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1. Εισαγωγικά: Ο άνθρωπος μέσα στο διάβα της ιστορίας βρισκόταν πάντα σε μια αδιάκοπη 

αντιπαράθεση με τη φύση, τη χλωρίδα και την πανίδα. Από την αρχαιότητα ακόμα, οι μύθοι 

των ηρώων και των ημίθεων αντιπροσώπευαν την πάλη με τα φυσικά στοιχεία και κυρίως με 

τα ζώα. Είναι γνωστοί σε όλους μας οι μύθοι του Ηρακλή με τη Λερναία Ύδρα, τις όρνιθες της 

Στυμφαλίας και το λιοντάρι της Νεμέας. Παρόλο που άνθρωπος επιζητούσε το δικό του χώρο 

και εναντιωνόταν σε κάθε φυσική απειλή, εντούτοις – τουλάχιστον όσον αφορά την αρχαιότητα 

– δεν αποδύθηκε σε έναν αγώνα εξοντωτικής υπερεκμετάλλευσης του φυσικού περιβάλλοντος. 

Αυτή η πρακτική άρχισε μάλλον από  τη βιομηχανική επανάσταση και συνεχίζεται με αμείωτη 

ένταση ως τις μέρες μας. 

 

1. Αίτια οικολογικής καταστροφής 

 

• Οικονομικά 

-Η άμετρη εκμετάλλευση και εξάντληση των φυσικών πόρων για την παραγωγή ενέργειας και 

τη χρήση της στην τεχνολογία και τη βαριά βιομηχανία. 

- Τα οικονομικά συμφέροντα βασίζονται στο στυγνό ορθολογισμό και πολύ περισσότερο στον 

κυνισμό και διαμορφώνονται χωρίς συναισθηματισμούς τόσο για τους ανθρώπους όσο - και 

κυρίως - για το φυσικό περιβάλλον. 

-Η προβολή των καταναλωτικών προτύπων και το αέναο κυνήγι υλικών αγαθών μετέτρεψε τον 

άνθρωπο σε καταναλωτική μηχανή που ασυλλόγιστα αναλώνει τους πόρους του οικολογικού 

συστήματος. 

-Τα απόβλητα των εργοστασίων ρυπαίνουν χερσαίους και υδάτινους πόρους με αποτέλεσμα 

την ολοκληρωτική καταστροφή όλων των οικοσυστημάτων. 

 

• Πνευματικά 
-Το γεγονός της οικολογικής καταστροφής αποτελεί κυρίως αποτέλεσμα της έλλειψης 

οικολογικής παιδείας. Ο άνθρωπος θεώρησε ότι ως κυρίαρχος του πλανήτη είναι αυτός που 

δικαιούται την αλόγιστη χρήση και την υπερεκμετάλλευση. Είναι αυτός που φέρεται σα 

δυνάστης, είναι αυτός που βγάζει τα εξουσιαστικά του ένστικτα και τον αυταρχισμό του πάνω 

στη φύση.  

- Η αλλοτρίωση του ανθρώπου και η απομάκρυνση από τον εαυτό του, τους άλλους αλλά και 

από το φυσικό του περιβάλλον.  

-Η καταναλωτική υστερία και η πρόφαση ότι τα υλικά αγαθά προσφέρουν την ευημερία και 

την ευτυχία μέσα από ένα κόσμο ευμάρειας. 

- Η μονόπλευρη ανάπτυξη της τεχνικής και επιστημονικής παιδείας εις βάρος της 

ανθρωπιστικής. Βάση του πολιτισμού πρέπει να είναι ο άνθρωπος σε συνδυασμό με το 

περιβάλλον του  και όχι ο τεχνικός πολιτισμός.  

-Η φανερή ανεπάρκεια και ανικανότητα του εκπαιδευτικού συστήματος να εμφυσήσει στους 

μαθητές οικολογική συνείδηση. 

 

• Κοινωνικά 
- Η αστικοποίηση και ο υδροκεφαλισμός των αστικών κέντρων προκάλεσε τη σταδιακή 

απομάκρυνση του ατόμου από το φυσικό του περιβάλλον και την ολοκληρωτική παραμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου. 



-Τα προβλήματα (ανεργία, ναρκωτικά, βία κλπ.) που ταλανίζουν τη σημερινή κοινωνία δεν 

αφήνουν περιθώρια για ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης. Προέχει ο αγώνας για την επιβίωση 

και την εξασφάλιση των «προς το ζην».  

