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Τι είναι κλίμα;

Όταν λέμε για το κλίμα μιας περιοχής
αναφερόμαστε στις καιρικές συνθήκες
που επικρατούν στην περιοχή αυτή για
μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η ερευνητική εργασία που ολοκλήρωσε το τμήμα μας είχε σχέση με την κλιματική
αλλαγή που βιώνουμε στις μέρες μας.
Όταν λέμε για το κλίμα μιας περιοχής αναφερόμαστε στις καιρικές συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
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Είδη κλίματος

 Εύκρατο
 Ηπειρωτικό
 Πολικό
 Μεσογειακό
 Ορεινό
 Τροπικό
 Ερημικό

Υπάρχουν πολλά είδη κλίματος. Μερικά από αυτά είναι:
Εύκρατο
Ηπειρωτικό
Πολικό
Μεσογειακό
Ορεινό
Τροπικό
Ερημικό
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Παράγοντες που επηρεάζουν το
τοπικό κλίμα

1. Γεωγραφικό Πλάτος
2. Απόσταση από τη θάλασσα
3. Ανάγλυφο και κάλυψη του εδάφους
4. Άνεμοι
5. Ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες

Το τοπικό κλίμα επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες με κυριότερους τους
παρακάτω:
Γεωγραφικό Πλάτος
Απόσταση από τη θάλασσα
Ανάγλυφο και κάλυψη του εδάφους
Άνεμοι
Ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες
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Πως επηρεάζει το κλίμα τις ζωές
των ανθρώπων;

Ο άνθρωπος ζει και κατοικεί σε ένα μέρος αν οι
κλιματολογικές συνθήκες του το επιτρέπουν. Το
κλίμα καθορίζει τι καλλιέργειες θα επιλέξει
προκειμένου να παράγει τροφή.

Α. Κλίμα-Αγροκαλλιέργεια

Το κλίμα επηρεάζει τις ζωές μας:
Π.χ επηρεάζει την διαμονή και τις καλλιέργειες
Ο άνθρωπος ζει και κατοικεί σε ένα μέρος αν οι κλιματολογικές συνθήκες του το
επιτρέπουν. Το κλίμα καθορίζει τι καλλιέργειες θα επιλέξει προκειμένου να
παράγει τροφή
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Πως επηρεάζει το κλίμα τις ζωές
των ανθρώπων;

Η επίδραση του κλίματος στη βιομηχανία
χωρίζεται σε δυο κατηγορίες.
Σε εκείνη που επηρεάζει τη βιομηχανία λόγω
της τοποθεσίας της και σε εκείνη που επηρεάζει
τις βιομηχανικές λειτουργίες αφού έχουν
εγκατασταθεί.

Β. Κλίμα-Βιομηχανία

Επίσης επηρεάζει την Βιομηχανία
Η επίδραση του χωρίζεται σε δυο κατηγορίες.
Σε εκείνη που επηρεάζει τη βιομηχανία λόγω της τοποθεσίας της και σε εκείνη
που επηρεάζει τις βιομηχανικές λειτουργίες αφού έχουν εγκατασταθεί.
Π.χ. Μερικές δραστηριότητες είναι ευπαθείς σε αιφνίδια και έντονα καιρικά
συμβάντα. Οι βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων, η παραγωγή υδροηλεκτρικής
ενέργειας και άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι από τις πιο
ευάλωτες ανθρώπινες υποδομές.
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Πως επηρεάζει το κλίμα τις ζωές
των ανθρώπων;

 Αεροπλοΐα

 Ναυσιπλοΐα

 Οδικό δίκτυο

Γ. Κλίμα-Μέσα μεταφοράς

Εξαρτώμενα από το κλίμα είναι και τα μέσα μεταφοράς:
Ετσι:
Αεροπλοΐα . Τα αεροδρόμια πρέπει να χτίζονται σε επίπεδα μέρη γιατί
διευκολύνεται η πρόσβαση των επιβατών σε αυτά. Η κατεύθυνση των τοπικών
ανέμων καθορίζει τον προσανατολισμό των διαδρόμων.
Ναυσιπλοΐα. Ανάπτυξη ενός θαλάσσιου δικτύου για την εξυπηρέτηση τόσο των
επιβατών όσο και των αγαθών. Η επιλογή της θέσης των λιμανιών έτσι ώστε να
προφυλάσσεται από δυνατούς ανέμους κ.λ.π.
Οδικό δίκτυο. Σφοδρή χιονόπτωση ή βροχή έχει σαν αποτέλεσμα το κλείσιμο των
δρόμων.
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Πως επηρεάζει το κλίμα τις ζωές
των ανθρώπων;

Το κλίμα είναι γνωστό ότι επηρεάζει την
ανθρώπινη συμπεριφορά και για αυτό
επηρεάζει τις τέχνες και συνήθειες των
διαφόρων λαών. Έτσι από το κλίμα
επηρεάζεται η αρχιτεκτονική, ο αθλητισμός, οι
τέχνες, οι συνήθειες, οι τρόποι συμπεριφοράς
(μουσική, χορός, διασκέδαση, παραδοσιακές
ενδυμασίες…)

Δ. Κλίμα-Κουλτούρα

Το κλίμα είναι γνωστό ότι επηρεάζει την ανθρώπινη συμπεριφορά και για αυτό
επηρεάζει τις τέχνες και συνήθειες των διαφόρων λαών. Έτσι από το κλίμα
επηρεάζεται η αρχιτεκτονική, ο αθλητισμός, οι τέχνες, οι συνήθειες, οι τρόποι
συμπεριφοράς (μουσική, χορός, διασκέδαση, παραδοσιακές ενδυμασίες…)
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Πως επηρεάζει το κλίμα τις ζωές
των ανθρώπων;

 Άσθμα, αναπνευστικές αλλεργίες ….
 Νεοπλάσματα, καρκίνοι
 Καρδιοαναπνευστικά προβλήµατα και

εµφράγµατα
 Τροφιµογενείς ασθένειες και λοιµώξεις
 Νοσηρότητα και θνησιμότητα από ακραίες

