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Εισαγωγή: 
 

 

Το υλικό που κρατάτε στα χέρια σας είναι µια προσπάθεια του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS να 
βοηθήσει τον εκπαιδευτικό στην σχεδίαση και παρουσίαση περίπλοκων εννοιών, όπως η κλιµατική 
αλλαγή, στα παιδιά. Η δραστηριότητα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραµµα ανταλλαγής 
εκπαιδευτικού υλικού και ιδεών µεταξύ των µελών του ∆ιεθνούς ∆ικτύου για την Βιώσιµη 
Ενέργεια (International Network for Sustainable Energy). Το INFORSE, µε την υποστήριξη του 
τµήµατος Περιβάλλοντος της Ευρωπαικής Επιτροπής-υποστήριξη για την Κοινωνία των Πολιτών 
2005 συγχρηµατοδότησε µε το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS την παραγωγή του υλικού αυτού. 

 

Η έκδοση αποτελείται από αναλυτικές πληροφορίες για το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής και 
τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς και παιχνίδια/δραστηριότητες που µπορούν να κάνουν οι 
µαθητές στην τάξη για την καλύτερη κατανόηση των εννοιών που αναφέρονται. 

 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αναλαµβάνει πολύπλευρη δράση για την προστασία του παγκοσµίου 
κλίµατος και την προώθηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας.  

Μερικές από τις δραστηριότητες πάνω στο θέµα αυτό είναι: 

 

• Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση για την κλιµατική αλλαγή, για το Πρωτόκολλο του 
Κιότο και τις σχετικές τοπικές, εθνικές και διεθνείς πολιτικές 

 

• 2004-2007: Από το ∆εκέµβριο 2004, το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συµµετέχει ως εταίρος 
στο τριετές διεθνές πρόγραµµα LIFE-ENVIRONMENT “Sun & Wind”, που χρηµατοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µε συντονιστή το ∆ήµο του Παλέρµο, Σικελία και σε συνεργασία µε φορείς 
(τοπικές αυτοδιοικήσεις, πανεπιστήµια, ΜΚΟ) από την Ιταλία και την Ισπανία. 

 

• Μέλος των διεθνών δικτύων ΜΚΟ: INFORSE- ∆ιεθνές ∆ίκτυο για τη Βιώσιµη Ενέργεια & 
CAN – ∆ίκτυο για την κλιµατική αλλαγή 

 

• Εταίρος στο πρόγραµµα Νεολαία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: «Κριτική Κατανάλωση» µε 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις από την Ελλάδα, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την 
Τουρκία, το Λίβανο, την Ιορδανία και την Τυνησία. 
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Συνοπτική παρουσίαση του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: 
 

 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι ελληνική, µη-κερδοσκοπική, περιβαλλοντική και 
κοινωνική µη-κυβερνητική οργάνωση (ΜΚΟ), που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1990. 

Η οργάνωση δηµιουργήθηκε από µια οµάδα ανθρώπων οι οποίοι µοιράζονται µια κοινή αντίληψη 
και ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήµατα τα οποία µαστίζουν τη χώρα µας και τη 
Μεσόγειο. Η άναρχη και ολοένα επεκτεινόµενη οικοδόµηση, ο µαζικός τουρισµός, η ρύπανση της 
θάλασσας και των υδάτων, η αλλαγή του κλίµατος, η καταστροφή των δασών, η υπεραλίευση και 
η εξαφάνιση σπάνιων ειδών άλλαζαν, και αλλάζουν για πάντα το περιβάλλον στο οποίο ζούµε και 
αγαπούµε και στο οποίο θα µεγαλώσουν τα παιδιά µας.  

 

Οι στόχοι του ∆ικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι: 

• Η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 

• Η αλλαγή συµπεριφορών των παραγωγών, αρχών και πολιτών 

• Η ενεργή και αποτελεσµατική συµµετοχή των πολιτών 

• Η επίδειξη καινοτόµων λύσεων για τη βιώσιµη ανάπτυξη 

• Η προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών και συνεργασίας στη Μεσόγειο 

 

Τοµείς περιβαλλοντικής πολιτικής 

• Παράκτιες περιοχές: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συνεργάζεται µε παράκτιες κοινότητες 
στην εφαρµογή πιλοτικών προγραµµάτων για την Ολοκληρωµένη ∆ιαχείριση Παράκτιων Περιοχών 
(Integrated Coastal Zone Management) και ανταλλάσσει εµπειρίες µε Ευρωπαϊκούς εταίρους 
µέσω του προγράµµατος COPRANET (Coastal Practice Network – ∆ίκτυο Παράκτιας Πρακτικής) 
και του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου EUCC – The Coastal Union. Οργανώνει και συντονίζει εθελοντικούς 
καθαρισµούς ακτών και προγράµµατα εθελοντικής εργασίας σε παράκτιες περιοχές. 

• Θάλασσα: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS έχει βοηθήσει στον καθαρισµό θάλασσας και ακτών 
που είχαν ρυπανθεί από θαλάσσια ατυχήµατα, ενώ χτίζει συνεργασίες µε παράκτιες κοινότητες 
στην Ελλάδα για τον έλεγχο και την πρόληψη της ρύπανσης στην πηγή. Παράλληλα, ενθαρρύνει 
το κράτος να αναθεωρήσει την πολιτική του σχετικά µε τη ρύπανση. Συµµετέχει σε 
συµβουλευτικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (EEB – European 
Environmental Bureau) για τη ναυτιλία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

• Υδάτινοι πόροι: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS παρακολουθεί την εφαρµογή της Οδηγίας 
Πλαίσιο για το Νερό στην Ελλάδα και παίζει ενεργό ρόλο στη συµβουλευτική διαδικασία που 
αφορά στη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Είναι µέλος της οµάδας των ΜΚΟ στο 
Εθνικό Συµβούλιο Υδάτων. Επίσης συνεργάζεται µε δήµους, εταιρίες του δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα για την ανάπτυξη πρωτοποριακών προγραµµάτων εξοικονόµησης νερού. Οργανώνει 
ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά προγράµµατα για την εξοικονόµηση νερού σε συνεργασία µε την 
εκπαιδευτική κοινότητα (µαθητές, εκπαιδευτικούς). 

• Ενέργεια και κλιµατικές αλλαγές: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αντιτίθεται στη χρήση 
οποιασδήποτε µορφής πυρηνικής ενέργειας, προωθεί την εξοικονόµηση ενέργειας και την 
αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Στο κέντρο των δραστηριοτήτων του είναι 
πολύπλευρες δράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης για την προστασία του 
κλίµατος. Αναπτύσσει συνεργασίες µε σχολεία, ∆ήµους και άλλους κοινωνικούς εταίρους. 
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• Πολιτιστική κληρονοµιά: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS δραστηριοποιείται για την προστασία 
της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Μεσογείου, αναδεικνύοντας παραδοσιακές µορφές αξιοποίησης 
των φυσικών πόρων και διαχείρισης του περιβάλλοντος. 

• ∆ιαχείριση φυσικών περιοχών: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS παρακολουθεί από κοινού µε 
άλλες ΜΚΟ την πορεία διαχείρισης και προστασίας των Φυσικών Περιοχών Natura 2000 και 
υλοποιεί προγράµµατα για την δηµιουργία αποτελεσµατικών σχεδίων και πρακτικών βιώσιµης 
διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών. Υλοποιεί το πρόγραµµα “Βιώσιµη ∆ιαχείριση Περιοχής 
NATURA Σίφνο» σε συνεργασία µε το ∆ήµο Σίφνο (µε την υποστήριξη του ΕΤΕΡΠΣ/ΥΠΕΧΩ∆Ε) 

• Ευρω-Μεσογειακή συνεργασία: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS είναι εταίρος στο Ευρω-
Μεσογειακό ∆ίκτυο για το ∆ιάλογο  των Πολιτισµών, σε φόρουµ Μη-Κυβερνητικών Οργανώσεων 
και ιδρυτικό µέλος του MARE, του Ευρω-Μεσογειακού Οικολογικού-Κοινωνικού ∆ικτύου Νέων στο 
οποίο συµµετέχουν περισσότερες από 80 ΜΚΟ. Είναι ΜΚΟ εταίρος του Προγράµµατος του ΟΗΕ 
για το Περιβάλλον / Μεσογειακό Σχέδιο ∆ράσης (UNEP/MAP). 

• Τουρισµός: Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS προωθεί οικολογικές µορφές τουρισµού και βιώσιµα 
µοντέλα τουρισµού, ιδιαίτερα σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές της χώρας.  

 

Οι ∆ράσεις του ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS: 

Ευαισθητοποίηση του κοινού 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS διοργανώνει εκστρατείες ενηµέρωσης σε όλη την Ελλάδα, σε 
παράκτιες και νησιώτικες κοινότητες, µεγάλες πόλεις και κωµοπόλεις. Τα εργαλεία που σχεδιάζει 
και χρησιµοποιεί περιλαµβάνουν έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό, κινητές εκθέσεις και αφίσες. 
Οι παρουσιάσεις και η διανοµή ενηµερωτικού υλικού συµπληρώνεται από «ζωντανές» 
δραστηριότητες όπως εκθέσεις φωτογραφίας, διαγωνισµούς ζωγραφικής, συναυλίες, 
περιβαλλοντικά και θεατρικά παιχνίδια, δρώµενα στο δρόµο. Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS 
διοργανώνει επίσης σεµινάρια, επιστηµονικές ηµερίδες και συνέδρια για επιλεγµένα 
περιβαλλοντικά ζητήµατα µε τη συµµετοχή ειδικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS εκδίδει το 3µηνιαίο περιοδικό «Μεσόγειος SOS» το οποίο διανέµεται 
στα µέλη και τους υποστηρικτές του και διακινείται από κεντρικά βιβλιοπωλεία και καταστήµατα 
βιολογικών προϊόντων. Παράγει και µηνιαίο ηλεκτρονικό “newsletter” για όλους τους 
υποστηρικτές της οργάνωσης. Συνεργάζεται µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για τη 
δηµοσιοποίηση των δράσεων και την προώθηση των στόχων της οργάνωσης µε δελτία τύπου, 
τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά σποτ, βιντεοταινίες, άρθρα, αφιερώµατα, συνεντεύξεις, cd-rom, κ.ά.. 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS συνεργάζεται µε εκατοντάδες σχολεία πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, διοργανώνει παρουσιάσεις, σχεδιάζει και συντονίζει  οικοπαιχνίδια 
για τη δηµιουργική απασχόληση των µαθητών, παράγει ολοκληρωµένα εκπαιδευτικά πακέτα για 
τους εκπαιδευτικούς σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά θέµατα (προστασία των ακτών, 
νερό, βιώσιµη ανάπτυξη, κλιµατικές αλλαγές, η φυσική οµορφιά συναντά το µύθο στις ακτές, 
κ.ά.). 

Καλοκαιρινά εθελοντικά προγράµµατα 

Το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS σε συνεργασία µε τοπικούς φορείς και µέσω των µεσογειακών 
εταίρων του και προγράµµατα ανταλλαγής εθελοντών υλοποιεί εθελοντικά προγράµµατα σε 
φυσικές νησιωτικές και ορεινές περιοχές τις χώρας κάθε καλοκαίρι. Ορισµένες από τις δράσεις των 
εθελοντών περιλαµβάνουν καθαρισµούς παραλιών, συντήρηση µονοπατιών και παραδοσιακών 
κτισµάτων, αναδασώσεις, αποκατάσταση αµµοθινών. 



 7

Εκπαιδευτικό Υλικό για την ενέργεια και το κλίµα της Inforse-Europe 
 

 

Το “Εκπαιδευτικό υλικό για την ενέργεια και το κλίµα” είναι ένα πρόγραµµα που πραγµατοποιείται 
σε συνεργασία µε τα Ευρωπαϊκά µέλη του ∆ιεθνούς ∆ικτύου για την Βιώσιµη Ενέργεια 
(International Network for Sustainable Energy-INFORSE). 

 

Η δραστηριότητα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε σχολεία προστέθηκε στο πρόγραµµα 
εργασίας του ∆ιεθνούς ∆ικτύου για τη Βιώσιµη Ενέργεια (INFORSE) το 2004 και το 2005.  

 

Το πρόγραµµα αυτό είναι ιδιαίτερα προσανατολισµένο στην ανταλλαγή πρακτικών πληροφοριών 
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης µοντέλων, κινητών εκθέσεων και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων µε τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Οι συµµετέχοντες ερευνούν τον πιο 
αποτελεσµατικό τρόπο δραστηριοποίησης µαθητών σε χώρες της ∆υτικής και Κεντροανατολικής 
Ευρώπης, καθώς και την ανταλλαγή διαπολιτισµικών εµπειριών στην χρήση της ενέργειας και του 
εκπαιδευτικού υλικού για την κλιµατική αλλαγή.  

 

Το πρόγραµµα συντονίζεται απο το ECO Centre της ∆υτικής Ουαλίας, το οποίο έχει 20 χρόνια 
εµπειρία στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στα σχολεία. Η γραµµατεία του INFORSE (Ευρωπαϊκό 
γραφείο) διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και τα οικονοµικά. 

 

∆ραστηριότητες το 2004: 

 

Μικρά προγράµµατα 

Συνεχίζοντας προηγούµενη συνεργασία σε σχολικές δραστηριότητες, τα µέλη του ∆ικτύου (Earth 
Friends, Romania και West Wales ECO Centre) κάνανε µια πρόταση για την ανταλλαγή 
πληροφοριών, υλικών και εµπειρίας σε θέµατα εκπαίδευσης πάνω στη βιώσιµη ενέργεια. Μικρά 
προγράµµατα ετοιµάστηκαν απο µέλη οργανώσεις, τα οποία και µπορούν να αναζητηθούν στην 
ιστοσελίδα του ∆ικτύου INFORSE.  

 

Ιστοσελίδα 

Σε µια νέα ενότητα που προστέθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ικτύου INFORSE υπάρχει εκπαιδευτικό 
υλικό και περιγραφές προγραµµάτων σχετικά µε το θέµα της ενέργειας και του κλίµατος 
http://www.inforse.dk/europe/schools.htm  

 

∆ραστηριότητες το 2005: 

 

Ιστοσελίδα 

Η ιστοσελίδα µε το σχολικό υλικό επανασχεδιάστηκε για να συµπεριλάβει νέες κατηγορίες. Εκτός 
απο τις δραστηριότητες των µελών του ∆ικτύου, άλλο πολύτιµο υλικό προστέθηκε 
συµπεριλαµβανοµένων αγγλικών µεταφράσεων από ισπανικό, γαλλικό και ουγγρικό υλικό.  
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Μικρά προγράµµατα 

Κατα τη διάρκεια του δεύτερου µισού του 2005, 4 αξιόλογα προγράµµατα απο 4 χώρες 
διασφάλισαν µέρος ή και εξολοκλήρου χρηµατοδότηση για να πραγµατοποιήσουν την 
εκπαιδευτική τους δραστηριότητα: 

• Ανάπτυξη πρακτικότερων µοντέλων για λύσεις βιώσιµης ενέργειας απο τους Φίλους της 
Γης (Ρουµανία). 

• Έκδοση για την κλιµατική αλλαγή και τη βιώσιµη ενέργεια απο το ∆ίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 
SOS (Ελλάδα).  

