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Ση είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ζπλέπεηεο, 

αληηκεηώπηζε. 
 

1.   Οη θιηκαηηθνί κεραληζκνί. 

 

Σν θιίκα  ηεο Γεο ραξαθηεξίδεηαη πάληα από αιιαγέο.  

 

Οη θύξηνη παξάγνληεο πνπ ξπζκίδνπλ ην θιίκα είλαη:  

 

-νη πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ηνπ άμνλα ηεο γεο (κεηάπησζε, ιόμσζε) θαη ε ειιεηπηηθή 

ηξνρηά ηεο Γεο γύξσ από ηνλ Ήιην (εθθεληξόηεηα)  θαζνξίδνπλ ην πνζό ηεο ειηαθήο 

ελέξγεηαο πνπ ιακβάλεηαη. 
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-ε ειηαθή δξαζηεξηόηεηα, ε νπνία παξέρεη πεξηζζόηεξε ή ιηγόηεξε  ελέξγεηα ζηε Γε, 

αλάινγα κε ηελ ειηαθή δξαζηεξηόηεηα (πεξηνδηθέο βξαρππξόζεζκεο δηαθπκάλζεηο 

/ειηαθέο θειίδεο) θαη ηελ απόζηαζε Γεο / Ήιηνπ. 

-ε θιίζε ηνπ πνιηθνύ άμνλα ζε ζρέζε κε ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ θαη ην ζθαηξηθό ζρήκα 

ηεο Γεο, πνπ θαζνξίδνπλ ηε  θαηαλνκή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο 

έηζη ώζηε νη πόινη λα ιακβάλνπλ ιηγόηεξε ειηαθή ελέξγεηα από ηηο δώλεο ηνπ 

ηζεκεξηλνύ. 

 

 

 
 

 

 -ε ζύλζεζε ηεο αηκόζθαηξαο, ε νπνία δξα ζηελ ηθαλόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή ελέξγεηα. 

 

- ην κέγεζνο θαη ε ζέζε ησλ επείξσλ θαη ησλ σθεαλώλ ζηελ επηθάλεηαο ηεο γεο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αλαθαηαλνκή ηεο  ελέξγεηαο  από ηα ρακειά γεσγξαθηθά πιάηε ζε 

πςειά γεσγξαθηθά πιάηε δηα κέζνπ  ησλ  σθεάλησλ ξεπκάησλ θαη ησλ αλέκσλ. 

 

-γεσγξαθηθνί παξάγνληεο όπσο ην πςόκεηξν, ην έδαθνο, ε θύζε ηνπ γεσινγηθνύ 

ππνζηξώκαηνο, πνπ απνηεινύλ ηελ αηηία ησλ κηθξνθιηκάησλ  ζην γεληθόηεξν  

"θιίκα" ... πκκεηέρνπλ ζπλερώο, αιιά ζε πνιύ κεηαβιεηέο ρξνληθέο θιίκαθεο.  

 

Απηνί νη παξάγνληεο, πνπ ζπλζέηνπλ ην θιηκαηηθό  ζύζηεκα, πξνθαινύλ ηε 

θπθινθνξία  ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα θαη ησλ σθεαλώλ,  θαη δεκηνπξγώληαο  ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο εμάηκηζεο θαη αηκνζθαηξηθώλ θαηαθξεκληζκάησλ (βξνρή,  νκίριε, 

ραιάδη, ρηόλη, πάρλε θηι) 

 

 

2. Κιηκαηηθή αιιαγή ζηηο γεσινγηθέο επνρέο 

 

ηε θιίκαθα ησλ κεγάισλ γεσινγηθώλ επνρώλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε 

ελαιιάζζεηαη κεηαμύ ζεξκώλ πεξηόδσλ θαη παγεηώλσλ. Ζ ηειεπηαία (πέκπηε) 

παγεηώδε πεξίνδν είλαη  ηνπ Πιεηζηόθαηλνπ (2.6 εθ. έηε κέρξη 12 ρηι. έηε  πεξίπνπ 
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πξηλ από ζήκεξα). Σελ επνρή απηή δηαδέρεηαη ην Οιόθαηλν, κηα κεζνπαγεηώδε 

πεξίνδν, πνπ ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα. ύκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο, ε επόκελε 

πεξίνδν παγεηώλσλ δελ ζα μεθηλήζεη πξηλ από ηνπιάρηζηνλ 10.000 ή 20.000 ρξόληα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γεσινγηθέο επνρέο θαη θιίκα 

 

3. Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Έλα θπζηθό θαηλόκελν. 

