
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φύλλο αφιερωµένο στη γη µας και στο πολύπλοκο οικοσύστηµα της, που οφείλουµε όλοι 

να διαφυλάξουµε για τις επόµενες γενιές.  

Ο Ανεµοδείκτης δείχνει τον Τρόπο! 
 

 

Η   ζωή  στη   Γη 
Η ιστορία της Γης αφορά την εξέλιξη του πλανήτη Γη από τον σχηµατισµό του µέχρι 

σήµερα. Σχεδόν όλοι οι κλάδοι των φυσικών επιστηµών έχουν συνεισφέρει στην κατανόηση 

των κυριότερων γεγονότων του γήινου παρελθόντος. Η ηλικία της Γης είναι χονδρικά το ένα 

τρίτο της ηλικίας του Σύµπαντος.  
 

Οικολογικά προβλήµατα ή περιβαλλοντικά 

προβλήµατα ονοµάζονται οι διαταραχές στη γήινη 

βιόσφαιρα και στο φυσικό περιβάλλον οι οποίες 
συνηθίζεται να αποδίδονται στην ανθρώπινη 

δραστηριότητα. Στον βαθµό που τα οικολογικά 

προβλήµατα απειλούν την επιβίωση ενός πληθυσµού, 

οδηγούν σε µία οικολογική κρίση. 

 

Στα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

συγκαταλέγονται η περιβαλλοντική ρύπανση, η 

κλιµατική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, η 

αποδάσωση, η ερηµοποίηση, η εξαφάνιση 

βιολογικών ειδών, η όξινη βροχή κλπ. Τα οικολογικά 

προβλήµατα άρχισαν να εµφανίζονται κυρίως µετά τη βιοµηχανική επανάσταση, ενώ υπάρχουν 

διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά µε τα αίτια και τους τρόπους αντιµετώπισής τους. 
Επιστηµονικά διερευνώνται από την οικολογία και την περιβαλλοντολογία, αλλά κατά τη 

δεκαετία του 1960 αναδύθηκε το πολύπλευρο οικολογικό κοινωνικό κίνηµα µε στόχο την 

προσπάθεια για την επίλυση των οικολογικών προβληµάτων. Οι µηχανικοί περιβάλλοντος 
προσπαθούν να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα (π.χ. 
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καταλύτες αυτοκινήτου, συσκευές καθαρισµού αερίων κλπ). 

 

Ντονίκα 
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Τα  δάση                                    
 

Η οικολογική σηµασία του δασούς έχει πολύ µεγάλη αξία για τον άνθρωπο καθώς του 

παρέχει τροφή, στέγη, ψυχαγωγία και 
εργασία. 

 

       Οι  ανθρώπινες  δραστηριότητες  
όµως  βάζουν πολλές   φορές  το  

δασικό  οικοσύστηµα σε  κίνδυνο. 

Πυρκαγιές  καταστρέφουν  τη 

χλωρίδα και την πανίδα του. Επίσης,  
η   υπερβόσκηση  είναι ένα µεγάλο 

εµπόδιο στη φυσική αναγέννησα του.   

Επιπλέον η παράνοµη   αποψίλωση     

δεν επιτρέπει   στα  δέντρα να 

απορροφούν  το  διοξείδιο του  άνθρακα  και να  παράγουν οξυγόνο. Ακόµα και οι  εκτάσεις 
που  δηµιουργούνται σοβαρές  συνέπειες  για  τα  δάση   και  για  τα  είδη   που  ζουν σ’ αυτά. 

 

Το  δάσος  αγαπήθηκε  από  τους  ανθρώπους όλων  των  εποχών. Οι  αρχαίοι  Έλληνες  
τα  είχαν  συνδέσει  µε  τη  θρησκεία  τους. Εκεί  έκτιζαν  ναούς   στους  θεούς που  λάτρευαν. 

Αλλά   και  σήµερα  οι Έλληνες  το  αγαπούν  αφού  έχουν   ιδρύσει   ενώσεις   για  την  

προστασία  του µε κρατική, ιδιωτική  και  προσωπική  εργασία. Παρόλο αυτά το  κράτος  θα   

ήταν  καλό   να διορίσει  κι  άλλους  δασοφύλακες. Επίσης να  δηµιουργήσει  κι αντιπυρικές  
ζώνες  και το  δασαρχείο  να είναι  καλά  εξοπλισµένο για  το  σβήσιµο  της  πυρκαγιάς. Τέλος  
θα  ήταν  καλό να  ενισχυθούν  οι  οµάδες  εθελοντών.    

 
                              

      Η  προσπάθεια  προστασίας   του  δάσους  θα  πρέπει  να  γίνει  συνείδηση  και  προσωπική  

υπόθεση  του  καθενός. 
 

Γεωργία 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤ

       
 Όταν ένα αυτοκίνητο έχει

καταστραφεί, οι άνθρωποι που
αποφασίζουν να το αλλάξουν µε 
περισσότερη ασφάλεια και για οικονοµία
παλιά λοιπόν αυτοκίνητα οδηγούνται
      

Στο διαλυτήριο τα συµπιέζει
από µηχανήµατα που διαχωρίζουν 

αυτοκινήτου (π.χ. γυαλί, σίδε
Επιστρέφουν στις βιοµηχανίες (σιδήρου
ανακυκλώνουν και τα κάνουν πάλι γυαλί
κλπ. 

 

Απο το αυτοκίνητο ανακυκλώνονται
10 κιλά ορυκτελαίου (λάδι µηχανής
µπαταρίας, 7 κιλά µολύβδου, 40 κιλά
ελαστικών, 1 κιλό   αµιάντος (καρκινογόνο
και πολλά ακόµα υλικά σε ποιό µικρές
 

Ανακυκλώστε και εσείς, σήµερα
σας αυτοκίνητο βοηθώντας στην
του περιβάλλοντος καθώς και στη
περισσοτέρων θέσεων στάθµευσης, προσφέροντας
έτσι στο κοινωνικό σύνολο. 

ΠΗΓΗ:autotriti,car4care,eco cars. 

 

 

ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

Πυρηνικά απόβλητα ονοµάζονται
προϊόντα πυρηνικών αντιδράσεων
ο άνθρωπος. Συνήθως τα πυρηνικά
προϊόντα της πυρηνικής σχάσης 
χρησιµοποιείται για την παραγωγή
ενέργειας. 

 

 

 

Δημ. Σχολείου Αγ. Βαρβάρας 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

αυτοκίνητο έχει παλιώσει ή έχει 
που έχουν αυτοκίνητο 

αλλάξουν µε νέας τεχνολογίας, για 

για οικονοµία καυσίµων. Τα 

οδηγούνται στο διαλυτήριο. 

