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A  όπως      
Ανταρκτική
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Βασικά στοιχεία για την Ανταρκτική
λιγότεροι από 250.000 άνθρωποι έχουν φτάσει εκεί

Ανταρκτική…

... Αποτελεί το 10% του χερσαίου τμήματος του 
πλανήτη

… είναι παγιδευμένο το 70% του γλυκού νερού του 
πλανήτη. Εάν έλιωνε, το επίπεδο των θαλασσών 
θα ανέβαινε 50 μέτρα

… σε ορισμένες περιοχές ο πάγος έχει βάθος 5 χλμ

… το 1983 καταγράφηκε η χαμηλότερη θερμοκρασία 
-90 βαθμοί Κελσίου

… ο αέρας φτάνει μέχρι την ταχύτητα  327 km/hr

… είναι το ξηρότερο μέρος του πλανήτη
Αυστραλία

Ανταρκτική 
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Ανταρκτική : το τελευταίο  καταφύγιο επι της γης

Η Ανταρκτική διέπεται από την Συμφωνία για την Προστασία της, η 
οποία λήγει το  έτος 2041
Το μέλλον της Ανταρκτικής αναπόφευκτα θα επηρεάσει και το μέλλον 
του υπόλοιπου πλανήτη 
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Σε ποιόν ανήκει η Ανταρκτική
παρ’ότι πολλά κράτη εγείρουν αξιώσεις «ιδιοκτησίας» τμημάτων της, είναι το μόνο μέρος 
του πλανήτη το οποίο δεν ανήκει σε ΚΑΝΕΝΑΝ
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Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε κάθε «βήμα» της
αποστολής



Inspire Antarctic Expedition 5

ενημέρωση       εκπαίδευση      αφορμή για δράση
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Η ανείπωτη ομορφιά του τοπίου
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…και η προέλευση των παγόβουνων
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      τα είδη δείκτες της κλιματικής αλλαγής   

Chin strap penguin

Fur seal
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Η παρουσία του ανθρώπου στην Ανταρκτική
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         O υπέροχος κόσμος της Ανταρκτικής
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Οι προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Ανταρκτική

αφήνουμε μόνο το αποτύπωμά μας στον πάγο ?
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Το λιώσιμο των παγετώνων
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LARCEN B ice shelf
Νοέμβριος  2002
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LARCEN B ice shelf

Φεβρουάριος 2003
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Μάρτιος  2003 

ο LARCEN B έχει καταρρεύσει 
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North America: Angangueo

• 1986: Images show 
Degradation of forest 

area

• 2001: Between 1984 
and 1999, 38 per cent 

of forests were 
degraded

Ραγδαίες μεταβολές σε παγετώνες
(παγετώνας Hubbard, HΠΑ)

14 Αυγούστου 2002

10 Αυγούστου 2002
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Η κλιματική αλλαγή είναι θέμα 
ηθικής και θέμα πολιτισμού
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Shrinking Lake Chad shared by 
Nigeria, Niger, Chad and Cameroon

Persistent drought has shrunk the lake to 
about a tenth of its former size

• 1972: Larger lake surface area is visible in 
this image

• 2001: Due to regionally drying climate and 
human demand for fresh water, Lake Chad is 

fraction of what is once was

• 2004: In many places, the green of wetlands 
is being replaced by drifting sand dunes (tan 

ripples mixed with green) 
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Γιατί πρέπει να μας νοιάζει

Εάν σε παγκόσμιο επίπεδο δεν ληφθούν 
μέτρα ελέγχου των κλιματικών 

αλλαγών, η επιστημονική κοινότητα
 προβλέπει

άνοδο της θερμοκρασίας της γης κατά
1,4 έως 5,8 βαθμούς κελσίου έως το 2100

άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω
 λίωσιμου των παγετώνων



Δυλειτουργίες: ασυνήθιστοι συνδυασμοί 
θερμοκρασίας και υγρασίας έχουν 
επιπτώσεις σε πωλήσεις αγαθών,

 τουρισμό
Αρρώστιες: μετακινήσεις ασθενειών, 

εντόμων 
Καταστροφές:διαφοροποίηση του κύκλου 

του νερού, πλημμυρικά φαινόμενα, 
ξηρασία, ισχυρές ανεμοθύελες

Μετακινήσεις πληθυσμών λόγω
πλημμυρών ή ξηρασίας
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          Συνήθεις τρόποι αντιμετώπισης
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Η ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ
 

ΑΠΟΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ
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Τα ίχνη της κλιματικής αλλαγής 
είναι ορατά και στην Ελλάδα

ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΕΝΤΟΝΑ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΚΕΛΣΙΟΥ(1)

 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020 και

   60%-80% μέχρι το 2050
 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της Ε.Ε. κατά 20% μέχρι το 2020
 Αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε 20% μέχρι το 

2020
 Ενίσχυση της έρευνας για την αποθήκευση του άνθρακα
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ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ 
ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ 2 ΒΑΘΜΟΥΣ 
ΚΕΛΣΙΟΥ(2)

 Ενίσχυση του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίου των αέριων ρύπων

 Περιορισμός των εκπομπών των μεταφορών

 Μείωση των εκπομπών από τα κτίρια
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        Το κόστος της απραξίας

 α. τα ακραία καιρικά φαινόμενα δύνανται να 
μειώσουν το παγκόσμιο ακαθάριστο προϊόν κατά 
1%

 β. σύμφωνα με το το ακραίο σενάριο η παγκόσμια 
κατά κεφαλή κατανάλωση δύναται να ελαττωθεί 
κατά 20%

 γ. προκειμένου να είναι δυνατή η διαχείριση των 
εκπομπών άνθρακα, αυτές θα πρέπει να 
σταθεροποιηθούν μέσα στα επόμενα 20 χρόνια και 
στη συνέχεια να ελαττωθούν κατά 1% έως 3% . 
Τούτο θα απαιτήσει δαπάνη της τάξης του 1% του 
παγκόσμιου ακαθάριστου προϊόντος. Αντίθετα εάν 
διατηρηθεί η σημερινή τάξη πραγμάτων, θα 
απαιτηθεί το 20% .
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
 ΑΠΡΑΞΙΑΣ :

Να μην καταφέρουμε να
 παραδώσουμε έναν υγειή πλανήτη 

στις επόμενες γενιές
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Η Παγκόσμια 

Ημέρα Περιβάλλοντος 

πρέπει να είναι απλώς

 μία αφορμή για 

καθημερινή πράξη
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