
 

 

 

 

 

 



Ανακοίνωση  του  Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού 
σχετικά με την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος το 2018 

 
Το 2018 ήταν το τέταρτο θερμότερο καταγεγραμμένο έτος. 
 
Τα  έτη  2015‐2018  ήταν  τα  τέσσερα  θερμότερα  καταγεγραμμένα  έτη,  καθώς  η 
μακροπρόθεσμη τάση της αύξησης της θερμοκρασίας συνεχίζεται. 
 
Η  θερμοχωρητικότητα  των  ωκεανών  κυμαίνεται  σε  ιστορικά  υψηλά  επίπεδα  και  η 
παγκόσμια  μέση  στάθμη  της  θάλασσας  συνεχίζει  να  αυξάνεται.  Η  έκταση  των  πάγων 
στην Αρκτική και στην Ανταρκτική έχει μειωθεί πολύ χαμηλότερα από το μέσο όρο. 
 
Οι  ακραίες  καιρικές  συνθήκες  είχαν αντίκτυπο  στις  ζωές  και  στη  βιώσιμη  ανάπτυξη  σε 
όλες τις ηπείρους. 
 
Η  μέση  παγκόσμια  θερμοκρασία  αυξήθηκε  περίπου  κατά  1  °C  υψηλότερα  από  τα 
προβιομηχανικά επίπεδα. Δε βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων 
για την κλιματική αλλαγή και τη συγκράτησης της θερμοκρασιακής ανόδου. 
 
Κάθε κλάσμα ενός βαθμού αύξησης της θερμοκρασίας κάνει τη διαφορά. 
 

ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 

Η παγκόσμια μέση θερμοκρασία για το 2018 εκτιμάται ότι κυμάνθηκε κατά 0.99 ± 0.13 ° C  
υψηλότερα  από  τα  επίπεδα  αναφοράς  της  προβιομηχανικής  περιόδου  (1850‐1900).  Η 
εκτίμηση βασίζεται σε πέντε ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων της παγκόσμιας θερμοκρασίας 
και το εύρος αντιπροσωπεύει την εξάπλωσή τους (Σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1:   Αποκλίσεις  της παγκόσμιας μέσης θερμοκρασίας σε σχέση με τη βάση αναφοράς 1850‐1900  για τις 
πέντε βάσεις δεδομένων της παγκόσμιας θερμοκρασίας. Πηγή: UK Met Office Hadley Center. 



 
Το έτος 2018 ήταν  το  τέταρτο θερμότερο καταγεγραμμένο και  τα  τελευταία  τέσσερα έτη, 
2015  έως  το  2018,  ήταν  τα  τέσσερα  θερμότερα  έτη  όσον  αφορά  την  παγκόσμια 
θερμοκρασία. Το έτος 2018 ήταν το λιγότερο θερμό από τα τέσσερα. Σε αντίθεση με τα δύο 
θερμότερα έτη (2016 και 2017), το 2018 άρχισε με ασθενείς συνθήκες του φαινομένου  La 
Niña, το οποίο τυπικά σχετίζεται με χαμηλότερες τιμές της παγκόσμιας θερμοκρασίας. 
 
Ειδική  έκθεση  της  Διακυβερνητικής  Επιτροπής  για  την  Κλιματική  Αλλαγή 
(Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change)  (IPCC)  σχετικά  με  τις  επιπτώσεις  της 
παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C (“Global Warming of 1,5 °C”) ανέφερε 
ότι  η  μέση  παγκόσμια  θερμοκρασία  για  την  περίοδο  2006‐2015  κυμάνθηκε  κατά  0,86  °C 
υψηλότερα  από  τις  προβιομηχανικές  τιμές  αναφοράς.  Για  σύγκριση,  η  αντίστοιχη  μέση 
απόκλιση  επάνω  από  τις  προβιομηχανικές  τιμές  αναφοράς  για  την  τελευταία  δεκαετία 
2009‐2018 ήταν 0,93 ± 0,07  °C1 και ο αντίστοιχος μέσος όρος για τα τελευταία πέντε έτη, 
2014‐2018,  κυμάνθηκε κατά 1,04 ± 0,09  °C υψηλότερα από τις ανωτέρω τιμές αναφοράς. 
Και οι δύο αυτές οι περίοδοι περιλαμβάνουν το φαινόμενο αύξησης της θερμοκρασίας, το 
οποίο σχετίζεται με το ισχυρό φαινόμενο El Niño της περιόδου 2015‐2016. 
 
Οι  θερμοκρασίες  άνω  του  μέσου  όρου  ήταν  ευρέως  εκτεταμένες  το  2018  (Σχήμα  2). 
Σύμφωνα  με  τη  National  Oceanic  and  Atmospheric  Administration  (NOAA),  το  2018 
κατατάσσεται στα 10  θερμότερα έτη για  την Αφρική,  την Ασία,  την Ευρώπη,  την Ωκεανία 
και  τη  Νότια  Αμερική. Μόνο  στη  Βόρεια  Αμερική  το  2018  δε  βρίσκεται  ανάμεσα  στα  10 
θερμότερα έτη, αλλά κατατάσσεται δέκατο όγδοο για την περίοδο των 109 ετών. 
 

 
Σχήμα 2: Απόκλιση της θερμοκρασίας του επιφανειακού αέρα το 2018 σε σχέση με το μέσο όρο της περιόδου 
1981‐2010. Πηγή: ECMWF ERAInterim data, Copernicus Climate Change Service. 

Σε αρκετές περιοχές εμφανίσθηκε αξιοσημείωτη αύξηση της θερμοκρασίας. Πάνω από την 
Αρκτική,  ο  ετήσιος  μέσος  όρος  των  θερμοκρασιακών  αποκλίσεων  υπερέβαινε  τους  2  °C 
ευρέως  και  τους  3  °C  κατά  τόπους.  Αν  και  οι  θερμοκρασίες  της  Αρκτικής  ήταν  γενικά 
χαμηλότερες από αυτές που επικράτησαν κατά το έτος ρεκόρ 2016, ήταν όμως εξαιρετικά 
υψηλές  σε  σχέση  με  τον  μακροπρόθεσμο  μέσο  όρο.  Σε  μία  περιοχή  που  εκτείνεται  στην 
Ευρώπη,  σε  τμήματα  της  Βόρειας  Αφρικής,  στη  Μέση  Ανατολή  και  στη  νότια  Ασία 
εμφανίσθηκαν  εξαιρετικά  υψηλές  θερμοκρασίες,  με  μια  σειρά  από  χώρες  να  βιώνουν  το 
                                                            
1  Η  IPCC  χρησιμοποίησε  για  την  εκτίμησή  της  τις  βάσεις  δεδομένων  NOAAGlobalTemp,  GISTEMP  και  δύο 
εκδόσεις της HadCRUT4. Μία έκδοση της HadCRUT4 ήταν μια παλαιότερη έκδοση αυτής που χρησιμοποιήθηκε 
εδώ, ενώ η άλλη παράχθηκε με τη συμπλήρωση των κενών στα δεδομένα χρησιμοποιώντας στατιστική μέθοδο. 
(Cowtan, K. and R.G. Way, 2014: Coverage bias  in  the HadCRUT4  temperature  series and  its  impact on  recent 
temperature trends. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 140:1935–1944, doi:10.1002/qj.2297). 



θερμότερο  καταγεγραμμένο  έτος  τους  (Τσεχία,  Γαλλία,  Γερμανία,  Ουγγαρία,  Σερβία, 
Ελβετία)  ή  ένα  από  τα  πέντε  θερμότερα  (Βέλγιο,  Εσθονία,  Ισραήλ,  Λετονία,  Πακιστάν, 
Δημοκρατία της Μολδαβίας, Σλοβενία, Ουκρανία). Για την Ευρώπη συνολικά, το 2018 ήταν 
ένα από τα τρία θερμότερα καταγεγραμμένα έτη. Αξιοσημείωτη αύξηση της θερμοκρασίας 
εμφανίσθηκε  επίσης  στις  νοτιοδυτικές  Ηνωμένες  Πολιτείες,  στα  ανατολικά  τμήματα  της 
Αυστραλίας  (για  τη  χώρα συνολικά ήταν  το  τρίτο πιο θερμό  έτος)  και  στη Νέα  Ζηλανδία, 
όπου ήταν το δεύτερο θερμότερο έτος. 
 
Αντίθετα, οι περιοχές όπου οι θερμοκρασίες επάνω από την ξηρά κυμάνθηκαν χαμηλότερα 
του  μέσου  όρου  ήταν  πιο  περιορισμένες.  Σε  τμήματα  της  Βόρειας  Αμερικής  και  της 
Γροιλανδίας,  στην  κεντρική Ασία,  στις  δυτικές περιοχές  της Βόρειας Αφρικής,  σε  τμήματα 
της  Ανατολής  Αφρικής,  στις  παράκτιες  περιοχές  της  δυτικής  Αυστραλίας  και  στα  δυτικά 
τμήματα  της  τροπικής Νότιας Αμερικής,  οι  θερμοκρασίες  ήταν  χαμηλότερες από  το  μέσο 
όρο, αλλά όχι ιδιαίτερα ασυνήθιστα χαμηλές. 
 
ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΚΑΙ ΟΖΟΝ 
 
Τα  αυξημένα  επίπεδα  των  αερίων  θερμοκηπίου  στην  ατμόσφαιρα  είναι  βασικοί 
παράγοντες  που  επηρεάζουν  την  κλιματική  αλλαγή.  Οι  ατμοσφαιρικές  συγκεντρώσεις 
αντανακλούν  μια  ισορροπία  ανάμεσα  στις  πηγές  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπομπών 
που οφείλονται στις ανθρώπινες δραστηριότητες) και στις καταβόθρες (για παράδειγμα, η 
πρόσληψη από τη βιόσφαιρα και τους ωκεανούς). Το 2017, οι συγκεντρώσεις των αερίων 
του  θερμοκηπίου  έφθασαν  σε  νέα  υψηλά  επίπεδα,  με  τις  μέσες  παγκόσμιες  τιμές  των 
γραμμομοριακών  κλασμάτων  να  κυμαίνονται  για  το  CO2  στα  405,5  ±  0,1  μέρη  ανά 
εκατομμύριο (ppm), το μεθάνιο (CH4) στα 1.859 ± 2 μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) και το 
υποξείδιο του αζώτου (N2O) στα 329,9 ± 0,1 μέρη ανά δισεκατομμύριο (ppb) (Σχήμα 3). Οι 
τιμές αυτές ανέρχονται αντίστοιχα σε ποσοστά 146%, 257% και 122% των προβιομηχανικών 
επιπέδων (πριν από το 1750). 
 
Οι παγκόσμιες μέσες τιμές για το 2018 δε θα είναι διαθέσιμες πριν από τα τέλη του 2019, 
αλλά  τα  δεδομένα  σε  πραγματικό  χρόνο  (real‐time)  από  έναν  αριθμό  συγκεκριμένων 
τοποθεσιών,  συμπεριλαμβανομένων  των Mauna  Loa  (Χαβάη)  και  του  ακρωτηρίου  Grim 
(Τασμανία),  δείχνουν  ότι  τα  επίπεδα  των  CO2,  CH4  και N2O  συνέχισαν  να  αυξάνονται  το 
2018.  Η  έκθεση  της  IPCC  “Global Warming  of  1.5  °C”  διαπίστωσε  ότι  ο  περιορισμός  της 
αύξησης  της  θερμοκρασίας  σε  1,5  °C  υψηλότερα  από  τα  προ‐βιομηχανικά  επίπεδα, 
συνεπάγεται  την  επίτευξη  μηδενικού  ισοζυγίου  εκπομπών  CO2  παγκοσμίως  περίπου  το 
2050,  και  αυτό  σε  συνδυασμό  με  σημαντικές  μειώσεις  των  εκπομπών  των  υπόλοιπων 
αερίων που επιδρούν, ιδιαίτερα του CH4. 