καιρικές συνθήκες
 Επιπλοκές στην ανθρώπινη ανάπτυξη
 Ψυχική υγεία και διαταραχές άγχους
 Νευρολογικές διαταραχές
 Ασθένειες που προκαλούνται από το νερό

Ε. Κλίμα και Υγεία

Σημαντική είναι η επίδραση του κλίματος στην υγεία. Το κλίμα του τόπου μπορεί
να προκαλέσει ή να επηρεάσει την εξέλιξη πολλών ασθενειών. Όπως:
Άσθμα, αναπνευστικές αλλεργίες ….
Νεοπλάσματα, καρκίνοι
Καρδιοαναπνευστικά προβλήµατα και εµφράγµατα
Τροφιµογενείς ασθένειες και λοιµώξεις
Νοσηρότητα και θνησιμότητα από ακραίες καιρικές συνθήκες
Επιπλοκές στην ανθρώπινη ανάπτυξη
Ψυχική υγεία και διαταραχές άγχους
Νευρολογικές διαταραχές
Ασθένειες που προκαλούνται από το νερό
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Μέση θερμοκρασία της γης

H μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης
χρησιμοποιείται σαν μέτρο του παγκόσμιου
κλίματος.

Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι η
μέση θερμοκρασία της γης είναι περίπου 14 με
15 βαθμούς Κελσίου αυτή την στιγμή.

Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται σταθερά.

H μέση θερμοκρασία της επιφάνειας της Γης χρησιμοποιείται σαν μέτρο του
παγκόσμιου κλίματος.
Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν ότι η μέση θερμοκρασία της γης είναι
περίπου 14 με 15 βαθμούς Κελσίου αυτή την στιγμή ενώ τα τελευταία χρόνια
αυξάνεται σταθερά όπως προκύπτει από τις μετρήσεις.
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Τη μέση θερμοκρασία την καθορίζουν:

 Ο ήλιος
 Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
 Σύννεφα
 Ωκεανοί
 Τυχαία γεγονότα όπως:

Ηφαιστειακές εκρήξεις,
Δασικές καταστροφές,
Πτώσεις μεγάλων μετεωριτών.

Α) ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη καθορίζεται από
Φυσικούς και Ανθρωπογενείς παράγοντες.
Οι κυριότεροι Φυσικοί παράγοντες είναι:
Ο ήλιος
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου
Τα Σύννεφα
Οι Ωκεανοί
Καθώς και τυχαία γεγονότα όπως: Ηφαιστειακές εκρήξεις, Δασικές
καταστροφές, Πτώσεις μεγάλων μετεωριτών.
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Τη μέση θερμοκρασία την καθορίζουν:

Β) ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

 Ενίσχυση του φαινόμενου του
θερμοκηπίου με την προσθήκη αερίων του
θερμοκηπίου. Αυτό γίνεται με την καύση
καυσίμων για παραγωγή ενέργειας.

 Παρεμβάσεις στην επιφάνεια της γης
(αποψίλωση, δημιουργία πόλεων…).
Αλλάζουν έτσι τον τρόπο που η γη
αντανακλά το φως της στην ατμόσφαιρα
και ελευθερώνει θερμότητα.

Οι άνθρωποι επηρεάζουν το κλίμα με δύο τρόπους:

Με την ενίσχυση του φαινόμενου του θερμοκηπίου με την προσθήκη
αερίων του θερμοκηπίου. Αυτό γίνεται με την καύση καυσίμων για
παραγωγή ενέργειας.

Με παρεμβάσεις στην επιφάνεια της γης (αποψίλωση, δημιουργία
πόλεων…). Αλλάζουν έτσι τον τρόπο που η γη αντανακλά το φως της στην
ατμόσφαιρα και ελευθερώνει θερμότητα.

Παρακάτω θα δούμε έναν έναν τους κυριότερους φυσικούς παράγοντες που
επηρεάζουν το κλίμα:
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Ο ήλιος εκπέμπει ενέργεια.

 Ο Ήλιος είναι μία τεράστια σφαίρα από διάφορα αέρια
κυρίαρχα των οποίων είναι το υδρογόνο και το ήλιο. Η
θερμοκρασία που επικρατεί στον Ήλιο είναι τόσο μεγάλη
ώστε να εξαερώνονται ακόμη και τα μέταλλα.

 Από αυτή την ενέργεια που εκπέμπει στο διάστημα ένα
μικρό μέρος το παίρνει η Γη. Συγκεκριμένα
48.600.000.000 κιλοβατώρες ενέργειας κάθε
δευτερόλεπτο στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Αυτή η
ενέργεια μεταφέρεται κυρίως από το ορατό φως και τις
κοντινές περιοχές του υπέρυθρου και του υπεριώδους.
Από αυτή ένα μέρος (περίπου το 30%) ανακλάται
προς το διάστημα και το υπόλοιπο απορροφάται από
την Γη ανεβάζοντας τη θερμοκρασία της.

Πρώτα ο Ήλιος.

Είναι μία τεράστια σφαίρα από διάφορα αέρια κυρίαρχα των οποίων είναι το
υδρογόνο και το ήλιο. Η θερμοκρασία που επικρατεί στον Ήλιο είναι τόσο μεγάλη
ώστε να εξαερώνονται ακόμη και τα μέταλλα.
Από αυτή την ενέργεια που εκπέμπει στο διάστημα ένα μικρό μέρος το παίρνει η
Γη. Συγκεκριμένα 48.600.000.000 κιλοβατώρες ενέργειας κάθε δευτερόλεπτο
στην ανώτερη ατμόσφαιρα. Αυτή η ενέργεια μεταφέρεται κυρίως από το ορατό
φως και τις κοντινές περιοχές του υπέρυθρου και του υπεριώδους. Από αυτή ένα
μέρος (περίπου το 30%) ανακλάται προς το διάστημα και το υπόλοιπο
αποροφάται από την Γη ανεβάζοντας τη θερμοκρασία της.
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Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι μια φυσική
διαδικασία. Χρειάζεται για να διατηρείται η Γη
μας ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη.
Δίχως αυτό, η Γη θα ήταν κρύα (περίπου στους
-20o C), και δεν θα μπορούσε να υπάρχει ζωή.
Αντιθέτως, η μέση θερμοκρασία της Γης
διατηρείται στο επίπεδο των 15ο C, χάρη στο
φαινόμενο αυτό.

Ακολουθεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου που είναι μια φυσική διαδικασία.
Χρειάζεται για να διατηρείται η Γη μας ζεστή, ώστε να υπάρχει ζωή και ανάπτυξη.
Δίχως αυτό, η Γη θα ήταν κρύα (περίπου στους -20o C), και δεν θα μπορούσε να
υπάρχει ζωή. Αντιθέτως, η μέση θερμοκρασία της Γης διατηρείται στο επίπεδο
των 15ο C, χάρη στο φαινόμενο αυτό.
Η διαδικασία αυτή μοιάζει με τη λειτουργία ενός θερμοκηπίου και ο Γάλλος
μαθηματικός Fourier το ονόμασε το 1822 «Φαινόμενο Θερμοκηπίου».
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Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου

Ο μηχανισμός του φαινόμενου είναι ο ακόλουθος..
Η Γη όπως είδαμε δέχεται συνολικά ηλιακή ακτινοβολία. Περίπου το 30% της
εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας ανακλάται στο διάστημα, σε ποσοστό 6%
από την ατμόσφαιρα, 3% από τα νέφη και 4% από την επιφάνεια της Γης. Το
70% της ηλιακής ακτινοβολίας (που κατά κύριο λόγο είναι στο ορατό μέρος του
φάσματος) απορροφάται, κατά 32% 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. Έτσι αυξάνεται η θερμοκρασία της Γης.
Λόγω της θερμοκρασίας της, η Γη εκπέμπει επίσης θερμική ακτινοβολία (κατά
τρόπο ανάλογο με τον Ήλιο), η οποία αντιστοιχεί σε μεγάλα μήκη κύματος
(δηλαδή υπέρυθρη ακτινοβολία), σε αντίθεση με την αντίστοιχη ηλιακή
ακτινοβολία, που είναι μικρού μήκους κύματος. Η ατμόσφαιρα της Γης διαθέτει
μεγάλη αδιαφάνεια στην, μεγάλου μήκους κύματος, γήινη ακτινοβολία, έχει
δηλαδή την ικανότητα να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος της, ποσοστό περίπου
71%. Η ίδια η ατμόσφαιρα επανεκπέμπει θερμική ακτινοβολία μεγάλου μήκους
κύματος, μέρος της οποίας απορροφάται από την επιφάνεια της Γης, η οποία
θερμαίνεται ακόμη περισσότερο. Η γήινη ατμόσφαιρα συμπεριφέρεται, με τον
τρόπο αυτό, σαν μια «κουβέρτα» που εμποδίζει την ακτινοβολία που εκπέμπει η
Γη να διαφύγει στ διάστημα.
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Το φαινόμενο του Θερμοκηπίου

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)
 το τροποσφαιρικό όζον (O3).

Τα αέρια που απορροφούν την υπέρυθρη ακτινοβολία λέγονται αέρια
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)
το τροποσφαιρικό όζον (O3).
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Ηφαίστεια

 Ελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου
του άνθρακα και υδρατμών στην ατμόσφαιρα,
οι οποίες ενισχύουν το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

 Απελευθερώνουν και τόνους αερίων ενώσεων
θείου, αλλά επίσης, πολύ μεγάλα ποσά
αιθάλης και τέφρας στη στρατόσφαιρα,
μειώνοντας έτσι το φως του ήλιου που πέφτει
πάνω στον πλανήτη. Όλα αυτά μαζί δρουν
σαν μία ομπρέλα, αποκλείουν την εισερχόμενη
ηλιακή ακτινοβολία και προσωρινά ψύχουν τον
πλανήτη.

Τα ηφαίστεια επίσης με τις εκρήξεις τους μπορεί να επηρεάσουν το παγκόσμιο
κλίμα. Γιατί:
Ελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα και υδρατμών στην
ατμόσφαιρα, οι οποίες ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Επίσης απελευθερώνουν και τόνους αερίων ενώσεων θείου, αλλά ακόμα, πολύ
μεγάλα ποσά αιθάλης και τέφρας στη στρατόσφαιρα, μειώνοντας έτσι το φως του
ήλιου που πέφτει πάνω στον πλανήτη. Όλα αυτά μαζί δρουν σαν μία ομπρέλα,
αποκλείουν την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία και προσωρινά ψύχουν τον
πλανήτη.
Παρόλα αυτά η επίδραση των ηφαιστείων στο κλίμα συνήθως έχει μόνο τοπικό
χαρακτήρα εκτός από την περίπτωση πολύ μεγάλων εκρήξεων που επηρεάζουν
ολόκληρο τον πλανήτη. Αλλά σε κάθε περίπτωση οι επιδράσεις έχουν
περιορισμένη χρονική διάρκεια που περιορίζεται το πολύ σε λίγα χρόνια.
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Ωκεανοί

 Ρυθμίζουν τη συγκέντρωση του διοξειδίου του
άνθρακα στην ατμόσφαιρα.

 Aποτελούν μια τεράστια αποθήκη άνθρακα,
πολύ μεγαλύτερη από αυτή της ατμόσφαιρας.

 Μέχρι τώρα έχουν συγκρατήσει περίπου το
30% απ’ όλες τις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα που προέρχονται από τις ανθρώπινες
δραστηριότητες τα τελευταία 200 χρόνια, αλλά
τελικά θα απορροφήσουν ακόμη πολύ
περισσότερο.

Οι ωκεανοί αποτελούν ρυθμιστές του παγκόσμιου κλίματος διότι ρυθμίζουν τη
συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
Aποτελούν μια τεράστια αποθήκη άνθρακα, πολύ μεγαλύτερη από αυτή της
ατμόσφαιρας.
Μέχρι τώρα έχουν συγκρατήσει περίπου το 30% απ’ όλες τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα που προέρχονται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες τα
τελευταία 200 χρόνια, αλλά τελικά θα απορροφήσουν ακόμη πολύ περισσότερο.

