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Μήμτμα ςτμσακσικήρ ξμάδαρ 

Το εφημεριδάκι του Ε1 είμαι έμα βήμα έκφρασης τωμ αμαζητήσεώμ μας, τωμ ερευμώμ 

μας, τωμ απόψεώμ μας και τωμ εμδιαφερόμτωμ μας, στημ προσπάθειά μας μα 

αμακαλύψουμε τομ κόσμο της γμώσης  και της μάθησης εμτός και εκτός σχολείου! 

 

 Τξ 2ξ σεύφξρ μαρ οαπξτςιάζει 

έμα διαυξπεσικό ‘δελσίξ καιπξύ’!   

 

 

    

Δπάςη για σξ κλίμα! 
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      Τι είναι τελικά αυτι θ κλιματικι αλλαγι; 
 Κλιματικι αλλαγι είναι θ μζςθ καιρικι κατάςταςθ που επικρατεί 

ςε μια ςυγκεκριμζνθ περιοχι, για τεράςτια χρονικι περίοδο και 

αλλάηει λόγω φυςικϊν ςυνκθκϊν. Το κλίμα είναι ςυνζπεια τθσ 

περίεργθσ αλλθλεπίδραςθσ πολλϊν παραγόντων, που 

χαρακτθρίηουν από τθ μια τθ βαςικότερθ πθγι ενζργειασ και από 

τθν άλλθ ζνα μεγάλο ποςοςτό γιινων χαρακτθριςτικϊν και 

φαινομζνων, όπωσ θ βροχι, οι άνεμοι, θ ςφςταςθ τθσ ατμόςφαιρασ 

κ.τ.λ. Στον πλανιτθ μασ το κλίμα δεν είναι ςτακερό. Επίςθσ 

πρόςφατα ανακαλφψαμε πωσ υπάρχουν διαφοροποιιςεισ ςτα 

τελευταία χρόνια, λόγω ανκρϊπινων, βιομθχανικϊν και γεωργικϊν 

δραςτθριοτιτων.  

Η κλιματικι αλλαγι κεωρείται ζνα από τα ςθμαντικότερα 

προβλιματα ςιμερα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δθλαδι οι 

τυφϊνεσ, οι βροχοπτϊςεισ οι ξθραςίεσ και οι καφςωνεσ 

παρουςιάηονται πολλζσ φορζσ ςτα τελευταία χρόνια, με 

αποτζλεςμα όχι μόνο να χάνουν τθν ηωι τουσ πολλοί άνκρωποι και 

τα κτιρια να καταςτρζφονται, αλλά και το περιβάλλον, διότι πολλά 

φυτά και δζντρα ξεριηϊνονται από τον δυνατό άνεμο. Επίςθσ 

μπορεί ζνα δάςοσ να καεί από τθν υψθλι κερμοκραςία. Τζλοσ θ 

λφςθ των προβλθμάτων κα προκφψει μζςα από ςυλλογικζσ 

δράςεισ.                                      

Νίκοσ 

 

               

 

Πξινθ βροχι;  Κατά τθ δεκαετία του 1980 ιρκε ςτο 

προςκινιο το φαινόμενο τθσ όξινθσ βροχισ, ωσ υπεφκυνθσ για 

τθν καταςτροφι λιμνϊν, ποταμϊν, δαςϊν αλλά και μνθμείων 

πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ςε όλο τον πλανιτθ. Η όξινθ βροχι, 

ςυνζπεια τθσ ζντονθσ βιομθχανικισ δραςτθριότθτασ των 

τελευταίων δεκαετιϊν. Είναι πάνω από 10 φορζσ πιο όξινθ από 

τθν κανονικι βροχι.    

ΟΙ ΕΡΙΡΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΞΙΝΗΣ ΒΟΧΗΣ 

 
Μαρμάρινα αγάλματα και μνθμεία: Ανεκτίμθτα μνθμεία τθσ 
παγκόςμιασ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, όπωσ ο Παρκενϊνασ 
ςτθν Ελλάδα, το Taj Mahal ςτθν Ινδία και το ChitcenItza ςτο 
Μεξικό, ζχουν υποςτεί διάβρωςθ. Η καταςτροφι οφείλεται 
κυρίωσ ςτα NO2 και SO2 τθσ ατμόςφαιρασ. Το μάρμαρο 
περιζχει κυρίωσ ανκρακικό αςβζςτιο, το οποίο αντιδρά με τα 
οξζα που υπάρχουν ςτθν όξινθ βροχι και διαλφεται. 

