Όχι ςτα παιχνύδια του Τρϊμπ με το μϋλλον του πλανότη μασ!
τον κ. Σραμπ οφεύλουμε να αναγνωρύςουμε –μϋχρι ςτιγμόσ – την ςυνϋπεια
μεταξύ προεκλογικόσ ρητορύασ και μετεκλογικόσ πρακτικόσ. Ο ϊνθρωποσ αυτϊ
που ϋλεγε τα εννοούςε και τα κϊνει πρϊξη, αδιαφορώντασ για το γεγονόσ ότι η
χώρα του εύναι μια υπερδύναμη και οι όποιεσ επιλογϋσ του θα ϋχουν ϊμεςο
αντύκτυπο ςε όλον τον κόςμο.
Η πρόςφατη απόφαςη του νϋου Προϋδρου των ΗΠΑ να αποχωρόςει από την
υνθόκη του Παριςιού για το παγκόςμιο κλύμα εύναι κι αυτό πλόρωσ
εναρμονιςμϋνη με την απλοώκό λογικό του επιχειρηματύα που τον διακρύνει ωσ
τώρα. Αν οι ςυμφωνύεσ για την κλιματικό αλλαγό επηρεϊζουν την αμερικανικό
οικονομύα κι εμποδύζουν το λόμπι του ϊνθρακα να κϊνει «μπύζνεσ» και «να
βγϊλει δολϊρια» εύναι κακϋσ ςυμφωνύεσ και ο Πρόεδροσ ϋχει χρϋοσ να
προςτατϋψει (;) τη χώρα και το λαό του απ’ αυτϋσ!
Κι ενώ ςύςςωμοι οι Ευρωπαύοι ηγϋτεσ, η Ρωςύα, η Ιαπωνύα και η Κύνα
αντϋδραςαν με ςφοδρότητα ςτην απόφαςη Σραμπ, καταγγϋλοντασ την
ανϊλγητη ςτϊςη του ςε ό,τι αφορϊ το μϋλλον του πλανότη μασ και τη ζωό των
επόμενων γενεών των ανθρώπων, βρϋθηκαν Αμερικανού «πολύτεσ» που τον
χειροκρότηςαν κι επικρότηςαν την αποχώρηςη, παραβλϋποντασ πωσ τισ
οδυνηρϋσ ςυνϋπειεσ των κλιματικών αλλαγών θα τισ υποςτούν και τα δικϊ τουσ
παιδιϊ.
Αλλϊ τι εύναι κλιματικό αλλαγό; Όπωσ εύναι γνωςτό οι κλιματικϋσ ςυνθόκεσ ςτη
γη μασ καθορύζονται από τη ςυνεχό ροό τησ ηλιακόσ ενϋργειασ. Η θερμικό
ενϋργεια του όλιου, διαπερνϊ την ατμόςφαιρα τησ γησ και θερμαύνει την
επιφϊνεια τησ. Όςο αυξϊνει η επιφανειακό θερμοκραςύα η γη ςτϋλνει αυτό τη
θερμικό ενϋργεια πύςω ςτην ατμόςφαιρα με τη μορφό τησ υπϋρυθρησ
ακτινοβολύασ,. Ένα μϋροσ τησ θερμικόσ ενϋργειασ απορροφϊται από αϋρια - τα
λεγόμενα «αϋρια του θερμοκηπύου» - όπωσ εύναι το διοξεύδιο του ϊνθρακα, το
μεθϊνιο, το υποξεύδιο του αζώτου και οι υδρατμού, διατηρώντασ τη μϋςη
θερμοκραςύα τησ γησ περύπου ςτουσ 15°C. Αυτϊ τα επύπεδα θερμοκραςύασ εύναι
απαραύτητα για τη διατόρηςη τησ ζωόσ των ανθρώπων, των φυτών και των
ζώων. Δύχωσ αυτϊ τα αϋρια, η θερμοκραςύα τησ γησ θα ϋπεφτε ςτουσ -18° C,
«παγώνοντασ» τισ περιςςότερεσ μορφϋσ ζωόσ.
