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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Η συγκεκριμένη εργασία ασχολείται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το οποίο 
αποτελεί βασική προΰπόθεση για να υπάρχει ζωή στη Γη. Είναι μια φυσική διαδικασία 
της φύσης, η οποία συμβάλλει στη διατήρηση της μέσης θερμοκρασίας στην 
επιφάνεια της Γης, περίπου στους 15℃. Αυτό επιτυγχάνεται με τα αέρια που περιέχει 
η ατμόσφαιρα χωρίς τις ανθρώπινες παρεμβάσεις. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα αέρια, τα 
οποία παγιδεύουν τις ηλιακές ακτίνες, η μέση θερμοκρασία της γήινης επιφάνειας θα 
ήταν περίπου -18℃ και σε ένα τέτοιο περιβάλλον θα ήταν δύσκολο να αναπτυχθεί η 
ζωή όπως τη γνωρίζουμε. Ανακαλύφθηκε το 1824 από τον  Γάλλο μαθηματικό και 
φυσικό Ζοζέφ Φουριέ (1768-1830), ο οποίος μελέτησε αναλυτικά τη θερμότητα που 
διαδίδεται στο εσωτερικό της γης. Καταλήγοντας, το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
είναι η πρόνοια της φύσης, κατά την οποία η μισή ακτινοβολία του ήλιου 
απορροφάται, ενώ η υπόλοιπη αντανακλάται.  

 

 

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΖΑΝ ΜΠΑΤΙΣΤ ΖΟΖΕΦ ΦΟΥΡΙΕ 

                         

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%A6%CE%BF%C

F%85%CF%81%CE%B9%CE%AD ) 

 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η διαδικασία, κατά την οποία εγκλωβίζεται 

μέρος της ανακλώμενης ακτινοβολίας στην ατμόσφαιρα, ενώ το υπόλοιπο 

αντανακλάται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η θερμοκρασία της Γης. Είναι αρκετά 

χρήσιμο, εφόσον το χρειαζόμαστε για να διατηρούμε τη θερμοκρασία της Γης 

σταθερή. Πολλοί επιστήμονες, όμως, υποστηρίζουν ότι σε μερικές δεκαετίες το 

φαινόμενο θα γίνεται όλο και πιο έντονο. Το φαινόμενο αυτό, πήρε το όνομά του από 

το θερμοκήπιο επειδή λειτουργεί με  παρόμοιο τρόπο. Οφείλεται σε πολλούς 

παράγοντες, όπως στην αυξημένη χρήση του πετρελαίου, αλλά κυρίως στις 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Μπορεί να είναι επικίνδυνο, όμως, υπάρχουν τρόποι 

αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Ένας από αυτούς είναι η χρήση 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και φυσικού αερίου. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

έχει αρνητικές επιπτώσεις, όπως είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική 

αλλαγή.             
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ   

 

  Το φαινόμενο του θερμοκηπίου λειτουργεί όπως ένα θερμοκήπιο. Τα τοιχώματά του 
θερμοκηπίου επιτρέπουν την υψηλής συχνότητας  υπέρυθρη ακτινοβολία να 
εισχωρήσει. Κάποιο κομμάτι των ακτινοβολιών αντανακλάται από το έδαφος και 
επιστρέφει από εκεί που ήρθε, ενώ το άλλο κομμάτι απορροφάται με αποτέλεσμα να 
θερμαίνονται τα φυτά που βρίσκονται μέσα στο θερμοκήπιο.  
  Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τον πλανήτη Γη. Η Γη περιβάλλεται από την 
ατμόσφαιρα, όπως και το θερμοκήπιο από τα γυάλινα ή πλαστικά τοιχώματά του. Η 
μισή περίπου ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που δέχεται ο πλανήτης μας από τον 
ήλιο, απορροφάται από το έδαφος, ενώ η υπόλοιπη επιστρέφει στο διάστημα μέσω 
ανακλάσεως στην επιφάνειά του. Ο περίπλοκος αυτός μηχανισμός διαφέρει από την 
αρχή λειτουργίας των θερμοκηπίων καλλιέργειας, τα οποία απλώς συγκρατούν τον 
ζεστό αέρα σε έναν κλειστό χώρο. Σε αυτή την περίπτωση, η ηλιακή ακτινοβολία 
διαπερνά τον αέρα και τα διαφανή τοιχώματα του θερμοκηπίου και απορροφάται 
από το έδαφος, το οποίο εκπέμπει μεγαλύτερα μήκη κύματος και θερμαίνει τον 
παγιδευμένο αέρα. 

