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Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

• Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική 
διαδικασία.  

• Το χρειαζόμαστε για να διατηρούμε τη Γη μας 
ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη. 

•  Δίχως αυτό, η Γη θα ήταν κρύα περίπου -20 oC, 
και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή.  

• Αντιθέτως, η μέση θερμοκρασία της Γης 
διατηρείται στο επίπεδο των 15 oC, χάρις στο 
φαινόμενο αυτό. 

 



Εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

• Τα αέρια του θερμοκηπίου (που περιλαμβάνουν 
κυρίως το CO2 και τους υδρατμούς) σχηματίζουν 
ένα 'στρώμα' πάνω από το έδαφος της Γης σε ένα 
ορισμένο ύψος, ώστε αφού επιτρέψουν να 
εισέλθει η υπέρυθρη ακτινοβολία του ήλιου, αυτή 
απορροφάται κατά ένα μέρος από τη Γη και την 
ατμόσφαιρα. 

 



Εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

• Η Γη δέχεται συνολικά ηλιακή ακτινοβολία, 
που αντιστοιχεί σε ροή περίπου 1366 βατ 
ανά τετραγωνικό μέτρο, στο όριο της 
ατμόσφαιρας.  

• Ένα μέρος αυτής απορροφάται από το 
σύστημα Γης-ατμόσφαιρας, ενώ το υπόλοιπο 
διαφεύγει στο διάστημα. 



Εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

• Περίπου το 30% της εισερχόμενης ηλιακής 
ακτινοβολίας ανακλάται,  

• σε ποσοστό 6% από την ατμόσφαιρα,  
• 3% από τα νέφη και 
•  4% από την επιφάνεια της Γης. 
• Το 70% της ηλιακής ακτινοβολίας απορροφάται, 
•  κατά 16% από την ατμόσφαιρα 

(συμπεριλαμβανομένου και του 
στρατοσφαιρικού στρώματος του όζοντος), 

•  κατά 3% από τα νέφη και  
• κατά το μεγαλύτερο ποσοστό (51%) από την 

επιφάνεια και τους ωκεανούς. 



Εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

• Ένα μέρος λοιπόν της ηλιακής ακτινοβολίας 
κατά την είσοδο της, περνά αναλλοίωτη 
στην ατμόσφαιρα, φτάνει στην επιφάνεια 
του εδάφους και ακτινοβολείται προς τα 
πάνω με μεγαλύτερο μήκος κύματος. 



Εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

• Ένα μέρος αυτής απορροφάται από την 
ατμόσφαιρα, τη θερμαίνει και επανεκπέμπεται 
στην επιφάνεια του εδάφους. 

•  Το στρώμα των αερίων λοιπόν, επιτρέπει τη 
διέλευση της ακτινοβολίας αλλά ταυτόχρονα 
την εγκλωβίζει, μοιάζει με τη λειτουργία ενός 
θερμοκηπίου και  

• ο Γάλλος μαθηματικός Fourier το ονόμασε το 
1822 φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

 



Εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

• Περίπου το 86% της κατακρατούμενης από 
την ατμόσφαιρα γήινης ακτινοβολίας, 
οφείλεται στην παρουσία υδρατμών (H2O), 
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και νεφών. 

•  Οι υδρατμοί αποτελούν το πλέον ενεργό 
συστατικό, κατά ποσοστό 60%, ενώ 
μικρότερη συνεισφορά έχουν και τα αέρια 
μεθανίου (CH4), οξειδίου του νατρίου (N2O) 
και όζοντος (O3) (περίπου 8%). 

 



Εξήγηση του φαινομένου του θερμοκηπίου 

• Αποτελεί λοιπόν μια φυσική διεργασία που 
εξασφαλίζει στη Γη μια σταθερή 
θερμοκρασία επιφάνειας εδάφους γύρω 
στους 15οC. 



Εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου 

 Όμως τα τελευταία χρόνια λέγοντας 
φαινόμενο Θερμοκηπίου 

 δεν αναφερόμαστε στη φυσική διεργασία,  

αλλά στην έξαρση αυτής,  

λόγω της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από τις 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 

 



Εξέλιξη του φαινομένου του θερμοκηπίου 

•  Οι τελευταίες, συμβάλλουν στην αύξηση της 
συγκέντρωσης των αερίων του θερμοκηπίου καθώς 
και στην έκλυση άλλων ιχνοστοιχείων, όπως οι 
χλωροφθοράνθρακες (CFC's).  

