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Φαινόμενο του θερμοκηπίου και
Κλιματική αλλαγή

Περιγραφή φαινομένου του θερμοκηπίου


Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική διαδικασία, μέσω
της οποίας η Γη διατηρείται ζεστή.



Δίχως αυτό, η μέση θερμοκρασία της γης θα κυμαινόταν περίπου
στους -20 oC, όποτε δε θα μπορούσε να αναπτυχθεί η ζωή.



Αντιθέτως, η μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο επίπεδο των
15 oC, χάρη στο φαινόμενο αυτό.

https://www.youtube.com/watch?v=yEis454k1cw
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Τα
αέρια
του
θερμοκηπίου,
που
περιλαμβάνουν κυρίως το CO2 και τους
υδρατμούς,
σχηματίζουν ένα 'στρώμα'
πάνω από το έδαφος της Γης σε ένα
ορισμένο ύψος.
Η ηλιακή ακτινοβολία, εισέρχεται από αυτό
το στρώμα και απορροφάται κατά ένα
μέρος από τη Γη και ένα μέρος από την
ατμόσφαιρα.
Στη συνέχεια επανεκπέμπεται με τη μορφή
υπέρυθρης ακτινοβολίας από τη Γη προς
το διάστημα.
Το στρώμα των αερίων του θερμοκηπίου
όμως συγκρατεί μέρος της υπέρυθρης
ακτινοβολίας και το εγκλωβίζει στο τμήμα
μεταξύ Γης και ατμόσφαιρας.

Κλιματική αλλαγή


1. Το CO2 αυξήθηκε ραγδαία λόγω
ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η
αλόγιστη καύση ορυκτών καυσίμων.



2. Με αποτέλεσμα την αύξηση CO2 στην
ατμόσφαιρα.



3. Έτσι, η υπέρυθρη ακτινοβολία που
εγκλωβίζεται στην επιφάνεια της Γης αυξάνεται
δραματικά.



4. Τα παραπάνω οδηγούν στην αύξηση της
μέσης θερμοκρασίας της Γης.

https://www.youtube.com/watch?v=y-VNfbKEjRU

Τα αίτια της κλιματικής αλλαγής

Υπερπληθυσμός


Ο πληθυσμός της Γης το 2000
ξεπέρασε τα έξι
δισεκατομμύρια ανθρώπους,
ενώ σύμφωνα με τις
προβλέψεις το 2050 θα
ξεπεράσει τα 9
δισεκατομμύρια.



Η ουσία του προβλήματος
βρίσκεται όχι στο απόλυτο
μέγεθος του πληθυσμού αλλά
στη σχέση του με τους πόρους
που διαθέτει ο μικρός
πλανήτης μας για την
ικανοποίηση των αναγκών των
ανθρώπων.

Αλόγιστη καύση ορυκτών καυσίμων

•

•

Μετά την βιομηχανική επανάσταση, ο
άνθρωπος χρησιμοποιεί τα ορυκτά
καύσιμα, δηλαδή πετρέλαιο, λιγνίτη,
γαιάνθρακες κ.α.
Το αποτέλεσμα είναι να
απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα
τεράστιες ποσότητες οξειδίων του
άνθρακα (CO, CO2), του αζώτου (NOx
) και άλλων βλαπτικών για το
περιβάλλον ουσιών.

Υπερκατανάλωση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σύμφωνα με τα στοιχεία της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, πάνω από το 95% των πηγών ενέργειας
που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος, ανήκουν στις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δηλαδή στο πετρέλαιο ,
στο φυσικό αέριο και στους γαιάνθρακες.

Ανισοκατανομή στην κατανάλωση ενέργειας
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός αμερικανού ισούται με την
κατανάλωση ενέργειας:
• -1,5 Γάλλου
• -1,7 Ιάπωνα
• -10 Γερμανών
• -34 Ινδών
• -61 Νιγηριανών

Μείωση δασικών εκτάσεων
Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στους Τροπικούς, ιδιαίτερα στη Νότια Αμερική και την
Αφρική. Το πιθανότερο είναι ότι οι δασικές εκτάσεις θα συνεχίσουν να μειώνονται, κυρίως στους
Τροπικούς, εξαιτίας της αποψίλωσης για τη δημιουργία καλλιεργήσιμων εκτάσεων.

