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Μέρος Α΄ 

Ο ρόλος του παιχνιδιού 

στη μάθηση 
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Οι ανάγκες των παιδιών και ο ρόλος του παιχνιδιού 

στην ανάπτυξή τους. 

 

Στην επιστήμη της ψυχανάλυσης, το παιχνίδι δεν θεωρείται για το παιδί 

μόνο μια λειτουργική  ευχαρίστηση, αλλά  παράλληλα μια άσκηση που του επιτρέπει 

να ζήσει, σε εικονικό επίπεδο, μια κατάσταση που βιώνεται σπάνια. Έτσι, 

δημιουργείται μια συγκινησιακή κατάσταση, στα πλαίσια της οποίας το παιδί 

επεξεργάζεται υποσυνείδητα την εικόνα που έχει δημιουργήσει για τον εαυτό του, 

αλλά και για το περιβάλλον του. Μια από τις επικρατέστερες παιδαγωγικές απόψεις 

αποτελεί η σύνδεση ανάμεσα στα βιολογικά, ψυχολογικά και κοινωνικά 

χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. Σύμφωνα με αυτή, με άξονα ένα εποικοδομητικό και 

διδακτικό παιχνίδι, το παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ανατομικά, 

διανοητικά και κοινωνικά ταυτόχρονα και ομαλά. 

Το παιχνίδι είναι δικαίωμα του παιδιού, ζωτική ανάγκη και  έχει  ξεχωριστή 

θέση στη ζωή του.  Είναι ενστικτώδες  και στοχεύει στο να εξασκήσει τις ικανότητές  

του, οι οποίες θα του φανούν χρήσιμες στην μετέπειτα ζωή του. Μέσω του 

παιχνιδιού εκδηλώνεται η ενεργητικότητά του και η τάση του για δημιουργία.  Κατά 

τον  Erikson, το παιχνίδι αποτελεί σοβαρή υπόθεση για το παιδί. Είναι δυνατόν,  το 

παιδί ενασχολούμενο με  κάποιο παιχνίδι να γνωρίσει την πειθαρχία, την 

υπευθυνότητα, τη συνεργασία και να μάθει να δέχεται κοινωνικούς και 

πνευματικούς όρους. Τα παιχνίδια ατομικά ή ομαδικά,  έχουν αναμφισβήτητη 

παιδαγωγική αξία, αφού αναπτύσσουν την προσωπικότητα του παιδιού.  Εισάγεται 

στον κόσμο των αξιών και των συναισθημάτων που τον βοηθούν σταδιακά να 

φτάσει στην ωριμότητα.  

Το παιχνίδι: 

 Βοηθά στην διεύρυνση  του κοινωνικού κύκλου του παιδιού και 

στην κοινωνικοποίησή του. 
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 Βοηθά  το  παιδί να ελευθερωθεί  από εσωτερικούς φόβους και 

από το άγχος του. 

 Συμβάλλει  στην προώθηση της συνεργασίας και της 

αλληλεγγύης. 

 Ενισχύει το αίσθημα της πειθαρχίας  και  της υπακοής σε 

κανόνες. 

 Αποτελεί τη βάση της δημιουργικής, επιστημονικής, 

πνευματικής και κοινωνικής προόδου της ανθρωπότητας. 

 

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες παιχνιδιού: 

 Θεατρικό παιχνίδι: Μέσω αυτού, το παιδί μαθαίνει να 

εκφράζεται, να αυτοσχεδιάζει και να συνεργάζεται με τον εαυτό του και την 

ομάδα. Είναι σημαντικό το παιδί να ωθείται αυθόρμητα και αβίαστα στο 

αποτέλεσμα χωρίς κριτική και ποινές. 

 Ασκήσεις οπτικής και ακουστικής μνήμης: Το παιδί εξασκεί τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται ο εγκέφαλός του εντολές. Αυτά τα 

παιχνίδια βοηθούν ιδιαίτερα στην καλλιέργεια πιο σύνθετης σκέψης. 

 Μαθηματικό παιχνίδι: Ένα μαθηματικό παιχνίδι θα του δώσει 

την ευκαιρία να σκεφτεί λογικά και να “οικοδομήσει” αριθμητικές σχέσεις με 

τις οποίες θα προσπαθήσει να αντιληφθεί ορισμένα χαρακτηριστικά του 

περιβάλλοντός του. 

 Καλλιτεχνικό παιχνίδι: Σε πολλές περιπτώσεις η τέχνη είναι ένας 

παράγοντας που μπορεί σε μεγάλο βαθμό να απελευθερώσει και να 

διευρύνει τη σκέψη του παιδιού. Με διάφορες τεχνικές (πχ χρήση του 

χρώματος) οξύνεται η υποσυνείδητη αντίληψη με αποτέλεσμα να 

καλλιεργείται και η συνειδητή. 

 

Επίσης η διαίρεση του παιχνιδιού μπορεί να γίνει και σε: 

 Παιχνίδια που βασίζονται σε ρόλους 
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 Παιχνίδια που βασίζονται σε κανόνες 

Ενώ στη διάρκεια στης ζωής του η φύση των παιχνιδιών μεταβάλλεται σε 

παιχνίδια που απαιτούν την εφαρμογή κανόνων. Αυτά τα παιχνίδια αποτελούν και 

ένα μοντέλο που προετοιμάζει το παιδί για τον τρόπο που λειτουργεί η κοινωνία και 

συμβάλλουν στην ομαλή ένταξη του σε αυτήν. 

 

Επιπλέον το παιχνίδι βοηθά σε μεγάλο βαθμό τα παιδιά με μαθησιακές 

δυσκολίες. Αυτός ο όρος χρησιμοποιείται κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης για να 

συμπεριλάβει τα παιδιά που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας και 

υποστήριξης. Έχει αποδειχθεί μετά από έρευνες ότι μία από τις πιο αποτελεσματικές 

μεθόδους αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών είναι το παιχνίδι. Αυτό αποτελεί 

συχνά ένα πλαίσιο μάθησης και κοινωνικοποίησης και παρέχει ανιδιοτελή κίνητρα 

και ενδιαφέρον, με την προϋπόθεση ότι είναι κατάλληλα σχεδιασμένο. Το παιχνίδι 

σε αυτή την περίπτωση συνδυάζει τη χαλάρωση -εφ’ όσον είναι διασκεδαστικό- και 

τη συγκέντρωση -εφ’ όσον περιλαμβάνει δυσκολίες και προκλήσεις. Μέσα από ένα 

παιχνίδι, οι διαφορές των παιδιών σχετικά με τις μαθησιακές τους ικανότητες 

φαίνεται να εξαλείφονται.  

Γενικά, το παιχνίδι είναι ύψιστης σημασίας για το παιδί και την ανάπτυξή 

του καθώς επιτρέπει στο παιδί να μεταβεί σε μια εικονική πραγματικότητα ενώ 

παράλληλα ασκείται. Με τη βοήθεια, ενός εποικοδομητικού και διδακτικού 

παιχνιδιού, το παιδί έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί ανατομικά, διανοητικά και 

κοινωνικά ταυτόχρονα και ομαλά.  

Συνοψίζοντας λοιπόν, κατανοούμε το ρόλο του παιχνιδιού για τη ζωή των 

παιδιών, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τη δημιουργικότητα, τη λύση προβλημάτων, 

την εκμάθηση της γλώσσας, την ανάπτυξη κοινωνικών ρόλων και με μια σειρά από 

άλλα γνωστικά και κοινωνικά φαινόμενα που τα βοηθούν στην διαμόρφωση του 

χαρακτήρα τους και στην ολοκλήρωσή τους. 



10 
 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται έξι διαφορετικές θεματικές ενότητες 

οι οποίες αφού πρώτα ερευνήθηκαν, ακολούθησε προσπάθεια να δημιουργηθούν 

ομαδικά παιχνίδια τα οποία έχουν ως στόχο την κατανόηση εννοιών που σχετίζονται 

με το εκάστοτε αντικείμενο. 
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Μέρος Β΄ 

 

Θεματικές ενότητες 
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Εναλλακτικές και ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας 

 

Θέμα της εργασίας μας είναι οι Πηγές ενέργειας και σκοπός της είναι να 

κατανοήσουμε πόσο σημαντικές είναι οι πηγές αυτές να τις διακρίνουμε σε 

ανανεώσιμες και εναλλακτικές και να πληροφορηθούμε αλλά και να 

πληροφορήσουμε για την εξοικονόμηση των αποθεμάτων της… 

  Τα ερωτήματα που μας απασχόλησαν:  

 Τι είναι ενέργεια 

 Ποιες οι πηγές ενέργειας και πιο συγκεκριμένα στην 

Ελλάδα 

 Ποιες οι ανανεώσιμες/εναλλακτικές πηγές ενέργειας 

 Ιστορικά στοιχεία 

 Πού απαντώνται στην Ελλάδα 

 Πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε και ποιο το κέρδος 

για την οικονομία και το περιβάλλον 
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Ορισμός 
Ενέργεια ορίζεται συνήθως ως η ικανότητα παραγωγής έργου. Η ενέργεια 

είναι δυνατό να συναρτάται με ένα υλικό σώμα(σύστημα) ή μπορεί να είναι 

ανεξάρτητη από ύλη όπως το φως ή άλλες ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες που 

διασχίζουν το κενό. Σε ένα σύστημα μπορεί να είναι μερικώς μόνο διαθέσιμη για 

χρήση. Οι διαστάσεις της είναι ίδιες με εκείνες του έργου που σύμφωνα με την 

κλασσική μηχανική ορίζεται τυπικά ως το γινόμενο της μάζας(m) επί το τετράγωνο 

του λόγου του μήκους (l) προς το χρόνο (t):      
 

 
.  στις συνήθεις χρήσεις η 

ενεργεία εκφράζεται σε μονάδες έργου, όπως Τζάουλ (J), θερμίδες (cal),  

κιλοβατώρες (kWh) 

 

Οι πηγές ενέργειας  
Διακρίνονται σε αυτογενείς – πρωτογενείς και τεχνητές – δευτερογενείς. 

Επίσης, μπορούν να διακριθούν σε συμβατικές και μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

αλλά και σε ανανεώσιμες.  

Αυτογενείς ή πρωταρχικές είναι αποθηκευμένες ή υπάρχουν στη φύση.  Η 

πιο κύρια από αυτές είναι ο ήλιος η ενέργεια του οποίου είναι αποθηκευμένη και σε 

άλλες πρωταρχικές πηγές: στο κάρβουνο, το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τη 

βιομάζα. Επίσης στις πρωταρχικές πηγές ενέργειας κατανέμονται η πυρηνική 

ενέργεια,  η δυναμική, η υδροηλεκτρική, η αιολική αλλά και η γεωθερμική ενέργεια. 

Σε αντίθεση οι δευτερογενείς λαμβάνονται όταν μετατρέπονται ή επεξεργάζονται οι 

πρωτογενείς πηγές και χαρακτηρίζονται ως δευτερογενείς το υδρογόνο, η ηλεκτρική 

και η θερμική ενέργεια, η βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης κ.α. 

Οι μη ανανεώσιμες ή συμβατικές προέρχονται από ορυκτά καύσιμα και είναι 

οι πηγές που δεν αναπληρώνονται ή αναπληρώνονται πολύ αργά από τις φυσικές 

διαδικασίες. Στις μη ανανεώσιμες περιλαμβάνονται ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το 

φυσικό αέριο (ορυκτά καύσιμα). 
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Εναλλακτικές  είναι οι πηγές οι οποίες ανανεώνονται φυσικά και σε μικρό 

χρονικό διάστημα. Σε αυτές εντάσσονται η ηλιακή (που προέρχεται από τον ήλιο), η 

αιολική (ενέργεια του ανέμου), γεωθερμική (ενέργεια της γης), υδροηλεκτρική 

(ενέργεια του νερού), (υλικό που παράγεται από οποιονδήποτε ζωντανό οργανισμό) 

και πυρηνική (η οποία απελευθερώνεται από τον μετασχηματισμό των ατομικών 

πυρήνων). 
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Ιστορική Εξέλιξη  
Ενέργεια 

Από τους αρχαϊκούς χρόνους ο άνθρωπος έμαθε να χειρίζεται την φωτιά για 

να θερμαίνει ή να φωτίζει τις σπηλιές όπου και αν κατοικούσε.  

 Στα μέσα του 17ο αιώνα  ξεκίνησε η εξόρυξη του άνθρακα και το διεθνές του 

εμπόριο. Η αναγκαιότητα χρήσης της ξυλείας για παραγωγή κάρβουνου αλλά και για 

την κατασκευή πολεμικών πλοίων έφερε την πρώτη παγκόσμια ενεργειακή κρίση η 

όποια ξεκίνησε το 1630 όταν το κάρβουνο μόνο παραγόμενο από ξυλεία δεν ήταν 

αρκετό ώστε να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών. 

Τον 18ο  αιώνα εμφανίζεται και η πρώτη ατμομηχανή από τον Thomas 

Newcomen, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την άντληση νερού από τα υπόγεια 

ορυχεία εξόρυξης άνθρακα. Το 1765 ο James Watt βελτιώνει την ατμομηχανή και 

πλέον δεν χρησιμεύει μόνο στην άντληση νερού  αλλά και στην κίνηση μηχανών. Το 

1799 ο Ιταλός Alessandro Volta ανακαλύπτει την πρώτη μπαταρία, δίνοντας τη 

δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Στις αρχές του 19ου αιώνα οι ατμομηχανές είχαν την ισχύ περίπου 200 

ανδρών ενώ στα τέλη του αιώνα έφτανε την ισχύ 6000 ανδρών. Τον 19ο  για πρώτη 

φορά η ενέργεια μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παντού και οποτεδήποτε. 

Παράλληλα, η χρήση της ατμομηχανής επεκτείνεται και στα μέσα μεταφοράς. Το 

1850 έχουμε την κατασκευή του πρώτου υδροηλεκτρικό φράγματος παραγωγής 

ενέργειας ενώ το 1880 λειτουργεί η πρώτη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

με καύση άνθρακα. Η πρώτη εξόρυξη πετρελαίου λαμβάνει χώρα το 1859 στην 

Αμερική αλλά εκείνη την εποχή η χρήση του ήταν περιορισμένη, μέχρι την 

ανακάλυψη της μηχανής καύσης. 

Τον 20ο αιώνα με την ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου 

οδηγηθήκαμε  στην ανάγκη για εφεύρεσης συστημάτων ικανών να αξιοποιήσουν το 

καινούργιο καύσιμο. Ο Γερμανός Nikolaus Agust Otto κατασκευάζει την πρώτη 

μηχανή εσωτερικής καύσης. Ο Γερμανός μηχανικός Benz προσαρμόζει τη μηχανή του 
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Otto σε αμάξωμα, τοποθετεί τρεις τροχούς και δημιουργεί το πρώτο αυτοκινούμενο, 

τετράτροχο αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης. Το 1942 ο Ιταλός φυσικός 

Enrico Fermi σχεδιάζει και θέτει σε λειτουργία τον πρώτο πυρηνικό αντιδραστήρα 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ το 1954 το πρώτο πυρηνικό εργοστάσιο 

παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας. Ο 20ος  αιώνας χαρακτηρίζεται από τρομακτική 

αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Προβλήματα όπως η προστασία του 

περιβάλλοντος και η εξάντληση των ενεργειακών πόρων δεν απασχολούσαν 

κανέναν. 

Για την ενεργεία σήμερα μπορούμε να πούμε ότι οι τρέχουσες πηγές 

ενέργειας είναι άφθονες.  Τα αποθέματα άνθρακα αρκούν να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες για τα επόμενα 200 χρόνια, ενώ το φυσικό αέριο για τα επόμενα 60 χρόνια. 

 

Αιολική ενέργεια 

Αρχικά η αιολική ενέργεια αξιοποιήθηκε στη ναυσιπλοΐα. Οι πρώτοι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν για άλεσμα δημητριακών και άντληση νερού. Οι 

αρχαιότεροι ανεμόμυλοι κατασκευάστηκαν στην Περσία τον 6ο έως τον  

9ο αιώνα μΧ. Στην Ευρώπη αναπτύχθηκαν διάφορα είδη ανεμόμυλου (οριζόντιου 

άξονα) από τον 13ο αιώνα και πιθανόν οι νερόμυλοι να αποτέλεσαν πρότυπο για την 

κατασκευή τους Το 17ο αιώνα η “τεχνολογία” μεταφέρεται στην Αμερική όπου οι 

ανεμόμυλοι χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για άντληση νερού. Στην Ελλάδα (ειδικότερα 

στο Αιγαίο) η χρήση ανεμόμυλων χρονολογείται από το 13ο αιώνα. Το 1960 υπήρχαν 

10.000 ανεμόμυλοι στο Οροπέδιο Λασιθίου, 2.500 στην υπόλοιπη Κρήτη, και 600 

στη Ρόδο. Ο πρώτος ανεμόμυλος για παραγωγή ηλεκτρισμού κατασκευάστηκε το 

1888 στο Cleveland του Ohio. Είχε διάμετρο πτερωτής 17 μέτρα και ισχύ 12 kW. Πριν 

30 χρόνια, μια τυπική ανεμογεννήτρια ήταν της τάξης των 25 kW  Σήμερα, οι 

αιολικές μηχανές που κατασκευάζονται είναι της τάξης των 750-2.500 kW  Σήμερα η 

Δανία χώρα πλούσια σε αιολικό δυναμικό έχει τα πρωτεία στην κατασκευή αλλά και 

στην χρήση ανεμογεννητριών. 
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Γεωθερμική  ενεργεία 

Η γεωθερμική ενεργεία χρησιμοποιήθηκε από τους αρχαίους ανθρώπους για 

θέρμανση και προσωπική καθαριότητα. Ακόμα και σήμερα οι ζεστές πήγες 

χρησιμοποιούνται παγκοσμίως για ζεστά μπάνια και πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι 

τα καυτά μεταλλικά νερά έχουν φυσικές θεραπευτικές δυνάμεις. Η χρησιμότητα της 

γεωθερμικής ενεργείας για την παράγωγη ηλεκτρικής ενεργείας είναι νέα επινόηση. 

Μια ομάδα Ιταλών την χρησιμοποίησε αρχικά 1904, αυτοί χρησιμοποίησαν το 

φυσικό ατμό που βγαίνει με δύναμη μέσα από τη γη για να κινήσει μια γεννήτρια με 

τη βοήθεια στροβίλου. Η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται πλέον σε πολλές χώρες 

του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, η Ισλανδία, η Ιταλία, η Νέα Ζηλανδία, το Μεξικό, η Ρωσία 

κ.ά. Στην Ισλανδία, η ατμόσφαιρα της οποίας είναι από τις καθαρότερες του κόσμου, 

το 70% του πληθυσμού χρησιμοποιεί για θέρμανση την ενέργεια των θερμών πηγών 

και των θερμοπιδάκων της χώρας. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 η παγκόσμια 

παραγόμενη ισχύς από γεωθερμικές μονάδες, ξεπερνούσε τα 5.000 μεγαβάτ. 

  

 

Υδροηλεκτρική ενεργεία  

Από την εποχή της αρχαίας Αιγύπτου, οι άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει 

την ενέργεια σε ρέοντα ύδατα για τη λειτουργία μηχανημάτων και άλεσμα σιτηρών 

και καλαμποκιού. Ωστόσο, η υδροηλεκτρική ενέργεια έχει τη μεγαλύτερη επιρροή 

στις ζωές ανθρώπων κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα από ό, τι σε οποιαδήποτε 

άλλη στιγμή στην ιστορία. Η υδροηλεκτρική ενέργεια έπαιξε σημαντικό ρόλο στην 

υλοποίηση των θαυμάτων της ηλεκτρικής ενέργειας και βοήθησε στην ώθηση της 

βιομηχανικής ανάπτυξης. Υδροηλεκτρική ενέργεια συνεχίζει να παράγει 24 τοις 

εκατό της παγκόσμιας ηλεκτρικής ενέργειας.  
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Ο πρώτος υδροηλεκτρικός σταθμός χτίστηκε το 1882 στο Appleton, 

Wisconsin και παρήγαγε 12,5 kW, και παρείχε φως σε δύο χαρτοβιομηχανίες και ένα 

σπίτι. Υδροηλεκτρικά εργοστάσια ποικίλουν σε μέγεθος από αρκετές εκατοντάδες 

κιλοβάτ σε αρκετές εκατοντάδες MW, αλλά μερικοί υδροηλεκτρικοί σταθμοί έχουν 

ικανότητες μέχρι και 10.000 MW, και παρέχουν ηλεκτρισμό σε εκατομμύρια 

ανθρώπους.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, υδροηλεκτρικά εργοστάσια έχουν χωρητικότητα 

675.000 μεγαβάτ ετησίως και παράγουν πάνω από 2,3 τρισεκατομμύρια-

κιλοβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας, ισοδύναμη ενέργεια με 3,6 δισ. βαρέλια 

πετρελαίου.   

 

Πυρηνική ενεργεία 

Έναντι άλλων πηγών ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια είναι ένας πολύ νέος 

τρόπος που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ενέργειας. Περίπου στη δεκαετία του 

1930 οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο πυρήνας ενός ατόμου αποτελείται από 

σωματίδια που τα ονόμασαν πρωτόνια και νετρόνια. 

Μερικά χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο πυρήνας ενός 

ατόμου θα μπορούσε να διαχωριστεί με το βομβαρδισμό του από ένα νετρόνιο 

διαδικασία την οποία ονομάζουμε σχάση. Σύντομα συνειδητοποίησαν ότι τεράστια 

ποσά ενέργειας θα μπορούσαν να παραχθούν από την πυρηνική σχάση.  

Κάτω από το σκοτεινό σύννεφο του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου η 

πυρηνική διάσπαση χρησιμοποιήθηκε αρχικά για την κατασκευή βόμβας. Μετά από 

τον πόλεμο, η πυρηνική διάσπαση χρησιμοποιήθηκε για να παραγάγει ηλεκτρική 

ενέργεια. Σήμερα χρησιμοποιείται από πολλές χώρες στον κόσμο για την παραγωγή 

ηλεκτρικού ρεύματος π.χ. η Γαλλία στηρίζει κατά 78% της παραγωγής της στα 

πυρηνικά εργοστάσια.  
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Βιομάζα 

Η βιομάζα είναι η πρώτη πηγή ενέργειας που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος.  

Οι πρώτοι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά βιομάζα για καύσιμη 

ύλη. Η θερμότητα που απελευθερωνόταν κατά τη διάρκεια της καύσης, 

χρησιμοποιήθηκε από τους πρώτους ανθρώπους για: 

α) να ζεσταθούν 

β) να προφυλαχτούν  

γ) να δουν το βράδυ (λίπος ζώων και λάδι σε λυχνάρια και καντήλια, δάδες κ.α.)  

