
ΟΙ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 

ΑΝΘΡΩΠΩΝ 

1. Εισαγωγή 

Είναι γεγονός της εποχής μας ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η αύξηση των 

βροχοπτώσεων στην εύκρατη ζώνη και η ξηρασία στις τροπικές περιοχές, είναι οι 

περισσότερο συζητημένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η παρατηρούμενη 

όμως κλιματική αλλαγή, έχει επιπτώσεις και στη υγεία μας. Η εμφάνιση πάρα πολλών  

ασθενειών σχετίζεται με αυτήν. Στις ασθένειες αυτές περιλαμβάνονται οι 

καρδιαγγειακές παθήσεις, οι ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος, οι 

μεταδιδόμενες ασθένειες (π.χ. ελονοσία και δάγκειος πυρετός), ο υποσιτισμός, οι 

τραυματισμοί αλλά και ψυχικές ασθένειες. 

Οι ασθένειες εξαιτίας της αλλαγής κλίματος αφορούν τους πάντες. Όλοι ζούμε 

μέσα στο περιβάλλον και άρα επηρεαζόμαστε, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο 

από τις αλλαγές του. 

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην υγεία βρίσκονται στη «σκοτεινή» 

πλευρά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στο περιβάλλον και μπορεί να πει 

κανείς ότι αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα της. 

2. Η κλιματική αλλαγή και η σημασία της 

Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει τώρα. Η αύξηση της θερμοκρασίας 

παγκοσμίως είναι αδιαμφισβήτητη και φαίνεται από την αύξηση της παγκόσμιας 

μέσης θερμοκρασίας του αέρα και των ωκεανών, την εκτεταμένη τήξη του χιονιού 

και του πάγου και την άνοδο του παγκόσμιου μέσου επιπέδου της θάλασσας. Έντεκα 

από τα δώδεκα θερμότερα έτη από το 1850 μέχρι σήμερα υπάγονται στην περίοδο 

1995-2006. Δυστυχώς, η υπερθέρμανση του πλανήτη έχει επιταχυνθεί τα τελευταία 

χρόνια. Ο πλανήτης μας έχει θερμανθεί κατά περίπου 0,75°C τα τελευταία 100 

χρόνια. Ο ρυθμός αύξησης κατά τα τελευταία 25 χρόνια, ωστόσο, είναι πολύ 

υψηλότερος, πάνω από 0,18°C ανά δεκαετία. Η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας 

υφίσταται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με τις χερσαίες εκτάσεις να 

θερμαίνονται ταχύτερα από τους ωκεανούς.  ν δεν ληφθούν μέτρα, οι θερμοκρασίες 

αναμένεται να αυξηθούν κατά 1,8–    C ως το 2100. 

 πό το 1850, που άρχισε να καταμετράται η θερμοκρασία, έχει παρατηρηθεί 

αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της Γης περίπου 0,5
ο 
C.  υτή η παρατηρούμενη 

αύξηση της θερμοκρασίας τα τελευταία 30 χρόνια οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη 

δραστηριότητα και στην εκτεταμένη καύση των ορυκτών καυσίμων από την 

βιομηχανική επανάσταση και έπειτα. 

Η κλιματική αλλαγή βέβαια δεν ταυτίζεται με την αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας της Γης, σχετίζεται όμως πολύ με αυτή. Η αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη μας οδηγεί σε σωρεία μετεωρολογικών φαινομένων τα 

οποία, αφού παρατηρηθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνιστούν την 

παγκόσμια αλλαγή κλίματος (WHO, teachers guide, 2008). 



Η κλιματική αλλαγή έχει επιπτώσεις λιγότερο ή περισσότερο σε όλους τους 

ζώντες οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Συγκεκριμένα, συνεπάγεται την 

κατάρρευση των οικοσυστημάτων, την εξαφάνιση πολλών ειδών και την μείωση της 

βιοποικιλότητας. Ο άνθρωπος, όπως είναι φυσικό, επηρεάζεται άμεσα, αφού 

επηρεάζεται η υγεία του. Φαίνεται ότι, άνθρωποι που ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές 

είναι πιο ευάλωτοι σε ασθένειες, που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή από άλλους. 

