
 

 

 

Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι τ

Σ 

νομίσματα, για να κατασκευάσουν νέα. Στη σημερινή ε
ποχή, η ανακύκλωση έχει διαφορετική λειτουργία,
δή συμβάλλει στη μείωση των  αστικών  αποβλή
των. Με άλλα λόγια, η ανακύκλωση κάποτε 
βοηθούσε τον άνθρωπο,
θάει το περιβάλλον
ραγδαίας ανάπτυξης  της  τεχνολογί
ας, η ανακύκλωση έχει πάρει πολ
λές διαστάσεις. Η πιο συνηθισμένη
μορφή ανακύκλωσης
κά, ο διαχωρισμός  απορριμμάτων                                         
σε ανακυκλώσιμα και μη, το  οποίο                                      
συμβάλλει στην  διαδικασία  επεξε
ργασίας  και   επαναχρησιμοποίησης                                   
των υλικών αυτών.
καταστήματα προσφέρουν  υφασμάτινες                            
τσάντες, για να μην χρειαστεί  ο  καταναλω
τής να χρησιμοποιεί διαρκώς πλαστικές σακούλες,            
οι οποίες βλάπτουν αφενός το περιβάλλον  και  αφετέρου 
τα ζώα. Να σημειωθεί ότι
ας αποτελούν μια σχετικά ιδιαίτερη μορφή 

το σημερινό γίγνεσθαι, πολλά 
περιβαλλοντικά   προβλήματα 

θεωρούνται ασήμαντ
λά άτομα ρυπαίνουν
το περιβάλλον με διάφορους 
τρόπους, επί  παραδείγματι  
ρίχνουν  σκουπί
δρόμους. Το  συγκεκριμέ
φαινόμενο  δεν  επηρεάζει
την ζωή των  ανθρώπων,  αλλά  και 
των ζώων. Όταν λέμε 
περιβάλλοντος” 
ρίως στην ρύπανση, η οποία δεν  ε
πηρεάζει μόνο το έδαφος αλλά  και 
την θάλασσα, την κλιματική  αλλα
γή, την τρύπα του όζοντος,  την  α
ποδάσωση και την ερημοποίηση. Α
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Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι τ

νομίσματα, για να κατασκευάσουν νέα. Στη σημερινή ε
η ανακύκλωση έχει διαφορετική λειτουργία,

δή συμβάλλει στη μείωση των  αστικών  αποβλή
Με άλλα λόγια, η ανακύκλωση κάποτε 

βοηθούσε τον άνθρωπο, ενώ τώρα βοη-
το περιβάλλον. Επίσης, λόγω  της                                

ραγδαίας ανάπτυξης  της  τεχνολογί-                                     
ας, η ανακύκλωση έχει πάρει πολ-                                       
λές διαστάσεις. Η πιο συνηθισμένη                                 
μορφή ανακύκλωσης  είναι,  φυσι-                                            
κά, ο διαχωρισμός  απορριμμάτων                                         
σε ανακυκλώσιμα και μη, το  οποίο                                      
συμβάλλει στην  διαδικασία  επεξε-                    
ργασίας  και   επαναχρησιμοποίησης                                   
των υλικών αυτών. Επιπλέον, σε πολλά                           
καταστήματα προσφέρουν  υφασμάτινες                            
τσάντες, για να μην χρειαστεί  ο  καταναλω
τής να χρησιμοποιεί διαρκώς πλαστικές σακούλες,            
οι οποίες βλάπτουν αφενός το περιβάλλον  και  αφετέρου 

Να σημειωθεί ότι οι ανανεώσιμες  πηγές  ενέργει
ας αποτελούν μια σχετικά ιδιαίτερη μορφή 

ημερινό γίγνεσθαι, πολλά 
περιβαλλοντικά   προβλήματα  

θεωρούνται ασήμαντα, καθώς  πολ- 
λά άτομα ρυπαίνουν καθημερινά  
το περιβάλλον με διάφορους 
τρόπους, επί  παραδείγματι  
ρίχνουν  σκουπί- δια στους 

Το  συγκεκριμέ- νο 
φαινόμενο  δεν  επηρεάζει  μόνο 
την ζωή των  ανθρώπων,  αλλά  και 

Όταν λέμε “μόλυνση του 
”  αναφερόμαστε κυ- 

ρίως στην ρύπανση, η οποία δεν  ε- 
πηρεάζει μόνο το έδαφος αλλά  και 
την θάλασσα, την κλιματική  αλλα- 

, την τρύπα του όζοντος,  την  α- 
αι την ερημοποίηση. Α- 

ξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω προ
βλήματα έκαναν την πρώτη τους εμφάνι
ση μετά 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μερικοί από 
τους τρόπους αντιμετώπισής τους δεν υ
πήρχαν παλιά. Χαρακτηριστικό παράδει
γμα αποτελεί, φυσικά, η ανακύκλωση, η 
οποία χρησίμευε και στα αρχαία χρόνια. 
Σ
χρησίμευε
γαθών, εφόσον οι άνθρωποι τότε δεν  εί
χαν την  απαραίτητη  τεχνολογία  για  να 
κατασκευάσουν καινούργια. Στην αρχαία 
Ελλάδα, οι  άνθρωποι  χρησιμοποιούσαν     
το μέταλλο και το χρυσό από διάφορα α
ντικέιμενα, όπως ήταν  το  
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Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι τ

νομίσματα, για να κατασκευάσουν νέα. Στη σημερινή ε- 
η ανακύκλωση έχει διαφορετική λειτουργία,  δηλα- 

δή συμβάλλει στη μείωση των  αστικών  αποβλή-             
Με άλλα λόγια, η ανακύκλωση κάποτε          

-                         
                              

                                     
                                       
                                 

                                            
κά, ο διαχωρισμός  απορριμμάτων                                         
σε ανακυκλώσιμα και μη, το  οποίο                                      

                                  
ργασίας  και   επαναχρησιμοποίησης                                   

Επιπλέον, σε πολλά                           
καταστήματα προσφέρουν  υφασμάτινες                            
τσάντες, για να μην χρειαστεί  ο  καταναλω-                         
τής να χρησιμοποιεί διαρκώς πλαστικές σακούλες,            
οι οποίες βλάπτουν αφενός το περιβάλλον  και  αφετέρου 

οι ανανεώσιμες  πηγές  ενέργει-   
ας αποτελούν μια σχετικά ιδιαίτερη μορφή ανακύκλωσης. 

ξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω προ
βλήματα έκαναν την πρώτη τους εμφάνι
ση μετά  την   Βιομηχανική 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μερικοί από 
τους τρόπους αντιμετώπισής τους δεν υ
πήρχαν παλιά. Χαρακτηριστικό παράδει
γμα αποτελεί, φυσικά, η ανακύκλωση, η 
οποία χρησίμευε και στα αρχαία χρόνια. 
Στο παρελθόν,  η  επαναχρησιμοποίηση
χρησίμευε για την εξασφά
γαθών, εφόσον οι άνθρωποι τότε δεν  εί
χαν την  απαραίτητη  τεχνολογία  για  να 
κατασκευάσουν καινούργια. Στην αρχαία 
Ελλάδα, οι  άνθρωποι  χρησιμοποιούσαν     
το μέταλλο και το χρυσό από διάφορα α
ντικέιμενα, όπως ήταν  το   
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Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι του ανθρώπ

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το φως  του  ήλιου, 
ο άνεμος, τα κύματα κ.α. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών  

ενέργειας έχει  θετικές  επιδράσεις  κυρίως  στον

και, φυσικά, στην ενεργειακή  ασφάλεια.

Όπως είναι ευρύτατα γνωστό σε
η ηλιακή
μφισβήτητα
ενέργειας, η οποία δεν έχει ανάγκη 
κάποιον  τύπο  συνεχούς  
υλικών για να λειτουργήσει.
πό τα πολλά πλεονεκτήματά 

ναι  ότι  έχει  πρωταγωνιστικό  

βιώσιμη εναλλακτική λύση,  ενώ  ταυτό
χρονα έχει χαμηλό περιβαλλοντικό 

κτυπο σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Η
εκμετάλλευση  του  ανέμου,  ονομάζεται  συγκε

ξίζει να σημειωθεί ότι τα παραπάνω προ- 
βλήματα έκαναν την πρώτη τους εμφάνι- 

Βιομηχανική  Επανάσταση, 
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μερικοί από 
τους τρόπους αντιμετώπισής τους δεν υ- 
πήρχαν παλιά. Χαρακτηριστικό παράδει- 
γμα αποτελεί, φυσικά, η ανακύκλωση, η 
οποία χρησίμευε και στα αρχαία χρόνια. 

επαναχρησιμοποίηση 
για την εξασφάλιση υλικών α- 

γαθών, εφόσον οι άνθρωποι τότε δεν  εί- 
χαν την  απαραίτητη  τεχνολογία  για  να 
κατασκευάσουν καινούργια. Στην αρχαία 
Ελλάδα, οι  άνθρωποι  χρησιμοποιούσαν     
το μέταλλο και το χρυσό από διάφορα α- 

 σπαθί   και    τα  

οικονομικό τομέα,  στην  κλιματική  

στην μείωση

κριμένα “αιολική ενέργεια
ως ήπια μορφή ενέργειας και περιλαμβάνει καθαρές          
πηγές, που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν 

Σύνταξη εφημερίδας: Νικολέτα Πούρεκκου 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ” 

 

ανθρώπου 

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το φως  του  ήλιου, 
ο άνεμος, τα κύματα κ.α. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών  

έχει  θετικές  επιδράσεις  κυρίως  στον

και, φυσικά, στην ενεργειακή  ασφάλεια.

Όπως είναι ευρύτατα γνωστό σε όλους
η ηλιακή  ενέργεια   αποτελεί   αδια

σβήτητα την πιο  άφθονη   πηγή
ενέργειας, η οποία δεν έχει ανάγκη 
κάποιον  τύπο  συνεχούς  εξαγωγής
υλικών για να λειτουργήσει.  Ένα  α
πό τα πολλά πλεονεκτήματά  της εί

ναι  ότι  έχει  πρωταγωνιστικό    ρόλο 

βιώσιμη εναλλακτική λύση,  ενώ  ταυτό
χρονα έχει χαμηλό περιβαλλοντικό   αν

κτυπο σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Η
εκμετάλλευση  του  ανέμου,  ονομάζεται  συγκε

οικονομικό τομέα,  στην  κλιματική   αλλαγή 

στην μείωση του  άνθρακα,     ως   μια 

αιολική ενέργεια”, η οποία  χαρακτηρίζεται           
ως ήπια μορφή ενέργειας και περιλαμβάνει καθαρές          

, που δεν εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι το φως  του  ήλιου, 
ο άνεμος, τα κύματα κ.α. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών   

έχει  θετικές  επιδράσεις  κυρίως  στον 

και, φυσικά, στην ενεργειακή  ασφάλεια. 

όλους 
δια-  

πηγή 
ενέργειας, η οποία δεν έχει ανάγκη  

εξαγωγής 
Ένα  α- 
της εί- 

ρόλο  

βιώσιμη εναλλακτική λύση,  ενώ  ταυτό- 
αντί- 

κτυπο σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα. Η 
εκμετάλλευση  του  ανέμου,  ονομάζεται  συγκε- 

αλλαγή  

μια  

, η οποία  χαρακτηρίζεται           
ως ήπια μορφή ενέργειας και περιλαμβάνει καθαρές          

ρύπους. 



 

 

 

 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ

φαινόμενο, στο οποίο
καθαρή  ατμόσφαιρα  υ
φίσταται ρύπανση
ως λόγω της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Οι τρεις 
βασικοί παράγοντες που 
συμβάλλουν στην ατμο
σφαιρική ρύπανση είναι 
οι βιομηχανίες, οι   μετα
φορές και τα νοικοκυριά.