Δάςθ και ζδαφοσ: Yπό τθν επίδραςθ τθσ όξινθσ βροχισ τα 
δζντρα αρχικά ρίχνουν τα φφλλα τουσ και ςτθ ςυνζχεια 
οριςμζνα μζρθ τουσ νεκρϊνονται. Τα εξαςκενθμζνα δζντρα 
τελικά πεκαίνουν από το κρφο, τον αζρα και τα ζντομα. 
Επιβαρυντικόσ παράγοντασ για τθν καταςτροφι των δαςϊν 
είναι και θ οξίνιςθ του εδάφουσ, δθλαδι θ ελάττωςθ του pH 
του εξαιτίασ τθσ όξινθσ βροχισ. Η οξίνιςθ αυτι ζχει ωσ 
αποτζλεςμα το δζντρο να μθν τρζφεται καλά από τισ ρίηεσ του. 

Ηλιάνα 

 

 

 

 

 

Οη επηζηήκνλεο πνπ αζρνινύληαη κε ηελ 

πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ νλνκάδνληαη 

κεηεωξνιόγνη. 
Χξεζηκνπνηνύλ δηάθνξα όξγαλα γηα ηελ 

πξόγλσζε ηνπ θαηξνύ όπσο βξνρόκεηξα, 

βαξόκεηξα, πγξόκεηξα, αλεκόκεηξα, 

θιπ. 

 

ηέξγηνο 
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Οη αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ζεξκαίλνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο Γεο. Καζώο ε ζεξκνθξαζία ζηε Γε 

απμάλεηαη, ε ζεξκόηεηα επηζηξέθεη ζηελ αηκόζθαηξα θαη έλα κέξνο ηεο απνξξνθάηαη ή 

αληαλαθιάηαη πίζσ ζηε Γε από ηα αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αηκόζθαηξα, όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), νη πδξαηκνί, ην νμείδην ηνπ αδώηνπ, 

ην κεζάλην θαη ην όδνλ. Απηή ε θπζηθή δηαδηθαζία νλνκάδεηαη θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη είλαη απηή πνπ επζύλεηαη γηα ηε δωή ζηνλ πιαλήηε καο. Χσξίο 

απηή, ν κέζνο όξνο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε καο ζα ήηαλ -18ν C. Με απιά ιόγηα 

κπνξνύκε λα πνύκε όηη ε Γε είλαη πεξηθπθισκέλε από έλα ζηξώκα αόξαησλ αεξίσλ, 

(όπσο ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα), πνπ ιεηηνπξγνύλ αθξηβώο ζαλ έλα ζεξκνθήπην, 

θξαηάλε ηε δεζηαζηά ηνπ ήιηνπ θνληά ζηνλ πιαλήηε θαη δελ ηελ αθήλνπλ λα θύγεη. 

 

 
 

Λόγσ ησλ επηπηώζεσλ ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο ζην πεξηβάιινλ θαηά ηνλ 

ηειεπηαίν αηώλα, ε ζπγθέληξσζε αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ αηκόζθαηξα, ην 80% 

ησλ νπνίσλ απνηειεί ην CO2, είλαη ζήκεξα πςειόηεξε απ’ ό,ηη ηα ηειεπηαία 650.000 

ρξόληα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα απμεζεί ν κέζνο όξνο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 0,74
ν
 

C ζε όιν ηνλ θόζκν θαη θαηά 1
ν
 C εηδηθά ζηελ Επξώπε. Με ηε ρξήζε θαπζίκσλ, όπσο 

γηα παξάδεηγκα ηεο βελδίλεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ, γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ε 

αλζξσπόηεηα έρεη πξνθαιέζεη ηελ έθιπζε ηεξαζηίσλ πνζνηήησλ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα. 

