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    «...Πιστεύουμε πως η γη δεν ανήκει 
στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος ανήκει 
στη γη. Κι ακόμα πως εμείς δε 
δημιουργήσαμε τον ιστό της ζωής 
αλλά αποτελούμε μόνο μια ίνα μέσα 
σ’ αυτόν. Αν προκαλέσουμε κάποια 
καταστροφή στον ιστό οι συνέπειες 
θα έρθουν και σε μας τους ίδιους ...» 
Απόσπασμα από την επιστολή του 
αρχηγού Σηάτλ, μιας φυλής Ινδιάνων, 
προς τον πρόεδρο της Αμερικής 
Φραγκλίνο Πήρςτο1856. 

 



Εξαφάνιση ζώων 



    

Τα ζώα και τα φυτά εξαφανίζονται με 
ρυθμό τουλάχιστον 1.000 φορές πιο 
γρήγορο σε σχέση με τη φυσιολογική 
εξαφάνιση λόγω εξέλιξης, δεν μπορούν 
να βρουν μέρος να ζήσουν, αφού οι 
άνθρωποι συνεχώς επεμβαίνουν στη 
φύση, συχνά με καταστροφικό (και 
αυτοκαταστροφικό) τρόπο. 

 

    

 

    Δεν υπάρχει ακόμη κάποιος 
επιστημονικός τρόπος να προβλεφθεί 
σε ποιό σημείο τελικά οι 
συσσωρευμένες εξαφανίσεις θα 
επιφέρουν την τελική κατάρρευση 
ενός οικοσυστήματος.  



    

 

    Το 2007 ακόμα, ο τότε υπουργός 
Περιβάλλοντος της Γερμανίας Σίγκμαρ 
Gκάμπριελ, είχε αναφερθεί σε 
προβλέψεις που έκαναν λόγο για 
εξαφάνιση του ενός τρίτου όλων των 
ειδών ως το 2050.  



    

 

  Συνέπειες περιβαλλοντικής 
καταστροφής 



     Υψηλό οικονομικό κόστος 

 
Μόνο η αποψίλωση των δασών σε όλο τον κόσμο 
υπολογίζεται ότι κοστίζει από 2 έως 5 τρισεκατομμύρια 
δολάρια ετησίως. 



   Μειωμένη ασφάλεια τροφίμων 

 
Η εισαγωγή νέων ειδών αυξάνει τον 
ανταγωνισμό με τα ενδημικά και συχνά 
οδηγεί στην εξαφάνιση τοπικών πληθυσμών. 



  Αυξημένη προσβολή από ασθένειες       

     Η μείωση της βιοποικιλότητας έχει δύο σημαντικές 
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία και την εξάπλωση 
ασθενειών.  Αυξάνει τον αριθμό των άρρωστων ζώων 
στους τοπικούς πληθυσμούς 

ΚΡΙΣΗ ΤΡΟΦΗΣ 



  Απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες 
Η αλλαγή των κλιματικών συνθηκών 
συνεπάγεται ξηρασίες, καταστροφές και 
ξεριζωμό για δεκάδες εκατομμύρια 
ανθρώπων. 
 



  Κόστος σε ανθρώπινες ζωές 
Από τη διατήρηση της βιοποικιλότητας 
εξαρτάται η ζωή αλιέων, αγροτών κλπ.  



     Απώλεια της εικόνας της Φύσης 
Όταν θα έχουμε καταστρέψει το φυσικό 
περιβάλλον και στρέψουμε το βλέμμα 
από την οθόνη του υπολογιστή, τι θα 
έχει απομείνει; 



 

    

 

    Φαινόμενο θερμοκηπίου 



Βασιλικός είδος υπό εξαφάνιση; 



    

 

   Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα σκοτώσει 
ένα εκατομμύριο είδη -  Το ένα τρίτο της ζωής 
είναι καταδικασμένο να αφανιστεί έως το 
2050 

    Στη Νότια Αφρική, μελετήθηκαν 300 είδη 
φυτών και τουλάχιστον το ένα τρίτο από αυτά 
προβλέπεται να χαθεί. 

