
 - 

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΕΙ SOS 

 

 

Νέες µετρήσεις του Τοµέα ∆ιαχείρισης 
Περιβάλλοντος του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Αθηνών έδειξαν ότι ο 
Ασωπός ποταµός επιβαρύνεται 
καθηµερινά µε καρκινογόνο εξασθενές 
χρώµιο, βάριο και άλλα τοξικά 
µέταλλα, παρά τις αντίθετες 
διαβεβαιώσεις του υπουργείου 
ΠΕΧΩ∆Ε. 
Από τα ευρήµατα της νέας έρευνας 
προκύπτει ότι οι µεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις των επικίνδυνων 
µετάλλων εντοπίζονται στα νερά του 
ποταµού Ασωπού από τα Οινόφυτα 
έως και τον Ωροπό, που µολύνονται 
από τα λύµατα συνολικά 407 

βιοµηχανιών και βιοτεχνιών, οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην 
περιοχή.Οι αναλύσεις της µελέτης, που 
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2008 και 
θα παρουσιαστούν σε διεθνές 
συνέδριο για το νερό στις 16 
Οκτωβρίου, κατέγραψαν 
συγκεντρώσεις εξασθενούς χρωµίου 
έως και 148 µικρογραµµάρια ανά 
λίτρο, όταν το όριο για το πόσιµο νερό 
σε ολικό χρώµιο είναι 50 
µικρογραµµάρια. Να σηµειωθεί ότι δεν 
υπάρχει όριο για την περιεκτικότητά 

Περιβάλλον 
 

Η καταστροφή του περιβάλλοντος 
 

. Εδώ και χρόνια πολλοί από εµάς έχουν την νοοτροπία 

πως θα πρέπει να "ξεφορτώνονται" άµεσα οτιδήποτε 
κρατούν στα χέρια τους και δεν τους χρειάζεται. 
Συνέχεια ακούγονται φωνές αγανακτισµένων πολιτών 
για το ότι η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει φτάσει στο 
απροχώρητο. Επίσης σήµερα γίνεται µια προσπάθεια 
να έχουµε ένα καθαρότερο περιβάλλον 
(συµπεριλαµβανοµένων και των πόλεων) από πολίτες 
και υπευθύνους, όµως κάποιοι συµπεριφέρονται σαν 
να µην έχουν ακούσει τίποτα. 
Έτσι καθηµερινά βλέπουµε ανθρώπους να αγνοούν 
τους κάδους σκουπιδιών, που πλέον βρίσκονται 
παντού, πετώντας οποιοδήποτε σκουπίδι κρατούν στο 
πεζοδρόµιο. Να τονίσω πως δεν εννοώ αυτή την
στιγµή κάδους ανακύκλωσης, αλλά κοινούς κάδους 

του σε εξασθενές χρώµιο καθώς 
θεωρείται καρκινογόνο. [...] 

Ανάµεσα στα συµπεράσµατα της 
έρευνας περιλαµβάνεται και γνωµάτευση 
που δείχνει ακαταλληλότητα των υδάτων 
για άρδευση: «Τα νερά του ποταµού από 

το ύψος της βιοµηχανικής περιοχής 
Οινοφύτων έως και τις εκβολές του στον 
Ωροπό κρίνονται ακατάλληλα για 

άρδευση λόγω της ρύπανσής τους από τα 

βαρέα µέταλλα». 

 

σκουπιδιών. Από την άλλη, κάνοντας ένα ταξίδι στους 
ελληνικούς αυτοκινητοδρόµους, θα δούµε ανθρώπους 
να πετούν από το παράθυρο των αυτοκινήτων τους από 
χαρτάκια, µέχρι σακούλες µε σκουπίδια. Χαρακτηριστική 
είναι η εικόνα στα διόδια των εθνικών οδών, όπου τα 
διαχωριστικά έχουν βυθιστεί στα πάσης φύσεως 
σκουπίδια. Επιπροσθέτως υπάρχουν και οι άνθρωποι, 
οι οποίοι δεν εναποθέτουν τις σακούλες απορριµάτων 
στους κάδους, αλλά στο πεζοδρόµιο, έξω από την 
πόρτα της πολυκατοικίας τους ή σε όποιο άλλο
ευφάνταστο σηµείο βρίσκουν. 

