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                     πρόβλημα του 21ου αιώνα 

 

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 ρύπανση, 

ρύπανση από τοξικές ουσίες, οργανική ρύπανση, ρύπανση από 

πετρελαιοειδή κ.α. 

Τέλος η ρύπανση έχει βλαβερή επίδραση στους οργανισμούς, είναι 

επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία, αλλοιώνει την ποιότητα του νερού 

και υποβαθμίζει τις δυνατότητες χρήσης του. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Αιτίες της ρύπανσης του περιβάλλοντος 

 

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. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος 
 

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος εντοπίζονται στην 
ανθρώπινη υγεία. Οι περισσότερες ασθένειες που ταλαιπωρούν σήμερα 
τον άνθρωπο, όπως το άσθμα και ο καρκίνος ξεκινούν από την 
μόλυνση του περιβάλλοντος. Τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούνται 
στις γεωργικές καλλιέργειες, εισέρχονται στο σώμα μας μέσω των 
διαφόρων τροφίμων που καταναλώνουμε. Επιπλέον η κατανάλωση 
φρούτων ή λαχανικών που καλλιεργούνται σε μολυσμένο έδαφος 
προκαλούν συνεχείς πονοκεφάλους, ναυτία, και άλλα σοβαρά 
προβλήματα υγείας, όπως βλάβη στον εγκέφαλο, το συκώτι, κλπ. Έτσι, 
στις μέρες μας γίνεται λόγος για μολυσμένες και νοθευμένες τροφές. Οι 
επιπτώσεις της ηχορύπανσης στον άνθρωπο δεν είναι άλλες παρά 
προβλήματα ακοής, διαταραχές ύπνου, ψυχικές ασθένειες κ.α. Τέλος το 
νερό που καταναλώνει ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε να μείνει έξω από 
όλη αυτή την κατάσταση, καθώς οι χημικές ουσίες που πέφτουν σ' αυτό 
είναι περισσότερες από αυτές που μπορεί να διαλύσει. 

 

 



Σύνοψη και αντιμετώπιση του προβλήματος 

Το πρόβλημα της ρύπανσης του περιβάλλοντος σήμερα είναι 
παγκόσμιο και όλα τα παραπάνω οδηγούν στην καταστροφή της 
φύσης, της χλωρίδας και της πανίδας του πλανήτη. Οι επιπτώσεις του 
προβλήματος στον άνθρωπο και σε άλλες μορφές ζωής στον πλανήτη 
είναι πλέον ορατές και αναμένεται να επιδεινωθούν με την πάροδο του 
χρόνου. Τώρα πια που η κατάσταση έχει φτάσει σε ένα οριακό σημείο, ο 
άνθρωπος αρχίζει να ευαισθητοποιείται για το τι πρέπει να γίνει. 

Έτσι λοιπόν λαμβάνουν χώρα διάφορα μέτρα αντιμετώπισης και 
περιορισμού του προβλήματος, είτε με αυστηρό έλεγχο στον τρόπο 
λειτουργίας των εργοστασίων και την απομάκρυνση τους από τις 
κατοικημένες περιοχές, είτε με αυστηρές προδιαγραφές στον έλεγχο 
των τροφίμων και βαριές ποινές σε όσους παραβαίνουν την νομοθεσία. 
Επιπρόσθετα το ISO 14000 αποτελεί ένα νέο πρότυπο για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω αυτού αναπτύσσονται 
στρατηγικές πρόβλεψης που έχουν να κάνουν με την προστασία του 
περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό την τήρηση των κανονισμών που 
έχει θέσει η εταιρεία για το περιβάλλον μέσω ενός Συστήματος 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. 

Εκτός όμως από αυτά 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. 

            

         (Πόλη με σκουπίδια)                              (Πόλη χωρίς σκουπίδια) 

 

 