συµπιέζει η πρέσα. Μετά περνά  

διαχωρίζουν τα διάφορα υλικά του 

σίδερα, πλαστικό κλπ.). 

βιοµηχανίες (σιδήρου, γυαλί κλπ), τα 

πάλι γυαλί, πλαστικό, σίδερο 

ανακυκλώνονται επίσης 
µηχανής), 3 κιλά 

, 40 κιλά εύφλεκτων 

καρκινογόνο υλικό) 

µικρές ποσότητες. 

σήµερα, το παλιό 

την προστασία 

στη δηµιουργία 

στάθµευσης, προσφέροντας 

 

Μαρία

ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

ονοµάζονται τα άχρηστα 

αντιδράσεων που προκαλεί 
πυρηνικά απόβλητα είναι 

 του ουράνιου  που 

παραγωγή ηλεκτρικής 

Μαρία και Μαριλίτα 
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Τα πυρηνικά απόβλητα ως οικολογικό πρόβλημα 

Αυτά τα προϊόντα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για τους ζωντανούς οργανισµούς λόγω 

της ραδιενέργειας, δεν  µπορούν να καταστραφούν σχεδόν καθόλου εύκολα και δεν έχει βρεθεί 
µέχρι στιγµής ικανοποιητική λύση καθώς η φύση χρειάζεται έως και πολλές χιλιάδες χρόνια 

για να τα αφοµοιώσει λόγω του µεγάλου χρόνου ηµιζωής. Το πιο επικίνδυνο παράγωγο είναι 
το πλουτώνιο το οποίο εκτός της µεγάλης ραδιενέργειας που εκπέµπει είναι τοξικό. 

 

Ραδιενεργό πλουτώνιο. 

Τα πυρηνικά απόβλητα παράγονται από πυρηνικά προγράµµατα κρατών για την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Η απόρριψή τους 
γίνεται συνήθως σε προσωρινά µέρη φύλαξης, ενώ µόνιµες λύσεις θεωρούνται η ταφή τους σε 
έρηµους και υπόγειους χώρους, σε ακατοίκητες περιοχές. Ωστόσο, η ραδιενέργεια που 

παράγουν καταστρέφει πολλές µορφές ζωής, ενώ µπορεί να ρυπαίνει υπόγεια νερά τα οποία 

δεν είχαν εντοπιστεί, µε καταστροφικές συνέπειες για το τοπικό οικοσύστηµα και τον ντόπιο 

πληθυσµό.  

Για τα µακροβιότερα απόβλητα προκρίνεται η λύση της ανακύκλωσης, που όµως δεν 

είναι επαρκής σε ποσοστό 100%. Για τις ποσότητες που αποµένουν, υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο 

για την ασφαλή µεσο-µακροπρόθεσµη διαχείρισή τους, που περιλαµβάνει την µελλοντική 

οριστική λύση της διάθεσης µε µόνιµη τοποθέτησή τους και χωρίς πρόθεση επανάκτησής τους, 
σε µια εγκατάσταση που θα δηµιουργηθεί κάπου στην Ελλάδα. 

 Και όµως, υπάρχουν πόλεις που συναγωνίζονται ως προς το ποια θα δηµιουργήσει χώρο 

αποκοµιδής πυρηνικών αποβλήτων στην «πίσω αυλή» της. Στη Σουηδία επελέγησαν 20 πόλεις 
µε κατάλληλες τοποθεσίες και οι 18 τάχθηκαν υπέρ τού να στεγάσουν τέτοιες εγκαταστάσεις. 
Στην Οστχαµαρ, µία από τις δύο πόλεις «φιναλίστ», το 80% των 21.000 κατοίκων επικροτεί το 

ενδεχόµενο, φανερώνοντας µια απρόβλεπτη στροφή των Σουηδών υπέρ της πυρηνικής 
ενέργειας.  

Και µάλιστα σε µια χώρα η οποία «το ξανασκέφτεται»: πρόσφατα εγκατέλειψε πολυετές 
πλάνο µε το οποίο θα εξάλειφε τους πυρηνικούς αντιδραστήρες της. Η Σουηδία επλήγη σοβαρά 

από τη ραδιενέργεια που διέρρευσε κατά το πυρηνικό δυστύχηµα στο Τσέρνοµπιλ, το 1986.  

 

Γιώργος 
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ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 
 

Ανακύκλωση µπαταριών είναι η διαδικασία ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών που 

αποτελούν τις µπαταρίες, δηλαδή η απόσπαση των µετάλλων της µπαταρίας και η επαναφορά 

τους στον φυσικό και οικονοµικό κύκλο, µε την 

επαναχρησιµοποίηση τους για την κατασκευή νέων 

µπαταριών ή άλλων προϊόντων. Τελικός σκοπός της 
ανακύκλωσης είναι η εξοικονόµηση ενέργειας και 
πρώτων υλών, καθώς και η µείωση του όγκου 

απορριµµάτων. Τα οφέλη από την ανακύκλωση 

µπαταριών είναι κοινά για όλους, ∆ηµιουργούµε ένα 

καλύτερο περιβάλλον για εµάς.  
 

Σε όλες τις χώρες τις Ευρώπης, η ανακύκλωση µπαταριών γίνεται για την αναβάθµιση 

της ποιότητας ζωής των πολιτών,  δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας , την συνεισφορά στον 

πολιτισµό και αποτελεί δείκτη πολιτισµού. Προς το παρόν 

δεν υπάρχει εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Σε όλη 

την Ευρώπη υπάρχουν µόλις 4-5 εργοστάσια ανακύκλωσης 
που δέχονται µπαταρίες και όπως και τα υπόλοιπα κράτη - 

µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι και η Ελλάδα στέλνει 
σε αυτά τις µπαταρίες για να ανακυκλωθούν. 

 

Προβλήµατα: 

Ο µόλυβδος που περιέχουν οι µπαταρίες, σε 
περιπτώσεις συνεχούς ή υπερβολικής έκθεσης, προκαλεί 
αύξηση αρτηριακής πίεσης, αναιµία, βλάβες στον εγκέφαλο 

και διαταραχές συµπεριφοράς στα παιδιά. Επίσης πολύ βλαβερό είναι το  θεϊκό οξύ, το οποίο 

περιέχεται στους συσσωρευτές που συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, µπορεί να 

δηλητηριάσει περίπου 3 εκατ. κυβικά µέτρα υπόγειων πόσιµων υδάτων και προκαλεί θάνατο 

στα ψάρια και κάθε είδους ζωή στο νερό. 
 