δ) αλλά και για να μαγειρέψουν  

 

Αργότερα χρησιμοποίησαν τη φωτιά για να ψήσουν τον πυλό και να 

κατασκευάσουν αγγεία και άλλα αντικείμενα και για να λιώσουν μέταλλα και να 

κατασκευάσουν ισχυρότερα όπλα και άλλα εργαλεία, αλλά και για να 

εξουδετερώσουν ασθένειες.  

Σε πολλά μέρη του κόσμου ακόμα και σήμερα υπάρχουν πληθυσμοί, που 

χρησιμοποιούν την βιομάζα για τους ίδιους σκοπούς. 

   

Φυσικό αέριο     

To 6.000 π.X. Ενδείξεις ύπαρξης φυσικού αερίου βρέθηκαν πρώτη φορά στην 

περιοχή που σήμερα βρίσκεται το Ιράν. Το 1659 έχουμε την ανακάλυψη φυσικού 

αερίου στην Αγγλία. Το 1790 έγινε η πρώτη χρήση σε μηχανές εσωτερικής καύσεως 

και στο φωτισμό δρόμων και σπιτιών. Το 1821 η πόλη Fredonia στην περιφέρεια της 

Νέας Υόρκης φωτίζεται εξ ολοκλήρου με φυσικό αέριο. Το 1920 αναπτύσσεται η 

μέθοδος μεταφοράς φυσικού αερίου με αγωγούς. Το 1960 η παγκόσμια παραγωγή 

φυσικού αερίου ανέρχεται πλέον σε 470 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το 1979 η  

παγκόσμια παραγωγή φυσικού αερίου αυξάνεται σε 1,459 τρισεκατομμύρια κυβικά 
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μέτρα. Το 1980 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας η 

κατανάλωση φυσικού αερίου θα υπερβεί την κατανάλωση άνθρακα το 2010 και το 

φυσικό αέριο θα καλύπτει το 1/4 των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών το 2030. 

 

Πετρέλαιο  

Η πρώτη εξόρυξη πετρελαίου λαμβάνει χώρα το 1859 στη Βόρεια Αμερική 

αλλά εκείνη την εποχή η χρήση του ήτανε φοβερά περιορισμένη, μέχρι την 

ανακάλυψη της μηχανής καύσης. Η ανακάλυψη των κοιτασμάτων πετρελαίου 

οδήγησε τον τεχνικό κόσμο του 20ου αιώνα στην ανάγκη εφεύρεσης συστημάτων 

ικανών να αξιοποιήσουν το καινούργιο καύσιμο. Αρχικά ο Γάλλος μηχανικός Etienne  

Lenoir και στη συνέχεια ο Γερμανός Nikolaus Agust Otto κατασκευάζουν τις πρώτες 

μηχανές εσωτερικής καύσης. Το 1885 ο Γερμανός μηχανικός Benz προσαρμόζει τη 

μηχανή του Otto σε αμάξωμα, τοποθετεί τρεις τροχούς και δημιουργεί το πρώτο 

αυτοκινούμενο όχημα. Τον επόμενο χρόνο ο Γερμανός μηχανικός Daimler 

κατασκευάζει το πρώτο τετράτροχο αυτοκίνητο με μηχανή εσωτερικής καύσης. Το 

πετρέλαιο σήμερα χρησιμοποιείται  για την παραγωγή καυσίμων για μηχανές 

εσωτερικής καύσης και για το λόγο αυτό είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας. Είναι, 

επίσης, η πρώτη ύλη για πολλά χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των 

διαλυτών, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, καθώς και στα συνθετικά προϊόντα 

όπως των πλαστικών και των απορρυπαντικών ακόμη και ορισμένων εκρηκτικών 

υλών. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/1980
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%AE_%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B7_%CF%8D%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CF%85%CF%84%CE%BF%CF%86%CE%AC%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%81%CF%81%CF%85%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BA%CF%81%CE%B7%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%8D%CE%BB%CE%B7
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Εργοστάσια Ενέργειας στην Ελλάδα 
 

Σύμφωνα με το energypress τα μεγαλύτερα έργα από πλευράς ισχύος στην 

Ελλάδα είναι τα  εξής: 

 στη Λάρισα  έργο ισχύος 10 MWp 

 στο Ελευθέριος Βενιζέλος (8 MWp)  

 στη Βοιωτία (7,5 ΜWp), 

 στη Πελοπόννησο (6 ΜWp) 

 στη Θήβα των 5 ΜWp 

 στη Δράμα των 5 ΜWp 

 

Τα φωτοβολταϊκά στα αεροδρόμια άρχισαν να εμφανίζονται σε μικρή κλίμακα, στις 

αρχές του 2000, ενώ τα μεγαλύτερης έκτασης εγκαταστάθηκαν την τελευταία 

πενταετία, κυρίως στις ΗΠΑ. Το έργο στο Ελευθέριος Βενιζέλος  ολοκληρώθηκε σε 

περίοδο έξι μηνών, έχει ισχύ, και μπορεί να παράγει ετησίως ενέργεια 11 

εκατομμυρίων κιλοβατωρών, τόση όση χρειάζονται για να καλύψουν πλήρως τις 

ανάγκες τους 3.000 άνθρωποι. Επίσης, η λειτουργία του είναι σε θέση να μειώσει τις 

ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 10.000 τόνους, με ορίζοντα 25ετίας 

και άνω, κάτι που για να επιτευχθεί θα χρειάζονταν 1,5 εκατομμύριο δέντρα. Εκτός 

όμως ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη ενιαία φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε 

αεροδρόμιο διεθνώς, το συγκεκριμένο έργο είναι και το δεύτερο μεγαλύτερο πάρκο 

επί ελληνικού εδάφους. 
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Μονάδες παραγωγής και ορυχεία λιγνίτη 
 

Τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα ατμοηλεκτρικά 

εργοστάσια (Πτολεμαΐδα, Μεγαλόπολη κ.α.), υδροηλεκτρικά φράγματα (Κρεμαστών, 

 Άγρας κ.α.) καθώς και εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος με την χρήση 

του ανέμου, τα λεγόμενα και αιολικά, τα οποία βρίσκουμε συνήθως στα νησιά 

του Αιγαίου. 

Περίπου το 50% της συνολικής παραγωγής προέρχεται από καύση λιγνίτη, το 

10% από πετρέλαιο, το 17% από φυσικό αέριο, το 10% από υδροηλεκτρικούς 

σταθμούς, το 6% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και το 7% από 

διασυνδέσεις. Τα ατμοηλεκτρικά εργοστάσια χρησιμοποιούν κατά μεγάλο 

μέρος λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά σε μερικές περιπτώσεις 

και πετρέλαιο. Τα μεγαλύτερα ορυχεία της Ελλάδας βρίσκονται στις περιοχές 

της Πτολεμαΐδας (Νομός Κοζάνης), του Αμυνταίου (Νομός Φλώρινας) και της 

Μεγαλόπολης (Νομός Αρκαδίας). 

Η Πτολεμαΐδα χαρακτηρίζεται ως ενεργειακό κέντρο της Ελλάδος λόγω των 

θερμοηλεκτρικών σταθμών που εκμεταλλεύονται το λιγνίτη της περιοχής για 

παραγωγή ενέργειας. 

Στην Εύβοια εγκαταστάθηκε το πρώτο αιολικό πάρκο τον Οκτώβριο του 2001 

σε περιοχή  με πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό και συντελεστή εκμετάλλευσης. 

Στη Θράκη, στους νομούς Ροδόπης και Έβρου, αποτελώντας το μεγαλύτερο 

ενοποιημένο αιολικό πάρκο στην Ελλάδα,  συνολικής ισχύος 62,5 MW. Τα αιολικά 

πάρκα διασυνδέθηκαν με το δίκτυο της ΔΕΗ μέσω εναερίων γραμμών μεταφοράς 

και Υποσταθμού Ανυψώσεως Τάσης 20/150 KV στην περιοχή του Κέχρου. Η συνολική 

διασύνδεση κατασκευάστηκε για πρώτη φορά από ιδιώτη επενδυτή στην Ελλάδα. 

Στα μη διασυνδεδεμένα νησιά της Κρήτης και Ρόδου. Στην Πελοπόννησο, 

στους νομούς Αχαΐας και Κορινθίας, με έναρξη λειτουργίας των τελευταίων στις 

αρχές του 2012.    

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%90%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%86%CF%81%CE%AC%CE%B3%CE%BC%CE%B1
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Από τον Μάιο του 2007 και μετά από διαπραγματεύσεις με την ENEL (μια 

από τις μεγαλύτερες εταιρείες κοινής ωφέλειας στην Ευρώπη), ο ΟΜΙΛΟΣ 

ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, επεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα συνεργασία του με τον ιταλικό 

κολοσσό υπέγραψε συμφωνία πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των 

προαναφερόμενων εν λειτουργία αιολικών πάρκων (συμπεριλαμβάνοντας και δύο 

Υδροηλεκτρικά Έργα ισχύος 10 MW). 
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Ανανεώσιμες – εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
 

Όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδροηλεκτρική, 

γεωθερμική, βιομάζα) έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά. 

Αρχικά όλες οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας άμεσα ή έμμεσα προέρχονται 

από τον ήλιο με εξαίρεση τη γεωθερμική, που βασίζεται στην ροή ενέργειας από το 

εσωτερικό του φλοιού της γης. Επιπλέον για την εκμετάλλευσή τους δεν είναι 

απαραίτητη κάποια ιδιαίτερη ανθρώπινη παρέμβαση όπως εξόρυξη ή καύση, αλλά 

απλή εκμετάλλευση τους κατευθείαν από τη φύση. Είναι πιο φιλικές προς τα 

περιβάλλον και τον άνθρωπο αφού δεν αφήνουν κατάλοιπα όπως 

μονοξείδιο/διοξείδιο του άνθρακα, ραδιενεργά απόβλητα κ.τ.λ.  

Δυστυχώς όμως έχουν πολύ μικρό συντελεστή απόδοσης και έτσι δεν 

μπορούν, ακόμα τουλάχιστον, να ικανοποιήσουν πλήρως τις ανάγκες μας για 

ενέργεια. Επίσης οι περισσότερες από αυτές εξαρτώνται αποκλειστικά από το κλίμα 

κ τη χρονική περίοδο του έτους και έτσι δεν είναι βιώσιμο να βασιζόμαστε πάνω 

τους για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών όλο το χρόνο. 

Οι συμβατικές πηγές ενέργειας προέρχονται από την αποσύνθεση ζωικής ή 

φυτικής ύλης πριν από δισεκατομμύρια χρόνια. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο(το ότι 

δηλαδή υπολογίζεται πως δημιουργήθηκαν όταν ακόμη στη γη κατοικούσαν οι 

δεινόσαυροι) είναι τόσο απίθανη η ανανέωση τους. Έχουν επίσης πολύ αρνητική 

επίδραση στο περιβάλλον καθώς επιδεινώνουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα ή 

είναι η κύρια αιτία τους. Πιο συγκεκριμένα η κάθε μία έχει τα δικά της ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά: 

  

 Φυσικό αέριο: δημιουργήθηκε είτε από θαλάσσιους 

οργανισμούς είτε από φυτική πρώτη ύλη. Θεωρείται καθαρότερο καύσιμο 

επειδή περιέχει μικρού μοριακού βάρους υδρογονάνθρακες χωρίς αυτό να 

σημαίνει ότι δεν βλάπτει σημαντικά το περιβάλλον. 
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 Πετρέλαιο: σχηματίστηκε από γαιάνθρακες. Καθώς τα υπόλοιπα 

των φυτών και ζώων κατακάθονταν στον πυθμένα των θαλασσών, τα πρώτα 

στρώματα καταπλακώνονταν διαδοχικά από νεώτερα στρώματα. Αυτά τα 

πρώτα στρώματα συμπιέσθηκαν με ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας που, 

σε συνδυασμό με χημική και βακτηριακή δράση, βοήθησε να μετατραπεί η 

οργανική ύλη σε υδρογονάνθρακες.  

 

 Πυρηνική ενέργεια: αποδίδει τεράστιες ποσότητες ενέργειας σε 

σχέση τόσο με τις ανανεώσιμες πηγές όπως άνεμος και νερό αλλά και με τις 

υπόλοιπες συμβατικές πηγές. Βέβαια πρέπει να γίνει ειδική αναφορά στα 

ραδιενεργά απόβλητα που παράγονται τα οποία μπορούν να προκαλέσουν 

από πολύ σοβαρές μορφές καρκίνου μέχρι και θάνατο καθώς και στον 

τεράστιο κίνδυνο δημιουργία πυρηνικής βόμβας από ένα ελάχιστο λάθος 

κατά τη σχάση του πυρήνα. 
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Πλεονεκτήματα ανανεώσιμων - εναλλακτικών πηγών 

ενέργειας 
 

Η ενέργεια σε κάθε μορφή της είναι απαραίτητη για τον άνθρωπο και την 

κοινωνία καθώς η ανάγκη απόκτησής της από τον σύγχρονο καταναλωτικό (σε όλα 

τα επίπεδα) άτομο είναι κάτι παραπάνω από ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, πρέπει να 

γίνουν ορισμένες προσπάθειες και να παρθούν συγκεκριμένες αποφάσεις για την 

σωστή χρήση της ενέργειας αυτής και της προσπάθειας μείωσης των όποιων ρύπων, 

αποβλήτων που μεταφέρονται στο περιβάλλον. Οι ανανεώσιμες/ εναλλακτικές 

πηγές ενέργειας είναι μια  λύση του ενεργειακού προβλήματος που παρουσιάζεται 

ως παγκόσμιο φαινόμενο στην εποχή μας. Τα κυριότερα από τα πλεονεκτήματα 

χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι τα εξής: 

 Είναι ατελείωτες, αειφόρες με αποτέλεσμα να υπάρχει αφθονία 

πρώτων υλών (στις περισσότερες των περιπτώσεων), να αυξάνεται συνεχώς η 

παραγωγή και η αποδοτικότητα και να μειώνεται το κόστος καθώς δεν 

επηρεάζονται από την παγκόσμια οικονομία. Οι επενδύσεις στις ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας είναι και αυτές που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της οικονομίας και την μείωση της ανεργίας της 

κοινωνίας στην οποία κατασκευάζονται.  

 

 Συντελούν στην προστασία του περιβάλλοντος γιατί περιορίζουν σε 

μεγάλο βαθμό τις εκπομπές ρυπαντικών αερίων που προκαλούνται από την 

καύση ορυκτών καυσίμων καθώς έχουν μηδενικά κατάλοιπα και απόβλητα. 

 

 Μπορούν να παράγουν ενεργειακή αυτάρκεια στην εκάστοτε μικρή ή 

μεγάλη κοινωνία καθώς είναι διάσπαρτες γεωγραφικά, με αποτέλεσμα να μην 

χρειάζεται η μεταφορά της ενέργειας από μεγάλες αποστάσεις και να μειώνεται 

έτσι η απώλειά της από τέτοιου είδους μεταφορές. 
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 Συμβάλλουν στην ανεξαρτητοποίηση από ξενοκίνητες υπηρεσίες 

ενέργειας και κατ’ επέκταση στην ενεργειακή επάρκεια και τον ασφαλή 

ανεφοδιασμό των ενεργειακών αναγκών της χώρας. 

 

 Το κόστος της τεχνολογίας και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για 

την παραγωγή ενέργειας είναι ελάχιστο και ο χρόνος ζωής ο μέγιστα δυνατός. 

 

 Συμβάλλουν στην τοπική απασχόληση με συνέπειες να 

κατασκευάζονται και βελτιώνονται έργα υποδομής της ευρύτερης περιοχής 

(οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρικό δίκτυο). 

 

 Κατασκευάζονται κοινωφελή έργα όπως δρόμοι, γέφυρες, σχολεία 

χωρίς κόστος για τους τοπικούς δήμους, ενώ προσφέρονται και ανάλογες 

χορηγίες ιδιωτικές ή και κρατικές. 

 

 Προωθούνται μορφές τουρισμού στις κοινωνίες στις οποίες 

λειτουργούν οι χώροι παραγωγής εναλλακτικής ενέργειας. 
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Βιολογικός καθαρισμός 
 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

 Αξία και σημασία του νερού 

 Η μόλυνση του νερού 

 Ποια τα στάδια καθαρισμού των λυμάτων και ποια η βαθύτερη ανάλυση 

αυτών 

 Ποια η διάσταση του προβλήματος της ύπαρξης στερεών αποβλήτων 

 Ποιοι οι μέθοδοι κατεργασίας των στερεών αποβλήτων 

 

 

Η Σημασία του Νερού στη Ζωή του Ανθρώπου 
 

Το νερό έπαιξε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των πρώτων οργανικών 

ενώσεων από τους οποίους μετά δημιουργήθηκαν οι πρώτοι προκαρυωτικοί 

οργανισμοί. Γεγονός αποτελεί ότι τα δύο τρίτα του σώματος των περισσότερων 

οργανισμών αποτελείται από νερό. Συνεπώς, δε θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε 

ότι το νερό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το φαινόμενο  της ζωής. Το νερό 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων. Για 

παράδειγμα επηρεάζει τους τομείς οικονομίας, δηλαδή τη γεωργία, την ενέργεια, 

την υγεία και τον τουρισμό. Τα προβλήματα αυτά εμφανίζονται σε περιοχές που 

είναι πιο ευάλωτες από άποψη υδατικού ισοζυγίου, όπως τα νησιά και οι παράκτιοι 

υγρότοποι.  
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ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 

Τα υγρά απόβλητα περιέχουν συνήθως αιωρούμενες και διαλυμένες 

ανόργανες  και οργανικές ουσίες που προέρχονται από ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Επίσης εντοπίζονται και ορισμένοι παθογόνοι οργανισμοί (ασθένειες – οργανικές 

ουσίες) που αν υποστούν σήψη αποκτούν δυσοσμία και δημιουργούν ανθυγιεινές 

καταστάσεις. Ορισμένοι μικροοργανισμοί συμβάλλουν θετικά στον αυτοκαθαρισμό 

του νερού.  

Αυτοί είναι: 

 φυτικοί 

 ζωικοί 

Για την εκτίμηση του αριθμού των μικροοργανισμών (κολοβακτηρίδιων) τα 

λύματα θα υποστούν μια σειρά διεργασιών 

http://www.google.gr/imgres?q=simasia+nerou&num=10&hl=el&tbo=d&biw=1191&bih=560&tbm=isch&tbnid=dG05GdwFxb1VzM:&imgrefurl=http://elladitsamas.blogspot.com/2011/07/blog-post_06.html&docid=6lJHN6fvBlUN3M&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-EY0KGUziU_I/ThRIxyfVj5I/AAAAAAAAEpg/Cseonhv1wTA/s1600/nero1.jpg&w=435&h=235&ei=EobTUKXwJomd0AWg5oDoBw&zoom=1&iact=hc&vpx=182&vpy=281&dur=554&hovh=165&hovw=306&tx=174&ty=124&sig=105103475667891527345&page=4&tbnh=136&tbnw=229&start=67&ndsp=24&ved=1t:429,r:80,s:0,i:332
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 Στάδια επεξεργασίας λυμάτων 
 

ΓΕΝΙΚΑ: 

Επεξεργασία: Η διαδικασία κατά την οποία οι επικίνδυνες  ουσίες 

διαχωρίζονται από το νερό στα λύματα με σκοπό το νερό να μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο περιβάλλον ονομάζεται επεξεργασία λυμάτων. Μέσω των 

υπονόμων μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις καθαρισμού τα λύματα.  

 Πρωτοβάθμιος  Καθαρισμός  

Απομακρύνει τα ογκώδη στερεά, την άμμο και τα αιωρούμενα στερεά 

 

 Δευτεροβάθμιος (βιολογικός) Καθαρισμός 

Απομακρύνει τα οργανικά συστατικά  και τους  παθογόνους μικροοργανισμούς 

 

 Τριτοβάθμιος Καθαρισμός 

Απομακρύνει τα θρεπτικά συστατικά (φωσφόρος,  άζωτο) 
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Πρωτοβάθμια Επεξεργασία 

 

Προ- επεξεργασία 

Εδώ περιλαμβάνονται κατεργασίες όπως: 

 Η εσχάρωση: Στις σχάρες κατακρατούνται  οι παρασυρόμενες  πέτρες, 

τεμαχισμένα υλικά, διάφορα αντικείμενα καθημερινής χρήσεως  καθώς και μικρά 

νεκρά ζώα.   

 Η κοσκίνηση  

 Ο αμμοδιαχωρισμός:  Στον αμμοσυλλέκτη κατακάθονται κοκκώδη 

υλικά όπως  η άμμος και υλικά αποσαθρώσεως αλλά όχι οι οργανικές  ύλες.  Οι 

διατάξεις του αμμοσυλλέκτη  ποικίλουν ανάλογα με τη ποιότητα των λυμάτων. 

 Ο ελαιοδιαχωρισμός 

Όλα αυτά στοχεύουν στην απομάκρυνση στερεών μεγάλου όγκου  

 

Κυρίως κατεργασία που μπορεί να είναι: 

 Χημική 

 Φυσική 

 Συνδυασμός των προηγούμενων διεργασιών 

 

Δευτεροβάθμια (Βιολογική) Επεξεργασία 

Η Δευτεροβάθμια κατεργασία,  συντελείται με: 

 Την απομάκρυνση των διαλυμένων οργανικών ενώσεων 

 Την απομάκρυνση των  αιωρούμενων στερεών (κυρίως της 

παραγόμενης βιομάζας), που γίνεται με την εφαρμογή της δευτεροβάθμιας 

καθίζησης. 
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Οι διεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε αερόβιο  βιολογικό καθαρισμό 

και οδηγούν τελικά στη βιολογική σταθεροποίηση  ή οξείδωση της οργανικής ύλης  

(ρύποι) των αποβλήτων, μπορούν να περιγράφουν καλύτερα με την παρακάτω 

σχηματική εξίσωση: 

 

Οργανικό απόβλητο + ενέργεια + βιομάζα  - μικροοργανισμοί   παραγωγή 

νέας κυτταρικής βιομάζας + τελικά προϊόντα  + μη βιοδιασπώμενα συστατικά 

 

Η όλη διαδικασία γίνεται με ανάδευση. 

 

Οι οργανικές ουσίες που παραμένουν στα λύματα ή στα βιομηχανικά 

απόβλητα μετά τον πρωτοβάθμιο καθαρισμό προσδιορίζονται με το βιομηχανικά 

απαιτούμενο οξυγόνο (ΒΟΒ). Οι ουσίες αυτές βρίσκονται σε πολύ λεπτό διαμερισμό 

ή είναι διαλυμένες. Για την απομάκρυνση τους δημιουργούνται κατάλληλες 

συνθήκες με σκοπό την ανάπτυξη σαπροφυτικών οργανισμών οι οποίοι 

χρησιμοποιούν το οργανικό φορτίο για την ανάπτυξη νέων κυττάρων για την 

παραγωγή ενέργειας. Συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές της αερόβιας 

βιοαποικοδόμησης και σπάνια της αναερόβιας ή συνδυασμός της  

αερόβιας – αναερόβιας. Οι βιολογικές επεξεργασίες καθαρισμού που είναι η 

συνηθέστερη μορφή του δευτεροβαθμίου καθαρισμού διακρίνονται ανάλογα με 

τους μικροοργανισμούς  που είναι υπεύθυνη για την αποδόμηση των περιεχόμενων 

οργανικών ενώσεων.  