 

Σχήμα 3. Άνω σειρά: Παγκόσμια μέση τιμή γραμμομοριακού κλάσματος (μέτρο συγκέντρωσης), από το 1984 έως 
το  2017,  του  CO2  σε  μέρη  ανά  εκατομμύριο  (ppm)  (αριστερά),  του  CH4  σε  μέρη  ανά  δισεκατομμύριο  (ppb) 
(μεσαία)  και  του N2O  σε μέρη ανά δισεκατομμύριο  (ppb)  (δεξιά). Η  κόκκινη  γραμμή αντιπροσωπεύει  το μέσο 
μηνιαίο  γραμμομοριακό  κλάσμα  όπου  έχουν  αφαιρεθεί  οι  εποχιακές  διακυμάνσεις.  Οι  μπλε  κουκίδες  και  η 
γραμμή  απεικονίζουν  τους  μηνιαίους  μέσους  όρους.  Κάτω  σειρά:  Οι  ρυθμοί  ανάπτυξης  αντιπροσωπεύουν 
αυξήσεις  των  διαδοχικών  ετήσιων  μέσων  τιμών  των  γραμμομοριακών  κλασμάτων  για  το  CO2  σε  μέρη  ανά 
εκατομμύριο ετησίως (αριστερά), του CH4 σε μέρη ανά δισεκατομμύριο ετησίως (μεσαία) και N2O σε μέρη ανά 
δισεκατομμύριο ετησίως (δεξιά). (Πηγή: WMO Global Atmosphere Watch) 
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΝΘΡΑΚΑ 
 
Η ακριβής εκτίμηση των εκπομπών CO2  και της αναδιανομής τους στην ατμόσφαιρα,  τους 
ωκεανούς, και τη γη ‐ το " παγκόσμιο ισοζύγιο του άνθρακα" – συμβάλλει στην κατανόηση 
του τρόπου με τον οποίο οι άνθρωποι επηρεάζουν την αλλαγή του κλίματος της Γης, στην 
ανάπτυξη  πολιτικών  για  το  κλίμα  και  στη  βελτίωση  των  προβολών  της  εξέλιξης  της 
κλιματικής  αλλαγής  στο  μέλλον.  Οι  εκπομπές  του  διοξειδίου  του  άνθρακα  αυξάνονται 
σχεδόν  συνεχώς  τους  δύο  τελευταίους  αιώνες  (Σχήμα  4),  μια  τάση  που  διακόπτεται  εν 
συντομία  μόνο  από  σημαντικές  παγκόσμιες  οικονομικές  υφέσεις.  Οι  εκπομπές  μέχρι 
σήμερα συνέχισαν να αυξάνονται με ρυθμό 1,6% το 2017 και 2,0% (1,1% ‐ 3,4%) ετησίως το 
2018.  Οι  εκπομπές  CO2  έφτασαν  το  2018  σε  νέο  υψηλό  ρεκόρ  των  36,9  ±  1,8 
δισεκατομμυρίων τόνων. 



 
 

 
 
Σχήμα  4:  (α)  Μέσος  όρος  ετήσιου  παγκόσμιου  ισοζυγίου  άνθρακα  για  τη  δεκαετία  2008‐  2017.  Οι  ροές 
εκφράζονται  σε  δισεκατομμύρια  τόνους  CO2.  Οι  κύκλοι  παρουσιάζουν  τα  αποθέματα  άνθρακα  σε 
δισεκατομμύρια τόνους. (β) Το ιστορικό παγκόσμιο ισοζύγιο άνθρακα, 1900‐ 2017. Οι εκπομπές CO2 χωρίζονται 
ανάμεσα  σε  αυτές  στην  ατμόσφαιρα  και  στις  καταβόθρες  άνθρακα  στο  έδαφος  και  στους  ωκεανούς.  Η 
"ανισορροπία"  ανάμεσα  στις  συνολικές  εκπομπές  και  στις  συνολικές  καταβόθρες  αντανακλά  τα  κενά  στα 
δεδομένα,  στη  μοντελοποίηση  ή  στο  βαθμό  της  κατανόησης  μας  για  τον  κύκλο  του  άνθρακα.  Πηγή  Source: 
Global Carbon Project, http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget ; Le Quιrι, et al.,2018 2. 
 

                                                            
2Le Quéré , et al., 2018: Global carbon budget 2018. Earth System Science Data, 10:2141–2194; and March     
2019 updates. 
 



Οι  καθαρές  εκπομπές  CO2  από  τις  χρήσεις  γης  και  τις  μεταβολές  στην  κάλυψη  γης  ήταν 
κατά μέσο όρο 5,0 ± 2,6 δισεκατομμύρια τόνοι ετησίως κατά την τελευταία δεκαετία, με τις 
ετήσιες  εκτιμήσεις  να  παρουσιάζουν  εξαιρετικά  υψηλές  αβεβαιότητες.  Συγκεντρωτικά,  οι 
εκπομπές CO2 από τις αλλαγές στη χρήση γης και από τα ορυκτά καύσιμα ανήλθαν το 2018 
σε 41,5 ± 3,0 δισεκατομμύρια τόνους CO2. 
 
Η συνεχιζόμενη αύξηση των εκπομπών έχει οδηγήσει σε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης CO2 

στην ατμόσφαιρα, τα οποία ανέρχονταν το 2018 σε 2,82 ± 0,09 ppm.3 Το επίπεδο αυτό του 
ατμοσφαιρικού  CO2  είναι  αποτέλεσμα  της  συσσώρευσης  ενός  μόνο  τμήματος  του 
συνολικού  εκπεμπόμενου CO2,  ενώ  το 55%  όλων  των  εκπομπών απομακρύνονται από  τις 
καταβόθρες του CO2 στους ωκεανούς και στη χερσαία βλάστηση. 
 
Οι  καταβόθρες  για  το  CO2  κατανέμονται  στα  ημισφαίρια  της  Γης,  στην  ξηρά  και  στους 
ωκεανούς, αλλά οι ροές CO2 στους τροπικούς (30 °S‐30 °Ν) παρουσιάζουν περίπου μηδενικό 
ισοζύγιο  άνθρακα,  γιατί  οι  καταβόθρες  CO2  αντισταθμίζονται  σε  μεγάλο  βαθμό  από  τις 
εκπομπές  λόγω  της  αποψίλωσης  των  δασών.  Στο  νότιο  ημισφαίριο,  οι  καταβόθρες  CO2 
κυριαρχούνται κυρίως από την απομάκρυνση του CO2 από τους ωκεανούς, ενώ στο βόρειο 
ημισφαίριο, τόσο η ξηρά όσο και οι ωκεανοί συμβάλουν ισοδύναμα στην απομάκρυνση του 
CO2.  

 
ΟΖΟΝ 
 
Μετά  την  επιτυχία  του  Πρωτοκόλλου  του  Μόντρεαλ,  η  χρήση  αλογολομένων 
υδρογονανθράκων  (halons)  και  χλωροφθορανθράκων  (CFC)  έχει  διακοπεί.  Ωστόσο,  λόγω 
της  μακράς  διάρκειας  ζωής  τους,  οι  ενώσεις  αυτές  παραμένουν  στην  ατμόσφαιρα  για 
πολλές  δεκαετίες.  Υπάρχει  ακόμη  υπεραρκετό  χλώριο  και  βρώμιο  στην  ατμόσφαιρα,  τα 
οποία μπορούν  να προκαλέσουν  πλήρη  καταστροφή  του  όζοντος  σε  ορισμένα υψόμετρα 
στην Ανταρκτική, από τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο, συνεπώς η μεταβολή του μεγέθους 
της τρύπας του όζοντος, από ένα έτος στο επόμενο, καθοδηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις 
μετεωρολογικές συνθήκες. 
 
Το 2018, οι θερμοκρασίες στη νότια πολική στρατόσφαιρα κυμάνθηκαν χαμηλότερα από το 
μακροπρόθεσμο  μέσο  όρο  (1979‐2017)  και  ο  στρατοσφαιρικός  πολικός  στροβιλισμός 
παρέμεινε σχετικά σταθερός με μικρότερη τυρβώδη ροή θερμότητας σε σχέση με το μέσο 
όρο, από τον Ιούνιο έως τα μέσα Νοεμβρίου. Η μείωση του όζοντος ξεκίνησε σχετικά νωρίς 
στις αρχές του 2018 και κυμάνθηκε υψηλότερα από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο, μέχρι τα 
μέσα Νοεμβρίου (Σχήμα 5). 

                                                            
3 NOAA, 2019: Trends in atmospheric carbon dioxide, https://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gl_gr.html  . 
 



 

Σχήμα 5: Περιοχή  (106 km2)  όπου η συνολική στήλη  του όζοντος  είναι μικρότερη από 220 μονάδες Dobson. Η 
σκούρα πράσινη‐μπλε σκιασμένη περιοχή βρίσκεται ανάμεσα στο 30ο και στο 70ο εκατοστημόριο και η ανοιχτή 
πράσινη‐μπλε σκιασμένη περιοχή οριοθετείται από το 10ο και 90ο εκατοστημόριο για την περίοδο 1979‐2017. 
Οι λεπτές μαύρες γραμμές απεικονίζουν τις μέγιστες και ελάχιστες ημερήσιε τιμές, για την περίοδο 1979‐2017. 
Πηγή: Με βάση τα δεδομένα από την ιστοσελίδα παρακολούθησης του όζοντος της NASA. (Ozone Mapping and 
Profiler Suite, Ozone Monitoring Instruments and Total Ozone Mapping Spectrometer). 
 

Η έκταση της περιοχής της τρύπας του όζοντος έφτασε στη μέγιστη τιμή της για το 2018 στις 
20 Σεπτεμβρίου 2018, στα 24,8 εκατομμύρια km2, ενώ έφτασε στα 28,2 εκατομμύρια km2 
στις 2 Οκτωβρίου 2015 και στα 29,6 εκατ. km2 στις 24 Σεπτεμβρίου 2006, σύμφωνα με μία 
ανάλυση της NASA. Παρόλη την ύπαρξη ενός σχετικά ψυχρού και σταθερού στροβιλισμού, 
η  τρύπα  του  όζοντος  το  2018  ήταν  μικρότερη  σε  σχέση  με  τα  προηγούμενα  έτη  με 
παρόμοιες συνθήκες θερμοκρασίας, όπως για παράδειγμα το 2006. Αυτό είναι μια ένδειξη 
ότι  το  μέγεθος  της  τρύπας  του  όζοντος  αρχίζει  να  ανταποκρίνεται  στη  μείωση  της 
συγκέντρωσης χλωρίου στην στρατόσφαιρα, ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των διατάξεων 
του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ. 
 
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΤΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ 
 
Από  τα  ιστορικά  αρχεία  της  πίεσης  και  της  θερμοκρασίας  της  επιφάνειας  της  θάλασσας, 
έχουν εντοπιστεί ορισμένα επαναλαμβανόμενα και κυρίαρχα πρότυπα. Αυτά αναφέρονται 
συχνά  ως  "τρόποι"  μεταβλητότητας  και  περιγράφουν  ή  επηρεάζουν  τις  συνθήκες  σε 
μεγάλες περιοχές του κόσμου για χρονικά διαστήματα εποχών έως ετών και ευρύτερα. 
 
