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Ως φοιτήτρια του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, 
έχω διδαχθεί ήδη κάποια πράγματα πάνω μόλυνση του περιβάλλοντος και συνεπώς του 
εδάφους, του αέρα και του νερού από τις βιομηχανίες και τα εργοστάσια. (Πιο 
συγκεκριμένα στο μάθημα της Ενεργειακής Τεχνολογίας 1). Σκοπός του μαθήματος που 
σας ανέφερα, είναι, εκτός των άλλων, να μας ευαισθητοποιήσει απέναντι στο περιβάλλον 
και να προτείνει κάποιους πιθανούς τρόπους χρήσης της τεχνολογίας, χωρίς αυτή να 
γίνεται επικίνδυνη γι’ αυτό. Θέλοντας, λοιπόν, να διευρύνω τις γνώσεις μου σχετικά με το 
θέμα της μόλυνση του πλανήτη, αποφάσισα να παρακολουθήσω αυτά τα ηλεκτρονικά 
μαθήματα. Αναστασία Μούρκα, Φοιτήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης  
 
Τα κείμενα των ενοτήτων ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστικά τόσο στην δουλειά μου όσο και 
στις εργασίες που παραδίδω στο εκπαιδευτικό ίδρυμα που είμαι εγγεγραμμένη. Περιείχαν 
νομοθεσίες και στατιστικά δεδομένα που ήταν πολύ χρήσιμα για την εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Στον τομέα της δουλειάς, μιας και το αντικείμενο μου είναι η σύνταξη 
περιβαλλοντικών μελετών, μελέτες αποκατάστασης, ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα τα στοιχεία 
που δίνονταν στην ενότητα που αφορούσε στην ρύπανση των υδάτων. Σεβαστή Καραβα, 
Ιδιωτικός Υπάλληλος σε Γραφείο Μελετών, Μηχ/κος Γεωτεχνολογίας & 
Περιβάλλοντος 
 
Οι γνώσεις που αποκόμισα από το μάθημα υγεία και περιβάλλον ήταν εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσες. Κύρια απασχόλησή μου είναι η υγεία και ο άνθρωπος. Κατανοώντας την 
άμεση σχέση περιβάλλοντος και υγεία, ήταν σημαντικό για μένα. Είναι γνώση χρήσιμη 
στην καθημέραν πρακτική, επιπλέον δε την μεταδίδω και στους εργαζόμενους που έχω 
υπό την επίβλεψή μου. Γνώριζα ότι το περιβάλλον που ζούμε επηρεάζει την υγεία, εκείνο 
που πια είναι βίωμα είναι ότι είναι ο «κυριότερος» παράγοντας που επηρεάζει την υγεία. 
Δυστυχώς διαπίστωσα ότι και επιστημονικά αποδεικνύεται ότι η ανθρώπινη παρέμβαση 
στο περιβάλλον είχε θετικά αποτελέσματα από τη μία πλευρά αλλά από την άλλη τα 
αρνητικά ήταν περισσότερα. Μέσω του μαθήματος συνειδητοποίησα ότι φτάσαμε στο 
φεγγάρι, βρήκαμε φάρμακα για πολλές ασθένειες και όμως σε πολλές περιοχές δεν 
υπάρχει «ασφαλές πόσιμο νερό». Για κάποιους είναι αυτονόητο να έχουν νερό, κάποιοι 
όμως θα αρρωστήσουν από το νερό που θα πιουν. Και αυτό εξαιτίας της εξέλιξης της 
τεχνολογίας και της βιομηχανοποίησης. Όσα έμαθα θα βελτιώσουν πρώτα την δική μου 
συμπεριφορά απέναντι στο περιβάλλον και θα προσπαθήσω να τα μεταφέρω όπου 
υπάρχει δυνατότητα. Ίσως αποφάσεις δεν μπορούμε να πάρουμε μόνοι μας προς την 
θετική κατεύθυνση, αλλά τουλάχιστον η γνώση αυτή αν μεταφερθεί κάποια στιγμή θα την 
ξέρουν πολλοί και θα έρθει η αλλαγή στη συμπεριφορά μας προς το περιβάλλον, γιατί 
κάποιοι από αυτούς που θα «έχουν αυτή τη γνώση», είναι κάποια στιγμή στα κέντρα 
αποφάσεων. Ευγενία Πανταζή, Ιατρός Εργασίας 
 