 

I. Αερόβια  Επεξεργασία  

Η αερόβια επεξεργασία πραγματοποιείται  παρουσία οξυγόνου και 

παράγονται ενώσεις οξυγόνου και ορισμένα αδιάσπαστα οργανικά μόρια. Κατά την 

διαδικασία αυτή ελευθερώνεται  σημαντική ποσότητα ενέργειας από την μετατροπή 

του οργανικού άνθρακα με αποτέλεσμα να προωθείται η σύνθεση κυτταρικού 
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υλικού και η ανάπτυξη πολυαρίθμων μικροοργανισμών, που επιταχύνουν την 

βιοαποικοδόμηση. 

  

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί  τύποι αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας :  

 Χαλικοδιυλιστήριο:  Oι πιο απλές μορφές χαλικοδιυλιστηρίων 

για την βιολογική επεξεργασία των λυμάτων αποτελούνται από μια δεξαμενή 

γεμισμένη με γωνιώδες αδρανές υλικό. 

 

 Δραστική Λάσπη : Οι μικροοργανισμοί  αποδομούν τα υλικά που 

βρίσκονται στους βόθρους, δημιουργώντας δραστική λάσπη  η οποία 

συμβάλλει καταλυτικά στην κατεργασία των λυμάτων στο δευτεροβάθμιο 

καθαρισμό. 

 

 Δεξαμενή Καθίζησης:  Χρησιμοποιείται  μετά τη βιολογική 

επεξεργασία  λυμάτων  για την απομάκρυνση των στερεών σωματιδίων που 

προκύπτουν από τη βιολογική δράση. Οι δεξαμενές δευτεροβάθμιας 

καθίζησης είναι  συνήθως ορθογώνιες ή κυκλικές. 

 

  Δεξαμενή Σταθεροποίησης:  Είναι λεκάνες σχετικά μικρού 

βάθους με επίπεδα πυθμένα με χώματινα κυκλικά αναχώματα.  

 

 

II. Αναερόβια Επεξεργασία  

Στην κατηγορία αυτή οι οργανισμοί αποδομούν τις οργανικές ουσίες 

απουσία οξυγόνου και ελευθερώνεται  λίγη ενέργεια σε σχέση με την αερόβια 

αποδόμηση λόγω της μερικής αποδόμησης οργανικών ουσιών  Ο ρυθμός της 

βιοδιασπασης επιβραδύνεται λόγω του ότι  σημαντική ποσότητα ενέργειας 
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παραμένει στα τελικά προϊόντα.  Η πιο σπουδαία εφαρμογή της γίνεται στη χώνευση 

της λάσπης στα συστήματα καθίζησης  και στις αναερόβιες δεξαμενές πυκνών 

βιομηχανικών και αστικών λυμάτων.  Η αναερόβια αποδόμηση γίνεται σε δύο 

στάδια.  

 Αναερόβια Δεξαμενή: Αυτή η δεξαμενή τοποθετείται συνήθως  

πριν την αερόβια  προκαταρκτικά  με σκοπό την ελάττωση του οργανικού 

φορτίου και την βελτίωση των  αποδόσεων στις εγκαταστάσεις καθαρισμού. 

 Αναερόβιος Χωνευτήρας 

 

III. Αερόβια- Αναερόβια Επεξεργασία 

Η επεξεργασία αυτή γίνεται σε δεξαμενές μεγάλου βάθους, όπου στο 

ανώτερο  στρώμα επικρατούν αερόβιες συνθήκες,  ενώ στο βυθό  που δε διεισδύει 

το φως επικρατούν αναερόβιες  συνθήκες.   

 

Τριτοβάθμια (Χημική) Επεξεργασία 

Στην τριτοβάθμια επεξεργασία συνδυάζουμε διεργασίες του πρωτοβάθμιου 

και του βιολογικού καθαρισμού. Συχνές είναι:  

 Προσρόφηση: φυσικοχημική διεργασία που συγκεντρώνει 

οργανικές και ανόργανες ουσίες σε μία διαχωριστική μεταξύ των υλικών 

επιφάνεια. Συνήθη υλικά προσρόφησης είναι τα πυριτικά υλικά και ο ενεργός 

άνθρακας. 

 Ιονταναλλαγή: Μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων κατά την 

οποία τα ιόντα ανεπιθύμητων ουσιών αντικαθίστανται από ιόντα αδιάλυτου 

υλικού εναλλαγής.  

 Απολύμανση: Μέθοδος που αποσκοπεί στην επιλεκτική μείωση 

πληθυσμών παθογόνων οργανισμών. Η δράση της ποικίλει και εξαρτάται από 
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το απολυμαντικό μέσο. Μέσα που χρησιμοποιούνται γι’ αυτή είναι φυσικά, 

χημικά και μηχανικά. 

 Καύση: Μέθοδος καθαρισμού που στοχεύει στην αποδόμηση 

οργανικών ουσιών που εντοπίζονται στη λάσπη.  

 Χημική κατακρήμνιση:  Διεργασία με την οποία απομακρύνονται 

τα αιωρούμενα σωματίδια χάρη στο βάρος των συσσωμάτων. Η 

απομάκρυνση των διαλυτών ανόργανων ουσιών επιτυγχάνεται με την 

προσθήκη κατάλληλων αντιδραστηρίων. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται στην 

επεξεργασία των λυμάτων από τον προηγούμενο ακόμη αιώνα σε Αγγλία και 

ΗΠΑ.  

  



37 
 

Πρόβλημα ύπαρξης στερεών αποβλήτων 

Η ύπαρξη των στερεών αποβλήτων είναι ένα έντονο πρόβλημα κυρίως για 

τις χώρες μεγάλης βιομηχανικής ανάπτυξης και κυριότεροι παράγοντες αυτού είναι:  

 Εκτεταμένη χρήση χημικών ουσιών 

 Ανάπτυξη μεγάλων πολυπολιτισμικών αστικών κέντρων, γεγονός που 

συμβάλλει στην αυξημένη συγκέντρωση στερεών απολυμάτων.  

 

Αστικά απορρίμματα: Είναι τα μεγαλύτερα σε όγκο παραγόμενα στερεά 

απόβλητα και αποτελούνται κυρίως από οικιακά στερεά και από υλικά υπεύθυνων 

αγορών και εμπορίου.  

 

Βιομηχανικά στερεά απόβλητα: Προέρχονται από τα διάφορα στάδια των 

βιομηχανικών διαδικασιών και παρουσιάζουν ποικιλία στην ποσότητα και στην 

σύστασή τους. Διακρίνονται σε: αδρανή-μη τοξικά, τοξικά, εύφλεκτα υλικά, 

εκρηκτικά και ραδιενεργά υλικά.  

 

Επιπτώσεις στο περιβάλλον 

Ορισμένες φορές η διάθεση στερεών αποβλήτων είναι ελεγχόμενη, ενώ 

άλλες φορές ανεξέλεγκτη. Τα σημαντικότερα προβλήματα:  

1. Κίνδυνοι πυρκαγιών και εκρήξεων 

2. Μεταφορά τοξικών αποβλήτων στο περιβάλλον 

3. Εκπομπή τοξικών αερίων 
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Μέθοδοι Κατεργασίας των Στερεών Αποβλήτων 
 

Η κατεργασία των στερεών βιομηχανικών απόβλητων έχει σαν στόχο την 

μείωση του όγκου τους. Αυτό επιτυγχάνεται με χημική κατεργασία και 

σταθεροποίηση των απόβλητων.  

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ/ ΑΡΧΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1.Διαχωρισμός Ανακύκλωση Αστικά απορρίμματα 

2. Υγειονομική Ταφή Ελεγχόμενη εναπόθεση Αστικά απορρίμματα 

3. Λιπασματοποίηση 

Σταθεροποίηση 

Διάσπαση πριν την 

αποσύνθεση 

Λάσπες βιολογικών 

καθαρισμών, γεωργικά 

και αστικά απόβλητα 

4. Καύση και 

Αποτέφρωση 

Διάσπαση και 

εναπόθεση 

Όλοι οι τύποι 

αποβλήτων 

5. Πυρόλυση 
Ανακύκλωση, παραγωγή 

ενέργειας, αποσύνθεση 
Αστικά απορρίμματα 

6.  Κατακρήμνιση και 

Φιλτράρισμα 

Εναπόθεση και 

ανακύκλωση 
Βιομηχανικά Απόβλητα 

7.  Χημική Κατεργασία  
Τοξικά στερεά 

απόβλητα 

8.  Διάθεση σε Ορυχεία Εναπόθεση 
Απόβλητα βιομηχανιών 

και ορυχείων 
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1) Διαχωρισμός ανακύκλωσης   

Επιτυγχάνεται είτε σε μια κεντρική μονάδα είτε με την οργάνωση συστήματος των 

επιμέρους υλικών. 

 

2) Υγειονομική ταφή αστικών απορριμμάτων  

   Είναι η μέθοδος με το μικρότερο κόστος αλλά συχνά ρυπαίνει το περιβάλλον είναι 

μια ελεγχόμενη εναπόθεση των απορριμμάτων τα οποία μετά από συμπίεση 

εναποτίθενται σε οριζόντια στρώματα πάχους μέχρι δυο μετρά. 

 

3) Λιπασματοποίηση  

H μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για τα γεωργικά απόβλητα αφού αξιοποιεί τα 

αστικά απορρίμματα για την παραγωγή λιπάσματος.   

 

4) Καύση και αποτέφρωση   

Η καύση είναι η πιο δραστική μέθοδος αλλά κοστίζει αρκετά και ρυπαίνει το 

περιβάλλον. 

 

5) Πυρόλυση  

Με την μέθοδο αυτή αποσυντίθενται η οργανική ύλη με θέρμανση. η θερμοκρασία 

που εφαρμόζεται είναι 850 – 1000 C. 

 

6) Κατακρήμνιση και  Φιλτράρισμα 

 

7) Χημική Κατεργασία 

 

8) Διάθεση σε Ορυχεία 
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Πτηνοτροφία 

 

 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 
 Πώς η πτηνοτροφία συμβάλλει στην οικονομία μίας χώρας; 

 Με ποιον τρόπο δημιουργούνται οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και 

ποιο είναι το κόστος παραγωγής; 

 Πώς η πτηνοτροφία μπορεί να αποτελέσει μια κερδοφόρα 

επιχείρηση; 

 Ποια είδη πτηνών έχουν τη μεγαλύτερη απόδοση για τον άνθρωπο; 

 Κάνουμε εξαγωγές πτηνοτροφικών προϊόντων και ποια είναι η σημα-

σία τους για την οικονομία; 
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Σκοπός 

Να ενημερώσουμε τους συμμαθητές μας για την τεράστια συμβολή που έχει 

η πτηνοτροφία στην τοπική οικονομία και να τους κάνουμε να συνειδητοποιήσουν 

πως στις δύσκολες μέρες που περνάμε η πτηνοτροφία μπορεί να αποτελέσει μια 

κερδοφόρα επιχείρηση.  

 

Υπόθεση 
Τα πτηνοτροφικά προϊόντα προσφέρουν πλήθος θρεπτικών συστατικών στον 

ανθρώπινο οργανισμό. 

 

Ορισμός 

Η έννοια της πτηνοτροφίας: Πτηνοτροφία ονομάζουμε την εκτροφή πτηνών 

σε εμπορική  ή οικόσιτη μορφή  με σκοπό την αξιοποίηση του κρέατος, των αβγών 

και των φτερών τους. 

 

Ιστορική εξέλιξη 
 

Για χιλιάδες χρόνια η πτηνοτροφία ασκείται με τον πατροπαράδοτο τρόπο 

εκτροφής της χωρικής μορφής. Η πρώτη κατοικίδια όρνιθα εξημερώθηκε από τους 

ινδούς 4000 χρόνια πριν. Στη συνέχεια ακολουθεί η εξημέρωση της κατοικίδιας 

πάπιας από τους προ-κολομβιανούς ινδιάνους το 2000 π.Χ. Το 1800 το κρέας και τα 

αυγά των ορνίθων άρχισαν να αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την εμπορική 

παραγωγή. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εντονότερα τη δεκαετία του ’60, η 

συστηματική πτηνοτροφία εξελίσσεται μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα σε επιχειρη-

ματική για να αποτελέσει σήμερα έναν από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της 

ζωικής παραγωγής. Σήμερα η εκτροφή των ορνίθων για την παραγωγή κρέατος ή 

αυγών γίνεται στη χώρα μας κυρίως σε μεγάλες πτηνοτροφικές μονάδες και έχει την 
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μεγαλύτερη οικονομική σπουδαιότητα σε σχέση με τα διάφορα άλλα εκτρεφόμενα 

πτηνά. 

 

Η ελληνική πτηνοτροφία  
Η πτηνοτροφία στην Ελλάδα είναι από τους πιο δυναμικούς κλάδους της 

αγροτικής οικονομίας και αντιπροσωπεύει σήμερα το 5% της συνολικής αξίας της 

αγροτικής παραγωγής. Οι οργανωμένες  πτηνοτροφικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

παράγουν ετησίως 120.000.000 κοτόπουλα και 1.500.000.000 αυγά. Στον κλάδο 

δραστηριοποιούνται περίπου πενήντα επιχειρήσεις διαφόρων μεγεθών. Στη ζωική 

παραγωγή δραστηριοποιούνται περίπου 2.000 αγρότες πτηνοτρόφοι, οι οποίοι 

συνεργάζονται με τις οργανωμένες επιχειρήσεις. Η παραγωγή κοτόπουλου είναι 

συγκεντρωμένη κατά 45% στην Ήπειρο, κατά 27% στη Στερεά Ελλάδα και κατά 18% 

στην Μακεδονία και Θράκη.  

Η παραγωγή του αυγού είναι πιο ομοιόμορφα κατανεμημένη, όμως μεγάλο 

ποσοστό εξακολουθεί να προέρχεται από την Αττική. Οι οργανωμένες επιχειρήσεις 

του κλάδου απασχολούν άμεσα πάνω από 4.000 άτομα. Στα πτηνοτροφεία 

αντίστοιχα απασχολούνται περί τα 6.000 άτομα. Από τον κλάδο εξαρτώνται απόλυτα 

άλλες 5.000 θέσεις εργασίας, που αφορούν συνεργεία συλλογής και καθαρισμού, 

μεταφορές πρώτων υλών, εργαστήρια μεταποίησης, ψητοπωλεία κλπ.  

Η ελληνική πτηνοτροφία απορροφά ετησίως πάνω από 500.000 τόνους 

δημητριακών (σιτάρι και καλαμπόκι). Οι οργανωμένες επιχειρήσεις του κλάδου 

πραγματοποίησαν το 2004 συνολικό τζίρο 700.000.000 $, ενώ περίπου 

1.200.000.000 $ είναι ο τζίρος των άμεσα εξαρτημένων με αυτές (προμηθευτές-

λιανοπωλητές). Τα επενδυμένα κεφάλαια στον κλάδο ξεπερνούν σε σημερινές τιμές 

το 1.000.000.000 $. Μόνο οι μονάδες της ζωικής παραγωγής (κοτέτσια) ξεπερνούν 

σε έκταση τα 3.000.000 τετραγωνικά. Το σύνολο σχεδόν των μονάδων επεξεργασίας 

πτηνοτροφικών προϊόντων έχει εκσυγχρονισθεί τα τελευταία χρόνια. Το 80% της 

ελληνικής παραγωγής ελέγχεται από 10 επιχειρήσεις, οι οποίες καλύπτουν την 
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παραγωγή νεοσσών, την παραγωγή φυράματος, τη σφαγή-τυποποίηση και την 

εμπορία-διακίνηση.  

 

Οι τέσσερις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που καλύπτουν το 60% της ελληνικής 

παραγωγής είναι: 

1. Ο ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΙΝΔΟΣ με 27%. 

2. Η Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΑΒΕΕ με 13%. 

3. Η Hellenic Quality Foods SA ή Η.Q.F. με 12%. 

4. Ο ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ με 8%. 

Το 30% της ελληνικής παραγωγής ελέγχεται από παραγωγούς οι οποίοι είναι 

μέλη των πτηνοτροφικών συνδέσμων Ιωαννίνων και Άρτας και το 70% από 

παραγωγούς που συνεργάζονται με ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

 

Χαρακτηριστικά της ελληνικής πτηνοτροφίας  

Δυναμικότητα: Το μέγεθος των πτηνοτροφείων είναι αρκετό για την κάλυψη 

των αναγκών της κατανάλωσης.  

 

Υποδομές: Οι περισσότερες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις έχουν εκσυγ-

χρονιστεί και είναι αντίστοιχες μονάδων της Ε.Ε. Υπάρχουν σύγχρονες μονάδες 

εκμετάλλευσης, σφαγής-τυποποίησης, παραγωγής ζωοτροφών και εκκόλαψης 

νεοσσών. Μειονέκτημα αποτελεί το ότι ο εξοπλισμός εισάγεται αυξάνοντας έτσι το 

κόστος επενδύσεων. 

 

Τεχνική στήριξη: Το επιστημονικό προσωπικό που ασχολείται στην παρα-

γωγή (κτηνίατροι-γεωπόνοι) είναι υψηλού επιπέδου με καλή επιστημονική 

κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία. Υπάρχει τεχνογνωσία στην ίδρυση και κατασκευή 
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των μονάδων και των άλλων εγκαταστάσεων. Οι πτηνοτρόφοι γνωρίζουν το 

αντικείμενο και είναι και πολύ έμπειροι. Όμως η έρευνα για την παραγωγή 

βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο, όπως επίσης και η συμμετοχή πανεπιστημιακών 

στην ανάπτυξη της πτηνοτροφίας. 

Αποδόσεις: Οι αποδόσεις της παραγωγής θεωρούνται ικανοποιητικές και 

είναι αντίστοιχες της Ε.Ε. Σ’ αυτό βοήθησαν η καλή ποιότητα των νεοσσών, καθώς 

και των ζωοτροφών και οι σύγχρονες πτηνοτροφικές μονάδες. Τα αποτελέσματα που 

έχουμε είναι: η μείωση των ημερών εκτροφής, η μείωση της θνησιμότητας και το 

καλό τελικό προϊόν. 

 

Οικονομικότητα: Ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με την 

πτηνοτροφία, σε σχέση με το μέγεθος της παραγωγής και τον καταναλωτικό 

πληθυσμό της χώρας μας, θεωρείται πολύ μεγάλος. Η παραγωγή  της χώρας μας σε 

δημητριακά δεν καλύπτει τις ανάγκες του κλάδου και το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

εισάγεται. Οι επιχειρήσεις είναι προσανατολισμένες στην ελληνική αγορά και δε 

γίνονται εξαγωγές. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι πολύ μικρή και ορισμένες 

παρουσιάζουν μεγάλες ζημιές.  

 

Οργάνωση: Οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πτηνοτροφία ελέγχουν 

πλήρως όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Οι παραγωγοί, είτε 

συνεργαζόμενοι με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, είτε είναι μέλη συνδέσμων, 

εξασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο τη διάθεση της παραγωγής τους. Αρκετές 

επιχειρήσεις έχουν επεκταθεί στην επεξεργασία του κρέατος, παράγοντας νέα 

προϊόντα. Είναι γεγονός ότι η πρόσφατη κρίση, που προκλήθηκε από τη γρίπη των 

πτηνών, ήταν η αιτία για να ασχοληθεί ο κλάδος με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και 

αποφασιστικότητα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική πτηνοτροφία. 

Αποτέλεσε παράλληλα αφορμή, ώστε να εγκαινιαστεί μία συστηματική επικοινωνία 

με τους καταναλωτές και να αναδειχτεί η υπεροχή του ελληνικού κοτόπουλου και 

αυγού με όρους ποιότητας και ασφάλειας.   
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Πτηνοτροφικοί κλάδοι 
 

Η πτηνοτροφία χωρίζεται στους παρακάτω βασικούς πτηνοτροφικούς κλάδους: 

 Ορνιθοτροφία 

 Ινδιανοτροφία 

 Νησσοτροφία 

 Χηνοτροφία 

 

1. Η ορνιθοτροφία είναι μία απ’ τις βασικές παραγωγικές διαδικασίες της 

πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και ειδικά της ζωικής. Διακρίνεται σε οικόσιτη ή 

αγροτική και σε επαγγελματική. Η οικόσιτη ορνιθοτροφία περιορίζεται στην 

εκτροφή λίγων πουλερικών, που υπάρχουν σε κάθε αγροτικό νοικοκυριό για την 

κάλυψη, κυρίως, των οικογενειακών αναγκών σε κρέας και αυγά. Η επαγγελματική 

ορνιθοτροφία γίνεται σε μεγάλες μονάδες και οργανωμένα συγκροτήματα, όπου 

εκτρέφονται χιλιάδες πουλερικά, με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση. 

Σημειώνεται τέλος ότι το 85% του κρέατος στην πτηνοτροφία και το 55% των αυγών 

προέρχεται από τις υπάρχουσες οργανωμένες ορνιθοτροφικές μονάδες. 

2. Η ινδιανοτροφία είναι η εκτροφή και η αναπαραγωγή των γαλοπούλων 

(ινδιάνων) για το κρέας τους. Οι γαλοπούλες άρχισαν να εκτρέφονται σε ευρεία 

κλίμακα μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 

3. Νησσοτροφία ονομάζουμε την εκτροφή της πάπιας. Η εκτροφή της πάπιας 

πραγματοποιείται σε περιορισμένη κλίμακα στις περισσότερες χώρες, παρ’ ότι σε 

μερικές περιοχές της Αγγλίας, της Ολλανδίας και των ΗΠΑ εκτρέφονται μεγάλα 

κοπάδια. 

4. Χηνοτροφία ονομάζουμε την εκτροφή των χηνών για τα αυγά, το φτέρωμα και 

κυρίως το κρέας. Η εκτροφή της χήνας αναφέρεται στις αρχαιότερες βιβλικές 

γραφές.   
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Όρνιθες 

Διατροφή των ορνίθων 

Η σωστή διατροφή μαζί με την επιλογή των κατάλληλων υβριδίων και την 

εξασφάλιση των συνθηκών υγιεινής και διάθεσης των προϊόντων, είναι μια από της 

βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή λειτουργία κάθε πτηνοτροφικής επιχείρησης. 

