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ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Η ατμόσφαιρα αποτελεί ουσιαστικά τον κύριο παράγοντα διατήρησης της ζωής. Το οξυγόνο της, 
προϊόν της φωτοσύνθεσης, της ζύμωσης των βακτηρίων και των ηφαιστειακών εκρήξεων, είναι 
αλληλένδετο με τη ζωή.  
 Η σύσταση της ατμόσφαιρας,  διαμορφώθηκε στα πρώτα στάδια της γεωλογικής της ιστορίας 
και διατηρείται  για περισσότερο από 500 εκατομμύρια χρόνια.  
 

Άρης: Λεπτή ατμόσφαιρα, καθόλου 
διοξείδιο του άνθρακα. 
 Μέση θερμοκρασία:  -50ο   C. 

Αφροδίτη: Ατμόσφαιρα με 96% διοξείδιο 
του  άνθρακα. 
 Μέση θερμοκρασία:  +420ο   C. 

 



Φαινόμενο θερμοκηπίου 

χωρίς αυτό το προστατευτικό 
«θερμοκήπιο»  
(δλδ με την απουσία CO2, H2O κτλ)  

η επιφάνεια του πλανήτη θα 
ήταν μια απέραντη παγωμένη 
έκταση, αφιλόξενη για τα 
περισσότερα είδη  πανίδας 
και  χλωρίδας,  με μέση 

θερμοκρασία  - 18ο C. 

Χάρη στο θερμοσυλλεκτικό αυτό σκέπασμα, η μέση πλανητική θερμοκρασία ανεβαίνει 
κατά 33ο C και βρίσκεται στο πρόσφορο για τη βιόσφαιρα μέσο επίπεδο, των 15ο C. 



Η διαδικασία αποσταθεροποιήθηκε εξαιτίας της βιομηχανικής ανάπτυξης,  
η οποία στηρίζεται  στη χρήση ορυκτών καυσίμων, όπως το πετρέλαιο, ο 
άνθρακας και το φυσικό αέριο.  

Με αυτόν τον τρόπο, δεκάδες δισεκατομμύρια τόνοι άνθρακα που ήταν θαμμένοι κάτω από τη 
γη ή στους ωκεανούς, εκλύθηκαν στην ατμόσφαιρα, τροποποιώντας τις ποσότητες αερίων που 
συμμετέχουν στον κύκλο του άνθρακα.  



 Το παγκόσμιο κλίμα είναι αποτέλεσμα της  
πολύπλοκης αλληλεπίδρασης πολλών παραγόντων : 

 Από τη μια της κύριας πηγής ενέργειας (ηλιακή ακτινοβολία)  
 Και από την άλλη ενός  μεγάλου αριθμού γήινων χαρακτηριστικών και   φαινομένων  

    που το διαμορφώνουν, (όπως η σύσταση της ατμόσφαιρας,  οι άνεμοι, τα θαλάσσια  
   ρεύματα, η τοπογραφία,  οι ηφαιστειακές εκρήξεις, κτλ). 

  ΚΥΡΙΑΡΧΗ  ΣΗΜΕΡΑ, Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ..  



Εσωτερικά αίτια-Φυσικά 
Έκρηξη ηφαιστείων. 

  Κινήσεις ηπείρων. 

  Απρόβλεπτα φυσικά φαινόμενα.  

Εξωτερικά αίτια 
Ηλιακή δραστηριότητα. 

Τροχιά της Γης. 

Μετεωρίτες. 

Ανθρωπογενή  αίτια  
Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. 

Τσιμεντοποίηση 

Οικοδόμηση σε χείμαρρους. 

Δασικές πυρκαγιές. 

Εγκιβωτισμός ποταμών και χειμάρρων. 

Εξαφάνιση υγροτόπων. 

Αποψίλωση εδαφών 

Αλλαγή μικροκλίματος. 

ΑΙΤΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ 

Το κλίμα στον πλανήτη μας 
ουδέποτε υπήρξε σταθερό. 