• 2 ντοκιµαντέρ: Βιοµάζα και Μικρά Υδροηλεκτρικά Εργοστάσια απο την οργάνωση Polish 
Ecological Club Upper Silesian Branch (Πολωνία). 

• Μετάφραση και εισαγωγή 25 πρακτικών µονοσέλιδων περιγραφών πειραµάτων σχετικά µε 
την ενέργεια και το κλίµα απο την οργάνωση EKA/E-misszio (Ουγγαρία). Το αυθεντικό 45-σέλιδο 
υλικό αναπτύχθηκε µε επιτυχία απο το Φόρουµ ∆ανικών Σχολείων και την ∆ανέζικη οργάνωση για 
την Ανανεώσιµη Ενέργεια.  25 απο αυτές µεταφράστηκαν στα αγγλικά και 15 µεταφράστηκαν στα 
Ρουµανικά. 

 

Στην ιστοσελίδα µπορεί κάποιος να βρει παιχνίδια, διδακτικό υλικό, πειράµατα και προγράµµατα. 
Οι εκπαιδευτικοί µπορούν να βρουν έξυπνες ιδέες για να µεταδώσουν µε ενδιαφέρον τρόπο το 
µήνυµα της βιώσιµης ενέργειας στα παιδιά.   

 

Μερικά από τα πειράµατα που µπορούν να βρεθούν µέσα στην ιστοσελίδα δείχνουν: 

 

• Πως παράγεται ηλεκτρική ενέργεια από το φως 

• Πως λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα 

• Πως τα φυτά παράγουν οξυγόνο 

• Πως τα φυτά µετατρέπουν το διοξείδιο του άνθρακα 

• Πως µπορείτε να κάνετε µια ανεµογεννήτρια 

• Πως παράγονται τα βιοκαύσιµα 

 

 

Επίσης, ο εκπαιδευτικός µπορεί να βρει αναλυτικά πλάνα µαθήµατος µε παραδείγµατα και 
παιχνίδια για όλες τις εκπαιδευτικές βαθµίδες. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.inforse.dk/europe/schools.htm  
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Μέρος 1ο: Παρουσίαση για παιδιά  
 

 
Το κλίµα αλλάζει! 
Κι εµένα τι µε νοιάζει; 

 

Η Γη έχει πυρετό 

Άσχηµο πράµα να είναι κανείς άρρωστος. Σκέψου, για παράδειγµα, ότι έχεις πυρετό. Ψήνεσαι, 
ιδρώνεις και ξαφνικά έχεις ρίγη και κρυώνεις. Σκέψου τώρα να είχαµε πυρετό όλοι µαζί 
ταυτόχρονα ή ακόµη χειρότερα να είχε πυρετό όλη η Γη. 

 

Αν κάτι τέτοιο σου φαίνεται περίεργο, καλά θα κάνεις να το ξανασκεφτείς. Γιατί πράγµατι η Γη 
µας έχει πυρετό. Έτσι λένε οι επιστήµονες που της βάλανε θερµόµετρο και µέτρησαν τη 
θερµοκρασία της. Η Γη έχει λένε “δέκατα”. Και ξέρεις, τα “δέκατα” είναι άσχηµος πυρετός. 
Υποφέρεις. Για την ακρίβεια, αυτό που µας λένε οι επιστήµονες είναι ότι σήµερα η Γη είναι 
περίπου µισό βαθµό πιο ζεστή από την εποχή που ζούσε ο παππούς του παππού σου. 

 

  

 

Μισός βαθµός δεν είναι και πολύ θα πεις. Κι όµως, όταν εσύ έχεις “δέκατα”, η θερµοκρασία του 
σώµατός σου είναι µόλις µισό βαθµό πάνω από το κανονικό. Και τότε εσύ υποφέρεις. Γιατί όχι και 
ο πλανήτης λοιπόν; 

 

Και γιατί έχει πυρετό η Γη; 

Το ψάξανε κι αυτό οι επιστήµονες. Και είπανε µε σιγουριά πως φταίει το “φαινόµενο του 
θερµοκηπίου” ή πιο σωστά οι άνθρωποι που ανακατεύτηκαν µ’ αυτό. 

 

Επειδή εδώ αρχίζουν οι άγνωστες λέξεις ας τα πούµε λίγο πιο απλά. Σκέψου ότι σκεπάζεσαι µε µια 
κουβέρτα. Τι γίνεται τότε; Ζεσταίνεσαι! Σκέψου τώρα ότι σκεπάζεις τη Γη µε µια κουβέρτα. Τι θα 
γίνει; Θα ζεσταθεί! 

 

Μα καλά, υπάρχει τέτοια κουβέρτα γύρω από τη Γη; Φυσικά και υπάρχει, µόνο που είναι αόρατη 
και δεν τη βλέπουµε γιατί είναι από αέρια. Είναι η ατµόσφαιρα της Γης. Όταν λοιπόν πέφτουν στη 
Γη οι ακτίνες του ήλιου, κάποιες απ’ αυτές δεν ξαναγυρίζουν πίσω στο διάστηµα γιατί 
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παγιδεύονται από κάποια αέρια που υπάρχουν στην ατµόσφαιρα. Και ως γνωστόν, οι ακτίνες του 
ήλιου µας ζεσταίνουν. Έτσι ζεσταίνουν λοιπόν και την ατµόσφαιρα. Τώρα γιατί το λένε 
“φαινόµενο του θερµοκηπίου” και όχι αλλιώς; Γιατί έτσι ζεσταίνουν οι άνθρωποι τα φυτά στα 
θερµοκήπια και µπορούν και καλλιεργούν π.χ. ντοµάτες µέσα στο καταχείµωνο, ενώ κανονικά οι 
ντοµάτες στη φύση βγαίνουν το καλοκαίρι. Και τα θερµοκήπια, όπως και η ατµόσφαιρα, είναι 
διαφανή για να αφήνουν τις ακτίνες του ήλιου να µπουν µέσα αλλά δεν τις αφήνουν να βγουν 
όλες έξω.  

 

Και είναι κακό αυτό; Κατ’ αρχήν όχι. Αντίθετα είναι πολύ καλό. Αν δεν συνέβαινε αυτό, τότε 
µάλλον δεν θα ζούσαµε τώρα. Γιατί αν δεν ζεσταινόταν λίγο η Γη, η θερµοκρασία θα ήταν σήµερα 
µείον 18 βαθµούς. Τόσο έχει η κατάψυξη του ψυγείου σου. Φαντάζεσαι να ζούσαµε στην 
κατάψυξη; Άστο καλύτερα. 

 

Ε, τότε πού είναι το πρόβληµα; 

Το πρόβληµα είναι ότι ενώ η Γη είχε βρει τις ισορροπίες της και όλα πήγαιναν καλά, ήρθαν οι 
άνθρωποι και ανακάτεψαν την ατµόσφαιρα µε τα καυσαέρια τους. Πως είναι όταν ανακατεύεις µια 
κατσαρόλα; Κάπως έτσι είναι σήµερα η ατµόσφαιρα κι ας µη το βλέπουµε. Για να το πούµε µε πιο 
απλά λόγια, σκέψου ότι οι άνθρωποι πήγαν και σκέπασαν τη Γη µε µια δεύτερη κουβέρτα. Τι 
γίνεται τότε; Ζεσταίνεσαι πιο πολύ και µερικές φορές σκας και ιδρώνεις σαν να έχεις πυρετό. 

 

Το πρόβληµα λοιπόν είναι ότι τα καυσαέρια έκαναν την ατµόσφαιρα σαν ένα δωµάτιο όπου 
καπνίζανε όλοι για ώρες. Σκέψου το ντουµάνι. Πώς να µη βήχει τώρα ο πλανήτης; Και όταν λέµε 
βήξιµο το εννοούµε. Πώς βήχει ο πλανήτης; Με βροχές, καταιγίδες, τυφώνες και πληµµύρες! 
Βέβαια! Και ξεραίνεται και η µύτη του! Και δώστου τότε ξηρασίες και έλλειψη νερού. Και καίγεται 
κι ο λαιµός του! Και να οι φωτιές στα δάση που καίνε τα πάντα. 

 

 

 

∆εν µπορεί. Θα τα έχεις δει στην τηλεόραση όλα αυτά. Ακραία καιρικά φαινόµενα τα λένε. Και 
µιλάνε για αλλαγή του κλίµατος. Και γιατί τα λέει η τηλεόραση; Γιατί φαίνονται παράξενα στον 
πολύ κόσµο. Ξέρεις και παλιότερα συνέβαιναν, αλλά όχι τόσο συχνά ρε παιδί µου! Τώρα που 
ανακατέψαµε την ατµόσφαιρα συµβαίνουν συχνότερα. 
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Και πότε θα πέσει ο πυρετός; 

 

∆υστυχώς, τα νέα δεν είναι καλά. Οι επιστήµονες που εξέτασαν τη Γη λένε πως όχι µόνο δεν θα 
πέσει σύντοµα, αλλά θα ανέβει κι άλλο. Όσο τα καυσαέρια θα ταλαιπωρούν την ατµόσφαιρα, 
τόσο θα ανεβαίνει ο πυρετός. Να φανταστείς πως όταν τα παιδιά σου θα βγαίνουν στη σύνταξη, η 
Γη θα είναι 6 βαθµούς πιο ζεστή απ’ ότι είναι σήµερα. Σαν να έχεις δηλαδή 42 πυρετό! 

Βέβαια, λένε πάλι οι επιστήµονες, υπάρχει θεραπεία. Εσύ τι κάνεις όταν έχεις πυρετό; 
Ξεκουράζεσαι, παίρνεις κανένα φάρµακο, κάνα ζεστό τσαγάκι και σε λίγες µέρες είσαι περδίκι. Ε, 
και η Γη θέλει την ξεκούραση και τα φάρµακά της. 

Τώρα τι φάρµακα να δώσει κανείς στη Γη. Όπως είπαµε, το πρόβληµα είναι τα καυσαέρια. Από 
πού βγαίνουν καυσαέρια; Από τα εργοστάσια, από τα αυτοκίνητα και από τα σπίτια µας. Αν 
λοιπόν βγάζαµε λιγότερα καυσαέρια, µήπως θα λύναµε το πρόβληµα; Ακριβώς! Αυτή είναι η λύση. 

 

Ποιό είναι το φάρµακο; 

Τα καυσαέρια βγαίνουν όταν καίµε καύσιµα όπως το πετρέλαιο ή η βενζίνη που χρειάζεται το 
αυτοκίνητο, το πετρέλαιο µε το οποίο ζεσταίνουµε το σπίτι µας και ο λιγνίτης ή το φυσικό αέριο 
που καίει η ∆ΕΗ για να παράγει ηλεκτρικό ρεύµα. 

Μα καλά αυτά χρειάζονται θα πεις. Πώς να τα κόψουµε; Για σκέψου λίγο καλύτερα. Τι ακριβώς 
χρειάζεται; 

Χρειάζεται ένα µέσο για να µετακινούµαστε. Ωραία. Μήπως υπάρχουν και άλλες λύσεις; Μήπως 
αντί για το αυτοκίνητο µπορούµε να περπατήσουµε και λίγο; Ή να κάνουµε ποδήλατο που είναι 
και ωραίο; Ή να πάρουµε το λεωφορείο, το τρόλεϊ ή το µετρό; Φυσικά και µπορούµε. Μετά, έχεις 
σκεφτεί ότι τα αυτοκίνητα εκτός από βενζίνη και πετρέλαιο θα µπορούσαν να καίνε και άλλα 
καύσιµα, πιο καθαρά; Για παράδειγµα, σε πολλές χώρες καίνε “βιοκαύσιµα”, δηλαδή ένα είδος 
βενζίνης που βγαίνει από φυτά. Και σε λίγα χρόνια θα καίνε υδρογόνο, που είναι πολύ καθαρό 
καύσιµο και δεν βγάζει πολλά καυσαέρια. 

 

 

 

Στο σπίτι πάλι. Σκέφτηκες ότι µπορούµε να ζεσταθούµε χωρίς να καίµε πετρέλαιο; Βέβαια! Θα 
µπορούσαµε να καίµε βιοµάζα (που βγαίνει από φυτά και δέντρα) ή και να ζεσταινόµαστε µε 
ηλιακή ενέργεια ή µε ζέστη που βγαίνει από τη γη (αυτή τη λέµε γεωθερµία). Όλοι αυτοί οι 
τρόποι είναι πιο καθαροί και δεν βρωµίζουν την ατµόσφαιρα. 



 12

 

Όσο για το ρεύµα, εδώ κι αν υπάρχουν λύσεις. Αντί να καίµε λιγνίτη σε µεγάλα εργοστάσια, θα 
µπορούσαµε να παράγουµε ηλεκτρικό ρεύµα από τον άνεµο (αιολική ενέργεια δηλαδή) ή από τον 
ήλιο (ηλιακή ενέργεια). Πώς δουλεύουν για παράδειγµα τα κοµπουτεράκια µε τον ήλιο; Έτσι 
µπορεί να δουλέψει κάθε συσκευή. Το στερεοφωνικό, η τηλεόραση, το πλυντήριο, το ψυγείο, ότι 
µπορείς να φανταστείς. 

 

Φάρµακο υπάρχει λοιπόν. Το θέµα είναι ότι οι άνθρωποι δεν τα παίρνουν και τόσο στα σοβαρά 
όλα αυτά. Είµαστε πολύ του “δε βαριέσαι” και του “ωχ αδερφέ”. Κακώς, πολύ κακώς. Γιατί το 
θέµα µας νοιάζει όλους. Όταν κάπου έχει πληµµύρες ή ξηρασίες και υποφέρουν άνθρωποι, θα 
πρέπει να σκεφτούµε πως την επόµενη φορά µπορεί αυτό να συµβεί σε µας. Όταν έχει πυρετό ο 
πλανήτης, υποφέρουν όλοι. 

 

Κι εγώ τι µπορώ να κάνω; 

 

Περισσότερα απ’ όσα µπορείς να φανταστείς. Μπορείς να γίνεις ένας σούπερ ήρωας που θα σώσει 
τον πλανήτη. Μπορείς να δώσεις το παράδειγµα στο σπίτι και το σχολείο, κάνοντας πράγµατα που 
δεν καταστρέφουν το περιβάλλον και κυρίως δεν αλλάζουν το κλίµα της Γης. Ας δούµε κάποια απ’ 
αυτά. 

Μήπως το δωµάτιό σου είναι πάντα φωτισµένο σαν διαστηµόπλοιο; Τα χρειάζεσαι όλα αυτά τα 
φώτα; Μήπως αν άνοιγες ένα παράθυρο να µπεί λίγο φυσικό φως; Μήπως αν έκλεινες το 
διακόπτη φεύγοντας από το δωµάτιο θα έκαιγες λιγότερο ρεύµα και θα έφευγαν λιγότερα 
καυσαέρια στην ατµόσφαιρα; 

Μετά, δεν λες στους δικούς σου να αλλάξουν λάµπες στο σπίτι και να βάλουν καινούργιες που 
καίνε λιγότερο ρεύµα; Και το περιβάλλον θα σώσεις και οικονοµία θα κάνουν οι δικοί σου. 

Αν τους αρχίσεις το ψηστήρι, πες τους να σκεφτούν να βάλουν και κανένα ηλιακό θερµοσίφωνα. 
Ξέρεις τι οικονοµία κάνεις µ’ αυτόν; 

Την τηλεόραση πώς την κλείνεις; Από το τηλεκοντρόλ ή από τον κεντρικό διακόπτη. Το ξέρεις ότι 
όταν την κλείνεις από το τηλεκοντρόλ αυτή συνεχίζει να καίει ρεύµα και εσείς να πληρώνετε 
λογαριασµούς; Κλείνε την πάντα από τον κεντρικό διακόπτη και πες και στους δικούς σου να 
κάνουν το ίδιο. 