Η παραγωγή μεγάλου αριθμού και καλής ποιότητας αυγών, καθώς και άριστης 

ποιότητας κρέατος, απαιτεί την επιστημονική διατροφή με συμπυκνωμένες 

ζωοτροφές υψηλής ποιότητας. Για τη διατροφή των διαφόρων κατηγοριών ορνίθων, 

χρησιμοποιούνται οι δημητριακοί καρποί και τα υποπροϊόντα τους, το σογιάλευρο, 

το ιχθυάλευρο και άλλες πρωτεϊνούχες τροφές φυτικής ή ζωικής προέλευσης, 

εφοδιασμένες με ανόργανα στοιχεία και βιταμίνες. 

Πτηνοτροφία και εξοπλισμός 

Οι σύγχρονες πτηνοτροφικές επιχειρήσεις διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις 

εκτροφής για κάθε είδος και κατηγορία πτηνών που παρέχουν πλήρη προστασία από 

τις διάφορες καιρικές συνθήκες και δημιουργούν περιβάλλον κατάλληλο για την 

ανάπτυξη των πτηνών και την εξασφάλιση υψηλής παραγωγής πτηνοτροφικών 

προϊόντων. Ο πτηνοτροφικός πληθυσμός διακρίνεται σε: ανατρεφόμενο και 

αναπτυσσόμενο (νεοσσοί για παραγωγή κρέατος και νεοσσίδες - πουλάδες 

αυγοπαραγωγής) και σε όρνιθες αυγοπαραγωγής. Οι πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις 

θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλη θερμοκρασία στα πτηνά, κανονικό αερισμό 

των θαλάμων εκτροφής και μείωση των επιπέδων της αμμωνίας στο θάλαμο των 

πτηνών, κατάλληλη υγρασία και φωτισμό των χώρων ανάπτυξης και παραγωγής. Η 

υγρασία, η θερμοκρασία, ο φωτισμός και τα ρεύματα αέρα πρέπει να ελέγχονται στο 

εσωτερικό του ορνιθώνα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για νεοσσούς και εκτροφή 

ορνίθων σε κλουβιά. Όσο χαμηλότερη είναι η σχετική υγρασία του αέρα, τόσο πιο 

υψηλή είναι η θερμοκρασία που μπορεί να υποφέρεται από το πτηνό και 

αντίστροφα. Τα πτηνά δεν μπορούν να αντέξουν τις υψηλές θερμοκρασίες και την 
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υψηλή σχετική υγρασία συγχρόνως, για αυτό οι θάνατοι σε αυτές τις συνθήκες είναι 

σημαντικοί. Ο εξοπλισμός των χωρικών πτηνοτροφείων είναι απλός και 

περιλαμβάνει ταΐστρες (επιμήκεις ή κυκλικές), ποτίστρες διαφόρων τύπων, φωλιές 

κ.α. Αντίθετα στον εξοπλισμό των πτηνοτροφείων συστηματικής μορφής 

περιλαμβάνονται αυτόματα συστήματα συλλογής και συσκευασίας αυγών, 

χορήγησης της τροφής και νερού, απομάκρυνσης των περιττωμάτων, ελέγχου του 

κλιματισμού, της έντασης και της διάρκειας του φωτισμού και του αερισμού και 

ανανέωσης του αέρα με οξυγόνο. Επίσης τα σύγχρονα πτηνοτροφεία διαθέτουν 

κλουβιά σε διάφορες διατάξεις, φωλιές και κουρνιάστρες. 

 

Αβγό  

 Τα αβγά είναι σημαντική πηγή πρωτεϊνών 

Οι πρωτεΐνες σχηματίζονται από μικρότερες μονάδες, τα αμινοξέα. Όλα τα 

σημαντικά αμινοξέα βρίσκονται στο αβγό σε πολύ σημαντικά επίπεδα, γι’ αυτό και η 

πρωτεΐνη του αβγού είναι αναγνωρισμένη για την ιδιότητά της αυτή.  

Οι πρωτεΐνες είναι πολύ σημαντικές για την δημιουργία νέων κυττάρων και 

την αναδημιουργία των νεκρών. Κατά την περίοδο της ανάπτυξης οι ανάγκες για 

επαρκή κάλυψη πρωτεϊνών είναι ιδιαίτερα υψηλές. Συνεπώς τα παιδιά οι έφηβοι, οι 

έγκυες και οι θηλάζουσες μητέρες έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες. Ένα αβγό μας 

δίνει περίπου 6 γραμμάρια άριστης ποιότητας πρωτεΐνης.  

 

 Τα αβγά εμπεριέχουν σημαντικό ποσοστό σιδήρου 

Ο σίδηρος χρειάζεται για την δημιουργία και ανάπλαση ερυθρών κυττάρων. 

Ανεπαρκής λήψη σιδήρου προξενεί αναιμία, συνηθισμένη πάθηση στις γυναίκες και 

ιδιαίτερα στην εφηβεία όπου η ανάγκη για σίδηρο είναι μεγάλη. Τα αβγά είναι πολύ 

καλή πηγή σιδήρου. Κάθε κρόκος αβγού περιέχει 1.2 mg σιδήρου, όσο μία αρνίσια 

μπριζόλα ή 4 αποξηραμένα βερίκοκα. Ο σίδηρος απορροφάται καλύτερα, όταν 

καταναλώνουμε μαζί βιταμίνη C. Αξίζει να σημειωθεί ότι, όταν γίνεται κατανάλωση 
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αβγών ή τροφών με σίδηρο, θα πρέπει να συνοδεύονται από ένα ποτήρι χυμό 

πορτοκαλάδας ή ένα φρούτο ή λαχανικό για καλύτερη απορρόφηση σιδήρου. 

 

 

 

 Τα αβγά περιέχουν πολλές βιταμίνες 

Οι βιταμίνες που συναντάμε στο αβγό περιλαμβάνουν τις οικογένειες Α, D, 

και E και όλες από την οικογένεια Β, συμπεριλαμβανομένου του φολικού οξέος. Η μόνη 

βιταμίνη που λείπει είναι η C, που τη συναντάμε στα φρούτα και στα λαχανικά. Τα 

αβγά είναι πλούσια πηγή της βιταμίνης Β12 –μία βιταμίνη που λείπει από τους 

χορτοφάγους. Βιταμίνες Α, D και E τις συναντάμε μόνο στον κρόκο του αβγού. Οι 

περισσότερες βιταμίνες από την οικογένεια Β βρίσκονται και στο ασπράδι και στον 

κρόκο.  

 

 Τα αβγά ως πηγή ιχνοστοιχείων 

Έρευνες κατέδειξαν ότι το κέλυφος του αβγού, αν και δεν καταναλώνεται 

από τον άνθρωπο, περιέχει μεγάλη δόση ασβεστίου. Παρόλα αυτά σημαντικά 

ιχνοστοιχεία και μέταλλα όπως κάλιο, σίδηρο, φώσφορο, ιώδιο και ψευδάργυρο τα 

παίρνει κανείς τρώγοντας τον κρόκο και το ασπράδι. 

http://www.megafarm.gr/index2.php?option=com_jce&task=popup
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 Τα αβγά είναι χαμηλά σε ποσοστό λίπους 

Κάθε αβγό μας δίνει περίπου 5 γρ. λίπους, περίπου όσο λίπος  παίρνει 

κανείς από μία μπουκιά λουκάνικου! 

 

 Τα αβγά έχουν λίγες θερμίδες 

Ένα μεσαίου βάρους αβγό μας δίνει περίπου 75 Kcal, περίπου τον ίδιο 

αριθμό θερμίδων που μας δίνει ένα μήλο, μία φέτα τυρί ή το μισό απλό γιαούρτι. 

Αυτό κάνει το αβγό ιδανικό για κάθε δίαιτα. 

 

 Αβγά και χοληστερίνη  

Όλες οι τροφές ζωικής προέλευσης έχουν χοληστερίνη, η οποία είναι πολύ 

σημαντική ουσία στον οργανισμό μας, ζωτικό κομμάτι στο τοίχωμα κάθε 

ανθρώπινου κυττάρου. Εάν δεν την πάρουμε από την τροφή ο οργανισμός μας θα τη 

δημιουργήσει από μόνος του. Η χοληστερίνη χρησιμοποιείται από τον οργανισμό 

μας για τη λειτουργία των κυττάρων και για να παράγει ορμόνες. Η χοληστερίνη 

παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό από το ήπαρ, είτε λαμβάνεται με την τροφή. 

Υπερβολική κατανάλωση σε βιομηχανοποιημένες τροφές με υψηλά κορεσμένα λίπη 

επιδρούν αρνητικά. 

Η κακή χοληστερίνη δημιουργείται απ’ τον ίδιο τον οργανισμό είτε από 

γενετική πάθηση είτε από υπερβολική κατανάλωση σε βιομηχανοποιημένες τροφές 

με υψηλά κορεσμένα λίπη. Δυστυχώς μερικοί οργανισμοί εμφανίζουν τιμές 

χοληστερίνης που ξεπερνούν τα φυσιολογικά όρια και αυτή συσσωρεύεται στις 

αρτηρίες. Μία ισορροπημένη υγιεινή διατροφή πλούσια σε ίνες και συστηματική 

γυμναστική μπορεί να προφυλάξει τα άτομα αυτά από το να υπερβούν τα 

ανεπιθύμητα όρια λιπιδίων. 
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Τελευταίες έρευνες έδειξαν ότι η χοληστερίνη στα τρόφιμα δεν δημιουργεί 

πρόβλημα, εάν η διατροφή είναι χαμηλή σε λιπαρά. Εάν προσέχουμε λοιπόν τη 

διατροφή μας, μια λογική κατανάλωση αβγών δεν δημιουργεί πρόβλημα. Αντίθετα 

ενδείκνυνται στην ημερήσια κατανάλωση 1 με 2 αυγά, λόγω της διατροφικής τους 

αξίας. Ειδικά για τα νέα παιδιά τα αβγά είναι σημαντική πηγή πρωτεϊνών και άλλων 

σημαντικών θρεπτικών στοιχείων απαραίτητων για την ανάπτυξη του σώματος και 

του εγκεφάλου τους. 

Εντυπωσιακό είναι το εύρημα κάποιων επιστημόνων, οι οποίοι ανακάλυψαν 

ότι παιδιά ηλικίας 10-12 ετών, που κατανάλωναν καθημερινά 2 αβγά, είχαν 

μεταβολή προς το καλύτερο στους δείκτες της κακής χοληστερόλης.  

 

 Σύσταση του αβγού  

Ένα μέσο αβγό αποτελείται από 11% κέλυφος, 58% ασπράδι και 31% κρόκο. 

Το χρώμα του κελύφους δεν επηρεάζει την διατροφική αξία του αυγού.  
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Όρνιθα 

Η λέξη όρνιθα (κοινώς κότα) προέρχεται από την αρχαία ελληνική (όρνις, 

όρνιθος). Ανήκει στην οικογένεια των ορνιθοειδών και στην τάξη των αλεκτοροειδών 

κι αποτελεί το βασικότερο είδος των εξημερωμένων πουλερικών. Το πότε ακριβώς 

έγινε η εξημέρωσή της δεν είναι γνωστό. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν άγρια είδη 

κότας, απ’ τα οποία προέρχονται οι σημερινές φυλές. 

Στην Ελλάδα φαίνεται ότι οι κότες έκαναν την εμφάνισή τους γύρω στο 700 

π.Χ. Πόλεις της αρχαίας Ελλάδας, που ήταν ονομαστές για την εκτροφή κοκόρων για 

κοκορομαχίες, ήταν η Τανάγρα, η Ρόδος, η Χαλκίδα, η Κως κ.ά. Μια φάση από 

κοκορομαχίες αναπαριστάνεται σε ανάγλυφο που βρίσκεται στο θέατρο του 

Διονύσου στην Αθήνα. 

Τα θηλυκά πουλιά είναι πιο μικρά απ’ τους κόκορες. Οι κόκορες έχουν  

ωραιότερα και πιο ζωηρά χρώματα, ενώ πάνω απ’ το κεφάλι έχουν ένα δερμάτινο 

εξόγκωμα, το λειρί, όπως λέγεται. Δεξιά και αριστερά στον κορμό της η κότα έχει 

δυο στρογγυλές και κοντές φτερούγες, που τη βοηθούν στο πέταγμα. Επειδή όμως ο 

κορμός της και οι φτερούγες της έχουν μεγάλο βάρος, δεν μπορεί να πετάξει ούτε 

πολύ ψηλά ούτε πολύ μακριά. Τα φτερά της ουράς της είναι πολύ μεγάλα. Τα δυο 

της πόδια από τη μέση τους και κάτω είναι γυμνά, χωρίς πούπουλα, αλλά σκεπά-

ζονται με σκληρές φολίδες. Είναι γερά και ψηλά και έχουν τέσσερα δάκτυλα που 

βλέπουν τα τρία τους προς τα εμπρός και το ένα προς τα πίσω. Έχει καμπυλωτά 

νύχια με τα οποία σκαλίζει το χώμα για να βρει την τροφή της. 

Το κεφάλι της είναι μικρό και τα μάτια της μικρά και στρογγυλά και βλέπουν 

καλά. Το ράμφος της είναι κοντό και δυνατό, ενώ δεν έχει δόντια. Στη βάση του 

επάνω ράμφους της έχει δυο μικρές οπές, που είναι τα ρουθούνια για να αναπνέει.  

Οι κότες είναι κοινωνικά ζώα και παρουσιάζουν ορισμένη ιεράρχηση. Σε 

κάθε κοπάδι, που αποτελείται από 10-15 πουλιά, υπάρχει ένας αρσενικός, ο 

αρχηγός, κι όλοι είναι υποχρεωμένοι να υπακούουν σ’ αυτόν. Ο αρχηγός είναι 

υποχρεωμένος κάθε φορά να υπερασπίζει τον τίτλο του από κάθε αμφισβήτηση των 

νεότερων και τέτοιες αμφισβητήσεις είναι αρκετά συχνές. 
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Τη βασική διατροφή της κότας αποτελούν τροφές τόσο ζωικής, όσο και 

φυτικής προέλευσης, είναι δηλ. παμφάγα ζώα. Η κότα γεννά περίπου 100-150 αβγά 

το χρόνο, μέσα σε λάκκους που σκάβει μόνη της στο χώμα ή μέσα σε τεχνητές 

φωλιές στο κοτέτσι. Εχθροί της κότας είναι η αλεπού, το κουνάβι, το γεράκι, ο αετός, 

καθώς και πολλά ζωύφια που κολλούν πάνω της και της ρουφούν το αίμα. Το πιο 

ενοχλητικό από αυτά είναι οι κοτόψειρες. Σήμερα η εκτροφή της κότας αποτελεί μια 

απ' τις πιο βασικές οικονομικές δραστηριότητες που έχουν πια ξεπεράσει τ' αγροτικά 

πλαίσια, κι έχει πάρει καθαρά βιομηχανικό χαρακτήρα. 

Το κοτόπουλο είναι τροφή εύπεπτη, με λίγα λιπαρά και πολλές πρωτεΐνες, 

που προσφέρει θρέψη και τόνωση στον οργανισμό μικρών και μεγάλων. Πλούσιο σε 

πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας (μετά το ασπράδι του αβγού και το γάλα), το 

κοτόπουλο είναι μία από τις καλύτερες τροφές. Με χαμηλή εμπορική τιμή, αλλά 

υψηλή διατροφική αξία, είναι ένα τρόφιμο που καταναλώνεται σε μεγάλες 

ποσότητες παγκοσμίως και μαγειρεύεται ποικιλοτρόπως. Η πρώτη καταγραφή πωλή-

σεων κοτόπουλου, που έγινε στις Η.Π.Α. (1934), κατέδειξε ότι οι πωλήσεις πλησίαζαν 

τα 30 εκατομμύρια κιλά ετησίως. Πρόσφατες καταγραφές τις ανεβάζουν στα 35 

εκατομμύρια κιλά ημερησίως. Οι πρωτεΐνες του είναι θρεπτικές, φιλικές (εφόσον 

δεν προκαλούν αλλεργίες) και εύπεπτες, ενώ απορροφώνται κατά 100% από τον 

οργανισμό. Τα 100 γρ. κοτόπουλου καλύπτουν το 50% περίπου των ημερήσιων 

αναγκών σε πρωτεΐνες ενός άντρα και το 65% μιας γυναίκας. Γενικά, δεν συνιστάται 

στον σύγχρονο άνθρωπο η υπερκατανάλωση πρωτεϊνών. Αυτές προκαλούν 

προβλήματα στα νεφρά (υψηλή ουρία), ενώ ταυτόχρονα η ποσότητα που περισσεύει 

μετατρέπεται σε λίπος. Το ανθρώπινο σώμα δεν διαθέτει «αποθήκες» πρωτεϊνών. 

Μετατρέπει κάθε πλεονάζουσα τροφή σε λίπος και στη συνέχεια την αποθηκεύει σε 

αυτήν τη μορφή. Το κρέας του κοτόπουλου -συγκριτικά με το μοσχάρι- 

χαρακτηρίζεται από μικρότερο αριθμό θερμίδων, με λιγότερα λιπαρά και 

χοληστερίνη. Η αφαίρεση της πέτσας εγγυάται σημαντική μείωση θερμίδων. Το 

στήθος περιέχει λιγότερες θερμίδες από το μπούτι, που οφείλει τη νοστιμιά του στα 

λιπαρά των μυών. Τα λιπαρά του κοτόπουλου είναι πολύ πιο «φιλικά» και χρήσιμα 

από ότι του μοσχαριού. Το κοτόπουλο έχει περισσότερα απαραίτητα ακόρεστα 
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λιπαρά οξέα από ότι το μοσχάρι, στο οποίο αυτά είναι κορεσμένα (ανθυγιεινά). Το 

μοσχαρίσιο -ίσου βάρους- κρέας έχει τριπλάσια ποσότητα λιπαρών. 

Σημαντικά προβλήματα, όμως, προκύπτουν και από τον τρόπο 

μαγειρέματος: Για παράδειγμα, 6 nuggets κοτόπουλου από φαστ φουντ 

περιλαμβάνουν 270 θερμίδες (αντί των 165 θερμίδων του ψητού στήθους) και 15 γρ. 

λίπους. Πολύ πιο ανθυγιεινά είναι τα συκωτάκια, ενώ λανσάρονται ως πιο 

κατάλληλα, επειδή περιέχουν λιγότερες θερμίδες και προστίθενται στα σάντουιτς. Η 

αλήθεια είναι ότι αυτά περιέχουν λιγότερες θερμίδες, αλλά πολύ υψηλά ποσοστά 

χοληστερίνης (631 mg), ενώ ίσης ποσότητας στήθος κοτόπουλου περιέχει μόνο 85 

mg χοληστερίνης! 

Συμπερασματικά, το κοτόπουλο: 

a) έχει λιγότερα λιπαρά και θερμίδες από το μοσχάρι, με την προϋπόθεση ότι 

έχουμε αφαιρέσει την πέτσα του. 

b) συγκριτικά με το μοσχαρίσιο κρέας, έχει λιγότερη βιταμίνη Β12, ψευδάργυρο 

και σίδηρο. 
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Γαλοπούλα 
Τα τελευταία χρόνια κερδίζει τη θέση που της αξίζει και αποτελεί το βασικό 

έδεσμα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Έχει λευκό νόστιμο κρέας, με ελάχιστα 

λιπαρά, ενώ συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των πιο υγιεινών και θρεπτικών 

επιλογών, με μικρή θερμιδική απόδοση αλλά με μεγάλη διατροφική αξία και 

ευεργετική δράση. Πατρίδα της θεωρείται η Αμερική και οι πρώτοι που την 

εξημέρωσαν ήταν οι Αζτέκοι. Την πρωτοσυνάντησαν οι Ισπανοί θαλασσοπόροι στο 

Μεξικό, την ονόμασαν ινδικό κοτόπουλο, νομίζοντας ότι βρίσκονταν στις Ινδίες, και 

τη μετέφεραν στην Ευρώπη, όπου μετά τη Γαλλία και την Αγγλία, έγινε παραδοσιακό 

χριστουγεννιάτικο πιάτο σε πολλές χώρες.   

 

 

 

Αν και στην Ελλάδα έφτασε κάπως αργά, τον 16ο – 17ο αιώνα, και την τρώμε 

μονάχα μια φορά τον χρόνο, δεν παύει να αποτελεί μια εξαίρετη πρωτεϊνική επιλογή 

για μια ισορροπημένη διατροφή. Αρκεί, να αποφεύγει κανείς την πέτσα, η οποία 

περιέχει μεγάλο ποσοστό λιπαρών και μάλιστα κακής ποιότητας. Τέλος, στη χώρα 

μας η μαύρη γαλοπούλα εκτρέφεται κυρίως στο νομό των Σερρών (80%), ενώ η 



56 
 

διατροφή της περιλαμβάνει καλαμπόκι και τριφύλλι. Εκτρέφεται κυρίως για το 

νόστιμο κρέας της, τα αυγά και τα πούπουλά της.  

Η γαλοπούλα έχει πολλές θρεπτικές ιδιότητες, πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής 

αξίας και πολλές βιταμίνες (Β6, Β3, Β2, Β12), σίδηρο (ανεβάζει τον αιματοκρίτη), 

φώσφορο (για γερά οστά και δόντια) και κάλιο (καρδιολογική δράση), που είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμα για ευαίσθητες ηλικιακές ομάδες, όπως είναι τα παιδιά.  

Επίσης η  γαλοπούλα είναι πλούσια σε τρυπτοφάνη, αμινοξύ που συμβάλλει 

στην παραγωγή της σεροτονίνης, που με τη σειρά της χαρίζει αισθήματα χαλάρωσης 

και ευφορίας στον οργανισμό.  

Περιέχει 74% πρωτεΐνες, εύπεπτες, και είναι πλούσια σε βασικά αμινοξέα 

που βοηθούν στη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία του οργανισμού. Περιέχει επίσης 

ελάχιστα λιπαρά. Είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, που αυξάνει την άμυνα του 

οργανισμού, φώσφορο και μαγνήσιο, το οποίο δρα καταπραϋντικά και ηρεμιστικά, 

μειώνοντας τους πονοκεφάλους και τις ημικρανίες. Τέλος, το κρέας της γαλοπούλας 

είναι μαλακό και εύπεπτο, ενώ είναι εξαίρετο συμπλήρωμα φυτικών τροφών.  
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Πάπια 

 

Η πάπια είναι νηκτικό, υδρόβιο πουλί (σε άγρια κατάσταση ή κατοικίδιο) με 

παχύ σώμα, κοντό λαιμό, πλατύ ράμφος, κοντά πόδια με μεμβράνες ανάμεσα στα 

δάχτυλα και ποικίλο φτέρωμα.  