Μαριάννα και Κλαούντια 
 

 

Η Τεχνολογία των 3D εκτυπωτών 
 

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3D printing) είναι µια µέθοδος προσθετικής κατασκευής 
στην οποία κατασκευάζονται αντικείµενα µέσω της διαδοχικής πρόσθεσης στρώσεων υλικού. 

Στη τρισδιάστατη εκτύπωση µπορούν να χρησιµοποιηθούν διάφοροι τύποι υλικού, κυρίως 
κεραµικά και πολυµερή. Σε σύγκριση µε άλλες τεχνολογίες και εξοπλισµό προσθετικής 
κατασκευής, οι τρισδιάστατοι εκτυπωτές είναι συνήθως ταχύτεροι, φθηνότεροι και 
ευκολότεροι στη χρήση. Για τον λόγο αυτό πολλοί πιστεύουν ότι στα επόµενα χρόνια η 

παγκόσµια παραγωγή αγαθών θα στραφεί προς αυτή την κατεύθυνση, αντικαθιστώντας 
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σταδιακά τις παραδοσιακές τεχνικές
ψηφιακό µοντέλο µπορεί επίσης να
µέσω της χρήσης κάποιου τρισδιάστατου
σαρωτή είτε κατεβάζοντας απλώς κάποιο
από τη διαδικτυακή αγορά.  

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν 

τρισδιάστατοι εκτυπωτές 
πρωτοεφευρέθηκαν το 1982 από 

Hull. 

 

Μπορεί να χρησιµοποιηθούν  

στην αυτοκινητοβιοµηχανία, στην αεροδιαστηµική

Ειδικά οι εκτυπωτές που
ανταλλακτικά αυτοκινήτου, τεχνητά µέλη

Με την χρήση πλαστικού και σχεδίων
µπορεί κάποιος µόνος του να δηµιουργήσει
εξάρτηµα, έως ολόκληρη κατασκευή

Επίσης µια ιδιότητα των τρισδιάστατων
αναπαράγουν τον εαυτό τους αφού µπορούν

Πληροφορίες βικιπαίδια 
 

 

 

 

Το θαλάσσιο περιβάλλον έχει επηρεαστεί
τους ρύπους (σκουπίδια), ιδιαίτερα
επιπτώσεις των µολυσµένων νερών στους
και τα φυτά είναι πιο έντονες. Η
εργαστήρια µέσο ανάλυσης που είναι
βρεθούν πολλοί από τους ρύπους, 
δορυφόρους και ελικόπτερα. 

     

Από πού προέρχεται η θαλάσσια ρύπανση

Σύµφωνα µε τους νόµους, οι πηγές

• Χερσαίες πηγές και δραστηριότητες

Δημ. Σχολείου Αγ. Βαρβάρας 

παραδοσιακές τεχνικές. Το 

επίσης να προκύψει 
τρισδιάστατου 

απλώς κάποιο αρχείο 

έχουν εµφανισθεί 
εκτυπωτές που 

από τον Chuck 

χρησιµοποιηθούν  στην αρχιτεκτονική,  στην εκπαίδευση
στην αεροδιαστηµική, στην ιατρική στην οδοντιατρική

που χρησιµοποιούν πλαστικό µπορούν να
τεχνητά µέλη, κρεµάστρες, καπάκια, εργαλεία… 

πλαστικού και σχεδίων 3D, που βρίσκονται ελεύθερα στο
δηµιουργήσει, µπορεί πολύ εύκολα να φτιαχτεί

κατασκευή κοµµάτι-κοµµάτι.  

των τρισδιάστατων εκτυπωτών 3D είναι 
αφού µπορούν να εκτυπώσουν τα κοµµάτια που

Μά

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ 

έχει επηρεαστεί αρνητικά από 

ιδιαίτερα στις ακτές, όπου οι 
νερών στους ανθρώπους, τα ζώα 

έντονες. Η ποιότητα ελέγχεται σε 
που είναι απαραίτητη για να 

 ή έλεγχος από αεροπλάνα 

θαλάσσια ρύπανση; 

νόµους οι πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης ορίζονται ως

δραστηριότητες, 

εκπαίδευση, στην µηχανική, 

οδοντιατρική κ.α. 

να κατασκευάσουν 

εργαλεία…  

ελεύθερα στο internet, ή που 

φτιαχτεί από το πιο µικρό 

είναι ότι µπορούν να 

κοµµάτια που τους αποτελούν. 

άριος και ∆ηµήτρης   

ορίζονται ως εξής: 
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• Οι µεταφορές µέσω θάλασσας και άλλες θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η αλιεία και η 

υδατοκαλλιέργεια, 

• Η σκόπιµη ρίψη 

• Από ναυτικά ατυχήµατα  

• Χρήση λιπασµάτων 

• Βιοµηχανικά απόβλητα 

• Οι δραστηριότητες στο θαλάσσιο βυθό   

• Ατµοσφαιρικές πηγές. 

  Πολλά  σκουπίδια ρίχνονται από εγκαταστάσεις. Κάποιες πηγές  είναι  οι ρίψεις  από  

την  επεξεργασία  των  αστικών  λυµάτων, βιοµηχανιών  ή  ιχθυοτροφείων. Οι ρίψεις 
από µονάδες επεξεργασίας λυµάτων και την βιοµηχανία προκαλούν ρύπανση από διάφορες 
ουσίες και θρεπτικά συστατικά. Οι δυσµενείς επιπτώσεις εξαρτώνται πάρα πολύ από το βαθµό 

στον οποίο αυτές οι ρίψεις επεξεργάζονται (ή καθόλου) πριν φθάσουν τους υδατο-οδούς. 
Ορισµένες µεγάλες πόλεις ρίχνουν τα λύµατά τους σχεδόν ανεπεξέργαστα. 