Αν συζητήσεις µε τους φίλους και τους συµµαθητές σου, θα δεις ότι υπάρχουν δεκάδες τέτοια 
µικρά πράγµατα που βοηθάνε τον πλανήτη. Ψάξτα και κάντα πράξη. ∆ώσε το παράδειγµα. Οι 
µεγάλοι τα έκαναν θάλασσα σ’ αυτό το θέµα. Καιρός να πάρουν την υπόθεση πάνω τους οι 
νεότεροι. Τόπο στα νιάτα λοιπόν. Πες τους “Κύριοι, ως εδώ η καταστροφή του περιβάλλοντος, ως 
εδώ η αλλαγή του κλίµατος. Εµένα µε νοιάζει!” 

 



 13

Μέρος 2ο: Τεχνικό υπόµνηµα για τους εκπαιδευτές 
 

 

Η ατµόσφαιρα σε κρίση 

 

Η ανθρωπότητα διεξάγει ένα τεράστιο πείραµα µε το κλίµα. Ένα πείραµα που δεν συγκρίνεται µε 
οτιδήποτε έχει γνωρίσει µέχρι σήµερα ο άνθρωπος και για το οποίο δεν έχει δυστυχώς ακόµη 
πλήρη συναίσθηση της σοβαρότητάς του. Κάθε χρόνο, δισεκατοµµύρια τόνοι διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα κυρίως από την καύση των ορυκτών 
καυσίµων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό αέριο). Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν ακόµη ως 
αποτέλεσµα την έκλυση ορισµένων άλλων αερίων όπως π.χ. το µεθάνιο και το υποξείδιο του 
αζώτου, που αναµένεται να αλλάξουν δραστικά το κλίµα τις ερχόµενες δεκαετίες. Σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις των επιστηµόνων, αναµένεται µια αύξηση της µέσης θερµοκρασίας στην επιφάνεια του 
πλανήτη σε σύντοµο σχετικά χρονικό διάστηµα, αύξηση που δεν έχει προηγούµενο στην 
ανθρώπινη ιστορία. Η αναµενόµενη αυτή υπερθέρµανση της επιφάνειας του πλανήτη οφείλεται 
στο εντεινόµενο “φαινόµενο του θερµοκηπίου” και αναµένεται να επιφέρει ανυπολόγιστες 
επιπτώσεις στα οικοσυστήµατα, τη γεωργία, την οικονοµία και να επηρεάσει πολλές πτυχές της 
κοινωνικής ζωής. 

 

 

 

 

 

Το φαινόµενο του θερµοκηπίου 

 

Το διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου και άλλες ουσίες που 
χαρακτηρίζονται ως “αέρια του θερµοκηπίου”, επιτρέπουν στη µικρού µήκους κύµατος ηλιακή 
ακτινοβολία να φθάσει στην επιφάνεια της Γης χωρίς σοβαρές απώλειες, αλλά απορροφούν τη 
µεγάλου µήκους κύµατος υπέρυθρη ακτινοβολία που αντανακλάται και εκπέµπεται από τη Γη. 
Έτσι, η ακτινοβολία παγιδεύεται στα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας, οδηγώντας σε µια 
αύξηση της µέσης θερµοκρασίας του αέρα στην επιφάνεια της Γης. Η διαδικασία αυτή, που 
θυµίζει τον τρόπο λειτουργίας των θερµοκηπίων, έχει ως αποτέλεσµα τη θέρµανση του πλανήτη 
και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη της ζωής, όπως τη γνωρίζουµε σήµερα 
πάνω στη Γη. Χωρίς τα αέρια αυτά, η Γη θα ήταν κατά 33 βαθµούς ψυχρότερη απ’ ότι είναι 
σήµερα, δηλαδή η µέση επιφανειακή θερµοκρασία του πλανήτη µας θα ήταν περίπου -18 
βαθµούς Κελσίου. ∆ιαταράσσοντας όµως την ισορροπία της ατµόσφαιρας µε την επιπλέον 
εκποµπή τεραστίων ποσοτήτων αερίων του θερµοκηπίου, αυτό το ισοζύγιο ακτινοβολίας 
ανατρέπεται µε αποτέλεσµα την υπερθέρµανση του πλανήτη. 
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Παραστατική απεικόνιση του φαινοµένου του θερµοκηπίου 
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Ποιά είναι τα αέρια του θερµοκηπίου; 

∆ιοξείδιο του άνθρακα [CO2]: εκλύεται κυρίως από ενεργειακές διεργασίες και συγκεκριµένα από την 
καύση ορυκτών καυσίµων (άνθρακας, πετρέλαιο, φυσικό αέριο). ∆ευτερευόντως εκλύεται από άλλες 
βιοµηχανικές διεργασίες (π.χ. παραγωγή τσιµέντου και ασβέστη) και τη χρήση διαλυτών. 

Μεθάνιο [CH4]: Ο τοµέας των αποβλήτων, που περιλαµβάνει τα στερεά απορρίµµατα και τα υγρά 
απόβλητα είναι η µεγαλύτερη ανθρωπογενής πηγή µεθανίου. Ακολουθεί ο τοµέας της γεωργίας, που 
περιλαµβάνει τις εντερικές ζυµώσεις των ζώων, τη διαχείριση ζωικών απορριµµάτων και τις καλλιέργειες, ενώ 
εκλύσεις µεθανίου έχουµε και από τον ενεργειακό τοµέα (διαφυγές αερίων κατά την αποθήκευση και 
διανοµή υγρών/αερίων καυσίµων). 

Υποξείδιο του αζώτου [N2O]: Το υποξείδιο του αζώτου είναι ένα ενεργό αέριο του θερµοκηπίου, που 
παράγεται κατ’ αρχήν µε φυσικό τρόπο στα διάφορα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήµατα. Παράγεται επίσης 
από την αντίδραση µεταξύ αζώτου και οξυγόνου κατά τη διάρκεια των καύσεων. Ο αγροτικός τοµέας είναι η 
κύρια πηγή υποξειδίου του αζώτου και ακολουθούν οι τοµείς της ενέργειας και της βιοµηχανίας. 

Βιοµηχανικά φθοριούχα αέρια [F-gases]: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται αρκετές ουσίες που 
χρησιµοποιούνται στη βιοµηχανία (π.χ. στην παραγωγή αλουµινίου) και σε καταναλωτικά αγαθά (π.χ. ως 
ψυκτικά, διογκωτικά και προωθητικά αέρια). Τα πιο σηµαντικά είναι οι υδροφθοράνθρακες [HFCs], οι πλήρως 
φθοριωµένοι υδρογονάνθρακες ή υπερφθοράνθρακες [PFCs] και το εξαφθοριούχο θείο [SF6]). Πολλές από 
τις ουσίες αυτές αντικατέστησαν τους απαγορευµένους πια χλωροφθοράνθρακες [CFCs, HCFCs], οι οποίοι 
εκτός του ότι είναι και αυτοί ισχυρά αέρια του θερµοκηπίου, επιπλέον καταστρέφουν και το προστατευτικό 
στρώµα του όζοντος. 

Υδρατµοί: Αν και δεν είναι ευρύτερα γνωστό, οι υδρατµοί αποτελούν το σηµαντικότερο αέριο του 
θερµοκηπίου. Η διαφορά βέβαια είναι πως η συµβολή τους αφορά κυρίως φυσικές διεργασίες που 
συνεισφέρουν στο φυσιολογικό φαινόµενο του θερµοκηπίου (αυτό που κρατά τον πλανήτη µας σε ανεκτές 
για µας θερµοκρασίες), σε αντίθεση µε τα άλλα αέρια, η ανθρωπογενής προέλευση των οποίων επιτείνει και 
επιταχύνει το φαινόµενο του θερµοκηπίου, οδηγώντας σε ανεξέλεγκτες κλιµατικές αλλαγές. 

Τροποσφαιρικό όζον [Ο3]: Το όζον που βρίσκεται στα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας 
(τροπόσφαιρα), κοντά στο έδαφος δηλαδή, εκτός από ρύπος που επιβαρύνει την υγεία µας, δρα και ως αέριο 
του θερµοκηπίου. 

Αντίθετα µε τα παραπάνω αέρια που οδηγούν σε υπερθέρµανση του πλανήτη µας, τα σωµατίδια και η 
σκόνη, τα θειούχα αεροζόλ και το στρατοσφαιρικό όζον (το όζον στα ψηλότερα στρώµατα της ατµόσφαιρας) 
συµβάλλουν στη µείωση της µέσης θερµοκρασίας του πλανήτη, αµβλύνοντας κάπως τις επιπτώσεις των 
κλιµατικών αλλαγών. Βέβαια, κάποια απ’ αυτά είναι τα ίδια ρύποι µε σοβαρές συνέπειες για την υγεία και 
συνεπώς επιβάλλεται και στην περίπτωσή τους η µείωση των συγκεντρώσεων τους στην ατµόσφαιρα. 

Το δυναµικό υπερθέρµανσης των αερίων του θερµοκηπίου 

Για να έχουµε µία κοινή µονάδα σύγκρισης των επιπτώσεων που έχει για το κλίµα το κάθε αέριο του 
θερµοκηπίου, κάθε αέριο συγκρίνεται µε το δυναµικό υπερθέρµανσης (Global Warming Potential – GWP) του 
διοξειδίου του άνθρακα. Έτσι, για παράδειγµα, όταν λέµε ότι το µεθάνιο έχει δυναµικό υπερθέρµανσης 21, 
εννοούµε ότι ένα µόριο µεθανίου συµβάλλει στο φαινόµενο του θερµοκηπίου 21 φορές περισσότερο από ένα 
µόριο διοξειδίου του άνθρακα. Συνήθως θεωρούµε ένα χρονικό ορίζοντα 100 ετών στον οποίο εκδηλώνεται 
η συνεισφορά των αερίων στο φαινόµενο του θερµοκηπίου κι αυτό γιατί το κάθε αέριο έχει διαφορετικό 
χρόνο ζωής και δράσης στην ατµόσφαιρα, γι’ αυτό και χρειάζεται µία σταθερή και συγκεκριµένη χρονική 
περίοδος για να υπάρξει σύγκριση µεταξύ τόσο διαφορετικών αερίων. 

  

  ΑΕΡΙΟ     ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

  ∆ιοξείδιο του άνθρακα            1 

Μεθάνιο                21 

Υποξείδιο του αζώτου        310 

Βιοµηχανικά φθοριούχα αέρια    140 - 23.900 
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Γιατί το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι ένα πρόβληµα; 

 

Όπως προαναφέρθηκε, το φαινόµενο του θερµοκηπίου είναι µια φυσική διαδικασία που διατηρεί 
τη Γη σε µια ανεκτή για τους περισσότερους οργανισµούς θερµοκρασία. Τότε προς τι η ανησυχία 
για τυχόν αλλαγή του κλίµατος και υπερθέρµανσης του πλανήτη, θα αναρωτηθεί κάποιος; Αυτό 
που αποκαλείται συµβατικά “φαινόµενο του θερµοκηπίου” είναι στην ουσία το ενισχυµένο και 
επιταχυνόµενο φαινόµενο του θερµοκηπίου, που οφείλεται, όχι σε φυσικές διεργασίες, αλλά 
σε ανθρωπογενείς εκποµπές και παρεµβάσεις. Αν ανησυχούµε για κάτι είναι οι ρυθµοί 
αλλαγής του κλίµατος. Και στο παρελθόν είχαµε έντονες διακυµάνσεις της µέσης θερµοκρασίας 
του πλανήτη και οι περισσότεροι οργανισµοί προσαρµόστηκαν σ’ αυτές. Μόνο που οι αλλαγές 
αυτές συνέβησαν σε µια χρονική κλίµακα αιώνων ή χιλιετηρίδων, δίνοντας τη δυνατότητα στους 
οργανισµούς και τα οικοσυστήµατα να προσαρµοστούν καταλλήλως. Με τους σηµερινούς 
ρυθµούς έκλυσης αερίων του θερµοκηπίου, αναµένονται έντονες κλιµατικές αλλαγές στις 
ερχόµενες δεκαετίες. Οι επιστήµονες εκφράζουν φόβους ότι τα οικοσυστήµατα δεν 
προλαβαίνουν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθµούς των αλλαγών και πως οι 
επιπτώσεις αυτής της ταχείας υπερθέρµανσης ίσως αποδειχθούν χωρίς προηγούµενο στην 
ανθρώπινη ιστορία. 

 

Ανατρέποντας τις ισορροπίες 

 

Η ατµόσφαιρα της Γης βρίσκεται σε κρίση. Ο πλανήτης µας θερµαίνεται. Το κλίµα της Γης, που 
παρέµεινε σχετικά σταθερό από την τελευταία εποχή παγετώνων, αλλάζει πλέον δραστικά. Τον 
20ο αιώνα η µέση θερµοκρασία αυξήθηκε κατά 0,4-0,8 βαθµούς, γεγονός που κατατάσσει τον 
αιώνα αυτό ως τον θερµότερο τα τελευταία χίλια χρόνια (1). 

 

 

 

Η αύξηση της θερµοκρασίας που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια δεν είναι τυχαία, ούτε 
αποτελεί “φυσικό” φαινόµενο. Οφείλεται εν πολλοίς στις ανθρώπινες δραστηριότητες και κυρίως 
στον τρόπο που παράγουµε και καταναλώνουµε την ενέργεια. Η καύση των ορυκτών καυσίµων 
(του πετρελαίου, του άνθρακα και του φυσικού αερίου) έχει ως αποτέλεσµα την έκλυση στην 
ατµόσφαιρα δισεκατοµµυρίων τόνων ρύπων που παγιδεύουν σαν µια αέρινη κουβέρτα την ηλιακή 
ακτινοβολία, αυξάνοντας τη θερµοκρασία της Γης. Έτσι, τον τελευταίο αιώνα η µέση θερµοκρασία 
της Γης αυξήθηκε κατά 0,4-0,8 βαθµούς περίπου. Αυτό µπορεί να ακούγεται ασήµαντο, σε 
πλανητική κλίµακα όµως, έχει απίστευτες επιπτώσεις. Ακόµα και µια µικρή αύξηση της µέσης 
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θερµοκρασίας, διαταράσσει την ισορροπία της ατµόσφαιρας µε αποτέλεσµα να αλλάζει το 
καθεστώς των βροχοπτώσεων και των ανέµων και να αποσταθεροποιείται το κλίµα. Επιπλέον, η 
αύξηση της µέσης θερµοκρασίας οδηγεί σε διαστολή του νερού των ωκεανών και σε άνοδο της 
στάθµης της θάλασσας. Ήδη η µέση στάθµη της θάλασσας έχει ανέβει κατά 20 εκατοστά τον 
τελευταίο αιώνα. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το 70% των ανθρώπων ζει κοντά στις ακτές και ότι 
µια άνοδος της στάθµης της θάλασσας θα πληµµυρίσει κτισµένες περιοχές, πολύτιµες αγροτικές 
εκτάσεις, οικονοµικά προσοδοφόρες παραλίες ή ευαίσθητους υγροτόπους, τότε µπορεί να 
καταλάβει τη σοβαρότητα των φαινοµένων αυτών. 

