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Εκτός από το «φαινόμενο του θερμοκηπίου», μια άλλη απειλή που πηγάζει 
από την επιφάνεια της Γης αλλά εκδηλώνεται στα ανώτερα στρώματα της 
ατμόσφαιρας, παρουσιάζεται με ένα επίσης χαρακτηριστικό όνομα: Η «τρύπα 
του όζοντος», όρος  μάλλον παραπλανητικός, αφού ουσιαστικά πρόκειται για 
μια διαδικασία αραίωσης της συγκέντρωσης του όζοντος σε συγκεκριμένα 
σημεία της ατμόσφαιρας, με συνέπειες που αφορούν το σύνολο του πλανήτη. 
Ήδη οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία καταγράφονται, μετατρέποντας το 
πρόβλημα από αφηρημένη έννοια σε χειροπιαστή απειλή. 
    

Τι είναι το όζον 
Το όζον (Ο3) είναι μια άλλη μορφή του οξυγόνου (το μόριό του αποτελείται από τρία 
άτομα οξυγόνου) και αποτελεί φυσικό συστατικό της ατμόσφαιρας της Γης. Το 
σπουδαίο αυτό συστατικό δεν κατανέμεται ομοιόμορφα στην ατμόσφαιρα, αλλά 
συναντάται κύρια σε δύο ατμοσφαιρικές περιοχές: στη στρατόσφαιρα, ένα στρώμα 
της ατμόσφαιρας που εκτείνεται από τα 10-50 km από την επιφάνεια της Γης και 
περιέχει το 90% της συνολικής ποσότητάς του, ενώ το υπόλοιπο 10% βρίσκεται στην 
κατώτερη ατμοσφαιρική περιοχή, την τροπόσφαιρα, που εκτείνεται από τη γήινη 
επιφάνεια μέχρι τα 10 km ύψος από αυτήν.  
Στη στρατόσφαιρα, το όζον στο ύψος των 15-40 km (όπου παρατηρείται και η 

μεγαλύτερη πυκνότητά του),  σχηματίζει ένα ζωτικής σημασίας πέπλο γύρω από την 
επιφάνεια της Γης και προστατεύει αυτήν και τους κατοίκους της από την επικίνδυνη 
υπεριώδη ακτινοβολία του ήλιου. Εάν δεν συνέβαινε αυτό, η ζωή στη Γη θα ήταν 
αδύνατη.  
 

 

Σχήμα 1. Το στρώμα του όζοντος απλώνεται σαν ένας τεράστιος προστατευτικός μανδύας 
πάνω από τη Γη, που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της βλαβερής υπεριώδους 
ακτινοβολίας του ήλιου και επιτρέπει τη ζωή. 

 
Στην τροπόσφαιρα υπάρχει το πρόβλημα της αύξησης του όζοντος, το οποίο 
σχηματίζεται στις αστικές και βιομηχανικές περιοχές με υψηλό ποσοστό ρύπανσης. 
Οι κύριοι παράγοντες που συνεισφέρουν στην αύξηση του όζοντος της 
τροπόσφαιρας, το οποίο στα κατώτερα τμήματά της είναι η βασική συνιστώσα του 
φωτοχημικού νέφους, είναι τα καυσαέρια από την καύση της βενζίνης. Δηλαδή το 
όζον, στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας (στρατόσφαιρα) έχει ζωτικό ρόλο, 



αφού λειτουργεί ως φίλτρο προστασίας από την υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία, ενώ 
στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα) θεωρείται αέριος ρύπος. 
Βεβαίως, το όζον αναπαράγεται με νόμους που προβλέπει η φύση, αλλά με 
αργότερους ρυθμούς από ό,τι αυτό καταστρέφεται λόγω των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έχει επιστημονικά 
διαπιστωθεί ότι ο πλανήτης βρίσκεται εν μέσω μιας χρονικής περιόδου κατά την 
οποία το στρώμα του όζοντος στη στρατόσφαιρα εξασθενεί και μάλιστα με 
απρόσμενους ρυθμούς. 
 