Σν θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη έλα θπζηθό θαηλόκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

ύπαξμε ηεο αηκόζθαηξαο γύξσ από ηνλ πιαλήηε καο. Ζ αηκόζθαηξα παγηδεύεη,   κε 

ηε κνξθή ζεξκόηεηαο, έλα κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ αλαθιάηαη  από 

ηελ επηθάλεηα ηεο γεο  κε ηε κνξθή ππέξπζξεο αθηηλνβνιίαο. 
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Σα αέξηα πνπ απνξξνθνύλ ηελ ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαηά θζίλνπζα ζεηξά ζεκαζίαο 

είλαη νη πδξαηκνί (55%), ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα(39%), ην κεζάλην(2%), ην 

ππνμείδην ηνπ αδώηνπ (2%),  νη ρισξνθζνξάλζξαθεο  (2%).  

 

Αλ δε δεζκεπόηαλ ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία, ε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο Γεο ζα ήηαλ -18 
o
C, αληί γηα ηε κέζε ζεξκνθξαζία ησλ 15 

o
C πνπ είλαη επλντθή γηα ηε δσή. 

Σν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2) είλαη ην πην ζεκαληηθό από ηα αέξηα πνπ δηαηεξνύλ 

ηα επηζπκεηά επίπεδα ζεξκνθξαζίαο ζηε Γε.  

Οη δηεξγαζίεο εθπνκπήο θαη απνξξόθεζεο CO2 πνπ πξνθύπηνπλ ζηε θύζε απνηεινύλ 

ηνλ θπζηθό θύθιν ηνπ άλζξαθα θαη είλαη ππεύζπλεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

ηζνξξνπεκέλεο ζπγθέληξσζεο ηνπ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα. 

 

 

  

 

Ο άλζξαθαο είλαη ην ρεκηθό ζηνηρείν κε βάζε ην νπνίν δνκνύληαη όιεο νη νξγαληθέο 

ελώζεηο θαη ζπλεπώο όια ηα βηνινγηθά κόξηα. Ζ πνξεία ηνπ άλζξαθα ζηα 

νηθνζπζηήκαηα αθνινπζεί ηε ξνή ηεο ελέξγεηαο ζ' απηά, γηα ηνλ απιό ιόγν όηη ε 

ρεκηθή ελέξγεηα πνπ κεηαβηβάδεηαη από ην έλα ηξνθηθό επίπεδν ζην άιιν είλαη 

δεζκεπκέλε ζηηο νξγαληθέο ελώζεηο 

Μέζσ ηεο απνηθνδόκεζεο ηεο λεθξήο νξγαληθήο ύιεο, ηεο αλαπλνήο ησλ 

νξγαληζκώλ, ησλ εθαηζηεηαθώλ εθξήμεσλ θηι, ειεπζεξώλεηαη CO2 ζηελ αηκόζθαηξα 

ην νπνίν απνξξνθάηαη εθ λένπ κέζσ ηεο θσηνζύλζεζεο θαη ηεο δηάιπζεο ηνπ ζην 

λεξό (π.ρ. ζηνπο σθεαλνύο). 
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Η δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο  ηνπ εθπεκπόκελνπ CO2 θαη ηεο αληίζηνηρεο 

πνζόηεηαο πνπ απνξξνθάηαη (πρ αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο)  είλαη δπλαηό λα 

επεξεάζεη ην θπζηθό θύθιν ηνπ άλζξαθα. 

