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Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Στις μέρες μας αντιμετωπίζουμε ένα πολύ σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα. 
Ένα πρόβλημα που απειλεί να καταστρέψει την ομορφιά και τη γαλήνη 
της ζωής μας. Ένα πρόβλημα που γεννήθηκε στη σύγχρονη 
πολιτισμένη ζωή μας από την πρόοδο μας στην τεχνολογία. Είναι το 
πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Οι άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε μεγάλα αστικά κέντρα και 
δημιουργήθηκε έτσι η αστυφιλία. Εγκατέλειψαν τις μικρές τους πόλεις, 
τα χωριά τους και έφυγαν για τις μεγάλες πολιτείες, όπου πίστεψαν 
πως θα ζήσουν μια καλύτερη και πιο άνετη ζωή. Έτσι, μαζεύτηκαν στις 
πολυκατοικίες και περιορίστηκαν σε λίγα τετραγωνικά μέτρα για να 
ζήσουν στις πόλεις που γέμισαν ασφυκτικά από ανθρώπους που 
ζητούσαν εργασία για να επιβιώσουν.

Οι ανάγκες της ζωής δημιούργησαν όλο και περισσότερες βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις. Έτσι οι πόλεις γέμισαν εργοστάσια κάθε φύσεως που 
απασχολούν μεγάλο μέρος του ανθρώπινου δυναμικού.
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Τα εργοστάσια όμως είναι ο κυριότερος παράγοντας στη μόλυνση 
του περιβάλλοντος. Τα διάφορα βιομηχανικά απόβλητα ρίχνονται 
στη θάλασσα και καταστρέφουν τις διάφορες ακτές μας. Σκοτώνουν 
τα ψάρια με τις διάφορες χημικές τους ουσίες και συγχρόνως 
δηλητηριάζουν τον αέρα που αναπνέουμε. Μαύρα σύννεφα 
καλύπτουν τις πόλεις μας και σκοτεινιάζουν το γαλάζιο ουρανό. Τα 
εργοστάσια, λοιπόν, είναι η μεγαλύτερη αιτία της μόλυνσης της 
ατμόσφαιρας.

Η αστυφιλία στις πόλεις δημιούργησε κι ένα σωρό άλλα 
προβλήματα όπως π.χ το συγκοινωνιακό. Υπάρχουν ταλαιπωρίες 
και δυσκολίες στην κίνηση και μόλυνση από τα καυσαέρια τόσων 
αυτοκινήτων. Οι δρόμοι, τα σπίτια, όλα μαύρισαν. Πηγή μολύνσεως 
είναι και τα σκουπίδια που γεμίζουν τους δρόμους καθημερινά. 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.metafysiko.gr/texts/m59_6.jpg&imgrefurl=http://www.metafysiko.gr/textview.php%3Fid%3D133&h=128&w=200&sz=4&hl=el&start=20&um=1&tbnid=4Y40EXjeU2n_KM:&tbnh=67&tbnw=104&prev=/images%3Fq%3D%25CE%259C%25CE%259F%25CE%259B%25CE%25A5%25CE%259D%25CE%25A3%25CE%2597%2B%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%25A5%2B%25CE%25A0%25CE%2595%25CE%25A1%25CE%2599%25CE%2592%25CE%2591%25CE%259B%25CE%259B%25CE%259F%25CE%259D%25CE%25A4%25CE%259F%25CE%25A3%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN�
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://bp2.blogger.com/_nxSyX6Ee64c/RdyIWSenvHI/AAAAAAAAAAg/JB1-sZ9RBFg/s320/air1.jpg&imgrefurl=http://earthsos.blogspot.com/2007_02_01_archive.html&h=303&w=200&sz=11&hl=el&start=44&um=1&tbnid=ve6nqdI3c-u6mM:&tbnh=116&tbnw=77&prev=/images%3Fq%3D%25CE%2597%2B%25CE%25BC%25CF%258C%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2583%25CE%25B7%2B%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2582%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN�


Και δυστυχώς οι άνθρωποι δεν καταστρέφουν μόνο τις πόλεις τους 
αλλά και την εξοχή όπου φεύγουν για να ζήσουν λίγες ώρες 
ξέγνοιαστοι και χαρούμενοι. Γεμίζουν τα δάση και τις θάλασσες 
με ένα σωρό σκουπίδια και ακαθαρσίες, μολύνοντας και 
καταστρέφοντας το περιβάλλον.