Η απομάκρυνση του CO2 από την ατμόσφαιρα γίνεται με τους παρακάτω
τρόπους:
Μέσω της φωτοσύνθεσης:
μέσω κατασκευής κελυφών: Πολλοί θαλάσσιοι οργανισμοί, από το
φυτοπλαγκτόν μέχρι τα πιο οικεία θαλάσσια σαλιγκάρια, κατασκευάζουν κελύφη
χρησιμοποιώντας διοξείδιο του άνθρακα..
Απομάκρυνση μέσω διάλυσης στο νερό:. Όσο πιο ψυχρό είναι το νερό, τόσο
περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα μπορεί να διαλυθεί σε αυτό. Όταν όμως
θερμαίνεται το διαλυμένο διοξείδιο μειώνεται
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Η ιστορία των κλιματικών αλλαγών

 Το κλίμα μεταβάλλεται.
 Στο παρελθόν υπήρχαν εποχές

παγετώνων
 Στο παρελθόν υπήρχαν και

θερμότερες εποχές
 Η στάθμη της θάλασσας ήταν πολύ

διαφορετική.

Το κλίμα μεταβάλλεται. Και δεν μιλάμε για το παρόν. Πάντα μεταβαλλόταν
όπως μαρτυρούν πολλά στοιχεία που έχουν συλλεγεί από το παρελθόν.
Τα στοιχεία που καταδεικνύουν ότι το κλίμα είχε στο παρελθόν εποχές
παγετώνων προέρχονται από γεωλογικές ανακαλύψεις και γεωλογικά
στοιχεία. Θρυμματισμοί βράχων, παλαιοντολογικά ευρήματα, όπως
υπολείμματα βλάστησης και ζώων τα οποία συνδέονται με θερμότερα
κλίματα και απολιθώματα που υποδεικνύουν ότι κατά το παρελθόν η
στάθμη της θάλασσας ήταν διαφορετική από τα σημερινά επίπεδα. Όλα
δείχνουν σημαντικές μεταβολές στο παγκόσμιο κλίμα.
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Η ιστορία των κλιματικών αλλαγών
 Πριν 65.000.000 χρόνια εξαφανίστηκαν οι

δεινόσαυροι. Πιθανότερη αιτία της κλιματικής
αλλαγής αυτής είναι η σύγκρουση της Γης με
κάποιον μετεωρίτη.

 Πριν από εκατομμύρια χρόνια στην Ελλάδα το
κλίμα έμοιαζε με τροπικό.

 Πριν από 1.000.000 χρόνια ξεκίνησε η
Τεταρτογενής περίοδος. Αυτή περιλαμβάνει
δύο εποχές:

ΠλειστόκαινοΠλειστόκαινο ΟλόκαινοΟλόκαινο

Πριν 65.000.000 χρόνια έγινε μια σημαντική κλιματική αλλαγή ή οποία είχε ως
αποτέλεσμα την εξαφάνιση του μεγαλύτερου μέρους τους ζωικού βασιλείου της
εποχής εκείνης. Είναι η εποχή εκείνη που εξαφανίστηκαν οι δεινόσαυροι. Η
πιθανότερη αιτία της κλιματικής αλλαγής αυτής είναι η σύγκρουση της Γης με
κάποιον μετεωρίτη.
Πριν από εκατομμύρια χρόνια στην Ελλάδα το κλίμα ήταν πολύ διαφορετικό,
ήταν θερμότερο από το σημερινό και έμοιαζε με τροπικό. Αυτό μαρτυρούν
απολιθώματα που έχουν βρεθεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και αποδίδονται
σε αυτήν την εποχή. Έχουν βρεθεί απολιθωμένοι νάνοι ελέφαντες στην Τήλο,
ιπποπόταμοι στην Κύπρο, απολιθωμένα δάση από φοίνικες στην Λακωνία, αλλά
και στο Νόστιμο Καστοριάς.
Η τελευταία γεωλογική περίοδος είναι η Τεταρτογενής η οποία ξεκίνησε περίπου
πριν από 1.000.000 χρόνια. Αυτή περιλαμβάνει δύο εποχές την Πλειστόκενο και
την Ολόκαινο (η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα)
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Η ιστορία των κλιματικών αλλαγών

 Στην Πλειστόκαινο εποχή υπήρξαν, σύμφωνα
με τους επιστήμονες, 4 Παγετώδεις Περίοδοι
όπου το κλίμα ήταν πολύ κρύο.

 Ενδιάμεσα αυτών των κύκλων υπήρχαν
περίοδοι κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες και η
στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλή, πολύ
υψηλότερη από την σημερινή, είναι οι
λεγόμενες Μεσοπαγετώδεις Περίοδοι.

Στην Πλειστόκαινο εποχή υπήρξαν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, 4
Παγετώδεις περίοδοι όπου το κλίμα ήταν πολύ κρύο.
Ενδιάμεσα αυτών των κύκλων υπήρχαν περίοδοι κατά τις οποίες οι
θερμοκρασίες και η στάθμη της θάλασσας ήταν υψηλή, πολύ υψηλότερη από την
σημερινή, είναι οι λεγόμενες μεσοπαγετώδεις περίοδοι.
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Η ιστορία των κλιματικών αλλαγών

 Η τελευταία παγετώδης περίοδος ήταν πριν
200.000 χρόνια.

 Το μεγαλύτερο μέρος του Βόρειου ημισφαιρίου
της Γης ήταν καλυμμένο από παγετώνες, που
έφταναν κοντά στην περιοχή, όπου τώρα
βρίσκεται η Ελλάδα.

 Ο χώρος όμως της Ελλάδας δεν ήταν καλυμμένος
από παγετώνες.

 Οι παγετώνες είχαν δεσμεύσει μεγάλη ποσότητα
νερού και η στάθμη της θάλασσας ήταν έως και
120 μέτρα κάτω από το σημερινό.