4.Η επζύλε καο ζηε θιηκαηηθή αιιαγή. 

Ζ παγθόζκηα ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ξαγδαία από ηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνύ αηώλα. Ο 

θύξηνο παξάγνληαο πνπ επζύλεηαη γηα ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαίλεηαη λα είλαη 

ε αύμεζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα. Όια δείρλνπλ όηη ε αύμεζε 

απηή δελ νθείιεηαη ζε θπζηθνύο παξάγνληεο. Οη αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο 

απειεπζεξώλνπλ έλα νξηζκέλν αξηζκό αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ πξνζηίζεληαη 

ζηελ αηκόζθαηξα, δεκηνπξγώληαο έηζη έλα πξνζζεηηθό θαηλόκελν ζεξκνθεπίνπ.     

 

 CO2   = Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα       

 CH4  =  Μεζάλην 

 N2O  = Τπνμείδην ηνπ αδώηνπ 

 

 ΗFC  = Τδξνθζνξάλζξαθεο  

 PFC  = Τπεξθζνξάλζξαθεο                  Φζνξηνύρα αέξηα 

 SF6   =  Δμαθζνξηνύρν ζείν  
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εκαληηθέο επηπηώζεηο ζε παγθόζκην επίπεδν 

 

Σξνπνπνίεζε ησλ θιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ 

 

Τςειόηεξεο ζεξκνθξαζίεο  

 

Παξά ηηο πνιιέο αβεβαηόηεηεο ζρεηηθά κε ην κέγεζνο ησλ αιιαγώλ πνπ έξρνληαη, 

πνιινί επηζηήκνλεο πηζηεύνπλ όηη ην 2100 ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ πιαλήηε καο ζα 

έρεη απμεζεί κεηαμύ 1,1 θαη 6,4 ° C. Απηή ε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο δελ ζα είλαη ε 

ίδηα παληνύ. Θα είλαη κεγαιύηεξε πάλσ από ηελ μεξά από ό, ηη πάλσ από ηνπο 

σθεαλνύο, θπξίσο ζε κεζαία θαη πςειά γεσγξαθηθά πιάηε από ό, ηη ζηηο ηξνπηθέο 

πεξηνρέο. 

 

 

 
 

 

 

Σξνπνπνίεζε  ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ   θαη ησλ βξνρνπηώζεσλ. 

 

Σν θιίκα είλαη κηα ζεξκηθή κεραλή πνπ ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εμαξηάηαη από ηελ 

πνζόηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ ην θάλεη λα ιεηηνπξγεί. Οη ζπλέπεηεο ηεο ππεξζέξκαλζεο 

ηνπ πιαλήηε κπνξεί επίζεο λα νδεγήζνπλ ζε  αιιαγή ησλ αηκνζθαηξηθώλ θηλήζεσλ 

θαη ησλ βξνρνπηώζεσλ.  Παξαηεξείηαη ήδε,  κεηαβνιή ζηελ θαηαλνκή ησλ 

βξνρνπηώζεσλ ζε ηνπηθό όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν.  Ζ επεηξσηηθή βξνρόπησζε 

ζην βόξεην εκηζθαίξην έρνπλ απμεζεί θαηά 5-10% ελώ νη βξνρνπηώζεηο κεηώζεθαλ 

θαηά 3% ζε έλα ηκήκα ηεο Μεζνγείνπ θαη ηεο Βόξεηαο θαη ηεο Γπηηθήο Αθξηθήο.  

