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Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι τ

ε αυτό το τεύχος θα 
μιλήσουμε για την  τρύπα  
του όζοντος και την καταστροφή των 

δασών. Δύο παγκόσμια 
περιβαλλοντικά προβλήματα που 
απασχολούν άμεσα τον σύγχρονο 
άνθρωπο. Το τελευταίο διάστημα 
έχουν σημειωθεί άφθονες 
ανθρώπινες δραστηριότητες οι 
οποίες επηρεάζουν τα δύο αυτά 
φαινόμενα. Φυσικά, θα τις 
αναφέρουμε αναλυτικά στο τεύχος 
αυτό. Για να κατανοήσουμε 
καλύτερα, όμως, αυτό το τεύχ
εφημερίδας, θα πρέπει να 
παρουσιάσουμε περιληπτικά κα
το προηγούμενο, καθώς η τρύπα 
του 
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Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι τ

ε αυτό το τεύχος θα 
μιλήσουμε για την  τρύπα  

όζοντος και την καταστροφή των 
δασών. Δύο παγκόσμια 
περιβαλλοντικά προβλήματα που 

άμεσα τον σύγχρονο 
Το τελευταίο διάστημα 

έχουν σημειωθεί άφθονες 
ανθρώπινες δραστηριότητες οι 
οποίες επηρεάζουν τα δύο αυτά 
φαινόμενα. Φυσικά, θα τις 
αναφέρουμε αναλυτικά στο τεύχος 
αυτό. Για να κατανοήσουμε 
καλύτερα, όμως, αυτό το τεύχος της 
εφημερίδας, θα πρέπει να 
παρουσιάσουμε περιληπτικά και  το 
το προηγούμενο, καθώς η τρύπα 

όζοντος και η καταστροφή των δασών 
συνδέονται άμεσα με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με τον 
όρο, λοιπόν, της ατμοσφαιρικής 
ρ
αέρα η οποία βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα.
θερμοκηπίου αναφέρεται στην 
διαδικασία με την οποία η θερμότητα 
της Γης ολοκληρώνει τον κύκλο της. 
Είναι υπεύθυνο, με άλλα λόγια, για την 
θέρμανση του πλανήτη
του δικού μας, καθώς κ
πλανήτες έχουν παρουσιάσει αυτό το 
φαινόμενο,  λόγου   χάρη   η   
Αφροδίτη.

Σύνταξη εφημερίδας: Νικολέτα Πούρεκκου
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Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι τ

όζοντος και η καταστροφή των δασών 
συνδέονται άμεσα με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με τον 
όρο, λοιπόν, της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης εννοούμε την ποιότητα του 
αέρα η οποία βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα. Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου αναφέρεται στην 
διαδικασία με την οποία η θερμότητα 
της Γης ολοκληρώνει τον κύκλο της. 
Είναι υπεύθυνο, με άλλα λόγια, για την 
θέρμανση του πλανήτη, αλλά όχι μόνο 
του δικού μας, καθώς κ
πλανήτες έχουν παρουσιάσει αυτό το 
φαινόμενο,  λόγου   χάρη   η   
Αφροδίτη. 

Σύνταξη εφημερίδας: Νικολέτα Πούρεκκου

’ ΤΕΥΧΟΣ 
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Γενικού Λυκείου Θεσσαλονίκης 

Περιβάλλον, το δεύτερο σπίτι του ανθρώπ

 

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να αποδοθεί στο γεγονός ότι στο 
πρώτο τεύχος έγινε αναφορά για την σημασία της 
ανακύκλωσης και τις ποικίλες λειτουργίες που διαθέτει. Η 
ανακύκλωση έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα, εφόσον 
παίρνει άφθονες μορφές. Έτσι, στο πρώτο τεύχος τ
το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
χρήσιμες ακόμη και για την τρύπα του όζοντος, καθώς 
έχουν πολλά πλεονεκτήματα και μπορούν να συμβάλλουν 
στην γενικότερη βελτίωση του περιβάλλοντ
μόνο σε ένα πρόβλημα απαραίτητα.
τεύχος περιλαμβάνει την τρύπα του όζοντος και την 
καταστροφή των δασών, θα πρέπει να αναφερθούν και οι 
κατάλληλες εναλλακτικές, με τις οποίες να κάνουμε την 
διαφορά. Η γενική τάση, όμως, των ανθ
να κατευθύνεται προς την αρνητική πορεία και να 
ρυπαίνει διαρκώς το περιβάλλον με διάφορους τρόπους.

