
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 
 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΝΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθητζσ: 

Λεμονή Άννα-Μαρία 

Μανωλίδου Δζςποινα 

Μαςτρομανώλη Ελζνη 

Μιςαηλίδησ Παναγιώτησ 



Εισαγωγή 

Έλα κάιινλ παξεμεγεκέλν θπζηθό θαηλόκελν είλαη ην πεξίθεκν Φαηλόκελν  

ηνπ Θεξκνθεπίνπ, πνύ ηόζν έρεη απαζρνιήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα, επηζηήκνλεο θαη 

κε. Σν θαηλόκελν είλαη θπζηθό θαη είλαη ηόζν παιηό όζν θαη ν πιαλήηεο καο. Καη 

επηπρώο πνύ ππάξρεη! Η δσή ζα είρε εθιείςεη ρσξίο ηελ ύπαξμε απηνύ, αθνύ νη 

ζεξκνθξαζίεο ζα ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειέο ζε παγθόζκηα θαη εηήζηα βάζε (-18 

βαζκνί Κειζίνπ, αληί ησλ +15 πνύ είλαη ζήκεξα) θαη επνκέλσο απαγνξεπηηθέο γηα 

ηελ αλάπηπμε δσήο, ηνπιάρηζηνλ όπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα. Η Αθξνδίηε είλαη 

πνιύ θαπηή (450 βαζκνί Κειζίνπ), ν Άξεο είλαη πνιύ θξύνο (-53 βαζκνί Κειζίνπ), ε 

Γή είλαη όηη πξέπεη γηα λα θαηνηθεζεί. Κη’ απηό, επεηδή έρεη ηελ θαηάιιειε 

αηκόζθαηξα ε νπνία κε ην Φαηλόκελν Θεξκνθεπίνπ ηελ θαζηζηά θαηνηθήζηκε. Γελ 

είλαη ηόζν ε ζέζε δειαδή πνύ ηελ θαζηζηά πξνλνκηνύρν αιιά ε αηκόζθαηξά ηεο. 

Ωζηόζν πνιινί αλαζεκαηίδνπλ ην ηόζν δσηηθό γηα ηνλ πιαλήηε καο θαηλόκελν. Aο 

δνύκε όκσο αθξηβέζηεξα πεξί ηίλνο πξόθεηηαη 

Πώς λειτοσργεί το υαινόμενο τοσ θερμοκηπίοσ; 
 

 

 

 

 
 

 

 

Σν θσο είλαη ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα πνπ θαιύπηεη έλα θάζκα από κήθε 

θύκαηνο, γλσζηό σο θάζκα ηνπ θσηόο. Η νξαηή αθηηλνβνιία θαιύπηεη ηε δώλε από 

ην εξπζξό κέρξη ην ηώδεο. Τπάξρεη όκσο θαη αθηηλνβνιία κε κεγαιύηεξα κήθε 

θύκαηνο πνπ θαιύπηεη ηε δώλε πέξαλ ηνπ εξπζξνύ θαη νλνκάδεηαη ππέξπζξε θαη κε 

κηθξόηεξα κήθε θύκαηνο πνπ εθπέκπεηαη ζηε δώλε πέξαλ ηνπ ηώδνπο, ε ππεξηώδεο 

αθηηλνβνιία. Σόζν ε ππέξπζξε όζν θαη ε ππεξηώδεο αθηηλνβνιία δελ είλαη νξαηέο. 

Σν κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ εθπέκπεη ν ήιηνο θαη δηαζρίδεη ηελ 

αηκόζθαηξα ρσξίο λα απνξξνθεζεί θαιύπηεη ηελ νξαηή δώλε ηνπ θάζκαηνο. Έλα 

ηκήκα ηεο εηζαγόκελεο ειηαθήο ελέξγεηαο αλαθιάηαη ζην δηάζηεκα ελώ έλα ηκήκα 



ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο απνξξνθάηαη ζηε ζηξαηόζθαηξα. Σν ππόινηπν θζάλεη 

ζηε Γε κε ηε κνξθή θπξίσο ηνπ νξαηνύ θσηόο θαη ζεξκαίλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο θαη ηεο ζάιαζζαο. Δθόζνλ ε Γε ζεξκαίλεηαη εθπέκπεη κε ηε ζεηξά ηεο 