 

Πην ζπρλά αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα  
Δάλ θαη ηίπνηα δελ έρεη απνδεηρζεί  κέρξη ηώξα,  ε αύμεζε ησλ ζπγθεληξώζεσλ ησλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζα κπνξνύζε λα αιιάμεη  ηε ζπρλόηεηα, ηελ έληαζε θαη ηε 

δηάξθεηα ησλ αθξαίσλ θαηλνκέλσλ, όπσο θαηαηγίδεο, θύκαηα θαύζσλα, έληνλεο 

θαηαηγίδεο, αλεκνζηξόβηινη ... 
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Σν ιηώζηκν ησλ πάγσλ θαη ε κείσζε ρηνλόπησζεο 

Έρεη παξαηεξεζεί κείσζε ηεο θάιπςεο ρηνληνύ (πεξίπνπ 10% από ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960) θαη ε ππνρώξεζε ησλ παγεηώλσλ ζε παγθόζκην επίπεδν. Δπεηδή 

ν πάγνο ιηώλεη ζηγά-ζηγά από ηελ άλνημε,  παξέρεη κηα ζηαζεξή κηα ζηαζεξή παξνρή  

ζηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο ηνπ λεξνύ. 

ε νξηζκέλεο πεξηνρέο, ην πξόσξν ιηώζηκν ηνπ ρηνληνύ θαη ηνπ πάγνπ απμάλεη ηνλ 

θίλδπλν ησλ πιεκκπξώλ ζηηο αξρέο ηνπ  έηνπο θαη κεηώλεη ηε ξνή ηνπ λεξνύ από ην 

ηέινο ηεο άλνημεο θαη όιν ην θαινθαίξη. Απηόο ν πεξηνξηζκόο ηεο παξνρήο λεξνύ ζηε 

δεζηή πεξίνδν ζα κπνξνύζε λα πξνζηεζεί ζε ρακειόηεξε πγξαζία ηνπ θαινθαηξηνύ, 

ζπκβάιινληαο ζηε δηαηαξαρή ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ. 

 

Η άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο.  
Ζ ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο είλαη ήδε θαηά κέζν όξν 12 - 22 cm πςειή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, ζε όιν ηνλ θόζκν. Ζ θύξηα αηηία είλαη ην θαηλόκελν ηεο 

ζεξκηθήο δηαζηνιήο ησλ σθεαλώλ: όζν πεξηζζόηεξν πην δεζηό είλαη ην λεξό, ηόζν 

πεξηζζόηεξν όγθν θαηαιακβάλεη. Ο κέζνο όξνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο ζε 

παγθόζκην επίπεδν ζα απμεζεί θαηά 18-59 cm κέρξη ην 2100, κε ζεκαληηθέο 

πεξηθεξεηαθέο δηαθνξέο. Σα λεζηά θαη νη παξάθηηεο πεδηάδεο κε ρακειό πςόκεηξν 

όπσο νη αηόιεο ηνπ Δηξεληθνύ ζα αληηκεησπίζεη ηνλ απμαλόκελν θίλδπλν ησλ 

πιεκκπξώλ ε  απεηινύληαη άκεζα κε βύζηζε. 

 

πλέπεηεο γηα ηε βηνπνηθηιόηεηα  
Ζ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε ζα επεξεάζεη βαζύηαηα ηε βηνπνηθηιόηεηα. Ζ 

θιηκαηηθή αιιαγή ζα κπνξνύζε λα νδεγήζεη ζηελ απώιεηα ησλ πεξηζζόηεξσλ από 

έλα εθαηνκκύξην είδε κέρξη ην 2050, θαη ην 15-37% ησλ ρεξζαίσλ εηδώλ πνπ 

απεηινύληαη κε εμαθάληζε.  

Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο πνπ νθείιεηαη ζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη πνιύ 

γξήγνξε, κε ζπλέπεηα θάπνηα είδε δελ ζα έρνπλ ρξόλν γηα λα εμειηρζνύλ θαη λα 

πξνζαξκνζηνύλ ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πνπ αιιάδνπλ ηόζν γξήγνξα. Κάπνηα  ζα 

κεηαθηλεζνύλ  ζε πςειόηεξα γεσγξαθηθά πιάηε θαη πςόκεηξα γηα λα βξνπλ 

επλντθόηεξνπο όξνπο δηαβίσζεο. Αληίζεηα, νξηζκέλα είδε κπνξνύλ λα επσθειεζνύλ 

από ηε βειηίσζε ή ηελ επέθηαζε ηνπ νηθνηόπνπ ηνπο.  

Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζα επεξεάζεη επίζεο ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο αλαπαξαγσγήο 

ησλ εηδώλ. Τπάξρνπλ ήδε ελδείμεηο πξώηκεο αλζνθνξίαο ζε νξηζκέλα θπηά θαη 

κεηαλάζηεπζεο ησλ πηελώλ. Απηό δεκηνπξγεί δύζθνιεο θαηαζηάζεηο γηα νξηζκέλα 

δώα πνπ δελ κπνξνύλ πιένλ λα βξνπλ θαηάιιειε ηξνθή γηα ηα λενγλά ηνπο, πνπ 

γελλήζεθαλ πξόσξα. 

πλέπεηεο γηα ηνλ άλζξσπν, ηα γεσξγηθά θαη δαζηθά ζπζηήκαηα, ηελ πγεία θαη 

ηελ νηθνλνκία  

Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζα επεξεάζεη ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο σο ζύλνιν, θαη κε 

άδηθν ηξόπν. Οη επηπηώζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα γίλνληαη πεξηζζόηεξν 

αηζζεηέο ζηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο θαη κεηαμύ ησλ θησρόηεξσλ θνηλσληθώλ 

νκάδσλ ησλ νπνίσλ πξνζαξκνζηηθή ηθαλόηεηα είλαη ρακειόηεξε, κε απνηέιεζκα ηελ 

αύμεζε ησλ αληζνηήησλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ηελ πξόζβαζε ζε επαξθή ηξνθή, 

λεξό. ε παγθόζκην επίπεδν, νη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζα είλαη 

ζεκαληηθέο από ηελ άπνςε ηνπ νηθνλνκηθνύ θόζηνπο. Αλ θάπνηνο ήζειε λα 

πνζνηηθνπνηήζεη ηηο δαπάλεο απηέο, ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη απώιεηεο πεξίπνπ 5% ηνπ 

παγθόζκηνπ ΑΔΠ θάζε ρξόλν, θαη ζα κπνξνύζε αθόκε θαη λα αλέιζεη ζε 20% 
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Γεσπνιηηηθέο ζπλέπεηεο: 

 

Mεηαλάζηεπζε.  
Ζ θιηκαηηθή αιιαγή  ζα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ βξνρνπηώζεσλ ζε μεξέο θαη     

εκίμεξεο,   ππνηξνπηθέο πεξηνρέο όπσο ε Αθξηθή θαη ε Αζία, κε απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο ηνπο.  ε απηό πξνζηίζεηαη ε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο από ηνλ άλεκν θαη ηε κείσζε  ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, ε  άλνδνο ηεο ζηάζκεο 

ηεο ζάιαζζαο πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ αύμεζε   ηεο πίεζεο ζε κεγάιν βαζκό γηα 

κεηαλάζηεπζε.   

 

Αύμεζε ησλ ηάζεσλ ζπγθξνύζεσλ. 
Με ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο εληείλνληαη νη αληζνξξνπίεο ζηε  δηαζεζηκόηεηα ησλ 

πδάηηλσλ πόξσλ, γεγνλόο  πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ή λα επηηείλεη ηηο θαηαζηάζεηο 

ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ρσξώλ ε αθόκε θαη κέζα ζε κία ρώξα. 

 

Η αληηκεηώπηζε  ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

 

Πεξηιακβάλεη δύν πηπρέο:  

 

ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

 ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξώλ  

 ζηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο  

 ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο  

 ζηνλ νηθηζηηθό θαη ηξηηνγελή ηνκέα  

 

ηελ πξνζαξκνγή ζηηο κειινληηθέο αιιαγέο 

 πξόβιεςε ησλ θπζηθώλ θηλδύλσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επηδεηλσζνύλ από 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή  

 αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε ρώξσλ πξαζίλνπ ζηελ πόιε 

 πξνζαξκνγή ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ ζε πξναζηηαθέο πεξηνρέο, όπσο νη 