όζοντος και η καταστροφή των δασών 
συνδέονται άμεσα με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση και το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Με τον 
όρο, λοιπόν, της ατμοσφαιρικής 

ύπανσης εννοούμε την ποιότητα του 
αέρα η οποία βρίσκεται σε πολύ 

Το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου αναφέρεται στην 
διαδικασία με την οποία η θερμότητα 
της Γης ολοκληρώνει τον κύκλο της. 
Είναι υπεύθυνο, με άλλα λόγια, για την 

, αλλά όχι μόνο 
του δικού μας, καθώς και άλλοι 
πλανήτες έχουν παρουσιάσει αυτό το 
φαινόμενο,  λόγου   χάρη   η   

Σύνταξη εφημερίδας: Νικολέτα Πούρεκκου 
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ανθρώπου 

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να αποδοθεί στο γεγονός ότι στο 
πρώτο τεύχος έγινε αναφορά για την σημασία της 
ανακύκλωσης και τις ποικίλες λειτουργίες που διαθέτει. Η 
ανακύκλωση έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα, εφόσον 
παίρνει άφθονες μορφές. Έτσι, στο πρώτο τεύχος τ
το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
χρήσιμες ακόμη και για την τρύπα του όζοντος, καθώς 
έχουν πολλά πλεονεκτήματα και μπορούν να συμβάλλουν 
στην γενικότερη βελτίωση του περιβάλλοντος και όχι 
μόνο σε ένα πρόβλημα απαραίτητα. Και καθώς αυτό το 
τεύχος περιλαμβάνει την τρύπα του όζοντος και την 
καταστροφή των δασών, θα πρέπει να αναφερθούν και οι 
κατάλληλες εναλλακτικές, με τις οποίες να κάνουμε την 

Η γενική τάση, όμως, των ανθρώπων δεν παύει 
να κατευθύνεται προς την αρνητική πορεία και να 

διαρκώς το περιβάλλον με διάφορους τρόπους.

Ιδιαίτερη έμφαση αξίζει να αποδοθεί στο γεγονός ότι στο 
πρώτο τεύχος έγινε αναφορά για την σημασία της 
ανακύκλωσης και τις ποικίλες λειτουργίες που διαθέτει. Η 
ανακύκλωση έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα, εφόσον 
παίρνει άφθονες μορφές. Έτσι, στο πρώτο τεύχος τέθηκε 
το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να 
επισημανθεί ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι 
χρήσιμες ακόμη και για την τρύπα του όζοντος, καθώς 
έχουν πολλά πλεονεκτήματα και μπορούν να συμβάλλουν 

ος και όχι 
Και καθώς αυτό το 

τεύχος περιλαμβάνει την τρύπα του όζοντος και την 
καταστροφή των δασών, θα πρέπει να αναφερθούν και οι 
κατάλληλες εναλλακτικές, με τις οποίες να κάνουμε την 

ρώπων δεν παύει 
να κατευθύνεται προς την αρνητική πορεία και να 

διαρκώς το περιβάλλον με διάφορους τρόπους.  



 

 

 

 

ένα πολύ σοβαρό ζήτημα 
για την σύγχρονη εποχή, 
καθώς επηρεάζει άμεσα 
την ζωή του ανθρώπου 
και τις συνθήκες ζωής 
του. Μια πιο επιστημονι
κή προσέγγιση του 
θέματος μας δίνει το 
σχολικό βιβλίο βιολογίας 
της Β’ λυκείου,  το  οποίο