Το πρόβλημα της μόλυνσης μπορεί να λυθεί μόνο αν οι 
άνθρωποι αποφασίσουν να πάρουν οι ίδιοι ορισμένα μέτρα. Το 
πρόβλημα των βιομηχανικών αποβλήτων μπορεί να λυθεί 
εύκολα, φτάνει οι βιομηχανικές μονάδες να μην βρίσκονται μέσα 
στις πόλεις, αλλά σε ιδιαίτερες τοποθεσίες, εντελώς 
απομονωμένες από τις πόλεις. Ένα, όμως, πρόβλημα που είναι 
δύσκολο να λυθεί είναι αυτό της ραδιενέργειας που οφείλεται 
στα απόβλητα από τις πυρηνικές δοκιμές κ.ά.
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Το πρόβλημα των καυσαερίων 
των αυτοκινήτων μπορεί να 
περιοριστεί μόνο αν 
περιοριστεί η αστυφιλία. Για να 
μπορέσουν να επιβιώσουν οι 
άνθρωποι στις πόλεις πρέπει 
να φτιαχτούν πολλά πάρκα.
Σε ορισμένες σύγχρονες 
μεγαλουπόλεις κάνουν 
τεράστιες προσπάθειες να 
διατηρήσουν καθαρή την 
ατμόσφαιρα και από τα 
σκουπίδια. Αντί να πετάνε τα 
σκουπίδια και να 
καταστρέφουν τεράστιες 
εκτάσεις τα χρησιμοποιούν στη 
βιομηχανία για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και 
θερμότητας.
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Για το τεράστιο αυτό πρόβλημα της 
μόλυνσης μοναδικός υπεύθυνος είναι 
ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να 
ζήσει πιο άνετα, πιο σύγχρονα,
παραβίασε ορισμένους κανόνες,
αδιαφόρησε για τη φύση και έτσι 
βρέθηκε μπροστά σ’ ένα καταστροφικό 
θέαμα. Για όλα αυτά, το πρόβλημα της 
μόλυνσης και ο αγώνας για την 
προστασία του περιβάλλοντος πρέπει 
να γίνουν συνείδηση σ’ όλους μας,
γιατί οι άνθρωποι το προκάλεσαν και 
μόνο οι άνθρωποι μπορούν να το 
λύσουν.
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Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
Τα εργοστάσια λειτουργούν 

σαν ηφαίστεια παραγωγής 
ρύπων σε βαθμό που όχι μόνο 
υποβαθμίζουν την ποιότητα της 
ζωής μας, αλλά την θέτουν σε 
σοβαρό κίνδυνο. Το αυτοκίνητο 
είναι αδιαμφισβήτητα ένας άλλος 
μεγάλος παράγοντας μόλυνσης 
του περιβάλλοντος. Σχεδόν όλες 
οι πόλεις, μικρές και μεγάλες, 
βρίσκονται πνιγμένες στο νέφος. 
Τα πρωτεία σ’ αυτό το 
κατάντημα φαίνεται να κατέχει η 
πόλη του Μεξικού, όπου τα 25 
εκατομμύρια των κατοίκων της 
ζουν καθημερινά μέσα στο 
νέφος. Αν ολόκληρος ο κόσμος 
φθάσει στο μέσο επίπεδο 
διαβίωσης των πλουσιότερων 
χωρών, τότε τα περίπου 500 
εκατομμύρια αυτοκίνητα που 
υπάρχουν σήμερα στον πλανήτη 
μας, θα φθάσουν γύρω στα 3 
δισεκατομμύρια. 
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Και μόνο που το σκέφτεται κανείς, σταματά το μυαλό του, 
αναλογιζόμενος τις επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον μια τέτοια 
αύξηση στον αριθμό των ρυπογόνων αυτοκινήτων. 

Και σκεφθείτε ότι σε 50 χρόνια ο πληθυσμός θα φθάσει 
γύρω στα 10 δισεκατομμύρια (οπότε ο αριθμός αυτοκινήτων 
θα φθάσει τα 5 δισεκατομμύρια), ότι σε 100 χρόνια θα 
φθάσει τα 15 δισεκατομμύρια (οπότε ο αριθμός τους θα 
φθάσει τα 7.5 δισεκατομμύρια). Σκέτη τρέλα. 
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Η ρύπανση της ατμόσφαιρας 
προκαλεί καρδιακή προσβολή.

