
Π  Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ 

SOS!!!!!! 

Η  καταστροφή  του  
περιβάλλοντος 

 

 Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι η 

µεγάλη µας ντροπή καθώς υποθηκεύει τη ζωή 

και το µέλλον των ανθρώπων στον πλανήτη. Μια 

ντροπή για την οποία βέβαια µερικοί είναι πιο 

υπεύθυνοι από άλλους, αλλά τελικά όλοι µας 

κάνουµε ζηµιά, έστω και µικρή. Η καταστροφή 

του περιβάλλοντος περιλαµβάνει πολλά δεινά. 

Αναφέρουµε τα πιο κάτω: 

1. Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ 

Τα εργοστάσια λειτουργούν σαν ηφαίστεια 

παραγωγής ρύπων σε βαθµό που όχι µόνο 

υποβαθµίζουν την ποιότητα της ζωής µας, αλλά 

Εισαγωγή των δικών σας εικόνων 
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την θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο. Το αυτοκίνητο 

είναι αδιαµφισβήτητα ένας άλλος µεγάλος 

παράγοντας µόλυνσης του περιβάλλοντος 

(βλέπε σχήµα 5.7). 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. 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. 

 

 

 

 

2. 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.  

  Πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν ότι, εξαιτίας του 

θερµοκηπίου, σε περίπου 50 χρόνια, η ζωή 

πάνω στη Γη θα είναι σχεδόν αδύνατη.  

  Οι επιπτώσεις του θερµοκηπίου είναι λοιπόν 

φοβερές. Είναι σαν να είµαστε µέσα σ’ ένα 

αυτοκίνητο εκτεθειµένο στον καλοκαιριάτικο 

Ήλιο και εµείς (εδώ το διοξείδιο του άνθρακα) 

να κλείνουµε τα παράθυρα του αυτοκινήτου. 

Αυτό φυσικά θα έχει ως αποτέλεσµα την 

αποπνικτική αύξηση της θερµοκρασίας µέσα 

στο όχηµα. Αυτό ουσιαστικά συµβαίνει στην 

ατµόσφαιρα εξαιτίας της τροµακτικής αύξησης 

του διοξειδίου του  άνθρακα. Αυτή η αύξηση 

της  θερµοκρασίας θα έχει οδυνηρές συνέπειες! 
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3. Η ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ 

Όπως ήδη αναφέραµε στο κεφάλαιο 2, το στρώµα του όζοντος 

εµποδίζει να φθάσουν στη Γη οι θανατηφόρες υπεριώδεις 

ακτινοβολίες του Ήλιου. Η χρήση κοινών «σπρέι» κατά το 

χτένισµα των µαλλιών και η λειτουργία ψυγείων και 

κλιµατιστικών είναι οι κύριες πηγές της καταστροφής του 

λεπτού στρώµατος του όζοντος. Έτσι έχουν προκληθεί 

«τρύπες» στο στρώµα του όζοντος, µέσα από τις οποίες 

περνούν ανενόχλητα οι υπεριώδεις ακτινοβολίες του Ήλιου. Αν 

οι τρύπες αυτές µεγαλώσουν (και όντως µεγαλώνουν) και 

καταστρέψουν µεγάλο µέρος του στρώµατος του όζοντος, τότε 

εκτιµάται ότι θα πεθαίνουν εκατοµµύρια άνθρωποι κάθε χρόνο 

από καρκίνο του δέρµατος. 

 

4.Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ Ε∆ΑΦΟΥΣ  

 Το έδαφος και το υπέδαφος του πλανήτη µας, τα τελευταία χρόνια, έχει αρχίσει ν’ 
αλλοιώνεται σε βάθος µερικών µέτρων από τα λιπάσµατα και τα φυτοφάρµακα και άλλες 
ανθρώπινες παρεµβάσεις. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια, τα ζιζανιοκτόνα έχουν 
πολλαπλασιαστεί κατά 25 φορές, ενώ τα συνθετικά λιπάσµατα κατά 12 φορές. Τα ζιζανιοκτόνα 
και τα λιπάσµατα παρασύρονται από τα νερά της βροχής και εισέρχονται στα υπόγεια ύδατα, 
όπου προκαλούν µαζική ρύπανση τεραστίων εκτάσεων. Οι ρύποι αυτοί πέφτουν στις 
θάλασσες, στις λίµνες και στα ποτάµια, απειλώντας έτσι σοβαρά, σε παγκόσµια κλίµακα, τη 
ζωή µέσα στο νερό.  