 



  Mεταξύ των πλέον τρομακτικών διαπιστώσεων της 
επιστημονικής ομάδας είναι αυτές που αφορούν 
24 είδη πεταλούδας στην Αυστραλία. Όλα, εκτός 
από τρία, θα εξαφανιστούν από τον τόπο όπου 
ζουν σήμερα, ενώ το ήμισυ των ειδών αυτών 
οδεύει προς τον αφανισμό. 



  Στην επαρχία Σεράντο της Bραζιλίας -γνωστή και ως 
βραζιλιάνικη σαβάνα που εκτείνεται στο ένα πέμπτο των 
εδαφών της χώρας, η μελέτη 163 ειδών δένδρων έδειξε ότι 
το 70% εξ αυτών θα εξαφανιστεί. Πολλά από τα φυτά και 
τα δένδρα της περιοχής δεν υπάρχουν πουθενά αλλού 
στον κόσμο. 



Για πόσο θα τα βλέπουμε; 



    

 

    Στην Ευρώπη, την ήπειρο που έχει 
υποστεί τις μικρότερες επιπτώσεις της 
αλλαγής του κλίματος, τα ποσοστά 
επιβίωσης είναι καλύτερα αλλά ακόμη 
και εδώ προβλέπεται να αφανιστεί το 
ένα τέταρτο των πτηνών και περίπου το 
11% έως 17% της χλωρίδας.  





 

 

   «Στην καλύτερη περίπτωση, σε 50 χρόνια, θα 
ζήσουμε την εξαφάνιση πολλών ζώων και φυτών 
της άγριας φύσης εξ αιτίας της προκαλούμενης από 
τον άνθρωπο αλλαγής του κλίματος», δηλώνει ο 
εμπειρογνώμονας, Tζον Λάντσμπερι. «Στη 
χειρότερη, δεν τολμούμε να σκεφτούμε τι θα 
συμβεί. Είναι σαφές ότι απαιτείται η λήψη 
δραστικών μέτρων για τη μείωση των ρύπων. Aπ’ 
όλους, αλλά κυρίως από τις HΠA». 



   Σύμφωνα με τον Κόκκινο 
Κατάλογο της Διεθνούς 
Ένωσης για την προστασία της 
φύσης, το 41% των αμφιβίων 
ειδών, το 33% των 
κοραλλιογενών υφάλων, το 
25% των θηλαστικών, το 20% 
των φυτών και το 13% των 
πτηνών απειλούνται 



     

 

   Οι χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις 
στο πλαίσιο της Σύμβασης για την Βιοποικιλότητα 
υιοθέτησαν το 2010 στη Ναγκόγια στρατηγικό, μη 
δεσμευτικό, σχέδιο, το οποίο ορίζει 20 στόχους για 
το 2020, όπως η κατάργηση των αρνητικών για το 
περιβάλλον επιδοτήσεων, η αποφυγή της 
υπεραλιείας, η επέκταση των προστατευομένων 
ζωνών σε στεριά και θάλασσα και η αύξηση της 
χρηματοδότησης. 



   Ερημοποίηση: ερημοποίηση είναι η 
υποβάθμιση της γης σε τέτοιο βαθμό, 
ώστε το έδαφος να χάνει τη γονιμότητά 
του, με άλλα λόγια να «νεκρώνεται». 

     



   Στις περιοχές, στις οποίες υπάρχει έρημος παρατηρείται 
μετακίνηση της άμμου με τη βοήθεια των ανέμων και 
επέκταση της ερήμου σε άλλες περιοχές .Η ερημοποίηση 
της γης οφείλεται σε παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας 
σε συνδυασμό με υπερβόσκηση και λανθασμένη γεωργική 
εκμετάλλευση της γης 



    

 

    Μία σύγχρονη ηρωίδα –Ουανγκάρι Ματάι 
(Κένυα):Είναι η πρώτη Αφρικανή που έχει κερδίσει 
το βραβείο Νόμπελ για την ειρήνη το 2004 και η 
πρώτη γυναίκα στην Ανατολική Κεντρική Αφρική που 
έχει αποκτήσει διδακτορικό στη Βιολογία. 

