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Το 2003 ο υδράργυρος χτύπη-
σε ένα από τα τρομακτικότε-
ρα ρεκόρ στην ιστορία της δυ-
τικής Ευρώπης. Το θερμότερο 
καλοκαίρι των τελευταίων 
500 χρόνων προκάλεσε μόνο 
εκείνο τον Αύγουστο 35.000 
θανάτους σε χώρες της κε-
ντρικής και δυτικής Ευρώπης, 
απώλειες στις σοδειές κατά 
20% και τεράστιες καταστρο-
φές σε υποδομές. 

Το 2007 η Ελλάδα έζησε το 
πιο θερμό θέρος από το 1891 με 
80 θανάτους στη χώρα μας και 6 
στην Πορτογαλία, καθώς ολό-
κληρος ο ευρωπαϊκός Νότος 
ψηνόταν για μέρες, μεταφορι-
κά λόγω ζέστης αλλά και κυριο-
λεκτικά λόγω πυρκαγιών. Στον 
αντίποδα, στην Αγγλία και την 
Ουαλία, από το Μάιο ως τον Ι-
ούλιο της ίδιας χρονιάς έριξε 
τόσο νερό όσο ποτέ άλλοτε, με 
το ρεκόρ να ανάγεται πίσω μέ-
χρι και στο… 1776. 13 θάνατοι, 
48.000 πλημμυρισμένα σπίτια, 
τεράστιες απώλειες στη ζωική 
και φυτική παραγωγή είναι με-
ρικές μόνο από τις συνέπειες. 

 Ρεκόρ στην Κρήτη 
Ο Αύγουστος του 2010 ήταν ο 

πιο θερμός για την Κρήτη εδώ 

και μισό περίπου αιώνα από τό-
τε που τηρούνται μετεωρολο-
γικά στοιχεία, με τη μέση θερ-
μοκρασία να φτάνει στο Ηρά-
κλειο στους 27,6oC, σπάζοντας 
το προηγούμενο ρεκόρ του 
1966, που ήταν 27,2oC, ενώ η 
μέση μέγιστη θερμοκρασία έ-
φτασε τον Αύγουστο εκείνης 
της χρονιάς τους 31oC, προ-
σπερνώντας το προηγούμενο 
ρεκόρ που ήταν 30,8oC και είχε 
καταγραφεί επίσης το 1966. Το 
καλοκαίρι του 2010 ήταν το 
πλέον καυτό για τη δυτική Ρω-
σία από το 1500, με τεράστιες 
πυρκαγιές που έκαναν στάχτη 
χιλιάδες στρέμματα καλλιερ-
γήσιμης γης και κατοικίες! Και 
το 2011 η Γαλλία έζησε την πιο 
θερμή και ξερή άνοιξη από το 
1880. Η συνέχεια μακρά, με πιο 
πρόσφατη πινελιά στο κάδρο 
την ανακοίνωση της Αμερικα-
νικής Υπηρεσίας Ωκεανών και 
Ατμόσφαιρας (ΝΟΑΑ) ότι ο Α-
πρίλιος του 2014 μαζί με τον α-
ντίστοιχο μήνα του 2010 ήταν ο 
θερμότερος Απρίλιος που έχει 
καταγραφεί από το 1880! Η μέ-
ση παγκόσμια θερμοκρασία ή-
ταν 0,77 βαθμούς Κελσίου υ-
ψηλότερη σε σχέση με το μέσο 
όρο του 20ού αιώνα για τον ίδιο 
μήνα. Στοιχεία που μόνο τυ-
χαία δεν είναι, αφού αφενός 
μεν καταδεικνύουν ότι κάτι δεν 
πάει καλά στο κλίμα και αφετέ-

ρου προ-
έρχονται α-
πό τα πλέον επί-
σημα χείλη, αφού δί-
νουν μια σφαιρική εικόνα στον 
πρόλογο ενός σκηνικού Απο-
κάλυψης, το οποίο περιγράφει 
η πέμπτη έκθεση της αρμόδιας 
Διεθνούς Διακυβερνητικής Ε-
πιτροπής του ΟΗΕ. Οι επιστή-
μονες της IPCC προειδοποίη-
σαν για μια ακόμα φορά ότι 
«κανείς στον κόσμο δε χαίρει 
ασυλίας» και, ενώ οι συνέπειες 
αρχίζουν ήδη να γίνονται αι-
σθητές, οι χώρες δεν έχουν λά-
βει μέτρα για να αντιμετωπί-
σουν τις δυνητικά μεγάλες επι-
πτώσεις για τα αποθέματα τρο-

φίμων και νερού 
ή ακόμη και για τη δημόσια υ-
γεία. Όμως, ποιος ακούει... Εί-
κοσι ολόκληρα χρόνια προ-
σπαθειών για περιορισμό των 
εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου και προειδοποιήσεων 
για το σκοτεινό μέλλον που έρ-
χεται έχουν φέρει ελάχιστα α-
ποτελέσματα και η διεθνής κοι-
νότητα κρατάει... μικρό καλάθι 
ενόψει και του νέου γύρου δια-
πραγματεύσεων.