Η τρύπα του 
όζοντος   αποτελεί

υγείας, επί παραδείγματι ο 
καρκίνος του δέρματος. Ειδικότερα, 
το νέφος απορροφά ένα 
ακτινοβολίας
καταλαβαίνου
όζοντος αποτελεί ένα σοβαρό 
πρόβλημα, καθώς το κενό που έχει 
δημιουργηθεί πάνω από την 
Ανταρκτική 
ακτινοβολία να περάσει στον 
πλανήτη μας στον βαθμό που ήδη 
βρισκόταν και κ
αυξάνεται ο κίνδυνος για διάφορες 
ασθένειες, ο καρκίνος του 
δέρματος όπως και προαναφέραμε.
Συγκεκριμένα,  λόγω

 Ο CharlesFabry
 Το 2021 η τρύπα του όζοντος ξεπέρασε την έκταση που είχε το 2020, η οποία ήταν 24 εκατομμύρια 

τετραγωνικά χιλιόμετρα
 Το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε στο προσκήνιο για πρώτη φορά στην Ανταρκτική και δ

να εξαπλώνεται μέχρι και σήμερα προβληματίζει τους επιστήμονες.
 Η όξυνση του φαινομένου στην Ανταρκτική μπορεί να δικαιολογηθεί, ωστόσο, από ορισμένα γεωγραφικά 

στοιχεία και τις χαμηλές θερμοκρασίες.

ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ  

ένα πολύ σοβαρό ζήτημα 
σύγχρονη εποχή, 

καθώς επηρεάζει άμεσα 
την ζωή του ανθρώπου 
και τις συνθήκες ζωής 

Μια πιο επιστημονι-
κή προσέγγιση του 
θέματος μας δίνει το 
σχολικό βιβλίο βιολογίας 
της Β’ λυκείου,  το  οποίο 

αναφέρεται στο συγκε
κριμένο φαινόμενο με 
την φράση 
εξασθένηση της 
στιβάδας του όζοντος
καθώς επίσης, δεν 
παραλείπει να προσθέ
σει τον σημαντικό ρόλο 
που έχει η τρύπα του 
όζοντος στην ζωή των 
ανθρώπων. Για ποιον 
λόγο,    όμως,     
αποτελεί  

τρύπα του 
όζοντος   αποτελεί 

υγείας, επί παραδείγματι ο 
καρκίνος του δέρματος. Ειδικότερα, 
το νέφος απορροφά ένα μέρος της 
ακτινοβολίας. Όπως 
καταλαβαίνουμε, η τρύπα του 
όζοντος αποτελεί ένα σοβαρό 
πρόβλημα, καθώς το κενό που έχει 
δημιουργηθεί πάνω από την 

 επιτρέπει την 
ακτινοβολία να περάσει στον 
πλανήτη μας στον βαθμό που ήδη 
βρισκόταν και κάπως έτσι 

άνεται ο κίνδυνος για διάφορες 
ασθένειες, ο καρκίνος του 
δέρματος όπως και προαναφέραμε.  
Συγκεκριμένα,  λόγω 

Χρήσιμες
CharlesFabry και ο HenriBuisson ανακάλυψαν την τρύπα του όζοντος το 1913.

Το 2021 η τρύπα του όζοντος ξεπέρασε την έκταση που είχε το 2020, η οποία ήταν 24 εκατομμύρια 
τετραγωνικά χιλιόμετρα. 
Το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε στο προσκήνιο για πρώτη φορά στην Ανταρκτική και δ
να εξαπλώνεται μέχρι και σήμερα προβληματίζει τους επιστήμονες.
Η όξυνση του φαινομένου στην Ανταρκτική μπορεί να δικαιολογηθεί, ωστόσο, από ορισμένα γεωγραφικά 
στοιχεία και τις χαμηλές θερμοκρασίες.
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ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖ
αναφέρεται στο συγκε-
κριμένο φαινόμενο με 
την φράση “η 
εξασθένηση της 
στιβάδας του όζοντος”, 
καθώς επίσης, δεν 
παραλείπει να προσθέ-
σει τον σημαντικό ρόλο 
που έχει η τρύπα του 
όζοντος στην ζωή των 
ανθρώπων. Για ποιον 
λόγο,    όμως,     