    Ίδρυσε το Κίνημα Πράσινης Ζώνης και άρχισε να 
φυτεύει παντού ιθαγενή δέντρα της Αφρικής. 
Σύντομα εκατοντάδες χιλιάδες φτωχές γυναίκες της 
Αφρικής ακολούθησαν το παράδειγμα της 





    

 

    Η υλοποίηση του οράματος που είχε δεν ήταν 
καθόλου εύκολη υπόθεση. Είχε να παλέψει με τη 
φτώχια, τις διακρίσεις και καταπίεση σε βάρος των 
γυναικών και τα συμφέροντα των μεγάλων 
εταιρειών. Δέχτηκε πολλές απειλές ενάντια στη ζωή 
της διότι δεν φύτευε μόνο δέντρα αλλά και ιδέες 
όπως ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και 
δημοκρατία. Σήμερα περισσότερα από 40 
εκατομμύρια δέντρα έχουν φυτευτεί στην Αφρική 
από το Κίνημα Πράσινης Ζώνης. 





    Ο απολογισμός για την Ελλάδα είναι 
απογοητευτικός. Το 34% των περιοχών 
της χώρας θεωρείται υψηλού, το 49% 
μέτριου και το 17% χαμηλού κινδύνου 
για ερημοποίηση  



    

 

 

    Η επισιτιστική ασφάλεια εξαρτάται άμεσα από την 
υγεία και γονιμότητα του εδάφους και το νερό, 
εκείνους τους  πόρους, δηλαδή, που απειλούνται 
άμεσα από την ερημοποίηση, την κλιματική αλλαγή 
και τη μείωση της βιοποικιλότητας.  

   Σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις, το 30% των 
Ελληνικών εδαφών απειλείται από ερημοποίηση. 



   Το 2000, η χώρα έχασε την αυτάρκεια της σε σιτηρά. Οι 
εισαγωγές κρέατος, γάλακτος και τυριών κοστίζουν ένα 
δισεκατομμύριο Ευρώ, περισσότερο από τις εισαγωγές 
πετρελαίου. Η διατροφή των Ελλήνων καλύπτεται κατά το 
ένα τρίτο από την Ελληνική παραγωγή και κατά τα δύο 
τρίτα από εισαγωγές. 

 



   Το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη θα πληγεί από ξηρασία 
μέσα στα επόμενα 30 χρόνια, αν δεν ληφθούν μέτρα για 
την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
υποστηρίζει έρευνα Αμερικανών επιστημόνων. 

   



      Ενώ, μεγάλες πυκνοκατοικημένες περιοχές μπορεί να 
πληγούν από παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας, άλλες 
αραιοκατοικημένες περιοχές σε βορειότερα γεωγραφικά 
πλάτη (βόρεια Ευρώπη, Ρωσία, Καναδάς , Αλάσκα ) θα 
γίνουν πιο υγρές 

    Η αυξημένη υγρασία όμως στις εν λόγω περιοχές, δεν θα 
είναι σε θέση να αναπληρώσει τις συνθήκες ξηρασίας που 
θα επικρατούν στο υπόλοιπο μέρος του πλανήτη.  



 Αφ’ ενός, θα έχουμε περισσότερο νερό, 
αφού τα επίπεδα της στάθμης των 
θαλασσών θα αυξηθούν και αφετέρου 
η ξηρασία που προκαλείται από την 
κλιματική αλλαγή, θα οδηγήσει 
δισεκατομμύρια ανθρώπους να μην 
έχουν πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο 
νερό, τόνισε χαρακτηριστικά ο Rajendra 
Pachauri.Ως εκ τούτου, θα προκύψουν 
προβλήματα με τη παγκόσμια υγεία και 
ασφάλεια. 