αγξνηηθέο  

Από ηελ άπνςε ηνπ θόζηνπο ηεο ζε παγθόζκην επίπεδν ππνινγίδεηαη κηα απώιεηα 
ηνπιάρηζηνλ 5%   έσο 20% ηνπ παγθόζκηνπ ΑΔΠ εηεζίσο, εάλ δελ γίλεη θάηη γηα λα 
κεηξηάζεη ηελ έθηαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη λα πξνεηνηκάζεη ηελ πξνζαξκνγή. 
ε ζύγθξηζε, νη δαπάλεο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ άκεζε δξάζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο εθπνκπήο ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ ζα ήηαλ 1% ηνπ ΑΔΠ εηεζίσο. Δπνκέλσο αλ θαη ην θόζηνο ηεο 
ζηαζεξνπνίεζεο ηνπ θιίκαηνο είλαη ζεκαληηθό, είλαη δηαρεηξίζηκν θαη δελ είλαη 
αλάινγν κε ην θόζηνο ηεο αδξάλεηαο. 
 

Γηεζλείο δεζκεύζεηο  

Δάλ δελ είλαη δπλαηόλ λα ζηακαηήζεη ε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, είλαη αλαγθαίν 

λα πεξηνξηζηεί όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν, ην κέγεζνο ηεο θαη λα ηελ 

επηβξαδύλνπκε γηα λα δνζεί πεξηζζόηεξνο ρξόλνο ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ 

αλζξώπηλε θνηλσλία γηα λα πξνζαξκνζηνύλ.  

 

Μέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό πξνθαλώο εμαξηάηαη από ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη 

ζε εζληθό επίπεδν θαη αθόκα ζε δηεζλέο. Αιιά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, νη εθπνκπέο 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κπνξνύλ λα κεησζνύλ κόλν κε κηα αιιαγή ζπκπεξηθνξάο 
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ζε όια ηα επίπεδα: ηα απνηειέζκαηα εμαξηώληαη από ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε 

πνιίηε, θάζε επηρείξεζεο, θάζε ηνπηθήο αξρήο. 

Μηα ζεηξά Παγθόζκησλ Γηαζθέςεσλ ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή  

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ην 1972(Γηεζλή πλδηάζθεςε ηεο ηνθρόικεο ) κέρξη 

ην 2012 (Γηάζθεςε ηεο Νηόρα ζην Καηάξ) ζεκαηνδόηεζε ηελ πνιηηηθή θαη ηε δηεζλή 

αλαγλώξηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο.  

 

πκπεξάζκαηα 
 

Δάλ δελ είλαη δπλαηόλ λα απνθεπρζεί ε κειινληηθή αιιαγή ηνπ θιίκαηνο, είλαη 

απαξαίηεην λα επηβξαδπλζεί θαη λα πεξηνξηζηεί ε έθηαζε ηεο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ 

ζπλεπεηώλ ηεο θαη ηελ δπλαηόηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο κειινληηθέο αιιαγέο 
 

Σα κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

εμαξηώληαη  από ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν.  

 

Αιιά ξεαιηζηηθά, νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ δελ κπνξεί λα κεησζνύλ  

ρσξίο κία αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ζε όια ηα επίπεδα θαη ηα απνηειέζκαηα εμαξηώληαη 

από ηε ζπκκεηνρή ηνπ θάζε πνιίηε, θάζε επηρείξεζεο, θάζε ηνπηθήο αξρήο ζε απηή ηε 

κεγάιε πξόθιεζε.  
 

 ε αηνκηθό επίπεδν ε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο έρεη λόεκα δεδνκέλνπ όηη 

ε άκεζε ρξήζε ελέξγεηαο  αληηπξνζσπεύεη ην 50% ησλ εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ εθπέκπνληαη από θάζε λνηθνθπξηό..  

 

Γηα λα επηηεπρζεί απηό, ηξία επηπιένλ δεδνκέλα  ζα πξέπεη λα πινπνηεζνύλ.  

- Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο: γηα λα απνθεπρζεί ε ζπαηάιε ελέξγεηαο ζε θάζε 

επίπεδν θαη αηνκηθή αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο καο πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε  
πρ Δπηινγή επίσλ κέζσλ   κεηαθνξάο (καδηθά κέζα, πνδήιαην, πεξπάηεκα θηι) γηα 

ηηο κεηαθηλήζεηο καο. Θέξκαλζε ηνπ ζπηηηνύ  ζε 19 ° C αληί ησλ 21 ° C θαη ρξήζε 

ξνπρηζκνύ. Καηάξγεζε  ηηο παιηώλ ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ. Δπηινγή αγνξάο  ηνπηθώλ 

πξντόλησλ θαη από ηε βηνινγηθή γεσξγία ... 
 
- Χπήση ανανεώσιμων πηγών ενέπγειαρ,: το ξύλο, η ηλιακή θεπμική ή υωτοβολταϊκή ... 
 
 

 

Η ηζηνξηθή πνξεία ησλ παγθόζκησλ δηαζθέςεσλ ηνπ ΟΗΔ γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 

I: Γηεζλή πλδηάζθεςε ηεο ηνθρόικεο (1972). Τηνζεηήζεθαλ νη ζεκειηώδεηο 

αξρέο ηνπ δηθαίνπ πνπ αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ θαη δξνκνινγήζεθε ε εθθίλεζε ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ην πεξηβάιινλ  

 

II: Ίδξπζε ηεο Παγθόζκηαο Δπηηξνπήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε κε 

έδξα ηε Γελεύε (1983)  

 

III: Γεκνζίεπζε Έθζεζεο γηα ην Κνηλό καο Μέιινλ πνπ είλαη γλσζηή σο Έθζεζε 

Broundtland (Γηαζθάιηζε ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο,1987)  

 

IV: πγθξόηεζε Πξνπαξαζθεπαζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΗΔ (1989) γηα ηε 

ζύγθιηζε Παγθόζκηαο πλδηάζθεςεο γηα ην πεξηβάιινλ εληόο ησλ ηξηώλ 

επνκέλσλ εηώλ (Γηαδηθαζία ΄92)  
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Παγθόζκηα πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν Νηε Σδαλέτξν πνπ είλαη γλσζηή σο πλάληεζε 

Κνξπθήο γηα ηε Γε (1992).  
Πξνέθπςαλ 5 Γηεζλείο πκβάζεηο: Ζ Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

αλάπηπμε. Σν νινθιεξσκέλν πξόγξακκα δξάζεο  Local Agenda 21. Ζ δήισζε ησλ 

αξρώλ γηα ηε δηαρείξηζε, δηαηήξεζε θαη βηώζηκε αλάπηπμε ησλ δαζώλ. Ζ ζύκβαζε 

γηα ηε βηνινγηθή πνηθηινκνξθία. Ζ ζύκβαζε γηα ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο κε ηζρύ 

από ην Μάξηην ηνπ 1994 ε νπνία είρε σο ζηόρνπο: (α) ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ 

αεξίσλ ξύπσλ πνπ επηηείλνπλ ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη (β) ηε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ βάξνπο επζύλεο γηα ηελ παξαγσγή ησλ αεξίσλ κεηαμύ 

αλαπηπγκέλσλ θαη αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ  

 

VI: ύλνδνο Γηνράλεζκπνπξγθ (2002, Ρίν + 10 ρξόληα) 

 Σέζεθε ζε ηζρύ ην Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην (2005)  

 

VII: Μπαιί, 2007.  
Οη 192 ρώξεο πνπ έρνπλ ζπλππνγξάςεη ηε ύκβαζε-Πιαίζην ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή  ζπκθώλεζαλ γηα έλαλ νδηθό ράξηε δηαπξαγκαηεύζεσλ ν νπνίνο 