τόσο σοβαρό πρόβλημα 
η τρύπα του όζοντος, σε 
τέτοιο βαθμό που να 
έχει απασχολήσει 
μεγάλους επιστήμονες; 
Το όζον, γενικότερα, 
είναι απα-
την ανθρώπινη υγεία, 
εφόσον εμποδίσει την 
ακτινοβολία να διαπε
ράσει από αυτό. Οι 
ακτίνες του ηλίου, μέσω 
του    όζοντος,     δηλαδή, 

χάνουν την δύνα
μη που είχαν, με 
αποτέλεσμα να 
δεχόμαστε σε 
πολύ μικρότερο 
βαθμό τις 
ακτίνες αυτές και 
κατά συνέπεια 
να 
τραπεί διάφορα   
προβλήματα

Χρήσιμες πληροφορίες
ανακάλυψαν την τρύπα του όζοντος το 1913.

Το 2021 η τρύπα του όζοντος ξεπέρασε την έκταση που είχε το 2020, η οποία ήταν 24 εκατομμύρια 

Το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε στο προσκήνιο για πρώτη φορά στην Ανταρκτική και δ
να εξαπλώνεται μέχρι και σήμερα προβληματίζει τους επιστήμονες.
Η όξυνση του φαινομένου στην Ανταρκτική μπορεί να δικαιολογηθεί, ωστόσο, από ορισμένα γεωγραφικά 
στοιχεία και τις χαμηλές θερμοκρασίες. 

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΟΖΟΝΤΟΣ
τόσο σοβαρό πρόβλημα 

ύπα του όζοντος, σε 
τέτοιο βαθμό που να 
έχει απασχολήσει 
μεγάλους επιστήμονες; 
Το όζον, γενικότερα, 

-ραίτητο για 
την ανθρώπινη υγεία, 
εφόσον εμποδίσει την 
ακτινοβολία να διαπε-
ράσει από αυτό. Οι 
ακτίνες του ηλίου, μέσω 
του    όζοντος,     δηλαδή,  

χάνουν την δύνα-
μη που είχαν, με 
αποτέλεσμα να 
δεχόμαστε σε 
πολύ μικρότερο 
βαθμό τις 

ίνες αυτές και 
κατά συνέπεια 
να έχουν από-
τραπεί διάφορα   
προβλήματα 

Η διαδικασία που ακολουθεί 
συνήθως η

ακτινοβολίας από 

πληροφορίες 
ανακάλυψαν την τρύπα του όζοντος το 1913. 

Το 2021 η τρύπα του όζοντος ξεπέρασε την έκταση που είχε το 2020, η οποία ήταν 24 εκατομμύρια 

Το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε στο προσκήνιο για πρώτη φορά στην Ανταρκτική και δ
να εξαπλώνεται μέχρι και σήμερα προβληματίζει τους επιστήμονες. 
Η όξυνση του φαινομένου στην Ανταρκτική μπορεί να δικαιολογηθεί, ωστόσο, από ορισμένα γεωγραφικά 

ΝΤΟΣ 

διαδικασία που ακολουθεί 
συνήθως η πορεία της 

ακτινοβολίας από το όζον

Το 2021 η τρύπα του όζοντος ξεπέρασε την έκταση που είχε το 2020, η οποία ήταν 24 εκατομμύρια 

Το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό εμφανίστηκε στο προσκήνιο για πρώτη φορά στην Ανταρκτική και δεν παύει 

Η όξυνση του φαινομένου στην Ανταρκτική μπορεί να δικαιολογηθεί, ωστόσο, από ορισμένα γεωγραφικά 

διαδικασία που ακολουθεί 

το όζον 

εν παύει 

Η όξυνση του φαινομένου στην Ανταρκτική μπορεί να δικαιολογηθεί, ωστόσο, από ορισμένα γεωγραφικά 



 

 

 

 της τρύπας του όζοντος 
αυξήθηκαν τα ποσοστά μιας 
θανατηφόρας μορφής 
καρκίνου του δέρματος, 
μελάνωμα, καθώς αποτελεί 
την βασικότερη αιτία αυτής 
της ασθένειας. Επιπλέον, 
παρατηρούνται προβλήματα 
στην όραση, 
καταρράκτη, εξαιτίας της 
ευαισθησίας του ματ
Αρκετοί επιστήμονες που 
ασχολούνται σε αυτό το πεδίο 
έχουν παρατηρήσει κιόλας 
ορισμένες  αλλαγές  στο   

