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Ορισμένες από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης καταρρέουν αυτό το
Σαββατοκύριακο -17 & 18 Ιουλίου, καθώς τα ορμητικά ποτάμια ξέσπασαν μέσω των
λεκανών τους στη Γερμανία και το Βέλγιο, βυθίζοντας πόλεις, χτυπώντας
παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε δέντρα και αφήνοντας τους Ευρωπαίους σοκαρισμένους
στην ένταση της καταστροφής.
Μόνο λίγες μέρες πριν, στις βορειοδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, μια περιοχή
φημισμένη για το δροσερό καιρό της, έφτασε σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες με
εκατοντάδες να πεθαίνουν από τη ζέστη. Στον Καναδά, η πυρκαγιά είχε κάψει ένα
ολόκληρο χωριό. Η Μόσχα έφτασε στα όρια της από τις θερμοκρασίες ρεκόρ. Και αυτό
το Σαββατοκύριακο τα βόρεια Βραχώδη Όρη, επλήγησαν από ένα ακόμη κύμα
θερμότητας, καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώθηκαν σε 12 πολιτείες στην Αμερικανική
Δύση.
Οι ακραίες καιρικές καταστροφές σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική έχουν
αναδείξει δύο βασικά στοιχεία της επιστήμης και της ιστορίας. Ο κόσμος στο σύνολό
του δεν είναι ούτε έτοιμος να επιβραδύνει την κλιματική αλλαγή, ούτε να ζήσει μαζί
της. Τα γεγονότα της εβδομάδας έχουν πλέον καταστρέψει μερικά από τα πλουσιότερα
έθνη του κόσμου, των οποίων η ευημερία επέτρεψε περισσότερους από έναν αιώνα
καύσης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου - δραστηριότητες που άντλησαν τα
αέρια του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα που ζεσταίνει τον κόσμο.
Δεν υπάρχει καν συνειδητοποίηση ότι η προσαρμογή είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε
τώρα. Πρέπει να σώσουμε τη ζωή των ανθρώπων.
Εδώ όμως δημιουργούνται βασικά ερωτήματα και θεωρίες. Αλλάζει το κλίμα με
ευθύνη δική μας και δεν έχουμε το χρόνο ή το χρήμα να προσαρμοστούμε, είναι το ένα.
Και το άλλο, οι επαναλαμβανόμενες αναμενόμενες αλλαγές διαχρονικά στον πλανήτη
που είναι ένα απόλυτα φυσικό φαινόμενο, απαιτούν την προσαρμογή του ανθρώπου
στα νέα δεδομένα.
Ό,τι και να συμβαίνει πρέπει να σχεδιάσουμε νέα μοντέλα επιβίωσης. Δυστυχώς δεν
υπάρχει μέχρι σήμερα η πολυτέλεια να ζουν οι πολίτες όλοι σε ασφαλείς περιοχές. Στην
κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Άλλωστε στην Ελλάδα
έχουμε βιώσει πολλαπλά τραγικά γεγονότα φυσικών καταστροφών. Το βέβαιο όλων
είναι ότι η κλιματική αλλαγή θα υπήρχε εξίσου έντονη ακόμα και χωρίς την παρουσία
του ανθρώπου στη γη.
Άρα μιλάμε για την περιβαλλοντική προσαρμογή στην επιταχυνόμενη κλιματική
αλλαγή.

Το σημαντικότερο όλων, είναι η αειφόρος διαχείριση του φυσικού πλούτου. Λίγα σε
πολλούς και όχι πολλά στους λίγους. Επαναχρησιμοποίηση και όχι απλά ανακύκλωση.

