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Μπορούμε να καταπολεμήσουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, λένε οι
επιστήμονες του ΟΗΕ. Η Ημέρα της Κρίσεως για το περιβάλλον και την ύπαρξή
μας πλησιάζει, όμως έχουμε τα χρήματα και την τεχνογνωσία για να
σταματήσουμε την υπερθέρμανση του πλανήτη.



Έπειτα από δύο ζοφερές εκθέσεις για την κατάσταση που δημιουργεί η άνοδος της
θερμοκρασίας στον πλανήτη, επιστήμονες και κυβερνήσεις άρχισαν σήμερα να εξετάζουν
πώς θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή. Εμπειρογνώμονες
συνεδριάζουν στην Μπανγκόκ για να εξετάσουν την τρίτη έκθεση της Διακυβερνητικής
Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος- ένα σχέδιο λύσεων το οποίο θα απευθύνεται σ΄
αυτούς που λαμβάνουν τις αποφάσεις θα δοθεί στη δημοσιότητα επισήμως την
Παρασκευή. Ωστόσο η συναίνεση στο σχέδιο αυτό δεν είναι δεδομένη, αφού αυτά που
διακυβεύονται είναι τεράστια για τις κυβερνήσεις, τη βιομηχανία και τις οικολογικές
οργανώσεις. Πολλοί προλέγουν τριβές μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Κινέζων, των
μεγαλύτερων ρυπαντών του πλανήτη.
Δύο ομάδες εργασίας ανακοίνωσαν ήδη τα συμπεράσματά τους- στις 2 Φεβρουαρίου στο
Παρίσι σχετικά με τον «αναμφίβολο» χαρακτήρα της αλλαγής του κλίματος και στις 6
Απριλίου στις Βρυξέλλες για τις ανησυχητικές συνέπειες αυτού του φαινομένου που
προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα και μας υποχρεώνει να αναθεωρήσουμε
αυτό που χαρακτηρίζουμε «ανάπτυξη» και τον τρόπο ζωής στον 21ο αιώνα. Στην τρίτη
έκθεσή τους οι επιστήμονες επισημαίνουν πως όλοι οι τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας έχουν «σημαντικό» δυναμικό μείωσης των εκπομπών των αερίων του
θερμοκηπίου.

Το διοξείδιο του άνθρακα
Ώς το 2030 οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα φτάσουν τα 43,7
δισεκατομμύρια τόνους (από 18,1 δισεκατομμύρια που είναι σήμερα), αν όλα
συνεχιστούν όπως σήμερα. Είναι όμως δυνατό να μειωθούν κατά 26,4 δισ. τόνους· και η
σταθεροποίηση των εκπομπών του CΟ2 στην ατμόσφαιρα στα 650 ή 550 μέρη ανά
εκατομμύριο ώς το 2030 δεν θα κοστίσει παρά μόλις το 0,3 ή το 0,6% αντιστοίχως του
παγκόσμιου ΑΕΠ.
Όπως υπογραμμίζεται στο σχέδιο της έκθεσης των εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ,
«υπάρχει σημαντικό οικονομικό δυναμικό για τον μετριασμό των εκπομπών των αερίων
του θερμοκηπίου απ΄ όλους τους τομείς στις επόμενες δεκαετίες, επαρκές για να
αντισταθμίσει την αύξηση των παγκόσμιων εκπομπών ή για να μειώσει τις εκπομπές
κάτω από τα σημερινά επίπεδα».
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