Η ατμοσφαιρική ρύ
πανση   είναι    το 

του πληθυσμού αποτελεί 
ακόμη έναν σημαντικό 
παράγοντα, καθώς οι 
βιομηχανικές μονάδες 
εξυπηρετούν τις ανάγκες 
του κράτους. Στατιστικά, 
το 2020 σημειώθηκε 
αύξηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην Αμερική κατά 
περίπου 6.7%. Όσον 
αφορά την Ελλάδα, το 
2021, για ακόμη μια 
φορά, παραβρέθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για την κακή ποιότητα 
του αέρα στην χώρα. 
Σαφέστερα, έγινε 
αναφορά στα υψηλά 
επίπεδα διοξειδίου του 

  

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ
ΡΥΠΑΝΣΗ 

φαινόμενο, στο οποίο η 
καθαρή  ατμόσφαιρα  υ- 

νση, κυρί- 
ως λόγω της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Οι τρεις 
βασικοί παράγοντες που 
συμβάλλουν στην ατμο- 
σφαιρική ρύπανση είναι 
οι βιομηχανίες, οι   μετα- 
φορές και τα νοικοκυριά. 

Στατιστικά, σε μια 
τυπική πόλη η βιο
μηχανία ευθύνεται 
για το 50% της  ατμο
σφαιρικής ρύπανσης, 
οι μεταφορές  για  το   
35%, ενώ τα  νοικοκυ
ριά  βρίσκονται   στην 
τελευταία, ουσιαστι
κά, θέση με μόλις 
15%. Εντούτοις,  αξίζει 
να  σημειωθεί  πως   η

ατμοσφαιρική ρύ- 
πανση   είναι    το  

του πληθυσμού αποτελεί 
ακόμη έναν σημαντικό 
παράγοντα, καθώς οι 
βιομηχανικές μονάδες 

ς ανάγκες 
Στατιστικά, 

το 2020 σημειώθηκε 
αύξηση της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην Αμερική κατά 
περίπου 6.7%. Όσον 
αφορά την Ελλάδα, το 
2021, για ακόμη μια 
φορά, παραβρέθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
για την κακή ποιότητα 
του αέρα στην χώρα. 
Σαφέστερα, έγινε 

α υψηλά 
επίπεδα διοξειδίου του  

αζώτου (NO
υπέρβαση της οριακής 
τιμής παρατηρείτε κατά 
κύριο λόγο στην Αθήνα, η 
οποία πρέπει να 
επισημανθεί ότι δεν 
έλαβε τα κατάλληλα 
μέτρα για να περιορίσει 
το φαινόμενο αυτό.
αυτόν το 
θεωρήθηκε ότι οι 
ελληνικές αρχές δεν ήταν 
αρκετά ικανοποιητικές 
και επαρκείς στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. 
Φυσικά, το παραπάνω 
συμβάν δεν μας τιμάει 
σαν χώρα και κατά 
συνέπεια οφείλουμε να 
προσπαθήσουμε 
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Στατιστικά, σε μια 
τυπική πόλη η βιο- 
μηχανία ευθύνεται 
για το 50% της  ατμο- 

φαιρικής ρύπανσης, 
οι μεταφορές  για  το   
35%, ενώ τα  νοικοκυ- 
ριά  βρίσκονται   στην 
τελευταία, ουσιαστι- 
κά, θέση με μόλις 

Εντούτοις,  αξίζει 
να  σημειωθεί  πως   η 

Ευρώπη έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει την  ποιό
τητα της ατμόσ
λών ατμοσφαιρικών ρύπων 
μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, ένας βασικός στόχος της 
σης είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα για την  υγεία  του 
ανθρώπου,    

Γενικότερα,   με    τον    όρο 
“
επιβάρυνση  του   περιβάλ
λοντος  από  κάθε  παράγο
ντα που  βλάπτει  το   περι
βάλλον.
ουσίες
ακτινοβολία,  αποτε
ρύπους. Παρά το γεγονός 
ότι το φαινόμενο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
ξεκίνησε από τις παλ
εποχές, όταν 
άνθρωπος 

NO2). Η 
υπέρβαση της οριακής 
τιμής παρατηρείτε κατά 
κύριο λόγο στην Αθήνα, η 
οποία πρέπει να 
επισημανθεί ότι δεν 
έλαβε τα κατάλληλα 
μέτρα για να περιορίσει 
το φαινόμενο αυτό. Γι’ 

 λόγο, 
θεωρήθηκε ότι οι 

ληνικές αρχές δεν ήταν 
αρκετά ικανοποιητικές 
και επαρκείς στο 
συγκεκριμένο ζήτημα. 
Φυσικά, το παραπάνω 
συμβάν δεν μας τιμάει 
σαν χώρα και κατά 
συνέπεια οφείλουμε να 
προσπαθήσουμε            να 

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Οι βιομηχανικές μονάδες 
την ατμοσφαιρική ρύπανση

Ευρώπη έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει την  ποιό
τητα της ατμόσφαιρας, το οποίο και πέτυχε, καθώς οι εκπομπές πολ

ατμοσφαιρικών ρύπων έχουν  μειωθεί  τα  τελευταία  χρόνια  σε 
μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, ένας βασικός στόχος της 

είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα για την  υγεία  του 
ανθρώπου,     αλλά     και     για     το     ίδιο     το       περιβάλλον. 

Γενικότερα,   με    τον    όρο 
“ρύπανση”   εννοούμε   την 
επιβάρυνση  του   περιβάλ-
λοντος  από  κάθε  παράγο-
ντα που  βλάπτει  το   περι-
βάλλον.  Διάφορες  χημικές 
ουσίες, ο ήχος, η  
ακτινοβολία,  αποτελούν 
ρύπους. Παρά το γεγονός 
ότι το φαινόμενο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
ξεκίνησε από τις παλιές 
εποχές, όταν   δηλαδή       ο      
άνθρωπος          ανακάλυψε

Οι βιομηχανικές μονάδες επιβαρύνουν 
την ατμοσφαιρική ρύπανση 

Ευρώπη έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει την  ποιό
φαιρας, το οποίο και πέτυχε, καθώς οι εκπομπές πολ

έχουν  μειωθεί  τα  τελευταία  χρόνια  σε 
μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, ένας βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένω

είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα για την  υγεία  του 
αλλά     και     για     το     ίδιο     το       περιβάλλον. 