Η ηλιακή ακτινοβολία  είναι η κύρια πηγή 
ενέργειας  και διαμόρφωσης του κλίματος   

Εκρήξεις ηφαιστείων 

Αλλαγή της  τροχιάς της γης 
Η καύση ορυκτών καυσίμων, έχει προκαλέσει 
αύξηση των ποσοτήτων διοξειδίου του 
άνθρακα και άλλων αερίων. 



H Κλιματική  αλλαγή είναι πολλές φορές πρώτη είδηση στον τύπο και ΜΜΕ. 
Ένα Ερώτημα  είναι : 
Οι Κλιματικές αλλαγές, συμβαίνουν πρώτη φορά στην ιστορία της Γης; 
Γενική εντύπωση: Όλα για πρώτη φορά 
Οι γεωεπιστήμονες εδώ και 150 χρόνια έχουν αποδείξει ότι το κλίμα 
μεταβάλλεται . 
Το χαρακτηριστικό  της σημερινής κλιματικής αλλαγής είναι οι ανθρώπινες 
παρεμβάσεις. 



ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΥΠΩΘΕΙ  

ΤΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

1ο Συμπέρασμα: Οι κλιματικές μεταβολές έχουν συμβεί κατά το γεωλογικό, 

προϊστορικό και ιστορικό παρελθόν και  δεν συμβαίνουν για πρώτη φορά . 

2ο Συμπέρασμα: Παρατηρείται μια περιοδικότητα στις κλιματικές 

μεταβολές, επιστημονικά τεκμηριωμένη. 

3ο Συμπέρασμα: Η  περιοδικότητα των κλιματικών αλλαγών  μπορεί να είναι 

μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας. 

Οι έρευνες απέδειξαν : 
 
 4 Παγετώδεις περίοδοι.  
 4 Μεσοπαγετώδεις περίοδοι.  
Η τελευταία Μεσοπαγετώδης 
περίοδος από το 18.000 π.α.σ. 
έως και σήμερα. 

 



18.000 χρόνια πριν υπήρχαν πάγοι σχεδόν παντού στο Β. ημισφαίριο!! 

Το κλίμα είναι αυτό που ευνόησε την δημιουργία πολιτισμού στην Ανατολική 

Μεσόγειο  



Οι συνθήκες της παγετώδους περιόδου στην 

Ευρώπη 

 

A. Πολικό όριο 
δενδρώδους 
βλάστησης στη 
σύγχρονη εποχή. 

 

Β. Πολικό όριο 
δενδρώδους 
βλάστησης κατά 
την τελευταία 
παγετώδη περιόδο. 

 



Τα χαρακτηριστικά της κλιματικής αλλαγής που παρατηρείται  

στις μέρες μας  

Οι παγετώνες λιώνουν 

ξηρασία 

πλημμύρες 



Επίπτωση στα οικοσυστήματα 
 

Καταστροφή καλλιεργειών, δασών και φυσικών οικοσυστημάτων 
 Επιπτώσεις της οξίνισης σε δάση, εδάφη, υπόγεια νερά και υδάτινα οικοσυστήματα 
Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων 

 



Η κλιματική αλλαγή αποτελεί πρόσθετη πίεση στα οικοσυστήματα, οδηγώντας σε 
μετακινήσεις πολλών ειδών φυτών και ζώων προς τα βόρεια και προς πιο ορεινές 
περιοχές.  
Μεγαλύτερο κίνδυνο φαίνεται να διατρέχουν τα φυτά, τα ερπετά και τα αμφίβια, 
κυρίως στην υποσαχάρια Αφρική, την Κεντρική Αμερική, την περιοχή του Αμαζονίου 
και την Αυστραλία, ενώ μεγάλη απώλεια φυτών αναμένεται στη Βόρεια Αφρική, την 
Κεντρική Ασία και την Νότιο-ανατολική Ευρώπη.  

Μείωση της  βιοποικιλότητας 



Περιοχές  της Ευρώπης ιδιαίτερα ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή : 
 

Η νότια Ευρώπη και η λεκάνη της Μεσογείου (λόγω της αύξησης των καυσώνων και της 

ξηρασίας)· 

 Ορεινές περιοχές (καθώς αυξάνεται το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων)· 
 Παράκτιες ζώνες, δέλτα και πλημμυρικές περιοχές (λόγω της αύξησης της στάθμης της 

θάλασσας και των αυξανόμενων έντονων βροχοπτώσεων, των πλημμυρών και των καταιγίδων)· 

 Οι πλέον βόρειες περιοχές της Ευρώπης και η Αρκτική (καθώς αυξάνονται οι 

θερμοκρασίες και το λιώσιμο των πάγων). 
 



Επιπτώσεις και ευπάθεια: 

 
 Μεγαλύτερες αυξήσεις  θερμοκρασίας στην Ευρώπη: Νότια Ευρώπη και Αρκτική 

 Αύξηση στη βροχόπτωση: Βόρεια και βορειοδυτική Ευρώπη.  
 Μείωση  στη βροχόπτωση: στη Νότια Ευρώπη 

Οι προβλεπόμενες αυξήσεις της 
έντασης και της συχνότητας των 
καυσώνων και των πλημμυρών, 
καθώς και οι αλλαγές στην 

κατανομή ορισμένων 
μολυσματικών ασθενειών 
και της γύρης επηρεάζουν 
δυσμενώς την ανθρώπινη 
υγεία. 

 



Η αλλαγή του κλίματος  επηρεάζει  τις βασικές απαιτήσεις για την διατήρηση της 
υγείας, όπως ο καθαρός αέρας , το νερό, η επαρκής τροφή και η ύπαρξη 
καταλύματος..  
 

Επιδράσεις: 



Τις αρνητικές συνέπειες  της καταστροφής  του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής, 
βιώνουν έντονα οι πιο φτωχές χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα οι κοινότητες, που ζουν σε 

περιοχές εκτεθειμένες σε φυσικές καταστροφές και δεν είναι σε θέση, με βάση τη Διακήρυξη 
του ΟΗΕ, να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, τρόφιμα, στέγη και ιατρική 
περίθαλψη.  



Καθώς η κλιματική αλλαγή προκαλεί την οριστική εξαφάνιση εδαφών και φυσικών 
πόρων, ο κίνδυνος να προκληθούν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών εντείνεται.  
Στις μέρες μας, απειλούνται με εξαφάνιση αρκετές κοινότητες και αυτόχθονες λαοί, 
 οι οποίοι είναι φορείς γνώσεων και πολιτισμού στενά συνδεδεμένων με το περιβάλλον 
στο οποίο ζουν. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ-ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ 



Κλιματικοί πρόσφυγες ή μετανάστες;; 
 

Ο όρος “περιβαλλοντικοί πρόσφυγες” χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο 
 σε σχέση με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.. 

Ο όρος του περιβαλλοντικού πρόσφυγα εμφανίστηκε το 1985 

Σύμφωνα με την ΙΟΜ* (2007), η έννοια του περιβαλλοντικού μετανάστη εισάγεται «με σκοπό να 
προσφέρει μία εναλλακτική στον όρο του περιβαλλοντικού πρόσφυγα, ο οποίος, σύμφωνα με την UNHCR, 
δεν έχει καμία νομική βάση στη διεθνή προσφυγική νομοθεσία». 

Oι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες δικαίως έχουν χαρακτηριστεί ως «νομικώς νομάδες, χωρίς στέγη 
στη Σύμβαση της Γενεύης». 
* Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης 
 

  



H καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων για την ανάσχεση της υπερθέρμανσης του 
πλανήτη, θέτει σε κίνδυνο πολλές ζωές στις φτωχότερες χώρες και  πλήττει καίρια 
τα ανθρώπινα δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων. 

Δράσεις;;; 



Όπως  διατύπωσε και ένας καθηγητής κοινωνιολογίας σε συνέδριο για την 
υποανάπτυξη,  στη Λειψία: 
 “Η κλιματική αλλαγή και οι επακόλουθες καταστροφές της είναι μπροστά μας. Αλλά 
για την οικονομική ελίτ, αυτές οι εξελίξεις θα φέρουν και μεγάλες ευκαιρίες κέρδους”. 
Για το υπόλοιπο όμως 99% του παγκόσμιου πληθυσμού θα υπάρχει ένα ζοφερό 
μέλλον. Αυτό που δεν κάνουν λοιπόν οι κυβερνήσεις, θα χρειασθεί να το κάνει το παγκόσμιο 
κίνημα ενάντια στη ρύπανση, την κλιματική αλλαγή και τον καπιταλισμό. 

Αν είχαν ληφθεί μέτρα μετά το Κιότο…………… 

 Η συντονισμένη διεθνής δράση 

είναι επειγόντως απαραίτητη 

όσο ποτέ άλλοτε. 

 



Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP 21).  
Η Διάσκεψη για το κλίμα Conference Of the Parties21, επονομαζόμενη επίσης Paris 2015, υπήρξε 
μια από τις μεγαλύτερες διεθνείς διασκέψεις με την παρουσία 150 αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων.  
H οικουμενική συμφωνία για το κλίμα υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι,   
σε μια ιστορική συμφωνία για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη. 

Η συμφωνία  έπρεπε να υπογραφεί από 55 κράτη-μέλη, που αντιπροσωπεύουν 
τουλάχιστον το 55% των παγκόσμιων παραγωγών αερίων του θερμοκηπίου. 

Μείωση κατά 50% έως το 2050 και 100% έως το 2100. 

   
 



Oι αποφάσεις της Παγκόσμιας συνδιάσκεψης για το Κλίμα στο Παρίσι (COP21)  αποτελούν κυρίως 
την απαρχή της απεξάρτησης της ανθρωπότητας και των οικονομιών από τα ορυκτά καύσιμα. 

Στόχος σαφέστατα διατυπωμένος μέσα στη συμφωνία: 
Περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 
Mηδενικές εκπομπές αερίων το β’ μισό του αιώνα 
  αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τους +2˚C σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. 

Η συμφωνία του Παρισιού θα αντικαταστήσει το Πρωτόκολλο του Κιότο, το οποίο υπεγράφη το 1992. 
Τα μέτρα που υιοθετήθηκαν, αποβλέπουν στην επιβράδυνση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής  

εντός των επόμενων δεκαετιών.  



Προηγούμενες συνδιασκέψεις για την κλιματική αλλαγή 

Οι κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων χωρών δεν μπόρεσαν καν να εξηγήσουν πώς θα 
χρησιμοποιήσουν τα 100 δις δολάρια ετησίως, για τα οποία έχουν δεσμευτεί ότι θα 
χρηματοδοτήσουν δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020.  

 

Η Σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα τελείωσε στη Λίμα του Περού, την Κυριακή 

14 Δεκεμβρίου2014, με ένα αδύναμο κείμενο από τις κυβερνήσεις του 

κόσμου, το οποίο έρχεται σε οξεία αντίθεση με τα αιτήματα των κοινωνικών 

κινημάτων 

Οι κυβερνήσεις απέτυχαν να 
συμφωνήσουν σε 
συγκεκριμένα σχέδια για τη 
μείωση των εκπομπών πριν 
από το 2020 που θα θέσουν 
τις βάσεις για τον τερματισμό 
της εποχής των ορυκτών 
καυσίμων. 



Η Διάσκεψη της Κοπεγχάγης (2009) για το Κλίμα ολοκληρώθηκε με έναν άδοξο και 
έντονα αμφισβητούμενο τρόπο.  