Η τελευταία παγετώδης περίοδος ήταν πριν 200.000 χρόνια.
Το μεγαλύτερο μέρος του Βόρειου ημισφαιρίου της Γης ήταν καλυμμένο από
παγετώνες, που έφταναν κοντά στην περιοχή, όπου τώρα βρίσκεται η Ελλάδα.
Ο χώρος όμως της Ελλάδας δεν ήταν καλυμμένος από παγετώνες.
Οι παγετώνες είχαν δεσμεύσει μεγάλη ποσότητα νερού και η στάθμη της
θάλασσας ήταν έως και 120 μέτρα κάτω από το σημερινό.
Παλαιοντολογικά ευρήματα από εκείνη την εποχή στην Ελλάδα ήταν κόκαλα και
χαυλιόδοντες μαμούθ στην Μεγαλόπολη και στη Φλώρινα..
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Τι συμβαίνει σήμερα;

 Συνεχής άνοδος της μέσης θερμοκρασίας.
 Ήδη έχει μετρηθεί ότι η μέση θερμοκρασία της

Γης έχει αυξηθεί κατά 0,5 με 0,6 βαθμούς
Κελσίου από το 1880.

 Η μέση θερμοκρασίας της Γης θα αυξάνεται κατά
μέσο όρο περίπου 0,3 βαθμούς Κελσίου ανά
δεκαετία για τα επόμενα 100 χρόνια.

 Μέχρι το έτος 2100, υπολογίζεται ότι η αύξηση
της θερμοκρασίας θα είναι από 1,5 έως 5,8ο C.

Είναι φανερό ότι στις μέρες μας βιώνουμε μια συνεχή άνοδο της μέσης
θερμοκρασίας του πλανήτη. Ήδη έχει μετρηθεί ότι η μέση θερμοκρασία της Γης
έχει αυξηθεί κατά 0,5 με 0,6ο C από το 1880. Πολύπλοκα μαθηματικά μοντέλα,
γνωστά ως GCM (Global Climate 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. Μέχρι το έτος 2100, υπολογίζεται
ότι η αύξηση της θερμοκρασίας θα είναι από 1,5 έως 5,8Ο C.
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Τι συμβαίνει σήμερα;

Στο γράφημα βλέπουμε την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας από το 1880 μέχρι
σήμερα...
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Συνέπειες από την Κλ. Αλλαγή
1) Άνοδος της στάθμης της θάλασσας

• Κατά 50% στη θερμική διαστολή των ωκεανών και το
υπόλοιπο στο λιώσιμο των πάγων

• από το 1880 η μέση στάθμη της θάλασσας έχει ανυψωθεί
κατά 17 cm

• Σύμφωνα με διάφορα κλιματολογικά μοντέλα, η στάθμη
των ωκεανών μπορεί να αυξηθεί κατά 18 έως 59 cm
μέχρι το 2100.

• 1 εκατοστό ανόδου αντιστοιχεί σε απώλεια ακτογραμμής
1 μέτρου.

• αυξημένες πλημμύρες κατά τη διάρκεια καταιγίδων
• Μόνιμος καταποντισμός παράκτιων περιοχών.

Ένα σημαντικό θέμα είναι η επίδραση που θα έχει η αύξηση της θερμοκρασίας
στο επίπεδο της θάλασσας. Αναμένεται άνοδος της επιφάνειας που θα οφείλεται
κατά 50% στη θερμική διαστολή των ωκεανών και το υπόλοιπο στο λιώσιμο των
πάγων των οροσειρών και σε μικρότερο ποσοστό σε λιώσιμο των πάγων της
Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής.
Πιο αναλυτικά από το 1880 η μέση στάθμη της θάλασσας έχει ανυψωθεί κατά 17
cm (κατά μέσο όρο 0.13 mm το χρόνο). Πριν από τον περασμένο αιώνα, η
στάθμη της θάλασσας ανέβαινε πολύ πιο αργά. Μέσα στο 2005, έλιωσαν στο
Βόρειο Πόλο 1.300.000 τετ. χμ. πάγων, περισσότερο από ότι συνήθως λιώνουν
σε ένα χρόνο.
Σύμφωνα με διάφορα κλιματολογικά μοντέλα, η στάθμη των ωκεανών μπορεί να
αυξηθεί κατά 18 έως 59 cm μέχρι το 2100. Και κάθε 1 εκατοστό ανόδου της
στάθμης της θάλασσας αντιστοιχεί σε απώλεια ακτογραμμής 1 μέτρου.
Μια τέτοια αύξηση μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές επιπτώσεις σε παράκτιες
περιοχές με μεγάλους πληθυσμούς, όπως είναι το δέλτα του Νείλου, οι ακτές της
Ινδίας. Αυτό σημαίνει ότι άνοδος της στάθμης της θάλασσας κατά 1 μέτρο θα είχε
καταστροφικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Εάν το στρώμα πάγου της
Γροιλανδίας έλιωνε εντελώς, η στάθμη της θάλασσας θα ανέβαινε περίπου 7
μέτρα.
Οι πρώτες συνέπειες της ανόδου της στάθμης της θάλασσας είναι οι αυξημένες
πλημμύρες κατά τη διάρκεια θυελλωδών καταιγίδων και ο μόνιμος
καταποντισμός παράκτιων περιοχών.
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Συνέπειες από την Κλ. Αλλαγή
1) Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
2) Εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα

• Μεταβολή της πορείας των θαλασσίων ρευμάτων.
• Παράλληλα η κατανομή και η συχνότητα των

βροχοπτώσεων θα μεταβληθεί.
• Θα αυξηθούν οι πλημμύρες και οι καταιγίδες..
• Ξηρασίες και λειψυδρία
• Καταστροφικοί κυκλώνες.
• Ενεργοποίηση σεισμικής-ηφαιστειακής δραστηριότητας