- Η κοινωνία η ίδια προκρίνει τον ανταγωνισμό και τη στείρα αντιπαράθεση με τους 

συνανθρώπους μας. Άρα, δε θα ήταν καθόλου παράλογο να υπάρχει αντιπαράθεση με την ίδια 

τη φύση, εφόσον αυτή δε γίνεται απτή και εντελώς κατανοητή από όλους μας.  

 

2. Επιπτώσεις  

 

• Στο περιβάλλον 

- Πρόκληση τεράστιας οικολογικής καταστροφής με την εξαφάνιση ολόκληρων 

οικοσυστημάτων (χλωρίδα και πανίδα).  

- Διαταράσσεται η φυσική ισορροπία με αποτέλεσμα την αποσταθεροποίηση της ύπαρξης της 

ζωής σε όλο τον πλανήτη. 

- Η ατμόσφαιρα «εμπλουτίζεται» με τα δηλητήρια που εκπέμπουν οι μηχανές του ανθρώπου 

με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας. 

- Καταστροφή μεγάλων εκτάσεων δάσους με σκοπό την εντατικοποίηση της καλλιέργειας εκ 

μέρους του ανθρώπου. 

 

• Στον άνθρωπο 

- Εφόσον ο άνθρωπος αποτελεί μέρος της συστήματος της φύσης, είναι φυσικό επακόλουθο να 

διαταράσσεται η ίδια παρουσία του στον πλανήτη. Ας μη ξεχνάμε πως ο ίδιος βρίσκεται στην 

κορυφή της τροφικής πυραμίδας. 

- Η αλόγιστη καταστροφή των δασών προκαλεί καταστροφή της ατμόσφαιρας και 

παρουσιάζεται έλλειψη οξυγόνου που είναι πολύτιμο για την ύπαρξη του ανθρώπου. 

- Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας επιβαρύνει την υγεία με αναπνευστικά προβλήματα.  

- Εμφάνιση και πρόκληση νέων μολυσματικών ασθενειών και όξυνση της υγείας του 

ανθρώπου.  

- Η επιβάρυνση της υγείας έχει και σοβαρές επιπτώσεις στην ψυχολογία του ατόμου. Ένα 

βεβαρημένο περιβάλλον προκαλεί κατάθλιψη, βαρυθυμία, κυκλοθυμικές τάσεις.  

- Η ηχορύπανση διαταράσσει την ψυχική ισορροπία του ατόμου και του αφαιρεί τη γαλήνη. 

 

• Στον οικονομικό τομέα 

- Η εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών πηγών. 

- Η εξάντληση των φυσικών πόρων ως πηγών ενέργειας. 

- Αύξηση ανταγωνιστικότητας μεταξύ των πολυεθνικών. 

 

• Στις διακρατικές σχέσεις 

- Αντί της αγαστής συνεργασίας που επιβάλλουν τα παγκόσμια προβλήματα, παρατηρείται 

ένας εξοντωτικός ανταγωνισμός για την εξεύρεση πλουτοπαραγωγικών πηγών.  

- Η ειρήνη του κόσμου αποτελεί όσο ποτέ άλλοτε μια επισφαλή υπόθεση λόγω του 

ανταγωνισμού των χωρών για την εξασφάλιση πηγών ενεργείας. 

 

3. Τρόποι αντιμετώπισης του προβλήματος 

➢ Το οικολογικό πρόβλημα ένια πρωτίστως πρόβλημα παιδείας και ως τέτοιο πρέπει να 

αντιμετωπίζεται. Πρέπει το εκπαιδευτικό σύστημα  να ενημερώσει για τις διαστάσεις του 

προβλήματος και τις συνέπειές του. 

➢ Τα ΜΜΕ πρέπει να πρωτοστατήσουν στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του 

κοινού. 

➢ Πρέπει να προβληθεί ο σεβασμός στη φύση και η αλληλεξάρτηση ανθρώπου – φύσης. 



➢ Λήψη μέτρων από την πολιτεία για τη χρησιμοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας 

που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον  (αιολική). 

 

4. Επιλογικά 

Η περιβαλλοντική αγωγή είναι καθοριστικός παράγοντας της βιώσιμης ανάπτυξης. Πολύτιμο 

εργαλείο για την εκπαίδευση σε σχέση με το περιβάλλον, είναι επίσης φορέας της νέας 

ηθικής, η οποία απαιτείται για να οριστεί εκ νέου η σχέση μεταξύ του ανθρώπου και της 

βιόσφαιρας. Συνεπώς, η περιβαλλοντική παιδεία πρέπει να διαδοθεί στα σχολεία και σε άλλα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα, έτσι ώστε πολίτες και ιθύνοντες να είναι σε θέση να αποφασίζουν 

χωρίς να αγνοούν την περιβαλλοντική διάσταση των αποφάσεών τους. 


