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αινόµενο του θερµοκηπίου ή 
θερµοκηπικό φαινόµενο, 
ονοµάζεται η φυσική 

ατµοσφαιρική διαδικασία χάρη στην 
οποία διαµορφώνονται οι κατάλληλες 
συνθήκες που καθιστούν τον πλανήτη µας 
φιλόξενο για τη ζωή. Για την ακρίβεια το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου και τα 
ατµοσφαιρικά αέρια που το καθορίζουν, 
διατηρούν τη θερµοκρασία του πλανήτη 
µας σε ανεκτά επίπεδα για την επιβίωση 
και την ανάπτυξη του ανθρώπου, καθώς 
και των έµβιων όντων γενικότερα. Υπό 
φυσιολογικές συνθήκες η µέση 
θερµοκρασία της γης κυµαίνεται περίπου 
στους 15 βαθµούς Κελσίου, ενώ χωρίς το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου θα ήταν κατά 

30 και πλέον βαθµούς χαµηλότερη. Τα 
αέρια που καθορίζουν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου ονοµάζονται θερµοκηπικά 
αέρια, µε βασικότερα τους υδρατµούς, το 
διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο, το 
όζον και τους χλωροφθοράνθρακες. Τα 
αέρια αυτά σχηµατίζουν ένα στρώµα το 
οποίο επιτρέπει τη διέλευση της ηλιακής 
ακτοινοβολίας προς τη γη, αλλά 
παράλληλα εγκλωβίζει την εκπεµπόµενη 
από το έδαφος και τα επιφανειακά υλικά 
ακτινοβολία (σχήµα 1). Καθώς αυτή η 
διαδικασία εµφανίζει σηµαντική 
οµοιότητα µε τη λειτουργία ενός 
θερµοκηπίου, της αποδόθηκε και το 
όνοµα φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
 

 
 

Σχήµα 1. Φαινόµενο θερµοκη+ίου – +αγίδευση ακτινοβολίας. 
(πηγή: http://www.eere.energy.gov) 

 
 
Στη σηµερινή εποχή το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου αποτελεί µια παρεξηγηµένη 
έννοια, καθώς οι περισσότεροι το 
συνδέουν µε την αύξηση της µέσης 
θερµοκρασίας του πλανήτη και την 
κλιµατική αλλαγή. Στην πραγµατικότητα 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι µια 
ευεργετική φυσική διαδικασία. Υπεύθυνη 
για την παγκόσµια θέρµανση είναι η 

ανθρώπινη δραστηριότητα, εξαιτίας της 
οποίας αυξάνονται οι συγκεντρώσεις των 
θερµοκηπικών αερίων και ιδιαίτερα του 
διοξειδίου του άνθρακα (σχήµα 2), 
ενισχύοντας  κατ’ επέκταση σηµαντικά το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου. Η ενίσχυση 
του φαινοµένου του θερµοκηπίου από τον 
άνθρωπο, ονοµάζεται ανθρωπογενές 
φαινόµενο του θερµοκηπίου.  
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Σχήµα 2. Αύξηση των συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα (σε ppm-µέρη ανά 

εκατοµµύριο) στην ατµόσφαιρα σύµφωνα µε µετρήσεις στο  
αστεροσκο+είο Mauna Loa στη Χαβάη. 

(πηγή: http://www.esrl.noaa.gov) 
 