 

Πληµµύρες, ξηρασίες, τυφώνες, µειωµένη αγροτική παραγωγή, επανεµφάνιση ασθενειών όπως η 
ελονοσία, σηµαντικές οικονοµικές ζηµίες, καταστροφή οικοσυστηµάτων, εξαφάνιση ειδών, είναι 
µερικές µόνο από τις συνέπειες των κλιµατικών αλλαγών. Οι προβλεπόµενες καταστροφές 
περιλαµβάνουν σηµαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών από τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις 
των κλιµατικών αλλαγών, απώλεια της βιοποικιλότητας, ενώ (κάτω από εξαιρετικά αισιόδοξες 
υποθέσεις) 60-350 εκατοµµύρια άνθρωποι θα αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο της πείνας, κυρίως στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Ποτέ στο παρελθόν, η ανθρωπότητα δεν βρέθηκε αντιµέτωπη µε ένα 
τόσο µεγάλο και σύνθετο πρόβληµα, που αγγίζει κάθε πτυχή της ζωής πάνω στον πλανήτη µας. 

 

Τα αίτια και οι υπεύθυνοι για τις δραµατικές αλλαγές στο κλίµα είναι γνωστά. Τα αέρια του 
θερµοκηπίου, που προέρχονται ως επί το πλείστον από την παραγωγή ενέργειας από πετρέλαιο, 
άνθρακα και φυσικό αέριο, έχουν αλλάξει την σύσταση της ατµόσφαιρας του πλανήτη. Από το 
1750 (απαρχή της βιοµηχανικής επανάστασης), οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα αυξήθηκαν κατά 30%, του µεθανίου κατά 100% και του υποξειδίου του αζώτου κατά 
15%. Οι συγκεντρώσεις αυτών των αερίων ποτέ δεν υπήρξαν υψηλότερες στη διάρκεια των 
τελευταίων 420.000 ετών. 
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Πηγές αερίων του θερµοκηπίου κατά κατηγορία 

(έτος αναφοράς 1990) 

Καύση ορυκτών καυσίµων 

(παραγωγή ηλεκτρισµού, µεταφορές 
κ.λπ) 

 

 

58% 

εκ των οποίων: 

Άνθρακας         23% 

Πετρέλαιο        23% 

Αέριο               12% 

Βιοµηχανικές πηγές 

(π.χ. παραγωγή τσιµέντου και οξέων) 

 

4% 

Γεωργία 18% 

Αποδάσωση 17% 

Απόβλητα και χωµατερές 3% 

  

ΣΥΝΟΛΟ 100% 

 

Σύµφωνα µε το πόρισµα της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιµατικές Αλλαγές (IPCC, 
ένα σώµα χιλιάδων επιστηµόνων που έχει συσταθεί από τα Ηνωµένα Έθνη και τον Παγκόσµιο 
Μετεωρολογικό Οργανισµό), η µέση θερµοκρασία της επιφάνειας του πλανήτη αναµένεται 
να αυξηθεί από 1,4 έως 5,8 βαθµούς Κελσίου ως το 2100 αν συνεχίσει η εξάρτηση της 
ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιµα. 

 

Ειδικότερα για την Ευρώπη, οι επιστήµονες του ευρωπαϊκού προγράµµατος ACACIA προβλέπουν 
ένα ρυθµό αύξησης της µέσης επιφανειακής θερµοκρασίας ίσο µε 0,1-0,4οC ανά δεκαετία, πιο 
έντονο δηλαδή από τον παγκόσµιο µέσο όρο (2). 

 

Για να κατανοήσει κανείς τι σηµαίνει αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά 5,8 βαθµούς, ας 
αναλογιστεί ότι κατά την περίοδο των µικρών παγετώνων η µέση θερµοκρασία του πλανήτη ήταν 
µόλις 7 βαθµούς χαµηλότερη από τη σηµερινή. Όταν µιλάµε για µέσους πλανητικούς όρους, µια 
µικρή θερµοκρασιακή διαφορά µπορεί να αλλάξει τη ζωή πάνω στη Γη. 
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Στον παρακάτω χάρτη, απεικονίζεται µία από τις πολλές προβλέψεις για την αναµενόµενη αύξηση 
της µέσης θερµοκρασίας (σε βαθµούς Κελσίου) στα επόµενα χρόνια (την περίοδο δηλαδή 2020-
2030 σε σχέση µε τις επικρατούσες τιµές κατά τη δεκαετία 1990-2000) (3). 

 

 

 

 

Οι επιπτώσεις από την κρίση του κλίµατος 

 

Όξυνση των ακραίων καιρικών φαινοµένων 

 

Η κρίση του κλίµατος δεν εξαντλείται δυστυχώς σε µια αύξηση της µέσης επιφανειακής 
θερµοκρασίας του πλανήτη. Η αποσταθεροποίηση της ατµόσφαιρας, που συνεπάγεται η αύξηση 
αυτή, θα έχει ως αποτέλεσµα την έξαρση των ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως οι πληµµύρες, 
οι τυφώνες, οι ξηρασίες κ.λ.π. 

 

Άνοδος της στάθµης της θάλασσας 

 

Μία από τις σοβαρότερες επιπτώσεις του φαινοµένου του θερµοκηπίου αναµένεται να είναι η 
αύξηση της µέσης στάθµης της θάλασσας. Η αύξηση αυτή οφείλεται στους εξής παράγοντες: 
διαστολή του θαλασσινού νερού λόγω αύξησης της θερµοκρασίας, λιώσιµο των αλπικών 
παγετώνων, λιώσιµο των πάγων της Γροινλανδίας και της Ανταρκτικής. Τα τελευταία 140 χρόνια, 
η αύξηση της µέσης επιφανειακής θερµοκρασίας κατά 0,4-0,8 οC, είχε ως αποτέλεσµα την αύξηση 
της µέσης στάθµης των ωκεανών κατά 10-20 εκατοστά (cm). Εκτιµάται ότι η αύξηση αυτή 
οφείλεται κυρίως στη θερµική διαστολή των ωκεανών και το λιώσιµο των αλπικών παγετώνων. Η 
∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιµατικές Αλλαγές (IPCC) εκτιµά πως η επιδείνωση της 
αποσταθεροποίησης του κλίµατος θα επιφέρει µια αύξηση της µέσης στάθµης της θάλασσας κατά 
15-95 cm στον επόµενο αιώνα. Παραλιακές ζώνες και µικρά νησιά είναι ιδιαίτερα ευάλωττα σ’ 
αυτή την άνοδο της στάθµης της θάλασσας. 
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Κίνδυνοι για την βιοποικιλότητα 

 

Εκτιµάται ότι χιλιάδες ζωικά και φυτικά είδη απειλούνται ευθέως από την αποσταθεροποίηση του 
κλίµατος. Σ’ αυτά περιλαµβάνονται είδη υπό εξαφάνιση, αποδηµητικά πουλιά, αποµονωµένοι 
πληθυσµοί, είδη που περιορίζονται σε παράκτιες περιοχές και είδη µε µειωµένη γενετική ικανότητα 
προσαρµογής. ∆εδοµένου ότι η χωρική κατανοµή των οικοσυστηµάτων είναι συνάρτηση των 
κλιµατικών συνθηκών, µια αλλαγή του κλίµατος θα άλλαζε, όχι µόνο τη σύσταση των 
οικοσυστηµάτων αλλά και τη γεωγραφική κατανοµή τους. Οι αλλαγές στη θερµοκρασία και τις 
βροχοπτώσεις θα αλλάξουν τις υδάτινες απορροές, την υγρασία του εδάφους, τους ρυθµούς 
διάβρωσης και την ανακύκλωση της οργανικής ύλης και των θρεπτικών συστατικών. Αυτά µε τη 
σειρά τους θα επηρεάσουν την παραγωγικότητα, τον ανταγωνισµό των ειδών, τη βιοποικιλότητα, 
την εξάπλωση των ζιζανίων, διαµορφώνοντας έτσι µια ολότελα διαφορετική κατάσταση στα 
διάφορα οικοσυστήµατα. 

 

Επιπτώσεις στην υγεία 

 

Η αποσταθεροποίηση του κλίµατος µπορεί να επηρεάσει την υγεία µε πολλούς τρόπους. Σε ένα 
θερµότερο κλίµα µε έντονα καιρικά φαινόµενα (π.χ. συχνότερα κύµατα καύσωνα), αναµένεται να 
αυξηθούν π.χ. οι καρδιαγγειακές παθήσεις και τα κρούσµατα θερµοπληξίας. Ακόµη, η αυξηµένη 
θερµοκρασία ευνοεί την ανάπτυξη και διάδοση µεταδοτικών νόσων όπως η ελονοσία, ο κίτρινος 
πυρετός και η δυσεντερία. 

 

Μια έµµεση επίπτωση της υπερθέρµανσης του πλανήτη είναι η διαθεσιµότητα του νερού, η οποία 
αναµένεται να ελαττωθεί. Στις φτωχές χώρες, όπου οι συνθήκες υγιεινής δεν είναι ιδιαίτερα 
αναπτυγµένες, η ελάττωση του διαθέσιµου νερού αναµένεται να εντείνει τα ήδη υπαρκτά 
προβλήµατα, αυξάνοντας τα κρούσµατα διάρροιας και θανάτων από µολυσµένα νερά. Αλλά και 
στις αναπτυγµένες βιοµηχανικά χώρες, η αύξηση της θερµοκρασίας αναµένεται να έχει 
επιπτώσεις, όχι µόνο στη διαθεσιµότητα του νερού, αλλά και στην ποιότητά του. Σε περιοχές που 
υδρεύονται από επιφανειακά ύδατα, ευνοείται η ανάπτυξη αλγών, ιδιαίτερα όταν υπάρχει 
περίσσεια θρεπτικών λόγω ρύπανσης. Η αύξηση της µέσης θερµοκρασίας αναµένεται να ευνοήσει 
την ανάπτυξη αυτών των αλγών, τα οποία προσδίδουν έντονη γεύση και οσµή στο νερό, 
καθιστώντας το πολλές φορές ακατάλληλο προς πόση. 
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Ποια είναι τα όρια του πλανήτη µας; 

 

Η Σύµβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για τις Κλιµατικές Αλλαγές (United Nations Framework 
Convention on Climate Change, UNFCCC) το 1992, έθεσε ως κύριο στόχο της τη µη 
υπέρβαση των οικολογικών ορίων. Βασικός στόχος της προαναφερόµενης Σύµβασης είναι η 
σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου σε επίπεδα που δεν θα θέτουν 
σε κίνδυνο τον άνθρωπο και τα φυσικά οικοσυστήµατα. Επιπλέον, η Σύµβαση απαιτεί να γίνει 
αυτό αρκετά γρήγορα, ώστε αφ΄ενός µεν να µπορέσουν τα οικοσυστήµατα να προσαρµοστούν 
στις κλιµατικές αλλαγές και αφ’ ετέρου να µην απειληθεί η παραγωγή τροφίµων. 

 

Επιβεβαιωµένα όρια από πρόσφατες επιστηµονικές εκτιµήσεις 

 

Τα συµπεράσµατα της ∆ιακυβερνητικής Επιτροπής για τις Κλιµατικές Αλλαγές (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) και άλλες επιστηµονικές εκτιµήσεις κατά τη διάρκεια της 
τελευταίας δεκαετίας ενίσχυσαν την ανάγκη θέσπισης των παγκόσµιων στόχων για τις κλιµατικές 
αλλαγές που πρότεινε η Συµβουλευτική Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Αέρια του Θερµοκηπίου. 

 

Ο “ισοδύναµος διπλασιασµός” των συγκεντρώσεων του CO2 σε σχέση µε τα επίπεδα της 
προβιοµηχανικής περιόδου, που µπορεί να παρατηρηθεί µεταξύ του έτους 2030 και του έτους 
2040, αναµένεται να προκαλέσει επικίνδυνες κλιµατικές αλλαγές. Οι προβλεπόµενες καταστροφές 
περιλαµβάνουν σηµαντικές απώλειες ανθρώπινων ζωών από τις άµεσες και έµµεσες επιπτώσεις 
των κλιµατικών αλλαγών, απώλεια της βιοποικιλότητας, ενώ (κάτω από εξαιρετικά αισιόδοξες 
υποθέσεις) 60-350 εκατοµµύρια άνθρωποι θα αντιµετωπίσουν τον κίνδυνο της πείνας, κυρίως στις 
αναπτυσσόµενες χώρες. Η άνοδος της στάθµης της θάλασσας κατά 50 cm, κάτι που προβλέπεται 
να συµβεί µέσα στον αιώνα που διατρέχουµε, θα αυξήσει δραµατικά τον αριθµό των ανθρώπων 
που θα κινδυνεύσουν από τις πληµµύρες, θα οδηγήσει στην απώλεια µικρών νησιωτικών χωρών 
και θα προκαλέσει σηµαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ρυζιού στην Ασία. 

 

Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι, πολλές από τις προβλεπόµενες επιπτώσεις από τις 
µελλοντικές εκποµπές µπορούν να αποφευχθούν εάν αναληφθεί έγκαιρα 
συγκεκριµένη δράση. Η ανάλυση του “ασφαλούς κατωφλίου εκποµπών” έδειξε ότι είναι 
απαραίτητο να γίνουν σηµαντικές µειώσεις στις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου, ώστε να 
αποφευχθούν οι οικολογικά επικίνδυνες κλιµατικές αλλαγές. Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι 
ένα πρώτο βήµα προς αυτή την κατεύθυνση αν και ιδιαίτερα αναιµικό, τουλάχιστον σ’ αυτή την 
πρώτη περίοδο υποχρεώσεων (2008-2012). Αυτά που συµφωνήθηκαν στο Κιότο είναι, προς το 
παρόν τουλάχιστον, ανεπαρκή για να αποτρέψουν τις κλιµατικές αλλαγές. Οι επιστήµονες ζητούν 
µειώσεις της ρύπανσης της τάξης του 50-70% για να εγγυηθούν µια µακροπρόθεσµη ισορροπία 
της ατµόσφαιρας που δεν θα εγκυµονεί απρόβλεπτους και αναπότρεπτους κινδύνους. Στο Κιότο 
αποφασίστηκε µια αναιµική µείωση κατά 5,2% ως το 2010 κι αυτό µόνο για τις αναπτυγµένες 
βιοµηχανικά χώρες. Οι καλύτερες εκτιµήσεις αναφέρουν πως συνυπολογίζοντας όλες τις χώρες, το 
πολύ-πολύ να επέλθει µια σταθεροποίηση των εκποµπών τα επόµενα 15 χρόνια. 

  

Στο Κιότο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσµεύτηκε ότι το 2010 θα έχει µειώσει κατά 8% τις εκποµπές 
αερίων του θερµοκηπίου σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990. Στα πλαίσια του καταµερισµού των 
ευθυνών ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα πίεσε και πέτυχε να της επιτραπεί να αυξήσει 
τις εκποµπές της κατά 25% ως το 2010 (σε σχέση πάντα µε τα επίπεδα του 1990). Σύµφωνα 
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όµως µε εκθέσεις που συνέταξε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) για λογαριασµό του 
ΥΠΕΧΩ∆Ε, τα στοιχεία δείχνουν ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ αυτόν τον, όχι και τόσο φιλόδοξο 
ούτως ή άλλως, στόχο. Χωρίς επιπλέον µέτρα, το ΕΑΑ εκτιµά ότι θα υπάρξει µία αύξηση που θα 
αγγίξει το 35,8% ως το 2010 και η οποία θα εκτιναχθεί στο 56,4% το 2020. 

