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Περιβαλλοντική υποβάθμιση και φυσικές
καταστροφές
Όταν μελετάμε τα λάθη του παρελθόντος σχεδιάζουμε καλύτερα το μέλλον.
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Περιβαλλοντική υποβάθμιση

Η περιβαλλοντική υποβάθμιση δεν έχει
σύνορα
Η θαλάσσια ρύπανση, η ρύπανση των ποταμών, οι επιπτώσεις από
την λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων δεν περιορίζονται στα
σύνορα της χώρας που την προκαλεί. Η ατμοσφαιρική ρύπανση  και
τα φαινόμενα που οφείλονται  σε αυτή όπως η όξινη βροχή, η μείωση
της στοιβάδας του όζοντος, η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη
είναι διασυνοριακά φαινόμενα. Επηρεάζουν την ανθρωπότητα, θα
επηρεάσουν τις επόμενες γενιές, το σύνολο της ζωής.

Πως προκαλείται;
1) Όταν οι ανθρώπινες δραστηριότητες επιβάλλουν τη σκληρή και
συχνά αμετάκλητη ζημιά στους κρίσιμους φυσικούς πόρους. 
2) Όταν κάποια φυσικά φαινόμενα εκδηλώνονται στους χώρους που
δραστηριοποιείται ο άνθρωπος. Τα φυσικά συστήματα
αλληλεπιδρούν με τον τεχνολογικό πολιτισμό δημιούργημα του
ανθρώπου και οι επιπτώσεις αυτής της αλληλεπίδρασης προκαλεί
πολλές φορές απρόβλεπτες καταστροφές..  

Τεχνολογικά ατυχήματα που
επηρέασαν την ανθρωπότητα
ανεπανόρθωτα

2010-στον κόλπο Μεξικού
 Το 2010, στον κόλπο του Μεξικό. Πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου,
διαλύθηκε. Επί 87 ημέρες χύθηκαν στον Ατλαντικό ωκεανό
5.000.000 βαρέλια πετρελαίου. Για το ατύχημα η εταιρία πλήρωσε
πρόστιμο 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 

2002- Το πετρελαιοφόρο "Prestige"
απελευθέρωσε χιλιάδες τόνους αργού
πετρελαίου στα ανοικτά των ακτών της
Γαλικίας.
Μετέφερε διπλάσια ποσότητα αργού πετρελαίου από αυτήτου Exxon
Valdez και προκάλεσε επίσης ζημιές 42 εκ ευρώ.

2000- το φράγμα στο χυτήριο Aurul του
ορυχείου χρυσού της Baia Mare
κατερεύσε
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100.000 κυβικά μέτρα λάσπης και λυμάτων με μεγάλο φορτίο
κυανιούχων ενώσεων εισέρρευσε μέσω των αγωγών αποχέτευσης
στους ποταμούς με τελική απόληξη στη Μαύρη θάλασσα. Το κύμα
τοξικών ουσιών αφάνισε πανίδα και χλωρίδα στο κεντρικό τμήματου
ποταμού Tisza.

1999 -5.000 έως 7.000 τόνοι πετρέλαιο
χύθηκαν στη θάλασσα της Βρετανίας
από το δεξαμενόπλοιο Erika
Το δεξαμενόπλοιο υπέστη ρήγμα λόγω των κακών καιρικών
συνθηκών. Το ναυάγιοο παρέμεινε σε βάθος 120 μέτρων και
προκάλεσε την εξάλειψη 150.000-300.000 πτηνών.

1998 Aznalcollar της Ισπανίας στο
εργοστάσιο εξόρυξης μετάλλων
Το φράγμα υποδοχής των απορριμμάτων υπέστη ρήγμα και 3 εκ
κυβικά τόνοι λασπολύμματα και 4 εκ τόνοι διοξινών ρύπαναν 4.500
εκτάρια γης στα όρια του εθνικού Δρυμού Coto Donana και στον
ποταμό Guadiammar.

1991 - Κουβέιτ
Ο Ιρακινός στρατός αποσυρόμενος από το Κουβέιτ καταστρέφει
δεξαμενόπλοια, πετρελαϊκούς σταθμούς και πηγές βάζοντας φωτιά.
1,25εκ τόνοι πετρελαίου χύθηκαν στη θάλασσα με πολύ δυσάρεστες
επιπτώσεις για το περιβάλλον.

