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 Φυσικό περιβάλλον : Το σύνολο των φυτικών και ζωικών οργανισμών, των 

γεωλογικών σχηματισμών, των υλικών στοιχείων και γενικότερα το σύμπαν μέσα στο 

οποίο ζει, αναπτύσσεται και πεθαίνει ο άνθρωπος. 

 
 Προσφορά φυσικού περιβάλλοντος στον άνθρωπο :  

α) Στοιχεία απαραίτητα για τη ζωή και την υγεία του  αέρας, ήλιος, νερό. 

β) Πρώτες ύλες. 

γ) Ενεργειακούς πόρους. 

δ) Φυσικό κάλλος.  

ε) Διδάσκει. 

 
 Παραδείγματα και τεκμήρια καταστροφής του φυσικού 

περιβάλλοντος : 

α) Καυσαέρια, μόλυνση της ατμόσφαιρας. 

β) Κατάλοιπα βιομηχανιών, ραδιενεργά απόβλητα, υπερβολική χρήση φυτοφαρμάκων  

ρύπανση του εδάφους. 

γ) Συνεχής υλοτόμηση, εκτεταμένη εκχέρσωση και διάβρωση του εδάφους, εμπρησμοί, 

υπερβόσκηση  καταστροφή των δασών. 

δ) Απόβλητα εργοστασίων, λύματα οικιών, πετρελαιοειδή  Μόλυνση των υδάτων. 

ε) Αλόγιστη εκμετάλλευση ορυκτών και συνεχής άντληση πετρελαίου. 

στ) Φαινόμενο του “θερμοκηπίου”  αύξηση θερμοκρασίας της γης. 

ζ) Λιώσιμο πάγων  ανύψωση στάθμης θαλασσών. 

η) Λειψυδρία, απερήμωση τεράστιων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης.  

θ) Μείωση του όζοντος που προστατεύει από την υπέρυθρη και υπεριώδη ηλιακή 

ακτινοβολία  αύξηση περιστατικών καρκίνου του δέρματος, οφθαλμικές παθήσεις, 

εξασθένηση ανοσοποιητικού συστήματος, εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, 

επιπτώσεις στην πανίδα και τη χλωρίδα. 

ι) Μεταβολές στις κλιματολογικές συνθήκες. 

ια) Εξαφάνιση βιολογικών ειδών.  

 
 Αίτια της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος : 

α) Καταναλωτισμός. 

β) Ωφελιμιστική νοοτροπία για το περιβάλλον. Επικράτηση οικονομικού ορθολογισμού. 

γ) Ανεξέλεγκτος ιδιωτικός πλουτισμός. 

δ) Πολιτικές προτεραιότητες. 

ε) Αλόγιστη τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη. 

 στ) Κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού της Γης, πολλαπλασιασμός αναγκών διαβίωσης. 

   ζ) Απουσία οικολογικής συνείδησης, ως αποτέλεσμα του μονομερούς, τεχνοκρατικού 

χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήματος. 

   η) Επικράτηση της λανθασμένη αντίληψης ότι η φύση μπορεί να επουλώσει όλες τις 

πληγές που προκαλεί η ανθρώπινη επέμβαση. 

   θ) Αστυφιλία, υδροκέφαλα αστικά κέντρα, με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. 

   ι) Εμπρησμοί, προκειμένου να οικοπεδοποιηθούν δασικές εκτάσεις.  
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 Συνέπειες : 

α) Απειλείται η ίδια η ζωή μας. Εμφάνιση επικίνδυνων ασθενειών. 

β) Εξάντληση φυσικών πόρων και πηγών ενέργειας. 

γ) Απώλεια φυσικού κάλλους. 

δ) Αλλοίωση ψυχισμού και ήθους του ανθρώπου που αποξενώνεται απ’ τη φύση. 

ε) Υποθήκευση της ζωής των επερχόμενων γενεών. 

 στ) Αλλαγή των κλιματολογικών συνθηκών. 
 

 

 Λύσεις :  

α) Ενημέρωση από επιστήμονες, Μ.Μ.Ε., πνευματικούς ανθρώπους και διεθνείς ορ-

γανισμούς για το μέγεθος του κινδύνου. 

β) Συστηματική  περιβαλλοντική αγωγή. 

γ) Αντιρρυπαντική τεχνολογία, ανακύκλωση απορριμμάτων, βιολογικός καθαρισμός 

λυμάτων, βιοεπιστημονικές γεωργικές μέθοδοι. 

δ) Χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική, γεωθερ-

μική) 

δ) Αλλαγή πολιτικών προτεραιοτήτων. 

ε) Λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων. 

στ) Εφαρμογή αναγκαίων προγραμμάτων και διάθεση των απαραίτητων κονδυλίων. 

 

 

 