    

 

     Οι φυσικοί πόροι της Γης δεν είναι 
απεριόριστοι και ανεξάντλητοι. Το κυρίαρχο 
σήμερα «δυτικό» μοντέλο ανάπτυξης 
βασίζεται στην αλόγιστη κατασπατάληση των 
μη ανανεώσιμων πόρων και στο κυνήγι του 
κέρδους με κάθε τίμημα (περιβαλλοντικό ή 
κοινωνικό).  





   

 

    Οι ποταμοί στερεύουν, τα εδάφη χάνουν τη 
γονιμότητα τους, ο αέρας γίνεται αποπνικτικός, τα 
δάση χάνονται. Γιατί επιμένουμε να υπερβαίνουμε 
τα όρια που μας θέτει η Γη; Η διαχείριση του ορίου 
γίνεται η πρώτη άσκηση αειφορίας, όχι μόνον 
περιβαλλοντικής. Όλοι μαζί θα πρέπει να 
αλλάξουμε τρόπο ζωής για να σώσουμε ότι έχει 
απομείνει από τους φυσικούς πόρους. Η ζωή είναι 
στα χέρια μας! 



   Όπως αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «Το Βήμα», ο 
παγκόσμιος πληθυσμός θα φτάσει φέτος τα 7 δις, πριν 
σταθεροποιηθεί τελικά στα 9 δις, γύρω στα μέσα του αιώνα, 
σύμφωνα με προβλέψεις του ΟΗΕ.Ο Τζέισον Κλέι του WWF δήλωσε 
ότι για να ταΐσουμε όλα αυτά τα στόματα, «θα πρέπει να παράγουμε 
τα επόμενα 40 χρόνια όσα τρόφιμα είχαμε παράγει τα τελευταία 
8.000 χρόνια». 

 



     

 

    ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

    Σε αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη έως και 
5 βαθμούς Κελσίου, μεγάλη άνοδο της μέσης 
στάθμης της θάλασσας, αλλά και λιγότερες βροχές 
αναμένεται να οδηγήσει μέχρι το 2100 η σημαντική 
αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα, με βάση τα σενάρια που μελετούν οι 
επιστήμονες.  





    οι κλιματικές αλλαγές  οφείλονται κυρίως στην 
ανθρώπινη συμπεριφορά: μέσα από τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες απελευθερώνονται 
κάθε χρόνο στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες 
διοξειδίου του άνθρακα - 29 δισεκατομμύρια τόνοι 
το 2004 - και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
θερμαίνεται ο πλανήτης. 



   Η αύξηση της συγκέντρωσης του διοξειδίου 
του άνθρακα στην ατμόσφαιρα οδηγεί 
στον εγκλωβισμό υπερβολικής ποσότητας 
θερμότητας με συνέπεια την αύξηση του 
πάχους της 'κουβέρτας του θερμοκηπίου'. 
Αυτό προκαλεί την αύξηση της 
θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας της γης, η 
οποία με τη σειρά της οδηγεί στην αλλαγή 
του κλίματος. 

  Δεδομένα από το World Resources Institute 
δείχνουν ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες έχουν προσθέσει στην 
ατμόσφαιρα 2.3 τρισεκατομμύρια τόνους 
CO2 τα τελευταία 200 χρόνια. Η 
μεγαλύτερη απόλυτη αύξηση στις 
εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα 
παρουσιάστηκε το 2004, όταν μόνο από 
την κατανάλωση των ορυκτών καυσίμων 
προστέθηκαν στην ατμόσφαιρα πάνω 
από 28 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του 
άνθρακα 





    Ο πλανήτης γίνεται πιο ζεστός  

     Η θερμοκρασία αυξάνει σήμερα με τον ταχύτερο 
ρυθμό που έχει καταγραφεί τα τελευταία 10.000 
χρόνια . Παγκοσμίως, το 1990 ήταν η πιο ζεστή 
δεκαετία : Μάλιστα το 1998 ήταν η θερμότερη 
χρονιά από το 1861. Σύμφωνα με τους 
επιστήμονες της ΝΑΣΑ, το 2005 καταρρίφθηκε 
αυτό το ρεκόρ.  