1989 το δεξαμενόπλοιο Exxon Valdez
χύνει στη Αλάσκα 76.000 tn πετρελαίου
250.000 πτηνά πεθαίνουν. Παρατηρήθηκαν μειώσεις στους
πληθυσμούς των φαλαινών και άλλων θηλαστικών αλλά και των
σολομών. Η δουλειά των ψαράδων απειλήθηκε ιδιαίτερα
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το 1986, στο Πριπριατ (Chernobyl) στην
Ουκρανία.
Ο πυρηνικός αντιδραστήρας έσκασε στέλνοντας στην ατμόσφαιρα,
ραδιενέργεια 100 φορές περισσότερη από τη Χιροσίμα και το
Ναγκασάκι. Αρχικά τουλάχιστον 270.000 άνθρωποι νόσησαν με
διάφορα είδη καρκίνου. Οι συνέπειες δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη

1984 στο Bhopal της Ινδίας
 Μισό εκατομμύριο άνθρωποι εκτέθηκαν σε τοξικό αέριο μεθυλίου.
Τριάντα χιλιάδες πέθαναν και 200.000 έπαθαν μόνιμες βλάβες
μεταξύ των οποίων τύφλωση Η περιοχή ερημώθηκε.  
Στο εργοστάσιο παραγωγής παρασιτοκτόνων της Union Carpide
έναςπαραπονούμενος εργαζόμενος προσθεσε νερό σε μια δεξαμενή
που περιείχε ισοκυανικό μεθύλιο με σκοπό να καταστρέψει την
πρώτη ύλη. Η ανάμειξη αυτή προκάλεσε την έκρηξη της δεξαμενής
και διαρροή της 25 tn της ένωσης αυτής στο περιβάλλον σε ακτίνα

65 Km2

Το 1976 στη βόρεια Ιταλία στο Seveso.
2 Kg διοξίνης TCDD μαζί με άλλες οργανικές ενώσεις εκλύθηκαν
στο περιβάλλον. Μια βαλβίδα στο εργοστάσιο χημικών χάλασε και ο
ουρανός γέμισε με τοξικό σύννεφό, το οποίο έγινε σύντομα τοξική
βροχή και έπεσε στο έδαφος. Όλα τα σπαρτά και τα ζωντανά
καταστράφηκαν και το χώμα κατέστη επικίνδυνο για σπορά.

Ο Πόλεμος του Βιετνάμ από το 1962
μέχρι το 1971.
Οι βόμβες ναπάλμ των Αμερικάνων εκτός των απωλειών ανθρώπινων
ζωών, κατέκαψαν 2,2 εκατομμύρια στρέμματα παρθένου δάσους. Οι
επιπτώσεις αυτού δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη και σήμερα.

1967 Δεξαμενόπλοιο προκαλεί διαρροή
117.000 τόνων πετρελαίου στη Βόρεια
θάλασσα κοντά στη Βρετανία
Ανυπολόγιστες συνέπειες όχι μόνο από από το ίδιο το πετρέλαιο
αλλά και το απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό
των ακτών. Μεγάλος αριθμός πουλιών θανατώθηκε και κάθε
θαλάσσια ζωή στις παράκτιες περιοχές καταστράφηκε.
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1956 το έγκλημα της Minamata Ιαπωνία
Υδράργυρος που προερχόταν από τα λύματα εργοστασίου ριχνόταν
στη θάλασσα και στη συνέχεια  βιοσυσσωρεύονταν στην τροφική
αλυσίδα. Προσβλήθηκαν περισσότερα από 9000 άτομα από το 1952
έως το 1961 που βρέθηκε η αιτία της ασθένειας η οποία προκαλούσε
νευρολογικές διαταραχές (Προκάλεσε θάνατο και μόνιμες
ανικανότητες).

1952 στο Λονδίνο. Η περίφημη ομίχλη.
Το smog (από τις λέξεις smoke που είναι καπνός και fog που είναι
ομίχλη). Ένα νέφος που κράτησε 4 ημέρες πάνω από τον ουρανό του
Λονδίνου και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε 4.000 ανθρώπους.