Από τα αϋρια που διατηρούν τα επιθυμητϊ επύπεδα θερμοκραςύασ ςτη γη το πιο
ςημαντικό εύναι ο διοξεύδιο του ϊνθρακα (CO2). Οι διεργαςύεσ εκπομπόσ και
απορρόφηςησ του CO2 , που προκύπτουν ςτη φύςη , αποτελούν τον φυςικό
κύκλο του αερύου αυτού και εύναι υπεύθυνεσ για τη διατόρηςη τησ
ιςορροπημϋνησ ςυγκϋντρωςόσ του ςτην ατμόςφαιρα. Μϋςω τησ αποςύνθεςησ
των φυτών, των ηφαιςτειακών εκρόξεων και τησ αναπνοόσ των ζωικών
οργανιςμών, ελευθερώνεται ςτην ατμόςφαιρα CO2, το οπούο απορροφϊται εκ

νϋου μϋςω τησ φωτοςύνθεςησ και τησ διϊλυςησ του ςτο νερό (π.χ. ςτουσ
ωκεανούσ).
Με τον τρόπο αυτό η φύςη διατηρεύ - ςχεδόν τϋλεια - την αναγκαύα ιςορροπύα
του εκπεμπόμενου CO2 και τησ αντύςτοιχησ ποςότητασ που απορροφϊται. τη
διϊρκεια του 20ου αιώνα, όμωσ, οι επιςτόμονεσ διαπύςτωςαν με ανηςυχύα πωσ
ακόμα και μικρϋσ αλλαγϋσ, οφειλόμενεσ κυρύωσ ςε ανθρώπινεσ δραςτηριότητεσ,
εύναι δυνατό να επηρεϊςουν αυτόν την εύθραυςτη ιςορροπύα με ανυπολόγιςτεσ
ςυνϋπειεσ για το παγκόςμιο κλύμα και τη ζωό.
Η βιομηχανικό επανϊςταςη (19οσ αιώνασ) με την υπερβολικό χρόςη των
ορυκτών πόρων, όπωσ εύναι ο ϊνθρακασ και ο λιγνύτησ, το πετρϋλαιο και το
φυςικό αϋριο, οδόγηςε ςε μια δραματικό αύξηςη των εκπομπών του CO2, αφού
η καύςη τουσ απελευθερώνει τερϊςτιεσ ποςότητεσ CO2 ςτην ατμόςφαιρα,
αλλϊζοντασ το γόινο κλύμα. Αυτό οφεύλεται ςτο γεγονόσ ότι η «κουβϋρτα» των
αερύων του θερμοκηπύου, που καλύπτει τη γη, ςυγκρατεύ ολοϋνα και
περιςςότερη θερμικό ενϋργεια, αυξϊνοντασ την μϋςη θερμοκραςύα του πλανότη
μασ .
Δυςτυχώσ η ανθρώπινη παρϋμβαςη, τα τελευταύα 150 χρόνια, υπόρξε
καθοριςτικό για το φυςικό κύκλο του CO2. Αυτό η απερύςκεπτη καύςη των
ορυκτών καυςύμων, οι κτηνοτροφικϋσ δραςτηριότητεσ που ςυμβϊλλουν ςτην
εκπομπό του μεθανύου ενόσ ϊλλου αερύου του θερμοκηπύου, ςε ςυνδυαςμό με
την αποψύλωςη των δαςών τα οπούα απορροφούν τα αϋρια του θερμοκηπύου,
ϋχουν διαταρϊξει ανεπανόρθωτα (;) τισ ιςορροπύεσ ςτον κύκλο του CO2.
Η παραγόμενη μεγϊλη ποςότητα του CO2, η οπούα ςυγκεντρώνεται πλϋον ςτην
ατμόςφαιρα, ϋχει ςυμβϊλλει καθοριςτικϊ ςτην αύξηςη τησ θερμοκραςύασ τησ
γησ, ενώ η ταχύτητα με την οπούα ςυντελεύται αυτό η αύξηςη εύναι ςημαντικϊ
μεγαλύτερη από οποιαδόποτε ϊλλη φυςικό διεργαςύα. Σο αποτϋλεςμα εύναι η
αδυναμύα των φυςικών ςυςτημϊτων να προςαρμοςτούν ςτα νϋα δεδομϋνα.
Οι αρμόδιοι επιςτόμονεσ ϋχουν καταςτόςει ςαφϋσ ότι, αυτό η αύξηςη τησ
παγκόςμιασ θερμοκραςύασ, δε ςημαύνει απαραύτητα ϋνα πιο ζεςτό κλύμα για
όλουσ, και ςε όλεσ τισ περιοχϋσ του κόςμου. Καθώσ ο πλανότησ μασ
υπερθερμαύνεται, μεταβϊλλεται το κλιματικό ςύςτημα κι αύξϊνεται η εμφϊνιςη
ακραύων όςο και απρόβλεπτων καιρικών φαινομϋνων. Σο αποτϋλεςμα; Άλλεσ
περιοχϋσ θα εύναι πιο ζεςτϋσ, ϊλλεσ πιο κρύεσ, ενώ ανϊλογα θα επηρεαςτούν και
τα πλανητικϊ επύπεδα υγραςύασ, ϊλλοτε δημιουργώντασ ςυνθόκεσ ξηραςύασ,
ϊλλοτε υπερβολικϊ μεγϊλεσ ποςότητεσ βρόχοπτωςησ.
