κεντρική πλατεία & πλατεία Ανεξαρτησίας
από τις 17:00 έως τις 21:00
στο πλαίσο της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλοντος

Σάββαρο 7 Ιουνίου, Κεντρική Πλατεία , ώρα 21:00 Μουσική βραδιά.
Κυριακή 8 Ιουνίου, ΤΡΟΙΑΣ 20 , ώρα 11:00 Δεντοφύτεσυη σε δημόσιο χώρο.

καθαρές
λύσεις
είναι στο χέρι σου

δήµος Ηλιούπολης
σκεπτόμαστε το περιβάλλον 365 ημέρες

Το κλίμα αλλάζει. Οι πάγοι στους πόλους

εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα,

• Νέες ενδείξεις ότι οι φτωχότεροι, οι

λιώνουν, η στάθμη των θαλασσών

ξηρασίες, πλημμύρες, επανεμφάνιση

ηλικιωμένοι και οι κάτοικοι νησιωτικών

ανεβαίνει, ακραία καιρικά φαινόμενα

ασθενειών, καταστροφές καλλιεργειών

περιοχών είναι οι πλέον ευαίσθητες ομάδες

μαστίζουν ολόκληρες περιοχές του

και οικοσυστημάτων, καθώς και απώλειες

στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών.

πλανήτη αφήνοντας πίσω τους ανθρώπινα

ανθρώπινων ζωών.

θύματα και υλικές καταστροφές.

Σύμφωνα με την IPCC, τα δεδομένα που

Οι εναλλακτικές λύσεις υπάρχουν ήδη. Ο

Οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις

αντιμετωπίζουμε είναι:

συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

παγκοσμίως συμφωνούν: οι κλιματικές

• Σημαντικές απώλειες ειδών φυτών και

(όπως αιολική, ηλιακή, γεωθερμία) με την

αλλαγές έχουν προκληθεί από ανθρώπινες

ζώων

εξοικονόμηση ενέργειας προσφέρουν τη

δραστηριότητες και οι επιπτώσεις τους θα

• Πιο έντονες ξηρασίες και κύματα

μόνη ασφαλή διέξοδο. Ταυτόχρονα άλλες

είναι καταστροφικές.

καύσωνα, αύξηση των πλημμυρών

τεχνολογικές λύσεις, όπως η υποκατάσταση

Επιστημονικές μελέτες προειδοποιούν ότι

• Ολοένα αυξανόμενος κίνδυνος ταχείας

των ψυκτικών που χρησιμοποιούνται

αν συνεχιστεί η συσσώρευση αερίων του

ανόδου της στάθμης της θάλασσας εξαιτίας

σε ψυγεία και κλιματιστικά δείχνουν το

θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, θα έχουμε

του λιώσιμου των πάγων σε Γροιλανδία και

δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η έρευνα

να αντιμετωπίσουμε συνεχιζόμενη αύξηση

Ανταρκτική, με τεράστιες επιπτώσεις σε

και η βιομηχανία για να αποτραπούν οι

της μέσης θερμοκρασίας και άνοδο της

νησιωτικές χώρες, παραποτάμιες περιοχές

κλιματικές αλλαγές.

στάθμης της θάλασσας, συχνότερα και

κλπ

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου
Το διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου και άλλες ουσίες που
χαρακτηρίζονται ως αέρια του θερµοκηπίου, επιτρέπουν στη µικρού µήκους κύµατος
ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στην επιφάνεια της Γης χωρίς σοβαρές απώλειες, αλλά
απορροφούν τη µεγάλου µήκους κύµατος υπέρυθρη ακτινοβολία που αντανακλάται και

Οι επιπτώσεις από την
κρίση του κλίµατος
Όξυνση των ακραίων
καιρικών φαινοµένων

εκπέµπεται από τη Γη. Έτσι, η ακτινοβολία παγιδεύεται στα κατώτερα στρώµατα της
ατµόσφαιρας, οδηγώντας σε µια αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια
της Γης. Η διαδικασία αυτή, που θυµίζει τον τρόπο λειτουργίας των θερµοκηπίων, έχει ως
αποτέλεσµα τη θέρµανση του πλανήτη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την