Επηπιένλ, ππάξρνπλ θαη άιια αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνεξρόκελα από νξηζκέλεο 

βηνκεραληθέο δξαζηεξηόηεηεο, ηε γεσξγία θαη ηηο ρσκαηεξέο 

 

ππξηδνύια 
 

Η πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη επζύλε όισλ καο. Δπζηπρώο νη 

πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη πηζηεύνπκε όηη κόλν ηα θξάηε είλαη ππεύζπλα γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πιαλήηε καο. Απηό όκσο δελ είλαη ζσζηό. Ο θαζέλαο μερσξηζηά 

κπνξεί λα θάλεη απιά πξάγκαηα θάζε κέξα θαη λα βνεζήζεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πιαλήηε. Αο αιιάμνπκε ινηπόλ ζπλήζεηεο. Είλαη πνιύ ζεκαληηθό θαη πνιύ απιό.  

1. Αλαθύθιωζε 

Αλαθπθιώζηε. Χξεζηκνπνηήζηε μερσξηζηνύο θάδνπο γηα ραξηί, γπαιί, 

αινπκίλην θαη άιισλ εηδώλ ζπζθεπαζίεο.  

2. Μείωζε ζηελ θαηαλάιωζε λεξνύ 

Τν λεξό είλαη πνιύηηκν. Κιείλεηε ηελ βξύζε όηαλ πιέλεηε ηα δόληηα ζαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηε ην πιπληήξην όηαλ είλαη γεκάην. Μελ ην ζπαηαιάηε.  

3. Εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. 

Κιείζηε ηα θώηα όηαλ βγαίλεηε από έλα δσκάηην θαη αγνξάζηε ιάκπεο 

εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο. Αγνξάζηε ζπζθεπέο ελεξγεηαθήο θιάζεο Α+ θαη Α. 

Κιείζηε ηηο ζπζθεπέο από ηνλ θεληξηθό δηαθόπηε όηαλ δελ ηηο ρξεζηκνπνηείηε. 

4. Υαξίζηε ζηνλ πιαλήηε νμπγόλν. 

Φπηέςηε έλα δέληξν ή θξνληίζηε απηά ηεο γεηηνληά ζαο. Μελ πεηάηε 

αληηθείκελα ζηα δάζε θαη πξνζηαηεύζηε ηα από ππξθαγηέο. Παξθάξεηε ην 

απηνθίλεηό ζαο θαη πεξπαηήζηε ή ρξεζηκνπνηείζηε ηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο.  

 

Δελ είλαη δύζθνιν λα αιιάμνπκε ζπλήζεηεο.  

Είλαη ππνρξέωζε θαη δηθαίωκα καο λα πξνζηαηεύζνπκε ηνλ ηόπν πνπ δνύκε. 

Γηάλλεο 

  

Φπζηθή δηαδηθαζία: δωή ζηνλ πιαλήηε καο! Αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα! 
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Η    ΑΝΟΔΟ   ΣΗ   ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΑ 

    Η άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη έλα από ηα απνηειέζκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ πιαλήηε καο. Τν θαηλόκελν ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πξνθαιεί ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο, ιόγσ ηεο ηξνκαθηηθήο αύμεζεο ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. 

Σύκθσλα κε επηζηεκνληθά δεδνκέλα πξνβιέπεηαη όηη ε ζεξκνθξαζία ζε όιν ην πιαλήηε ελδέρεηαη λα απμεζεί θαηά 

1,1⁰Cκέρξη 6,4⁰C θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αηώλα πνπ δηαλύνπκε. Γεγνλόο πνπ πξόθεηηαη λα επηθέξεη κεγάινπο θηλδύλνπο 

(άλνδνο ζηάζκεο ζαιαζζώλ, ιηώζηκν πάγσλ, θαύζσλεο, μεξαζίεο, πιεκκύξεο).Πην ζπγθεθξηκέλα ζηε λόηηα Επξώπε, ε 

άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο αλακέλεηαη λα απμήζεη ηε ζπρλόηεηα ησλ ππξθαγηώλ θαη λα επηθέξεη πεξαηηέξσ κείσζε ζην 

δηαζέζηκν λεξό. Επίζεο, ηειεπηαίεο κειέηεο έδεημαλ δηπιάζηα άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ Καλαδά ζε ζρέζε κε ηνλ 

ππόινηπν πιαλήηε. Γεγνλόο πνπ απεηιεί ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηαπηόηεηα ,ιηώλνληαο ηνπο πάγνπο θαη ηνπο παγεηώλεο, 

κεηαηξέπνληαο ηε ρηνλόπησζε ζε βξνρή θαη θαηά ζπλέπεηα ζε πιεκκύξεο.   Η άλνδνο ηεο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα απνηξαπεί 