Από τις παραπάνω πληροφορίες 
συνάγεται αναπόδραστα το 
συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη 
δραστηριότητα, για ακόμα μια 
φορά, βλάπτει το περιβάλλον, 
γεγονός που έχει μακροπρόθεσμ
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. 
Μέσα από την καλύτερη κατανόηση 
των επιπτώσεων, ωστόσο, μπορούμε 
να ευαισθητοποιήσουμε ένα 
ευρύτερο κοινό, ενώ παράλληλα να 
συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι 
ενεργά στις πρωτοβουλίες αυτές, 
προσθέτοντας το δικό μας λιθαράκι
στην     περιβαλλοντική      ανάπτυξη.

  της τρύπας του όζοντος 
αυξήθηκαν τα ποσοστά μιας 
θανατηφόρας μορφής 
καρκίνου του δέρματος, 
μελάνωμα, καθώς αποτελεί 
την βασικότερη αιτία αυτής 
της ασθένειας. Επιπλέον, 
παρατηρούνται προβλήματα 
στην όραση, κυρίως 

, εξαιτίας της 
ευαισθησίας του ματιού. 
Αρκετοί επιστήμονες που 
ασχολούνται σε αυτό το πεδίο 
έχουν παρατηρήσει κιόλας 
ορισμένες  αλλαγές  στο   DNA 

ενός ανθρώπου, 
εκτίθεται στην πιο επικίνδυνη 
κατηγορία ακτινοβολίας, 
C. Λαμβάνοντας υπόψη όλες 
τις αρνητικές επιρροές που 
έχει η τρύπα του όζοντος στην 
ζωή του ανθρώπου, το 
ερώτημα που πρέπει να 
θέσουμε είναι 
κάνουμε εμείς για να 
συμβάλλουμε στην αντιμετώ
πιση του προβλήματος. Είναι 
αρκετά συχνό για ένα παιδί 
της ηλικίας μας να έχει στην 
κατοχή του σπρέι. Αυτό, 

Από τις παραπάνω πληροφορίες 
συνάγεται αναπόδραστα το 
συμπέρασμα ότι η ανθρώπινη 
δραστηριότητα, για ακόμα μια 
φορά, βλάπτει το περιβάλλον, 
γεγονός που έχει μακροπρόθεσμες 
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία. 
Μέσα από την καλύτερη κατανόηση 
των επιπτώσεων, ωστόσο, μπορούμε 
να ευαισθητοποιήσουμε ένα 
ευρύτερο κοινό, ενώ παράλληλα να 
συμμετέχουμε και εμείς οι ίδιοι 
ενεργά στις πρωτοβουλίες αυτές, 
προσθέτοντας το δικό μας λιθαράκι 
στην     περιβαλλοντική      ανάπτυξη. 
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ενός ανθρώπου, όταν 
εκτίθεται στην πιο επικίνδυνη 
κατηγορία ακτινοβολίας, UV-

. Λαμβάνοντας υπόψη όλες 
τις αρνητικές επιρροές που 

πα του όζοντος στην 
ζωή του ανθρώπου, το 
ερώτημα που πρέπει να 
θέσουμε είναι τι μπορούμε να 
κάνουμε εμείς για να 
συμβάλλουμε στην αντιμετώ-
πιση του προβλήματος. Είναι 
αρκετά συχνό για ένα παιδί 
της ηλικίας μας να έχει στην 
κατοχή του σπρέι. Αυτό,  

Η παραπάνω φωτογραφία 
της τρύπας του όζοντος κατά την περίοδο 2006

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

όμως, έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ατμόσφαιρα και γι’
αυτόν τον λόγο οφείλουμε να ελαττώσουμε την χρήση 
τους. Η ενεργή συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Τρύπας του Όζοντος φέρει εξίσου σημαντικές 
αλλαγές σε αυτό το φαινόμενο. 