Γενικότερα,   με    τον    όρο 
εννοούμε   την 

-
-
-

Διάφορες  χημικές 
, ο ήχος, η  

λούν 
ρύπους. Παρά το γεγονός 
ότι το φαινόμενο της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης 

ιές 
δηλαδή       ο      

ανακάλυψε 

τη φωτιά, πήρε σημαντικές 
διαστάσεις μετά την εποχή 
της Βιομηχανικής 
Επανάστασης. Ο άνθρωπος, 
με την εμφάνιση της 
τεχνολογίας, είχε την συνεχή 
τάση να εκθέτει βλαβερές 
ουσίες στην ατμόσφ
γεγονός που διαδραμάτισε 
σημαντικό παράγοντα στην 
πορεία της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Διάφορες πηγές 
στο διαδίκτυο μας 
πληροφορούν  ότι   η   
αύξηση 

επιβαρύνουν 

Ευρώπη έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να βελτιώσει την  ποιό-
φαιρας, το οποίο και πέτυχε, καθώς οι εκπομπές πολ-

έχουν  μειωθεί  τα  τελευταία  χρόνια  σε 
Ευρωπαϊκής Ένω-

είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα για την  υγεία  του 
αλλά     και     για     το     ίδιο     το       περιβάλλον.  

φωτιά, πήρε σημαντικές 
διαστάσεις μετά την εποχή 
της Βιομηχανικής 
Επανάστασης. Ο άνθρωπος, 
με την εμφάνιση της 
τεχνολογίας, είχε την συνεχή 
τάση να εκθέτει βλαβερές 
ουσίες στην ατμόσφαιρα, 

διαδραμάτισε 
σημαντικό παράγοντα στην 
πορεία της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης. Διάφορες πηγές 
στο διαδίκτυο μας 
πληροφορούν  ότι   η   



 

 

 

 βελτιώσουμε την ποιότητα 
του αέρα στην χώρα μας, 
προσθέτοντας το δικό μας 
λιθαράκι στην κοινωνία. Ένας 
βασικός τρόπος 
αντιμετώπισης είναι η 
συχνότερη χρήση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς και η 
προσπάθεια να ελαττώσουμε 
την χρήση αυτοκινήτου.
πρέπει, επίσης, να δοθεί 
κίνητρο για χρήση ηλεκτρικών 
συσκευών θέρμανσης, για να 
απομακρυνθούν από το 
προσκήνιο  τα   τζάκια   και   
οι 

παραδείγματι το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Όσον αφορά τον 
άνθρωπο, για να κατανοήσουμε 
καλύτερα τις επιπτώσεις που έχει 
στην υγεία μας, πρέπει να ξέρουμε 
με ποιον τρόπο εισέρχονται οι 
ρύποι στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Φυσικά, μέσω του αναπνευστικού 
συστήματος, στην συνέχεια 
έρχεται το 
σύστημα, το σύστημα δηλαδή που 
είναι υπεύθυνο για την πέμψη και 
την γενικότερη διαδικασία των 
τροφών, και τέλος είναι η επαφή 
με το δέρμα. Σύμφωνα με έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην 
Ευρώπη, αναφέρεται   ότι    ένα    
στα    επτά 

Οι φωτογραφίες αυτές μαρτυρούν τ
κατάσταση που επικρατεί σε πολλές 

  

παιδιά 
Το άσθμα προσβάλλει κατά δέκα 
φορές περισσότερο τα παιδιά που 
βρίσκονται στην Δυτική Ευρώπη σε 
σχέση με την Ανατολική. Με τον 
καιρό, ένα από τα κυριότερα αίτια 
εισαγωγής στα νοσοκομεία είναι 
τα άφθονα αναπνευστικά 
προβλήματα που δεν
εμφανίζονται. 
συγκεκριμένοι ρύποι ευθύνονται 
αρκετές φορές για αποβολές 
εμβρύων, σωματικές αναπηρίες 
και διαταραχές της παραγωγικής 
δυνατότητας των ανθρώπων. 
Οφείλουμε, λοιπόν, να παίξουμε 
ενεργό  ρόλο  για  το  ζήτημα  
αυτό. 

βελτιώσουμε την ποιότητα 
του αέρα στην χώρα μας, 
προσθέτοντας το δικό μας 
λιθαράκι στην κοινωνία. Ένας 
βασικός τρόπος 
αντιμετώπισης είναι η 
συχνότερη χρήση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς και η 

ελαττώσουμε 
την χρήση αυτοκινήτου. Θα 
πρέπει, επίσης, να δοθεί 
κίνητρο για χρήση ηλεκτρικών 
συσκευών θέρμανσης, για να 
απομακρυνθούν από το 
προσκήνιο  τα   τζάκια   και   

σόμπες. 
οποιασδήποτε καύσης σε 
ανοικτούς χώρους
εξίσου σημαν
δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα τα τελευταία 
χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. 
Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι 
τη μεγαλύτερ
ατμόσφαιρα την προκαλούν 
οι βιομηχανίες, οφείλουμε να 
περιορίσουμε την 
δραστηριότητά τους κατά 30% 
το λιγότερο. Όπως
διαπιστώνουμε   και   από    τα

παραδείγματι το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου. Όσον αφορά τον 
άνθρωπο, για να κατανοήσουμε 
καλύτερα τις επιπτώσεις που έχει 

την υγεία μας, πρέπει να ξέρουμε 
με ποιον τρόπο εισέρχονται οι 
ρύποι στον ανθρώπινο οργανισμό. 
Φυσικά, μέσω του αναπνευστικού 
συστήματος, στην συνέχεια 
έρχεται το γαστρεντερικό 

, το σύστημα δηλαδή που 
είναι υπεύθυνο για την πέμψη και 

διαδικασία των 
τροφών, και τέλος είναι η επαφή 

Σύμφωνα με έρευνα 
που πραγματοποιήθηκε στην 
Ευρώπη, αναφέρεται   ότι    ένα    

Οι φωτογραφίες αυτές μαρτυρούν τ
κατάσταση που επικρατεί σε πολλές 

βιομηχανίες
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παιδιά προσβάλλεται από άσθμα
Το άσθμα προσβάλλει κατά δέκα 
φορές περισσότερο τα παιδιά που 
βρίσκονται στην Δυτική Ευρώπη σε 
σχέση με την Ανατολική. Με τον 
καιρό, ένα από τα κυριότερα αίτια 
εισαγωγής στα νοσοκομεία είναι 
τα άφθονα αναπνευστικά 
προβλήματα που δεν παύουν να 
εμφανίζονται. Συνάμα, οι 
συγκεκριμένοι ρύποι ευθύνονται 
αρκετές φορές για αποβολές 
εμβρύων, σωματικές αναπηρίες 
και διαταραχές της παραγωγικής 
δυνατότητας των ανθρώπων. 
Οφείλουμε, λοιπόν, να παίξουμε 
ενεργό  ρόλο  για  το  ζήτημα  