Το περιεχόμενο του μαθήματος ήταν εξαιρετικής ποιότητας. Περιεκτικό, με τεράστιο όγκο 
χρήσιμων στοιχείων και πληροφοριών δίχως να είναι κουραστικά ογκώδες. Δεν σας 
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κρύβω ότι «αποθήκευσα» αρκετά τμήματα της ύλης στην οποία και ανατρέχω συχνά. Ως 
μηχανικός και κατασκευαστής, θεωρώ ότι έχω άμεση σχέση αλλά και ευθύνη για 
επεμβάσεις στο περιβάλλον. Πολλές από αυτές έχουν επίδραση στην υγεία όλων μας. 
Βλέπω πια με διαφορετικό μάτι πολλές από τις δραστηριότητες αυτές, και προσπαθώ να 
μεταδώσω τις νέες αντιλήψεις και γνώσεις στους συνεργάτες μου σε κάθε βαθμίδα των 
εργασιών όπου συμμετέχω. Υπάρχουν λύσεις απλές – αν όλοι προσέξουμε λίγο 
περισσότερο θα βελτιώσουμε τις συνθήκες της ζωής μας είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως 
χρήστες των προϊόντων που παράγουμε. Σας ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την προσφορά 
σας. Καλή Χρονιά ! Θεόδωρος Σαπουνας, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός 
Δομικών Έργων & Έργων Υποδομής- Ε.Δ.Ε. 
 
Η συνολική ανάπτυξη όλων των θεμάτων που σχετίζονται με την Υγεία και το Περιβάλλον 
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο διότι αντιλαμβάνεσαι ότι ο άνθρωπος, με τις συνεχόμενες 
παρεμβάσεις του, έχει επηρεάσει τη ομαλή λειτουργία όλου του οικοσυστήματος. Η 
αξιοποίηση αυτών των γνώσεων στη δουλειά μου (ως υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας 
και Πρόνοιας) τις θεωρό πολύ σημαντικές, λόγο του γεγονότος ότι καλύπτεται, με 
επιστημονικά δεδομένα, όλα τα γνωστικά αντικείμενα με τα οποία ασχολούμαι και για τα 
οποία δεν είχα όλη την απαραίτητη πληροφορία. Τα νέα δεδομένα ειδικά στα προβλήματα 
με το κλίμα, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις επιπτώσεις στον άνθρωπο, θα τα 
αξιοποιήσω στην περαιτέρω δραστηριότητά μου και προφανώς μου δώσατε σημαντική 
πληροφορία με την βιβλιογραφία που έχετε χρησιμοποιήσει. Σας ευχαριστώ πολύ και σας 
συγχαρώ θερμά για το έργο σας. Λευκοθέα Εβρένογλου, Υγιεινολόγος Πολιτικός 
Μηχανικός, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 
 
Είχα τη χαρά να παρακολουθήσω 2 ενότητες του προγράμματος σας και πραγματικά 
ενθουσιάστηκα , από τα πόσα πράγματα συμβαίνουν γύρω μας καθημερινά χωρίς να 
αντιλαμβανόμαστε τις συνέπειες που προκαλούν στην υγεία μας αλλά και στο περιβάλλον 
που ζούμε .Το σίγουρο είναι ότι πολλά από αυτά προσπαθώ να τα ενσωματώσω στην 
καθημερινότητα μου , αλλά και να τα «επιβάλλω» στους γύρω μου ιδιαίτερα από την 
ενότητα Υγεία και Περιβάλλον. Ελπίζω στο μέλλον να έχω πάλι την χαρά να 
παρακολουθήσω και κάποια άλλη ενότητα. Ευχαριστώ Πολύ. Ελένη Πούλου, Ιδιωτική 
Υπάλληλος 
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