  Συνολικά, στεριά και θάλασσα, µολύνονται αφόρητα από τη διασπορά προϊόντων που είναι 
επικίνδυνα για την υγεία µας, όπως τα ζιζανιοκτόνα, το DDT, τα ραδιενεργά, τα πλαστικά 
προϊόντα και άλλα. Οι χωµατερές κατακλύζουν τον πλανήτη κατά εκατοντάδες χιλιάδες, 
δηµιουργώντας µολύνσεις του περιβάλλοντος και του πόσιµου νερού παρακείµενων περιοχών. 

   

5. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ  

 Τα τροπικά δάση, αλλά και όλα τα δάση, εξαιτίας των πυρκαγιών 
αλλά και των εκχερσώσεων, οδηγούνται στον αφανισµό. Οι πυρκαγιές 
καταστρέφουν τους πνεύµονες της Γης. Ο µισός δασικός πλούτος της Γης 
κάηκε τα τελευταία 30 χρόνια. Ο ρυθµός εκχέρσωσης των τροπικών δασών 
κυµαίνεται από 10 έως 20 εκατοµµύρια εκτάρια το χρόνο. Αυτό έχει ως 
αποτέλεσµα οι κάτοικοι περιοχών γύρω από µεγάλες δασικές περιοχές να 
ζουν µε το φόβο των πληµµύρων που µεγαλώνει κάθε χρόνο και 
περισσότερο, γιατί κάθε έτος έχουµε τεράστιες πυρκαγιές σ’ ολόκληρο τον 
πλανήτη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι περιοχές γύρω από τα Ιµαλάια, 
όπου 50 έως 100 εκατοµµύρια άνθρωποι ζουν µε τον εφιάλτη των 
πληµµύρων. 
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6. ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ  

 Το κλίµα της Γης αλλάζει τα τελευταία χρόνια και οι αλλαγές αυτές 
φαίνεται ότι θα είναι µεγάλες στα επόµενα 50 έως 100 έτη. Τα αίτια των 
κλιµατολογικών αλλαγών είναι πολλά, µε σπουδαιότερο την αύξηση της µέσης 
θερµοκρασίας από 3 έως 5 βαθµούς Κελσίου για τα επόµενα εκατό χρόνια 
(βλέπε σχήµα 5.8). Η αύξηση αυτή θα λιώσει ένα ποσοστό από πάγους στους 
δύο πόλους της Γης και η στάθµη του νερού στις θάλασσες θ’ ανεβεί και 
εποµένως θα πνίξει πόλεις, παραλίες, δάση και ό,τι άλλο υπάρχει στις ακτές. 
Σηµειώνεται ότι στις παραθαλάσσιες ακτές κατοικεί περίπου το 1/4 του 
πληθυσµού της Γης, δηλ. σήµερα κατοικούν περίπου 1.5 δισεκατοµµύρια 
άνθρωποι.  

 

 7. Η ΑΛΟΓΙΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 Αυτό έχει ως συνέπεια την 
εντυπωσιακή µείωση του νερού πάνω στη Γη. 
Το 25% του πληθυσµού της Γης, δηλ. 1.5 
δισεκατοµµύρια άνθρωποι, δεν έχουν πόσιµο 
νερό. Το 80% των ασθενειών που παρουσιάζει 
ο πληθυσµός αυτός οφείλεται στην έλλειψη 
νερού. Σε παγκόσµια κλίµακα, γύρω στα 75% 
του νερού χρησιµοποιείται για γεωργική 
χρήση. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη νερού για 
άρδευση σε πολλές περιοχές της Γης (Αραβική 
χερσόνησος, Νοτιο-ανατολική Αφρική, σε 
περιοχές των Ινδιών και Αµερικής και αλλού). 
Υποστηρίζεται από αρκετούς ότι πολλοί 
πόλεµοι στο µέλλον θα γίνονται εξαιτίας της 
µεγάλης έλλειψης νερού.  

Επιπλέον, αξίζει ν’ αναφερθούµε στο φυσικό 

8. Η ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ  

Η βροχή αυτή περιέχει ισχυρά οξέα, από όπου παίρνει και το όνοµά της. Τα οξέα αυτά (κυρίως 
θείο και άζωτο) βρίσκονται στην ατµόσφαιρα σε µεγάλες ποσότητες και προέρχονται από την 
καύση άνθρακα και πετρελαίου. Όταν πέφτει µολυσµένη βροχή, νεκρώνονται λίµνες και 
ποτάµια, ενώ καταστρέφονται τεράστιες εκτάσεις δασών. Το φαινόµενο της όξινης βροχής είναι 
έντονο στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και Αµερικής. Αυτό ήταν βέβαια αναµενόµενο, γιατί 
στις χώρες αυτές η ατµόσφαιρα είναι µολυσµένη περισσότερο από κάθε άλλο µέρος της Γης.  

