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Το 65% της ακτογραμμής της Κρή-
της βρίσκεται στο κόκκινο ανάμεσα 
στο 25,2% σε πανελλαδικό επίπεδο, 
καθώς η διάβρωση προσλαμβάνει 
διαστάσεις που προβληματίζουν και 
ανησυχούν τους επιστήμονες. 

Παραλίες μεγάλες και μικρές χάνο-
νται στο διάβα των χρόνων και καθώς 
οι πρώτες συνέπειες από τις κλιματι-
κές αλλαγές γίνονται όλο και πιο ευδι-
άκριτες, τα σενάρια τρόμου που έχουν 
εκπονήσει οι ειδικοί ξεφεύγουν από 
το χαρτί και τα διαγράμματα και γίνο-
νται μέρος της πραγματικότητας όλων 
μας. Πόσω μάλλον όταν στην περίπτω-
ση της Μεσογείου και φυσικά στην 
Κρήτη το μεγαλύτερο μέρος του πλη-
θυσμού κατοικεί κοντά στη θάλασσα. 
Το πρόβλημα είναι ορατό στον ορίζο-
ντα και έχει τεθεί στο επίκεντρο της έ-
ρευνας και σε τοπικό επίπεδο. 

Οι επιστημονικές ομάδες του Εργα-
στηρίου Παράκτιας Έρευνας του Ιν-
στιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματι-
κών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και 
Έρευνας ( ΙΥΜ-ΙΤΕ), με τους Ν. Α. Κα-
μπάνη, δ/ντή ερευνών, και τους ερευ-
νητές Γ. Αλεξανδράκη και Γ. Γκιώνη και 
του Τομέα Γεωγραφίας και Γεωπερι-
βάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθη-
νών, με τους Σ. Πούλο και Π. Νάστο, α-
ναπλ. καθηγητές, και τους ερευνητές 
Κ. Καρδιτσά και Σ. Πετράκη έχουν ξε-
κινήσει μια μεγάλη ερευνητική προ-
σπάθεια μελέτης της διάβρωσης των α-
κτών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλ-
λαγής, έχοντας ήδη τα πρώτα σημαντι-
κά στοιχεία στα χέρια τους. Το φαινό-
μενο που έχει βρεθεί στο επίκεντρο 
της επιστημονικής έρευνας είναι δια-
πιστωμένο σε ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο. 

Όλες οι ακτές 
Όπως μας εξήγησε ο κ. Νίκος Καμπά-

νης, σύμφωνα με μελέτες που έχουν 
γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα πλαί-
σια του ευρωπαϊκού έργου EURO-
SION, διαπιστώθηκε ότι σχεδόν όλες 
οι ακτές της Αιγαίου αντιμετωπίζουν 
προβλήματα διάβρωσης και φυσικά 
αρκετές στην Κρήτη. Όσο για τις αιτίες 
του κακού, αυτές είναι ο μεγάλος αριθ-
μός παραλιών που έχουν μικρή κλίση 
αλλά και το έντονο κυματικό καθε-
στώς, όπως στην περίπτωση του νη-
σιού μας. Αν αυτό ισχύει για το παρόν, 
για το μέλλον τα πράγματα γίνονται α-
κόμα πιο ανησυχητικά. Τα σενάρια 
που έχει εκπονήσει η Διακυβερνητι-
κή Επιτροπή του ΟΗΕ για τις κλιματι-
κές αλλαγές και η αναγωγή τους στα δι-
κά μας δεδομένα μόνο καθησυχασμό 
δεν επιτρέπουν. 

