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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρουσίαση περιλαµβάνει τρεις ενότητες:  

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην κλιµατική αλλαγή που παρατηρείται στις µέρες µας, στα 

αίτια των κλιµατικών αλλαγών και πως ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει τα αποτελέσµατα αυτών 

των αλλαγών. ∆ιατυπώνεται το ερώτηµα αν η κλιµατική αλλαγή είναι ένα φαινόµενο που 

παρατηρείται αποκλειστικά  στις µέρες µας ή είναι µια φυσιολογική διαδικασία στα πλαίσια της 

«ζωής» του γήινου πλανήτη και ποια η συµµετοχή και εν τέλει η ευθύνη του ανθρώπου στην 

αλλαγή αυτή.  

Η δεύτερη ενότητα αφορά το παλαιοκλίµα και στις µεθόδους που χρησιµοποιούσαν κατά το 

παρελθόν για τον υπολογισµό των διαφόρων παραµέτρων, που αφορούσαν τη µεταβλητότητα 

του κλίµατος και πως αξιοποιούνται αυτές οι µετρήσεις στις σηµερινές µελέτες. Επίσης, 

παραθέτονται στοιχεία για την επίδραση της κλιµατικής αλλαγής στην εξαφάνιση πολιτισµών ή 

στην εµφάνιση βασικών κοινωνικοπολιτικών γεγονότων. Ακολουθούν µερικά βασικά 

συµπεράσµατα που αφορούν τις κλιµατικές αλλαγές ( αίτια, αποτελέσµατα, έρευνες, µελέτες). 

 Στην τρίτη ενότητα γίνεται αναφορά στην πρωτοβουλία του ΚΠΕ Στυλίδας για την ίδρυση ενός 

εθνικού θεµατικού ∆ικτύου µε τίτλο «Κλιµατικές Αλλαγές- Ακραία Καιρικά Φαινόµενα». 

Στοιχειοθετείται η αναγκαιότητα της ίδρυσης ενός τέτοιου δικτύου και αναφέρονται οι 

θεµατικές του ενότητες, οι σκοποί και οι στόχοι καθώς και το χρονοδιάγραµµα λειτουργίας του. 

 

Καθώς το ΚΛΙΜΑ µεταβάλλεται, η µορφή του ΤΟΠΙΟΥ αλλάζει στο ΧΡΟΝΟ ..  

(Julius Büdel 1982)….. 

ΚΛΙΜΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ – ΑΙΤΙΑ 
Καιρός ή κλίµα; 
Καιρός: Είναι η κατάσταση της ατµόσφαιρας σε µια ορισµένη χρονική στιγµή, 

συµπεριλαµβανοµένης και της εξέλιξης αυτής της κατάστασης από τη γένεσή της ως 

το «θάνατο» των συγκεκριµένων ατµοσφαιρικών διαταραχών. 

Κλίµα: Είναι η µέση καιρική κατάσταση, ως σύνθεση του καιρού για µια µεγάλη 

χρονική περίοδο (30 έτη), ώστε να απαλείφονται τα σφάλµατα και να εδραιώνονται οι 

στατιστικές παράµετροι. Πολλές φορές όµως τα συµπεράσµατά είναι ορθά στον ίδιο 

βαθµό για ορισµένα κλιµατικά στοιχεία, ακόµη και για κλίµακα χρόνου 10 έως 15 

χρόνια. 

Είναι φανερό ότι το κλίµα εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τον καιρό. 

Γι αυτό πολλές φορές οι άνθρωποι παραλληλίζουν το κλίµα µε τον χαρακτήρα ενός 

ανθρώπου, ενώ τον καιρό µε τη στιγµιαία συµπεριφορά του. 
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     Το παγκόσµιο κλίµα είναι αποτέλεσµα της πολύπλοκης αλληλεπίδρασης πολλών 

παραγόντων που χαρακτηρίζουν από τη µια την κύρια πηγή ενέργειας (την ηλιακή 

ακτινοβολία) και από την άλλη ένα µεγάλο αριθµό γήινων χαρακτηριστικών και 

φαινοµένων που το διαµορφώνουν, όπως η σύσταση της ατµόσφαιρας, οι άνεµοι τα 

θαλάσσια ρεύµατα, η τοπογραφία, τα νέφη και η βροχή, οι ηφαιστειακές εκρήξεις, 

κτλ.Μέχρι σήµερα, πολλοί επιστήµονες που µελετούν τις αλλαγές στο κλίµα 

θεωρούσαν ότι το  κλίµα άλλαζε µε αργούς ρυθµούς, και ότι χρειάσθηκαν πολλές 

χιλιάδες ή  εκατοµµύρια  έτη για να συµβούν οι εποχές των παγετώνων και άλλα 

σηµαντικά γεγονότα.  Μετά από έρευνες παρατηρήθηκαν απότοµες κλιµατικές 

αλλαγές που συνέβησαν στο παρελθόν. 

