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Αντί προλόγου
Στην Ελλάδα τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας τα προκαλείΣτην Ελλάδα τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας τα προκαλείΣτην Ελλάδα τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας  τα προκαλείΣτην Ελλάδα τα προβλήματα της Ελληνικής Γεωργίας  τα προκαλεί
. . . το φαινόμενο του θερμοκηπίου!  . . . Και το λιώσιμο των πάγων !. . . το φαινόμενο του θερμοκηπίου!  . . . Και το λιώσιμο των πάγων !

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  
ΕΛΛΑΔΑ (1990 ‐2013)

(Απαντήσεις προπτυχιακών(Απαντήσεις προπτυχιακών 
φοιτητών  σε εξετάσεις)

Χτίζοντας την 
ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ 
ΤΡΟΜΟΚΗΠΙΟΥ

Παράδειγμα
ΠΗΓΗΣ
ΓΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΟΣΗΣ

http://www.eurocharity.gr/files/Climabiz_GreekBusiness_Climate_Change_Report.pdf



To CO2 έχει πάρει την “ανηφόρα” ?
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180 YEARS OF ATMOSPHERIC CO2 GAS ANALYSIS BY CHEMICAL METHODS
By Ernst‐Georg Beck Energy & Environment Vol. 18, No.2, 2007

Η συνολική βιβλιογραφία δείχνει ότι από το 1857 έως το 1960 χημικέςΗ συνολική βιβλιογραφία δείχνει ότι από το 1857 έως το 1960 χημικές 
μέθοδοι ανάλυσης CO2  με ακρίβεια (± 3%) έδωσαν πάνω από 90.000 
αναλύσεις σε στεριά και θάλασσα. Οι περισσότερες μετρήσεις αγνοήθηκαν.

90.000 αναλύσεις CO2 
έχουν αγνοηθεί από την

http://www.biomind.de/nogreenhouse/daten/EE%2018‐2_Beck.pdf

Οι διακυμάνσεις δείχνουν 
μέγιστες τιμές της τάξης 
των 350‐400 ppm, που 
κορυφώνονται γύρω από 

έχουν αγνοηθεί από την 
IPCC 

ρ φ γ ρ
1825, 1857 και 
1942(Γράφημα) [Beck
2007]

1936



( 2)       180 YEARS OF ATMOSPHERIC CO2 GAS ANALYSIS BY CHEMICAL METHODS
By Ernst‐Georg Beck Energy & Environment Vol. 18, No.2, 2007

http://www biomind de/realCO2/literature/evidence var corrRSCb pdf

6161 vsvs 918 918  Evidence of variability of 
atmospheric CO2 concentration 
during the 20th century

http://www.biomind.de/realCO2/literature/evidence‐var‐corrRSCb.pdf

during the 20th century 
Dipl. Biol. Ernst‐Georg Beck, Postfach 
1409, D‐79202 Breisach, Germany 
Discussion paper May 2008 

CO2 and wind Direction

Local CO2
concentration for the northern

1920 ‐1 922 (Baltic sea)

concentration for the northern 
hemisphere, determined through 
chemical analysis between
1812 and 1861



Ατμοσφαιρικό CO2 & Πληθυσμός του Πλανήτη

CO2
ppmV(*)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ

CO (%)

ΠΛΥΘΗΣΜΟΣ
ΠΛΑΝΗΤΗ

ppmV(*) CO2 (%) (ΣΕ ΔΙΣ.)

1958 316 0.0316 2.97

2013 394 0 0394 7 102013 394 0.0394 7.10

ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ 55 ΕΤΗ 76 0 0076 % 239239 %%ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ 55 ΕΤΗ 76 0.0076 % 239 239 %%

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr

Το μοριακό κλάσμα του CO2, εκφράζεται ως μέρη στο εκατομμύριο (ppmV) και είναι τα 
μόρια του CO2 σε κάθε εκατομμύριο μόρια ξηρού αέρα (ο υδρατμός αφαιρείται)



Andrew Dessler et al., Texas A&M UniversityΥδρατμός
επιβεβαιώνεται ως
σημαντικός 
παράγοντας στην 
αλλαγή του 
κλίματος

http://airs.jpl.nasa.gov/data/get_AIRS_data/

Με βάση τις κλιματικές διακυμάνσεις μεταξύ 
2003 και 2008 η ενέργεια που παγιδεύτηκε2003 και 2008, η ενέργεια που παγιδεύτηκε 
από τους υδρατμούς φαίνεται από τα νότια 
προς βόρεια γεωγραφικά πλάτη, και 