   

     Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία υπολογίζεται ότι 
θα αυξηθεί κατά 1,4 έως 5,8 οC μέχρι το 2100 (2) 
σε σχέση με το 1990.  

 



   Μετρήσεις αποδεικνύουν ότι η μέση στάθμη της θάλασσας σε παγκόσμιο επίπεδο 
έχει ανέβει περίπου 0,1 –0,2 μέτρα κατά τον 20ο αιώνα .  

    Αν συνεχιστούν οι ίδιο ρυθμοί, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει σχεδόν 1 μέτρο 
έως το 2100.  

    Εξάλλου, αν συνεχιστεί η αποκόλληση των παγετώνων της Δυτικής Ανταρκτικής, 
όπως ο Larsens B το 2002, τότε κατά το δυσμενέστερο σενάριο (η παγκόσμια 
στάθμη της θάλασσας θα ανέβει κατά 6-8 μέτρα έως το 2100 .  





    

   Στην Αρκτική, η κλιματική αλλαγή είναι ήδη υπαρκτή 
και οι επιπτώσεις δραματικές. Μοντέλα προβλέπουν 
ότι μέχρι το 2080, ο πάγος στη θάλασσα της Αρκτικής 
θα εξαφανίζεται τελείως κατά τους θερινούς μήνες .  

    Το πάχος των πάγων στην Αρκτική έχει παρατηρηθεί 
ότι μειώθηκε κατά 40%, τις τελευταίες δεκαετίες. Οι 
παγετώνες και η παγοκάλυψη των βουνών 
προβλέπεται να συνεχίσουν την υποχώρησή τους και 
κατά τον 21ο αιώνα .  

    Τον 20ο αιώνα καταγράφηκε εκτεταμένη υποχώρηση 
των παγετώνων σε μη-πολικές περιοχές όπως π.χ. στις 
Άλπεις  





    Πόλεις όπως η Αθήνα, το Σικάγο και το Νέο Δελχί 
εκτιμάται ότι θα υποφέρουν από κύματα καύσωνα, 
ενώ αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που 
χάνουν τη ζωή τους. 

     Κάποιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην 
υγεία θα είναι άμεσες –μεταξύ άλλων ασθένειες ή 
θάνατοι λόγω ξηρασίας, καύσωνα ή φωτιές σε 
δασικές περιοχές. Άλλες, όπως η αύξηση των 
ασθενειών που προκαλούνται από έντομα, μπορεί 
να γίνουν πιο συχνές. Καθώς επίσης θα μειώνεται η 
νεφοκάλυψη, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι 
θα εκτίθενται στην επικίνδυνη υπεριώδη 
ακτινοβολία, που προκαλεί καρκίνο του δέρματος 





    Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα αποτελούν την κύρια αιτία της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη  

    Το CO2 ευθύνεται για τα 2/3 της παγκόσμιας 
υπερθέρμανσης που προέρχεται από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες . 

    Η συγκέντρωση CO2 στην ατμόσφαιρα βρίσκεται 
στο υψηλότερο σημείο των τελευταίων 420.000 
χρόνων και πιθανότατα των τελευταίων 20 
εκατομμυρίων ετών .  

     Για να αποφευχθεί η επικίνδυνη κλιματική αλλαγή, 
θα πρέπει μέχρι το 2050 να επιτευχθεί μείωση των 
εκπομπών παγκοσμίως κατά 60-80% . 

