
 
 

 
Βαςίλθσ Παπαγιάννθσ  -  Γλϊςςα Στ’ – 16 Σεπτεμβρίου, Παγκόςμια Ημζρα κατά τθσ τρφπασ του Όηοντοσ - άρκρο τθσ 

Ελζνθσ Φατςζα, από το περιοδικό «οι Ερευνθτζσ» 

 
 
   Μια φορά κι ζναν καιρό ςχθματίςτθκε μια τρφπα ςτον ουρανό. 
Αλλά εκείνθσ δεν τθσ άρεςε κακόλου να είναι τρφπα! 
 Όμωσ, δεν ιταν ςτο χζρι τθσ να κλείςει. Ποιοσ ζφταιγε γι' αυτό; 

 

Αν θ τρφπα ηοφςε ςε παραμφκι, 
κα ζφταιγε ο κακόσ μάγοσ που 
ζγινε τρφπα. 
«Άμπρα Κατάμπρα! Άνοιξε 
τρφπα!» «Χόκουσ Πόκουσ! 
Τρφπα ξετρφπα!» Αλλά θ 
ιςτορία τθσ είναι αλθκινι. 
Η τρφπα ςτζκεται ψθλά ςτον 
αζρα και δε φταίει κανείσ μάγοσ 
γι’ αυτό. Μόνο εμείσ!  
Η Γθ μασ είναι τυλιγμζνθ ςε μια 
κουβζρτα που ονομάηεται 
«ατμόςφαιρα», φτιαγμζνθ από 
διάφορα ςτρϊματα αερίων. Το 
ςτρϊμα που βρίςκεται 19-40 
χλμ. πάνω από τθ Γθ ονομάηεται 
όηον και ςχθματίηεται από μια 
μορφι οξυγόνου με τρία άτομα 
(03). 
Το ςτρϊμα του όηοντοσ είναι 
πολφ ςθμαντικό, γιατί 
ςταματάει πολλζσ από τισ 
υπεριϊδεισ ακτίνεσ του ιλιου, 

οι οποίεσ, ςε υπερβολικό 
βακμό, προκαλοφν καρκίνο του 
δζρματοσ και κανατϊνουν φυτά 
και ηϊα. Με άλλα λόγια, θ ηωι 
πάνω ςτθ Γθ δε κα υπιρχε χω-
ρίσ το προςτατευτικό αυτό 
ςτρϊμα. 
Κάκε άνοιξθ, πάνω από τθν 
Ανταρκτικι ςτον Νότιο Πόλο 
ςχθματίηεται ςτο ςτρϊμα του 
όηοντοσ μια τρφπα μεγάλθ όςο 
72 Ελλάδεσ μαηί! 
Υπάρχει και μια μικρότερθ 
πάνω από τθν Αρκτικι, ςτον 
Βόρειο Πόλο. Και υπάρχουν 
ςθμάδια ότι το ςτρϊμα του 
όηοντοσ γίνεται λεπτότερο πάνω 
απ’ όλο τον πλανιτθ! 
Τι ςυμβαίνει; Το ςτρϊμα του 
όηοντοσ καταςτρζφεται από 
κάποια επικίνδυνα αζρια, τουσ 
χλωρο-φκορο-άνκρακεσ, που 
χρθςιμοποιοφμε ςε ςπρζι, ςε 

ψυγεία και ςε κλιματιςτικά. Οι 
άνεμοι παραςζρνουν τουσ 
χλωρο-φκορο- άνκρακεσ ψθλά 
ςτθν ατμόςφαιρα, όπου ο ιλιοσ 
τοφσ διαςπά, απελευ-
κερϊνοντασ χλϊριο. Αλλά το 
χλϊριο τρϊει όηον! Κάκε άτομο 
χλωρίου καταβροχκίηει μζχρι 
και 100.000 μόρια όηοντοσ, 
δθμιουργϊντασ τρφπεσ! 
Αναγνωρίηοντασ τθν απειλι, οι 
περιςςότερεσ χϊρεσ 
ςταμάτθςαν να χρθςιμοποιοφν 
χλωρο-φκορο-άνκρακεσ. Αλλά 
επειδι οι ουςίεσ αυτζσ ηουν για 
δεκαετίεσ, κα υπάρχουν ςτθν 
ατμόςφαιρα πολφ-πολφ καιρό. 
Έτςι θ τρφπα τθσ ιςτορίασ μασ, 
που τθν ονομάςαμε «τρφπα του 
όηοντοσ», δε φαίνεται να κλείνει 
τισ πλθγζσ τθσ ςφντομα!
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Γνωρίηεισ ότι... 