  

ΤΤΟΟ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΗΗΤΤΑΑΝΝ  ΠΠΟΟΤΤΕΕ  ΣΣΤΤΑΑΘΘΕΕΡΡΟΟ……  
Το κλίµα στον πλανήτη µας ουδέποτε υπήρξε σταθερό. Εµφανίζει σηµαντικές 

διακυµάνσεις χρονικά, δεν περίµενε δηλαδή τις ανθρώπινες επιδράσεις για να 

αλλάξει. Πολλοί είναι οι παράγοντες που επιδρούν στη διαµόρφωση και την εξέλιξη 

του κλίµατος : 

Εξωτερικά αίτια: 
1. Ηλιακή δραστηριότητα (η ένταση της κοσµικής ακτινοβολίας). 

2. Τροχιά της γης 

3.Μετεωρίτες (καταστροφικά γεγονότα, όπως πρόσκρουση µεγάλων µετεωριτών στη 

Γη, ή ακόµα και προσέγγιση µεγάλων ουρανίων σωµάτων, όπως της Αφροδίτης, στη 

Γη).  

Εσωτερικά αίτια (Φυσικά ) 
1. Εκρήξεις ηφαιστείων (η ηφαιστειακή  δράση, µπορεί να παίξει κάποιο ρόλο στη 

δηµιουργία παγετώνων. Η εµφάνιση  παγετώνων συµβαίνει σε περιόδους  µε 

αυξηµένη ηφαιστειακή δραστηριότητα. Τα ηφαίστεια έχουν παίξει µακροχρόνιο και 

δηµιουργικό ρόλο στην ιστορία της γης). 

2. Απρόβλεπτα φυσικά φαινόµενα (Φαινόµενα όπως το Ελ Νίνιο , που προκύπτουν 

από την αύξηση της θερµοκρασίας στην επιφάνεια των ωκεανών, µπορεί να  

επηρεάσουν το κλίµα όλου του πλανήτη). 

Εσωτερικά αίτια ( Ανθρωπογενή) 
1. Εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου (η ανθρώπινη δραστηριότητα σε σχέση µε την 

καύση υδρογονανθράκων και την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 

ατµόσφαιρα). 

2. Σωµατίδια / σύννεφα 

3. Εξαφάνιση των δασών, διάβρωση…(η ανθρώπινη δραστηριότητα σε σχέση µε τη 

χρήση της γης και συγκεκριµένα την µετατροπή των δασών σε καλλιεργήσιµες 

εκτάσεις (αλλαγή της λευκαύγειας), ή ακόµα και σε ηµι-έρηµες εκτάσεις). 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  

     ∆εχόµενοι σχεδόν καθηµερινά ένα καταιγισµό συγκεχυµένων πληροφοριών, 

πολλοί από µας έχουν ταυτίσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε την κλιµατική 

αλλαγή.  Η αλήθεια είναι ότι το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα φυσικό 

φαινόµενο µε ευεργετικά αποτελέσµατα στο κλίµα της γης.  Η απειλή προέρχεται από 

την υπερβολή του φαινοµένου η οποία οφείλεται στις ανθρωπογενείς εκποµπές 

ρύπων. 

    Μια οµάδα επιστηµόνων, πολιτικών και τεχνοκρατών που σχετίζεται µε τον ΟΗΕ 

(IPCC) εµφανίζεται σχεδόν βέβαιη ότι η έκλυση CO2 από την έναρξη της 

Βιοµηχανικής Επανάστασης έχει προκαλέσει µετρήσιµα αποτελέσµατα σχετικά µε 

την αποκαλούµενη υπερθέρµανση του πλανήτη. Οι ισχυρισµοί της οµάδας αυτής 
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φαίνεται να στηρίζονται κυρίως σε µοντέλα πρόβλεψης του κλίµατος όπως αυτά 

δηµιουργούνται µε κατάλληλα υπολογιστικά προγράµµατα σε µεγάλα ερευνητικά 

κέντρα. 

    Ωστόσο, υπάρχει µια πλειάδα επιστηµόνων που αµφισβητεί τα συµπεράσµατα της 

παραπάνω οµάδας, στηριγµένη περισσότερο σε µετρήσεις θερµοκρασιών πεδίου, από 

επίγειους σταθµούς µέτρησης αλλά και από δορυφορικές καταγραφές. Μέλη της 

οµάδας αυτής βάσει των δεδοµένων υποστηρίζουν ότι υπάρχει  πτώση της 

παγκόσµιας θερµοκρασίας όπως στο ακόλουθο διάγραµµα: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αλλά και αύξηση του συνολικού όγκου 

των παγετώνων της Ανταρκτικής κατά 

το τρέχον έτος (2008) . 

 

Η έκταση των πάγων στην Αρκτική 

αυξήθηκε την τελευταία χρονιά κατά 

13% κατά µια έκταση ίση µε το 

διπλάσιο της έκτασης της Γερµανίας. 

