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Από τη στιγμή που έγιναν αντιληπτά τα οι-
κολογικά προβλήματα, ξεκίνησαν και οι προ-
σπάθειες για την λυσή τους. Σε αυτό
συνέβαλε και το οικολογικό κίνημα ήδη από
τη δεκαετία του 1960 (π.χ. με την ίδρυση
οργανώσεων όπως η WWF και η Green-
peace). Ωστόσο υπάρχουν διαφορετικές αν-
τιλήψεις για τον ορθότερο δρόμο προς την
περιβαλλοντική προστασία, οι οποίες πηγά-
ζουν από διαφορετικές απόψεις και επιχειρη-
ματολογίες για τα αίτιά τους. Έτσι από τη μία
κάποιοι υποστηρίζουν αποκλειστικά τεχνολο-
γικές-πρακτικές λύσεις (π.χ. με βάση την τε-
χνολογία που αναπτύσσουν οι μηχανικοί
περιβάλλοντος, τη βιοκλιματική αρχιτεκτο-
νική και δράσεις όπως η αναδάσωση), ενώ
από την άλλη κάποιοι μιλούν για κατά βάση
κοινωνικά και πολιτικά αίτια, τα οποία απαι-
τούν ανάλογες λύσεις (π.χ. κοινωνική οικο-
λογία, οικο-αναρχισμός, σε κάποιον βαθμό η

απο-ανάπτυξη κ.λ.π.). Ενδιάμεσα κινούνται
οι «μεταρρυθμιστικές» λύσεις, οι οποίες επι-
χειρούν έναν συμβιβασμό στηριγμένο στην
έννοια της βιωσιμότητας και υποβοηθούμενο
από νομικά μέτρα (π.χ. πράσινη ανάπτυξη-
πράσινη οικονομία με ήπιες μορφές ενέρ-
γειας κλπ).
Δείτε μερικά από αυτά πιο κάτω:

Τρύπα του όζοντος 
Το στρώμα του όζοντος της στρατόσφαιρας
που προστατεύει τη Γη απο τις ακτίνες του
ήλιου . Οι χλωροφθοριούχοι άνθρακες (όπως
το φρέον) που απελευθερώνονται απο τα
αεροζόλ, τις κλιματιστικές συσκευές, τα ψυ-
γεία κ.α. ταξιδεύουν στη στρατόσφαιρα και
μέσα από πολύπλοκες αντιδράσεις όπου
συμμετέχει και το φώς καταστρέφουν το
όζον. Επισης η τρυπα του όζοντος προκαλει-
ται απο τα διαφορα spray. 

Ρύπανση των νερών 

Πλέον χαρακτηρίζεται αρκετά κρίσιμη η κα-
τάσταση των θαλασσών. Η γεωργία με τα λι-
πάσματα, η βιομηχανία με τα απόβλητα και
οι κατοικίες με τα λύματα, τα φυτοφάρμακα
και τα ζιζανιοκτόνα έχουν μολύνει τα υπόγεια
υδροφόρα κοιτάσματα, με αποτέλεσμα να
έχει μειωθεί η ποσότητα του πόσιμου νερού
και να καθίστανται οι θάλασσες λιγότερο κα-
τάλληλες για την υδρόβια ζωή. Το πρόβλημα
επιδεινώνεται από την υπερεντατική αλιεία.

Καταστροφή των δασών 
Κάθε δευτερόλεπτο καταστρέφεται και ένα
κομμάτι του «πνεύμονα» της Γης, του παρ-
θένου αμαζονιακού δάσους το οποίο παρέχει
στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες οξυγό-
νου ετησίως. Το πρόβλημα επιδεινώνεται
από τις συνεχείς πυρκαγιές σε Ευρώπη και
Αμερική. 
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ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ
Το ηφαίστειο είναι ένα άνοιγμα του φλοιού
της Γης απ' όπου βγαίνουν αέρια και λιω-
μένα πετρώματα από τα βαθιά καυτά
στρώματα. Τα ηφαίστεια εκτοξεύουν
ακόμη και στάχτες. Λάβα και στάχτη παγώ-
νουν και στοιβάζονται γύρο απ' το άνοιγμα
κι έτσι το ηφαίστειο παίρνει το σχήμα
κώνου (χωνιού). Η δραστηριότητα αυτή
οδηγεί στη δημιουργία ενός βουνού, το
οποίο στην καθημερινή γλώσσα ονομά-
ζουμε ηφαίστειο. Τα ηφαίστεια μελετά
ένας ιδιαίτερος κλάδος της επιστήμης της
Γεωλογίας, η Ηφαιστειολογία.
Η επίδραση των ηφαιστείων στον άν-
θρωπο είναι διπλή. Τα ηφαίστεια επιφέ-
ρουν σημαντικές βλάβες η καταστροφές,
αλλά και συμβάλλουν άμεσα η έμμεσα στη
βελτίωση της ζωής του ανθρώπου. Οι αρ-
νητικές συνέπειες εξαρτώνται τόσο από
τον τύπο της έκρηξης του ηφαιστείου, όσο
και από τη γειτνίαση του με πυκνοκατοικη-
μένες περιοχές.
Ελληνικά ηφαίστεια
Στην Ελλάδα υπάρχουν 39 ηφαίστεια, με
μεγαλύτερα – εκτός της Σαντορίνης αυτά
της Μήλου, της Νισύρου και των Μεθάνων.
Σαντορίνη: Έχει τη μεγαλύτερη καλντέρα
όλου του κόσμου (!!) με ύψος 300 m και
διαμέτρου 11 km.
Μήλος. Ηφαίστειο Φυριπλάκας, ύψους
220 m και διαμέτρου 1700 m.
Νίσυρος: Μια από τις μεγαλύτερες καλδέ-
ρες στο κόσμο, με ύψος 650 m και διαμέ-