αλ γίλνπλ ζνβαξέο παξεκβάζεηο θαη ιήςεηο κέηξσλ ζρεηηθά κε ηελ ελέξγεηα, ηε ρξήζε ηεο γεο θαη ηνπο ξύπνπο πνπ 

εθπέκπνληαη από ηηο πόιεηο θαη ηηο βηνκεραληθέο κνλάδεο. Αο αθνύζνπλ, ινηπόλ, όια ηα θξάηε ηνπ πιαλήηε πσο: 

<ΣΟ ΠΑΡΑΘΤΡΟ ΣΗ ΕΤΚΑΙΡΙΑ ΔΕΝ ΕΥΕΙ ΚΛΕΙΕΙ ΑΚΟΜΗ>                                                                                    Μάνοσ  
 

Σν ιηώζηκν ηωλ πάγωλ 
Τν 1838 ν Γάιινο καζεκαηηθόο, θπζηθόο θαη αζηξνιόγνο Ζνδέθ Φνπξηέ αλαθάιπςε ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, όπνπ ε 

αηκόζθαηξα ηεο Γεο καο, ζπγθξαηεί ηελ ζεξκόηεηα θαη έηζη ζπκβάιιεη ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο ηνπ. 

Ωο ζπλέπεηα απηνύ ηνπ θαηλνκέλνπ δεκηνπξγήζεθε ην ιηώζηκν ησλ πάγσλ ζε νιόθιεξν ην παγσκέλν ηκήκα ηνπ πιαλήηε 

καο. Οη πάγνη ιηώλνπλ κε εληππσζηαθνύο γξήγνξνπο ξπζκνύο θαη πξνθαινύλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Σύκθσλα κε ηηο 

κειέηεο, νη πάγνη ηεο Αληαξθηηθήο έρνπλ ζπξξηθλσζεί θαηά πνιύ ηα ηειεπηαία ρξόληα, ιόγν ηεο δηαθνξάο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηεο ζάιαζζαο, ε νπνία ζεξκαίλεηαη. Εηεζίσο, ην δπηηθό ηκήκα ηεο Αληαξθηηθήο ράλεη επηά κέηξα πνισηώλ πάγσλ. Ο Χάκηο 

Πξίηζαξλη πηζηεύεη όηη γηα απηό επζύλεηαη ε αιιαγή ηνπ αλέκνπ θαη νη θπζηθέο θαηξηθέο κεηαβνιέο, όπσο θαη ε ηξύπα ηνπ 

όδνληνο.                                                                                                                                                                  Βαλεντίνα 

Σα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. 
Τα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, όπσο νη πιεκκύξεο, νη μεξαζίεο θαη νη θαύζσλεο έρνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα 

πνιιαπιαζηαζηεί θαη νη επηζηήκνλεο ππνδεηθλύνπλ σο θύξην ππεύζπλν γη’ απηή ηελ εμέιημε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Τελ 

ηειεπηαία δεθαεηία ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν ζεκεηώζεθαλ ηξεηο θνξέο πεξηζζόηεξεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο εμαηηίαο ηνπ 

θαηξνύ, ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 1960. Πξνβιέπεηαη όηη από ην 2070 θαη κεηά, θύκαηα θαύζσλα ζα ζεκεηώλνληαη θάζε 

δύν ρξόληα. Καηά ηα ηειεπηαία ρξόληα ε Επξώπε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη ηα 

πιένλ αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, όπσο  ζπρλά έληνλα θύκαηα θαύζσλα, έληνλεο θαη ζπρλέο πιεκκύξεο, μεξαζίεο θαη 

θαηαηγίδεο. Χαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, είλαη ην θύκα θαύζσλα πνπ ζεκεηώζεθε ζηελ Επξώπε ην 2003 πξνθαιώληαο ην 

ζάλαην αξθεηώλ Επξσπαίσλ πνιηηώλ θαη πξνμελώληαο ππξθαγηέο κεγάιεο έθηαζεο θαζώο θαη γεσξγηθέο θαηαζηξνθέο 

ύςνπο άλσ ησλ 10 δηζεθαηνκκπξίσλ επξώ. Η αύμεζε ηνπ αξηζκνύ ησλ ειηθησκέλσλ ζα απμήζεη ην πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ 

πνπ ζα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ε δσή ηνπ ιόγσ είηε ησλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ είηε ηνπ πνιηθνύ ςύρνπο. Η Ειιάδα, ιόγσ 

ηεο γεσγξαθηθήο ηεο ζέζεο ,αλακέλεηαη λα είλαη κία από ηηο επξσπατθέο ρώξεο πνπ ζα θαηαβάινπλ ην κεγαιύηεξν θόζηνο 

από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                     Νικθφόροσ 
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Οι κλιματικζσ αλλαγζσ απειλοφν 
άμεςα τθν υγεία μασ!! 