Η παραπάνω φωτογραφία απεικονίζει την πορεία της έκτασης 
της τρύπας του όζοντος κατά την περίοδο 2006

Η τρύπα του όζοντος από μια 
διαφορετική οπτική γωνία

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ατμόσφαιρα και γι’
τον λόγο οφείλουμε να ελαττώσουμε την χρήση 

Η ενεργή συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Τρύπας του Όζοντος φέρει εξίσου σημαντικές 
αλλαγές σε αυτό το φαινόμενο.  

απεικονίζει την πορεία της έκτασης 
της τρύπας του όζοντος κατά την περίοδο 2006-2015 

Η τρύπα του όζοντος από μια 
διαφορετική οπτική γωνία 

έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ατμόσφαιρα και γι’ 
τον λόγο οφείλουμε να ελαττώσουμε την χρήση 

Η ενεργή συμμετοχή στην Παγκόσμια Ημέρα κατά 
της Τρύπας του Όζοντος φέρει εξίσου σημαντικές 

απεικονίζει την πορεία της έκτασης 
 



 

 

 

 

 ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

Η 
σοβαρό και διαχρονικό 
πρόβλημα, το οποίο 
βλάπτει τόσο το 
περιβάλλον όσο και τον 
άνθρωπο. Το συγκεκρι
μένο πρόβλημα είναι ένας 
από τους βασικούς 
παράγοντες για την 
εξέλιξη του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. Για 
ποιον λόγο, όμως, είναι 
τόσο σημαντικά τα δάση 
στην ζωή του ανθρώπου, 
όταν η πλειοψηφία 
κατοικεί σε αστικές 
περιοχές μακριά από 
αυτά; Τα δάση, μπορεί να 
μην είναι το πρώτο σπίτι 
για έναν άνθρωπο, αλλά 
είναι το σπίτι για πολλά 
ζωάκια, τα οποία 
βρίσκουν καταφύγιο σε 
αυτά. Το σύστημα 
μελέτης των βιοτικών και 
των αβιοτικών 
παραγόντων μιας 
περιοχής που βρίσκονται 
σε συνεχή αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους αποτελούν το 
οικοσύστημα. Έτσι, με τη
συνεχή καταστροφή των 
δασών τα ζώα αυτά 
τίθενται σε κίνδυνο. 
Στατιστικά, οι πυρκαγιές  
στον  Αμαζόνιο υπήρξαν

καταστροφή των 
δασών απο
να  

  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

και διαχρονικό 
πρόβλημα, το οποίο 
βλάπτει τόσο το 
περιβάλλον όσο και τον 

Το συγκεκρι-
μένο πρόβλημα είναι ένας 
από τους βασικούς 
παράγοντες για την 
εξέλιξη του φαινομένου 
του θερμοκηπίου. Για 
ποιον λόγο, όμως, είναι 
τόσο σημαντικά τα δάση 
στην ζωή του ανθρώπου, 
όταν η πλειοψηφία 
κατοικεί σε αστικές 
περιοχές μακριά από 

Τα δάση, μπορεί να 
μην είναι το πρώτο σπίτι 
για έναν άνθρωπο, αλλά 
είναι το σπίτι για πολλά 
ζωάκια, τα οποία 
βρίσκουν καταφύγιο σε 

Το σύστημα 
μελέτης των βιοτικών και 
των αβιοτικών 
παραγόντων μιας 
περιοχής που βρίσκονται 
σε συνεχή αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους αποτελούν το 

Έτσι, με τη 
συνεχή καταστροφή των 
δασών τα ζώα αυτά 
τίθενται σε κίνδυνο. 
Στατιστικά, οι πυρκαγιές  

