)     

 γλυκά                        (3) 

χυµό, τσάι, κάτι πιο υγιεινό, παγωτά , κέικ, σπανακοτυρόπιτα           (2)  

κολοκυθόπιτα, σταφίδες, φρυγανιές, πακοτίνια, σταφιδόψωµο, µπύρες, Club 

sandwich, σοκολάτες, µπισκότα, λαχανικά, γιαούρτια.                       (1) 

Τι προτείνω να πουλάει το κυλικείο

πακοτίνια

2%

Club 

sandwich

2%

σταφίδες

2%

φρυγανιές

2%

σοκολατούχο 

γάλα

25%

κολοκυθόπιτα

2%

σπανακοτυρό

πιτα

4%

σταφιδόψωµο

2%κάτι πιο 

υγιεινό

4%

κέικ

4%

παγωτά

4%

γλυκά

6%

παγωµένο 

τσάι

4%

κρουασάν 

βουτύρου

6%

φυσικό χυµό

8%

φρούτα

20%

 
11.  Αγοράζω εµφιαλωµένο νερό  
  

α. κάθε µέρα    (15)          

β. συχνά           (29)                 

γ. σπάνια          (19)             

δ. ποτέ               (0) 

Αγοράζω εµφιαλωµένο νερό

κάθε µέρα

24%σπάνια

30%

µερικές φορές

46%

ποτέ

0%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ
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Αγοράζω coca cola

ποτέ

0%

µερικές φορές

26%

σπάνια

62%

κάθε µέρα

12%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

   

12.  Αγοράζω coca cola       

α. κάθε µέρα  (4)       

β. συχνά         (9) 

γ. σπάνια      (21) 

δ. ποτέ          (29) 

   13.  Αγοράζω  παγωµένο τσάι   

α. κάθε µέρα     (0)        

 β. συχνά          (10) 

γ. σπάνια         (22) 

δ. ποτέ             (31) 

Αγοράζω παγωµένο τσάι

ποτέ

49%

µερικές φορές

16%

σπάνια

35%

κάθε µέρα

0%

κάθε µέρα µερικές φορές σπ άνια π οτέ

 

Αγοράζω χυµό  ή αναψυκτικό

ποτέ

11%

µερικές φορές

57%

σπάνια

21%

κάθε µέρα

11%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

14. Αγοράζω χυµό  ή αναψυκτικό  
      (λεµονάδα / πορτοκαλάδα) 

α. κάθε µέρα     (7)          

β. συχνά           (36) 

γ. σπάνια          (13) 

δ. ποτέ               (7) 

 

15. Αγοράζω γάλα 

α. κάθε µέρα   (12)             

β. συχνά          (13)                 

γ. σπάνια        (14)             

δ. ποτέ            (24) 

Αγοράζω γάλα

ποτέ

38%

µερικές φορές

21%σπάνια

22%

κάθε µέρα

19%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

Αγοράζω καφέ

ποτέ

54%

µερικές φορές

16%

σπάνια

25%

κάθε µέρα

5%

κάθε µέρα µερικές φορές σπάνια ποτέ

 

 

16. Αγοράζω καφέ 

α. καθηµερινά   (3)          

β. συχνά           (10) 

γ. σπάνια          (16) 

δ. ποτέ              (34) 
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Τι προτείνω να πουλάει το κυλικείο

σοκολάτες

3%

σταφιδόψωµο

3%

σοκολατούχο 

γάλα

15%

λουκανικόπιτα

3%

τσιγάρα

7% πίτσα

3%

χοτ ντογκ

3%

σόδα

3%

προφιτερόλ

3%
παγωµένο τσάι

7%

φυσικό χυµό

7%

φρούτα

7%
µπύρα

10%

χυµό

11%

κουλούρια

15%

 
         

           Αγόρια:  σοκολατούχο γάλα , κουλούρια  (4)                      χυµό, µπύρα (3) 
φυσικό χυµό, φρούτα, παγωµένο τσάι, τσιγάρα   (2) 
σόδα, προφιτερόλ, χοτ ντογκ, πίτσα, λουκανικόπιτα, σοκολάτες, σταφιδόψωµο (1) 
 

 