 



   

 Έξι φυσικοί πόροι που ήδη 
υφίστανται μεγάλες 
πιέσεις από τους 
σημερινούς ρυθμούς 
κατανάλωσης είναι: 

     Νερό: Το γλυκό νερό 
αντιστοιχεί στο 2,5% του 
συνολικού όγκου υδάτων 
πάνω στη Γη, που 
υπολογίζεται στα 35 
εκατομμύρια κυβικά 
χιλιόμετρα. 



    

    

     Πετρέλαιο: Ο φόβος 
εξάντλησης του πετρελαίου 
συνεχίζει να στοιχειώνει την 
πετρελαϊκή βιομηχανία. 
Σύμφωνα με την έκθεση της BP 
το 2010, τα παγκόσμια 
αποθέματα πετρελαίου 
ανέρχονται σε 188 
εκατομμύρια τόνους, ποσότητα 
που επαρκεί για να καλύψει τη 
ζήτηση τα επόμενα 46 περίπου 
χρόνια, με την προϋπόθεση ότι 
οι ρυθμοί κατανάλωσης θα 
παραμείνουν σταθεροί. 



    Φυσικό αέριο: Αντίστοιχη είναι 
η εικόνα και για το φυσικό 
αέριο, με τα αποθέματα να 
εξασφαλίζουν τις ανάγκες για 
τα επόμενα 58 χρόνια. 

    Φώσφορος: Χωρίς το 
συγκεκριμένο στοιχείο τα φυτά 
δεν μπορούν να αναπτυχθούν. 
Ο φώσφορος, που είναι 
ιδανικός για λίπασμα, 
βρίσκεται σε λίγες χώρες, 
μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ, η 
Κίνα και το Μαρόκο. Αν δεν 
βρεθούν νέα αποθέματα, οι 
επιστήμονες προειδοποιούν ότι 
σε 50 με 100 χρόνια κινδυνεύει 
να εξαντληθεί. 



      Γαιάνθρακας 
     Διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα συγκριτικά με τα 

υπόλοιπα ορυκτά καύσιμα, ωστόσο, όσο η Κίνα και οι 
άλλες αναπτυσσόμενες χώρες αυξάνουν επικίνδυνα τη 
ζήτηση για γαιάνθρακα. Τα σημερινά αποθέματα 
πάντως επαρκούν να καλύψουν 188 χρόνια 
παγκόσμιας παραγωγής. 

      Σπάνια μέταλλα 
     Το σκάνδιο και το τέρβιο είναι μόλις δυο από τα 17 

σπάνια ορυκτά που χρησιμοποιούνται σε πάρα πολλά 
πράγματα, από τους ισχυρούς μαγνήτες των 
ανεμογεννητριών μέχρι τα ηλεκτρονικά κυκλώματα 
των smartphones. Σήμερα, το 97% της ζήτησης για τα 
συγκεκριμένα ορυκτά καλύπτεται από την Κίνα, η 
οποία ενδέχεται να απαγορεύσει τις εξαγωγές. Η 
ακριβής θέση των κοιτασμάτων τους δεν είναι γνωστή. 
 



   Ένα χρυσό δαχτυλίδι αφήνει 
πίσω του 20 τόνους διαφόρων 
τύπων αποβλήτων!! 

    Αν συγκεντρωθεί όλος ο χρυσός 
που έχει εξαχθεί μέχρι σήμερα 
στον πλανήτη μόλις και χωράει 
στο κέντρο ενός γηπέδου 

 

   

Δυστυχώς, ο χρυσός είναι ένα από 
τα "βρώμικα " μέταλλα, που 
απαιτούν μεγάλες ποσότητες 
τοξικών χημικών ουσιών και 
παραγωγή πολλών τόνων 
απορριμμάτων. 



   Ο χρυσός συνήθως εξορύσσεται 
σε τεράστιους , ανοιχτούς 
λάκκους . Μερικοί από αυτούς 
είναι γιγαντιαίοι κρατήρες , που 
μπορεί ακόμη να φαίνονται από 
το διάστημα.  

