Πως μπορούμε να μάθουμε γιατί αυτές οι κορυφές επηρεάζουν την
ποιότητα της ζωής μας;
Τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την έκθεσή μας σε αυξημένα επίπεδα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης;
Αρκετές από τις καθημερινές μας δραστηριότητες, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την
ποιότητα του αέρα που απολαμβάνουμε, είτε αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, είτε
αυτό οφείλεται σε δραστηριότητες που
ποτέ
δε
θα
μπορούσαμε
να
υποπτευτούμε.
Σε αρκετές καθημερινές καταστάσεις που
βιώνουμε, ερχόμαστε αντιμέτωποι με
φαινόμενα
παροδικής
αυξημένης
συγκέντρωσης ατμοσφαιρικών ρύπων τις
οποίες δεν μπορούμε να αποφύγουμε
(για παράδειγμα τα καυσαέρια των
αυτοκινήτων που εισέρχονται στο αυτοκίνητο μας από ένα ανοικτό παράθυρο, σε συνθήκες
αυξημένης ροής της κυκλοφορίας).
Τα παραπάνω γραφήματα δημιουργήθηκαν από μετρήσεις που διεξήχθησαν όχι από μία
ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων, αλλά από κατοίκους της πόλης, που ενδιαφέρθηκαν να
αποτελέσουν
μέρος
της
πρώτης
πρωτοβουλίας επιστήμης των πολιτών
(citizen science) στην πόλη της
Θεσσαλονίκης και να διαπιστώσουν οι
ίδιοι πώς επηρεάζεται η ποιότητα του
αέρα
που
εισπνέουν
από
τις
δραστηριότητές τους.
Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε και εσείς
μέλος αυτής της ομάδας, σας προσκαλούμε την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου στις 19:00, στα
γραφεία της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (Επιμενίδου 19, Άνω πόλη),
όπου θα διεξαχθεί το δεύτερο εργαστήριο, του προγράμματος URwatair (Συμμετοχή των
πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και διαχείρισης των ομβρίων σε αστικές
περιοχές), στο οποίο θα γίνει μια σύντομη ενημέρωση για την ποιότητα αέρα σε
εσωτερικούς/εξωτερικούς χώρους και θα μοιραστούν συσκευές μέτρησης των επιπέδων
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, μαζί με οδηγίες χρήσης τους.
Σας περιμένουμε!

Το έργο “Συμμετοχή των πολιτών στη βελτίωση της ποιότητας αέρα και της διαχείρισης ομβρίων σε αστικές
περιοχές», χρηματοδοτείται με το ποσό των 50.000 € από το Πράσινο Ταμείο στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις» - Άξονας: «Καινοτόμες Δράσεις», Μέτρο: «Καινοτόμες δράσεις με
τους πολίτες», Yπο-μέτρo Α΄:«Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού
ή/και ειδικών ομάδων πληθυσμού» και έχει δικαιούχο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