Το φαινόμενο El Niño Southern Oscillation (ENSO) αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους  
παράγοντες‐οδηγούς  της  υπερετήσιας  μεταβλητότητας  των  παγκόσμιων  καιρικών 
συνθηκών,  καθώς  και  της  παγκόσμιας  θερμοκρασίας.  Ο  Ειρηνικός  Ωκεανός  έχει  επίσης 
παγκόσμια  επίδραση,  σε  μεγαλύτερες  χρονικές  κλίμακες,  μέσω  του  φαινομένου  Pacific 



Decadal Oscillation (PDO). Το φαινόμενο Indian Ocean Dipole (IOD), το οποίο σχετίζεται με 
τις  μεταβολές  της  θερμοβαθμίδας  της  επιφάνειας  της  θάλασσας  στον  Ινδικό  Ωκεανό, 
επηρεάζει  τον  καιρό στη  λεκάνη  του ωκεανού  καθώς  και  τους ασιατικούς  μουσώνες.  Στο 
Βόρειο Ατλαντικό, το φαινόμενο των αργών αλλαγών στη θερμοκρασία της επιφάνειας της 
θάλασσας,  το  οποίο  αναφέρεται ως Atlantic Multidecadal Oscillation,  επηρεάζει  το  κλίμα 
στην  ευρύτερη  περιοχή,  συμπεριλαμβανομένου  και  του  σχηματισμού  των  τυφώνων.  Τα 
φαινόμενα  Arctic  Oscillation  (ΑΟ)  και  North  Atlantic  Oscillation  (NAO)  είναι  άμεσα 
συνδεδεμένα  και  αντιπροσωπεύουν  πρότυπα  ατμοσφαιρικής  κυκλοφορίας  στα  μέσα  και 
μεγάλα  γεωγραφικά  πλάτη  του  βόρειου  ημισφαιρίου.  Κατά  τη  θετική  φάση  των 
φαινομένων  αυτών,  ενισχύεται  η  δυτική  κυκλοφορία  στα  μέσα  γεωγραφικά  πλάτη.  Η 
αρνητική  φάση  σχετίζεται  με  την  εξασθένηση  της  κυκλοφορίας.  Οι  μεταβολές  στα 
φαινόμενα AO και NAO εμφανίζονται σε όλες τις κλίμακες χρόνου από τις ημερήσιες έως 
αυτές των δεκαετιών. Στο νότιο ημισφαίριο, εμφανίζεται ένα ισοδύναμο φαινόμενο γνωστό 
ως  Antarctic  Oscillation  (AAO),  το  οποίο  συχνά  αναφέρεται  ως  Southern  Annular Mode 
(SAM). 
 
Το έτος 2018  ξεκίνησε με ένα ασθενές φαινόμενο  La Niña, με ψυχρότερα σε σχέση με το 
μέσο  όρο  επιφανειακά  ύδατα  στον  τροπικό  Ειρηνικό  Ωκεανό.  Το  φαινόμενο  La  Niña 
συνεχίστηκε  μέχρι  τον Μάρτιο,  όπου  οι  θερμοκρασίες  επέστρεψαν  κοντά  στις  κανονικές 
τιμές.  Αργότερα  μέσα  στο  χρόνο,  η  θερμοκρασίες  της  επιφάνειας  της  θάλασσας  στον 
ανατολικό τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό αυξήθηκαν, παρουσιάζοντας σημάδια επιστροφής στο 
φαινόμενο  El Niño.  Ωστόσο,  η  ατμόσφαιρα  δεν  ανταποκρίθηκε  με  τρόπο  χαρακτηριστικό 
του  φαινομένου  El  Niño  και  δεν  υπήρξαν  αναφορές  που  να  σηματοδοτούν  ένα  ώριμο 
φαινόμενο El Niño –  όπως η  εξασθένηση  των αληγών ανέμων  του  Ειρηνικού Ωκεανού,  η 
αύξηση της νέφωσης στη γραμμή ημερομηνίας (date line) και η μείωση της βαροβαθμίδας 
στον Ειρηνικό Ωκεανό.  Αν  και  εμφανίστηκε  ένα αδύναμο αποτύπωμα  του φαινομένου  La 
Niña  στις  μέσες  ετήσιες  θερμοκρασίες  στον  Ειρηνικό  Ωκεανό,  τα  τυπικά  πρότυπα 
βροχοπτώσεων  που  σχετίζονται  με  τη  μεταβλητότητα  του φαινομένου  ENSO,  είτε  του  La 
Niña είτε του El Niño, δεν ήταν σαφώς εμφανή το 2018 (βλ. Ενότητα για την Βροχόπτωση). 
 
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 μέχρι το 2014, το φαινόμενο Pacific Decadal Oscillation 
(PDO)  παρουσίασε  μία  κυρίως  αρνητική  φάση.  Η  φάση  αυτή  χρησιμοποιήθηκε  για  να 
εξηγήσει την προσωρινή μείωση του ρυθμού θέρμανσης της επιφάνειας της θάλασσας, ενώ 
η  θερμότητα  συνέχισε  να  συσσωρεύεται  με  σταθερό  ρυθμό  στους ωκεανούς.  Καθόλη  τη 
διάρκεια των ετών 2015 και 2016, το φαινόμενο (PDO) βρισκόταν σε θετική φάση, αλλά το 
2018  ήταν  πάλι  κυρίαρχα  αρνητικό.  Σε  μικρές  χρονικές  κλίμακες,  είναι  δύσκολο  να  γίνει 
διάκριση μεταξύ των επιδράσεων των φαινομένων της ENSO και PDO. 
 
Ενώ  το  φαινόμενο  Indian  Ocean  Dipole  (IOD)  ήταν  κατά  κύριο  λόγο  αρνητικό  κατά  τη 
διάρκεια του πρώτου εξάμηνου του 2018, στη συνέχεια μετατοπίστηκε προς τη θετική του 
φάση, στο διάστημα από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο. Κατά τη διάρκεια των μηνών της 
άνοιξης  στην  Αυστραλία,  ένα  θετικός  δείκτης  IOD  συνδέεται  με  τις  ξηρότερες  συνθήκες 
στην κεντρική και στη νότια Αυστραλία. 
 
Το  2018,  το  μηνιαίο  φαινόμενο North  Atlantic Oscillation  (NAO)  ήταν  έντονα  θετικό,  με 
εξαίρεση τους μήνες του Μαρτίου και του Νοεμβρίου. Το χειμώνα, ένα γενικά θετικό NAO 
σχετίζεται  με  θερμές  και  υγρές  συνθήκες  στη  βόρεια  Ευρώπη  και  ξηρότερες  και  πιο 
δροσερές  συνθήκες  στα  νότια.  Ένα  αρνητικό  NAO  συνδέεται  συχνά  με  ξηρότερες  και 
ψυχρότερες  συνθήκες  στη  βόρεια  Ευρώπη.  Τον  Μάρτιο,  ένα  κύμα  ψύχους  έπληξε  μια 
εκτεταμένη  περιοχή  από  το Ηνωμένο  Βασίλειο  και  τη  Βόρεια  Ιρλανδία  έως  ανατολικά  τη 
βόρεια  Ευρώπη  και  την  Ασία.  Νοτιότερα,  οι  θερμοκρασίες  κυμάνθηκαν  σε  επίπεδα 
υψηλότερα από  το μέσο όρο.  Από  τα  τέλη Οκτωβρίου μέχρι  το Δεκέμβριο,  το φαινόμενο 



Southern Annular Mode (SAM) ήταν θετικό. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο του έτους, ένα 
θετικό φαινόμενο SAM  σχετίζεται με αυξημένη πιθανότητα  για  τιμές  βροχοπτώσεων άνω 
του μέσου όρου σε τμήματα της ανατολικής Αυστραλίας. 
 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ 
 
Αν  και  στις  αρχές  του  2018  επικράτησαν  ασθενείς  συνθήκες  του φαινομένου  La Niña,  οι 
οποίες αργότερα μεταβλήθηκαν σε ουδέτερες, δεν εμφανίσθηκαν οι συνήθεις επιδράσεις 
στις  βροχοπτώσεις.  Για  παράδειγμα,  στην  Καλιφόρνια  συνέβησαν  αρκετές  πλημμύρες,  οι 
οποίες αποτελούν το αντίθετο φαινόμενο από αυτό που αναμενόταν κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων του φαινομένου La Niña. 
 
Σε  αντίθεση  με  άλλες  σημαντικές  κλιματικές  μεταβλητές,  δεν  υπάρχει  ένας  μοναδικός 
δείκτης, ο  οποίος  να  συνοψίζει  τις  μεταβολές  στην  παγκόσμια    βροχόπτωση.  Στην 
πραγματικότητα, ορισμένες από τις προβλεπόμενες μεταβολές στη βροχόπτωση, οι οποίες 
σχετίζονται  με  την  κλιματική  αλλαγή,  επηρεάζουν  τη  συχνότητα  και  την  ένταση  των 
βροχοπτώσεων,  οι  οποίες  δεν  αποτυπώνονται  επιτυχώς  από  τους  απλούς  μηνιαίους  ή 
ετήσιους μέσους όρους. Έχει αναπτυχθεί ένας αριθμός δεικτών, οι οποίοι παρέχουν αυτήν 
την  πρόσθετη  πληροφορία.  Ένας  τέτοιος  δείκτης  είναι  οι  "διαδοχικές  υγρές  ημέρες 
"consecutive wet  days”  (CWD),  ο  οποίος  δίνει  το  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα  τέτοιων 
CWD σε μία δεδομένη χρονική περίοδο  (Σχήμα 6). Ένας άλλος αντίστοιχος δείκτης είναι ο 
"RX5", ο  οποίος αποτυπώνει το υψηλότερο άθροισμα υετού διάρκειας 5 ημερών. 
 

 
Σχήμα 6. Αριστερά: CWDs το 2018. Δεξιά: RX5 το 2018. Πηγή: Global Precipitation ClimatologyCentre, DWD. 
 
Οι  μεγαλύτερες  περίοδοι  του  δείκτη  "consecutive wet  days”  (CWD)  εμφανίζονται  στους 
Ινδικούς μουσώνες  και στη  ζώνη  της  ενδοτροπικής σύγκλισης  (Inter‐Tropical Convergence 
Zone  ‐  ITCZ)  σε  όλη  την  έκταση  της  Νότιας  Αμερικής  και  το  Μαλαϊκό  Αρχιπέλαγος.  Οι 
περιοχές με τα μεγάλα ύψη ημερήσιου υετού (> 20 mm ημερήσιος υετός) σχετίζονται με τη 
ζώνη ενδοτροπικής σύγκλισης  (Inter‐Tropical Convergence Zone  ‐  ITCZ), καθώς και με τους 
αφρικανικούς και ινδικούς μουσώνες, αλλά επίσης και με τη δραστηριότητα των τροπικών 
καταιγίδων  και  στις  προσήνεμες  πλαγιές  των  παράκτιων  βουνών  μεσαίου  γεωγραφικού 
πλάτους. Αυτές αποτελούν, κατά μέσο όρο, και τις περιοχές με τον υψηλότερο δείκτη RX5 
(Σχήμα 6, δεξιά). Στο Αφγανιστάν, το Μάιο, καταγράφηκε ύψος βροχόπτωσης μεγαλύτερο 
των 300 mm, τοπικά σε διάστημα 5 ημερών, το οποίο αντανακλά μια σειρά φαινομένων με 
ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες προκάλεσαν πλημμύρες και επακόλουθες απώλειες ζωών. 
 
