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Σι είναι η διοξίνη; 
Είλαη έλα παξαπξντόλ ηεο θαύζεο απνξξηκκάησλ, εηδηθά πιαζηηθώλ, ζε ζρεηηθά ρακειή ζεξκνθξαζία. Σηηο κέξεο καο 

ε κεγαιύηεξε πνζόηεηα δηνμίλεο παγθνζκίσο παξάγεηαη από ηελ παξάλνκε θαύζε απνξξηκκάησλ. Η κε ειεγρόκελε 

θαύζε ελόο θηινύ απνξξηκκάησλ ξππαίλεη ην πεξηβάιινλ θαηά ηνλ ίδην ηξόπν πνπ γίλεηαη από ηελ ελαπόζεζε δέθα 

ηόλσλ ζθνππηδηώλ ζε κία ζύγρξνλε κνλάδα επεμεξγαζίαο απνξξηκκάησλ. 

 

Πού πηγαίνει η διοξίνη; 

Παξακέλεη ζηα αλώηεξα ζηξώκαηα ηνπ εδάθνπο. Δε δηαζπάηαη ζρεδόλ θαζόινπ θαη παξακέλεη ζην έδαθνο γηα αξθεηέο 

δεθαεηίεο. Ο θαπλόο από ηελ θαύζε ησλ απνξξηκκάησλ κεηαθέξεηαη κε ηνλ αέξα ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο. 

Εηζρσξεί ζην λεξό πνπ ππάξρεη ζην έδαθνο θαη εμαπιώλεηαη επίζεο ζε κεγάιεο εθηάζεηο. Εθηόο απηνύ, εκθαλίδεηαη 

ζηε δηαηξνθηθή αιπζίδα ησλ άγξησλ δώσλ, θαζώο εηζρσξεί ζηνλ πδάηηλν θύθιν θαη ηα θπηά απνξξνθνύλ λεξό. Τα 

δώα ηξώλε ηα θπηά, άιια δώα ηξώλε ηα θπηνθάγα δώα, κε κία κηθξή πνζόηεηα λα θαηαλαιώλεηαη από ηνλ άλζξσπν, 

θαζώο βξηζθόκαζηε ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρίαο ηεο δηαηξνθηθήο αιπζίδαο θαη ηξώκε θπηά θαη θξέαο. 

ςνέπειερ: 

Σηνπο αλζξώπνπο θαη ζηα δώα ε δηνμίλε ζπζζσξεύεηαη ηδηαίηεξα ζηνπο ιηπώδεηο ηζηνύο. Θεσξείηαη σο ε πην 

δειεηεξηώδεο έλσζε πνπ έρεη παξαρζεί από ηνλ άλζξσπν. Οη άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ γηα πξώηε θνξά ηνλ 

εμαηξεηηθά πςειό θίλδπλν πνπ πξνθαιείηαη από ηε δηνμίλε όηαλ ζπλέβε έλα βηνκεραληθό αηύρεκα ην 1976 ζην Σεβέδν, 

θνληά ζην Μηιάλν, ζηελ Ιηαιία. Πνπιηά θαη άιια δώα βξήθαλ ην ζάλαην ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην εξγνζηάζην, 40 

ζπίηηα ρξεηάζηεθε λα θαηεδαθηζηνύλ θαη γηα αξθεηά ρξόληα αξγόηεξα πνιινί άλζξσπνη ππέθεξαλ από ιεπραηκία, 

θαξθίλν θαη δηαβήηε. 

Συνέπειες στην υγεία: 

Δεπμαηικά έλκη (σλυπακμή), ηπαηικέρ βλάβερ, ςτηλά επίπεδα σοληζηεπόληρ, ναςηία, 

γενική αδιαθεζία, διαηαπασέρ ύπνος, καηάθλιτη. Δςζλειηοςπγία ηος θςπεοειδούρ, 

επιηάσςνζη ανάπηςξηρ καπκινικών νεοπλαζμάηυν, λεςσαιμία, ζαπκώμαηα, ενδομήηπιερ 

βλάβερ ζηα αγέννηηα έμβπςα. 

 

Απαιηούμε ηην άμεζη απαγόπεςζη ηηρ παπάνομηρ 
καύζηρ αποππιμμάηων ζηην κοινόηηηά μαρ! 