 Η κλιματικι αλλαγι κακιςτά το κλίμα τθσ Ευρϊπθσ 
περιςςότερο ηεςτό και υγρό, γεγονόσ το οποίο δεν κα  
ζχει επιπτϊςεισ μόνο ςτο περιβάλλον, αλλά και ςτθν 
υγεία μασ. Η πρϊτθ απειλι από τθ ςταδιακι αφξθςθ τθσ 
κερμοκραςίασ είναι θ εξάπλωςθ των επιδθμιϊν που 
μεταδίδονται ςτουσ ανκρϊπινουσ πλθκυςμοφσ μζςω 
εντόμων. Τα μολυςμζνα κουνοφπια επθρεάηουν πλζον τθ 
ηωι 700 εκατομμυρίων ατόμων, ςε παγκόςμια βάςθ, 
κακϊσ ευκφνονται για τθν μετάδοςθ ιϊν όπωσ ο κίτρινοσ 
πυρετόσ, ο δάγκειοσ  πυρετόσ ο οποίοσ μεταδίδεται από 
το λεγόμενο κουνοφπι «Τίγρθ»,  θ ελονοςία, από τθν 
οποία κάκε χρόνο πεκαίνουν περίπου 600.000 άνκρωποι 
και τελευταία εξαπλϊνεται ςε νζεσ γεωγραφικζσ 
περιοχζσ.  Η περαιτζρω μόλυνςθ του αζρα κα αυξιςει τθν 
προδιάκεςθ για άςκμα, αναπνευςτικζσ μολφνςεισ και 
καρδιακά προβλιματα. Επίςθσ θ μείωςθ του ςτρϊματοσ 
του όηοντοσ είναι δυνατόν να προκαλζςει ςοβαρζσ 
αςκζνειεσ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία ,όπωσ και εξαςκζνθςθ 
του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ,καρκίνο του δζρματοσ 
και καταρράκτθ ματιϊν. 

 
 

Οη επάιωηεο νκάδεο ιόγω θιηκαηηθήο αιιαγήο είλαη: 

οι θλικιωμζνοι, τα παιδιά, τα άτομα µε χρόνια 
προβλιματα υγείασ, οι φτωχοί και οι μετανάςτεσ, που 
βρίςκονται ςε κοινωνικό αποκλειςμό από τθν αγορά 
εργαςίασ, τισ κοινωνικζσ και υγειονομικζσ υπθρεςίεσ. 
Σφμφωνα με τον  Παγκόςμιο Οργανιςμό Υγεία, οι 
κίνδυνοι που εγκυμονοφν οι κλιματικζσ αλλαγζσ για τθν 
υγεία κα είναι ςθμαντικοί και κα ποικίλλουν ανάλογα με 
τθν γεωγραφικι περιοχι. Πρόςφατα προειδοποίθςε ότι 
μετά το 2030 και μζχρι τα μζςα του αιϊνα οι κάνατοι που 
κα οφείλονται ςτθν κλιματικι αλλαγι κα αυξθκοφν 
(250.000 επιπλζον κάκε χρόνο) και οι 15.000 από αυτοφσ 
κα προκαλοφνται από καφςωνεσ που κα αφοροφν κυρίωσ 
ςτθ λεκάνθ τθσ Μεςογείου και ςτισ χϊρεσ τθσ Ανατολικισ 
Ευρϊπθσ. 

Γκαμπριζλα 

 

Και όμωσ υπάρχουν και αυτοί οι 
πρόςφυγεσ! 

