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5θ Ιουνίου, άλλθ μία Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ, άλλθ μία θμζρα που κυμόμαςτε για
λίγεσ ϊρεσ τθν κλιματικι αλλαγι. Τθν ίδια ςτιγμι όμωσ που το 97% τθσ επιςτθμονικισ
κοινότθτασ ζχει φτάςει να ςυμφωνεί ότι θ κλιματικι αλλαγι ζχει ανκρωπογενείσ αιτίεσ, τo
ενδιαφζρον του κοινοφ για τισ επιπτϊςεισ τθσ, αλλά και γενικότερα για το φαινόμενο,
εμφανίηει διαρκι πτωτικι πορεία από το 2007, φτάνοντασ πρόςφατα ςε ανθςυχθτικά
χαμθλά επίπεδα, ςφμφωνα με ζρευνα που δθμοςιεφκθκε τον Μάιο από επιςτιμονεσ του
Πανεπιςτθμίου Πρίνςτον και του Πανεπιςτθμίου τθσ Οξφόρδθσ.
Ο Ζαν Ζουηζλ, κλιματολόγοσ, ειδικόσ ςτουσ παγετϊνεσ και αντιπρόεδροσ τθσ
Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Κλιματικι Αλλαγι (IPCC), και ο Χριςτοσ Ζερεφόσ,
κακθγθτισ Φυςικισ τθσ Ατμόςφαιρασ και διευκυντισ ςτο Κζντρο Ερευνασ Φυςικισ τθσ
Ατμοςφαίρασ και Κλιματολογίασ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν, οι οποίοι ςυναντικθκαν τθν
περαςμζνθ εβδομάδα ςτο πλαίςιο του φεςτιβάλ «Γεωςυναντιςεισ» που ςυνδιοργανϊνεται
από το Γαλλικό Ινςτιτοφτο Ελλάδασ και το Μαριολοποφλειο-Καναγκίνειο Ιδρυμα Επιςτθμϊν
Περιβάλλοντοσ, μιλοφν ςτθν «Κ» δίνοντασ εξθγιςεισ για τθν «κλιματικι κόπωςθ» που
νιϊκουν ςιμερα οι πολίτεσ.
«Είναι αλικεια ότι από το 1990 που θ IPCC ςυνζταξε τθν πρϊτθ τθσ ζκκεςθ, το κφριο
μινυμά μασ ζχει μείνει το ίδιο. Αυτό είναι το πρόβλθμά μασ», παραδζχεται ο κ. Ζουηζλ.
«Δεν μποροφμε όμωσ να αλλάξουμε το βαςικό μασ μινυμα, το οποίο είναι: Οςο
περιςςότερα αζρια του κερμοκθπίου εκλφουμε ςτθν ατμόςφαιρα με τισ δραςτθριότθτζσ
μασ τόςο κερμότερο κα είναι το κλίμα ςτο τζλοσ του αιϊνα». Το μινυμα εμπλουτίηεται
ςυνεχϊσ, αφοφ τα επιχειριματα και οι προβλζψεισ τθσ επιςτθμονικισ κοινότθτασ
βελτιϊνονται. «Σιμερα μποροφμε να γίνουμε πιο ςαφείσ», λζει ο κ. Ζερεφόσ. Σφμφωνα με
τθν τελευταία ζκκεςθ τθσ IPCC, τθσ οποίασ θ τελικι ζκδοςθ κα δθμοςιευκεί τον Νοζμβριο
του 2014, αν ςυνεχίςουμε τθ δραςτθριότθτά μασ όπωσ κάνουμε τα τελευταία 25 χρόνια,
μζχρι το τζλοσ του αιϊνα θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ κα υπερβεί τουσ 4
βακμοφσ Κελςίου, και, όπωσ προειδοποιεί ο κ. Ζουηζλ, θ προςαρμογι ςε αυτζσ τισ
ςυνκικεσ κα είναι πολφ δφςκολθ. Αν όμωσ δράςουμε άμεςα και καταφζρουμε να
περιορίςουμε τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ κατά 2 βακμοφσ Κελςίου, θ προςαρμογι κα
είναι πιο ομαλι, κάτι που όμωσ ςυνεπάγεται τθν κατανάλωςθ μόνο του 20% των ορυκτϊν
καυςίμων που χρθςιμοποιοφμε ςιμερα.
Η οικονομική κρίση
«Το γνωρίηω ότι οι άνκρωποι λζνε ότι ζχουν άλλα προβλιματα», λζει ο κ. Ζουηζλ. «Η
ςφμπτωςθ τθσ περιβαλλοντικισ με τθν οικονομικι κρίςθ οδιγθςε ςε μια απαξίωςθ τθσ
ανκρωπογενοφσ παρζμβαςθσ ςτο κλίμα, διότι κεωρικθκε από πολλοφσ πολυτζλεια να
μιλάμε για το κλίμα όταν οι άνκρωποι χάνουν τισ δουλειζσ τουσ», λζει ο κ. Ζερεφόσ. Η
οικονομία πράγματι είναι αυτι που κινεί τισ κοινωνίεσ μασ, όμωσ θ κλιματικι αλλαγι είναι
το ςθμαντικότερο πρόβλθμα του αιϊνα μασ, τονίηει ο κ. Ζουηζλ. «Δεν είναι μόνο οι
περιβαλλοντικοί πρόςφυγεσ ι μόνο το Μπανγκλαντζσ που κα ζχουν πρόβλθμα, είναι πάρα
πολλοί οι λόγοι για τουσ οποίουσ πρζπει να είμαςτε προςεκτικοί», λζει ο κ. Ζουηζλ. Αν
ςυνεχίςουμε να χρθςιμοποιοφμε ορυκτά καφςιμα, προειδοποιεί, κα οδθγθκοφμε ςε ζναν
κόςμο που δεν κα είναι κακόλου ελκυςτικόσ. Αν ζωσ το τζλοσ του αιϊνα θ ςτάκμθ τθσ

κάλαςςασ ανεβεί ζνα μζτρο, 200 εκατομμφρια άνκρωποι αναγκαςτοφν να εγκαταλείψουν
τισ περιοχζσ όπου διαμζνουν, θ κερμοκραςία το καλοκαίρι ςτθν Ακινα αυξθκεί κατά 8
βακμοφσ Κελςίου, μειωκεί ο τουριςμόσ, επιδεινωκεί θ ρφπανςθ, γίνει πιο δφςκολθ θ
εξαςφάλιςθ τροφισ και θ πρόςβαςθ ςε νερό, θ προςαρμογι κα είναι δφςκολθ. «Είναι
ξεκάκαρο ότι θ ανάπτυξθ του πολιτιςμοφ ζχει επωφελθκεί από το γεγονόσ ότι το κλίμα,
πρακτικά, δεν ζχει μεταβλθκεί τα τελευταία 10.000 χρόνια», λζει ο κ. Ζουηζλ.