 Η τρφπα του όηοντοσ 
εμφανίηεται κυρίωσ 
πάνω από τθν Ανταρ-
κτικι εξαιτίασ των πολφ 
χαμθλϊν  
κερμοκραςιϊν τθσ. Το 
χειμϊνα, ο πάγοσ 
παγιδεφει το χλϊριο 
τθσ ατμόςφαιρασ και 
το καλοκαίρι ο ιλιοσ το 
απελευκερϊνει. Και 
αυτό τρϊει το όηον. 

 Το ςτρϊμα του όηοντοσ 
πάνω από τθν Αρκτικι 
ζχει αραιωκεί ςχεδόν 
ςτο μιςό. 

 Μεγάλθ αραίωςθ 
ςτο ςτρϊμα του 
όηοντοσ ζχουμε και 
ςτθν Ελλάδα. 

 Στθν καταςτροφι του 
όηοντοσ ςυμβάλλουν 
και τα καυςαζρια των 
αυτοκινιτων και των 
εργοςταςίων. 

 Στισ 16 Σεπτεμβρίου 
γιορτάηεται θ 
Παγκόςμια Ημζρα 
κατά τθσ Τρφπασ του 
Όηοντοσ. Τθ μζρα αυτι 
το 1987 υπογράφθκε 
από 46 χϊρεσ το 
πρωτόκολλο του   
Μόντρεαλ, μια 
ςθμαντικι πράξθ για 
τθν αντιμετϊπιςθ του 
φαινομζνου αυτοφ. 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

      Απεικόνιση της τρύπας τοσ όζοντος  

            πάνω από το Νότιο Πόλο
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1. Γράφω σε μια παράγραφο τις δικές μου προτάσεις για το πώς μπορεί να περιοριστεί η τρύπα του 

όζοντος 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

2. το παρακάτω κείμενο συμπληρώστε τα κενά, βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στον τύπο που 

πρέπει κάθε φορά. 

 ήμερα τ’ απόγευμα δεν  ....................  (είναι, οριστική παρατατικού) καθόλου αστεία τα πράγματα 

στο σχολείο, γιατί ......................  (έρχομαι, οριστική αορίστου)  ο διευθυντής στην τάξη μας να μας 

...................................  (μοιράζω, υποτακτική αορίστου)  τους ελέγχους μας. Δεν ...........................  (δείχνω, 

οριστική παρατατικού)  καθόλου ευχαριστημένος όταν ....................  (μπαίνω, οριστική αορίστου)  στην 

τάξη με τους ελέγχους κάτω από την μασχάλη του. «Βρίσκομαι σ’ αυτό το επάγγελμα εδώ και πολλά 

χρόνια» ....................  (λέω, οριστική αορίστου)  ο διευθυντής, «και δεν ....................  (βλέπω, οριστική 

αορίστου)  ποτέ άλλη τάξη τόσο άτακτη. Οι παρατηρήσεις που ............................  (σημειώνω, οριστική 

αορίστου)  η δασκάλα σας πάνω στους ελέγχους αποδεικνύουν ακριβώς αυτό το πράγμα. Αρχίζω να 

σας τους μοιράζω». Κι ο Κλοτέρ ......................  (αρχίζω, οριστική αορίστου)  να κλαίει. Ο Κλοτέρ είναι ο 

τελευταίος στην τάξη κι όλους τους μήνες η δασκάλα γράφει ένα σωρό πράγματα μέσα στον έλεγχό 

του κι ο μπαμπάς κι η μαμά του Κλοτέρ δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι και δεν του επιτρέπουν να 

φάει γλυκό και να δει τηλεόραση.     

