
Προςταςία του 
περιβάλλοντοσ



Άνκρωποσ 
και 

περιβάλλον

• Η αποψίλωςθ των δαςϊν και 
θ καταςτροφι των 
οικοςυςτθμάτων για τθν 
κάλυψθ των ανκρϊπινων 
αναγκϊν εντατικοποιικθκαν 
με τθν αφξθςθ του 
πλθκυςμοφ, αλλά και με τθν 
άνοδο του βιοτικοφ επιπζδου.

• Η παγκόςμια παραγωγι 
τροφίμων είναι ο κυριότεροσ 
παράγοντασ ρφπανςθσ του 
εδάφουσ και τθσ κάλαςςασ 
και χρθςιμοποιεί πάνω από 
70% του γλυκοφ νεροφ και 
40% του εδάφουσ τθσ γθσ.



Αφξθςθ παγκόςμιου πλθκυςμοφ



Κτθνοτροφία
γεωργία

και
πανδθμία

• Η ανάπτυξθ του βιομθχανικοφ μοντζλου 
παραγωγισ ςτθν κτθνοτροφία και ςτθ 
γεωργία, που απαιτεί ςυγκζντρωςθ και 
εγκατάςταςθ μεγάλου αρικμοφ ομοειδϊν 
ηϊων ςε τεράςτιασ ζκταςθσ αγροκτιματα 
με ςτόχο τθν παραγωγι μεγάλων 
ποςοτιτων κτθνοτροφικϊν προϊόντων, 
είναι, κατά τισ εκτιμιςεισ των ειδικϊν, μια 
εξίςου ςθμαντικι αιτία για τθν εξάπλωςθ 
νοςογόνων καταςτάςεων.

• Επιπλζον, θ εντατικοποίθςθ τθσ 
παραγωγισ αγροτικϊν και κτθνοτροφικϊν 
προϊόντων οδθγεί ςε εκτεταμζνθ χριςθ 
νεροφ, λιπαςμάτων και φυτοφαρμάκων 
και αυξθμζνεσ επαφζσ μεταξφ ανκρϊπων 
και ηϊων, με ςθμαντικζσ ςυνζπειεσ για 
τθν εμφάνιςθ και διάδοςθ μεταδοτικϊν 
αςκενειϊν.









Σι είναι θ 
βιοποικιλότθτα;

• Βιοποικιλότητα, ι βιολογικι 
ποικιλότθτα, ονομάηεται 
κυρίωσ το ςφνολο των γονιδίων, 
των βιολογικϊν ειδϊν, και 
των οικοςυςτθμάτων μιασ 
περιοχισ. Ο μεγάλοσ αρικμόσ 
και θ ποικιλομορφία των 
ςφγχρονων μορφϊν ηωισ ςτθ 
γθ είναι το αποτζλεςμα 
εκατοντάδων εκατομμυρίων 
χρόνων εξελικτικισ ιςτορίασ.

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


Η εξαφάνιςθ πολλϊν ειδϊν 
φυτϊν και ηϊων τα τελευταία 
χρόνια, οδθγεί ςτθ μείωςθ τθσ 

βιοποικιλότητασ.



Μείωςθ 
βιοποικιλό

-τθτασ
ςτθν 

Ευρϊπθ

• Η μθ βιϊςιμθ γεωργία και 
δαςοκομία, θ αςτικι εξάπλωςθ και 
θ ρφπανςθ αποτελοφν τουσ 
ςθμαντικότερουσ παράγοντεσ 
πίεςθσ που ευκφνονται για τθ 
δραςτικι μείωςθ τθσ 
βιοποικιλότθτασ ςτθν Ευρϊπθ, 
κακϊσ απειλοφν τθν επιβίωςθ 
χιλιάδων ειδϊν ηϊων.

• Η κατάςταςθ διατιρθςθσ των 
περιςςότερων προςτατευόμενων 
ενδιαιτθμάτων και ειδϊν δεν είναι 
καλι και πρζπει να γίνουν πολφ 
περιςςότερα για τθν αντιςτροφι 
τθσ κατάςταςθσ.



Απϊλεια ενδιαιτθμάτων
Πολλά φυςικά οικοςυςτιματα καταςτρζφονται για να 

καταςκευαςτοφν δρόμοι, οικιςμοί, εργοςτάςια ι να μετατραποφν ςε 
καλλιζργειεσ, με αποτζλεςμα τα ηϊα που ηουν εκεί να χάνουν το χϊρο 

που κατοικοφν και να κινδυνεφουν να εξαφανιςτοφν.