Τα σενάρια 
Σύμφωνα με την πιο αισιόδοξη πρό-

βλεψη, για ένα σενάριο ανόδου της 
στάθμης της θάλασσας μέχρι και 
1,8mm ανά έτος, περίπου το μισό της έ-
κτασης της ακτογραμμής του Αιγαίου 
βρίσκεται σε επίπεδα υψηλής τρωτό-
τητας, ενώ η υπόλοιπη σε επίπεδα μέ-
σης τρωτότητας. Σύμφωνα με αυτό, οι 
περιοχές της Θράκης, της Ανατολικής 
και Κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσ-
σαλίας και της Εύβοιας εμφανίζονται 
λιγότερο τρωτές. Στον αντίποδα, οι α-
κτές της Κρήτης και οι υπόλοιπες περι-
οχές του Αιγαίου εμφανίζονται ως πε-
ρισσότερο τρωτές. Αν επιβεβαιωθεί ό-
μως το πιο δυσοίωνο σενάριο, σύμφω-
να με τις εκτιμήσεις της Διακυβερνητι-

κής Επιτροπής του ΟΗΕ για τις Κλιμα-
τικές Αλλαγές, στην έκθεσή της για το 
έτος 2007, που αφορά στα επόμενα 100 
χρόνια, τα πράγματα θα γίνουν ακόμα 
πιο δύσκολα και για την Κρήτη. Βάσει 
αυτού του σεναρίου, το οποίο προβλέ-
πει αύξηση της θαλάσσιας στάθμης με-
γαλύτερη των 3,5 mm ανά έτος, όλη η 
ακτογραμμή του Αιγαίου, με εξαίρεση 
κάποιων τμημάτων στη Θεσσαλία και 
την Εύβοια, χαρακτηρίζεται ως πάρα 
πολύ τρωτή. Είναι ενδεικτικό ότι το έ-
να τρίτο της ακτογραμμής του Αιγαίου 
χαρακτηρίζεται ως τρωτό, ενώ περισ-
σότερο από το 50% πολύ τρωτό και το 
7% ως μέσης τρωτότητας. 

Η έρευνα 
Τα στοιχειά αυτά, που αποτελούν 

καρπό ενός πρώτου μέρους της σχετι-
κής ερευνητικής εργασίας, δημοσιεύ-
τηκαν το 2010 στην Encyclopedia Of 
Life Support Systems (EOLSS) της 
UNESCO, όπου και διερευνήθηκε η 
τρωτότητα των ακτών της Ελλάδας στη 
διάβρωση, σε μία ενδεχόμενη άνοδο 
της στάθμης της θάλασσας κατά 40cm, 
με βάση πάντα τις εκτιμήσεις της Δια-
κυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ 
για τις κλιματικές αλλαγές. Σε αυτήν, 
όπως σημείωσε ο κ. Καμπάνης, χρησι-
μοποιήθηκε ο λεγόμενος «Δείκτης 
Παράκτιας Τρωτότητας (CVI)», που έ-
χει αναπτυχθεί στις ΗΠΑ από τη γνω-
στή γεωλογική εταιρεία USGS και 
πλέον αποτελεί το κύριο εργαλείο δια-
χείρισης των ιδιαιτέρα σημαντικών σε 
εθνικό επίπεδο παράκτιων περιοχών. 
Εξετάζοντας την «ευαισθησία» του πα-
ράκτιου συστήματος σε μεταβολές, ό-
πως η διαφοροποίηση ακτογραμμής 
λόγω ανόδου της στάθμης της θάλασ-
σας, με τη φυσική δυνατότητά του να 
προσαρμόζεται στις συνεχώς μετα-
βαλλόμενες περιβαλλοντικές συνθή-
κες, οι επιστήμονες είναι σε θέση να 
διακρίνουν την τρωτότητα των παρά-
κτιων περιοχών που εξετάζονται, σε 
σχέση με ορισμένες παραμέτρους, ό-
πως η γεωμορφολογία της ακτής, η πα-
ράκτια κλίση, οι ιστορικές μεταβολές 
της ακτογραμμής, οι οποίες αποτε-
λούν τις γεωλογικές μεταβλητές του 
δείκτη, η σχετική μεταβολή της στάθ-
μης της θάλασσας, το μέσο σημαντικό 
ύψος κύματος και το μέσο εύρος της 
παλίρροιας, οι οποίες ανήκουν στις 
μεταβλητές φυσικών διεργασιών. Αυ-
τή είναι και η «μαγική φράση», ειδικά 
όσον αφορά στην εξέταση του φαινο-
μένου της διάβρωσης στις ακτές ενός 
νησιού όπως η Κρήτη. 

