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Περίληψη  

Η κλιµατική αλλαγή αφορά τις αλλαγές που προκύπτουν από  την υπέρµετρη 

αύξηση των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Σχετίζεται µε την 

αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη, το λιώσιµο των πάγων, την ξηρασία 

και τις συνέπεις αυτών. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τοσο τα οικοσυστήµατα 

του πλανήτη όσο και την βιοποικιλότητα σ’ αυτά. Οι επιπτώσεις είναι πολλές 

και διαφόρων επιπέδων. Μια από αυτές αποτελεί το φαινόµενο του 

θερµοκηπίου λόγω της υπέρµετρης αύξησης των αερίων. Ακόµα έχουν  

αντίκτυπο τόσο σε επίπεδο κοινωνικό όσο και οικονοµικό. Οι αναπτυσσόµενες 

χώρες επηρεάζονται εντονότερα. Ωστόσο, εξίσου έντονα επηρεάζονται και οι 

αναπτυγµένες χώρες. Η επιρροή αυτή σίγουρα θα σχετίζεται µε τις διαφορές 

που υπάρχουν µεταξύ των χωρών αυτών. Για παράδειγµα, η Ελλάδα και η 

Νορβηγία αν και συγκαταλέγονται στις αναπτυγµένες χώρες έχουν τελείως 

διαφορετικό κλίµα.  Η αλλαγή του κλίµατος όλο και µεταβάλλεται αναµένοντας 

µια µελλοντική αύξηση της θερµοκρασίας µε τιµές από 1,5 εώς 4,5οC.  

Οι βιοεπιστήµες όπως  είναι η βιοτεχνολογία µπορούν να συνδράµουν στην 

µείωση των µεταβολών που επιφέρει η κλιµατική αλλαγή µέσω ανάπτυξης για 

παράδειγµα των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών. Επίσης η µεταβολή 

της καταναλωτικής συµπεριφοράς και η συνεργασία µεταξύ του δηµόσιου και 

ιδιωτικού τοµέα µπορούν να µειώσουν τις δραµατικές επιπτώσεις που 

αποφέρει η κλιµατική αλλαγή.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Το κλίµα της Γης πάντα άλλαζε και πάντα θα αλλάζει. Όταν αναφερόµαστε 

σήµερα στην «κλιµατική αλλαγή», δεν εννοούµε τη φυσική µεταβολή του 

κλίµατος αλλά το πρόβληµα των αλλαγών που παρατηρούνται στο κλίµα του 

πλανήτη. Η αλλαγή στη συγκέντρωση των αερίων του θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήµατα.  

Η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει κάθε χώρα του πλανήτη, επιδεινώνοντας το 

περιβάλλον, τα οικονοµικά, τα κοινωνικά και τα πολιτικά συστήµατα. Υπό 

µορφή ακραίων καιρικών φαινοµένων, υψηλές  ή χαµηλές θερµοκρασίες, η 

κλιµατική αλλαγή υπονοµεύει τα αναπτυξιακά οφέλη και οδηγεί σε ελλείψεις 

βασικών αναγκών. (Mercy Corps, 2018)   

Οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής όπως τα ακραία καιρικά φαινόµενα, η 

µεταβολή των εποχών και οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν περισσότερο 

τους πληθυσµούς των Χωρών του Τρίτου Κόσµου. Οι πλούσιες χώρες  

τείνουν να είναι λιγότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της, συγκριτικά µ’ αυτές 

του Τρίτου κόσµου, αν και προκάλεσαν ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό αυτών. 

Οι περιορισµένες πηγές νερού και τροφίµων κλονίζουν την ύπαρξη όχι µόνο 

αυτών των ανθρώπων αλλά και των χωρών τους στον πλανήτη, καθώς η 

επιβίωση τους βασίζεται κατά ένα µεγάλο µέρος της, στην γεωργία και στους 

φυσικούς πόρους.  (Worland, 2016) (Mercy Corps, 2018)  

ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

Οι  βιοεπιστήµες αποτελούν µία οµάδα βιοµηχανιών, επιστηµών και 

δραστηριοτήτων αυτών οι οποίες εφαρµόζουν τη γνώση µε σκοπό την 

ανάπτυξη βιολογικών λύσεων  που διατηρούν, αποκαθιστούν και βελτιώνουν 

την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων. Συγκεκριµένα 

περιλαµβάνουν θεραπείες και διαδικασίες σωτηρίας της ζωής των έµβιων 

όντων. Επίσης συµβάλλουν στη διατήρηση και στη βελτίωση υγιεινών 

τροφίµων (BioOhio,2018). Οι βιοεπιστήµες συµπεριλαµβάνουν επιστήµες που 

αφορούν τη ζωή του ανθρώπου, των φυτών και των ζώων. Μερικές από 

αυτές είναι  η βιολογία, η ιατρική και η βιοτεχνολογία.  
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Η εργαστηριακή υποδοµή των χωρών του Τρίτου Κόσµου αδυνατεί να 

συναγωνιστεί την επιστηµονική και οικονοµική δύναµη τόσο των µεγάλων 

ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων όσο και των εµπορικών επιχειρήσεων που εδρεύουν 

στις αναπτυσσόµενες χώρες. Οι τελευταίες θα  πρέπει να καταβάλουν κάθε 

δυνατή προσπάθεια ώστε οι πρώτες να επωφεληθούν από τις βιοεπιστήµες 

και τις αντίστοιχες εφαρµογές τους. Έτσι ένα υψηλό ποσοστό από αδυναµίες 

στην επιστηµονική και στην τεχνολογική τους υποδοµή που σχετίζονται µε την 

κλιµατική αλλαγή θα διορθωθεί. (Svasti, 2001)  

 

 

 

 

ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ 

  

Η βιοτεχνολογία είναι µια ολόκληρη σειρά νέων τεχνικών και µεθόδων, οι 

οποίες επηρεάζουν και ενισχύουν όλο και περισσότερο η µία την άλλη και 

βελτιώνοντας την αποτελεσµατικότητα των καθιερωµένων εργαλείων και 
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τεχνικών. Μπορεί να χαρακτηριστεί καλύτερα ως διατοµεακή βασική 

τεχνολογία, η οποία είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει όλους τους τοµείς της 

βιοµηχανικής παραγωγής και λειτουργίας στο Βορρά και εν καιρώ και του 

Νότου. (Seiler, 2001)  

Η βιοτεχνολογία, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνει και τον κλάδο των γενετικά 

τροποποιηµένων καλλιεργειών, ο οποίος λόγω κλιµατικής αλλαγής και 

οικονοµικής κατάστασης, φαίνεται να ενδιαφέρει τις χώρες του Τρίτου Κόσµου 

όλο και περισσότερο. 

Πιο συγκεκριµένα, ο αυξανόµενος αριθµός των αναπτυσσοµένων χωρών, οι 

οργανώσεις βοήθειας και τα διεθνή ιδρύµατα δανεισµού εξετάζουν το 

ενδεχόµενο των γενετικά τροποποιηµένων καλλιεργειών ως ουσιαστικό 

εργαλείο για την αντιµετώπιση της παγκόσµιας φτώχειας και της επισιτιστικής 

ανασφάλειας. Οι γενετικά τροποποιηµένες καλλιέργειες αναπτύσσονται 

ολοένα και περισσότερο στις χώρες του Τρίτου Κόσµου και µπορούν να 

οδηγήσουν σε κοινωνικοοικονοµικά οφέλη και κόστη ανάλογα µε τον τόπο και 

τον τρόπο υιοθέτησής τους. Ως εκ τούτου, οι γενετικά τροποποιηµένες 

καλλιέργειες  µπορούν να αποβούν ωφέλιµες για τους µικροκαλλιεργητές των 

αναπτυσσόµενων χωρών. Συνεπώς η επιστήµη της βιοτεχνολογίας, σύµφωνα 

µε το σχολιασµό του Wood στη θεωρία του Καντ, µπορεί να θεωρηθεί ως 

«πράγµα», δηλαδή µέσο το οποίο διαθέτει κάποια αξία. (Wood, 1998) Ενώ 

σύµφωνα µε τον O’ Neill, η βιοτεχνολογία, αποτελεί µέσο εµπορικής 

συναλλαγής και διαθέτει κάποια τιµή. (O ’Neill, 1998)   

 

ΒΙΟΗΘΙΚΗ 

 

Ο όρος «βιοηθική» χρησιµοποιείται τα τελευταία χρόνια για να περιγράψει 

την έρευνα και τη µελέτη των τρόπων µε τους οποίους οι αποφάσεις στην 

ιατρική και την ευρύτερη επιστήµη έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία 

και ζωή καθώς και στην κοινωνία και το περιβάλλον. Η βιοηθική ασχολείται µε 

ερωτήµατα σχετικά µε τις βασικές ανθρώπινες αξίες, όπως είναι τα 

δικαιώµατα στη ζωή και την υγεία. Επίσης ασχολείται µε τη νοµιµότητα ή την 
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ακαταλληλότητα ορισµένων εξελίξεων στα ιδρύµατα υγειονοµικής 

περίθαλψης, την τεχνολογία της ζωής, την ιατρική, τα επαγγέλµατα υγείας και 

την ευθύνη της κοινωνίας για τη ζωή και την υγεία των µελών της. Στην ουσία, 

η βιοηθική είναι ένας κλάδος της «εφαρµοσµένης δεοντολογίας», όπου 

διακυβεύονται θεµελιώδεις αξίες της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας των 

ευπαθών οµάδων (όπως είναι οι ηλικιωµένοι), της δίκαιης υγειονοµικής 

περίθαλψης, της σωµατικής ακεραιότητας και της ικανότητας λήψης λογικών 

αποφάσεων. (Adelaide Centre for Bioethics and Culture, 2013)  