τρου 3000m.
Βόρεια Εύβοια: Πολλά και μικρά ηφαί-
στεια (Μαλιακός κόλπος, Παγασητικός,
Κολπίσκος Αγίου Γεωργίου, Όριο, Μετόχι,
Λυχάδα, Οξύλιθος και αλλού).
Σκύρος: Ηφαίστειο Μπάρες και νησίδες
Ψαθούρας, Ψαθουροπούλας.
Χίος: Περιοχή Αντιστρόβιλα και Εμπορι-
κού.
Μέθανα: Ύψος 417μ. διάμετρος 150μ.
Θεσσαλία: Μεταξύ Βελεστίνου και Αλμυ-
ρού.
Έβρος: Περιοχή Φερρών-Σαππών. Πολλά
μικρά ηφαίστεια.
Έδεσσα: Περιοχή Αλμωπίας, πολλά και
μικρά ηφαίστεια.

Το ηφαίστειο της Σαντορίνης
Η έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης
το 1.650 πΧ ήταν μια από τις μεγαλύτερες
στα τελευταία 10.000 χρόνια. Το μάγμα
που αναπήδησε ήταν περίπου 30 κυβικά χι-
λιόμετρα. Η τέφρα σκέπασε μια μεγάλη
έκταση στην ανατολική Μεσόγειο και την
Τουρκία. Πιθανά, η έκρηξη ήταν η αιτία για
το τέλος του Μινωικού πολιτισμού στην
Κρήτη.
Η Σαντορίνη έχει γίνει από πολυσύνθετες
μεταπτώσεις ηφαιστείων. Έχουν γίνει του-
λάχιστον 12 μεγάλες ισχυρές εκρήξεις στα
τελευταία 200.000 χρόνια, στο νησί. Το
Ακρωτήρι είναι μια Μινωική πόλη στα νότια
της Θήρας και ήρθε στο φως από αρχαι-

ολογικές έρευνες. Περίπου, 1-2 μέτρα από
τέφρα σκέπασε την πόλη η οποία είχε πλη-
θυσμό περίπου 30.000 κατοίκους.
Φαίνεται από τις ανασκαφές ότι οι κάτοικοι
είχαν εκκενώσει με επιτυχία την πόλη πριν
την έκρηξη, εξ αιτίας του γεγονότος ότι κα-
νένα ανθρώπινο σώμα δεν βρέθηκε μέσα
στην τέφρα. Οι αρχαιολόγοι λένε, επίσης,
ότι οτιδήποτε αντικείμενο μπορούσαν να
μεταφέρουν από τα σπίτια, το είχαν πάρει.
Ένδεκα εκρήξεις έγιναν μέχρι το 197 πΧ,
στα δύο νησιά, τη Σαντορίνη και στη Νέα
Καμμένη. Η πιο πρόσφατη έκρηξη της Σαν-
τορίνης ήταν το 1950, στην Νέα Καμμένη.
Η έκρηξη κράτησε λιγότερο από ένα μήνα.
Το αποτέλεσμα της ήταν η δημιουργία ενός
θόλου και η παραγωγή ροή λάβας.

Εύα Μητροπούλου, Ελένη Πολυδώρου,
Δήμητρα Σκολή

Εκεί μας υποδέχτηκε κη κ. Θάλεια Καλα-
κατά υπεύθυνη του προγράμματος και μας

μίλησε ο σκηνοθέτης Χάρης Μιχελογιαν-
νάκης, ο οποίος με τη βοήθεια κάποιον παι-
διών που παρίσταναν τους ηθοποιούς
τράβηξε μερικές σκηνές και στο τέλος έγινε

ένα μικρό ταινιάκι, το οποίο μόλις είδαμε δεν
πιστεύαμε στα μάτια μας πως έτσι γίνεται
μια ταινία
Μετά είδαμε την ταινία «Αζούρ και Ασμαρ».
Είναι μια ταινία κινουμένων σχεδίων με αλ-
γερινομαροκινές μουσικές.
Η ταινία μιλάει για δυο παιδάκια που μεγά-
λωναν στη στοργική αγκαλιά της ίδιας γυ-
ναίκας. Ο Αζούρ, ο ξανθός γαλανομάτης
γιος ενός ευγενούς κι ο Ασμάρ, με τα κα-
τάμαυρα μάτια, ο μελαχρινός γιος της
γκουβερνάντας. Τα δυο αγόρια μεγάλωναν
σαν αδέρφια, μέχρι την ώρα που η μοίρα
τα χώρισε βάρβαρα. Αλλά ο Αζούρ, μαγε-
μένος από τις ιστορίες της γκουβερνάντας,
για τη μυθική Πριγκίπισσα των Τζίνι, δεν θα
ησυχάσει μέχρι να τη βρει... Ανοίγει τα
πανιά του για τη μακρινή χώρα... Χρόνια
και καιροί περνούν και τα ομογάλακτα
αδέρφια νέοι άντρες πια κι αντίζηλοι, ξεκι-
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νούν τη μεγάλη περιπέτεια για την ανακά-
λυψη της Μαγικής Χώρας. Για την κατά-
κτηση της καρδιάς της Νεράιδας. Οι
κίνδυνοι και τα θαύματα διαδέχονται το
ένα το άλλο.
Σας συστήνουμε να μοιραστείτε με τους
πρωταγωνιστές τις περιπέτειες που θα πε-
ράσουνε μαζί βλέποντας την ταινία
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στο σχολείο
με συζήτηση και πάλι, αλλά και συμπλή-
ρωση ερωτηματολογίων σχετικών με το
πρόγραμμα.
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