Τι είναι η τρύπα του όζοντος  
Επίγειες μετρήσεις που επαληθεύονται από δορυφορικές παρατηρήσεις, 
υποδεικνύουν ότι η μείωση του όζοντος γίνεται πιο έντονη στα μεγάλα γεωγραφικά 
πλάτη. Πιο συγκεκριμένα, το στρώμα του όζοντος υφίσταται μια διαρκή μείωση σε 
δύο τουλάχιστον σημεία της στρατόσφαιρας. Πρώτα και κύρια σε ύψος 15-20 km 
πάνω από την Ανταρκτική (Νότιος πόλος) και κατά δεύτερο λόγο, πάνω από την 
Αρκτική (Βόρειος πόλος). Η μείωση αυτή δεν είναι συμμετρική στα δύο ημισφαίρια. 
Στην Ανταρκτική η μείωση του όζοντος μετρήθηκε τοπικά έως 50%, ενώ στην 
Αρκτική 15%. Αυτές οι μειώσεις στο όζον αναφέρονται με την χαρακτηριστική 
ονομασία «τρύπα του όζοντος», όρος  μάλλον παραπλανητικός, αφού ουσιαστικά 
πρόκειται για μια διαδικασία αραίωσης της συγκέντρωσης του όζοντος, με συνέπειες 
που αφορούν το σύνολο του πλανήτη. 
 
Οι αιτίες της καταστροφής του όζοντος 
Η αραίωση του προστατευτικού στρώματος του όζοντος άρχισε στα μέσα της 
δεκαετίας του 1970 και οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη παρέμβαση στο 
περιβάλλον. Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, η αιτία που προκαλεί αυτή την επικίνδυνη 
συρρίκνωση του όζοντος έχει τη ρίζα της στα κοινά σπρέι ή ακόμα και στη λειτουργία 
των ψυγείων. Πράγματι, ως προωθητικά αέρια στα πρώτα ή ψυκτικά υγρά στα 
δεύτερα, χρησιμοποιούνται οι χλωροφθοράνθρακες, χημικές ουσίες που αποδίδονται 
με τον κωδικό συμβολισμό CFCs. Η απελευθέρωσή τους στην ατμόσφαιρα έφθασε 
σε ένα μέγιστο το 1980, οπότε οι επιστήμονες έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. 
Οι CFCs είναι μία οικογένεια προϊόντων της χημικής βιομηχανίας που περιέχουν 
άνθρακα, χλώριο και φθόριο και δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του 1930, από τον 
Midgeley. Όταν ανακαλύφθηκαν, θεωρήθηκε από πολλούς ότι αποτελούσαν χημικά 
θαύματα. Αυτές οι ενώσεις ήταν εξαιρετικά σταθερές και άρα πολύ αδρανείς, μη 
τοξικές, μη εύφλεκτες, φθηνοί στην παραγωγή τους, εύκολοι στην αποθήκευσή τους 
και αποτελούσαν ιδανικές λύσεις σε πολλές εφαρμογές. Εξαιτίας αυτών των πολύ 
ελκυστικών ιδιοτήτων έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλείς και χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα 
σαν  ψυκτικά μέσα σε συστήματα ψύξης και κλιματισμού, σαν προωθητικά αέρια στα 
κοινά σπρέι (αποσμητικά, απορρυπαντικά κ.ά.), σαν διαλυτικά μέσα, καθώς και για 
την παραγωγή πολλών αφρωδών συνθετικών προϊόντων από τους πυροσβεστήρες 
μέχρι τα μονωτικά υλικά των οικοδομών ή τις πλαστικές συσκευασίες. Το 
αποτέλεσμα ήταν να διπλασιάζεται κάθε πέντε χρόνια η παγκόσμια παραγωγή τους. 
Οι πρώτες ανησυχίες εμφανίστηκαν το 1974, όταν οι χημικοί Rowald και Molina 
δημοσίευσαν στο περιοδικό Nature ένα σημαντικό άρθρο, σύμφωνα με το οποίο οι 
CFCs ενδέχεται να αποδειχθούν καταστροφικοί για το όζον. 
Πράγματι, λόγω της μεγάλης χημικής τους αδράνειας, οι CFCs παραμένουν στο 
περιβάλλον αναλλοίωτοι για πάρα πολλά χρόνια και έτσι μπορούν και επιζούν μέχρι 
να φτάσουν με τις κατακόρυφες κινήσεις του αέρα στη στρατόσφαιρα. Εκεί όμως 
παύουν να είναι σταθεροί και με τη δράση της ηλιακής ακτινοβολίας, διασπώνται και 
απελευθερώνουν χλώριο. Μέσω μιας πολύπλοκης σειράς χημικών αντιδράσεων, το 
χλώριο αυτό είναι σε θέση να καταστρέψει το πολύτιμο όζον. Και μάλιστα, με 
εκπληκτική ικανότητα. Ένα και μόνο άτομο χλωρίου, με διαδοχικές επιθέσεις 
εξουδετερώνει εκατοντάδες χιλιάδες μόρια όζοντος, διασπώντας τα σε οξυγόνο, το 
οποίο δεν απορροφά την επικίνδυνη υπεριώδη ακτινοβολία. Το χειρότερο όμως είναι 