Σύµφωνα µε τον Καντ, η διάκριση καθηκόντων περιλαµβάνει τα «καθήκοντα 

δικαιωµάτων» ή «νοµικά καθήκοντα» και τα «καθήκοντα αρετής» ή «ηθικά 

καθήκοντα». Όπου τα καθήκοντα δικαιωµάτων, αφορούν καθήκοντα τα οποία 

δύνανται να εφαρµοστούν από το νόµο ή το κράτος µε µεθόδους 

εξαναγκασµού, ενώ τα καθήκοντα αρετής αφορούν καθήκοντα ως προς τα 

οποία ένα ηθικό δρών υποκείµενο έχει τη δυνατότητα να δεσµεύσει τον εαυτό 

του µόνο εσωτερικά και στη βάση του λόγου της αρετής. Η θεωρία του Καντ 

ότι τα µη έλλογα όντα δε διαθέτουν δικαιώµατα δεν οδηγεί στο γεγονός ότι η 

βούληση του κράτους δεν µπορεί να εφαρµόζει περιορισµούς, σε νοµοθετικό 

πλαίσιο, περί της ορθής χρήσης και µεταχείρισης των έλλογων όντων. (Wood, 

1998)  

Ο Wood σηµειώνει ότι «ορισµένοι ενδέχεται να θεωρήσουν απωθητικό το 

γεγονός ότι, σύµφωνα µε τη θεωρία του Καντ, τα παιδιά και οι νοητικά 

ανάπηροι, µεταξύ άλλων, είναι κυριολεκτικά µη πρόσωπα.» (Wood, 

1998) Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τις ιδέες τις οποίες πρεσβεύει η 

βιοηθική, εφόσον ο συγκεκριµένος κλάδος εστιάζει στην ανθρώπινη ζωή υπό 

το πρίσµα της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αξίας, ενώ ο Καντ µε αυτό τον 

ισχυρισµό, ότι δηλαδή τα παιδιά και οι νοητικά ανάπηροι είναι µη πρόσωπα, 

τους αποκόβει από την αξιοπρέπεια της έλλογης φύσης ως αυτοσκοπό.  
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ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

Ο όρος «βιοποικιλότητα» άρχισε να διαδίδεται και να ερευνάται µε ταχύτατους 

ρυθµούς µετά την Κύρωση Σύµβασης για τη βιολογική ποικιλότητα στο Ρίο το 

1992 (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 2009 - 2018)  

Ως «βιοποικιλότητα», ορίζεται «η ποικιλία των οικοσυστηµάτων (φυσικό 

κεφάλαιο), των ειδών και των γονιδίων που υπάρχουν στον κόσµο ή σε έναν 

συγκεκριµένο οικότοπο. Έχει ζωτική σηµασία για την ευηµερία του ανθρώπου 

διότι παρέχει υπηρεσίες οι οποίες στηρίζουν την οικονοµία  και την κοινωνία 

µας.Επίσης, η βιοποικιλότητα είναι ιδιαίτερα σηµαντική για τις 

οικοσυστηµατικές υπηρεσίες – τις υπηρεσίες που παρέχει η φύση – όπως η 

επικονίαση, η ρύθµιση του κλίµατος, η αντιπληµµυρική προστασία, η 

γονιµότητα του εδάφους, η παραγωγή τροφίµων, καυσίµων, ινών και 

φαρµάκων». (Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, 2018) 

Ως εκ τούτου, η κλιµατική αλλαγή έχει πληθώρα συνεπειών στη δοµή της 

βιοποικιλότητας. Αρχικά, επηρεάζει τα φυσικά συστήµατα προκαλώντας 

συνεχείς απώλειες στη βιοποικιλότητα και στην υποβάθµιση των 

οικοσυστηµάτων. Ως εκ τούτου, η κλιµατική αλλαγή θα επιταχυνθεί µε ταχείς 

ρυθµούς εάν δεν προστατευτεί µε αποτελεσµατικό τρόπο η βιοποικιλότητα και 

τα οικοσυστήµατα. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2009)  

Οι συνέπειες αυτές αναφέρονται σε κάθε µέρος του πλανήτη, σε κάθε χώρα, 

αναπτυσσόµενη ή ανεπτυγµένη. Αλλά ιδίως οι χώρες του Τρίτου Κόσµου είναι 

αυτές που κινδυνεύουν περισσότερο, εφόσον συντηρούνται, κυρίως, από 

ενασχολήσεις σχετικές µε τη φύση (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία) και 

ταυτόχρονα διαθέτουν λίγους πόρους για την αντιµετώπιση του φαινοµένου 

της κλιµατικής αλλαγής. (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2015).  

Σύµφωνα µε τον Wood, όσον αφορά τις απόψεις του Καντ για το φυσικό 

περιβάλλον, η καντιανή ηθική οδηγεί στην εγωκεντρική άποψη ότι τα 

ανθρώπινα όντα είναι ηγεµόνες της φύσης και ότι το φυσικό περιβάλλον 

υπάρχει µόνο για να εξυπηρετεί τους ανθρώπινους σκοπούς. Έτσι µε την 

άποψη αυτή, η φύση αποτελεί ένα τελεολογικό σύστηµα µε τον  έσχατο 
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σκοπό να εντοπίζεται στα ανθρώπινα όντα. Παρ’ όλα αυτά, ο Καντ δέχεται την 

άποψη ότι οι άνθρωποι αποτελούν ταυτόχρονα µέσα και σκοποί, αλλά 

επιµένει στο γεγονός ότι εάν η ανθρωπότητα δεν αποτελεί τον έσχατο σκοπό 

της φύσης, τότε αυτός δεν υφίσταται και ως εκ τούτου η φύση δεν αποτελεί 

τελεολογικό σύστηµα. Τέλος τεκµηριώνει την άποψη του, ότι οι άνθρωποι 

αποτελούν έσχατοι σκοποί της φύσης, αναφέροντας ότι µόνο αυτοί έχουν τη 

δυνατότητα να δηµιουργήσουν και να οργανώσουν ένα σύνολο σκοπών σε 

ένα σύστηµα. (Wood, 1998)  

Από την άλλη πλευρά, ο O’ Neill, συµφωνεί µε την άποψη του Wood περί 

καντιανής ηθικής, ότι δηλαδή αποτελεί ηθική ότι  αντιλαµβάνεται τη φύση ως 

τελεολογικό σύστηµα. Ο O’ Neill αναλύει αυτήν την άποψη δίνοντας έµφαση 

στα έµµεσα καθήκοντα, τα οποία κατά τον Καντ είναι καθήκοντα των 

ανθρώπων «σε σχέση µε τη µη έλλογη φύση» και συγκεκριµένα µε τα µη 

ανθρώπινα ζώα. Εφόσον, λοιπόν, τα φυσικά συστήµατα αποτελούν θεµέλιο 

λίθο για την ύπαρξη ανθρώπινης ή µη ζωής, για τον ανθρωπινό πολιτισµό και 

την ανθρώπινη παραγωγή ο O’ Neill αναφέρει ότι τα ανθρώπινα όντα έχουν 

καθήκον να στηρίζουν ο ένας τον άλλον και έµµεσα να εκτελούν τα καθήκοντα 

τους ως προς τα ζώα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, «τα καθήκοντα αυτά θα 

πρέπει να εκφράζουν την προσπάθεια καθιέρωσης και διατήρησης 

εποικοδοµητικών µορφών ζωής, καθαρών υδάτων, εύφορης γης, καθώς και 

την ανάπτυξη τεχνολογιών που δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον και των 

σταθερών περιβαλλόντων κατοίκησης των ανθρώπων και µη ανθρώπινων 

ζώων, καθώς και τη  διατήρηση της βιοποικιλότητας». (O ’Neill, 1998)  

 

ΞΗΡΑΣΙΑ 

 

Το νερό λογίζεται ως το πολυτιµότερο αγαθό στον πλανήτη. Αυτό, όµως, δεν 

αναιρεί το γεγονός ότι πρόκειται για πεπερασµένο φυσικό πόρο, ο οποίος 

επιδέχεται µείωση µε την ταυτόχρονη αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού και 

της κλιµατικής αλλαγής.  
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Ο δείκτης ευπάθειας στην αλλαγή του κλίµατος της Maplecroft εξετάζει, 

µεταξύ άλλων, και την έκθεση στην ξηρασία, η οποία έχει ως απόρροιες την 

έλλειψη νερού, την απώλεια καλλιεργειών, αλλά και του εδάφους που χάνεται 

στη θάλασσα. Επίσης, ο δείκτης εξετάζει και τη δυνατότητα της κάθε χώρας 

να προσαρµοστεί στις µελλοντικές αλλαγές που συνδέονται µε τους κινδύνους 

που επιφέρει η κλιµατική αλλαγή. (Σαράντης, 2010)  

 

 

 

 

 

Από το σύνολο των 30 χωρών οι οποίες αναφέρονται στην έκθεση, ως πολύ 

εκτεθειµένες στους κινδύνους που επιφέρει η κλιµατική αλλαγή, τα δύο τρίτα 

είναι στην Αφρική και όλες είναι αναπτυσσόµενες χώρες. Συγκεκριµένα, η 

Αφρική εκτίθεται ιδιαίτερα στην ξηρασία, από τις έντονες πληµµύρες και από 

τις πυρκαγιές. Οι αδύναµες οικονοµίες, η ανεπαρκής υγειονοµική περίθαλψη 

και η διεφθαρµένη διακυβέρνηση αφήνουν επίσης µικρά περιθώρια για τον 

περιορισµό των επιπτώσεων του κλίµατος. (Σαράντης, 2010)  
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Από την άλλη πλευρά, η Ισλανδία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Σουηδία και η 

Εσθονία αναφέρονται ως χώρες που είναι λιγότερο εκτεθειµένες στους 

κινδύνους της κλιµατικής αλλαγής. Με εξαίρεση το Ισραήλ και τα πλούσια σε 

πετρελαϊκά κοιτάσµατα των Κατάρ και Μπαχρέιν, οι 20 πιο ελάχιστα τρωτές 

χώρες βρίσκονται στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Η Κίνα και οι Ηνωµένες 

Πολιτείες Αµερικής αναφέρονται ως υπ ' αριθµόν 1 και 2 

παγκοσµίως αντίστοιχα, ως προς τις εκποµπές άνθρακα και συγκαταλέγονται 

στη µεσαία και χαµηλή κατηγορία κινδύνου αντίστοιχα. (Σαράντης, 2010)  

 

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

 

Το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισµό 

άµεσα και έµµεσα. Άµεσα µέσω των συνεχών µεταβαλλόµενων καιρικών 

συνθηκών όπως είναι για παράδειγµα η θερµοκρασία, οι βροχοπτώσεις, η 

άνοδος της στάθµης της θάλασσας και τα ακραία καιρικά φαινόµενα. Ο 

ανθρώπινος οργανισµός ωστόσο, επηρεάζεται έµµεσα από την κλιµατική 

αλλαγή λόγω της χαµηλότερης ποιότητας του νερού, του αέρα και του 

φαγητού. Έµµεσα επίσης επηρεάζεται από τις µεταβολές των διάφορων 

οικοσυστηµάτων όπως επίσης από τις µεταβολές στη γεωργία, τη βιοµηχανία, 

και την οικονοµία. Ως εκ τούτου, η κλιµατική αλλαγή αυξάνει σε παγκόσµιο 

επίπεδο τις ήδη υπάρχουσες ασθένειες ενώ παράλληλα δηµιουργεί νέες. 

