
 

 

Κλειώ Λιοτατή 

Στολική Χρονιά: 2014-2015 

Στολείο: Λύκειο Μακαρίοσ Γ’ Λάρνακας 

 Υπεύθσνη Καθηγήτρια: Λοσκία Καρακατσάνη  

Σπλεπώο, αλ δελ πξνζέμνπκε, ε Γε ζα πεξάζεη ην ζεκείν ρωξίο επηζηξνθή θαη ηόηε … ζα είλαη πηα πνιύ αξγά!  

Υπάξρεη όκωο έλα κέιινλ γηα ην νπνίν αμίδεη λα αγωληζηνύκε.  Όια εμαξηώληαη από ηε ζέιεζή καο γηα δξάζε.  

Είσαι έτοιμος; 

Βιβλιογραυία: 

 Σπλέληεπμε από Δξα Μηράιε Λoηδίδε, ρεκηθό κεραληθό - κεραληθό πεξηβάιινληνο ΑΚΤΗ  

 Σπλέληεπμε από θ. Μάξην Θενθίινπ, ιεηηνπξγό Μεηεωξνινγηθήο Υπεξεζίαο Κύπξνπ 

 Νηνθηκαληέξ: Cosmos: A spacetime odyssey επεηζόδην 12 

 Νηνθηκαληέξ: How the Earth Works: Ice Age or Hell Fire? 

Οη παγεηώλεο έξρνληαη θαη θεύγνπλ εδώ θαη πνιιά εθαηνκκύξηα ρξόληα.  Υπό θαλνληθέο ζπλζήθεο, ε γε καο ζα έκπαηλε ζε κηα λέα επνρή παγεηώλωλ ζε πεξίπνπ 1.500 

ρξόληα.  Απηό γηαηί νη ηξνρηαθνί θύθινη ηεο Γεο, καο απνκαθξύλνπλ ζηγά – ζηγά από ηνλ ήιην, άξα ν πάγνο ζα έπξεπε λα απμάλεηαη.   

Η Γε όκωο δεζηαίλεηαη, ελώ ζα έπξεπε λα παγώλεη…  Ο πάγνο αληί λα αξρίδεη λα απμάλεηαη, κεηώλεηαη, θαη κάιηζηα γξήγνξα. Η 

κείωζε ηωλ πάγωλ ζύκθωλα κε έξεπλεο μεθίλεζε ηα ηειεπηαία 100-200 ρξόληα.  

Η Γε θηλδπλεύεη από ρηνλόκπαια λα εμειηρηεί ζε κπάια θωηηάο!  Γηα πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία νη πξάμεηο καο αιιάδνπλ ην 

θιίκα, πξνθαιώληαο ξηδηθέο αιιαγέο.  Υπνινγίδεηαη όηη ε θιηκαηηθή αιιαγή νθείιεηαη θαηά 97% ζηνλ άλζξωπν, ιόγω ηεο 

αλεμέιεγθηεο ρξήζεο ηωλ νξπθηώλ θαπζίκωλ γηα ηηο δηάθνξεο ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο, ξππαίλνληαο ηελ αηκόζθαηξα κε πεξηζζόηεξν 

CO2  ρξόλν κε ηνλ ρξόλν. 

Από εκάο εμαξηάηαη λα κελ δηαηαξάμνπκε ην θπζηθό θύθιν ηεο Γεο, ζηνλ νπνίν νθείινπκε πάξα πνιιά!  

Τρόποι αντιμετώπισης: 
λα αιιάμνπκε ηηο ζπλήζεηέο καο 

λα κεηώζνπκε ηελ θαηαλάιωζε 
 αλαθύθιωζε (ραξηί, πιαζηηθό, γπαιί, ξνύρα, ηεγαλνθίλεζε 

θ.ιπ)  

 λα θπηεύνπκε δέληξα αληί λα ηα θόβνπκε  

 λα θάλνπκε θνκπνζηνπνίεζε  

 Οηθνινγηθή κεηαθίλεζε (πνδήιαηα, ιεωθνξεία, ηξέλα θ.ιπ) 

 λα εθκεηαιιεπηνύκε ηηο δηάθνξεο θπζηθέο πεγέο ελέξγεηαο 

(ειηαθή, αηνιηθή, γεωζεξκηθή, πδξνδπλακηθή θ.ιπ) 