 

Άλλες µορφές θαλάσσιας ρύπανσης 
  Και όµως: υπάρχουν πολλές άλλες 
µορφές θαλάσσιας ρύπανσης, δεν είναι µόνο 

το θέµα του πετρελαίου. Τα ατυχήµατα των 

µεγάλων σκαφών µπορούν επίσης να 

προκαλέσουν χηµικά ρύπη ή να χαθεί φορτίο 

στη θάλασσα. Η θαλάσσια ρύπανση µπορεί 
επίσης να προκαλεσθεί εσωτερικά µακριά 

από το έδαφος µακριά από την θάλασσα, από 

τις τοξικές ουσίες που ρίχνονται στα 

ποτάµια. Αφού όλα τα ποτάµια καταλήγουν 

τελικά στη θάλασσα, το ίδιο λοιπόν και οι ουσίες που λαµβάνονται από το νερό 
 

Ειρήνη και Μαρίνα   
 

 

 

Κακοποίηση των ζώων 
 

Κακοποίηση των ζώων είναι ο βασανισµός, και η κακοµεταχείριση οποιουδήποτε 
είδους ζώου, όπως επίσης και οποιαδήποτε πράξη βίας κάτα αυτού, όπως η δηλητηρίαση, το 

κρέµασµα, ο πνιγµός, το κάψιµο, η σύνθλιψη, ο αποκεφαλισµός, ο ακρωτηριασµός, η 

αιχµαλωσία κ.ά. Επισηµαίνεται επίσης, ότι εκτός από την έννοια της ενεργητικής, υπάρχει και 
η παθητική κακοποίηση, δηλαδή οι περιπτώσεις της έλλειψης καταλύµατος, της 
παρατεταµένης ή µόνιµης αλυσόδετης, της παροχής ακατάλληλης τροφής, της έλλειψης 
φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών τους.[Ευρύτερα δε, σε εθνική 

και παγκόσµια κλίµακα, παθητική κακοποίηση υφίστανται τα ζώα εξαιτίας του ανεξέλεγκτου 

κυνηγιού τους[
 και της καταστροφής των βιοτόπων τους, δηλαδή της περιοχής όπου ζουν, 
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τρέφονται και µεγαλώνουν, της µόλυνσης του περιβάλλοντος και της κλιµατικής αλλαγής. 
Αιτίες, που έχουν προκαλέσει την εξαφάνιση χιλιάδων ειδών του ζωικού βασιλείου και αρκετές 
ακόµα χιλιάδες από αυτά που απειλούνται µε εξαφάνιση στο άµεσο και απώτερο µέλλον.  

 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ 

  

Πολλά ζώα γίνονται κάθε χρόνο σε 
πολλά µέρη του κόσµο «µοντέλα» έρευνας 
και ανάλυσης ασθενειών κάθε είδους. 
Ποντίκια, χάµστερ , κουνέλια, γουρούνια 

αλλά και γάτες, σκύλοι και αρουραίοι, 
χρησιµοποιούνται σε επιστηµονικά 

εργαστήρια προκειµένου να ελεγχθούν η 

τοξικότητα νέων φαρµάκων, η επίδραση 

τοξικών και χηµικών ουσιών στην 

ανθρώπινη αναπαραγωγή, η πρόκληση 

αλλεργιών, δερµατικών προβληµάτων, 

καρκίνου κ.ά. 

 

  Κάθε φάρµακο, κάθε άρωµα, κάθε χηµική ουσία ή οπλική δοκιµή, θα έχει πάντα το 

τίµηµα  του πόνου, του αίµατος των ουρλιαχτών των ζώων, αυτών των υπάρξεων που 

σκοτώνονται και βασανίζονται στο όνοµα της επιστήµης, της ιατρικής, της οµορφιάς, στο 

όνοµα του κέρδους και του υπερκαταναλωτικού των ανθρώπων.  

 

          Κουνέλια, ποντίκια, µπαµπουίνοι, πίθηκοι, ακόµη 

και οι "φίλοι του ανθρώπου", σκύλοι και γάτες, 
βασανίζονται, υποφέρουν και θυσιάζονται κάθε χρόνο, 

κάθε µήνα, κάθε ηµέρα, για ... τον άνθρωπο, ενώ 

υπάρχουν άλλες εναλλακτικές µέθοδοι.  
 

          Εκτιµάται ότι 13 εκατοµµύρια ζώα βασανίζονται 
και σκοτώνονται κάθε χρόνο στα Ευρωπαϊκά εργαστήρια 

και πάνω από 25 εκατοµµύρια σπονδυλωτά ζώα χρησιµοποιούνται σε πειράµατα στις 
Ηνωµένες Πολιτείες, συµπεριλαµβανοµένων των πιθήκων, χιµπατζήδων, ενώ 

χρησιµοποιούνται σκύλοι, γάτες, κουνέλια, ποντίκια, πουλιά, ζώα αγροκτήµατος και άλλα. 

Μετά την ολοκλήρωση των πειραµάτων, ουσιαστικά όλα τα ζώα, που έχουν επιζήσει της 
έρευνας, σκοτώνονται. 
 

Πηγή:  Πρώτο Θέµα 

Παναγιώτης και Βασίλης   
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ΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
Πυρκαγιά είναι η ανεξέλεγκτη φωτιά, η οποία προκαλείται από µη ελεγχόµενη καύση 

µε το οξυγόνο και συνοδεύεται από πρόκληση 

µεγάλων ποσών θερµότητας και φωτός, γεγονός 
που έχει ως συνέπεια την καταστροφή του 

καιγόµενου υλικού 

 

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών 

είναι τεράστιες, αφού επηρεάζουν όχι µόνο το 

δάσος, αλλά επίσης την οικονοµία, την κοινωνία 

και τον άνθρωπο. Καταστρέφονται σπίτια και 
άλλες περιουσίες, υποβαθµίζεται το περιβάλλον, 

διαταράσσεται η ισορροπία του 

οικοσυστήµατος, διαβρώνεται το έδαφος, δηµιουργούνται χείµαρροι και πληµµύρες, 
επηρεάζεται το µικροκλίµα, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου και χάνεται η 

φυσική οµορφιά. 

  

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία, 9 στις 10 δασικές πυρκαγιές προκαλούνται από 

διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες, αλλά κάποιες πυρκαγιές προέρχονται από 

περιβαλλοντικές κατασκευές. 
 

Οι κυριότερες αιτίες δασικών πυρκαγιών είναι: 

o Οι διάφορες γεωργικές δραστηριότητες και κυρίως το καψάλισµα της αποκαλάµης 
και το κάψιµο ξηρών χόρτων.  

o Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων και σπίρτων. 

o Το άναµµα φωτιάς σε µη επιτρεπόµενους χώρους. 
o Tο κάψιµο σκουπιδιών σε µη οργανωµένους σκυβαλοτόπους. 
o Οι στρατιωτικές ασκήσεις. 
o Οι διάφορες δραστηριότητες σε εξοχικές κατοικίες όπως η χρήση ηλεκτρικών 

εργαλείων και το κάψιµο σκυβάλων. 

o Οι κακόβουλες ενέργειες (εµπρησµοί). 
o Βραχυκύκλωµα ηλεκτροφόρων καλωδίων. 

o Οι οιψηλές θερµοκρασίες 
o Οι κεραυνοί. 
o Συσσώρευση βιοµάζας 

 

Το Πυροσβεστικό Σώµα Ελλάδος είναι η 

αρµόδια κρατική υπηρεσία, που είναι υπεύθυνη 

για την κατάσβεση και πρόληψη αστικών και 
δασικών πυρκαγιών και για την έρευνα, 

διάσωση και παροχή συνδροµής σε ατυχήµατα 

και καταστροφές σε όλο τον ελλαδικό χώρο.  
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Σε κάθε πυρκαγιά φτάνοντας τα 

πυροσβεστικά οχήµατα λειτουργούν σαν οµάδα, 

πάντα όµως την επιχείρηση την συντονίζει 
κάποιος ανώτερος 

• Οι πυροσβέστες στις αστικές πυρκαγιές 
φορώντας τις κατάλληλες στολές 
(µάσκες,οξυγόνου, κράνος, τσεκούρι, σχοινί, 
φακός και ασύρµατος), προσπαθούν να 

απεγκλωβίσουν τους ανθρώπους που 

κινδυνεύουν και µετά σβήνουν τη φωτιά. 

