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G. Tyler Miller, Jr., has written 58 textbooks for introductory courses in 
environmental science, basic ecology, energy, and environmental chemistry. 

They include ENVIRONMENTAL SCIENCE, LIVING IN THE ENVIRONMENT, 
SUSTAINING THE EARTH, and ESSENTIALS OF ECOLOGY. Since 1975, Miller's 
books have been the most widely used textbooks for environmental science 

in the United States and throughout the world. They have been used by 
almost 3 million students and have been translated into eight languages. 

Miller has a Ph.D. from the University of Virginia and has received two 
honorary doctorate degrees for his contributions to environmental 

education. He taught college for 20 years and developed an innovative 
interdisciplinary undergraduate science program before deciding to write 

environmental science textbooks full time since 1975. 

Currently, he is the President of Earth Education and Research, devoted to 
improving environmental education. He describes his hopes for the future 
as follows: "If I had to pick a time to be alive, it would be the next 75 years. 

Why? First, there is overwhelming scientific evidence that we are in the 
process of seriously degrading our own life support system. In other words, 
we are living sustainably. Second, within your [students] lifetime we have 
the opportunity to learn how to live more sustainably by working with the 

rest of nature."



2.3. 
Κατηγορίες φυσικών πόρων



Μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

ενεργειακοί, μεταλλοφόροι, μη μεταλλοφόροι

Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

ήλιος, άνεμοι, παλίρροιες, ρέοντα ύδατα

Δυνητικά ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι

καθαρός αέρας, πόσιμο νερό, 

γόνιμο έδαφος, φυτά & ζώα (βιοποικιλότητα)



Οι μη ανανεώσιμοι πόροι μπορούν 
να ανακυκλωθούν, 

ή να επαναχρησιμοποιηθούν
Ανακύκλωση: συλλογή και επανεπεξεργασία ενός
πόρου ώστε να παραχθούν νέα προϊόντα.

(π.χ. κατασκευή νέων μπουκαλιών από λιώσιμο
παλιών)

Επαναχρησιμοποίηση: χρήση ενός πόρου στην ίδια
μορφή.

(π.χ. τα γυάλινα μπουκάλια μπορεί να συλλεχθούν,
να πλυθούν και να γεμισθούν πάλι πολλές φορές).



Βιοποικιλότητα:

Το σύνολο των μορφών ζωής 

που επιβιώνουν στην ποικιλία των συνθηκών 

που επικρατούν πάνω στη γη.



Η βιοποικιλότητα διακρίνεται σε: 

Γενετική ποικιλότητα :

Ποικιλία του γενετικού υλικού μεταξύ ατόμων του
αυτού είδους, δηλαδή στην ποικιλία γονιδίων και
χρωμοσωμάτων.

Ποικιλότητα ειδών:

Ποικιλία των φυτών και των ζώων που υπάρχουν
στη φύση.

Οικολογική ποικιλότητα:

αναφέρεται στον αριθμό των φυτοκοινοτήτων,
ζωοκοινοτήτων, οικοτόπων και οικοσυστημάτων.