ελέξγεηα πξνο ην δηάζηεκα κε ηε κνξθή όκσο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. ηε 

θπζηνινγηθή ζύζηαζε ηεο αηκόζθαηξαο ππάξρνπλ, ζε πνιύ κηθξέο πνζόηεηεο, αέξηα 

όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην κεζάλην, νη πδξαηκνί θαη ζε ίρλε νμείδηα ηνπ 

αδώηνπ, ηα νπνία είλαη δηαθαλή ζην νξαηό θσο γη’ απηό θαη δελ εκπνδίδνπλ ηελ 

αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ λα δηαζρίζεη ηελ αηκόζθαηξα. Όκσο δελ είλαη δηαθαλή ζηελ 

ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη απνξξνθνύλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

εθπέκπεηαη από ηε Γε πξνηνύ απηή δηαθύγεη ζην δηάζηεκα. Σα αέξηα απηά κε ηε 

ζεηξά ηνπο επηζηξέθνπλ ηελ αθηηλνβνιία πνπ δέρζεθαλ πξνο ην πεξηβάιινλ, 

ζπληειώληαο έηζη ζηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο Γε - αηκόζθαηξα.  

 

Το πρόβλημα 
  

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξήζεθε από ηνπο επηζηήκνλεο όηη νη ζπγθεληξώζεηο 

ησλ ζεξκνζθνπηθώλ απηώλ αεξίσλ ζηελ αηκόζθαηξα απμάλνληαη ζε ζπλάξηεζε κε 

ηελ αλάπηπμε αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σα θπξηόηεξα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαη ε αληίζηνηρε ζπκβνιή ηνπο ζην θαηλόκελν είλαη: πδξαηκνί (36-70%), δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα (9-26%), κεζάλην (4-9%) θαη όδνλ (3-7%). Άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

κε κηθξόηεξε επηξξνή ζην θαηλόκελν είλαη ην ππνμείδην ηνπ αδώηνπ, νη 

πδξνρισξνθζνξάλζξαθεο  νη ππεξθζνξάλζξαθεο, νη πδξνθζνξάλζξαθεο θαη ην 

εμαθζνξηνύρν ζείν  

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα πνπ είλαη ε βαζηθόηεξε αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ έρεη απμεζεί 

από ηελ αξρή ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο θαηά 35% εμαηηίαο, θπξίσο, ηεο θαύζεο 

ησλ νξπθηώλ θαπζίκσλ θαη ηεο απνδάζσζεο.  

Συνέπειες 

  

Ωσ προσ τισ ςυνζπειεσ, οι πιο ςυηθτθμζνεσ επιπτϊςεισ του φαινομζνου είναι θ 

ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ των καλαςςϊν λόγω τιξεωσ των πάγων των πόλων και θ 

ερθμοποίθςθ εκτεταμζνων περιοχϊν τθσ εφκρατθσ ηϊνθσ με μετακίνθςθ των ηωνϊν 

βροχόπτωςθσ από τον ιςθμερινό προσ βορρά. Η ςθμαντικι ανφψωςθ τθσ ςτάκμθσ 

των καλαςςϊν (μερικά μοντζλα τθν εκτιμοφν ςτα 65 εκατοςτά μζχρι το τζλοσ του 

αιϊνα) αυτονόθτο είναι ότι κα οδθγιςει ςε καταβφκιςθ ολόκλθρων παράκτιων 

περιοχϊν ςυμπαραςφροντασ και ολόκλθρεσ πόλεισ. Η ερθμοποίθςθκα καταςτιςει 

το ζδαφοσ ακατοίκθτο, αφοφ θ λειψυδρία κα είναι φοβερι. Πζραν αυτϊν όμωσ οι 

επιπτϊςεισ τθσ παγκόςμιασ κζρμανςθσ ενδεχομζνωσ κα είναι απρόβλεπτεσ τόςο 

ςτισ κλιματικζσ επιπτϊςεισ όςο και ςτθν ανακατανομι τθσ ποιότθτασ των εδαφϊν. 