Το 2018, παρατηρήθηκαν μεγάλες θετικές αποκλίσεις των τιμών της βροχόπτωσης σε σχέση 
με  την  κλιματολογία  του  1951‐2010,  σε  κάποιες  περιοχές  μεγαλύτερες  από  το  90ο 
εκατοστημόριο  σε  ορισμένες  περιοχές  στη  βόρεια  και  στην  Ανατολική  Αφρική,  στην 
Αραβική  Χερσόνησο,  στην  κεντρική  και  στη  νοτιοανατολική  Ασία  και  στο  Μαλαϊκό 
Αρχιπέλαγος,  στη Νοτιοδυτική Αυστραλία,  στη Νέα  Ζηλανδία  και  στα ανατολικά  τμήματα 



της  Βόρειας  Αμερικής  (Σχήμα  7).  Επίσης,  παρατηρήθηκαν  ύψη  υετού  μεγαλύτερα  του 
μέσου  όρου  στην  Ιαπωνία,  στη  νοτιοδυτική  και  στη  νοτιοανατολική  Ευρώπη,  σε  μερικά 
σημεία  στη  Νότια  Αμερική  και  στο  Αφγανιστάν,  όπως  προαναφέρθηκε.  Βροχόπτωση 
μεγαλύτερη του μέσου όρου παρατηρήθηκε επίσης στον Αρκτικό Ωκεανό. 
 

 
Σχήμα 7. Συνολική ετήσια βροχόπτωση το 2018 εκφρασμένη σε εκατοστημόριο της περιόδου αναφοράς 1951‐
2010,  για περιοχές που θα ήταν στο πιο  ξηρό 20%  (καφέ)  και στο πιο υγρό 20%  (πράσινο)  των ετών κατά  τη 
διάρκεια της περιόδου αναφοράς, με τις πιο σκούρες αποχρώσεις του καφέ και του πράσινου να υποδηλώνουν 
το ξηρότερο και πιο υγρό 10%, αντίστοιχα. Πηγή: Global Precipitation Climatology Centre,DWD. 
 
Ύψη  υετού  χαμηλότερα  των  κανονικών  τιμών,  εν  μέρει  χαμηλότερα  από  το  10ο 
εκατοστημόριο, παρατηρήθηκαν στην κεντρική και στην ανατολική Αυστραλία, στη βόρεια 
και  στην  ανατολική  ακτή  της  Αραβικής  Θάλασσας  και  στα  βορειοανατολικά  της  Κασπίας 
Θάλασσας,  αλλά  και  σε  ορισμένα  σημεία  στην  κεντρική  και  στη  βόρεια  Αμερική  και  στη 
νότια Αφρική. Έλλειμμα βροχοπτώσεων αναφέρθηκε επίσης στην κεντρική και στη βόρεια 
Ευρώπη και στην Αργεντινή. Σε μερικές από τις περιοχές αυτές, παρατηρήθηκαν ύψη υετού 
χαμηλότερα  των κανονικών  τιμών και  το 2017, όπως σε  τμήματα της νότιας Αφρικής,  της 
ανατολικής Αυστραλίας της Βόρειας Αμερικής. 
 
Το  καλοκαίρι  των  Ινδικών  μουσώνων  έφερε  χαμηλότερα  από  το  κανονικό  ύψη 
βροχοπτώσεων  στην  περιοχή  των West Ghats  και  στα  ανατολικά  τμήματα  των  Ιμαλαΐων, 
αλλά  μεγαλύτερα  από  το  κανονικό  ύψη  βροχοπτώσεων  στα  Δυτικά  Ιμαλάια.  Η  συνολική 
βροχόπτωση  στις  Ινδίες  για  την  περίοδο  Ιούνιος‐Σεπτέμβριος  2018  κυμάνθηκε  περίπου 
κατά 9%  χαμηλότερα από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο. Ο Αφρικανικός μουσώνας έφερε 
υψηλότερα από το κανονικό ύψη υετού στις περισσότερες περιοχές και επεκτάθηκε ευρέως 
στην περιοχή του Sahel. Ωστόσο, σε μια περιοχή μεταξύ της Σενεγάλης και  της Ακτής του 
Ελεφαντοστού, οι βροχοπτώσεις κυμάνθηκαν σε επίπεδα χαμηλότερα από τα κανονικά. 
 
Αξιοσημείωτα γεγονότα, που σχετίζονται με ισχυρές ή συνεχείς βροχοπτώσεις, συνέβησαν 
στην περιοχή μεταξύ της λίμνης Βικτόρια και των Αιθιοπικών Υψιπέδων, στην περιοχή που 
εκτείνεται  από  τις  ανατολικές  και  τις  βόρειες  ακτές  του  κόλπου  της  Βεγγάλης  μέχρι  τα 
ανατολικά τμήματα των Ιμαλαΐων, εξαιτίας των Ινδικών καλοκαιρινών μουσώνων και στην 
νοτιοανατολική Ασία, λόγω της επανειλημμένης εμφάνισης των τροπικών καταιγίδων. Στην 



περιοχή της βόρειας Μεσογείου, σημειώθηκαν αρκετά επεισόδια ισχυρών βροχοπτώσεων. 
Αντίστοιχα  επεισόδια  προκάλεσαν  πλημμύρες  στη  Μέση  Ανατολή.  Στην  Αργεντινή,  σε 
ορισμένες  περιοχές  επικράτησε  ξηρασία,  ενώ  την  ίδια  στιγμή  σε  άλλες  συνέβησαν 
πλημμύρες.  Στην αρχή του έτους, η κεντρική Ευρώπη επηρεάστηκε από πλημμύρες, αλλά 
αργότερα, η ίδια περιοχή βίωσε έντονες συνθήκες ξηρασίας. Στο Ρέικιαβικ της Ισλανδίας, το 
έτος ήταν πολύ υγρό, με 261 ημέρες βροχής, το υψηλότερο καταγεγραμμένο. Ο Μάιος ήταν 
ο πιο υγρός καταγεγραμμένος, με το άθροισμα βροχόπτωσης τρεις φορές μεγαλύτερο από 
το μέσο όρο,  όπου σημειώθηκε βροχόπτωση όλες  τις  ημέρες  του μήνα.  Τον Νοέμβριο,  η 
πόλη εμφάνισε το υψηλότερο άθροισμα υετού δύο ημερών, που ανήλθε σε 83,2 mm. 
 
ΑΚΡΑΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 
ΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ 
 
Η εποχή των τροπικών κυκλώνων στο βόρειο ημισφαίριο ήταν ενεργή το 2018. Ο αριθμός 
των τροπικών κυκλώνων ήταν μεγαλύτερος από το μέσο όρο και στις τέσσερις λεκάνες του 
βόρειου  ημισφαιρίου.  Το  2018,  στο  βόρειο  ημισφαίριο,  εμφανίσθηκαν  74  κυκλώνες, 
αριθμός πολύ μεγαλύτερος από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο των 63 ετών. Η λεκάνη του 
βορειοανατολικού  Ειρηνικού  ήταν  ιδιαίτερα  ενεργή,  με  την  τιμή  του  δείκτη  της 
συσσωρευμένης  ενέργειας  κυκλώνα,  (accumulated  cyclone  energy)  (ACE)4  να  κυμαίνεται 
στα  7.316  kt2,  την  υψηλότερη  καταγεγραμμένη  όλων  των  αξιόπιστων  δορυφορικών 
δεδομένων  (Σχήμα 8).   Η δραστηριότητα του νότιου ημισφαιρίου την εποχή 2017/18 ήταν 
κοντά στο μέσο όρο, με 22 κυκλώνες. 
 

 
Σχήμα 8. Accumulated Cyclone Energy (ACE) για το ανατολικό τμήμα της λεκάνης του βόρειου Ειρηνικού για την 
περίοδο1971‐2018. Πηγή:Colorado State University.  
 
Δύο από τους ισχυρότερους τροπικούς κυκλώνες του έτους ήταν ο Mangkhut (Ompong) και 
ο  Yutu  (Rosita)  στο  βορειοδυτικό  Ειρηνικό.  Ο Mangkhut  (Ompong)  διέσχισε  τις  βόρειες 

                                                            
4 Ο δείκτης ACE συνδυάζει την ένταση και τη διάρκεια ζωής του κάθε κυκλών,α ώστε να παρέχει ένα μέτρο της 
συνολικής δραστηριότητας. 



Φιλιππίνες  στα μέσα  Σεπτεμβρίου  και  στη  συνέχεια  πέρασε  λίγο  πιο  νότια  από  το  Χονγκ 
Κονγκ,  στην Κίνα,  πριν από  την άφιξη  του στην  ξηρά στην  επαρχία Guangdong  της Κίνας. 
Επηρέασε περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια άτομα. Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας των 
Φιλιππίνων,  περισσότερα  από  550.000  εκτάρια  γεωργικής  γης  επηρεάστηκαν  και  οι 
γεωργικές απώλειες ήταν υψηλές. Οι αναφερόμενοι θάνατοι ανήλθαν σε 134, με τους 127 
στις Φιλιππίνες.  Στο  Χονγκ  Κονγκ,  της  Κίνας,  τα  κύματα  θύελλας  ύψους 2,35  μέτρων  στο 
λιμάνι  της  Βικτώριας  ήταν  τα  υψηλότερα  καταγεγραμμένα.  Ο  τροπικός  κυκλώνας  Yutu 
(Rosita), ο οποίος διέσχισε τα νησιά της βόρειας Mariana τον Οκτώβριο, με σχεδόν μέγιστη 
ένταση, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην περιοχή αυτή. 
 
Ο τροπικός κυκλώνας Jebi, ο οποίος έφτασε στην ξηρά κοντά στο Kobe στις 4 Σεπτεμβρίου, 
ήταν  η  ισχυρότερη  άφιξη  κυκλώνα  σε  ξηρά  στην  Ιαπωνία  από  το  1993.  Υπήρξαν  ευρέως 
εκτεταμένα επεισόδια υπερχείλισης ποταμών και πλημμυρών, όπου το μεγαλύτερο τμήμα 
του  Διεθνούς  Αεροδρομίου  του  Kansai  (κοντά  στην  Οζάκα)  πλημμύρισε.  Ο  τροπικός 
κυκλώνας Son‐Tinh, τον Ιούλιο, προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στο Βιετνάμ και επίσης 
στη  Λαϊκή  Δημοκρατία  του  Λάος,  όπου  συνέβαλε  στην  κατάρρευση  ενός  φράγματος,  το 
οποίο  προκάλεσε  τουλάχιστον  55  θανάτους.  Ο  τροπικός  κυκλώνας  Soulik,  στο  τέλος  του 
Αυγούστου,  διέσχισε  την  Κορεατική  Χερσόνησο  και  προκάλεσε  σοβαρές  πλημμύρες  στη 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας, όπου χάθηκαν τουλάχιστον 86  ζωές. Στο τέλος του έτος, η 
τροπική  ύφεση Usman  χτύπησε  τις  κεντρικές Φιλιππίνες,  στις 29  Δεκεμβρίου,  με  ισχυρές 
βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις. 
 
Σημειώθηκαν  δύο  σημαντικές  αφίξεις  τυφώνων  στην  ηπειρωτική  χώρα  των  Ηνωμένων 
Πολιτειών  το  2018,  με  συνδυασμένες  εκτιμώμενες  ζημιές  γύρω  στα  49  δισεκατομμύρια 
δολάρια  ΗΠΑ.  Ο  τυφώνας  Florence,  παρόλο  που  εξασθένησε  από  κατηγορία  4  στην 
κατηγορία  1,  πριν  από  την  άφιξη  του  στη  Βόρεια  Καρολίνα  το  Σεπτέμβριο,  προκάλεσε 
ακραίες  βροχοπτώσεις  και  σημαντικές  πλημμύρες,  ιδιαίτερα  στις  παράκτιες  περιοχές.  Ο 
τυφώνας Michael, τον Οκτώβριο, έφθασε στην ξηρά στην περιοχή Mexico Beach της Florida, 
ως ένα σύστημα κατηγορίας 4, με βαρομετρική πίεση 919 hPa (προσωρινή εκτίμηση), η πιο 
ισχυρή άφιξη στην ξηρά ενός τυφώνα για τη συγκεκριμένη περιοχή και για τις ηπειρωτικές 
Ηνωμένες  Πολιτείες  τουλάχιστον  από  το  1992,  με  σοβαρές  καταστροφές  από  τους 
θυελλώδεις  ανέμους  και  τα  κύματα  θύελλας.  Τουλάχιστον  53  θάνατοι  στις  Ηνωμένες 
Πολιτείες οφείλονται στον τυφώνα Florence και 49 θάνατοι, στον τυφώνα Michael. 
 