 

Όλα αυτά µε την προϋπόθεση ότι το Πρωτόκολλο του Κιότο θα εφαρµοστεί κατά γράµµα, κάτι 
που δεν φαίνεται πιθανό µετά την πρόσφατη άρνηση των ΗΠΑ να το επικυρώσουν, δηλώνοντας 
τo 2001 πως “το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι νεκρό”. Η αλαζονική και επικίνδυνη αυτή στάση των 
ΗΠΑ αφύπνισε πολλές πολιτικές δυνάµεις, οι οποίες συνασπίστηκαν προσπαθώντας να 
περισώσουν τη µοναδική διεθνή συµφωνία που προσπαθεί να τιθασεύσει, έστω και µερικώς, το 
πρόβληµα. Τον Φεβρουάριο του 2005 το Πρωτόκολλο του Κιότο µπήκε σε ισχύ µετά την 
επικύρωση του από τη Ρωσία. Τώρα οι διεθνείς διαπραγµατεύσεις προσανατολίζονται στον ορισµό 
καινούργιου στόχου µειώσεων των αερίων του θερµοκηπίου µετά τη λήξη της πρώτης περιόδου 
δεσµεύσεων του Πρωτοκόλλου, που λήγει το 2012. 

 

Το Πρωτόκολλο του Κιότο είναι όντως ανεπαρκές, όχι όµως για τους προσχηµατικούς λόγους που 
επικαλείται η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Είναι ανεπαρκές, γιατί ακόµη κι αν εφαρµοζόταν στο ακέραιο, 
το Πρωτόκολλο αυτό θα περιόριζε την αναµενόµενη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας κατά 0,06 

οC ως το 2050, όταν στο ίδιο διάστηµα η αναµενόµενη αύξηση της µέσης θερµοκρασίας θα είναι 1 
µε 2 οC. Γι’ αυτό άλλωστε, εκτιµάται ότι την περίοδο µετά το 2012, οι προβλεπόµενες µειώσεις 
στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου θα είναι µεγαλύτερες και θα αντικατοπτρίζουν καλύτερα τις 
πραγµατικές ανάγκες για ουσιαστική πολιτική δράση. 

 

Οι προβλεπόµενες κλιµατικές αλλαγές υπερβαίνουν τα όρια 

 

Οι προβλεπόµενες κλιµατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα αναµένεται να 
παραβιάσουν τα προαναφερόµενα οικολογικά όρια αν δεν ληφθούν εγκαίρως µέτρα για τη µείωση 
των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου. Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιµατικές 
Αλλαγές (IPCC) ανακοίνωσε ότι η παγκόσµια µέση θερµοκρασία έχει ήδη αυξηθεί κατά 0,4-0,8οC 
σε σχέση µε την προβιοµηχανική περίοδο. Οι ρυθµοί αύξησης της παγκόσµιας θερµοκρασίας 
εξαιτίας των ήδη υπαρχουσών και προβλεπόµενων εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου 
αναµένεται να ανέλθουν σε 0,2-0,3οC ανά δεκαετία κατά τη διάρκεια των αµέσως επόµενων 
δεκαετιών. Μάλιστα οι ρυθµοί µεταβολής της θερµοκρασίας κατά τη διάρκεια του προσεχή αιώνα 
αναµένεται να ξεπεράσουν τους αντίστοιχους ρυθµούς των τελευταίων 10.000 ετών. Σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις της IPCC, χωρίς την ανάληψη δράσης για τη µείωση των εκποµπών, η παγκόσµια 
µέση θερµοκρασία αναµένεται να αυξηθεί κατά 1,4-5,8οC και η στάθµη της θάλασσας να ανέβει 
κατά 9-88 cm (50 cm κατά µέσο όρο) σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 µέχρι το έτος 2100. 

 

Η καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών αποτελεί µία από τις κύριες δεσµεύσεις βάσει της 
στρατηγικής της ΕΕ για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία επικροτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 
του Γκέτεµποργκ, το 2001, όπου επιβεβαιώθηκε επίσης η δέσµευση της ΕΕ να επιτύχει τους 
στόχους που ορίζει γι’ αυτήν το Πρωτόκολλο του Κιότο. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο των Βρυξελλών 
που συνήλθε στις 20-21 Μαρτίου 2003, κάλεσε τα κράτη µέλη να επιταχύνουν την πρόοδο προς 
την υλοποίηση των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Η κλιµατική αλλαγή αποτελεί επίσης ένα 
από τα τέσσερα θεµατικά πεδία προτεραιότητας στο 6ο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης για το 
περιβάλλον, το οποίο απευθύνει έκκληση για πλήρη εφαρµογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο ως 
πρώτο βήµα προς την επίτευξη του µακροπρόθεσµου στόχου της µείωσης των εκποµπών κατά 
70%. 
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Α 

Η κατάσταση στην Ελλάδα  

 

Οι εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου στην Ελλάδα αυξήθηκαν την περίοδο 1990-2000 
κατά 23,4%. Συγκεκριµένα, από 106,1 εκατ. τόνους το 1990, έφθασαν τα 133,8 εκατ. τόνους 
το 2000. Ειδικότερα για το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το σηµαντικότερο αέριο του 
θερµοκηπίου δηλαδή, η αύξηση στην ίδια περίοδο άγγιξε το 26%, οι δε εκποµπές CO2 το έτος 
2000 ήταν 107,8 εκατ. τόνους (4). Οι δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την ενέργεια 
αποτελούν την µεγαλύτερη πηγή (77,9% περίπου) των αερίων του θερµοκηπίου. 
Αυτές περιλαµβάνουν κυρίως εκποµπές CO2 από την καύση ορυκτών καυσίµων (95% περίπου του 
συνόλου των εκποµπών από τον τοµέα της ενέργειας) και µικρότερα ποσοστά µεθανίου και 
υποξειδίου του αζώτου (1,5% και 3,5% αντίστοιχα). 

 

Μια µατιά στο σύστηµα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας (που ευθύνεται για τις µισές περίπου 
εκποµπές CO2) αρκεί για να ερµηνεύσει αυτή την περιβαλλοντική αποτυχία. Η Ελλάδα έχει 
µεγάλο βαθµό εξάρτησης από τον ρυπογόνο λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή, µια 
σηµαντική εξάρτηση από το πετρέλαιο, και χαµηλή διείσδυση ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας (ΑΠΕ). Για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της κατανάλωσης σε ηλεκτρική ενέργεια, οι 
οποίες το 2002 ανήλθαν στις 52,6 TWh (δισεκατοµµύρια κιλοβατώρες), η εγκατεστηµένη ισχύς 
έφθασε στα 11.713 MW (µεγαβάτ) µονάδων της ∆ΕΗ (ισχύς που αυξηθηκε στα 12.069 MW στα 
µέσα του 2003) και τα 515 MW από αυτοπαραγωγούς και παραγωγούς ανανεώσιµης ενέργειας, 
ενώ εισαγωγές κάλυψαν µερικές αιχµές ζήτησης. Το κύριο καύσιµο είναι ο εγχώριος λιγνίτης 
µικρής θερµογόνου δύναµης, που καλύπτει σχεδόν τα 2/3 του συνόλου των αναγκών. Το 
πετρέλαιο, κυρίως για την κάλυψη νησιωτικών συστηµάτων µη συνδεόµενων µε την ηπειρωτική 
χώρα, καθώς και το φυσικό αέριο, καλύπτουν το ένα τέταρτο περίπου των αναγκών σε ηλεκτρική 
ενέργεια. Οι ΑΠΕ (συµπεριλαµβανοµένων των µεγάλων υδροηλεκτρικών) κάλυψαν το 2002 το 
8,4% (5). 
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Αφοπλίζοντας την κλιµατική βόµβα 

 

“Χωρίς µια αποφασιστική και συντονισµένη προσπάθεια κινητοποίησης των 
ενεργειακών δυνατοτήτων των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, θα χάσουµε την ευκαιρία ανάπτυξης αυτού του χώρου και θα αποτύχουµε στις 
προσπάθειες να µειώσουµε σηµαντικά τα αέρια που προκαλούν το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου” 

Από τη “Λευκή Βίβλο” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 

 

Σήµερα θα πρέπει να µειώσουµε δραστικά τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα και των άλλων 
αερίων του θερµοκηπίου, πριν αυτά αλλάξουν προς το χειρότερο τη ζωή πάνω στον πλανήτη. 
Σήµερα πρέπει να προχωρήσουµε στην αλλαγή του ενεργειακού µας µοντέλου. Να 
καταναλώνουµε λιγότερη ενέργεια. Να προχωρήσουµε σε µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας. 
Σήµερα χρειαζόµαστε περισσότερα µέσα συλλογικής µεταφοράς και λιγότερα χιλιόµετρα µε το 
Ι.Χ. µας. Αυστηρότερα όρια ενεργειακής κατανάλωσης σε όλες τις συσκευές και τα οχήµατα που 
χρησιµοποιούµε.  

 

Σήµερα πρέπει να στραφούµε σε ενεργειακά συστήµατα φιλικά προς το περιβάλλον. Η τεχνολογία 
υπάρχει. Το µόνο που αποµένει είναι η πολιτική απόφαση για την εφαρµογή αυτών των 
συστηµάτων. Το µέλλον του πλανήτη απαιτεί την άµεση στροφή προς τις ανανεώσιµες πηγές 
ενέργειας. 

 

Η “εποχή του ήλιου” και η “οικονοµία του υδρογόνου” προβάλλουν πλέον ως αντίπαλο δέος 
στην κυρίαρχη σήµερα “οικονοµία του άνθρακα”, απειλώντας να εκτοπίσουν οριστικά τα 
συµβατικά ορυκτά καύσιµα που σφράγισαν τη βιοµηχανική εποχή κατά τους δύο τελευταίους 
αιώνες. 

 

Λίγα χρόνια πριν, οι καθαρές πηγές ενέργειας ήταν επιθυµητές αλλά δυστυχώς “µη 
ανταγωνιστικές”, “µη αποδοτικές”, “ακριβές”, ανέτοιµες για το µεγάλο άλµα. Η κατάσταση αυτή 
έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια. Η νέα ενεργειακή εποχή βασίζεται πλέον σε 
τεχνολογίες ώριµες και οικονοµικά αποδοτικές (όπως είναι για παράδειγµα η αιολική 
ενέργεια, τα ηλιοθερµικά συστήµατα, οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας και οι αποδοτικοί 
καυστήρες βιοµάζας), αλλά και τεχνολογίες που τώρα σπάζουν το φράγµα της αποµόνωσής τους 
από την αγορά (όπως τα φωτοβολταϊκά συστήµατα παραγωγής ηλιακού ηλεκτρισµού, οι κυψέλες 
καυσίµου, τα συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού, οι µικροτουρµπίνες και τα άλλα µικροσυστήµατα 
ισχύος και συµπαραγωγής). Οι καθαρές ενεργειακές τεχνολογίες ξεφεύγουν από το περιθώριο και 
περνούν δυναµικά στο προσκήνιο (6). 
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1. ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ∆ΑΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΕΜΟ 

 

Αιολική ενέργεια ονοµάζεται η κινητική ενέργεια του ανέµου και οφείλεται κυρίως στη θέρµανση 
της Γης από τον Ήλιο. Περίπου το 2% της ηλιακής ενέργειας που προσπίπτει στη Γη µετατρέπεται 
σε αιολική ενέργεια, η οποία υπολογίζεται σε 3,6 δις µεγαβάτ (MW). Η ενέργεια αυτή είναι 
τεράστια συγκρινόµενη µε τις ανάγκες της ανθρωπότητας. 

 

Ο άνεµος είναι µία ανεξάντλητη πηγή ενέργειας, η οποία µάλιστα παρέχεται δωρεάν. Η αιολική 
ενέργεια ενισχύει την ενεργειακή ανεξαρτησία και ασφάλεια. Το αιολικό δυναµικό της χώρας 
µας είναι γεωγραφικά διεσπαρµένο, οδηγώντας στην αποκέντρωση του ενεργειακού 
συστήµατος, ανακουφίζοντας τα συστήµατα υποδοµής και µειώνοντας τις απώλειες από τη 
µεταφορά ενέργειας. 

 

Η αιολική ενέργεια προστατεύει τον πλανήτη, καθώς αποφεύγονται οι εκποµπές των αερίων 
του θερµοκηπίου που αποσταθεροποιούν το παγκόσµιο κλίµα. Κάθε εγκατεστηµένο µεγαβάτ 
(MW) αιολικής ενέργειας στην χώρα µας αποσοβεί την έκλυση περίπου 3 χιλιάδων 
τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως. Η λειτουργία ενός τυπικού αιολικού πάρκου, ισχύος 
10 MW, προσφέρει ετήσια την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζονται 7.250 νοικοκυριά (µε βάση τη 
µέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα το 2002) και εξοικονοµεί περίπου 2.580 
τόνους ισοδύναµου πετρελαίου. Στα σηµεία υψηλού αιολικού δυναµικού (εκεί δηλαδή όπου κατά 
προτεραιότητα εγκαθίστανται αιολικά πάρκα), τα οφέλη αυτά µπορεί να είναι αυξηµένα κατά 15% 
περίπου. 

 

 
 

Μία συνηθισµένη ανεµογεννήτρια των 750 kW παράγει κατά µέσο όρο στην Ελλάδα 2,25 
εκατοµµύρια κιλοβατώρες το χρόνο και, έτσι, αποτρέπεται η έκλυση 2.250 τόνων διοξειδίου του 
άνθρακα, όσο δηλαδή απορροφούν ετησίως 3.000 στρέµµατα δάσους ή αλλιώς 150.000 δέντρα.  
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Η αιολική ενέργεια δεν επιβαρύνει το τοπικό περιβάλλον µε επικίνδυνους αέριους 
ρύπους. Κατά την παραγωγή ενέργειας από συµβατικούς σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής 
εκλύονται τεράστιες ποσότητες ρύπων, µεταξύ των οποίων τα καρκινογόνα µικροσωµατίδια, το 
δηλητηριώδες µονοξείδιο του άνθρακα, το διοξείδιο του θείου και τα οξείδια του αζώτου που 
προκαλούν το φαινόµενο της όξινης βροχής. Κάθε κιλοβατώρα ηλεκτρισµού που παράγεται από 
τον άνεµο, σηµαίνει µία λιγότερη κιλοβατώρα που θα είχε παραχθεί πιθανά µε κάποιον άλλο 
ρυπογόνο τρόπο. Κατά µέσο όρο, κάθε κιλοβατώρα που παράγεται καίγοντας άνθρακα ή 
πετρέλαιο, εκλύει στην ατµόσφαιρα ένα περίπου κιλό διοξειδίου του άνθρακα, 4-20 γραµµάρια 
διοξειδίου του θείου, 1,5-15 γραµµάρια οξειδίων του αζώτου, 0,3-5 γραµµάρια µικροσωµατιδίων 
και πολλούς ακόµη επικίνδυνους αέριους ρύπους. 

 

Την περίοδο 2000-2002, το 10% του ηλεκτρισµού στην Κρήτη παράχθηκε από αιολικά 
πάρκα. 

 

Με βάση τα σηµερινά κόστη και το διαθέσιµο αιολικό δυναµικό στις πιο κατάλληλες περιοχές, η 
αιολική κιλοβατώρα είναι φθηνότερη από την αντίστοιχη που παράγεται από την 
καύση πετρελαίου ή φυσικού αερίου. 