 

             

 

 

 

Εδώ και χρόνια πολλοί από 



 

  

 

Το φαινόµενο αυτό οφείλεται στην αύξηση του διοξειδίου του 
άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Το διοξείδιο του άνθρακα 
διοχετεύεται στην ατµόσφαιρα από την καύση στερεών 
καυσίµων (δηλ. από τα εργοστάσια, τα αυτοκίνητα, κ.λ.π.). Το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου γίνεται κάθε µέρα και χειρότερο 
εξαιτίας δύο αρνητικών φαινοµένων που συµβαίνουν 
ταυτόχρονα. Το πρώτο είναι ότι οι ποσότητες του διοξειδίου 
του άνθρακα είναι τροµακτικά µεγάλες και αυξάνουν εκθετικά 
µε το χρόνο. Το δεύτερο κακό είναι ότι τα δάση µας, που 
απορροφούν µέρος του διοξειδίου του άνθρακα, 
καταστρέφονται (καίγονται ή εκχερσώνονται) µε µεγάλους 
ρυθµούς, µε αποτέλεσµα η απορρόφηση αυτή να µειώνεται 
κάθε µέρα και περισσότερο. Έτσι, και τα δύο αυτά δεινά µαζί, 
εντείνουν ανησυχητικά το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
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Η ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ 

ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 

ΡΥΠΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ  Κάθε ουσία που εµποδίζει την κανονική 
χρήση του ύδατος  θεωρείται ότι το ρυπαίνει  . Εδώ 
παρατηρούνται αντιφάσεις διότι µια ουσία που το εµποδίζει από 
µια χρήση µπορεί να είναι απαραίτητη από µια άλλη χρήση.Σαν 
παράδειγµα  αναφέρεται το χλωριούχο νάτριο. Το νερό υπάρχει 
παντού γύρω µας στη θάλασσα , στην ατµόσφαιρα υπό µορφή 
υδρατµών στο έδαφος στις λίµνες στα ποτάµια  κλ.π . 
 ΕΥΤΡΟΦΙΣΜΟΣ : ∆ηµιουργείται  µε το συνεχή εµπλουτισµό 
των υδάτων  µε θρεπτικά στοιχεία .Η  ύπαρξη όλων αυτών των 
απαραίτητων  θρεπτικών υλικών  στο νερό  προκαλεί 
υπέρµετρη  ανάπτυξη  των φυτικών κυρίως οργανισµών  µε 
διατάραξη της υπάρχουσας ισορροπίας. Αυτό οδηγεί στο γήρας 
της λίµνης. Βέβαια οι χρονικές περίοδοι για όλα αυτά µπορεί να 
είναι και χιλιάδες χρόνια, αυτό εξαρτάται από την  
περιεκτικότητα και την ποσότητα των θρεπτικών υλικών που 
εισρέουν στην λίµνη. 
     Όταν δεν υπάρχουν  επιδράσεις από ανθρώπινους  
παράγοντες  ο ευτροφισµός  αποτελεί βραδύ  φυσικό 
φαινόµενο. Μπορεί όµως να αποτελεί αποτέλεσµα ρυπάνσεως 
όταν η αύξηση των θρεπτικών συστατικών προέρχεται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα. 
     ∆ραστηριότητες οι οποίες προκαλούν το φαινόµενο  
αποτελούν η χρήση των λιπασµάτων στα χωράφια ( νιτρικά 

 

 



 

 

Χρόνια τώρα, το κλασσικό ερώτηµα αν ”ο ήλιος είναι 

φίλος ή εχθρός” απασχολεί τους ανθρώπους. 