 

 

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

(https://www.zougla.gr/perivallon/article/fenomeno-tou-8ermokipiou-ipsila-epipeda-sta-kiria-

aeria  ) 

  

 

https://www.zougla.gr/perivallon/article/fenomeno-tou-8ermokipiou-ipsila-epipeda-sta-kiria-aeria
https://www.zougla.gr/perivallon/article/fenomeno-tou-8ermokipiou-ipsila-epipeda-sta-kiria-aeria
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ΑΙΤΙΑ 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Αρχικά, οφείλεται 

στις πυρκαγιές και στη μείωση των δασών που δρουν ως παγιδευτές του διοξειδίου 

του άνθρακα. Επίσης, συμβάλλει η αυξημένη χρήση των λιπασμάτων και η αύξηση 

των καυσαερίων που εκπέμπονται από τα οχήματα και τα εργοστάσια. Ένα ακόμη 

αίτιο είναι η αλόγιστη χρήση πετρελαίου και άνθρακα που γίνεται από εμάς τους 

ίδιους στην καθημερινή μας ζωή, π.χ. στη θέρμανση. Τέλος, οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες συντελούν στην υπερθέρμανση του πλανήτη μας με αποτέλεσμα να 

λιώνουν οι πάγοι και να αυξάνεται η στάθμη του νερού. Τέτοιες δραστηριότητες είναι 

η αποψίλωση των δασών, η χρήση ορυκτών καυσίμων, η παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας, οι συγκοινωνίες, οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η οικιακή θέρμανση.       

 

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

(https://www.capital.gr/diethni/3582298/ta-bretanika-ergostasia-katebazoun-tous-diakoptes-

logo-tis-energeiakis-krisis )  

 

  

 

 

https://www.capital.gr/diethni/3582298/ta-bretanika-ergostasia-katebazoun-tous-diakoptes-logo-tis-energeiakis-krisis
https://www.capital.gr/diethni/3582298/ta-bretanika-ergostasia-katebazoun-tous-diakoptes-logo-tis-energeiakis-krisis
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  

 

Τα τελευταία χρόνια, οι διάφορες ανθρωπογενείς δραστηριότητες οδήγησαν στην 

αύξηση των ποσοστών των αερίων του θερμοκηπίου. Πολλοί είναι οι επιστήμονες οι 

οποίοι έχουν προσπαθήσει να λύσουν το πρόβλημα του θερμοκηπίου. Μία πιθανή 

λύση, είναι η μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, κατά την οποία παράγεται 

διοξείδιο του άνθρακα. Εναλλακτικά, προτείνονται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 

όπως ηλιακή, γεωθερμική, αιολική κ.α.. Είναι εξίσου σημαντικό να ελαττώσουμε τη 

χρήση των οχημάτων, που καίνε καύσιμα με βάση το πετρέλαιο με αποτέλεσμα να 

ρυπαίνουν το περιβάλλον. Επίσης, καλό θα ήταν να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε 

περισσότερο το φυσικό αέριο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Τέλος, η 

οικολογική συνείδηση πρέπει να γίνει στόχος του εκπαιδευτικού μας συστήματος για 

να διαμορφώσουμε οικολογικά ευαισθητοποιημένους πολίτες. 

 

                           Ακόμη και με μικρά βήματα θα πετύχουμε αποτελέσματα… 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου έχει πολλές και αρνητικές επιπτώσεις στη Γη μας. 

Αρχικά, υπερθερμαίνεται ο πλανήτης και αλλάζει το κλίμα. Αυτή η μη φυσιολογική 

αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει στο λιώσιμο των πάγων στους πόλους 

με αποτέλεσμα την άνοδο της στάθμης του νερού.  Επιπλέον, διαβρώνεται το έδαφος. 

