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Εισαγωγή 

Στα περιβαλλοντικά προβλήματα συγκαταλέγονται η περιβαλλοντική 

ρύπανση, η κλιματική αλλαγή, η τρύπα του όζοντος, 

η αποδάσωση (αποψίλωση των δασών), η ερημοποίηση, η 

εξαφάνιση βιολογικών ειδών, η όξινη βροχή κλπ. Τα οικολογικά προβλήματα 

άρχισαν να εμφανίζονται κυρίως μετά τη βιομηχανική επανάσταση, ενώ 

υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τα αίτια και τους τρόπους 

αντιμετώπισής τους. Επιστημονικά διερευνώνται από την οικολογία και 

την περιβαλλοντολογία, αλλά κατά τη δεκαετία του 1960 αναδύθηκε το 

πολύπλευρο οικολογικό κοινωνικό κίνημα με στόχο την προσπάθεια για την 

επίλυση των οικολογικών προβλημάτων. Οι μηχανικοί 

περιβάλλοντος προσπαθούν να αναπτύξουν τεχνολογικές λύσεις για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

 

 

ΡΥΠΑΝΣΗ 

Η ρύπανση του περιβάλλοντος είναι μια ευρεία έννοια, η οποία περιλαμβάνει 

τη ρύπανση των διαφόρων βιολογικών συστατικών των φυσικών στοιχείων 

του πλανήτη, ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Δεν είναι 

δηλαδή τίποτε άλλο, παρά η αλλοίωση της μορφής του περιβάλλοντος και της 

ισορροπίας του ανθρώπου με τη φύση. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι υπεύθυνος 

γι’ αυτή την καταστροφή, ο οποίος από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα 

εκμεταλλεύεται αλόγιστα τη γη. Η ρύπανση του περιβάλλοντος συνήθως 

ταξινομείται σε διάφορες γνωστές κατηγορίες όπως η ρύπανση του αέρα, των 

υδάτων και του εδάφους. Η έννοια αυτή όμως εμπερικλείει επίσης την 

ηχορύπανση, θερμική ρύπανση, ρύπανση από ακτινοβολία, μικροβιακή ες, 

οργανική ρύπανση, ρύπανση από πετρελαιοειδή κ.α.   

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CF%8C%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AC%CF%83%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%CE%B2%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%AD%CE%B1_%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1


 

 

ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Οι αιτίες που συμβάλλουν στη ρύπανση του περιβάλλοντος είναι αναρίθμητες. 

Αρχικά αξίζει να αναφερθεί η χρήση του μεγάλου αριθμού φυτοφαρμάκων, 

λιπασμάτων και άλλων χημικών ουσιών στις γεωργικές καλλιέργειες από τον 

άνθρωπο για την αύξηση της παραγωγής, που οδηγούν στην ολοένα και 

αυξανόμενη ρύπανση του εδάφους. Επιπλέον η δημιουργία πολλών 

εργοστασίων χωρίς την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων προστασίας, λόγω 

έλλειψης νομοθεσίας, έδωσαν στον άνθρωπο όλα όσα χρειαζόταν, όμως του 

στέρησαν ένα υγιές περιβάλλον. 

Έτσι λοιπόν το μονοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τα εργοστάσια 

καθώς και η καύση ορυκτών καυσίμων, αποτελούν αιτίες για τη ρύπανση του 

αέρα, ενώ η ρύπανση των υδάτων συνδέεται άμεσα με τα βιομηχανικά 

απόβλητα που τις περισσότερες φορές χύνονται στις θάλασσες και τα 

ποτάμια και προκαλούν μόλυνση σε αυτά. Τα παραπάνω δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά μια σύντομη εξήγηση, και κάθε μία από αυτές τις αιτίες της 

ρύπανσης αποδίδονται σε πολλαπλές ανθρώπινες δραστηριότητες.  

 

  

 



ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Τα τελευταία χρόνια οι νέοι άνθρωποι δείχνουν όλο και μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Πάρα πολλοί 
εκπαιδευτικοί, αλλά και γονείς, κατευθύνουν πλέον τη νέα γενιά προς την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.  
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν 
γνώση του περιβάλλοντος και, πάνω από όλα, να γίνουν ικανοί και 
αποφασισμένοι, να έχουν διάθεση να εργαστούν, ατομικά και συλλογικά, για 
την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ 
της ποιότητας ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

Το σημαντικότερο είναι να παρθούν μέτρα πρόληψης. Κι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την ένταξη ενός περιβαλλοντικού προγράμματος στο σχολείο 

και τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να καταλάβουν τι σημαίνει περιβάλλον και να συνειδητοποιήσουν 

την αξία του, με απώτερο σκοπό την προστασία του. Η φύση λοιπόν έχει 

αρχίσει ήδη να εκδικείται τον άνθρωπο για τις αλόγιστες καταστροφές που της 

έχει προκαλέσει. Μόνο αν με ευθύνη, συνείδηση και ευαισθησία σκύψει 

προσεχτικά πάνω στο πρόβλημα θα μπορέσει να το αντιμετωπίσει, 

προκειμένου να αποφευχθούν περισσότερες τραγικές συνέπειες. Σώζοντας το 

περιβάλλον θα μπορέσει να σώσει και να προστατεύσει τον ίδιο του τον 

εαυτό.         

 

http://www.flowmagazine.gr/category/view/C57/quality_of_life
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