1938 Κίνα
Κατά τη διάρκεια του Σινοιαπωνικού πολέμου οι Κινέζοι για να
σταματήσουν την επέλαση των Ιαπώνων κατέστρεψαν τα φράγματα
του ποταμού Χουάνγκ Χε. Τα ορμητικά νερά ξεχύθηκαν και
700.000 κάτοικοι (όχι στρατιώτες) πνίγηκαν. 

1930-Γκρέιτ Πλανς στις ΗΠΑ,
Εργοστάσιο λιπασμάτων εξερράγη και το σύννεφο καπνού
δημιούργησε και λόγω των καιρικών συνθηκών τεράστιους
ανεμοστρόβιλους. Μόλυνε 100.000.000 στρέμματα και άφησε
άστεγους 500.000 ανθρώπους. 

Από το 1920 έως 1950, 21.800 tn από
ογδόντα διαφορετικά τοξικά χημικά
θάφτηκαν στο κανάλι Love Canal στην
Πολιτεία της Ν. Υόρκης.
Τη δεκατία του 70 στην περιοχή χτίστηκαν κατοικίες όπου οι
περισσότερες οικογένειες που μετακόμισαν είχαν άγνοια για την
προϊστορία της περιοχής. Οι κάτοικοι υπέστησαν αναπανόρθωτες
βλάβες στην υγεία τους (καρκινογενέσεις, τερατογενέσεις εγκαύματα)
και άλλα φαινόμενα όπως έντονη δυσοσμία, μαρασμός της
βλάστησης ανάδυση χημικών στην επιφάνεια  και διαρροή αυτών
στην παραποτάμια περιοχή , και .

Φυσικές καταστροφές

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες
συμβάλλουν στη δημιουργία μιας
καταστροφής
Η αστικοποίηση, η συγκέντρωση του πληθυσμού σε επικίνδινες
ζώνες, οι μεγάλες οικιστικές και πληθησμιακές πυκνότητες, οδηγούν
σε αύξηση της έκθεσης και επομένως σε πιθανή αύξηση των
απωλειών από καταστροφές.
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Το 2015 καταγράφηκαν 346 φυσικές
καταστροφές.
Ο απολογισμός ήταν 22.773 νεκροί, 98 εκ πληγέντες, 66,5 δις
δολάρια ζημιές. Το 2015 ήταν το θερμότρο έτος στην ιστορία.
Καύσωνες, ξηρασίες επηρέασαν 50.500.000 ενθρώπους. Μετά τις
ξηρασίες, οι πλημμύρες βρέθηκαν στη δεύτερη θέση.

Οι φυσικές καταστροφές σε αριθμούς-
Συγκριτικός πίνακας έτους 2015 με τον
ετήσιο μέσο όρο των ετών 2005-2014

H Ασία η ήπειρος με τις περισσότερες
φυσικές καταστροφές το 2015

Οι φυσικές καταστροφές πάντα
έπλητταν τους ανθρώπους

Τι είναι;
 Μία φυσική καταστροφή είναι η συνέπεια ενός φυσικού κινδύνου
(π.χ. μίας ηφαιστειακής έκρηξης, ενός σεισμού, μίας κατολίσθησης,
ενός τυφώνα, ενός καύσωνα μιας πλημμύρας, μιας πυρκαγιάς, πτώση
ενός μετεωρίτη, αναστροφή του μαγνητικού πεδίου της γης, επιδρομή
εντόμων ή τροκτικών, επιδημίες, )  και προκαλεί επιπτώσεις στον
άνθρωπο και στις δραστηριότητες του. Στην ακραία εκδήλωσή του το
φαινόμενο μπορεί να επηρεάσει το σύνολο της ανθρωπότητας ,
περισσότερες γενιές, περισσότερα είδη , το σύνολο της ζωής.