 

 
 

Μια οµάδα επιστηµόνων ( R. Paepe, 

W. Zagwijn κλπ. ) σε πυρήνα πάγου που εξορύχτηκε στο Ρωσικό σταθµό Vostok της 

Ανταρκτικής, παρατήρησαν ότι το διοξείδιο του άνθρακα ακολουθεί στενά την τάση 

της θερµοκρασίας. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι το CO2 δεν είναι η αιτία της 

υπερθέρµανσης, αλλά αντίθετα η άνοδος θερµοκρασίας προκαλεί την άνοδο στο 

CO2!  Στον πίνακα που αναφέρεται σε περίοδο 1000 ετών, φαίνεται ότι και στο 

παρελθόν υπήρξαν περίοδοι µε αυξηµένη θερµοκρασία και υψηλές περιεκτικότητες 

σε CO2,  χωρίς να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα! Η σύγχυση αρχίζει µε τη 

κλιµατική καµπύλη της µεταβιοµηχανικής  εποχής!  
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Τίθενται τρία ερωτήµατα:   

� Πού σταµατά η τάση αύξησης της  καµπύλης θερµοκρασίας;  

� Θα σταµατήσει ποτέ εάν είναι µια φυσική τάση;  

� Μπορεί   το  ανθρώπινο είδος να αποτρέψει την ανοδική τάση;   

Παλαιότερες προβλέψεις όπως: 
 Οι ωκεανοί θα παρουσίαζαν µεγαλύτερη θέρµανση από τη ξηρά, η  στάθµη της 

θάλασσας θα αυξανόταν κατά 2,10 µ. από το 1988 µέχρι το 2000,  η παγκόσµια 

θερµοκρασία θα ανέρχονταν  κατά 0.3° C από το 1988 έως το 2000, η  αύξηση της 

οξύτητας  των ωκεανών, λόγω διάλυσης του CO2  στο νερό,  θα κατέστρεφε τα  

κοράλλια κλπ,  δεν συνέβησαν στην πραγµατικότητα.    

Αξίζει να τονίσουµε ότι η αύξηση της περιεκτικότητας της ατµόσφαιρας σε CO2 σε 

σχέση µε την εποχή πριν τη Βιοµηχανική Επανάσταση, εκτιµάται ότι έχει οδηγήσει 

σε  αύξηση της βιοπαραγωγικότητας κατά 15%, µέσω της γνωστής διαδικασίας της 

φωτοσύνθεσης που διενεργούν τα φυτά, η οποία ενισχύεται ποσοτικά από αυξηµένη 

συγκέντρωση CO2 στην ατµόσφαιρα .  

Μια άλλη πιθανή αιτία αλλαγής του κλίµατος, όπως αναφέρθηκε είναι η µετατόπιση 

του άξονα της Γης µε αποτέλεσµα την αλλαγή της θέσης των πόλων της Γης.  

Η ερµηνεία αυτή δίνεται σε πρόσφατα ευρήµατα στην Σαχάρα τα οποία υποδεικνύουν 

την ύπαρξη στην συγκεκριµένη περιοχή υγρών 

περιόδων µε πλούσια χλωρίδα, µετά το 10000 π. Χ. 

ως περίπου το 700 π. Χ. κατά τις οποίες ζούσαν 

στην περιοχή µεγάλα φυτοφάγα ζώα. Ωστόσο 

σηµειώνεται ότι για το µεγαλύτερο µέρος των 

τελευταίων 70.000 χρόνων τα ευρήµατα δείχνουν 

ότι η Σαχάρα είχε τη µορφή που έχει σήµερα.  

Οι καταγεγραµµένες µεταβολές του κλίµατος όπως 

η παραπάνω, αποδίδονται από άλλους επιστήµονες 

σε καταστροφικά γεγονότα, όπως η πρόσκρουση 

µεγάλων µετεωριτών στην επιφάνεια της Γης που 

προκάλεσαν κατακλυσµιαίες αλλαγές µε αποτέλεσµα δραµατικές αλλαγές όπως η 

έναρξη αλλά και η λήξη της Εποχής των Παγετώνων.  

 

ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  
Ενώ τα σύγχρονα όργανα όπως τα θερµόµετρα και τα βροχόµετρα έχουν καταγράψει 

τον καιρό και το κλίµα για παραπάνω από  ένα αιώνα στο µεγαλύτερο µέρος του 

κόσµου, η παλαιοκλιµατολογία µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τις αλλαγές του 

κλίµατος σε µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα. Μια σηµαντική πτυχή του 

παλαιοκλιµατικού  αρχείου, είναι ότι αποκαλύπτει γρηγορότερες  κλιµατικές αλλαγές 

κατά το παρελθόν, από ότι στους τελευταίους αιώνες.   

 

ΜΜΕΕΘΘΟΟ∆∆ΟΟΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ  

 Γίνεται: 

Με προσδιορισµό της παλαιο-θερµοκρασίας και παλαιο-υγρασίας 

Την παραγένεση αργιλικών ορυκτών σε παλαιοεδάφη  

Την ανάλυση γυρεόκοκκων  

Σχέση 180/160 (ισότοπα οξυγόνου) 

 Μετρήσεις από κελύφη θαλάσσιων µικροοργανισµών. 

