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Κλιματική Αλλαγή – Επισκόπηση 

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση του ζητήματος της 
Κλιματικής Αλλαγής. Για να μάθετε περισσότερα, κατεβάστε τις 
δραστηριότητες κριτικής σκέψης, τα εργαστήρια και τις 
παρουσιάσεις και μελετήστε τον Οδηγό Δράσης για να δείτε τι 
περισσότερο μπορείτε να κάνετε για να βοηθήσετε.   

 ΘΕΜΑ 

Κλιματική Αλλαγή  

 

Εισαγωγή  

Υπάρχουν συντριπτικά επιστημονικά 
στοιχεία που δείχνουν ότι έχουν υπάρξει 
αλλαγές στο παγκόσμιο κλίμα από τις 
αρχές του 1900 και ότι αυτές οι κλιματικές 
αλλαγές και οι μελλοντικές, που έχουν 
προβλεφθεί, θα οφείλονται σε μεγάλο 
βαθμό σε ανθρώπινες δραστηριότητες που 
απελευθερώνουν τεράστιες ποσότητες 
αερίων του θερμοκηπίου, που θερμαίνουν 
τη Γη. Το φαινόμενο αυτό, δηλαδή, η 
υπερθέρμανση του πλανήτη, έχει 
καταστροφικές επιπτώσεις στους φυσικούς 
πόρους, τη γη, τα τρόφιμα και τους 
ανθρώπους, ιδιαίτερα τους φτωχούς. 

Η ετήσια Διάσκεψη των Μερών (Conference of the Parties – COP) συγκλήθηκε από τα Ηνωμένα 
Έθνη για να συντονίζει την παγκόσμια αντίδραση στην κλιματική αλλαγή. Ο περιορισμός της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας σε 1.5ο C είναι ευρέως αποδεκτός ως το όριο για την 
πρόληψη πολύ σοβαρών και καταστροφικών κλιματικών αλλαγών. Ο στόχος της Διάσκεψης του 
2015, που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, ήταν να επιτευχθεί μια νομική και καθολική συμφωνία 
από όλες τις χώρες του κόσμου για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, ώστε η αύξηση να 
μην ξεπεράσει τους 2οC και να μειωθούν οι επιπτώσεις που αυτό θα έχει σε όλο τον κόσμο, ειδικά 
στους φτωχότερους ανθρώπους. 

 

Tο Κλίμα μας 

Για χάρη της όλων των πραγμάτων που μας ενδιαφέρουν και που θα επηρεαστούν από την 
κλιματική αλλαγή, όλοι οι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των νέων, θα πρέπει να καταστήσουν 
σαφές στην κυβέρνησή τους ότι νοιάζονται για την κλιματική αλλαγή και για τις επιπτώσεις που 
έχει τώρα, αλλά και για τις μελλοντικές. Η άσκηση πίεσης στους πολιτικούς θα βοηθήσει στο να 
τους ωθήσει να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο που περιμένουμε από αυτούς. Εκτός από αυτό, οι 
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μεγάλες επιχειρήσεις που εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου θα πρέπει να κληθούν να αλλάξουν 
τη συμπεριφορά τους και να μειώσουν τις εκπομπές τους. 

Υπήρξε τεράστια συζήτηση σχετικά με τους καλύτερους τρόπους για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής, και πώς να πειστούν όλες οι χώρες να συμφωνήσουν με αυτούς. Για 
παράδειγμα, μια μεγάλη χώρα εξαγωγής άνθρακα-καυσίμων (π.χ. Ρωσία) θα έχει μια πολύ 
διαφορετική άποψη σε ένα μικρό νησί που απειλείται από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας 
(π.χ. Μαυρίκιος). Πώς μπορούν να επιλυθούν αυτά τα ζητήματα; Μόνο η αγάπη για τον πλανήτη 
θα το κάνει αυτό. Οι φωνές και οι απόψεις των νέων από όλο τον κόσμο είναι ζωτικής σημασίας 
στο πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Μάθετε περισσότερα εδώ για το πώς να κάνετε τη φωνή σας να 
ακουστεί σε σχέση με αυτό το κρίσιμο παγκόσμιο ζήτημα. 
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