φώθ ά ό

http://www.nasa.gov/topics/earth/features/vapor warming.html

κορυφώθηκε κοντά στον ισημερινό.

p // g / p / / / p _ g

Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) 
on NASA’s Aqua satellite to measure precisely the humidity throughout the lowest 10 miles of the atmosphere

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr



Υδρατμός (Water vapor)
To σημαντικότερο αέριο του θερμοκηπίουημ ρ ρ ρμ η

Η Υπηρεσία	Προστασίας	του	
βάλλ δ ώ άξ δ ύ

“The	Environmental	Protection	Agency”

Περιβάλλοντος επιδιώκει	να κατατάξει υδρατμούς ως
ρύπο,	λόγω	του κεντρικού	ρόλου	τoυ	
στην υπερθέρμανση	του	πλανήτη	
επειδή οι υδρατμοί είναι το κυρίαρχο αέριο τουεπειδή οι	υδρατμοί είναι	το	κυρίαρχο αέριο του	
θερμοκηπίου	στην	ατμόσφαιρα, και	οι	οποίοι	
συνεισφέρουν	τουλάχιστον το	90% στο	φυσικό	
φαινόμενο	του	θερμοκηπίου της	γης,	οι	

έ άεκπομπές τους	κατά	τη	
διάρκεια πολλών ανθρωπίνων	
δραστηριοτήτων, όπως	η	καύση των	καυσίμων, και	
εξετάζεται όλο και περισσότερο…»

http://www.ecoenquirer.com/EPA‐water‐vapor.htm

Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα
Κάθε λεπτό της ώρας σχεδόν 109 τόνοι
νερού διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα με
Κάθε λεπτό της ώρας σχεδόν 109 τόνοι
νερού διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα με

εξετάζεται	όλο	και	περισσότερο	…

Οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα 
είναι 60 φορές περισσότεροι 
από το διοξείδιο του άνθρακα 
κατά μέσο όρο

νερού διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα με
τη διαδικασία της εξάτμισης από τους
ωκεανούς και είναι αρκετό να καλύψει την
επιφάνεια της Γης με ένα λεπτό στρώμα

νερού διοχετεύονται στην ατμόσφαιρα με
τη διαδικασία της εξάτμισης από τους
ωκεανούς και είναι αρκετό να καλύψει την
επιφάνεια της Γης με ένα λεπτό στρώμακατά μέσο όρο.
νερού πάχους 25 mm περίπου.νερού πάχους 25 mm περίπου.

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr
*Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης : 2.45 MJ/Kg H2O (20oC)



Υδρατμοί  vs.  CO2
W t i th t i ifi t f ll h
ΑΕΡΙΟ ppmV Ποσοστό (%)

Water vapor is the most significant of all greenhouse gases

Υδρατμός (max) 42.000.000000 4.20000000000

Υδρατμός (min) 5.000.000000 0.50000000000
CO 394 000000 0 03940000000CO2 394.000000 0.03940000000
Methane 1.600000 0.00016000000
Nitrous Oxide 0.300000 0.00003140000

CFC‐12 0.000533 0.00000000533

Falsification Of The Atmospheric 

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr

CO2 Greenhouse Effects Within The Frame Of 
Physics(by Gerhard Gerlich & Ralf D. 
Tscheuschner)



(1) Τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων της IPCC δεν έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα.

Link :  Koutsoyiannis et al., 2008On the credibility of climate predictions 
Hydrological Sciences Journal

30‐year moving average 

Σε 8 θέσεις ελέγχου χρονοσειρές
θερμοκρασίας >100 χρόνια

Σχετικά με τη αξιοπιστία των

Abstract : Geographically distributed predictions of future climate, obtained through climate models, are  widely used in hydrology and 
h di i li i ll i h i h i li bili h f i d l d

Σχετικά με τη αξιοπιστία των 
κλιματικών προβλέψεων

many other disciplines, typically without assessing their reliability. Here we  compare the output of various models to temperature and 
precipitation observations from eight stations with  long (over 100 years) records from around the globe. The results show that models 
perform poorly, even at a climatic (30‐year) scale. Thus local model projections cannot be credible, whereas a common argument that 
models can perform better at larger spatial scales is unsupported. 



(2) Τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων της IPCC δεν έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα.