Τρεις  τυφώνες  στις  ανατολικές  και  κεντρικές  περιοχές  του  Ειρηνικού  Ωκεανού  έφθασαν 
στην  κατηγορία  5,  το  2018:  Οι  Lane,  Walaka  και  Willa.  Οι  πιο  σημαντικές  επιπτώσεις 
προήλθαν από το Lane, ο οποίος πλησίασε τη Χαβάη (αν και σε πολύ χαμηλότερη μέγιστη 
ένταση) και προκάλεσε εξαιρετικά έντονες βροχοπτώσεις. Καταγράφηκαν 1.321 mm βροχής 
σε 96 ώρες, κατά την περίοδο 22‐26 Αυγούστου, στην περιοχή Mountain View, στο νησί της 
Χαβάης,  το  μεγαλύτερο  συνολικό  ύψος  υετού  που  οφείλεται  σε  τροπικό  κυκλώνα  στη 
Χαβάη και το δεύτερο μεγαλύτερο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τον τυφώνα Harvey, το 
2017. Νωρίτερα στο χρόνο, κατά τη διάρκεια ενός φαινομένου,  το οποίο δε σχετίζεται με 
τροπικό κυκλώνα, η περιοχή Hanalei, στη βόρεια ακτή του Kauai, έλαβε 1.262 mm υετού σε 
24 ώρες, στις 14‐15 Απριλίου, το οποίο αποτελεί  νέο ρεκόρ για τις Ηνωμένες Πολιτείες. 
 
Τρεις από τους πέντε κυκλώνες του βόρειου Ινδικού Ωκεανού έπληξαν την Υεμένη: Οι Sagar 
και Mekunu το Μάιο και ο Luban τον Οκτώβριο. Ο πιο ισχυρός από αυτούς ήταν ο Mekunu, 
ο  οποίος  έφτασε  στη  στεριά  κοντά  στην  περιοχή  Salalah,  στο  Oman  στα  τέλη  Μαΐου. 
Τουλάχιστον  24  άνθρωποι  έχασαν  τη  ζωή  τους,  οι  περισσότεροι  στο  νησί  Socotra.  Ο 
κυκλώνας Titli  έφτασε στην  ξηρά στις 11 Οκτωβρίου,  στην περιοχή Andhra Pradesh,  στην 



ανατολική ακτή της Ινδίας, όπου σημειώθηκαν τουλάχιστον 85 θάνατοι, ως επί το πλείστον 
από τις πλημμύρες. 
 
Δύο τροπικοί κυκλώνες επηρέασαν την ανατολική ακτή της Μαδαγασκάρης στις αρχές του 
2018, ο Ava τον Ιανουάριο και ο Eliakim τον Μάρτιο. Και οι δύο πλησίασαν πολύ κοντά στην 
ακτή  και  συνδέθηκαν  με  εκτεταμένες  πλημμύρες  και  με  σημαντικές  απώλειες  ζωής. 
Εξαιρετικά  ισχυρές  βροχοπτώσεις,  που  συνδέονται  με  τροπικούς  κυκλώνες,  συνέβησαν 
επίσης  κατά  διαστήματα,  στις αρχές  του 2018,  στη  La Réunion,  με  ημερήσιο ύψος υετού 
847,5 mm στην περιοχή Grand‐Coude, στις 18  Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια του τροπικού 
κυκλώνα  Berguitta  και  επίσης  με  ωριαίο  άθροισμα  υετού  176 mm  στην  περιοχή  Sainte‐
Rose,  στις  24  Απριλίου,  κατά  τη  διάρκεια  του  τροπικού  κυκλώνα  Fakir.  Το  τελευταίο 
αποτελεί το υψηλότερο καταγεγραμμένο ωριαίο ύψος υετού που έχει ποτέ παρατηρηθεί σε 
αυτόματο σταθμό ανά την υφήλιο. 
 
Στο  Νότιο  Ειρηνικό,  τον  Φεβρουάριο  του  2018,  ο  κυκλώνας  Gita  ήταν  ο  πιο  ισχυρός 
τροπικός κυκλώνας που επηρέασε ποτέ την περιοχή Tonga, περνώντας 30 χιλιόμετρα νότια 
από  το πιο πυκνοκατοικημένο νησί  του Tongatapu. Ήταν η πιο δαπανηρή καταιγίδα στην 
ιστορία  της  Tonga.  Σημαντικές  καταστροφές  σημειώθηκαν  επίσης  στη  Samoa,  στην 
American Samoa και στα απομακρυσμένα νησιά των Fiji. 
 

 
Σχήμα 9: Εκτιμήσεις βροχόπτωσης για τον τυφώνα Florence για τις 18 Σεπτεμβρίου 2018. Πηγή: United States 
National Weather Service Eastern Region Headquarters. 
 
ΠΛΥΜΜΗΡΕΣ, ΑΚΡΑΙΕΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΡΟΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ 
 
Τον Αύγουστο, η νοτιοδυτική Ινδική πολιτεία της Kerala υπέστη εκτεταμένες πλημμύρες, οι 
χειρότερες  αναφερόμενες  από  το  1924,  ως  αποτέλεσμα  των  συνεχόμενων  ισχυρών 
βροχοπτώσεων  λόγω  των  μουσώνων.  Το  ύψος  του  υετού,  τον  Αύγουστο,  στην  πολιτεία 
ήταν  κατά  96%  μεγαλύτερο  από  το  μακροπρόθεσμο  μέσο  όρο,  με  τα  εβδομαδιαία  ύψη 
υετού για τις εβδομάδες 9‐15 και 16‐22 Αυγούστου να κυμαίνονται σε ποσοστά 258% και 
218%  μεγαλύτερα από  το μέσο όρο,  αντίστοιχα.  Στην περιοχή Nilambar,  έπεσαν 400 mm 
βροχής,  στις 9  Αυγούστου  και 620 mm,  σε 2  ημέρες,  στην  περιοχή Peermade,  στις 15‐16 
Αυγούστου. Οι αναφερόμενοι θάνατοι ανήλθαν σε 223 και με βάση τις αναφορές από την 



Εθνική  Αρχή  Διαχείρισης  Καταστροφών  περισσότερα  από  1,4  εκατομμύρια  άτομα 
φιλοξενήθηκαν  σε  χώρους  βοήθειας,  ενώ  περισσότερα  από  5,4  εκατομμύρια  άτομα 
επλήγησαν  με  κάποιον  τρόπο.  Οι  συνολικές  οικονομικές  απώλειες  εκτιμήθηκαν  σε  4,3 
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 
 
Στα τέλη του Ιουνίου και στις αρχές του Ιουλίου, σε μεγάλα τμήματα της δυτικής Ιαπωνίας 
σημειώθηκαν  καταστροφικές  πλημμύρες,  ως  αποτέλεσμα  των  συνεχόμενων 
βροχοπτώσεων, λόγω ενός σχεδόν στάσιμου μετώπου Baiu. Τα συνολικά ύψη βροχόπτωσης 
ανήλθαν στην περιοχή Yanase, στο νησί Shikoku, στα 1.025 mm σε 48 ώρες, κατά τη μέγιστη 
ένταση  του  συστήματος,  με  ένα  συνολικό  άθροισμα  1.853 mm  για  την  περίοδο  από  28 
Ιουνίου  έως  8  Ιουλίου.  Συνολικά,  αναφέρθηκαν  τουλάχιστον  245  θάνατοι  ενώ  6.767 
κατοικίες καταστράφηκαν. 
 
Σημαντικές πλημμύρες σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο, σε τμήματα του ποταμού Νίγηρα και 
των παραποτάμων του, ιδιαίτερα στις βόρειες και κεντρικές περιοχές της Νιγηρίας και του 
ποταμού  Νίγηρα,  οι  οποίες  προκλήθηκαν  από  ισχυρές  βροχοπτώσεις  μετά  τα  τέλη 
Αυγούστου.  Οι  πιο  έντονες  πλημμύρες  ήταν  γενικά  χαμηλότερες  σε  σχέση  με  αυτές  που 
παρατηρήθηκαν  το  2012,  αλλά  οι  επιπτώσεις  τους  ήταν  επίσης  πολύ  σημαντικές, 
προκαλώντας 200 θανάτους και εσωτερικό εκτοπισμό 561.000 ατόμων. 
 
Πολλά  μέρη  της  ανατολικής  Αφρικής  επηρεάστηκαν  από  πλημμύρες  το  Μάρτιο  και  τον 
Απρίλιο. Σε αυτά περιλαμβάνονταν η Κένυα και η Σομαλία, οι οποίες προηγουμένως είχαν 
υποφέρει από σοβαρή ξηρασία, καθώς και η Αιθιοπία και οι βόρειες και κεντρικές περιοχές 
της  Ηνωμένης  Δημοκρατίας  της  Τανζανίας.  Η  αθροιστική  βροχόπτωση  για  το  χρονικό 
διάστημα από το Μάρτιο μέχρι το Μάιο ήταν τουλάχιστον διπλάσια από το μέσο όρο στις 
περισσότερες περιοχές της Κένυας και στα βόρεια τμήματα της Ηνωμένης Δημοκρατίας της 
Τανζανίας. Τουλάχιστον 87 θάνατοι αποδόθηκαν σε πλημμύρες στην Κένυα και 14 θάνατοι 
στην Τανζανία. 
 
Ισχυρές βροχοπτώσεις και πλημμύρες επηρέασαν διάφορα μέρη της Μέσης Ανατολής στα 
τέλη Οκτωβρίου και το Νοέμβριο. Τα αξιοσημείωτα ύψη υετού περιελάμβαναν 84 mm σε 6 
ώρες στο Abu Hamor του Qatar στις 20 Οκτωβρίου, 102,8 mm σε 24 ώρες στο Al Fujairah, 
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 28 Οκτωβρίου και 49,2 mm σε 24 ώρες στο αεροδρόμιο 
του Kuwait στις 9 Νοεμβρίου. Πλημμύρες με απώλειες ζωών αναφέρθηκαν στην Ιορδανία, 
στα τέλη Οκτωβρίου και στις 9‐10 Νοεμβρίου και στο Ιράκ στο διάστημα από τις 2 έως τις 
25 Νοεμβρίου. 
 
ΚΑΥΣΩΝΕΣ ΚΑΙ ΞΗΡΑΣΙΑ 
 
Μεγάλα τμήματα της Ευρώπης βίωσαν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και ξηρασία κατά 
τη  διάστημα  από  το  τέλος  της  άνοιξης  έως  και  το  καλοκαίρι  του  2018.  Οι  θερμοκρασίες 
κυμάνθηκαν  σε  επίπεδα  πολύ  μεγαλύτερα  από  το  μέσο  όρο,  ενώ  οι  βροχοπτώσεις  ήταν 
πολύ  χαμηλότερες  από  το  μέσο  όρο  από  τον  Απρίλιο  και  μετά  σε  πολλές  περιοχές  της 
βόρειας και της δυτικής Ευρώπης. 
 
