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Κλιµατικές αλλαγές 

Ρ ύ θ µ ι σ ε  τ ο  θ ε ρ µ ο σ τ ά τ η .  
Κ λ ε ί σ ε  τ ο  δ ι α κ ό π τ η .  

Α ν α κ ύ κ λ ω σ ε .  
Π ε ρ π ά τ α .  

Φυσικές αιτίες, όπως οι µεταβολές της ηλια-
κής ακτινοβολίας και οι ηφαιστειακές εκρή-
ξεις, οι οποίες µπορούν να καλύψουν τη γη µε 
σκόνη που αντανακλά την ηλιακή θερµότητα 
στο διάστηµα, µπορούν να προκαλέσουν αλ-
λαγές στο κλίµα. 

Οι περισσότεροι επιστήµονες συµφωνούν πως 
αυτό που βιώνουµε σήµερα οφείλεται στην 
αύξηση της ποσότητας αερίων του θερµοκη-
πίου στην ατµόσφαιρα, τα οποία δεσµεύουν 
τη θερµότητα. Για αυτό ευθύνονται οι ανθρώ-
πινες δραστηριότητες. 

Ρύθµισε το θερµοστάτη. 
Κλείσε το διακόπτη. 
Ανακύκλωσε. 
Περπάτα. 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 
ΑΛΛΑΓΕΣ H Αλλαγή 

του Κλίµατος 
εξαρτάται 
από σένα 

Τα τελευταία 100 χρόνια, η µέση ατµο-
σφαιρική θερµοκρασία στην επιφάνεια 
του πλανήτη αυξήθηκε κατά 0,74 ºC 
παγκοσµίως και κατά σχεδόν 1 ºC στην 
Ευρώπη. 

Ο 20oς αιώνας ήταν ο θερµότερος 
αιώνας και η δεκαετία του 1990 ήταν 
η θερµότερη δεκαετία των τελευταίων 
1.000 ετών. 



Και τι µπορώ να κάνω εγώ; ∆ιεθνείς συµφωνίες 

Η Σύµβαση -Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για 
την αλλαγή του κλίµατος (UNFCCC) και το 
πρωτόκολλο του Κιότο παρέχουν το παγκόσµιο 
θεσµικό πλαίσιο για την αντιµετώπιση των κλι-
µατικών αλλαγών. Μεταξύ άλλων: 

• ορίζει νοµικά δεσµευτικές οριακές τιµές εκ-
ποµπών αερίων θερµοκηπίου από βιοµηχανι-
κές χώρες, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκτός από την Κύπρο και τη Μάλτα, καθώς 
και για την Ε.Ε. ως ενιαία οντότητα 

• καθιερώνει καινοτόµους µηχανισµούς υλο-
ποίησης µε βάση τη λειτουργία των δυνάµε-
ων της αγοράς 

• ρυθµίζει τα αέρια του θερµοκηπίου: διοξείδι-
ο του άνθρακα, µεθάνιο, πρωτοξείδιο του 
αζώτου, υδροφθοράνθρακες, υπερφθοράν-
θρακες και εξαφθοριούχο θείο 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο τέθηκε σε ισχύ το 
2005. Οι Η.Π.Α. έχουν απορρίψει το πρωτό-
κολλο, ενώ η Αυστραλία δεν το επικύρωσε. 
Αυτό σηµαίνει ότι 36 ανεπτυγµένες χώρες και 
η Ε.Ε. των 15 έχουν δεσµευθεί να πετύχουν 
του προκαθορισµένους στόχους του Κιότο. 

Η διάρκεια της πρώτης "περιόδου δέσµευσης" 
του Πρωτοκόλλου του 
Κιότο είναι 2008-2012. 

Φαινόµενο του θερµοκηπίου 

Ένα µέρος της ενέργειας του ήλιου απορρο-
φάται στην ατµόσφαιρα από τα 'αέρια του 
θερµοκηπίου'. 

H ατµόσφαιρα λειτουργεί όπως τα τοιχώµατα 
ενός θερµοκηπίου. Το ορατό ηλιακό φως µπο-
ρεί να διαπεράσει το τοίχωµα, και απορροφεί-
ται η ενέργεια που βγαίνει. Το αποτέλεσµα 
είναι να διατηρείται ζεστό το εσωτερικό του. 

Αυτή η φυσική διαδικασία ονοµάζεται 
"φαινόµενο του θερµοκηπίου". Χωρίς αυτό, η 
µέση θερµοκρασία στη γη θα ήταν -18°C, 
ενώ αυτή τη στιγµή φθάνει τους +15°C. 

 

∆ραστηριότητες που οφείλονται κυρίως στην 
κατανάλωση καυσίµων, αυξάνουν τα αέρια 
του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. 

Ηλιακή 
ενέργεια 
προς τη γη 

Αντανακλώµενη 
Ηλιακή ενέργεια Ηλιακή ενέργεια 

από τη γη 

Παγιδευµένη 
ενέργεια από 
τα αέρια του 
θερµοκηπίου 

• Σβήσε τα φώτα όταν δεν τα χρειάζεστε 

• Ανακύκλωσε 

• Απόφευγε τις πολύ σύντοµες διαδροµές 
µε το αυτοκίνητο 

• Φύτεψε δέντρα 

• Ρύθµισε χαµηλά τον θερµοστάτη της 
θέρµανσης 

• Χρησιµοποίησε λαµπτήρες χαµηλής 
κατανάλωσης 

• Μην αφήνεις τις συσκευές σας σε κα-
τάσταση αναµονής 

• Αποσύνδεσε τον φορτιστή του κινητού 
σας τηλεφώνου από την πρίζα  όταν 
δεν τον χρησιµοποιείς 

• Χρησιµοποίησε το πλυντήριο ρούχων ή 
το πλυντήριο πιάτων µόνο όταν είναι 
γεµάτα 

• Κλείσε τη βρύση 

• Κάνε τακτικά απόψυξη σε παλιά ψυγεί-
α και καταψύκτες 

• Αντικατάστησε παλιά, µονά τζάµια στα 
παράθυρά σας µε διπλά 

• Εγκατάστησε καλή µόνωση στο σπίτι 

Βασική πηγή είναι η παραγωγή ενέργειας και 
µεταφορές. Τα δάση απορροφούν. 


