
Περιβάλλον. Μια λέξη που περιλαμβάνει τόσα πράγματα: φυσικό, 

ανθρωπογενές, κοινωνικό, ψηφιακό περιβάλλον. Η 5η Ιουνίου έχει 

καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με σκοπό να 

υπενθυμίσει σε όλους μας την ανάγκη για την προστασία της φύσης και του 

πλανήτη μας. Ανάγκη που καθημερινά γίνεται εντονότερη, μέσω εικόνων 

καταστροφής, όπως των πυρκαγιών στην Αυστραλία… 1,1 δισεκατομμύρια 

ζώα χάθηκαν στην τεράστια αυτή καταστροφή. Την φετινή χρονιά το θέμα 

της ημέρας είναι η βιοποικιλότητα, η οποία αποτυπώνει την αγωνία του 

ανθρώπου για την αρμονική συνύπαρξη και την αλληλεξάρτηση με τους 

υπόλοιπους οργανισμούς. Όμως, οι έντονες πυρκαγιές της περασμένης 

χρονιάς δεν άφησαν μοναδικό αποτύπωμα την επίδραση στην 

βιοποικιλότητα των περιοχών, αλλά επηρέασαν και την ρύπανση του 

περιβάλλοντος.                  

Ρύπανση ατμοσφαιρική, ρύπανση εδάφους, ρύπανση νερού, θαλάσσια 

ρύπανση. Πυρκαγιές που συνετέλεσαν στην τεράστια αύξηση αέριων και 

σωματιδιακών μορφών ατμοσφαιρικών ρυπαντών και άλλαξαν την σύσταση 

του εδάφους και του τοπίου... 

Ατμόσφαιρα που επιβαρύνθηκε πολύ από ατμοσφαιρικά σωματίδια που 

μεταφέρθηκαν σε πολλές περιοχές. Είναι επιτακτική, επομένως, η ανάγκη για 

ανάπτυξη συμπεριφορών που θα βοηθήσουν στην ανάκαμψη του 

περιβάλλοντος. Είναι ανάγκη για ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης!           

Συνείδηση οικολογική είναι κάτι που πρέπει να διαθέτουμε όλοι μας και μας 

διδάσκει πως πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, να ανακυκλώνουμε 

συχνά τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε και αυτά να είναι επίσης φιλικά 

προς το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα και να μην προκαλούν ρύπανση. 

Θα πρέπει όλοι οι πολίτες να είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της 

προστασίας του περιβάλλοντος και να λαμβάνουν ενεργό δράση για να 

προστατεύσουν τον πλανήτη μας. Να λάβουν δράση για αντισταθμίσουν το 

ισοζύγιο.                   

Ισοζύγιο περιβαλλοντικό. Κάθε προϊόν και κάθε διαδικασία και υπηρεσία 

χαρακτηρίζεται από ένα περιβαλλοντικό ισοζύγιο, δηλαδή έναν αντίκτυπο 

που έχει κάθε δράση στο περιβάλλον. Ειδικότερα κάθε δραστηριότητά μας 

έχει μία επιβάρυνση στο περιβάλλον, την οποία πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε 

όσο το δυνατόν περισσότερο. Το ισοζύγιο διακρίνεται σε θετικό και αρνητικό. 

Παράδειγμα αρνητικού ισοζυγίου είναι η υπερκατανάλωση κρέατος, που έχει 



ως αποτέλεσμα την κατασπατάληση πόρων, όπως είναι οι τροφές των ζώων. 

Μπορούμε όμως, μειώνοντας την κατανάλωση κρέατος, να εξοικονομήσουμε 

τους πόρους και να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. 

Να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε κοντά στη φύση. Να προσπαθήσουμε 

να κάνουμε μικρά βήματα προς ένα καλύτερο περιβάλλον. Ανακύκλωση, 

εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων και επαναχρησιμοποίηση είναι 

απλές ενέργειες που οδηγούν στην προστασία του πλανήτη. Με λίγα λόγια...                                        

Οικολογική συμπεριφορά! Συμπεριφορά ενάντια στην κλιματική αλλαγή, 

στην τρύπα του όζοντος, στην παγκόσμια θέρμανση, στην όξινη βροχή και 

στην μείωση της βιοποικιλότητας! 
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