Το πτηνό έχει στο σώμα του πυκνά φτερά, τα οποία είναι ελαφριά. Επίσης, 

το σχήμα του σώματός της μοιάζει με λέμβο. Ο λαιμός της είναι κοντός. Τα τρία 

εμπρόσθια δάκτυλα των ποδιών της είναι συνδεδεμένα με νηκτική μεμβράνη, οπότε 

τα πόδια λειτουργούν σαν κουπιά, ενώ το τέταρτο δάκτυλο είναι ελεύθερο, προς τα 

πίσω. Το φτέρωμά της έχει χρώμα λευκό και σε άλλες φυλές γκρι ή και πιο έντονο, 

ανάλογα με το φύλο και την εποχή του χρόνου.  

Στο ράμφος έχει μαλακό δέρμα, όπου βρίσκονται τα οπτικά νεύρα. Με τα 

τελευταία το πτηνό υποβοηθιέται στο να αντιλαμβάνεται την ποιότητα και το είδος 

της τροφής μέσα στη λάσπη. Μέσα από τις σχισμές που έχει στο ράμφος αποβάλλει 

το νερό που βάζει στο στόμα της μαζί με τη λάσπη, από τα μέρη όπου βρίσκει την 

τροφή της. Έπειτα, μέσα από τη λάσπη διαλέγει τις ουσίες που τρώγονται. Κοντά 

στην ουρά φέρει έναν αδένα, με τον οποίο εκκρίνει μία λιπώδη ουσία. Με το 

ράμφος της η πάπια αλείφει αυτό το υγρό σε όλο της το σώμα, καθιστώντας 

αδιαπέραστο από τα νερά το φτέρωμά της. Επίσης, αυτό γίνεται για να αποφύγει 

την αύξηση του βάρους της και για να διευκολυνθεί στο κολύμπι. 

 

Τροφή  

Όντας παμφάγο πτηνό, η πάπια τρέφεται με ποικιλία τροφών, όπως χόρτα, 

υδρόβια φυτά, έντομα, μικρά αμφίβια, σκουλήκια και μικρά μαλάκια. Ορισμένα είδη 

πιάνουν και ψάρια, με τα οποία τρέφονται. 
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Αναπαραγωγή  

Το πτηνό γεννά 40-50 αυγά το χρόνο και τα επωάζει σε διάστημα από 23 έως 

26 ημέρες ανάλογα με το είδος. Τα μικρά σύντομα αρχίζουν να περπατούν και να 

κολυμπούν με μεγάλη ευκολία. 

Εχθροί  

Οι πάπιες βρίσκονται σε όλο τον κόσμο και έτσι είναι φυσικό να έχουν 

πολλούς εχθρούς. Επίσης, οι κυνηγοί πτηνών αλλά και τα μεγάλα ψάρια και ζώα, 

όπως οι κροκόδειλοι, εκμεταλλεύονται τη συχνή αδυναμία των πτηνών να πετάξουν 

και τα τρώνε. Εχθροί τους είναι επίσης πολλά ψαροφάγα πτηνά. Συχνά γίνονται 

επιθέσεις γερακιών, αετών και αλεπούδων σε φωλιές πάπιας. 

Χρησιμότητα  

Η πάπια θηρεύεται για το κρέας της, που είναι πολύ νόστιμο. Επίσης, 

εκτρέφεται για τα αυγά της, το φτέρωμά της και συχνά εκτίθεται σε ζωολογικούς 

κήπους. Όλες οι κατοικίδιες πάπιες προέρχονται από την αγριόπαπια, με εξαίρεση 

την πάπια Muscovy Duck. Η μεγαλύτερη αγορά πάπιας είναι η Λαϊκή Δημοκρατία της 

Κίνας. Στην Ελλάδα γίνεται εκτροφή πάπιας στη Θεσσαλία και στην Κέρκυρα. Οι 

κερκυραϊκές πάπιες διοχετεύονται στο εμπόριο κατεψυγμένες. Ιδιαίτερα αξιόλογες 

είναι οι πάπιες Πεκίνου, που είναι περιζήτητες για την τρυφερή τους σάρκα.  

Φυλές  

Υπάρχουν διάφορες φυλές κατοικίδιας πάπιας. Η αγριόπαπια (νήσσα η 

βοσκάδα) είναι αποδημητικό πτηνό, δηλαδή μεταναστεύει σε νοτιότερες περιοχές 

κατά τους χειμερινούς μήνες. Ζευγαρώνει την άνοιξη, κατά την επιστροφή της σε 

βορειότερες περιοχές. Γνωστά είδη πάπιας είναι επίσης η νήσσα η οξύουρος, η 

νήσσα η χονδροκέφαλος, η νήσσα η ασπριδόραμφος, η βαλανοφάγα, η αμερικάνικη, 

η πηνελόπη και άλλα.   
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Χήνα 

Η χήνα είναι γένος πτηνών που περιλαμβάνει περί τα 15 είδη, τα οποία ζουν 

σε ψυχρές περιοχές. Ανήκει στην οικογένεια των Νησσιδών, στην οποία υπάγονται 

και οι κύκνοι, που είναι συνήθως μεγαλύτεροι από τις χήνες, και οι πάπιες, οι οποίες 

είναι μικρότερες από τις χήνες. Υπάγεται στην τάξη Χηνόμορφα. Έχει σταχτί και 

άσπρο χρώμα, με μακρύ λαιμό. Ζει πάντα κοντά σε λίμνες, έλη και ποτάμια. Έχει 

εξημερωθεί πριν από εκατοντάδες χρόνια. Η κατοικίδια χήνα εκτρέφεται για τα αυγά 

της, το φτέρωμα και κυρίως το νόστιμο κρέας της. 

Περιγραφή  

Ο λαιμός της είναι μεγάλος σε μήκος και το ράμφος της είναι μέτριο. 

Επενδύεται με ευαίσθητο και μαλακό δέρμα. Τα τρία εμπρόσθια δάχτυλα των 

ποδιών των χηνών είναι συνδεδεμένα με νηκτική μεμβράνη. Αυτό δίνει τη 

δυνατότητα στα πουλιά να περπατούν με άνεση πάνω στο έδαφος. Τα πόδια τους 

γενικά είναι χαμηλά. Η διαφορά από την πάπια είναι ότι το πίσω πόδι της χήνας 

μένει ελεύθερο. Παράλληλα, οι χήνες κολυμπούν με ευκολία και πετούν για πολλή 

ώρα, χωρίς να είναι γρήγορες. 

Τροφή  

Οι χήνες τρέφονται κυρίως με σπόρους, νεαρούς βλαστούς και έντομα, 

καθώς επίσης και με μαλάκια. Μερικές φορές μπορούν να προξενήσουν ζημιές στα 

οικοσυστήματα, όταν κοπάδια τρέφονται με φυτά σε καλλιεργήσιμες περιοχές. 

Αναπαραγωγή  

Η αναπαραγωγή γίνεται συνήθως σε όλη τη διάρκεια της ζωής της χήνας. 

Γεννά έναν μικρό αριθμό αυγών σε σύγκριση με τις πάπιες. Το θηλυκό κατασκευάζει 

τη φωλιά του ανάμεσα σε καλάμια και αναλαμβάνει την επώαση των αυγών. Το 

αρσενικό επίσης φροντίζει τα μικρά. 
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Συμπεράσματα 
 

Η πτηνοτροφία στη χώρας μας αποτελεί διαχρονικά έναν από τους πιο 

δυναμικούς κλάδους της αγροτικής παραγωγής. Δεκάδες επιχειρήσεις και χιλιάδες 

θέσεις εργασίας κατατάσσουν την πτηνοτροφία στους βασικούς πυλώνες της 

αγροτικής μας οικονομίας. Αυτό είναι πιο εμφανές στην περιοχή μας, στην Ήπειρο, 

όπου δραστηριοποιούνται τρεις από τις τέσσερις μεγαλύτερες πτηνοτροφικές 

επιχειρήσεις της Ελλάδας, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη 

δημιουργία εκατοντάδων θέσεων εργασίας, αλλά και τον εφοδιασμό της τοπικής 

αγοράς με προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, προσιτά στο ευρύ καταναλωτικό κοινό.  

 

 

  

http://magoulaonline.gr/tag/culture
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http://www.mefafarm.gr/indx2.php
http://www.diatrofi/index.php/food
http://www.livepedia.gr/index.php/όρνιθα
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Κτηνοτροφία 
 

Σκοπός της εργασίας της ομάδας είναι να τονιστεί η σημαντική συμβολή της 

κτηνοτροφίας στην οικονομία της χωράς ειδικά στη σημερινή εποχή.  

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 
 Πώς πρέπει να είναι μια σύγχρονη κτηνοτροφική Μονάδα; 

 Πώς γίνεται η εκτροφή των ζώων  στις κτηνοτροφικές μονάδες; 

 Ποια πρέπει να είναι η στάση της πολιτείας απέναντι στις κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις; 

 τι προσφέρει στον άνθρωπο η κτηνοτροφία; 

 

Ορισμός 
Η κτηνοτροφία δηλαδή  αναπαραγωγή και εκτροφή  ζώων  πού αποσκοπεί 

στην οικονομική  εκμετάλλευση αυτών και των προϊόντων τους. 

 

Ιστορική εξέλιξη 
Η ανάπτυξή της τοποθετείται στην εποχή που άρχισε να αναπτύσσεται και 

η γεωργία. Έτσι η πρωτόγονη κοινωνία χωρίστηκε σε δύο βασικές ομάδες: τους 

καθαρά γεωργούς και τους κτηνοτρόφους. Οι γεωργοί έμεναν συνήθως σ' ένα τόπο, 

ενώ οι κτηνοτρόφοι ήταν αναγκασμένοι να πηγαίνουν στα μέρη που είχε χορτάρι. Ο 

τρόπος αυτός της κτηνοτροφίας λέγεται νομαδικός κι έχει την αρχή του στις χώρες 

εκείνες που δεν έχουν όλη την εποχή χορτάρι. Ο τρόπος αυτός, παρόλο που είναι 

τόσο παλιός, είναι ακόμη πολύ συνηθισμένος και πολύ διαδεδομένος σε πολλές 

χώρες.. Σε μερικές ασιατικές χώρες, και κυρίως στις χώρες που βρίσκονται στα 

βορειοδυτικά της Ασίας, είναι διαδεδομένη ακόμη και σήμερα η νομαδική 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CF%81%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%AF%CE%B1


63 
 

κτηνοτροφία, αλλά αυτή που αφορά στην εκτροφή των καμηλών. Στα βόρεια της 

Ασίας και της Ευρώπης, οι Λάπωνες κι οι Εσκιμώοι ασχολούνται με τη νομαδική 

εκτροφή των ταράνδων. Αντίθετα, στη Λατινική Αμερική, ήταν από τα πολύ παλιά 

χρόνια γνωστή η νομαδική εκτροφή των λάμα. Σήμερα, σε μερικές χώρες της 

Λατινικής Αμερικής ασχολούνται με τη νομαδική εκτροφή των βοοειδών. 

Στην αρχή της η κτηνοτροφία απόβλεπε στο να εξασφαλίσει 

βασικά κρέας για την οικογένεια. Το γάλα δεν το χρησιμοποιούσαν, αλλά ούτε και το 

θεωρούσαν προϊόν. Κτηνοτροφικά προϊόντα θεωρούσαν ακόμη το μαλλί και, κυρίως, 

τα δέρματα, από τα οποία κατασκεύαζαν ρούχα και διάφορα άλλα αντικείμενα. 

Η κτηνοτροφία αρχίζει να αποκτά εμπορικό χαρακτήρα με την πλήρη 

εγκατάσταση των ανθρώπων σε ένα μέρος και τον πλήρη χωρισμό της πρωτόγονης 

κοινωνίας σε αγρότες και κτηνοτρόφους κι ύστερα, με τη δημιουργία των άλλων 

ειδικοτήτων, όπως ήταν ο αγγειοπλάστης, ο οπλουργός κ.ά. Τότε, ανάμεσα στις 

κοινωνικές αυτές ομάδες, αρχίζει μια μεγάλη ανταλλαγή των προϊόντων που ο 

καθένας παρήγαγε.  

Την εποχή εκείνη δεν υπήρχαν χρήματα και οι ανταλλαγές γίνονταν σε είδος. 

Ως βάση όμως για τις ανταλλαγές, οι άνθρωποι τότε χρησιμοποιούσαν τα ζώα. Έτσι, 

η αξία κάθε αντικειμένου μεταφραζόταν σε ζώα. Έλεγαν για παράδειγμα ότι 

η πανοπλία αυτή αξίζει 3 βόδια. Έτσι, σε πολλές χώρες και σε πολλούς λαούς, η λέξη 

ζώο έγινε συνώνυμη με τη λέξη χρήμα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι εκείνος που είχε 

πολλά ζώα μπορούσε ν' αγοράσει τα πάντα. Μπορούσε ακόμη να αποκτήσει και 

δύναμη πολιτική, αλλά κυρίως δύναμη οικονομική. 

 Όσο η οργάνωση της κοινωνίας προχωρούσε, τόσο άλλαζαν και οι τρόποι 

της εκτροφής των ζώων. Η σταβλική κτηνοτροφία, με την πιο πρωτόγονη μορφή της, 

άρχισε να αναπτύσσεται, όταν πια άρχισαν να αναπτύσσονται κι οι μόνιμοι οικισμοί. 

Μέχρι πριν από 100 περίπου χρόνια, η κτηνοτροφία είχε ως αποκλειστικό σκοπό να 

εξασφαλίζει τα απαραίτητα κτηνοτροφικά προϊόντα στην οικογένεια και μόνο ένα 

μικρό μέρος από τα προϊόντα αυτά είχαν σκοπό να γίνουν εμπορεύματα και να 

πουληθούν στην αγορά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CF%80%CF%89%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%BA%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BF%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AC%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%AC%CE%BB%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%AE%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
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Μια από τις πρώτες χώρες, που στη νεότερη Ιστορία ανάπτυξε σημαντικά 

την κτηνοτροφία, ήταν και η Αγγλία. Μετά τη μεγάλη βιομηχανική επανάσταση που 

έγινε στη χώρα αυτή, όπου όλο και περισσότερος πληθυσμός άρχισε να 

εγκαταλείπει τις παραδοσιακές ασχολίες του και να δουλεύει στα εργοστάσια, 

άρχισε να δημιουργείται μεγάλη ζήτηση από διάφορα τρόφιμα και φυσικά και 

κτηνοτροφικά προϊόντα. Έτσι άρχισαν να δημιουργούνται οι φάρμες, που είχαν ως 

αποκλειστική αποστολή την εκτροφή των ζώων και την παραγωγή κτηνοτροφικών 

προϊόντων. Σε λίγα χρόνια, με την ανάπτυξη της βιομηχανίας στην υπόλοιπη 

Ευρώπη, άρχισαν παντού να δημιουργούνται τέτοιες φάρμες. Έτσι αρχίζει μια 

καινούρια εποχή για την κτηνοτροφία. Ο παλιός, παραδοσιακός τρόπος εκτροφής 

άρχισε να μην είναι καθόλου αποδοτικός. Άρχισαν λοιπόν οι αναζητήσεις και οι 

έρευνες για τον εκσυγχρονισμό της κτηνοτροφικής παραγωγής. 

Σήμερα η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς 

παραγωγικούς τομείς της χώρας. Πλέον η άσκηση της κτηνοτροφίας, απαιτεί διαρκή 

και άμεση υποστήριξη από επιστήμονες (γεωπόνους ζωικής παραγωγής και 

κτηνιάτρους). Η σημερινή κτηνοτροφική παραγωγή βασίζεται τόσο στην αύξηση τον 

αριθμού των ζώων όσο και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των 

ζώων. Για το λόγο αυτό η ζωοτεχνία, ως επιστήμη, βασίζεται, χρησιμοποιεί κι 

αξιοποιεί τις γνώσεις που της παρέχουν: η βιολογία, η γενετική, η κτηνιατρική, 

η διαιτολογία κι η βρωματολογία, καθώς και πολλές άλλες επιστήμες. 

Στην Ελλάδα, ο τρόπος αυτός της κτηνοτροφίας αφορά την εκτροφή 

των προβάτων και των κατσικιών και μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμη πολύ 

διαδεδομένος. Σε άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα σε μερικές αφρικανικές, η 

νομαδική κτηνοτροφία γίνεται με μεγάλα ζώα, όπως είναι τα βόδια, τα ζέμπου κ.ά. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%96%CE%AD%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
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Κανόνες Υγιεινής των Ζώων 

Η πρόληψη της εκδήλωσης των διαφόρων ασθενειών αποτελεί το χρυσό 

κανόνα για τη διατήρηση της υγείας των ζωών. Οι ασθένειες  προκαλούνται στα ζώα 

από διάφορα αίτια και διαιρούνται σε μολυσματικές και μη μολυσματικές. Οι 

μολυσματικές ασθένειες  προκαλούνται  από βακτήρια, μύκητες, τους, πρωτόζωα 

καθώς και εσωτερικά και εξωτερικά παράσιτα. Οι μη μολυσματικές ασθένειες 

οφείλονται  στην έλλειψη θρεπτικών στοιχείων, σε τοξίνες σε αντιδιαβητικούς  

παράγοντες που μπορεί να περιέχονται στην τροφή των ζωών καθώς και σε αντίξοες 

συνθήκες του περιβάλλοντος  στις οποίες τα ζώα δεν μπορούν να προσαρμοστούν.   

 

Κλάδοι ζωικής παραγωγής 

 βουτροφίας (αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής μοσχάρια 

ταύροι βουβάλια)   

 αιγοπροβατοτροφίας  

 χοιροτροφίας  

 πτηνοτροφίας  

 κονικλοτροφία (κουνέλια)   

 γουνοφόρων ζώων (κάστορες σινσιλά αλεπού)  

 μελισσοκομίας (μέλισσες) 

 σηροτροφίας (μεταξοσκώληκες)  

 υδατοκαλλιεργειών (ιχθείς οστρακοειδή μαλάκια κ.λπ.)  

Επίσης περιλαμβάνει την εκτροφή σαλιγκαριών και μονόπλων  

ΕΞΗΜΕΡΩΣΗ,ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ. 
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Τα περισσότερα αγροτικά ζώα πιστεύεται ότι εξημερώθηκαν σταδιακά λίγο 

πριν και κατά τη νεολιθική εποχή στην Ευρώπη και την Ασία. Τα πρώτα αγροτικά ζώα 

που εξημερώθηκαν θεωρείται ότι ήταν τα βοοειδή και ακλούθησαν τα αιγοπρόβατα. 

Η συμπεριφορά των αγροτικών ζώων μπορεί να διαιρεθεί σε 3 μεγάλες 

κατηγορίες: 

 Την συμπεριφορά της αυτοσυντήρησης, όπως είναι η βόσκηση 

 την απέκκριση των περιττών ουσιών και 

 την κοινωνική συμπεριφορά που έχει σχέση με τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ 2 η περισσότερων ζώων και τη συμπεριφορά μάθησης.  
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Οικονομία  
 

  

Η κτηνοτροφία, μαζί με τη γεωργία, ήταν τα βασικά στοιχεία στα οποία 

βάσισαν την οικονομία τους όλοι οι λαοί, όταν από πρωτόγονοι και περιπλανώμενοι 

συλλέκτες έτοιμων τροφών (κυνήγι, ψάρεμα-φρούτα) άρχισαν να εγκαθίστανται σε 

μόνιμους συνοικισμούς, να σχηματίζουν κοινωνίες και να δημιουργείται η 

ιδιοκτησία, η αποταμίευση και η οικονομία. Τα περισσότερα από τα σημερινά 

κατοικίδια αγροτικά ζώα ήταν γνωστά από τότε και τα έτρεφαν οι άνθρωποι, πριν 

από αρκετές χιλιάδες χρόνια. 

Και σήμερα η κτηνοτροφία αποτελεί έναν τομέα της εθνικής οικονομίας με 

μεγάλη σημασία, γιατί μας προσφέρει βασικά είδη για τη διατροφή μας, όπως το 

κρέας, το γάλα, το τυρί και άλλα παράγωγά τους, σημαντικές πρώτες ύλες για τη 

βιομηχανία (μαλλιά, δέρματα κλπ.) ακόμα και ζώα που χρησιμοποιούμε στις 

μεταφορές και στις αγροτικές εργασίες. 

Η μορφή, που λαμβάνει η κτηνοτροφία μιας χώρας, εξαρτάται από τις 

φυσικές, γεωργικές, οικονομικές, και άλλες συνθήκες της χώρας αυτής. Η Ελλάδα, 

είναι χώρα ορεινή και οι περισσότερες ορεινές ή ημιορεινές εκτάσεις είναι, κατά 

κανόνα, χωρίς δασική βλάστηση και μικρής παραγωγικής ικανότητας. Επομένως, 

είναι ακατάλληλες για καλλιέργεια, γι' αυτό οι περισσότερες χρησιμοποιούνται σα 

βοσκότοποι. 

Στις δυο τελευταίες δεκαετίες στην εξέλιξη της κτηνοτροφίας μας επέδρασαν 

αποφασιστικά οι μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές, που έγιναν στη χώρα 

μας. 

Η επίδραση ορισμένων κοινωνικών φαινομένων στην ελληνική κτηνοτροφία: 

Το πρόβλημα της κτηνοτροφίας δεν είναι μεμονωμένο και ξεκομμένο, αλλά 

συνδέεται με όλα τα κατά μέρος μεγάλα προβλήματα, τα οποία απασχολούν την 

αγροτική οικονομία της χώρας. Και τούτο επηρεάζει τα άλλα προβλήματα ή 
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επηρεάζεται από αυτά. Σήμερα υπάρχουν λιγότεροι κτηνοτρόφοι. Οι μεγάλες 

μεταπολεμικές πληθυσμιακές μετακινήσεις από το ύπαιθρο στα αστικά κέντρα και η 

μετανάστευση στο εξωτερικό, επηρεάζουν αποφασιστικά και την κτηνοτροφία, όπως 

και τη γεωργία. Το ίδιο αυτό ρεύμα παρασύρει και τον κτηνοτρόφο, όπως και το 

γεωργό και γι' αυτό παρατηρούμε συνέχεια ο κτηνοτροφικός πληθυσμός να 

λιγοστεύει. 

 

«ΔΩΔΩΝΗ» 

Η ΔΩΔΩΝΗ ιδρύθηκε το 1963 σαν μια μικρή μονάδα παστερίωσης φρέσκου 

γάλακτος, η οποία αρχικά εξυπηρετούσε αποκλειστικά τις ανάγκες των κατοίκων της 

πόλης των Ιωαννίνων συλλέγοντας αγελαδινό γάλα από μικρές μονάδες της 

περιοχής. 