Μεγάλες φυσικές
καταστροφές

Ο Καταστροφικός Σεισμός στο Νεπάλ
2015
Ο σεισμός της 25ης Απριλίου 2011, μεγέθους 7.8R, ήταν ό
μεγαλύτερος που έπληξε τη χώρα τα τελευταία 80 και πλέον χρόνια,
ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο 8.831 ανθρώπων. Το Νεπάλ,
καταλαμβάνει ένα μεγάλο τμήμα της οροσειράς των Ιμαλαΐων και 
βρίσκεται στην σύγκλιση της Ινδικής πλάκας με τη Ευρασιατική
πλάκα. Οι οικονομικές επιπτώσεις ανέρχονται πάνω από 5 δις
δολάρια ΗΠΑ.
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Ο σεισμός με το φονικό τσουνάμι στην
Ιαπωνία, 2011
Ο σεισμός της 11ης Μαρτίου 2011, μεγέθους 9, που εκδηλώθηκε στον
Ειρηνικό ωκεανό, προκάλεσε ένα τσουνάμι με ιδιαίτερα
καταστρεπτικά αποτελέσματα, σε μια παράκτια περιοχή κατά μήκος
περίπου 850 χιλιομέτρων της ακτογραμμής της νήσου Honshu. Ο
απολογισμός σε θύματα σε 12 νομούς ήταν 15.854 νεκροί, 3.167
αγνοούμενοι και 26.992 τραυματίες, ενώ από τον σεισμό και το
τσουνάμι καταστράφηκαν ολοσχερώς 125.000 κτίρια. Η έκρηξη και
καταστροφή του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ενέργειας της
Fukushima που προκάλεσε ραδιενεργή μόλυνση στην περιοχή, με
μη αντιστρεπτές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ήταν μια από τις
σοβαρότερες συνέπειες της καταστροφής και αξιολογήθηκε ως
πυρηνικό ατύχημα στον ανώτατο βαθμό (7), ίδιας τάξεως δηλαδή με
την καταστροφή στο Chernobyl, τον Απρίλιο του 1986. 

Ο καταστροφικός σεισμός στην Αϊτή,
2010
Τον Ιανουάριο του 2010 ισχυρός σεισμός έπληξε την Αϊτή,
προκαλώντας το θάνατο 230 χιλιάδων ανθρώπων και τεράστιες
υλικές καταστροφές. Ο σεισμός είχε μέγεθος 7,0, επίκεντρο16
χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της χώρας Πορτ-ο-Πρενς και
εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιόμετρα. Ανάμεσα στα δεκάδες κτήρια που
κατέρρευσαν συγκαταλέγονται και το πενταροφο αρχηγείο των
Ηνωμένων Εθνών, τα γραφεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, το
Προεδρικό Μέγαρο και το Κοινοβούλιο της χώρας. 

Ο τυφώνας Κατρίνα στις ΗΠΑ, 2005
Ήταν ο πιο πολύνεκρος και καταστρεπτικός τυφώναςτου Ατλαντικού.
Περισσότερα από 1.833 άτομα πέθαναν εξαιτίας του τυφώνα και των
επακόλουθων πλημμυρών, ενώ το συνολικό κόστος των
καταστροφών έφτασε τα 81 δις δολάρια ΗΠΑ . Προκάλεσε τις
μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις από οποιαδήποτε φυσική
καταστροφή στις ΗΠΑ και ήταν ο πέμπτος πιο θανατηφόρος
τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ τις ΗΠΑ.  

Τσουνάμι στον Ινδικό ωκεανό , 2004
Τα φονικά αυτά τσουνάμι, εκδηλώθηκαν μια μέρα μετά τα
Χριστούγεννα, όταν ένας υποθαλάσσιος σεισμός μεγέθους 9,1
καταγράφηκε στα ανοιχτά της Σουμάτρα στην Ινδονησία. Μια σειρά
από θαλάσσια κύματα βαρύτητας ( τσουνάμι) ξεκίνησαν από τον
Ινδικό Ωκεανό και έπληξαν την Ινδία, τη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία
και την Ταϊλάνδη. Θεωρείται ως ο 3ος μεγαλύτερος σεισμός που
καταγράφηκε ποτέ. Οι σεισμοί και το τσουνάμι προκάλεσαν περίπου
225.000 θανάτους.

