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Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο άνθρωπος σε
παγκόσμιο επίπεδο είναι η διασάλευση της ισορροπίας των οικοσυστημάτων και η εν
γένει περιβαλλοντική κρίση, που τα τελευταία χρόνια απασχολεί όλο και περισσότερο
τους διεθνείς φορείς και τις οργανώσεις, τα ΜΜΕ, τον πολιτικό και επιστημονικό
κόσμο και ολόκληρη την κοινωνία.. Η Αλλαγή του Κλίματος αποτελεί για την
ανθρωπότητα την πιο σοβαρή πρόκληση της εποχής μας και θέτει σε κίνδυνο τις
μελλοντικές γενιές και τον ίδιο τον πλανήτη μας. Η συνεχιζόμενη αύξηση της μέσης
θερμοκρασίας, το λιώσιμο των πάγων, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας, οι
καταστροφές των καλλιεργειών και των οικοσυστημάτων, οι ξηρασίες, οι πυρκαγιές,
οι πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα είναι μερικές από τις επιπτώσεις
της κλιματικής αλλαγής. Η συντριπτική πλειοψηφία της παγκόσμιας επιστημονικής
κοινότητας συναινεί στο γεγονός, ότι η αλλαγή του κλίματος συμβαίνει ήδη, και ότι
για αυτό ευθύνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως η παραγωγή ενέργειας
από ορυκτά καύσιμα. Κατά συνέπεια το πρόβλημα συνδέεται άμεσα με το ενεργειακό
ζήτημα. Ταυτόχρονα, όμως, εμπλέκονται και τa ζητήματα της κατανάλωσης, του
τρόπου ζωής καθώς και εκείνα  της φτώχειας και των ανισοτήτων.

Το διοξείδιο του άνθρακα είναι ο βασικός συντελεστής των κλιματικών αλλαγών.
Κάθε φορά που ανάβουμε ένα φως, χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρονικό υπολογιστή,
βλέπουμε τηλεόραση ή ταξιδεύουμε με οποιοδήποτε μηχανοκίνητο μέσο,
δημιουργούμε διοξείδιο του άνθρακα. Όσο αυξάνουν οι ανθρώπινες δραστηριότητες,
οι συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου – ιδιαίτερα του διοξειδίου του
άνθρακα,  αλλά και του μεθανίου και του οξειδίου του αζώτου –  αναπτύσσονται
σταδιακά στην ατμόσφαιρα.

Περίπου τα δύο τρίτα της ρύπανσης  με αέρια του θερμοκηπίου προέρχεται από το
διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπεται κατά την καύση ορυκτών καυσίμων  όπως το
κάρβουνο, το πετρέλαιο και η βενζίνη. Οι δύο βασικές πηγές διοξειδίου του
άνθρακα είναι  η ενέργεια και οι μεταφορές. Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
σήμερα είναι 12 φορές υψηλότερες από ότι το 1900 καθώς παγκοσμίως
καταναλώνουμε συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες κάρβουνου, πετρελαίου και
βενζίνης για ενέργεια. Ταυτόχρονα, εξαφανίζουμε τον μεγαλύτερο φυσικό
αποροφητήρα διοξειδίου του άνθρακα στη γη: τα δάση. Σε συνδυασμό οι
παράγοντες αυτοί διαταράσσουν σοβαρά την φυσική ισορροπία του παγκόσμιου
κλίματος. Κατά τους επιστήμονες έχουμε φτάσει στο σημείο μηδέν. Μια σειρά  από
προσομοιώσεις μέσω κλιματικών μοντέλων επιβεβαιώνει ότι με την υπάρχουσα
ενεργειακή πολιτική παγκοσμίως,  η μέση θερμοκρασία της γης θα ανέβει κατά 1,5-2
βαθμούς και αυτό θα επιφέρει καταστροφικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και την
άγρια πανίδα.

· Πιθανότατα θα υπάρξουν πολλές και καταστροφικές επιπτώσεις στην υγεία
με σημαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών λόγω του παρατεταμένου
καύσωνα και της εξάπλωσης ασθενειών όπως η ελονοσία.

·  Πολλοί παράκτιοι υγρότοποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα πλημμυρίσουν λόγω
της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

· Μερικά ζώα και φυτά θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στο θερμότερο
κλίμα,  αλλά για πολλά η αλλαγή αυτή θα είναι πολύ ξαφνική και θα
πεθάνουν. Οι κλιματικές αλλαγές θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση
περισσότερων από ένα εκατομμύριο χερσαίων  ειδών στα επόμενα 50 χρόνια.