(Από τον Μικρό Νικόλα, του Ρενέ Γκοσινί) 
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3.  τις παρακάτω προτάσεις, υπογραμμίστε την λέξη «πολύ», όπου αυτή είναι επίρρημα (θυμηθείτε 

πως το επίρρημα πηγαίνει με ρήμα, ενώ το επίθετο με ουσιαστικό). 

α)  Δεν κάνει πολύ κρύο σήμερα. 

β)  Απέχει πολύ το χωριό σου από την Αθήνα; 

γ)  Θέλω πολύ να σε δω  μου ’λειψες. 

δ)  Θες πολύ καφέ στο φλιτζάνι σου; 

ε)  Η ταινία που είδα ήταν πολύ ωραία. 

στ) Έχουμε πολύ χρόνο στην διάθεσή μας για να τα πούμε. 

 

4. α. Να συμπληρώσετε τα κενά με το επίθετο πολύς – πολλή - πολύ και το επίρρημα πολύ.  

β. Να κυκλώσετε το πολύ όταν είναι επίρρημα. 

α.  Η ημέρα αύριο θα είναι .................... ζεστή. 

β.  Αύριο θα κάνει .................... ζέστη. 

γ.  Θέλω ....................  να γνωρίσω τους φίλους σου. 

δ.  Θέλω να μου βάλεις ....................  καφέ στο ποτήρι μου. 

ε.  Θέλω ....................  να πιω μια πορτοκαλάδα. 

στ. Θέλω να πιω ....................  πορτοκαλάδα. 

ζ.  Δεν είχε ....................  πυρετό χθες ο Γιώργος. 

η.  ....................  ωραία μας τα είπες. 

θ.  Η τσάντα μου είναι ....................  άνετη. 

 

5. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τις λέξεις με τα έντονα γράμματα. 

Ο κηπουρός φροντίζει τον κήπο. 
………………………………………………………………………………..………………………………….………………..………… 

Οι οδηγοί τα βράδια ανάβουν τους προβολείς. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο πατέρας μου ψηφίστηκε πρόεδρος του συλλόγου. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Άκουσα  πως θα φύγεις. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
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6. Με τα παρακάτω ρήματα γράψτε προτάσεις χρησιμοποιώντας τα, πρώτα ως μεταβατικά (Μ) και 

έπειτα ως αμετάβατα (Α), όπως στο παράδειγμα: 

  

Παράδειγμα:               (Μ)  Σα παιδιά έκλεισαν την πόρτα. 

                         (Α)  Ο κατάλογος έκλεισε. 

 

(Μ) (γελώ)  ............................................................................................................................................................ 

(Α) (γελώ)  ............................................................................................................................................................ 

(Μ) (ανοίγω)  ......................................................................................................................................................... 

(Α) (ανοίγω)  .........................................................................................................................................................  

 

7. α. υμπληρώστε με τα σωστά γράμματα τις λέξεις που παράγονται από την λέξη «γη». Μην 

ξεχάσετε να βάλετε τους τόνους, όπου λείπουν. 

       γ.....λοφος   υπόγ.......ος γ.......πόνος γ.......τρύπανο    γ.....πεδούχος     γ.......τρηση

 ισόγ.......ος γ.....πεδο       επίγ.......ος γ.......άνθρακας  γ.....ινος     γ.......λόγος 

 απογ.......ωση   προσγ.......ωση     γ.......οκτήμονας 

 

       β. υμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις (στην κατάλληλη πτώση) με όποιες από τις παραπάνω    

λέξεις ταιριάζουν. 
 

 Οι ………………… είναι χαμηλοί χωμάτινοι λόφοι και τους βλέπουμε κυρίως στις πεδινές περιοχές. 

 Παλαιότερα την γη την εκμεταλλεύονταν λίγοι μονάχα ……….……………….…….. και οι φτωχοί 

αγρότες δούλευαν σαν σκλάβοι στα χωράφια των πλουσίων. 

 Οι αγρότες της Θεσσαλίας, τα τελευταία χρόνια κάνουν όλο και πιο βαθιές ……………………….. 

με σύγχρονα ……………………………………προκειμένου να βρουν νερό. 

 Μια φίλη μου θέλει να εργαστεί ως  …………………….…………………..Σης αρέσει πολύ να 

ασχολείται με ό,τι έχει σχέση με την γη. 

 

 