 

2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ: ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ 

 

Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απ’ ευθείας σε ηλεκτρική. Η 
ηλιακή ενέργεια είναι µια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή. Η 
ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό 
πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή 
τροφοδοσία. 

 

Τα φωτοβολταϊκά, τα οποία µετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρικό ρεύµα, 
θεωρούνται τα ιδανικά συστήµατα ενεργειακής µετατροπής καθώς [α] χρησιµοποιούν την πλέον 
διαθέσιµη πηγή ενέργειας στον πλανήτη, [β] κατασκευάζονται από το δεύτερο πιο διαδεδοµένο 
στοιχείο στο φλοιό της γης, [γ] δεν έχουν κινούµενα µέρη, και [δ] παράγουν ηλεκτρισµό, που 
αποτελεί την πιο χρήσιµη µορφή ενέργειας. 

 

Τα φωτοβολταϊκά συνεπάγονται σηµαντικά οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία. 
Οφέλη για τον καταναλωτή, για τις αγορές ενέργειας και για τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

 

Τα φωτοβολταϊκά παρέχουν τον απόλυτο έλεγχο στον καταναλωτή, και άµεση πρόσβαση 
στα στοιχεία που αφορούν την παραγόµενη και καταναλισκόµενη ενέργεια. Τον 
καθιστούν έτσι πιο προσεκτικό στον τρόπο που καταναλώνει την ενέργεια και συµβάλλουν µ’ 
αυτό τον τρόπο στην ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση της ενέργειας. 

 

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήµατα έχουν αθόρυβη λειτουργία, αξιοπιστία και µεγάλη 
διάρκεια ζωής, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες, δυνατότητα 
αποθήκευσης της παραγόµενης ενέργειας (στο δίκτυο ή σε συσσωρευτές) και απαιτούν 
ελάχιστη συντήρηση.  
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Εφαρµογή φωτοβολταϊκών σε ταράτσα σχολικού κτιρίου 

 

Τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα των φωτοβολταϊκών είναι αδιαµφισβήτητα. Κάθε 
κιλοβατώρα που παράγεται από φωτοβολταϊκά, και άρα όχι από συµβατικά καύσιµα, 
συνεπάγεται την αποφυγή έκλυσης 1,1 κιλών διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα (µε βάση το σηµερινό ενεργειακό µίγµα στην Ελλάδα και τις µέσες απώλειες του 
δικτύου). Επιπλέον, συνεπάγεται λιγότερες εκποµπές άλλων επικίνδυνων ρύπων (όπως τα 
αιωρούµενα µικροσωµατίδια, τα οξείδια του αζώτου, οι ενώσεις του θείου, κ.λπ). Οι εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα πυροδοτούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και αλλάζουν το κλίµα της 
Γης, ενώ η ατµοσφαιρική ρύπανση έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και το περιβάλλον. 

 

 

Πώς λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά; 

 

Το ηλιακό φως είναι ουσιαστικά µικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια. Τα φωτόνια 
περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας ανάλογα µε το µήκος κύµατος του ηλιακού φάσµατος. Το 
γαλάζιο χρώµα ή το υπεριώδες π.χ. έχουν περισσότερη ενέργεια από το κόκκινο ή το υπέρυθρο. 
Οταν λοιπόν τα φωτόνια προσκρούσουν σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο (που είναι ουσιαστικά 
ένας “ηµιαγωγός”), άλλα ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από το 
φωτοβολταϊκό. Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. Τα φωτόνια 
αυτά αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να µετακινηθούν σε άλλη θέση και ως 
γνωστόν ο ηλεκτρισµός δεν είναι τίποτε άλλο παρά κίνηση ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή την απλή αρχή 
της φυσικής λοιπόν βασίζεται µια από τις πιο εξελιγµένες τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρισµού 
στις µέρες µας. 

 

 

Ενσωµάτωση φωτοβολταϊκών σε στέγες κτιρίων 
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3. ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

 

Εδώ και µια εικοσαετία, οι Έλληνες καταναλωτές έχουν εξοικειωθεί µε τους ηλιακούς 
θερµοσίφωνες για την παραγωγή ζεστού νερού. Απόρροια αυτής της εξοικείωσης ήταν η 
ανάπτυξη µιας υγιούς βιοµηχανίας παραγωγής ηλιακών συστηµάτων µε έντονο µάλιστα τον 
εξαγωγικό χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια. Εκείνο όµως που αγνοεί η πλειοψηφία των 
καταναλωτών είναι, όχι µόνο οι τεχνολογικές βελτιώσεις των ηλιοθερµικών συστηµάτων για 
ζέσταµα του νερού, αλλά κυρίως οι λοιπές χρήσεις των ηλιοθερµικών τεχνολογιών όπως η 
θέρµανση χώρων, η τηλεθέρµανση οικισµών, ο ηλιακός κλιµατισµός και η ηλιοθερµική 
παραγωγή ηλεκτρισµού. 

 

 

 Ηλιοθερµικά συστήµατα για θέρµανση χώρων στη Σουηδία 

 

Ηλιακά συστήµατα για θέρµανση χώρων 

 

Τα συστήµατα αυτά χρησιµοποιούνται ευρέως στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη, συνήθως σε 
συνδυασµό µε κάποιο άλλο σύστηµα θέρµανσης (π.χ. βιοµάζα ή αέριο). Σε µεγαλύτερη κλίµακα 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τηλεθέρµανση οικισµών και εµπορικών κτιρίων. 

 

Ηλιακός κλιµατισµός 

 

∆ροσιά από τον ήλιο; Ναι, αρκεί να εφαρµόσει κανείς κάποια από τις κατάλληλες γι’ αυτό 
τεχνολογίες. Οι πρώτες πιλοτικές εφαρµογές του ηλιακού κλιµατισµού έγιναν στην Ελλάδα ήδη 
εδώ και µία εικοσαετία. Μόλις πρόσφατα όµως η πρόοδος της τεχνολογίας επέτρεψε την 
ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών. Ένα σύστηµα ηλιακού κλιµατισµού τοποθετήθηκε πρόσφατα 
στις εγκαταστάσεις εργοστασίου καλλυντικών στα Οινόφυτα Βοιωτίας. ∆ύο ξενοδοχεία στην 
Κρήτη (όπου περιλαµβάνεται θέρµανση της πισίνας) ήταν οι εφαρµογές που ακολούθησαν. 
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4. ΒΙΟΜΑΖΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

 

Αποτέλεσε το πρώτο καύσιµο στην αυγή της ανθρωπότητας και συνεχίζει να καλύπτει σηµαντικό 
µερίδιο των ενεργειακών αναγκών στις αναπτυσσόµενες κυρίως χώρες. Η βιοµάζα, µε τη µορφή 
καυσόξυλων συνήθως, αποτελεί την παλαιότερη και συχνά τη µόνη ενεργειακή επιλογή. Εκτιµάται 
ότι σήµερα, οι εφαρµογές της βιοµάζας καλύπτουν το 14% των παγκόσµιων ενεργειακών 
αναγκών.  

 

Ως βιοµάζα ορίζουµε την ύλη που έχει βιολογική (ή αλλιώς οργανική) προέλευση. Πρακτικά 
µιλώντας, µε τον όρο βιοµάζα εννοούµε οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άµεσα ή έµµεσα από το 
φυτικό κόσµο. Πιο συγκεκριµένα, ο όρος περιλαµβάνει: 

 

• Τις φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήµατα, όπως π.χ. τα αυτοφυή 
φυτά και δάση, είτε από τις ενεργειακές καλλιέργειες και φυτείες (καλλιέργειες δηλαδή φυτών µε 
σκοπό την παραγωγή βιοµάζας, η οποία µε τη σειρά της χρησιµοποιείται για παραγωγή 
ενέργειας). 

 

• Τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, όπως 
π.χ. τα άχυρα, στελέχη καλαµποκιού και βαµβακιού, κλαδιά δέντρων, φύκια, κτηνοτροφικά 
απόβλητα, κληµατίδες, κ.λπ. 

 

• Τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη µεταποίηση ή επεξεργασία των υλικών αυτών, όπως 
π.χ. ο ελαιοπυρήνας, υπολείµµατα από τον εκκοκισµό του βαµβακιού, πριονίδια, κ.λπ. 

 

• Τα βιολογικής προέλευσης αστικά λύµατα και απορρίµµατα. 

 

Η βιοµάζα είναι ουσιαστικά µια δεσµευµένη και αποθηκευµένη µορφή της ηλιακής ενέργειας. Είναι 
το αποτέλεσµα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτικών οργανισµών. Η χλωροφύλλη 
των φυτών µετασχηµατίζει την ηλιακή ενέργεια χρησιµοποιώντας ως βασικές πρώτες ύλες 
διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα καθώς και νερό και ανόργανα συστατικά από το 
έδαφος. Σχηµατικά, η διεργασία αυτή έχει ως εξής: 

 

Νερό + ∆ιοξείδιο του άνθρακα + Ηλιακή ενέργεια + Ανόργανα στοιχεία  Βιοµάζα + Οξυγόνο 

 

Ξεχάστε τις χαµηλές αποδόσεις και τον µαύρο καπνό. Οι σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποίησης της 
βιοµάζας έχουν εξελιχθεί τόσο, που πλέον αποτελούν µια αξιόπιστη και ανταγωνιστική επιλογή, 
όχι µόνο σε επίπεδο κατοικίας, αλλά και σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. 

 

Η βιοµάζα και τα βιοκαύσιµα βρίσκουν πλέον εφαρµογές σε: 

 

• Παραγωγή θερµότητας για θέρµανση χώρων και βιοµηχανικές χρήσεις 

• Παραγωγή ηλεκτρισµού 
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• Συµπαραγωγή θερµότητας και ηλεκτρισµού 

• Υποκατάστατο του πετρελαίου στις µεταφορές 

 

Οι σύγχρονες εφαρµογές της βιοµάζας βρίσκουν πρόσφορο έδαφος κυρίως στις χώρες της 
Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όπου η διαθεσιµότητα πρώτων υλών είναι δεδοµένη. Η χρήση 
της βιοµάζας γίνεται συνήθως µε την καύση τεµαχιδίων ξύλου (wood chips) ή συσσωµατωµάτων 
(wood pellets, µικρά πεπιεσµένα κοµµάτια από σκόνη ξύλου) σε σύγχρονους λέβητες υψηλής 
τεχνολογίας. 

  

  

Συσσωµατώµατα ξύλου (pellets) 

 

200 γραµµάρια pellets = 1 κιλοβατώρα = 0,1 λίτρο πετρελαίου 

Μπορούν να ζεστάνουν 10 λίτρα νερού (σε θερµοκρασία βρασµού) 

Αρκούν για ένα ζεστό ντους διάρκειας 4 λεπτών 

 

Η βιοµάζα µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε διάφορες µορφές της και µε τη χρήση ποικίλλων 
τεχνολογιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικά για συµπαραγωγή θερµότητας 
και ηλεκτρισµού. Συνήθως χρησιµοποιείται µε τη µορφή βιοαερίου ή και γεωργικών 
υπολειµµάτων. Να διευκρινίσουµε εδώ ότι στις εφαρµογές αυτές δεν υπάγεται η θερµική 
αξιοποίηση των απορριµµάτων (µε καύση, αεριοποίηση ή πυρόλυση), αφού για τις τεχνολογίες 
αυτές έχουν κατά καιρούς διατυπωθεί ισχυρές ενστάσεις από περιβαλλοντικές οργανώσεις. 
Επιπλέον, η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριµµάτων και πολλών βιοµηχανικών αποβλήτων 
µπορεί να γίνει µε πιο δόκιµες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες. 

 

Το βιοαέριο, που αποτελεί µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, παράγεται από την αναερόβια 
χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύµατα από χοιροστάσια, βουστάσια), 
βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων καθώς και από αστικά οργανικά απορρίµµατα. Αποτελείται 
τυπικά από 65% µεθάνιο και 35% διοξείδιο του άνθρακα και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 
παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και ως καύσιµο για µηχανές εσωτερικής καύσης. 
Στην Ευρώπη λειτουργούν περισσότερες από 700 µονάδες βιοαερίου οι οποίες επεξεργάζονται 
ζωικά απόβλητα ή εφαρµόζουν συνδυασµένη χώνευση διαφόρων αποβλήτων γεωργικής 
προέλευσης.  

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί τα βιοκαύσιµα ως ένα από τα γρηγορότερα άλογα στην κούρσα για 
καθαρότερες πηγές ενέργειας. Με την οδηγία 2003/30 της 8ης Μαΐου 2003 σχετικά µε την 
προώθηση της χρήσης βιοκαυσίµων ή άλλων ανανεώσιµων καυσίµων για τις 
µεταφορές, καθορίστηκε ελάχιστο ενδεικτικό επίπεδο βιοκαυσίµων ως ποσοστό επί των 
καυσίµων που θα πωλούνται από το 2005 και µετά, αρχίζοντας από το 2% και καταλήγοντας στο 
5,75% των πωλουµένων καυσίµων το 2010. Παράλληλα, θα δοθεί στα κράτη µέλη η δυνατότητα 
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εφαρµογής µειωµένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης σε καθαρά ή αναµεµειγµένα 
βιοκαύσιµα, όταν χρησιµοποιούνται ως καύσιµα είτε θέρµανσης, είτε κίνησης. 

 

 

Αντλία για βιοντίζελ στη Θράκη 

 

5. ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ: Η ΑΝΑΣΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

 

Γεωθερµική ονοµάζεται η θερµική ενέργεια που προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η ενέργεια 
αυτή σχετίζεται µε την ηφαιστιακή δράση και τις ιδιαίτερες γεωλογικές και γεωτεκτονικές 
συνθήκες της κάθε περιοχής. Η πρώτη χρήση των “γεωθερµικών ρευστών” αφορούσε στη χρήση 
των ζεστών νερών για θεραπευτικούς σκοπούς (ιαµατικά λουτρά). Τα γεωθερµικά ρευστά όµως 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για ενεργειακούς σκοπούς. 

 

Η γεωθερµική ενέργεια, ανάλογα µε τη θερµοκρασία των ρευστών, διακρίνεται σε τρεις 
κατηγορίες: 

 

• Χαµηλής ενθαλπίας (25-100 οC) 

• Μέσης ενθαλπίας (100-150 οC) 

• Υψηλής ενθαλπίας (>150 οC) 

 

Η γεωθερµική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας χρησιµοποιείται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, ενώ η γεωθερµική ενέργεια χαµηλής και µέσης ενθαλπίας βρίσκει πολλές εφαρµογές 
στη γεωργία, τη βιοµηχανία, την κτηνοτροφία, τις υδατοκαλλιέργειες και τη θέρµανση χώρων. Η 
παραγωγή θερµότητας µε γεωθερµικές τεχνικές γίνεται µε δύο διακριτούς τρόπους. Είτε µε την 
απ’ ευθείας εκµετάλλευση του γεωθερµικού ρευστού που βρίσκεται στο υπέδαφος (συνήθως σε 
θερµοκρασίες 25-150 βαθµών), είτε µε τη χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας οι οποίες 
εκµεταλλεύονται τη διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα στο έδαφος και την επιφάνεια της γης. Η 
πρώτη µέθοδος συχνά καταγράφεται και ως γεωθερµία µέσης ή χαµηλής ενθαλπίας, ενώ η 
δεύτερη είναι γνωστή και ως ηλιογεωθερµία ή αβαθής γεωθερµία. 

