
4ο ΠΕΚΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

Σεμινάριο-Ημερίδα: Κλίμα: η Δραματική Αλλαγή 
 
Η κλιματική αλλαγή καλπάζει, γίνεται δραματική κλιματική αλλαγή. Καθημερινά, αφύσικα ή άλλο-

τε σπάνια φαινόμενα συμβαίνουν όλο και συχνότερα στον πλανήτη μας. Φαινόμενα που επηρεά-

ζουν τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, προκαλούν ζημιές σε οικοσυστήματα και υποδομές, προ-

καλούν θανάτους και τραυματισμούς, φοβίζουν και προβληματίζουν τους ανθρώπους για το μέλ-

λον. Η έγκυρη εφημερίδα Guardian, προτείνει να αλλάξει η ορολογία από «Κλιματική Αλλαγή» σε 

«Κατεπείγουσα κλιματική κρίση» και από «Παγκόσμια Θέρμανση» σε «Παγκόσμιος Καύσωνας», 

θέλοντας να υπογραμμίσει την κρισιμότητα της κατάστασης και το επείγον του πράγματος. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, θορυβημένος από την ταχεία άνοδο της μέσης θερμοκρασίας της 

Γης και έχοντας επίγνωση των επιπτώσεών, προτείνει άμεση, παγκόσμια, συντονισμένη και εκτε-

ταμένη δράση προς δύο κύριες κατευθύνσεις: 

Α. Μετριασμός της Κλιματικής αλλαγής, με μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και 

μείωση της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας στα αέρια αυτά. Τι πρέπει να κάνουν κυβερνήσεις 

και πολίτες για τη μείωση των εκπομπών; 

Β. Προσαρμογή της ανθρωπότητας στα ακραία καιρικά φαινόμενα που προκαλούν θανάτους και 

εκτεταμένες ζημιές. Τι μέτρα θα πρέπει να ληφθούν ώστε οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 

να είναι κατά το δυνατό μικρότερες; Τι πρέπει να κάνουν Δήμοι, Κράτη, σχολεία και πολίτες για το 

ζήτημα αυτό; Πώς πρέπει να προφυλαχτεί η οικογένεια, τι πρέπει να γνωρίζει και πώς πρέπει να 

προετοιμαστεί; 

Προκειμένου να υπάρξει έγκυρη ενημέρωση των εκπαιδευτικών και γενικότερα των πολιτών σχε-

τικά με τα κρίσιμα αυτά ζητήματα, διοργανώνουμε μια ημερίδα με τίτλο «Κλίμα: Η Δραματική Αλ-

λαγή» την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 (Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος) , από τις 18.00 ως τις 

20.30 στο 1ο Γυμνάσιο/1ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου (Στρογγυλό) 

Κεντρικοί ομιλητές θα είναι για την πρώτη κατεύθυνση (μετριασμός) ο κ. Κωνσταντίνος Καρτάλης, 

καθηγητής της Φυσικής της Ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και για την δεύτερη κατεύ-

θυνση (προσαρμογή) ο  καθηγητής του Παν. Αθηνών και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας. 

Θα μιλήσουν επίσης οι Δημήτριος ΚαλαΪτζίδης, Βέρα Δηλάρη (Υπ. Παιδείας-Διεύθυνση Διεθνών 

Οργανισμών), Χριστίνα Νομικού (7ο Δημοτικό Σχολείου Αγίου Δημητρίου). 

Αναμένουμε τη συμμετοχή όλων (κατά το δυνατόν) των διευθυντών/διευθυντριών και προϊσταμέ-

νων των σχολικών μονάδων καθώς και των συλλόγων γονέων. Δηλώσεις συμμετοχής για εκπαι-

δευτικούς στον σύνδεσμο: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrm5xe491HQrhY_ZUa3Eh2fmEdV0Qn3a3O4ztQ-

szbYXtnnA/viewform 

Οργανωτική Επιτροπή: Δ. Καλαϊτζίδης, Ν. Καμήλος, Ν. Στεφανόπουλος, Α. Ιωάννου, Μ.Δρακοπούλου, Τ. 

Γιακουμάτου.       
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