• Στις δασικές πυρκαγιές, οι πυροσβέστες συνεργάζονται πολύ µε τα πυροσβεστικά 

αεροπλάνα και ελικόπτερα, πάντα όµως µε ασφάλεια για τη ζωή τους. 
  

Οι επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών είναι τεράστιες, αφού επηρεάζουν όχι µόνο το 

δάσος, αλλά επίσης την οικονοµία, την κοινωνία και τον άνθρωπο. Καταστρέφονται σπίτια 

και άλλες περιουσίες, υποβαθµίζεται το περιβάλλον, διαταράσσεται η ισορροπία του 

οικοσυστήµατος, διαβρώνεται το έδαφος, δηµιουργούνται χείµαρροι και πληµµύρες, 
επηρεάζεται το µικροκλίµα, καταστρέφεται η χλωρίδα και η πανίδα του τόπου και χάνεται η 

φυσική οµορφία. 

  
  Πηγή: Τµήµα δασών Κύπρου. 

Κώστας 
 

 

ΗΛΙΑΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
 

Το ηλιακό αυτοκίνητο δηµιουργήθηκε µε το σκεπτικό ότι πρέπει να σταµατήσουν οι 
άνθρωποι να µολύνουν το περιβάλλον χρησιµοποιώντας ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο. 

Λειτουργεί µε την ανανεώσιµη πηγή ενέργειας τον ήλιο. Με διάφορα πολύπλοκα εξαρτήµατα η 

ηλιακή ενέργεια µετατρέπεται σε κινητική.  

 

Για να καταλήξουµε στο ηλιακό αυτοκίνητο πρώτα 

εφευρέθηκαν το ηλιακό ρολόι και ο ηλιακός θερµοσίφωνας (όχι 
ακριβώς όπως τον γνωρίζουµε σήµερα). Το 1977 ο Ed Passerini 

κατασκεύασε το Bluebird, το πρώτο ολοκληρωµένο ηλιακό όχηµα 

και στη συνέχεια και άλλα µικρά, ελαφρά και σχετικά φθηνά 

οχήµατα. Η όλη διαδικασία ξεκίνησε από µία δοκιµασία του Ed 

αφού πρόσφατα είχε εφευρεθεί ο ηλιακός θερµοσίφωνας, γιατί είχε την περιέργεια να µάθει, αν 

η ηλιακή ενέργεια µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για τη λειτουργία ενός κινητήρα, φυσικά για 

µικρό αυτοκίνητο. 
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Το ηλιακό αυτοκίνητο δε διαφέρει πολύ από ένα κανονικό 

αυτοκίνητο. Περιέχει µερικά από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

διαθέσιµα στους οδηγούς των παραδοσιακών οχηµάτων όπως φρένα, 

επιταχυντής, σήµατα, οπίσθιοι καθρέφτες άποψης, εξαερισµός και 
συχνά έλεγχος κρουαζιέρας. Φυσικά πάνω από την καµπίνα υπάρχει το 

ηλιακό πάνελ, αναγκαίο για τη λειτουργεία του. Ανάλογα µε την 

εταιρία κατασκευής, ο κινητήρας βρίσκεται συνήθως στο πίσω µέρος 
του, ενώ καµιά φορά βρίσκεται και στο µπροστινό. 

 

Tελικός στόχος νεότερων 

προγραµµάτων είναι η ενσωµάτωση 

εκτυπωµένων εύκαµπτων οργανικών 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων τέταρτης 
γενιάς στην οροφή αυτοκινήτων. Με τα 

σηµερινά δεδοµένα η συγκεκριµένη 

εφαρµογή µπορεί να εξασφαλίσει στα 

συµβατικά αυτοκίνητα βενζίνης ή diesel 

εξοικονόµηση 12-15% της συνολικά 

καταναλισκόµενης ενέργειας, 
τροφοδοτώντας µέσω των φωτοβολταϊκών 

τον φωτισµό και το σύστηµα κλιµατισµού 

των αυτοκινήτων. 

 

 

ΗΛΙΑΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 
Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος του κόσµου µε αεροπλάνο  τον 

Αύγουστο του 2016 χρησιµοποιώντας µόνο την ηλιακή ενέργεια.Το Solar Impulse 2 

ολοκλήρωσε το επικό ταξίδι των 24.500 µιλίων και προσγειώθηκε πίσω στο Άµπου Ντάµπι. 
 

 
 

Το µονοθέσιο αεροπλάνο, που διαθέτει 17.000 ηλιακούς πυρήνες στα φτερά του, έχει το 

φάρδος ενός Boeing 747, αλλά είναι ελαφρύ σαν ένα αυτοκίνητο. Το 16µηνο ταξίδι του ήταν 
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µια προωθητική κίνηση για τις ανανεώσιµες ενέργειες, αλλά αποτελεί ορόσηµο και για την 

αεροπλοΐα. 

Ο Betrand Piccard, ο ένας εκ των δύο Ελβετών πιλότων του Solar Impulse προβλέπει ότι 
τα ηλεκτρικά αεροπλάνα µεσαίου µεγέθους θα ξεκινήσουν να µεταφέρουν επιβάτες µες στην 

επόµενη δεκαετία. 
 