Τελευταία η επιστηµονική κοινότητα έχει καταλήξει 

στο συµπέρασµα πως ο Ήλιος µπορεί να θεωρηθεί 

φίλος από τη µία γιατί από αυτόν εξαρτώνται η 

ύπαρξή µας και η καλή µας υγεία, εχθρός-από την 

άλλη-όταν ξεπερνάµε το µέτρο. Τι γίνεται όµως µε 

την τρύπα του όζοντος; Η απαντηση εδώ 

διαφοροποιείται… 

Το θέµα των αρνητικών επιπτώσεων της ηλιακής 

ακτινοβολίας στον άνθρωπο, έχει προσλάβει τα 

τελευταία χρόνια ανησυχητικές διαστάσεις και 

αποτελεί σοβαρό πρόβληµα, ιδιαίτερα µάλιστα µε τη 

διαπίστωση της τρύπας του όζοντος και στο βόρειο 

ηµισφαίριο. Η ανησυχία αυτή οφείλεται στην 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη καρκινογεννητική 

επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρµα, στην 

πρόκληση καταρράκτη στα µάτια και στην 

εξασθένιση του ανοσοποιητικού συστήµατος του 

Η  µόλυνση του εδάφους 
 

Πριν από 150 χρόνια περίπου ο αέρας ήταν 

αµόλυντος και καθαρός, ιδανικός για να 

αναπνέουν οι άνθρωποι και τα ζώα της γης. 

Μετά οι άνθρώποι άρχισαν να φτιάχνουν 

εργοστάσια. Τα εργοστάσια και πολλά από τα 

πράγµατα που παράγουν, όπως τα αυτοκίνητα 

αφήνουν πολλά βλαβερά αέρια στην 

ατµόσφαιρα. Τα αυτοκίνητα έκαναν τη µόλυνση 

της ατµόσφαιρας ακόµη µεγαλύτερη. Σήµερα σε 

µερικούς τόπους ο αέρας είναι τόσο 

µολυσµένος, που είναι επικίνδυνος να τον 

αναπνέεις. Ακόµη µε αυτή τη µόλυνση έχουµε 

πρόβληµα µε την τρύπα του όζοντος που µας 

βοηθάει, επειδή εµποδίζει να περάσουν οι 
ακτίνες του ηλίου που κάνουν κακό στο δέρµα 

µας και αφήνει αυτές που δεν προκαλούν 

τίποτα. Η µόλυνση του περιβάλλοντος επηρέασε 

και τα ποτάµια , τις λίµνες ,τις θάλασσες που 
µολύνονται γιατί εµείς οι ίδιοι αδειάζουµε εκεί 

Η τρύπα του όζοντος 

ανθρώπου. 

Σε µια χώρα, όπως η Ελλάδα, µε τόση ηλιοφάνεια 

(3.000 ώρες ετησίως είναι οι µέγιστες τιµές 

ηλιοφάνειας που παρατηρούνται στα Κύθηρα, στη 

Ζάκυνθο, στις νότιες ακτές της Πελοποννήσου και 

στις δυτικές ακτές της Κρήτης!), αξίζει να 

εξετάσουµε προσεκτικότερα το θέµα. 

 

σκουπίδια και διάφορα άλλα χηµικά. Αυτά όσα 

κάνουµε τώρα αργότερα θα µας είναι εις βάρος 

µας γιατί µολύνουµε την ατµόσφαιρα χωρίς να 

γνωρίζουµε τους κινδύνους που έχει αυτό 

] 

 



Λιώσιµο των  πάγων 

 
Στο χαµηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι πάγοι στην θάλασσα της Αρκτικής ενώ η τάση είναι να 

συνεχιστεί η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, που αποδίδεται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου, σύµφωνα µε ερευνητές 

του αµερικανικού Εθνικού Κέντρου Στοιχείων για τα Χιόνια και τους Πάγους, που εδρεύει στο Κολοράντο των ΗΠΑ. 

