


 Το φαινόμενο του 
θερμοκηπιού  
 

 Οι ακτίνες του ήλιου θερμαίνουν την 
επιφάνεια της Γης. Καθώς η θερ- 
μοκρασία στη Γη αυξάνεται, η 
θερμότητα επιστρέφει στην ατμόσφαι- 
ρα και ένα μέρος της απορροφάται ή 
αντανακλάται πίσω στη Γη από τα 
αέρια του θερμοκηπίου, που υπάρχουν 
στην ατμόσφαιρα, όπως το διοξείδιο 
του άνθρακα (CO 2 ), οι υδρατμοί, το 
οξείδιο του αζώτου, το μεθάνιο και το 
όζον. Αυτή η φυσική διαδικασία 
ονομάζεται φαινό- μενο του 
θερμοκηπίου και είναι αυτή που 
ευθύνεται για τη ζωή στον πλανήτη 
μας. ηπίου 

 Η μόλυνση της 
ατμόσφαιρας 

   
         Η μόλυνση της ατμόσφαιρας είναι ένα 

άλλο μεγάλο πρόβλημα των 
σύγχρονων κοινωνιών, καθώς 
παρατηρήθηκε εντονότερα τις τελευ- 
ταίες δεκαετίες παράλληλα με την 
πρόοδο που σημείωσε ο άνθρω- πος. 
Τα εργοστάσια, οι μονάδες παραγωγής 
ενέργειας, οι μονάδες επεξεργασίας 
μεταλλευμάτων (π.χ. χυτήρια χαλκού), 
τα σύγχρονα μέσα μεταφοράς 
(αυτοκίνητα, αεροπλάνα) είναι 
υπεύθυνα για την εκπομπή βλαβερών 
αερίων και σωματιδίων στην 
ατμόσφαιρα. Πη- γές ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, επίσης, συνιστούν φυσικά 
φαινόμενα, όπως οι πυρκαγιές και η 
έκρηξη ηφαιστείων. 



 Η όξινη βροχή 
 

 Το φαινόμενο της όξινης βροχής 
παρατηρείται τις τελευταίες δεκα- ετίες 
στις βιομηχανικές κυρίως περιοχές της 
Γης. Τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, τα 
αέρια (κυρίως θείο και άζωτο), που 
εκπέμπουν τα εργοστάσια παραγωγής 
ηλεκτρικού ρεύματος και άλλες 
βιομηχανίες, αναμειγνύονται με το νερό 
και το καθιστούν όξινο. Έτσι, λοιπόν, η 
βροχή (ή το χιόνι) που πέφτει στη Γη 
και περιέχει τα βλαβερά και μο- 
λυσμένα αέρια, ονομάζεται όξινη 
βροχή. Η όξινη βροχή είναι βλαβερή 
τόσο για τους ανθρώπους και τα ζώα 
όσο και για τα φυτά, τα ποτάμια και τις 
λίμνες καθώς και τους οργα- νισμούς 
που διαβιούν εκεί. Όταν η βροχή είναι 
μολυσμένη, νεκρώ- νονται λίμνες και 
ποτάμια, ενώ καταστρέφονται 
τεράστιες εκτάσεις δασών. Επίσης, η 
όξινη βροχή μολύνει το πόσιμο νερό 
που κατανα- λώνουν οι άνθρωποι και 
φυσικά και τα ζώα. 

 Το λιώσιμο των πάγων 
 

 Η άνοδος της θερμοκρασίας στη Γη θα 
επιφέρει το λιώσιμο των πά- γων στους 
δύο πόλους της Γης καθώς και όπου 
υπάρχουν παγετώνες. Η θαλάσσια 
περιοχή που καλύπτεται από τον 
Αρκτικό πάγο στο Βό- ρειο Πόλο έχει 
συρρικνωθεί κατά 10% κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες. Επίσης, το πάχος 
του πάγου πάνω από το νερό έχει 
σημειώσει μείωση κατά 40%. Στην 
Ανταρκτική, ο πάγος έχει καταστεί 
ασταθής. Επίσης, οι παγετώνες στη 
Βόρεια Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και 
όπου αλλού υπάρχουν θα 
συρρικνωθούν. Επιπρόσθετα, όσον 
αφορά τους παγε- τώνες των Ελβετικών 
Άλπεων, είναι πιθανόν να εξαφανιστεί 
το 75% τους, μέχρι το 2050. 



 • Σβήνουμε τα φώτα Όταν μετακινούμαστε 

από ένα δωμάτιο του σπιτιού ή του γραφεί- ου 

στο άλλο, πρέπει να σβήνουμε τα φώτα, έστω 

και αν θα λείψουμε μόνο για λίγη ώρα. 

Ταυτόχρονα, είναι καλή ιδέα να αξιοποιούμε 

όσο περισσότερο γίνεται το φως της ημέρας, 

ανοίγοντας τις κουρτίνες στα σπίτια μας και 

κάνοντας δραστηριότητες όπως το διάβασμα, 

το κέντημα ή το σιδέρωμα δίπλα από ένα 

παράθυρο. Επίσης, σημαντικό είναι να 

ξεσκονίζουμε τους λαμπτήρες καθώς οι 

σκονισμένοι λαμπτή- ρες καταναλώνουν 

περισσότε• Ανακυκλώνουμε Μια απλή 

συνήθεια που μπορούμε να υιοθετήσουμε 

όλοι και να συμβάλουμε με τον τρόπο αυτό 

στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

εξοικονόμηση ενέργειας είναι η ανακύκλωση 

του χαρτιού, του γυαλιού, του αλουμινί- ου 

κ.λπ. Χρησιμοποιούμε ξεχωριστά τους 

κάδους ανακύκλωσης για το γυαλί, το χαρτί, 

το αλουμίνιο και τις λοιπές συσκευασίες. 

τρικό διακόπτη βατικούς. 

 

 • Λαμπτήρες φθορίου 

Χρησιμοποιούμε λαμπτήρες 

χαμηλής ενεργειακής 

κατανάλωσης, οι οποίοι έχουν 

δεκαπλάσια διάρκεια ζωής και 

παράλληλα καταναλώ- νουν 

πέντε φορές λιγότερη ενέργεια 

από τους συμ • Δεν αφήνουμε 

ηλεκτρικές συσκευές σε 

κατάσταση αναμονής Σπατάλη 

ενέργειας γίνεται όταν αφήνουμε 

τις ηλεκτρικές συσκευές, όπως 

την τηλεόραση, το στερεοφωνικό, 

τον υπολογιστή, σε κατά- σταση 

αναμονής. Στην περίπτωση αυτή, 

η τηλεόραση χρησιμοποιεί κατά 

μέσο όρο το 45% της ενέργειάς 

της. Γι’ αυτό κλείνουμε τις ηλε- 

κτρικές συσκευές. 