Καταληκτικά, οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής σε επίπεδο ασθενειών 

εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, µε βάση τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Υγείας (Υφαντόπουλος, et al., 2011):  

i. άµεσες: συνήθως προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόµενα (π.χ. 

θάνατοι από καύσωνες)  

ii. έµµεσες: προκαλούνται ως απόρροια περιβαλλοντικών αλλαγών και 

οικολογικών διαταραχών (π.χ. αυξανόµενη απειλή από ασθένειες 

που µεταφέρονται από τα κουνούπια ή τα τρωκτικά)  
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iii. διάφορες: προκαλούνται σε πληθυσµούς που πλήττονται από 

την υποβάθµιση του περιβάλλοντος και από οικονοµικά 

προβλήµατα (π.χ. διατροφικά ή ψυχολογικά)  

Συνεπώς, δεν πλήττονται µόνο οι αναπτυσσόµενες χώρες από ασθένειες που 

προέρχονται από την κλιµατική αλλαγή αλλά και οι ανεπτυγµένες. Με τη 

διαφορά ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσµου δε διαθέτουν επαρκείς οικονοµικούς 

πόρους για να ανταπεξέλθουν.  

ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ 

 

Η κλιµατική αλλαγή η οποία επιφέρει, µεταξύ άλλων, έντονες βροχοπτώσεις 

αυξάνει τον κίνδυνο µόλυνσης του πόσιµου νερού, ιδιαίτερα στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. (Κονιδιάρη, 2017) Παράλληλα, όλο και περισσότεροι 

άνθρωποι εκτίθενται σε αρρώστιες λόγω της περιβαλλοντικής 

µόλυνσης. (Μελάς, et al., 2000) Συγκεκριµένα, ο Richard Fuller, διευθυντής 

του οργανισµού Blacksmith Institute, αναφέρει ότι «η υγεία 200 και πλέον 

εκατοµµυρίων ανθρώπων απειλείται από µολύνσεις στις αναπτυσσόµενες 

χώρες». Μάλιστα, αυτός ο αριθµός εκτιµάται ως πολύ µεγαλύτερος σε σχέση 

µε αυτόν που αναφέρεται σε άτοµα που κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους 

λόγω AIDS, φυµατίωσης και ελονοσίας. (Η Καθηµερινή, 2013)   

Τέλος, ο Jack Caravanos, καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας στο 

Πανεπιστήµιο City της Νέας Υόρκης και τεχνικός σύµβουλος στο 

Ινστιτούτο Blacksmith, αναφέρει ότι «η επιβάρυνση στην υγεία από την 

περιβαλλοντική µόλυνση σε αυτές τις χώρες είναι ισχυρότερη από τις 

επιπτώσεις  των λοιµωδών νοσηµάτων και το κάπνισµα» και συµπληρώνει 

πως «είναι  εξαιρετικά δύσκολο να εκτιµηθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από 

τη µόλυνση χιλιάδων τοξικών περιοχών µε µόλυβδο, υδράργυρο, 

 εξασθενές χρώµιο και ληγµένα φυτοφάρµακα». (tvxs – Ανεξάρτητη 

Ενηµέρωση, 2014)  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

 Ο Καντ, θεωρεί ότι η φύση αποτελεί ένα τελεολογικό σύστηµα µε τον έσχατο 

σκοπό να εντοπίζεται στα ανθρώπινα όντα. Με άλλα λόγια, ότι οι άνθρωποι 

υπερέχουν του φυσικού περιβάλλοντος και για το λόγο αυτό, η µόνη 

χρησιµότητα της φύσης είναι να εξυπηρετεί ανθρώπινους σκοπούς, µία 

άποψη που ανέφερε ο Wood και εν συνεχεία συµφώνησε και ο O’ Neill.  

Επιπλέον, ο διαχωρισµός του Καντ στη «∆ιατύπωση της Ανθρωπότητας ως 

Αυτοσκοπό» σε πρόσωπα και πράγµατα σύµφωνα µε τον Wood ή πράγµατα 

που είναι αυτοσκοποί και πράγµατα που δεν είναι αυτοσκοποί σύµφωνα µε 

τον O’ Neill, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι οι βιοεπιστήµες, η βιοτεχνολογία και 

η βιοηθική θεωρούνται πράγµατα (που δεν είναι αυτοσκοποί). Αποτελούν 

στην ουσία, µέσα για την επίτευξη των ανθρώπινων στόχων και στη 

συγκεκριµένη περίπτωση µέσα για την ανάπτυξη των χωρών του Τρίτου 

Κόσµου.  

Τέλος, µε βάση τον Καντ για την έλλογη, ελεύθερη φύση των ανθρώπων και 

ότι ανήκουν στη φυσική τάξη, οι πράξεις τους, σε σχέση µε το περιβάλλον, 

που οδήγησαν στην κλιµατική αλλαγή έχουν συνέπειες και στους ίδιους αλλά 

και τους συνανθρώπους τους. Στη συγκεκριµένη περίπτωση, σε µεγαλύτερο 

µέρος αποδέκτες των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής είναι τα ανθρώπινα 

όντα των αναπτυσσόµενων χωρών, αν και έχουν συµβάλλει λιγότερο από 

τους ανθρώπους των ανεπτυγµένων χωρών στο συγκεκριµένο φαινόµενο. 

Ωστόσο και οι δεύτεροι βιώνουν τις απόρροιες της κλιµατικής αλλαγής.  

ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Υπό κανονικές συνθήκες, το φαινόµενο του θερµοκηπίου όχι µόνο δεν είναι 

επιβλαβές, αλλά βοηθά και στο να υπάρχουν σταθερές θερµοκρασίες και 

κλίµα στον πλανήτη. Ανθρωπογενείς όµως δραστηριότητες οδήγησαν σε 

υπέρµετρη αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου 

(υδρατµοί, διοξείδιο του άνθρακα, µεθάνιο, υποξείδιο του αζώτου και 
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χλωροφθοράνθρακες),στα στρώµατα της ατµόσφαιρας. Αυτό οδηγεί σε µια 

συνολική αλλαγή του κλίµατος, η οποία, λόγω της ταχύτητας µε την οποία 

συµβαίνει και των επιπτώσεων που τη συνοδεύουν, ανησυχεί την 

επιστηµονική κοινότητα. Αυτή µε τη σειρά της προειδοποιεί πως πρέπει να 

ληφθούν µέτρα σε παγκόσµιο επίπεδο πριν η κατάσταση είναι πλέον µη 

αναστρέψιµη. Σύµφωνα µε τις επιστηµονικές µελέτες, η µέση θερµοκρασία 

του αέρα στην επιφάνεια του πλανήτη ανέβηκε 0,74 ± 0,18°C τον 20ό αιώνα. 

Οι εκτιµήσεις προβλέπουν ότι τον 21ο αιώνα πιθανότατα να αυξηθεί ακόµη 

1,1 έως 6,4°C.  

Πολλοί από µας έχουν ταυτίσει το φαινόµενο του θερµοκηπίου µε την 

κλιµατική αλλαγή. Το φαινόµενο του θερµοκηπίου, όµως, είναι ένα φυσικό 

φαινόµενο, µε ευεργετικά αποτελέσµατα στο κλίµα της Γης. Η απειλή 

προέρχεται από την υπερβολή, η οποία οφείλεται στις ανθρωπογενείς 

εκποµπές ρύπων. Έχει εξακριβωθεί ότι τα αέρια του θερµοκηπίου επιτρέπουν 

τη διέλευση της ηλιακής ακτινοβολίας προς τη Γη, ενώ, αντίθετα, απορροφούν 

και επανεκπέµπουν προς το έδαφος ένα µέρος της υπέρυθρης ακτινοβολίας 

που εκπέµπεται από την επιφάνεια του πλανήτη. Αυτή η παγίδευση της 

υπέρυθρης ακτινοβολίας (η οποία ειδάλλως θα χανόταν στο διάστηµα) από τα 

συγκεκριµένα αέρια ονοµάζεται φαινόµενο του θερµοκηπίου.  

Πρόκειται για ένα γεωφυσικό φαινόµενο που είναι ουσιώδες και απαραίτητο 

για την ύπαρξη, τη διατήρηση και την εξέλιξη της ζωής στον πλανήτη. Χωρίς 

αυτόν το µηχανισµό η µέση θερµοκρασία της Γης θα ήταν περίπου κατά 35°C 

χαµηλότερη, δηλαδή -20°C αντί για +15°C που είναι σήµερα, και η ύπαρξη 

ζωής θα ήταν αδύνατη, τουλάχιστον στη µορφή που τη γνωρίζουµε. 