 
Με διάφορες µεθόδους έχει υπολογιστεί το παλαιοκλίµα και έχουν κατασκευαστεί 
τα αντίστοιχα θερµογραφήµατα:  

Θέσεις των κυριότερων Ολοκαινικών 
παλαιολιµνών και των προϊστορικών 

οικισµών στη Σαχάρα, κατά Petit-
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ΤΙ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ; 
Οι απότοµες κλιµατικές αλλαγές εµφανίζονται σε διαφορετικές µορφές και µεγέθη. 

Μερικές είναι ογκώδεις,  παγκόσµιας κλίµακας, ενώ άλλες είναι µικρότερες ή 

λιγότερο σοβαρές. Μία απότοµη κλιµατική αλλαγή συνέβη κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας Εποχής των Παγετώνων.  

ΣΣχχεεττιικκάά  µµεε  ττηηνν    ππεερριιοοδδιικκόόττηητταα  ττοουυ  κκλλίίµµααττοοςς  έέχχοουυνν  δδιιααττυυππωωθθεείί  ττρρίίαα  

σσυυµµππεερράάσσµµαατταα::  

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

προϊστορικό και ιστορικό παρελθόν και  δεν συµβαίνουν για πρώτη φορά . 

2ο Συµπέρασµα: Παρατηρείται µια περιοδικότητα στις κλιµατικές µεταβολές, 

επιστηµονικά τεκµηριωµένη. 

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

ή µεγαλύτερης διάρκειας. 

Παλαιότερες  απόψεις για την περιοδικότητα:  

Μέχρι πριν µερικές 10ετίες δεχόµασταν 4 παγετώδεις περιόδους, κατά τα τελευταία 

2.000.000 έτη περίπου (Τεταρτογενές) και 4 µεσοπαγετώδεις περιόδους. 

ΣΣήήµµεερραα  έέχχεειι  δδιιααππιισσττωωθθεείί    όόττιι  ππέέρραανν  ααυυττώώνν  υυππήήρρξξαανν  κκααιι  άάλλλλεεςς    ππεερρίίοοδδοοιι  κκλλιιµµααττιικκώώνν  

ααλλλλααγγώώνν,,  όόππωωςς::  

• Κύκλοι των 400.000 ετών, των 100.000 ετών και των 10.000 ετών 

• Μικρότερες περίοδοι, των  500 ετών και  

Περίοδοι 100-150 ετών (ψευδοκύκλοι) 

Η απότοµη αλλαγή κλίµατος µπορεί να εµφανιστεί µέσα σε δεκαετίες ή σε αιώνες. 

Και τα δύο είναι απότοµα γεγονότα, επειδή είναι γρήγορα σχετικά µε την αιτία.  

� Πολύ σηµαντική στην εξέλιξη του ανθρώπου θεωρείται η µικρής διάρκειας 

παγετώδης εποχή που σηµειώθηκε πριν 12500-11400 χρόνια (Νεώτερη ∆ρυάδα ). 

� Η  Νεώτερη ∆ρυάδα (Younger Dryas) ,συνέβη κατά τη διαδικασία µεταβολής του 

κλίµατος από µία  παγετώδη, σε µία θερµότερη µεσοπαγετώδη κατάσταση. Σε µια  

σύντοµη περίοδο, που διήρκησε περίπου έναν αιώνα, οι θερµοκρασίες στο 

(α) 
 

 

(β) 

 

 

(γ) (δ) 

 τα τελευταία 

950.000 χρόνια 

 τα τελευταία 
150.000 χρόνια 

τα τελευταία 18.000 
χρόνια 

τα τελευταία 1.100 

χρόνια 
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µεγαλύτερο µέρος του βόρειου ηµισφαιρίου, επέστρεψαν γρήγορα σε σχεδόν 

παγετωνικές συνθήκες και 11.500 έτη (π. α.σ.), ανέβηκαν πάλι µε ταχείς ρυθµούς. 

Η περίοδος αυτή ονοµάστηκε Νεώτερη ∆ρυάδα (από ένα µικρό αρκτικό 

λουλούδι). Σε µερικές περιοχές του πλανήτη, οι απότοµες αλλαγές µπορεί να ήταν 

µέχρι 10°C σε µια δεκαετία.  

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ 
 Το κλίµα έχει διαδραµατίσει έναν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του ανθρώπινου 

πολιτισµού. Ένας λόγος για αυτό ήταν η ανάγκη για εντατικότερη γεωργία για να 

υποστηριχθούν µεγαλύτεροι και πιο στάσιµοι πληθυσµοί καθώς η αστικοποίηση 

αυξανόταν.  

 Ο αρχαίος πολιτισµός των MAYA αναπτύχθηκε σε µία τεράστια περιοχή της 

Κεντρικής Αµερικής µεταξύ 4.600 (π. α.σ.) και 800 (π. α.σ.).(πριν από σήµερα).  

Μετά από µια περίοδο ακµής από το 1400-1200 (π. α.σ.), ο πολιτισµός 

κατέρρευσε. Τα στοιχεία  δείχνουν ότι το ξεκίνηµα  µιας  απότοµης και έντονης 

ξηρασίας , αντιστοιχεί µε την κατάρρευση του κλασικού πολιτισµού τους, µεταξύ 

1200-1100 (π. α.σ.) 