Σήμερα, 40 χρόνια μετά, μέσα από μια πορεία συνεχούς ανάπτυξης, που 

βασίστηκε στην καθιέρωση των πλέον υψηλών προτύπων ποιότητας στην τυροκομία 

μέσω της συνεχούς τεχνολογικής πρωτοπορίας, στην επιτυχημένη εφαρμογή 

απολαυστικών παραδοσιακών γευστικών συνταγών, στο σεβασμό του φυσικού 

περιβάλλοντος, αλλά και το προσανατολισμό στις ανάγκες και τις προτεραιότητες 

του καταναλωτή, η ΔΩΔΩΝΗ έχει καθιερωθεί σαν η κορυφαία σε δυναμικότητα 

παραγωγής και πωλήσεις εταιρία τυροκομικών ειδών της χώρας. 

Σημαντικοί σταθμοί σε αυτή τη πορεία υπήρξαν τα τελευταία χρόνια η 

πραγματοποίηση επένδυσης για εγκατάσταση και λειτουργία μιας από τις 

μεγαλύτερες στο κόσμο υπεραυτόματης γραμμής παραγωγής Φέτας και η 

κατασκευή κατάλληλων καλουπιών παραγωγής, ώστε να εμφανίζεται ανάγλυφο 

πάνω στο τυρί το σήμα της εταιρίας. 
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 Εγκυκλοπαίδεια  Λαρους τ. 5 σ.σ. 166-208 
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Αισθήσεις 
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Ορισμός 
Οι αισθήσεις είναι η πηγή όλων των γνώσεων μας για την υλική εξωτερική 

πραγματικότητα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα για τις μορφές της ύλης ή για 

τις μορφές της κίνησης παρά μονάχα με τις αισθήσεις μας. Τα αντικείμενα και τα 

φαινόμενα ερεθίζουν τον Νευρικό Ιστό που μεταφέρει το σήμα στον Εγκέφαλο και 

προκαλεί το αίσθημα. Δηλαδή το αίσθημα οφείλεται στη μεταμόρφωση της 

επίδρασης ενός εξωτερικού ερεθισμού σε περιστατικό της συνείδησης. Η διαδικασία 

αυτή λαμβάνει χώρα στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. 

 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ: Οι αισθήσεις (του ανθρώπου) είναι πέντε. Μερικά 

ζώα έχουν παραπάνω αισθήσεις όπως τα ψάρια και κυρίως οι καρχαρίες. Επίσης, 

υπάρχουν και οργανισμοί που δε φαίνεται να έχουν αισθήσεις όπως τα φυτά. Τα 

τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες, ώστε να αποκτήσουν αισθήσεις και τα 

ρομπότ και οι υπολογιστές (για παράδειγμα μηχανική όραση). Έτσι οι πέντε βασικές 

αισθήσεις του ανθρώπου είναι οι: 1. Όραση 2. Ακοή 3. Αφή 4. Όσφρηση 5. Γεύση 

 ΟΡΑΣΗ: Όραση ή οπτική αντίληψη ονομάζεται μία από τις πέντε αισθήσεις. 

Όργανο αντίληψης είναι τα μάτια, ενώ το αντικείμενο της αντίληψης είναι το 

φως. Θεωρείται η πιο σημαντική από τις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί με αυτήν 

γίνεται άμεσα αντιληπτός ο εξωτερικός χώρος. 

 

 ΑΚΟΗ: Η ακοή είναι κι αυτή μια από τις πέντε αισθήσεις. Όργανο αντίληψης 

είναι τα αυτιά, ενώ το αντικείμενο της αντίληψης είναι ο ήχος. Θεωρείται η 

δεύτερη πιο σημαντική από τις υπόλοιπες αισθήσεις, γιατί και με αυτήν 

γίνεται άμεσα αντιληπτός ο εξωτερικός χώρος. Συνεισφέρει στην αντίληψη 

του χώρου και συμπληρώνει την όραση, ενώ την αντικαθιστά ικανοποιητικά 

στους τυφλούς και κάποια ζώα. Η ακοή είναι η πρώτη απ’ τις αισθήσεις που 

χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ήδη στην κοιλιά της μητέρας του, ενώ συχνά είναι 

και η τελευταία. 
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 ΟΣΦΡΗΣΗ: Όσφρηση είναι η αίσθηση ταυτοποίησης ουσιών μέσω των 

πτητικών αερίων που εκλύουν. Η ταυτοποίηση γίνεται σε ειδικό όργανο 

αναπνοής, τη μύτη, ενώ άλλοι οργανισμοί όπως τα έντομα χρησιμοποιούν 

κεραίες. 

 

 ΓΕΥΣΗ: Άλλη μια αίσθηση ταυτοποίησης των ουσιών όπως η όσφρηση είναι η 

γεύση. Η διαφορά είναι ότι η γεύση λειτουργεί με την επαφή, αν και στον 

άνθρωπο είναι λιγότερο ανεπτυγμένη από την όσφρηση. Η ταυτοποίηση 

γίνεται σε ειδικό όργανο γεύσης, στο στόμα. 

 

 

 ΑΦΗ: Είναι η αίσθηση που μπορεί να δώσει τα περισσότερο διαφορετικά 

ερεθίσματα. Έχουμε την εξωτερική και την εσωτερική αφή. Με την εξωτερική 

αφή καταλαβαίνουμε αν ένα αντικείμενο είναι σκληρό ή μαλακό, λείο ή 

τραχύ, βαρύ ή ελαφρύ, κρύο ή ζεστό. Με την εσωτερική αφή 

αντιλαμβανόμαστε τους πόνους και την κατάσταση των εσωτερικών μας 

οργάνων. Η αφή έχει ως αισθητήρια όργανα τα άκρα των νεύρων, που είναι 

σπαρμένα ανάμεσα στα κύτταρα της επιδερμίδας ή σε βαθύτερα μέρη του 

δέρματος. 
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Όραση 
Ο οφθαλμός αποτελεί κλειστό όργανο και μοιάζει με κοίλη σφαίρα.  

Απαρτίζεται από ένα οπτικό τμήμα, το οποίο εστιάζει την οπτική εικόνα στους 

φωτοαισθητήρες (φωτοϋποδοχείς) και ένα νευρικό τμήμα το οποίο μετατρέπει την 

οπτική εικόνα σε μια δεδομένη αλληλουχία νευρικών εκφορτίσεων. Ο άνθρωπος 

λοιπόν, είναι ικανός να διαχωρίζει τις αλλαγές στην ποιότητα και την ποσότητα της 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και να τη μεταφράζει ως αίσθηση του χρώματος 

και της φωτεινότητας. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι όλα τα αντικείμενα είναι 

άχρωμα και ότι η αίσθηση του χρώματος επινοείται μόνο στο ανθρώπινο εγκέφαλο. 

Αυτό το γεγονός είναι ιδιαίτερα σημαντικό μια και εξηγεί πολλά φαινόμενα 

σχετιζόμενα με το χρώμα. 

 

Αντίληψη των χρωμάτων 

Η διαδικασία της αντίληψης των χρωμάτων είναι ειδική λειτουργία του 

μηχανισμού της όρασης που έχει σκοπό την αναγνώριση των διαφόρων μηκών 

κύματος που συνθέτουν  τις ακτινοβολίες του ορατού φάσματος. Η αναγνώριση των 

χρωμάτων γίνεται στον αμφιβληστροειδή μόνο από τα κωνία (ή κωνικά κύτταρα). Οι 

τρείς διαφορετικοί τύποι κωνικών κυττάρων διαφοροποιούνται από την δυνατότητα 

τους στο να μετατρέπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε πληροφορία για να την 

επεξεργαστεί ο εγκέφαλος. Μετατρέπουν διαφορετικά μήκη κύματος 

ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η αντίστοιχη μέγιστη ευαισθησία των κωνίων 

είναι 620nm, 520nm, 450nm. Η αίσθηση του κόκκινου ανατίθεται στα κωνικά 

κύτταρα με μέγιστη ευαισθησία 620nm. Το πράσινο ανατίθεται στα κωνικά κύτταρα 

με μέγιστη ευαισθησία 520nm και το μπλε σε αυτά με 450nm. Γι' αυτό λοιπόν 

γίνεται προφανές ότι το χρώμα δεν είναι κάτι που έχει σχέση με το σώμα-ουσία 

άλλα μια αίσθηση που δημιουργείται ως αποτέλεσμα την ακτινοβόλησης, με ένα 

συγκεκριμένο μήκος κύματος, του ματιού. Ο οφθαλμός μπορεί να διακρίνει 200 

περίπου αποχρώσεις που δημιουργούνται από το συνδυασμό 3 βασικών χρωμάτων : 

κόκκινο, πράσινο και μπλε. Σε κάθε μια από αυτές τις αποχρώσεις ο ανθρώπινος 
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οφθαλμός μπορεί να ξεχωρίσει 500 χρώματα ανάλογα με την λαμπρότητά τους, και 

20 ανάλογα με την πυκνότητά τους. Με άλλα λόγια το οπτικό μας σύστημα μπορεί 

να διακρίνει ένα εκατομμύριο ερεθίσματα ως διαφορετικά ανάλογα με το χρώμα 

τους. Τα χρώματα που αντιλαμβανόμαστε σχετίζονται με τα μήκη κύματος του 

φωτός που αντανακλάται, απορροφάται ή εκπέμπεται από τις χρωστικές ουσίες των 

αντικειμένων του ορατού κόσμου.  

Η αντίληψη μας για το χρώμα δεν εξαρτάται μόνο από ποιά μήκη κύματος 

αντανακλώνται από το ακτινοβολούμενο αντικείμενο, αλλά και από τη δομή και τη 

σύνθεση του φωτός.  Η αναλογία του κόκκινου βρίσκεται στο μέγιστο της το πρωί 

ενώ η αναλογία του μπλε αυξάνει προς το βράδυ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την 

διαφορετική αντίληψη των χρωμάτων.  

Το κυριότερο ίσως θρεπτικό συστατικό για την αίσθηση της όρασης είναι η 

βιταμίνη Α. Η βιταμίνη Α δεν συντίθεται από τον ανθρώπινο οργανισμό, έτσι πρέπει 

να λαμβάνεται εξωγενώς μέσω της διατροφής. Πηγές αυτής είναι τα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης όπως το συκώτι, τα γαλακτοκομικά και τα ψάρια. Ο τρόπος δράσης της 

συνίσταται στην παραγωγή ροδοψίνης από τον αμφιβληστροειδή χιτώνα του 

ματιού- μια ουσία απαραίτητη για την όραση στο σκοτάδι.  

Ένα από τα συμπτώματα της ανεπάρκειας σε βιταμίνη Α είναι η αδυναμία 

όρασης στο σκοτάδι (νυκταλωπία). Άλλα συμπτώματα είναι η ξηροφθαλμία, που 

εκδηλώνεται με συμπτώματα πόνου και ερεθισμού του επιπεφυκότα και η εξέλκωση 

του κερατοειδούς που μπορεί να καταλήξει σε τύφλωση. Η ανεπάρκεια σε βιταμίνη 

Α είναι σπάνια στις ανεπτυγμένες χώρες και συνδέεται συνήθως με διαταραχές 

δυσαπορρόφησης, όπως πχ στεατόρροια ή με ανεπάρκειες άλλων θρεπτικών 

συστατικών, όπως πχ ψευδάργυρος. 

 Πιο συγκεκριμένα το λίπος και ο ψευδάργυρος είναι δύο συστατικά 

απαραίτητα για την απορρόφηση της: το λίπος διότι η βιταμίνη Α ανήκει στις 

λιποδιαλυτές βιταμίνες και έτσι η απορρόφηση της είναι άμεσα συνδεδεμένη με την 

απορρόφηση των λιπιδίων και ο ψευδάργυρος διότι συμμετέχει στη μεταφορά της 
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από το ήπαρ (όπου αποθηκεύεται) στον οφθαλμό. Πηγές ψευδαργύρου είναι τα 

θαλασσινά (κυρίως στρείδια και μαλάκια), τα κόκκινα κρέατα, τα δημητριακά ολικής 

αλέσεως και τα λαχανικά. 

 Όπως και σε όλες τις άλλες λειτουργίες του οργανισμού δε θα μπορούσε να 

παραβλεφθεί η αξία της διατροφής και στην όραση. Η πρόσληψη των κατάλληλων 

θρεπτικών συστατικών είναι αναγκαία για την επαρκή ανάπτυξη της αίσθησης της 

όρασης αλλά και για την πρόληψη της εμφάνισης οφθαλμολογικών παθήσεων. 

Συνεπώς αυτό που χρειάζεται και σε αυτή την περίπτωση είναι μία ισορροπημένη 

διατροφή με την επιλογή τροφίμων από όλες τις ομάδες (φρούτα, λαχανικά, ψάρια, 

άμυλο, κρέας, γαλακτοκομικά) και την ένταξη τους στο καθημερινό μας διαιτολόγιο. 

Η εικόνα του φαγητού θεωρείται σημαντικό κομμάτι της γνωσιακής – 

συναισθηματικής θεωρίας. Η οσμή, η γεύση, η υφή, η αίσθηση ή ακόμα και ο ήχος 

(π.χ. κρασί, αναψυκτικά) του φαγητού καθορίζουν εν μέρει τη στάση μας έναντι του 

φαγητού και «συμμετέχουν» στην εκδήλωση κάθε αδηφαγικού επεισοδίου. Βρέθηκε 

ότι η πιο συχνή ανάκληση φαγητού αφορά κατά σειρά πλήρη γεύματα, fast-food και 

λιγότερο γλυκά. Η ένταση της εικόνας φαίνεται να συνδέεται με την ένταση 

αναζήτησης του φαγητού. Η αντίληψη της τροφής με τις αισθήσεις μας και το 

επίπεδο της πείνας που βιώνουμε συσχετίζεται με της ένταση της λαχτάρας για 

φαγητό. 
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Ακοή 
 

 

Η ακοή είναι βασική αίσθηση, με την οποία αντιλαμβανόμαστε το 

περιβάλλον και επικοινωνούμε με τους συνανθρώπους μας. Το όργανο της ακοής 

είναι το αφτί. Το ανθρώπινο αφτί αποτελείται από τρία μέρη: 

 το εξωτερικό αφτί 

 το μέσο αφτί 

 το εσωτερικό αφτί 

 

  



77 
 

Όσφρηση 
  

O κάθε άνθρωπος μπορεί να αντιληφθεί πάρα πολλές οσμές, παρόλο που ο 

αριθμός των γεύσεων είναι περιορισμένος. σκεφτόμαστε ότι γευόμαστε το φαγητό 

στη γλώσσα μας αφού εκεί το νιώθουμε,  όμως στην πραγματικότητα αυτό που 

γευόμαστε είναι αυτό που μυρίζουμε. Για αυτό και όταν αρρωσταίνουμε πολλές 

φορές αλλάζει η γεύση μας.. 

 

Η γεύση είναι στενά συνδεδεμένη με την όσφρηση.  

Στο εσωτερικό του στόματος 

μας υπάρχουν χιλιάδες γευστικοί 

κάλυκες που μπορούν να αναγνωρίσουν 

μονό 5 βασικές γεύσεις,  γλυκό, αλμυρό, 

πικρό, ξινό, ουμάμι (πικάντικο). Αυτό 

που πρέπει να τονίσουμε είναι ο 

παράγοντας που παίζει καθοριστικό 

ρολό στη γεύση μας είναι η όσφρηση.  

Η όσφρηση είναι τόσο 

σημαντική που το 80-90 % της «γεύσης» 

πηγάζει από αυτή.  

Κατά τη διάρκεια της μάσησης ελευθερώνονται από το φαγητό διαφορές 

αρωματικές ουσίες που πηγαίνουν προς τη μύτη μας. Από εκεί στέλνεται μήνυμα 

στο κέντρο γεύσης του εγκεφάλου, οπού καταφθάνουν και μηνύματα από το στόμα 

και η γεύση που εμείς καταλαβαίνουμε εξαρτάται από αυτά τα δυο μηνύματα.  

Για να καταλάβουμε το πόσο επηρεάζεται η γεύση από την όσφρηση θα 

αναφερθούμε σε ένα απλό παράδειγμα.. όταν το φαγητό είναι ζεστό μπορούμε να 

αντιληφθούμε καλυτέρα τις μυρωδιές που αυτό ελευθερώνει και αυτό συμβαίνει 
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γιατί από το ζεστό φαγητό εκλύονται περισσότερα αρώματα από το κρύο. Επίσης 

όταν αυτές οι «μυρωδιές» φτάσουν στη μύτη, η γεύση γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή. 

 

Η όσφρηση υποστηρίζει τη γεύση 

Στο στόμα μας και συγκεκριμένα στη γλωσσά μας μπορούμε να διακρίνουμε 

τις γεύσεις. Ωστόσο, περιοριζόμαστε σε πέντε από αυτές. Τη διαφορά μεταξύ αυτών 

των γεύσεων μπορεί να διαλευκάνει η όσφρηση.  

Μύτη: Οι αρωματικές ουσίες συνδέονται με τους οσφρητικούς υποδοχείς 

της μύτης, που αποστέλλουν ένα σήμα στο κέντρο γεύσης του εγκεφάλου.  

Στόμα: Όταν μασάμε το φαγητό απελευθερώνονται αρωματικές ουσίες, που 

μέσω της διόδου στο πίσω μέρος της στοματικής κοιλότητας οδεύουν προς τη μύτη 

  Όσφρηση είναι η ταυτοποίηση ουσιών μέσω των αρωμάτων που εκλύουν. 

Άλλη αίσθηση ταυτοποίησης των ουσιών είναι η γεύση. Η διαφορά ανάμεσα στη 

γεύση και στην όσφρηση είναι ότι η γεύση «λειτουργεί» με την επαφή. 

  Ακόμη μέσω της όσφρησης μπορούμε να πληροφορηθούμε  για το 

συμβαίνει γύρω μας. Για παράδειγμα όταν βρέχει το μπορούμε όλοι να μυρίσουμε 

το άρωμα της βροχής. 
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Γεύση 
 

Η αίσθηση της γεύσης -άρρηκτα συνδεδεμένη με την όσφρηση- έχει 

προστατευτικό ρόλο, αφού εξελικτικά η οξεία γεύση μάς κρατούσε μακριά από 

δηλητηριώδεις τροφές. Γίνεται αντιληπτή μέσα από τους γευστικούς κάλυκες της 

στοματικής κοιλότητας, υπάρχει από τη γέννησή μας και μειώνεται με την ηλικία. 

 

 

 

 

 

 

Γιατί μειώνεται; 

 Μπορεί να ελαττωθεί, να γίνει δυσάρεστη ή να χαθεί τελείως. Η 

περιορισμένη ικανότητα όσφρησης είναι η πιο συχνή αιτία μείωσης ή και απώλειας 

της γεύσης, αφού οι δύο αυτές αισθήσεις αλληλεπιδρούν. Άλλοι παράγοντες είναι το 

κάπνισμα, λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, λοιμώξεις της 

στοματικής κοιλότητας η μέση ωτίτιδα, η κακή διατροφή, αλλά και η λήψη 

συγκεκριμένων φαρμάκων. Ενδεχομένως, επίσης, τα αίτια να είναι ενδοκρινικά ή 

νευρολογικά. Συνήθως, πάντως, το πρόβλημα είναι παροδικό.  

 

Πώς μπορούμε να την οξύνουμε; 

 Πρέπει να μασάμε καλά κάθε μπουκιά για να «αισθανόμαστε» τις τροφές 

και να προσπαθούμε να εναλλάσσουμε τις γεύσεις, ώστε να εκπαιδεύουμε τους 

αντίστοιχους υποδοχείς να αναγνωρίζουν περισσότερες γεύσεις. Η σωστή στοματική 
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υγιεινή προλαμβάνει νοσήματα της στοματικής κοιλότητας που μπορούν να 

αλλοιώσουν τη γεύση μας. 

 

Πώς αλλάζει ο χρόνος τη γεύση; 

Καθώς περνάνε τα χρόνια, η γευστική μας οξύτητα εκ φύσεως ελαττώνεται, 

αλλά είναι πλέον καλά τεκμηριωμένο πως δεν φταίει μόνον η ηλικία για την φθορά 

της. Η γεύση μπορεί να πληγεί από την κακή στοματική υγιεινή, την τερηδόνα, την 

περιοδοντική νόσο και γενικότερα τα προβλήματα των δοντιών, ορισμένα φάρμακα 

και ιατρικές θεραπείες, την κακή διατροφή, ακόμα και από ασθένειες όπως ο 

διαβήτης, οι παθήσεις του θυρεοειδούς, το εγκεφαλικό και άλλα νευρολογικά 

προβλήματα αλλά και από το κάπνισμα.  

Η μειωμένη αίσθηση της γεύσης είναι επικίνδυνη, διότι μπορεί να οδηγήσει 

σε κακή όρεξη και υποσιτισμό. Επιπλέον, δίχως γεύση ένας άνθρωπος μπορεί να 

φάει αλλοιωμένο τρόφιμο και να πάθει τροφική δηλητηρίαση ή άλλη νόσο. Για την 

πρόληψη του προβλήματος πρέπει να βουρτσίζουμε καθημερινά τα δόντια μας 

τουλάχιστον δύο φορές και να πηγαίνουμε στον οδοντίατρο δύο φορές τον χρόνο. 

 

Η ιστορία της γεύσης 

Η γεύση είναι βασική λειτουργία του 

ανθρώπινου σώματος, επιτρέπει την ποιοτική 

αξιολόγηση της τροφής, χαρίζει ηδονή και απόλαυση, 

προστατεύει από την κατάποση ανεπιθύμητων ουσιών, 

ενεργοποιεί τη μνήμη με ψυχικά βιώματα του 

παρελθόντος. Η γεύση είναι η αίσθηση που δέχονται οι 

γευστικές απολήξεις (κάλυκες) της γλώσσας μετά τη 

διάλυση των συστατικών του φαγητού από το σάλιο.  
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Τα εργαλεία της γεύσης είναι 13 νευρικές οδοί (χημειοδεκτικά κύτταρα ή 

χημειοδέκτες) που διακρίνουν τις τέσσερις βασικές γεύσεις: το γλυκό, αλμυρό, πικρό 

και ξινό. Η γλώσσα μπορεί να αισθανθεί τις τέσσερις βασικές γεύσεις σε όλη την 

επιφάνεια της! Ο λεγόμενος χάρτης της γεύσης μας έχει παραπλανήσει για 

δεκαετίες. Στις αρχές του περασμένου αιώνα διαπιστώθηκαν διαφορές στο όριο 

αίσθησης των γεύσεων και όχι διαφορές στην ευαισθησία της γλώσσας.  

Πολλοί γευσιγνώστες συνήθισαν στην ιδέα ότι αισθάνονται διαφορετικά τις 

γεύσεις σε διαφορετικά  σημεία της γλώσσας. Οι βασικές γεύσεις στις μέρες μας 

είναι τέσσερις είναι η αίσθηση του γλυκού, του ξινού, του πικρού και του αλμυρού, 

οι οποίες έχουν συχνά και ανάλογες ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Μεταξύ των 

γεύσεων παρατηρείται αντιστάθμιση ως εξής του γλυκού με το ξινό  και του πικρού 

με το αλμυρό. Ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών γεύσεων και οι αυξομειώσεις 

στην ένταση της κάθε μίας δημιουργούν άλλες γεύσεις. 