Διατροφικές αλλαγές των ανθρώπων
•
•

Τον προηγούμενο αιώνα, η διατροφή των ανθρώπων ήταν πιο απλή και βασιζόταν περισσότερο στις
τροφές φυτικής προέλευσης.
Τα τελευταία χρόνια, στις αναπτυγμένες χώρες, η διατροφή των ανθρώπων έχει αλλάξει και βασίζεται
κυρίως στο κρέας και στην βιομηχανοποιημένη τροφή.

Επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής

Έντονα καιρικά φαινόμενα

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα στα οποία συγκαταλέγονται οι τροπικοί κυκλώνες, οι
ισχυρές καταιγίδες , ισχυροί ανεμοστρόβιλοι ,καύσωνες, πολικό ψύχος, αναμένεται να
αυξηθούν τα επόμενα χρόνια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι τυφώνες θα
μπορούσαν να γίνουν μέχρι και 11% πιο έντονοι και 20% πιο υγροί μέχρι το 2100,
σύμφωνα με μελέτες.

Ανύψωση στάθμης θάλασσας και πλημμύρες

Το λιώσιμο των πάγων οδηγεί στην ανύψωση της στάθμης της θάλασσας και σε φαινόμενα πλημμυρών σε
παραθαλάσσιες ή νησιωτικές περιοχές.

«Περιβαλλοντικοί πρόσφυγες»

Η απώλεια χερσαίων εκτάσεων οδηγεί τους ανθρώπινους πληθυσμούς σε αναζήτηση νέων ασφαλέστερων
περιοχών όπου οι συνθήκες ζωής είναι καλύτερες.

Αυξημένη κατανάλωση ενέργειας με αποτέλεσμα την
εξάντληση των φυσικών πόρων.

Λόγω της κλιματικής αλλαγής και του βιομηχανοποιημένου τρόπου ζωής, οι άνθρωποι καταναλώνουν
περισσότερη ενέργεια. Οι φυσικοί πόροι τείνουν να εξαντληθούν με αποτέλεσμα να αυξάνουν οι τιμές τους. Οι
υψηλές τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, τα μεγαλύτερα ποσοστά των οποίων είναι εισαγόμενα,
προβλέπεται ότι θα οδηγήσουν τις οικονομίες των κρατών σε μεγάλη ευπάθεια.

Αυξημένη κατανάλωση και μείωση αποθεμάτων νερού

Τα αποθέματα του γλυκού νερού μειώνονται κάθε χρόνο. Το 2013, περίπου 1,3 δισ. άνθρωποι ζούσαν σε
περιοχές με λειψυδρία, σύμφωνα με μια μελέτη. Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι ένα επιπλέον 8% του πληθυσμού,
θα εισέλθει σε κατάσταση «νέας ή επιβαρυντικής λειψυδρίας αποκλειστικά και μόνο λόγω της αλλαγής του
κλίματος με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100.»

Πυρκαγιές στα δάση λόγω ξηρασίας

Επειδή στις δασικές περιοχές τους καλοκαιρινούς μήνες η θερμοκρασία και η ξηρασία αυξάνονται πάρα
πολύ, τα σκουπίδια και τα αποξηραμένα φύλλα δέντρων καίγονται εύκολα.

Εξαφάνιση ειδών λόγω καταστροφής φυσικών
βιοτόπων και μείωσης θηραμάτων

Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι χάνονται είδη με ρυθμό 1.000 έως 10.000 φορές παραπάνω από το
φυσιολογικό, με αποτέλεσμα δεκάδες είδη να εξαφανίζονται κάθε μέρα. Θα μπορούμε να φανταστούμε ένα
τρομακτικό μέλλον, πράγματι, με το 30% έως 50% όλων των ειδών να οδεύει προς εξαφάνιση ως τα μέσα του
αιώνα.