 

νερό από πηγές. Το νερό αυτό είναι 
καθαρό, µε σταθερή δροσερή 
θερµοκρασία. Χιλιάδες χρόνια, ίσως και 
εκατοµµύρια χρόνια, η φύση µε πολύ 
υποµονή έφτιαξε αµέτρητες τέτοιες 
φυσικές πηγές νερού για να ξεδιψούν τα 
ζώα και οι άνθρωποι, πίνοντας νερό τόσο 
υγιεινό, που όµοιό του δε µπορεί να 
φτιάξει ο άνθρωπος. Ακόµα και σήµερα 
πίνουµε εµφιαλωµένο νερό από φυσικές 
πηγές. Όµως, δυστυχώς αυτές οι 
ανυπολόγιστης αξίας φυσικές πηγές 
στερεύουν, ακόµα και εξαφανίζονται 
τελείως κάθε χρόνο και περισσότερο, 
εξαιτίας της αλόγιστης παρέµβασης του 
ανθρώπου στο περιβάλλον. 



9. Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ  

 Η συνολική εικόνα του πλανήτη µας είναι ότι 
παντού ασφυκτιά: Στις θάλασσες, στις λίµνες, 
στα ποτάµια, στη στεριά, στην ατµόσφαιρα. 
Ειδικά οι θάλασσες και οι λίµνες έχουν 
καταντήσει τα «βολικά» δοχεία απορριµµάτων 
της ανθρωπότητας. Ο κατάλογος των 
σκουπιδιών και των τοξικών αποβλήτων που 
πέφτουν στις θάλασσες και τις λίµνες είναι 
τεράστιος. Αναφέρουµε µόνο µερικά από 
αυτά: Απορρυπαντικά, διαλυτικά, κατάλοιπα 
λιπασµάτων, εντοµοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, 
πλαστικά πάσης φύσεως (σακκούλες, ποτήρια, 
τραπεζοµάντηλα, παιχνίδια, ξυριστικές 
µηχανές, κ.λ.π.), ελαστικά (αυτοκινήτων, 

10. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η ενεργειακή κρίση έχει σχέση µε τα ενεργειακά 
αποθέµατα της Γης, και κυρίως µε το πετρέλαιο, 
το κάρβουνο και το φυσικό αέριο, που τόσα 
εκατοµµύρια χρόνια έκρυβε η Γη µας κάτω από 
το φλοιό της. Χωρίς σύνεση, σαν άσωτοι υιοί, 
βαλθήκαµε να ροκανίσουµε τα αποθέµατα αυτά 
µέσα σε λίγα χρόνια. Το πετρέλαιο θα 
εξαντληθεί σε 50 έως 80 χρόνια. Το κάρβουνο 
και το φυσικό αέριο θα µας τελειώσουν σε 150 
έως 200 χρόνια. Καταβροχθίζουµε τα 
ενεργειακά αποθέµατα του πλανήτη 
υπονοµεύοντας το µέλλον των επόµενων 
γενιών. Μετά τι θα γίνει; Πως θα κινούνται τα 
αυτοκίνητα, τα τρένα, τα πλοία, τα αεροπλάνα; 
Πως θα θερµαίνονται τα σπίτια; Πως θα 
λειτουργούν τα µηχανήµατα και τα εργοστάσια; 

Πως θα λειτουργούν τα συστήµατα 
µεταφορών, επικοινωνιών και πληροφορικής;  
 Σηµειώστε ότι οι πλούσιες χώρες (δηλ. το 
20% του πληθυσµού της Γης) καταναλώνει το 
60% των ενεργειακών αποθεµάτων του  
πλανήτη µας. Οι υπόλοιπες χώρες (δηλ. το 
80% του πληθυσµού της Γης) καταναλώνουν 
µόνο το 40% των ενεργειακών αποθεµάτων 
της Γης. Ποτέ στην ιστορία του ο άνθρωπος 
δεν κατανάλωνε τόση πολλή ενέργεια. 

 

ποδηλάτων, εξαρτηµάτων διαφόρων 
µηχανηµάτων, κ.λ.π.), αλουµίνια (κουτιά 
αναψυκτικών, οικιακές συσκευές, πόρτες, 
παράθυρα, κ.λ.π.). Αν ήθελε κάποιος να δώσει 
αριθµούς που αντιστοιχούν σε µερικά από τα πιο 
πάνω «σκουπίδια», θα µας τρόµαζε. Το αφήνω σ’ 
εσάς να υπολογίσετε π.χ. πόσα άδεια κουτιά 
αλουµινίου µπύρας και αναψυκτικών πετάνε όλοι 
οι λαοί της Γης στη στεριά, στις θάλασσες και στις 
λίµνες το χρόνο. Πόσες πλαστικές σακούλες.  
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