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Στόχοι του σεμιναρίου 

• Να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά στη σημασία της διατήρησης ενός 
περιβάλλοντος χωρίς ρύπους. 

• Να μάθουν τι σημαίνει ρύπος. 

• Να μάθουν από πού προέρχονται ή παράγονται οι ρύποι. 

• Να μάθουν πώς οι ρύποι επηρεάζουν τα φυτά και γενικότερα τους 
ζωντανούς οργανισμούς. 

• Να μάθουν πώς μπορεί ο καθένας μας να συμβάλλει στη μείωσή 
τους. 

•  Να μάθουν πώς μπορεί ο καθένας μας να προστατευτεί από τους 
ρύπους. 

 

 

 



Τι ρυπαίνει την ατμόσφαιρα που έχει 
σαν συνέπεια και τη ρύπανση των 
φυτών. 

  



Χημικοί ρύποι στον 
αέρα 

 

Αυτού του τύπου οι ρύποι, συνήθως απαντώνται στις 
μεγαλουπόλεις ή σε βιομηχανικές περιοχές και παράγονται από: 

 

•Βιομηχανίες – βιοτεχνίες 

•Αυτοκίνητα 

•Κεντρικές θερμάνσεις 
 



Σωματιδιακοί ρύποι στον αέρα 

• Βιομηχανίες – βιοτεχνίες 

• Αυτοκίνητα 

• Οικοδομικές και χωματουργικές 
δραστηριότητες, οδοποιία, 
δημόσια έργα. 

• Γενικά ότι δημιουργεί σκόνη. 

 

 
Το φίλτρο του θαλάμου επιβατών αυτοκινήτου 

με το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 



Ρύποι στο έδαφος 
• Μεταφορά με υπόγεια νερά από χωματερές. 

• Μεταφορά από υπόγεια νερά ή ποτάμια – χειμάρρους – ρυάκια – 
λίμνες, όπου εκρέουν αποχετεύσεις βιομηχανιών, βιοτεχνιών, 
οικιστικών λυμάτων. 

    

 



Οι υπόγειοι ρύποι 

•Αυτοί είναι υπεύθυνοι για την καταστροφή των ριζών 
αλλά και την απορρόφηση από τα φυτά χημικών 
στοιχείων που είναι βλαβερά και για το φυτό αλλά 
και για τον άνθρωπο που θα τα καταναλώσει. 

 

•Και σε αυτόν τον τομέα γίνονται συχνά έλεγχοι από 
ερευνητικά κέντρα και Πανεπιστήμια. 



Γενικά από την διασπορά στο περιβάλλον μη βιοδιασπώμενων 
υλικών όπως τα πλαστικά κλπ από ασυνείδητους πολίτες ή και 
από το ίδιο το κράτος διατηρώντας τις παράνομες χωματερές. 



Ρύποι από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, 
εντομοκτόνων και λιπασμάτων. 
• Εδώ η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά και συνεχίζει να 

βελτιώνεται με την παραγωγή φυτοφαρμάκων που όταν 
χρησιμοποιούνται σωστά δεν αφήνουν υπολείμματα. 

• Με τη σταδιακά αυξανόμενη εφαρμογή της Βιολογικής Γεωργίας. 



Δεν είναι πάντα ο άνθρωπος 
υπαίτιος για τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος.   
Υπάρχουν και πάντα υπήρχαν οι 
ηφαιστειακές εκρήξεις και οι 
φυσικές δασικές πυρκαγιές. 



Η επίδραση στα φυτά. 

• Οι χημικοί ρύποι επηρεάζει τη φυσιολογία των φυτών, όπως η 
αναπνοή, διαπνοή και η φωτοσύνθεση με αποτέλεσμα τη μικρότερη 
αλλά και κατώτερης ποιότητας παραγωγή. 

• Σημαντική είναι και η επίπτωση στην την εμφάνιση των 
καλλωπιστικών φυτών θάμνων και δένδρων. 