Πούμα της ανατολικής Αμερικής:
Το 2015 διαγράφηκε επίσημα από
την λίστα των απειλουμένων ειδών
καθώς επιβεβαιώθηκε η
εξαφάνιση του.

Δελφίνι του ποταμού Γιανκτσέ: Η
εξαφάνισή του ανακοινώθηκε επίσημα το
2006. Η τελευταία επιβεβαιωμένη θέασή
του ήταν το 2002.

Βουτηχτάρα της Αλαότρα: Το
2010 οι επιστήμονες
ανακοίνωσαν την εξαφάνιση
του πτηνού αυτού του οποίου
η τελευταία θέαση
καταγράφηκε στη λίμνη
Αλαότρα της
Μαδαγασκάρης το 1982.
Υπάρχει μόνο μία
φωτογραφία της στο φυσικό
της περιβάλλον

Έλλειψη τροφής στις μη ανεπτυγμένες χώρες

Λόγω έλλειψης γόνιμου εδάφους, τα αποθέματα τροφής μειώνονται, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να
τρώνε λιγότερο απ’ ότι νωρίτερα ή ακόμα και να στερηθούν από αυτή.

Οικονομικές συνέπειες.

Η καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, οι βίαιοι εκτοπισμοί, οι ξηρασίες και πολλά άλλα αντίστοιχα
φαινόμενα θα έχουν επιπρόσθετο κόστος για την παγκόσμια οικονομία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, 122
εκατ. άνθρωποι θα οδηγηθούν στη φτώχεια λόγω της κλιματικής αλλαγής. Μέχρι το 2030, η κλιματική αλλαγή
αναμένεται να κοστίσει στην παγκόσμια οικονομία 700.000.000.000 δολάρια ετησίως.

Μόλυνση υδάτων.

Ρύπανση των υδάτων µπορεί να θεωρηθεί οποιαδήποτε µεταβολή των φυσικών,
χηµικών και βιολογικών παραµέτρων του νερού (των θαλασσών, των ποταµών, των λιµνών),
λόγω της παρουσίας σε αυτό ουσιών σε ποσότητα που υπερβαίνει τα φυσιολογικά όρια. Η
µεταβολή αυτή µπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις όχι µόνο στον άνθρωπο αλλά και
σε ζωικούς και φυτικούς οργανισµούς και γενικότερα να διαταράξει την ισορροπία των
οικοσυστηµάτων.

Απώλεια χερσαίων εκτάσεων

Κάποια μικρά νησιωτικά έθνη θα χαθούν. Νησιά με χαμηλό υψόμετρο στις τροπικές περιοχές είναι ιδιαίτερα
ευάλωτα στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. «Έχει προταθεί ότι η ίδια η ύπαρξη ορισμένων κρατών
απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας που συνδέεται με την υπερθέρμανση του πλανήτη»,
εξηγεί η IPCC.

Εξάπλωση ασθενειών που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών.

Η θανατηφόρα λοιμώδης νόσος της ελονοσίας, στοίχισε 627.000 ζωές το 2012. Ωστόσο, η ταχύτερα
αναπτυσσόμενη λοιμώδης νόσος στον κόσμο είναι ο δάγκειος πυρετός, με μια 30πλάσια αύξηση στην
συχνότητα εμφάνισης της νόσου κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών, αναφέρει ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας. Καθώς οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και τα μοτίβα των βροχοπτώσεων αλλάζουν
εντείνοντας την υγρασία, τα κουνούπια που μεταφέρουν ασθένειες είναι πιθανόν να εξαπλώνονται σε
ευρύτερες περιοχές και να ζουν περισσότερους μήνες το χρόνο.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΥΔΑΤΙΝΑ ΣΠΙΤΙΑ

ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Όταν η στάθμη των υδάτων ανεβαίνει
απειλητικά, τα κτίρια του αύριο πρέπει να
είναι πλωτά. Ο Koen Olthuis, επικεφαλής
της εταιρείας Waterstudio.NL, έχει ήδη
ξεκινήσει να δουλεύει τέτοια έργα, που
ποικίλουν από πλωτά σπίτια και
ξενοδοχεία στην Ολλανδία μέχρι πλωτό
ναό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Μια
άλλη ολλανδική εταιρεία, η Dura Vermeer,
προχώρησε ένα βήμα ακόμα πιο πέρα και
κατασκεύασε ένα πλωτό χωριό με βασικό
υλικό το πλαστικό.