ότι οι CFCs δρουν καταλυτικά, δηλαδή προκαλούν την καταστροφή χωρίς να 
καταστρέφονται οι ίδιες. Έτσι ο κύκλος καταστροφής που προκαλούν στο όζον είναι 
εξαιρετικά μακροχρόνιος. 
Χωρίς να αμφισβητείται ο πρωτεύοντας ρόλος του χλωρίου, επιστημονικές εργασίες 
υποδεικνύουν πρόσθετους μηχανισμούς καταστροφής του όζοντος, μέσω χημικών 
ενώσεων που περιέχουν διάφορους συνδυασμούς χλωρίου, φθορίου, βρωμίου, 
άνθρακα και υδρογόνου, που ονομάζονται αλογονάνθρακες. Μια σημαντική ομάδα 
αλογονανθράκων που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι τα halons, 
που περιέχουν συνδυασμούς βρωμίου και χρησιμοποιήθηκαν ευρέως στους 
πυροσβεστήρες. Να σημειωθεί ότι το βρώμιο είναι περίπου 50 φορές δραστικότερο 
από το χλώριο και σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις είναι υπεύθυνο τουλάχιστον 
για το 1/3 της μείωσης του όζοντος στην περιοχή της Ανταρκτικής και για το 5-10% 
της καταστροφής που έχει συντελεστεί σε παγκόσμια κλίμακα, παρόλο που 
υπάρχουν σημαντικά μικρότερες ποσότητες βρωμίου στη στρατόσφαιρα.  
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι μικρή επίπτωση στο όζον, μικρότερη από 2%, 
φαίνεται να έχουν και οι εκπομπές καυσαερίων από τις αεροπορικές πτήσεις. 
Ωστόσο, οι αλλαγές στο στρώμα του όζοντος δεν προκαλούνται μόνο από 
βιομηχανικά χημικά. Η στήλη του ολικού όζοντος σε οποιαδήποτε περιοχή της 
ατμόσφαιρας μεταβάλλεται χρονικά, επειδή η περιεκτικότητά της καθορίζεται κυρίως 
από τις μεγάλης κλίμακας δυναμικές διεργασίες της ατμόσφαιρας και την ηλιακή 
δραστηριότητα.  
 