• Τα τελευταία χρόνια, καταγράφεται μία αύξηση στη 
συγκέντρωση αρκετών αερίων του θερμοκηπίου, ενώ 
ειδικότερα στην περίπτωση του διοξειδίου του 
άνθρακα, η αύξηση αυτή ήταν 31% την περίοδο 1998. 

•  Τα τρία τέταρτα της ανθρωπογενούς παραγωγής 
διοξειδίου του άνθρακα, οφείλεται σε χρήση ορυκτών 
καυσίμων, ενώ το υπόλοιπο μέρος προέρχεται από 
αλλαγές που συντελούνται στο έδαφος, κυρίως μέσω 
της αποδάσωσης. 

 



Το φαινόμενο του θερμοκηπίου 

Αέρια θερμοκηπίου με τη μεγαλύτερη αύξηση συγκέντρωσης  
(Πηγή: IPCC) 

Αέριο Επίπεδα 1998 
Αύξηση από το 

1750 
Ποσοστό αύξησης 

Διοξείδιο του 

άνθρακα 
365 ppm 87 ppm 31% 

Μεθάνιο 1,745 ppb 1,045 ppb 150% 

Οξείδιο του 

Αζώτου 
314 ppb 44 ppb 16% 

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/221.htm


Χρονολογικός πίνακας της ιστορίας του φαινομένου 

• 1824 - Ο Ζοζέφ Φουριέ θέτει : 

1.  το θέμα του ρόλου που παίζει η ατμόσφαιρα της Γης στη 
θερμοκρασία του πλανήτη,  

2. καθώς και της επιπτώσεις της βιομηχανίας στο κλίμα.  

• 1896 - Ο Σουηδός Σβάντε Αρρένιους υποστηρίζει 
ότι η θερμοκρασία του εδάφους επηρεάζεται από τα 
αέρια που συγκρατούν τη θερμότητα. 

• 1941 - Ο Σέρβος Μιλουτίν Μιλάνκοβιτς υποστηρίζει 
ότι η μεταβολή της τροχιάς της Γης, μας φέρνει κάθε 

40.000 χρόνια την εποχή των παγετώνων. 

 

 



• 1957 - Ο Τσαρλς Ντέιβιντ Κίλινγκ μετράει 

 την συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα, από ένα παρατηρητήριο στη 

Χαβάη. Σε περίοδο έξι ετών, φαίνεται καθαρά η 
αύξηση της συγκέντρωσης του ποσοστού του 
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

• 1980 - Ο Σουηδός Μπερτ Μπολίν διαπιστώνει πως η 
θερμοκρασία της Γης αυξάνεται εδώ και ένα αιώνα. 

Χρονολογικός πίνακας της ιστορίας του φαινομένου 



• 1988 - Ο ΟΗΕ και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας 
συστήνουν την Διακυβερνητική Ομάδα Ειδικών για την εξέλιξη 
του κλίματος (IPCC). 

• 1992 - Στη σύνοδο του Ρίο 167 κράτη υπογράφουν τη μη 
δεσμευτική συνθήκη-πλαίσιο για τις κλιματικές αλλαγές. 

• 1997 - Στο Κιότο της Ιαπωνίας 38 βιομηχανικές χώρες 
δεσμεύονται να μειώσουν ως το 2010 τις εκπομπές αερίων 
που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά 5.2% 
(μέσος όρος) σε σχέση με το 1990. Το πρωτόκολλο αυτό δεν 
έχει επικυρωθεί.  

• 2001 - Στη Βόννη της Γερμανίας, γίνεται το πρώτο βήμα για 
την επικύρωση του πρωτοκόλλου του Κιότου, χωρίς τη 
συμμετοχή των ΗΠΑ, αλλά με την συμμετοχή της Ιαπωνίας, 
Ρωσίας, των χωρών της ΕΕ, συνολικά 178 χώρες.  

Χρονολογικός πίνακας της ιστορίας του φαινομένου 



Πως δημιουργείται το πρόβλημα με εικόνες 

 
Οι υδρατμοί, το διοξείδιο του 
άνθρακα και μεθάνιο 
σχηματίζουν ένα φυσικό 
διαχωριστικό γύρω από τη 
Γη. 
 