 

Ο γεωθερµικός κλιµατισµός κερδίζει συνεχώς έδαφος αφού προσφέρει εξοικονόµηση 
ενέργειας µε λογικά κόστη. Μία γεωθερµική αντλία θερµότητας µπορεί να αντικαταστήσει το 
κλασικό καλοριφέρ και το κλιµατιστικό και να προσφέρει ζέστη και δροσιά, προστατεύοντας 
παράλληλα το περιβάλλον. Η αρχή του γεωθερµικού κλιµατισµού είναι εξαιρετικά απλή. Βασίζεται 
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στο γεγονός ότι λίγα µέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης, η θερµοκρασία του εδάφους είναι 
σταθερή στος 18-20 βαθµούς Κελσίου. Αν συνεπώς εκµεταλλευτούµε τη διαφορά θερµοκρασίας 
µεταξύ υπεδάφους και επιφάνειας, µπορούµε να θερµάνουµε χώρους το χειµώνα και να τους 
ψύξουµε αντίστοιχα το καλοκαίρι. Αυτό γίνεται µε τη χρήση µιας γεωθερµικής αντλίας 
θερµότητας, η δε θερµότητα µεταδίδεται µέσω ενός δικτύου σωληνώσεων που είτε βρίσκονται σε 
οριζόντια διάταξη και χαµηλό βάθος, είτε σε κατακόρυφη διάταξη εκµεταλλευόµενοι µία 
γεώτρηση που γίνεται γι’ αυτό το λόγο. 

 

 

 

6. ΜΙΚΡΑ Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ: Ο ΛΕΥΚΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ 

 

Η υδραυλική ενέργεια, η ενέργεια του νερού, είναι µια ανανεώσιµη, παραδοσιακή και 
αποκεντρωµένη πηγή ενέργειας που υπηρέτησε για χιλιετίες τον άνθρωπο. Στη χώρα µας, 
πολυάριθµοι υδραυλικοί τροχοί, νερόµυλοι, υδροτριβεία, πριονιστήρια, κλωστοϋφαντουργεία και 
άλλοι µηχανισµοί υδροκίνησης συνεχίζουν ακόµη και σήµερα να χρησιµοποιούν τη δύναµη του 
νερού, συµβάλλοντας σηµαντικά στην πρόοδο της τοπικής οικονοµίας µε φιλικό προς το 
περιβάλλον τρόπο. 

 

Η αξιοποίηση του µικροϋδροηλεκτρικού δυναµικού χιλιάδων µικρών ή µεγαλύτερων 
υδατορευµάτων και πηγών µπορεί να συνοδεύεται από ταυτόχρονη κάλυψη υδρευτικών ή/και 
αρδευτικών αναγκών, καθώς και δραστηριοτήτων αναψυχής και αθλητισµού. Παράλληλα, τα 
µικρά υδροηλεκτρικά παρουσιάζουν κάποια σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως η δυνατότητα άµεσης 
σύνδεσης-απόζευξης στο δίκτυο, η αυτόνοµη λειτουργία τους, η αξιοπιστία, η παραγωγή 
ενέργειας άριστης ποιότητας χωρίς διακυµάνσεις, η άριστη διαχρονικά συµπεριφορά τους, η 
µεγάλη διάρκεια ζωής και ο µικρός χρόνος απόσβεσης των αναγκαίων επενδύσεων που οφείλεται 
στο πολύ χαµηλό κόστος συντήρησης και λειτουργίας. 

 

Μόνο στις χώρες της ΕΕ υπάρχουν σήµερα περισσότερα από 17.400 µικρά υδροηλεκτρικά έργα, 
µε εγκατεστηµένη ισχύ που πλησιάζει τα 10.000 MW (ένα τέταρτο περίπου της παγκόσµιας 
εγκατεστηµένης ισχύος). Στην Ελλάδα, η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς µικρών υδροηλεκτρικών 
στα τέλη Αυγούστου 2003 ήταν περίπου 45 MW. 
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Τα µικρά υδροηλεκτρικά συµβάλλουν ήδη στη µείωση των εκποµπών CO2 κατά 32 εκατ. τόνους 
ετησίως, ενώ έχουν επίσης βοηθήσει να µειωθούν οι ετήσιες εκποµπές διοξειδίου του θείου κατά 
105.000 τόνους. Ένα τυπικό µικρό υδροηλεκτρικό του 1 MW, παράγει περίπου 6 εκατ. 
κιλοβατώρες ετησίως και αποσοβεί την έκλυση 6.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα. 

 

7. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 

 

Έχει την υψηλότερη ενεργειακή πυκνότητα απ’ όλες τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Παρόλα 
αυτά παραµένει ακόµη στο επενδυτικό περιθώριο και µόλις πρόσφατα έκανε το ντεµπούτο της σε 
αξιόλογες υπεράκτιες εφαρµογές. Πρόκειται για την κυµατική ενέργεια, το δυναµικό της οποίας 
εκτιµάται σε 2.000 TWh/έτος (2 τρισεκατοµµύρια κιλοβατώρες ετησίως) ή αλλιώς στο 10% των 
παγκόσµιων αναγκών σε ηλεκτρισµό. Το δυναµικό για την Ευρώπη εκτιµάται σε 320.000 ΜW, ενώ 
για τη Μεσόγειο σε 30.000 ΜW. Στην Ελλάδα, οι πιο πολλά υποσχόµενες περιοχές είναι αυτές του 
νοτιοδυτικού Αιγαίου. 

 

 

 

Μια λιγότερο γνωστή αλλά εντυπωσιακά απλή και αποδοτική εφαρµογή είναι η χρήση της 
θερµοκρασιακής διαφοράς µεταξύ θαλασσινού νερού και ατµόσφαιρας για τον κλιµατισµό χώρων. 
Μια τέτοια πρωτοποριακή εφαρµογή είχαµε πρόσφατα στην Ύδρα. 
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8. ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: ΤΟ ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΟΝΟΥ 

 

Η κυψέλη καυσίµου είναι ουσιαστικά µια συσκευή µετατροπής ηλεκτροχηµικής ενέργειας. Η 
λειτουργία της είναι αντίστροφη από αυτή µιας ηλεκτρολυτικής µονάδας και προσοµοιάζει την 
λειτουργία µιας µπαταρίας, µε την διαφορά ότι δεν έχει τον περιορισµό της εξάντλησης του 
καυσίµου, µια και το καύσιµο (υδρογόνο) και το οξειδωτικό (αέρας ή οξυγόνο) εισάγονται 
συνεχώς στην άνοδο και την κάθοδο και τα προϊόντα (ηλεκτρική ενέργεια και νερό) 
αποµακρύνονται. Μπορεί να είναι 2 ή 3 φορές περισσότερο αποδοτική από µία µηχανή 
εσωτερικής καύσης που µετατρέπει καύσιµο σε ισχύ. Μία κυψέλη καυσίµου παράγει ηλεκτρισµό, 
νερό και θερµότητα χρησιµοποιώντας χηµικό καύσιµο και οξυγόνο του αέρα. Το ιδανικό καύσιµο 
είναι το υδρογόνο, αν και οι κυψέλες καυσίµου µπορούν να λειτουργήσουν µε πληθώρα χηµικών 
καυσίµων όπως φυσικό αέριο, υγραέριο, βενζίνη, νάφθα, πετρέλαιο, βιοαέριο, µεθανόλη, 
αιθανόλη, ακόµη και µε πριονίδια. Στην ουσία, ανεξάρτητα από το αρχικό καύσιµο, µέσω ενός 
αναµορφωτή που αποµονώνει το υδρογόνο, είναι τελικά το τελευταίο που αντιδρά µε το οξυγόνο 
(σε καθαρή µορφή ή και του αέρα) και κάνει λειτουργική την κυψέλη καυσίµου. 

 

 

Αρχή λειτουργίας µιας κυψέλης καυσίµου 

 

 

Κυψέλες καυσίµου 

 

Ένα σηµαντικό πρόγραµµα εγκατάστασης µικρών συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγής και 
συµπαραγωγής µε κυψέλες καυσίµου ξεκίνησε το 2002 σε εκατοντάδες κτίρια στη Γερµανία, την 
Ολλανδία, την Αυστρία και το Λουξεµβούργο. Τα ίδια συστήµατα χρησιµοποιούνται για θέρµανση 
τον χώρων και ζέσταµα του νερού. 
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Σε ότι αφορά στα λεωφορεία µε υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου, την τελευταία δεκαετία 
κυκλοφόρησαν µόλις 31 πρωτότυπα, αν και το ενδιαφέρον αναζωπυρώθηκε µε ένα σηµαντικό 
ευρωπαϊκό πρόγραµµα (CUTE – Clean Urban Transport for Europe), στο πλαίσιο του οποίου, 
αρχής γενοµένης από το 2003, θα δοκιµαστούν 27 λεωφορεία σε 9 ευρωπαϊκές πόλεις 
(Αµβούργο, Άµστερνταµ, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Λονδίνο, Λουξεµβούργο, Πόρτο, Στοκχόλµη και 
Στουτγκάρδη). 

 

 

Τα λεωφορεία υδρογόνου µε κυψέλες καυσίµου του προγράµµατος CUTE 

 

 

 

9. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

Τα συστήµατα συνδυασµένης παραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας (ΣΗΘ - γνωστή και ως 
συµπαραγωγή) παράγουν ταυτόχρονα ηλεκτρική (ή/και µηχανική) και θερµική ενέργεια σε ένα 
ενιαίο, ολοκληρωµένο σύστηµα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση µε την κοινή πρακτική, όπου η 
ηλεκτρική ενέργεια παράγεται σε ένα κεντρικό σταθµό, ενώ χρησιµοποιείται επιτόπιος εξοπλισµός 
θέρµανσης και ψύξης για την κάλυψη των αναγκών σε µη ηλεκτρική ενέργεια. Η θερµική ενέργεια 
που ανακτάται σε ένα σύστηµα ΣΗΘ µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη θέρµανση ή ψύξη στη 
βιοµηχανία ή 

τα κτίρια. Επειδή η ΣΗΘ εκµεταλλεύεται τη θερµότητα που σε άλλη περίπτωση θα χανόταν κατά 
τη συµβατική διακριτή παραγωγή ηλεκτρικής ή µηχανικής ενέργειας, η συνολική απόδοση αυτών 
των ολοκληρωµένων συστηµάτων είναι πολύ µεγαλύτερη από αυτή των µεµονωµένων 
συστηµάτων. 
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Η ΣΗΘ δεν αποτελεί µια συγκεκριµένη τεχνολογία αλλά περισσότερο µια εφαρµογή τεχνολογιών 
για την κάλυψη των αναγκών θέρµανσης ή/και ψύξης, καθώς και για µηχανική ή/και ηλεκτρική 
ενέργεια των τελικών καταναλωτών. Λόγω των πρόσφατων τεχνολογικών εξελίξεων, έχουν 
αναπτυχθεί νέες διατάξεις των συστηµάτων ΣΗΘ που τα καθιστούν οικονοµικά συµφέροντα σε 
ένα ευρύτερο φάσµα εφαρµογών. Οι νέες γενιές των στροβίλων, κυψελών καυσίµου και 
παλινδροµικών µηχανών συνιστούν το αποτέλεσµα εντατικής και συνδυασµένης έρευνας, 
ανάπτυξης και επίδειξης, τόσο από ινστιτούτα όσο και από τη βιοµηχανία. Τα προηγµένα υλικά 
έχουν αυξήσει σηµαντικά την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία του εξοπλισµού, µειώνοντας 
ταυτόχρονα τα κόστη και τις εκποµπές ρύπων. 

 

10. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ: Η ΚΑΘΑΡΟΤΕΡΗ ΜΟΡΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Αποτελεί αναµφίβολα την εξυπνότερη επιλογή για µια επιχείρηση, για την κατοικία, για τον 
καθένα µας. Τα περιθώρια για ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας και εξοικονόµηση είναι 
µεγάλα, αφού η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει πολύ υψηλή ενεργειακή ένταση. 

 

Ειδικότερα σε ότι αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις, οι παρεµβάσεις είναι και εύκολες και 
επιβεβληµένες. Περίπου 40 εκατοµµύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα απελευθερώνονται κάθε 
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χρόνο στην ατµόσφαιρα από την ενέργεια που καταναλώνουµε κυρίως για φωτισµό, ψύξη, 
θέρµανση, παραγωγή ζεστού νερού κ.λπ, στα ιδιωτικά, εµπορικά και δηµόσια κτίρια στη χώρα 
µας. Πολλές από τις παραπάνω εκποµπές µπορούν να µειωθούν δραστικά αν σταµατήσουµε να 
είµαστε σπάταλοι ενεργειακά.  

 

Μέτρα εξοικονόµησης σε παλιά κτίρια µπορούν να µειώσουν την κατανάλωση ενέργειας µέχρι και 
60%, ενώ σε νεόδµητα η κατανάλωση µπορεί να µειωθεί ακόµα και σε ποσοστό 90% µε σωστό 
σχεδιασµό.  
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ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Ενισχύστε τον φυσικό φωτισµό του κτιρίου σας και µη ξεχνάτε να σβήνετε όσα φώτα δε 
σας χρειάζονται. 

2. Αλλάξτε τους κοινούς λαµπτήρες πυρακτώσεως µε νέους συµπαγείς λαµπτήρες 
φθορισµού χαµηλής κατανάλωσης. Οι νέοι οικονοµικοί λαµπτήρες καταναλώνουν 4 έως 5 φορές 
λιγότερη ενέργεια και διαρκούν 8-10 φορές περισσότερο. Κάνουν απόσβεση σε λίγους µήνες και 
στη διάρκεια ζωής τους εξοικονοµείτε έως και 50 €. 

3. Όταν αγοράζετε ηλεκτρικές συσκευές προσέχετε την ειδική ετικέτα µε την ενεργειακή 
τους κατανάλωση. Θα εκπλαγείτε µε τις διαφορές που έχουν µεταξύ τους οι διάφορες µάρκες. 

4. Οι 40-60 βαθµοί είναι αρκετοί για να καθαρίσουν τα ρούχα σας στο πλυντήριο. Ο κάδος 
του πλυντηρίου σας να είναι πάντα γεµάτος. 

5. Μην αφήνετε την τηλεόραση, το στερεοφωνικό ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές σε 
κατάσταση αναµονής (stand by). Καταναλώνουν ενέργεια ακόµη και σ’ αυτήν την κατάσταση. 
Καλύτερα να τα κλείνετε από τον κεντρικό διακόπτη. 

6. Μια θερµοκρασία γύρω στους 18-19 βαθµούς είναι αρκετή για να νοιώθουµε άνετα στο 
χώρο µας. Η περιττή ζέστη, όχι µόνο αποτελεί σπατάλη αλλά µπορεί να προκαλέσει ακόµα και 
δυσφορία. 

7. Φροντίστε για τη συντήρηση του λέβητα-καυστήρα δυό φορές το χρόνο. 

8. Τοποθετήστε κατάλληλους θερµοστατικούς διακόπτες σε κάθε σώµα. Ρυθµίστε τις 
θερµοκρασίες. Μη σκεπάζετε τα καλοριφέρ. 

