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8 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ, 

 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ∆ΡΑΣΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

     Στο ̟λαίσιο της  Παγκόσµιας  Ηµέρας  ∆ράσης κατά της Κλιµατικής 
Αλλαγής, η ΟΛΜΕ συµµετέχει µαζί µε ̟ολλούς άλλους κοινωνικούς και 
συνδικαλιστικούς φορείς στις µαζικές εκδηλώσεις ̟ου θα γίνουν στο 

Σύνταγµα στις 13.00. Παράλληλα, στο διάστηµα 4-15 ∆εκέµβρη συνέρχεται 
στο Μ̟αλί η Παγκόσµια Σύνοδος του ΟΗΕ για να συζητήσει µέτρα για τη 

µείωση των εκ̟οµ̟ών των αερίων του θερµοκη̟ίου ̟ου ευθύνονται για την 

υ̟ερθέρµανση του ̟λανήτη µας.  
      Σε διεθνή κλίµακα τα φαινόµενα ό̟ως η ερηµο̟οίηση, η τήξη των ̟άγων, 

οι ̟ρωτοφανείς ̟ληµµύρες, οι συχνότεροι και ̟ερισσότερο καταστροφικοί 
τυφώνες και κυκλώνες (̟.χ. Μ̟αγκλαντές κ.α.) είναι σήµατα κινδύνου για 

την έκταση της καταστροφής ̟ου συντελείται σε όλα τα µήκη και τα ̟λάτη 

του ̟λανήτη ̟ου µας φιλοξενεί. Η αρνητική αυτή κατάσταση, αν δεν 

ληφθούν άµεσα και δραστικά µέτρα, µ̟ορεί να εξελιχθεί ταχύτατα σε 
̟ανανθρώ̟ινη τραγωδία. Την ίδια στιγµή όλο και ̟ιο συχνά, όλο και 
̟ερισσότεροι µιλούν ̟λέον για µη αναστρεψιµότητα του φαινοµένου. Το 

τραγικότερο όµως είναι ότι ̟ρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι οι άνθρω̟οι. 
Ακριβέστερα, οι λίγοι και τα ισχυρά οικονοµικά συµφέροντά τους. Αυτοί ̟ου 

αναγορεύουν τα κέρδη των ε̟ιχειρήσεών τους σε υ̟έρτατη αξία.  

     Στη χώρα µας φέτος το καλοκαίρι αντιµετω̟ίσαµε τους ̟ερισσότερους α̟ό 

κάθε άλλη φορά καύσωνες και τις φονικότερες ̟υρκαγιές, καθώς χάθηκαν 

δεκάδες ανθρώ̟ινες ζωές. Παρακολουθήσαµε  όλοι τις ̟ρωτόγνωρες στιγµές 
̟όνου και εγκατάλειψης ̟ου βίωσαν οι κάτοικοι ̟ολλών ̟εριοχών τις ο̟οίες 
έ̟ληξαν οι ̟υρκαγιές αυτές. Καταστράφηκαν 3.000.000 ̟ερί̟ου στρέµµατα 

(Ηλεία, Αρκαδία, Μεσσηνία, Λακωνία, Εύβοια κ.λ̟.) µε α̟οτέλεσµα να 

ε̟ιδεινωθεί ̟ολύ  σοβαρά η κατάσταση, όχι µόνο ως ̟ρος τα ακόµη ̟ιο 

ακραία καιρικά φαινόµενα ̟ου ε̟ακολουθούν, αλλά και σε ό,τι αφορά το 

οικοσύστηµα γενικότερα και την οικονοµία των ̟εριοχών αυτών. Το κόστος 
στην ̟ραγµατικότητα είναι  ανυ̟ολόγιστο. Το το̟ίο άλλαξε και το χρώµα της 
στάχτης έβαψε όχι µόνο τη γη αλλά και τις ψυχές των ανθρώ̟ων. 

    Όλα τα ̟αρα̟άνω δείχνουν ότι η βίαιη αλλαγή ̟ου συντελείται, λόγω της 
υ̟ερθέρµανσης του ̟λανήτη µας, καθιστά εξαιρετικά ε̟ιτακτική και 
ε̟είγουσα την ανάγκη να εγκαταλειφθούν σκέψεις και σχεδιασµοί για 

̟ροσφυγή στη χρήση ̟υρηνικής ενέργειας - αντί του τεχνητά ̟ανάκριβου 

̟ετρελαίου- και  να δροµολογηθούν άµεσα  ̟ολιτικές α̟οκλειστικής, κατά το 

δυνατό, χρήσης ή̟ιων και ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας. Και αυτό είναι 

ζήτηµα ̟ολιτικής ε̟ιλογής και όχι τόσο οικονοµικών ̟ροϋ̟οθέσεων. Για 

̟αράδειγµα, δεν είναι α̟αγορευτική συνθήκη για την οικονοµία των ΗΠΑ η 

διάθεση του ̟οσού των  100 δισ. δολαρίων  το χρόνο, όσο  θα κόστιζε δηλαδή 

η υ̟ογραφή τους στην Συνθήκη του Κιότο, για µείωση της χρήσης των 

ορυκτών καυσίµων!   