Άνοδος της στάθµης
της θάλασσας

ύπαρξη της ζωής, όπως τη γνωρίζουµε σήµερα πάνω στη Γη. Χωρίς τα αέρια αυτά, η Γη
θα ήταν κατά 33 βαθµούς ψυχρότερη απ’ ότι είναι σήµερα. Διαταράσσοντας όµως την
ισορροπία της ατµόσφαιρας µε την επιπλέον εκποµπή τεραστίων ποσοτήτων αερίων του
θερµοκηπίου, αυτό το ισοζύγιο ακτινοβολίας ανατρέπεται µε αποτέλεσµα την
υπερθέρµανση του πλανήτη. Με τους σηµερινούς ρυθµούς έκλυσης
αερίων του θερµοκηπίου, αναµένονται έντονες κλιµατικές αλλαγές στις ερχόµενες
δεκαετίες. Οι επιστήµονες εκφράζουν φόβους ότι τα οικοσυστήµατα δεν προλαβαίνουν να
ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθµούς των αλλαγών και πως οι επιπτώσεις αυτής της
ταχείας υπερθέρµανσης ίσως αποδειχθούν χωρίς προηγούµενο στην ανθρώπινη ιστορία.

Η Σύµβαση Πλαίσιο
για τις ΚλιµατικέςΑλλαγές
Η 3η Σύνοδος των Συµβαλλοµένων Μερών της Σύµβασης πραγματοποιήθηκε στο Κιότο της
Ιαπωνίας (1-11/12/97) και κατέληξε στον καθορισµό ενός νοµικού εργαλείου για τον έλεγχο
των εκποµπών, το γνωστό Πρωτόκολλο του Κιότο. Κεντρικός άξονας του Πρωτοκόλλου του
Κιότο είναι οι νοµικά κατοχυρωµένες δεσµεύσεις των βιοµηχανικά
αναπτυγµένων κρατών να µειώσουν τις εκποµπές έξι (6) αερίων του θερµοκηπίου και

Κίνδυνοι για την
βιοποικιλότητα
Επιπτώσεις στην υγεία
Μια έµµεση επίπτωση της
υπερθέρµανσης του πλανήτη
είναι η διαθεσιµότητα του
νερού, ηοποία αναµένεται να
ελαττωθεί. Στις φτωχές χώρες,
η ελάττωση του διαθέσιµου
νερού αναµένεται να εντείνει
τα ήδη υπαρκτά προβλήµατα.
Αλλά και στις αναπτυγµένες
βιοµηχανικά χώρες, η αύξηση
της θερµοκρασίας αναµένεται

συγκεκριµένα του διοξειδίου του άνθρακα [CO2], του µεθανίου [CH4], του υποξειδίου του

να έχει επιπτώσεις, όχι µόνο στη

αζώτου [N2O], των υδροφθορανθράκων [HFC], των υπερφθορανθράκων [PFC] και του

διαθεσιµότητα του νερού, αλλά

εξαφθοριούχου θείου [SF6]) την περίοδο 2008-2012, σε ποσοστό 5,2% σε σχέση µε τα
επίπεδα του 1990.

και στην ποιότητά του.

Σαράντα απλές συμβουλές για τη σωτηρία του πλανήτη
1. Αποφεύγετε τις συσκευασίες μιας χρήσης.

22. Φυτέψτε ένα δέντρο.

2. Αποφύγετε όλα τα προϊόντα αμιάντου.

23. Ανακυκλώστε τις εφημερίδες και τα περιοδικά.

3. Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.

24. Εάν αποφασίσετε να φάτε σε εστιατόρια γρήγορου

4. Αντικαταστήστε τους κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως με

φαγητού (fast food), ζητάτε πάντα επαναχρησιμοποιούμενα

νέους λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης.

πιάτα και ποτήρια. Ούτως ή άλλως πάντως, ξανασκεφτείτε

5. Προτιμήστε ανεμιστήρες οροφής αντί των ενεργοβόρων

το αν βρίσκεστε στον κατάλληλο χώρο.

κλιματιστικών.

25. Χρησιμοποιήστε λεβάντα για το σκώρο. Αποφύγετε τα

6. Χρησιμοποιήστε στα ψώνια σας μία πάνινη τσάντα αντί

τοξικά εντομοκτόνα.

για πλαστική.