Οι κατακόρυφες καλλιέργειες
προσφέρουν ένα ιδανικό,
εσωτερικό, ελεγχόμενο κλίμα για
την παραγωγή αγροτικών
προϊόντων, ενώ παράλληλα
έχουν το πλεονέκτημα της
εξοικονόμησης χώρου.

ΠΛΩΤΕΣ ΦΑΡΜΕΣ
Το Μπαγκλαντές έχει μάθει εδώ και
καιρό να ζει με τα ακραία καιρικά
φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής.
Κάθε χρόνο το ¼ της χώρας
πλημμυρίζει, ενώ κάθε πέντε χρόνια το
60% καλύπτεται από νερό. Οι ακραίες
αυτές συνθήκες ανάγκασαν τους
αγρότες να προσαρμοστούν και πλέον
καλλιεργούν τα προϊόντα τους πάνω σε
πλωτές σχεδίες φτιαγμένες από άχυρο.
Οι αγρότες μετακινούν τις σχεδίες τους
όπου θέλουν και όπως επισημαίνουν
είδαν την παραγωγή τους να αυξάνεται
σημαντικά.

ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

1. Αντικατάσταση κοινών
λαμπτήρων από
λαμπτήρες χαμηλής
κατανάλωσης.

2. Χρήση ανεμιστήρα αντί
κλιματιστικού όσο και όπου
μπορούμε (σε περίπτωση
χρήσης του κλιματιστικού η
θερμοκρασία να μην είναι
λιγότερο από 26ο Κελσίου)

3. Χρήση ηλιακού θερμοσίφωνα
αντί ηλεκτρικού

4. Σβήσιμο των φώτων όταν
δεν τα χρειαζόμαστε.

5. Κλείσιμο συσκευών από
κεντρικό διακόπτη (όχι
κατάσταση stand by)

6. Περιορισμό των
πλαστικών και χάρτινων
συσκευασιών και
προϊόντων μιας χρήσης

7. Χρήση των μέσων μαζικής
μεταφοράς και του ποδηλάτου
αντί της αυτοκίνησης

8. Τοποθέτηση αναρριχόμενων
φυτών ή φυλλοβόλων δέντρων,
ώστε να εξασφαλίζεται η σκίαση το
καλοκαίρι και η θέρμανση το
χειμώνα.

9. Συμμετοχή στα
προγράμματα
ανακύκλωσης όπου
υπάρχουν.

Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

Η βιοκλιματική είναι κλάδος της αρχιτεκτονικής που λαμβάνει υπ' όψη τις επιταγές της
οικολογίας και της βιωσιμότητας και αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και
των φυσικών πόρων.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων
Ως βιοκλιματικός σχεδιασμός ή
βιοκλιματική αρχιτεκτονική νοείται ο
σχεδιασμός κτιρίων και χώρων
(εσωτερικών και εξωτερικών –
υπαίθριων) ο οποίος επιδιώκει την
εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και
οπτικής άνεσης με τη όσο το δυνατόν
πιο εκτεταμένη χρήση παθητικών
συστημάτων δροσισμού &
θέρμανσης.
Για το σκοπό αυτό αξιοποιεί

Α) την ηλιακή ενέργεια και άλλες
ανανεώσιμες πηγές,
Β) το τοπικό κλίμα, συνήθως
αναφερόμενο ως μικροκλίμα,

Γ) τις ιδιότητες των υλικών δόμησης
και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία.