9. Το χειµώνα, κλείνετε τα πατζούρια και τις κουρτίνες το βράδυ για να κρατήσετε τη ζέστη 
στο χώρο σας. Σε αντίθεση µε το καλοκαίρι, το χειµώνα κρατάτε κλειστές τις εσωτερικές πόρτες. 

10. Προσθέστε θερµοµόνωση και, ιδίως αν ζείτε στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, βάλτε 
διπλά κουφώµατα και τζάµια (ιδίως στα βόρεια ανοίγµατα). 

11. Κλείστε τις χαραµάδες. 

12. Αντί για air-condition, αξιοποιήστε τις δυνατότητες του φυσικού δροσισµού. 

13. Προτιµήστε ανεµιστήρες οροφής, που µπορούν να ρίξουν εύκολα τη θερµοκρασία στον 
χώρο σας κατά 3 βαθµούς περίπου, χωρίς να καταναλώνουν τόσο πολλή ενέργεια όπως τα 
κλιµατιστικά. 

14. Τοποθετήστε ηλιακό θερµοσίφωνα. Πετυχαίνετε µέχρι και 40% µείωση στο λογαριασµό 
του ηλεκτρικού.  

15. Σκεφτείτε σοβαρά να βάλετε ένα φωτοβολταϊκό σύστηµα στο σπίτι σας. Τα 
φωτοβολταϊκά µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απ’ ευθείας σε ηλεκτρική χωρίς να ρυπαίνουν. 

16. Χρησιµοποιείστε το αυτοκίνητό σας µόνο εκεί που το χρειάζεστε πραγµατικά και δεν 
έχετε επαρκή εναλλακτική λύση. 

17. Ανακαλύψτε και πάλι το περπάτηµα. Εξοικονοµεί ενέργεια και σας κρατά σε φόρµα. 

18. Χρησιµοποιείστε τα µέσα µαζικής µεταφοράς ή το ποδήλατό σας. 

19. Φυτέψτε δένδρα. 

20. Ενισχύστε την ανακύκλωση. 
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Μια πληθώρα λύσεων 

 

∆εν είναι όµως µόνο ο ενεργειακός τοµέας στον οποίο παρέχονται ευτυχώς επαρκείς εναλλακτικές 
λύσεις για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών. Σε κάθε τοµέα πρακτικά, η τεχνολογία 
µας δίνει δυνατότητες να µειώσουµε σηµαντικά (ή και να εξαλείψουµε κάποιες φορές) τα 
επικίνδυνα αέρια του θερµοκηπίου. 

 

Στον τοµέα της διαχείρισης των απορριµµάτων, για παράδειγµα, ο οποίος συµβάλλει στις 
εκποµπές µεθανίου, η λύση είναι η µείωση του όγκου των απορριµµάτων, η επαναχρησιµοποίηση 
και η εκτεταµένη ανακύκλωση και κοµποστοποίηση. 

 

Η στροφή στην οικολογική γεωργία, πέραν των άλλων πλεονεκτηµάτων, έχει ως αποτέλεσµα 
και µικρότερες εκλύσεις αερίων του θερµοκηπίου. 

 

Η στροφή στα µέσα συλλογικής µεταφοράς και η λιγότερη χρήση του ΙΧ, σηµαίνει όχι µόνο 
καθαρότερη ατµόσφαιρα και υγιεινότερο περιβάλλον, αλλά και λιγότερες εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου. 

 

 

Τέλος, σε ότι αφορά τα βιοµηχανικά φθοριούχα αέρια, ευτυχώς παρέχεται πληθώρα λύσεων 
και υποκατάστατων που µας επιτρέπει να αποφύγουµε ήδη από σήµερα τη χρήση τους. Στον 
τοµέα της ψύξης, για παράδειγµα, ήδη παρέχονται ψυγεία µε ψυκτικό µέσο υδρογονάνθρακα αντί 
για τους επικίνδυνους υδροφθοράνθρακες. Στον τοµέα του κλιµατισµού, παρέχονται εναλλακτικές 
µέθοδοι δροσιµού αλλά και εναλλακτικά ψυκτικά για συµβατικά κλιµατιστικά, ενώ νέες 
τεχνολογίες κάνουν την εµφάνισή τους, θυµίζοντάς µας ότι όπως εµείς είµαστε οι υπαίτιοι του 
προβλήµατος, έτσι και πάλι στα δικά µας χέρια βρίσκεται και η λύση. Εµείς πυροδοτήσαµε τις 
κλιµατικές αλλαγές. Εµείς θα αφοπλίσουµε και την κλιµατική βόµβα που απειλεί τον πλανήτη µας. 
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Μέρος 3ο: ∆ραστηριότητες για παιδιά  
 

 

 
1. Εξοικείωση µε έννοιες  

Ζητήστε από τους µαθητές να αναφέρουν ποιες είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
και ποιες οι µη ανανεώσιµες. Ζητήστε τους να τις κατηγοριοποιήσουν σε δύο πίνακες. 

 

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

Αιολική ενέργεια 

Ηλιακή ενέργεια 

Βιοµάζα 

Γεωθερµία 

Υδροηλεκτρικά 

Κυµατική ενέργεια 

Υδρογόνο 

Λιγνίτης 

Πετρέλαιο 

Φυσικό αέριο 

Ουράνιο 

 

2. Τρόποι εξοικονόµησης ενέργειας 

 

Χρειάζεστε: 

Μια µεγάλη κόλλα χαρτιού που θα έχετε ζωγραφίσει τα δωµάτια ενός σπιτιού 
σχηµατικά 

 

Ρωτήστε τα παιδιά τι µπορούµε να κάνουµε στο σπίτι µας για να καταναλώνουµε 
λιγότερο ρεύµα. Ζητήστε τους να γράψουν ή να ζωγραφίσουν τις απαντήσεις τους 
πάνω στο χαρτί. 

 

Ενδεικτικές απαντήσεις: 

Κουζίνα (ηλεκτρικές συσκευές, λαµπτήρες, µόνωση παραθύρων) 

Μπάνιο (λαµπτήρες, πλυντήριο) 

∆ωµάτιο (λαµπτήρες, θερµοστάτης καλοριφέρ, µόνωση, τηλεόραση, υπολογιστής)  

Καθιστικό (τηλεόραση, φωτισµός, θέρµανση, µόνωση) 
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Σηµείωση: 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ένας σηµαντικός τρόπος να µειώσουµε την κατανάλωση ενέργειας είναι να αγοράζουµε 
ηλεκτρικές συσκευές χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Είναι πραγµατικά εντυπωσιακή η οικονοµία 
ρεύµατος που µπορούµε να πετύχουµε µε αυτό τον τρόπο. Οι συσκευές αυτές συνήθως έχουν 
ελεγχθεί από κάποιο ανεξάρτητο σώµα και υπάρχει σχετική (επι)σήµανση πάνω στη συσκευασία 
τους.  

 

Ηλεκτρικές συσκευές Εξοικονόµηση ενέργειας που επιτυγχάνεται µε 
τη χρήση συσκευών χαµηλής κατανάλωσης. 

Πλυντήριο 33% λιγότερη ενέργεια 

Πλυντήριο πιάτων 50% λιγότερη ενέργεια 

Ψυγείο 40% λιγότερη ενέργεια 

Λάµπες 75% λιγότερη ενέργεια 

 

3. Συµπληρώστε το σταυρόλεξο 

 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. ενέργεια που παίρνουµε από τον αέρα 

2. µπορείς να το χρησιµοποιήσεις αντί για το 
αµάξι 

3. η Ελλάδα παράγει το µεγαλύτερο µέρος 
της ενέργειας της από τον............. 

4. µερικά υλικά όπως το γυαλί, το αλουµίνιο, 
το χαρτί, το πλαστικό, οι µπαταρίες, τα 
ορυκτέλαια κ.ά. αντί να τα πετάξεις, µπορείς να 
τα κάνεις...   

ΚΑΘΕΤΑ 

5. δηµιουργούνται στη θάλασσα µε τον αέρα, 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την 
παραγωγή ενέργειας 

6. εξοικονοµείς ρεύµα αν την κλείνεις, όταν 
δεν βλέπει κανείς 

7. πρώτη ύλη για την παραγωγή πυρηνικής 
ενέργειας 

8. ζεσταίνει και φωτίζει 

 

 

 

 

                       

            7          

      1 Α Ι Ο Λ Ι Κ Η  

            Υ          

    6 Τ 2 Τ Ρ Ε Ν Ο    
 5 Κ   Η     Α     8    

  Υ  3 Λ Ι Γ Ν Ι Τ Η    

  Μ   Ε     Ι     Λ    

  Α   Ο     Ο     Ι    

  Τ   Ρ           Ο    
4 Α Ν Α Κ Υ Κ Λ Ω Σ Η  

      Σ                

      Η                

                

 



 43

 

 

 

4. Παιχνίδι κατανόησης 

 

Ζωγραφίστε σε ένα χαρτί ένα χωράφι, µία αγελάδα, ένα εργοστάσιο, ένα αυτοκίνητο, 
σκουπίδια. ∆ώστε στα παιδιά χαρτάκια µε τα κυριότερα «αέρια του θερµοκηπίου» και 
ζητήστε τους να κολλήσουν το αντίστοιχο χαρτάκι, το οποίο δείχνει ποιο αέριο 
παράγεται από ποια δραστηριότητα.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

∆ιοξείδιο του άνθρακα [CO2]: 

καύση ορυκτών καυσίµων (εργοστάσιο/αυτοκίνητο) 

βιοµηχανικές διεργασίες (εργοστάσιο) 

 

 

Μεθάνιο [CH4]:  

στερεά απορρίµµατα και υγρά απόβλητα (σκουπίδια) 

τοµέας της γεωργίας (χωράφι) 

Λύµατα από στάβλους (αγελάδα) 

διαχείριση ζωικών απορριµµάτων (αγελάδα) 

ενεργειακός τοµέας (διαφυγές αερίων κατά την αποθήκευση και διανοµή υγρών/αερίων 
καυσίµων) (εργοστάσιο) 

 

Υποξείδιο του αζώτου [N2O]: 

Ο αγροτικός τοµέας είναι η κύρια πηγή υποξειδίου του αζώτου (χωράφι) 

οι τοµείς της ενέργειας και της βιοµηχανίας (εργοστάσιο) 

 

 

Βιοµηχανικά φθοριούχα αέρια [F-gases]: 

Βιοµηχανία (εργοστάσιο) 

(ως ψυκτικά, διογκωτικά και προωθητικά αέρια) 

 

 

5. Συζήτηση σε µικρές οµάδες 

Χωρίστε τα παιδιά σε τρεις οµάδες, µε καθεµία να αντιπροσωπεύει µια κατηγορία από τις εξής: 
ζώα, φυτά, άνθρωποι. Ζητήστε από κάθε οµάδα να συζητήσει τι συνέπειες θα έχει για τους ίδιους 
η κλιµατική αλλαγή. Στο τέλος συζητήστε τα αποτελέσµατα κάθε οµάδας µε όλη την τάξη. 
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6. Εξοικονόµηση ενέργειας από την ανακύκλωση  

 

Ζητήστε από τους µαθητές να σχηµατίσουν σε διάγραµµα την εξοικονόµηση ενέργειας 
που επιτυγχάνεται από την ανακύκλωση των παρακάτω υλικών 

 

ΥΛΙΚΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΠΡΟΙΟΝ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟ 95% εξοικονόµηση ενέργειας  

1 κουτάκι αλουµινίου µπορεί να προσφέρει 
ενέργεια για τη λειτουργία µιας τηλεόρασης για 
3 ώρες 

ΓΥΑΛΙ 50% εξοικονόµηση ενέργειας 

Ανακύκλωση ενός γυάλινου µπουκαλιού µας 
δίνει ενέργεια για µια λάµπα 100 watt για 4 
ώρες. 

ΧΑΡΤΙ 60% εξοικονόµηση ενέργειας 

ΑΤΣΑΛΙ 74% εξοικονόµηση ενέργειας. 

Ανακυκλώνοντας ½ κιλό ατσαλιού σώζουµε 
ενέργεια για την λειτουργία µιας λάµπας 60 βατ 
για 24 ώρες. 

 

Υπόδειγµα λύσης 

(Εξοικονόµηση ενέργειας από την ανακύκλωση υλικών) 
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7. Τι µπορείς να κάνεις στο σχολείο σου 

 

1. Συζήτησε εσύ και οι συµµαθητές σου µε τους δασκάλους σου την προοπτική να τοποθετηθούν 
στο σχολείο σας λαµπτήρες χαµηλής κατανάλωσης ενέργειας. Όχι µόνο καταναλώνουν 80% 
λιγότερη ενέργεια αλλά ζουν και 9 φορές περισσότερο από τις κοινές λάµπες. 

 

2. Μαζί µε τους εκπαιδευτικούς ζητήστε από τον ∆ήµο την τοποθέτηση ειδικών κάδων 
ανακύκλωσης στο σχολείο και την περισυλλογή τους σε τακτά διαστήµατα. Μίλησε στους 
συµµαθητές σου και ευαισθητοποίησέ τους να διαχωρίζουν το χαρτί, το γυαλί, τα πλαστικά και το 
αλουµίνιο από τα υπόλοιπα σκουπίδια. Σκέψου τρόπους που µπορούν να συµβάλλουν στη µείωση 
των σκουπιδιών, πριν από την ανακύκλωση. 

 

 3. Σβήνε τα φώτα από την αίθουσα όταν δεν βρίσκεται κανείς µέσα. Σβήνε πάντα την οθόνη του 
υπολογιστή σου όταν δεν τον χρησιµοποιείς.  Η κατάσταση αναµονής των ηλεκτρικών συσκευών 
(π.χ. της τηλεόρασης) χρησιµοποιεί 10%-30% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει η 
συσκευή. Όταν. Λοιπόν, δεν βλέπεις τηλεόραση κλείνε την από το κουµπί και όχι από το 
τηλεκοντρόλ. Σε κατάσταση αναµονής είναι η τηλεόραση όταν ανάβει το µικρό φωτάκι που 
δείχνει είτε την πλήρη λειτουργία της (πράσινο) είτε τη µερική λειτουργία της – κατάσταση 
αναµονής (κόκκινο φωτάκι). Σβηστή είναι όταν το φωτάκι που δείχνει τη λειτουργίας της είναι 
σβηστό κι αυτό. 

 

4. Φύτεψε ένα δέντρο. Με αυτό τον τρόπο δίνεις πνοή ζωής στην πόλη αλλά και συµβάλλεις στην 
µείωση του διοξειδίου του άνθρακα από την ατµόσφαιρα. Κάθε δέντρο βελτιώνει και την 
ποιότητα της ατµόσφαιρας αφού δεσµεύει και άλλους ρύπους που προκαλούν προβλήµατα στην 
υγεία µας (µικροσωµατίδια κα). 
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5. Μίλησε στους γονείς σου για το πόσο σοβαρό είναι το πρόβληµα της κλιµατικής αλλαγής και 
προέτρεψέ τους να κάνουν κι αυτοί όσα έµαθες σήµερα στο σχολείο σου! 

 

6. Αφού κάνεις όλα τα παραπάνω µπορείς να συζητήσεις µε τους συµµαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς και τον ∆ήµο την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιοθερµικών συστηµάτων για 
την παροχή «πράσινης ενέργειας» στο σχολείο σου. Γιατί όχι και την τοποθέτηση µιας µικρής 
ανεµογεννήτριας; Έχει ξαναγίνει!  

 

 

 


