οικονομικοι παλμοι
Οἱ κλιματικὲς ἀλλαγὲς σκοτώνουν τὸν πλανήτη.
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ἱ ὑψηλὲς θερμοκρασίες φέτος τὸ καλοκαίρι στὴ Νότια,
ἀλλὰ καὶ στὴ Βόρεια Εὐρώπη, εἶναι μία νέα πραγματικότητα, ποὺ φανερώνει ὅτι ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ ἔχει μπεὶ γιὰ
τὰ καλὰ στὴ ζωή μας. Ἡ ἐμφάνιση ἀκραίων φαινομένων,
μὲ ἰσχυρότερες καὶ καταστροφικότερες πυρκαγιὲς τὸ καλοκαίρι καὶ περισσότερες πλημμύρες τὸ χειμῶνα, γίνεται
ὅλο καὶ πιὸ συχνή. Ἡ καύση ἄνθρακα καὶ πετρελαίου, γιὰ
τὶς ἀνθρώπινες δραστηριότητες, αὐξάνει τὴ σύσταση τῆς
ἀτμόσφαιρας σὲ ἀέρια, ποὺ συμβάλλουν στὴν κλιματικὴ
ἀλλαγή, ἡ ὁποία συνεχῶς ἐξελίσσεται.
Ἡ αὔξηση τῆς θερμοκρασίας στὴν ἀτμόσφαιρα κατὰ
ἕνα βαθμὸ Κελσίου, ἡ ὁποία διαπιστώνεται μετὰ τὸ 1970,
ἔχει ὁδηγήσει σὲ αὔξηση τῶν ὑδρατμῶν, ποὺ μπορεῖ νὰ
ἀποθηκεύσει, κατὰ 7%. Αὐτὸ προκαλεῖ ἰσχυρὲς καταιγίδες.
Πολλὲς περιοχὲς τῆς Νότιας Εὐρώπης εἶχαν φέτος περισσότερες βροχοπτώσεις, οἱ ὁποῖες συνέβαλαν σὲ μεγαλύτερη
βλάστηση, ξερὰ χόρτα ποὺ δὲν καθαρίστηκαν καὶ πυρκαγιὲς τὸ καλοκαίρι. Τὰ προβλήματα δὲν περιορίστηκαν
στὴ Νότια Εὐρώπη. Στὴ Σουηδία κάηκαν φέτος 208.000
στρέμματα δασικῆς γῆς, μὲ μέσο ὅρο τῆς προηγούμενης δεκαετίας μόλις 17.000 στρέμματα. Στὸ Ἡνωμένο Βασίλειο ἔχουν καεῖ πάνω ἀπὸ 140.000 στρέμματα, ἔναντι
30.000 ἐτησίως τὴν προηγούμενη δεκαετία. Στὴν Ἑλλάδα
θρηνήσαμε τὴν ἑκατόμβη νεκρῶν στὸ Μάτι, στὴν ὁποία
συνέβαλαν καὶ ἄλλοι παράγοντες, πλὴν τῶν ἐπικίνδυνων
καιρικῶν συνθηκῶν.
Ἡ στρατηγικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης γιὰ τὰ δάση,
τὸ 2013, ἑστίαζε στὰ μέτρα πρόληψης κατὰ τῶν δασικῶν πυρκαγιῶν. Ὡστόσο τὸ πρόβλημα ἐντάθηκε, ἐπειδὴ
οἱ πόροι, ποὺ κατευθύνονται σὲ αὐτά, εἶναι πολὺ περιορισμένοι.
Τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια οἱ μετρήσεις τοῦ Ἐθνικοῦ
Ἀστεροσκοπείου Ἀθηνῶν δείχνουν αὔξηση τῶν θερμοκρασιῶν τὸ καλοκαίρι, τῶν βροχοπτώσεων, τῶν κατακλυσμικῶν γεγονότων καὶ τῶν ἀκραίων τιμῶν τοῦ ἀνέμου.
Οἱ περίοδοι ξηρασίας ἐπιμηκύνονται καὶ ἀναμένεται ὅτι ἡ
αὔξηση τῶν ἡμερῶν ἐπικινδυνότητας θὰ ξεπεράσει τὶς 45
ἡμέρες μέχρι τὸ τέλος τοῦ αἰῶνα.
Πολλὴ συζήτηση γίνεται γιὰ τὰ μέτρα πρόληψης, τὴν
ἐκπαίδευση καὶ τὴν ἐνημέρωση τοῦ πληθυσμοῦ. Τὶ κάνεις
ὅταν ξεσπάσει πυρκαγιὰ στὸ δάσος, ὅταν πέφτουν κεραυνοὶ καὶ κολυμπᾶμε στὴ θάλασσα ἤ ἔχει καύσωνα καὶ πρέπει
νὰ προστατευθοῦν οἱ εὐάλωτες ὁμάδες, τὰ παιδιὰ καὶ οἱ
ἡλικιωμένοι. Ἑλληνικὲς μελέτες ἔχουν δείξει ὅτι, ὅταν ἡ θερμοκρασία φτάνει τοὺς 40ο C, ἡ θνησιμότητα σὲ ἄτομα ἄνω
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τῶν 65 ἐτῶν αὐξάνει κατὰ 10%, καθὼς καὶ τὰ ἀναπνευστικὰ
καὶ καρδιολογικὰ προβλήματα κατὰ 18%. Καὶ σ’ αὐτὴν τὴν
περίπτωση ἡ πρόληψη μπορεῖ νὰ σώσει ζωές.