Στις επιπτώσεις της αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη 

περιλαµβάνονται: κατάκλυση παράκτιων περιοχών λόγω αύξησης της 

στάθµης της θάλασσας, αλλαγή στη συχνότητα και στην εποχικότητα των 

βροχοπτώσεων, πιθανή εξάπλωση των υποτροπικών ερήµων, αλλαγές στη 

συχνότητα και στην ένταση των ακραίων καιρικών φαινοµένων, εξαλείψεις 

ειδών φυτών και ζώων, αλλαγές στις αποδόσεις των καλλιεργειών κ.ά. Η 

αύξηση της θερµοκρασίας θα είναι µεγαλύτερη στην Αρκτική και θα συνεχιστεί 

η υποχώρηση των παγετώνων, του µονίµως παγωµένου υπεδάφους και του 
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θαλάσσιου πάγου. Παγκόσµιοι οργανισµοί και κυβερνήσεις δεν έµειναν 

απαθείς σε αυτά τα φαινόµενα. 

 Όλα ξεκίνησαν στη λεγόµενη Συνδιάσκεψη του Ρίο, στη Βραζιλία (3-14 

Ιουνίου 1992), όπου συζητήθηκαν θέµατα περιβάλλοντος και ανάπτυξης, σε 

επίπεδο αρχηγών κρατών. Εκεί τέθηκαν οι βάσεις για µια παγκόσµια 

συνεργασία σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Η κλιµατική αλλαγή 

ήταν ένα από τα ζητήµατα τα οποία συζητήθηκαν.  

Το 1997 (11 ∆εκεµβρίου) 37 χώρες υπέγραψαν το περίφηµο Πρωτόκολλο του 

Κιότο, στην οµώνυµη πόλη της Ιαπωνίας, µια συµφωνία για τη µείωση 

εκλύσεων των αερίων του θερµοκηπίου µεταξύ των αναπτυγµένων χωρών. Η 

ΗΠΑ και η Αυστραλία δεν συµφώνησαν τότε, αλλά η Αυστραλία υπέγραψε και 

επικύρωσε το πρωτόκολλο το 2007 - µέχρι τα µέσα του 2010 το πρωτόκολλο 

είχε υπογραφεί από 191 κράτη. Οι ΗΠΑ υπέγραψαν το 1998, αλλά δεν έχουν 

επικυρώσει το πρωτόκολλο.  

Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν στη Σύνοδο της Κοπεγχάγης, το 2009, που 

χαρακτηρίστηκε µάλλον ως αποτυχία αφού ούτε τότε συµφώνησαν οι ΗΠΑ, οι 

οποίες, σηµειωτέο, είναι από τους µεγαλύτερους ρυπαντές. Το 2010 υπήρξαν 

εξελίξεις στη διάσκεψη για την κλιµατική αλλαγή στο Κιριµπάτι (9-10 

Νοεµβρίου) και στη µεγάλη διάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το κλίµα στο 

Κανκούν του Μεξικού (29 Νοεµβρίου-10 ∆εκεµβρίου) 

Η άνοδος της θερµοκρασίας του πλανήτη οφείλεται σε αλλαγές που 

παρατηρούνται στο κλίµα της Γης. Αυτές οι αλλαγές σχετίζονται µε τη 

µεταβολή της συγκέντρωσης στην ατµόσφαιρα των αερίων του θερµοκηπίου, 

τα οποία παγιδεύουν την υπεριώδη ακτινοβολία που ανακλάται στην 

επιφάνεια της Γης και προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Εκτός από τις ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, καταλυτικό 

ρόλο στην εξέλιξη του φαινοµένου παίζει και η συνεχιζόµενη εκτεταµένη 

καταστροφή των τροπικών δασών, τα οποία έχουν σηµαντική συµβολή στην 

ισορροπία των κυριότερων θερµοκηπίων αερίων στην ατµόσφαιρα. 

Συγκεκριµένα, τα δάση, µέσω της φωτοσύνθεσης, δεσµεύουν το διοξείδιο του 

άνθρακα και παράγουν οξυγόνο. Ειδικότερα, τα τροπικά δάση ρυθµίζουν τις 
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ποσότητες των υδρατµών στην ατµόσφαιρα των τροπικών πλατών και κατ’ 

επέκταση ολόκληρου του πλανήτη. 

 Οι υδρατµοί έχουν τη µεγαλύτερη συνεισφορά στο φυσικό φαινόµενο του 

θερµοκηπίου. Παρ’ όλα αυτά, η παρουσία τους στην ατµόσφαιρα επηρεάζεται 

σε µικρότερο βαθµό από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Γι’ αυτόν το λόγο, 

µας ενδιαφέρουν περισσότερο τα αέρια εκείνα των οποίων οι συγκεντρώσεις 

στην ατµόσφαιρα αυξάνονται σηµαντικά λόγω της ανθρώπινης παρέµβασης. 

Τα κυριότερα αέρια της ατµόσφαιρας που ευθύνονται για την ενίσχυση του 

φαινοµένου του θερµοκηπίου (ανθρωπογενής συνιστώσα), καθώς και ο 

βαθµός συνεισφοράς τους επί τοις 100 (%), είναι: το διοξείδιο του άνθρακα 

50-60% και οι χλωροφθοράνθρακες(national geographic ) 

Εκτός από τις ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, καταλυτικό 

ρόλο στην εξέλιξη του φαινοµένου παίζει και η συνεχιζόµενη εκτεταµένη 

καταστροφή των τροπικών δασών, τα οποία έχουν σηµαντική συµβολή στην 

ισορροπία των κυριότερων θερµοκηπίων αερίων στην ατµόσφαιρα. 

(Guentermanaus εγκυκλοπαίδεια του περιβάλλοντος) 15-25%, µεθάνιο 12-

20%, υποξείδιο του αζώτου 5%, όζον και άλλα αέρια 11% 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Σύµφωνα µε τις εκθέσεις της Επιτροπής Μελέτης της Κλιµατικής Αλλαγής της 

Τράπεζας της Ελλάδος και της Ακαδηµίας Αθηνών, θα πρέπει να αναµένουµε 

ευρύτερη µεταβλητότητα του κλίµατος και στην Ελλάδα. Κανένα µεµονωµένο 

ακραίο καιρικό φαινόµενο δεν συνδέεται µε την κλιµατική αλλαγή αν εξεταστεί 

µεµονωµένα στο χρόνο. Η συχνότερη εµφάνισή του όµως µπορεί να 

σχετίζεται µε την αλλαγή του παγκόσµιου κλίµατος. Αιτία για όλα αυτά είναι 

µια µετάβαση σε µια περίοδο µε θερµότερο κλίµα, που δεν µπορεί να γίνει 

οµαλά, αλλά θα χαρακτηριστεί από µεγάλες διακυµάνσεις των καιρικών 

φαινοµένων. 

Προβλέπεται γενικά αύξηση της θερµοκρασίας µεταξύ 0,9 και 2°C µέχρι το 

τέλος του 21ου αιώνα, ανάλογα µε τη συγκέντρωση των αερίων του 

θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Όσον αφορά τις βροχοπτώσεις -αν και οι 

επιστηµονικές αναφορές είναι συχνά αντικρουόµενες-, αναµένεται σηµαντική 

µείωση, ειδικά τους καλοκαιρινούς µήνες.  

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν εντονότερα θα είναι η ανατολική και νότια 

Ελλάδα, ιδιαίτερα η Αττική, η Θεσσαλία, η Θεσσαλονίκη και η ανατολική 

Πελοπόννησος. Για τη στάθµη της θάλασσας, οι επιστήµονες µιλούν για 

άνοδο κατά πέντε εκατοστά ανά δεκαετία, µε την περιοχή της Θεσσαλονίκης 

να συγκαταλέγεται ανάµεσα στις πλέον ευάλωτες της Μεσογείου. Ο 

Νοέµβριος του 2010 ήταν ενδεικτικός της ακανόνιστης συµπεριφοράς των 

καιρικών φαινοµένων, αφού ήταν ο πιο θερµός µήνας από το 1897, σύµφωνα 

µε το αρχείο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Συγκεκριµένα, στο κέντρο 

της Αθήνας η µέση µέγιστη θερµοκρασία το Νοέµβριο 2010 ήταν 21,9 βαθµοί, 

δηλαδή σηµειώθηκε απόκλιση +3,3 βαθµών από την κανονική τιµή 

θερµοκρασίας του µήνα. Εξετάζοντας τα αρχεία από το 1897, µόνο ο 

Νοέµβριος του 1926 είχε µεγαλύτερη µέση µέγιστη θερµοκρασία, µε 23 

βαθµούς.  

Τα δεδοµένα δείχνουν τριπλασιασµό της συχνότητας των ακραίων καιρικών 

φαινοµένων, µέσα στα τελευταία 30 χρόνια. Επίσης, προκύπτει αύξηση της 

µέσης θερµοκρασίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς µήνες, από τις αρχές της 



Κλιματική Αλλαγή 

17 

 

δεκαετίας του ’90 και µετά, µε το καλοκαίρι του 1999 να είναι το θερµότερο του 

20ού αιώνα. 

Οι µεταβολές του κλίµατος της Αθήνας τις τελευταίες δεκαετίες είναι ιδιαίτερα 

έντονες ως αποτέλεσµα της συνδυασµένης επίδρασης διαφόρων 

παραγόντων, κυρίως ανθρωπογενών, όπως:  

o εντεινόµενη αστικοποίηση (αύξηση του φαινοµένου της αστικής 

θερµικής νησίδας),  

o παγκόσµια κλιµατική µεταβολή λόγω του φαινοµένου του 

θερµοκηπίου, 

o καταστροφή περιαστικού πρασίνου από δασικές πυρκαγιές και 

o φυσική µεταβλητότητα του κλίµατος.  

Η µελέτη της επίδρασης των παραπάνω παραγόντων στο κλίµα προϋποθέτει 

την ύπαρξη µακροχρόνιων, αξιόπιστων και κυρίως οµοιογενών χρονοσειρών 

µετεωρολογικών δεδοµένων στην περιοχή. Ο ιστορικός σταθµός του Εθνικού 

Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) στην περιοχή του Θησείου θεωρείται ιδανικός 

για τη µελέτη των κλιµατικών αλλαγών στην Αθήνα, καθώς παρέχει συνεχείς 

χρονοσειρές µετεωρολογικών δεδοµένων διάρκειας µεγαλύτερης του ενός 

αιώνα, στην ίδια περιοχή του κέντρου της πόλης και µε αναλλοίωτο το άµεσο 

περιβάλλον σε ακτίνα µερικών εκατοντάδων µέτρων (Founda et al., 2004).  

Η περιοχή του σταθµού του ΕΑΑ χαρακτηρίζεται από µηδενική αστική 

κυκλοφορία, ύπαρξη πρασίνου και χαµηλή αραιή δόµηση, χαρακτηριστικά 

που του προσδίδουν ιδιότητες µάλλον περιαστικού σταθµού (Livada et al., 

2002). Η διαχρονική µεταβολή της θερµοκρασίας στο ΕΑΑ είναι αποτέλεσµα 

της συνδυασµένης επίδρασης της παγκόσµιας κλιµατικής µεταβολής (από 

φυσικά και ανθρωπογενή αίτια) και της εντεινόµενης αστικοποίησης της 

ευρύτερης περιοχής (Philandras et al., 1999, Founda et al., 2004).  

Σύµφωνα µε τις µετρήσεις του ΕΑΑ, η πορεία της µέσης ετήσιας 

θερµοκρασίας του αέρα στην Αθήνα από τις αρχές του προηγούµενου αιώνα 

µέχρι σήµερα ακολουθεί ποιοτικά αυτή του βορείου ηµισφαιρίου, µε εναλλαγή 

θερµών και ψυχρότερων περιόδων, αλλά µε συνολική αυξητική τάση της 

τάξεως του 0,5 ºC για την περίοδο 1900-2008. Πάντως, η µέση ετήσια 
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θερµοκρασία βρίσκεται σε συνεχή ανοδική τροχιά από τα µέσα της δεκαετίας 

του 1970 έως σήµερα (1,3 ºC από το 1976 έως το 2008).  

Ανάλογη συµπεριφορά παρουσιάζει και η µέση µέγιστη ετήσια θερµοκρασία, 

η οποία αυξάνεται ανάλογα από τα µέσα της δεκαετίας του 1970, ενώ η µέση 

ελάχιστη ετήσια θερµοκρασία (νυκτερινή θερµοκρασία) αρχίζει να αυξάνεται 

συστηµατικά µε καθυστέρηση ορισµένων ετών αλλά µε γρηγορότερο ρυθµό 

(1,8 ºC από το 1984 έως το 2008, Founda, 2011). 

 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Κλιµατικές προβλέψεις για τη µεσόγειο εκτιµούν ότι η περιοχή θα γίνει 

θερµότερη και ξηρότερη µε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης ακραίων καιρικών 

φαινόµενων. οι συνθήκες αυτές συνιστούν απειλή για τις αστικές περιοχές 

λόγω του αυξηµένου κινδύνου πρόκλησης πληµµύρων και επεισοδίων 

καύσωνα. τέτοιες κλιµατικές µεταβολές θα έχουν αναπόφευκτες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των επιπτώσεων στη 

διαθεσιµότητα των υδάτινων πόρων, τη διείσδυση αλµυρού νερού στον 

υδροφόρο ορίζοντα, την ατµοσφαιρική ρύπανση και τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε 

περιαστικές δασικές εκτάσεις.  

Επίσης διάφοροι κοινωνικό-οικονοµικοί τοµείς θα επηρεαστούν σηµαντικά. η 

ανθρώπινη υγεία θα αποτελέσει ένα σηµαντικό θέµα προβληµατισµού στο 

αυξανόµενης ζήτησης ενέργειας για ψύξη, καθώς και µε τις αλλαγές στην 

εποχική διακύµανση του τουρισµού. η ευπάθεια στην αλλαγή κλίµατος είναι 

µεγαλύτερη για τις αστικές περιοχές που διαθέτουν τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά: περιορισµένους οικονοµικούς πόρους, ταχεία ανάπτυξη του 

πληθυσµού, ελλιπή χωροταξικό και κοινωνικό-οικονοµικό σχεδιασµό. 
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Αντίθετα, µια θετική πτυχή της αλλαγής του κλίµατος στις αστικές περιοχές 

αποτελεί η µειωµένη ενεργειακή απαίτηση για θέρµανση που προβλέπεται για 

τη χειµερινή περιόδο. Σχεδόν στο σύνολο των αστικών περιοχών της Ελλάδας 

παρατηρείται µείωση των απαιτήσεων θέρµανσης τη χειµερινή περίοδο. η 

µείωση αυτή φθάνει τις 15 ηµέρες κατ’ έτος µε απαιτήσεις θέρµανσης σε όλες 

τις περιοχές. 

 

Ένα άλλο µεγάλο περιβαλλοντικό πρόβληµα που συνδέεται µε την κλιµατική 

αλλαγή και την αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη είναι το λιώσιµο των 

πάγων. Σε όλη τη Γη οι πάγοι συρρικνώνονται. Από το 1912 τα περίφηµα 

χιόνια του Κιλιµάντζαρο έχουν λιώσει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 80%. Ο 

θαλάσσιος πάγος της Αρκτικής έχει λεπτύνει σηµαντικά την τελευταία 

πεντηκονταετία, ενώ η έκτασή του έχει µειωθεί γύρω στο 10% τα τελευταία 30 

χρόνια. 

Η άνοδος της θαλάσσιας στάθµης επιφυλάσσει ένα χείµαρρο επιπτώσεων. 

Ερευνητές υπολόγισαν ότι µε κάθε εκατοστό ανόδου των υδάτων οι αµµώδεις 

ακτές µπορεί να υποχωρήσουν ένα µέτρο οριζοντίως λόγω διάβρωσης. 

Επιπλέον, η εισροή αλµυρού νερού στους υδροφόρους ορίζοντες γλυκού 

νερού, η λεγόµενη υφαλµύρωση, απειλεί τις πηγές πόσιµου νερού και 

δηµιουργεί προβλήµατα στις καλλιέργειες. Στο ∆έλτα του Νείλου, όπου 

καλλιεργούνται πολλά από τα προϊόντα της Αιγύπτου, η εκτεταµένη διάβρωση 

και η εισροή αλµυρού νερού θα ήταν καταστροφικές, καθώς η χώρα διαθέτει 

ελάχιστα καλλιεργήσιµα εδάφη σε άλλες περιοχές. 
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Όταν ο υδράργυρος ανεβαίνει και οι πάγοι λιώνουν, τότε εισρέουν στη 

θάλασσα µεγαλύτερες ποσότητες γλυκού νερού από το φυσιολογικό, µε 

αποτέλεσµα να αυξάνονται τόσο ο όγκος όσο και η θερµοκρασία των 

ωκεάνιων υδάτων. Αυτός ο συνδυασµός επιπτώσεων υπήρξε ο κύριος 

παράγοντας για την αύξηση της µέσης θαλάσσιας στάθµης του πλανήτη από 

10 ως 20 εκατοστά τα τελευταία 100 χρόνια, σύµφωνα µε τη ∆ιακυβερνητική 

Επιτροπή των Ηνωµένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίµατος (IPCC).  

Ακόµη κι αν δεν συµβεί ένα τόσο δραµατικό γεγονός, η IPCC προέβλεψε ότι η 

στάθµη της θάλασσας θα ανέβει 10-90 εκατοστά µέχρι το τέλος του αιώνα. 

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις, άνοδος ενός σχεδόν µέτρου θα επέφερε 

«ολοκληρωτική καταστροφή» σε πολλές περιοχές του πλανήτη. 

Οι επιστήµονες επισηµαίνουν ότι η στάθµη της θάλασσας έχει παρουσιάσει 

σηµαντικές διακυµάνσεις κατά τη διάρκεια των 4,6 δισεκατοµµυρίων ετών 

ιστορίας της Γης. Ωστόσο, ο σηµερινός ρυθµός ανόδου της θαλάσσιας 

στάθµης παγκοσµίως έχει ξεπεράσει το µέσο ρυθµό των προηγούµενων 

2.000-3.000 ετών και τα νερά ανεβαίνουν πιο γρήγορα, γύρω στα 2,4 χιλιοστά 

ετησίως. Αν αυτή η τάση συνεχιστεί ή επιταχυνθεί, µπορεί να προκαλέσει 

δραµατικές αλλαγές στις ακτογραµµές του πλανήτη. 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Στο πλαίσιο της ∆ιάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ το 2000 για τη “Χιλιετία”, 

τέθηκαν οι “Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας” για την περίοδο έως το 2015. 

Μεταξύ αυτών είναι η µείωση της φτώχειας, η βελτίωση της υγείας του 

πληθυσµού και η παγκόσµια ανάπτυξη. Οι διανεµητικές επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής στους φτωχούς, στους ανέργους και στις λιγότερο 

ανεπτυγµένες χώρες αποτελούν σηµαντικό πεδίο έρευνας αλλά και 

διαµόρφωσης αποτελεσµατικής πολιτικής. Είναι γεγονός ότι µέχρι σήµερα έχει 

επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος ως προς την καταπολέµηση της φτώχειας και 

του κοινωνικού αποκλεισµού διεθνώς. Ωστόσο, υπάρχουν ανησυχίες ότι τα 
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επιτεύγµατα αυτά θα περιοριστούν σηµαντικά λόγω των δυσµενών 

επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην κοινωνία και την οικονοµία. 

 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των Ηνωµένων Εθνών (UNFCCC), η αύξηση της 

θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς Κελσίου θα επιφέρει µείωση του µεγέθους του 

ΑΕΠ κατά 4-5%. Λόγω της έλλειψης επαρκών στοιχείων, η παρούσα έκθεση 

προσέγγισε σηµειακά αλλά όχι σφαιρικά τις κοινωνικές διαστάσεις της 

κλιµατικής αλλαγής και της συναφούς πολιτικής στην Ελλάδα, αλλά η έρευνα 

πρόκειται να συνεχιστεί. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ, ο αριθµός των 

µεταναστών λόγω φτώχειας, έσχατης στέρησης, περιβαλλοντικών 

καταστροφών, κλιµατικής αλλαγής και ένοπλων συγκρούσεων εµφανίζει τάση 

σηµαντικής αύξησης τα τελευταία χρόνια. Χρησιµοποιείται µάλιστα ο όρος 

“περιβαλλοντικοί πρόσφυγες” για τη µετανάστευση λόγω της κλιµατικής 

αλλαγής. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις,9 ο αριθµός τους ανέρχεται σήµερα στα 50 

εκατοµµύρια και το 2050 προβλέπεται να φθάσει τα 200 εκατοµµύρια. Τις 

εκτιµήσεις αυτές του Myers (2005) υποστηρίζει και ο Nicholas Stern. Ωστόσο, 

υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις για τον ακριβή αριθµό των περιβαλλοντικών 

προσφύγων. 