Η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική 
Η μείωση του όζοντος συμβαίνει κάθε χρόνο στην αρχή της άνοιξης πάνω από το 
Νότιο Πόλο (Ανταρκτική), δεδομένου ότι το φως του ήλιου προκαλεί την απαραίτητη 
χημεία της καταστροφής του όζοντος. Η τρύπα διευρύνεται στα μέσα του Αυγούστου 
και κατόπιν κλείνει πάλι το Δεκέμβριο - ένας κύκλος που διαμορφώνεται λόγω του 
νότιου πολικού καιρού.  
Η πιο δραματική μείωση συμβαίνει από το Σεπτέμβριο μέχρι το Οκτώβριο, όταν και 
παρατηρείται το μέγιστο του φαινομένου. Τότε, λόγω των μετεωρολογικών συνθηκών 
που επικρατούν στην περιοχή, παρατηρείται παγίδευση αέριων μαζών πάνω από 
την Ανταρκτική, που σε συνδυασμό με την μεγάλη διάρκεια της νύχτας λόγω εποχής, 
τις εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (από -63 έως -73 0C) και τις κλειστές αέριες 
μάζες, οδηγούν την τρύπα του όζοντος στο να εμφανίζεται μεγαλύτερη, ασκώντας 
επίδραση κυρίως στην περιοχή της Νότιας Αμερικής, έως περίπου τη Χιλή. Το 
σενάριο αυτό επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο από το 1980. 
 
Γιατί η τρύπα του όζοντος είναι μεγαλύτερη στην Ανταρκτική 
Αν και η μεγαλύτερη ποσότητα των ουσιών που συμβάλλουν στην καταστροφή του 
στρώματος του όζοντος απελευθερώνονται στο βόρειο ημισφαίριο, η σημαντικότερη 
τρύπα βρίσκεται πάνω από το νότιο ημισφαίριο. Η στρατόσφαιρα της Αρκτικής δεν 
είναι τόσο ψυχρή όσο αυτή της Ανταρκτικής. Επειδή όσο χαμηλότερες είναι οι 
θερμοκρασίες στη στρατόσφαιρα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η μείωση του όζοντος, η 
μεγαλύτερη τρύπα του όζοντος εμφανίζεται στο πιο κρύο μέρος της Γης, την 
Ανταρκτική.  
Η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ Αρκτικής - Ανταρκτικής,  είναι αποτέλεσμα της 
ανομοιόμορφης γεωγραφικής κατανομής του ποσοστού ξηράς και θάλασσας στα δύο 
ημισφαίρια. Η περισσότερη στεριά καθώς και οι πιο υψηλές οροσειρές, όπως τα 
Ιμαλάια, βρίσκονται στο βόρειο ημισφαίριο. Στα όρια ανάμεσα στη θάλασσα και τα 
βουνά, δημιουργούνται από τα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας τεράστια 
ατμοσφαιρικά κύματα. Αυτά τα κύματα είναι τόσο γιγάντια που πολλές φορές 
αγκαλιάζουν ολόκληρη τη Γη. Σε αντίθεση με τα κύματα της θάλασσας που 
ταλαντώνουν το νερό πάνω - κάτω, τα ατμοσφαιρικά αυτά κύματα ταλαντώνουν τον 
αέρα βόρεια - νότια και προωθούνται στα υψηλότερα σημεία θερμαίνοντας τη 
στρατόσφαιρα της Αρκτικής κατά 5 έως 10 0C, αποτρέποντας τη δημιουργία μεγάλης 



τρύπας όζοντος. Έτσι το βόρειο ημισφαίριο φαίνεται να γλιτώνει από αυτό το 
φαινόμενο.  
 
Η κατάσταση της τρύπας του όζοντος τα τελευταία χρόνια 
Η συγκέντρωση του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, παρουσίασε πολύ μικρές 
τιμές τα έτη 1985, 1987, 1989 και 1991. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του 
Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου των ετών 1992 έως 1995, το όζον στην Ανταρκτική 
είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί μεταξύ 13 km και 20 km, σύμφωνα με δορυφορικές 
παρατηρήσεις που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος TOMS. 
Το 2000 η τρύπα στο στρώμα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική είχε έκταση 
28,3·106 km2, δηλαδή περίπου τρεις φορές την έκταση των Η.Π.Α.. Η τρύπα ήταν 
τόσο εκτεταμένη, που έφθασε να εκθέτονται σε ανεβασμένα επίπεδα υπεριώδους 
ηλιακής ακτινοβολίας αρκετές πόλεις στη νότια Χιλή και την Αργεντινή. Το 2001 η 
τρύπα υπερέβη τα 23·106 km2 σε μέγεθος. Για σύγκριση, το μέγεθος της Βόρειας 
Αμερικής είναι περίπου 21,5·106 km2.     
 