Link :  Anagnostopoulos et al. (2010)  Hydrological Sciences Journal

A comparison of local and aggregated climate model outputs with observed data

Διερεύνηση της αξιοπιστίας των κλιματικώνΔιερεύνηση της αξιοπιστίας των κλιματικών 
μοντέλων μέσω της σύγκρισής τους με 
ιστορικές χρονοσειρές

55 i t d th l b55 points around the globe
Temperature & Precipitation

Abstract : We compare the output of various climate models to temperature and
precipitation observations at 55 points around the globe. We also spatially aggregate
model output and observations over the contiguous USA using data from 70 stations,

USA ‐ data from 70 stations

model output and observations over the contiguous USA using data from 70 stations,
and we perform comparison at several temporal scales, including a climatic (30‐year)
scale. Besides confirming the findings of a previous assessment study that model
projections at point scale are poor, results show that the spatially integrated
projections are also poor.



(3) Τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων της IPCC δεν έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα.

Σύγκριση 73 Κλιματικών  μοντέλων  έναντι Παρατηρήσεων  θερμοκρασιών (5 ετών μ.ο.) 
στην μέση τροπόσφαιρα  της τροπικής ζώνης

http://www.drroyspencer.com/2013/06/still‐epic‐fail‐73‐climate‐models‐vs‐measurements‐running‐5‐year‐means/



(4) Τα αποτελέσματα των κλιματικών μοντέλων της IPCC δεν έχουν 
σχέση με την πραγματικότητα.

May 2012, Pages 124–137
Testing an astronomically based decadal‐scale empirical harmonic climate model versus the IPCC
(2007) general circulation climate models : Nicola Scafetta,

Journal of Atmospheric and Solar‐Terrestrial Physics Volume 80, 



Πως Επιδρούν οι γαλαξιακές κοσμικές ακτίνες στο κλιματικό
σύστημα ?

Kirkby Jasper, 2008.  Cosmic rays and Climate. CERN‐PH‐EP/2008‐005 European 
Organization For Nuclear Research. 
http://arxiv.org/pdf/0804.1938.pdf

Σχηματική χημ ή
απεικόνιση της επίδρασης 
των γαλαξιακών κοσμικών 

ακτίνων στο κλιματικό 
ύ θέσύστημα υποθέτοντας την 

επίδραση στην 
νεφοκάλυψη μέσω του 

σχηματισμού σταγονιδίων χημ μ γ
με ακόλουθη επίδραση 

τόσο στην ηλιοφάνεια όσο 
και τον υδρολογικό κύκλο

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr



Milankovich	cycles		(Μακροχρόνιες	μεταβολές)

Milutin
Milanković
18 9 19 8

AA

AA 1879 ‐ 1958

H εκκεντρικότητα, η αξονική 
απόκλιση και η τροχιά της Γης 

AA

οδηγούν σε μακροπρόθεσμες 
διακυμάνσεις της συνολικής 
ενέργειας που λαμβάνεται από 
τον Ήλιο με αντίστοιχες

BB
τον Ήλιο με αντίστοιχες 
διακυμάνσεις στην 
θερμοκρασία του πλανήτη.

BB

CC

Ίππαρχος
ο Ρόδιος

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr

ο Ρόδιος
120‐90  π.Χ.CC



ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΗΛΙΔΕΣ
(SUNSPOTS) Livingston & 

Penn using

4.0 δισεκατομμύρια 
χρόνια 
ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Ηλιακή κηλίδα σε 
σχέση με τη Γη.
Πηγή: Institute for 
Solar Physics, Swedish 

( )
Penn using 
an infrared 
Zeeman 
splitting 
technique.

ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ 
ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

Academy of Sciences, 
VMJ Henriques & Dan 
Kiselman,

On 15/12/2008
sunspot count was 0

On 27/3/2001
sunspot count was 241

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr



Institute for Solar Physics, Swedish Academy of Sciences

Διακύμανση στον αριθμό των ηλιακών κηλίδων από το έτος  1600 έως σήμερα. 

