Την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου έχουμε ένα σημαντικό ραντεβού! Εμείς, μαζί με
εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, ενώνουμε τη
φωνή μας στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Αφορμή είναι η έκτακτη
συνάντηση που έχει συγκαλέσει ο ΓΓ του ΟΗΕ στις 23 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, για
να πείσει τους παγκόσμιους ηγέτες ότι είναι πλέον επείγουσα η ανάγκη να λάβουν
σημαντικά μέτρα για το κλίμα.
Εκδηλώσεις θα γίνουν σε πολλά μέρη της Ελλάδας (δείτε τις στο χάρτη). Με όσους
όμως βρίσκεστε στην Αθήνα, δίνουμε ραντεβού στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου στις
16:00. Θα υπογράψουμε, θα φωτογραφηθούμε και θα στείλουμε το δικό μας μήνυμα
στην παγκόσμια κινητοποίηση.
Ίσως θυμάστε πριν 5 χρόνια τη συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης 2009, όπου ενώ η μάχη
για το κλίμα είχε πάρει τεράστιες διαστάσεις, δεν οδήγησε σε γενναίες αποφάσεις. Το
δύσκολο με την κλιματική αλλαγή είναι ότι δεν τη βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια,
όπως για παράδειγμα την εξαφάνιση ενός απειλούμενου είδους. Έτσι, για αυτό το ήδη
περίπλοκο πρόβλημα υπάρχει περιθώριο για παρερμηνείες, εικασίες και δυσπιστία.
Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρώτη η επιστημονική κοινότητα άρχισε να
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου πριν 40 χρόνια!
Σήμερα, 99% των επιστημόνων εκτιμούν ότι η κλιματική αλλαγή όχι μόνο υπάρχει και
είναι ανθρωπογενής, αλλά ότι απαιτεί άμεσα και επείγοντα μέτρα για να αποφύγουμε
τις καταστροφικές συνέπειές της. Όμως, φαίνεται πως η επιστημονική τεκμηρίωση δεν
είναι από μόνη της αρκετή να οδηγήσει σε ουσιαστική δράση, καθώς το λόμπυ των
ορυκτών καυσίμων εξακολουθεί να κυριαρχεί. Γι’ αυτό πολίτες και οργανώσεις από όλο
τον κόσμο διαδηλώνουν για να δείξουν ότι δεν έχουμε ξεχάσει ότι τελικά εμείς θα
πληρώσουμε το ‘λογαριασμό’. Αυτό είναι ήδη γνωστό σε όσους έχουν εγκαταλείψει τα
σπίτια τους σε νησιά του Ειρηνικού που πλημμυρίζουν, αλλά και στη μερίδα του
δυτικού κόσμου που έχει βρεθεί στο διάβα καταστροφικών τυφώνων. Θυμάστε τις
εικόνες από τον τυφώνα «Σάντυ», που μόνο στη Νέα Υόρκη προκάλεσε 48 θανάτους
και καταστροφές αξίας $65 δις σε όλη την Αμερική; Τέτοιες εξελίξεις οδήγησαν
τον πρόεδρο Ομπάμα να αναλάβει επείγουσες πρωτοβουλίες τόσο στην Αμερική όσο
και παγκοσμίως.
Παρά το γεγονός ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει ολέθρια αποτελέσματα και για την
Ελλάδα, η κυβέρνηση δεσμεύει στην πράξη το μέλλον μας στο μονοπάτι των ορυκτών
καυσίμων. Στόχος μας είναι να κάνουμε στροφή προς την καθαρή ενέργεια όχι στα
λόγια, αλλά στην πράξη. Όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, τόσο πιο ομαλή θα είναι η
μετάβαση και τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητά μας να εξασφαλίσουμε το μέλλον μας.
Επειδή έχει έρθει η ώρα να δείξουμε ότι το μέλλον του πλανήτη και όλων μας είναι
προσωπικό μας θέμα, δίνουμε σημαντικό ραντεβού για την Κυριακή!