υπήρξαν 

οι αιτίες για τον θάνατο 
περίπου 16 εκατομμυρίων 
ζώων. Οι επιστήμονες 
υπολόγισαν ότι περίπου 
16.952.000 ζώα έχασαν την 
ζωή τους στις φωτιές. Για τα 
υπόλοιπα που επέζησαν, 
είναι αυτονόητο ότι έχασαν 
το σπίτι τους και ότι 
αναγκάστηκαν να 
προσαρμοστούν σε 
συνθήκες ζωής που δεν 
αρμόζει για το είδος τους.
Φυσικά, αυτό το φαινόμενο 
δεν υπήρξε ποτέ ξένο 
ελληνικό χώρο, όπου το 
2021 καταγράφηκαν 
δασικές πυρκαγιές, οι 
οποίες σημειώθηκαν κατά 
κύριο λόγο στην Αττική και 
την βόρεια Εύβοια. 
Ποικίλουν οι περιπτώσεις, 
στις οποίες διάφοροι 
άνθρωποι ευθύνονται 
άμεσα για τις φωτιές αυτές, 
χωρίς όμως να είναι
πρόθυμη η πράξη αυτή.
Λαμβάνοντας υπόψη μας 
τις παραμέτρους που 
επικρατούν ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι, οι υψηλές 
δηλαδή θερμοκρασίες και 
τα κλαδιά που 
συσσωρεύονται, σε 
συνδυασμό με την 
θερμότητα που παράγει 
ένα 

καταστροφή των 
αποτελεί            
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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ
οι αιτίες για τον θάνατο 
περίπου 16 εκατομμυρίων 

Οι επιστήμονες 
υπολόγισαν ότι περίπου 

.000 ζώα έχασαν την 
ζωή τους στις φωτιές. Για τα 
υπόλοιπα που επέζησαν, 
είναι αυτονόητο ότι έχασαν 
το σπίτι τους και ότι 
αναγκάστηκαν να 
προσαρμοστούν σε 
συνθήκες ζωής που δεν 
αρμόζει για το είδος τους. 
Φυσικά, αυτό το φαινόμενο 
δεν υπήρξε ποτέ ξένο στον 
ελληνικό χώρο, όπου το 
2021 καταγράφηκαν 428 
δασικές πυρκαγιές, οι 
οποίες σημειώθηκαν κατά 
κύριο λόγο στην Αττική και 
την βόρεια Εύβοια. 
Ποικίλουν οι περιπτώσεις, 
στις οποίες διάφοροι 
άνθρωποι ευθύνονται 
άμεσα για τις φωτιές αυτές, 
χωρίς όμως να είναι 
πρόθυμη η πράξη αυτή. 
Λαμβάνοντας υπόψη μας 
τις παραμέτρους που 
επικρατούν ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι, οι υψηλές 
δηλαδή θερμοκρασίες και 
τα κλαδιά που 
συσσωρεύονται, σε 
συνδυασμό με την 
θερμότητα που παράγει 

τσιγάρο, δεν πρέπει να μας 
εκπλήσσει το γεγονός ότι τα 
περισσότερα περιστατικά 
καταστροφής των δασών 
πραγματοποιούνται το καλοκαίρι. 
Οι πυρκαγιές, ωστόσο, δεν είναι 
μόνος τρόπος με τον οποίο 
καταστρέφονται τα δάση. Ένα 
εξίσου συχνό φαινόμενο είναι η 
αποδάσωση, η οποία ευθύνεται 
αποκλειστικά και μόνο στην 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Με 
αυτόν τον όρο εννοούμε την 
εκρίζωση ενός δέντρου, για να 
εξυπηρετήσει στη συνέχεια τις 
ανθρώπινες ανάγκες.
φαινομενικά η αποδάσωση 
παρουσιάζεται ως κάτι καλό για τον 
άνθρωπο, στην πραγματικότητα 
έχει πολλές μακροπρόθεσμες 
συνέπειες που μας αφορούν 
άμεσα. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι, 
τα δέντρα απορροφούν το διοξείδιο 
του         άνθρακα 

ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ

ατμόσφαιρα και στη 
συνέχεια εκπέμπουν 
οξυγόνο. Με την 
αποδάσωση, ωστόσο, 
και την συνεχή 
αφαίρεση των 
δέντρων, η ποιότητα 
του αέρα κυμαίνεται 
σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Όπως 
καταλαβαίνουμε, τα 
δάση έχουν τεράστια 
σημασία για την ζωή 
ενός ανθρώπου και  

τσιγάρο, δεν πρέπει να μας 
εκπλήσσει το γεγονός ότι τα 
περισσότερα περιστατικά 
καταστροφής των δασών 
πραγματοποιούνται το καλοκαίρι. 
Οι πυρκαγιές, ωστόσο, δεν είναι ο 
μόνος τρόπος με τον οποίο 
καταστρέφονται τα δάση. Ένα 
εξίσου συχνό φαινόμενο είναι η 