Η καταγραφή των κηλίδων αρχίζει 3 χρόνια μετά την εφεύρεση του τηλεσκοπίου από τον
γερμανό Hans Lippershey στην Ολλανδία. Η σταδιακή αύξηση της ηλιακής δραστηριότητας τα
τελευταία 400 έτη είναι άμεσα εμφανής

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr



Η αμφισβήτηση του περίφημου “Hockey 
stick” δεν είναι μόνο από την

Παγκόσμια διακύμανση της μέση θερμοκρασίας τα τελευταία 2.000 χρόνια

stick δεν είναι μόνο από την 
ψευδαίσθηση που δημιουργεί η κλίμακα 
χρόνου (1000 έτη), αλλά και από τον 
τρόπο ανακατασκευής των θερμοκρασιών 1

που προκύπτουν έμμεσα από εκτίμηση 
δακτυλίων δένδρων
(temperature proxy data)

Σ.
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, Σ

Loehle, C., (2004). Using historical climate 
data to evaluate climate trends: issues of 
statistical inference. Energy & Environment, 

ογ
ή 
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ι ε
μπ
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ισ
μ gy ,

5, pp. 1‐10.
Loehle, C., (2005). Estimating climatic 
timeseries from multi‐site data afflicted 
with dating error Mathematical

Roy W Spencer 2010 The Great Global Warming Blunder: How

Αν
απ

ρο
σα

ρμ
ο with dating error.Mathematical 

Geology, 37, pp. 127‐140.

Roy W Spencer, 2010. The Great Global Warming Blunder: How 
Mother Nature Fooled the World's Top Climate Scientists. By 
Encounter Books, an activity of Encounter for Culture and 
Education, Inc.,

The Climatic Research Unit email controversy Climategate” 
November 2009 Climatic Research Unit (CRU) University of

ftp://ftp.ncdc.noaa.gov/pub/data/paleo/contributions_by_author/ljungqvist2010/ljungqvist2010.txt S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr

November 2009 Climatic Research Unit (CRU) University of 
East Anglia (UEA).



Συστήματα κυκλοφορίας της ατμόσφαιρας και των ωκεανών
οι πρωταγωνιστές της κλιματικής μεταβλητότητας

Φυσικές  αλλαγές στις συνιστώσες 
στο γήινο κλιματικό σύστημα της 
Γης α ο αλληλε δρά ε ς

Φυσικές  αλλαγές στις συνιστώσες 
στο γήινο κλιματικό σύστημα της 
Γης α ο αλληλε δρά ε ςΓης και οι αλληλεπιδράσεις 
τους είναι η αιτία της  εσωτερικής 
μεταβλητότητας του 

Γης και οι αλληλεπιδράσεις 
τους είναι η αιτία της  εσωτερικής 
μεταβλητότητας του μ β η η ς
κλίματος, (internal forcing)
μ β η η ς
κλίματος, (internal forcing)

AMO
ENSO
PDO
ENSO

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr



Πόσο σημαντική είναι η πτώση της στάθμης της θάλασσας  ? 

Dr. Mörner :

«Οι καταγραφές  στις 
Μαλδίβες παρουσιάζουν 
σημαντική πτώση της 
στάθμης της θάλασσας 
στη δεκαετία του 1970 
και δεν υπάρχουν 
δ ίξ όενδείξεις τυχόν 

συνεχιζόμενης αύξησης.»
N.‐A. Mörner, 1973. “Eustatic changes during the last 300 years.” Palaeogeogr. Palaeoclim. Palaeoecol.,Vol. 13, pp. 1‐14.
N.‐A. Mörner, 1995. “Earth rotation, ocean circulation and paleoclimate.” GeoJournal, Vol. 37, No.4, pp. 419‐430.N. A. Mörner, 1995.  Earth rotation, ocean circulation and paleoclimate.  GeoJournal, Vol. 37, No.4, pp. 419 430.
N.‐A. Mörner, 1996. “Sea Level Variability.” Z. Geomorphology N.S., Vol. 102, pp. 223‐232.
N.‐A. Mörner, 2004. “Estimating future sea level changes.” Global Planet. Change, Vol. 40, pp.49‐54.
N.‐A. Mörner, 2005. “Sea level changes and crustal movements with special aspects on the Mediterranean.” Z. Geomorph. N.F., Suppl. Vol. 137, pp. 91‐102.
N.‐A. Mörner, 2007a. “The Sun rules climate. There’s no danger of global sea level rise.” 21st Century, Fall 2007, pp. 31‐34.
N.‐A. Mörner, 2007b. “Sea Level Changes and Tsunamis. Environmental Stress and Migration over the Seas.” Internationales Asienforum, Vol. 38,pp. 353‐374.
N.‐A. Mörner, 2007c. “The Greatest Lie Ever Told.” P&G‐print (2nd edition 2009, 3rd edition 2010.
N.‐A. Mörner, 2008. “Comments.” Global Planet.Change, Vol. 62, pp. 219‐220.
N.‐A. Mörner, 2009. “Open letter to the President of the Maldives.” New Concepts in Global Tectonics Newsletter, No. 53, pp. 80‐83.
N.‐A. Mörner, 2010a. “Sea level changes in Bangladesh. New observational facts.” Energy and Environment, Vol. 21, No. 3, pp. 249‐263.
N.‐A. Mörner, 2010b. “Some problems in the reconstruction of mean sea level and its changes with time.” Quaternary International, Vol. 221, pp. 3‐8.



