
 

 

ΦΥΣΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 
Ορισμοί 
 

Περιβάλλον     

        

        

      

φυσικό   τεχνητό          πολιτιστικό 

Τα στοιχεία που  Τα παραγωγικά στοι-       Τα δημιουργήματα της 

μας δίνει η φύση,  χεία που δημιουργεί       πνευματικής εργασίας 

όπως ο αέρας,  ο άνθρωπος με τις       του ανθρώπου, όπως 

το νερό,η ατμόσφαι- δικές του προσπάθειες,      τα αγάλματα, οι αρχαίοι 

ρα, κάθε έμβιο που όπως τα κτίρια, οι δρό-     ναοί, οι βυζαντινές εκκλη- 

βρίσκεται σε άλλη- μοι, τα ηλεκτρικά δίκτυα   σίες κ.α. 

λεπίδραση.   κτλ. 

 

 

Οικοσύστημα: Το σύστημα των ζώντων οργανισμών μαζί με το 

μη ζων φυσικό τους περιβάλλον. 

 

 

Αίτια καταστροφής περιβάλλοντος 
 

 α) Οικονομικά 

 

1. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της βιομηχανίας. 

2. Ο οικονομικός ορθολογισμός. 

3. Η καταναλωτική νοοτροπία του σύγχρονου ανθρώπου. 

4. Η φύση που βρέθηκε έρμαιη στη βουλιμία του κάθε 

ατόμου ή φορέα που την είδε ως μέσο εύκολου 

πλουτισμού. 

 

β) Πνευματικά 

 

1. Η ανάπτυξη των θετικών, κυρίως, επιστημών. 



 

 

2. Η απουσία οικολογικής συνείδησης, τόσο στα άτομα όσο 

και στα σύνολα, ως αποτέλεσμα της αδιαφορίας του 

ανθρώπου για τον άνθρωπο. 

3. Η έλλειψη προγραμματισμού σε κάθε ανθρώπινη ενέργεια. 

 

γ) Φυσικά 

 

1. Η συνεχής παραβίαση τα τελευταία χρόνια των φυσικών 

δεδομένων και η καταστρατήγηση των νόμων που διέπουν 

τα φυσικά φαινόμενα. 

2. Άγνοια των φυσικών νόμων από τους ανθρώπους. 

3. Αδιαφορία για τη ομαλή λειτουργία του ζωικού και 

φυσικού βασιλείου. 

4. Επικρατεί η λανθασμένη εντύπωση ότι η φύση μπορεί να 

επουλώσει τις πληγές που τις προκαλούμε. 

 

δ) Κοινωνικά 

 

1. Αστυφιλία που δημιούργησε τα υδροκέφαλα αστικά 

κέντρα, με απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης. 

2. Οι εμπρησμοί, προκειμένου να οικοπεδοποιηθούν δασικές 

εκτάσεις. 

3. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς. 

 

 

 

ε) Πολιτικά 

 

1. Το κράτος αδιαφορεί στις περισσότερες περιπτώσεις 

καταστροφής του περιβάλλοντος. 

2. Οι κυβερνήσεις, εξυπηρετώντας οικονομικά συμφέροντα, 

επιτρέπουν ή και συνεργάζονται ποικιλότροπα στην 

οικολογική καταστρoφή. 

 

 

 

 



 

 

στ) Ψυχολογικά 

 

1. Ο εγωισμός και η απληστία οδηγούν στο παράλογο 

φαινόμενο να διαμαρτύρονται οι καταπατητές δασών για 

την αδιαφορία του κράτους, όταν μάλιστα εξαιτίας τους 

δημιουργούνται καταστροφές από έντονα καιρικά 

φαινόμενα. 

2. Η νοοτροπία του Νεοέλληνα πως η δική του παρανομία 

πρέπει να συγχωρείται, ενώ του άλλου να τιμωρείται. 