Σο ςύνολο, ςχεδόν, τησ επιςτημονικόσ κοινότητασ ϋχει αναγνωρύςει πωσ για να
υπϊρξει ανακοπό τησ κλιματικόσ αλλαγόσ εύναι ανϊγκη η παρούςα θερμοκραςύα
τησ γησ να υποχωρόςει κατϊ 2 βαθμούσ Κελςύου ςε ςύγκριςη με τα προ βιομηχανικόσ εποχόσ επύπεδα, καθώσ υπϊρχουν ιςχυρϊ επιςτημονικϊ ςτοιχεύα
από τα οπούα προκύπτει ότι, πϋραν από το όριο αυτό, η κλιματικό αλλαγό θα
γύνει επικύνδυνη. Ήδη παρατηρούμε ςοβαρϋσ αρνητικϋσ επιπτώςεισ ςτα
οικοςυςτόματα όπωσ εύναι η τόξη των θαλϊςςιων πϊγων ςτην Αρκτικό, αλλϊ

και τουσ ανθρώπινουσ πληθυςμούσ (π.χ. πλημμύρεσ, ςυχνού τυφώνεσ, ξηραςύα,
λειψυδρύα κλπ). Αυτϋσ οι επιπτώςεισ θα μπορούςαν να προκαλϋςουν θετικϋσ
ανατροφοδοτόςεισ, οι οπούεσ θα επιφϋρουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηςη τησ
θερμοκραςύασ και περαιτϋρω δραματικϋσ εξελύξεισ ςτα πλανητικϊ
οικοςυςτόματα .
Η Διακυβερνητικόσ Επιτροπόσ των Ηνωμϋνων Εθνών για την Αλλαγό του
Κλύματοσ (Intergovernmental Panel on Climate Change) ό IPCC αναφϋρει πωσ:
«Οι εκπομπϋσ αερύων του θερμοκηπύου ςτον πλανότη υπερβαύνουν
ςημαντικϊ τισ υψηλότερεσ ςυγκεντρώςεισ που καταγρϊφονται ςτουσ
πυρόνεσ του πϊγου κατϊ τη διϊρκεια των τελευταύων 800.000 χρόνων.
Τα ατμοςφαιρικϊ επύπεδα του διοξειδύου του ϊνθρακα, τα οπούα
προϋρχονται κυρύωσ από την καύςη ορυκτών καυςύμων, ϋχουν αυξηθεύ
κατϊ 40% από την προ-βιομηχανικό εποχό».
την 4η Έκθεςη Αξιολόγηςησ η IPCC προβλϋπει επιπλϋον:










Μϋςα ςτισ επόμενεσ δεκαετύεσ, τα αποθϋματα νερού, που εύναι
αποθηκευμϋνα ςτουσ παγετώνεσ και ςτισ χιονιςμϋνεσ περιοχϋσ θα
μειωθούν, προκαλώντασ ςοβαρϋσ ελλεύψεισ νερού ςε περιςςότερο από 1
δισ ανθρώπουσ.
Σο 20% με 30% όλων των ζωντανών οργανιςμών ςτον πλανότη μασ θα
αντιμετωπύςουν αυξημϋνο κύνδυνο εξαφϊνιςησ, αν η ϊνοδοσ τησ μϋςησ
παγκόςμιασ θερμοκραςύασ ξεπερϊςει τουσ 1,5 ϋωσ 2,5° C.
τα χαμηλότερα γεωγραφικϊ πλϊτη, και κυρύωσ ςε ξηρϋσ και τροπικϋσ
περιοχϋσ, ακόμα και μικρϋσ αυξόςεισ τησ θερμοκραςύασ τησ τϊξησ των 1°
C ϋωσ 2° C, αναμϋνεται να αυξόςουν τον κύνδυνο λιμών και των
επιδημιών.