ΕλλάδαΕλλάδα
Κλιματική Αλλαγή 
Ο κύκλος των 
έ “ ώ ”χαμένων …“ποιητών”

Η κινδυνολογία χειραγωγεί την ατομική σκέψη και 
ελευθερία



Πόσο αξιόπιστη είναι η έκθεση για την κλιματική 
αλλαγή στην Ελλάδα ?αλλαγή στην Ελλάδα ? 

Link : Η έκθεση

ΣΕΛΙΔΑ

Η μέση ολική εισερχόμενη ακτινοβολία  800 ‐850 W/m2 που 

αναφέρεται στην έκθεση  είναι 85% μεγαλύτερη από εκείνη 
που φθάνει στο εξωτερικό όριο της ατμόσφαιρας της ΑΘΗΝΑΣ … 

και  116% μεγαλύτερη από εκείνη που  πραγματικά φθάνει 
στην επιφάνεια της Αθήνας για την αναφερόμενη περίοδο

Οι προβλεπόμενες (?) τιμές ακτινοβολίας για το 2071 έως το 
2100 σε επτά διαμερίσματα της χώρας προκύπτουν από μοντέλα 
από «εικονικές» κλιματοσειρές μετρήσεων εισερχόμενηςαπό   εικονικές  κλιματοσειρές μετρήσεων εισερχόμενης 
ακτινοβολίας  (παραδόξως… αναφέρεται η περίοδος 1961‐1990)



Πόσο αξιόπιστη είναι η έκθεση για την κλιματική 
αλλαγή στην Ελλάδα ?αλλαγή στην Ελλάδα ? 

Η απάντηση ….
Μέσες τιμές σε Watt/m2 για τις  περιόδους του έτους στην 
Αθήνα. (Μετ. Σταθμός Γ.Π.Α/Δ.Υ.Π, 2007 , Γ.Π.: 37°58'55 )

459 W/m2

Μέση τιμή  Ολικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας 
2007 στην Αθήνα, 314 W/m2 για το καλοκαίρι 

290‐350 W/m2
Περίοδος καλοκαιριού

και 95 W/m2 το χειμώνα αντίστοιχα   (Γ.Π.Α/Δ.Υ.Π)
Επίπεδα ( μέση τιμή 290‐350 W/m2Περίοδος καλοκαιριού)



Η όΗ πραγματικότητα …. 

Τα στοιχεία χ
παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο της Διάσκεψης 
των Ηνωμένων Εθνών για 

Κλί λ βάτο Κλίμα πουλαμβάνει
χώρα στη Ντόχα του 
Κατάρ.

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr

συνέχεια



ΣυνέχειαΣυνέχεια ….

Σήμερα

11.83 ε.τ.χ

0.92 ε.τ.χ

Αντιστοιχεί στο 9.16%
των ΗΠΑ μαζί με την  Αλάσκα

http://nsidc.org/arcticseaicenews/charctic‐interactive‐sea‐ice‐graph/



http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/antarctic.sea.ice.interactive.html



((11) Υποεκτίμηση βροχόπτωσης σταθμού ) Υποεκτίμηση βροχόπτωσης σταθμού ΝΟΑΝΟΑ ΠεντέληςΠεντέλης
σε σύγκριση  με σε σύγκριση  με 6 6 σταθμούς (ΕΜΠ & σταθμούς (ΕΜΠ & ΓΠΑΓΠΑ))

για την περίοδογια την περίοδο 20042004 20062006για την περίοδο για την περίοδο 2004 2004 ‐‐ 2006 2006 

NOA R‐NTUA 1 R‐NTUA 2 R‐NTUA 3 W‐NTUA 1 W‐NTUA 2 AUA 2

Ο
ΡΑ

 (m
m
)

ΣΟ
ΣΤ
Ο

ΤΙ
Μ
Η
ΣΗ

Σ 

Ο
ΑΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥ σε ΕΓΣΑ87
Χ 488010 492704 491697 492504 487886 493588 492287
Y 4210840 4213340 4210619 4208256 4215140 4210431 4211994