 

όμπες. Η απαγόρευση 
οποιασδήποτε καύσης σε 
ανοικτούς χώρους είναι 
εξίσου σημαντική, καθώς έχει 
δημιουργήσει πολλά 
προβλήματα τα τελευταία 
χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα. 
Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι 

μεγαλύτερη ζημιά στην 
ατμόσφαιρα την προκαλούν 
οι βιομηχανίες, οφείλουμε να 
περιορίσουμε την 
δραστηριότητά τους κατά 30% 
το λιγότερο. Όπως 
διαπιστώνουμε   και   από    τα 

Οι φωτογραφίες αυτές μαρτυρούν την 
κατάσταση που επικρατεί σε πολλές 

βιομηχανίες 

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

προσβάλλεται από άσθμα. 
Το άσθμα προσβάλλει κατά δέκα 
φορές περισσότερο τα παιδιά που 
βρίσκονται στην Δυτική Ευρώπη σε 
σχέση με την Ανατολική. Με τον 
καιρό, ένα από τα κυριότερα αίτια 
εισαγωγής στα νοσοκομεία είναι 
τα άφθονα αναπνευστικά 

παύουν να 
Συνάμα, οι 

συγκεκριμένοι ρύποι ευθύνονται 
αρκετές φορές για αποβολές 
εμβρύων, σωματικές αναπηρίες 
και διαταραχές της παραγωγικής 
δυνατότητας των ανθρώπων. 
Οφείλουμε, λοιπόν, να παίξουμε 
ενεργό  ρόλο  για  το  ζήτημα  

προαναφερθέντα, 
ρύπανση αποτελεί ένα χρόνιο 
πρόβλημα το οποίο απασχολεί άμεσα 
την ανθρωπότητα. Ωστόσο, ποιες είναι 
στην πραγματικότητα οι συνέπειες που 
έχει η κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας 
στον άνθρωπο; 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή αποτελεί 
απειλή και για τους ανθρώπους; 
Οπωσδήποτε, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη 
υγεία, το οποίο αποδεικνύεται από 
διάφορες έρευνες και από διάφορα 
περιστατικά που έχουν καταγραφεί τα 
τελευταία χρόνια.
περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
αποτελεί την αφετηρία για πολλά άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, επίην 

κατάσταση που επικρατεί σε πολλές 

ροαναφερθέντα, η ατμοσφαιρική 
ρύπανση αποτελεί ένα χρόνιο 
πρόβλημα το οποίο απασχολεί άμεσα 
την ανθρωπότητα. Ωστόσο, ποιες είναι 
στην πραγματικότητα οι συνέπειες που 
έχει η κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας 
στον άνθρωπο; Έχει μόνο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή αποτελεί 
απειλή και για τους ανθρώπους; 
Οπωσδήποτε, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη 
υγεία, το οποίο αποδεικνύεται από 
διάφορες έρευνες και από διάφορα 
περιστατικά που έχουν καταγραφεί τα 

υταία χρόνια. Στον τομέα του 
περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
αποτελεί την αφετηρία για πολλά άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, επί

η ατμοσφαιρική 
ρύπανση αποτελεί ένα χρόνιο 
πρόβλημα το οποίο απασχολεί άμεσα 
την ανθρωπότητα. Ωστόσο, ποιες είναι 
στην πραγματικότητα οι συνέπειες που 
έχει η κακή ποιότητα της ατμόσφαιρας 

Έχει μόνο 
περιβαλλοντικό αντίκτυπο ή αποτελεί 
απειλή και για τους ανθρώπους; 
Οπωσδήποτε, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
έχει σοβαρό αντίκτυπο στην ανθρώπινη 
υγεία, το οποίο αποδεικνύεται από 
διάφορες έρευνες και από διάφορα 
περιστατικά που έχουν καταγραφεί τα 

Στον τομέα του 
περιβάλλον, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
αποτελεί την αφετηρία για πολλά άλλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, επί 
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νόμενο του θερμοκηπί
ου επηρεάστηκε σε 
μεγάλο βαθμό από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Ωστόσο, αυτό δεν 
σημαίνει πως το 
συγκεκριμένο ζήτημα 
δεν αποτελεί από μόνο 
του μια τεράστια απειλή

είναι άλλη απ
πολικών πάγων, 
ανύψωση της στάθμης της 
θάλασσας και έτσι θα χαθούν 
μεγάλες χερσαίες εκτάσεις.
να σημειωθεί ότι, το συγκεκριμένο 
φαινόμενο πήρε την ονομασία του 
το 1822 από τον Γάλλο 
μαθηματικό Φουριέ, ο οποίος 
εμπνεύστηκε από την 
θερμοκρασία που αυξάνεται σε 
ένα θερμοκήπιο, πιστεύοντας πως 
τα δύο αυτά φαινόμενα είναι 
παρόμοια μεταξύ τους. Όπως ήδη 
αναφέραμε, μία συνέπεια αυτού 
του     φαινομένου     αφορά      την 

Ό πως προανα
φέρθηκε,  το  φαι

«Η θέρμανση των 
στοιχεία ότι οι θάλασσες θερμαίνονται ταχύτερα από ό,

«Ενώ το 2018 υπήρξε το τέταρτο θερμότερο έτος στην ξηρά, σχεδόν σίγουρα ήταν το πιο ζεστό στην ιστορία 
των ωκεανών, όπως άλλωστε ήταν προηγουμένως το 2017 και το 2016

 

  ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

θερμοκηπί-
ου επηρεάστηκε σε 
μεγάλο βαθμό από την 
ατμοσφαιρική ρύπανση. 
Ωστόσο, αυτό δεν 
σημαίνει πως το 
συγκεκριμένο ζήτημα 
δεν αποτελεί από μόνο 
του μια τεράστια απειλή 