 
 
Σχήμα 2. Στις δύο εικόνες φαίνεται συγκριτικά το μέγεθος της τρύπας του όζοντος πάνω από 
την Ανταρκτική σε δύο χρονικές στιγμές: στις 19 Σεπτεμβρίου 1998 (πάνω) και στις 21 
Σεπτεμβρίου 2000 (κάτω). Η γαλάζια επιφάνεια απεικονίζει το μέγεθος της τρύπας.  
 

 
Σχήμα 3. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών του Σεπτεμβρίου του έτους 2001, το όζον 
στην Ανταρκτική είχε ουσιαστικά εξαφανιστεί μεταξύ 13-20 km, σύμφωνα με δορυφορικές 
παρατηρήσεις (ΤΟΜΣ - Meteor 3), που έγιναν στα πλαίσια του προγράμματος TOMS (Total 
Ozone Mapping Spectrometer). Οι περιοχές που καλύπτονται από το βυσσινί καθώς και το 
σκούρο μοβ απεικονίζουν το χαμηλότερο ποσό του όζοντος που μετρήθηκε. 



Το 2003 η τρύπα πάνω από την Ανταρκτική μεγάλωσε, επιστρέφοντας περισσότερο 
στην εικόνα που είχε το Σεπτέμβριο του 2000, όπου και σημειώθηκε το μέγιστο της 
έκτασής της από τότε που άρχισε η καταγραφή του φαινομένου, παρά τη 
συρρικνωμένη εκδοχή της των τελευταίων δύο χρόνων. Μικρές τρύπες όζοντος 
έχουν δημιουργηθεί κατά καιρούς και στο βόρειο ημισφαίριο. Μετρήσεις οι οποίες 
έγιναν στα πλαίσια των προγραμμάτων Theseo 2000 και Solve, έδειξαν ότι το έτος 
2000 τα επίπεδα της συγκέντρωσης του όζοντος έπεσαν δραματικά πάνω από την 
Αρκτική, με απώλειες που έφταναν μέχρι και το 60% στο ύψος των 18 km.  Αλλά 
αυτά αποτελούν τις εξαιρέσεις παρά τον κανόνα, αφού το επίπεδο της θερμοκρασίας 
που επικρατεί εκεί δεν είναι τέτοιο που να επιτρέπει τη δημιουργία καταστάσεων 
ανάλογων με αυτές της Ανταρκτικής. 
 
Επιπτώσεις που οφείλονται στην τρύπα του όζοντος 
Ο ήλιος εκπέμπει φως σε ένα μεγάλο εύρος ενεργειών. Περίπου 2% του φωτός 
αυτού είναι υψηλής ενέργειας υπεριώδης ακτινοβολία (UV), μέρος της οποίας είναι 
πολύ ενεργό (UV-B) και προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς. 
Το στρώμα του όζοντος στη στρατόσφαιρα έχει τη δυνατότητα να απορροφά το 
μεγαλύτερο μέρος της βιολογικά καταστρεπτικής υπεριώδους UV-B ακτινοβολίας 
αποτελώντας ασπίδα προστασίας για τη Γη. Αν υποτεθεί ότι ξαφνικά εκλείψει το 
όζον, τότε θα  εκλείψουν όλα τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι από τον πλανήτη. Η 
μείωση του όζοντος στη στρατόσφαιρα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 
υπεριώδους ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης με σοβαρές επιπτώσεις 
στην ανθρώπινη υγεία, στη φωτοσύνθεση, στα οικοσυστήματα, στη γεωργική 
παραγωγή, στην υδρόβια ζωή και στο κλίμα.  
 

