
αστούμε για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Ας μην αφή-

σουμε προσωπικές εμμονές και επιχειρήματα τύπου Τρα-

μπ να μας επηρεάζουν.

Ένα παρόμοιο παράδειγμα είναι αυτό του καπνίσμα-

τος και των επιπτώσεων του στην υγεία. Μερικοί κα-

πνιστές υποστηρίζουν ότι δε σταματούν το κάπνισμα για-

τί γνωρίζουν κάποιον π.χ. ένα βοσκό 90 χρονών στα ορει-

νά της Κρήτης που καπνίζει όλη του τη ζωή και είναι

ακμαιότατος. Σε ένα πληθυσμό δε μας ενδιαφέρει τι μπο-

ρεί να συμβεί σε ένα άτομο αλλά στο σύνολο. Επιστη-

μονικές μελέτες και ιατρικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι

χιλιάδες, εκατομμύρια άλλοι καπνιστές έχουν νοσήσει

ή/και αποβιώσει λόγω του καπνίσματος. Εάν ευελπιστείτε

να έχετε την τύχη του βοσκού και στην περίπτωση της

κλιματικής αλλαγής τότε μη συνεχίσετε το διάβασμα του

σημειώματος αυτού. 

Επομένως, είναι χαρακτηριστική η αύξηση της ατμο-

σφαιρικής συγκέντρωσης του CO2 με την απαρχή της

βιομηχανικής επανάστασης, όπως παρουσιάζεται στα

σχήματα 1 και 2, ενώ τα τρέχοντα επίπεδα συγκέντρω-

σης ξεπερνούν τα 410 ppm. Η μεταβολή της μέσης στάθ-

μης της θάλασσας από το 1870 δίνεται στο Σχήμα 3 και

συνηγορεί σε επίδραση της μεταβολής του κλίματος στη

στάθμη της θάλασσας. Ο τρέχων ρυθμός αύξησης της

στάθμης της θάλασσας είναι περί τα 3 εκατοστά ανά

10ετία. 

Σχήμα 3:  Παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας από το 1870
(Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα - IPCC, 2007). 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα (IPCC) κα-

ταρτίζει ολοκληρωμένες εκθέσεις αξιολόγησης βασιζό-

μενη στην τρέχουσα γνώση σχετικά με την κλιματική αλ-

λαγή, τις αιτίες της, τις πιθανές επιπτώσεις και τις επι-

λογές μετριασμού και προσαρμογής. Τα τελευταία 30 χρό-

νια έχει εκδώσει 5 ολοκληρωμένες εκθέσεις βασιζόμε-

νες σε δεκάδες χιλιάδες επιστημονικές εργασίες. Μερικά

από τα κύρια συμπεράσματα των εκθέσεων διαχρονικά

είναι:

IPCC (2007) “Η θέρμανση του πλανήτη είναι γεγονός

και το μεγαλύτερο μέρος αυτής έχει καταγραφεί τα τε-

λευταία 50 χρόνια. Η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας

της γης οφείλεται (με σιγουριά 90%) στην αύξηση των

συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου.”

IPCC (2013) “Η θέρμανση του κλιματικού συστήματος

είναι αδιαμφισβήτητη και από τη δεκαετία του 1950, πολ-

λές από τις παρατηρούμενες αλλαγές είναι πρωτοφανείς

σε σύγκριση με τις προηγούμενες δεκαετίες έως χιλιε-

τίες. Η ατμόσφαιρα και ο ωκεανός έχουν θερμανθεί, τα

ποσά του χιονιού και του πάγου έχουν μειωθεί, και η

στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί.”

IPCC-SR15 (2018) “Οι ανθρώπινες δραστηριότητες εκτι-

μάται ότι προκάλεσαν της αύξηση της παγκόσμιας θέρ-

μανσης που οδήγησαν σε αύξηση της μέσης θερμο-

κρασίας της γης σε περίπου 0,8 °C. Η υπερθέρμανση του

πλανήτη είναι πιθανό να οδηγήσει στην αύξηση της μέ-

σης θερμοκρασίας της γης σε 1,5 °C μεταξύ των ετών

2030 και 2052, εάν συνεχίσει να αυξάνεται με τον τρέ-

χοντα ρυθμό.”

• Εκτός της παγκόσμιας θέρμανσης: Τις τελευταί-

ες δεκαετίες, οι αλλαγές στο κλίμα προκάλεσαν επι-

πτώσεις στα φυσικά και ανθρώπινα οικοσυστήματα σε

όλες τις ηπείρους και στους ωκεανούς. Οι επιπτώσεις

οφείλονται στην παρατηρούμενη αλλαγή του κλίματος,

ανεξάρτητα από την αιτία της, υποδεικνύοντας την ευ-

αισθησία των φυσικών και ανθρώπινων οικοσυστημά-

των στο μεταβαλλόμενο κλίμα.

• Αναμενόμενες μελλοντικές αλλαγές: Οι συνεχείς

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα προκαλέσουν πε-

ραιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας και μακροπρόθεσμες

αλλαγές σε όλες τις συνιστώσες του κλιματικού συστή-

ματος, αυξάνοντας την πιθανότητα σοβαρών, εκτετα-

μένων και μη αναστρέψιμων επιπτώσεων για τον άν-

θρωπο και τα οικοσυστήματα.

Κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα είναι πολύ πιθανό ότι

τα κύματα καύσωνα θα εμφανίζονται πιο συχνά και θα

διαρκούν περισσότερο και ότι οι ακραίες βροχοπτώσεις

θα γίνουν πιο έντονες και συχνές σε πολλές περιοχές.