για το περιβάλλον, και 
αντίστοιχα για τον
άνθρωπο. Σύμφωνα με 
τον ορισμό που μας δίνει 
το σχολικό βιβλίο 
βιολογίας της Β’ λυκείου, 
το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου είναι η 
διαδικασία στην οποία
ηλιακή ακτινοβολία 
πέφτει    στην     
επιφάνεια  

είναι άλλη από την τήξη των 
πολικών πάγων, που οδηγεί στην 
ανύψωση της στάθμης της 
θάλασσας και έτσι θα χαθούν 
μεγάλες χερσαίες εκτάσεις. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, το συγκεκριμένο 
φαινόμενο πήρε την ονομασία του 
το 1822 από τον Γάλλο 
μαθηματικό Φουριέ, ο οποίος 

ηκε από την 
θερμοκρασία που αυξάνεται σε 
ένα θερμοκήπιο, πιστεύοντας πως 
τα δύο αυτά φαινόμενα είναι 
παρόμοια μεταξύ τους. Όπως ήδη 
αναφέραμε, μία συνέπεια αυτού 
του     φαινομένου     αφορά      την  

πως προανα-
φέρθηκε,  το  φαι- 

Πώς συνδέεται το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

«Η θέρμανση των ωκεανών αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη της κλιματικής αλλαγής και έχουν πια σαφή 
στοιχεία ότι οι θάλασσες θερμαίνονται ταχύτερα από ό,

«Ενώ το 2018 υπήρξε το τέταρτο θερμότερο έτος στην ξηρά, σχεδόν σίγουρα ήταν το πιο ζεστό στην ιστορία 
κεανών, όπως άλλωστε ήταν προηγουμένως το 2017 και το 2016

ερευνητής Ζέκε Χαουζφάδερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια
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ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
της Γης και στην συνέχεια ένα 
μέρος της απορροφάται από 
αυτήν και ένα άλλο εκπέμπεται 
πίσω στην ατμόσφαιρα. Η 
αύξηση της 
οφείλεται στο διοξείδιο του 
άνθρακα και στους υδρατμούς 
που υπάρχουν στην 
ατμόσφαιρα. 
θερμοκηπίου, 
υπερθέρμανση του πλανήτη,

για το περιβάλλον, και 
αντίστοιχα για τον 
άνθρωπο. Σύμφωνα με 
τον ορισμό που μας δίνει 
το σχολικό βιβλίο 
βιολογίας της Β’ λυκείου, 
το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου είναι η 
διαδικασία στην οποία η 
ηλιακή ακτινοβολία 
πέφτει    στην     

το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

ωκεανών αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη της κλιματικής αλλαγής και έχουν πια σαφή 
στοιχεία ότι οι θάλασσες θερμαίνονται ταχύτερα από ό, τι νομίζαμε

«Ενώ το 2018 υπήρξε το τέταρτο θερμότερο έτος στην ξηρά, σχεδόν σίγουρα ήταν το πιο ζεστό στην ιστορία 
κεανών, όπως άλλωστε ήταν προηγουμένως το 2017 και το 2016

ερευνητής Ζέκε Χαουζφάδερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
της Γης και στην συνέχεια ένα 
μέρος της απορροφάται από 
αυτήν και ένα άλλο εκπέμπεται 
πίσω στην ατμόσφαιρα. Η 
αύξηση της θερμοκρασίας 
οφείλεται στο διοξείδιο του 
άνθρακα και στους υδρατμούς 
που υπάρχουν στην 
ατμόσφαιρα. Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου,  επιτείνει την 
υπερθέρμανση του πλανήτη, 

εφόσον το 
υπόλοιπο μέρος 
διαπερνά την 
ατμόσφαιρα και 
διαφεύγει στο 
διάστημα. Ω- 
στόσο, το 1896 
αναπτύχθηκε η 
θεωρία ότι 
ραγδαία      ανά- 
πτυξη της 
βιομηχανικής 
δραστηριότητας  

το φαινόμενο του θερμοκηπίου με την στάθμη της θάλασσας

ωκεανών αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη της κλιματικής αλλαγής και έχουν πια σαφή 
τι νομίζαμε.» 

«Ενώ το 2018 υπήρξε το τέταρτο θερμότερο έτος στην ξηρά, σχεδόν σίγουρα ήταν το πιο ζεστό στην ιστορία 
κεανών, όπως άλλωστε ήταν προηγουμένως το 2017 και το 2016.» 

ερευνητής Ζέκε Χαουζφάδερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια-Μπέρκλεϊ

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
με την οποία εκπέμπονται 
διάφοροι ρύποι και 
άνθρακας στον αέρα, έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο 
φαινόμενο αυτό και, για την 
ακρίβεια, ίσως να μην είναι 
τόσο διαφορετικές από τις 
συνέπειες στην κλιματική 
αλλαγή που προκάλεσε η 
έκρηξη του ηφαιστείου 
Κρακατόα στην Ινδονησία το 
1883. Παρά το γεγονός ότι 
το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου συμβάλλει 
στην παροχή σταθερής 
θερμοκρασίας στην Γη, τα 
τελευταία χρόνια πολλοί 
επιστήμονες το έχουν 
συνδέσει με την αύξηση της 
θερμοκρασίας. 
φωτογραφία μαρτυρεί μια 
σοβαρή επίπτωση του 
φαινομένου,   η   οποία    δεν  

την στάθμη της θάλασσας; 

ωκεανών αποτελεί πολύ σημαντικό δείκτη της κλιματικής αλλαγής και έχουν πια σαφή 

«Ενώ το 2018 υπήρξε το τέταρτο θερμότερο έτος στην ξηρά, σχεδόν σίγουρα ήταν το πιο ζεστό στην ιστορία 

Μπέρκλεϊ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
με την οποία εκπέμπονται 
διάφοροι ρύποι και 

στον αέρα, έχει 
αρνητικές επιπτώσεις στο 
φαινόμενο αυτό και, για την 
ακρίβεια, ίσως να μην είναι 
τόσο διαφορετικές από τις 
συνέπειες στην κλιματική 
αλλαγή που προκάλεσε η 
έκρηξη του ηφαιστείου 
Κρακατόα στην Ινδονησία το 

Παρά το γεγονός ότι 
νο του 

θερμοκηπίου συμβάλλει 
στην παροχή σταθερής 
θερμοκρασίας στην Γη, τα 
τελευταία χρόνια πολλοί 
επιστήμονες το έχουν 