Μετϊ το 2080 πολλϊ εκατομμύρια ανθρώπων αναμϋνεται να
επηρεαςτούν από πλημμύρεσ ςτα ςπύτια και τισ επιχειρόςεισ τουσ
εξαιτύασ τησ ετόςιασ ανόδου τησ ςτϊθμησ τησ θϊλαςςασ. ε ιδιαύτερο
κύνδυνο βρύςκονται οι πυκνοκατοικημϋνεσ περιοχϋσ, καθώσ και οι
περιοχϋσ που βρύςκονται ςε χαμηλό υψόμετρο με περιοριςμϋνεσ
ικανότητεσ προςαρμογόσ.
Οι επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ θα εύναι πολύ ςοβαρϋσ για την
πατρύδα μασ, αφού ο πλούτοσ τησ Ελλϊδασ (τουριςμόσ, αγροτικό
οικονομύα) ςυνδϋεται αναπόςπαςτα με τισ όμορφεσ κλιματικϋσ τησ
ςυνθόκεσ. Η υπερθϋρμανςη του πλανότη μασ θα τησ προκαλϋςει μεγϊλεσ
πιϋςεισ. Μια μελϋτη του ΟΗΕ δεύχνει πωσ η Ελλϊδα - όπωσ και ολόκληρη
η Μεςόγειοσ - ςυγκαταλϋγεται ανϊμεςα ςτα 18 πιο «καυτϊ» ςημεύα τησ
γησ, τα οπούα θα αντιμετωπύςουν τα μεγαλύτερα προβλόματα.

Σο WWF Ελλϊδοσ, ενόψει αυτών των αρνητικών κλιματικών εξελύξεων, ςε
ςυνεργαςύα με το Εθνικό Αςτεροςκοπεύο Αθηνών, πραγματοπούηςε μια
ϋρευνα με τύτλο: «Το αύριο τησ Ελλϊδασ» , όπου επιχειρεύται να δοθεύ μια
τεκμηριωμϋνη πρόβλεψη για τισ κλιματικϋσ ςυνθόκεσ ςτην Ελλϊδα την
περύοδο
2020-2050
δηλαδό
ςτο
αμϋςωσ
προςεχϋσ
μϋλλον.

ύμφωνα με αυτόν την ϋρευνα:
 Η υπϊρχουςα δυςφορύα των κατούκων ςτισ πόλεισ πρόκειται να
ενταθεύ. Οι κϊτοικοι τησ Θεςςαλονύκησ, τησ Πϊτρασ, τησ Λαμύασ,
τησ Λϊριςασ κ.α. θα υπόκεινται μϋχρι και ςε 20 περιςςότερεσ
ημϋρεσ καύςωνα. Παρϊλληλα, ςε Λαμύα, Λϊριςα, Βόλο,
Θεςςαλονύκη και Αθόνα, η ςυνολικό βροχόπτωςη θα μειωθεύ κι
αναμϋνεται να αυξηθούν κατϊ 10-20% οι ακραύεσ βροχοπτώςεισ.
Με ϊλλα λόγια φαύνεται πωσ αυξϊνεται ο κύνδυνοσ τόςο για
επικύνδυνα πλημμυρικϊ επειςόδια, όςο και για την εξϊπλωςη των
καταςτροφικών πυρκαγιών ςτα περιαςτικϊ δϊςη.
 Θα επηρεαςτούν, ςημαντικϊ, οι τουριςτικού προοριςμού τησ χώρασ
μασ. Από 5 ωσ και 15 περιςςότερεσ θα εύναι οι μϋρεσ με καύςωνα
ςτουσ υπό εξϋταςη τουριςτικούσ νομούσ, ενώ θα αυξηθούν
περαιτϋρω και οι νύχτεσ όπου η θερμοκραςύα δεν θα πϋφτει κϊτω
από τουσ 20ο C, κυρύωσ ςτισ νηςιωτικϋσ περιοχϋσ, όπωσ εύναι η
Ρόδοσ και τα Χανιϊ.
 Οι δϋκα μεγαλύτεροι αγροτικού νομού μασ θα δεχθούν ,επύςησ,
μεγϊλη πύεςη από τον καύςωνα, την μεύωςη των βροχοπτώςεων
και τισ πυρκαγιϋσ. την Εύβοια, για παρϊδειγμα, αναμϋνονται
περιςςότερεσ από 25 επιπλϋον ξηρϋσ ημϋρεσ ςε ςχϋςη με ςόμερα,
οι ϋρρεσ και η Λϊριςα θα ζόςουν 20 περιςςότερεσ μϋρεσ
καύςωνα, ενώ ςτο Ηρϊκλειο και την Πϋλλα οι βροχοπτώςεισ το
χειμώνα θα μειωθούν κατϊ 15%. Επιπλϋον παρουςιϊζεται
αυξημϋνοσ κύνδυνοσ για την ερημοπούηςη νϋων εκτϊςεων και τη
μεύωςη ςτη διαθεςιμότητα του νερού.
