
Η ατµοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περίπου 800.000 θανάτους τον χρόνο στην 

Ευρώπη και 8,8 εκατ. Παγκοσµίως 

 
Ακόµη και διπλάσιο αριθµό θανάτων κάθε χρόνο σε σχέση µε ό,τι είχε εκτιµηθεί έως τώρα, µπορεί 

να προκαλεί η ρύπανση του αέρα, σύµφωνα µε µια νέα ευρωπαϊκή επιστηµονική µελέτη.  

Με βάση τη νέα εκτίµηση, η ατµοσφαιρική ρύπανση σκοτώνει διεθνώς περίπου 8,8 εκατοµµύρια 

ανθρώπους ετησίως, έναντι 4,5 εκατοµµυρίων που ήταν η προηγούµενη εκτίµηση, δηλαδή, 

περισσότερους και από όσους το κάπνισµα, το οποίο ευθύνεται για περίπου 7,2 εκατοµµύρια 

θανάτους το χρόνο, σύµφωνα µε τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας. 

Χρησιµοποιώντας µια νέα µέθοδο εκτίµησης σχετικά µε τις επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής 

ρύπανσης, οι επιστήµονες εκτίµησαν ότι αυτή ευθύνεται για περίπου 790.000 θανάτους ετησίως στο 

σύνολο της Ευρώπης και για 659.000 θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών µελών. 

Από αυτούς τους θανάτους, το 40% έως 80% οφείλεται σε καρδιαγγειακά αίτια, όπως τα εµφράγµατα 

και τα εγκεφαλικά. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο η ρύπανση του αέρα προκαλεί διπλάσιους θανάτους 

καρδιαγγειακής αιτιολογίας σε σχέση µε τις αναπνευστικές παθήσεις.  

Η ρύπανση του αέρα, όπως έχουν δείξει και προηγούµενες έρευνες, προκαλεί βλάβη στα αιµοφόρα 

αγγεία µέσω αυξηµένου οξειδωτικού στρες σε αυτά, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για υψηλή 

αρτηριακή πίεση, διαβήτη, εγκεφαλικό, έµφραγµα και καρδιακή ανεπάρκεια. 

Οι ερευνητές, µε επικεφαλής τον καθηγητή Τόµας Μίντσελ του Τµήµατος Καρδιολογίας του 

Ιατρικού Κέντρου του Πανεπιστηµίου του Μάιντς, που έκαναν τη σχετική δηµοσίευση στο περιοδικό 

«European Heart Journal» της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ανέλυσαν την επίπτωση στην 

υγεία κυρίως από τα µικροσκοπικά σωµατίδια διαµέτρου έως 2,5 εκατοµµυριοστών του µέτρου 

(γνωστά ως ΡΜ2.5) και από το επιφανειακό όζον. 

Η µελέτη βρήκε ότι η ρύπανση του αέρα ευθύνεται παγκοσµίως για επιπλέον 120 θανάτους ετησίως 

ανά 100.000 άτοµα, ενώ στην Ευρώπη και στην ΕΕ η αναλογία είναι ακόµη µεγαλύτερη: 133 και 129 

θάνατοι αντίστοιχα ανά 100.000 ανθρώπους.  

Οι χώρες µε τη µεγαλύτερη αναλογία θανάτων (πάνω από 200 έξτρα θάνατοι κάθε χρόνο ανά 100.000 

άτοµα) είναι οι ανατολικοευρωπαϊκές όπως η Βουλγαρία, η Ρουµανία, η Κροατία και η Ουκρανία. 

Στη Γερµανία εκτιµάται ότι συµβαίνουν 154 έξτρα θάνατοι ετησίως ανά 100.000 άτοµα, στην Ιταλία 

136, στη Γαλλία 105 και στη Βρετανία 98. 

«Ο αριθµός θανάτων από καρδιαγγειακές νόσους, που µπορούν να αποδοθούν στη ρύπανση του 

αέρα, είναι πολύ µεγαλύτερος του αναµενοµένου. Μόνο στην Ευρώπη, ο αριθµός των έξτρα θανάτων 

πλησιάζει τις 800.000 το χρόνο και καθένας από αυτούς τους θανάτους αντιπροσωπεύει µια µέση 

µείωση του προσδόκιµου ζωής πάνω από δύο χρόνια», δήλωσε ο κ. Μίντσελ. 

Ο καθηγητής Γιος Λέλιβελντ του γερµανικού Ινστιτούτου Χηµείας, Μαξ Πλανκ, και συνεργάτης του 

Ινστιτούτου Κύπρου στη Λευκωσία, ανέφερε ότι «ο µεγάλος αριθµός έξτρα θανάτων στην Ευρώπη 

που οφείλονται στη ρύπανση εξηγείται από το συνδυασµό της κακής ποιότητας του αέρα µε τη 

µεγάλη πυκνότητα του πληθυσµού, που έχει ως συνέπεια η έκθεση των Ευρωπαίων να είναι από τις 

υψηλότερες στον κόσµο». 



Οι ερευνητές, που έδωσαν και σχετική συνέντευξη Τύπου για να παρουσιάσουν τα ευρήµατα τους, 

κάλεσαν τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισµούς να αναλάβουν άµεση δράση για να µειώσουν 

την ατµοσφαιρική ρύπανση µέσω αναθεώρησης της υπάρχουσας νοµοθεσίας και µείωσης των 

σηµερινών ορίων ασφαλείας. 

Σήµερα, στην ΕΕ το µέσο ετήσιο όριο ασφαλείας για τα σωµατίδια ΡΜ2.5 είναι τα 25 

µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο αέρα, αρκετά πάνω από τα δέκα µικρογραµµάρια ανά κυβικό 

µέτρο που συνιστά ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας. Όµως, σήµερα, µερικές ευρωπαϊκές χώρες 

ξεπερνούν τακτικά ακόµη και το όριο των 25 µg/m3. 

Ο κ. Μίντσελ ζήτησε από την Ευρώπη να κατεβάσει το «πλαφόν» για τη σωµατιδιακή ρύπανση στα 

επίπεδα του ΠΟΥ, δηλαδή, από τα 25 στα 10 µg/m3, που ήδη χρησιµοποιούν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η 

Αυστραλία και άλλες χώρες. 

Ο κ. Λέλιβελντ τόνισε ότι η ποιότητα του αέρα θα βελτιωθεί αν περιορισθεί η καύση ορυκτών 

καυσίµων και αυξηθεί η χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, καθώς επίσης αν µειωθούν οι 

εκποµπές σωµατιδιακών ρύπων στον τοµέα της γεωργίας 

 

http://worldenergynews.gr 

 

 