26. Επιλέξτε, όπου είναι δυνατόν, υδροχρώματα και όχι

7. Προτιμάτε να αγοράζετε αναψυκτικά σε επιστρεφόμενα

λαδομπογιές.

γυάλινα μπουκάλια.

27. Αποφύγετε τα χημικά εντομοκτόνα. Χρησιμοποιείστε

8. Αν χρειάζεστε είδη ξυλείας απαιτείστε πιστοποιητικά που

λεβάντα για την καταπολέμηση του σκώρου.

να βεβαιώνουν ότι δεν προέρχονται από αρχέγονα δάση.

28. Μη ξεχνάτε να σβήνετε όσα φώτα δεν σας χρειάζονται.

9. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά που δεν περιέχουν

29. Αντί για κλιματιστικές συσκευές, αξιοποιήστε τις

φωσφορικά άλατα.

δυνατότητες φυσικού δροσισμού.

10. Τοποθετήστε ένα πλαστικό μπουκάλι στο καζανάκι της

30. Προτιμάτε χαρτιά που δεν έχουν προηγουμένως υποστεί

τουαλέτας σας, για να μειώσετε την ποσότητα νερού που

λεύκανση με χλώριο.

κατακρατάται στο καζανάκι.

31. Προτιμάτε να αγοράζετε πιστοποιημένα βιολογικά

11. Βάλτε ηλιακό θερμοσίφωνα.

προϊόντα.

12. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε εναλλακτικούς τρόπους

32. Μην αφήνετε άσκοπα τις εστίες της ηλεκτρικής

μετακίνησης: λεωφορεία, τρένα, μετρό, τραμ, τρόλεϊ,

κουζίνας ανοιχτές.

ποδήλατα ή ...περπάτημα.

33. Μην αφήνετε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή άλλες

13. Υποστηρίξτε τις τοπικές αγορές αγροτικών προϊόντων.

ηλεκτρικές συσκευές σε κατάσταση αναμονής (stand-by).

14. Πειραματισθείτε με τα χορτοφαγικά γεύματα κατά

Θα εκπλαγείτε εάν μάθετε πόση ενέργεια καταναλώνουν σε

προτίμηση βιολογικής προέλευσης.

αυτή την κατάσταση.

15. Προτιμήστε τα οικονομικά “πράσινα” ψυγεία. Σώστε το

34. Μην αγοράζετε ψάρια πολύ μικρού μεγέθους. Δώστε μία

όζον και το κλίμα της Γης.

ευκαιρία στη φύση να αναπαραχθεί.

16. Εάν σχεδιάζετε ένα καινούργιο σπίτι, συμπεριλάβετε

35. Φροντίστε για τη συντήρηση του λέβητα-καυστήρα στο

στα κατασκευαστικά σχέδια συστήματα εξοικονόμησης

σπίτι σας δυο φορές το χρόνο. Εξοικονομήστε ενέργεια και

ενέργειας.

χρήματα.

17. Αποφύγετε τα χλωριωμένα πλαστικά PVC.

36. Προτιμήστε «έξυπνα» παράθυρα με διπλά τζάμια για

18. Μαζέψτε το νερό της βροχής σε κουβάδες και

εξοικονόμηση ενέργειας.

χρησιμοποιήστε το για πότισμα των φυτών σας. Έτσι,

37. Αν ασχολείστε με την καλλιέργεια της γης, αποφύγετε τη

εξοικονομείτε νερό είτε από το δημοτικό δίκτυο είτε από

χρήση του βρωμιούχου μεθυλίου.

πηγάδια.

38. Αποφύγετε όλα τα προϊόντα που περιέχουν χλώριο ή

19. Τα βράδια του χειμώνα κλείνετε τα πατζούρια και τις

παράγωγά του.

κουρτίνες για να κρατήσετε τη ζέστη στο χώρο σας.

39. Διαμαρτυρηθείτε και μποϋκοτάρετε τις εταιρίες που

20. Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για την

προβάλλουν οικολογικό προσωπείο, συχνά διαφημίζοντας

αποθήκευση τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε

δήθεν «πράσινα» προϊόντα, ενώ η πραγματικότητα είναι

με αλουμινόχαρτο.

πολύ διαφορετική.

21. Η ποδηλασία βοηθάει στη διατήρηση καλής φυσικής

40. Υποστηρίξτε τη Greenpeace.