Σεισμός στην Κίνα, 1976
Ο σεισμός στην Tangshan λέγεται ότι είναι ο 2ος
καταστρεπτικότερος σεισμός όλων των εποχών μεγέθους 7,8-8,2. Η
πόλη ήταν βιομηχανική και είχε ένα 1εκ κατοίκους. Οι μετασεισμικές
δονήσεις αύξησαν τον αριθμό των νεκρών κατακόρυφα. Οι θάνατοι
ανήλθαν σε περίπου 255.000. 
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Κατάρρευση του φράγματος Banqiao,
1975
Οι δημιουργοί του φράγματος ήρθαν αντιμέτωποι με κάτι που δεν
είχαν προβλέψει. Εμφανίστηκε θύελλα, που προκλήθηκε από
σύγκρουση μεταξύ ενός κρύου μετώπου και ενός μεγάλου τυφώνα.
Το αποτέλεσμα ήταν ασταμάτητες βροχές. Η βροχόπτωση ήταν τόσο
βαριά που 7,46 ίντσες έπεφταν κάθε ώρα. Αυτό πρόσθεσε περίπου
41,7 ίντσες βροχής επιπλέον κάθε ημέρα. Το φράγμα τελικά
κατέρρευσε, λόγω της παρεμπόδισης ιζηματογένεσης και 15,738
δισεκατομμύρια τόνοι νερού απελευθερώθηκαν μέσα στις επόμενες
ημέρες. Τα κύματα που δημιουργήθηκαν έφταναν μέχρι τα 8 μέτρα
ύψος. Έπληξαν πόλεις και χωριά με ταχύτητα 31 μιλίων την ώρα και
κατέστρεψαν τα πάντα στο πέρασμά τους. Όταν το νερό έφυγε,
υπολογίστηκε ότι πάνω από 231.000 άνθρωποι είχαν σκοτωθεί. 

Κυκλώνας Bhola στο Μπαγκλαντές,
1970
Ο κυκλώνας έπληξε με απίστευτη μανία το Μπαγκλαντές, αφήνοντας
πίσω του 1.000.000 νεκρούς και πολλά εκατομμύρια άστεγους. Η
ταχύτητα των ανέμων ξεπερνούσε τα 185 χιλιόμετρα την ώρα ενώ
λόγω των πολύ ισχυρών βροχοπτώσεων πολλές περιοχές
πλημμύρισαν. 

Σεισμός στην Κίνα, 1920
Θεωρείται, ο τέταρτος πιο καταστροφικός σεισμός όλων των χρόνων.
Στις 16 Δεκεμβρίου 1920, ένας σεισμός μεγέθους 7,8 συνέβη στην
πόλη Ningxia στην Κίνα. Για τρία χρόνια μετά, οι μετασεισμικές
δονήσεις συνεχίζονταν. Ο σεισμός προκάλεσε επίσης καθιζήσεις
εδάφους και μεγάλες επίγειες ρωγμές, ειδικά κοντά στο επίκεντρό
του. Ο σεισμός ήταν τόσο ισχυρός που μερικοί ποταμοί έφραξαν και
άλλοι άλλαξαν ροή και κατεύθυνση. Τα περισσότερα σπίτια και
κτίρια καταστράφηκαν. Πάνω από 200.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν. 
 

Πλημμύρες στην Κίνα, 1887 και 1931
Είναι η μέχρι σήμερα η πιο θανατηφόρα καταγεγραμμένη  φυσική
καταστροφή σε ολόκληρο τον πλανήτη.Προκλήθηκαν από την
υπερχείλιση του Κίτρινου ποταμού, στην κεντρική Κίνα. Τα θύματα
έφτασαν τα 4.000.000. Από Ιούλιο έως Νοέμβριο 1931  88.000
τετραγωνικά μίλια γης καλύφθηκαν από τα νερά. Το 1887 και πάλι
μετά από υπερχείλιση του Κίτρινου ποταμού λόγω ισχυρών
βροχοπτώσεων 2.000.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους, ενώ
50.000 τετραγωνικά μίλια γης καλύφθηκαν από τα νερά 
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Κυκλώνας στην Ινδία, 1839
400.000 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. 

Σεισμός Shaanxi στην Κίνα, 1556

Σεισμός Shaanxi στην Κίνα, 1556
Σεισμός μεγέθους 8 έπληξε την περιοχή.  830.000 άνθρωποι βρήκαν
το θάνατο. Ο σεισμός ισοπέδωσε ολοκληρωτικά πολλές περιοχές ενώ
συνολικά επηρέασε 97 περιοχές πλησίον του επικέντρου. Εκτός από
τις καταστροφές, νέοι λόφοι και κοιλάδες δημιουργήθηκαν. 
 

Σεισμός της Αντιοχείας, 565 μ.Χ.
Ελάχιστα πράγματα είναι γνωστά. Προκάλεσε τον θάνατο 250.000
ανθρώπων 
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