Αρχιτεκτονική δομή του κτιρίου
Καταλληλότερο σχήμα για την κατοικία είναι το επίμηκες κατά τον άξονα ανατολής-δύσης, διότι προσφέρει
μεγαλύτερη επιφάνεια προς το νότο για συλλογή της ηλιακής θερμότητας τους χειμερινούς μήνες.
Αντίστοιχα, η μεγαλύτερη όψη της κατοικίας και τα μεγαλύτερα ανοίγματα πρέπει να είναι προσανατολισμένα
προς το νότο, ενώ αντίστοιχα στη βόρεια πλευρά του κτιρίου πρέπει να υπάρχουν συμπαγείς τοίχοι και όσο
το δυνατόν μικρότερα ανοίγματα. Σε περίπτωση που το σχήμα του οικοπέδου ή άλλα εμπόδια δεν επιτρέπουν
τη διαμόρφωση επιμήκους κτίσματος κατά τον άξονα ανατολής-δύσης, τότε διαμορφώνεται το κτίριο κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να περιέχει "σπαστούς" όγκους για να εξασφαλίζουν ηλιακή έκθεση το χειμώνα και οι πίσω
χώροι του κτίσματος.

Οι τοίχοι του κτιρίου πρέπει να είναι ογκώδεις και φτιαγμένοι από συμπαγή υλικά για καλύτερη προστασία
από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
Ιδανική συνθήκη είναι οι τοιχοποιίες να είναι φτιαγμένες από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον,
συμβάλλοντας ενεργά σε μια βιώσιμη κατεύθυνση και ανάπτυξη. Τέτοια είναι οι αχυρόμπαλες, μείγμα ελαφρύ
πηλού με άχυρο και η ασβεστοκάνναβη.

Αντίστοιχα, οι γυάλινες επιφάνειες των ανοιγμάτων (πόρτες-παράθυρα) της κατοικίας αποτελούν τον απλούστερο ηλιακό
συλλέκτη.
Προτείνονται μεγάλα ανοίγματα προς το νότο, μετρίου μεγέθους στην ανατολική και δυτική όψη και μικρότερα ανοίγματα
προς το Βορρά.
Τα ανοίγματα της κατοικίας πρέπει να προσφέρουν διαμπερή αερισμό (κυρίως στην κατεύθυνση Βορρά-Νότο) και γι' αυτό
το λόγο πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν βόρεια ανοίγματα στην κατοικία.
Ο διαμπερής αερισμός προσφέρει φυσικό δροσισμό τους θερινούς μήνες.
Χρειάζεται να εκμεταλλευόμαστε την θερμική αδράνεια του εδάφους όπου αυτό είναι δυνατό (π.χ. σε εδάφη με μεγάλη κλίση,
όπου ένα μέρος του σπιτιού βρίσκεται κάτω από το έδαφος, όποτε οι μεταβολές της θερμοκρασίας λόγω εξωτερικών
παραγόντων είναι μικρότερες).
Αν η χρήση του κτιρίου το επιτρέπει, η βόρεια πλευρά του κτιρίου που είναι η πιο ψυχρή και η λιγότερο φωτεινή, προορίζεται
για δωμάτια με ολιγόωρη χρήση (για παράδειγμα υπνοδωμάτια, τουαλέτα). Παράλληλα οι κύριοι χώροι χρήσης (π.χ.
σαλόνι) τοποθετούνται στις νοτιότερες (και επομένως πιο ζεστές) μεριές του κτιρίου

Με αυτό τον τρόπο το κέρδος είναι διπλό, καθώς αφενός οι κύριοι χώροι χρήσης τοποθετούνται στις πιο ζεστές μεριές του
κτιρίου, αφετέρου οι δευτερεύοντες χώροι (υπνοδωμάτια) λειτουργούν ως ζώνη προστασίας από τους ψυχρούς ανέμους
και ανάσχεσης των θερμικών απωλειών των κύριων χώρων χρήσης.

Φύλο

Ηλικία

Άνδρες
Στ' τάξη
5%
38%

50%
Λύκειο

57%

Γυναίκες

Γυμν.-Α' λυκειου
50%

Γνωρίζετε την έννοια της
κλιματικής αλλαγής;

Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας
έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε
κλιματική αλλαγή;
6%

8%

2%
39%

53%

Ναι
Λίγα πράγματα
Όχι

65%

19%
8%

Άνοδος στάθμης της
θάλασσας
Άνοδος
θερμοκρασίας
Ακραία καιρικά
φαινόμενα
Όλα τα παραπάνω
Δεν γνωρίζω

Συμπέρασμα: Η συντριπτική πλειοψηφία των
μαθητών δείχνει να αναγνωρίζει τις συνέπειες της
κλιματικής αλλαγής.