με την αύξηση της 
 Η 

φωτογραφία μαρτυρεί μια 
σοβαρή επίπτωση του 
φαινομένου,   η   οποία    δεν   

«Ενώ το 2018 υπήρξε το τέταρτο θερμότερο έτος στην ξηρά, σχεδόν σίγουρα ήταν το πιο ζεστό στην ιστορία 



 

 

εύκολα στις υψηλές τιμές 
της θερμοκρασίας. Το 
καλοκαίρι, ειδικά, 
παρουσιάζονται μεγάλα 
ποσοστά νοσημάτων και 
θανάτων από τις ακραίες 
αυτές τιμές. Υπάρχουν, 
επίσης, έντονες διαταραχές 
στην ψυχολογία ενός 
ανθρώπου, καθώς οι 
αρνητικές συναισθηματικές 
αποχρώσεις κυριαρχούν και 
αυξάνονται τα επεισόδια 
θυμού. Μία ακόμη επίπτωση 
που έχει στην ζωή μας το 
φαινόμενο αυτό, είναι ότι 
αυξάνεται ο αριθμός των 
εντόμων και των 
διότι τέτοιου είδους 
οργανισμοί ευδοκιμούν σε 
θερμό κλίμα και περιβάλλον.

Με τον συγκεκριμένο όρο εννοούμε μια 
περιοχή, στην οποία συνήθως δεν υπάρχουν 
σημάδια άγριας ζωής ή βλάστησης. Ποικίλοι 
παράγοντες προκαλούν το φαινόμενο αυτό, 
λόγου χάρη η κλιματική αλλαγή ή ακόμη και 
υπερεκμετάλλευση του
ερημοποίηση οφείλετα
λόγο, στην ανθρώπινη δραστηριότητα και έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς αλλά και για το ίδιο 
το περιβάλλον. Μερικές περιοχές οι οποίες 
βρίσκονται σε κατάσταση ερημοποίησης είναι 
το Σαχέλ στην Αφρική και η 
στην Ασία, καλύπτοντας τμήματα της βόρειας 
και βορειοδυτικής Κίνας. 
που δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο, 
εξακολουθεί να επηρεάζει    τις     ζωές     
πολλών     ανθρώπων.

εύκολα στις υψηλές τιμές 
της θερμοκρασίας. Το 

αίρι, ειδικά, 
παρουσιάζονται μεγάλα 
ποσοστά νοσημάτων και 
θανάτων από τις ακραίες 
αυτές τιμές. Υπάρχουν, 
επίσης, έντονες διαταραχές 
στην ψυχολογία ενός 
ανθρώπου, καθώς οι 
αρνητικές συναισθηματικές 
αποχρώσεις κυριαρχούν και 
αυξάνονται τα επεισόδια 

α ακόμη επίπτωση 
που έχει στην ζωή μας το 
φαινόμενο αυτό, είναι ότι 
αυξάνεται ο αριθμός των  
εντόμων και των μικροβίων, 
διότι τέτοιου είδους 

ευδοκιμούν σε 
θερμό κλίμα και περιβάλλον. 
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ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 
Με τον συγκεκριμένο όρο εννοούμε μια 
περιοχή, στην οποία συνήθως δεν υπάρχουν 
σημάδια άγριας ζωής ή βλάστησης. Ποικίλοι 
παράγοντες προκαλούν το φαινόμενο αυτό, 
λόγου χάρη η κλιματική αλλαγή ή ακόμη και 
υπερεκμετάλλευση του εδάφους. Η 
ερημοποίηση οφείλεται δηλαδή, κατά κύριο 
λόγο, στην ανθρώπινη δραστηριότητα και έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς αλλά και για το ίδιο 
το περιβάλλον. Μερικές περιοχές οι οποίες 
βρίσκονται σε κατάσταση ερημοποίησης είναι 
το Σαχέλ στην Αφρική και η έρημος Γκόμπι 
στην Ασία, καλύπτοντας τμήματα της βόρειας 
και βορειοδυτικής Κίνας. Γενικότερα, παρ
που δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο, 
εξακολουθεί να επηρεάζει    τις     ζωές     
πολλών     ανθρώπων. 

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

 
Με τον συγκεκριμένο όρο εννοούμε μια 
περιοχή, στην οποία συνήθως δεν υπάρχουν 
σημάδια άγριας ζωής ή βλάστησης. Ποικίλοι 
παράγοντες προκαλούν το φαινόμενο αυτό, 
λόγου χάρη η κλιματική αλλαγή ή ακόμη και η 

εδάφους. Η 
ι δηλαδή, κατά κύριο 

λόγο, στην ανθρώπινη δραστηριότητα και έχει 
αρνητικές επιπτώσεις για όλους τους 
ζωντανούς οργανισμούς αλλά και για το ίδιο 
το περιβάλλον. Μερικές περιοχές οι οποίες 
βρίσκονται σε κατάσταση ερημοποίησης είναι 

έρημος Γκόμπι 
στην Ασία, καλύπτοντας τμήματα της βόρειας 

Γενικότερα, παρόλο 
που δεν είναι ένα συχνό φαινόμενο, 
εξακολουθεί να επηρεάζει    τις     ζωές     

ανύψωση της στάθμης 
του νερού, μέσω της 
τήξης των πάγων. 
επηρεάζει τόσο την 
θαλάσσια όσο και την 
υπαίθρια ζωή και, 
ειδικότερα, των 
πολικών αρκούδων. 
Παράλληλα, το ίδιο 
χρονικό διάστημα 
παρατηρήθηκε και 
ερημοποίηση του 
υπεδάφους, το οποίο 
οφείλεται       

Αφού παρουσιάσαμε 
το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και 
αναλύσαμε την 
σημασία που έχει στην 
ζωή ενός ανθρώπου, 
ήρθε η στιγμή να 
αναρωτηθούμε με 
ποιον τρόπο μπορούμε 
εμείς να βοηθήσουμε. 
Οπωσδήποτε, η 
εξοικονόμηση 
ενέργειας αποτελεί 
έναν άμεσο τρόπο 
αντιμετώπισης. 
Χαρακτηριστικό παρά
δείγμα αποτελούν οι 
ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, στις    οποίες