Οι πιο ευάλωτοι πληθυσμοί βρίσκονται στα παράλια του Ειρηνικού και Ινδικού 

Ωκεανού που εκτίθενται στα ακραία καιρικά φαινόμενα του Ελ Νίνιο καθώς και στις 

περιοχές της  φρικής κάτω από την Σαχάρα, κοντά στους τροπικούς, όπου η 

παρατηρούμενη αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να οδηγήσει σε ένταση των 

ακραίων καιρικών φαινομένων (Patz, 2005).  Η ανθρώπινη υγεία επηρεάζεται από 

την κλιματική αλλαγή με ποικίλους τρόπους. Οι μηχανισμοί είναι περίπλοκοι και θα 

αναλυθούν στη συνέχεια (WHO, teachers guide, 2008). 

3. Παθήσεις σχετιζόμενες με την αύξηση της θερμοκρασίας 

Όταν ακούμε για παγκόσμια κλιματική αλλαγή η πρώτη εικόνα που έρχεται 

στο μυαλό μας είναι αυτή των κατεστραμμένων οικοσυστημάτων και της απώλειας 

της άγριας ζωής. Τι γίνεται όμως με τους ανθρώπους; 

Η κλιματική αλλαγή εκτός από τα οικοσυστήματα και την βιοποικιλότητα 

επηρεάζει και την υγεία. Ένα βασικό πρόβλημα καθορισμού των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη υγεία είναι πως η υγεία επηρεάζεται από µία 

πληθώρα παραγόντων, και επομένως είναι δύσκολο να μετρηθεί αποκλειστικά η 

επιρροή της κλιματικής αλλαγής στην υγεία και να απομονωθούν όλοι οι άλλοι 

παράγοντες. Παρά όμως αυτή τη δυσκολία, και µε δεδομένο ότι η κλιματική αλλαγή 

επιδρά σε πολλές συνιστώσες της ανθρώπινης υγείας, οι επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής στην υγεία έχουν ανακύψει ως ένα μείζον ζήτημα που αφορά όχι µόνο 

θεωρητικά την ιατρική και την περιβαλλοντολογική επιστήμη, αλλά που έχει ως επί 

το πλείστον πρακτική σημασία, φανερώνοντας την ανάγκη για χάραξη σχετικών 

κοινωνικοοικονομικών πολιτικών. 

Πάρα πολλές ασθένειες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην αλλαγή της 

θερμοκρασίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται μεταδιδόμενες ασθένειες όπως η ελονοσία 

και ο δάγκειος πυρετός αλλά και διατροφικές διαταραχές, ψυχικές ασθένειες, 

καρδιαγγειακές παθήσεις καθώς και ασθένειες του αναπνευστικού συστήματος 

(WHO, teachers guide, 2008). 

4. Ψυχικές ασθένειες οφειλόμενες στην κλιματική αλλαγή 

Συνολικά, η συναίνεση στην επιστημονική βιβλιογραφία είναι ότι η αλλαγή 

του κλίματος θα αυξήσει τον αριθμό των ανθρώπων που εκτίθενται σε ακραία 

γεγονότα και συνεπώς σε επακόλουθα ψυχολογικά προβλήματα όπως η ανησυχία, το 

άγχος, η κατάθλιψη, η αγωνία, η απώλεια, η θλίψη, το τραύμα και ακόμη και η 

αυτοκτονία. 

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα όπως οι κυκλώνες, οι τυφώνες, οι 

καταρρακτώδεις βροχές, η απότομη άνοδος της στάθμης της θάλασσας, η ξηρασία 

οδηγούν στην εμφάνιση ψυχολογικού στρες. Άνθρωποι πεθαίνουν, τραυματίζονται, 



οικογένειες διαλύονται, παιδιά μένουν ορφανά, στην καλύτερη περίπτωση οι φόροι 

αδυνατούν να πληρωθούν εξαιτίας των καταστροφών. Όλα αυτά επηρεάζουν την 

ψυχική υγεία. Η απότομη και απρόβλεπτη αλλαγή του περιβάλλοντος, επηρεάζει 

κυρίως την ψυχική υγεία προκαλώντας μετατραυματικό στρες. Οι άνθρωποι που 

έχουν υποστεί αυτού του είδους το τραύμα εμφανίζουν αντικοινωνική συμπεριφορά. 