 Στην Ελλάδα ήδη καταλήγει µεγάλος αριθµός µεταναστών και δεν µπορεί να 

αποκλειστεί ότι ο αριθµός αυτός θα αυξηθεί σηµαντικά στο µέλλον, καθώς θα 

διογκώνεται η ροή των “περιβαλλοντικών προσφύγων”. Επιπλέον, είναι 

φανερό ότι θα προκύψει και ζήτηµα εσωτερικής µετανάστευσης, από 

παράκτιες περιοχές χαµηλού υψοµέτρου προς περιοχές µε µεγαλύτερο 

υψόµετρο. Είναι προφανές ότι αυτό είναι ένα σοβαρό αντικείµενο έρευνας και 

– στη συνέχεια – διαµόρφωσης κατάλληλης πολιτικής 

Είναι λοιπόν ορατός ο κίνδυνος να δηµιουργηθεί ένας φαύλος κύκλος 

φτώχειας, απουσίας πρόσβασης σε ενέργεια και τεχνολογία και µειωµένης 

προστασίας έναντι των ζηµιών εξαιτίας της κλιµατικής αλλαγής: έτσι θα 

οξυνθούν τα φαινόµενα που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία ως 

ενεργειακή και κλιµατική φτώχεια (“energy poverty” and “climate poverty”) 
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Καθώς η υγρασία της ατµόσφαιρας έχει αυξηθεί, οι βροχοπτώσεις έχουν 

ενταθεί. Η ποσότητα του νερού που πέφτει µε τη µορφή καταρρακτωδών 

βροχών (το σφοδρότερο 1% των γεγονότων βροχόπτωσης) έχει αυξηθεί 

γύρω στο 20% τον τελευταίο αιώνα στις ΗΠΑ. Σήµερα µια νεροποντή σηµαίνει 

πιο πολύ νερό από ό,τι πριν από 30-40 χρόνια. Με την άνοδο της 

θερµοκρασίας έχουν αλλάξει οι πιθανότητες εκδήλωσης ακραίων φαινοµένων. 

Ως τα τέλη του 21ου αιώνα η µέση θερµοκρασία παγκοσµίως µπορεί να έχει 

αυξηθεί από 1,5 ως 4,5°C, κάτι που εν µέρει εξαρτάται από την ποσότητα του 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2 ) που θα έχει εκλυθεί. Οι επιστήµονες πιστεύουν 

ότι το κλίµα θα αλλάξει σηµαντικά. Τα κύρια συστήµατα ατµοσφαιρικής 

κυκλοφορίας θα µετατοπιστούν προς τους πόλους, έτσι όπως µετακινούνται 

κάποια ζώα και φυτά για να εκµεταλλευτούν την αύξηση της θερµοκρασίας ή 

να γλιτώσουν από αυτή. 

Όσον αφορά τις µεµονωµένες καταιγίδες, οι επιστήµονες είναι ακόµα λιγότερο 

βέβαιοι για το πώς µπορεί να τις επηρεάσει η άνοδος της θερµοκρασίας του 

πλανήτη. Θεωρητικά, τα αυξηµένα ποσοστά υδρατµών στην ατµόσφαιρα θα 

έπρεπε να προσθέτουν θερµότητα στις σφοδρές καταιγίδες και σε έντονα 

φαινόµενα, όπως κυκλώνες και τυφώνες, αυξάνοντας τις δυνάµεις άνωσης και 

κατ’ επέκταση το µέγεθος και την έντασή τους. Με βάση ορισµένα κλιµατικά 

µοντέλα, προβλέπεται ότι η άνοδος της θερµοκρασίας θα µπορούσε να έχει 

ως συνέπεια την αύξηση της µέσης έντασης των κυκλώνων και των τυφώνων 

από 2 ως 11% µέχρι το 2100. Ωστόσο, ακόµα δεν έχει επιβεβαιωθεί κάποια 

αύξηση. Επίσης, τα ίδια κλιµατικά µοντέλα που προβλέπουν σφοδρότερους 

κυκλώνες, προβλέπουν µείωση του αριθµού τους. 
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Η κατάσταση είναι περισσότερο συγκεχυµένη όσον αφορά τους 

ανεµοστρόβιλους. Η αύξηση της θερµοκρασίας και της υγρασίας στην 

ατµόσφαιρα θα έπρεπε να προκαλεί πιο έντονες καταιγίδες, όµως θα 

µπορούσε επίσης να περιορίζει το διατµητικό άνεµο (αυτόν που σε σύντοµο 

διάστηµα παρουσιάζει αλλαγή στην ταχύτητα και δτην κατεύθυνση λόγω 

διατµητικής τάσης) που απαιτείται για τη δηµιουργία ανεµοστρόβιλων. Στις 

ΗΠΑ εκδηλώνονται µεν περισσότεροι ανεµοστρόβιλοι, αλλά τα τελευταία 50 

χρόνια δεν έχει καταγραφεί αύξηση των σφοδρών ανεµοστρόβιλων.  

Ωστόσο, στην περίπτωση ορισµένων ακραίων φαινοµένων η σύνδεση είναι 

σαφής. Όσο πιο ζεστή είναι η ατµόσφαιρα τόσο περισσότερες είναι οι 

πιθανότητες να εκδηλωθούν πρωτοφανή κύµατα καύσωνα. Το 2010, 19 

χώρες κατέρριψαν το τοπικό εθνικό ρεκόρ. 

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ 

Το νορβηγικό τοπίο είναι σε γενικές γραµµές ορεινό. Το ψηλότερο σηµείο της 

χώρας είναι η κορυφή του όρους Γκαλντεπίγκεν, στα 2.469 µέτρα. Στις 

κορυφές των βουνών υπάρχουν µόνιµοι παγετώνες ενώ το βασικό 

χαρακτηριστικό της εκτεταµένης ακτογραµµής (µε µήκος 21.925 χιλιόµετρα) 

είναι τα φιόρδ και τα πολλά µικρά ή µεγαλύτερα νησιά. 

Οι περιοχές αυτές έχουν αρκετά µεγάλο Γεωγραφικό πλάτος και βρίσκονται 

εντός του αρκτικού κύκλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα το καλοκαίρι ο ήλιος να 

µη δύει ποτέ, ενώ το χειµώνα η περιοχή να παραµένει στο σκοτάδι σχεδόν 
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καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας και το υπόλοιπο της χώρας έχει πολύ µικρή 

διάρκεια ηµέρας 

Το κλίµα της Νορβηγίας είναι σχετικά ήπιο στις ακτές, αναλογικά µε τη 

γεωγραφική θέση της χώρας βέβαια, εξαιτίας του θερµού Ρεύµατος του 

Κόλπου του Μεξικού, που φθάνει στις ακτές της χώρας στα δυτικά. Ωστόσο, 

στην ηπειρωτική χώρα και, κυρίως στο βορρά, οι καιρικές συνθήκες µπορεί να 

είναι αρκετά έντονες, µε δριµύ ψύχος και δυνατούς ανέµους. Το βόρειο µέρος 

της χώρας είναι γνωστό και ως Γη του Ήλιου του µεσονυκτίου. 

Τα νότια και δυτικά τµήµατα της Νορβηγίας, πλήρως εκτεθειµένα στα µέτωπα 

καταιγίδων του Ατλαντικού, λαµβάνουν περισσότερες βροχοπτώσεις και 

έχουν ηπιότερους χειµώνες από τα ανατολικά και βορειότερα µέρη της χώρας. 

Οι περιοχές στα ανατολικά των παραλιακών βουνών είναι σε βροχοσκίαση, 

και έχουν λιγότερες βροχοπτώσεις και χιονοπτώσεις από τα δυτικά. Οι 

πεδιάδες γύρω από το Όσλο έχουν τα θερµότερα και πιο ηλιόλουστα 

καλοκαίρια, αλλά έχουν επίσης κρύο καιρό και χιόνι τον χειµώνα. 

Το παράκτιο κλίµα της Νορβηγίας είναι εξαιρετικά ήπιο σε σύγκριση µε 

περιοχές σε παρόµοια γεωγραφικά πλάτη σε άλλες περιοχές του κόσµου, ενώ 

το Ρεύµα του Κόλπου να περνά απευθείας από τις ακτές των βόρειων 

περιοχών των ακτών του Ατλαντικού, ενώ το χειµώνα θερµαίνει συνεχώς την 

περιοχή.  

Οι θερµοκρασιακές ανωµαλίες που εντοπίζονται σε παράκτιες τοποθεσίες 

είναι εξαιρετικές, ενώ τα Ροστ και Βέροϊ στερούνται µετεωρολογικού χειµώνα, 

παρά το γεγονός ότι βρίσκονται βόρεια του Αρκτικού Κύκλου. Το Ρεύµα του 

Κόλπου έχει αυτή την επίδραση µόνο στα βόρεια µέρη της Νορβηγίας και όχι 

στα νότια όπως πιστεύεται συνήθως. Εποµένως, η βόρεια ακτή της 

Νορβηγίας θα καλυπτόταν από πάγο εάν δεν υπήρχε η επίδραση από το 

Ρεύµα του Κόλπου. Ως παρενέργεια, τα Σκανδιναβικά Όρη εµποδίζουν τους 

ηπειρωτικούς ανέµους να φτάσουν στην ακτογραµµή, προκαλώντας πολύ 

δροσερά καλοκαίρια σε όλη την Ατλαντική Νορβηγία.  