  
ανύψωση της στάθμης 
του νερού, μέσω της 
τήξης των πάγων. Αυτό 
επηρεάζει τόσο την 
θαλάσσια όσο και την 
υπαίθρια ζωή και, 
ειδικότερα, των 
πολικών αρκούδων. 
Παράλληλα, το ίδιο 
χρονικό διάστημα 
παρατηρήθηκε και 
ερημοποίηση του 
υπεδάφους, το οποίο 

            στο 

φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και την 
κλιματική αλλαγή 
που προκαλεί. Όσον 
αφορά την 
ανθρώπινη υγεία, η 
υψηλή θερμοκρασία 
φαίνεται να 
επηρεάζει τα άτομα 
που κατατάσσονται 
σε ευπαθείς ομάδες, 
καθώς διαθέτουν 
λιγότερη αντοχή και 
δεν μπορούν να 
προσαρμοστούν 

Αφού παρουσιάσαμε 
το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και 
αναλύσαμε την 
σημασία που έχει στην 
ζωή ενός ανθρώπου, 
ήρθε η στιγμή να 
αναρωτηθούμε με 
ποιον τρόπο μπορούμε 
εμείς να βοηθήσουμε. 
Οπωσδήποτε, η 

ενέργειας αποτελεί 
έναν άμεσο τρόπο 

Χαρακτηριστικό παρά- 
αποτελούν οι 

ανανεώσιμες πηγές 
οποίες 

πολλοί άνθρωποι 
καταφεύγουν ως 
εναλλακτική λύση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επιπρόσθετα, η 
δενδροφύτευση μπορεί 
να έχει εξίσου σημαντικά 
αποτελέσματα, διότι 
παρέχεται βοήθεια στην 
απορρόφηση του 
διοξειδίου του άνθρακα 
CO2, συγκρατούν τα 
εδάφη και ρυθμίζουν τ
κύκλο του νερού. Πρέπει 
να τονιστεί ότι, οι ανε
πτυγμένες χώρες έχουν 
την μεγαλύτερη ευθύνη 
για     το     ζήτημα 
αυτό. 

φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και την 

ιματική αλλαγή 
που προκαλεί. Όσον 
αφορά την 
ανθρώπινη υγεία, η 
υψηλή θερμοκρασία 
φαίνεται να 
επηρεάζει τα άτομα 
που κατατάσσονται 
σε ευπαθείς ομάδες, 
καθώς διαθέτουν 
λιγότερη αντοχή και 
δεν μπορούν να 
προσαρμοστούν       

πολλοί άνθρωποι 
καταφεύγουν ως 
εναλλακτική λύση της 
ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επιπρόσθετα, η 
δενδροφύτευση μπορεί 
να έχει εξίσου σημαντικά 
αποτελέσματα, διότι 
παρέχεται βοήθεια στην 
απορρόφηση του 
διοξειδίου του άνθρακα 

2, συγκρατούν τα 
εδάφη και ρυθμίζουν τον 
κύκλο του νερού. Πρέπει 
να τονιστεί ότι, οι ανε-
πτυγμένες χώρες έχουν 
την μεγαλύτερη ευθύνη 

ζήτημα     



 

 

 

 

 
 Σχολικό εγχειρίδιο 

 

 https://www.ethnos.gr/greece/article/166227/stoeyrodikasthriohelladagiathnkakhpoiothtatoyaera

 

 https://airqualitynews.com/2021/03/16/air

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE
%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B

 

 https://www.eea.europa.eu/el/themes/air/intro
 
 

 https://www.eea.europa.eu/el/highlights/i

 

 https://m.naftemporiki.gr/story/746848/metra

 

 http://www.pneumonologist.gr/article.php?article_id=51&lang=gr

 

 
 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%

CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85

 

 http://www.rodia
 
 

 https://dimitraanto.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigmaf
alphanuthetarhoomegapiomicron.html

 

 https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE
%B7 
 
 
 
 
 
 
 

 

Σχολικό εγχειρίδιο βιολογίας Β’ λυκείου

https://www.ethnos.gr/greece/article/166227/stoeyrodikasthriohelladagiathnkakhpoiothtatoyaera

https://airqualitynews.com/2021/03/16/air

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE
%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B

https://www.eea.europa.eu/el/themes/air/intro

https://www.eea.europa.eu/el/highlights/i

https://m.naftemporiki.gr/story/746848/metra

http://www.pneumonologist.gr/article.php?article_id=51&lang=gr

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%
CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85

http://www.rodia-elafos.gr/portal/perivantologika/80

https://dimitraanto.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigmaf
alphanuthetarhoomegapiomicron.html 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE
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ΠΗΓΕΣ
βιολογίας Β’ λυκείου 

https://www.ethnos.gr/greece/article/166227/stoeyrodikasthriohelladagiathnkakhpoiothtatoyaera

https://airqualitynews.com/2021/03/16/air-pollution-in-the-u-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE
%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B

https://www.eea.europa.eu/el/themes/air/intro 

https://www.eea.europa.eu/el/highlights/i-antimetopisi-tis-rypansis

https://m.naftemporiki.gr/story/746848/metra-antimetopisis-tis

http://www.pneumonologist.gr/article.php?article_id=51&lang=gr

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%
CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85

elafos.gr/portal/perivantologika/80---to--toy

https://dimitraanto.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigmaf
 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.ethnos.gr/greece/article/166227/stoeyrodikasthriohelladagiathnkakhpoiothtatoyaera

-s-increased-in-2020-despite

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE
%BA%CE%AE_%CF%81%CF%8D%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7 

rypansis-kai 

tis-atmosfairikis-rupansis

http://www.pneumonologist.gr/article.php?article_id=51&lang=gr 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%
CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85

toy- 

https://dimitraanto.weebly.com/sigmaupsilonnuepsilonpiepsiloniotaepsilonsigmaf-gammaiotaalpha

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE

https://www.ethnos.gr/greece/article/166227/stoeyrodikasthriohelladagiathnkakhpoiothtatoyaera 

despite-covid-19-restrictions/

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE

rupansis 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%
CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85

gammaiotaalpha-tauomicr

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE

restrictions/ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF_%CF%84%
CE%BF%CF%85_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CE%B7%CF%80%CE%AF%CE%BF%CF%85 

tauomicronnu-

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE


