
Το φαινόμενο τησ απορρύθμιςησ 
του παγκόςμιου κλίματοσ. 

 

Ειςαγωγή. 
 

Σν κεγαιχηεξν ίζσο πξφβιεκα ηεο ζεκεξηλήο αλζξσπφηεηαο έρεη πεξηβαιινληηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. Υσξίο απηφ αζθαιψο λα ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο 

θαη πνιηηηζηηθέο παξάκεηξνη, πνπ εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία θαη κεγέζπλζε ηνπ. Σν 

πξφβιεκα απηφ αλαθέξεηαη δηεζλψο ζαλ θιηκαηηθή αιιαγή (climate change) ή παγθόζκηα 

ππεξζέξκαλζε (global warming). Αθνξά, φπσο εχθνια γίλεηαη θαηαλνεηφ, ζηελ αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο.  

Σν  κλίμα φπσο είλαη γλσζηφ δηαθέξεη απφ ηνλ καιρό. Σα θαηξηθά θαηλφκελα ζθνηψλνπλ 

αλζξψπνπο θαζεκεξηλά. Πιεκκχξεο, ηπθψλεο, αλνκβξία θαη άιια ζπλαθή έρνπλ ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε θαζεκεξηλφηεηα.  

Με ηνλ φξν θαηξφο ελλννχκε ηελ θαηάζηαζε ηεο αηκφζθαηξαο θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή. ε αληηδηαζηνιή κε ην θιίκα, ν θαηξφο αλαθέξεηαη ζηηο βξαρπρξφληεο κεηαβνιέο ηεο 

αηκφζθαηξαο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ ζε ρξνληθέο θιίκαθεο απφ ιίγα ιεπηά σο ιίγεο εβδνκάδεο. 

Σν θιίκα απφ ηελ άιιε πιεπξά απνηειεί ηε ζχλζεζε ηνπ θαηξνχ ζε κία πεξηνρή, ηνλ κέζν 

θαηξφ. Οξίδεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ ζηαηηζηηθψλ πιεξνθνξηψλ νη νπνίεο πεξηγξάθνπλ ηηο 

κεηαβνιέο ηνπ θαηξνχ ζε κηα πεξηνρή γηα θάπνην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (ηππηθά νη 

θιηκαηηθέο πεξίνδνη νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ην θιίκα κηαο 

πεξηνρήο εθηείλνληαη ζε ηξηάληα ρξφληα). 

ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ [Οδεγόο εθπαηδεπηηθώλ] ΤΠΟΔΡΓΟ ΔΠΔΑΔΚ 1.1.Σ.1.Γ2 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

κσο ε θιηκαηηθή αιιαγή είλαη έλα θαηλφκελν παγθφζκηαο έθηαζεο θαη απξνζδηφξηζηνπ 

ρξνληθνχ εχξνπο. Έρεη επηπηψζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αλζξψπηλεο νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίαο θαη φρη κφλν. Αλακέλεηαη λα επεξεάζεη ηα επφκελα ρξφληα, γηα παξάδεηγκα, ηελ 

επάξθεηα ηξνθήο, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηελ επάξθεηα πφζηκνπ λεξνχ, ηελ εμάπισζε ησλ 

αζζελεηψλ θ.ν.θ. Αληίζηνηρεο επηπηψζεηο θαη ίζσο εμίζνπ δξακαηηθέο, ζα ππάξμνπλ θαη ζηα 

νηθνζπζηήκαηα-βηφζθαηξα.  

 

Ήδε νη επηζηήκνλεο ζε θάπνηεο ρψξεο έρνπλ αξρίζεη λα επεμεξγάδνληαη ζελάξηα δηαρείξηζεο 

ησλ θξηζηαθψλ θαηλνκέλσλ, ηα νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ, θαη κάιηζηα ζα έρνπλ ζσξεπηηθέο 

επηδξάζεηο. 

 



 

An illustration of the range of climate change impacts across the United States.  

 

SOURCE:  International Mapping Associates. ( Adapting to the Impacts of Climate Change. 

http://www.nap.edu/catalog.php?record_id=12783) 

 

 

Πξφζθαηα ζε κηα νκηιία κνπ θάπνηνη αγαπεηνί ζπλάδειθνη ραξαθηήξηζαλ ηα παξαπάλσ 

ππεξβνιηθά θαη ίζσο θαηαζηξνθνινγηθά. Θα πξνζπαζήζσ ζην θείκελν απηφ λα  απαληήζσ 

αλ θαη βέβαηα λνκίδσ φηη ε άπνςε απηή έρεη ήδε απαληεζεί απφ άιινπο, κε πεξηζζφηεξν 

έγθπξε άπνςε απφ ηε δηθή κνπ.  

Η επιςτήμη του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη έλα ηδηαίηεξα ζχλζεην πιαλεηηθφ θαηλφκελν αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ φζνλ αθνξά ζηα απνηειέζκαηα ηνπ. ηελ πξάμε 

αλαθέξεηαη ζην ηζνδχγην ελέξγεηαο ηνπ πιαλήηε, θάζε πιαλήηε, αιιά ελ πξνθεηκέλσ ηεο Γεο. 

Ο Ήιηνο ζηέιλεη ελέξγεηα κε ηε κνξθή ηεο αθηηλνβνιίαο ζηε Γε, φπνπ απηή κεηαζρεκαηίδεηαη 

ζε δηάθνξεο κνξθέο θαη νπζηαζηηθά απνηειεί ηε ιεηηνπξγηθή αηηία πίζσ απφ ηνπο δηάθνξνπο 

θχθινπο ηνπ «ζπζηήκαηνο Γε». Μηα πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο απηήο αληαλαθιάηαη πίζσ ζην 

δηάζηεκα. Σν ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Γεο κέρξη πεξίπνπ δπν αηψλεο πξηλ βξηζθφηαλ ζε 

ηζνξξνπία «ραξίδνληαο» ζηνλ πιαλήηε καο έλα ζεξκνθξαζηαθφ φθεινο πεξίπνπ +33 0C, θαη 

δηακνξθψλνληαο ηε κέζε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ ζηνπο + 15 0C, κηα ζρεηηθά άλεηε 

ζεξκνθξαζία γηα ηελ επηβίσζε ηεο δσήο.  



Πξηλ απφ πεξίπνπ 200 ρξφληα, δειαδή απφ ηελ επνρή ηεο «βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο» θαη 

κεηά, ε δηαξθψο απμαλφκελε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα, δεκηνχξγεζε έλα ζηξψκα αεξίσλ 

ζηελ αλψηεξε αηκφζθαηξα πνπ παγηδεχεη ηκήκα ηεο αλαθιψκελεο πξνο ην δηάζηεκα 

ελέξγεηαο θαη ηελ επηζηξέθεη ζηε Γε. Απηφ μεθίλεζε κηα αιπζίδα απηνηξνθνδνηνχκελσλ 

αλαδξάζεσλ (αιιεινεμαξηψκελσλ θπζηθψλ θαη ρεκηθψλ γεγνλφησλ), πνπ νδήγεζαλ ζηελ 

ηάζε αχμεζεο ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

αλαηξνθνδνηνχκελεο αλάδξαζεο είλαη απηφ ηεο ηήμεο ησλ παγεηψλσλ. Η αξρηθή κηθξή 

αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, νδήγεζε ζε κείσζε ηεο επηθάλεηαο ησλ παγεηψλσλ πνπ αλαθινχλ 

ην 95% ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (θαηλφκελν albedo), κε ζπλέπεηα ε αλαθιψκελε ελέξγεηα λα 

κεησζεί. Σν λεξφ πνπ πξνέθπςε απφ ηελ ηήμε, πξνζηέζεθε ζηε κάδα ησλ σθεαλψλ, πνπ έρνπλ 

φκσο ηελ ηδηφηεηα λα απνξξνθνχλ ην 95% ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο απμάλνληαο έηζη παξαπέξα 

ηελ ζεξκνθξαζία ηεο Γεο. Η αχμεζε απηή νδεγεί ζε κεγαιχηεξε ηήμε ησλ παγεηψλσλ θ.ν.θ.   

 

 

 

 

Σα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη πνιιά θαη έρνπλ δηαθνξεηηθή επίδξαζε ζην θαηλφκελν. Απφ 

ηελ πιένλ ζνβαξή θαίλεηαη φηη έρεη ην CO2  θαη ην CH4. Με ηα δεηήκαηα απηά ζα αζρνιεζνχκε 

ζε πεξηζζφηεξα εμεηδηθεπκέλα θείκελα ελ θαηξψ.  

 

 



ΣΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΕ ΑΛΛΑΓΕ;  

 

Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο απμάλνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ -πνπ 

πξνθύπηνπλ από θπζηθέο δηεξγαζίεο -ζηελ αηκόζθαηξα, ηδηαίηεξα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα, κε απνηέιεζκα ηελ αθύζηθε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη ηηο αθξαίεο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο. Η δηαδηθαζία αύμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο 

«ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε» θαη ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα είλαη γλσζηό σο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο.  

Τν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα είλαη ν βαζηθόο ζπληειεζηήο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ. Κάζε θνξά 

πνπ αλάβνπκε έλα θσο, ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ ειεθηξνληθό ππνινγηζηή, βιέπνπκε ηειεόξαζε 

ή ηαμηδεύνπκε κε νπνηνδήπνηε κεραλνθίλεην κέζν, δεκηνπξγνύκε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα. 

Όζν απμάλνπλ νη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο, νη ζπγθεληξώζεηο ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ – ηδηαίηεξα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, αιιά θαη ηνπ κεζαλίνπ θαη ηνπ νμεηδίνπ 

ηνπ αδώηνπ – αλαπηύζζνληαη ζηαδηαθά ζηελ αηκόζθαηξα.  

Πεξίπνπ ηα δύν ηξίηα ηεο ξύπαλζεο κε αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνέξρεηαη από ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα πνπ εθπέκπεηαη θαηά ηελ θαύζε νξπθηώλ θαπζίκσλ όπσο ην θάξβνπλν, ην 

πεηξέιαην θαη ε βελδίλε. Οη δύν βαζηθέο πεγέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα είλαη ηώξα ε ελέξγεηα 

θαη νη κεηαθνξέο. 

Έλα κέζν εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο από άλζξαθα (ιηγλίηε ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ειιάδαο) θαηαλαιώλεη ηε δηπιάζηα ελέξγεηα (ζεξκαίλνληαο έηζη ηνλ πιαλήηε) από απηή πνπ 

κεηαηξέπεη ζε σθέιηκν ειεθηξηθό ξεύκα. Έλα κεγάιν εξγνζηάζην παξαγσγήο ελέξγεηαο από 

άλζξαθα ησλ 1000 MW εθπέκπεη πεξίπνπ 5,6 εθαηνκκύξηα ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

θάζε ρξόλν.  

Έλα κέζν απηνθίλεην κε θαηαλάισζε βελδίλεο πεξίπνπ 7,8 ιίηξα/100 ρικ. πνπ θαιύπηεη 

16.000 ρικ./ έηνο εθπέκπεη πεξίπνπ 3 ηόλνπο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θάζε ρξόλν. Τν νπνίν 

ηζνύηαη πεξίπνπ κε ην ηξηπιάζην βάξνο ηνπ απηνθηλήηνπ.  

Σύκθσλα κε κηα αλαθνξά ηνπ WWF πνπ έγηλε ην 2004 νη κεγαιύηεξεο εηαηξίεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο παγθνζκίσο δελ επελδύνπλ αξθεηά ρξήκαηα ζε αλαλεώζηκεο θαη απνδνηηθόηεξεο 

κνξθέο ελέξγεηαο κε ζθνπό λα κεηώζνπλ ηελ εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η αλαθνξά 

βαζκνινγεί ηα δύν ηξίηα ησλ εηαηξηώλ απηώλ κε βαζκό θαηώηεξν ηνπ 1 (κε άξηζηα ην 10) γηα 

ηελ αληαπόθξηζή ηνπο ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ελώ πεξηζζόηεξεο από ην 90% 

πήξαλ βαζκό θαηώηεξν ηνπ 3. Οη εηαηξίεο ησλ ΗΠΑ έρνπλ ηελ ρεηξόηεξε ζέζε ελώ ηηο 

αθνινπζνύλ θαηά πόδαο θαη νη επξσπατθέο.  

Οη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζήκεξα είλαη 12 θνξέο πςειόηεξεο από ό,ηη ην 1900 

θαζώο παγθνζκίσο θαηαλαιώλνπκε ζπλερώο απμαλόκελεο πνζόηεηεο θάξβνπλνπ, πεηξειαίνπ 

θαη βελδίλεο γηα ελέξγεηα. Ταπηόρξνλα, εμαθαλίδνπκε ηνλ κεγαιύηεξν θπζηθό απνξνθεηήξα 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε γε: ηα δάζε. Σε ζπλδπαζκό νη παξάγνληεο απηνί δηαηαξάζζνπλ 

ζνβαξά ηελ θπζηθή ηζνξξνπία ηνπ παγθόζκηνπ θιίκαηνο. Η υπερκζρμανςθ του πλανιτθ 
ςιμερα ςυμβαίνει με ανθςυχθτικό ρυκμό. Τα ςτοιχεία που ςυγκζντρωςε ο Παγκόςμιοσ 
Οργανιςμόσ Μετεωρολογίασ δείχνουν ότι οι 10 κερμότερεσ χρονιζσ παγκοςμίωσ από το 
1856 ιταν τισ δεκαετίεσ του ’90 και του 2000. Το 1998 ιταν θ κερμότερθ χρονιά που ζχει 
καταγραφεί, κι ακολουκοφν μαηί το 2002 και 2003. 

 

www.wwf.gr/climate 

 



 

Atmospheric CO2 concentrations, 1958–2005 © 2005. National Aeronautics and Space Administration. Earth 

Observatory. 

 

Οη παγθφζκηεο ζπγθεληξψζεηο CO2 έρνπλ απμεζεί θαηά 30% απφ ην επίπεδν ηεο πξνβηνκεραληθήο 

επνρήο, θηάλνληαο απφ ηα 280 ppm ην 1750 ζε 377 ppm ζήκεξα. Σα επίπεδα ηνπ κεζαλίνπ θαη 

N2O, πνπ είλαη ηα πεξηζζφηεξν βιαπηηθά αέξηα κεηά ην CO2, έρνπλ επίζεο απμεζεί δξαζηηθά ηελ 

ίδηα πεξίνδν. Σν εξψηεκα είλαη : γηαηί καο ελδηαθέξεη θπξίσο ην CO2 ; ε απάληεζε επξίζθεηαη ζηελ 

πνζφηεηα ζε ζπλδπαζκφ κε ην ρξφλν παξακνλήο ηνπ ζηελ αηκφζθαηξα. Οη πνζφηεηεο CO2    είλαη 

πεξίπνπ  0.1 % ηεο αηκφζθαηξαο, αξθεηά κεγαιχηεξε απφ ηα άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε 

εμαίξεζε ηνπο πδξαηκνχο, πνπ κπνξεί λα αλεβαίλνπλ ζε 7% αλάινγα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

Οπσζδήπνηε ηα επίπεδα ησλ πδξαηκψλ θπκαίλνληαη ζηαζεξά ιφγσ ηεο κεγάιεο έθηαζεο ηνπ 

πιαλήηε πνπ θαιχπηεηαη απφ λεξφ, κε απνηέιεζκα νη πδξαηκνί λα πγξνπνηνχληαη απνκαθξπλφκελνη 

απφ ηελ αηκφζθαηξα θαη λα επαλεηζέξρνληαη ζ’ απηήλ πνιχ γξήγνξα, ζπλήζσο ζε ιηγφηεξν απφ 10 

εκέξεο. πλεπψο νη πδξαηκνί κπνξεί λα ζεσξεζνχλ ζαλ κηα αλάδξαζε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα 

επίπεδα ησλ άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (πξνζζεηηθά) κάιινλ παξά κηα αλεμάξηεηε κεηαβιεηή 

ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

www.learner.org 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epa.gov/climatechange/science/pastcc_fig1.html 

http://www.epa.gov/climatechange/science/pastcc_fig1.html


 

http://www.physics4u.gr/blog/?p=4578 

 

 

Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ παξνύζα θιηκαηηθή θξίζε 

είλαη θπξίσο αλζξσπνγελείο.  

 

http://www.physics4u.gr/blog/?p=4578


 

(Mike Petrakis, Christos Giannakopoulos and Giannis Lemesios National Observatory of 

Athens, Greece)  

 

ην παξειζφλ ηα αέξηα απηά πξνέξρνληαλ θπξίσο απφ εθξήμεηο εθαηζηείσλ. Τπάξρνπλ φκσο 

θαη αξθεηνί άιινη παξάγνληεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ δεκηνπξγία ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ.                      



 

 

Nisbet & Sleep (2001) “The habitat and nature of early life” Nature Vol. 409: 1083-1091. 



 

© Intergovernmental Panel on Climate Change, Third Assessment Report, 2001. 
Working Group 1: The Scientific Basis, Figure 1.1. 

 

Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ςαν πλανητικό γεγονόσ 
 

Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη έλα 

γεληθφηεξν πιαλεηηθφ θαηλφκελν πνπ 

απνηειεί απφ ηνπο πνην ζεκαληηθνχο 

παξάγνληεο δηακφξθσζεο ηνπ θιίκαηνο ελφο 

πιαλήηε. Θα αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά ηηο 

πεξηπηψζεηο ησλ πιαλεηψλ Αθξνδίηεο θαη 

Άξε πνπ είλαη γεηηνληθνί κε ηε Γε θαη 

βξίζθνληαη ζηα φξηα ηεο θαηνηθήζηκεο 

απφζηαζεο απφ ηνλ Ήιην. Η Αθξνδίηε ιφγσ 

ηεο κάδαο ηνπ πιαλήηε, έρεη ηδηαίηεξα ππθλή 

αηκφζθαηξα θαη ζπλεπψο έληνλν θαηλφκελν 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε λα θηάλεη ηνπο 

480 0C. (ε ζπκβνιή  ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνζζέηεη ηνπιάρηζηνλ 250 0C ζηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε.)  



 

Αφροδίτη 
 
480ºC 
too hot 
no water 
atm.90 bar  
96% CO 
23% N2 

 
 

 

 

 

 

Αληίζεηα ν Άξεο κε πνιχ κηθξφηεξε πιαλεηηθή κάδα, δελ δηαζέηεη αηκφζθαηξα θαη ζπλεπψο 

δελ ππάξρεη θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ (ή απηφ είλαη ηδηαίηεξα αζζελέο). αλ απνηέιεζκα ε 

κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ θηάλεη ηνπο -60 0C. 

 

 

 



Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. 
 

Κιηκαηηθέο αιιαγέο έρνπλ ζπκβεί ζην παξειζφλ θαη αζθαιψο ζα ζπκβνχλ θαη ζην κέιινλ.  

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζπρλά ζπλδένληαη κε θαηλφκελα ειηαθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηαβνιέο 

ηεο ηξνρηάο ηεο γεο αιιά θαη ηεο πεξηζηξνθήο γχξσ απ’ ηνλ εαπηφ ηεο (θχθινη Μηιάλθνβηηο) . 

Δπίζεο ζπλδένληαη κε  εθξήμεηο εθαηζηείσλ.   

Απφ παιαηνληνινγηθέο, νξπθηνινγηθέο, θ.α. κειέηεο κπνξνχκε λα κάζνπκε γηα ηηο αιιαγέο 

απηέο πνπ νδήγεζαλ ζε κηα ελαιιαγή παγεησληθψλ πεξηφδσλ  θαη κεζνπαγεησληθψλ ζεξκψλ 

πεξηφδσλ.  

The World 18,000 Years Ago 

 

 

Our Present World 

 

 

 

http://www.lakepowell.net/sciencecenter/paleoclimate.htm 



 

What is the Earth's Climate Record? 

 

 

The Geologic History of Ice Age 

 

 

 

http://www.lakepowell.net/sciencecenter/paleoclimate.htm 

 

 

 

 



Χπόνορ ζε έηη Γεγονόρ

2 διζεκαηομμύρια Ππώηη μεγάληρ διάπκειαρ παγεηώδηρ πεπίοδορ

700 εκαηομμύρια Η μεγάλη Πποκάμβπια παγεηώδηρ πεπίοδορ

230 εκαηομμύρια Η μεγάλη Πεπμική παγεηώδηρ πεπίοδορ

230 – 65 εκαηομμύρια Χρονικό διάζηημα θερμού και ζτεηικά ομοιόμορθοσ κλίμαηος

65 εκαηομμύρια Το κλίμα τειροηερεύει, οι πόλοι γίνονηαι πολύ υστρόηεροι

30 εκαηομμύρια Πρώηο μεγάλο παγεηώδες γεγονός ζηην Ανηαρκηική

15 εκαηομμύρια Γεύηερο μεγάλο παγεηώδες γεγονός ζηην Ανηαρκηική

4 εκαηομμύρια Πάγος καλύπηει ηον Αρκηικό φκεανό

2 εκαηομμύρια Πρώηο παγεηώδες γεγονός ζηο Β. Ημιζθαίριο

1 εκαηομμύριο Πρώηη μεγάλη μεζοπαγεηώδης περίοδος

100.000 Πιο πρόζθαηο παγεηώδες επειζόδιο

20.000 – 18.000 Τελεςηαίο μέγιζηο παγεηώνων

15.000 – 10.000 Τήξη ηων παγεηώνων

10.000 - ζήμεπα Σημεπινή μεζοπαγεηώδηρ πεπίοδορ

 

Οη κεηαβνιέο απηέο νδήγεζαλ ζε πέληε καδηθέο εμαθαλίζεηο εηδψλ, φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα:   

Σα γεσινγηθά ζηξψκαηα ηεο Γεο απνθαιχπηνπλ κία πνιπηάξαρε ηζηνξία. Απφ ηφηε πνπ 
εκθαλίζηεθαλ νη πξψηνη πνιπθχηηαξνί νξγαληζκνί πνπ γλσξίδνπκε, πξηλ απφ 540 
εθαηνκκχξηα ρξφληα, ε Γε έρεη ππνζηεί πέληε παγθφζκηεο θαηαζηξνθέο, νη νπνίεο αθάληζαλ 
κέρξη θαη ην 95% φισλ ησλ εηδψλ πνπ ππήξραλ ηφηε. Κάζε θαηαζηξνθή άθεζε έλα νξαηφ 
απνηχπσκα ζηα γεσινγηθά ζηξψκαηα, ην νπνίν ζεκαηνδνηεί ηε κεηάβαζε απφ ηε κία 
γεσινγηθή πεξίνδν ζηελ άιιε. 

5ε καδηθή εμαθάληζε Πεξίνδνο ξην Κξεηηδηθήο κε Σξηηνγελήο.  66 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ 
απφ ζήκεξα (Καηλνδσηθφο Αηψλαο) 

Ππξεληθφο Υεηκψλαο. Ιζρπξέο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο ζηελ πεξηνρή ηεο ζεκεξηλήο Ιλδίαο 
απειεπζεξψλνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ηέθξαο θαη αεξίσλ. Δπηπιένλ, έλαο κεηεσξίηεο κε 
δηάκεηξν 10 ρικ. πξνζθξνχεη ζηε Γε θαη πξνθαιεί παγθφζκην «ππξεληθφ ρεηκψλα» Σν 75% 
φισλ ησλ εηδψλ αθαλίδεηαη.  

4ε καδηθή εμαθάληζε Πεξίνδνο ξην Σξηαδηθήο κε Ινπξαζηθήο. 200 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ 
απφ ζήκεξα (Μεζνδσηθφο Αηψλαο) 

Αηληγκαηηθφο αθαληζκφο. Γλσξίδνπκε ειάρηζηα γηα ην ηη ζπλέβε ζηα ηέιε ηνπ Σξηαδηθνχ. Η 
ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο θαίλεηαη φκσο λα έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ίζσο λα ππήξμε κία 



έμαξζε ζηελ εθαηζηεηαθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα άλνδν ηεο παγθνζκίαο 
ζεξκνθξαζίαο. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη πεξί ην 80% φισλ ησλ εηδψλ αθαλίδεηαη. 

3ε καδηθή εμαθάληζε Πεξίνδνο ξην Πέξκηαο κε Σξηαδηθήο. 251 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ απφ 
ζήκεξα (Μεζνδσηθφο Αηψλαο) 
πληέιεηα ηεο Γεο. Έλα εθαίζηεην ζηε ηβεξία εθηνμεχεη 2 εθαηνκκχξηα θπβηθά ρηιηφκεηξα 
ιάβαο. θφλε θαη ηέθξα ζθηάδνπλ ηνλ ήιην θαη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο ππνρσξεί, έηζη ψζηε 
κφλν ην 13% ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο λα θαιχπηεηαη απφ λεξφ. Σν 95% ησλ εηδψλ 
αθαλίδεηαη. 
 
2ε καδηθή εμαθάληζε Πεξίνδνο Ληζαλζξαθνθφξνο. 359 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ απφ ζήκεξα 
(Παιαηνδσηθφο Αηψλαο) 

Παξαηεηακέλν ςπρνξξάγεκα. Η δσή πεξλάεη ήδε θξίζε γηα κία κεγάιε πεξίνδν, θαζψο έλα 
βίαην ζπκβάλ έρεη ηεξκαηίζεη αηθλίδηα ην Γεβφλην. Σν θιίκα γίλεηαη ςπρξφηεξν θαη ηα θησρά 
ζε νμπγφλν χδαηα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα. Οξηζκέλνη επηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη ην ςχρνο 
νθείιεηαη ζε πξφζθξνπζε κεηεσξίηε. Σν 80% ησλ εηδψλ αθαλίδεηαη. 

1ε καδηθή εμαθάληζε Πεξίνδνο ηινχξηνο. 444 εθαηνκκχξηα ρξφληα πξηλ απφ ζήκεξα 
(Παιαηνδσηθφο Αηψλαο) 

Έιιεηςε Ομπγφλνπ. Σν θιίκα αιιάδεη απφ ζεξκφ ζε ςπρξφ θαη ζηελ ππεξήπεηξν Γθνληβάλα 
ζρεκαηίδνληαη κεγάινη παγεηψλεο. Καηά πεξηφδνπο, ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο πέθηεη, ελψ 
άιιεο θνξέο χδαηα θησρά ζε νμπγφλν αλέξρνληαη απφ ηα βάζε ηνπ σθεαλνχ. ρεδφλ φια ηα 
ζαιάζζηα δψα επεξεάδνληαη θαη ην 85% ησλ εηδψλ αθαλίδεηαη.  

http://www.physics4u.gr/articles/2006/extictions.html 

Απ’ ηνλ πίλαθα απηφ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη κεγάιεο αιιαγέο ζην θιίκα νδήγεζαλ 

ζε αληίζηνηρεο καδηθέο εμαθαλίζεηο, φζσλ εηδψλ δελ κπφξεζαλ λα επηβηψζνπλ. Πνιινί 

ηζρπξίδνληαη φηη ήδε έρνπκε εηζέιζεη ζηελ έθηε καδηθή εμαθάληζε εηδψλ, κε επζχλε απηή ηε 

θνξά ηνπ αλζξψπνπ, πνπ είλαη άγλσζην αλ ζα κπνξέζεη λα μεθχγεη απ’ ηελ παγίδα πνπ ν 

ίδηνο έρεη ζηήζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ.  

 

Αλζξσπόθαηλν 

 

Η θιηκαηηθή κεηαβνιή ζηελ παξνχζα ξαγδαία εμειηζζφκελε κνξθή ηεο, άξρηζε πεξίπνπ 

ηαπηφρξνλα κε ηελ επνλνκαδφκελε βηνκεραληθή επαλάζηαζε πεξίπνπ ζηα 1750. Οη αηηίεο ηεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, βξίζθνληαη ζηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ 

ζεξκνθεπίνπ απφ ηε βηνκεραλία θαη ηνλ δηαξθψο απμαλφκελν πιεζπζκφ ηεο γεο, αιιά θαη 

απφ ηελ απαμίσζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ (απνδάζσζε, αζηηθνπνίεζε θ.ιπ.).  

 

Μπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ηηο ξίδεο ηεο επίδξαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

ζε πνιηηηζκηθέο αμίεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ζε άιιεο επνρέο, φηαλ νη αλζξψπηλεο θνηλσλίεο 

http://www.physics4u.gr/articles/2006/extictions.html


αληηκεηψπηδαλ πξνβιήκαηα επηβίσζεο ή αληαγσληζκνχ. Οη επαγγειηθέο ξήζεηο γηα 

παξάδεηγκα πνπ κηινχζαλ γηα αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ή γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο, πξνέξρνληαη απφ κηα εληειψο δηαθνξεηηθή επνρή απ’ ηε ζεκεξηλή. Καη αλ ηφηε 

ζπλέβαιαλ ζηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπνπ, ζήκεξα έρνπλ ζηξαθεί ελαληίνλ ηνπ.  

 

Πέξα φκσο απφ ηηο ζξεζθεπηηθέο αμίεο πνπ ην πεπαιαησκέλν θνηλσληθφ ζχζηεκα εμαθνινπζεί 

λα ππεξαζπίδεηαη, ππάξρεη έλα άιιν κεγάιν εκπφδην γηα ηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ πνπ ζα 

ζπληειέζνπλ ζηελ επηβξάδπλζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε.  

 

Σν εκπόδην απηό αλαθέξεηαη ζην νηθνλνκηθό ζύζηεκα.  

 

ήκεξα ε θπξίαξρε νηθνλνκηθή ηάζε νδεγεί ζηελ ππεξθαηαλάισζε, ζηελ αλεμέιεγθηε 

βηνκεραληθή «αλάπηπμε» θαη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Απηή ε ζπκπεξηθνξά πνπ 

ππνζηεξίδεηαη θαη επηβάιιεηαη απφ πνιηηηζκηθνχο κεραληζκνχο, (φπσο ε ηαχηηζε ηεο επηπρίαο 

κε ηελ ππεξθαηαλάισζε,  ε ηαχηηζε ηεο πξνφδνπ κε ηε δηαξθψο απμαλφκελε απηνκαηνπνίεζε 

θαη ρξήζε κεραλεκάησλ λέαο ηερλνινγίαο, αθφκε θαη ε ηαχηηζε ηνπ θνηλσληθά επηηπρεκέλνπ 

αλζξψπνπ κε ηελ εγσηζηηθή ζπκπεξηθνξά πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αληίπνδα ηεο θνηλσληθήο 

επαηζζεζίαο), έρεη απφ ρξφληα εξκελεπζεί θαη ηαπηνπνηεζεί ζαλ ην θπξηφηεξν εκπφδην γηα 

αιιαγή ζηάζεο ησλ πνιηηψλ. Η δηαθήκηζε, ζαλ κέζν δεκηνπξγίαο θνηλσληθψλ πξνηχπσλ, απ’ 

ηε ζηηγκή πνπ ειέγρεηαη απφ νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ είλαη αδηαθνξνχλ γηα ην πεξηβάιινλ, 

είλαη ην φπιν επηβνιήο ηνπ θπξίαξρνπ ζεκεξηλνχ θνηλσληθνχ πξνηχπνπ. 

 

Βέβαηα φηαλ κηιάκε γηα ππεξθαηαλάισζε θαη βηνκεραληθή γηγάλησζε, αλαθεξφκαζηε θπξίσο 

ζηηο Γπηηθνχ ηχπνπ θνηλσλίεο, θαζψο επίζεο θαη ζε θάπνηεο άιιεο ξαγδαία αλαπηπζζφκελεο 

ρψξεο φπσο ε Κίλα, ε Ιλδία, ε Βξαδηιία θ.ιπ. ηνλ αληίπνδα βξίζθεηαη ν απνθαινχκελνο 

ηξίηνο θφζκνο, ζηνλ νπνίν ην πξφβιεκα δελ ζπλίζηαηαη ηφζν ζηελ βηνκεραληθή ξχπαλζε 

αιιά ζηελ ξαγδαία αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ζηελ αζηηθνπνίεζε. αλ απνηέιεζκα 

δεκηνπξγείηαη έλαο θαχινο θχθινο φπνπ ε επηπρία ηαπηίδεηαη κε ηελ ππεξθαηαλάισζε θαη άξα 

ηελ απαμίσζε ηνπ πιαλήηε θαη ην ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν κε ηελ δπζηπρία, πνπ  νδεγεί ζηελ 

επηδίσμε ηεο ππεξθαηαλάισζεο ζαλ ηδαληθφ κέζν γηα ηελ επηπρία.  

 

Σν θαηλφκελν ινηπφλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ ζεκεξηλή αλεμέιεγθηε κνξθή ηνπ ζηεξίδεηαη ζ’ 

απηφ ην «θαηά ζπλζήθελ ςεχδνο». Σν ςεχδνο απηφ βέβαηα ζηεξίδεη ηελ επηηπρία ηνπ ζην φηη 

πεξηέρεη κεγάιν πνζνζηφ αιήζεηαο. Αζθαιψο νη ρψξεο κε ρακειφ βηνηηθφ επίπεδν ζηεξνχληαη 

ζηνηρεησδψλ αλέζεσλ, ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ πγείαο, κφξθσζεο θαη πνηφηεηαο δσήο, 

φκσο απηφ ζπκβαίλεη δηφηη θάπνηεο άιιεο θνηλσλίεο απνκπδνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ππεξηξνθηθέο θαηαλαισηηθέο θνηλσλίεο πνπ φινη 

γλσξίδνπκε. Πξηλ κεξηθέο εκέξεο κε επηζθέθηεθε έλαο αληςηφο κνπ απφ ηηο Ηλσκέλεο 

Πνιηηείεο, εηθνζαεηήο ζηελ ειηθία θαη εξγαδφκελνο ζαλ ηερλίηεο θιηκαηηζκνχ ζε κηα Δηαηξεία 

ζηελ Αηιάληα. Ο λεαξφο, ππεξήθαλνο γηα ηελ θνηλσληθή ηνπ επηηπρία, κνπ είπε φηη δηαζέηεη 

ήδε ζπνξ θνππέ απηνθίλεην 4.000 θπβηθψλ θαη έρεη θηιελάδα κηα ξσζίδα πνπ είλαη κνληέιν 

θαη ζπνπδάδεη brain surgery. Δπίζεο φηη δηαζέηεη πξνζσπηθφ ηνπ ρψξν ζην ζπίηη ηνπ παηέξα 

ηνπ 60 ηεηξαγσληθψλ κε ηειεφξαζε 42 ηληζψλ θαη φξγαλα γπκλαζηηθήο. Ο λεαξφο πιεξνχζε 

ηα ζηάληαξη ηεο επηπρίαο, ζχκθσλα κε φια ηα δεδνκέλα ηνπ life style ηεο ηειεφξαζεο. ηαλ 



ηνλ ξψηεζα αλ είρε αθνχζεη θάηη ζρεηηθφ κε to global warming, κνπ απάληεζε θάηη γεληθφ, φηη 

δειαδή ιηψλνπλ νη πάγνη θαη νη θψθηεο ζα έρνπλ πξφβιεκα. Γελ θάλεθε λα ηνλ απαζρνιεί 

πξνζσπηθά θαη’ ειάρηζηνλ, κάιηζηα φηαλ επέκεηλα, κε ξψηεζε κάιινλ επηζεηηθά, αλ ήκνπλ 

θνπκνπληζηήο δηφηη απηφο ήηαλ θαλαηηθφο ξεπνπκπιηθάλνο θαη αληίπαινο ηνπ Obama. Η 

αιήζεηα αζθαιψο βξίζθεηαη αιινχ, είλαη εχθνιν λα ηε δεη θάπνηνο θαη ζρεδφλ αδχλαηνλ λα 

ηελ εθαξκφζεη. Δίλαη ε δίθαηε θαηαλνκή πφξσλ, ε αιιαγή αμηψλ θαη ζηάζεσλ δσήο, ε 

ειεγρφκελε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ πιαλήηε.  

 

Πσο φκσο κπνξεί λα εθαξκνζηεί απηφ ζήκεξα; Μήπσο είλαη αδχλαηνλ λα ζηακαηήζνπκε ηελ 

εμέιημε ηνπ θαηλνκέλνπ; Απηφ είλαη ην κεγάιν εξψηεκα. Πνιινί ηζρπξίδνληαη φηη κνηάδεη λα 

ζέινπκε λα ζηακαηήζνπκε έλα ηεξάζηην βξάρν πνπ θαηξαθπιά ζε κηα απφηνκε βνπλνπιαγηά. 

Απιά δελ γίλεηαη. Δίλαη φκσο έηζη, ή κήπσο έηζη εμππεξεηεί; 

 

Δίλαη θπζηθφ απ’ φηη θαίλεηαη, λα είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα πξνζεγγίζνπκε ην πξφβιεκα ηφζν 

επηζηεκνληθά, φζν θαη πνιηηηζκηθά – πνιηηηθά. Καη δεπηεξεπφλησο ζα έιεγα νηθνλνκηθά, φζν 

αηξεηηθφ θαη αλ αθνχγεηαη απηφ.  

 

 

Οη επηπηώζεηο 

 

 

ΒΗΜΑ 31/10/2006, με βάςθ το Stern Report 

 

Καζψο πνιιά ζελάξηα πξνβιέπνπλ απμήζεηο κεγαιχηεξεο αθφκε θαη απφ 5 0C, νη πηζαλέο 

επηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη πνιχ πην δξακαηηθέο, θαζψο ηέηνηεο κεηαβνιέο ζηε ζεξκνθξαζία 

ζα επηθέξνπλ κε γξακκηθέο κεηαβνιέο, φπσο απφηνκεο πεξηθεξεηαθέο αιιαγέο π.ρ. ζηνλ El 

Nino θαη ξαγδαίεο κεηαβνιέο ζηνπο παγεηψλεο. Μηα πνιχ ζεκαληηθή επίπησζε είλαη ε καδηθή 

κεηαθίλεζε πιεζπζκώλ (πεξηβαιινληηθνί πξόζθπγεο) πνπ ζα νδεγήζεη ζε πεξηθεξεηαθέο 

αληηπαιφηεηεο θαη ζπξξάμεηο κε απξφβιεπηα απνηειέζκαηα.     



Αβέβαην ην κέιινλ ηεο Διιάδαο ιόγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 
 

Πξνζαξκνγή θαη άκεζα κέηξα απαηηνχλ νη νξαηέο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ 
Διιάδα, ζχκθσλα κε λέα έξεπλα ηνπ WWF Διιάο θαη ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ. 

Αλππφθνξεο πφιεηο, ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί κε θαχζσλεο, δχζθνιεο κέξεο γηα ηε γεσξγία, 
εζληθνί δξπκνί ζε θίλδπλν. Κάπσο έηζη ζπλνςίδνληαη ηα θχξηα ζπκπεξάζκαηα ηεο λέαο 
επηζηεκνληθήο έθζεζεο ηνπ WWF Διιάο, «Το αύριο ηης Ελλάδας: επιπηώζεις ηης κλιμαηικής 
αλλαγής ζηην Ελλάδα καηά ηο άμεζο μέλλον», πνπ παξνπζηάζηεθε ζήκεξα ζε εηδηθή 
ζπλέληεπμε ηχπνπ, απφ ην WWF Διιάο θαη ην Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν. Αληηθείκελν ηεο 
έθζεζεο είλαη ε πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ 
πεξίνδν 2021-2050. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ κηα έξεπλα επηθεληξψλεη ζηελ επηξξνή ηεο 
θιηκαηηθήο αιιαγήο ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, κε κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηνλ 
θπζηθφ πινχην ηεο ρψξαο.  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, ε ήδε ππάξρνπζα δπζθνξία ησλ θαηνίθσλ ζηηο 
πφιεηο πξφθεηηαη λα εληαζεί. Οη θάηνηθνη πφιεσλ φπσο ε Θεζζαινλίθε, ε Πάηξα, ε Λακία θαη 
ε Λάξηζα ζα ππφθεηληαη κέρξη θαη ζε 20 πεξηζζφηεξεο εκέξεο θαχζσλα. Παξάιιεια, ζε 
Λακία, Λάξηζα, Βφιν, Θεζζαινλίθε θαη Αζήλα, ε ζπλνιηθή βξνρφπησζε ζα κεησζεί, αιιά 
αλακέλεηαη λα απμεζνχλ θαηά 10-20% νη αθξαίεο βξνρνπηψζεηο. Με άιια ιφγηα θαίλεηαη πσο 
απμάλεηαη ν θίλδπλνο ηφζν γηα πιεκκπξηθά επεηζφδηα φζν θαη γηα εμάπισζε ππξθαγηψλ ζηα 
πεξηαζηηθά δάζε. 

εκαληηθά ζα επεξεαζηνχλ θαη νη ηνπξηζηηθνί πξννξηζκνί ηεο ρψξαο καο. Απφ 5 έσο θαη 15 
πεξηζζφηεξεο ζα είλαη νη κέξεο κε θαχζσλα ζηνπο ππφ εμέηαζε ηνπξηζηηθνχο λνκνχο, ελψ ζα 
απμεζνχλ πεξαηηέξσ θαη νη λχρηεο φπνπ ε ζεξκνθξαζία δελ ζα πέθηεη θάησ απφ ηνπο 20ν C, 
θπξίσο ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο, φπσο ε Ρφδνο θαη ηα Υαληά. Κάηη ηέηνην, ζε ζπλδπαζκφ κε 
πςειά επίπεδα πγξαζίαο, κπνξεί λα επηδεηλψζεη ηηο ζπλζήθεο δπζθνξίαο. Αθφκε έλαο 
αξλεηηθφο παξάγνληαο είλαη θαη ε πξφβιεςε γηα ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ εμάπισζεο 
ππξθαγηάο ζηηο ππφ εμέηαζε ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο. Απφ ηελ άιιε, ε έξεπλα δείρλεη πσο ζα 
απμεζνχλ, θαηά ζρεδφλ έλα κήλα, νη εκέξεο κε ζεξκνθξαζία άλσ ησλ 25ν C, γεγνλφο πνπ 
ελδέρεηαη λα νδεγήζεη ζε επηκήθπλζε ηεο ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

Οη δέθα κεγαιχηεξνη αγξνηηθνί λνκνί ηεο ρψξαο ζα δερζνχλ κεγάιε πίεζε απφ ηελ θιηκαηηθή 
αιιαγή, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη κέξεο θαχζσλα, νη ζπλερφκελεο εκέξεο ρσξίο βξνρή, 
λα κεησζνχλ νη ρεηκεξηλέο βξνρνπηψζεηο θαη ζπλεπψο λα απμεζεί θαηά πνιχ ν θίλδπλνο 
ππξθαγηάο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ Δχβνηα αλακέλνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 25 επηπιένλ μεξέο 
εκέξεο ζε ζρέζε κε ζήκεξα, νη έξξεο θαη ε Λάξηζα ζα δήζνπλ 20 πεξηζζφηεξεο κέξεο 
θαχζσλα, ελψ ζην Ηξάθιεην θαη ηελ Πέιια νη βξνρνπηψζεηο ην ρεηκψλα ζα κεησζνχλ θαηά 
15%. Οπνηαδήπνηε πξφβιεςε γηα πηζαλέο βιάβεο ζηηο θαιιηέξγεηεο είλαη παξαθηλδπλεπκέλε 
αιιά ηα γεληθά επξήκαηα θαλεξψλνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα εξεκνπνίεζε λέσλ εθηάζεσλ 
θαη κείσζε ζηε δηαζεζηκφηεηα λεξνχ. 

Η θιηκαηηθή αιιαγή ζα ζέζεη ζε ηξνκεξή δνθηκαζία θαη ηνπο Δζληθνχο Γξπκνχο, θαζψο 
πξνβιέπεηαη αχμεζε ησλ εκεξψλ κε πςειφ ξίζθν εκθάληζεο ππξθαγηάο ζε φινπο ηνπο 



Γξπκνχο ηεο ρψξαο. 

«Οη πξνβιέςεηο γηα ηελ Διιάδα δελ είλαη επνίσλεο, γεγνλφο πνπ θάλεη αθφκε πην επηηαθηηθή 
ηελ αλάγθε άκεζεο αμηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο απφ ην ζχλνιν ησλ αξκφδησλ δεκφζησλ 
θνξέσλ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο 
ζηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο» ζεκεηψλεη ν Υξήζηνο Γηαλλαθφπνπινο, θχξηνο 
εξεπλεηήο ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ θαη βαζηθφο ζπληάθηεο ηεο έθζεζεο.  

«Η Πνιηηεία δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί πιένλ φηη δελ γλσξίδεη ηη ελδέρεηαη λα ζπκβεί ζην 
κέιινλ. Έρεη θαζήθνλ θαη ππνρξέσζε, φρη κφλν λα ιάβεη φια ηα κέηξα ζην εζσηεξηθφ ηεο 
ρψξαο γηα ηε δηαθχιαμε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν λα αλαιάβεη 
πξσηνβνπιίεο θαη λα απαηηήζεη κηα θαιή ζπκθσλία ζηελ Κνπεγράγε, ψζηε λα απνηξαπνχλ 
νη ρεηξφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η λέα θπβέξλεζε πξέπεη λα ζέζεη ηα 
δεηήκαηα ηεο Κνπεγράγεο θαη ηεο πξνζαξκνγήο ηεο ρψξαο ζηηο κειινληηθέο θιηκαηηθέο 
ζπλζήθεο σο κέγηζηεο πξνηεξαηφηεηεο» θαηαιήγεη ν Γεκήηξεο Καξαβέιιαο, Γηεπζπληήο ηνπ 
WWF Διιάο.  

Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Αρηιιέαο Πιεζάξαο, Τπεχζπλνο Δθζηξαηεηψλ Πνιηηηθήο, 
WWF Διιάο, ηει: 210 3314893, a.plitharas@wwf.gr 

 

 

 

 

 

 

 

Lajie. Βνζθόο ρσξίο γε 

 

Οη νξεηλέο πεξηνρέο κεηαμύ ηεο Κίλαο θαη ηεο Ιλδίαο –πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα Ικαιάηα 
θαη ηα νξνπέδηα ηνπ Θηβέη- ζεξκαίλνληαη κε ξπζκνύο πνιύ πςειόηεξνπο από ηνλ 
παγθόζκην κέζν όξν. Οη παγεηώλεο ζηελ πεξηνρή είλαη ε θύξηα πεγή ησλ πνηακώλ, 
όπσο ν Κίηξηλνο Πνηακόο, ν Γηαλγθηζέ θαη ν Γάγγεο. Αλ εμαθαληζηνύλ –θάηη πνπ 
κπνξεί λα ζπκβεί έσο ην 2035- ην έλα έθην ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ ζα ππνθέξεη 
από ειιείςεηο λεξνύ. Αιιά αθόκα θαη πξηλ ζπκβεί απηό, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ήδε 
θσλάδεη "θαηαζηξνθή" ζε όζνπο απνθαινύλ ηα βνπλά ζπίηη ηνπο. Οη παγεηώλεο 
ιηώλνπλ κε πξσηόγλσξνπο ξπζκνύο, νη ρηνλνζηηβάδεο γίλνληαη πην ζπρλέο θαη έληνλεο 
θαη νη παγεησληθέο ιίκλεο ζπάλε.  

mailto:a.plitharas@wwf.gr


 

Ο Lajie, έλαο πξώελ βνζθόο γηαθ θαη πξνβάησλ, γελλήζεθε ζηηο ρακειόηεξεο πιαγηέο 
ηνπ βνπλνύ Anye Machem ζηελ Κίλα. Ο 43ρξνλνο παηέξαο ιέεη όηη νη θιηκαηηθέο 
αιιαγέο έρνπλ εμαζιηώζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2004, ε ηήμε ησλ 
παγεηώλσλ πξνθάιεζε κία γηγαληηαία ρηνλνζηηβάδα, ε νπνία κεηέθεξε καύξεο πέηξεο 
από ηα ςειόηεξα ζεκεία ηνπ βνπλνύ θαηαζηξέθνληαο θαη ηζνπεδώλνληαο 
νινθιεξσηηθά ηα θαινθαηξηλά βνζθνηόπηα ηνπ Lajie. 

 

‘Όηαλ αθνύζακε ηη έγηλε, λνηθηάζακε έλα ηδηπ θαη αλεβήθακε ζην βνπλό γηα λα δνύκε κε 
ηα ίδηα καο ηα κάηηα’, είπε ν Lajie. ‘Όηαλ θηάζακε εθεί ε γε έηξεκε αθόκα. Γελ κπνξνύζα 
λα πηζηέςσ ζηα κάηηα κνπ. Σα θαινθαηξηλά βνζθνηόπηα είραλ εμαθαληζηεί νινζρεξώο’. 
Αιιά ηνλ επόκελν ρξόλν, ε ηξαγσδία μαλαρηύπεζε. Η ρηνλνζηηβάδα ηνπ 2004 είρε 
θξάμεη ηξεηο παγεησληθνύο πνηακνύο δεκηνπξγώληαο κία ιίκλε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 
ηεο θαινθαηξηλήο ηήμεο ηνπ 2005, νη όρζεο ηεο έζπαζαλ, κεηαθέξνληαο πεξηζζόηεξεο 
καύξεο πέηξεο νη νπνίεο θαηέζηξεςαλ αθόκα κεγαιύηεξεο εθηάζεηο από ηα βνζθνηόπηα 
ηνπ Lajie. 

 

‘Πξηλ ην 2004, ήκνπλ ν πην πινύζηνο ηνπ ρσξηνύ, είρα 170 γηαθ θαη 480 πξόβαηα’, είπε. 
Αιιά νη θαηαζηξνθέο από ηηο ρηνλνζηηβάδεο θαη ηηο πιεκκύξεο ζήκαηλαλ όηη ν Lajie ζα 
έπξεπε λα δαλεηζηεί γε από ηνπο γείηνλέο ηνπ. 

‘ηα επόκελα πέληε ρξόληα όρη κόλν έραζα όια κνπ ηα δώα, αιιά βπζίζηεθα ζε ρξέε 
ύςνπο 120.000 γνπάλ (ζ.ζ πεξίπνπ € 12.000). Σώξα είκαζηε νη πην θησρνί ζην ρσξηό 
καο’. Αθνύ έραζε ηε δπλαηόηεηα λα εθηξέθεη δώα, ν Lajie έγηλε μελαγόο γηα λα θεξδίζεη 
ηα πξνο ην δελ. 

 

Ωζηόζν, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο πξνθάιεζαλ επίζεο ηελ ηήμε ησλ κνλίκσλ ζηξσκάησλ 
πάγνπ, πξνθαιώληαο ηέηνηεο θαηαζηξνθέο ζην ζπίηη ηνπ Lajie, πνπ είλαη πιένλ 
επηθίλδπλν λα δεη εθεί. Η απώιεηα ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο γεο ηνπ ζεκαίλεη όηη δελ έρεη 
πιένλ ρξήκαηα γηα λα ην επηζθεπάζεη θαη έηζη ε νηθνγέλεηά ηνπ δεη πιένλ ζε κία 

ζθελή. 

 

Άιιεο δηεγήζεηο : http://www.greenpeace.org/greece/PageFiles/98192/hitting-home.pdf 

 

Ση ζέιεη ε TckTckTck: 

 

Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζπκβαίλνπλ εδώ θαη ηώξα. Πιεκκύξεο, μεξαζίεο, ηπθώλεο, άλνδνο ηεο 

ζηάζκεο  ηεο ζάιαζζαο, απξόβιεπηα θαηξηθά θαηλόκελα –ραξαθηεξηζηηθά ησλ θιηκαηηθώλ 

αιιαγώλ – επεξεάδνπλ ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα ζηε δσή, ηελ αζθάιεηα, ηελ ηξνθή, ην 

http://www.greenpeace.org/greece/PageFiles/98192/hitting-home.pdf


λεξό, ηελ πγεία, ηελ θαηνηθία θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

Πξόζθαηε έθζεζε ηνπ Global Humanitarian Forum απνθαιύπηεη όηη ε ζεκεξηλή αύμεζε ηεο 

κέζεο πιαλεηηθήο ζεξκνθξαζίαο θαηά ιηγόηεξν από 1νC, ήδε ζθνηώλεη πεξηζζόηεξνπο από 

300.000 αλζξώπνπο θάζε ρξόλν. Η ίδηα έθζεζε ηνλίδεη όηη πεξηζζόηεξνη από 325 εθαηνκκύξηα 

άλζξσπνη ήδε πιήηηνληαη ζνβαξά κε θάπνην ηξόπν από ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη όηη νη 

εηήζηεο νηθνλνκηθέο δεκηέο αλέξρνληαη ζε ηνπιάρηζηνλ 125 δηο δνιάξηα. 

Απηά όκσο είλαη κόλν ζηαηηζηηθέο. Πίζσ από θάζε αξηζκό θξύβεηαη κία πξνζσπηθή 

ηξαγσδία. 

Απηέο είλαη κόλν κεξηθέο από ηηο ηζηνξίεο εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ πνπ ήδε βηώλνπλ ηηο 

θαηαζηξνθηθέο επηπηώζεηο ησλ θιηκαηηθώλ αιιαγώλ.  

Τπάξρεη αθόκα ρξόλνο γηα λα ρηίζνπκε έλαλ πην πξάζηλν θαη αζθαιή θόζκν. Αιιά ην ξνιόη 

ρηππάεη. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο γηα ην θιίκα ζηελ Κνπεγράγε είλαη ε θαιύηεξε επθαηξία πνπ 

δηαζέηνπλ νη θπβεξλήζεηο γηα λα ιύζνπλ ηε κεγαιύηεξε θξίζε πνπ έρεη αληηκεησπίζεη ε 

αλζξσπόηεηα. 

Οη εγέηεο πξέπεη λα πάλε ζηελ Κνπεγράγε, όπνπ ζα δηαπξαγκαηεπηνύλ, όρη απιά έλα 

θείκελν, αιιά ηελ ίδηα ηελ επηβίσζε εθαηνκκπξίσλ αλζξώπσλ θαη λα ππνγξάςνπλ κία 

παγθόζκηα θιηκαηηθή ζπλζήθε:__ 

Γίθαηε: Γηα ηα θησρόηεξα θξάηε θαη ηνπο ιανύο πνπ δελ πξνθάιεζαλ ηηο θιηκαηηθέο 

αιιαγέο, αιιά ζα ππνθέξνπλ πεξηζζόηεξν από απηέο. 

Ιθαλή λα εμαζθαιίζεη έλα ζίγνπξν κέιινλ γηα ηνλ πιαλήηε 

Με πξαγκαηηθνύο ζηόρνπο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ θαη λα εθαξκνζηνύλ 

λνκηθά 

http://www.greenpeace.org/greece/PageFiles/98192/hitting-home.pdf 

 

 

 

 

 

Οη ζθεπηηθηζηέο. 
 

Σν θαηλφκελν ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ακθηζβεηήζεθε έληνλα απφ ηκήκα ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο, πνπ είρε ηελ πνιπεπίπεδε ππνζηήξημε νηθνλνκηθψλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ, νη 

νπνίεο ζα βιάπηνληαλ απφ πνιηηηθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σέηνηεο παλίζρπξεο νκάδεο 

είλαη νη πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο, αιιά θαη άιιεο φπσο νη 

ραιπβνπξγία, νη αεξνπνξηθέο εηαηξίεο θ.ιπ.  

http://www.greenpeace.org/greece/PageFiles/98192/hitting-home.pdf


 

Σα επηρεηξήκαηα φζσλ ακθηζβεηνχζαλ ηα θαηλφκελα ήηαλ πνιιά, άιια ζνβαξά άιια 

ιηγφηεξν ζνβαξά.    

 

Έλα παξάδεηγκα γηα ην πνπ θηάλεη ε αληηπαιφηεηα γηα ην ζέκα είλαη ε, «δηαξξνή» ηεο 

ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο αλάκεζα ζε επηζηήκνλεο ηνπ ηκήκαηνο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ East Anglia. Μέζα απφ ηελ αληαιιαγή ησλ κελπκάησλ ππνηίζεηαη φηη 

απνθαιππηφηαλ ςεχδε θαη πιεθηάλεο ησλ θιηκαηνιφγσλ, θαζψο θαη καγείξεκα ησλ 

επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ, κε ζθνπφ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ ππφζεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Η 

ρξνληθή ζηηγκή πνπ επειέγε γηα λα παξνπζηαζηνχλ, ήηαλ ε παξακνλή ηεο πλδηάζθεςεο ηεο 

Κνπεγράγεο γηα ηελ «Κιηκαηηθή Αιιαγή» ην 2009.  

 

Αθξηβψο δπν ρξφληα αξγφηεξα θαη ιίγεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο δηάζθεςεο ζην 

Νηέξκπαλ, έλα δεχηεξν «παθέην» κελπκάησλ κεηαμχ επηζηεκφλσλ δηέξξεπζε ππφ ηε κνξθή 

αξρείνπ, πνπ αλαξηήζεθε ζην Ιληεξλέη. Οη έμη επηηξνπέο πνπ δηεξεχλεζαλ ηηο θαηαγγειίεο, 

αλαθνίλσζαλ ηειηθά φηη νη εκπιεθφκελνη εξεπλεηέο δελ ππέπεζαλ ζε θάπνην ζθάικα θαη δελ 

επηρείξεζαλ λα εμαπαηήζνπλ, ελψ πνιιέο εθζέζεηο γχξσ απφ ηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο ηνπο έρνπλ δηθαηψζεη. Σν θαθφ φκσο είρε ήδε γίλεη. Σν επνλνκαζζέλ θαη 

«Climategate» ζπλέβαιε ζην λα ηνξπηιηζηεί ε δηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο θαη ζηηγκάηηζε ηελ 

επηζηήκε ηνπ θιίκαηνο. 

Έλα δηαθνξεηηθφ επεηζφδην ζηε δηακάρε απηή, είλαη έλα ληνθηκαληέξ κε ηίηιν «Η κεγάιε 
απάηε ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο» («The Great Global Warming Swindle»), ην νπνίν 
πξσηνπξνβιήζεθε ην 2007 ζην βξεηαληθφ θαλάιη Channel 4. Σν ληνθηκαληέξ πξνμέλεζε ζάιν, 
αθνχ ζηφρνο ηνπ ήηαλ λα «θέξεη ζην θσο» ηα δεθάδεο επηζηεκνληθά ζθάικαηα ζηελ 
επηρεηξεκαηνινγία φζσλ κηινχλ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλζξψπηλε 
δξάζε.  

ην ληνθηκαληέξ αλαθέξεηαη φηη ηα επίπεδα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ζηελ 
αηκφζθαηξα, παξνπζηάδνπλ ζπλερή αχμεζε απφ ην 1940, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ε ζεξκνθξαζία 
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κεησλφηαλ κέρξη ην 1975. Οη ζπκκεηέρνληεο επηζηήκνλεο αλαθέξνπλ φηη 
ε ζπγθέληξσζε ηνπ ελ ιφγσ αεξίνπ είλαη νχησο ή άιισο πνιχ κηθξή γηα λα εμεγήζεη ηελ 
φπνηα ζεξκνθξαζηαθή άλνδν. Μάιηζηα, ν Γαλφο θπζηθφο Friis-Christensen, κηιψληαο ζην 
ληνθηκαληέξ, ππνζηεξίδεη φηη ην θιίκα ηνπ πιαλήηε επεξεάδεηαη θαηαιπηηθά απφ ηηο γαιαμηαθέο 
θνζκηθέο αθηίλεο θαη ηνλ Ήιην. Παξνπζίαζε κάιηζηα γξάθεκα ην νπνίν έδεηρλε πσο, γηα ην 
δηάζηεκα 1610-1985, νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ζπλέπηπηαλ απφιπηα κε ηηο κεηαβνιέο 
ζηελ ειηαθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη κε ηελ αχμεζε ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα. 

Δπηζηεκνληθέο νξγαλψζεηο θαη γλσζηνί θιηκαηνιφγνη αληέδξαζαλ κε επηζηνιέο θαη άξζξα, 
ππνζηεξίδνληαο φηη «πξφθεηηαη γηα έλα ζπκπίιεκα απφ κηζέο αιήζεηεο θαη ςέκαηα, κε ζηφρν 
λα παξαπιαλήζεη». χληνκα ε αμηνπηζηία ηνπ ληνθηκαληέξ άξρηζε λα θινλίδεηαη. 
Απνθαιχθζεθε θαη' αξράο πσο είραλ δηαζηξεβισζεί νη απφςεηο ελφο ζπλεληεπμηαδφκελνπ, 
ελψ ν ίδηνο ν Christensen ππνζηήξημε, πσο ε εμάξηεζε ηνπ θιίκαηνο απφ ηνλ Ήιην δελ 
απνθιείεη ηελ πξφζζεηε επηβάξπλζε απφ ηνπο αλζξσπνγελείο ξχπνπο, θάηη πνπ δελ ηνλίζηεθε 
ζηελ ηαηλία. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, κεξηθά απφ ηα ζηνηρεία ηνπ απνδπλακψζεθαλ. Γηα 
παξάδεηγκα, λεφηεξα δεδνκέλα έδεημαλ πσο ε ζεσξία ηνπ Christensen δελ ηζρχεη απφ ην 1985 
θαη κεηά. Δπίζεο, φπσο δεκνζηνπνηήζεθε ζε ακεξηθαληθά κέζα ελεκέξσζεο (ABC News, 



Associated Press), ν Patrick Michaels είρε ιάβεη 100.000 δνιάξηα απφ ελεξγεηαθή εηαηξεία 
νξπθηψλ θαπζίκσλ ηνπ Κνινξάλην γηα ηηο έξεπλέο ηνπ, γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηελ αμηνπηζηία 
ηνπ. Σφζν ν John Cristy φζν θαη ν Richard Lindzen έρνπλ επίζεο ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε απφ 
εηαηξείεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα απφ νξπθηά θαχζηκα, ζχκθσλα κε απνθαιχςεηο ηεο 
Greenpeace. Υαξαθηεξηζηηθά, ε ExxonMobil κεηαμχ 1998-2008 μφδεςε 23 εθαη. δνιάξηα, 
ππνζηεξίδνληαο γθξνππ αξλεηψλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

(http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_oiko1_1_08/03/2011_1294630)  

 

Μνληέια θαη ελάξηα 
 

Η δηακάρε φκσο αλάκεζα ζηνπο θιηκαηνιφγνπο είηε απηνί αλήθνπλ ζηνπο «climate alarmists», 

είηε ζηνπο «αξλεηέο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο», δελ ήηαλ πάληα ζε απηφ ην επίπεδν. ηαλ ην 

θαηλφκελν άξρηζε λα απαζρνιεί ηε δηεζλή θνηλφηεηα ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα δελ ήηαλ 

επαξθή, ηδηαίηεξα ζε δεηήκαηα ηεο Γπλακηθήο θαη ηεο Υεκείαο ηεο αηκφζθαηξαο αιιά θαη ζε 

άιινπο ηνκείο. Σν πξφβιεκα επέηεηλε ε ρανηηθή θχζε ηεο επηζηήκεο ηνπ θιίκαηνο, αιιά θαη νη 

αλαδξάζεηο θαη νη αιιειεμαξηήζεηο αλάκεζα ζηα θαηλφκελα, πνπ κέρξη πξηλ κεξηθά ρξφληα 

δελ είραλ απαζρνιήζεη επαξθψο ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα.   

 

κσο απφ ηφηε έρεη  θπιήζεη πνιχ λεξφ ζην πνηάκη. Νέεο κεηξήζεηο έρνπλ ιεθζεί ζηα πιαίζηα 

νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ κε ηελ βνήζεηα ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ησλ δνξπθφξσλ, 

έρνπλ εκπιαθεί πάξα πνιινί επηζηεκνληθνί θιάδνη θαη νπζηαζηηθά γελλήζεθε ε «Δπηζηήκε 

ηνπ πζηήκαηνο Γε», πνπ πξνζεγγίδεη νιηζηηθά ην πξφβιεκα ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ 

πιαλήηε. Απνδεηθλχεηαη κέζα απφ φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο φηη ην θιίκα απνζηαζεξνπνηείηαη κε 

γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ππεξζέξκαλζεο, αθφκε θαη αλ κηθξέο ακθηβνιίεο 

εμαθνινπζνχλ λα ππάξρνπλ γηα ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θάπνηεο αλαδξάζεηο.  

 

Απηά πνπ ζήκεξα είλαη απνδεθηά πέξα απφ θάζε ακθηβνιία γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή είλαη ζε 

γεληθέο γξακκέο ηα παξαθάησ ( «Κλιμαηικές αλλαγές. Πόζα γνωρίζοσμε.» Kerry Emanuel.  

2007 ΜΙΤ):     

 

 Οη ζπγθεληξψζεηο ησλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ απμάλνληαη θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ 

θαηαλάισζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ηεο βηνκάδαο. Απφ ηηο θαηαγξαθέο ηνπ 

ππξήλα ησλ πάγσλ είλαη επθξηλέο φηη ηα ζεκεξηλά επίπεδα ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ππεξβαίλνπλ απηά πνπ έρεη γλσξίζεη ν πιαλήηεο νπνηαδήπνηε άιιε ζηηγκή 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 650.000 εηψλ. 

 Οη ζπγθεληξψζεηο νξηζκέλσλ αλζξσπνγελψλ αησξνπκέλσλ ζσκαηηδίσλ έρνπλ 

επίζεο απμεζεί ιφγσ ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Η κέζε ζεξκνθξαζία ηεο γεο έρεη απμεζεί θαηά πεξίπνπ 0,035 νC θαηά ηνλ ηειεπηαίν 

αηψλα. Οη ρξνληέο 1998 θαη 2005 ήηαλ νη πην ζεξκέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ 

φξγαλα. (δεο .3. παξαπνκπέο) 

 Σν επίπεδν ηεο ζάιαζζαο έρεη αλέβεη θαηά πεξίπνπ 6,858 cm θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ.  

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_oiko1_1_08/03/2011_1294630


 Η εηήζηα κέζε γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ αξθηηθψλ ζαιάζζησλ παγφβνπλσλ έρεη 

κεησζεί θαηά 15% σο 20% απφ ηφηε πνπ άξρηζαλ νη δνξπθνξηθέο κεηξήζεηο ην 1978.  

 
 

Δπίζεο νη επηζηήκνλεο ζε γεληθέο γξακκέο, (θάπνηνη ηα ακθηζβεηνχλ), ζπκθσλνχλ ζηα 

παξαθάησ: 

 Η παγθφζκηα κέζε ζεξκνθξαζία είλαη ζήκεξα ε κεγαιχηεξε απφ νπνηεδήπνηε άιινηε 

εδψ θαη ηνπιάρηζηνλ 500 κε 1000 ρξφληα. 

 Η πεξηζζφηεξε απφ ηελ πνηθηινκνξθία ηεο παγθφζκηαο κέζεο ζεξκνθξαζίαο 

πξνθαιείηαη απφ ηέζζεξεηο θπξίσο παξάγνληεο: ηελ πνηθηιία ζηελ ειηνθάλεηα, ηηο 

κεγάιεο εθαηζηεηαθέο εθξήμεηο, ηα αλζξσπνγελή αησξνχκελα ζσκαηίδηα ζεηηθνχ 

άιαηνο θαη ηα αέξηα ζεξκνθεπίνπ. 

 Η κεγάιε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα 

νθείιεηαη θπξίσο ζηα αλζξσπνγελή αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ζπλερψο απμάλνληαη.  

 Αλ δελ ιεθζνχλ κέηξα γηα κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε  παγθφζκηα κέζε 

ζεξκνθξαζία ζα ζπλερίζεη λα απμάλεηαη πεξίπνπ 0,073 0C κε 0,266 0C ηνλ επφκελν 

αηψλα. 

 Ωο απνηέιεζκα ηεο ζεξκηθήο δηαζηνιήο ηνπ λεξνχ ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ ιησζίκαηνο 

ησλ πνιηθψλ πάγσλ, ην επίπεδν ηεο ζάιαζζαο ζα απμεζεί απφ 15,24 εθ. σο 40,64 εθ. 

θαηά ηνλ επφκελν αηψλα, ελψ ε άλνδνο ζα είλαη κεγαιχηεξε αλ κεγάια επεηξσηηθά 

ζηξψκαηα πάγνπ θαηαζηνχλ αζηαζή.  

 Η βξνρφπησζε ζα ζπλερίζεη λα ζπγθεληξψλεηαη θαη λα γίλεηαη πεξηζζφηεξν έληνλε, 

αιιά θαη ιηγφηεξν ζπρλή.  

 Η εκθάληζε, ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ησλ πιεκκπξψλ αιιά θαη ηεο μεξαζίαο ζα 

απμεζνχλ. 



Αθφκε θαη αλ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηηο αιιαγέο πνπ ζα επέιζνπλ, ην λα ππνινγίζνπκε ηελ 

επίδξαζε ηνπο ζηελ αλζξσπφηεηα είλαη κηα πνιχ πεξίπινθε ππφζεζε.   

 

Έκθεςη Stern 
 

Σν 2006 δεκνζηεχηεθε ε πεξίθεκε «Έθζεζε Stern», ε πην πεξηεθηηθή επηζεψξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ δεηεκάησλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πνπ έγηλε κέρξη ηφηε. 

Η Έθζεζε εθπνλήζεθε απφ ην επηηειείν ηνπ Sir Nicholas Stern, επηθεθαιή ηεο Οηθνλνκηθήο 

Τπεξεζίαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη πξψελ αλψηαην Οηθνλνκνιφγν ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο. 

Η Έθζεζε θαηαξράο πξνεηδνπνηεί πσο αλ δελ ιεθζνχλ άκεζα κέηξα, ππάξρεη πηζαλφηεηα 

50% λα νδεγεζνχκε ζε αχμεζε ηεο κέζεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαηά 5 ºC ζε ζρέζε κε 

ηα επίπεδα ηεο πξν-βηνκεραληθήο επνρήο, κηα θαηάζηαζε ε νπνία ζα κεηαζρεκαηίζεη 

δξαζηηθά ηφζν ηελ θπζηθή φζν θαη ηελ αλζξψπηλε γεσγξαθία (ην πνχ θαη πψο δνπλ νη 

άλζξσπνη). 

Η Έθζεζε εθηηκά πσο ην θφζηνο απφ ηελ κε αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα είλαη 

ηζνδχλακν κε ηνπιάρηζηνλ 5% θαη κέρξη 20% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ θάζε ρξφλν. 

Αληίζεηα, ην θφζηνο ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο απφ ηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζε κφιηο 1% ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Μάιηζηα ζην πην επλντθφ 

ζελάξην ζα ππάξρεη αχμεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ελψ δελ ζπλππνινγίδνληαη 

ελδερφκελα παξάπιεπξα νθέιε φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηελ κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο 

ξχπαλζεο.  

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε ζεκαληηθή πηζαλφηεηα απνθπγήο θαηαζηξνθηθψλ αιιαγψλ, ε 

ζπγθέληξσζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκφζθαηξα πξέπεη λα ζηαζεξνπνηεζεί κεηαμχ 

450 θαη 550ppm CO2 (κε δηαθνξεηηθά επίπεδα βεβαηφηεηαο) ζε ζχγθξηζε κε ηα ζεκεξηλά 

επίπεδα ησλ 430 ppm CO2. Γηα θάηη ηέηνην απαηηνχληαη κεηψζεηο ησλ παγθφζκησλ εθπνκπψλ 

θαηά 80% πξηλ ην ηέινο ηνπ αηψλα. 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο, ε Έθζεζε εμεηάδεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ε κεηάβαζε ζε κηα θνηλσλία 

κεησκέλσλ εθπνκπψλ ζέηεη ζηηο εζληθέο θαη δηεζλείο πνιηηηθέο. 

Σξία είλαη ηα ζηνηρεία ησλ απαξαίηεησλ πνιηηηθψλ πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο: 

1. Δηζαγσγή θφζηνπο ζηηο εθπνκπέο κέζα απφ θαηάιιειε θνξνιφγεζε, εθαξκνγή 

ζπζηεκάησλ εκπνξίαο εθπνκπψλ θαη/ή ξπζκηζηηθά πιαίζηα. Ο ζηφρνο είλαη λα δεκηνπξγεζεί 

κηα παγθφζκηα ηηκή εθπνκπψλ (ελφο ηφλνπ ηζνδχλακνπ CO2) γηα φιεο ηηο ρψξεο θαη ηνπο 

ηνκείο. 

2. Σερλνινγηθή πνιηηηθή πνπ ζα εληζρχεη ηελ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ζε κεγάιε θιίκαθα 

πξντφλησλ ρακειψλ εθπνκπψλ θαη πςειήο απνδνηηθφηεηαο. 



3. Απνκάθξπλζε εκπνδίσλ γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο θαη ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε 

ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ην ηη κπνξνχλ θαη πξέπεη λα θάλνπλ νη ίδηνη.  

( http://climatechangegr.wordpress.com/   Η θεληξηθή ζειίδα κε ηα πεξηερφκελα θαη ηελ πξντζηνξία ηεο Έθζεζεο ηεξλ.   
Πεξίιεςε ηεο Έθζεζεο ηεξλ.  Slides απφ κία παξνπζίαζε ηνπ ηεξλ. ) 

 

Η Έθζεζε κεηαμχ άιισλ πξνβιέπεη φηη ζηα επφκελα ρξφληα ζα δεκηνπξγεζνχλ 

 

δηαθφζηα εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο. Η θιηκαηηθή αιιαγή ζα νδεγήζεη ζηε θηψρεηα θαη ηελ 

πξνζθπγηά εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο. Αλ δελ ππάξμεη θηλεηνπνίεζε απφ νιφθιεξε ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα θαη θπξίσο απφ ηελ Κίλα, ηελ Ιλδία θαη ηηο ΗΠΑ, νη θιηκαηηθέο αιιαγέο ζα πξνθαιέζνπλ 

θξίζε παξφκνηα κε εθείλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηνπο παγθφζκηνπο πνιέκνπο θαη ην κεγάιν 

http://climatechangegr.wordpress.com/
http://www.hm-treasury.gov.uk/independent_reviews/stern_review_economics_climate_change/sternreview_index.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/8AC/F7/Executive_Summary.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/215/28/Economics_of_Climate_Change_Slide_Pack.ppt


νηθνλνκηθφ θξαρ ζην πξψην ήκηζπ ηνπ 20νχ αηψλα. « Αλ θαζπζηεξήζεη ε δξάζε, αθφκε θαη κία ή 

δχν δεθαεηίεο, ζα βξεζνχκε ζε επηθίλδπλν έδαθνο», πξνεηδνπνίεζε ν θ. ηεξλ. Πνιιέο πφιεηο ζα 

αληηκεησπίζνπλ ηνλ θίλδπλν λα πιεκκπξίζνπλ. Αλάκεζά ηνπο, ε Νέα Τφξθε, ην Ματάκη, ην 

Λνλδίλν, ην Σφθην, ε αγθάε, ε Βνκβάε, ην Μπνπέλνο Άηξεο θαη ε Αγία Πεηξνχπνιε.  

 

Η Γεωμηχανική 
 

Όπσο κπνξεί εύθνια λα γίλεη θαηαλνεηό, ν πεξηνξηζκόο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο 

πνπ γίλεηαη κε νξπθηά θαύζηκα, ε αιιαγή ελεξγεηαθήο ρξήζεο ζηελ θαηεύζπλζε ησλ 

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ν επαλαθαζνξηζκόο αμηώλ θαη ζηάζεσλ δσήο ησλ 

πνιηηώλ, απαηηεί κηα γηγαληηαία πξνζπάζεηα.  

Σν θίλεκα γηα ηελ απνθπγή ηεο παγθφζκηαο ππεξζέξκαλζεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ  

ζπλεπεηψλ ηεο,  ζην νπνίν ζπκκεηέρεη ζρεδφλ ην ζχλνιν ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, νη 

πεξηβαιινληηθέο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (NGO), θαιιηηέρλεο, αθηηβηζηέο, θαη άιινη, αλ 

θαη ζπλερψο γηγαληψλεηαη, φκσο ζπλερψο βξίζθεη κπξνζηά ηνπ λέα εκπφδηα, (νηθνλνκηθά, 

πνιηηηθά, πξαθηηθά).  

Αλάκεζα ζηα εκπφδηα απηά ζπγθαηαιέγνληαη θαη εθείλνη νη ιάηξεο ηεο ηερλνινγίαο, πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη άδηθα αλεζπρνχκε, γηαηί ε ηερλνινγία ζα βξεη ηξφπνπο λα καο βγάιεη απφ ην 

αδηέμνδν. Τπάξρεη κηα πιεζψξα ηερλνινγηθψλ ιχζεσλ πνπ πξνηείλνληαη, άιιεο επθάληαζηεο 

αλαγφκελεο ζηε ζθαίξα ηεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, άιιεο πνπ απαηηνχλ ρξνληθά πιαίζηα 

πνπ καο νδεγνχλ ζην απψηεξν κέιινλ, άιιεο πνπ έρνπλ αβέβαηα θαη πηζαλφηαηα επηθίλδπλα, 

πεξηβαιινληηθά απνηειέζκαηα. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

φξν «Γεσκεραληθή». Αλ θαη δελ αληέρνπλ ζε ζνβαξή θξηηηθή θαη ζπρλά ππνθξχπηνπλ άιιεο 

επηδηψμεηο, ε θχξηα ζηφρεπζε ηνπο έρεη λα θάλεη κε ηνλ εθεζπραζκφ ηνπ θνηλνχ, ψζηε λα κελ 

πηέζεη ηνπο πνιηηηθνχο γηα κέηξα πνπ ζα ήηαλ αληίζεηα κε ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθνλνκηθψλ 

νκάδσλ πνπ ζίγνληαη.  

Κάπνηεο απ’ ηηο πξνηάζεηο απηέο είλαη θαξασληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαζθεπή 

θξάγκαηνο ζην Γηβξαιηάξ, πνπ ζα εκπνδίζεη ηα πςειήο αιαηφηεηαο λεξά ηεο Μεζνγείνπ λα 

εηζέξρνληαη ζηνλ Αηιαληηθφ θαη λα εθηξέςνπλ απφ ηε ζεκεξηλή πνξεία ηνπ ην ξεχκα ηνπ 

θφιπνπ (κε απξφβιεπηεο πηζαλέο ζπλέπεηεο γηα ην θιίκα). Άιιν πξφγξακκα πξνηείλεη ηε 

δηαζπνξά εθαηνκκπξίσλ θαηφπηξσλ γχξσ απφ ηε Γε πνπ ζα αλαθινχλ πίζσ ζην δηάζηεκα 

ηκήκα ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Φαίλεηαη φηη ε πακπάιαηα δηακάρε αλάκεζα ζηνλ 

«θαηαζηξνθηζκφ» θαη ηνλ «νκνηνκνξθηζκφ», (πνηα είλαη δειαδή ε θπξίαξρε αηηία πνπ 

δηακφξθσζε ηνλ πιαλήηε, ε ηηηάληα δχλακε ησλ εθαηζηείσλ θαη ησλ ζεηζκψλ ή ε δχλακε ηεο 

ζηαγφλαο θαη ηνπ ρξφλνπ), δηακάρε πνπ ηαιάληζε ηνλ 17ν θαη 18ν αηψλα, επηζηξέθεη κε λέν 

πξφζσπν.  

Μηα ηδηαίηεξα επηθίλδπλε πηπρή ηεο «γεσκεραληθήο» πξνζέγγηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο καο 

έξρεηαη ζαλ είδεζε. «Δξεπλεηηθφ ζθάθνο κε πνιπεζληθή επηζηεκνληθή νκάδα αλαρψξεζε γηα 



ην λφηην Αηιαληηθφ, φπνπ ζα πεηάμεη ζην λεξφ 20 ηφλνπο ιηπάζκαηνο γηα θχθηα, κε ηελ ειπίδα 

φηη ε δξαζηηθή απηή ηερληθή ζα βνεζήζεη ζηε κάρε θαηά ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Ωζηφζν 

άιινη επηζηήκνλεο αληηδξνχλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ην πείξακα παξάλνκν θαη επηθίλδπλν. πσο 

αλαθέξεη ην Nature.com, ην γεξκαληθφ εξεπλεηηθφ πινίν Polarstern αλαρψξεζε απφ ην Κέηπ 

Σάνπλ θνξησκέλν κε 20 ηφλνπο ζεηηθνχ ζηδήξνπ, ελφο ζεκαληηθνχ ζξεπηηθνχ ζηνηρείνπ   πνπ 

ππάξρεη ζε πεξηνξηζκέλεο κφλν πνζφηεηεο ζηα παγσκέλα, θησρά λεξά ηνπ λφηηνπ Αηιαληηθνχ.  

Οη εξεπλεηέο ηεο απνζηνιήο Lohafex, ειπίδνπλ φηη ην ιίπαζκα ζα νδεγήζεη ζε εθξεθηηθή 

αχμεζε ηνπ θπηνπιαγθηνχ, ην νπνίν απνξξνθά ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα απφ ηελ αηκφζθαηξα 

θαη κεηξηάδεη έηζη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Η ιίπαλζε ησλ σθεαλψλ, ζε κηα γηγάληηα  

επηρείξεζε «γεσκεραληθήο», έρεη πξνηαζεί σο εχθνιε ιχζε ζην παγθφζκην πξφβιεκα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο. Πξνεγνχκελα πεηξάκαηα κηθξφηεξεο θιίκαθαο πξνζέθεξαλ ελδείμεηο φηη ε 

ιίπαλζε νιφθιεξνπ ηνπ Νφηηνπ Ωθεαλνχ γχξσ απφ ηελ Αληαξθηηθή ζα νδεγνχζε ζηελ 

απνξξφθεζε ελφο δηζ. ηφλσλ CO2 εηεζίσο.»  

Ωζηφζν νη πηζαλέο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο κηαο ηέηνηαο επέκβαζεο παξακέλνπλ 

άγλσζηεο, θαη πνιινί επηζηήκνλεο ζεσξνχλ ηελ ηδέα δπλεηηθά επηθίλδπλε. Οη 191 ρψξεο πνπ 

έρνπλ επηθπξψζεη ηε πλζήθε ηνπ ΟΗΔ γηα ηε Βηνινγηθή Πνηθηιφηεηα ςήθηζαλ πέξπζη λα 

επηβάινπλ κνξαηφξηνπκ ζηε ιίπαλζε ησλ σθεαλψλ, κε ηελ εμαίξεζε πεηξακάησλ κηθξήο 

θιίκαθαο ζε παξάθηηα λεξά. 

Πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ην Αθξηθαληθφ Κέληξν γηα ηε Βηναζθάιεηα, ζην 

Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Ννηίνπ Αθξηθήο, ζεσξνχλ φηη ε απνζηνιή Lohafex παξαβηάδεη ηε δηεζλή 

ζπκθσλία. κσο ην ππνπξγείν Πεξηβάιινληνο ηεο ρψξαο αξλήζεθε λα απαγνξεχζεη ηνλ 

απφπινπ ζην εξεπλεηηθφ ζθάθνο θαη ε απνζηνιή βξίζθεηαη ήδε ελ πισ γηα λα ιηπάλεη 300 

ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα ζάιαζζαο, αλάκεζα ζηελ Αξγεληηλή θαη ηελ Αληαξθηηθή. 

(http://www.stayglobal.gr/ias/hion_2009_all.pdf) 

Ο αζηξνθπζηθφο θ. Αιέμεο Γειεβνξηάο ζην site ηνπ ηδξχκαηνο Δπγελίδνπ 

(http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage), γξάθεη κεηαμχ άιισλ:  

«… Ση κπνξεί ινηπφλ λα γίλεη; Η κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε καο πξνζδηνξίδεηαη ζε 
γεληθέο γξακκέο απφ ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηά 
ηνπ ζε ζρέζε κε ην πνζνζηφ ηεο ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο πνπ επαλεθπέκπεη ζην δηάζηεκα. 
Δπνκέλσο, γηα λα κεησζεί ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε, ε επηζηήκε ηεο Γεσκεραληθήο 
πξνηείλεη δχν θχξηνπο ελαιιαθηηθνχο δξφκνπο: είηε λα απμεζεί ην πνζνζηφ ηεο ππέξπζξεο 
αθηηλνβνιίαο πνπ δηαθεχγεη ζην δηάζηεκα, είηε λα κεησζεί ην πνζνζηφ ηεο πξνζπίπηνπζαο 
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ ν πιαλήηεο καο απνξξνθά.  

Η πξώηε πξνζέγγηζε κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηελ άκεζε απνξξφθεζε κεγάισλ πνζνηήησλ 
CO2 απφ ηελ αηκφζθαηξα κε ηε βνήζεηα δηαθνξεηηθψλ ηερληθψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ 
θαηαζθεπή εηδηθψλ ςειψλ πχξγσλ, ηερλεηψλ δαζψλ ή εηδηθψλ πηλαθίδσλ θαηά κήθνο ησλ 
εζληθψλ νδψλ θαη  ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζηε ζπλέρεηα θάησ απφ ηε Γε. Πξφθεηηαη ίζσο γηα ηε 
πιένλ ειθπζηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, αιιά θαη ηελ πην δαπαλεξή, ελψ πξφβιεκα κπνξεί 
λα απνδεηρζεί κειινληηθά θαη ε πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ ζηαζεξέο γεσινγηθέο πεξηνρέο 
εληαθηαζκνχ ηνπ CO2. Μηα πην ξηδνζπαζηηθή ιχζε βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ νη 

http://www.stayglobal.gr/ias/hion_2009_all.pdf
http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage


σθεαλνί ηνπ πιαλήηε λα απνξξνθνχλ ην CO2 απφ ηελ αηκφζθαηξα, πνπ κε ηα ζεκεξηλά 
δεδνκέλα θπκαίλεηαη ζην 25% ησλ εθπνκπψλ CO2. χκθσλα κ’ απηήλ, ε απνξξφθεζε CO2 
απφ ηνπο σθεαλνχο κπνξεί λα απμεζεί ηερλεηά εάλ αλαπηπρζνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο απφ 
θχθηα, θάηη πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε δηαζπνξά κεγάισλ πνζνηήησλ ζηδήξνπ. Ο 
θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη ζ’ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε είλαη φηη εμαηηίαο ησλ σθεάλησλ ξεπκάησλ 
είλαη πξαθηηθά αδχλαηνο ν πεξηνξηζκφο θαη ν έιεγρνο ησλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα 
ηξνπνπνηεζνχλ θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, γεγνλφο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη αλππνιφγηζηε 
νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζηνπο ζαιάζζηνπο νξγαληζκνχο.  

Η δεύηεξε πξνζέγγηζε βαζίδεηαη, φπσο είπακε, ζηελ ηερλεηή κείσζε ηεο πξνζπίπηνπζαο 
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο. Μηα ηδέα πνπ έρεη πξνηαζεί, θαη ε νπνία έρεη φκσο ήδε ραξαθηεξηζηεί 
απφ πνιινχο σο «ζελάξην επηζηεκνληθήο θαληαζίαο», αθνξά ζηε ρξήζε κηαο δηαζηεκηθήο 
«νκπξέιαο», ε νπνία ζα ηνπνζεηεζεί θάπνπ κεηαμχ ηεο Γεο θαη ηνπ Ήιηνπ. χκθσλα κε ηηο 
έσο ηψξα δηεμαρζείζεο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ κηα ηέηνηα νκπξέια λα έρεη ην επηζπκεηφ 
απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε απφζηαζε πεξίπνπ 1,5 εθαηνκκπξίσλ ρηιηνκέηξσλ 
απφ ηε Γε θαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ Ήιηνπ, εθεί δειαδή πνπ νη βαξπηηθέο έιμεηο ησλ δχν 
απηψλ νπξάλησλ ζσκάησλ αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη. Δθηφο απηνχ, ε επηθάλεηα κηαο ηέηνηαο 
νκπξέιαο ζα πξέπεη λα είλαη ηεξάζηηα. Οη ηερληθέο δπζθνιίεο ελφο ηέηνηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη 
πξνθαλείο θη εζηηάδνληαη θαηά θχξην ιφγν ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ 
αλαγθαζηηθά παλάιαθξνπ αιιά αλζεθηηθφηαηνπ πιηθνχ, απ’ ην νπνίν ζα πξέπεη λα 
θαηαζθεπαζηεί ε νκπξέια, ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθηνμεπζεί θαη ηνπνζεηεζεί ζηελ 
επηζπκεηή ηξνρηά αιιά θαη ζην ηεξάζηην θφζηνο ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο.  

Μηα άιιε ηερληθή, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ απνξξνθά ν 
πιαλήηεο καο ζα ήηαλ λα απμεζεί ην πνζνζηφ ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ ν πιαλήηεο καο 
αλαθιά πίζσ ζην δηάζηεκα. Απηή ε «ζπληαγή», ηεο ιεπθήο ζηέγεο φπσο νλνκάδεηαη ζπρλά, 
βαζίδεηαη ζηελ θάιπςε πεδνδξνκίσλ, ζηεγψλ θαη ηαξαηζψλ κε εηδηθά αλαθιαζηηθά πιηθά. ε 
κεγαιχηεξε θιίκαθα ην ίδην ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί ζηηο εξήκνπο ηνπ πιαλήηε, ζηηο νπνίεο 
ζα κπνξνχζαλ λα ηνπνζεηεζνχλ αιιεπάιιειεο ζεηξέο απφ θάηνπηξα, ψζηε λα αλαθινχλ ηηο 
αθηίλεο ηνπ Ήιηνπ. Απ’ φηη θαίλεηαη φκσο, ε πξνζέγγηζε απηή, εθηφο απφ κεγάιν θφζηνο ζα 
έρεη θαη κηθξφ αληίθηππν ζην πξφβιεκα πνπ θαιείηαη λα επηιχζεη, ελψ ελδέρεηαη λα έρεη θαη 
αξλεηηθέο ζπλέπεηεο, θαζψο δελ είλαη μεθάζαξν, γηα παξάδεηγκα, πψο κηα ηέηνηνπ είδνπο 
«βίαηε» παξέκβαζε ζα επεξεάζεη ηηο βξνρνπηψζεηο ζε επί κέξνπο πεξηνρέο θαη 
νηθνζπζηήκαηα. Μηα άιιε πξνζέγγηζε, ε νπνία εηθάδεηαη φηη ζα είλαη θζελφηεξε, αθνξά ζηελ 
ηερλεηή «ιεχθαλζε» θαη ησλ ίδησλ αθφκε ησλ λεθψλ. Απηφ ζα κπνξνχζε λα γίλεη κε ηε ρξήζε 
εηδηθψλ πινίσλ εθνδηαζκέλσλ κε ηεξάζηηα θνπγάξα, ηα νπνία ζα ςεθάδνπλ ζαιαζζηλφ λεξφ 
ζηελ αηκφζθαηξα. Αθφκε θζελφηεξε ζα ήηαλ ε ηερλεηή πξνζνκνίσζε νξηζκέλσλ απφ ηηο 
ζπλέπεηεο ησλ εθαηζηεηαθψλ εθξήμεσλ. Σα αλαξίζκεηα κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα πνπ 
εθηηλάζζνληαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθαηζηεηαθψλ 
εθξήμεσλ ιεηηνπξγνχλ σο κηθξνζθνπηθνί θαζξέθηεο, πνπ αλαθινχλ ην θσο ηνπ Ήιηνπ. Κάηη 
αληίζηνηρν είρε ζπκβεί θαη κε ηελ έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ Πηλαηνχκπν ην 1991 ζηηο Φηιηππίλεο, 
φηαλ ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε κεηψζεθε θαηά 0,5 βαζκνχο Κειζίνπ. Η ηερλεηή φκσο 
«ζπνξά» ηέηνησλ ζσκαηηδίσλ ζηελ αηκφζθαηξα κε ηε βνήζεηα αεξνπιάλσλ ελδέρεηαη λα 
κεηαβάιιεη ηα πνζνζηά βξνρφπησζεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα 
πξνθαιέζεη λέεο θζνξέο ζηελ αζπίδα ηνπ φδνληνο. 

Δίλαη εληέιεη εθηθηφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απηέο θαη άιιεο ηδέεο πνπ πξνσζεί ε Γεσκεραληθή 
γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ; Πνην ζα είλαη ην θφζηνο ηεο πινπνίεζήο ηνπο θαη 
ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ ζνβαξέο θαη απξφβιεπηεο αθφκε ζπλέπεηεο απφ 
ηελ ελδερφκελε εθαξκνγή ηνπο; Η επηζηεκνληθή δηακάρε γηα ηελ απάληεζε απηψλ ησλ 



 

Πέξα απ’ φζα αλαθέξεη παξαπάλσ ν θ. Γειεβνξηάο ζα κπνξνχζακε λα επηζεκάλνπκε 

ζπλνπηηθά φηη ε Γεσκεραληθή : 

-Μπνξεί λα εθαξκνζηεί κνλνκεξψο απφ θάπνην θξάηνο, αιιά λα έρεη παγθφζκηεο ζπλέπεηεο. 
πλεπψο ππάξρεη ζέκα αλ ην νπνηνδήπνηε κεκνλσκέλν θξάηνο έρεη ηέηνην δηθαίσκα, 
δεδνκέλνπ κάιηζηα φηη ηα φπνηα απνηειέζκαηα ζα είλαη αλνκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ πιαλήηε.  

-Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή, ε ηερλνινγία δηαρείξηζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, 
ζα πξέπεη λα δηαηεξεζεί γηα αηψλεο 

-Αθφκα θαη αλ είρε ηα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα, δελ ζα κπνξνχζε λα  αλαζηξέςεη ηηο 
ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ελψ ελδερνκέλσο ζα νδεγνχζε ζε κείσζε ηεο ιήςεο 
κέηξσλ θαη ησλ πξνζπαζεηψλ γηα πξνζαξκνγή ζε έλα ζεξκφηεξν θιίκα, αιιά θαη ζηνλ 
απνπξνζαλαηνιηζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ γηα αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο 
ππεξζέξκαλζεο. 

 

Η Ππξεληθή Δλέξγεηα. 

 
Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαίλεηαη 

πσο ρξεζηκνπνηνχλ, φζνη έρνπλ ζπκθέξνληα απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ππξεληθνχο 

ζηαζκνχο.  

Η ππξεληθή ελέξγεηα ζεσξείηαη απφ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηεο, φηη, παξά ηα φπνηα κεηνλεθηήκαηά 

ηεο, απφ ηελ άπνςε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, είλαη ηδηαίηεξα ζπκθέξνπζα. Η αζθαιήο 

ιεηηνπξγία ελφο ζηαζκνχ ππξεληθήο ελέξγεηαο, απνηειεί κηα ηεξάζηηα πξφθιεζε. Οη 

ππέξκαρνη ηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ππνζηεξίδνπλ φηη παξάγεη ζεκαληηθά 

εξσηεκάησλ έρεη ήδε αξρίζεη, αλ θαη είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ζα «μεθχγεη» απφ ηνλ θαζαξά 
επηζηεκνληθφ ηεο ραξαθηήξα, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζηελ ηερλεηή κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο 
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ ν πιαλήηεο καο απνξξνθά. Γηαηί, παξφιν πνπ, ζε ζεσξεηηθφ 
ηνπιάρηζηνλ επίπεδν, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε καο ζα κπνξνχζε φλησο λα κεησζεί 
κε ηέηνηεο ηερληθέο, είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη ε εθαξκνγή ηνπο ζα πξνθαιέζεη ηνπηθέο θιηκαηηθέο 
αιιαγέο πξνο ην ρεηξφηεξν. Μπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ νη πεξηνρέο πνπ ζα επεξεαζηνχλ θαη’ 
απηφλ ηνλ ηξφπν θαη εάλ λαη, ζα ππάξμνπλ άξαγε θξάηε-παξίεο πνπ ζα δερζνχλ λα 
επσκηζζνχλ απηφ ην δπζβάζηαρην θνξηίν ηεο βίαηεο κεηαβνιήο ηνπ θιίκαηφο ηνπο πξνο ην 
ρεηξφηεξν; Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν πνιινί απνξξίπηνπλ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο 
«βίαηεο» παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζην βαζηθφ παξάγνληα πνπ επεξεάδεη ην θιίκα ηνπ 
πιαλήηε καο είλαη φηη δελ κεηψλνπλ νχηε θαη’ ειάρηζην ηελ ήδε ππάξρνπζα ζπγθέληξσζε CO2. 
Αληί, κε άιια ιφγηα, λα αληηκεησπίδνπλ ην πξφβιεκα ζηε ξίδα ηνπ, εθαξκφδνληαο κεηαμχ 
άιισλ κηα παγθφζκηα ζπκθσλία γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2, πξνσζνχλ κηα 
«ελαιιαθηηθή» ιχζε, ε νπνία ζηελ νπζία παξέρεη ην άιινζη ζε θξάηε θαη βηνκεραλίεο λα 
ζπλερίζνπλ αλεμέιεγθηα ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.» 

 



κηθξφηεξε πνζφηεηα CO2. Δπίζεο φηη κε ηελ ρξήζε ζχγρξνλσλ ηερλνινγηψλ ε ιεηηνπξγία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ έρεη θαηαζηεί αζθαιήο.  

 

Γπζηπρψο κηα ζεηξά αηπρεκάησλ ζην παξειζφλ έρνπλ θέξεη ζηελ επηθάλεηα ην γεγνλφο, φηη νη 

πηζαλφηεηεο αηπρήκαηνο, φζν κηθξέο θη αλ είλαη, είλαη ππαξθηέο. Ιδηαίηεξα κεηά ην ζπκβάλ 

ζπγθξφηεκα εξγνζηαζίσλ Fukushima Dai-ichi, πνπ ζεκαίλεη «ππξεληθφ εξγνζηάζην ηεο 

επαξρίαο Φνπθνπζίκα ππ' αξηζκφλ 1». Απηφ είλαη ην ζπιινγηθφ φλνκα ησλ έμη ππξεληθψλ 

εξγνζηαζίσλ ζηα βφξεηα παξάιηα ηεο Ιαπσλίαο, ηα νπνία μεθίλεζαλ λα ιεηηνπξγνχλ ην 1971. 

Έρνπλ ζρεδηαζηεί απφ ηε General Electric, ε Νν 1 έρεη ηζρχ 460 MW, νη επφκελεο ηέζζεξηο 

784 MW θαη ε έθηε 1.100 MW. Οη αληηδξαζηήξεο ήηαλ ζρεδηαζκέλνη ιίγν πξηλ απφ ην 1970. 

Θα έπξεπε λα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2011 αιιά είραλ θαηαθέξεη 

λα πάξνπλ παξάηαζε γηα άιια δέθα ρξφληα. Πνιινί ππνζηεξηθηέο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο 

ππνζηεξίδνπλ φηη νη δπζιεηηνπξγίεο ζηα ζπζηήκαηα αζθαιείαο πνπ παξνπζηάζηεθαλ 

νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη ήηαλ μεπεξαζκέλεο ηερλνινγίαο. κσο πνηα επελδπηηθή εηαηξία ζα 

εγθαηέιεηπε κηα επέλδπζε ηνπ χςνπο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε κφιηο κηα ηξηαθνληαεηία; 

Έηζη θαη κφλν ή ζρέζε «χςνπο επέλδπζεο-ρξφλνπ αζθαινχο ιεηηνπξγίαο» γίλεηαη 

αμεπέξαζην εκπφδην γηα ηε ρξήζε ηεο. Κη απηφ δερφκελνη κε θάζε επηθχιαμε ηνλ φξν 

«αζθαιήο ιεηηνπξγία».   

Μηα δηαθνξεηηθή αξλεηηθή πιεπξά ηεο ρξήζεο ηεο ππξεληθήο ελέξγεηαο ζρεηίδεηαη κε ηα 

ππξεληθά απόβιεηα, πνπ είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλα ιφγσ ηεο ξαδηελεξγνχο αθηηλνβνιίαο 

ηνπο. Η κεηαθνξά θαη ε απνζήθεπζε ηνπο είλαη ηδηαίηεξα επηθίλδπλε θαη νη φπνηεο ιχζεηο 

έρνπλ πξνηαζεί (π.ρ. ζε παιηά ππφγεηα κεηαιιεία, ζε εξεκηθέο πεξηνρέο ηνπ ηξίηνπ θφζκνπ, 

ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο θ.ιπ. ) δελ αληέρνπλ ζε θξηηηθή, ζρεηηθά κε δεηήκαηα αζθαιείαο θαη 

πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο.   

 

Δδψ πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε θάπνηεο αθφκε παξακέηξνπο απφ ηελ ρξήζε ηεο ππξεληθήο 

ελέξγεηαο: 

 

I. Σπρφλ αηπρήκαηα ή δπζιεηηνπξγίεο, δεκηνπξγνχλ κηα ζεηξά θαηλνκέλσλ ληόκηλν, 

βιαπηηθψλ επηδξάζεσλ δειαδή, ζηηο άιιεο ζθαίξεο ηνπ ζπζηήκαηνο Γε, φπσο ε 

πδξφζθαηξα, αηκφζθαηξα, βηφζθαηξα θαη γεψζθαηξα, ζε κηα ηεξάζηηα, ίζσο 

παγθόζκηα έθηαζε.  

 

II. Με βάζε ηελ αξρή ηεο πξνβιεπηηθόηεηαο (ή πξνθχιαμεο ζχκθσλα κε ΔΔ) 
(Precautionary Principle), πνπ ππνζηεξίδεη φηη φηαλ ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα είλαη 
αλεπαξθή ή αβέβαηα ή δελ θαηαιήγνπλ ζε νξηζηηθά ζπκπεξάζκαηα γηα κηα επίπησζε 
ζην πεξηβάιινλ, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ηα ίδηα κέηξα κε απηά πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηνχληαλ αλ απνδεδεηγκέλα ππήξρε αξλεηηθή επίπησζε, ζα έπξεπε λα έρεη 
απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία, ζηελ Δπξψπε ηνπιάρηζηνλ, ησλ ππξεληθψλ ζηαζκψλ 
παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ. Φπζηθά γηα επλφεηνπο ιφγνπο θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη.  

 
 

III. Παξνκνίσο, ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο πξόιεςεο (Prevention principle), ε ΔΔ 
ζεζπίδεη ηελ ππνρξέσζε λα ιακβάλνληαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, ζε πξψηκν ζηάδην. Γειαδή, πξηλ δεκηνπξγεζνχλ νη πεξηβαιινληηθέο 



δεκηέο, λα ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ηνπο. Σν αλσηέξσ ζρφιην ηζρχεη θαη 
γηα ηελ αξρή απηή. 

 

 

Κλείνοντασ τισ εκτενείσ αυτζσ παρενκζςεισ ςχετικά με τισ προτεινόμενεσ από 

ιςχυρζσ ομάδεσ ςυμφερόντων «λφςεισ» ςτο πρόβλθμα τθσ υπερκζρμανςθσ του 

πλανιτθ πρζπει να επανζλκουμε ςτο βαςικό πρόβλθμα.  

 

Δθλαδι ςτθν κατανόθςθ του προβλιματοσ από το ευρφ κοινό, ϊςτε να 

μετατραπεί αυτι θ επιςτθμονικι γνϊςθ ςε όπλο υπεράςπιςθσ δθμοςίων 

πολιτικϊν για αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.   

 

Οι αναγκαίεσ προςαρμογέσ και η δημιουργία του «νέου 

ανθρώπου» 

 

Σφμφωνα με όςα υποςτθρίηουν οι επιςτιμονεσ, και μάλλον πρζπει να κεωροφμε 

επιβεβαιωμζνα, εκτόσ αν υιοκετιςουμε μια λογικι ςυνομωςιολογίασ παγκόςμιασ 

ζκταςθσ, κάτι το οποίο κεωρϊ ότι είναι αδφνατον,  τα παιδιά μασ κα ηιςουν ςε 

ζνα πολλαπλά διαφορετικό πλανιτθ μζςα ςτα επόμενα 20 ωσ 100 χρόνια και 

μάλλον ςε κάτι ζξω από κάκε φανταςία ςτο πιο μακρινό μζλλον. Οι αλλαγζσ 

αυτζσ κα αναφζρονται  

1. Στθν τεχνολογία (ασ αναλογιςτοφμε τθν τεχνολογία πριν 30-50 χρόνια 

λαμβάνοντασ υπόψθ, ότι οι τεχνολογικζσ εξελίξεισ επιταχφνονται) 

2. Στισ πολιτιςμικζσ αλλαγζσ που κα ζρκουν ςαν ςυνζπειεσ των τεχνολογικϊν 

εξελίξεων (ασ κυμθκοφμε τισ αλλαγζσ ςτα μοτίβα ςυμπεριφοράσ λόγω του 

ςιδθροδρόμου, τθσ τθλεόραςθσ, του διαδικτφου) 

3. Στισ τάςεισ εκρθκτικισ αφξθςθσ του πλθκυςμοφ και ςτισ ςυνζπειεσ τθσ 

αςτικοποίθςθσ. 

4. Στθν ταχεία υπερκζρμανςθ του πλανιτθ που κεωρείται πλζον ότι δεν 

μπορεί να αποφευχκεί, (τουλάχιςτον μια αφξθςθ ωσ 2 0C και πικανόν 

μεγαλφτερθ). 

 

Για τθν αντιμετϊπιςθ των αλλαγϊν αυτϊν που κα αντιμετωπίςουν οι 

αυριανοί πολίτεσ οφείλουμε να είμαςτε προετοιμαςμζνοι. Και εδϊ θ 

Εκπαίδευςθ καλείται να εφοδιάςει τουσ νζουσ ανκρϊπου με ςυμπεριφορζσ 

και εργαλεία επιβίωςθσ.  

Το ςφνολο τθσ εκπαίδευςθσ οφείλει να αναπροςανατολιςτεί υιοκετϊντασ τισ 

αρχζσ τθσ βιωςιμότθτασ και των αειφορικϊν ςυμπεριφορϊν. Δυςτυχϊσ οι 

πολιτικζσ εκπαίδευςθσ δείχνουν μια διςτακτικότθτα και μια δυςκολία ςτθν 



επιλογι αειφορικϊν πολιτικϊν για διάφορουσ λόγουσ που κα ζχουμε τθν 

ευκαιρία να ςυηθτιςουμε αναλυτικά ςε επόμενα κείμενα.   

 

 

Τα Πανεπιςτήμια και η ανάγκη τησ 

διεπιςτημονικήσ αντιμετώπιςησ τησ κλιματικήσ 

αλλαγήσ μέςω προγραμμάτων  

 Donald Brown 26 Μαρτίου 2011  

 

Πξόινγνο:  

ην παξαθάησ κήλπκα απφ ηνλ Γξ Σδνλ Λέκνλο ππνγξακκίδεηαη φηη ππάξρεη κηα εμαηξεηηθά 

επείγνπζα αλάγθε λα κεηαζρεκαηηζηεί ζπζηεκαηηθά ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ησλ ΗΠΑ, 

ψζηε ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζεί έλα ελεκεξσκέλν ζχλνιν πνιηηψλ, ζρεηηθά κε ηελ 

επηζηεκνληθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή,  πνιηηηθή, λνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη εζηθή δηάζηαζε ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

Η ClimateEthics ππνζηεξίδεη φηη ε ακεξηθαληθή ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη ηνπιάρηζηνλ 

ελ κέξεη, ππεχζπλε γηα ηελ απνηπρία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

εζηθέο ππνρξεψζεηο, ζηα θαζήθνληα θαη ηηο επζχλεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

Σν παξαθάησ κήλπκα ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε «απνζπαζκαηηθή» κεηαξξχζκηζε 

ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, δελ ζα είλαη επαξθήο θαη φηη ε 

ζπλνιηθή εθπαηδεπηηθή κεηαξξχζκηζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο είλαη αλαγθαία. 

 

Ι. Δηζαγσγή 

 

Κάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη ε έιιεηςε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ 

αεηθνξίαο, πεγάδεη απφ ηελ παξαδνρή φηη ε ζχγρξνλε νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή 

πξφνδνο ζα ιχζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο (Basso 1996, Bowers 2003). 