 Σενάρια καταστροφής 
Και καθότι κανείς δε χαίρει α-

συλίας μπαίνουμε και εμείς 
στο... χορό που θυμίζει εφιαλ-

τικό σενάριο επιστημονικής 
φαντασίας. Γιατί βεβαίως ούτε 
η Κρήτη πρόκειται να βγει αλώ-
βητη από αυτόν τον τρόμο. Που 
συγγράψαμε όλοι μας πρωτα-
γωνιστώντας με τον ένα ή τον 
άλλο τρόπο σε αυτήν την ταινία 
επιστημονικής φαντασίας που 
απλά τώρα προβάλλεται! Στο 
νησί μας, στην πόλη και το χω-
ριό μας, στη γειτονιά και τον μι-
κρόκοσμό μας. Άλλωστε ελάχι-
στοι είναι πλέον αυτοί που 
μπορούν να ισχυριστούν ότι δε 
συμβαίνει κάτι περίεργο στο 
κλίμα μετά τα όσα βιώνουμε 
και τη φετινή χρονιά. Οι επι-
στήμονες σπεύδουν να μας υ-
πενθυμίσουν ότι το μέλλον θα 

είναι δύσκολο, καθώς οι εκτι-
μήσεις τους μόνο αισιοδοξία 
που δε γεννούν. 

Όπως μας εξήγησε ο υπεύθυ-
νος του Εργαστηρίου Παράκτι-
ας Έρευνας του Ινστιτούτου Υ-
πολογιστικών Μαθηματικών 
του ΙΤΕ δρ. Νίκος Καμπάνης, 
τα στοιχεία για την Κρήτη δεί-
χνουν μείωση των βροχοπτώ-
σεων το χειμώνα σε ποσοστό 
που θα φτάνει το 15%. 

Την ίδια ώρα, ενώ η συνολική 
βροχόπτωση θα μειωθεί, ανα-
μένεται να αυξηθούν κατά 10-
20% οι ακραίες βροχοπτώσεις 
κυρίως κατά την περίοδο του 
φθινοπώρου. Με άλλα λόγια, 
φαίνεται πως αυξάνεται ο κίν-
δυνος τόσο για πλημμυρικά ε-
πεισόδια, όσο και για εξάπλω-

ση πυρκαγιών στα δάση με ανυ-
πολόγιστες συνέπειες. Καθώς 
εκτιμάται ότι θα έχουμε αύξη-
ση των ημερών με υψηλό ρίσκο 
εμφάνισης πυρκαγιάς σε όλους 
τους δρυμούς της χώρας μεταξύ 
των οποίων συγκαταλέγονται 
και τα Λευκά Όρη, ο κίνδυνος 
είναι μάλλον αυτονόητος, κα-
θώς η κλιματική αλλαγή θα θέ-
σει σε τρομερή και πρωτόγνω-
ρη δοκιμασία και το φυσικό 
πλούτο της χώρας, αλλά και της 
Κρήτης. Είναι ενδεικτικό ότι, 
σύμφωνα με τα κύρια ευρήμα-
τα της έκθεσης για τον εθνικό 
δρυμό Λευκών Ορέων, διαπι-
στώνεται ότι κατά μέσο όρο η 
μέση μέγιστη θερινή θερμο-
κρασία θα αυξηθεί κατά 1,5oC 
περίπου. 

Οι βροχοπτώσεις 
Και τα δυσάρεστα νέα δεν τε-

λειώνουν εδώ. 
Η κλιματική αλλαγή θα αλλά-

ξει και το σκηνικό των βροχών 
το χειμώνα, με τη μείωση να ε-
κτιμάται σε ποσοστό που θα 
φτάνει ακόμα και το 15%, ενώ α-
ναμένεται γενικά αύξηση των 
περιόδων ανομβρίας κατά μία 
έως δύο εβδομάδες. 