 
 
Σχήμα 4. Αριστερά: Το στρώμα του όζοντος στην στρατόσφαιρα απορροφά το μεγαλύτερο 
μέρος της βιολογικά καταστρεπτικής ηλιακής υπεριώδους UV-B ακτινοβολίας αποτελώντας 
ασπίδα προστασίας για τη Γη.  
Δεξιά: Μείωση του όζοντος στην στρατόσφαιρα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της  UV-B 
ακτινοβολίας που φτάνει στην επιφάνεια της Γης με συνέπειες που αφορούν ολόκληρο τον 
πλανήτη. 

 
Ήδη οι επιπτώσεις στη δημόσια υγεία καταγράφονται, μετατρέποντας το πρόβλημα 
από αφηρημένη έννοια σε χειροπιαστή απειλή. Επιδημιολογικές μελέτες συσχετίζουν 
την έκθεση στην υπεριώδη UV-B ηλιακή ακτινοβολία με αυξημένα  κρούσματα 
καρκίνου του δέρματος, με αλλοιώσεις του γενετικού υλικού αλλά και διαφόρων 
οφθαλμολογικών παθήσεων, όπως οι όγκοι των βλεφάρων, το πτερύγιο, ο 
καταρράκτης, το μελάνωμα του χοριοειδούς κ.ά.  
Υπό συνθήκες «καθαρού ουρανού» κάθε μείωση της τάξης του 1% στο όζον, έχει ως 
αποτέλεσμα μια αύξηση της τάξης περίπου του 1,3% στην UV-B ακτινοβολία που 
φθάνει στη Γη, προκαλώντας αύξηση της θερμοκρασίας του εδάφους και σημαντικές 
επιπτώσεις στη χημεία της τροπόσφαιρας. Σε κάθε περίπτωση η αύξηση της 
υπεριώδους UV-B ακτινοβολίας, εκτός από τα προβλήματα υγείας που προκαλεί, 



αυξάνει και την οξειδωτική ικανότητα της ατμόσφαιρας με επιπτώσεις στα υλικά, στα 
φυτά, αλλοιώσεις στα αρχαία μνημεία κλπ., ενώ τα φυτά μειώνουν τη φωτοσυνθετική 
τους ικανότητα. Έτσι, η αραίωση του όζοντος χτυπά τα οικοσυστήματα και τις 
καλλιέργειες, όπως για παράδειγμα της σόγιας, που είναι ευαίσθητη στην υπεριώδη 

UV-B ακτινοβολία.  
 
Υπεριώδης UV-B ηλιακή ακτινοβολία και ηλιοθεραπεία 
Η  υπεριώδης UV-B ηλιακή ακτινοβολία δρα συσσωρευτικά και για τον λόγο αυτόν 
όλοι, και  κυρίως τα παιδιά, πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα. Η ακτινοβολία αυτή 
όμως έχει ένα ακόμη ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Κανείς δεν μπορεί εύκολα να 
αποφύγει την επαφή μαζί της, αφού αυτή διαχέεται στο περιβάλλον. Για τον λόγο 
αυτό μπορεί κάποιος να μαυρίσει και στη σκιά.  
Για να μειωθούν οι επιβλαβείς επιδράσεις του ηλίου το καλοκαίρι, η ομπρέλα μόνο 
δεν αποτελεί οριστική λύση, αλλά πρέπει επιπλέον να αποφεύγεται η παρατεταμένη 
έκθεση στον ήλιο, να γίνεται κάλυψη του σώματος με προστατευτικά ρούχα και 
καπέλα και να χρησιμοποιούνται οπωσδήποτε αντηλιακά προϊόντα. Στην επιλογή 
των αντηλιακών πρέπει κανείς να γνωρίζει, ότι τα περισσότερο ασφαλή είναι εκείνα 
που περιέχουν μόνο φυσικά φίλτρα γιατί δεν απορροφώνται από το δέρμα (τα 
αντηλιακά με δείκτη προστασίας 15-20 παρέχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα). Στη 
χώρα μας, κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, η έκθεση στον ήλιο μεταξύ  των 
ωρών 11.00 και 15.30 δεν πρέπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά της ώρας. Να σημειωθεί 
ότι στα σχολεία της Αυστραλίας και της Ν. Ζηλανδίας εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα 
ενημέρωσης των μαθητών για τους κινδύνους από την έκθεση στον ήλιο. 
 