Συγκεκριµένα, οι επιστήµονες διαπιστώνουν ότι αυτή την εβδοµάδα το λιώσιµο των πάγων έγινε µε τον ταχύτερο ρυθµό 

που έχει καταγραφεί έως τώρα. Στο χαµηλότερο επίπεδο όλων των εποχών βρίσκονται οι πάγοι στην θάλασσα της 

Αρκτικής ενώ η τάση είναι να συνεχιστεί η υποβάθµιση του περιβάλλοντος, που αποδίδεται στο φαινόµενο του 

θερµοκηπίου, σύµφωνα µε ερευνητές του αµερικανικού Εθνικού Κέντρου Στοιχείων για τα Χιόνια και τους Πάγους  

Η θάλασσα παγώνει και λιώνει ανά εποχή στον αρκτικό κύκλο, αλλά ουδέποτε το επίπεδο των πάγων είχε 
υποχωρήσει τόσο πολύ, σύµφωνα µε τα στοιχεία του αµερικανικού ερευνητικού κέντρου. 
 
Σε σύγκριση µε το 2005, που ήταν το προηγούµενο χαµηλό ρεκόρ για το επίπεδο των παγετώνων, αυτή τη 
χρονιά οι πάγοι έχουν υποχωρήσει κατά ένα εκατοµµύριο τετραγωνικά χιλιόµετρα. Πρόκειται για έκταση πέντε 
φορές µεγαλύτερη από το Ηνωµένο Βασίλειο. Η υποχώρηση των πάγων στην Αρκτική έχει υπερδιαπλασιαστεί 
αυτή τη χρονιά σε σχέση µε το διάστηµα 2002- 2005. 
 
"Πρόκειται για δραµατική αλλαγή µέσα σ' ένα χρόνο", δήλωσε ο Ουόλτ Μάγιερ, επισηµαίνοντας ότι "υπάρχει 
µία τάση µείωσης των πάγων τα τελευταία 30 χρόνια, αλλά ο ρυθµός υποχώρησης επιταχύνεται". 
 
Το λιώσιµο των πάγων στον Αρκτικό Κύκλο δεν συµβάλλει στην άνοδο της στάθµης των θαλασσών, όπως 
συµβαίνει από το λιώσιµο των παγετώνων στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική, αλλά χωρίς το λαµπρό λευκό 
χρώµα των πάγων, που αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου, η Γη χάνει αυτό που οι επιστήµονες αποκαλούν 
"κλιµατιστικό" του πλανήτη. 

 

 

 

 