·  Κάποια είδη απλώς δεν θα έχουν κατάλληλους οικοτόπους στους οποίους να
μπορούν να μεταφερθούν επειδή έχουμε καταστρέψει κατά μεγάλο μέρος την
άγρια ή παρθένα φύση. Υπολογίζεται ότι το ένα τρίτο των βιοτόπων χλωρίδας
και πανίδας μπορεί να έχει αλλοιωθεί ριζικά μέχρι το τέλος του αιώνα.

· Ο ταχύς ρυθμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη θέτει σε κίνδυνο το ένα
τρίτο των δασών παγκοσμίως,  καθώς και τα είδη των οποίων η επιβίωση
εξαρτάται από τα δάση αυτά. Πολλά τροπικά δάση και λιβάδια στη Νότια
Αμερική και Νότια Αφρική μπορεί να πεθάνουν αλλά η αύξηση του
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα ενισχύσει την ανάπτυξη
εύκρατων δασών στην Βόρεια Αμερική, Β. Ευρώπη και Β. Ασία.

Φαίνεται όμως ότι η αντίστροφη μέτρηση για τον πλανήτη μας έχει ήδη αρχίσει.
Οι συνέπειες των κλιματικών αλλαγών σήμερα είναι οι καταστροφικές πλημμύρες
κυρίως στην Κεντρική Ευρώπη, οι εξαιρετικά αυξημένες θερμοκρασίες και η
ανομβρία κατά τη θερινή περίοδο κυρίως στις μεσογειακές χώρες με επακόλουθο τις
καταστροφικές πυρκαγιές, η κατακόρυφη αύξηση της συχνότητας εμφάνισης
τυφώνων που πλήττουν  πολλές περιοχές της Κεντρικής Αμερικής και της Ασίας. Οι
155.000 Ινουίτ του Καναδά,  της Αλάσκας,  της Γροιλανδίας και της Ρωσίας είναι οι
πρώτοι περιβαλλοντικοί πρόσφυγες, καθώς οι κλιματικές συνθήκες στις πολικές
περιοχές που ζουν  τις καθιστούν ακατάλληλες και επικίνδυνες για την επιβίωσή
τους.

 Υπάρχει λύση στο πρόβλημα;
Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σήμερα και στο άμεσο
μέλλον απαιτεί συνεχή προσπάθεια και από τους επίσημους φορείς αλλά και την
αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η εξοικονόμηση ενέργειας φαίνεται να είναι
ο φθηνότερος  και ταχύτερος τρόπος για τη μείωση των εκπομπών των αερίων που
συμβάλλουν στην επιτάχυνση του φαινομένου του θερμοκηπίου.
Βέβαια δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι το μερίδιο της ευθύνης ανήκει εξίσου σε
όλους τους «ενοίκους»  του πλανήτη μας,  καθώς είναι γνωστό ότι οι χώρες του
αναπτυσσόμενου κόσμου σπαταλούν ελάχιστη ενέργεια συγκριτικά με τις
αναπτυγμένες .
Οι χώρες των G8 – οι επτά πιο εύρωστες οικονομικά χώρες (Γαλλία, Γερμανία,
Ιαπωνία, Ιταλία, Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ) καθώς και η Ρωσία –



ευθύνονται για περίπου τις μισές (48,7%) εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 1999.
Οι ανεπτυγμένες χώρες γενικά έχουν υποχρέωση να ξεκινήσουν την διαδικασία
μείωσης των εκπομπών γιατί:

· Ευθύνονται, τώρα αλλά και ιστορικά, για τις μεγαλύτερες ποσότητες CO
2

στον πλανήτη

· Οι κατά κεφαλή εκπομπές τους είναι κατά πολύ υψηλότερες από ότι αυτές
των αναπτυσσόμενων χωρών

· Έχουν τους πόρους και τα τεχνολογικά μέσα για να ξεκινήσουν δυναμικά
την εξοικονόμηση ενέργειας από τις καθαρές βιομηχανίες.