 

Ο  όροσ [κλιματικοί πρόςφυγεσ] ο οποίοσ 

αναφζρεται ςτουσ  ανκρϊπουσ που μεταναςτεφουν 

εξαιτίασ των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ζχει 

αποτελζςει  ςθμείο αναφοράσ δικτφων  ςτισ κοινωνίεσ , των 

πολιτϊν ,οι οποίεσ  με τθ δραςτθριότθτά  τουσ , ανζπτυξαν 

μια κριτικι προςζγγιςθ  κατά τθν διάρκεια τθσ Διάςκεψθσ 

των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν κλιματικι αλλαγι. Για να 

καταλαβαίνουμε τθ  διαφορά μεταξφ αναγκαςτικισ  και  

εκελουςίασ περιβαλλοντικισ μετανάςτευςθσ , μποροφμε να 

αναφζρουμε  δυο περιπτϊςεισ.  

 Μια  φυςικι καταςτροφι, όπωσ ο Τυφϊνασ  Χαϊγιάν 

που ανάγκαςε 4 εκατομμφρια ανκρϊπουσ να 

εγκαταλείψουν τα ςπίτια τουσ εξαιτίασ των κλιματικϊν 

καταςτροφϊν. 

 Και θ δεφτερθ περίπτωςθ είναι θ ξθραςία του 2010 και 

του 2011 με περιςςότερουσ από 42 εκατομμφρια 

κλιματικοφσ πρόςφυγεσ να αναγκάηονται να φφγουν 

από περιοχζσ τθσ Αςίασ και του Ειρθνικοφ Ωκεανοφ. 

Οι φτωχοί του αναπτυςςόμενου κόςμου είναι οι πιο 

ευάλωτοι ςτισ κλιματικζσ αλλαγζσ  παρόλο που οι ίδιοι 

ςυμβάλλουν ελάχιςτα ςτθ δθμιουργία του προβλιματοσ 

είναι όμωσ αυτοί που πλθρϊνουν το μεγαλφτερο τίμθμα.  

Iριάννα 
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1816: η φπξμιά οξτ δεμ ήπθε οξσέ σξ καλξκαίπι.  

Το 1816, όταν η χρονιϊ που το καλοκαύρι δεν όρθε ποτϋ. Οι 

κϊτοικοι του βόρειου ημιςφαιρύου όχι απλϊ το 

φαντϊςτηκαν, αλλϊ το ϋζηςαν. Η «χρονιϊ χωρύσ καλοκαύρι» 

όταν αποτϋλεςμα τησ ϋκρηξησ του ηφαιςτεύου Ταμπόρα, 

ςτισ 10 Απριλύου 1816. Σκότωςε 70 χιλιϊδεσ ανθρώπουσ. 

Ημερολογιακϊ, εύχε όδη μπει η ϊνοιξη. Η ξαφνικό αυτό 

ϋκρηξη όμωσ ϋκανε την εποχό αςυνόθιςτα ψυχρό, με 

ιδιαύτερα χαμηλϋσ θερμοκραςύεσ. Ήταν η μεγαλύτερη 

ϋκρηξη ςε 1.630 χρόνια ςτο ςυγκεκριμϋνο ςημεύο. Οι 

περιοχϋσ που επλόγηςαν περιςςότερο όταν αυτϋσ τησ 

Ευρώπησ και τησ Βόρειασ Αμερικόσ, όπου λόγω των 

χιονοπτώςεων και του ολικού παγετού ακόμα και τον 

Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουςτο, οι καλλιϋργειεσ 

καταςτρϊφηκαν και οι αγρότεσ ϋςφαξαν τα ζώα τουσ διότι 

δεν εύχαν τροφό να τουσ δώςουν. Προκλόθηκαν λιμού καθώσ 

και επιδημύεσ χολϋρασ ςτην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερικό. 

Η ηφαιςτειακό ςτϊχτη εξαπλώθηκε 1.300 χιλιόμετρα από 

το ςημεύο τησ ϋκρηξησ.  Στην Ευρώπη και ςυγκεκριμϋνα 

ςτην Ιρλανδύα από τισ 153 ημϋρεσ τησ περιόδου Μαΐου-

Σεπτεμβρύου τισ 142 ημϋρεσ ϋβρεχε καταρρακτωδώσ, ενώ 

ςτην Αγγλύα ο μϋςοσ όροσ θερμοκραςύασ κυμϊνθηκε ςτουσ 

13,37 βαθμούσ. Ήταν το τρύτο πιο ψυχρό καλοκαύρι από 

τότε που τηρούνται μετεωρολογικϊ αρχεύα δηλαδό από το 

1659. Σύμφωνα με ςτοιχεύα ςτη Γαλλύα και ςτην Αυςτρύα 

200.000 ϊνθρωποι πϋθαναν από την πεύνα και από τισ 

επιδημύεσ χολϋρασ και τύφου. Οι πϊγοι τησ Αρκτικόσ καθώσ 

και οι παγετώνεσ των Άλπεων μεγϊλωςαν, ενώ αντιθϋτωσ 

το καλοκαύρι ςτην Ουκρανύα θεωρόθηκε και ζεςτό. 

