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ΕΝΝΟΙΕΣ

Ο καιρός (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις, νεφώσεις, άνεµοι, 
υγρασία, θερµοκρασία…)  είναι ο τρόπος της φύσης να εξισορροπεί 
τις διάφορες δυνάµεις στην ατµόσφαιρα.

Κλίµα είναι το σύνολο των µετεωρολογικών φαινοµένων που Κλίµα είναι το σύνολο των µετεωρολογικών φαινοµένων που 
επικρατούν κατά τη διάρκεια µιας µακράς περιόδου. 

Αλλαγή του κλίµατος (καιρικά φαινόµενα, παγετώνες, άνοδος 
της στάθµης της θάλασσας). Αλλαγή του κλίµατος σηµαίνει σηµαντική 
αλλαγή των µετεωρολογικών φαινοµένων. 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ

Το κλίµα αλλάζει διαρκώς! 
Η θερµοκρασία αυξάνεται, οι 

πάγοι λιώνουν,πάγοι λιώνουν,
η στάθµη της θάλασσας ανεβαίνει. 

Ακραία καιρικά φαινόµενα 
πλήττουν κάθε περιοχή του 

πλανήτη προκαλώντας τεράστιες 
υλικές καταστροφές και 
ανθρώπινες απώλειες. 



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ



ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ

Τα καιρικά φαινόµενα αλλάζουνΤα καιρικά φαινόµενα αλλάζουν

Πότε, πού, πόσο συχνά, µε ποια Πότε, πού, πόσο συχνά, µε ποια Η µέση θερµοκρασία ανεβαίνει Η µέση θερµοκρασία ανεβαίνει Πότε, πού, πόσο συχνά, µε ποια Πότε, πού, πόσο συχνά, µε ποια 

ένταση…ένταση…
Η µέση θερµοκρασία ανεβαίνει Η µέση θερµοκρασία ανεβαίνει 

Περισσότερες /δριµύτερες βροχοπτώσεις Περισσότερες /δριµύτερες βροχοπτώσεις 

και χιονοπτώσειςκαι χιονοπτώσεις

Πληµµύρες, κατολισθήσεις…Πληµµύρες, κατολισθήσεις…

Περισσότερη εξάτµισηΠερισσότερη εξάτµιση

Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, Ξηρασία, διάβρωση του εδάφους, 

καταστρεπτικές πυρκαγιές… καταστρεπτικές πυρκαγιές… 



TI EINAI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ;

Οι κλιµατικές συνθήκες στη Γη καθορίζονται από µια
συνεχή ροή ενέργειας από τον ήλιο.
Η θερµική ενέργεια του ήλιου, διαπερνά την ατµόσφαιρα
της Γης και θερµαίνει την επιφάνεια της. Όσο αυξάνει η
θερµοκρασία της επιφάνειας, η Γη στέλνει, υπό τη µορφή
υπερυθρης ακτινοβολίας, θερµική ενέργεια πίσω στην
ατµόσφαιρα. Ένα µέρος αυτής της ενέργειας
απορροφάται από αέρια (τα λεγόµενα ‘αέρια του
θερµοκηπίου’), όπως το διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο,
απορροφάται από αέρια (τα λεγόµενα ‘αέρια του
θερµοκηπίου’), όπως το διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο,
υποξείδιο του αζώτου και υδρατµοί, παγιδεύοντας έτσι
την ενέργεια και διατηρώντας τη µέση θερµοκρασία της
Γης στους περίπου 15°C. Αυτά τα επίπεδα θερµοκρασίας
είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ζωής για
ανθρώπους, φυτά και ζώα. Δίχως αυτά τα αέρια, η
θερµοκρασία της Γης θα έφτανε στους -18°C,
‘παγώνοντας’ τις περισσότερες µορφές ζωής.