Συμπέρασμα: Αν και η πλειοψηφία πιστεύει πως
είναι επαρκώς ενημερωμένη στο θέμα της κλιματικής
αλλαγής, ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων δεν
αισθάνεται εξίσου πληροφορημένο.

Σε 50 χρόνια πώς φαντάζεστε τον
πλανήτη (σε σχέση με το κλίμα);

Θεωρείτε πως υπάρχει τρόπος να λυθεί
το πρόβλημα;
0%

Με την ανακύκλωση και
την μείωση των ρύπων

Πολύ χειρότερο

3%
0% 11%

11%

24%
65%

Όχι, είναι πλέον μη
αναστρέψιμη
κατάσταση
Δεν θεωρώ πως
υπάρχει πρόβλημα
Δεν γνωρίζω

8%

Χειρότερο

37%
Καλύτερο

41%

Πολύ καλύτερο
Όπως σήμερα δεν θα έχει
αλλάξει κάτι τραγικά
Δεν γνωρίζω

Συμπέρασμα: Η πλειονότητα των ερωτηθέντων
είναι αισιόδοξη σχετικά με την δυνατότητα
επίλυσης του προβλήματος.

Συμπέρασμα: Οι περισσότεροι μαθητές βλέπουν
με απαισιοδοξία το μέλλον του πλανήτη όσον
αφορά την εξέλιξη του κλίματος.

Χρησιμοποιείτε τα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς;
Καθημερινά
8%

22%

39%

Δύο έως τρεις
φορές την
εβδομάδα
Εβδομαδιαία

Για να φτάσετε σε έναν κοντινό
προορισμό χρησιμοποιείτε:
13%

3%
Ποδήλατο
Με τα πόδια

17%
14%

Σπάνια

84%

Κάποιο άλλο
μεταφορικό μέσο

Ποτέ

Συμπέρασμα: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων
χρησιμοποιεί τα Μ.Μ.Μ. σπανίως έως και λίγες
φορές την εβδομάδα.

Συμπέρασμα: Για την μεταφορά σε ένα κοντινό
προορισμό, η πλειοψηφία επιλέγει το περπάτημα.

Από πόσα μέλη αποτελείται η
οικογένειά σας;
3%

Δύο

13%

Πόσα αυτοκίνητα διαθέτει η
οικογένειά σας;
3%

14%

5%

31%

53%

Τρία

78%

Ένα με
δύο
Δύο με
τέσσερα
Τέσσερα
και πάνω

Συμπέρασμα: Οι περισσότερες οικογένειες
διαθέτουν έως και δύο αυτοκίνητα.

Οι συσκευές που χρησιμοποιείτε είναι
κατασκευασμένες την τελευταία πενταετία;

Κλείνετε τις συσκευές όταν δεν τις
χρησιμοποιείτε;

14%
28%

Ναι
86%

Συμπέρασμα: Η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων χρησιμοποιεί συσκευές
κατασκευασμένες την τελευταία πενταετία.

Όχι

Ναι
72%

Συμπέρασμα: Η πλειοψηφία των
ερωτηθέντων φαίνεται να κλείνει τις
συσκευές που δε χρησιμοποιεί.

Όχι

Ανακυκλώνετε;

Έχετε ηλιακό θερμοσίφωνα;

22%

25%

Ναι
78%

Όχι

Συμπέρασμα: Η συντριπτική πλειοψηφία των
ερωτηθέντων έχει υιοθετήσει την πρακτική της
ανακύκλωσης εφαρμόζοντας τη στην
καθημερινότητα της.

Ναι
75%

Συμπέρασμα: Η συντριπτική πλειοψηφία έχει
ηλιακό θερμοσίφωνα.

Όχι

Εκμεταλλεύεστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας;

20%

Ναι
Όχι

20%

60%

Δεν γνωρίζω
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