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30 Απριλίου 2014
Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Ακουστικής (ΕΑΑ) συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα
Ευαισθητοποίησης κατά του Θορύβου με πολυποίκιλες δράσεις που έχουν ως στόχο
να ενημερώσουν το κοινό ξεκινώντας από τις νεαρές ηλικίες, για τις βλαβερές
συνέπειες της έκθεσης σε συνθήκες θορύβου.
Με βάση την έρευνα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) η ηχορύπανση έρχεται
δεύτερη (μετά την ατμοσφαιρική ρύπανση) στην κατάταξη των περιβαλλοντικών
κινδύνων για την υγεία. Ειδικά, όσον αφορά στα παιδιά, η έκθεση στον θόρυβο κατά
την κρίσιμη σχολική ηλιακή επιφέρει βλάβες στη μνήμη και στις εκπαιδευτικές επιδόσεις
τους, καθώς αποδείχτηκε ότι, οι ηχητικές επιβαρύνσεις επηρεάζουν τις δεξιότητες που
αφορούν την κατανόηση του γραπτού λόγου, την απομνημόνευση και την προσήλωση.
Παράλληλα, το κοινό δεν φαίνεται ενημερωμένο για τις βλαβερές συνέπειες της
έκθεσής του στο θόρυβο με αποτέλεσμα συνειδητά ή ασυνείδητα να εκτίθεται συνεχώς
σε υψηλά επίπεδα θορύβου να συμβάλλει με τη σειρά του στην αύξηση των επιπέδων
περιβαλλοντικού θορύβου και να μην λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα αποφυγής του
θορύβου στους χώρους κατοικίας ή εργασίας.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής επιχειρεί να ευαισθητοποιήσει την Ελληνική
Κοινωνία και την Ελληνική Πολιτεία έναντι των κινδύνων από την ηχορύπανση και στα
πλαίσια αυτά υποστηρίζει τις δράσεις των επιστημόνων μελών του που έχουν ως
στόχο την με κάθε τρόπο παρουσίαση των προβλημάτων από τη συνεχή έκθεση των
ατόμων σε θόρυβο.
Το ΕΥΑΙΣΘΟ είναι ένα πρότυπο συνδυασμένο πρόγραμμα ηλεκτρονικής και
συμβατικής ενημέρωσης των πολιτών για τα προβλήματα του θορύβου. Συντονίζεται
από τον Αντιπρόεδρο του ΕΛΙΝΑ, Αν. Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης Νίκο Μπάρκα τον οποίο ευχαριστώ θερμά για την δημιουργική του
παρέμβαση στο τόσο σημαντικό αυτό θέμα δημόσιας υγείας. Ευχαριστώ θερμά επίσης
την Επιτροπή Ερευνών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και όλους τους
φορείς που συνδιοργανώνουν και υποστηρίζουν τις ημερίδες ευαισθητοποίησης έναντι
του θορύβου και ελπίζω ειλικρινά το μήνυμα που θέλει να μεταφέρει το ΕΛΙΝΑ στους
πολίτες να εισακουστεί και να κατανοηθεί. Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο και πιο ήσυχο
περιβάλλον για το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.
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