                                                        Γιώτα 

 Μοαγκλαμσέρ, η γη οξτ φάμεσαι. 

Το Μπαγκλαντϋσ εύναι μια από τισ πιο πυκνοκατοικημϋνεσ και 
φτωχϋσ χώρεσ τησ Αςύασ. Έχει ϋκταςη 147.570 τ.χλμ. και 
πληθυςμό 168.065.920 κατούκουσ με βϊςη τη μϋςη εκτύμηςη 
των Ηνωμϋνων Εθνών για το 2019. Επειδό βρύςκεται ςε  
χαμηλό υψόμετρο εύναι ευϊλωτο ςτισ κλιματικϋσ αλλαγϋσ. Η 
ϊνοδοσ τησ ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ και η ϊνοδοσ τησ 
θερμοκραςύασ φϋρνουν τη χώρα αντιμϋτωπη με ακραύα 
καιρικϊ φαινόμενα.  Το νηςύ του Κουτούμπντια που βρύςκεται 
ςτα νότια του Μπαγκλαντϋσ εξαφανύζεται. Στισ 15 Νοεμβρύου 
του 2007 ο κυκλώνασ Σύντρ ϋπληξε την ακτογραμμό με 
ανϋμουσ 250 χλμ/ώρα και τερϊςτια κύματα ύψουσ 5 μϋτρων. 
Καταςτρϊφηκαν δεκϊδεσ χιλιϊδεσ ςπύτια και ςοδειϋσ και 
προκϊλεςε πολλϊ προβλόματα. Οι  κϊτοικοι λόγω των 
κυμϊτων δυςκολεύτηκαν να ξαναφτιϊξουν τα ςπύτια τουσ και 
αναγκϊςτηκαν να μετακινηθούν ςτα γύρω νηςιϊ.  Στισ 
περιςςότερεσ χώρεσ, τα μεγαλύτερα προβλόματα ςχετικϊ με 
την υπερθϋρμανςη  του πλανότη εύναι μόνο ςτο ςτϊδιο τησ 
πρόβλεψησ. Στο Μπαγκλαντϋσ , όμωσ, γύνονται 
πραγματικότητα. Σύντομα εκατομμύρια ϊνθρωποι θα πρϋπει 
να φύγουν από την πατρύδα του λόγω τησ υπερθϋρμανςησ 
του πλανότη και να γύνουν περιβαλλοντικού  πρόςφυγεσ.  

                                                        Δθμιτρθσ 
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Φτσά και ζώα οξτ κιμδτμεύξτμ μα εναυαμιςσξύμ! 

Πολλά είδθ ηωντανϊν οργανιςμϊν ςτθ γθ δθλαδι ηϊα, πουλιά, 

ψάρια και φυτά αναμζνεται να εξαφανιςτοφν από τισ περιοχζσ οι 

οποίεσ κα επθρεαςτοφν άμεςα από τισ αλλαγζσ του κλίματοσ. Οι 

κερμότερεσ μζρεσ, οι μεγαλφτεροι περίοδοι ξθραςίασ και οι ζντονεσ 

καταιγίδεσ γίνονται ολοζνα και πιο ςυχνζσ και τα είδθ ςε όλο τον 

κόςμο αδυνατοφν να προςαρμοςτοφν. Στθ Γθ εκτιμάται ότι 

υπάρχουν περίπου 14 εκατομμφρια είδθ ηϊων και φυτϊν. 

Υπολογίηεται ότι ςχεδόν 80.000 απ’ αυτά ςε 35 διαφορετικζσ χϊρεσ 

πλοφςιεσ ςε βιοποικιλότθτα και άγρια ηωι ςυμπεριλαμβανομζνου 

του τροπικοφ δάςουσ του Αμαηονίου, των νθςιών Γκαλαπάγκοσ και 

τθσ Μαδαγαςκάρθσ , μπορεί να αφανιςτοφν αν αυξθκοφν οι 

παγκόςμιεσ κερμοκραςίεσ. Περιςςότερο ευάλωτα από τισ κλιματικζσ 

αλλαγζσ είναι τα αμφίβια, τα ερπετά και τα περιςςότερα είδθ φυτϊν 

κακϊσ επίςθσ και πολλά ευαίςκθτα καλάςςια οικοςυςτιματα, όπωσ 

οι κοραλλιογενείσ φφαλοι.  