Η σχέση της τρύπας του όζοντος με το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
Η τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου που εικάζεται ότι ευθύνεται 
για τις αλλαγές του κλίματος του πλανήτη, είναι δύο φαινόμενα ξεχωριστά που όμως 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι σχέσεις του προβλήματος της μείωσης της 
συγκέντρωσης του όζοντος στη στρατόσφαιρα με τις εκπομπές των αερίων του 
θερμοκηπίου δεν περιορίζεται μόνο στη δράση των CFCs που επιδεινώνουν και τα 
δύο προβλήματα. Τα δύο αυτά φαινόμενα συνδέονται μεταξύ τους, καθώς το ένα 
ενισχύει το άλλο.  
Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, αν το φαινόμενο του θερμοκηπίου ενταθεί εξαιτίας 
των παραγόμενων βιομηχανικών αερίων και η μέση θερμοκρασία της Γης ανέβει, η 
στρατόσφαιρα θα ψυχθεί και η καταστροφή του όζοντος θα επιταχυνθεί. Πράγματι, τα 
αέρια του θερμοκηπίου παγιδεύουν την θερμότητα που ακτινοβολεί η επιφάνεια της 
Γης και δεν την αφήνουν να διαφύγει ώστε να θερμάνει τη στρατόσφαιρα. Με άλλα 
λόγια δρουν σαν μόνωση ανάμεσα στη θερμότερη Γη και τη στρατόσφαιρα. Έτσι 
θερμαίνονται τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας, αλλά ψύχεται η 
στρατόσφαιρα. Η αύξηση της UV-B ακτινοβολίας κοντά στην επιφάνεια της Γης, 
προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης του όζοντος μέσα στη τροπόσφαιρα και 
θέρμανση αυτής, ενώ η μείωση του όζοντος μέσα στη στρατόσφαιρα προκαλεί ψύξη. 
Μερικά ατμοσφαιρικά μοντέλα προβλέπουν ότι η θέρμανση του πλανήτη θα 
εξασθενίσει το σχηματισμό πλανητικών ατμοσφαιρικών κυμάτων και θα χειροτερέψει 
ακόμα περισσότερο την καταστροφή του προστατευτικού για τη ζωή στρώματος του 
όζοντος. Επιπλέον, οποιαδήποτε επίδραση της UV-B ακτινοβολίας στο 
φυτοπλαγκτόν του ωκεανού, θα μπορούσε να διαδραματίσει κάποιο ρόλο στη 
μεταβολή του κλίματος της Γης, δεδομένου ότι αυτό αποτελεί μια βασική παράμετρο 
απορρόφησης του διοξειδίου του άνθρακα που ευθύνεται για το ενισχυμένο 
φαινόμενο του θερμοκηπίου. 
 

 

 



Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ  
Ο θεαματικός χαρακτήρας της τρύπας του όζοντος και οι φόβοι ότι η μείωση του 
όζοντος της στρατόσφαιρας θα μπορούσε να αποδειχθεί ταχύτερη από αυτή που 
προέβλεπαν τα μαθηματικά μοντέλα, ώθησαν τη διεθνή κοινότητα να ανταποκριθεί 
άμεσα στις ανησυχίες των επιστημόνων. Με το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ το 1987, 
οι περισσότερες βιομηχανοποιημένες χώρες συμφώνησαν να αποσύρουν σταδιακά 
τις χημικές ουσίες που καταστρέφουν το όζον, με καταληκτική ημερομηνία 
απόσυρσης για τους CFCs τον Ιανουάριο του 1996. Παρόλο που αυτά τα μέτρα 
πάρθηκαν εύκολα λόγω του μικρού οικονομικού κόστους που είχαν, πρέπει να 
αναγνωρίσει κανείς μια σπάνια επιτυχημένη περίπτωση που τα έθνη από όλες τις 
γωνιές του πλανήτη συνεργάστηκαν για να θέσουν υπό έλεγχο ένα παγκόσμιο 
περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τη στιγμή που οι παγκόσμιες περιβαλλοντικές τάσεις 
δείχνουν τόσο αποθαρρυντικές και η πρόοδος για την ανατροπή τους ιδιαίτερα αργή, 
είναι ίσως καθησυχαστικό το γεγονός ότι το πρωτόκολλο υπογράφηκε αρχικά από 24 
χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συνέχεια δε επικυρώθηκε σταδιακά από 
περισσότερες από 150 χώρες ανά τον κόσμο. 
Το συμφωνηθέν πρωτόκολλο έμελλε να επηρεάσει σημαντικά την παγκόσμια 
βιομηχανία που παρήγαγε τις επικίνδυνες ουσίες για το όζον, στέλνοντας ένα 
δυναμικό μήνυμα αλλαγής στην αγορά, εγκαθιδρύοντας μια αξιοσημείωτη περίοδο 
τεχνολογικών καινοτομιών και μετασχηματισμών που ήταν αδύνατον να 
προβλεφθούν αρχικά. Οι βιομηχανίες συνειδητοποίησαν ότι σε πολλές περιπτώσεις 
η διαδικασία αντικατάστασης των ουσιών που συμβάλλουν στην καταστροφή του 
όζοντος προσέφεραν μάλλον οικονομικές ευκαιρίες παρά απαγορευτικό κόστος. 
Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι οι τεχνολογικές λύσεις σε διάφορα 
προβλήματα ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέα προβλήματα, όπως αποδείχθηκε με 
ορισμένες ουσίες που αντικατέστησαν τους CFCs. 
 
Τελικά θα εξαφανιστεί η τρύπα του όζοντος; 
Η μεγάλη τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική χρησιμεύει ως υπενθύμιση 
του τι μπορεί να περιμένει τον κόσμο τα επόμενα χρόνια, καθώς ο άνθρωπος 
καταστρέφει στο πέρασμά του ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του περιβάλλοντος. Η 
εμπειρία του όζοντος έδειξε ότι όσο πιο πολύ καθυστερεί η δράση της ανθρωπότητας 
τόσο πιο σοβαρές θα είναι οι μελλοντικές συνέπειες. 
Ωστόσο, λόγω της εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ, οι συγκεντρώσεις 
των CFCs στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας άρχισαν ήδη να εμφανίζουν 
αισθητή μείωση μετά το 1990. Σήμερα, αν και η τρύπα του όζοντος δείχνει να 
ακολουθεί σταθεροποιητικές τάσεις και να είναι σε καλύτερη κατάσταση από αυτή 
των προηγούμενων χρόνων, όπου και είχε φτάσει σε εξαιρετικά ανησυχητικά 
επίπεδα, το πρόβλημα παραμένει υπαρκτό και δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό. 
Οι αλλαγές στην τρύπα του όζοντος από χρόνο σε χρόνο είναι δύσκολο να 
προβλεφθούν. Με την προϋπόθεση ότι ο έλεγχος για τις συμφωνημένες εκπομπές 
των  CFCs αποβεί θετικός, τότε η ασπίδα του όζοντος αναμένεται ότι θα αρχίσει 
σταδιακά να επανακάμπτει κατά τη διάρκεια των προσεχών δεκαετιών, καθώς οι 
συγκεντρώσεις των CFCs θα μειώνονται αργά, αφού μερικοί από αυτούς έχουν 
διάρκεια ζωής περί τα 100 χρόνια και οι συγκεντρώσεις τους στη στρατόσφαιρα θα 
συνεχίσουν να είναι υψηλές για αρκετές δεκαετίες ακόμη, ενώ θεωρητικά η 
αναμενόμενη ολική ανάκτηση τοποθετείται χρονικά γύρω στο 2050. 
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