Άγνωςτοσ επίςθσ είναι και ο τρόποσ και βακμόσ  προςαρμογισ του ηωικοφ και 

φυτικοφ βαςιλείου ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Όλα αυτά βεβαίωσ κα οδθγιςουν ςε 

αλυςιδωτά προβλιματα ποφ κα αφοροφν όλουσ τουσ τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ 

δραςτθριότθτασ αφοφ όλα είναι ςυνυφαςμζνα με το περιβάλλον, το οποίο κα 



αλλάξει δραςτικά. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ θαηλνκέλνπ απνηειεί ε 

Απζηξαιία. Λόγσ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, ζην κέιινλ κόληκν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ 

θιίκαηνο ηεο Απζηξαιίαο ζα είλαη νη θαύζσλεο, νη ζπρλόηεξεο ππξθαγηέο, κεγάιεο πεξίνδνη 

μεξαζίαο, πιεκκύξεο θαη θαηαζηξνθηθέο θαηαηγίδεο... Απηό επηζεκαίλεη Έθζεζε ηεο 

Δηαθπβεξλεηηθήο Επηηξνπήο Κιηκαηνινγηθώλ Αιιαγώλ ηνπ ΟΗΕ. Αιιά απνγνεηεπηηθέο είλαη νη 

πξνβιέςεηο θαη γηα ηνλ πδξνθόξν νξίδνληα ηεο ρώξαο αθνύ πξνβιέπεηαη ζηαζεξή κείσζε 

ησλ πδάηηλσλ πόξσλ θαη κείσζε ηεο πνζόηεηαο λεξνύ ζηελ ιεθάλε ηνπ Murray -Darling. Έσο 

ην 2050 ε ζεξκνθξαζία ζηηο παξάθηηεο πεξηνρέο ζα αλέβεη θαηά 3,4 βαζκνύο Κειζίνπ θαη 

πάλσ από 6 βαζκνύο σο ην 2080 αλαθέξεη ε Έθζεζε γηα ηα κειινληηθά δεδνκέλα ηνπ 

θιίκαηνο ηεο Απζηξαιίαο, ηεο νπνίαο πξνζρέδην δηέξξεπζε ζηα ΜΜΕ κία εβδνκάδα πξν ηεο 

επίζεκεο παξνπζίαζήο ηεο από ηελ εηδηθή νκάδα ηνπ ΟΗΕ πνπ αζρνιείηαη κε ην θιίκα ηεο 

γεο. Όζν γηα ηνλ Κνξαιιηνγελή Ύθαιν, ε Έθζεζε πξνβιέπεη όηη ην 97% απηνύ ζα ράζεη ην 

ρξώκα ηνπ κέζα ζηα επόκελα ρξόληα. 

 

 

 

Τι μπορούν να κάνοσν οι πολίτες για το υαινόμενο τοσ θερμοκηπίοσ: 

Να πηέδνπλ ηε ΓΔΗ κε δηάθνξεο παξαζηάζεηο(π.ρ. γξάκκαηα ή mail) θαη λα απαηηνύλ 

παξαγσγή ξεύκαηνο από ηνλ ήιην θαη ηνλ αέξα. Σν ίδην λα θάλνπλ θαη κε ηηο άιιεο 

ελεξγνβόξεο Βηνκεραλίεο. 

Να απαηηνύλ από ηνπο θαηαζθεπαζηέο ησλ θηηξίσλ ηνπο λα θηίδνπλ κε πξνδηαγξαθέο 

θαιήο θαη πγηεηλήο κόλσζεο θαη όπνπ δελ ππάξρεη λα δεηνύλ εθ ησλ πζηέξσλ. Αλ 

είλαη ηδηνθηήηεο λα απαηηνύλ από ηνπο κεραληθνύο θαη εξγνιάβνπο λα κειεηνύλ θαη 

λα θαηαζθεπάδνπλ ηηο θαηνηθίεο ηνπο κε πξνδηαγξαθέο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο 

θαη εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. 

