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Το πρόγραµµα αυτό συγχρηµατοδοτείται από τη 

Γενική ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Είναι διάρκειας 3 χρόνων και σε αυτό 

συµµετέχουν, εκτός από το ∆ήµο Χολαργού, ο ∆ήµος 

του Παλέρµο (Ιταλία), ο ∆ήµος Slovenska Bistrica 

(Σλοβενία) και ο οργανισµός Climate Alliance της 

Αυστρίας που ειδικεύεται σε θέµατα προστασίας του 

κλίµατος. 

Το πρόγραµµα αυτό αποσκοπεί στη µείωση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, που αποτελεί την 

βασική αιτία έξαρσης του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου,  σε τοπικό επίπεδο µέσω της 

υιοθέτησης κατάλληλων δράσεων.

Πρόγραµµα LIFE02 ENV/GR/00362

∆ίκτυο Μεσογειακών Πόλεων 
για την Προστασία του Κλίµατος



Τι είναι το κανονικό φαινόµενο του 
θερµοκηπίου;

Που οφείλεται η υπέρµετρη αύξηση του 
CO2 στην ατµόσφαιρα;

Τι µπορούµε να κάνουµε;
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♦ To φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι µια φυσική 

διαδικασία. 

♦ Η ηλιακή ακτινοβολία διέρχεται µέσα από την 

ατµόσφαιρα και φτάνει τη Γη. Αόρατες υπέρυθρες 

ακτινοβολίες αντανακλώνται πίσω στο διάστηµα. Μερικά 

αέρια στην ατµόσφαιρα δεν αφήνουν τις ακτινοβολίες 

αυτές να διαφύγουν αλλά τις κάνουν να αντανακλώνται 

και πάλι προς τη Γη µε αποτέλεσµα η Γη να παραµένει 

θερµή.

♦ Χάρις σε αυτό λοιπόν η µέση θερµοκρασία της Γης 
διατηρείται στο επίπεδο των 15οC. Aν δεν υπήρχε η Γη 

θα ήταν πολύ κρύα για εµάς: η θερµοκρασία δεν θα 

ξεπερνούσε τους -18οC!

♦ Υπάρχουν έξι αέρια που προκαλούν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου, µε κυριότερο το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2). 

♦ Στην ατµόσφαιρα το διοξείδιο του άνθρακα εκπέµπεται 
(από φυσικές και τεχνητές πηγές) και απορροφάται (από 

τους παγιδευτές) διαρκώς. Μέχρι πριν από 100 χρόνια, η 

µέση ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα παρέµενε σταθερή.

♦ Το ανώµαλο φαινόµενο του θερµοκηπίου αναφέρεται στην 

υπερβολική εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα  που 

ανατρέπει την ισορροπία του φαινοµένου και οδηγεί στη 

λεγόµενη «πλανητική θέρµανση».

Ποιες οι συνέπειες του; 

Η Γη υπερθερµαίνεται µε αποτέλεσµα:

♦ Οι περιοχές που είναι ήδη θερµές θα γίνουν θερµότερες 

και ίσως καταλήξουν να γίνουν έρηµοι. 

♦ Οι περιοχές που σήµερα είναι κρύες θα ζεσταθούν, µε 

αποτέλεσµα να απειλείται η επιβίωση πολλών ειδών 

ζώων και φυτών που δεν θα µπορέσουν να 

προσαρµοστούν σε µία τέτοια αλλαγή. 

♦ Η θέρµανση µπορεί να προκαλέσει λιώσιµο των πολικών 

παγόβουνων. Έτσι µπορεί να προκληθεί η αύξηση της 

στάθµης της θάλασσας. Εάν συµβεί κάτι τέτοιο πολλά 

νησιά και παράκτιες περιοχές θα κατακλυστούν. Πού θα 

πάνε τα ζώα κι οι άνθρωποι που ζουν εκεί;

♦ Μπορεί να γίνει αδύνατη η καλλιέργεια κάποιων ειδών 

δηµητριακών και οπωροκηπευτικών, αναγκάζοντας και 

τους αγρότες να µετακινηθούν. 

♦ Τα χαρακτηριστικά των βροχοπτώσεων πιθανά θα 

αλλάξουν. Τα καιρικά φαινόµενα θα γίνουν πιο έντονα.

Τι είναι το ανώµαλο φαινόµενο του 
θερµοκηπίου;

♦ Οφείλεται κυρίως σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες

♦ Οι δραστηριότητες αυτές αφορούν κυρίως στην 

κατανάλωση ενέργειας των σπιτιών µας, της 

βιοµηχανίας, των µεταφορών, των σταθµών 

παραγωγής ενέργειας, κτλ

♦ Παράλληλα ο άνθρωπος έχει καταστρέψει µεγάλο 

µέρος των «παγιδευτών», δηλαδή των τόπων που 

απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα. Παράδειγµα: 

τα δάση! 

Για να µπορέσουµε να αποτρέψουµε τις διαφαινόµενες 

κλιµατικές αλλαγές πρέπει να µειώσουµε τις εκποµπές 

διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό 60%! 

Για αυτό πρέπει σε παγκόσµιο επίπεδο:

♦ Να χρησιµοποιούµε περισσότερο τις ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας (αιολική, ηλιακή,  κτλ)

♦ Να βελτιώσουµε την αποδοτικότητα των πραγµάτων που 

χρησιµοποιούν ενέργεια π.χ. αυτοκίνητα που έχουν 

χαµηλότερη κατανάλωση σε καύσιµα

♦ Να βελτιώσουµε την αποδοτικότητα των παραγωγικών 

διαδικασιών

Αλλά και σε ατοµικό επίπεδο:

♦ Να εξοικονοµούµε ενέργεια στις καθηµερινές µας 

εφαρµογές

♦ Να µετακινούµαστε λιγότερο µε το αυτοκίνητο και να 

χρησιµοποιούµε τα µέσα µαζικής µεταφοράς

♦ Να ενηµερώσουµε και να ευαισθητοποιήσουµε τα παιδιά 

ώστε να προστατεύουν το περιβάλλον µας