Εμφανίζουν αισθήματα φόβου, θλίψης, τρόμου και επιθετικές συμπεριφορές προς 

τους ομοίους τους. Τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται από μήνες έως χρόνια 

μετά το συμβάν. Ειδικότερα τα παιδιά προσπαθούν να αποφύγουν να έρθουν σε 

επαφή με την περιοχή όπου τους δημιουργήθηκε το τραύμα. Οδηγούνται έτσι στην 

μετανάστευση. Τα παιδιά που μεταναστεύουν μετά από μια φυσική καταστροφή είναι 

πολύ πιθανό να είναι ορφανά. Η μετανάστευσή τους αποτελεί μείζον κοινωνικό 

πρόβλημα αφού συνδέεται με την σχολική διαφυγή και την αύξηση της 

εγκληματικότητας. 

Η κλιματική αλλαγή, που χαρακτηρίζεται από πλημμύρες, υγρασία και 

παρατεταμένη ξηρασία έχει επίπτωση στην ψυχική υγεία των αγροτών. Η  υστραλία 

έχει το πλέον μεταβλητό κλίμα στον κόσμο και ταυτόχρονα είναι μια παγκόσμια 

παραγωγός γεωργικών προϊόντων. Σε αυτή, το στρες των αγροτών σχετίζεται κυρίως 

με την παρατεταμένη ξηρασία. Παράγοντες που συνεισφέρουν στη διατάραξη της 

ψυχικής υγείας των αγροτών είναι η μειωμένη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, η 

στωική κουλτούρα και γενικότερα οι αναστολές στην αναζήτηση βοήθειας. 

Τα κύματα καύσωνα, για παράδειγμα, προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. 

Έρευνες στον πληθυσμό της  υστραλίας δείχνουν ότι ο αντίκτυπός των καυσώνων 

στην ψυχική υγεία είναι παρόμοιος με αυτόν της ανεργίας. Η αυξημένη θερμότητα 

της νύχτας συνδέεται με τον μειωμένο ύπνο - μια αιτία και συνέπεια της κακής 

ψυχικής υγείας - και ορισμένα ψυχοδραστικά φάρμακα καθίστανται 

αναποτελεσματικά κατά τη διάρκεια των καυσώνων. 

Έρευνες έχουν δείξει αύξηση των εισαγωγών στα νοσοκομεία για θέματα 

ψυχικής υγείας κατά τη διάρκεια καυσώνων στην πόλη της  δελαΐδας, στην 

 υστραλία και εντόπισαν μια σύνδεση μεταξύ ακραία υψηλών θερμοκρασιών, 

μειωμένων καλλιεργειών και αυτοκτονιών σε αγρότες. 

Κάποια πλημμύρα στο Ηνωμένο Βασίλειο προσφέρει ένα άλλο παράδειγμα. Η 

έρευνα που διεξήχθη από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας της  γγλίας (PHE) δείχνει 

ότι οι πλημμύρες το 2000 στο Lewes της νότιας  γγλίας, τετραπλασίασαν τα επίπεδα 

ψυχικής οδύνης στην κοινότητα και μάλιστα ότι αυτά τα ψυχολογικά προβλήματα 

εξακολουθούσαν να ήταν εμφανή τέσσερα χρόνια μετά από την πλημμύρα. 

Ερευνητές στην Γερμανία επιχείρησαν να προσδιορίσουν τον τρόπο που οι 

αλλαγές του καιρού επηρεάζουν την ψυχολογία του σύγχρονου ανθρώπου. Και δεν 

έμειναν απλά στο αν μια μέρα έχει ήλιο ή συννεφιά, αλλά εξέτασαν πιο αναλυτικά τις 

αλλαγές σε θερμοκρασία, ανέμους, ηλιοφάνεια, βροχόπτωση, χιόνι και ατμοσφαιρική 

πίεση. 

Η έρευνα για την επιρροή του καιρού στην ψυχολογία των ανθρώπων έγινε 

από το πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου και επικεφαλής της ήταν ο δρ Jaap 

Denissen. Σε αυτήν πήραν μέρος περίπου 1.200 συμμετέχοντες από 13 έως 68 ετών 

(μέσου όρου ηλικίας τα 28 έτη) και η πλειοψηφία τους ήταν γυναίκες. 



Οι συμμετέχοντες αρχικά συμπλήρωσαν ένα τεστ προσωπικότητας που τους 

αξιολόγησε σε επίπεδα εξωστρέφειας, νεύρωσης, του πόσο ανοικτοί είναι σε νέες 

εμπειρίες και σε άλλου παρόμοιους τομείς. 

Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες να συμπληρώνουν 

καθημερινά ένα online “ημερολόγιο”, όπου απαντούσαν σε ερωτήσεις που 

αξιολογούσαν την κούραση και την θετική ή αρνητική τους διάθεση. Έτσι οι 

ερευνητές μπόρεσαν να διασταυρώσουν τις αλλαγές στην ψυχολογία με τις 

αντίστοιχες αλλαγές του καιρού. 

Σύμφωνα με διάφορα πειράματα και εξετάσεις οι οποίες έγιναν, οι 

επιστήμονες κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα : 

Η θερμοκρασία, ο άνεμος και το φως του ήλιου βρέθηκαν να έχουν 

επιπτώσεις στην διάθεση των ανθρώπων. Το φως του ήλιου φάνηκε να παίζει ρόλο 

στο πόσο κουρασμένοι δήλωναν οι συμμετέχοντες. 

Ο άνεμος είχε περισσότερο αρνητική επίδραση στη διάθεση κατά τη διάρκεια 

της άνοιξης και του καλοκαιριού από ό,τι το φθινόπωρο και το χειμώνα. 

Η αυξημένη ηλιοφάνεια βρέθηκε ότι μείωσε το πόσο κουρασμένοι δήλωναν οι 

συμμετέχοντες συγκριτικά με τις απαντήσεις τους τις ημέρες που έβρεχε. 

Όταν μέρες μικραίνουν, οι διαθέσεις μερικών ανθρώπων αλλάζουν λίγο προς 

το αρνητικό, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι αυτή η αλλαγή τους δημιούργησε πιο θετικά 

συναισθήματα. 

Οι ερευνητές επισήμαναν πάντως, ότι αυτές οι αλλαγές στην ψυχολογία, ελέω 

των αλλαγών στον καιρό, ήταν υπαρκτές, αλλά όχι τόσο έντονες όσο, ίσως, 

αναμενόταν πριν την μελέτη. 

Και πρόσθεσαν ότι όσων η ψυχική διάθεση αλλάζει προς το χειρότερο όταν η 

διάρκεια της ημέρας μικραίνει, μπορεί να είναι άνθρωποι που διατρέχουν μεγαλύτερο 

κίνδυνο για εποχιακή συναισθηματική διαταραχή. 

Οι έρευνες που διεξήχθησαν μέχρι στιγμής παρείχαν μια σταθερή βάση για 

την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η αλλαγή του κλίματος επηρεάζει την 

ψυχική υγεία. Ωστόσο, οι συνδέσεις πρέπει να αναλυθούν, οι θεωρίες να δοκιμαστούν 

και να συγκεντρωθούν περισσότερες πληροφορίες.  κόμη και στο Παγκόσμιο 

Πρόγραμμα Δράσης για την Ψυχική Υγεία 2013-2020, η Παγκόσμια Οργάνωση 

Υγείας επέστησε την προσοχή στην τεράστια ανυπολόγιστη παγκόσμια ανάγκη για 

περισσότερη και καλύτερη, βασισμένη στην έρευνα, υποστήριξη για την ψυχική 

υγεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές κρίσεις ανά τον κόσμο, έτσι 

ώστε να περιοριστούν όσο το δυνατόν τα προαναφερθέντα φαινόμενα.   

 

5.Επίλογος 

Όπως όλα τα συστήματα, το σύστημα κλιματικής αλλαγής-ψυχικής υγείας 

έχει δύναμη, ανθεκτικότητα και ορμή. Ως αποτέλεσμα, θα υπάρξουν ορισμένες 

πτυχές των επιπτώσεων της ψυχικής υγείας, μέσα σε ένα ορισμένο εύρος ανοχής, που 

θα είναι αναπόφευκτες. 



Είναι καιρός να μιλήσουμε για τις κλιματικές αλλαγές και την ψυχική υγεία 

στις τοπικές, εθνικές και διεθνείς κοινότητες μας, για τις βλαβερές αλλά και τις 

προσαρμοστικές οδούς που αναγνωρίζονται στο σύστημα - και για το τι μπορούμε να 

κάνουμε μαζί για να εμποδίσουμε τις πρώτες και να προωθήσουμε τις δεύτερες. 

Ευτυχώς, οι άνθρωποι φαίνεται να ανησυχούν για την αλλαγή του κλίματος 

συλλογικά και όχι προσωπικά και αυτή η μορφή ανησυχίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για να παρακινήσει τη δράση για την αλλαγή του κλίματος και να οδηγήσει σε 

βελτιώσεις στην ψυχική υγεία. Και οι δύο δράσεις είναι πολύ αναγκαίες. 
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