Το ΙΤΕ 
Οι επιστήμονες του Εργαστηρίου 

Παράκτιας Έρευνας του ΙΥΜ-ΙΤΕ 
προχωρούν ένα βήμα παραπέρα θέλο-
ντας να έχουν ακόμα πιο συγκεκριμέ-
να στοιχεία και, χρησιμοποιώντας επι-
πλέον υπολογιστικά υδροδυναμικά 
μοντέλα σε συνδυασμό με επιτόπιες 
μετρήσεις πεδίου, αναπτύσσουν νέους 
δείκτες, οι οποίοι λαμβάνουν υπ’ όψιν 
τη διαφορετικότητα κάθε περιοχής. 
Ήδη οι δείκτες αυτοί έχουν εφαρμο-
στεί αποτελεσματικά για τη μελέτη 
του φαινομένου της διάβρωσης σε πε-
ριοχές της Κρήτης υψηλού αναπτυξια-
κού ενδιαφέροντος, όπως αυτές πα-
ρουσιάστηκαν σε πρόσφατο ρεπορτάζ 
της «Νέας Κρήτης», με χαρακτηριστι-
κά παραδείγματα τις παράκτιες περιο-
χές του Κοκκίνη Χάνι, της Παχιάς Άμ-
μου, της Χερσονήσου, των Γουβών, του 
Κολυμπαρίου, της Γεωργιούπολης και 
της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο. 

Χάνουμε τις 
παραλίες μας
Σοβαρό πρόβλημα με τη διάβρωση των ακτών της Κρήτης 
διαπιστώνουν οι επιστήμονες του Ινστιτούτου Υπολογιστικών 
Μαθηματικών του ΙΤΕ

του 
Σταύρού Μούντούφαρη

Το φαινόμενο που έχει άμεση σχέση με 
την κλιματική αλλαγή και κυρίως τη συ-
χνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαι-
νομένων και αύξησης της στάθμης της 
θερμοκρασίας της θάλασσας ορίζεται από 
την οπισθοχώρηση της ακτογραμμής που 
γίνεται πολύ πιο έντονη στις παραλίες, κα-
θώς είναι πιο ευάλωτες λόγω του χαμηλού 
ανάγλυφου αλλά και της σύστασής τους 
από χαλαρά ιζήματα, τα οποία εύκολα με-
ταφέρονται από τα παράκτια ρεύματα. Την 
ίδια στιγμή η μείωση των βροχοπτώσεων 

σε περιοχές που πλήττονται ή θα πληγούν 
περισσότερο στο μέλλον από την άνοδο 
της θερμοκρασίας στερεί από τα ποτάμια 
πολύτιμο νερό το οποίο τροφοδοτεί πολ-
λές ακτές. «Κερασάκι στην... τούρτα» είναι 
οι ανθρωπογενείς δράσεις, οι οποίες κατα-
στρέφουν μεγάλο μέρος από τις φυσικές 
παραλίες με παρεμβάσεις, συχνά άστοχες. 

Τι είναι η διάβρωση των παραλιών
Η ΕΞΗΓΗΣΗ

Από αριστερά προς δεξιά, 
Στέλιος Πετράκης, Γιώργος Α-
λεξανδράκης, Νίκος Καμπά-

νης, δ/ντής Έρευνας και υ-
πεύθυνος του Εργαστηρίου 

Παράκτιας Έρευνας του ΙΥΜ–
ΙΤΕ, και Σεραφείμ Πούλος, α-

ναπληρωτής καθηγητής Γεω-
λογίας/Ωκεανογραφίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, σε 

πρόσφατες εργασίες πεδίου.

Ρεπορτάζ


