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Η ρύπανση των υδάτων δημιουργείται 
με την απελευθέρωση σε λίμνες, 
ποτάμια και θάλασσες ουσιών οι οποίες 
είτε διαλύονται, είτε κατακάθονται στον 
πυθμένα. Οι ρύποι αυτοί είναι πάρα 
πολύ και αυτό γιατί στο υδάτινο 
ορίζοντα καταλήγουν και οι ρύποι από 
την ρύπανση της ατμόσφαιρας και του 
εδάφους μέσω των βροχών και της 
απορροής. 
Αστικά λύματα: Στη χώρα μας, οι 
απορροφητικοί βόθροι που εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε μεγάλο ποσοστό,  
αποτελούν το χειρότερο μέσο διάθεσης των ακάθαρτων νερών, αφού ρυπαίνουν το φυσικό 
αποδέκτη, το έδαφος και τα υπόγεια νερά. Τα απορρυπαντικά επίσης ρυπαίνουν. 
Αγροτική ρύπανση: Η ρύπανση που 
προκαλείται στα νερά από τις γεωργικές 
δραστηριότητες αφορά τη ρύπανση από τα 
λιπάσματα που έχει σχέση με τον ευτροφισμό 
των νερών, καθώς και τη ρύπανση 
φυτοφαρμάκων. 
Βιομηχανική ρύπανση: Οργανική, με 
επιπτώσεις στην κατανάλωση οξυγόνου των 
νερών, όπως από τις βιομηχανίες τροφίμων 
που είναι ανεπτυγμένες στην Ελλάδα 
(βιομηχανίες παστερίωσης γάλατος, σφαγεία). 
Ρύπανση με θρεπτικά, με επιπτώσεις την 
εμφάνιση ευτροφισμού στα νερά όπως από 
βιομηχανίες λιπασμάτων ή βιομηχανίες επίσης.                           Ευτροφισμός 
Ρύπανση με βαρέα μέταλλα, όπως από χημικές βιομηχανίες και βυρσοδεψεία. 
Ευτροφισμός: Ο ευτροφισμός παρουσιάζεται σε λίμνες ή σε κλειστούς αβαθείς κόλπους 
κάτω από ορισμένες συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι να μεταβάλλεται η πανίδα και η χλωρίδα 
των νερών, η θέα τους να είναι ιδιαίτερα αντιαισθητική και, λόγω της πράσινης γλοιώδους 
επιφάνειας, να δυσκολεύεται η αλιεία. 
Ρύπανση από πετρελαιοειδή: Τα πετρελαιοειδή έχουν την ιδιότητα να διασπείρονται και 
να εξαπλώνονται σε τεράστιες εκτάσεις, επειδή σχηματίζουν μονομοριακές στρώσεις. Έτσι, 
καλύπτοντας την επιφάνεια του νερού, εμποδίζουν την ανταλλαγή των αερίων μεταξύ αέρα 
και νερού και βλάπτουν τους υδρόβιους οργανισμούς. Ακόμη, το πετρέλαιο επιδρά στις 
τροφικές αλυσίδες, ρυπαίνει τις πηγές τροφής που βρίσκονται στην αρχή της τροφικής 
αλυσίδας, εμποδίζει την αναπαραγωγή της θαλάσσιας ζωής και μειώνει την φυσική αντίσταση 
των οργανισμών. 
Τοξικές χημικές ουσίες: Τοξικές χημικές ουσίες για τα υδάτινα οικοσυστήματα είναι τα 
βαριά μέταλλα, δηλαδή ο σίδηρος (Fe), το χρώμιο (Gr), ο μόλυβδος (Pb), ο υδράργυρος (Hg), 
το κάδμιο (Cd), ο ψευδάργυρος (Zn), το μαγγάνιο (Mn), ο χαλκός (Cu), το νικέλιο (Ni), το 
αρσενικό (As) κ.ά.  
Ακόμη, φυτοφάρμακα, παρασιτοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και οξέα πάνω από ένα όριο, προκαλούν 
δηλητηριάσεις, ανάσχεση της ανάπτυξης και της φωτοσύνθεσης, εκλεκτική συσσώρευση και 
απορρόφηση σε ορισμένα είδη. Ρυπάνσεις από παρασιτοκτόνα και ζιζανιοκτόνα προέρχονται 
από τα απόνερα των βιομηχανιών παραγωγής τους, από υφαντουργεία, από βιομηχανίες 
επεξεργασίας τροφών και από γεωργικές χρήσεις. 
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ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 

Βασική αιτία ρύπανσης της θάλασσας και 
των ακτών της πόλης της Μυτιλήνης είναι 
τα αστικά λύματα. 
Όλα τα αστικά λύματα από το βόρειο 
τμήμα της πόλης, Συνοικισμός, Επάνω 
Σκάλα, φθάνουν ακατέργαστα στο βόρειο 
λιμάνι της πόλης με αποτέλεσμα εκεί 
όπου εκβάλουν να δημιουργούνται 
συνθήκες ανοξίας και να εμφανίζεται 
οσμή. 
Στο Νότιο τμήμα της πόλης, 
Χρυσομαλλούσα, Νοσοκομείο, Μακρύ 
Γιαλός κ.α. οι βόθροι των πολυκατοικιών 
είναι παράνομα συνδεδεμένοι με το δίκτυο αποχέτευσης  όμβρίων υδάτων. Και εδώ εκεί όπου 
εκβάλουν τα λύματα δημιουργούνται συνθήκες ανοξίας με αποτέλεσμα να προκαλείται έντονη 
οσμή.  

Επίσης λόγω της μεγάλης 
συγκέντρωσης του 
πληθυσμού σε αυτές τις 
περιοχές η ρύπανση είναι 
ακόμα πιο έντονη σε σχέση 
με το βόρειο τμήμα της 
πόλης. Στη θάλασσα υπάρχει 
αρκετός ευτροφισμός, με 
αποτέλεσμα την πραγματική 
περιβαλλοντική υποβάθμιση 
των ακτών και της θάλασσας. 
Περιοχές όπως Επάνω 
Σκάλα, Λιμάνι, Μακρύ 
Γιαλός, Ναυτικός όμιλος, 

ήταν η πιο αξιόλογες περιοχές της πόλης , ήταν  χώροι περιπάτου, αναψυχής, διασκέδασης, 
κολύμβησης κλπ. Σήμερα μπορούν να θεωρηθούν οι πλέον περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες 
περιοχές, λόγω των αστικών λυμάτων που φθάνουν στις ακτές. 
 
Μέτρα προστασίας των ακτών: 
 
Πρέπει να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός σε όλη την πόλη της Μυτιλήνης, ώστε 
οι παραπάνω περιοχές να επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση. 
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