 

 

Τι προτείνω να πουλάει το κυλικείο

πακοτίνια

2%

Club sandwich

2%

σταφίδες

2%

φρυγανιές

2%

σοκολατούχο 

γάλα

25%

κολοκυθόπιτα

2%σπανακοτυρόπι

τα

4%

σταφιδόψωµο

2%

κάτι πιο υγιεινό

4%

χυµό

4%

κέικ

4%

παγωτά

4%

γλυκά

6%

παγωµένο τσάι

4%

κρουασάν 

βουτύρου

6%

φυσικό χυµό

8%

φρούτα

20%

 
         Κορίτσια:  κουλούρια               (16)      φυσικό χυµό              (4) 
                            σοκολατούχο γάλα  (13)      κρουασάν βουτύρου  (3) 
                            φρούτα                    (10)       γλυκά                         (3) 
χυµό, τσάι, κάτι πιο υγιεινό, παγωτά , κέικ, σπανακοτυρόπιτα         (2)   
κολοκυθόπιτα, σταφίδες, φρυγανιές, πακοτίνια, σταφιδόψωµο, µπύρες, Club sandwich, 

σοκολάτες, µπισκότα, λαχανικά, γιαούρτια.                                      (1) 
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Ενδεικτική έρευνα σε αγόρι της Α΄ τάξης 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενδεικτική έρευνα σε κορίτσι της Α΄ τάξης 
 

Τι τρώω: Σπιτικό φαγητό

σουβλάκι

12%

αυγά

9%

κιµά

12%

κρέας 

κατσαρόλας

9%
ψάρι

9%
κοτόπουλο

6%
µπριζόλα

6%

λουκάνικα

6%

σπανακόρυζο

6%

παστίτσιο

3%

σνίτσελ

3%
µοσχάρι

3%

πατάτες 

φούρνου

3%ζυµαρικά

3% φακές

3%
πουρέ

3%ζαµπόν

3%

 
 

 

Τι τρώω: Σπιτικό φαγητό

Ζαµπόν

3%

Χόρτα

3%

Κρέας φούρνου

7%
Φακές

7%

Ζυµαρικά

10%

Φασόλια

3%

Ντολµαδάκια

3%

Στιφάδο

3%

Λουκάνικα

3%

Κοτόπουλο

3%

Μπιφτέκια

7%

Παστίτσιο

3%

Μοσχάρι

3%

Αρνί

7%

Μπριζόλα

17%

Πατάτες 

τηγανητές

3%

Ψάρι

10%
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Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε το Διευθυντή του σχολείου κ. Διαµαντή Βασίλειο 

για τη συνεργασία και τη συµπαράστασή του καθώς και την οικονοµική ενίσχυση 

που πρόσφερε µαζί µε τους εξωτερικούς συνεργάτες του προγράµµατός µας κ. 

Ντόβολη Βασίλειο και κ. Στουπή Νικόλαο, για την αγορά ενός φορητού 

ηλεκτρονικού υπολογιστή για τις ανάγκες του προγράµµατος και του σχολείου.  

Ευχαριστούµε επίσης το Δήµαρχο Δυστίων κ. Μαστροκώστα Κωνσταντίνο, την  

Αντιδήµαρχο Δυστίων κα. Αποκρεµιώτη και τους δηµοτικούς συµβούλους του 

Δήµου Δυστίων κ. Κουκουβάο και κ. Κρόµπα για την οικονοµική ενίσχυση που 

πρόσφεραν ώστε να πραγµατοποιηθεί η τετραήµερη εκδροµή στο Κ.Π.Ε. Σουφλίου 

όπως επίσης και τον κ. Φλώρο - TRAVEL TOURS  ΑΡΕΘΟΥΣΑ, Γραφείο Γενικού 

Τουρισµού ΚΤΕΛ Ν. Ευβοίας - που πήρε όλα τα απαραίτητα µέτρα για τη µεταφορά 

και την ασφάλεια των µαθητών στο Κ.Π.Ε. Σουφλίου, παραχωρώντας µας δυο 

οδηγούς, τον κ. Μπάνο Κων/νο και τον κ. Νόνα Λεωνίδα.  
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