Η διάβρωση του εδάφους αυξάνεται ετησίως με περισσότερες από 300.000 

μολυσμένες τοποθεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περίπου 115 εκατομμύρια εκτάρια 

πλήττονται από υδατική διάβρωση και 42 εκατομμύρια εκτάρια από αιολική 

διάβρωση.  Ακόμη, το στρατοσφαιρικό όζον εξασθενεί λόγω των χλωριούχων και 

βρωμιούχων παραγώγων. Τέλος, ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του δυστυχώς 

κατέστρεψε αυτή την πρόνοια της φύσης και μετέτρεψε σήμερα το φαινόμενο του 

θερμοκηπίου σε ένα πιθανόν πολύ σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα..  

 

Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

(https://www.dimoprasion.gr/%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%C

F%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82-

%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B9%CF%82-

%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82/ )  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΙΑ 

 

• http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-

Dimotikou_html-empl/indexB_9.html  

• https://slideplayer.gr/slide/2423271/   

• https://www.eea.europa.eu/el/publications/92-9167-087-1/page004.html  

• https://www.in.gr/2016/11/04/b-science/pws-leitoyrgei-to-fainomeno-toy-

thermokipioy/  

• https://www.dropbox.com/sh/o5fm60z7mh3untr/AABnI68ZROCNVYrW-

YLErx0Fa/%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D

%CE%9F%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%

A0%CE%99%CE%9F%CE%A5/Pages%20from%2022-0217-02_Chimeia_B-

Lykeiou-GP_Vivlio-Mathiti.pdf?dl=0  

• http://ecododonea.blogspot.com/2018/09/blog-post_4.html  

• https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/solutions/solutions-industry_el 

• https://www.dropbox.com/sh/o5fm60z7mh3untr/AADBKOeNk0Bp6XULkCl5Rl

mTa/%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE

%9F%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%

CE%99%CE%9F%CE%A5/Pages%20from%2021-0212-01_Chimeia_B-

Gymnasiou_Vivlio-Mathiti.pdf?dl=0 

• https://www.dropbox.com/sh/o5fm60z7mh3untr/AABPkmaGjyGwCtk_k87Y41

RJa/%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%

9F%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE

%99%CE%9F%CE%A5/Pages%20from%2021-0125-02_Biologia_B-G-

Gymnasiou_Vivlio-Mathiti.pdf?dl=0 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%96%CE%BF%CE%B6%CE%AD%CF%86_%CE

%A6%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AD 

• https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%

BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%

81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85 

 

 

 

 

 

 

 

http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexB_9.html
http://ebooks.edu.gr/ebooks/v/html/8547/2272/Geografia_ST-Dimotikou_html-empl/indexB_9.html
https://slideplayer.gr/slide/2423271/
https://www.eea.europa.eu/el/publications/92-9167-087-1/page004.html
https://www.in.gr/2016/11/04/b-science/pws-leitoyrgei-to-fainomeno-toy-thermokipioy/
https://www.in.gr/2016/11/04/b-science/pws-leitoyrgei-to-fainomeno-toy-thermokipioy/
https://www.dropbox.com/sh/o5fm60z7mh3untr/AABnI68ZROCNVYrW-YLErx0Fa/%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%9F%CE%A5/Pages%20from%2022-0217-02_Chimeia_B-Lykeiou-GP_Vivlio-Mathiti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o5fm60z7mh3untr/AABnI68ZROCNVYrW-YLErx0Fa/%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%9F%CE%A5/Pages%20from%2022-0217-02_Chimeia_B-Lykeiou-GP_Vivlio-Mathiti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o5fm60z7mh3untr/AABnI68ZROCNVYrW-YLErx0Fa/%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%9F%CE%A5/Pages%20from%2022-0217-02_Chimeia_B-Lykeiou-GP_Vivlio-Mathiti.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/o5fm60z7mh3untr/AABnI68ZROCNVYrW-YLErx0Fa/%CE%A6%CE%91%CE%99%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F%20%CE%98%CE%95%CE%A1%CE%9C%CE%9F%CE%9A%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%9F%CE%A5/Pages%20from%2022-0217-02_Chimeia_B-Lykeiou-GP_Vivlio-Mathiti.pdf?dl=0
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