 

Από ποιους παράγοντες επηρεάζεται η γεύση; 

Η ηλικία και το φύλο επηρεάζουν την αντίληψη της γεύσης ενός τροφίμου. Η 

ηλικία μέχρι ένα βαθμό βοηθάει στην καλύτερη αναγνώριση των γεύσεων, επειδή 

αποκτούμε με την ηλικία περισσότερες γευστικές εμπειρίες. Σε προχωρημένη ηλικία 

όμως ατονούν οι γευστικοί κάλυκες και η αίσθηση της γεύσης γίνεται πιο αδύναμη. 

Όχι όμως η τάση για τη γευστική ηδονή. Όλοι οι υπερήλικες αναζητούν τρόφιμα που 

είναι είτε πολύ γλυκά, είτε πολύ αλμυρά, ανεξάρτητα από τις πραγματικές 

διατροφικές ανάγκες τους.  

Όσο αφορά το φύλο, ένας από τους λόγους που επικράτησαν οι άντρες chef 

ήταν γιατί ήταν πιο τολμηροί και ανατρεπτικοί στις γεύσεις. Ενώ η γυναίκα 

αναζητούσε πιο πολύ τις συμβατικές γεύσεις. 

 Η θερμοκρασία στην οποία σερβίρεται ένα τρόφιμο ή ένα ποτό επηρεάζει 

τη γεύση του. Το παγωτό μπορούμε να το καταπιούμε από τη στιγμή που μπορούμε 
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να αισθανθούμε τη γεύση του. Δηλαδή αφού λιώσει στη στοματική κοιλότητα όπου 

η θερμοκρασία του ανεβαίνει για ισορροπήσει με αυτή του σώματος. Αντίστοιχα το 

πολύ ζεστά τρόφιμα δημιουργούν το αίσθημα του καυτού στο επιθήλιο της γλώσσας 

το οποίο υπερκαλύπτει την αίσθηση της γεύσης.  

Το κλίμα μιας χώρας ή η εποχική αλλαγή της θερμοκρασίας μπορεί να 

επηρεάσει τη γεύση μας. Η γαστρονομία μια χώρας χαρακτηρίζεται και από τις 

κυρίαρχες κλιματολογικές συνθήκες. Λαοί σε θερμές χώρες καταναλώνουν αρκετά 

ξινά και πικρά τρόφιμα καθώς και πικάντικα γιατί αυτά τους βοηθούν να 

αντιμετωπίσουν τη ζέστη και τη δίψα. Λαοί σε κρύες χώρες καταναλώνουν αρκετά 

γλυκά και λιπαρά τρόφιμα για να αντιμετωπίσουν το κρύο. Λαοί σε μεσογειακές 

χώρες, όπως η Ελλάδα, έχουν μια πιο πλούσια γευστική παλέτα η οποία οφείλεται 

τόσο στις αλλαγές του κλίματος όσο και στην πολύπλοκη γεωδιαμόρφωση. 

 

Γευσιγνωσία 

Η γευσιγνωσία είναι η ανάλυση ενός ή περισσότερων οργανοληπτικών 

στοιχείων, όραση-οσμή-γεύση-αφή-ακοή, και την ταξινόμηση τους σε ηδονικά 

επίπεδα. Γευσιγνώστης είναι το εξειδικευμένο άτομο, ο δοκιμαστής, με ευαισθησία 

στις γεύσεις και γενικά στα αισθητήρια όργανα της γλώσσας, ο οποίος επιλέγει τη 

τροφή του κυρίως με οργανοληπτικά κριτήρια. Η ευαισθησία αυτή οφείλεται στη 

συνεχή αναζωογόνηση των γευστικών κυττάρων και αποκτάται με γευστική 

γυμναστική, αναζητώντας σε κάθε μπουκιά την αντίστοιχη εμπειρία σε ένα άλλο 

τόπο ή χρόνο. 
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Αφή 
 

Ένα άγγιγμα αρκεί για να διώξει την ένταση, να περιορίσει τον πόνο, ακόμα 

και να θεραπεύσει, υποστηρίζουν οι ανατολικού τύπου φιλοσοφίες. Άλλωστε, μια 

χειραψία προσφέρει την πρώτη επαφή μας με τον κόσμο. Σειρές υποδοχέων σε όλο 

το σώμα μας είναι συντονισμένες ώστε να αντιλαμβανόμαστε τις διαφορετικές 

πληροφορίες, όπως η θερμοκρασία, η αίσθηση του πόνου, ακόμα και η θέση του 

σώματος. Η διακριτική ικανότητά ποικίλλει ανάλογα με την επιφάνεια/σημείο του 

σώματος, π.χ. είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε σημεία όπως οι άκρες των δαχτύλων. 
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Ψυχολογία και φαγητό στην ζωή των ανθρώπων 
 

Αρέσκεια 

Η επιθυμία για συγκεκριμένο τρόφιμο συνδέεται στενά με την τροφική 

αρέσκεια, από τη στιγμή που τα πιο επιθυμητά τρόφιμα – όπως η σοκολάτα – είναι 

ιδιαίτερα εύγεστα. Βέβαια, δεν συνεπάγεται αυξημένη κατανάλωση τροφής. Τρώμε 

το φαγητό χωρίς, συχνά, να το απολαμβάνουμε καν ή ακόμα και το τρόφιμο που 

λαχταρούμε, δεν το καταναλώνουμε πάντα. Πολλαπλές μελέτες και δομημένες 

συνεντεύξεις σε εθελοντές κατέδειξαν ότι η δίαιτα ή ο διατροφικός περιορισμός 

αυξάνουν σε γενικές γραμμές την πιθανότητα να εκδηλωθεί ανάλογη επιθυμία για 

φαγητό. Η προσπάθεια περιορισμού κάποιου τροφίμου θεωρείται ότι σχετίζεται με 

αύξηση αναζήτησης της μη διαθέσιμης τροφής. Η σχέση αυτή υποδηλώνει την 

ύπαρξη υποκείμενων ψυχολογικών, γνωσιακών και συμπεριφορικών διαδικασιών. 

Μεταξύ αυτών δεσπόζουν η αντίδραση στο (οπτικό/ οσφρητικό) ερέθισμα και η 

συναισθηματική δυσφορία. 

 

Πείνα 

Παρόμοια, η πείνα δεν είναι προϋπόθεση για την αναζήτηση «αγαπημένου» 

τροφίμου. Αντίθετα, υπάρχει στενός δεσμός μεταξύ της διάθεσης μας και της 

λαχτάρας για φαγητό. Η τελευταία, είναι πιθανό να οδηγήσει κάποιες φορές σε 

επεισόδια υπερφαγίας, υπό συνθήκες αρνητικής διάθεσης (παρά πείνας). Το φαγητό 

δεν είναι εθιστικό με την πραγματική έννοια, καθώς τα συστατικά του είναι 

απαραίτητα για να διατηρηθούμε στη ζωή. Αλλά και οι θεωρίες που εξηγούν τη 

λαχτάρα για φαγητό, ελάχιστη σχέση έχουν με τον εθισμό σε αλκοόλ ή νικοτίνη. Σαν 

συμπεριφορά συνδυάζει την έντονη επιθυμία με την αναζήτηση πολύ 

συγκεκριμένου τροφίμου. 

 



85 
 

Ένταση 

Διάφοροι παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, η εμμηνορρυσία και η 

κουλτούρα μπορούν να επηρεάσουν την ένταση αλλά και το είδος του τροφίμου που 

θα «επιθυμήσουμε». Η ένταση της επιθυμίας αφετέρου εξαρτάται από την 

ικανότητά μας να οπτικοποιήσουμε το φαγητό και να φανταστούμε την οσμή του. 

Από τους 130 συμμετέχοντες σε μελέτη, μόνο 2 δεν μπόρεσαν να θυμηθούν ανάλογο 

περιστατικό αναζήτησης φαγητού, ποσοστό ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η λαχταρά για 

σοκολάτα βρέθηκε ότι είναι η πιο κοινή, περίπου το 49% των περιπτώσεων, 

ακολουθεί η λαχτάρα για «κάτι γλυκό» (16%), ενώ για δημητριακά/ αρτοποιήματα ή 

πικάντικά τρόφιμα είναι η λιγότερο συχνή (12%). Επιπλέον, η αναζήτηση 

συγκεκριμένων τροφίμων αυξάνεται πολύ (~66%) πριν την εμμηνορρυσία. Η 

αναζήτηση γλυκού φαίνεται πως είναι πιο συχνή στις γυναίκες, αλλά μειώνεται με 

την ηλικία.  

Πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η λαχτάρα για γλυκό συνδέεται στενά με το 

τσιμπολόγημα και το συναίσθημα ανίας, πολύ διαφορετικά όμως από την πείνα. Τα 

επεισόδια αυτά φαίνεται να σχετίζονται περισσότερο με παρορμητική κατανάλωση 

φαγητού και υπερφαγία, σαν «παραβιάσεις» του συνήθους διατροφικού μοτίβου. 

Επιπλέον, έρευνα σε Αιγύπτιους ενήλικες απεκάλυψε το ρόλο της κουλτούρας στην 

«επιλογή» αγαπημένου τροφίμου. Οι εθελοντές φάνηκε ότι προτιμούσαν 

περισσότερο τα πικάντικά τρόφιμα σε σχέση με τα γλυκά. Κάτι που αντιτίθεται στην 

κυρίαρχη λαχτάρα για σοκολάτα που απαντάμε στην Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική. 

Επίσης εντυπωσιακό, είναι ότι η Αιγυπτιακή γλώσσα δεν έχει ούτε μια λέξη που να 

μπορεί να περιγράψει αυτού του είδους την τροφική αναζήτηση, εκτός από τις 

εγκύους. 

 

Αυτοπεριορισμός 

Όσοι ακολουθούν μια δίαιτα αδυνατίσματος, συνήθως δεν στερούνται 

ενέργεια από τα τρόφιμα, αλλά συγκεκριμένα τρόφιμα που απολαμβάνουν. Με τον 
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τρόπο αυτό μειώνεται η ποικιλία της διατροφής τους, σε βαθμό που η μονοτονία και 

ο αυτοπεριορισμός να προκαλούν επεισόδια επίμονης αναζήτησης των τροφίμων 

αυτών. Η σοκολάτα φαίνεται να είναι το πιο κοινό… αντικείμενο του πόθου, αφού 

αφορά το 35% των περιπτώσεων. Βρέθηκε, μάλιστα, ότι μεγαλύτερη ποσότητα 

σοκολάτας καταναλώνεται με αφορμή μια γευστική δοκιμή. Τα έντονα 

αυτοπεριοριζομένα άτομα είχαν μεγαλύτερη επιθυμία για σοκολάτα, κάτι που δεν 

ισχύει για τη βανίλια, το ψωμί ή το κοτόπουλο. 

 

Έλεγχος σκέψης 

Ο Wegner (1997) περιγράφει το νοητικό αυτό-έλεγχο ως προϊόν δυο 

διαδικασιών: μια συνειδητή επίπονη αναζήτηση πνευματικής ικανοποίησης που θα 

προκαλέσει νοητική ευφορία και μια ασυνείδητη αναζήτηση ικανοποίησης που 

σηματοδοτεί αποτυχία αυτής. Όταν λειτουργούμε υπό πίεση, είναι πιο πιθανό να 

υποκύψουμε στον «πειρασμό», παρότι προσπαθούμε να το αποφύγουμε. Υπό 

συγκεκριμένες συνθήκες, η προσπάθεια απόσπασης της σκέψης από συγκεκριμένο 

τρόφιμο, το κάνει πιο ελκυστικό.  

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός φαγητού αυξάνει τις σκέψεις για 

το απαγορευμένο φαγητό και, σε κάποιες περιπτώσεις, την ίδια την επιθυμία για 

φαγητό. Βρέθηκε επίσης, ότι η πιθανότητα κατανάλωσης, π.χ. σοκολάτας, μετά το 

πέρας της δοκιμασίας αυξάνει σημαντικά την ικανότητα του ατόμου να περιορίζει τη 

σκέψη/ ανάκληση της σοκολάτας. Με άλλα λόγια, η προσμονή της ανταμοιβής μας 

κάνει πιο αποτελεσματικούς στον αυτό-έλεγχο. 

 

Συναισθηματική κατάσταση 

Τόσο όμως η συχνότητα, όσο και η ένταση, της επιθυμίας σχετίζονται ισχυρά 

με τα συναισθήματα μας. Προκύπτει ότι άτομα που βιώνουν επεισόδια 

συναισθηματικού φαγητού, έχουν υψηλά επίπεδα καθημερινού άγχους ή ανίας. 
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Επιπλέον, είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί επιθυμία για κάποια τρόφιμα υπό 

αρνητική διάθεση. Εδώ και πολλά χρόνια, υπάρχει η υπόθεση πως κάποια άτομα 

επιλέγουν και καταναλώνουν τρόφιμα για να ελέγξουν ακούσια τη διάθεσή τους. Να 

βελτιώσουν, με άλλα λόγια, την αρνητική τους διάθεση ή να ανακουφιστούν από την 

επίμονη παρουσία άγχους.  

Ο μηχανισμός της σεροτονίνης και των ενδογενών οπιοειδών είναι οι 

επικρατέστερες θεωρίες, που ερμηνεύουν αυτή τη συμπεριφορά. Είναι πιθανό 

βέβαια, η βελτίωση της διάθεσης μεταγευματικά να εξαρτάται από την ένταση της 

αρνητικής διάθεσης αρχικά, αλλά και τη συμπεριφορά που ακολουθεί την 

κατανάλωση του φαγητού. Φαίνεται δε πως η διάθεση βελτιώνεται μόνο όταν δεν 

ακολουθεί βουλιμική/αδηφαγική κατανάλωση φαγητού. Όταν δηλαδή δεν 

προκύπτουν ενοχές για την υπερκατανάλωση φαγητού και την απώλεια του αυτό-

ελέγχου. 
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Οργανική Χημεία και Χρώμα 

Χρώμα ονομάζεται η αίσθηση που δημιουργείται στον εγκέφαλο μέσω του 

οφθαλμού, κατά την ανίχνευση φωτεινής ακτινοβολίας συγκεκριμένου μήκους 

κύματος. Στους τομείς της χημείας, της βιοχημείας, της ζωγραφικής και της τεχνικής, 

ο όρος χρώμα αναφέρεται σε μία ουσία οργανικής ή ανόργανης σύστασης που 

χρησιμοποιείται για το χρωματισμό μιας επιφάνειας.  

 

Ιστορικά Στοιχεία 
 

 Αρχαία Υλικά 

Οι αρχαιολογικές έρευνες έφεραν στο φως στοιχεία που αποδεικνύουν πως 

τα χρώματα χρησιμοποιούνταν από τον άνθρωπο για διακοσμητικούς λόγους ακόμα 

και από τα αρχαία χρόνια (πχ. για να ζωγραφίζουν τα σώματά τους). Τα χρώματα 

που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα 

φυσικά (χημικά στοιχεία, ορυκτά και φυτικά παράγωγα) και τα τεχνητά, και η πιο 

διαδεδομένη χρήση τους ήταν σε μορφή σκόνης. Παραδείγματος χάρη:  

 Άσπρο: μόλυβδος, κιμωλία (ασβέστιο) 

 Μαύρο: κάρβουνο (άνθρακας) 

 Κίτρινο: ώχρες, κίτρινες γαίες, σιέννα 

 Κόκκινο: οξείδια του σιδήρου 

 Μπλε: ενώσεις χαλκού με αμμωνία 

 Πράσινο: καρποί του φυτού ράμνου, μαλαχίτης (ορυκτό)  

 

 Βιομηχανική Επανάσταση 

Μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, δηλαδή πριν το ξέσπασμα της Βιομηχανικής 

Επανάστασης, η ποικιλία των χρωστικών υλών που διατίθενται για την τέχνη και την 

κάθε είδους διακοσμητική χρήση ήταν περιορισμένη κυρίως για τεχνικούς λόγους. 
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Οι πιο διαδεδομένες χρωστικές ουσίες που χρησιμοποιούνταν ήταν γη, ανόργανες 

ουσίες και πήγματα βιολογικής προέλευσης. Αντίθετα, χρωστικές ύλες που 

προέρχονταν από ασυνήθιστες πηγές δεν χρησιμοποιούνταν, αλλά αποτελούσαν 

αντικείμενα διαπραγμάτευσης και ανταλλακτικού εμπορίου (πχ βότανα, ζωικά 

απόβλητα, μαλάκια και έντομα). 

Όσον αφορά την ονομασία των χρωστικών υλών, οι περισσότερες ήταν 

διαδεδομένες με το όνομα των περιοχών όπου είχαν παραχθεί. Χρώματα που 

προέρχονται από ορυκτά και φυσικές πηγές έφεραν το όνομα της τοποθεσίας από 

όπου είχαν εξορυχτεί. 

Κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης, το χρώμα αποκτά 

μεγαλύτερη σημασία και παύει να είναι απλά μία αναγκαιότητα για την πρόοδο της 

επιστήμης. Η εξέλιξη των οργανικών χρωμάτων συσχετίζεται με την προσπάθεια των 

αρχιτεκτόνων να βελτιώσουν την εικόνα και την αισθητική των μουντών και 

μονότονων κτιρίων των μεγαλουπόλεων. Έτσι, αρχίζουν να δημιουργούνται οι 

πρώτες τάσεις εσωτερικής διακόσμησης με βάση το εύρος των χρωμάτων και από 

την αποκλειστική χρήση του λευκού περνάμε στη χρήση των βασικών χρωμάτων και, 

αργότερα, των παραγώγων τους. 

 

 Εξέλιξη Οργανικής Χημείας 

Το χρώμα συνήθως συνδυάζεται με ποικιλία οργανικών υλών, όπως για 

παράδειγμα το λινέλαιο ή τα συστατικά του αυγού, οι οποίες χρησιμοποιούνται 

κυρίως ως συνδετικά υλικά ή διαλύτες. Παλιότερα, οι ζωγράφοι είχαν στη 

διάθεσή τους περιορισμένες χρωματικές αποχρώσεις, γεγονός όμως που δεν 

εμπόδισε τη δημιουργία εξαιρετικών έργων τέχνης, τα οποία εκμεταλλεύονταν 

τις αρμονίες μεταξύ του λευκού, του μαύρου, του κόκκινου και της ώχρας. 

Ωστόσο, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και της οργανικής χημείας, 

άρχισαν να γίνονται προσιτές οι ενώσεις μεταξύ μετάλλων (π.χ. 

κοβάλτιο, μόλυβδος, χαλκός κ.α.). Έτσι, αυτές χρησιμοποιήθηκαν 
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για τη σύνθεση ποικιλίας χρωματικών επιστρώσεων, ακόμη και για να 

διορθώνονται τα λάθη μας. Για παράδειγμα, το άσπρο διορθωτικό υγρό 

αποτελείται από μικροσκοπικούς διαφανείς κρυστάλλους διοξειδίου του τιτανίου 

με τυχαίο προσανατολισμό στο χώρο. Οι φωτεινές ακτίνες που ανακλώνται πάνω 

σε αυτούς διασκορπίζονται και δημιουργούν την αίσθηση του λευκού.   

Η πρώτη χρωστική ύλη οργανικής σύστασης (και όχι φυτικής 

προέλευσης) ήταν το πικρικό οξύ, που χρησιμοποιήθηκε κυρίως για το βάψιμο 

μεταξωτών υφασμάτων, και παρασκευάστηκε το έτος 1771.  

Επίσης, αξιοσημίωτο στοθμό στην ιστορία της 

εφαρμοσμένης οργανικής σύνθεσης, αποτέλεσε και το 

έτος 1856. Ο Άγγλος William Henry Perkin προαπαθώντας 

να παρασκευάσει στο εργαστήριό του μία περιζήτητη για 

εκείνη την εποχή ένωση, ανάμιξε διάλυμα διχρωμικού 

καλίου σε θειικό οξύ με ένα μίγμα διάφορων αρωματικών 

αμινών. Προέκυψε ένα σκουρόχρωμο και πισσώδες προϊόν 

που λέρωσε τα σκεύη του, τα οποία ο ίδιος προσπάθησε να καθαρίσει με 

αλκοόλη. Τότε ο Perkin παρέλαβε ένα σκούρο μωβ διάλυμα που μπορούσε να 

βάψει εύκολα και ανεξίτηλα μεταξωτό ύφασμα. Αυτό το τυχαία 

παρασκευασμένο προϊόν ονομάστηκε μωβεΐνη και αποτέλεσε την αρχή της 

βιομηχανικής σύνθεσης οργανικών χρωστικών υλών.  

Στους επιστημονικούς τομείς της χημείας και της χημικής τεχνολογίας, τα 

χρώματα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες με βάση τις διαφορές στη σύστασή 

τους: 

 Τα μεταλλικά χρώματα, που χρωματίζουν με επικάλυψη. 

 Τα οργανικά χρώματα, που χρωματίζουν με απορρόφηση και 

διακρίνονται σε χρώματα και πήγματα.  
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Επιστημονικά Στοιχεία 
 

 

 Οφθαλμός 

Ανατομικά, ο οφθαλμός αποτελείται 

από το βολβό και τα εξαρτήματα (βλέφαρα, 

δακρυϊκή συσκευή κτλ). Ο βολβός έχει 

σφαιρικό σχήμα και συμπεριλαμβάνει τους 

χιτώνες (τοιχώματα) και τα ενδοφθάλμια υγρά. 

Οι χιτώνες του οφθαλμικού βολβού είναι τρεις:  

 ο σκληρός, 

 ο χοριοειδής και 

 ο  αμφιβληστροειδής.  

 

Ο αμφιβληστροειδής χιτώνας είναι αυτός που ευθύνεται για την αίσθηση 

των χρωμάτων. Αποτελεί ουσιαστικά τμήμα του εγκεφάλου που είναι 

προωθημένο προς το εξωτερικό του σώματος, ώστε να συναντά το φως. Είναι μία 

φωτοδεκτική επιφάνεια στο εσωτερικό στρώμα του βολβού, στην οποία 

βρίσκονται οι υποδοχείς της όρασης. Διακρίνεται στο έξω ή μελάγχρουν επιθήλιο 

και στον έσω ή κυρίως αμφιβληστροειδή ή οπτικό πέταλο. 

Το μελάγχρουν επιθήλιο αποτελείται από πολυγωνικά κύτταρα ανάμεσα 

στα οποία είναι και τα κοκκία χρωστικής. Από αυτά, το ερέθισμα της όρασης, και 

ειδικότερα του χρώματος, μεταβιβάζεται στο οπτικό νεύρο και από εκεί στον 

ινιακό λοβό του εγκεφάλου, όπου και αναλύεται. 
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 Μήκος Κύματος και Ακτινοβολία 

Κύμα ονομάζεται η διάδοση μιας περιοδικής δόνησης. Κάθε κύμα έχει 

τρία βασικά χαρακτηριστικά: τη συχνότητα, το μήκος και την ταχύτητα διάδοσης. 