Βαγγέλης και Γιώργος 
 

Ανακυκλώσιµο χαρτί 

   Σηµαντικά οικοσυστήµατα απειλούνται από την κατανάλωση 

χαρτιού. Πολλοί χρησιµοποιούµε τεράστιες ποσότητες χαρτιού 

καθηµερινά (πχ. ρολό χαρτιού για την κουζίνα, χαρτοπετσέτες και 
χαρτοµάντιλα, χαρτιά για φωτοτυπίες και διαφηµίσεις, χαρτιά για 

περιοδικά και εφηµερίδες, χαρτιά για φίλτρα καφέ και τετράδια, 

χαρτοκιβώτια και χαρτιά περιτυλίγµατος). Από την τουαλέτα µέχρι 
την κουζίνα και από το γραφείο µέχρι το εµπόριο, η κατανάλωση 

χαρτιού αυξάνεται κατακόρυφα. Είναι άραγε απαραίτητη η 

κατανάλωση όλης αυτής της ποσότητας χαρτιού; 

Στην πραγµατικότητα υπάρχουν δύο κύρια προβλήµατα: 

• η καταστροφή των δασών για να καλλιεργηθούν στη θέση τους τεχνητές καλλιέργειες 
και 

• η αντικατάσταση του πραγµατικού δάσους από συστάδες που αποτελούνται από ένα 

µόνο είδος δέντρου 

     Η εντατική καλλιέργεια ειδών, τα οποία αναπτύσσονται πολύ γρήγορα µε τη φροντίδα 

χηµικών λιπασµάτων και φυτοφαρµάκων, είναι η απάντηση της χαρτοβιοµηχανίας στα 

προβλήµατα αυτά. Τα δέντρα κόβονται όταν ολοκληρωθεί το µέγιστο της ανάπτυξής τους, 
συνήθως σε λιγότερο από 80 χρόνια. Αυτό το χρονικό διάστηµα είναι σύντοµο σε σχέση µε το 

χρόνο που χρειάζεται ένα πραγµατικό δάσος για ν' αναπτυχθεί πλήρως. Η µονοκαλλιέργεια 

συνέβαλλε στη βιολογική φτώχεια: ενδηµικά φυτά αντιµετωπίζονται σαν ζιζάνια, τα ζώα σαν 

εχθροί. Βαριά µηχανήµατα συµπιέζουν και σκληραίνουν το έδαφος. Πηγές, ποτάµια ή ρέµατα 

που πηγάζουν από τα δάση κινδυνεύουν µε ρύπανση εξ αιτίας της χρήσης φυτοφαρµάκων και 
νιτρικών λιπασµάτων. 

Πηγή Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας 

Η σπατάλη χαρτιού ασκεί υπερβολικές πιέσεις πάνω στα δάση του 

πλανήτη. Αν µειώσουµε την περιττή κατανάλωση χαρτιού, αν βελτιώσουµε τα 

προγράµµατα ανακύκλωσης χαρτιού, µπορούµε να ελαφρύνουµε τις πιέσεις 
που ασκούνται πάνω στα δάση. Η σπατάλη χαρτιού οδηγεί σε µεγάλης 
κλίµακας καταστροφή του οικοσυστήµατος. 
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Για τον σκοπό αυτό η σχολική µας κοινότητα συµµετέχει ενεργά τόσο στο πρόγραµµα 

της µείωσης κατανάλωσης χαρτιού της διεύθυνσης Π.Ε. Γ’ Αθήνας όσο και στο Πρόγραµµα 

Ανακύκλωσης Χαρτιού της περιφερείας Αττικής. Από τον Φεβρουάριο 2018 έχουν 

τοποθετηθεί κάδοι µικροί στις αίθουσες διδασκαλίας, προκειµένου να κάνουµε ανακύκλωση. 

 Πλαστικό 

Ο όρος πλαστικό είναι κοινή ονοµασία που χρησιµοποιείται για να περιγράψει µια 

ευρεία ποικιλία συνθετικών ή ηµισυνθετικών οργανικών στερεών υλικών. Τα πλαστικά είναι 
σχεδόν αποκλειστικά πολυµερή , εξ ου και η ονοµασία πολλών εξ αυτών φέρει το 

πρόθεµα πολυ-, και που µπορεί να περιέχουν πρόσθετα, οργανικά ή µη, για 

βελτίωση των ιδιοτήτων τους (µηχανική αντοχή, εµφάνιση, χρώµα κλπ).  

Υπάρχει ιδιαίτερα µεγάλο πλήθος εντελώς διαφορετικών µεταξύ τους 
πλαστικών, ωστόσο µπορούµε να τα κατατάξουµε σε δύο κατηγορίες. 
Τα θερµοπλαστικά είναι πολυµερή που αποκτούν µεγαλύτερη 

πλαστικότητα, δηλαδή ευκολία στο να παραµορφωθούν και να αποκτήσουν 

το σχήµα που επιθυµούµε, κάθε φορά που θερµαίνονται. Στην την πρώτη 

θέρµανση και ανάµιξη των συστατικών τους προκαλείται πολυµερισµός και σκλήρυνση 

δηλαδή  µετά την πήξη τους δεν δύνανται να µορφοποιηθούν. 

Τη σηµερινή εποχή το πλαστικό ως γνωστόν χρησιµοποιείται ευρύτατα. Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι πιο χαρακτηριστικές χρήσεις του ως υλικό συσκευασίας, δοµική ύλη σε όλες 
σχεδόν τις ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά σκεύη και εξαρτήµατα, παιχνίδια 

κ.α.). Όµως η ιδιαίτερα εκτεταµένη χρήση του, ευνόητο είναι πως θα 

αποδίδει µεγάλη ποσότητα αποβλήτων από το υλικό αυτό, το οποίο λόγω τη 

χηµικά ανθεκτικής δοµικής του κατασκευής, καθίσταται σχεδόν αδιάσπαστο 

στο περιβάλλον. H ανακύκλωση πλαστικών συνιστά γενικά µια δύσκολη 

διαδικασία και πολλές φορές οικονοµικά ασύµφορη. Από περιβαλλοντική 

άποψη όµως είναι σηµαντική γιατί πολλά πλαστικά περιέχουν χλώριο, 

αρωµατικές ή οργανικές ενώσεις, που όταν καίγονται παράγουν πολύ τοξικές 
ενώσεις.  Επίσης, τα πιο πολλά πλαστικά λόγω των πολύπλοκης χηµικά δοµής τους, 
διασπώνται δύσκολα και απαιτούν µεγάλα ποσά ενέργειας για τη διάσπαση των οργανικών 

τους αλυσίδων. 

 

Μαρία Λ. και Μαρία Σ. 
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ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ 
 

Ως «ανανεώσιµες πηγές» θεωρούνται γενικά οι 
εναλλακτικές των παραδοσιακών πηγών ενέργειας 
(π.χ. του πετρελαίου ή του άνθρακα), όπως η ηλιακή 

και η αιολική. Ο χαρακτηρισµός «ανανεώσιµες» 

είναι κάπως καταχρηστικός, αφού ορισµένες από 

αυτές τις πηγές, όπως η γεωθερµική ενέργεια, δεν 

ανανεώνονται σε κλίµακα χιλιετιών.  

