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Εφιαλτικά είναι τα σενάρια ειδι-
κών επιστημόνων οι οποίοι υπο-
γραμμίζουν ότι αν δεν ληφθούν
άμεσα μέτρα περιορισμού των εκ-
πομπών διοξειδίου του άνθρακα,
που προέρχονται κυρίως από την
καύση ορυκτών καυσίμων, η μέση
θερμοκρασία εκτιμάται ότι θα
ανέβει στη Γη κατά 3 με 4 βαθ-
μούς Κελσίου με δραματικές συ-
νέπειες στην αγροτική παραγωγή,
αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης.

Π
αράλληλα, τονίζουν την ανάγκη να

αναδειχθούν, εκτός από την οικονο-

μική διάσταση, οι κοινωνικές και πο-

λιτικές προεκτάσεις της ρύπανσης του περι-

βάλλοντος μέσα από την Περιβαλλοντική Δη-

μοσιογραφία προκειμένου οι πολίτες να κα-

τανοήσουν πληρέστερα τις επιπτώσεις των επι-

ζήμιων για τη φύση ανθρωπίνων δραστηριο-

τήτων. Τα παραπάνω αναφέρθηκαν, μεταξύ άλ-

λων, χθες στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας των

εργασιών του 3ου Θερινού Σχολείου για την Πε-

ριβαλλοντική Δημοσιογραφία που πραγματο-

ποιείται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου

Επαρχιακού Τύπου (Ιδρυμα “Αγία Σοφία”)

και θα διαρκέσει έως την 1η Σεπτεμβρίου. 

Στο Θερινό Σχολείο που συνδιοργανώνουν το

Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αρι-

στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το

Ινστιτούτο Επαρχιακού Τύπου και η Περιφέ-

ρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο

Εφηρμοσμένης Επικοινωνίας του Τμήματος

Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Πανεπιστημίου

Αθηνών, το Εργαστήριο Δημοσιογραφίας του

Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτι-

σμού του Παντείου Πανεπιστημίου, το ΑΠΕ -

ΜΠΕ, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και

τον Δήμο Αποκορώνου, συμμετέχουν φοιτητές

Τμημάτων Δημοσιογραφίας, Μ.Μ.Ε. και Επι-

κοινωνίας, μεταπτυχιακοί φοιτητές συναφών

σπουδών καθώς και δημοσιογράφοι. 

«ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ»

Ειδικότερα, ο καθηγητής και τ. πρύτανης του

Πολυτεχνείου Κρήτης, Γιάννης Φίλης, μιλώντας

με θέμα “Η τώρα ή Ποτέ: Γιατί η Kλιματική Δρά-

ση είναι τόσο επείγουσα” επεσήμανε την ανά-

γκη να ληφθούν από τα βιομηχανικά ανε-

πτυγμένα κράτη άμεσα μέτρα για τον περιο-

ρισμό των εκπομπών του διοξειδίου του άν-

θρακα: «Το δίλημμα είναι οριακό γιατί αυτήν

τη στιγμή είμαστε στους +0,8 βαθμούς Κελσί-

ου πάνω από την αντίστοιχη θερμοκρασία που

επικρατούσε το 1900 και αν θέλουμε να μην πε-

ράσουμε τους +2 βαθμούς Κελσίου δεν έχου-

με πολύ χρόνο. Σύμφωνα με τη μαθηματική

ανάλυση που έχουμε κάνει, προκύπτει ότι θα

πρέπει να αναλάβουμε δράση το αργότερο μέ-

χρι το 2020, αλλιώς το χάσαμε το παιχνίδι», ση-

μείωσε ο κ. Φίλης και εξήγησε ότι αν δεν γίνει

τίποτα θα καταγραφεί μία αύξηση της θερμο-

κρασίας στη Γη κατά μέσο όρο 3 με 4 βαθμούς

Κελσίου. 

«Αυτό μεταφράζεται πρακτικά στο ότι σε

κάποιες περιοχές -δηλαδή κατά τόπους- η θερ-

μοκρασία μπορεί να ανέβει 4, 5 ή και 10 βαθ-

μούς Κελσίου. Αυτό βέβαια σημαίνει ξηρασία,

λειψυδρία κ.λπ., ειδικά σε περιοχές όπως η δική

μας, η Μέση Ανατολή και η υποσαχάρια

Αφρική, όπως και σοβαρές συνέπειες στην πα-

ραγωγή τροφής και τη γενικότερη οικονομική

κατάσταση», υπογράμμισε ο κ. Φίλης, διευ-

κρινίζοντας ότι τα μέτρα που πρέπει να λη-

φθούν είναι σε επίπεδο κυβερνήσεων στο-

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
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ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝ ΔΕΝ ΛΗΦΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ

Εφιαλτικά σενάρια
» Επισημάνσεις στο Θερινό Σχολείο που συνεχίζεται στο Ι.Ε.Τ.

Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής βρέθηκε στο επίκεντρο των εργασιών του 3ου Θερινού Σχολείου για την Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Επαρχιακού
Τύπου (Ιδρυμα “Αγία Σοφία”). 

Ανοδος της μέσης θερμοκρασίας έως και 4
βαθμούς Κελσίου πρόκειται να σημειωθεί στη Γη
εφόσον δεν ληφθούν άμεσα μέτρα για τη μείωση
καύσης ορυκτών καυσίμων, επεσήμανε, μεταξύ
άλλων, ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης
Γιάννης Φίλης μιλώντας με θέμα “Η τώρα ή Ποτέ:
Γιατί η Kλιματική Δράση είναι τόσο επείγουσα”. 

Στην ανάγκη να φωτιστούν, πέρα από τις
οικονομικές, οι κοινωνικές, πολιτικές και
επιστημονικές διαστάσεις των περιβαλλοντικών
θεμάτων μέσα από την Περιβαλλοντική
Δημοσιογραφία, αναφέρθηκε ο καθηγητής
Εφαρμογών στο Τμήμα Φυσικών Πόρων και
Περιβάλλοντος Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης Γιάννης
Βουρδουμπάς. 