θαζνξίδεη ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ ζα έπξεπε λα αληηκεησπηζηνύλ ην Γεθέκβξην ηνπ 

2009 ζηε Γηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο  

 

VIII: Γηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο (2009).  
Ολνκάζηεθε πκθσλία ηεο Κνπεγράγεο πνπ αλαγλσξίδεη όηη απαηηνύληαη βαζηέο 

πεξηθνπέο ζηηο παγθόζκηεο εθπνκπέο ξύπσλ ζύκθσλα κε ηελ επηζηήκε. Καζνξίδεη 

εζεινληηθέο δεζκεύζεηο γηα πεξηνξηζκό ησλ ξύπσλ ρσξίο όκσο λα νξίδεη ηα αλώηεξα 

πνζνζηά θαη ηηο ρξνληθέο δεζκεύζεηο  

 

IX: Γηάζθεςε ηνπ Καλθνύλ (Μεμηθό, 2010).  
H παγθόζκηα θνηλόηεηα ζπκθώλεζε γηα ηα αθόινπζα: 1. Όηη ε αύμεζε ηεο 

παγθόζκηαο ζεξκνθξαζίαο πξέπεη λα δηαηεξεζεί θάησ από ηνπο 2 βαζκνύο Κειζίνπ 

2. Σα βηνκεραληθά έζλε δεζκεύηεθαλ  λα δεκηνπξγήζνπλ ηακείν νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο ηνπ αλαπηπζζόκελνπ θόζκνπ γηα ηα επόκελα ηξία έηε πξνθεηκέλνπ ηα 

θησρά θξάηε λα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ πξάζηλε ηερλνινγία 3. πκθσλήζεθε ε 

ρξεκαηνδόηεζε ησλ εζλώλ πνπ έρνπλ δαζηθό πινύην πξνθεηκέλνπ λα ηνλ 

πξνζηαηέςνπλ από ηελ πινηνκία θαη ηε γεσξγία, θαη 4. Να δηαηεξεζεί ζε ηζρύ ην 

Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην ην νπνίν επηβάιιεη ζηα πινύζηα θξάηε δεζκεπηηθνύο 

πεξηνξηζκνύο γηα ηηο εθπνκπέο ξύπσλ θαη εθπλέεη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2012  

 

X: Γηάζθεςε ηνπ Νηέξκπαλ (2011, Νόηηνο Αθξηθή).  
Ζ ιεγόκελε Πιαηθόξκα ηνπ Νηέξκπαλ απνηειεί ηνλ νδηθό ράξηε γηα κηα παγθόζκηα 

πνιηηηθή γηα ην θιίκα κε ζηόρν ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ ησλ ξύπσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη επηζπκεηό απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο αύμεζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά 2 βαζκνύο ζε ζρέζε κε ην 1990. Μέρξη ην 2015 ζα πξέπεη λα 

απνθαζηζηεί κηα λέα ζπκθσλία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο ε νπνία ζα 

πεξηιακβάλεη όιεο ηηο ρώξεο θαη ε νπνία ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή από ην 2020. 

Απνηέιεζε κηα λίθε ηεο ΔΔ ε νπνία ζην κεηαμύ πξνεηνίκαζε ηελ Πξσηνβνπιία 

Δλέξγεηα 2020 θαη ηνλ Οδηθό Υάξηε ηεο πνξείαο γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα 

αληαγσληζηηθή νηθνλνκία ρακειώλ επηπέδσλ αλζξαθνύρσλ εθπνκπώλ ην 2050. 

ηξαηεγηθέο πνπ δεζκεύνπλ θαη ηε ρώξα καο.  
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XI: Γηάζθεςε ηεο Νηόρα (Γεθ. 2012, Καηάξ) 

Εεηνύκελν ηεο δηνξγάλσζεο ήηαλ λα δνζεί κηα παξάηαζε ζην Πξσηόθνιιν ηνπ 

Κηόην κέρξη ην 2020, νπόηε αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί έλα πην θηιόδνμν πιάλν 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. 
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