
Σήµα κινδύνου από 27 Ακαδηµίες της Ευρώπης: Η 

κλιµατική αλλαγή απειλεί την ανθρώπινη υγεία 

 
Η υπερθέρµανση του πλανήτη λόγω της κλιµατικής αλλαγής ήδη έχει σοβαρές επιπτώσεις 
στην υγεία των ανθρώπων και η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο µέλλον, προειδοποιεί µια νέα 
επιστηµονική έκθεση 27 εθνικών Ακαδηµιών της Ευρώπης, µεταξύ των οποίων είναι και η 
Ακαδηµία Αθηνών. 
Οι επιπτώσεις περιλαµβάνουν από την µετάδοση λοιµωδών νόσων µέσω των κουνουπιών 
µέχρι την εµφάνιση ή την επιδείνωση διαφόρων προβληµάτων ψυχικής υγείας, όπως της 
διαταραχής µετατραυµατικού στρες, της αγχώδους διαταραχής, της κατάθλιψης και της 
κατάχρησης ουσιών. 
Οι πιο ευάλωτες οµάδες του πληθυσµού είναι οι ηλικιωµένοι, οι χρονίως πάσχοντες, τα παιδιά 
και οι µετανάστες, ενώ οι κάτοικοι των µεγάλων πόλεων είναι πιο εκτεθειµένοι σε υψηλά 
επίπεδα θερµικού στρες από ό,τι εκείνοι της επαρχίας. Από γεωγραφικής πλευράς, η 
Μεσόγειος και οι Αρκτικές περιοχές θεωρούνται οι πιο ευάλωτες στις συνέπειες της κλιµατικής 
αλλαγής για την υγεία. 
Η έκθεση της επιτροπής EASAC (επιστηµονικού συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Ακαδηµιών) 
µε τίτλο «Η επιταγή της κλιµατικής δράσης για την προστασία της ανθρώπινης υγείας στην 
Ευρώπη» επισηµαίνει ότι η κλιµατική αλλαγή πρέπει πλέον να ιεραρχηθεί ως µία από τις 
σοβαρότερες απειλές για την υγεία. Όπως υπογραµµίζει, «ο ρυθµός και το εύρος της 
κλιµατικής αλλαγής συνιστούν σοβαρές προκλήσεις για τις προόδους στην παγκόσµια υγεία 
που έχουν γίνει κατά τις τελευταίες δεκαετίες», ενώ προσθέτει ότι «οι κίνδυνοι για την υγεία 
αυξάνονται µε το πέρασµα του χρόνου». 
Οι επιστήµονες, µεταξύ άλλων, αναφέρουν τα µελλοντικά οφέλη από µια περικοπή των 
εκποµπών άνθρακα για τη µείωση των ασθενειών και των πρόωρων θανάτων από την 
ατµοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη, καθώς επίσης τις συνέπειες των ακραίων καιρικών 
συνθηκών, της ξηρασίας και των πληµµυρών για την παραγωγή τροφίµων, προβλέποντας 
µια µείωση κατά 5% έως 25% στις βασικές γεωργικές καλλιέργειες στην περιοχή της 
Μεσογείου, η γεωργία της οποίας αναµένεται να πληγεί περισσότερο από την άνοδο της 
θερµοκρασίας. 
Οι Ακαδηµίες προτείνουν περιορισµό της κατανάλωσης κρέατος, κάτι που θα βοηθήσει (και) 
στον έλεγχο των «αερίων του θερµοκηπίου», αλλά και άµεσα στην υγεία των ανθρώπων. 
Προβλέπουν επίσης την εξάπλωση των λοιµωδών νόσων στην Ευρώπη, όσο το θερµόµετρο 
θα ανεβαίνει και θα επεκτείνεται η ακτίνα δράσης των κουνουπιών-φορέων. Ακόµη, 
αναµένουν αύξηση στις τροφικές δηλητηριάσεις, καθώς τα βακτήρια της σαλµονέλας και άλλα 
ευνοούνται από τις πιο υψηλές θερµοκρασίες, ενώ ακόµη και η αντίσταση των 
µικροοργανισµών όπως του E.coli στα αντιβιοτικά (ήδη ένα σοβαρό πρόβληµα) θα γίνει 
µεγαλύτερο στο µέλλον.     Οι επιστήµονες των Ακαδηµιών ζητούν από τις κυβερνήσεις και 
τη διεθνή κοινότητα να δείξουν πολιτική βούληση, καλύτερη συνεργασία µεταξύ τους και να 
καταφέρουν να συγκρατήσουν την άνοδο της µέσης παγκόσµιας θερµοκρασίας κάτω από 
τους δύο βαθµούς Κελσίου σε σχέση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα (ήδη η άνοδος έχει 
φθάσει περίπου τον ένα βαθµό). Ο τελικός στόχος πρέπει να είναι µια οικονοµία µηδενικών 
εκποµπών άνθρακα έως το 2050. 
Από ελληνικής πλευράς στην έκθεση της EASAC συνέβαλε ο ακαδηµαϊκός και οµότιµος 
καθηγητής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Χρήστος Ζερεφός. 
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