Η ηλιακή Η ηλιακή 

Η επιφάνεια της γης 

εκπέµπει ενέργεια

Η ατµόσφαιρα 

εκπέµπει 

ενέργεια

Η ηλιακή Η ηλιακή 

ακτινοβολία ακτινοβολία 

θερµαίνει την θερµαίνει την 

επιφάνεια της γης επιφάνεια της γης 

Τα αέρια του 

φαινοµένου του 

θερµοκηπίου 

θερµαίνονται από την 

ακτινοβολία που 

εκπέµπει η γη 



ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ;

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) είναι το πιο σηµαντικό
από τα αέρια που διατηρούν τα επιθυµητά επίπεδα
θερµοκρασίας στη Γη. Οι διεργασίες εκποµπής και
απορρόφησης CO2 που προκύπτουν στη φύση αποτελούν
τον φυσικό κύκλο του αερίου και είναι υπεύθυνες για τη
διατήρηση της ισορροπηµένης συγκέντρωσης τουδιατήρηση της ισορροπηµένης συγκέντρωσης του
CO2 στην ατµόσφαιρα. Μέσω της αποσύνθεσης φυτών,
ηφαιστειακών εκρήξεων, της αναπνοής ζωικών
οργανισµών, ελευθερώνεται CO2 στην ατµόσφαιρα το
οποίο απορροφάται εκ νέου µέσω της φωτοσύνθεσης και
της διάλυσης του στο νερό (π.χ. στους ωκεανούς).



TI ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ;

Η αιτία της κλιµατικής αλλαγής είναι η υπερβολική 
χρήση ορυκτών πόρων, όπως είναι ο άνθρακας και ο 
λιγνίτης, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η καύση των 
οποίων απελευθερώνει τεράστιες ποσότητες CO2 στην 
ατµόσφαιρα. Με αυτό τον τρόπο η ‘κουβέρτα’ των αερίων 
του θερµοκηπίου που καλύπτει τη Γη συγκρατεί ολοένα 
και περισσότερη ενέργεια η οποία, µε τη σειρά της, 
αυξάνει τη µέση θερµοκρασία του πλανήτη.αυξάνει τη µέση θερµοκρασία του πλανήτη.
Η ανθρώπινη παρέµβαση στον φυσικό κύκλο του CO2 τα 
τελευταία 150 χρόνια έχει υπάρξει καθοριστική. Η 
απερίσκεπτη καύση ορυκτών καυσίµων αλλά και οι 
κτηνοτροφικές δραστηριότητες που συµβάλουν στην 
εκποµπή µεθανίου, σε συνδυασµό µε την αποψίλωση των 
δασών τα οποία απορροφούν τα αέρια του θερµοκηπίου, 
έχουν διαταράξει ανεπανόρθωτα τις ισορροπίες στον 
κύκλο του CO2.



TI ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΑΛΛΑΓΗ;

Η µεγάλη ποσότητα CO2 που πλέον συγκεντρώνεται στην
ατµόσφαιρα, έχει συµβάλει στην αύξηση της θερµοκρασίας του
πλανήτη, ενώ η ταχύτητα µε την οποία συντελείται αυτή η αύξηση
είναι σηµαντικά µεγαλύτερη από οποιαδήποτε φυσική διεργασία. Το
αποτέλεσµα είναι η αδυναµία των φυσικών συστηµάτων να
προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα.

Είναι σαφές πως η αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας δεΕίναι σαφές πως η αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας δε
σηµαίνει απαραίτητα πιο ζεστό κλίµα για όλους, σε όλες τις
περιοχές του κόσµου. Καθώς ο πλανήτης θερµαίνεται, µεταβάλει το
κλιµατικό σύστηµα, συµβάλλοντας στην αύξηση εµφάνισης ακραίων
και απρόβλεπτων καιρικών φαινοµένων. Το αποτέλεσµα; Άλλες
περιοχές θα είναι πιο ζεστές, άλλες πιο κρύες, ενώ ανάλογα θα
επηρεαστούν και τα επίπεδα υγρασίας του πλανήτη –άλλοτε
δηµιουργώντας συνθήκες ξηρασίας, άλλοτε υπερβολικά µεγάλες
ποσότητες βροχόπτωσης.



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;

Ο περιορισµός της αύξησης της θερµοκρασίας στους 2°C,
έχει αναγνωριστεί από το σύνολο της επιστηµονικής
κοινότητας, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως
απαραίτητη προϋπόθεση για να αποφύγουµε τις χειρότερες
επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.