Το κλίµα του Όσλο θυµίζει περισσότερο το ηπειρωτικό κλίµα, παρόµοιο µε 

αυτό της Σουηδίας. Οι οροσειρές έχουν υποαρκτικά κλίµατα και τουνδρικά 

κλίµατα. Υπάρχουν επίσης πολύ υψηλές βροχοπτώσεις σε περιοχές που 
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εκτίθενται στον Ατλαντικό, όπως στο Μπέργκεν. Συγκριτικά το Όσλο είναι 

ξηρό καθώς βρίσκεται σε βροχοσκίαση. Το Σκιόκ στην περιφέρεια Όπλαντ 

έχει βροχοσκίαση και είναι από τις ξηρότερες περιοχές µε ετήσια βροχόπτωση 

278 χιλιοστών. Η Φινµαρκσβίντα και οι εσωτερικές κοιλάδες των Τροµς και 

Νόρντλαντ λαµβάνουν επίσης λιγότερο από 300 χιλιοστά ετησίως. Το 

Λογκγέαρµπγεν είναι το ξηρότερο µέρος στη Νορβηγία µε βροχόπτωση 190 

χιλιοστών. 

Τµήµατα της νοτιοανατολικής Νορβηγίας συµπεριλαµβανοµένων τµηµάτων 

του Μιέσα, έχουν υγρό ηπειρωτικό κλίµα µε θερµά καλοκαίρια (τύπος Dfb της 

κλιµατικής ταξινόµησης Κέππεν), ενώ οι περισσότερες νότιες και δυτικές ακτές 

έχουν κυρίως ωκεάνιο κλίµα . Περαιτέρω στην ενδοχώρα στη νοτιοανατολική 

και βόρεια Νορβηγία κυριαρχεί το υποαρκτικό κλίµα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για 

περιοχές στη βροχοσκίαση των Σκανδιναβικών Ορέων. 

Από την άλλη πλευρά ο καιρός και το κλίµα στην Ελλάδα είναι  εντελώς 

διαφορετικό, καθώς αποτελεί µία νότια- µεσογειακή  χώρα που βρέχεται από 

θάλασσες. Η Ελλάδα ανήκει στη βόρεια εύκρατη ζώνη, σε βόρειο γεωγραφικό 

πλάτος από 34° 48' ως 41° 45' κι έχει γενικά εύκρατο κλίµα. 

Επειδή όµως βρίσκεται στη λεκάνη της Μεσογείου παρουσιάζει, όπως όλες οι 

παραµεσόγειες περιοχές, ορισµένες ιδιοµορφίες και γι' αυτό το κλίµα της 

χαρακτηρίζεται µεσογειακό, δηλαδή ήπιους και βροχερούς χειµώνες, σχετικώς 

θερµά και ξηρά καλοκαίρια και µεγάλη ηλιοφάνεια όλο σχεδόν το χρόνο. Οι 

εποχές δεν τηρούν απόλυτα στη διαδοχή τους την τρίµηνη διάρκειά τους, ούτε 

και τα ιδιαίτερά τους χαρακτηριστικά. Το έτος µπορεί να χωριστεί κυρίως σε 

δύο εποχές: Την ψυχρή και βροχερή χειµερινή περίοδο που διαρκεί από τα 

µέσα του Οκτωβρίου και µέχρι το τέλος Μαρτίου και τη θερµή και άνοµβρη 

εποχή που διαρκεί από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο. Η διάρκεια της 

άνοιξης φτάνει µέχρι τα µέσα Μαΐου περίπου γιατί από τότε αρχίζουν 

ζέστεςκαλοκαιρινές. Το καλοκαίρι αρχίζει από τα µέσα Μαΐου και πολλές 

φορές καλύπτει και το Σεπτέµβριο. Παρατηρείται χρονικός περιορισµός της 

άνοιξης και του φθινοπώρου και χρονική διεύρυνση του καλοκαιριού και του 

χειµώνα. 
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Από το ξηρό κλίµα της Αττικής και γενικά της Ανατολικής Ελλάδας 

µεταπίπτουµε στο υγρό της Βόρειας και ∆υτικής Ελλάδας. Από βορρά προς 

νότο η διακύµανση είναι µικρή, µε κάπως περισσότερες βροχοπτώσεις στα 

βορειοδυτικά διαµερίσµατα (Ιωάννινα).Οι βροχές στη χώρα µας ακόµη και τη 

χειµερινή περίοδο δεν διαρκούν για πολλές ηµέρες και ο ουρανός της 

Ελλάδας δεν µένει συννεφιασµένος για αρκετές συνεχόµενες ηµέρες, όπως 

συµβαίνει σε άλλες περιοχές της γης. Οι χειµερινές κακοκαιρίες διακόπτονται 

συχνά κατά τον Ιανουάριο και το πρώτο δεκαπενθήµερο του Φεβρουαρίου 

από ηλιόλουστες ηµέρες, τις γνωστές από την αρχαιότητα “ Αλκυονίδες 

ηµέρες”. Η χειµερινή εποχή είναι γλυκύτερη στα νησιά του Αιγαίου και του 

Ιουνίου από ό,τι στη ΒόΗ χώρα µας έχει έντονο κάθετο διαµελισµό. Παρότι 

θαλασσινή χώρα (όπως είδαµε παραπάνω) είναι συγχρόνως ορεινή και 

κατατάσσεται στις ορεινότερες χώρες της Ευρώπης. Από την επιφάνεια της 

θάλασσας, εώς το υψηλότερο σηµείο της χώρας (Όλυµπος), υπάρχει µια 

υψοµετρική διαφορά 2.918 µέτρων και το µέσο υψόµετρο της χώρας είναι 

περί τα 585 µέτρα. Το ισχυρό ανάγλυφο της χώρας επηρεάζει αποφασιστικά 

τη θερµοκρασία. Σε συνθήκες σταθερής ατµόσφαιρας, η θερµοκρασία αέρα 

πέφτει κατά 6 C ανά 1.000 µέτρα ύψος ήτοι 0,6 C ανά 100 µέτρα. Σε 

συνδυασµό, οι 3 παραπάνω παράγοντες διαµορφώνουν το κλίµα της χώρας 

µας το οποίο διαφέρει εντυπωσιακά από περιοχή προς περιοχή. Ο 

αείµνηστος φυσικός ∆ηµήτριος Αιγινίτης (1900), είχε πει: “Σε τούτη τη µικρή 

γεωγραφική γωνιά που λέγεται Ελλάς, έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν όλα τα 

κλίµατα της Γης”. Αυτό δεν είναι υπερβολή, αρκεί να λάβει κανείς υπόψη την 

αλληλεπίδραση που ασκούν οι παραπάνω παράγοντες, ο καθένας ξεχωριστά, 

αλλά και σε συνδυασµό. Στην κλιµατολογία, οι κυριότερες παράµετροι που 

λαµβάνονται υπόψη στη µελέτη και κατάταξη του κλίµατος είναι η 

θερµοκρασία και ο υετός. Για πιο ενδελεχή έρευνα, λαµβάνονται υπόψη η 

νέφωση/ηλιοφάνεια, η σχετική υγρασία, οι άνεµοι κ.ο.κ. Προκειµένου να 

υπάρξει µια αξιόπιστη κλιµατική ανάλυση ενός τόπου χρειαζόµαστε κλιµατικά 

στοιχεία για µια αρκετά µεγάλη χρονική περίοδο. 

Ως κλίµα (σε αντιπαραβολή καιρό) νοείται ο µέσος όρος του συνόλου των 

µετεωρολογικών παραµέτρων (και όπως είπαµε παραπάνω, κυρίως 

θερµοκρασίας και υετού) που προκύπτει από µια παρατήρηση τουλάχιστον 
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30 ετών. Όσο µεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστηµα παρατήρησης, τόσο πιο 

πολύ “εδραιώνεται” ο τύπος κλίµατος, µε άλλα λόγια ο µέσος καιρός ενός 

τόπου. Αυτό σηµαίνει ότι προκειµένου να γίνει µια ενδελεχής ανάλυση και δη 

κλιµατική κατάταξη, χρειαζόµαστε στοιχεία περίπου 30 ετών. Η περίοδος που 

συνήθως χρησιµοποιείται είναι συνήθως η 30ετία 1961 – 1990 ή 1971 – 2000. 

Αλλά, ας δούµε αναλυτικότερα τον τρόπο µε τον οποίο διαµορφώνουν οι 

παραπάνω 3 βασικοί παράγοντες το κλίµα της χώρας µαςρεια και Ανατολική 

Ελλάδα. 

 

Το κλίµα επηρέασε τη διαµόρφωση του πολιτισµού και εξαιτίας της ποικιλίας 

που παρουσιάζει κατά περιοχές, παρατηρείται η ιδιαιτερότητά του από την 

αρχαιότητα ως σήµερα σε κάθε περιοχή. Ακόµη εξαιτίας του κλίµατος 

διαµορφώθηκαν οι καλλιέργειες κατά περιοχές, η βλάστηση και τα είδη 

δέντρων. 

 

Η χώρα µας είναι µια πολυσχιδής χερσόνησος µε πλουσιότατο οριζόντιο 

(ακτογραµµή) και κάθετο (ανάγλυφο) διαµελισµό. Η έκτασή της (ξηρά) 

ανέρχεται στα 132.000 χλµ2, ενώ η συνολική επιφάνεια των θαλασσών στις 

οποίες είναι σκορπισµένα τα νησιωτικά µας συγκροτήµατα, ανέρχεται στα 

300.000 χλµ2 (συνολικά δηλαδή, η ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού χώρου 

ανέρχεται στα 432.000 χλµ2). Από τα παραπάνω βλέπουµε πως σχεδόν τα 

2/3 της Ελληνικής περιοχής αποτελούνται από θάλασσα. Ως χερσόνησος µε 

νότιο προσανατολισµό, η χώρα µας έχει µεγάλο θαλάσσιο άνοιγµα προς νότο. 

Αντίθετα, προς βορράν, η χώρα µας συνδέεται µε τη συµπαγή ηπειρωτική 

µάζα της Βαλκανικής χερσονήσου. 