Η όξινη βροχή 

Ο όρος Όξινη Βροχή πρωτοαναφέρθηκε περίπου 20 χρόνια πριν όταν οι επιστήµονες στην Σουηδία και τη Νορβηγία 
θεώρησαν αρχικά ότι η όξινη βροχή µπορεί να προκαλέσει µεγάλη οικολογική ζηµιά στον πλανήτη. Το πρόβληµα όµως ήταν, 
ότι ώσπου να καταλάβουν τις επιπτώσεις της όξινης βροχής, το πρόβληµα ήδη είχε γίνει πολύ µεγάλο. Η ανίχνευση µιας 
όξινης λίµνης είναι συχνά αρκετά δύσκολη. Μια λίµνη δεν γίνεται όξινη κατά τη διάρκεια µιας νύχτας. Συµβαίνει µέσα σε µία 
περίοδο πολλών ετών, ακόµη και µερικών δεκαετιών. 
Όξινη Βροχή ονοµάζουµε οτιδήποτε πέφτει από τον ουρανό πάνω στον πλανήτη µας, η βροχή, το χιόνι, η υγρασία κλπ, και 
που είναι αφύσικα όξινα. Προκαλείται από τη σηµερινή βιοµηχανία που χρησιµοποιεί πολλές χηµικές ουσίες για να 
κατασκευάζει διάφορα προϊόντα. Εντούτοις λόγω της δυσκολίας και του κόστους των προϊόντων εκπέµπονται συχνά στην 
ατµόσφαιρα, µε ελάχιστη ή καµία επεξεργασία, πολλές χηµικές ουσίες. 
Καθώς το όξινο νερό της βροχής κυλάει πάνω και µέσα απ` το έδαφος, επηρεάζει ένα µεγάλο ποσοστό των φυτών και των 
ζώων. Το µέγεθος της επιρροής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως πόσο όξινο είναι το νερό, την σύσταση του 
εδάφους καθώς και τα είδη των ψαριών, δέντρων ή και άλλων έµβιων όντων έρχονται σε επαφή µε το νερό. 
Επίσης, τα διάφορα απόβλητα µπορούν να φτάσουν και να µολύνουν το έδαφος µε ξηρή απόθεση, η οποία αναφέρεται στα 
αέρια και σωµατίδια. Περίπου το µισό ποσοστό των οξέων που βρίσκονται στην ατµόσφαιρα επιστρέφει στην Γη µ` αυτόν 
τον τρόπο. Ο άνεµος παρασέρνει όξινα σωµατίδια και αέρια πάνω σε κτίρια, αυτοκίνητα, σπίτια και δέντρα, τα οποία µπορούν 
να ξεπλυθούν από τις διάφορες επιφάνειες µε την βροχή. Όταν συµβαίνει αυτό, τα απόνερα προσθέτονται στο νερό της 
όξινης βροχής, κάνοντας έναν συνδυασµό ακόµη πιο όξινο και ισχυρό, απ` όσο η όξινη βροχή από µόνη της. 
Οι επιστήµονες ανακάλυψαν πως η κύρια αιτία δηµιουργίας της όξινης βροχής είναι η παρουσία µεγάλων ποσοστών 
διοξειδίου του θείου (SO2) και οξειδίων του αζώτου (NOx) στην ατµόσφαιρα. Στις Η.Π.Α. τα 2/3 απ` όλο το διοξείδιο του 
θείου και το ¼ απ` όλα τα οξείδια του αζώτου προέρχονται από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην οποία 
χρησιµοποιούνται ορυκτά καύσιµα, όπως ο άνθρακας. 

Η όξινη βροχή δηµιουργείται όταν αυτά τα αέρια αντιδρούν στην ατµόσφαιρα µε νερό, οξυγόνο και άλλες 
χηµικές ενώσεις σχηµατίζοντας διάφορες όξινες ενώσεις. Η ηλιακή ακτινοβολία δρα καταλυτικά, αυξάνοντας το 
ποσοστό αυτών των αντιδράσεων. Το αποτέλεσµα είναι ο σχηµατισµός θειικού και νιτρικού οξέως. 
 

 



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 απορροφούµενης 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. 

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. 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 

 

 

 

 
 

 Το φφααιιννόόµµεεννοο του θερµοκηπίου 

 
µε την καύση του πετρελαίου, του κάρβουνου και 
άλλων ορυκτών καυσίµων.  

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 φυτοπλαγκτού των 
ωκεανών. Το πλαγκτόν αποτελεί τον κύριο 
«απορροφητή» CO2 του πλανήτη, καθώς πρόκειται 
για φυτικού οργανισµούς που χρησιµοποιούν το 
CO2 κατά τη φωτοσύνθεση. 

 

 Οι συνέπειες του «θερµοκηπίου» 

Το αρχικό αποτέλεσµα είναι η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του αέρα κοντά στην επιφάνεια της γης. 
Αυτό έχει διαπιστωθεί ήδη. Για το διάστηµα π.χ.1880-1988 υπήρχε µια αύξηση της τάξης 0,7 οC. Το έτος 
2000 η µέση θερµοκρασία ήταν 0,32 οC ψηλότερη από τον µέσο όρο του διαστήµατος 1961-1990, ενώ η 
δεκαετία του `90 ήταν η πιο θερµή από τότε που υπάρχουν µετρήσεις της. Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για 
τις κλιµατολογικές αλλαγές(IPCC) υπολόγισε ότι η θερµοκρασία της γης θα αυξηθεί από 3 έως 6 βαθµούς 
Κελσίου τα επόµενα 100 χρόνια. Άλλα µοντέλα προβλέπουν ότι µέχρι το 2050 (χρονιά που το διοξείδιο του 
άνθρακα θα διπλασιασθεί στην ατµόσφαιρα αν συνεχισθούν οι ίδιοι ρυθµοί έκλυσής του) η θερµοκρασία θα 
αυξηθεί µέχρι και 5,5 οC. 

