
To φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Υπερθέρμανση του  πλανήτη                 



• Έχουμε ασχοληθεί, κατά 
διαστήματα με το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου, ως προς τον 
μηχανισμό δημιουργίας του, 
την αύξηση της θερμοκρασίας 
του πλανήτη εξ αιτίας του τις 
επιπτώσεις του στην βιόσφαιρα 
κ.τ.λ. Για να μπορέσουμε όμως 
κατά το δυνατό να 
αντιμετωπίσουμε ένα από τα 
σοβαρότερα περιβαλλοντικά 
προβλήματα όπως αυτό πρέπει 
να έχουμε μια γενική θεώρηση 
των αιτίων που το προκαλούν. 

 



Τι είναι η υπερθέρμανση του πλανήτη 
 

• H υπερθέρμανση του πλανήτη είναι όταν η 
γη θερμαίνεται (η θερμοκρασία 
ανεβαίνει). Αυτό συμβαίνει όταν τα αέρια του 
θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα, οι 
υδρατμοί, υποξείδιο του αζώτου,  και το 
μεθάνιο ) παγιδεύουν τη θερμότητα και το 
φως από τον ήλιο στην ατμόσφαιρα της γης, η 
οποία αυξάνει τη θερμοκρασία. Αυτό 
πλήττει  πολλούς ανθρώπους, ζώα και φυτά.  

 





Πως δημιουργείται το πρόβλημα με εικόνες 





Οι συνέπειες της υπερθέρμανσης του πλανήτη 

1. Κατά τα επόμενα είκοσι χρόνια εκατοντάδες 
εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν αρκετό νερό  
για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.  Μεταξύ 
αυτών θα είναι Αφρικανοί και Λατινοαμερικάνοι  οι 
οποίοι τώρα διαθέτουν νερό. 

 

 2.  Από το 2050,  περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο 
άνθρωποι ενδεχομένου να αντιμετωπίσουν παρόμοιο 
πρόβλημα στην Ασία. Από το 2080 η έλλειψη νερού θα 
απειλήσει 1,1 έως 3,2 δισεκατομμύρια ανθρώπους. 



• 3. Οι θάνατοι στα φτωχά στρώματα του πληθυσμού 
από ασθένειες που θα σχετίζονται με    την  
υπερθέρμανση του πλανήτη,  όπως διάρροια και 
υποσιτισμός,  θα αυξηθούν από το 2030. Η 
ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός πιθανότατα να 
γνωρίσουν έξαρση. 

 
4. Οι μικροί παγετώνες της Ευρώπης θα εξαφανισθούν,  ενώ 
πολλοί από τους μεγάλους θα 
συρρικνωθούν δραματικά,  έως το 2050. Το 50% της 
χλωρίδας της Ευρώπης θα κινδυνεύσει με 
εξαφάνιση ή θα αφανισθεί ως το 2100.  
5. Περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα μένουν κάθε 
χρόνο άστεγοι λόγω των πλημμύρων από 
το 2080 και μετά. 















Η υψηλότερες θερμοκρασίες τα 
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• Μία διαφορετική ερμηνεία της 
παγκόσμιας θέρμανσης βασίζεται 
στην υπόθεση πως οι διακυμάνσεις 
της ηλιακής δραστηριότητας 
συσχετίζονται με διακυμάνσεις στην 
θερμοκρασία της Γης. 

•  Οι Willie Soon και Sallie Baliunas 
του αστεροσκοπείου του Harvard, 
συσχέτισαν δεδομένα των ηλιακών 
κηλίδων με θερμοκρασιακές 
διακυμάνσεις και ανέφεραν πως 
κατά την ιστορική περίοδο 1650-
1700, ασυνήθιστα χαμηλών 
θερμοκρασιών στη Γη (γνωστή και 
ως Μικρός Παγετώνας) δεν 
καταγράφηκαν σχεδόν καθόλου 
ηλιακές κηλίδες. 

•  Παράλληλα, συσχέτισαν άλλες 
θερμότερες περιόδους με αυξημένη 
ηλιακή δραστηριότητα.  



•  Παρά το γεγονός ότι τέτοιου είδους συσχετίσεις έχουν 
προσδιοριστεί, η πλειοψηφία των επιστημόνων δεν θεωρεί πως η 
επίδραση της ηλιακής δραστηριότητας είναι τόσο σημαντική ή 
ικανή ώστε να προκαλέσει πολύ σημαντικές κλιματικές 
μεταβολές. Σύμφωνα με την 3η έκθεση της IPCC, διακυμάνσεις 
της ηλιακής δρατηριότητας "[..] έχουν πιθανότατα προκαλέσει 
διακυμάνσεις στην παγκόσμια μέση θερμοκρασία. Ποσοτικές 
συγκρίσεις υποδεικνύουν ότι [τέτοιου τύπου] φυσικές μεταβολές 
συνεισφέρουν σε ένα μικρό μόνο ποσοστό ώστε να εξηγούν την 
παρατηρούμενη θέρμανση στον 20ο αιώνα. 



ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
     1. Πληροφόρηση για την ύπαρξη του φαινομένου. 
Είναι αλήθεια ή ψέμα; 
( Που οφείλεται , ποιοι παράγοντες το επηρεάζουν, 
ποιες ανθρώπινες δράσεις αυξάνουν τα προβλήματα 
στον πλανήτη ) 
     2. Έρευνα σχέσης της δικής μας δράσης και των 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων του κόσμου γύρω μας.  
     3. Ευαισθητοποίηση των συνανθρώπων μας, για 
την σωστή δράση τους και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος. 
     4. Κατανόηση ότι η προσωπική μας στάση σήμερα 
, επηρεάζει το αύριο όλων μας. 



ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
     Γνωρίζουμε τι προκαλεί το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου ; 
 
     Ποιοι παράγοντες συμβάλουν στην επιδείνωση του 
φαινομένου του θερμοκηπίου ; 
 
     Μήπως υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης  ; 
 
     Μπορεί  να αλλάξει η συμπεριφορά μας στις 
ανθρώπινες δράσεις που επηρεάζουν αρνητικά ; 
 
     Μπορούμε και ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος αντιμετώπισής του φαινομένου του θερμοκηπίου; 



Αποτελέσματα  Έρευνας  
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Ενημερωθήκατε τι προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου; 

•1. ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΤΕ ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 



2. ΟΙ ΗΛΙΑΚΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΗΛΙΔΕΣ  
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Οι ηλιακές κηλίδες επηρρεάζουν; 



3. ΟΙ ΡΙΠΟΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
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Οι ρύποι των αυτοκινήτων επηρρεάζουν; 
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4. Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΑΠΌ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 
ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
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Η μόλυνση των υδάτων από τις βιομηχανίες επηρρεάζει ; 
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5. ΤΙ ΆΛΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
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Τι άλλο προκαλεί το φαινόμενο 



6. ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΠΩΣ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΕΊΝΑΙ ΈΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΨΕΜΑ 
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Πιστεύεις ότι είναι ένα μεγάλο ψέμα το φαινόμενο του θερμοκηπίου 



7. ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟ 
ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 
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Μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε; 



8. ΠΟΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΕΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
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Ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να το αντιμετωπίσει ; 



9. ΠΟΙΟΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΤΟΝ ΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΝΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

 

22% 

24% 39% 

15% 

Ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε το 
φαινόμενο του Θερμοκηπίου ; 

Α. ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Β. ΧΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ 

Γ. ΧΡΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

Δ. ΆΛΛΟΣ ΤΡΟΠΟΣ (Σημειώστε) 



      Διαπιστώσεις-Προτάσεις 

• Από το δείγμα διαπιστώθηκε ότι : 

• Οι περισσότεροι είναι ενημερωμένοι για το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου. 

• Οι πιο πολλοί δήλωσαν ότι οι ηλιακές κηλίδες 
επηρεάζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

• Το 80% τον ερωτηθέντων γνωρίζουν ότι οι ρύποι των 
αυτοκίνητων επηρεάζουν το φαινόμενο. 

• Τα 2/3 του δείγματος απάντησαν ότι επιβαρύνει η 
μόλυνση των υδάτων από τις βιομηχανίες. 

• Το 76% του πληθυσμού απάντησαν πως το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου δεν είναι ένα μεγάλο ψέμα! 



      Διαπιστώσεις-Προτάσεις 

• Πιστεύουν ότι, όλοι πρέπει να συμβάλουμε στην 
αντιμετώπιση του φαινόμενου. 

• Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση εναλλακτικών 
μορφών ενεργείας.   

• Και με την ευαισθητοποίηση όλων μας.  

• Προς αυτήν την κατεύθυνση συγκεντρώσαμε 
πληροφορίες και τις παρουσιάσαμε  στην εργασία 
μας για ενημέρωση. 



ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ PROJECT 

            ΟΜΑΔΑ 4 

 Κάγια  Σίμο 
 Λομιτασβίλι Μιχάλης 
 Μασλαβίτσα Μιχάλης 
 Πανταζής Αντώνης 
  

Υπερθέρμανση του  πλανήτη                 



• ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ : 

 

 

• http://el.wikipedia.org, 
http://anaktisis.com.gr, 
http://www.nothanks.gr, 
http://tsekouratoi.blogspot.com, 
http://www.thessalikigi.gr, 
http://globalwarming.com, 
http://www.youtube.com 
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