 Πάντως η καύση ορυκτών 
καυσίμων έχει οδηγήσει 
στην αύξηση του ποσού του 
CO2 αλλά και άλλων αερίων 
όπως το μεθάνιο και οξείδια 
του αζώτου, που εκλύονται 
στην ατμόσφαιρα. 



Πως δημιουργείται το πρόβλημα με εικόνες 

 

• Η επιφάνεια της Γης 
θερμαίνεται από 
τον ήλιο.  

• Καθώς θερμαίνεται, 
ανακλά πίσω προς 
την ατμόσφαιρα 
θερμότητα. 



Πως δημιουργείται το πρόβλημα με εικόνες 

 

• Περίπου το 70% της 
ενέργειας του ήλιου, 
ακτινοβολείται προς 
τα πίσω, στο 
διάστημα. Αλλά 
κάποιο ποσό της 
υπέρυθρης 
ακτινοβολίας 
παγιδεύεται από τα 
αέρια του 
θερμοκηπίου, που 
θερμαίνουν ακόμη 
περισσότερο την 
ατμόσφαιρα.  
 



Πως δημιουργείται το πρόβλημα με εικόνες 

 
• Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, η Γη να 
διατηρείται  θερμή και 
να εμφανίζεται το 
φαινόμενο της ζωής. 
Αλλά οι αυξημένες 
ποσότητες των 
εκπομπών των αερίων, 
αλλάζουν την 
ισορροπία του 
σύνθετου αυτού 
συστήματος, 
προξενώντας την 
παγκόσμια άνοδο της 
θερμοκρασίας. 



• Τα τελευταία χρόνια οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες 
(βιομηχανίες, αυτοκίνητα κ.ά.) έχουν αυξήσει 
σημαντικά τις συγκεντρώσεις των αερίων των 
κατώτερων στρωμάτων της ατμόσφαιρας (αέρια 
θερμοκηπίου) με αποτέλεσμα την αύξηση της 
αποροφούμενης ακτινοβολίας και την επακόλουθη 
θερμοκρασιακή μεταβολή. 

•  Υπολογίζεται ότι η μέση θερμοκρασία της Γης έχει 
αυξηθεί κατά 0,5 με 0,6οC από το 1880, λόγω της 
έξαρσης του φαινομένου και μέχρι το έτος 2100, εάν δεν 
ληφθούν μέτρα, η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι 
από 1,5 έως 4,5οC. 

Συμβολή ανθρώπινων δραστηριοτήτων 



• Τα αέρια του θερμοκηπίου είναι περίπου 20 και έχουν 
όγκο μικρότερο από 1% του συνολικού όγκου της 
ατμόσφαιρας.  

• Τα σημαντικότερα είναι οι υδρατμοί (H2O), το διοξείδιο 
του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4), το υποξείδιο του 
αζώτου (N2O), οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) και το 
τροποσφαιρικό όζον (O3).  

• Κάθε μεταβολή στις συγκεντρώσεις αυτών των αεριών, 
διαταράσσει το ενεργειακό ισοζύγιο, προκαλεί 
μεταβολή της θερμοκρασίας και ως εκ τούτου 
κλιματικές αλλαγές.  

Συμβολή ανθρώπινων δραστηριοτήτων 



• Οι υδρατμοί, αν και απορροφούν το 65% της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας, δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί άμεσα 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα.  

• Αντίθετα, οι συγκεντρώσεις των υπόλοιπων αερίων 
έχουν μεταβληθεί σημαντικά με σημαντικότερη τη 
μεταβολή του CO2,  

• καθώς αποτελεί αέριο που διαφεύγει στην ατμόσφαιρα 
με την καύση του πετρελαίου, του κάρβουνου και 
άλλων ορυκτών καυσίμων. 

Συμβολή ανθρώπινων δραστηριοτήτων 



• Οι ανθρώπινες δραστηριότητες 

•  όχι μόνο εκπέμπουν υψηλές συγκεντρώσεις CO2 στην 
ατμόσφαιρα,  

• αλλά βλάπτουν και την ικανότητα της γης να απορροφά 
το CO2 και να το ενσωματώνει στους φυσικούς κύκλους 
ροής ενέργειας και ύλης, 

•  με την καταστροφή των δασών και του φυτοπλαγκτόν 
των ωκεανών.  