 

Έρσ δήζεη ζηελ Αιάζθα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θαη ζε αληίζεζε κε ηηο παξαδνρέο ζρεηηθά κε 

ηελ πίζηε ζηελ ηερλνινγία, κεξηθνί άλζξσπνη ηνπ ιανχ ησλ Inuit,  κνπ πεξηγξάθνπλ ην 

πψο ηα επηζηεκνληθά, εθπαηδεπηηθά θαη θπβεξλεηηθά ηνπο ηδξχκαηα, ζηεξίδνληαη ζηηο 

παξαδνζηαθέο ζρέζεηο θαη αμίεο, κε ηηο νπνίεο έρνπλ δήζεη. Θεκειηψδεο πεπνίζεζή ηνπο 

είλαη, φηη νη δεζκνί πνπ αηζζάλνληαη ηα άηνκα κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ, 

θαζνξίδνπλ ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα θαη ηεο αμίεο ηεο θνηλφηεηαο. Υσξίο λα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιέμε «αεηθνξία», νη Ιλνπίη, απηή ε πεπνίζεζε είλαη ν νξηζκφο ηεο 

έλλνηαο ηεο «βησζηκφηεηαο».  

Η αεηθνξία απνηειεί βαζηθή αμία ηεο δσήο ησλ Inuit. Αληί λα απαζρνιεζνχλ κε πνιηηηθέο 



θαη πξνγξάκκαηα, γηα λα ελζσκαηψζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο, ην πνιηηηζκηθφ ηνπο 

ππφβαζξν απνηειεί κηα θπζηθή βάζε απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη φιεο νη πνιηηηθέο θαη 

πξαθηηθέο ηεο θνηλφηεηαο ηνπο. Απηή είλαη κηα αληηζηξνθή ηεο ζπλήζνπο πξνζέγγηζεο λα 

ελζσκαησζνχλ νη αξρέο ηεο αεηθνξίαο ζηηο πνιηηηθέο, ηνπο λφκνπο θαη ηηο πξαθηηθέο ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ (IALEI 2009). 

 

Σν πξφβιεκα ηεο παγθφζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο κπνξεί λα ζεσξεζεί ππνζχλνιν ηεο 

«βησζηκφηεηαο». Σα παλεπηζηήκηα νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ επεηγφλησο πνιηηηθέο, αλ φρη 

ξηδνζπαζηηθέο, ηνπιάρηζηνλ φκσο αληαπνθξηλφκελεο ζηηο πξνθιήζεηο ηεο αλζξσπνγελνχο 

παγθφζκηαο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο, κέζσ ηεο εζηίαζεο ζηα αιιειέλδεηα πεξίπινθα 

δεηήκαηα ηεο επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο, πνιηηηθήο, θπβεξλεηηθήο, λνκηθήο, πνιηηηζηηθήο 

θαη εζηθήο, δηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα ελεκεξσκέλε θνηλσλία. 

 

Μεηά, ζα αλαθεξζψ ζε ηξία ζέκαηα. Σν πξψην αλαθέξεηαη ζηελ επηζηεκνληθά επείγνπζα 

αλάγθε λα κεησζνχλ πνζνηηθά νη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ. Σν δεχηεξν αθνξά ζηελ 

κεηεμέιημε ησλ πξνγξακκάησλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, επεηδή ν 

εθζπγρξνληζκφο ηνπο κπνξεί λα καο ελεκεξψζεη ζρεηηθά κε ηηο επείγνπζεο πηζαλφηεηεο 

θηλδχλνπ, φπσο ίζσο πξνθχςνπλ, απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ παγθφζκησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Σν ηξίην ζέκα επηθεληξψλεηαη ζηηο πξννπηηθέο γηα 

ηελ αιιαγή ζηα παλεπηζηήκηα, ηδηαίηεξα ησλ παλεπηζηεκίσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

έξεπλα, ε νπνία, φπσο δηαπηζηψλσ επίζεο, έρνπλ επεξεάζεη εθπαηδεπηηθέο πνιηηηθέο 

δηδαζθαιίαο ησλ κηθξψλ θνιεγίσλ θαη παλεπηζηεκίσλ.  

Μέξνο ηεο θξηηηθήο κνπ βαζίδεηαη ζηελ άπνςε φηη νη νινθιεξσκέλεο απαληήζεηο απφ ηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε, πεξηιακβάλνπλ ηελ επηζηξνθή ζηε θηιειεχζεξε παηδεία θαη ηελ 

εθπαίδεπζε γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή γηα φινπο ηνπο θνηηεηέο. 

 

Σν έηνο 2012 είλαη ε 40ε επέηεηνο ηεο Γηαθήξπμεο ηεο ηνθρφικεο γηα ην Αλζξψπηλν 

Πεξηβάιινλ (UNCHE 1972), φηαλ ε έλλνηα ηεο «βησζηκφηεηαο» αλακθηζβήηεηα άξρηζε λα 

επεξεάδεη ηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο. Γελ έρνπκε αθφκε 

επηηχρεη ηε βησζηκφηεηα. Ο Dernbach (2002), πεξηέγξαςε ηελ πνιπηάξαρε ηζηνξία ηεο 

αεηθνξίαο σο "... έρνπκε ζθνληάςεη πεξπαηψληαο πξνο ηελ αεηθνξία." Σν λα 

ζθνληάθηνπκε ζηελ πξνζπάζεηα καο λα βξνχκε ιχζεηο γηα ηελ παγθφζκηα αιιαγή ηνπ 

θιίκαηνο, δελ είλαη κηα επηινγή, ή ηνπιάρηζηνλ κηα ζνθή επηινγή . Ο ρξφλνο δελ είλαη κε 

ην κέξνο καο.  

Πψο άξαγε κπνξνχκε λα απνζπάζνπκε ηα παλεπηζηήκηά καο απφ ηηο ιεζαξγηθέο 

αληηδξάζεηο ηνπο ζηα είδε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπδεηάκε; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Η ςυνζχεια του κειμζνου και ςυηιτθςθ ςτο : 

http://rockblogs.psu.edu/climate/2011/03/universities-and-the-need-to-address-global-climate-change-

across-disciplines-and-programs.html 

 

http://rockblogs.psu.edu/climate/2011/03/universities-and-the-need-to-address-global-climate-change-across-disciplines-and-programs.html
http://rockblogs.psu.edu/climate/2011/03/universities-and-the-need-to-address-global-climate-change-across-disciplines-and-programs.html


 

 

ην έγγξαθν πνπ αθνινπζεί εκείο - The International Alliance of Leading Education Institutes – 

παξνπζηάδνπκε ηηο πξνηάζεηο καο, ζρεηηθά  κε ηελ εθπαίδεπζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ θιηκαηηθή 

αιιαγή θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. 

Σν έγγξαθν έρεη ζπληαρηεί γηα ηελ  International Alliance of Leading Education Institute απφ ηνπο 

Jeppe Læssøe, Karsten Schnack, Søren Breiting θαη Simon Rolls ηνπ Δξεπλεηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο Τγείαο, ηε Γαληθή ρνιή Δπηζηεκψλ Αγσγήο, θαη ην 

Παλεπηζηήκην Aarhus. 

Οη πξνηάζεηο έρνπλ ιάβεη ππφςε ηε δηαθξαηηθή αλάιπζε ησλ πξσηνβνπιηψλ πνπ έρνπλ 

αλαιεθζεί, θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Γεθαεηίαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 2005-

2014, ηψξα πνπ βξηζθφκαζηε ζην ήκηζπ ηεο δηαδξνκήο.  

Με βάζε ηα πνξίζκαηα ησλ εξεπλεηηθψλ νκάδσλ απφ δέθα δηαθνξεηηθέο ρψξεο απφ ηηο έμη 

επείξνπο, νη ζπζηάζεηο παξέρνπλ κία επίθαηξε ζπλεηζθνξά γηα ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ε 

εθπαίδεπζε κπνξεί λα καο βνεζήζεη λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. 

Η δηαθξαηηθή αλάιπζε ηεθκεξηψλεηαη ζηελ έθζεζε «Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε:. Η 

απάληεζε απφ ηελ Δθπαίδεπζε" Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, νη εηαίξνη ηεο πλεξγαζίαο 

ζπλαληήζεθαλ ζην Δζληθφ Παλεπηζηήκην ηεο ενχι ζηε Νφηηα Κνξέα θαη ζπδήηεζαλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαθξαηηθήο αλάιπζεο. Μεηά απφ απηή ηε ζχλνδν θνξπθήο, ε έθζεζε 

νινθιεξψζεθε θαη νη νθηψ ζπζηάζεηο δηαηππψζεθαλ ψζηε λα απνηειέζνπλ εξγαιείν ελεκέξσζεο 

θαη πνηνηηθήο αλαβάζκηζεο ησλ πξσηνβνπιηψλ πνιηηηθήο ζρεηηθά κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ 

εθπαίδεπζε. 

Οη ζπζηάζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην παξφλ έγγξαθν ζα πξέπεη λα δεκνζηεπζνχλ θαη λα 

παξνπζηαζηνχλ ζην θνηλφ ζε ζπλέληεπμε ηχπνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ COP15 θαη ηε  δηάζθεςε 

θνξπθήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή ηεο Κνπεγράγεο,  

Γεθέκβξηνο 2009. 

 



 

Οκτώ προτάςεισ ςχετικά με την Εκπαίδευςη για την 

κλιματική αλλαγή και την Αειφόρο Ανάπτυξη 
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Η θιηκαηηθή αιιαγή θάλεη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε επείγνπζα πξνηεξαηφηεηα. Η αεηθφξνο 

αλάπηπμε είλαη αδχλαηε ρσξίο ηε κάζεζε. Δίλαη, επνκέλσο, ζαθέο φηη νη πνιηηηθέο πνπ 

πξνσζνχλ ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ 

βαζηθφ ξφιν ζηε δηαπξαγκάηεπζε ησλ ζπκθσληψλ γηα ηελ παγθφζκηα πνιηηηθή γηα ηελ 

αιιαγή ηνπ θιίκαηνο (COP15) 
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Οη θνηλσλίεο πξέπεη λα αιιάμνπλ ξηδηθά ηα κνηίβα θαηαλάισζεο, παξαγσγήο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπκε. Ο επείγσλ 

ραξαθηήξαο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, πεξηνξίδεη 

ην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ κεηαθνξά θαζνξηζκέλσλ απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο 

ζπκβνπιψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Απηφ ζα απνδεηρηεί αληηπαξαγσγηθφ ζε καθξνπξφζεζκε 

βάζε. αο ζπληζηνχκε ηε δηαηήξεζε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ πην θηιφδνμσλ ζηφρσλ ηεο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε πνπ παξέρεη ζηα άηνκα ηηο βαζηθέο Ιθαλφηεηεο γηα 

λα ιάβνπλ κέξνο ζηε δηακφξθσζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ζε φια ηα επίπεδα. 
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Η Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζα δεκηνπξγήζεη απαηηήζεηο απφ νιφθιεξε ηελ 

θνηλσλία, αιιά ηα ζρνιεία ζα δηαδξακαηίζνπλ έλαλ θξίζηκν ξόιν, κέζα απφ απηά πνπ 

δηδάζθνπλ θαη πψο ζρεκαηνπνηνχλ κνληέια γηα βηψζηκεο πξαθηηθέο. Οη θπβεξλήζεηο 

πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ όηη ηα ζρνιεία είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη εγεηηθό ξόιν 

ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, κέζσ ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ 

ζπζηεκάησλ εθπαίδεπζεο, ηα ζρνιεία νξγαλψλνληαη θαη καζεηέο δηδάζθνληαη. 
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Πξνζεγγίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζχλνιν ηνπ ζρνιείνπ είλαη πνιιά ππνζρφκελεο: νη 

ζρνιηθέο θνηλσλίεο πξέπεη λα επαλαπξνζαλαηνιηζηνύλ πξνο κηα εθπαίδεπζε πνπ 

δίδεη κεγαιύηεξε έκθαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία. ηελ πξάμε, απηφ 

ζεκαίλεη κεγαιχηεξε δηεπηζηεκνληθή εξγαζία, ζπκκεηνρή ζε απζεληηθέο αεηθνξηθέο 

πξνθιήζεηο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ. αο ζπληζηνχκε απηέο 

ηηο πξνζεγγίζεηο σο κέζν γηα ηελ ελζσκάησζε Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε 

ζηηο ηξέρνπζεο εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο. 
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Έλα απφ ηα βαζηθά εκπόδηα γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, είλαη ε 

ύπαξμεο ζρεηηθήο γλώζεο θαη ε θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, 

ιόγσ ηεο έιιεηςεο πξν-θαη εληόο ηεο ππεξεζίαο, θαηάξηηζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα 

ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. αο ζπληζηνχκε ηελ δηάζεζε πφξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ 

ηνπ πξνβιήκαηνο: ηα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε κε καζήκαηα ζηελ πξν-θαη εληφο ηεο ππεξεζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ.  Οη 

θπβεξλήζεηο πξέπεη λα εθαξκφζνπλ πνιηηηθέο πνπ ζα βνεζήζνπλ φινπο ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο λα αλαπηχμνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα εθαξκφζνπλ Δθπαίδεπζε γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε. 
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Η εθπαίδεπζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε δελ ζα 

κεηαβάιινπλ ηηο ζρνιηθέο πξαθηηθέο, εθηφο αλ ππάξρνπλ δηαζέζηκνη πφξνη θαη ρξφλνο γηα 

πεηξακαηηζκνχο, θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε βησζηκόηεηα έρεη ελζσκαησζεί ζην 

πξόγξακκα ζπνπδώλ. Έηζη, νη πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεηαη κε ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, ζε επίπεδν ζρνιηθήο κνλάδαο. 
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Η αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ επηζηεκόλσλ, ησλ θαζεγεηώλ, ησλ ΜΚΟ, ησλ 

δεκόζησλ ιεηηνπξγώλ θαη άιισλ ζηνλ ηνκέα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν 

Αλάπηπμε είλαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ, λα 

εληζρχζνπλ ηελ αλάπηπμε πξνγξακκάησλ ζπνπδψλ θαη ηελ πξνψζεζε πεξηζζφηεξν 

έγθπξσλ θαη αμηφπηζησλ ηξφπσλ αμηνπνίεζεο ησλ ΔΑΑ. Πξνηείλνπκε ηελ θαζηέξσζε ηεο 

δηακεζνιάβεζεο  νξγαλώζεσλ θαη νκάδσλ, γηα ηελ πξνώζεζε απηή. Πεξηθεξεηαθά 



Κέληξα Δκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, ηα νπνία ήδε 

ππάξρνπλ ζε νξηζκέλα κέξε, κπνξνχλ λα ρξεζηκεχζνπλ σο κνληέια γηα απηή ηελ 

πξνζπάζεηα. 
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Η έξεπλα γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε πξέπεη λα επηηαρπλζεί. Θα 

πξέπεη λα επηθεληξσζεί ζε (1) ηεθκεξίσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ πξαθηηθψλ πνπ ηζρχνπλ 

θαη ζηνλ εληνπηζκφ λέσλ ειπηδνθφξσλ πξαθηηθψλ, (2) δηεξεχλεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη ηελ αμηνιφγεζή ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε, (3) ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εξκελεία ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ 

γεληθφηεξεο ζεκαζίαο. Καζψο νη άλζξσπνη επεξεάδνληαη απφ έλαλ αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ 

παξαγφλησλ θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο, ε άηππε θαη κε ζπκβαηηθή εθπαίδεπζε είλαη 

έλαο ζεκαληηθφο ηνκέαο πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί πην δηεμνδηθά 

http://educationforsustainabledevelopment.com/blog/?page_id=2 

 

 

Γεκήηξεο Κνύλδνπξνο                                                    Αζήλα Μάξηηνο 2012 

Δθπαηδεπηηθόο - Γεσιόγνο 

πληνληζηήο ΜΚΟ «ΟΙΚΟ-ΛΟΓΙΚΗ»  

http://educationforsustainabledevelopment.com/blog/?page_id=2

