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Όσο περνάνε τα χρόνια, οι κάτοικοι της Αθήνας αντιµετωπίζουν ολοένα µεγαλύτερο 

θερµικό κίνδυνο για το σώµα τους και παράλληλα νιώθουν περισσότερη θερµική 

δυσφορία, ακόµη και τις νυχτερινές ώρες, όπως δείχνει µια νέα έρευνα επιστηµόνων 

του Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιµης Ανάπτυξης (ΙΕΠΒΑ) του 

Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). 

Επιπλέον, σταδιακά εµφανίζονται ολοένα πιο πρόωρα και ταυτόχρονα αυξάνονται σε 

διάρκεια µέσα στο έτος οι µέρες και οι νύχτες που υπάρχει θερµικό στρες, ενώ η 

κατάσταση προβλέπεται να γίνει ακόµη χειρότερη τις επόµενες δεκαετίες. 

Οι ερευνητές, που έκαναν σήµερα σχετική ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης Γεωεπιστηµών (EGU) στη Βιέννη, µελέτησαν την µεταβολή των 

επιπέδων θερµικού στρες στην Αθήνα κατά τα τελευταία 50 χρόνια, µε βάση µετρήσεις 

του ιστορικού κλιµατικού σταθµού του ΕΑΑ στο Θησείο. Την ερευνητική οµάδα 

αποτελούσαν οι Γιώργος Καταβούτας, ∆ήµητρα Φουντά, Κώστας Β.Βαρώτσος και 

Χρήστος Γιαννακόπουλος. 

Χρησιµοποιήθηκαν δύο βιοκλιµατικοί δείκτες, ο Heat Index (HI) και ο Humidex (HD), 

οι οποίοι λαµβάνουν υπόψη τη συνδυασµένη επίδραση της θερµοκρασίας και της 

υγρασίας στα επίπεδα θερµικής άνεσης ή δυσφορίας στον ανθρώπινο οργανισµό. Οι 

δείκτες αυτοί είναι ευρέως διαδεδοµένοι και χρησιµοποιούνται από πολλές υπηρεσίες 

και οργανισµούς παγκοσµίως. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, η συχνότητα εµφάνισης έντονου θερµικού στρες («hot-

extreme caution» σύµφωνα µε την κλίµακα του HI ή «great discomfort- avoid exertion» 



σύµφωνα µε την κλίµακα του HD) είναι στην Αθήνα δύο έως τρεις φορές µεγαλύτερη 

από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και µετά, σε σχέση µε τις προηγούµενες δεκαετίες. 

Η έρευνα αποκαλύπτει επίσης τη σταδιακή αύξηση της διάρκειας της περιόδου 

(εποχής) της θερµικής δυσφορίας, που παρατηρείται κατά τα τελευταία 50 χρόνια. Οι 

ηµέρες έντονης δυσφορίας (great discomfort-HD index) ξεκινούν σταδιακά νωρίτερα 

και επεκτείνονται αργότερα µέσα στο χρόνο, µε αποτέλεσµα η χρονική περίοδος της 

θερµικής δυσφορίας κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες να είναι πλέον διπλάσια σε 

σχέση µε την αντίστοιχη στη δεκαετία του 1970. 

Όπως δήλωσε η ∆. Φουντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «είναι εντυπωσιακό ότι ακόµα και κατά 

τις νυχτερινές ώρες η συχνότητα εµφάνισης έντονης ή µέτριας θερµικής δυσφορίας έχει 

τριπλασιαστεί κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό αυξάνει ακόµα περισσότερο 

τον θερµικό κίνδυνο, αφού κατά τις νυχτερινές ώρες ο ανθρώπινος οργανισµός δεν 

µπορεί εύκολα να "ανακάµψει" από το θερµικό στρες της ηµέρας.» 

Εκτός από τις παρατηρούµενες τάσεις κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η έρευνα 

πραγµατοποίησε και µια προσοµοίωση του µελλοντικού κλίµατος στην Αθήνα, µε τη 

χρήση κατάλληλων κλιµατικών µοντέλων προσαρµοσµένων στην περιοχή. Οι 

προσοµοιώσεις έδειξαν ένα υπερδιπλασιασµό της συχνότητας εµφάνισης έντονης 

δυσφορίας κατά το τέλος του 21ου αιώνα (2071-2100), σε σχέση µε την περίοδο 

αναφοράς (1971-2000). Όλα τα αποτελέσµατα επιβεβαιώθηκαν και από τους δύο 

βιοκλιµατικούς δείκτες που χρησιµοποιήθηκαν. 

Η κ. Φουντά τόνισε ότι «η έκθεση του πληθυσµού σε αυξηµένο θερµικό κίνδυνο 

αποτελεί αυτή τη στιγµή µια από τις σηµαντικότερες απειλές για την ανθρώπινη υγεία 

παγκοσµίως. Οι κάτοικοι των πόλεων είναι πιο ευπαθείς, λόγω της αθροιστικής 

επίδρασης του φαινοµένου της Αστικής Θερµικής Νησίδας. Η παγκόσµια θέρµανση, 

σε συνδυασµό µε την αυξανόµενη αστικοποίηση, αλλά και τη "γήρανση" του 

πληθυσµού -ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές χώρες- εκτοξεύουν τον θερµικό κίνδυνο. Είναι 

σηµαντικό να εκτιµήσουµε, να κατανοήσουµε και να επισηµάνουµε τον κίνδυνο αυτό, 

προκειµένου να ληφθούν κατάλληλα µέτρα από την πολιτεία για τον µετριασµό και 

την έγκαιρη και αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κινδύνου». 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράµµατος "ΘΕΣΠΙΑ 2" 

(Θεµελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωµένων µεθοδολογιών και εργαλείων 

παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης Περιβαλλοντικών παραµέτρων και 

πιέσεων»), που εντάσσεται στη «∆ράση Στρατηγικής Ανάπτυξης Ερευνητικών και 

Τεχνολογικών Φορέων» και χρηµατοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 

«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 

2014-2020, µε τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 

 

ΠΗΓΗ : energia.gr  

 