Η χώρα µας λοιπόν βρίσκεται εντός της εύκρατης ζώνης και σε συνδυασµό µε 

το περίπλοκο ανάγλυφό της παρουσιάζει ένα κλιµατικό µωσαϊκό. Στην 

παρούσα µελέτη, θα εφαρµόσουµε την πιο διαδεδοµένη κλιµατική κατάταξη, 

την κατάταξη των δύο Γερµανών κλιµατολόγωνWladimirKöppen και Geiger. Η 

µεθοδολογία τους βασίζεται στη µέση θερµοκρασία και την ετήσια πορεία του 

υετού. Τα κριτήρια που επιλέχθηκαν στην κλιµατική ταξινόµηση βασίζονται 
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κατά ένα σηµαντικό µέρος στη φυσική βλάστηση τα φυσικά όρια της 

εξάπλωσής της καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό το κλίµα µιας περιοχής. 

∆ύο είναι οι κύριες κλιµατικές ζώνες της εύκρατης ζώνης: η Θαλάσσια και η 

Ηπειρωτική. Η µεν πρώτη (Θαλάσσια) καλείται µε “εύκρατη µεσοθερµική 

ζώνη” η δε δεύτερη (Ηπειρωτική) “ηπειρωτική µικροθερµική ζώνη”. Το 

κλιµατικό όριο ανάµεσα στις δύο αυτές ζώνες καθορίζεται από τη µέση 

θερµοκρασία του ψυχρότερου µήνα του έτους (Ιανουάριος) µε τιµή τους 0 C. 

Εφόσον η µέση θερµοκρασία του ψυχρότερου µήνα είναι µεγαλύτερη των 0 C, 

το κλίµα κατατάσσεται στο εύκρατο µεσοθερµικό (θαλάσσιο), ενώ όταν είναι 

µικρότερη των 0 C στο ηπειρωτικό µικροθερµικό. 

Στην Ευρώπη –κατ΄επέκταση και στη χώρα µας– ρυθµιστικό ρόλο στο κλίµα 

παίζουν τα εξής µεγάλα “κέντρα ελέγχου”: ο αντικυκλώνας των Αζορών (ο 

οποίος τροφοδοτεί την Ευρώπη µε ανέµους νότιας συνιστώσας, αλλά λόγω 

περιστροφικής κίνησης της Γης εκτρέπονται προς τα ανατολικά και η τελική 

τους διεύθυνση γίνεται ∆-Ν∆), το αρκτικό χαµηλό (το οποίο τροφοδοτεί την 

Ευρώπη µε ανέµους βόρειας συνιστώσας, αλλά λόγω περιστροφικής κίνησης 

της Γης εκτρέπονται προς τα δυτικά και η τελική τους διεύθυνση γίνεται Α-ΒΑ) 

και τέλος, ο Σιβηρικός αντικυκλώνας, του οποίου οι άνεµοι είναι επίσης Α-ΒΑ 

συνιστώσας. Από τα τρία παραπάνω κέντρα, τα δύο πρώτα χαρακτηρίζονται 

ως µόνιµα (εµφανίζονται καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους), ενώ ο Σιβηρικός 

παρατηρείται κατά τη διάρκεια της ψυχρής περιόδου του έτους και ατονεί 

τελείως κατά τη διάρκεια της θερµής.  

Ο αντικυκλώνας των Αζορών τείνει να κινείται σε βορειότερα γεωγραφικά 

πλάτη κατά τη διάρκεια της θερµής περιόδου του έτους και αντίστροφα, 

νοτιότερα, κατά τη διάρκεια της ψυχρής. Παρατηρούµε λοιπόν, ότι στην 

εύκρατη ζώνη λαµβάνουν χώρα διάφορα δυναµικά αίτια, δηλαδή 

αναµιγνύονται αέριες µάζες διαφορετικών χαρακτηριστικών, µε αποτέλεσµα το 

ιδιαίτερο γνώρισµα της ζώνης αυτής, τη διαρκή εναλλαγή του καιρού 

σκηνικού. Η χώρα µας, ούσα εντός αυτής της ζώνης και δη της θερµής 

εύκρατης, υπόκειται στις ατµοσφαιρικές µεταβολές της, ανάλογα πάντα µε την 

εποχή του έτους. 
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 Τόσο στο Θαλάσσιο, όσο και το Ηπειρωτικό κλίµα η µέση θερµοκρασία του 

ψυχρότερου µήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 18 C, αλλά του θερµότερου 

µήνα (Ιούλιος) πρέπει να υπερβαίνει τους 10 C. Σύµφωνα µε την κατάταξη 

Köppen–Geiger το Θαλάσσιο κλίµα συµβολίζεται από το λατινικό γράµµα C, 

ενώ το Ηπειρωτικό µε το γράµµα D και έχουµε λοιπόν τα εξής κριτήρια. 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Για την προστασία του πλανήτη ενόψει της κλιµατικής αλλαγής είναι βέβαιο ότι 

πρέπει να προσαρµοστεί η καταναλωτική συµπεριφορά. Πέραν από τη 

δηµόσια πολιτική και τη συµβολή της τεχνολογίας, είναι βέβαιο ότι το κόστος 

θα µειωθεί εφόσον οι καταναλωτές και οι παραγωγοί µεταβάλουν τη 

συµπεριφορά τους µε σκοπό τόσο την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 

όσο και τη µείωση των εκποµπών.  

Η διαµόρφωση της στρατηγικής για την προσαρµογή και το µετριασµό θα 

είναι αποτελεσµατική µόνο εάν διενεργείται µε διαδικασίες συνεργασίας 

µεταξύ του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και εάν επανεξετάζεται 

σε περιοδική βάση, ώστε να λαµβάνεται υπόψη ο µεγάλος βαθµός 

αβεβαιότητας τόσο σχετικά µε τη µελλοντική έκταση των κλιµατικών αλλαγών 

όσο και ως προς το κατά πόσον η παγκόσµια οικονοµία ακολουθεί µε 

συνέπεια την απαιτούµενη πορεία για τη δραστική µείωση των εκποµπών. 

Πρόκειται για πρόβληµα για την επίλυση του οποίου επιβάλλεται δηµόσια 

παρέµβαση. Το κράτος πρέπει να δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να 

αναληφθεί η χρηµατοδότηση έργων υποδοµής σε µεγάλη κλίµακα (βεβαίως 

µε τον αντίστοιχο χρηµατοοικονοµικό κίνδυνο) για τη βελτίωση των συνθηκών 

στέγασης των φτωχών νοικοκυριών και πρόσβασής τους στην ενέργεια.  

Αν και το κλίµα της Γης πάντοτε παρουσίαζε κάποιες φυσιολογικές αποκλίσεις 

µεταξύ κρύου και ζέστης, η σηµερινή τάση ανόδου της θερµοκρασίας έχει 

ανησυχήσει τους ειδικούς για διάφορους λόγους. Είναι η πρώτη φορά που 
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φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που επιταχύνει την αλλαγή, και η άνοδος 

της θερµοκρασίας στον πλανήτη θα µπορούσε να συντελεστεί τόσο γρήγορα 

ώστε τα είδη να µην έχουν το χρόνο να προσαρµοστούν για να αποφύγουν 

την εξάλειψη.  

Και, εφόσον τα διάφορα είδη αντιδρούν στις κλιµατικές αλλαγές µε 

διαφορετικούς τρόπους, οι βιολογικοί κύκλοι των αλληλεξαρτώµενων ειδών 

ίσως αποσυντονιστούν και προκαλέσουν µείωση των πληθυσµών. Προς το 

παρόν, όσον αφορά την άνοδο της θερµοκρασίας παγκοσµίως, τα φυτά και τα 

ζώα µπορούν να την αντιµετωπίσουν υποχωρώντας σε µεγαλύτερα υψόµετρα 

και γεωγραφικά πλάτη. Ωστόσο, αυτές οι οδοί διαφυγής έχουν και τα όριά 

τους, που ως επί το πλείστον έχουν τεθεί από τον άνθρωπο. Η χλωρίδα και η 

πανίδα του πλανήτη έχουν να αντιµετωπίσουν έναν κόσµο ο οποίος όχι µόνο 

θερµαίνεται, αλλά κατοικείται και από 6,3 δισεκατοµµύρια ανθρώπινα όντα. 

 

Επιπλέον, σε συνθήκες κλιµατικής αλλαγής και ανόδου της θερµοκρασίας, 

πρέπει να αναβαθµιστεί η “υποχρέωση παροχής δηµόσιας υπηρεσίας”, η 

οποία στην ουσία αφορά στη διασφάλιση του δικαιώµατος ελάχιστης 

πρόσβασης σε κοινωφελείς υπηρεσίες ή αγαθά (π.χ. ηλεκτρική ενέργεια, 

πόσιµο νερό) µε ειδική τιµολόγηση, ένα είδος “κοινωνικού τιµολογίου” για 

καταναλωτές µε χαµηλό εισόδηµα. Πάνω από αυτό το επίπεδο, η τιµολόγηση 

των υπηρεσιών που επηρεάζονται από την κλιµατική αλλαγή πρέπει να 

γίνεται λαµβανοµένων υπόψη των κανόνων του ανταγωνισµού. 

Καθήκον της επιστηµονικής κοινότητας είναι πρώτα να τεκµηριώσει τις 

παρατηρούµενες κλιµατικές αλλαγές και να προσπαθήσει να κατανοήσει 

καλύτερα τους πολύπλοκους µηχανισµούς του κλιµατικού συστήµατος και 

τους παράγοντες που το επηρεάζουν, φυσικούς και ανθρωπογενείς, καθώς 

και τις επιπτώσεις τους στα οικοσυστήµατα και στην κοινωνία. Αυτό απαιτεί 

την συνεργασία επιστηµόνων από πολλά γνωστικά πεδία (ατµόσφαιρα, 

βιόσφαιρα, ενέργεια, οικονοµία, τεχνολογία). Για την αποφυγή των 

επικίνδυνων ανθρώπινων παρεµβολών στο κλιµατικό σύστηµα είναι πλέον 

φανερό ότι απαιτείται η σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των 

θερµοκηπικών αερίων στην ατµόσφαιρα. 
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