Ιδιαίτερα  ασυνήθιστες  συνθήκες  επηρέασαν  τη  βόρεια  Ευρώπη  από  τον  Μάιο  έως  τον 
Ιούλιο. Η περίοδος αυτή ήταν η πιο  ξηρή  και θερμή καταγεγραμμένη σε πολλά μέρη  της 
κεντρικής και του νότιας Σκανδιναβίας και Φινλανδίας. Το ύψος του υετού, για την περίοδο 
από το Μάιο έως τον Ιούλιο, στο Lund της νότιας Σουηδίας, κυμάνθηκε περίπου στο ήμισυ 
του  προηγούμενου  χαμηλότερου  ρεκόρ,  με  τις  παρατηρήσεις  να  χρονολογούνται  από  το 
1748. Η Δανία βίωσε το θερμότερο καλοκαίρι και  την  ξηρότερη καταγεγραμμένη περίοδο 



Μάιου‐Ιουλίου,  ενώ  ο  Ιούλιος  στη  Νορβηγία  και  στη  Φινλανδία  ήταν  ο  θερμότερος 
καταγεγραμμένος.  Το  φαινόμενο  κορυφώθηκε  με  ένα  παρατεταμένο  κύμα  καύσωνα  στα 
τέλη του Ιουλίου και στις αρχές του Αυγούστου, με πολλές υψηλές θερμοκρασίες ρεκόρ στα 
βόρεια  του  Αρκτικού  Κύκλου,  και  με  μεγάλα  χρονικά  διαστήματα  ρεκορ  με  υψηλές 
θερμοκρασίες, συμπεριλαμβανομένων 25 διαδοχικών ημερών άνω των 25 °C στο Helsinki‐
Vantaa  στη Φινλανδία,  και 8  διαδοχικές  ημέρες με θερμοκρασίες μεγαλύτερες  των  30  °C 
στο Lääne‐Nigula της Εσθονίας. Οι ζεστές νύχτες και η υψηλές τιμές υγρασίας ήταν επίσης 
χαρακτηριστικές αυτής της περιόδου, με ρεκορ που περιλαμβάνουν επτά διαδοχικές νύχτες 
με θερμοκρασίες άνω των 20 °C στη Ρίγα της Λετονίας και ένα εθνικό ρεκόρ του σημείου 
δρόσου με τιμή 24,8 °C την 1η Αυγούστου στην Karlskrona της Σουηδίας. Επίσης το Ηνωμένο 
Βασίλειο και η Ιρλανδία βίωσαν μία εξαιρετικά ζεστή και ξηρή περίοδο. 
 
Οι συνθήκες στις περιοχές αυτές ήταν ηπιότερες από τα μέσα Αυγούστου, αλλά παρέμειναν 
ασυνήθιστα  θερμές  και  ξηρές  νοτιότερα.  Οι  συνθήκες  ξηρασίας  συνεχίστηκαν  με  ένταση 
στη  Γερμανία,  όπου  το  διάστημα  Απρίλιος‐Σεπτέμβριος  ήταν  το  δεύτερο  ξηρότερο 
καταγεγραμμένο,  προκαλώντας  σημαντικές  απώλειες  στη  γεωργική  παραγωγή,  στην 
ανατολική Ελβετία (ξηρότερο καταγεγραμμένο διάστημα Απριλίου‐Νοεμβρίου), στη δυτική 
Πολωνία  και  στην  Τσεχία  (ξηρότερο  καταγεγραμμένο  διάστημα  Ιανουαρίου‐Αυγούστου), 
καθώς και στην Ολλανδία και στη βορειοανατολική Γαλλία. Το 2018 ήταν για τη Λετονία το 
ξηρότερο καταγεγραμμένο έτος (29% κάτω του μέσου όρου) και για την Τσεχία το δεύτερο 
ξηρότερο  (24%  χαμηλότερο  του μέσου όρου),  ενώ βορειότερα,  για  τη  Στοκχόλμη ήταν  το 
πιο ξηρό έτος από το 1892. Στο Uccle (κοντά Βρυξέλλες) το 2018 ήταν το δεύτερο ξηρότερο 
καταγεγραμμένο έτος (25% χαμηλότερο του μέσου όρου). 
 
Το σημαντικότερο κύμα καύσωνα στην κεντρική Ευρώπη εμφανίστηκε στα τέλη του Ιουλίου 
και στις αρχές του Αυγούστου. Στη Γαλλία ήταν παρόμοιας διάρκειας με τον καύσωνα του 
2003,  αλλά  λιγότερο  έντονο.  Ωστόσο,  αναφέρθηκαν  1.500  υπερβάσεις  του  αριθμού  των 
αναμενόμενων  θανάτων.  Στη  Γερμανία,  ορισμένες  τοποθεσίες  στην  περιοχή  της 
Φρανκφούρτης  είχαν 18  συνεχόμενες  ημέρες  με  θερμοκρασία  άνω  των  30  °C  από  τις 23 
Ιουλίου  έως  τις  9  Αυγούστου.  Περαιτέρω  νοτιοδυτικά,  ένα  σύντομο  αλλά  έντονο  κύμα 
καύσωνα  επηρέασε  την  Ισπανία  και  την  Πορτογαλία,  στις  αρχές  του  Αυγούστου.  Στην 
Πορτογαλία,  η ημέρα 4  Αυγούστου αποτέλεσε  τη θερμότερη μέρα  της  χώρας  για  τον 21ο 
αιώνα με το 40% των σταθμών να εμφανίζουν θερμοκρασίες ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένης 
της Λισαβόνας –  στο Gago Coutinho  (44,0  ° C). Η Αρμενία βίωσε  το θερμότερο  Ιούλιο με 
τους 43,7 °C στο Ερεβάν, να αποτελούν την υψηλότερη καταγεγραμμένη θερμοκρασία. 
 



 
Σχήμα  10.  Στην  Ευρώπη  επικράτησαν  υψηλές  θερμοκρασίες  κατά  τη  διάρκεια  πολλών  μηνών  το  2018,  όπως 
εμφανίζεται στην εικόνα για τον Ιούλιο. Πηγή: Copernicus Climate Change Service European State of the Climate 
Monthly Reports. 
 
Οι καταστροφικές πυρκαγιές παρουσίασαν πρωτοφανή έκταση στη Σουηδία, με πάνω από 
25.000 εκτάρια γης καμένα, και παρατηρήθηκε μη φυσιολογική δραστηριότητα πυρκαγιάς 
στη  Λετονία,  στη  Νορβηγία,  στη  Γερμανία,  στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  και  στην  Ιρλανδία.  Οι 
συνθήκες  ξηρασίας  οδήγησαν  επίσης  σε  πολύ  χαμηλές  ροές  σε  κάποια  ποτάμια  στην 
κεντρική Ευρώπη, ενώ η ροή του ποταμού Ρήνου πλησίασε σε ιστορικά χαμηλές τιμές μέχρι 
τα μέσα Οκτωβρίου,  με  κάποια ανάκαμψη κατά  τη διάρκεια  του Δεκεμβρίου.  Το  γεγονός 
αυτό  διατάραξε  σοβαρά  τις  ποτάμιες  μεταφορές,  οδηγώντας  σε  μείωση  του  βάρους  των 
μεταφερόμενων εμπορευμάτων κατά 20% με 25%, σε σύγκριση με το 2017. Υπήρξαν επίσης 
διαταραχές στις μεταφορές στον ποταμό Δούναβη, στη Σερβία. 
 
Η Ανατολική Αυστραλία γνώρισε σημαντική ξηρασία το 2018. Η περιοχή που επηρεάστηκε  
πιο  εκτεταμένα  ήταν  η  ενδοχώρα  της  ανατολικής  Αυστραλίας  και  ιδιαίτερα  η  Νέα Νότια 
Ουαλία  και  το  νότιο  Queensland,  με  το  μεγαλύτερο  τμήμα  των  περιοχών  αυτών  να 
λαμβάνει  λιγότερες από  τις μισές βροχοπτώσεις,  για  την περίοδο από  τον  Ιανουάριο έως 
τον  Σεπτέμβριο.  Στη  λεκάνη  Murray‐Darling,  η  βροχόπτωση  από  τον  Ιανουάριο  έως  το 
Σεπτέμβριο  ήταν  η  χαμηλότερη  από  το  1902.  Οι  ασυνήθιστα  έντονες  συνθήκες  ξηρασίας 
επεκτάθηκαν επίσης στις παράκτιες περιοχές της ανατολικής Βικτώριας, όπου το 2018 ήταν 
το  δεύτερο  ξηρότερο  διαδοχικό  έτος,  και  στις  ανατολικές  ακτές  γύρω  και  νότια  από  το  
Σύδνεϋ.  Σε  ένα  μεγάλο  τμήμα  της  νότιας  ενδοχώρας  στο  Queensland,  καθώς  και  στη 
Βορειοδυτική  Βικτώρια  και  στη  νότια  ενδοχώρα  της  Νέας  Νότιας  Ουαλίας,  τα  επίπεδα 
βροχόπτωσης  κυμάνθηκαν  χαμηλότερα  από  το  μέσο  όρο  για  το  μεγαλύτερο  χρονικό 



διάστημα από  τις  αρχές  του 2012,  με  μία  σύντομη  διακοπή  με  ισχυρές  βροχοπτώσεις  το 
χειμώνα  και  την  άνοιξη  του  2016.  Η  κεντρική  Αυστραλία  εμφάνισε  συνθήκες  ξηρασίας, 
ακόμη  και  σε  σύγκριση  με  τα  συνηθισμένα  επίπεδα,  με  την  περιοχή    Alice  Springs  να 
εμφανίζει  ένα  ρεκόρ  160  διαδοχικών  ημερών  χωρίς  υετό.  Οι  συνθήκες  ξηρασίας 
επεκτάθηκαν  σε  περιοχές  της  Ινδονησίας,  στα μέσα  του  έτους,  με  σημαντική  ξηρασία  να 
πλήττει  την  Java από  τον  Ιούλιο έως  τον Οκτώβριο, πριν  την επιστροφή σε βροχοπτώσεις 
κοντά στο μέσο όρο από το Νοέμβριο. 
 
Το  Αφγανιστάν  επηρεάστηκε  σημαντικά  από  συνθήκες  ξηρασίας,  με  χαμηλά  επίπεδα 
βροχοπτώσεων  στην  αρχή  του  χρόνου,  τα  οποία  είχαν  σημαντικές  επιπτώσεις  στις 
καλλιέργειες,  αν  και  το Μάιο  επικράτησαν  έντονες  βροχοπτώσεις σε  τμήματα  της  χώρας. 
Στο δυτικό Πακιστάν επικράτησε επίσης ξηρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα, με το ύψος 
του  υετού  στο  Baluchistan  να  κυμαίνεται  τουλάχιστον  κατά  28%  χαμηλότερα  του  μέσου 
όρου, για κάθε ένα από τα πέντε έτη από το 2014 έως το 2018. Το έτος 2018 ήταν ιδιαίτερα 
ξηρό  σε  ποσοστό  62%  χαμηλότερο  του  μέσου  όρου  και  αποτέλεσε  το  τέταρτο  ξηρότερο 
καταγεγραμμένο  έτος,  με  τις  τοπικές  μετρήσεις  να  ξεκινούν  από  το  1961.  Συνθήκες 
ξηρασίας αναφέρθηκαν επίσης σε περιοχές του Ιράν. 
 