άσωση, η οποία ευθύνεται 
αποκλειστικά και μόνο στην 
ανθρώπινη δραστηριότητα. Με 
αυτόν τον όρο εννοούμε την 
εκρίζωση ενός δέντρου, για να 
εξυπηρετήσει στη συνέχεια τις 
ανθρώπινες ανάγκες. Αν και 
φαινομενικά η αποδάσωση 
παρουσιάζεται ως κάτι καλό για τον 

ρωπο, στην πραγματικότητα 
έχει πολλές μακροπρόθεσμες 
συνέπειες που μας αφορούν 
άμεσα. Είναι ευρύτατα γνωστό ότι, 
τα δέντρα απορροφούν το διοξείδιο 

άνθρακα       από        την   

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ 

οφείλουμε να τα προστατεύουμε          
με     όποιον τρόπο μπορούμε. 
Υπάρχουν άφθονοι τρόποι με 
τους οποίους μπορεί να 
αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Ο βασικότερος είναι, 
οπωσδήποτε, ο εθελοντισμός. 
Μέσα από τον εθελοντισμό 
παρέχουμε περίθαλψη και 
μέριμνα στα πυρόπληκτα ζωάκια
καθώς επίσης, βοηθάμε στην 
αποκατάσταση των χαμένων 
δέντρων με την αναδάσωση. 
Συνάμα, οφείλουμε να 
αυστηροποιήσουμε τους νόμους 
για τις εμπρηστικές  
και να εγκαταστήσουμε 
περισσότερες πυροσβεστικές 
δομές κοντά στα δάση, για να 
παρέχουν πιο άμεσα τις 
υπηρεσίες τους. Διεξάγο
κάθε χρόνο διάφοροι έρανοι, οι 
οποίοι αποσκοπούν στην 
βοήθεια των ζώων και του 
περιβάλλοντος, αγοράζοντος το 
απαραίτητο φαγητό για τα 
ζωάκια και τα δέντρα που θα 
φυτέψουν. Οπότε, καλό θα ήταν 
όποιος έχει την οικονομική 
ευχέρεια και δεν έχει τον χρόνο,
για να αφιερώσει στο 
μακροχρόνιο αυτό έργο, να 
σκεφτεί να κάνει μια μικρή 
δωρεά   στις   φιλοζωικές,
σε   πολλές  άλλες,  οργανώσεις 
που  ασχολούνται  άμεσα με 
αυτό το θέμα.  

προστατεύουμε          
μπορούμε. 

Υπάρχουν άφθονοι τρόποι με 
τους οποίους μπορεί να 
αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Ο βασικότερος είναι, 
οπωσδήποτε, ο εθελοντισμός. 
Μέσα από τον εθελοντισμό 
παρέχουμε περίθαλψη και 
μέριμνα στα πυρόπληκτα ζωάκια, 
καθώς επίσης, βοηθάμε στην 

ποκατάσταση των χαμένων 
δέντρων με την αναδάσωση. 
Συνάμα, οφείλουμε να 
αυστηροποιήσουμε τους νόμους 

 ενέργειες  
και να εγκαταστήσουμε 
περισσότερες πυροσβεστικές 
δομές κοντά στα δάση, για να 
παρέχουν πιο άμεσα τις 
υπηρεσίες τους. Διεξάγονται 
κάθε χρόνο διάφοροι έρανοι, οι 
οποίοι αποσκοπούν στην 

των ζώων και του 
περιβάλλοντος, αγοράζοντος το 
απαραίτητο φαγητό για τα 
ζωάκια και τα δέντρα που θα 

. Οπότε, καλό θα ήταν 
όποιος έχει την οικονομική 
ευχέρεια και δεν έχει τον χρόνο, 
για να αφιερώσει στο 
μακροχρόνιο αυτό έργο, να 
σκεφτεί να κάνει μια μικρή 

φιλοζωικές,  και   
οργανώσεις 

άμεσα με 
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