 

Συνέπειες της καταστροφής του περιβάλλοντος 
 

α) Στον άνθρωπο: 

 

 ως βιολογική υπόσταση: 

- εμφάνιση επικίνδυνων ασθενειών 

- τα καυσαέρια στερούν από τον άνθρωπο το οξυγόνο, ενώ 

εμπλουτίζουν την ατμόσφαιρα με μονοξείδιο του 

άνθρακα, διοξείδιο θείου κ.α. 

- η ραδιενέργεια των πυρηνικών δοκιμών και των 

ατυχημάτων προκαλούν καρκίνο, λευχαιμία, 

τερατογενέσεις 

- η καταστροφή του όζοντος απειλεί κάθε μορφής ζωή. 

 

 ως ψυχική υπόσταση 

- αύξηση άγχους 

- η ηχορύπανση προσβάλλει το νευρικό σύστημα του 

ανθρώπου 

- η κτητική στάση του απέναντι στη φύση αποδεικνύει την 

έλλειψη της πραγματικής του ελευθερίας 

- λείπει η ευαισθησία στο ωραίο 

- ο άνθρωπος νιώθει, δυστυχώς, μακριά από τη φύση 

- η πίεση των πόλεων αυξάνει την επιθετικότητά του 

 

 ως κοινωνική υπόσταση 

- ο άνθρωπος αισθάνεται μονοτονία και μοναξιά 

- ενισχύεται ο ανταγωνισμός, το πνεύμα του συμφέροντος 



 

 

- ο άνθρωπος μηχανοποιείται και αδιαφορεί για τα κοινά 

- αυξάνονται τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας 

 

β) Στους κοινωνικούς τομείς: 

 

 οικονομικός τομέας:  

- εξάντληση ορυκτού πλούτου 

- υποθήκευση της ζωής των επερχόμενων γενεών 

- εκμετάλλευση του πλούτου από τους λίγους οικονομικά 

ισχυρούς, ενώ πολλοί πεθαίνουν από την πείνα 

- έντονος οικονομικός ανταγωνισμός 

 πολιτικός τομέας: 
- έλλειψη δημοκρατίας από την αχαλίνωτη δράση των 

οικονομικά ισχυρών 

- εξάρτηση των κυβερνήσεων από μονοπώλια 

 

γ) Στη φύση : 

 

 ρύπανση του νερού από τα βιομηχανικά απόβλητα 

 ρύπανση του εδάφους από τα χημικά λιπάσματα, 

καταστροφή των δασών 

 μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα από τα βιομηχανικά 

αέρια, τα καυσαέρια, καταστροφή του όζοντος 

 ελαττώνεται το πράσινο 

 αλλάζουν οι κλιματολογικές συνθήκες 

 δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

 

Λύσεις – Προτάσεις 
 

 Απορρυπαντική τεχνολογία, όρια στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας, χρήση βιολογικών καθαρισμών, ανακύκλωση 

σκουπιδιών, χαρτιού αλουμινίου 

 Χρήση γεωθερμικής, ηλιακής και αιολικής ενέργειας 

 Ενεργοποίηση του πολιτειακού παράγοντα: 

- μέτρα προστασίας με τη χρήση βιομηχανικών 

φίλτρων 

- ρύθμιση κυκλοφοριακού 



 

 

- πολεοδομικά μέτρα, όπως η προστασία πρασίνου, 

των δασών 

- δημιουργία ζωνών πυρασφάλειας 

- αναδασωτική πολιτική 

- ισομερής ανάπτυξη αστικών κέντρων-περιφέρειας 

και επιμέρους περιοχών 

 Ευαισθητοποίηση των επιστημόνων και πνευματικών 

ανθρώπων γενικότερα 

 Οικολογική συνείδηση σε κάθε άνθρωπο, ώστε ο καθένας 

χωριστά να φροντίζει το περιβάλλον αλλά και μαζική 

διεκδίκηση μέσα από οικολογικές οργανώσεις. 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση.- 

 

 

 

 
 