Μήκος είναι η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο σημείων του κύματος, σε χρόνο 

μιας περιόδου.  

                       

                                                   

Το χρώμα που αποκτά ένα αντικείμενο εξαρτάται από το μήκος κύματος του 

φωτός που ανακλάται. Αν το αντικείμενο αυτό ανακλά όλο το φως που δέχεται, τότε 

το χρώμα που αντιλαμβανόμαστε είναι το λευκό. Αντίθετα, αν απορροφά όλο το 

φως που δέχεται και δεν ανακλά καθόλου, το βλέπουμε μαύρο. Σε περίπτωση που 

ένα μέρος του φωτός απορροφηθεί, ενώ το υπόλοιπο ανακλαστεί προκύπτει 

συγκεκριμένο χρώμα ανάλογα με το μήκος κύματος που το χαρακτηρίζει. 
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Δύο χρώματα, τα οποία όταν αναμιχθούν δίνουν λευκό, λέγονται 

συμπληρωματικά. Για παράδειγμα, αν ένα αντικείμενο απορροφήσει κόκκινο φως, 

εμείς θα το αντιληφθούμε πράσινο. Το κόκκινο και το πράσινο είναι 

συμπληρωματικά χρώματα. 

Η έγχρωμη ακτινοβολία, εκτός από το μήκος στο χρωματικό φάσμα, 

παράγεται συχνά και από εκπομπή φωτός. Η εκπομπή του φωτός επιτυγχάνεται 

όταν ένα αντικείμενο απορροφήσει διάφορες μορφές ενέργειας, εκτός της φωτεινής 

(π.χ. θερμική, κινητική κ.α.). Τότε παρατηρείται διέγερση των ηλεκτρονίων του 

σώματος, τα οποία ευθύνονται για την απορρόφηση έγχρωμης ακτινοβολίας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν ορισμένες ανόργανες ενώσεις αλλά και 

κάποια ραδιενεργά χημικά στοιχεία, που όταν βομβαρδιστούν με ηλεκτρόνια 

εκπέμπουν φως.  

Κάθε χρώμα, οποιουδήποτε μήκους κύματος, έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Τόνο ή Απόχρωση. Οφείλεται στη θέση που καταλαμβάνει το 

συγκεκριμένο χρώμα στο φάσμα. 

 Λαμπρότητα ή Φωτεινότητα. Εξαρτάται από την ένταση της φωτεινής 

ακτινοβολίας. 

 Κορεσμό. Όσο πιο κορεσμένο είναι ένα χρώμα, τόσο λιγότερο λευκό 

φως περιέχει και τόσο μικρότερη είναι η θέση του στο φάσμα. 

 

 

 Δημιουργία Αποχρώσεων 

Βασικά ονομάζονται τα χρώματα που όταν συνδυαστούν μεταξύ τους 

μπορούν να δώσουν όλους τους χρωματισμούς. Τα χρώματα που προκύπτουν από 

αυτούς τους συνδυασμούς ονομάζονται δευτερογενή. Υπάρχουν δύο διαδικασίες για 

τη δημιουργία αποχρώσεων από τα βασικά χρώματα, η προσθετική και η 

αφαιρετική. 
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 Προσθετική διαδικασία: Στην περίπτωση της προσθετικής διαδικασίας τα 

τρία βασικά χρώματα είναι το κόκκινο, το πράσινο και το μπλε. Όλα τα υπόλοιπα 

χρώματα προκύπτουν από την ανάμιξη φωτεινών ακτινών των τριών αυτών βασικών 

χρωμάτων (πχ: ακτίνες κόκκινες + πράσινες → κίτρινο). Σε περίπτωση που 

αναμιχθούν μεταξύ τους οι ακτίνες των τριών βασικών χρωμάτων θα δώσουν λευκό.  

Αφαιρετική διαδικασία: Τα τρία βασικά χρώματα στην περίπτωση της 

αφαιρετικής διαδικασίας είναι το κίτρινο, το μπλε και το βιολετί (μαντζέντα), ενώ 

όλες οι υπόλοιπες αποχρώσεις προέρχονται από την ανάμιξη βαφών των βασικών 

χρωμάτων (πχ: βαφές κίτρινες + βιολετί → κόκκινο). Οι μπογιές, οι βαφές και τα 

έγχρωμα μελάνια απορροφούν κάποια χρώματα από το λευκό φως, ενώ το δικό τους 

χρώμα είναι ο συνδυασμός των χρωμάτων που δεν απορροφήθηκαν. Η ανάμιξη 

βαφών των τριών βασικών χρωμάτων δίνει μαύρο.  

 

      

  Προσθετική διαδικασία      Αφαιρετική διαδικασία 

 

 

 Αρμονία και Αντίθεση 

Δύο ή και περισσότερα χρώματα είναι αρμονικά όταν, αναμιγνυόμενα 

μεταξύ τους μας δίνουν ένα ουδέτερο γκρίζο. Επομένως, κανένα χρώμα δεν μπορεί 

να θεωρηθεί από μόνο του ως έντονο η άτονο, αλλά προϋπόθεση είναι η σύγκριση 
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με κάποιο άλλο. Μερικά χρώματα χάνουν την έντασή τους όταν τοποθετούνται το 

ένα πλάι στο άλλο. 

Δύο ή και περισσότερα χρώματα των οποίων η ανάμιξη δεν δίνει γκρι, 

ονομάζονται δυσαρμονικά μεταξύ τους. Όσο πιο μακριά είναι το αποτέλεσμα της 

ανάμιξης από το γκρι, τόσο μεγαλύτερη είναι η αντίθεση ανάμεσα σε αυτά τα 

χρώματα. Οι αρμονίες δημιουργούνται από αντιθέσεις.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Θερμά και Ψυχρά Χρώματα 

Τα θερμά χρώματα έχουν ως βάση το κόκκινο. Η θέση τους στο φάσμα των 

χρωμάτων είναι κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία και έχουν μεγάλα μήκη κύματος. 

Προκαλούν την εντύπωση της θερμότητας και την ψευδαίσθηση της επέκτασης. 

Έτσι, μία επιφάνεια που καλύπτεται από θερμά χρώματα φαίνεται μεγαλύτερη σε 

σχέση με την πραγματικότητα. 

Αντιθέτως, τα ψυχρά χρώματα είναι αυτά που έχουν βάση το μπλε. 

Βρίσκονται στην άλλη πλευρά του χρωματικού φάσματος, προσκείμενα στην 

υπεριώδη ακτινοβολία, και έχουν μικρά μήκη κύματος. Δίνουν την αίσθηση της 

ψυχρότητας και δημιουργούν την εντύπωση της σμίκρυνσης. Επομένως, οι 
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επιφάνειες που καλύπτονται από ψυχρά χρώματα φαίνονται μικρότερες από ό,τι 

πραγματικά είναι. 

 

 

 Χαρακτήρας Χρωμάτων 

Το χρώμα είναι μία υποκειμενική αίσθηση την οποία ο καθένας 

αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Δηλαδή, το ίδιο χρώμα μπορεί να προκαλεί 

ταυτόχρονα ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα σε δύο διαφορετικά άτομα. Τα 

σύμβολα που δηλώνουν τα χρώματα για κάθε άτομο,  χαρακτηρίζουν την 

ψυχοσύνθεση και την προσωπικότητά του. Μάλιστα, υπάρχουν ορισμένες 

χρωματικές ασκήσεις που χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι ψυχανάλυσης. 

Ο Δωδεκαμερής Χρωματικός Κύκλος 

είναι μία μέθοδος που προτείνει ο Ίττεν ως 

πρότυπο διδασκαλίας των χρωμάτων.  Η 

διπλανή εικόνα είναι απλώς ένα 

παράδειγμα δωδεκαμερούς χρωματικού 

κύκλου, καθώς ο καθένας μπορεί να 

κατασκευάσει τον δικό του ανάλογα με τον 

τρόπο που αντιλαμβάνεται τα χρώματα. Στο 
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εσωτερικό τρίγωνο τοποθετείστε τα τρία χρώματα που θεωρείτε βασικά, ενώ στο 

εξωτερικό εξάγωνο τα τρία δευτερογενή. Στον κύκλο τοποθετούνται οι αποχρώσεις. 

 

Παρόμοια εργασία με αυτή του  Ίττεν 

πραγματοποίησε και ο Γκαίτε στο Χρωματικό του 

Τρίγωνο. Κατατάσσει τα χρώματα σε ισχυρά, 

ήρεμα και μελαγχολικά, ενώ στο εσωτερικό του 

τριγώνου βρίσκονται οι παράγωγες αποχρώσεις 

τους. Η πραγματική του επίδραση,  ωστόσο, 

μπορεί να φανεί μόνο εφόσον το μάτι 

περικυκλωνόταν ολοκληρωτικά από ένα χρώμα. 
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Τέχνη 
 

Είναι γεγονός ότι ένας από τους σημαντικότερους τομείς όπου γίνεται 

ευρεία χρήση του χρώματος είναι η τέχνη. Επομένως, η εξέλιξη στην επιστήμη της 

εφαρμοσμένης οργανικής σύνθεσης επηρέασε την έκφραση των καλλιτεχνών κάθε 

εποχής. 

 Ακολουθεί η περιγραφή της επιρροής των χρωμάτων στην τέχνη και στην 

εμφάνιση νέων καλλιτεχνικών ρευμάτων στην πορεία του χρόνου. 

 

Μπαρόκ  
Εμφανίστηκε στις αρχές του 1600 στη Ρώμη και η ονομασία προέρχεται 

πιθανότατα από την πορτογαλικής προέλευσης λέξη “barocco” που συμβολίζει 

οτιδήποτε περίεργο και μη συμβατικό. Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 

ρεύματος αυτού είναι η εκμετάλλευση του φωτός και η δημιουργία αντιθέσεων 

μέσω της τεχνικής των φωτοσκιάσεων.  
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Ροκοκό 
Το ρεύμα αυτό αναπτύχθηκε περίπου το 1700 στη Γαλλία και ο γαλλικής 

προέλευσης όρος σημαίνει “όστρακο”. Χρησιμοποιούνται κυρίως απαλά, διάφανα 

και παστέλ χρώματα, ενώ η τεχνική των φωτοσκιάσεων δεν εμφανίζεται συχνά. 

Στόχος των καλλιτεχνών είναι να δώσουν στο έργο ένα κομψό και ανάλαφρο, 

ευχάριστο στο μάτι, χαρακτήρα. 

 

 

 

 

 

 

 

Νεοκλασικισμός 
Ως αντίδραση στο μπαρόκ και το ροκοκό, το ρεύμα του νεοκλασικισμού 

γεννήθηκε στη Ρώμη το 1760. Το χρώμα υποβαθμίζεται και τη θέση του παίρνει το 

προσεγμένο σχήμα, τα κλειστά περιγράμματα και το ευδιάκριτο σχέδιο. 

Αποφεύγονται οι πολύ έντονες χρωματικές αντιθέσεις και χρησιμοποιούνται 

αρμονίες και αυστηροί κανόνες αναλογιών.    
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Ρομαντισμός 
Εμφανίστηκε γύρω στα 1800 στη Γαλλία. Οι ρομαντικοί χρησιμοποιούν 

πλούσια και αντιθετικά χρώματα, καθώς και βαθιές πινελιές που δεν ακολουθούν 

πιστά τα περιγράμματα. Αυτή η ελευθερία στο σχέδιο προσδίδει ενέργεια και κίνηση 

και διεγείρει το συναίσθημα και τη φαντασία του θεατή. 

    

 

Ιμπρεσιονισμός 
Δημιουργήθηκε περίπου το 1870 στη Γαλλία και χαρακτηρίζει στη ζωγραφική 

τη μεταβολή από το αντικειμενικό στο υποκειμενικό. Ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί 

έντονες αποχρώσεις, αλλά συνήθως γίνεται χρήση μόνο των βασικών χρωμάτων. 

Υπάρχει έμφαση στις πινελιές και τις φωτοσκιάσεις, και λόγω της εξωτερικής 

ζωγραφικής, χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά τα προκατασκευασμένα χρώματα. Η 

χρήση του μαύρου χρώματος είναι σπάνια.  
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Φωβισμός 
Αναπτύχθηκε στις αρχές του 1900 στη Γαλλία και ο όρος προέρχεται από τη 

γαλλική λέξη “fauve” που σημαίνει αγρίμι. Δηλώνει την αγριότητα που παρατηρείται 

στις πινελιές, αλλά και τις βίαιες χρωματικές αντιθέσεις. Τα περιγράμματα είναι 

έντονα και οι μορφές απλές. Ωστόσο, η επιρροή αυτού του ρεύματος δεν είχε 

μεγάλη διάρκεια. 

   

 

Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός 
Αυτό το καλλιτεχνικό ρεύμα άρχισε να εμφανίζεται το 1940 στη Νέα Υόρκη. 

Βασικό χαρακτηριστικό της τέχνης των εξπρεσιονιστών είναι η απόλυτη ελευθερία 

και η έλλειψη κανόνων τόσο στο χρώμα, όσο και στη μορφή και το σχήμα. 
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Οπ Αρτ 
Αναπτύχθηκε γύρω στα 1960 και ο όρος είναι αγγλικής προέλευσης (“optical 

art”). Εκμεταλλεύεται τις διαβαθμίσεις σκιάς-φωτός για τη δημιουργία 

οφθαλμαπάτης και ψευδαίσθησης. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι 

αντιθετικά μεταξύ τους και είναι κυρίως οι βασικοί τόνοι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χρήση Χρώματος στην Τέχνη 
Η χρήση των χρωμάτων στο χώρο της τέχνης μπορεί να είναι: 

 Περιγραφική, όταν ο στόχος του καλλιτέχνη είναι απλώς να 

απεικονίσει ένα τοπίο ρεαλιστικά. 

 Τρισδιάστατη. Η απόδοση του τρισδιάστατου στοιχείου 

επιτυγχάνεται με έντονες διαβαθμίσεις σκιάς και φωτός (οπ αρτ). 

 Διακοσμητική, όταν το χρώμα χρησιμοποιείται με αρμονικό και 

όχι αντιθετικό τρόπο, και στόχος του καλλιτέχνη είναι να δημιουργήσει ένα έργο 

ευχάριστο στο μάτι. 

 Συμβολική, όταν οι συνδυασμοί των χρωμάτων που 

χρησιμοποιούνται είναι επιτηδευμένοι, έτσι ώστε να παραπέμπουν σε 

συγκεκριμένες καταστάσεις και να σατιρίζουν την επικαιρότητα.    



104 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Χέρμπερντ Ρηντ, “Ιστορία της Μοντέρνας  Ζωγραφικής”, Εκδόσεις  Υποδομή, Νέα Ιωνία, 1978 

 Θόδωρος Πάντος, “Το χρώμα. Σύλληψη, Αντίληψη, Αίσθηση, Πρακτική”, Εκδόσεις Κάλβος, Αθήνα, 

1989 

 Alison Cole, “ Χρώμα”, Εκδόσεις Εθνική Πινακοθήκη Ουάσινγκτον 

 Jude Welton, “ Η γλώσσα της Ζωγραφικής”, Εκδόσεις Εθνική Πινακοθήκη Ουάσινγκτον 

 Αντώνης Κωτίδης, “Ελληνική Τέχνη- Ζωγραφική 19ου αιώνα”, Εκδόσεις Εκδοτική Αθηνών 

 Χοσέ Μ. Πάρραμον, “ Θεωρία και Πρακτική στο Χρώμα”, Εκδόσεις Ντουντούμη 

 Γιώργος Κονταξάκης, “ Χρωματική Θεωρία και Πρακτική 1”, Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη 

 Αναστάσιος Γ. Βαρβόγλης, “Χημείας Απόσταγμα”, Εκδόσεις Τροχαλία 

 www.wikipedia.com 

 www.xromata.com 

 www.krionas.com  

  

http://www.wikipedia.com/
http://www.xromata.com/
http://www.krionas.com/


105 
 
 

ΜΕΡΟΣ Γ’. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
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Ερωτηματολόγιο 

i. Γνωρίζετε για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; 

 
 
 

 

ii. Χρησιμοποιείτε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; 

  
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

81,8 % Ναι 

18,2 %  Όχι 

  5,4 %  Δεν ξέρω /  

          δεν απαντώ  

50,0 %  Ναι 

45,5 %  Όχι 

  4,5 %  ΔΞ/ΔΑ 
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iii. Πιστεύετε ότι ωφελείται το περιβάλλον με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας; 

 
 
 
 

iv. Θα αλλάζατε το σύστημα ενέργειας του σπιτιού σας σε κάτι πιο φιλικό προς το 
περιβάλλον;    

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

77,2 %  Ναι 

  4,5 %  Όχι 

18,3 %  ΔΞ/ΔΑ 

54,5 %  Ναι 

27,2 %  Όχι 

18,3 %  ΔΞ/ΔΑ 
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v. Θα εγκρίνατε τη δημιουργία εργοστασίου ενέργειας στην περιοχή σας; 

 

 

vi. Πιστεύετε πως η κατάλληλη αξιοποίηση αποθεμάτων ενέργειας της χώρας 
μας θα βοηθούσε την οικονομική ανάκαμψη; 

 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

31,8%  Ναι 

59,1%  Όχι 

  9,1 %  ΔΞ/ΔΑ 

54,5 %  Ναι 

22,7 %  Όχι 

22,8 %  ΔΞ/ΔΑ 
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vii. Έχετε αναρωτηθεί πόσο μεγάλη είναι η αξία και η σημασία του νερού; 

 
 
 
 

viii. Έχετε ποτέ φανταστεί την μόλυνση που προκαλούμε στο περιβάλλον εμείς οι 
άνθρωποι; 

 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

63,6 %  Ναι 

22,7 %  Όχι 

13,7%  ΔΞ/ΔΑ 

77,2 % Ναι 

18,2 %  Όχι 

  4,6 %  ΔΞ/ΔΑ 
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ix. Γνωρίζετε τι είναι ο βιολογικός καθαρισμός; 

 
 
 
 

x. Έχετε υπ’ όψιν σας σε πόσα στάδια δομείται ο βιολογικός καθαρισμός; 

 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

72,7 %  Ναι 

27,3 %  Όχι 

  0,0 %  ΔΞ/ΔΑ 

18,1 %  Ναι 

72,7 %  Όχι 

  9,2 %  ΔΞ/ΔΑ 
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xi. Η επεξεργασία των λυμάτων είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Θα σας ενδιέφερε να 
μάθετε περισσότερα για αυτή; 

 
 
 

xii. Γνωρίζετε ότι  η κτηνοτροφία συμβάλλει σε μεγάλο ποσοστό στην οικονομία της 
χώρας μας; 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

40,9 %  Ναι 

54,5 %  Όχι 

  4,6 %  ΔΞ/ΔΑ 

59,0 %  Ναι 

31,8 %  Όχι 

  9,2 %  ΔΞ/ΔΑ 
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xiii. Ξέρετε ότι η ελληνική κτηνοτροφία αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής αξίας της 
αγροτικής παραγωγής; 

 
 
 

xiv. Πιστεύετε ότι μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω η κτηνοτροφική παραγωγή στη χώρα 
μας; 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

31,8 %  Ναι 

59,0 %  Όχι 

  9,2 %  ΔΞ/ΔΑ 

59,0 %  Ναι 

22,7 %  Όχι 

18,3 %  ΔΞ/ΔΑ 
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xv. Έχετε πληροφορηθεί  ότι η παραγωγή γάλακτος είναι συγκεντρωμένη κατά 23 % 
στην Ήπειρο; 

 
 
 

xvi. Γνωρίζετε ότι η γαλακτοβιομηχανία  Δωδώνη είναι μία από τις πιο σύγχρονες στην 
Ελλάδα; 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

45,4 %  Ναι 

50,0 %  Όχι 

  4,6 %  ΔΞ/ΔΑ 

81,8 %  Ναι 

  9,0 %  Όχι 

  9,2 %  ΔΞ/ΔΑ 
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xvii. Ξέρετε ότι η πτηνοτροφία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της χώρας μας; 

 
 
 
 

xviii. Ξέρετε ότι το κρέας των πουλερικών περιέχει θρεπτικά συστατικά απαραίτητα για 
τον ανθρώπινο οργανισμό; 

 
 
 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

50,0 %  Ναι 

45,4 %  Όχι 

  4,6 %  ΔΞ/ΔΑ 

72,7 %  Ναι 

18,1 %  Όχι 

  9,2 %  ΔΞ/ΔΑ 
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xix. Γνωρίζετε ότι η υψηλή θερμοκρασία και υγρασία είναι οι χειρότεροι παράγοντες 
διατήρησης των πουλερικών; 

 
 
 

xx. Γνωρίζετε ότι η παραγωγή κοτόπουλου είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό  
συγκεντρωμένη στην Ήπειρο; 

 
 

 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

36,3 %  Ναι 

54,5 %  Όχι 

  9,2 %  ΔΞ/ΔΑ 

45,4%  Ναι 

40,9% Όχι 

13,7%  ΔΞ/ΔΑ 
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Αποτελέσματα 
% ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΕ/ΔΑ 

Διάμεσος 38,5 67,6 6,9 
Δεσπόζουσα - 27,2 9,2 
Μέσος Όρος 55,2 35,5 9,7 

 

 

Σχολιασμός - Συμπεράσματα 
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες γνωρίζουν για τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και πιστεύουν ότι τι περιβάλλον ωφελείται από αυτές. Επίσης, ξέρουν για 

τη σημασία του νερού καθώς και για τη μόλυνση που προκαλεί ο άνθρωπος στη 

φύση. Ακόμη πιστεύουν ότι  η κτηνοτροφία συμβάλλει στην οικονομία της χώρας 

μας και μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο. Επιπρόσθετα, η 

γαλακτοβιομηχανία  «Δωδώνη» της περιοχής μας είναι μια από τις πιο σύγχρονες 

και ποιοτικές στην Ελλάδα. Τέλος  το κρέας των πουλερικών περιέχει πολλά χρήσιμα 

θρεπτικά συστατικά για τον οργανισμό μας. 

Οι μισοί από τους ερωτηθέντες χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας και θεωρούν ότι η πτηνοτροφία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομία της 

χώρας μας. Οι λιγότεροι των ερωτηθέντων δεν θα ενέκριναν την δημιουργία 

εργοστασίου ενέργειας στην περιοχή τους. Δεν γνωρίζουν από πόσα στάδια 

αποτελείται ο βιολογικός καθαρισμός και θεωρούν ότι η επεξεργασία των λυμάτων 

είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Τέλος ελάχιστοι γνωρίζουν ότι οι χειρότεροι 

παράγοντες διατήρησης των πουλερικών είναι η υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. 

 
 