Όσο αφορά τη χώρα μας,  η Ελλάδα, σαν µικρή χώρα που είναι, έχει µικρή ευθύνη
για την αλλαγή του κλίµατος του πλανήτη: οι συνολικές εκποµπές της είναι µόλις το
0,4% των παγκόσµιων εκποµπών. Όµως στη συλλογική προσπάθεια για την
προστασία του κλίµατος,  σε σύγκριση µε αυτές των άλλων χωρών,  οι επιδόσεις της
χώρας µας αναλογικά µε τον πληθυσμό και την οικονοµία της είναι πραγµατικά
απογοητευτικές.
Οι ετήσιες κατά κεφαλήν εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα το 2005
ήταν 12,6 τόνοι (έχοντας αυξηθεί κατά 18% από το 1990), τη στιγµή που ο µέσος
όρος για την ΕΕ ήταν 10,5 τόνοι, έχοντας σηµειώσει µάλιστα µείωση κατά 12%. Να
σηµειώσουµε πως η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα µαζί µε την Ιρλανδία που αύξησε τις
κατά κεφαλήν εκποµπές της το διάστηµα αυτό.
Αυτό όµως που ξεχωρίζει την Ελλάδα είναι το πόσο “βρώµικη” και σπάταλη είναι η
οικονοµία της: Για κάθε εκατομμύριο ευρώ του ΑΕΠ, το 2003 η ελληνική οικονοµία
εξέπεµπε 1145 τόνους αερίων του θερµοκηπίου, όταν ο αντίστοιχος µέσος όρος για
την ΕΕ των 15  ήταν 536  τόνοι.  ∆ηλαδή η οικονοµία µας έχει αναλογικά
υπερδιπλάσια «συνεισφορά» στην αλλαγή του κλίµατος σε σχέση µε τις «παλιές»
χώρες της ΕΕ.
Οι βασικότερες αιτίες για αυτό είναι:

o η συντριπτική κυριαρχία του ρυπογόνου λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρισµού
στο ηπειρωτικό σύστηµα (περίπου 60% της αντίστοιχης παραγωγής) και του
µαζούτ που καλύπτει κατά 97% τις ανάγκες των µη διασυνδεδεμένων νησιών.

o  η ολοκληρωτική κυριαρχία των αυτοκινήτων και των φορτηγών στις
επιβατικές          και εµπορευµατικές µεταφορές. Σε ό,τι αφορά την χρήση του
σιδηρόδροµου,  και στις δύο η Ελλάδα κατέχει την τελευταία θέση στην ΕΕ-
25.

o Η ανεξέλεγκτη και ενεργοβόρος δόµηση. Η Ελλάδα διπλασίασε τις εκπομπές
της από τον οικιακό τοµέα το διάστηµα 1990-2004  τη στιγµή που οι
αντίστοιχες εκπομπές στην ΕΕ παρέµειναν σταθερές.

o Στο μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα που μας αντιστοιχεί σαν  χώρα έχει
συμβάλλει δυναμικά και η κακή διαχείριση των απορριμμάτων.

Σα να µην έφταναν οι τόσο αρνητικές επιδόσεις της, η Ελλάδα όχι µόνο φαίνεται να
επιµένει στο σπάταλο και ρυπογόνο µοντέλο ανάπτυξης που ακολουθούσε µέχρι
σήµερα αλλά και καθυστερεί ακόµα και την εφαρµογή ευρωπαϊκών πολιτικών που
σκοπό έχουν ακριβώς να τη βοηθήσουν να κινηθεί σε µια κατεύθυνση βιώσιµης
ανάπτυξης.



Στις 17 Οκτωβρίου 2008 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κίνησε διαδικασία για παράβαση
κατά της Ελλάδας και άλλων κρατών µελών επειδή δεν κοινοποίησαν έγκαιρα το
εθνικό τους πρόγραµµα ενεργειακής απόδοσης. Σύµφωνα µε την σχετική οδηγία του
2006 κάθε χώρα πρέπει να καταστρώσει σχέδιο δράσης που θα εξασφαλίζει µείωση
της τελικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 9% µέχρι το τέλος του 2016.(Δίκτυο
ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS)

Στις 10 Ιανουαρίου 2007 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το «Πακέτο για
την Ενέργεια». Είναι οι προτάσεις της για την αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών και την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Οι ηγέτες των 27
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν τις προτάσεις αυτές που είναι:

Μέχρι το 2020:

· Να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου και να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 20%

· Το 20% της ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ψύξης και
θέρμανσης να προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

· Τα αυτοκίνητα και όλα τα οχήματα να καλύπτουν το 10% της ενέργειας που
χρειάζονται από βιοκαύσιμα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει μονομερώς, δηλαδή  ανεξάρτητα από το τι θα
κάνουν οι άλλες χώρες, να εφαρμόσει αυτά τα μέτρα.