Θερμό... θέρος 
Όσον αφορά στη θερμοκρα-

σία, για τα Χανιά, το Ρέθυμνο 
και το Ηράκλειο ως τουριστι-
κές περιοχές, από τα στοιχεία 
της έρευνας, προκύπτει πως θα 
αποκτήσουν μισό μήνα παρα-
πάνω καυτές μέρες κάθε χρόνο 
από ό,τι σήμερα, με χρονικό ο-

ρίζοντα το 2020-2050. Και αν 
τώρα γελάμε λέγοντας ότι με τις 
παραξενιές του καιρού απο-
κτήσαμε τροπικό κλίμα, σε λί-
γο μάλλον δε θα μπορούμε να 
το κάνουμε γιατί θα είναι πλέον 
μια πραγματικότητα, αφού, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, οι 
περιοχές αυτές θα έχουν κατά 
ένα μήνα περισσότερο κάθε 
χρόνο τροπικές νύχτες, με ζέ-
στη και υγρασία. Το μόνο θετι-
κό, αν μπορεί κάποιος να ανα-
γνωρίσει κάτι τέτοιο, στο μελ-
λοντικό σκηνικό του καιρού εί-
ναι ότι θα αυξηθούν οι καλο-
καιρινές μέρες, έως και 15, κατά 
έτος με αποτέλεσμα την επιμή-
κυνση της τουριστικής περιό-
δου για μήνες όπως ο Σεπτέμ-
βριος, ο Οκτώβριος αλλά και ο 
Ιούνιος, ο οποίος θα μας προϊ-
δεάζει από νωρίς για θερμά κα-
λοκαίρια. 

Την ίδια ώρα, όπως μας εξή-
γησε ο κ. Καμπάνης, παρόλο 
που η συνολική βροχόπτωση 
θα μειωθεί, αναμένεται να αυ-
ξηθούν κατά 10-20% οι ακραίες 
βροχοπτώσεις κυρίως κατά την 
περίοδο του φθινοπώρου. 

Το φαινόμενο αυτό οφείλεται 
σε μια γενικότερη αλλαγή της 
κυκλοφορίας στην ατμόσφαιρα 
ως απόρροια της κλιματικής 
αλλαγής, στις θερμότερες θά-
λασσες, τα υψηλά επίπεδα υ-
γρασίας και την εποχική χαμη-
λότερη ένταση του ανέμου.

Οι αλλαγές 
Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα α-

πό σημεία-κλειδιά στον πλανή-
τη και η Μεσόγειος στα 18 
“καυτά”, μεταφορικά και κυρι-
ολεκτικά, σημεία του πλανήτη 
που θα βρεθούν στη δίνη των 
κλιματικών αλλαγών. 

Οι συνέπειες θα έχουν να κά-
νουν τόσο με την άνοδο της 
στάθμης της θάλασσας όσο και 
με τη αλλαγή στη συχνότητα 
των βροχοπτώσεων και κυρίως 
στην αύξηση της θερμοκρασίας 
που θα αλλάξει το σκηνικό και 
στον τουρισμό, επεκτείνοντας 
τις μέρες με καλοκαίρι, αν όχι 
καύσωνα, ειδικά για τις τελευ-
ταίες, από 5 έως 15! Την ίδια 
στιγμή αναμένεται ότι θα αυξη-
θούν ακόμα περισσότερο οι νύ-
χτες κατά τις οποίες η θερμο-
κρασία δε θα πέφτει κάτω από 
τους 20 βαθμούς Κελσίου ειδι-
κά σε περιοχές όπως η Κρήτη. 

ΣΤΑΥΡΟY ΜΟΥΝΤΟΥΦΑΡΗ
του

ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟ 2010 ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 1901-2012

ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟ 2025  ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ 

ΑΣΤΙΚΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΤΟ 2025  ΜΕ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ -ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΤΑΣΗ ΤHΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1901-2012 ΣΕ 
ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΠΟΛΗΣ 2010 
Μεταβολή πληθυσμού 
1970-2010

Πληθυσμός πόλεων 2025

Πληθυσμός πόλεων 2025

1 εκατομμύριο 
1-5 εκατομμύρια 
5-10 εκατομμύρια 
10 εκατομμύρια ή περισσότερα 

1 εκατομμύριο 
1-5 εκατομμύρια 
5-10 εκατομμύρια 
10 εκατομμύρια ή περισσότερα 

1 εκατομμύριο 
1-5 εκατομμύρια 
5-10 εκατομμύρια 
10 εκατομμύρια ή περισσότερα 

Τα χειρότερα για 
το κλίμα έπονται

Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση ή όχι;
ΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ;

Η απορία που έχουμε όλοι 
είναι αν οι παραξενιές του 
καιρού που παρατηρούμε τα 
τελευταία χρόνια οφείλονται 
όντως σε κλιματικές αλλαγές 
ή αν πρόκειται απλά για τυ-
χαία φαινόμενα. 

Η επιστημονική κοινότητα 
παραμένει επιφυλακτική, αν 
και όλο και περισσότερες φω-
νές στρέφονται προς την κα-
τεύθυνση της αποδοχής ότι 
τουλάχιστον κάτι δεν πάει 
καλά... 