Νέες ιατρικές έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
υψηλά επίπεδα ατμοσφαιρικών ρύπων μπορούν να 
προκαλέσουν καρδιακή προσβολή σε μια συγκεκριμένη 
κατηγορία ατόμων. Επιστήμονες στην Μασαχουσέτη 
ρώτησαν περίπου 800 άτομα που είχαν πρόσφατα πάθει 
καρδιακή προσβολή για το πως συνέβη το καρδιακό αυτό 
επεισόδιο, και βρήκαν ότι σε πολλές περιπτώσεις συνέβη σε 
στιγμή όπου η ρύπανση της ατμόσφαιρας γύρω τους 
κυμαινόταν σε υψηλά επίπεδα. Οι επιστήμονες ανακάλυψαν 
επίσης ότι παχύσαρκα άτομα, άνθρωποι που δεν κινούντο, ή 
άτομα που και στο παρελθόν είχαν πάθει καρδιακή 
προσβολή, βρίσκονται στην ομάδα υψηλού κινδύνου για 
καρδιακό επεισόδιο από τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Οι 
ερευνητές βρήκαν ότι ο κίνδυνος για καρδιακή προσβολή 
είναι μεγαλύτερος δύο ώρες μετά την έκθεση του ατόμου σε 
μολυσμένη ατμόσφαιρα, από εξατμίσεις αυτοκινήτων, 
εργοστάσια, καπνό από τζάκι ή σόμπα που καιει ξύλα.

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.raymond.cc/images/piracy-global-warming.jpg&imgrefurl=http://www.raymond.cc/blog/archives/2007/07/15/help-stop-global-warming-now/el/&h=320&w=415&sz=90&hl=el&start=33&um=1&tbnid=isRGF9EOJZs5RM:&tbnh=96&tbnw=125&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2584%25CE%25BF%2B%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN�
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.hri.org/news/europe/bbc/2001/_1375089_chimney_bbc300.jpg&imgrefurl=http://www.hri.org/cgi-bin/brief%3F/news/europe/bbc/2001/01-07-12.bbc.html&h=180&w=300&sz=10&hl=el&start=55&um=1&tbnid=UaDCYgbA55xznM:&tbnh=70&tbnw=116&prev=/images%3Fq%3D%25CE%2597%2B%25CE%25BC%25CF%258C%25CE%25BB%25CF%2585%25CE%25BD%25CF%2583%25CE%25B7%2B%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582%2B%25CE%25B1%25CF%2584%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2583%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2582%26start%3D40%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN�


ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

• Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αύξηση του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα 
διοχετεύεται στην ατμόσφαιρα από την καύση στερεών 
καυσίμων (δηλ. από τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, κ.λ.π.). Το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου γίνεται κάθε μέρα και χειρότερο 
εξαιτίας δύο αρνητικών φαινομένων που συμβαίνουν 
ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ότι οι ποσότητες του διοξειδίου 
του άνθρακα είναι τρομακτικά μεγάλες και αυξάνουν εκθετικά 
με το χρόνο. Το δεύτερο κακό είναι ότι τα δάση μας, που 
απορροφούν μέρος του διοξειδίου του άνθρακα, 
καταστρέφονται (καίγονται ή εκχερσώνονται) με μεγάλους 
ρυθμούς, με αποτέλεσμα η απορρόφηση αυτή να μειώνεται 
κάθε μέρα και περισσότερο. Έτσι, και τα δύο αυτά δεινά μαζί, 
εντείνουν ανησυχητικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.contra.gr/images/effect2809.jpg&imgrefurl=http://news.contra.gr/Environment/England/169513.html&h=224&w=380&sz=22&hl=el&start=25&um=1&tbnid=oVH3a9tydcv5gM:&tbnh=73&tbnw=123&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2584%25CE%25BF%2B%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%26start%3D20%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN�
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6_files/idra.jpg&imgrefurl=http://www.crete-region.gr/greek/energy/feedu/reac6.html&h=320&w=483&sz=24&hl=el&start=1&um=1&tbnid=2Mddlcwtie3BkM:&tbnh=85&tbnw=129&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2584%25CE%25BF%2B%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN�
http://images.google.gr/imgres?imgurl=http://web.mit.edu/kayla/Public/Backgrounds/Iceberg.JPG&imgrefurl=http://www.fititis.gr/fititis2/index.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1282%26Itemid%3D12&h=674&w=1024&sz=393&hl=el&start=13&um=1&tbnid=iZ8GeqOuTDZhfM:&tbnh=99&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3D%25CF%2584%25CE%25BF%2B%25CF%2586%25CE%25B1%25CE%25B9%25CE%25BD%25CF%258C%25CE%25BC%25CE%25B5%25CE%25BD%25CE%25BF%2B%25CF%2584%25CE%25BF%25CF%2585%2B%25CE%25B8%25CE%25B5%25CF%2581%25CE%25BC%25CE%25BF%25CE%25BA%25CE%25B7%25CF%2580%25CE%25AF%25CE%25BF%25CF%2585%26um%3D1%26hl%3Del%26sa%3DN�



	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
	Slide Number 12