• Στο μέλλον: Είναι σχεδόν σίγουρο ότι οι ωκεανοί

θα συνεχίσουν να θερμαίνονται και να γίνονται όξινοι,

ενώ η παγκόσμια μέση στάθμη της θάλασσας θα αυξη-

θεί.

Πόσο δραστικά; Πόσο γρήγορα;

Αυτά είναι ερωτήματα, τα οποία δεν μπορούν αν απα-

ντηθούν με ακρίβεια ακριβώς λόγω της αβεβαιότητας του

ανθρώπινου παράγοντα, δηλαδή λόγω των μελλοντικών

κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων που συνδέονται με τις

εκπομπές ρύπων και της αβεβαιότητας στην κλιματική

πρόγνωση και στην πρόγνωση των επιπτώσεων, ιδιαί-

τερα όσον αφορά στην χωρική κατανομή τους. Από την

άλλη εάν κοιτάξει κανείς τις προγνώσεις του έτους 2000

(Σχήμα 4) αντιλαμβάνεται ότι η παγκόσμια καταγε-

γραμμένη μέση θερμοκρασία (χρωματιστές γραμμές) βρί-

σκεται εντός του εύρους (γκρίζα περιοχή) και κοντά στο

μέσο όρο (μαύρη γραμμή) των προγνώσεων από το έτος

2000 και μετά.

Σχήμα 4:  Παγκόσμια καταγεγραμμένη μέση θερμοκρασία
(χρωματιστές γραμμές) και εύρος προγνώσεων κλιματικών

μοντέλων (Διακυβερνητική Επιτροπή για το Κλίμα - IPCC, 2001).

Επίσης υπάρχει η βεβαιότητα στο ότι ο άνθρωπος επι-

δρά αρνητικά στο περιβάλλον αλλά και στο κλίμα.

Υπάρχει επίσης  το θέμα της επικινδυνότητας για τον

πλανήτη σε σχέση με τις Κλιματικές Αλλαγές. Μπορεί-

τε όμως να περιορίσετε τις ανθρωπογενείς επιδράσεις

στο περιβάλλον για να μειώσετε την επικινδυνότητα των

κλιματικών αλλαγών. 

Οι ερωτήσεις που κάποιος πρέπει να εξετάσει είναι:

• Είσαστε έτοιμοι να “πληρώσετε” για τον περιορισμό

των κλιματικών αλλαγών;

• Πόσο έτοιμοι είσαστε να “πληρώσετε”;

• Ποιο είναι το “προσωπικό” κόστος και ποιο το κόστος

στις επόμενες γενιές;

Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το όφελος είναι στην άλλη

πλευρά του νομίσματος από την επικινδυνότητα.

Το μέλλον είναι σημαντικό να βασίζεται σε:

• Μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου

• Προοδευτική αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων

με εναλλακτικές μορφές καυσίμων και ενέργειας

• Καινούριες τεχνολογίες 

• Ορθολογική χρήση ενέργειας και αλλαγή σκέψης του

“καταναλωτή” 

• Αλλαγές στη βιομηχανία με στόχο μια “πράσινη επι-

χειρηματικότητα”

Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι τα ορυκτά καύ-

σιμα που είναι φυσικοί πόροι δε θα διαρκέσουν για πά-

ντα.

Τέλος, τον τελευταίο καιρό, σε παγκόσμιο επίπεδο εκ-

δηλώνονται μαζικές κινητοποιήσεις για το κλίμα, με πρω-

ταγωνιστές κυρίως παιδιά. Τα παιδιά μας είναι αυτά που

θα πληγούν περισσότερο από την επερχόμενη αλλαγή

του κλίματος. Αυτό το έχουν αντιληφθεί και αντιδρούν.

Είναι αφελές την ίδια στιγμή σε τοπικό επίπεδο να δη-

μοσιεύονται πλήθος άρθρων που αγνοούν τα επιστη-

μονικά αποτελέσματα και τις διεθνείς δημοσιεύσεις της

πλειοψηφίας των  επιστημόνων και παγκόσμιων οργα-

νισμών, οι οποίοι έχουν αποδείξει την ανθρωπογενή επί-

δραση στην κλιματική αλλαγή συμμεριζόμενοι την

αγωνία των νέων και λαμβάνοντας μέρος σε διεθνείς συν-

διασκέψεις, αποφάσεις και νομοθετήματα με σκοπό τον

έλεγχο της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας της γης.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης συμμετέχει στην Πράξη «ΠΑ-

ΝελλΑδιΚή υποδομή για τη μΕλέτη της ατμοσφαιρικής

σύστασης και κλΙματικής Αλλαγής (ΠΑΝΑΚΕΙΑ)» (MIS

5021516) που εντάσσεται στη Δράση «Ενίσχυση Υπο-

δομών Έρευνας και Καινοτομίας» και χρηματοδοτείται

από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότη-

τα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του

ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλά-

δας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Πε-

ριφερειακής Ανάπτυξης).

*Ο Μιχάλης Λαζαρίδης είναι Καθηγητής, Πολυτε-

χνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

**Ο Αριστείδης Κουτρούλης είναι Διδάκτωρ, Πο-

λυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος

***Η Ελευθερία Κατσίβελα είναι Αναπληρώτρια Κα-

θηγήτρια, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρή-

της, Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Πε-

ριβάλλοντος Τ.Ε.
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