Χωρίς ακόμα να το προσδι-
ορίζουν ως κλιματική αλλα-
γή. Υπάρχει όμως και ο αισιό-
δοξος αντίλογος που κάνει 
λόγο για υπερβολή στις εκτι-
μήσεις με ποικιλία σκοπιμο-
τήτων ή απλά για τυχαιότητα 
όσον αφορά στις παρατη-
ρούμενες παραξενιές του 
καιρού. Ή απλά σε αντοχές 
της φύσης που έχει το δικό 
της τρόπο να αναζητεί την ι-
σορροπία. 

Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο 

λόγος που η επιστημονική 
κοινότητα παραμένει επιφυ-
λακτική και προσεκτική είναι 
ότι δεν έχει ακόμα εκείνο το 
εύρος των δεδομένων σε βά-
θος χρόνου που θα επιτρέ-
ψουν την απόλυτη ταύτιση 
των όσων συμβαίνουν με τις 
κλιματικές αλλαγές. 

Χωρίς βεβαίως αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν έχουν αντιλη-
φθεί και εκείνοι πως «κάτι δεν 
πάει καλά στο κλίμα» και δεν 
προβληματίζονται για αυτό. 

ΟΗΕ

Τι προβλέπει 
η έκθεση

Τα αποθέματα νερού σε παγετώνες και χιόνια θα μειωθούν, 
προκαλώντας ελλείψεις νερού που θα αφορούν σε πάνω από 1 

δισεκατομμύριο ανθρώπους. Το 20-30% των ζωντανών οργανι-
σμών θα αντιμετωπίσει κίνδυνο εξαφάνισης, αν η μέση παγκόσμια 
θερμοκρασία ξεπεράσει τους 1,5-2,50C.  Σε χαμηλότερα γεωγρα-
φικά πλάτη και κυρίως σε ξηρές και τροπικές περιοχές, ακόμα και 
μικρές αυξήσεις της θερμοκρασίας (1 - 2oC) θα αυξήσουν τον κίν-
δυνο λιμών. 

Από το 2080 και μετά εκατομμύρια άνθρωποι θα επηρεα-
στούν από πλημμύρες λόγω της ανόδου της στάθμης της θά-

λασσας κατά 18 έως 59 εκατοστά, όπως εκτιμάται για το διά-
στημα από το 1990 έως το 2095. Διαπίστωση με ιδιαίτερη 

σημασία, καθώς η πλειονότητα των ανθρωπογε-
νών δράσεων είναι κοντά στη θάλασσα 

(αλιεία, τουρισμός, πόλεις). 
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Χαβάη 

Μαυρίκιος 

Ανταρκτική 

Μικρά 
νησιά 

Βόρειος
Αμερική 

Στα φυσικά συστήματα 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  
ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Σε βιολογικά συστήματα Στον άνθρωπο και την παραγωγή 

Παγετώνες, πάγοι και χιόνι Οικοσυστήματα ξηράς Παραγωγή τροφής 

Ποτάμια, λίμνες, πλημμύρες και ξηρασίες Δασικές πυρκαγιές Κατοικίες, υγεία και οικονομία 

Διάβρωση ακτών και άνοδος επιπέδου θάλασσας Θαλάσσια οικοσυστήματα Συνέπειες σε τοπική κλίμακα 

Αφρική 
Κεντρική 
και νότιος 
Αμερική 

Αυστραλασία 

Ασία 

Ευρώπη Αρκτική 

Νησί Signy 

Βερίγγειος 
Πορθμός 

Oι κυριότερες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής παγκοσµίως

Oι κυριότερες επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής στην Κρήτη

Η κλιματική αλλαγή θα αγγίξει τους πάντες, όπως προειδοποιεί η Διεθνής Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ, βλέποντας ότι συνεχίζεται 
εκτός ελέγχου η αύξηση των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Αύξηση  μέγιστης θερινής 
θερμοκρασίας κατά 1,5 oC

Μείωση χειμερινής 
βροχόπτωσης έως και 15%

Αύξηση ακραίες βροχοπτώσεων 
(φθινοπώρου) κατά 10-20%

Αύξηση έως και 15 μέρες στο 
καλοκαίρι

Αύξηση της νυχτερινής θερμο- 
κρασίας πάνω από 20οC 

Άρχισαν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής ή απλά είναι 
τυχαίες οι παραξενιές και του φετινού καιρού;

Ο υπεύθυνος του Εργαστηρί-
ου Παράκτιας Έρευνας του 
Ινστιτούτου Υπολογιστικών 
Μαθηματικών του ΙΤΕ δρ. Νί-
κος Καμπάνης.

Τα α-
κραία 
καιρικά 
φαινό-
μενα 
πληθαί-
νουν 
χρόνο 
το χρό-
νο και 
στην 
Κρήτη. 
Κάτι 
δεν πά-
ει καλά 
με τον 
καιρό... 
είναι η 
κοινή 
διαπί-
στωση 
όλων 
μας.


