
                  ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Ένα μείζον θέμα της σημερινής εποχής που επηρεάζει άμεσα τη ζωή μας 

αποτελεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της 

συνεχούς επέμβασης του ανθρώπου στη φύση και της ασέβειας που δείχνει πάνω σε 

αυτή. Ειδικότερα, είναι η διαδικασία κατά την  οποία η ατμόσφαιρα ενός πλανήτη 

συγκρατεί θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας 

του. 

Τα επιστημονικά στοιχεία δείχνουν μια σαφή εικόνα: Η αλλαγή του κλίματος 

συμβαίνει και  προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από τους ανθρώπους. Οι εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου από αυτοκίνητα και σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας είναι η κύρια αιτία. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες αυξάνουν την ποσότητα 

των αερίων θερμοκηπίου και παγιδεύουν περισσότερη θερμότητα από την κανονική. 

Η ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα αυξάνεται με την πάροδο του 

χρόνου και τα αέρια του θερμοκηπίου παραμένουν στην ατμόσφαιρα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα. Παρόλο που τα φυτά και οι ωκεανοί απορροφούν διοξείδιο του 

άνθρακα, το σύνολο αυτού του άνθρακα που απελευθερώνουν οι άνθρωποι έχει 

αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι διαχειρίσιμο με φυσικά μέσα. 

   Το φαινόμενο του θερμοκηπίου επηρεάζει, όχι μόνο τη φύση, αλλά και τον 

άνθρωπο καθώς και την οικονομία. Ποιες είναι οι συνέπειες αυτού του φαινομένου; 

 

Παρατηρούνται έντονα καιρικά φαινόμενα, λιώσιμο των πάγων που οδηγεί σε 

ανύψωση της στάθμης της θάλασσας με αποτέλεσμα περιοχές με χαμηλό υψόμετρο 

να είναι πιθανό να εξαφανιστούν από πλημμύρες. Ακόμη, μείωση των αποθεμάτων 

νερού λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας, πυρκαγιές στα δάση λόγω ξηρασίας, 

εξαφάνιση ειδών λόγω της καταστροφής των φυσικών βιοτόπων και περιορισμός της 

τροφής στις μη ανεπτυγμένες χώρες. Τέλος η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας 

οδηγεί σε εξάντληση των φυσικών πόρων. Συνεπώς το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

επηρεάζει σημαντικούς τομείς της οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια και η γεωργία. 

Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου όμως μπορεί να αντιμετωπιστεί. Η μείωση 

του διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της παραγωγής ενέργειας αποτελεί έναν από 

τους κύριους τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου του θερμοκηπίου.  Η 

αξιοποίηση των καθαρών πηγών ενέργειας, όπως η αιολική, η ηλιακή, η 

υδροηλεκτρική ενέργεια και η βιομάζα αποτελεί βασική προϋπόθεση της μείωσης 

των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. Γενικά, η επένδυση στην έρευνα για την 

εύρεση εναλλακτικού στοιχείου για την παραγωγή ενέργειας που θα αντικαταστήσει 

τον άνθρακα είναι άκρως σημαντική.  Επίσης, οι δενδροφυτεύσεις βοηθούν στην 

απορρόφηση του διοξειδίου. Επίσης, οι αναπτυγμένες χώρες, που φέρουν το 

μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, πρέπει να 

συνεισφέρουν περισσότερο οικονομικά,για να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων και 

ταυτόχρονα να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να επιτύχουν τον ίδιο σκοπό. 



 

Με τις παρακάτω ενέργειες συμβάλλουμε στην μείωση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου:  Αρχικά , οι πολίτες πρέπει να μειώσουν τη χρήση των μέσων 

μεταφοράς για να περιοριστεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Από την άλλη οι Δήμοι 

να  ευαισθητοποιήσουν τους πολίτες πάνω σε αυτό το θέμα μέσω εκδηλώσεων και 

διαφημίσεων υπέρ των οικολογικών μέσων μεταφοράς. Η κυβέρνηση μπορεί να 

πραγματοποιήσει διάφορες περιβαλλοντικές δραστηριότητες σε συνεργασία με άλλα 

κράτη.   

Συνοψίζοντας, το φαίνομενο του θερμοκηπίου έχει μπει για τα καλά στην ζωή 

μας, έτσι όλοι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε στο οικολογικό αυτό ζήτημα και να 

αλλάξουμε τις συνήθειές μας για να έχουμε ένα καλύτερο αύριο,μία πιο ποιοτική ζωή.
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