Ζνα ςπάνιο είδοσ φυτοφ είναι το «δζντρο φαρζτρα» ζνα είδοσ αλόθσ 

που ζχει όμωσ τθν εμφάνιςθ δζντρου με φψοσ ωσ 9 μζτρα και 

ευδοκιμεί ςτθ Ναμπίμπια και γενικότερα ςτθ Ν. Αφρικι. Οι αλόεσ με 

τα φωτεινά κίτρινα άνκθ που λόγω τθσ αςυνικιςτθσ εμφάνιςισ τουσ 

ζχουν κάνει τθν περιοχι ζνα δθμοφιλζσ τουριςτικό αξιοκζατο 

απειλοφνται από τθν παγκόςμια αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθν 

μείωςθ των βροχοπτϊςεων. 

Οι επιςτήμονεσ εκτιμοφν πωσ αν η θερμοκραςία του πλανήτη 

αυξηθεί κατά 4,5οC, ηϊα όπωσ οι αφρικανικοί ελζφαντεσ κα 

υποφζρουν από ζλλειψθ νεροφ ενϊ το 96% των εδαφϊν που 

χρθςιμοποιοφν οι τίγρεισ τθσ Ινδίασ για να γεννιςουν κα βυκιςτοφν. 

Πτθνά κα αναγκαςτοφν να αποδθμιςουν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ 

από αυτζσ ςτισ οποίεσ ηοφςαν μζχρι ςιμερα. Τα τροπικά και άλλα 

δάςθ ςτισ νότιεσ περιοχζσ κα οδθγθκοφν ςε αφανιςμό και ζνα 

ποςοςτό τθσ τάξθσ του 60% των ειδϊν που υπάρχουν ςε ορεινζσ 

περιοχζσ κα εξαφανιςτοφν. Πολλά ηϊα των οποίων το φυςικό 

περιβάλλον βρίςκεται ςτουσ πόλουσ τθσ Γθσ ι γενικά ςε ψυχρά 

κλίματα, όπωσ για παράδειγμα οι φώκιεσ και οι πιγκουίνοι κα 

επθρεαςτοφν ανεπανόρκωτα από τθν άνοδο τθσ κερμοκραςίασ και 

το λιϊςιμο των πάγων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελοφν οι 

πολικζσ αρκοφδεσ. Η Αρκτικι υπερκερμαίνεται δφο φορζσ ταχφτερα 

απ’ ότι οποιαδιποτε περιοχι ςτον κόςμο και οι πάγοι πάνω ςτουσ 

οποίουσ οι πολικζσ αρκοφδεσ βρίςκουν τθν τροφι τουσ, λιϊνουν. 

Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να μετακινοφνται ςε άλλεσ περιοχζσ ακόμα 

και ςτθ ςτεριά ψάχνοντασ απεγνωςμζνα φαγθτό. Εκτιμάται ότι μζχρι 

το 2037 ο πλθκυςμόσ των πολικϊν αρκοφδων κα μειωκεί κατά 30% 

από 26.000 που είναι ςιμερα ςε 17.000. Η ποικιλία των μορφϊν 

ηωισ εξαιτίασ των ανκρϊπινων δραςτθριοτιτων κινδυνεφει! 

Ποιοσ μπορεί να αναςτρζψει τθν κατάςταςθ; 

Ο κακζνασ και όλοι μαηί! 

                                                          Ρζνυ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροπικό δάςοσ Αμαηονίου! 

Τα νθςιά 

Γκαλαπάγκοσ με 

τισ τεράςτιεσ  

χελώνεσ! 

Το δζντρο 

φαρζτρα ςτθ 

Ναμπίμπια τθσ 

Αφρικισ! 

Η πολικι αρκοφδα! 

Φώκιεσ και Ριγκουίνοι! 

Τίγρεισ τθσ Ινδίασ! 

Ελζφαντεσ τθσ Αφρικισ! 


