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Σελίδα 1 από 1 

Απαντήσεις ερωτήσεων παραγράφων 1.1, 1.2. 
1) Τι ονομάζεται ανθρωπογενές περιβάλλον; 
Ανθρωπογενές είναι το περιβάλλον που κυριαρχούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες. 
π.χ. μια πόλη, ένα εργοστάσιο. 
2) Τι ονομάζεται βιόσφαιρα; 
Βιόσφαιρα ονομάζεται το τμήμα του φλοιού της γης και της ατμόσφαιρας που 
επιτρέπει την ύπαρξη ζωής. 
3) Τι ονομάζεται περιβάλλον; 
Περιβάλλον ονομάζεται καθετί που βρίσκεται γύρω μας, δηλαδή μας περιβάλλει. 
4) Τι ονομάζεται φυσικό περιβάλλον; 
Φυσικό περιβάλλον ονομάζεται το περιβάλλον όπου κυριαρχεί ή φύση. 
5) Ποια είναι τα δύο χαρακτηριστικά που έχουν όλοι οι ορισμοί που έχουν 
δοθεί στην έννοια «φυσικοί πόροι»; 
Όλοι οι ορισμοί για τους φυσικούς πόρους περιλαμβάνουν τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
1. Οι φυσικοί πόροι συσχετίζονται με την ικανοποίηση βασικών αναγκών του 

ανθρώπου. 
2. Οι φυσικοί πόροι δημιουργούνται στη φύση χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπου. 
6) Ερώτηση 1 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Τι εννοούμε με τον όρο «φυσικός 
πόρος»; 
Με τον όρο «φυσικός πόρος» εννοούμε τις παραγωγικές δυνάμεις ή το αποτέλεσμα 
των παραγωγικών δυνάμεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και 
που για το σημερινό άνθρωπο μπορούν, ή για το μελλοντικό άνθρωπο θα 
μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών του. 
7) Ερώτηση 2 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Γιατί πρέπει να ληφθούν μέτρα 
περιορισμού των δυσμενών επιπτώσεων από την αλόγιστη εκμετάλλευση των 
φυσικών πόρων; 
Από την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μπορούν να δημιουργηθούν 
περιβαλλοντικά προβλήματα τα οποία να απειλήσουν ακόμα και την επιβίωση του 
ανθρώπου πάνω στη Γη. 
8) Ερώτηση 3 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Ποιος είναι ο ορισμός της διαχείρισης 
σε σχέση με το περιβάλλον; 
Διαχείριση είναι η τέχνη και η επιστήμη λήψης αποφάσεων που αφορούν την 
οργάνωση, την ανάπτυξη, την προστασία και τη διατήρηση ενός οικοσυστήματος. 
9) Ερώτηση 4 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Ποιες ενέργειες περιλαμβάνει η 
διαχείριση ενός φυσικού πόρου ή ενός οικοσυστήματος; 
Οι ενέργειες που περιλαμβάνει η διαχείριση ενός φυσικού πόρου ή ενός 
οικοσυστήματος είναι οι ακόλουθες: 
•  Σχεδιασμός. 
•  Οργάνωση. 
•  Διεύθυνση. 
•  Έλεγχος. 
10) Ερώτηση 5 σχολικού βιβλίου σελ. 17: Γιατί οι αποφάσεις για τη διαχείριση 
των φυσικών πόρων δεν λαμβάνονται τμηματικά ή μεμονωμένα αλλά σε 
συνδυασμό; 
Πολλά περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν παρουσιαστεί σήμερα επειδή δεν 
εξετάζουμε τις αλληλεπιδράσεις από την αξιοποίηση των διάφορων φυσικών πόρων 
ταυτόχρονα. Για το λόγο αυτό οι αποφάσεις για τη διαχείριση των φυσικών πόρων θα 
πρέπει να λαμβάνονται σε συνδυασμό. 