Επιστήμονες λένε πως όσο πιο πολύ θερμαίνονται οι υδάτινες περιοχές τόσο
μεγαλώνει η πιθανότητα να μεταβληθεί η πορεία των θαλασσίων ρευμάτων. Αυτό
θα προκαλέσει μεγάλες διεργασίες στην ατμόσφαιρα και την δημιουργία ακραίων
και βίαιων καιρικών φαινόμενων.
Παράλληλα η κατανομή και η συχνότητα των βροχοπτώσεων θα μεταβληθεί. Θα
αυξηθούν οι πλημμύρες, οι καταιγίδες και γενικά οι ακραίες καιρικές συνθήκες θα
είναι συχνότερες και εντονότερες. Σε άλλες περιοχές ξηρασίες και λειψυδρία θα
θέσουν σε κίνδυνο την επιβίωση των κατοίκων. Σε άλλες θα έχουμε
καταστροφικούς κυκλώνες.
Η αύξηση της θερμοκρασίας επιδρά στον φλοιό της Γης, μέσω της διαρκώς
μεταβαλλόμενης πίεσης που ασκείται από τον όγκο του νερού και του πάγου.
Κάθε αλλαγή σε αυτόν τον όγκο, και την αντίστοιχα πίεση είναι δυνατόν να
ενεργοποιήσει σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, ακόμη και κατολισθήσεις
στο βυθό της θάλασσας. Είναι φανερό πως η απομάκρυνση ενός χιλιομέτρου
πάγου, που λιώνει εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας σε όλη τη Γη,
επηρεάζει δραματικά τις ισορροπίες.
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Συνέπειες από την Κλ. Αλλαγή
1) Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
2) Εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα
3) Εξαφάνιση ειδών

• Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει δραματικά τα
οικοσυστήματα.

• Θα κινδυνεύσουν και πιθανότατα δεν θα τα καταφέρουν
πολλοί οργανισμοί που δεν θα τα μπορέσουν να
προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες.

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει δραματικά τα οικοσυστήματα. Έτσι θα
κινδυνεύσουν και πιθανότατα δεν θα τα καταφέρουν πολλοί οργανισμοί που δεν
θα τα μπορέσουν να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες.
Για παράδειγμα, ξηρές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν την κατάρρευση των
τροπικών δασών, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν.
( Έτσι την έπαθαν και οι δεινόσαυροι ) 
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Συνέπειες από την Κλ. Αλλαγή
1) Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
2) Εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα
3) Εξαφάνιση ειδών
4) Μόνιμοι κλιματικοί πρόσφυγες

• από παράκτιες περιοχές που πλημμύρισαν προς την
ενδοχώρα

• λόγω ερημοποίησης της περιοχής που κατοικούσαν

• εγκατάλειψη περιουσιών

• συγκρούσεις για τους φυσικούς πόρους

Επιπτώσεις θα υπάρξουν και στους ανθρώπινους οικισμούς καθώς, αργά ή
γρήγορα, κάποιες περιοχές θα αναγκαστούν να μεταναστεύσουν προς
οποιοδήποτε μέρος προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης. Μια τέτοια
μετανάστευση θα έχει τεράστιες διαστάσεις και ακόμα μεγαλύτερες επιπτώσεις.
Οι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες θα μετακινηθούν είτε από παράκτιες περιοχές
που πλημμύρισαν προς την ενδοχώρα είτε λόγω ερημοποίησης της περιοχής
που κατοικούσαν. Και στις δύο περιπτώσεις η μετακίνησή τους και η αναγκαστική
εγκατάλειψη του τόπου τους συνιστά μια ανθρώπινη τραγωδία. Οι άνθρωποι
αυτοί θα αναγκασθούν να εγκαταλείψουν περιουσίες, υποδομές και να
ξεκινήσουν την ζωή τους από την αρχή σε έναν νέο τόπο που συνήθως δεν θα
είναι φιλικός για αυτούς. Λόγω της μαζικότητας των μεταναστεύσεων που
συμβαίνουν για περιβαλλοντικούς λόγους θα επέλθουν μοιραία συγκρούσεις σε
σχέση με την επικράτηση επί των διαθέσιμων φυσικών πόρων. Το οικονομικό
κόστος δε για τα κράτη που πλήττονται από τις κλιματικές αλλαγές θα είναι
δυσβάσταχτο.
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Συνέπειες από την Κλ. Αλλαγή
1) Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
2) Εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα
3) Εξαφάνιση ειδών
4) Μόνιμοι κλιματικοί πρόσφυγες
5) Οικονομικές επιπτώσεις

• Τομέας της Γεωργίας: Αλλαγή καλλιεργειών
• Τομέας Βιομηχανίας: π.χ. οι παραθαλάσσιες

υποδομές
• Τομέας της ενέργειας: π.χ. μείωση νερού σε

υδροηλεκτρικά, αυξημένη χρήση κλιματιστικών

Στον τομέα της γεωργίας οι κλιματικές ζώνες θα μετατοπιστούν, και θα
συμπαρασύρουν και τις ζώνες βλάστησης. Ενδεχομένως, κάποια είδη να μην
μπορούν να ευδοκιμήσουν εκεί που καλλιεργούνταν μέχρι τώρα ενώ, κάποια
άλλα να εμφανιστούν σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα ήταν ακατάλληλες για
αυτά. Γενικότερα κάποιες περιοχές θα ευνοηθούν ενώ κάποιες άλλες θα
κινδυνέψουν.
Από την άλλη οι βιομηχανίες και τα προϊόντα τους είναι λιγότερο ευαίσθητες στις
κλιματικές αλλαγές από τους υπόλοιπους τομείς. Μερικές όμως δραστηριότητες
θα επηρεαστούν σημαντικά. Οι βιομηχανίες αγροτικών προϊόντων, αλλά και οι
περισσότερες μορφές συγκοινωνίας είναι μερικές από τις πιο ευάλωτες
ανθρώπινες υποδομές. Επίσης σε επικίνδυνη κατάσταση βρίσκονται όλες οι
εγκαταστάσεις (βιομηχανίες, λιμάνια, πολεοδομικά συγκροτήματα, τουριστικά
θέρετρα κτλ.), που βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές, λόγω της ανόδου της
θαλάσσιας στάθμης.
Ο τομέας της ενέργειας και της ενεργειακής κατανάλωσης θα επηρεαστεί
σημαντικά. Για παράδειγμα λόγω της μείωσης του νερού στα υδροηλεκτρικά
φράγματα στις περιοχές όπου θα πληγούν από ξηρασία ή του νερού που
προορίζεται για την ψύξη των θερμικών και των πυρηνικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής. Επίσης πρόβλημα θα υπάρχει με τις ενεργειακές υποδομές
εξαιτίας καταιγίδων και πλημμυρών και της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας για κλιματισμό.
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Συνέπειες από την Κλ. Αλλαγή
1) Άνοδος της στάθμης της θάλασσας
2) Εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα
3) Εξαφάνιση ειδών
4) Μόνιμοι κλιματικοί πρόσφυγες
5) Οικονομικές επιπτώσεις
6) Επιπτώσεις στην υγεία