 Πολλοί αρχαίοι πολιτισµοί σε όλη τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο έφθασαν 

στην οικονοµική ακµή  τους περίπου στο 4.300 (π.α.σ.). Όµως, πριν το 4.200 

(π.α.σ.),  ένα καταστροφικό γεγονός ξηρασίας και πτώσης θερµοκρασίας, 

συνέβαλε στην  εγκατάλειψη των περιοχών και την µετακίνηση των πληθυσµών  

σε περιοχές µε περισσότερο ευνοϊκό κλίµα.   

 Στη νότια Μεσοποταµία, ένα µεγάλο µέρος της περιόδου Late Uruk, κατέρρευσε 

ξαφνικά περίπου 5.200-5.000 (π. α.σ.). Παλαιοκλιµατολογικά στοιχεία  δείχνουν 

ότι µια σοβαρή, πολλών-δεκαετιών ξηρασία συνέβαλε σε αυτήν την κατάρρευση. 

Ιστορικά γεγονότα, όπως η Γαλλική επανάσταση και η ήττα της Ναζιστικής 

Γερµανίας κατά το ∆εύτερο Παγκόσµιο πόλεµο, συνδέονται µε  µικρές  

κλιµατικές αλλαγές. 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 
1. Το κλίµα µεταβάλλεται περιοδικά. Τα βασικά αίτια είναι αστρονοµικά. 

2. Η διάρκεια των περιόδων ποικίλλει! Οι µικρότερες είναι διάρκειας 100 – 150 

ετών. 

3. Η αύξηση της θερµοκρασίας γίνεται πιο γρήγορα από την ελάττωση. 

4. Η απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας, σύµφωνα µε την άποψη ορισµένων, µπορεί 

να ακολουθηθεί από ελάττωση, και τελικά στην µετάβαση σε µια µικρής 

διάρκειας παγετώδη περίοδο. 

5. Η αύξηση της θερµοκρασίας συνδέεται µε αύξηση των βροχοπτώσεων, αλλά και 

µε γεωγραφική αναδιάταξη των ατµοσφαιρικών συστηµάτων. Τα τελευταία είναι 

ουσιαστικά υπεύθυνα για τη µετατόπιση των ορίων των ερήµων και όχι η αύξηση 

της θερµοκρασίας. 

6. Τα φαινόµενα λειψυδρίας θα γίνονται µε το χρόνο όλο και πιο συχνά, όλο και πιο 

έντονα. 

7. Ωστόσο, ο Ελλαδικός και γενικότερα ο Αιγαιακός και Περιαιγαιακός χώρος, δεν 

έχει ερηµοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι πολλές φορές υποφέρει από ξηρασία και 

λειψυδρία. 

8. Οπωσδήποτε πρέπει να ληφθούν µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών των 

αερίων του θερµοκηπίου, ΟΜΩΣ καλό θα είναι να γνωρίζουµε ότι τήξη των 

παγετώνων στην Γροιλανδία έχει παρατηρηθεί και πριν µερικούς αιώνες, ενώ στη 
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συνέχεια έχει παρατηρηθεί ελάττωση της θερµοκρασίας σε περιοχές που 

κυριαρχούσαν υψηλές θερµοκρασίες. 

 

Ι∆ΡΥΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ--ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ» 

Το ΚΠΕ Στυλίδας, θέλοντας να αναδείξει την κλιµατική αλλαγή και τα ακραία καιρικά 

φαινόµενα που  παρατηρούνται στην εποχή µας   και  να συµβάλλει στην διαµόρφωση 

περιβαλλοντικής συνείδησης στους σηµερινούς µαθητές, πραγµατοποίησε από το 2001 

σεµινάρια µε θέµα την κλιµατική αλλαγή  και διαµόρφωσε πρόγραµµα µε τίτλο «Καιρός -

Κλίµα- Κλιµατική αλλαγή». Η ιδρυτική συνάντηση του Εθνικού  ∆ικτύου   

«ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ-ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»   διοργανώθηκε στη 

Στυλίδα  στις  08-09-10 & 11/06/2008 .  

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 1)Οι κλιµατικές αλλαγές του παρελθόντος. 

 2)Τα χαρακτηριστικά της κλιµατικής αλλαγής που παρατηρείται στις µέρες µας.  

 3) Ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται µε την κλιµατική αλλαγή (µυθολογία,  

παραδόσεις , γνωµικά, λαϊκή τέχνη  κ.λ.π) 

 4) Μέθοδοι ανίχνευσης κλιµατικών αλλαγών 

 5) Ηφαίστεια και κλιµατικές αλλαγές 

6) Ακραία καιρικά φαινόµενα. 

7) Αιτίες των κλιµατικών αλλαγών και οι συνέπειές στους φυσικούς πόρους 

8) Κλιµατική αλλαγή και ερηµοποίηση 

9) Κλιµατική αλλαγή και ενέργεια. 

10) Κλιµατική αλλαγή και επιπτώσεις στο νερό, στη γεωργία, στο δάσος. 

11) Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα 

12) Κλιµατικές αλλαγές και λογοτεχνία. 