Ήδη παρατηρούµε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις σταΉδη παρατηρούµε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα
οικοσυστήµατα και στους ανθρώπινους πληθυσµούς – όπως η
τήξη των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική – ακόµα και µε τη
σηµερινή αύξηση της θερµοκρασίας στους 0,8 °C σε σύγκριση
µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα. Αυτές θα µπορούσαν να
προκαλέσουν θετικές ανατροφοδοτήσεις που θα επιφέρουν
ακόµα µεγαλύτερη αύξηση της θερµοκρασίας και περαιτέρω
δραµατικές επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα του πλανήτη.



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;

Η 4η Έκθεση Αξιολόγησης (AR4) της IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) προβλέπει επιπλέον:
•Μέσα στις επόµενες δεκαετίες, τα αποθέµατα νερού που είναι
αποθηκευµένα στους παγετώνες και στις χιονισµένες περιοχές θα
µειωθούν προκαλώντας ελλείψεις νερού σε περισσότερο από 1 δις
ανθρώπους
•Το 20% µε 30% όλων των ζωντανών οργανισµών στον πλανήτη θα
αντιµετωπίζουν αυξηµένο κίνδυνο εξαφάνισης, αν η άνοδος της
µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C.µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας ξεπεράσει τους 1,5-2,5°C.
•Σε χαµηλότερα γεωγραφικά πλάτη, και κυρίως σε ξηρές και
τροπικές περιοχές, ακόµα και µικρές αυξήσεις της θερµοκρασίας
της τάξης των 1°C - 2°C, αναµένεται να αυξήσουν τον κίνδυνο λιµών
•Μετά το 2080 πολλά εκατοµµύρια ανθρώπων αναµένεται να
επηρεαστούν από πληµµύρες στα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους
εξαιτίας της ανόδου της στάθµης της θάλασσας κάθε χρόνο. Σε
ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκονται πυκνοκατοικηµένες περιοχές, καθώς
και περιοχές που βρίσκονται σε χαµηλό υψόµετρο µε περιορισµένες
ικανότητες προσαρµογής.



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ;



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;



ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ;

Η αύξηση της παγκόσµιας θερµοκρασίας πρέπει να συγκρατηθεί κάτω 
από τους 2°C σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα, ώστε να 
αποφευχθούν οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 
Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρξει µια νέα παγκόσµια συµφωνία 
που θα βασίζεται σε µια επιστηµονικά ορισµένη ποσότητα άνθρακα που 
µπορεί να απελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα και θα προβλέπει ότι οι 
παγκόσµιες εκποµπές θα κορυφωθούν την περίοδο 2013-2020, για να 
αρχίσουν να µειώνονται αισθητά στη συνέχεια. Τα κοµβικά σηµεία µιας 
καλής συµφωνίας για το κλίµα θα πρέπει απαραιτήτως να 
περιλαµβάνουν τα εξής:
καλής συµφωνίας για το κλίµα θα πρέπει απαραιτήτως να 
περιλαµβάνουν τα εξής:
•Μείωση των παγκόσµιων εκποµπών κατά τουλάχιστον 80% µέχρι το 
2050, σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990.
•Ελάχιστη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου των 
ανεπτυγµένων κρατών κατά 40% έως το 2020, σε σύγκριση µε τα 
επίπεδα του 1990.
•Ετήσια χρηµατοδότηση των αναπτυσσόµενων κρατών ύψους €115 δις 
έως το 2020, για δράσεις µείωσης των εκποµπών, προσαρµογής και 
τερµατισµού της αποδάσωσης.
•Επίτευξη µηδενικού ισοζυγίου δάσωσης και αποδάσωσης έως το 2020



Η κλιµατική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στο σύνολο
της οικονοµίας και στο φυσικό περιβάλλον είναι πλέον
επιστηµονικά ακλόνητες.

Απειλούν, όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωήςΑπειλούν, όλους τους τοµείς της ανθρώπινης ζωής
αλλά και την επιβίωση όλων των ζωντανών
οργανισµών στον πλανήτη, από τους κοραλλιογενείς
υφάλους έως την Αρκτική.



Μήνυµα της Παγκόσµιας 

Ηµέρας Περιβάλλοντος 

2014

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!!Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!!!