H Ελλάδα η οποία είναι χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να
εφαρμόσει πολιτικές και μέτρα που θα κάνουν εφικτές τις παραπάνω προσεγγίσεις.
Παραδείγματος χάριν πρέπει να ενισχυθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η
ανάπτυξη σχετικών τεχνολογιών και να ελαχιστοποιηθεί η χρήση του πετρελαίου και
κυρίως του λιγνίτη.  Αυτό για τη χώρα μας είναι περισσότερο εφικτό καθώς τις
περισσότερες μέρες του χρόνου υπάρχει ηλιοφάνεια και οι μέρες που πνέουν άνεμοι
επαρκούν για την παραγωγή αιολικής ενέργειας.(αιολικά πάρκα). Σε μικρότερη
αναλογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πηγή ενέργειας η βιομάζα και μικρά
υδροηλεκτρικά φράγματα. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επενδύσουν σε
αποδοτικότερες διαδικασίες παραγωγής, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και σε
«φιλικά προς το κλίμα» προϊόντα.

Όμως για να υλοποιηθούν και να πετύχουν όλες οι παραπάνω  προσπάθειες χρειάζεται η
συνεργασία όλων των πολιτών που μπορούν να βοηθήσουν:



Ø  Αλλάζοντας τις συνήθειες της καθημερινότητας  εξοικονομώντας ενέργεια
στο σπίτι, στην εργασία, στις καθημερινές του μετακινήσεις.

Ø Απορρίπτοντας τις καταναλωτικές αξίες που επιβάλλει η εποχή μας.

Ø Λαμβάνοντας μέρος στις δράσεις ευαισθητοποίησης και πολιτικής πίεσης,
στέλνοντας μηνύματα στους πολιτικούς της χώρας.

Ø Διαδίδοντας τα μηνύματα για την παγκόσμια περιβαλλοντική εκστρατεία όσο
περισσότερο γίνεται, σε όσους περισσότερους γίνεται... στην οικογένεια, στο
γραφείο, στους φίλους

 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο σχολείο μας- Θέμα του προγράμματος

Το επείγον της Αλλαγής του Κλίματος και η πολυπλοκότητα που τη συνθέτει
γέννησαν την ιδέα της εισαγωγής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα σχολεία, με
σκοπό την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων για τα
προβλήματα του περιβάλλοντος. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού υλοποιήσαμε
στο σχολείο μας το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα την ερώτηση:
Η αλλαγή του κλίματος είναι η αρχή προβλήματος; Το θέμα του προγράμματός
μας επιλέχτηκε από την ομάδα των παιδιών που συμμετείχαν σ’αυτό, μετά από
συζήτηση και έντονους προβληματισμούς πάνω σε θέματα που αφορούν τις
κλιματικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους.

Βασικός Στόχος του προγράμματος ΠΕ

Το πρόγραμμά μας είχε σαν βασικό στόχο να  αποκτήσουν οι μαθητές  ενδιαφέρον
και βασικές γνώσεις για την Αλλαγή του Κλίματος. Επίσης να κατανοήσουν τα αίτια
και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, να ενθαρρυνθούν στη λήψη αποφάσεων
και να συμμετέχουν ενεργά σε πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος.
Άλλοι σημαντικοί επίσης στόχοι ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές ότι το οικολογικό
αδιέξοδο του πλανήτη μας αποτελεί και ατομική ευθύνη και ότι ο καθένας μας
χωριστά και συγχρόνως συλλογικά μπορεί να συμβάλλει για ένα καλύτερο μέλλον.

                                       Δευτερεύοντες στόχοι

v Να συνεργάζονται τα παιδιά στην ομάδα για ένα κοινό αποτέλεσμα.
v Να προσεγγίσουν τη διαδικασία αναζήτησης και επιλογής πληροφοριών.
v Να μάθουν να επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες.
v Να αναπτύξουν ευαισθησίες και ικανότητες τέτοιες ώστε να μπορούν να

υιοθετούν  μια υπεύθυνη και συνειδητοποιημένη στάση στην καθημερινή
τους ζωή, καθώς και απέναντι σε προβλήματα παγκόσμιου ενδιαφέροντος.