    

Για την εξαγωγή χρυσού από τους 
γύρω βράχους χρησιμοποιούνται 
θερμότητα και χημικές ουσίες . 
Μερικές από αυτές είναι 
επικίνδυνες , όπως το 
θανατηφόρο δηλητήριο κυάνιο , 
που χρησιμοποιείται 
υποχρεωτικά για να εκλυθεί 
χρυσός από το μετάλλευμα  



   Βαρέα μέταλλα και καρκίνος ( αποδεδειγμένη συσχέτιση) 
Αρσενικό και ενώσεις του αρσενικού Υδράργυρος 
Μόλυβδος Βηρύλλιο και ενώσεις βηρυλλίου Κάδμιο και 
ενώσεις καδμίου Ενώσεις του νικελίου Εξασθενές  χρώμιο. 



Οικολογικό αποτύπωμα 



    

    Ο όρος οικολογικό αποτύπωμα, είναι ένα 
στατιστικό μέγεθος, που εκφράζει το βαθμό 
παρέμβασης του ανθρώπου στις ισορροπίες των 
οικοσυστημάτων. 

    Το μέτρο του οικολογικού αποτυπώματος είναι το 
εκτάριο (για την Ελλάδα το στρέμμα, ίσο με 0,1 
εκτάριο). Περιλαμβάνει ποσοστά παραγωγικής γης, 
πόσιμου νερού και θάλασσας που 
χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των ανθρώπινων 
αναγκών, συνυπολογίζοντας τις εκπομπές ρύπων 
και την έκταση για την απόθεση των 
απορριμμάτων. 

 



   Το μέσο οικολογικό αποτύπωμα 
σήμερα στον κόσμο είναι 22 
στρέμματα κατά άτομο, ενώ δεν 
θα έπρεπε να ξεπερνά το 18 
στρέμματα, προκειμένου να μη 
βιάζει τις βιολογικές αντοχές του 
Πλανήτη. 

   Η Ελλάδα χρειάζεται 59 
στρέμματα, ενώ κατέχει την 20η 
χειρότερη θέση ανάμεσα σε 148 
χώρες, στις οποίες έχει εξεταστεί 
το οικολογικό αποτύπωμα. 

 



Η λύση 



     

      

    Κι όμως, λύσεις υπάρχουν  

    Ο στόχος . Για να αποφευχθούν οι χειρότερες 
επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος, πρέπει 
να υιοθετηθεί διεθνώς ένας κοινός στόχος: η 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας να μην 
ξεπεράσει τους 2 οC συγκρινόμενη με τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Ο στόχος αυτός έχει ήδη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

 



   Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ) όπως το νερό, ο αέρας, ο 
ήλιος, τα κύματα μπορούν να 
ικανοποιήσουν ενεργειακές 
ανάγκες, αποτρέποντας τις 
εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα.  



Ενεργειακή αποδοτικότητα : 

    Ο φθηνότερος, καθαρότερος και ασφαλέστερος τρόπος για 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι η 
ενεργειακή αποδοτικότητα.  

    Το μέσο νοικοκυριό μπορεί να αποτρέψει την έκκληση έως 
και 2 τόνων CO2 ετησίως, απλά και μόνο εξοικονομώντας 
ενέργεια .  



    Το 1992 ψηφίστηκε η Συνθήκη-Πλαίσιο των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 
(UNFCCC), κατά τη Συνδιάσκεψη του Ρίο. Το 
Πρωτόκολλο του Κιότο υιοθετήθηκε κατά τη 
διάσκεψη της UNFCCC στο Κιότο της Ιαπωνίας, το 
Δεκέμβριο του 1997.  

     Βάσει του πρωτοκόλλου αυτού, οι βιομηχανικές 
χώρες έχουν δεσμευθεί να μειώσουν, στη διάρκεια 
της περιόδου 2008-2012, τις εκπομπές έξι αερίων 
που ευθύνονται για το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 5,2% σε σύγκριση 
με τα επίπεδα του 1990.  