• Το πλαγκτόν αποτελεί τον κύριο «απορροφητή» CO2 του 
πλανήτη, καθώς πρόκειται για φυτικούς οργανισμούς 
που χρησιμοποιούν το CO2 κατά τη φωτοσύνθεση. 

 

Συμβολή ανθρώπινων δραστηριοτήτων 



μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές κλιματικές αλλαγές : 

    -Αναμένεται άνοδος της επιφάνειας της θάλασσας. 

 -Η κατανομή και η συχνότητα των βροχοπτώσεων θα 
μεταβληθούν. 

Οι αλλαγές στο γήινο περιβάλλον βάσει μοντέλων 



• Πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα, γνωστά ως GCM 
(General Circulation Models), τα οποία επεξεργάζονται 
όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες για να προβλεφθούν 
οι μελλοντικές κλιματικές αλλαγές, δείχνουν ότι η μέση 
θερμοκρασίας της Γης θα αυξάνεται κατά μέσο όρο 
περίπου 0,3οC ανά δεκαετία για τα επόμενα 100 χρόνια. 

•  Αν συμβεί όμως μια τέτοια αύξηση, που φαινομενικά 
είναι μικρή, μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές 
κλιματικές αλλαγές με απρόβλεπτες συνέπειες. 

 

Οι αλλαγές στο γήινο περιβάλλον βάσει μοντέλων 

http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap12/nwp_gcm.html
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap12/nwp_gcm.html
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap12/nwp_gcm.html
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap12/nwp_gcm.html
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap12/nwp_gcm.html


• Οι προβλέψεις των μοντέλων -βασισμένων στους 
υπολογιστές- λένε επίσης πως μέχρι το τέλος του αιώνα 
θα ανυψωθεί η θερμοκρασία μέχρι 5.8C. 

• Ένα σημαντικό θέμα είναι η επίδραση που θα έχει η 
αύξηση της θερμοκρασίας στο επίπεδο της θάλασσας. 

•  Αναμένεται άνοδος της επιφάνειας που θα οφείλεται 
στη θερμική διαστολή των ωκεανών και στο λιώσιμο 
των πάγων των οροσειρών και σε μικρότερο ποσοστό σε 
λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας. 

•  Παράλληλα η κατανομή και η συχνότητα των 
βροχοπτώσεων θα μεταβληθούν. Θα αυξηθούν οι 
πλημμύρες, οι καταιγίδες και γενικά οι ακραίες καιρικές 
συνθήκες θα είναι συχνότερες και εντονότερες. 

Οι αλλαγές στο γήινο περιβάλλον βάσει μοντέλων 



• Global Warming Home Page 

• Πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα για την πρόγνωση του 
κλίματος 

• UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 

• Η έκθεση του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του 
ΟΗΕ για την ερημοποίηση της Γης. 

• Humans Pushing Planet Earth Beyond Capacity - WWF 

• The Science Environmental Policy Project 

• United Nations Framework Convention on Climate Change 

ΠΗΓΕΣ 

http://www.globalwarming.org/index.htm
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap12/nwp_gcm.html
http://www-das.uwyo.edu/~geerts/cwx/notes/chap12/nwp_gcm.html
http://www.ipcc.ch/
http://www.fao.org/WAICENT/OIS/PRESS_NE/PRESSENG/2001/pren0138.htm
http://www.fao.org/WAICENT/OIS/PRESS_NE/PRESSENG/2001/pren0138.htm
http://www.space.com/scienceastronomy/planetearth/wwf_earth_001020_wg.html
http://www.space.com/scienceastronomy/planetearth/wwf_earth_001020_wg.html
http://www.space.com/scienceastronomy/planetearth/wwf_earth_001020_wg.html
http://www.space.com/scienceastronomy/planetearth/wwf_earth_001020_wg.html
http://www.sepp.org/index.html
http://www.unfccc.de/


         Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ 

 

ΤΕΛΟΣ 



         Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΒΑΛΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ 

 

ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 

Ότι δε γίνεται ανθρωπίνως να το αναθέτουμε στο Θεό.  

Είναι εγωιστικό να επιμένουμε. 

           π. Παϊσιος 