Επιτροπή εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ, κατήγγειλε στην Κοπεγχάγη:   Tα μέτρα που 

λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, στρέφονται 

όλο και περισσότερο κατά της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Μάταια τα αναπτυσσόμενα κράτη περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή μία κίνηση στήριξης 

στον αγώνα ενάντια στις κλιματικές αλλαγές. 



Γιατί δεν παίρνουν μέτρα οι κυβερνήσεις και για την προστασία του κλίματος; 
 
Ο παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός(WMO) και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα του 
ΟΗΕ(Unep), που δημοσιοποίησαν την  έκθεση για το Όζον στο Παρίσι, προτρέπουν επίσης τις 
Κυβερνήσεις, με. την ίδια αποφασιστικότητα που έδρασαν στην περίπτωση του Όζοντος, να 
δράσουν και στην περίπτωση της κλιματικής αλλαγής. 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του WMO, οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην 
έφθασαν σε ύψος ρεκόρ.  
Και αυτό παρόλο που μειώθηκε η συμμετοχή των φθοροχλωρανθράκων στο φαινόμενο του 
θερμοκηπίου(είναι και αυτοί ένας από τους παράγοντες του φαινομένου). 

http://www.topikopoiisi.com/902rhothetarhoalpha/-wmo-2013
http://www.topikopoiisi.com/902rhothetarhoalpha/-wmo-2013


Κάποτε είχαμε «Ελευθερία, Ισότητα κι Αδελφοσύνη» και 

σήμερα έχουμε «Σκοταδισμό, Καπιταλισμό κι Εγωκεντρισμό»  

γράφει ένα πανό στη Γαλλία του σήμερα… 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ 
Θεσμοθετημένες Διακηρύξεις ≠ Καθημερινές παραβιάσεις  

 



 
 
Το ΚΠΕ Στυλίδας, θέλοντας να αναδείξει την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα 
που  παρατηρούνται στην εποχή μας   και  να συμβάλλει στην διαμόρφωση περιβαλλοντικής 
συνείδησης στους σημερινούς μαθητές, πραγματοποίησε από το 2001 σεμινάρια με θέμα την 
κλιματική αλλαγή  και διαμόρφωσε πρόγραμμα με τίτλο «Καιρός - Κλίμα - Κλιματική αλλαγή».  
Η ιδρυτική συνάντηση του Εθνικού  Δικτύου 
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»   διοργανώθηκε στη Στυλίδα  στις  8-9-
10 & 11-6-2008 .  

 

 

ΙΔΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 



Άλλα δίκτυα… 
 

 
«ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
Τοπικό  δίκτυο  του ΚΠΕ ΠΟΡΟΙΩΝ 
 
  «Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»        
 Συντονιστικός φορέας: ΚΠΕ Μουζακίου  

 
ΚΛΙΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ  WWF ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  



 
Προγράμματα άλλων  ΚΠΕ για την κλιματική αλλαγή: 

 
 ΚΠΕ ΙΘΑΚΗΣ:    Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ (ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ) 
 

 ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ:  «ΑΛΛΑΖΩ ΓΙΑ  ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
 

 ΚΠΕ ΠΕΡΤΟΥΛΙΟΥ-ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ:  
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 
 

 ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ: 
   « ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ» 



Γεωθερμική ενέργεια 

Ηλιακή ενέργεια 

ανεμογεννήτριες 

Ήπιες μορφές ενέργειας  
 ή Ανανεώσιμες Πηγές 

Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Για την εκμετάλλευσή τους δεν 
απαιτείται κάποια σημαντική 
ενεργητική παρέμβαση, όπως 

εξόρυξη, καύση ή  άντληση. Απαιτείται 
μόνο ροή ενέργειας στη φύση!  

Πρόκειται για "καθαρές" μορφές 
ενέργειας, φιλικές προς το 

περιβάλλον 

βιομάζα 
 

ενέργεια από τα κύματα 



Ακαδημία επιστημών στο Σαν 
Φραντζίσκο- Αμερική 