 



   Το Πρωτόκολλο του Κιότο βρίσκεται σε ισχύ από τις 
16 Φεβρουαρίου του 2005. Οι ΗΠΑ, παρόλο που 
αποτελούν το μεγαλύτερο ρυπαντή του 
κόσμου.(ευθύνονται για το περίπου 25% των 
παγκόσμιων εκπομπών) , δεν έχουν υπογράψει 
ακόμα το Πρωτόκολλο.  



    

    Διαφύλαξη της γονιμότητας του εδάφους 

    Ορθολογική διαχείριση και οικονομία στη χρήση 
και  πλήρη αξιοποίηση των πρώτων υλών (χρήση 
υπολειμμάτων και υποπροϊόντων, συντήρηση, 
επιμήκυνση χρόνου ζωής)       

    Διεύρυνση της δυνατότητας ανακύκλωσης, 
επανάχρησης ή αφομοίωσης των υλικών στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους 

     Ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας, 
προσανατολισμένης στην εξοικονόμηση φυσικών 
πόρων. 

 





Οι μορφές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι: 
•      ο ήλιος - ηλιακή ενέργεια,  
•      ο άνεμος - αιολική ενέργεια,  
•      οι υδατοπτώσεις - υδραυλική ενέργεια, με 

περιορισμό στα μικρά υδροηλεκτρικά, ισχύος κάτω 
των 10 ΜW,  

•      η γεωθερμία - γεωθερμική ενέργεια 
•     η βιομάζα: θερμική ή χημική ενέργεια με την 

παραγωγή βιοκαυσίμων, τη χρήση υπολειμμάτων 
δασικών εκμεταλλεύσεων και την αξιοποίηση 
βιομηχανικών αγροτικών (φυτικών και ζωικών) και 
αστικών αποβλήτων,  

•     οι θάλασσες: ενέργεια κυμάτων, παλιρροϊκή 
ενέργεια και ενέργεια των ωκεανών από τη διαφορά 
θερμοκρασίας των νερών στην επιφάνεια και σε 
μεγάλο βάθος.  
 





 Είναι πρακτικά ανεξάντλητες 
πηγές ενέργειας και 
συμβάλλουν στη μείωση της 
εξάρτησης από τους 
συμβατικούς ενεργειακούς 
πόρους οι οποίοι με το 
πέρασμα του χρόνου 
εξαντλούνται... 

   Είναι εγχώριες πηγές 
ενέργειας και 
συνεισφέρουν στην 
ενίσχυση της ενεργειακής 
ανεξαρτησίας και της 
ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού σε εθνικό 
επίπεδο.  



 Δίνουν τη δυνατότητα επιλογής της 
κατάλληλης μορφής ενέργειας 
που είναι προσαρμοσμένη στις 
ανάγκες του χρήστη (π.χ. ηλιακή 
ενέργεια για θερμότητα χαμηλών 
θερμοκρασιών έως αιολική 
ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή) 

   Έχουν συνήθως χαμηλό 
λειτουργικό κόστος, το οποίο 
επιπλέον δεν επηρεάζεται 
από τις διακυμάνσεις της 
διεθνούς οικονομίας και 
ειδικότερα των τιμών των 
συμβατικών καυσίμων.  



   Οι επενδύσεις των ΑΠΕ 
είναι εντάσεως εργασίας, 
δημιουργώντας πολλές 
θέσεις εργασίας ιδιαίτερα 
σε τοπικό επίπεδο.  

 

   Μπορούν να αποτελέσουν σε 
πολλές περιπτώσεις πυρήνα 
για την αναζωογόνηση 
υποβαθμισμένων, 
οικονομικά και κοινωνικά, 
περιοχών και πόλο για την 
τοπική ανάπτυξη, 





 