Οἱ πόλεις γίνονται πιὸ εὐάλωτες καὶ περισσότερο κινδυνεύουν οἱ ἄνθρωποι μὲ χαμηλὰ εἰσοδήματα. Ὅταν τὰ
σπίτια δὲν ἔχουν τὴν ἀναγκαία μόνωση, χρειάζονται περισσότερα χρήματα γιὰ θέρμανση τὸ χειμῶνα καὶ ψύξη τὸ
καλοκαίρι. Ὅσο πιὸ παλιὸ εἶναι τὸ κτήριο, τόσο πιὸ εὐπαθὲς
εἶναι στὶς ὑψηλὲς θερμοκρασίες. Μελέτη τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν σὲ 60 κατοικίες οἰκογενειῶν χαμηλοῦ εἰσοδήματος, χωρὶς μόνωση, τὸ καλοκαίρι τοῦ 2007 μὲ τὶς ὑψηλὲς
θερμοκρασίες, ἔδειξε ὅτι στὸ τέλος τοῦ καύσωνα ἡ θερμοκρασία, στοὺς ἐσωτερικοὺς χώρους, ἔφτανε τοὺς 38ο C.
Λόγῳ τοῦ τρόπου ποὺ ἀναπτύχθηκαν οἱ μεγάλες πόλεις
τῆς Ἑλλάδας (ἔλλειψη πρασίνου, ὑλικὰ κατασκευῆς, πηγὲς
ἐκπομπῶν θερμότητας), ἐμφανίζουν ἤδη αὐξημένες θερμοκρασίες, σὲ σύγκριση μὲ τὰ προάστια καὶ τὴν ὕπαιθρο.
Μετρήσεις δείχνουν, ὅτι οἱ διαφορὲς θερμοκρασίας στὴν
Ἀθήνα, τὴν Θεσσαλονίκη, τὴν Πάτρα καὶ τὸ Ἡράκλειο
κυμαίνονται ἀπὸ δύο ἕως ἕξι βαθμούς. Ἐὰν προστεθεῖ ἡ
αὔξηση θερμοκρασίας καὶ ἡ φωτοχημικὴ ρύπανση, λόγῳ
κλιματικῆς ἀλλαγῆς, διογκώνεται σημαντικὰ τὸ κόστος γιὰ
τὴν ψύξη τῶν κτιρίων καὶ ἐπιβαρύνεται ἡ ποιότητα ζωῆς
τῶν νοικοκυριῶν.
Σὲ ὅλο τὸν κόσμο οἱ πόλεις μεγαλώνουν. Στὴν Ἑλλάδα,
σὲ λιγότερο ἀπὸ εἴκοσι χρόνια (ἀπὸ τὸ 1988 ἕως τὸ 2007),
ἡ κάλυψη τῶν ἀστικῶν καὶ ἡμιαστικῶν περιοχῶν αὐξήθηκε
περίπου κατὰ 29%. Ἡ πρόβλεψη εἶναι, ὅτι τὸ 2020 περίπου
τὸ 65% τοῦ πληθυσμοῦ θὰ ζεῖ σὲ ἀστικὲς περιοχές. Αὐτὸ
σημαίνει ἀλλαγὴ στὶς χρήσεις γῆς, μὲ μείωση τῶν ἐλεύθερων χώρων, τῶν δασῶν καὶ τῆς ἀγροτικῆς ζωῆς. Καὶ τὸ
ἐρώτημα εἶναι πάντα: πού πᾶμε; Τώρα ποὺ μιλᾶμε, ἡ παγκόσμια θερμοκρασία ἔχει ἀνέβει ἕνα βαθμὸ σὲ σχέση μὲ
τὴν προβιομηχανικὴ περίοδο, ἐνῶ οἱ ἤδη ὑπάρχουσες λειτουργίες καθιστοῦν ἀναπόφευκτη τὴν αὔξηση 1,5 βαθμοῦ.
Οἱ κλιματολόγοι λένε ὅτι, γιὰ νὰ παραμείνει ἡ αὔξηση
στοὺς δύο βαθμοὺς καὶ ὁ κόσμος σὲ μερικὲς δεκαετίες νὰ
μοιάζει κάπως μὲ τὸν σημερινό, πρέπει νὰ σταματήσουν
τώρα οἱ ἐπενδύσεις σὲ ὀρυκτὰ καύσιμα, κάτι μᾶλλον ἀπίθανο. Στὴν ἀντίθετη περίπτωση, ἐὰν ἡ αὔξηση συνεχιστεῖ
καὶ ἡ θερμοκρασία ἀνέβει κατὰ τρεῖς βαθμούς, ἡ καταστροφὴ θὰ εἶναι σύντομη καὶ θὰ ὁδηγήσει στὴν ἀπώλεια
τῶν περισσότερων παράκτιων πόλεων.
Στοὺς πέντε βαθμοὺς μιλοῦν γιὰ πιθανὸ τέλος τοῦ ἀνθρώπινου πολιτισμοῦ… 