Η Ουρουγουάη και η βόρεια και η κεντρική Αργεντινή, επηρεάστηκαν από έντονη ξηρασία 
στα τέλη του 2017 και στις αρχές του 2018, με την πιο έντονη περίοδο να διαρκεί από τον 
Οκτώβριο του 2017 έως το Μάρτιο του 2018. Ο υετός για την περίοδο των 6 αυτών μηνών 
στις πέντε περισσότερο πληγείσες επαρχίες της Αργεντινής  (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, 
Buenos Aires και La Pampa) κυμάνθηκε σε επίπεδα ρεκορ, κατά 43% χαμηλότερα του μέσου 
όρου  για  την  περίοδο  1981‐2010,  ενώ  μεμονωμένες  τοποθεσίες  με  το  ξηρότερο 
καταγεγραμμένο διάστημα Οκτώβριου‐Μαρτίου περιλαμβάνουν το Μπουένος Άιρες (364,7 
mm) και την Κόρδοβα (329,2 mm). Η ξηρασία μετριάστηκε τον Απρίλιο, ενώ ο Μάιος ήταν ο 
πιο  βροχερός  καταγεγραμμένος+  στην  Αργεντινή.    Οι  συνθήκες  ξηρασίας  προκάλεσαν 
σημαντικές απώλειες στις καλοκαιρινές καλλιέργειες, ιδιαίτερα σε αυτές της σόγιας και του 
αραβόσιτου,  με  τις  γεωργικές  απώλειες  να  υπολογίζονται  σε  5,9  δισ.  δολάρια  ΗΠΑ. 
Αργότερα μέσα στο έτος, ένας ξηρός Δεκέμβριος συνέβαλε σε εκτιμώμενες απώλειες 30% 
στις καλλιέργειες σόγιας στην πολιτεία Paraná της Βραζιλίας. 
 
Ένα ιστορικής σημασίας κύμα καύσωνα επηρέασε τμήματα της ανατολικής Ασίας στα τέλη 
Ιουλίου και στις αρχές Αυγούστου. Η περιοχή που επλήγη περισσότερο ήταν η  Ιαπωνία, η 
οποία  νωρίτερα στο μήνα βίωσε  σοβαρές πλημμύρες.  Στην Kumagaya,  στις 23  Ιουλίου,  η 
θερμοκρασία  των 41,1  °C  αποτέλεσε  εθνικό  ρεκόρ.    Συνολικά, 153  θάνατοι  στην  Ιαπωνία 
αποδόθηκαν  στο  κύμα  καύσωνα.  Ήταν  το  θερμότερο  καταγεγραμμένο  καλοκαίρι  για  την 
ανατολική Ιαπωνία. Η χερσόνησος της Κορέας επηρεάστηκε επίσης σοβαρά, με ένα εθνικό 
ρεκόρ για τη Δημοκρατία της Κορέας  (41,0  ° C στο Hongcheon  την 1η Αυγούστου), και με 
ένα ρεκόρ για την πόλη της Σεούλ  (39,6  ° C). Ασθένειες που σχετίζονται με  τη θερμότητα  
και γεωργικές απώλειες αναφέρθηκαν στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. 
 
Κύματα  καύσωνα  επηρέασαν  τη  Βόρεια  Αμερική  κατά  τη  διάρκεια  του  καλοκαιριού  του 
2018. Το πιο σημαντικό συνέβη στον ανατολικό Καναδά, ο οποίος βίωσε το μεγαλύτερο σε 
διάρκεια  και  ένταση  κύμα  καύσωνα  εδώ  και  χρόνια.  Θερμοκρασίες  άνω  των  35  °C, 
συνδυασμένες  με  σημεία  δρόσου  μεταξύ  20  °C  και  25  °C,  επηρέασαν  το Μόντρεαλ  στις 
αρχές  Ιουλίου,  με  ακραίες  συνθήκες  να  επικρατούν  επίσης  και  σε  άλλα  μέρη  του  νότιου 
Κεμπέκ και του ανατολικού Οντάριο. Το Μόντρεαλ εμφάνισε ρεκόρ 5 συνεχόμενων ημερών 
με θερμοκρασίες στους 33 °C ή μεγαλύτερες. Σε όλο το Κεμπέκ, 86 υπερβάσεις του αριθμού 



των θανάτων συνδέονταν με  το  κύμα  καύσωνα.5  Αργότερα  το  καλοκαίρι,  στο  Κάλγκαρι  η 
θερμοκρασία  των  36,5  °C  στις  10  Αυγούστου  αποτέλεσε  την  υψηλότερη  ημερήσια 
καταγεγραμμένη θερμοκρασία. 
 
Εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες εμφανίσθηκαν σε πολλές περιοχές  της Μέσης Ανατολής 
και  της  βόρειας  Αφρικής  στα  τέλη  Ιουνίου  και  στις  αρχές  Ιουλίου.  Στις  26  Ιουνίου,  η 
ελάχιστη θερμοκρασία κατά  τη διάρκεια  της νύχτας στο Quriyat  του Ομάν, ήταν 42,6  ° C, 
μεταξύ  των  υψηλότερων  ελάχιστων  θερμοκρασιών  παγκοσμίως.  Στις  αρχές  Ιουλίου,  ο 
καύσωνας επεκτάθηκε στη Βόρεια Αφρική, με θερμοκρασίες ρεκόρ σε διάφορες τοποθεσίες 
στην Αλγερία, όπου η υψηλότερη τιμή των 51,3 ° C στην Ouargla αποτελεί εθνικό ρεκόρ. 
 
ΧΑΜΗΛΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΙΟΝΙ 
 
Ένα από τα σημαντικότερα κύματα ψύχους των τελευταίων ετών επηρέασε την Ευρώπη στα 
τέλη  Φεβρουαρίου  και  στις  αρχές  Μαρτίου.  Συνθήκες  ψύχους  επικράτησαν  αρχικά  στη 
βορειοανατολική Ευρώπη στα τέλη Φεβρουαρίου, με την περίοδο 21‐28 Φεβρουαρίου να 
αποτελεί  τη  δεύτερη  ψυχρότερη  καταγεγραμμένη  στην  Εσθονία.  Στην  Ιρλανδία  και  στη 
νότια  Γαλλία  σημειώθηκαν  ασυνήθιστες  χιονοπτώσεις,  με  ύψη 15  έως 30  εκατοστά  στην 
περιοχή γύρω από τη Nimes και το Montpellier, και στην περιοχή της Νάπολης στην Ιταλία, 
ενώ  ύψη  χιονιού  μεγαλύτερα  από  50  cm  αναφέρθηκαν  σε  περιοχές  της  ανατολικής 
Ιρλανδίας. Ασυνήθιστα ισχυρές χιονοπτώσεις επικράτησαν σε μεγαλύτερα υψόμετρα στην 
Αλγερία.  Ένα  σπάνιο  φαινόμενο  παγωμένης  βροχής  συνέβη  στην  Πορτογαλία.  Η  μέγιστη 
ημερήσια θερμοκρασία των  ‐4,7  °C  την 1η Μαρτίου στο Tredegar  της Ουαλίας αποτέλεσε  
ρεκόρ για το Μάρτιο στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
 
Νωρίτερα  μέσα  στο  χειμώνα,  σημειώθηκαν  ασυνήθιστες  χιονοπτώσεις  σε  ορισμένες 
ερημικές περιοχές του Μαρόκου, όπου στη Zagora, στις 30  Ιανουαρίου, χιόνισε για πρώτη 
φορά  από  το  1960.  Οι  συνθήκες  αυξημένης  υγρασίας  κατά  τη  διάρκεια  του  χειμώνα, 
οδήγησαν  σε  πολύ  μεγάλες  συγκεντρώσεις  χιονιού  στα  μεγαλύτερα  υψόμετρα  των 
Ευρωπαϊκών Άλπεων, με  την Arosa στην Ελβετία να λαμβάνει 530  εκατοστά χιόνι  για  την 
εποχή,  τη  δεύτερη  υψηλότερη  καταγεγραμμένη  εποχιακή  συσσώρευση  χιονιού  των 
τελευταίων 50 ετών. 
 
Στα  μέσα  Αυγούστου,  στο  Lesotho,  στη  νότια  Αφρική,  σε  μία  ασυνήθιστη  χιονόπτωση 
έπεσαν 5‐30 cm  χιονιού σε όλη  τη  χώρα.  Τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού εμφανίσθηκαν στα 
όρη Maluti. Ισχυρή χιονόπτωση σημειώθηκε στο Lesotho για τελευταία φορά μόλις το 2016, 
αλλά  παρόμοιας  έντασης  χιονοπτώσεις  αποτελούσαν  ένα  πιο  συνηθισμένο  χειμερινό 
γεγονός στο παρελθόν, και συνέβαιναν τους περισσότερους χειμώνες στο δέκατο ένατο και 
στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα.  
 
Ένα κύμα ψύχους τον Ιανουάριο επηρέασε τμήματα της Ινδικής Χερσονήσου. Στην περιοχή 
του Uttar Pradesh , στο διάστημα 3‐13 Ιανουαρίου, 135 θάνατοι αποδόθηκαν στο ψύχος. 
 
Στη Νότια Αμερική,  δύο σπάνια γεγονότα χιονιού επηρέασαν διάφορα μέρη της ηπείρου. 
Τον  Ιούνιο,  ένα  οργανωμένο  ψυχρό  μέτωπο  προκάλεσε  χιονοπτώσεις  στην  κεντρική 
περιφέρεια  του  Σαντιάγκο  της  Χιλής.  Σημειώθηκαν  θερμοκρασίες  έως  ‐14  °C  σε  περιοχές 
του Plurinational στην Πολιτεία της Βολιβίας και ύψη χιονιού έως 40 εκατοστά σε μεγάλα 

                                                            
5 Lebel, G., M. Dubé and R. Bustinza, 2019: Surveillance des impacts des vagues de chaleur extreme sur la santé 
au  Québec  à  l'été  2018.  Institut  national  de  santé  publique  du  Québec.  Bulletin  d’  information  en  Santé 
environnementale (in press). 
 



τμήματα  του  Περού.  Τον  Αύγουστο,  μία  σπάνια  χιονόπτωση  επηρέασε  τμήματα  της 
Ουρουγουάης,  όταν  ένα  οργανωμένο  ψυχρό  μέτωπο  κινήθηκε  στην  περιοχή,  φέρνοντας 
χιόνι  στις  νοτιοανατολικές  περιοχές  της  χώρας,  με  graupel  (χιόνι  με  επίστρωση  πάγου, 
μερικές φορές αναφέρεται ως μαλακό χαλάζι) να  εμφανίζεται στη γειτονική Αργεντινή. 
 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ 
 
Μεγάλες  καταστροφικές  πυρκαγιές  επηρέασαν  την  περιοχή  γύρω από  την Αθήνα στις 23 
Ιουλίου.  Οι  πυρκαγιές  εξαπλώθηκαν  γρήγορα  με  τη  βοήθεια  των  θυελλωδών  ανέμων, 
ασυνήθιστα ισχυρών για την εποχή του χρόνου, με μέγιστες ριπές 124 km/h στα βόρεια της 
Αθήνας. Τουλάχιστον 99 θάνατοι αποδόθηκαν στις πυρκαγιές, οι χειρότερες απώλειες ζωής 
από  πυρκαγιά  οπουδήποτε  στον  κόσμο  μετά  το  Μαύρο  Σάββατο  του  2009  με  τις 
καταστροφικές πυρκαγιές στην Αυστραλία. 
 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες,  στις 8 Νοεμβρίου,  μια καταστροφική πυρκαγιά,  που ενισχύθηκε 
από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε συνεχιζόμενες συνθήκες ξηρασίας, κατέκαψε την πόλη του 
Paradise και τις γύρω περιοχές στην Καλιφόρνια. Η πόλη καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό 
από τη φωτιά, αναφέρθηκαν 85 θάνατοι, που αποτελούν τη χειρότερη απώλεια ζωής από 
πυρκαγιά  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  εδώ  και  περισσότερο  από  100  χρόνια  και 
καταστράφηκαν περισσότερες από 18.000 υποδομές. 
 