ΔΙ
ΑΦ

Ο

Π
Ο
Σ

ΥΠ
Ο
ΕΚ

Τ

Ν
ΟΣΤΑΘΜΟΥ σε ΕΓΣΑ87 Y 4210840 4213340 4210619 4208256 4215140 4210431 4211994

ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΥ Ζ Ζ 500 m 628 m 400 m 200 m 729 m 133 m 483 m

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΗΝΕΣ (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (%)

Σεπ‐04 Σεπ‐06 25 1054.7 1851.0 ‐796 ‐57 %

Οκτ‐04 Οκτ‐06 25 1036.2 1714.2 ‐678 ‐60 % 

Σεπ‐04 Μαρ‐05 6 368.3 722.8 ‐355 ‐51 %

Δεκ‐05 Νοε‐06 12 388 9 736 8 ‐348 ‐ 53 %Δεκ 05 Νοε 06 12 388.9 736.8 348 53 %

Ιαν‐06 Νοε‐06 11 374.9 468.2 ‐93 ‐80 %

Δεκ‐04 Νοε‐06 24 948.8 1718.8 ‐770 ‐55 %



((22) Υποεκτίμηση βροχόπτωσης σταθμού ) Υποεκτίμηση βροχόπτωσης σταθμού ΝΟΑΝΟΑ ΠεντέληςΠεντέλης
σε σύγκριση  με σε σύγκριση  με 6 6 σταθμούς (ΕΜΠ & σταθμούς (ΕΜΠ & ΓΠΑΓΠΑ))

για την περίοδογια την περίοδο 20042004 20062006για την περίοδο για την περίοδο 2004 2004 ‐‐ 2006 2006 



Αθήνα, 17 Μαΐου 2013, Βουλή

Τα «δεδομένα» της κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα
Εγκατάλειψη δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών από το 2002

«χρησιμοποιείστε τα κονδύλια της γεωργίας σε αναπτυξιακούς στόχους με το σκεπτικό 
να αντιμετωπίσετε τις επερχόμενες κλιματικές αλλαγές».

ή , , ή
Ομιλία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην Βουλή Αθανάσιου Τσαυτάρη: 

Η αντιμετώπιση και η προσαρμογή
Στην κλιματική αλλαγή… 



Αγρομετεωρολογικός σταθμός Εξατμισοδιαπνοής Αναφοράς (ΕΤο)
Αλίαρτος Βοιωτίας  – Γ.Π.Α – Τομέας Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Πειραματικός αγρός  Γ.Π.Α ‐ Υπεύθυνος Λειτουργίας σταθμού: Σ. Αλεξανδρής   Προδιαγραφές : FAO, WMO



(1) Δίκτυο σταθμών ΝΟΑ & PWS
(Davis metεο‐stations)

Αυτές οι νέες «αξιόπιστες» κλιματοσειρές θα εισάγονται 
στα μοντέλα  του κλίματος στο μέλλον  . . .



(2) Δίκτυο σταθμών ΝΟΑ & PWS (Davis met‐stations)
http://e‐meteolarissa.blogspot.gr/2012/05/blog‐post.html

Χωρίς ΣχόλιοΧωρίς Σχόλιο . . .
Υπάρχουν όμως και μερικοί ειδικά στη Βόρεια 
Ελλάδα και την Αθήνα που έχουν αφεθεί στην 
ύ έλτύχη τους με αποτέλεσμα το μοτερακι να 
σταματά και ο κλωβός να βράζει και να μετρά 
αρκετά πιο τσιμπημένες τιμές. Αυτοί οι 
σταθμοί δεν υπάρχουν σε κάποιο site αλλά θα 

ύ ά δώ ήπαρουσιαστούν με τη σειρά εδώ σε αυτή την 
ανάρτηση.



«Πόσο σημαντική απειλή για σας και την οικογένειά σας η είναι
υπερθέρμανση του πλανήτη;»ρ ρμ η ή η;

Τυχαία…?

http://www.gallup.com/poll/147203/Fewer‐Americans‐Europeans‐View‐Global‐Warming‐Threat.aspx#2

S. Alexandris ‐ stalex@aua.gr



“	Όσοι	προεξοφλούν	την	επιστήμη	της	κλιματικής	
αλλαγής	δεν	το	κάνουν	επειδή	έχουν	μελετήσει	την	γής ή χ μ ή η
επιστήμη ” A.	Dessler