13)  Κλιµατική αλλαγή και επιπτώσεις στο τουρισµό   

14) ∆ιατροφικές συνήθειες και κλιµατικές αλλαγές.  

15) Φωτογράφηση και αποτύπωση  των µεταβολών του φυσικού περιβάλλοντος. 

 

ΣΚΟΠΟΙ- ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
Να κατανοήσουν οι µαθητές: 
� Τι είναι καιρός , τι είναι κλίµα, τι είναι η κλιµατική αλλαγή, ποια είναι τα ακραία 

καιρικά φαινόµενα και πως επιδρούν αυτά στις ανθρώπινες  δραστηριότητες. 

� Τις κλιµατικές αλλαγές που συνέβησαν στο παρελθόν από φυσικά αίτια (παγετώδεις 

– µεσοπαγετώδεις περίοδοι) αλλά και την κλιµατική αλλαγή που παρατηρείται 

σήµερα από ανθρωπογενή και φυσικά αίτια. 

� Τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον 

όπως είναι η Ερηµοποίηση, το λιώσιµο των παγετώνων, τις πληµµύρες που 

προκαλούνται, τη µείωση της  βιοποικιλότητας, την  περιβαλλοντική µετανάστευση 

κλπ.) 

  Ο καθηµερινός τρόπος ζωής και οι καταναλωτικές µας συνήθειες έχουν 

επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

 Στόχος του δικτύου είναι : 

� Η αλλαγή συµπεριφοράς,  

� Η προσπάθεια για τη βελτίωση των κλιµατικών και περιβαλλοντικών συνθηκών, 

�  Η ελαχιστοποίηση αυτών των επιπτώσεων στο περιβάλλον, δηλαδή  µείωση του 

οικολογικού µας αποτυπώµατος. 
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Πιστεύουµε ότι η  κατανόηση  και  η γνώση των φαινοµένων θα οδηγήσει σε: 

� Καλλιέργεια κριτικής σκέψης και  οµαδικού πνεύµατος. 

� ∆ιερεύνηση λύσεων σε επίπεδο προσωπικής στάσης και δράσης αλλά και σε 

ευρύτερο επίπεδο . 

�  Ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δράσεις για  αειφορική ανάπτυξη και εµπλοκή στη λήψη 

αποφάσεων (ενεργοί πολίτες). 

 

 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ    
 1) ∆ιεπιστηµονική και διαθεµατική µελέτη του θέµατος. 

 2) Φωτογράφηση –αποτύπωση.  Η σύγκριση παλαιότερων φωτογραφιών µε τις 

σηµερινές µιας περιοχής που έχει αλλάξει, θα βοηθήσει  στην κατανόηση της 

κλιµατικής αλλαγής. 

 3)Βιωµατική προσέγγιση, δραµατοποίηση, θεατρικό παιχνίδι. 

 4) Εργασία σε οµάδες 

 5) Άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία 

Επειδή η κλιµατική αλλαγή έχει επιπτώσεις σε όλους τους τοµείς δράσεων τα ΚΠΕ 

που συµµετέχουν στο δίκτυο ανέλαβαν µια θεµατική ενότητα που έχει σχέση µε τις 

δράσεις  του ΚΠΕ και µε  θέµατα που ασχολούνται ή συντονίζουν.   

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΠΕ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ 

∆ΙΚΤΥΟ: ΚΠΕ ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ: Κλιµατικές αλλαγές στο παρελθόν, µέθοδοι ανίχνευσης 

κλιµατικών αλλαγών. 

ΚΠΕ ΜΕΛΙΤΗΣ: Κλιµατική αλλαγή και ενέργεια. 

ΚΠΕ ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΥ: Κλιµατικές αλλαγές και δάσος. 

ΚΠΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ: Κλιµατική αλλαγή και γεωργία. 

ΚΠΕ Ε∆ΕΣΣΑΣ: Κλιµατικές αλλαγές και νερό. 

ΚΠΕ ΒΑΜΟΥ: Κλιµατική αλλαγή και λογοτεχνία. 

ΚΠΕ ΤΡΟΙΖΗΝΑΣ- ΜΕΘΑΝΩΝ: Ηφαίστεια και κλιµατική αλλαγή 

ΚΠΕ  ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ: Αιτίες των κλιµατικών αλλαγών και συνέπειές  τους στους 

φυσικούς πόρους. 

ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ: Κλιµατικές αλλαγές και επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα. 

ΚΠΕ ΑΜΦΙΣΣΑΣ: ∆ιατροφικές συνήθειες και κλιµατικές αλλαγές.  

ΚΠΕ ΑΝΩΓΕΙΩΝ: Κλιµατική αλλαγή και ερηµοποίηση 

ΚΠΕ ΑΡΧΑΝΩΝ: Κλιµατική αλλαγή και επιπτώσεις στο τουρισµό   

ΚΠΕ ΘΕΡΜΟΥ: Ακραία καιρικά φαινόµενα 

ΚΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ: Κλιµατικές αλλαγές και επίδραση στο πολιτισµό. 