Σημειώθηκαν επίσης σημαντικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. 
Οι  συνδυασμένες  πυρκαγιές  στο  Mendocino  ήταν  οι  ισχυρότερες  στην  ιστορία  της 
Καλιφόρνιας, οι οποίες επηρέασαν συνολική έκταση 185.800 εκταρίων, ενώ η πυρκαγιά στο 
Carr  προκάλεσε  την  καταστροφή  1.604  υποδομών,  την  απώλεια  8  ζωών  και  τις 
ασφαλισμένες  απώλειες  ύψους  1,5  δισεκατομμυρίων  δολαρίων  ΗΠΑ,  με  την  πόλη  του 
Redding  να  έχει  πληγεί  περισσότερο.  Σημαντικές  πυρκαγιές  επίσης  ξέσπασαν  στο  δυτικό 
Καναδά. Η Βρετανική Κολομβία  ξεπέρασε  το ρεκόρ  της μεγαλύτερη καμένης  έκτασης,  για 
δεύτερη συνεχή  χρονιά,  με συνολικά 1,35  εκατομμύρια  εκτάρια  καμένα. Οι υλικές  ζημιές 
ήταν μέτριες, δεδομένης της κλίμακας των πυρκαγιών και δεν αναφέρθηκαν θύματα, αλλά 
πυκνός καπνός επηρέασε το εσωτερικό της επαρχίας και των πόλεων στη δυτική ακτή, όπως 
το Vancouver και το Seattle για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οι συνολικές απώλειες για την 
εποχή  των  πυρκαγιών  για  το  2018,  στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  εκτιμήθηκαν  σε  24 
δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ποσό ρεκόρ για οποιαδήποτε εποχή. 
 
ΙΣΧΥΡΕΣ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ 
 
Η πιο σημαντική ανεμοθύελλα στην Ευρώπη το χειμώνα 2017‐18, ήταν η Friederike (γνωστή 
ως David  στη  Γαλλία).  Το  χαμηλό  αυτό,  από  τις  17  έως  τις  19  Ιανουαρίου,  διέσχισε  την 
Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, προτού περάσει από την Ολλανδία, τη Βόρεια Γερμανία 
και την Πολωνία. Η Γερμανία ήταν η χώρα που επηρεάστηκε περισσότερο. Οι ριπές ανέμου 
ανήλθαν  στα 203  km/h  στο Brocken  (υψηλότερη  καταγεγραμμένη  τιμή  από  το  1990)  και 
ξεπέρασαν  τα  140  km/h  σε  κάποια  σημεία  χαμηλού  υψομέτρου.  Επηρεάστηκαν  επίσης 
σημαντικά η Ολλανδία  (το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ έκλεισε)  και  το Βέλγιο. Δεκατρείς 
θάνατοι αποδόθηκαν στην καταιγίδα. 
 
Μια καταιγίδα με χαρακτηριστικά τροπικού κυκλώνα διέσχισε την ανατολική Μεσόγειο στα 
τέλη Σεπτεμβρίου. Στα αρχικά στάδια του το σύστημα προκάλεσε ισχυρές βροχοπτώσεις και 
πλημμύρες στην Τυνησία και στη Λιβύη, με 205 χιλιοστά βροχής να καταγράφονται σε 24 
ώρες στη Nabeul της Τυνησίας. Η καταιγίδα στη συνέχεια ισχυροποιήθηκε καθώς κινήθηκε 



ανατολικά  και  έφτασε  στην  ξηρά  στη  δυτική  Ελλάδα,  στις  29  Σεπτεμβρίου,  με  χαμηλές 
πιέσεις έως 989 hPa, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές. 
 
Η καιρική δραστηριότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 
μέσου όρου ‐ αναφέρθηκαν 1.102 ανεμοστρόβιλοι μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, αριθμός που 
αντιστοιχεί  σε ποσοστό περίπου 10%  κάτω από  το μέσο όρο  για  την περίοδο 1991‐2010. 
Ήταν ο πρώτος χρόνος από το 1950 όπου ξεκίνησαν οι ολοκληρωμένες καταγραφές, χωρίς 
επιβεβαιωμένους  ανεμοστρόβιλους  της  ενισχυμένης  κλίμακας  Fujita  εντάσεως  4  ή  5 
βαθμών. Ωστόσο,  καταστρεπτικές  χαλαζοθύελλες  επηρέασαν  την περιοχή  του  Fort Worth 
στο Dallas,  στις  6  Ιουνίου  και  τον  άξονα Denver‐Boulder‐Fort  Collins,  στις  18‐19  Ιουνίου, 
προκαλώντας εκτιμώμενες ζημιές ύψους 1,3 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και 2,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, 
αντίστοιχα. 
 
Ένα  ισχυρό  σύστημα  χαμηλής  πίεσης  στη  Μεσόγειο  Θάλασσα,  στα  τέλη  Οκτωβρίου, 
προκάλεσε πλημμύρες και ισχυρούς ανέμους σε αρκετές χώρες. Η Ιταλία ήταν η χώρα που 
επλήγη περισσότερο. Στις 29 Οκτωβρίου, καταγράφηκαν ριπές ανέμου 179 km/h στη Monte 
Cimone  και  161  km/h  στην  Kredarica  της  Σλοβενίας.  Σημειώθηκαν  επίσης  εξαιρετικά 
ισχυρές  βροχοπτώσεις,  με  αθροιστικά  ύψη  υετού  24ωρου,  406 mm  στο  Casera  Pradut 
στους  βορειοανατολικούς  αλπικούς  πρόποδες  και  308 mm  στην  Cabane  της  Λιγουρίας. 
Συνολικά  ύψη  βροχής  τριών  ημερών  άνω  των  400 mm  επίσης  σημειώθηκαν  στη  νότια 
Ελβετία, στην Αυστρία και στη δυτική Σλοβενία,  ενώ θυελλώδεις άνεμοι που προκάλεσαν 
καταστροφές,  επικράτησαν  επίσης  στην  Τσεχία,  στην  Κορσική  και  στη  νότια  Πολωνία. 
Τριάντα  θάνατοι  στην  Ιταλία  συνδέονται  με  την  καταιγίδα.  Άλλα  γεγονότα  με  ισχυρές 
βροχοπτώσεις  και  καταστροφικές  πλημμύρες  επηρέασαν  διάφορα μέρη  της  περιοχής  της 
Μεσογείου,  αργότερα  το  2018,  στα  οποία  συμπεριλαμβάνονται  οι  σοβαρές  πλημμύρες 
στην  περιοχή  Languedoc,  στη  νοτιοδυτική  Γαλλία,  στις  13‐14  Οκτωβρίου,  με  αθροιστικά 
ύψη  υετού  έως  400 mm,  μέσα  σε  6  ώρες.  Στο  τέλος  του  έτος,  σημειώθηκαν  ορισμένες 
έντονες  βροχοπτώσεις  στην  Τουρκία  και  στην  Κύπρο,  με  την  ημερήσια  τιμή  αθροιστικού 
ύψους  υετού  των  490,8 mm,  στις  18  Δεκεμβρίου,  στο Ovacik,  κοντά  στην  Αττάλεια  της 
Τουρκίας, να αποτελεί εθνικό ρεκόρ. 
 
ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 
 
Ο  προσδιορισμός  των  αιτιωδών παραγόντων,  συμπεριλαμβανομένων  των ανθρωπογενών 
επιδράσεων,  που  συμβάλουν  ή  επηρεάζουν  την  πιθανότητα  εκδήλωσης  των  ακραίων 
καιρικών φαινομένων, αποτελεί έναν τομέα συνεχούς έρευνας. Κάθε έτος από το 2012, μια 
επιλογή  από  αξιολογούμενα  άρθρα  δημοσιεύονται  συμπληρωματικά  του  Δελτίου  της 
American Meteorological Society υπό τον τίτλο " Explaining Extreme Events from a Climate 
Perspective". Το πιο πρόσφατο τεύχος, " Explaining Extreme Events  in 2017 from a Climate 
Perspective" περιέχει 18 αναλύσεις ακραίων καιρικών φαινομένων μεταξύ του τέλους του 
2016 και των αρχών του 2018. 
 
Στα φαινόμενα που σχετίζονται με  την αύξηση  της θερμοκρασίας,  όπως οι  καύσωνες  του 
2017  στην  Ευρώπη  και  στην  Κίνα,  η  πρώιμη  έναρξη  της  καλοκαιρινής  περιόδου  στη 
Δημοκρατία  της  Κορέας  το  2017  και  το  θαλάσσιο  κύμα  καύσωνα  στη  θάλασσα  της 
Τασμανίας  την  περίοδο  2017‐2018,  διαπιστώθηκε  ότι  οι  ανθρωπογενείς  παράγοντες 
αυξάνουν  την  πιθανότητα  εκδήλωσης  τέτοιων  φαινομένων.  Όσον  αφορά  τα  υδρολογικά 
φαινόμενα, όπως η  ξηρασία και οι  ισχυρές βροχοπτώσεις, παρατηρήθηκε μια αύξηση της 
ανθρωπογενούς  επίδρασης  σε  κάθε  περίπτωση,  αλλά  κάποιες  μελέτες  έδωσαν  επίσης 
μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο της εσωτερικής μεταβλητότητας στην επίδραση αυτών των 
φαινομένων. Μία  μελέτη  εξέτασε  δύο  περιπτώσεις,  την  υπερχείλιση  του  φράγματος  του 
Oroville στην Καλιφόρνια και τον τυφώνα Harvey στο Τέξας. Επισήμανε την πολυπλοκότητα 



που  διέπει  τέτοιου  είδους  φαινόμενα  και  πρότεινε  δραστικούς  τρόπους  παροχής 
πληροφοριών  σχετιζόμενων  με  τις  αιτίες  των  φαινομένων,  οι  οποίες  θα  βοηθήσουν  στη 
θέσπιση  κανόνων για τη λήψη αποφάσεων σε πραγματικές συνθήκες. 
 
Θα  πρέπει  να  ληφθεί  μέριμνα  για  τη  σύνταξη  μιας  σύνθεσης  των  μελετών  εκτίμησης 
ακραίων  καιρικών φαινομένων.  Ένας  αριθμός  παραγόντων  επηρεάζουν  τη  διαδικασία  με 
την οποία τα φαινόμενα επιλέγονται για μελέτη. Μεταξύ άλλων, αυτοί περιλαμβάνουν: τη 
διαθεσιμότητα  των  δεδομένων  και  άλλων  πόρων,  την  προβολή  του  φαινομένου  και  την 
αντιληπτική  ικανότητα  των  μοντέλων  για  την  ακριβή  προσομοίωση  των  απαραίτητων 
διαδικασιών.  Επίσης,  θα  πρέπει  να  ληφθεί  υπόψη  ότι  οι  ίδιοι  παράγοντες  οι  οποίοι 
αυξάνουν  την  πιθανότητα  εκδήλωσης  ορισμένων  ακραίων  καιρικών  φαινομένων,  μπορεί 
επίσης  να  μειώσουν  την  πιθανότητα  για  την  εκδήλωση  κάποιων  άλλων.  Η  απουσία  των 
άκρων πρέπει επίσης να συμπεριληφθεί με μια ισορροπημένη προσέγγιση. 
 
Ο  χρόνος  που  απαιτείται  για  την  επιλογή  των  γεγονότων  προς  μελέτη,  τη  συλλογή  των 
δεδομένων,  την  εκτέλεση  των  αριθμητικών  προσομοιώσεων,  την  ανάλυση  των 
αποτελεσμάτων  τους,  τη  συγγραφή  και  την  επισκόπηση  των  μελετών,  καταδεικνύει  ότι 
υπάρχει  συχνά  μια  σημαντική  χρονική  καθυστέρηση  μεταξύ  της  εκδήλωσης  ενός 
φαινομένου  και  της  αναλυτικής  μελέτης  και  αξιολόγησης  των  αιτιών  εκδήλωσής  του.  Το 
2018, ένας αριθμός αντίστοιχων μελετών ολοκληρώθηκε με γρήγορους ρυθμούς, αλλά  δεν 
έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησής τους. 