κατάστασης, συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και επιβραδύνει το “φαινόμενο του θερμοκηπίου”.

Ανακύκλωση
Τι μπορείτε να κάνετε εσείς
- Μειώστε τα απορρίμματα προτού ακόμη αγοράσετε τα προϊόντα, προτιμώντας αυτά
που η συσκευασία τους είναι μικρή και φιλική προς το περιβάλλον.
- Αναζητήστε το λογότυπο της ανακύκλωσης στα προϊόντα που αγοράζετε.
- Αποφεύγετε τις συσκευασίες μιας χρήσης. Προτιμήστε τις επιστρεφόμενες φιάλες
και συσκευασίες.
- Επαναχρησιμοποιείστε υλικά αντί να τα πετάτε στα σκουπίδια. Μήπως τα παλιά
προϊόντα ή συσκευές σας μπορούν να φανούν χρήσιμα σε κάποιον άλλο συμπολίτη
σας;
- Προσέχετε τις συσκευασίες στα προϊόντα που αγοράζετε. Οι γυάλινες συσκευασίες
είναι κατά τεκμήριο φιλικότερες προς το περιβάλλον από τις πλαστικές και τις
αλουμινένιες συσκευασίες.
- Χρειάζεστε πάντα πλαστικές σακούλες; Προτιμήστε μία πάνινη τσάντα ή μία
χάρτινη σακούλα.
- Χρησιμοποιήστε επαναχρησιμοποιούμενα δοχεία για την αποθήκευση
τροφών στο ψυγείο σας αντί να τις καλύπτετε με αλουμινόχαρτο.
- Χρησιμοποιήστε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
- Ανακυκλώστε το λάδι μηχανής του αυτοκινήτου σας. Δώστε το στο
συνεργείο και μη το ρίχνετε στην αποχέτευση.
Προσοχή στην παραπλανητική σήμανση!
Τα παρακάτω δύο σήματα αν και μοιάζουν μεταξύ τους, διαφέρουν πολύ στην
ουσία τους. Το πρώτο αφορά προϊόντα που προέρχονται από ανακυκλωμένη
πρώτη ύλη, ενώ το δεύτερο διατείνεται απλώς πως το προϊόν είναι
«ανακυκλώσιμο» (πράγμα που σημαίνει πως το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί
παρθένες πρώτες ύλες και η μελλοντική ανακύκλωσή του επαφίεται στην καλή
βούληση του καταναλωτή).

Ανακυκλωμένο [√]

καθαρές λύσεις
Ανακυκλώσιμο [x]

O Δήμος Ηλιούπολης
Ο δήμος Ηλιούπολης, δεν θα
μπορούσε να μείνει πίσω από
τις εξελίξεις που τρέχουν στον
τομέα του περιβάλλοντος.
Ήδη για πρώτη φορά
τοποθετούνται 250 μπλέ
κάδοι ανακύκλωσης
συσκευασιών κοντά σε
σχολικά συγκροτήματα σε
συνεργασία με την Ελληνική
Εταιρία Αξιοποίησης και
Ανακύκλωσης.
Ξεκινάει πιλοτικό πρόγραμμα
κομποστοποίησης για την
ανακύκλωση οργανικών
αποβλήτων, διαμένοντας
δωρεάν συσκευές
κομποστοποίησης σε
νοικοκυριά της Ηλιούπολης.
Τοποθετήθηκε στην πλατεία
Εθνικής Αντίστασης, το
πρώτο κέντρο Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης. Οι πολίτες
μπορούν να εξαργυρώνουν
το κουπόνι που παίρνουν από
το μηχάνημα είτε στον ΑΒ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ είτε να
προσφέρουν το αντίτιμο στο
δημοτικό γηροκομείο “Αγία
Ταβιθά”.
Ο Δήμος βρίσκεται στην
διακασία να προμηθευτεί
εντελώς δωρεάν
2 απορριμματοφόρα φυσικού
αερίου.
Από τον Σεπτέμβριο θα
τοποθετηθούν σε όλα τα
σχολικά συγκροτήματα κάδοι
ανακύκλωσης μπαταριών.

δήμος Ηλιούπολης
Πηγές κειμένων GREENPEACE
πάρε μέρος