• Άμεσες επιδράσεις (π.χ. κύματα καύσωνα, ενίσχυση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, φυσικές καταστροφές)

• Προβλήματα από αλλαγές σε οικοσυστήματα (π.χ. απόδοση
των καλλιεργειών, τα κουνούπια)

• Έμμεσες επιπτώσεις από εξαθλίωση, εκτοπισμό,
συγκρούσεις για τους πόρους, και προβλήματα ψυχικής
υγείας.

Και στον τομέα της υγείας θα έχουμε:
(i) άμεσες επιδράσεις (που οφείλονται π.χ. σε κύματα καύσωνα, ή στην

ενίσχυση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ή σε φυσικές καταστροφές και
καιρικές συνθήκες),

(ii) προβλήματα που σχετίζονται με αλλαγές σε οικοσυστήματα (π.χ. απόδοση
των καλλιεργειών, τα κουνούπια, θαλάσσια παραγωγικότητα), και

(iii) έμμεσες επιπτώσεις που αφορούν την εξαθλίωση, τον εκτοπισμό,
συγκρούσεις για τους πόρους (π.χ. νερό), και προβλήματα ψυχικής υγείας.
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Μπορεί να αντιμετωπιστεί η
κλιματική αλλαγή;

 Σταθεροποίηση των αερίων θερμοκηπίου
στα 450-550 ppm (μέρη στο
εκατομμύριο).

 Οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να
μειωθούν κατά 80-90% πριν το τέλος
του αιώνα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για να αποφευχθούν τα καταστροφικά επίπεδα
κλιματικής αλλαγής, (αν δεχθούμε ότι ο άνθρωπος συμβάλει σημαντικά σε αυτή)
η συγκέντρωση των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα πρέπει να
σταθεροποιηθεί στα 450-550 ppm (μέρη στο εκατομμύριο). Για να επιτευχθεί η
σταθεροποίηση αυτή, οι παγκόσμιες εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά 80-90%
πριν το τέλος του αιώνα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δύο τρόπους:
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Μπορεί να αντιμετωπιστεί η
κλιματική αλλαγή;

Α) Αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.

 Βελτίωση της απόδοσης των μονάδων
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

 Περιορισμό των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου που μπορεί να συμβαίνουν
κατά τη διάρκεια βιομηχανικών διεργασιών ή
κατά την μεταφορά

 Τροποποίηση της σύστασης των καυσίμων.

Την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας.
Αυτό μπορεί να συμβεί αφενός με βελτίωση της απόδοσης των μονάδων

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
κατά δεύτερον με περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που

μπορεί να συμβαίνουν κατά τη διάρκεια βιομηχανικών διεργασιών ή κατά την
μεταφορά (για παράδειγμα λόγω ελαττωματικού εξοπλισμού ή αστοχίας υλικών)
και τέλος με την τροποποίηση της σύστασης των καυσίμων.
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Μπορεί να αντιμετωπιστεί η
κλιματική αλλαγή;

Β) την χρήση ανανεώσιμων μορφών
ενέργειας.

 υδροηλεκτρικά εργοστάσια
 ηλιακή
 αιολική
 γεωθερμία

Από την άλλη η μείωση της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα μπορεί
βοηθηθεί με την χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Όσο για την χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα αναφέρουμε κυρίως την
υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ηλιακή, αιολική και γεωθερμία. Οι μορφές αυτές
αφενός είναι ανανεώσιμες αφού οι πηγές τους είναι διαρκείς αφετέρου δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον με αέρια του θερμοκηπίου όπως κάνουν οι ευρέως
χρησιμοποιούμενες μη ανανεώσιμες (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο)
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Μια διαφορετική άποψη:

 Η υπερθέρμανση δεν οφείλεται σε ανθρώπινες
δραστηριότητες.

 Υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες και παιχνίδια εξουσίας
 Υπάρχει συσχέτιση συγκέντρωσης CO2 και θερμοκρασίας

αλλά η θερμοκρασία αυξάνει το CO2.
 Υπήρξαν περίοδοι πιο θερμές από σήμερα πριν την

βιομηχανική επανάσταση.
 Το ανθρωπογενές CO2 είναι μικρό μέρος του συνολικού και

αυτό δεν είναι το σημαντικότερο αέριο θερμοκηπίου.