 

 Τα συνεργαζόµενα Κ.Π.Ε   

• Σχεδιάζουν και  υλοποιούν πρόγραµµα, µε θεµατικές ενότητες του δικτύου. 

� Στηρίζουν τα µέλη του δικτύου µε εκπαιδευτικό και υποστηρικτικό υλικό σε όλους 

τους θεµατικούς άξονες  

�  Συντονίζουν και  βοηθούν τα σχολεία της εµβέλειάς τους. 

�  Ετοιµάζουν φύλλα  εργασίας , ερωτηµατολόγια και υποστηρικτικό υλικό, σε 

συνεργασία µε την παιδαγωγική οµάδα. 

�  ∆ηµοσιοποιούν τα αποτελέσµατα στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην τοπική 

κοινωνία. 

ΟΟιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  ΠΠ..ΕΕ  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  δδίίκκττυυοο::  

o  Ετοιµάζουν φύλλα  εργασίας , ερωτηµατολόγια και υποστηρικτικό υλικό. 

o  Συµµετέχουν ενεργά στις δράσεις του δικτύου. 
o  ∆ηµοσιοποιούν τις δράσεις τους σε ετήσια τουλάχιστον βάση. 
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o  Συνεργάζονται µε τα ΚΠΕ και τους συντονιστές των σχολείων. 

o  Χρησιµοποιούν το λογότυπο του δικτύου στις εργασίες, έντυπα, έγγραφα που 

αφορούν το δίκτυο. 

Οι συµµετέχουσες οµάδες :  

� Συµπληρώνουν τα φύλλα εργασίας που θα ετοιµάζουν τα Κ.Π.Ε  κατόπιν 

προγραµµατισµένων επισκέψεων στο πεδίο. 

� Κοινοποιούν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους στα συντονιστικά Κ.Π.Ε. 

� ∆ηµοσιοποιούν τις δράσεις τους σε ετήσια τουλάχιστον βάση. 

� Συµµετέχουν ενεργά στις δράσεις του δικτύου. 

� Χρησιµοποιούν το λογότυπο του δικτύου σε όλες τις εργασίες, έντυπα, έγγραφα 

που αφορούν το δίκτυο. 

� Θεωρείται αυτονόητη η συνεργασία του σχολείου µε τους Υπεύθυνους Π.Ε του 

Νοµού τους και µε το συντονιστικό Κ.Π.Ε. 

   

ΕΕΠΠΙΙΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΥΥ 
 ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππιισσττηηµµοοννιικκήή  κκααιι  ππααιιδδααγγωωγγιικκήή  εεππιιµµόόρρφφωωσσηη  ττωωνν  σσυυµµµµεεττεεχχόόννττωωνν  

εεκκππααιιδδεευυττιικκώώνν  

  θθαα    γγίίννοουυνν  σσεεµµιιννάάρριιαα,,  ηηµµεερρίίδδεεςς,,    σσυυννααννττήήσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς,,  εεππιιµµοορρφφώώσσεειιςς  ..  

oo  ΗΗ  ππρρώώττηη  ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  σσυυννάάννττηησσηη  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί  σσττηη  ΣΣττυυλλίίδδαα  σσττιιςς  

2233,,2244  κκααιι  2255  ΓΓεεννάάρρηη  ττοουυ  22000099..  ΣΣττηη  σσυυννάάννττηησσηη  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  οοιι  σσυυννττοοννιισσττέέςς  ττωωνν  

σσχχοολλεείίωωνν  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  τταα  σσυυννεερργγααζζόόµµεενναα  ΚΚΠΠΕΕ  κκααιι  οοιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  ΠΠ..ΕΕ..  πποουυ  

σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  δδίίκκττυυοο..  

oo    ΣΣεε  ππρρώώττηη  φφάάσσηη  θθαα  ππααρρααχχθθεείί  εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  υυλλιικκόό  σσεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκήή  µµοορρφφήή  ,,  ((ccdd,,  ddvvdd))  

πποουυ  θθαα  δδοοθθεείί  σστταα  σσχχοολλεείίαα  πποουυ  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττοο  δδίίκκττυυοο..  

oo    ΠΠρροοββλλέέππεεττααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύ  ππαακκέέττοουυ,,  πποουυ  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  

εεκκππααιιδδεευυττιικκόό  υυλλιικκόό,,  φφύύλλλλαα  εερργγαασσίίααςς  κκλλππ..  

  

ΕΕΠΠΙΙΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑΚΚΟΟ  ΠΠΛΛΑΑΙΙΣΣΙΙΟΟ                              
Η επικοινωνία των συµµετεχόντων θα γίνεται µε: 

��  FFAAXX    κκααιι  ee--mmaaiill  

��  ∆∆ηηµµιιοουυρργγήήσσααµµεε  µµιιαα  ιισσττοοσσεελλίίδδαα  bblloogg  µµεε  δδιιεεύύθθυυννσσηη  hhttttpp::////  

kkppeessttyylliiddaass..bbllooggssppoott..ccoomm  

��  ΜΜέέσσωω  κκεεννττρριικκήήςς  ιισσττοοσσεελλίίδδααςς  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  θθαα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  ττοο  ΚΚΠΠΕΕ  

ΜΜοουυζζαακκίίοουυ,,  όόπποουυ  κκάάθθεε  σσυυµµµµεεττέέχχοουυσσαα  οοµµάάδδαα  θθαα  µµπποορρεείί  νναα  ααννααρρττήήσσεειι  ττιιςς  

εερργγαασσίίεεςς  ττηηςς..    