 Οι Εθνικού Δρυμού θα τεθούν ςε μεγϊλη δοκιμαςύα, καθώσ
προβλϋπεται αύξηςη των ημερών με υψηλό ρύςκο εμφϊνιςησ
πυρκαγιϊσ.
Σϋλοσ, η Σρϊπεζα τησ Ελλϊδοσ ςε ϋκθεςό τησ, που δημοςιεύτηκε το 2011,
επιςόμανε ότι το οικονομικό κόςτοσ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ για τη χώρα μασ θα
εύναι εξαιρετικϊ υψηλό. το δυςμενϋςτερο ςενϊριο, το ςυνολικό κόςτοσ για την
ελληνικό οικονοµύα ωσ το 2100 ανϋρχεται ςτα 701 δισ ευρώ, ποςό υπερδιπλϊςιο
του εθνικού μασ χρϋουσ το 2009. Οι ςυντϊκτεσ τησ Έκθεςησ ςημειώνουν πωσ για
τη χώρα μασ η υιοθϋτηςη των πολιτικών που προςτατεύουν το κλύμα εύναι η
οικονομικότερη επιλογό που διαθϋτουμε. Εφόςον η Ελλϊδα μειώςει δραςτικϊ
τισ εκπομπϋσ των αερύων του θερμοκηπύου - ςτο πλαύςιο τησ αντύςτοιχησ
παγκόςµιασ προςπϊθειασ - το ςυνολικό κόςτοσ μειώνεται κατϊ 265 δισ € και
«πϋφτει» ςτα436 δισ €.
Ο κ. Σραμπ με την ςτενομυαλιϊ του και τισ αςυλλόγιςτεσ αποφϊςεισ του βϊζει
ςε κύνδυνο τον πλανότη μασ και τη ζωό των επερχόμενων γενεών από τισ οπούεσ
τον ϋχουμε δανειςτεύ κι ϋχουμε χρϋοσ να τον παραδώςουμε βιώςιμο και
κατοικόςιμο. Η τραγικό πραγματικότητα για τον ϊνθρωπο εύναι πωσ δεν
υπϊρχει κοντϊ μασ ούτε ϋνασ πλανότησ κατϊλληλοσ για να μετοικόςουμε και να
ςυνεχύςουμε τη ζωό μασ εκεύ. Ο γαλϊζιοσ πλανότησ εύναι ο μόνοσ που μασ
παρϋχει τη δυνατότητα τησ ύπαρξησ και τησ δημιουργύασ. Μπορεύ τα
αμερικανικϊ ταμεύα να γεμύςουν δολϊρια, αλλϊ αν οι κλιματικό αλλαγό

επιδεινώςει τισ ςυνθόκεσ ζωόσ οι αμερικϊνοι κεφαλαιοκρϊτεσ θα διαπιςτώςουν
πωσ το χρόμα τουσ δεν αναπνϋεται, δεν πύνεται και δεν τρώγεται. Αλλϊ τότε θα
εύναι αργϊ!
Αυτϋσ οι ώρεσ εύναι ώρεσ ευθύνησ για την παγκόςμια πολιτικό - οικονομικό
ηγεςύα, για την επιςτημονικό κοινότητα, αλλϊ και για εμϊσ τουσ απλούσ πολύτεσ.
Πρϋπει όχι μόνο να πιϋζουμε για να υιοθετηθούν από τουσ ιςχυρούσ οι
αποφϊςεισ που θα λειτουργόςουν αποτρεπτικϊ για την κλιματικό αλλαγό, αλλϊ
και να εφαρμόςουμε ςτην καθημερινό μασ ζωό πρακτικϋσ που θα βοηθόςουν
ςτην ανϊςχεςη τησ υπερθϋμανςησ του πλανότη μασ. Ανακυκλώνουμε,
αποφεύγουμε τισ ςυςκευαςύεσ μιασ χρόςησ, δεν ξοδεύουμε ϊςκοπα το νερό,
φυτεύουμε δϋνδρα και φυτϊ, καθαρύζουμε τισ παραλύεσ μασ.
«Χρωςτϊμε ς’ όςουσ όρθαν και πϋραςαν
θα’ρθουν και θα περϊςουν.
Κριτϋσ θα μασ δικϊςουν
οι αγϋννητοι, οι νεκρού». (Κωςτόσ Παλαμϊσ)
ΓΙΑΝΝΗ ΜΗΣΡΑΚΟ