Υπάρχουν αρκετοί επιστήμονες που αμφισβητούν ότι το φαινόμενο της
υπερθέρμανσης οφείλεται σε ανθρώπινες δραστηριότητες και θεωρούν ότι η
άποψη αυτή κρύβει πίσω της παιχνίδια πολιτικής και εξουσίας. Επισημαίνουν ότι
η διαπίστωση ότι το CO2 είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο του κλίματος έχει
προωθηθεί από τον Al Gore (πρώην αντιπρόεδρος των Η.Π.Α. και ιδρυτής της
«Alliance for climate protection»), πράγμα το οποίο είναι ύποπτο κατά την γνώμη
τους και έχει πολιτικές προεκτάσεις και σκοπιμότητες.
Θεωρούν ότι έχουν σκόπιμα παραποιηθεί στοιχεία. Οι καμπύλες μεταβολής της
θερμοκρασίας και των συγκεντρώσεων του διοξειδίου στην ατμόσφαιρα,
παρουσιάζουν μια ισχυρή συσχέτιση αλλά αυτό διότι η αύξηση της θερμοκρασίας
προκαλεί αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και όχι το αντίθετο αφού η καμπύλη
του CO2 υστερεί χρονικά από αυτήν της θερμοκρασίας όπως υποστηρίζουν.
Σύμφωνα με αυτούς η υπερθέρμανση της γης απλά υφίσταται εξαιτίας φυσικών
αιτίων και δεν έχει ο άνθρωπος ευθύνη, καθώς το κλίμα της γης ήταν πάντα
μεταβλητό.
Επιπλέον, το ποσοστό του CO2 που υπάρχει στην ατμόσφαιρα είναι πολύ μικρό
σε σχέση με άλλα αέρια και δεν είναι το σημαντικότερο από τα αέρια του
θερμοκηπίου (το πιο σημαντικό είναι οι υδρατμοί). Ο άνθρωπος παράγει ένα
πολύ μικρό ποσοστό του είδη μικρού ποσοστού του CO2, ενώ οι ωκεανοί από
μόνοι τους παράγουν περισσότερο από όλες τις βιομηχανίες, Μ.Μ.Μ και τις
καθημερινές δραστηριότητες του ανθρώπου μαζί.
Επίσης υποστηρίζουν με βάση μελέτες που έχουν γίνει δεν έχει αποδειχθεί ποτέ
ότι το CO2 έχει καθορίσει την θερμοκρασία της γης. Σε καιρούς που το CO2 ήταν
10 φορές υψηλότερο οι δεινόσαυροι κυριαρχούσαν στη Γη.
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Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα θέματα
στις μέρες μας είναι η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι’ αυτό
επιλέξαμε το θέμα της ερευνητικής εργασίας. Είναι αλήθεια ότι πάνω στο θέμα
«κλιματική αλλαγή» οι απόψεις διίστανται. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από την
συνεχή συλλογή πληροφοριών επ’ αυτού του θέματος διαπιστώσαμε ότι μεγάλος
αριθμός επιστημόνων υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή είναι αποτέλεσμα της
κακής συμπεριφοράς των ανθρώπων απέναντι στη φύση και γενικότερα στο
περιβάλλον. Σε αντίθεση με μια άλλη μερίδα επιστημόνων οι οποίοι
υποστηρίζουν ότι η κλιματική αλλαγή που παρατηρούμε γύρω μας (π.χ. λιώσιμο
των πάγων, αύξηση της θερμοκρασίας κ.α.) είναι κάτι που έχει ξανασυμβεί στο
παρελθόν και απλώς επαναλαμβάνεται ως κύκλος, και δεν έχει άμεση σχέση με
τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Αμετάθετο χρέος έχουμε όλοι ως κοινωνία αλλά και ως άτομα να
προστατέψουμε, όσο είναι στο χέρι μας, το περιβάλλον. Ακόμη και αν δεν
οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρωπογενείς παράγοντες η κλιματική αλλαγή, δεν
μπορεί να αρνηθεί κανείς στην άποψη ότι έστω κατά ένα μέρος οφείλεται. Έτσι,
πρέπει, αφού μπορούμε, να εμποδίσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Παρατηρούμε ότι κατά καιρούς το κράτος εφαρμόζει δράσεις για ένα πιο καθαρό
και υγιές περιβάλλον. Αυτό μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε με μια φράση η
οποία χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις: «Αειφόρος (Βιώσιμη) Ανάπτυξη».
Δηλαδή, ανάπτυξη η οποία στηρίζεται στην ορθολογική χρήση των φυσικών
πόρων έτσι ώστε να μην διακυβεύεται η δυνατότητα χρήσης των πόρων αυτών
και από τις μελλοντικές γενεές.
Επειδή επικρατεί η άποψη ότι η κλιματική αλλαγή είναι είτε άμεσα είτε έμμεσα
συνδεδεμένη με ανθρωπογενείς δραστηριότητες πρέπει να αναζητήσουμε ένα
πιο οικολογικό τρόπο ζωής. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να μειώσουμε την
υπερβολική παραγωγή καυσαερίων. Παράλληλα, η χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (αιολική, ηλιακή κ.α.), μόνο καλά μπορεί να προσφέρει.
Σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας ήταν από την αρχή, η όσο το δυνατόν
σωστότερη ενημέρωσή μας, έτσι ώστε να αποκτήσουμε μια ορθή άποψη επ’
αυτού του θέματος. Επιπλέον, μέσα από αυτήν την διαδικασία θέλουμε να
περάσουμε ως μήνυμα ότι πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε όλοι σαν κοινωνία για
το περιβάλλον γιατί είναι το μέρος στο οποίο ζούμε, αναπαραγόμαστε,
τρεφόμαστε και γενικότερα περνάμε ολόκληρη την πορεία της ζωής μας. Έτσι,
είναι φυσικό το ότι θα πρέπει να το προστατέψουμε και να το διατηρήσουμε
καθαρό και κατάλληλο για μια υγιή ζωή.
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1η ΟΜΑΔΑ
Πέττα Αναστασία
Πλέσσας Ανδρέας
Σιαφίλιος Χρήστος
Τετράδης Ρωμανός

Τζεμολλάρη Τζουλιάνο

2η ΟΜΑΔΑ
Πέττα Παναγιώτα
Πλέσσα Αγγελική

Πομόνης Δημήτρης
Σούλη Διόνη

Στουφή Ραφαέλα
Τσουκαλάς Μπάμπης

3η ΟΜΑΔΑ
Σκαλιστήρης Μιχαήλ
Στραβοπόδης Μηνάς

Τουρίκη Κατερίνα
Τουρκάκη Βάσια
Χαϊκάλης Σπύρος

Χρονοπούλου Χριστίνα

4η ΟΜΑΔΑ
Πέττα Χαρά

Ποταμίτη Γεωργία
Τσουκαλά Σοφία
Χαϊκάλη Ελένη

Χοτζάϊ Τζουλιάνο

5η ΟΜΑΔΑ
Πέττας Δημήτρης
Πλέσσα Έλενα

Σκιαδαρέσης Ανδρέας
Τρούσσα Αναστασία

Χατζηγιαννάκογλου Ιφιγένεια



Υπεύθυνος καθηγητής :
Παπαδάτος-Γιγάντες Αγησίλαος

ΤΕΛΟΣΤΕΛΟΣ

I'd love to change the world But I don't know what to do So I'll leave it up to you