��  ΣΣττιιςς  ιισσττοοσσεελλίίδδεεςς  ττωωνν  σσυυννεερργγααζζόόµµεεννωωνν  ΚΚΠΠΕΕ  

� ΜΜέέσσωω  σσυυννααννττήήσσεεωωνν  σσυυννττοοννιισσµµοούύ  κκααιι  ααξξιιοολλόόγγηησσηηςς  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  κκααιι  

εεππιιµµόόρρφφωωσσηηςς  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ. 

 

∆∆ΙΙΑΑΡΡΚΚΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ∆∆ΙΙΑΑΓΓΡΡΑΑΜΜΜΜΑΑ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΤΤΥΥΞΞΗΗΣΣ  
��  ΤΤοο  δδίίκκττυυοο  θθαα  έέχχεειι  33εεττήή  δδιιάάρρκκεειιαα..  

��    ΗΗ  έέννττααξξηη  µµιιααςς  σσχχοολλιικκήήςς  οοµµάάδδααςς  σσττοο  δδίίκκττυυοο  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  

δδιιεεττήήςς..  

��    ΗΗ  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  οοµµάάδδαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα    υυλλοοπποοιιεείί  ππρρόόγγρρααµµµµαα,,  µµεε  θθέέµµαα  πποουυ  

εεννττάάσσσσεεττααιι  σσττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  θθεεµµααττοολλοογγίίαα  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  κκααιι  νναα    ααπποοττεελλεείίττααιι  ααππόό    2255  

ττοο  πποολλύύ  µµααθθηηττέέςς..    

��  ΟΟιι  σσυυµµµµεεττέέχχοουυσσεεςς  οοµµάάδδεεςς  θθαα  ττηηρροούύνν  ηηµµεερροολλόόγγιιοο,,  ααννττίίγγρρααφφοο  ττοουυ  οοπποοίίοουυ  θθαα  

ααπποοσσττέέλλλλεεττααιι  σσττοο  ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ    

��  ΘΘαα  σσυυµµππλληηρρώώννοουυνν  τταα  φφύύλλλλαα  εερργγαασσίίααςς..  

��  ΘΘαα  κκοοιιννοοπποοιιοούύνν  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς  σστταα  σσυυννττοοννιισσττιικκάά  ΚΚ..ΠΠ..ΕΕ..  
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��      ΘΘαα  δδηηµµοοσσιιοοπποοιιοούύνν  ττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυςς  σσεε  εεττήήσσιιαα  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ββάάσσηη..  

��  ΘΘαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  εεννεερργγάά  σσττιιςς  δδρράάσσεειιςς  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ..  

��  ΘΘαα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύνν  ττοο  λλοογγόόττυυπποο  ττοουυ  δδιικκττύύοουυ  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς,,  έέννττυυππαα,,  

  έέγγγγρρααφφαα  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττοο  δδίίκκττυυοο..  

ΕΕλλππίίζζοουυµµεε  όόττιι  ααυυττόό  ττοο  δδίίκκττυυοο  θθαα  δδώώσσεειι  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  σσεε  όόλλοουυςς  µµααςς::  

��    ΝΝαα  γγννωωρρίίσσοουυµµεε    ττοο  θθέέµµαα  ««  ΚΚλλιιµµααττιικκέέςς  ααλλλλααγγέέςς--  ΑΑκκρρααίίαα  κκααιιρριικκάά  φφααιιννόόµµεενναα»»    

��  ΝΝαα  ααννττιιλληηφφθθοούύµµεε  ττοο  όόττιι  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  ααλλλλάάζζεειι  σσυυννεεχχώώςς  κκααιι  όόττιι  ττοο  κκλλίίµµαα  ττηηςς  γγηηςς  

άάλλλλααζζεε  ππάάνντταα  κκααιι  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ααλλλλάάζζεειι..  

��  ΝΝαα  ααννττιιλληηφφθθοούύµµεε  ττοο  ρρόόλλοο  ττοουυ  ααννθθρρώώππιιννοουυ  ππααρράάγγοονντταα    σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  δδιιεερργγαασσίίεεςς..  

��  ΝΝαα  ααννττλλήήσσοουυµµεε  γγννώώσσεειιςς  µµέέσσαα  ααππόό  σσυυννττοοννιισσµµέέννεεςς  δδηηµµιιοουυρργγιικκέέςς  δδρράάσσεειιςς  

� ΝΝαα  έέχχοουυµµεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  γγιιαα  οουυσσιιαασσττιικκήή  κκααιι  εεπποοιικκοοδδοοµµηηττιικκήή  εεππιικκοοιιννωωννίίαα  µµεεττααξξύύ  

  µµααςς.. 
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