• Οι σωματιδιακοί ρύποι, καλύπτουν τις επιφάνειες των φύλλων και 
εμποδίζουν και αυτοί τις φυσιολογικές λειτουργίες. 

• Οι σωματιδιακοί ρύποι, επιπλέον ευνοούν την εμφάνιση φυτοφάγων 
εντόμων στις επιφάνειες των φυτών λόγω του ότι μειώνουν την 
αντίσταση των φυτών στους εχθρούς τους. 



Φυτά από ρυπασμένες και καθαρές περιοχές 



Οι ανησυχίες για την επίπτωση των ρύπων στον άνθρωπο και 
γενικότερα στο περιβάλλον ξεκίνησαν κυρίως το 1952 στο Λονδίνο με 
την πολύ έντονη παρουσία αιθαλομίχλης (γνωστή ως smog) η οποία 
υπολογίζεται ότι ήταν η αιτία για τον θάνατο περίπου 4000 ανθρώπων. 



Στις ΗΠΑ οι ανησυχίες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ΄60 
οπότε και ψηφίστηκαν και οι πρώτοι νόμοι για καθαρή 
ατμόσφαιρα. 



Σε κάποιες χώρες όμως δεν εφαρμόζεται ακόμα 
καμία νομοθεσία με επιπτώσεις όμως σε όλη τη 
γη. 

Δυο χαρακτηριστικές φωτογραφίες από την ίδια περιοχή  
του Πεκίνο στην Κίνα, με και χωρίς ρύπους 



Τι έχουμε κάνει στη χώρα μας για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα; 

Το νέφος στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας εμφανίστηκε τις δεκαετίες του 1960 – 1980 
οπότε άρχισαν να γίνονται μετρήσεις και να λαμβάνονται μέτρα. (http://www.ypeka.gr/) 

 

Σήμερα η κατάσταση είναι σαφώς καλύτερη. 

Δεκέμβρης 2005 

Δεκέμβρης 2016 



Τα περισσότερα φυτά της Ελλάδας 
είναι ανθεκτικά στη ρύπανση, 
λόγω του ξηρομορφικού τους 
χαρακτήρα. 
 

• Διαθέτουν προστατευτικό τρίχωμα 
• Παχιά εφυμενίδα 
• Έχουν σκληρά και ανθεκτικά φύλλα 

δενδρολίβανο 

ελιά 

δάφνη 



Τι κάνουμε;  
• Πιστεύουμε ΜΟΝΟ τις ανακοινώσεις από επίσημες και αξιόπιστες πηγές. 

• Δεν πανικοβαλλόμαστε αλλά και δεν επαναπαυόμαστε. 

• Η ατμοσφαιρική ρύπανση σήμερα στις μεγαλουπόλεις της Ελλάδας βρίσκεται σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το περιελθόν. 

• Οι ρύποι μετρούνται σε καθημερινή βάση σε πολλούς σταθμούς από το 1984 σε 
κάθε μεγαλούπολη και αν χρειαστεί λαμβάνονται μέτρα. Οι Σχολικοί κήποι 
αποτελούν πολύ σημαντική πηγή γνώσης για όλους τους μαθητές. 

• Τα φυτά που παράγονται, με την καθοδήγηση πάντα των δασκάλων, μπορεί να 
είναι απόλυτα ασφαλή. 

• Ειδική βαρύτητα πρέπει να δοθεί στην αναγνώριση τυχών ζιζανίων τα οποία 
μπορεί να είναι πάρα πολύ τοξικά για τον άνθρωπο, όπως το διαβολόχορτο 
(Datura stramonium). Δεν βάζουμε ποτέ στο στόμα φυτά που δεν τα 
γνωρίζουμε. 

• Δυστυχώς έχει περάσει η αντίληψη ότι, ότι είναι πράσινο είναι καλό και υγιεινό. 

• Μαθαίνουμε να πλένουμε καλά ένα φυτό πριν το φάμε με άφθονο νερό και όχι 
με σαπούνι. 



Ποιο είναι ποιο; 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 