 

Σε κάθε περίπτωση οι ΑΠΕ έχουν µελετηθεί 
ως λύση στο πρόβληµα της αναµενόµενης 
εξάντλησης των (µη ανανεώσιµων) 

αποθεµάτων ορυκτών καυσίµων.  

 

Τελευταία, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από πολλά µεµονωµένα κράτη, 

υιοθετούνται νέες πολιτικές για τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, που προάγουν τέτοιες 
εσωτερικές πολιτικές και για τα κράτη µέλη. Οι ΑΠΕ αποτελούν τη βάση του 

µοντέλου οικονοµικής ανάπτυξης της πράσινης οικονοµίας. 
 

 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ   

Αιολική ενέργεια ονοµάζεται 
η ενέργεια που παράγεται από την 

εκµετάλλευση του ανέµου. Η ενέργεια αυτή 

χαρακτηρίζεται "ήπια µορφή ενέργειας" και 
περιλαµβάνεται στις "καθαρές" πηγές, όπως 
συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας 
που δεν εκπέµπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η 

αρχαιότερη µορφή εκµετάλλευσης της αιολικής 
ενέργειας ήταν τα πανιά των πρώτων ιστιοφόρων και πολύ αργότερα οι ανεµόµυλοι στην ξηρά. 

Ονοµάζεται αιολική γιατί στην ελληνική µυθολογία ο Αίολος ήταν ο θεός του ανέµου. 

 

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά 

ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από τον ήλιο, και ως εκ 

τούτου δεν υπάρχουν περιορισµοί χώρου και χρόνου για 

την εκµετάλλευσή της. 
Όσον αφορά την εκµετάλλευση της ηλιακής 

ενέργειας, θα µπορούσαµε να πούµε ότι χωρίζεται σε 
τρεις κατηγορίες εφαρµογών: τα παθητικά ηλιακά 

συστήµατα, τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα 

ή Ηλιοθερµικά συστήµατα, και τα φωτοβολταϊκά 

συστήµατα. 
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Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Η Υδροηλεκτρική Ενέργεια (Υ/Ε) είναι η ενέργεια 

η οποία στηρίζεται στην εκµετάλλευση και τη µετατροπή 

της δυναµικής ενέργειας του νερού των λιµνών και της 
κινητικής ενέργειας του νερού των ποταµών σε 
ηλεκτρική ενέργεια. Η µετατροπή αυτή γίνεται σε δύο 

στάδια. Στο πρώτο στάδιο, µέσω στροβίλων, έχουµε την 

µετατροπή της κινητικής ενέργειας του νερού σε 
µηχανική ενέργεια µε την µορφή περιστροφής του άξονα 

της πτερωτής και στο δεύτερο στάδιο, µέσω της 
γεννήτριας, επιτυγχάνουµε τη µετατροπή της µηχανικής 
ενέργειας σε ηλεκτρική. Το σύνολο των έργων και εξοπλισµού µέσω των οποίων γίνεται 
η µετατροπή της υδραυλικής ενέργειας σε ηλεκτρική, ονοµάζεται Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ). 

 

 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 Γεωθερµική ενέργεια ονοµάζεται η θερµική 

ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της 
γης και εµφανίζεται µε τη µορφή θερµού νερού ή 

ατµού. Η ενέργεια αυτή σχετίζεται µε την 

ηφαιστειότητα και τις ειδικότερες γεωλογικές και 
γεωτεκτονικές συνθήκες της κάθε περιοχής.  
  

 Είναι µια ήπια και σχετικά ανανεώσιµη 

ενεργειακή πηγή, που µε τα σηµερινά τεχνολογικά 

δεδοµένα µπορεί να καλύψει σηµαντικές ενεργειακές ανάγκες. Οι γεωθερµικές περιοχές συχνά 

εντοπίζονται από τον ατµό που βγαίνει από σχισµές του φλοιού της γης ή από την παρουσία 

θερµών πηγών. 

 

ΒΙΟΜΑΖΑ 

Η ενέργεια που είναι δεσµευµένη στις φυτικές 
ουσίες προέρχεται από τον ήλιο. Με τη διαδικασία 

της φωτοσύνθεσης, τα φυτά µετασχηµατίζουν την ηλιακή 

ενέργεια σε βιοµάζα. Οι ζωικοί οργανισµοί αυτή την 

ενέργεια την προσλαµβάνουν µε την τροφή τους και 
αποθηκεύουν ένα µέρος της. Αυτή την ενέργεια αποδίδει 
τελικά η βιοµάζα, µετά την επεξεργασία και τη χρήση 

της.  
 

Είναι µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας γιατί στην πραγµατικότητα είναι αποθηκευµένη 

ηλιακή ενέργεια που δεσµεύτηκε από τα φυτά κατά τη φωτοσύνθεση. 

 

Το 2008 οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας αντιπροσώπευαν το 8% της συνολικής 
κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, µε µια µικρή αύξηση σε σχέση µε το 7,2% που 

υπολογίστηκε το 2006, αλλά εξακολούθησε να υπολείπεται του µέσου όρου του 10% της ΕΕ 
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για το 2008. Σύµφωνα µε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας, η Ελλάδα επιδιώκει να πάρει το 18% της ενέργειάς της από ανανεώσιµες πηγές έως 
το 2020.  

Στα θετικά νέα είναι ότι το 2013, σύµφωνα µε τον ανεξάρτητο διαχειριστή µεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα (Α∆ΜΗΕ), το περισσότερο από το 20% της ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ελλάδα έχει παραχθεί από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και υδροηλεκτρικά 

συστήµατα ισχύος. Το ποσοστό αυτό, τον Απρίλιο 2013 ανήλθε σε 42%.  

Η Ελλάδα σήµερα δεν έχει πυρηνικά εργοστάσια σε λειτουργία, ωστόσο το 2009 η 

Ακαδηµία Αθηνών τόνισε ότι ξεκίνησε η έρευνα για την δυνατότητα δηµιουργίας ελληνικών 

πυρηνικών εργοστάσιων. Εποµένως, είναι πολύ σηµαντικό για το µέλλον της Ελλάδας αλλά 

και ολοκλήρου του πλανήτη µας να αυξηθεί σηµαντικά η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από 

ανανεώσιµες πηγές ενεργείας.  
 