Να θάλνπλ όπνπ είλαη δπλαηόλ εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηατθώλ ή αηνιηθώλ 

ζπζηεκάησλ θαζώο θαη ζπιιεθηώλ γηα ζέξκαλζε θαη δεζηό λεξό. Να απαηηήζνπλ 

θξαηηθέο επελδύζεηο γηα βειηίσζε θαη κείσζε θόζηνπο ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, 

γηα ηα νπνία νη ζπλζήθεο ζηε ρώξα καο είλαη πνιύ επλντθέο. 

Να θάλνπλ νη ίδηνη εμνηθνλόκεζε ει. ελέξγεηαο ζην ζπίηη κε αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 

όπσο π.ρ. λα κε θαίλε θώηα όηαλ δελ ρξεηάδεηαη, λα βάινπλ νηθνλνκηθέο ιάκπεο, λα 

κελ είλαη αλακκέλε ε ηειεόξαζε όηαλ δελ ρξεηάδεηαη, θπζηθά νύηε λα είλαη ζπλέρεηα 

ζην “Standby”.Να κε ρξεζηκνπνηνύλ ειεθηξηθέο ζπζθεπέο γηα εξγαζίεο πνπ κπνξνύλ 

λα γίλνληαη απιά κε ην ρέξη (π.ρ. ειεθηξηθή νδνληόβνπξηζα , κίμεξ, θνπήο ςσκηνύ 

θ.ι.π.). Να κελ αθήλνπλ ηε κεραλή ηνπ θαθέ αλακκέλε, αιιά λα βάδνπλ ηνλ θαθέ ζε 

ζεξκόο γηα λα δηαηεξείηαη δεζηόο. 



Να είλαη γεληθά πιεξνθνξεκέλνη θαη λα αγνξάδνπλ ηηο πην νηθνλνκηθέο ζπζθεπέο από 

άπνςε θαηαλάισζεο(πιεξώλνληαο έζησ θαη ιίγν παξαπάλσ). ε θακηά πεξίπησζε 

ειεθηξηθή θνπδίλα, αιιά θνπδίλα γθαδηνύ. Ούηε αιίκνλν θιηκαηηζηηθά! Οηθνλνκηθά 

από άπνςε θαηαλάισζεο καγεηξηθά ζθεύε θαη ρξήζε νπσζδήπνηε ζθεπαζκάησλ ζηηο 

ρύηξεο θ.ι.π.. Με κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά ζην ζπίηη, νη εηδηθνί ππνινγίδνπλ όηη ν 

θαηαλαισηήο κπνξεί λα εμνηθνλνκήζεη κέρξη θαη 70% ηνπ ειεθηξ. Ρεύκαηνο πνπ 

ρξεηάδεηαη κε κηα ζπκβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απηό ρσξίο λα παξαηηεζεί από ηηο 

«αλέζεηο ηνπ. 

αλ απηνθηλεηηζηέο κπνξνύλ λα θάλνπλ πάξα πνιιά. Δίλαη αλάγθε λα γίλνπλ όζν 

γίλεηαη ιηγόηεξν απηνθηλεηηζηέο. Να απαηηήζνπλ βειηίσζε ησλ κέζσλ καδηθήο 

ζπγθνηλσλίαο από ην θξάηνο θαη ηνπο δήκνπο. Να νξγαλώζνπλ έηζη ηε δσή ηνπο θαη 

ηελ εξγαζία ηνπο ,ώζηε λα κε ηνπο είλαη αλαγθαίεο νη πνιιέο κεηαθηλήζεηο. 

αλ παξαγσγνί από ηελ άιιε λα επηιέγνπλ όζν ην δπλαηό κε ελεξγνβόξεο κεζόδνπο 

παξαγσγήο θαζώο θαη πιηθά πνπ έρνπλ παξαρζεί κε όζν γίλεηαη ιηγόηεξε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο.  

Π Ρ Ο Σ Α  Η : 

Γηακόξθσζε θαη πινπνίεζε κηαο θακπάληαο ελεκέξσζεο γηα ην «ζεξκνθήπην» ,ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηηο άιιεο επηπηώζεηο. Αλάιεςε αληίζηνηρεο δξάζεο γηα ηελ 

αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ηε ιήςε κέηξσλ από ηε θπβέξλεζε ζην ζέκα. 
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