Το δεύτερο σηµαντικότερο αποτέλεσµα θα είναι το ανέβασµα της στάθµης των θαλασσών και λόγω 
διαστολής του νερού(3/4 της επιφάνειας της γης είναι θάλασσα) και λόγω του λιώσιµου των αιώνιων πάγων 
της στεριάς και της Γροιλανδίας. Τα τελευταία 100 χρόνια έχει ήδη ανέβει η στάθµη της µέχρι 25 εκατοστά. 
Στην τελευταία «θερµή» περίοδο της γης, πριν περίπου 120000 χρόνια, όπου η θερµοκρασία ήταν κατά 2 
βαθµούς παραπάνω από τη σηµερινή, η θάλασσα ήταν κατά 5 έως 7 µέτρα ψηλότερα από σήµερα. 
Αντιλαµβανόµαστε λοιπόν πού θα φθάσει η θάλασσα αν τα επόµενα χρόνια ανέβει έστω και 2 βαθµούς . 

Έτσι θα έχουµε κάτω από τη θάλασσα πολλές σηµερινές περιοχές στεριάς, όπως τα µεγάλα και εύφορα 
∆έλτα των ποταµών, τα χαµηλά νησιά του Ειρηνικού, πολλές παραθαλάσσιες πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το 
Μαϊάµι, το Λονδίνο, το Τόκιο, η Σαγκάη, η Βοµβάη, το Μπουένος Άιρες, το Λένινγκραντ κ.λ.π.(Για τη χώρα 
µας προβλέπεται ότι τουλάχιστον ο Θερµαϊκός θα βυθισθεί) 
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Το τρίτο σηµαντικό αποτέλεσµα θα είναι η µεταβολή των 
κλιµατικών ζωνών, κύρια των ζωνών βροχής, η οποία γενικά θα 
αυξηθεί λόγω της αύξησης της εξάτµισης των νερών, επειδή 

αυξάνεται η θερµοκρασία. Και αυτή η µεταβολή έχει ήδη αρχίσει και 
την αντιλαµβανόµαστε τα τελευταία χρόνια. Σε περιοχές του Β. 
ηµισφαιρίου έχουν ενταθεί οι βροχές, ενώ ήδη από τη δεκαετία του`60 
παρατηρείται µια σταδιακή µείωση των βροχοπτώσεων σε υποτροπικές και 
τροπικές περιοχές. Το χαρακτηριστικότερο αυτής της αλλαγής είναι τα 
έντονα καιρικά φαινόµενα. Όπου επικρατήσουν ξηρασίες αυτές 
εντείνονται και σε διάρκεια και στους δείκτες(σχετ. υγρασία, θερµοκρασία 
κ.λ.π.).Όπου επικρατήσουν βροχές, αυτές πάλι παίρνουν τη µορφή 
καταιγίδων και «θεοµηνιών»(απίθανες ποσότητες νερού σε µικρό χρονικό 
διάστηµα), µε αποτέλεσµα πληµµύρες και καταστροφές. Το ίδιο και µε τα 
χιόνια και τον παγετό. Οι τυφώνες, οι κυκλώνες και οι ανεµοθύελλες θα 
εµφανίζονται όλο και πιο συχνά µε µεγαλύτερες ταχύτητες και ενέργειες 
και φυσικά µε καταστροφικότερα αποτελέσµατα, γιατί οι θερµοκρασίες του 
αέρα πάνω από πολλές θαλάσσιες περιοχές θα ξεπερνά τους 26,5 
βαθµούς(µε τέτοιες θερµοκρασίες πάνω από τη θάλασσα, όπως είναι 
γνωστό ,αρχίζουν να δηµιουργούνται ανεµοστρόβιλοι που εξελίσσονται σε 
τυφώνες).  