    Είναι βέβαιο ότι δεν µ̟ορεί ̟λέον το ενεργειακό ̟ρότυ̟ο να στηρίζεται σε 
ρυ̟ογόνα καύσιµα και σε σ̟άταλες ενεργειακές ̟ολιτικές. Η κυριαρχία του 

Ι.Χ. αυτοκινήτου και η διαρκής ε̟έκταση των «µη καθαρών» ενεργοβόρων 

µεταφορικών δικτύων, καθώς και η βιοµηχανική ανά̟τυξη χωρίς 
̟εριβαλλοντικές µελέτες και τους α̟αραίτητους ̟εριορισµούς, α̟οτελούν τις 
κύριες αιτίες της κλιµατικής αλλαγής. 
    Χρειάζονται, ε̟ίσης, ριζικές αλλαγές στο ̟ρότυ̟ο ̟αραγωγής και 
κατανάλωσης. Πρέ̟ει οι ̟ολίτες των ανα̟τυγµένων χωρών του κόσµου «να 

̟άρουν τη ζωή τους στα χέρια τους» και να αλλάξουν τις ε̟ιζήµιες για το 

̟εριβάλλον και το κλίµα καταναλωτικές τους συνήθειες. Σηµαντική µ̟ορεί 
να είναι και η συµβολή των εκ̟αιδευτικών ̟ολιτικών, µέσω των ο̟οίων 

δια̟αιδαγωγούνται οι νέοι άνθρω̟οι και διαµορφώνονται οι συνειδήσεις 

των αυριανών ̟ολιτών.  

     Μ̟ορεί το ̟ρόβληµα του κλίµατος να είναι ̟αγκόσµιο, η αντιµετώ̟ισή 

του  όµως ̟ρέ̟ει να αναζητηθεί και σε ̟ολιτικές το̟ικής  κλίµακας. Μεγάλες  
̟όλεις στην Ευρώ̟η ̟.χ., έχουν ήδη δράσει δυναµικά. Οι Λονδρέζοι οδηγοί 
̟ληρώνουν διόδια για να κυκλοφορήσουν στο κέντρο, το Παρίσι 
εφοδιάστηκε µε χιλιάδες ̟οδήλατα, η Βαρκελώνη οργάνωσε µια µεγάλη 

εκστρατεία για την ηλιακή ενέργεια. Στην αµερικάνικη ή̟ειρο, το Λος 
Άντζελες αντικαθιστά τους φοίνικες µε βελανιδιές ̟ου δηµιουργούν 

βλάστηση και το Σικάγο ενθαρρύνει τη φύτευση στις ταράτσες των κτιρίων. 

       Για όλα αυτά έχουµε λόγους να ανησυχούµε. Έχουµε όµως και λόγους 

για να αισιοδοξούµε και να ελ̟ίζουµε! 

        Καλούµε α̟ό την ̟λευρά µας, 
           κάθε συνάδελφο-ισσα, τους µαθητές και τις µαθήτριές µας, τους γονείς 
τους και κάθε ̟ολίτη της ̟ατρίδας µας   να ενώσουν  τη φωνή τους, να 

εντείνουν και να συντονίσουν τη δράση τους µε όλα τα κινήµατα ̟ου 

δραστηριο̟οιούνται, ̟ου δίνουν αγώνες ̟αντού, στη χώρα µας και σε όλο 

τον κόσµο, σε κάθε γειτονιά, σε κάθε ∆ήµο, για τη σωτηρία του ̟λανήτη. Όλοι 
µαζί να α̟αιτήσουµε και να ε̟ιβάλουµε: 

• να εφαρµόσει ε̟ιτέλους η Ελλάδα το ̟ρωτόκολλο του Κιότο και να 

συµµετάσχει σε µια νέα συµφωνία για την δραστική µείωση των εκ̟οµ̟ών 

αέριων ρύ̟ων, 

• να ληφθούν αυστηρά αντιρρυ̟αντικά µέτρα στη βιοµηχανία και τα 

εργοστάσια ̟αραγωγής ενέργειας, 

• να σταµατήσει ε̟ιτέλους κάθε νέα δόµηση στους δηµόσιους χώρους στην 

Αττική, για να ̟αραµείνουν ε̟αρκείς ελεύθεροι και ̟ράσινοι χώροι, 

• την ουσιαστική ε̟έκταση των σιδηροδροµικών  δικτύων, την ενίσχυση των 

δηµόσιων µέσων µεταφοράς γενικότερα,  και τη διαµόρφωση των 

α̟αραίτητων όρων για την ευρεία χρήση του ̟οδήλατου, 

• την ενίσχυση των ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας. 
 

Ζητούµενο είναι να µ̟εί, ε̟ιτέλους, φρένο στην ανεξέλεγκτη κλιµατική 

αλλαγή, ̟ου όχι µόνο υ̟οβαθµίζει ραγδαία την ̟οιότητα της ζωής µας, αλλά 

α̟ειλεί θανάσιµα κάθε  ζωή στη Γη.  

 

∆ηλαδή την ίδια τη ζωή µας! 


