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ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ αναμένονται οι επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής για τη χώρα μας από το πρώ-
το τέταρτο μέχρι το τέλος του αιώνα. Τουλάχιστον 
150.000 άνθρωποι στην Ελλάδα θα αναγκαστούν 
να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι πλημ-
μύρες θα καταστρέψουν κάθε παραγωγική δρα-
στηριότητα.

Ανάμεσα στις  29 περιοχές που απειλούνται περι-
λαμβάνονται η Κως, η Σύμη, η Μυτιλήνη, το Κοκ-
κάρι της Σάμου, η Νάουσα της Πάρου, οι Σπέτσες, 
τα Καμένα Βούρλα, ο Πόρος, η Νέα Αγχίαλος και 
η Αμφιλοχία. Θα πλημμυρίσουν, καθώς η θερμο-
κρασία της Γης θα αυξηθεί 4 έως 6 βαθμούς Κελσί-
ου και θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας. 

«Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει 
ως αποτέλεσμα να προχωρήσουν τα θαλάσσια νε-
ρά βαθύτερα στην ξηρά, σε βαθμό που να προ-
κληθούν φυσικές και υλικές καταστροφές στα δέλ-
τα των ποταμών, στις παράκτιες πόλεις, στις του-
ριστικές εγκαταστάσεις, στις καλλιέργειες και αλ-
λού», επιβεβαιώνει ο αναπληρωτής καθηγητής της 
Σχολής Αγρoνόμων Τοπογράφων Μηχανικών του 
ΕΜΠ, Ευτύχιος Δουκάκης, προσθέτοντας ότι «ορι-
σμένες περιοχές θα καταστούν ιδιαίτερα ευάλωτες 
λόγω και της φυσικής βύθισης της ξηράς ως προς 
τη θάλασσα, ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η φυ-
σική διάβρωση των ακτογραμμών».

ρεπορτάζ στις σελ. 8-9  »

επιλογές+

Μεταλλαγμένα 
τρόφιμα από 
την ελληνική γη
Περίπου 4,5% των σπόρων 
που εισήχθησαν και 
ελέγχθηκαν στην Ελλάδα 
το 2009 ήταν γενετικά 
τροποποιημένοι
 » σελ. 4

Ενα χωριό 
φτιαγμένο 
από λάσπη
Μαθήματα οικολογικής 
δόμησης από τον πρότυπο 
οικισμό «Ζωή» στον 
Κίσαβο Λαρίσης
 » σελ. 10

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗF

ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΑ... ΤΟΥΡΚΑ
Η Ελλάδα ξανασυζητά πιλοτικές ενεργειακές 
δράσεις στον Αϊ-Στράτη, ενώ η Αγκυρα 
υλοποιεί έργα υδρογόνου στην Τένεδο   
 » σελ. 6-7

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣF

ΙΠΤΑΜΕΝΗ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ 
Εισαγόμενη πεταλούδα απειλεί έως και το 100% 
των κηπευτικών στην Κρήτη και τη Μεσσηνία, ενώ 
οι επιστήμονες αναζητούν επειγόντως «αντίδοτο» 
 » σελ. 3

150.000 πρόσφυγες 
από την άνοδο 
της θάλασσας

29 περιοχές θα πληµµυρίσουν 
όταν η στάθµη των νερών 
ανέβει κατά 1,1 µέτρο
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