 

Φάνης και Κώστας 

 

ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΞΗΡΑ 
Πώς θα ήταν τα όνειρα των παιδιών αν δεν υπήρχαν τα λιοντάρια, οι τίγρεις και τα 

δελφίνια; 

Μερικά είδη είναι τόσο ισχυρά στη φαντασία µας, που αποτελούν για µας τα ζωντανά 

πρόσωπα της βιοποικιλότητας. Η µάχη για τη διατήρησή τους είναι η ίδια µάχη για να 

κρατήσουµε την επαφή µας µε τη φύση ζωντανή. 

Τα ζώα αυτά είναι εξίσου ισχυρές παρουσίες στη φυσική ζωή του πλανήτη µας. Τα 

προστατεύουµε, γιατί µαζί τους προστατεύουµε ολόκληρα τα σπάνια οικοσυστήµατα που τα 

στηρίζουν. Η φύση µοιάζει να απειλείται όσο ποτέ από τις αλόγιστες ανθρώπινες 
δραστηριότητες και όλο και περισσότερα ζώα φέρουν τον τίτλο "είδος υπό εξαφάνιση". 

Καταστροφές του οικοσυστήµατος, λαθροθηρία, αλλά και φυσικές καταστροφές είναι µερικά 

µόνο από τα αίτια που οδήγησαν αρκετά ζώα στην εξαφάνιση και δυστυχώς απειλούν πολλά 

ακόµη. Ας δούµε ποια είναι αυτά:  

 

ΑΓΡΙΟΓΙ∆Ο 

Στην  Ελλάδα το αγριόγιδο ζει στην Πίνδο, στη Στερεά Ελλάδα, στον 

Όλυµπο και στη Ροδόπη. Συνολικά ζουν 400 – 500 άτοµα του είδους 
σε αποµονωµένους µικρούς πληθυσµούς. ∆εν ανήκει στο ίδιο είδος 
µε το κρι-κρι της Κρήτης και δεν διασταυρώνεται µε τη γίδα. Έχει 
όρθια κέρατα µε κυρτές απολήξεις. Το τρίχωµα του από καφέ 
ανοιχτό το καλοκαίρι µετατρέπεται σε σκούρο καφέ το χειµώνα. 
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ΓΟΡΙΛΑΣ ΤΟΥ
Κατά τα τελευταία
του πληθυσµού
τα ενδιαιτήµατα
δάση όπου ζουν
που βάζουν
ζουν στα βουνά
την Ουγκάντα

 

ΛΕΟΠΑΡ∆ΑΛΗ
Ζει στη νοτιοανατολική
στο δυσάρεστο
τριών παραγόντων
κινεζικά φάρµακα
γίνεται αιτία

 

 

ΤΙΓΡΗΣ ΑΜΟΪ
Ονοµάζεται
απειλούµενα
µέγεθος και
είχε ειδωθεί
εντόπισε µια
 

 

∆ΕΡΜΑΤΟΧΕΛΩΝΑ
Είναι, επιπλέον
στον Ειρηνικό
Σύµφωνα µε
µειωθεί κατά
αποτέλεσµα
Και σε αυτή

υπολογισµοί, υπολογίζεται όµως
δερµατοχελώνες. 
 

Αυτά είναι κάποια ζώα που
ρύπανση του περιβάλλοντος, από κυνηγούς
ζωα. Επειδή, λοιπόν, κάθε είδος του
οικοσυστήµατος  πρέπει να κάνουµε
από τον πλανήτη µας!!! 
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ΓΟΡΙΛΑΣ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 

τα τελευταία χρόνια υπάρχει µια πραγµατικά
πληθυσµού τους εξαιτίας των ανθρώπων, που µειώνουν
ενδιαιτήµατα των ζώων αυτών µε το κόψιµο των

όπου ζουν. Επιπλέον είναι εκτεθειµένα σε παγίδες
βάζουν λαθροκυνηγοί. Σήµερα υπάρχουν µόνο
στα βουνά Virunga, στα σύνορα του Κονγκό µε

Ουγκάντα. 

ΛΕΟΠΑΡ∆ΑΛΗ ΑΜΟΥΡ 

στη νοτιοανατολική Ρωσία και βορειοανατολική
δυσάρεστο σηµείο να κινδυνεύει µε εξαφάνιση
παραγόντων: του κυνηγίου για χόµπι, της αξιοποίησής

ινεζικά φάρµακα (ως συστατικού) και της εντατικής
γίνεται αιτία να καταστραφεί το φυσικό της περιβάλλον

ΤΙΓΡΗΣ ΑΜΟΪ 
Ονοµάζεται επίσης Τίγρη του Αµόι ή Σιαµέν και είναι
απειλούµενα µε εξαφάνιση υποείδη της τίγρη. Είναι
µέγεθος και θεωρείτο εξαφανισµένη, διότι µεταξύ 1983 

ειδωθεί στην περιοχή όπου σύχναζε, µέχρι που
εντόπισε µια τίγρη και την φωτογράφισε 

∆ΕΡΜΑΤΟΧΕΛΩΝΑ 

Είναι επιπλέον, ένα από τα πλέον µεταναστευτικά
Ειρηνικό, όσο και στον Ατλαντικό Ωκεανό. 

Σύµφωνα µε τη WWF, οι πληθυσµοί των δερµατοχελώνων
µειωθεί κατά πολύ κατά τη διάρκεια του περασµένου
αποτέλεσµα της έντονης ωοληψίας. 

σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι εφικτό να
όµως ότι στον Ειρηνικό ζουν περίπου

που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν σε όλο
από κυνηγούς και διάφορες  επιπτώσεις  σε µέρη

είδος του ζωικού βασιλείου είναι πολύτιµο για την
κάνουµε ότι µπορούµε για να µην εξαφανιστεί

Εµµανουέλα

πραγµατικά ραγδαία µείωση 

που µειώνουν δραµατικά 

κόψιµο των δέντρων από τα 

σε παγίδες άλλων ζώων 

µόνο 786 γορίλες που 

Κονγκό µε τη Ρουάντα και 

βορειοανατολική Κίνα. Έφτασε 
εξαφάνιση κυρίως εξαιτίας 

της αξιοποίησής της σε 
εντατικής υλοτοµίας που 

περιβάλλον 

και είναι από τα πλέον 

Είναι σχετικά µικρή σε 
µεταξύ 1983 και 2007, δεν 

µέχρι που ένας γεωργός 

µεταναστευτικά είδη και ζει τόσο 

δερµατοχελώνων έχουν 

περασµένου αιώνα, ως 

εφικτό να γίνουν ακριβείς 
περίπου 2.300 θηλυκές 

σε όλο τον κόσµο από 

σε µέρη που ζουν τα 

για την ισορροπία ενός 
εξαφανιστεί κανένα άλλο ζώο 

µµανουέλα και Βαλεντίνα 