Διαχείριςθ απορριμάτων
• Για χιλιάδεσ χρόνια ο άνκρωποσ ζηθςε ςε αρμονία με τθ φφςθ και 

το φυςικό του περιβάλλον, το οποίο του πρόςφερε όςα χρειαηόταν 
για να ηιςει, τροφι, ξφλα, ροφχα κ.ά. Αυτό το περιβάλλον βζβαια 
ποτζ δεν είχε και ποτζ δε κα ζχει από μόνο του ςκουπίδια. Όλα όςα 
υπάρχουν ς’ αυτό μετά από κάποιο χρόνο ηωισ και μερικζσ 
διεργαςίεσ γίνονται χριςιμα υλικά που χρθςιμοποιοφνται και πάλι.

•
Μζχρι πριν λίγα χρόνια οι ανκρώπινεσ κοινωνίεσ λειτουργοφςαν με 
τον ίδιο τρόπο. Τα αποφάγια δεν ιταν ςκουπίδια, αλλά τροφι για 
τα ηώα. Όλα τα αγακά ιταν καταςκευαςμζνα από φυςικά υλικά και 
ιταν εφκολο να επανενταχκοφν ςτθ φφςθ όταν αχριςτευαν. 

•
Στθ ςθμερινι εποχι με τθ ςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ ςτισ 
μεγάλεσ πόλεισ και τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ δθμιουργικθκαν 
χιλιάδεσ νζα προϊόντα και ζγινε δυνατι θ μαηικι παραγωγι τουσ. 
Το αποτζλεςμα είναι θ διαρκώσ αυξανόμενθ ποςότθτα των 
απορριμμάτων, θ υπζρμετρθ χριςθ φυςικών πόρων και θ 
ρφπανςθ. Μπορεί να υπάρχουν πολλοί τρόποι διάκεςθσ των 
απορριμμάτων, οι περιςςότεροι όμωσ δεν είναι αποτελεςματικοί.



ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΘΕΗ ΣΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ
- Υγειονομική ταυή (Φ.Υ.Τ.Α)

- Καύση

- Κομποστοποίηση ή λιπασματοποίηση

- Διaλογή στην πηγή και ανακύκλωση

- Μείωση των απορριμμάτων



Διαχείριςη
απορριμάτων

Εργοςτάςιο 
διαλογισ

ανακυκλϊςιμων
ςυςκευαςιϊν



Ρφπανςθ τθσ κάλαςςασ από μικροπλαςτικά
Πάρα πολλά ςκουπίδια που δεν βιοδιαςπϊνται (κυρίωσ 

πλαςτικά) καταλιγουν ςτο βυκό τθσ κάλαςςασ, όπου 
καταςτρζφουν τουσ υδρόβιουσ οργανιςμοφσ ι διαλφονται ςε 
πολφ μικρά κομματάκια που καταναλϊνονται από τα ψάρια 

φκάνοντασ ζτςι και ςτο δικό μασ πιάτο.



Δεν αρκεί να ανακυκλώνουμε. Πρζπει επίςθσ:
- να μειώςουμε τα απορρίματα που παράγουμε,
- να επαναχρηςιμοποιοφμε ότι μπορεί να ξαναχρθςιμοποιθκεί
- να μειώςουμε την κατανάλωςη καυςίμων και ενζργειασ
-να προςτατεφουμε το φυςικό περιβάλλον.



Επεξεργαςία 
αςτικϊν λυμάτων

Σα αςτικά λφματα πρζπει
να υποβάλλονται ςε

επεξεργαςία, πριν πζςουν
ςτα ποτάμια ι ςτθ

κάλαςςα, διαφορετικά θ 
ρφπανςθ με οργανικό
υλικό που προκαλοφν

καταςτρζφει τα 
περιςςότερα είδθ

υδρόβιων οργανιςμϊν
μειώνοντασ τη

βιοποικιλότητα.



Η παγκόςμια υπερθζρμανςη 
που παρατθρείται τα τελευταία 
χρόνια, ζχει αυξιςει τραγικά τισ 

πυρκαγιζσ ςε κάκε γωνιά του 
πλανιτθ (Αυςτραλία, Αμαηονία, 

ιβθρία)



Η προςταςία του 
περιβάλλοντοσ πρζπει ναείναι 

άμεςθ προτεραιότθτά μασ


