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Το σπίτι μας καίγεται 

Ομιλία στο Νταβός,

 25 Ιανουαρίου 2019

Ήρθα εδώ για να σας πω ότι το σπί-

τι μας καίγεται.

Σύμφωνα με τη Διακυβερνητική 

Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλί-

ματος, απέχουμε σχεδόν 12 χρόνια 

από τη χρονική στιγμή κατά την 

οποία δεν θα έχουμε τη δυνατότη-

τα να διορθώσουμε τα λάθη μας.

Σ’ αυτό το χρονικό διάστημα 

θα πρέπει να έχουμε υιοθετήσει 
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και να έχουμε υλοποιήσει πρωτό-

γνωρες αλλαγές σε όλο το φάσμα 

της κοινωνίας – συμπεριλαμβανο-

μένης της μείωσης των εκπομπών 

CO2 κατά 50% τουλάχιστον.

Και σημειώστε, παρακαλώ, ότι 

αυτά τα νούμερα δεν περιλαμβά-

νουν την αρχή της ισοτιμίας των 

χωρών, που είναι απολύτως απα-

ραίτητη για την υλοποίηση της 

Συμφωνίας του Παρισιού σε πα-

γκόσμιο επίπεδο.

Ούτε περιλαμβάνουν τα σημεία 

καμπής ή τους βρόχους ανάδρα-

σης, όπως το εξαιρετικά ισχυρό 

μεθάνιο που απελευθερώνεται 

από την τήξη του αρκτικού πέρμα-

φροστ.*

* πέρμαφροστ: το μόνιμα παγωμένο έδαφος, κυρίως 
των πολικών περιοχών.
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Σε μέρη όπως το Νταβός, οι άν-

θρωποι προτιμούν να λένε ιστορίες 

επιτυχίας. Αλλά η οικονομική τους 

επιτυχία έχει επιτευχθεί με αδια-

νόητο κόστος. Και όσον αφορά την 

κλιματική αλλαγή, θα πρέπει να 

αναγνωρίσουμε ότι αποτύχαμε.

Όλες οι πολιτικές κινήσεις στην 

παρούσα μορφή έχουν αποτύχει.

Και τα ΜΜΕ έχουν αποτύχει να ευ-

αισθητοποιήσουν το ευρύ κοινό.

Αλλά ο Homo sapiens δεν απέ-

τυχε τελείως ακόμη.

Ναι, οδεύουμε προς την ολο-

κληρωτική αποτυχία, αλλά υπάρχει 

ακόμα χρόνος να αντιστρέψουμε 

τα πάντα. Έχουμε ακόμα χρόνο για 

να διορθώσουμε την κατάσταση. 

Κρατάμε ακόμα τα πάντα στα χέρια 

μας.
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Αλλά αν δεν αναγνωρίσουμε και 

δεν παραδεχτούμε την καθολική 

αποτυχία των σημερινών συστημά-

των μας, τότε πιθανότατα δεν μας 

μένει καμία ελπίδα.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με 

μία καταστροφή που θα επιφέρει 

ανείπωτες δοκιμασίες σε τερά-

στιο αριθμό ανθρώπων. Και δεν 

είναι ώρα να μιλάμε ευγενικά ή 

να επικεντρωνόμαστε στο τι μπο-

ρούμε ή δεν μπορούμε να πούμε. 

Είναι ώρα να μιλήσουμε ξεκάθα-

ρα.

Η εύρεση λύσης για την κλι-

ματική κρίση είναι η μεγαλύτερη 

και η πλέον σύνθετη πρόκληση 

που έχει αντιμετωπίσει ο Homo 
sapiens. Ωστόσο, η βασική λύση 

είναι τόσο απλή, που ακόμα κι 
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ένα μικρό παιδί την αντιλαμβάνε-

ται. Πρέπει να σταματήσουμε τις 

εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Και είτε θα το πράξουμε είτε δεν 

θα το πράξουμε.

Λέτε ότι τίποτα στη ζωή δεν εί-

ναι μαύρο ή άσπρο.

Αλλά αυτό είναι ψέμα. Πολύ επι-

κίνδυνο ψέμα.

Είτε θα αποτρέψουμε μια αύξη-

ση θερμοκρασίας μεγαλύτερη από 

1,5°C είτε όχι.

Είτε θα αποφύγουμε την πυρο-

δότηση μιας μη αναστρέψιμης 

αλυσιδωτής αντίδρασης που θα 

μας θέσει πέρα από κάθε ανθρώ-

πινο έλεγχο – είτε όχι.

Είτε θα επιλέξουμε να συνεχί-

σουμε ως πολιτισμός είτε όχι.

Πιο μαύρο ή άσπρο δεν γίνεται.
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Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες 

όταν πρόκειται για την επιβίωση.

Τώρα όλοι έχουμε μία επιλογή.

Μπορούμε να πυροδοτήσουμε 

αλλαγές που θα θωρακίσουν τις 

συνθήκες διαβίωσης για τις μελλο-

ντικές γενιές.

Ή μπορούμε να συνεχίσουμε να 

κάνουμε ό,τι κάναμε και να αποτύ-

χουμε.

Αυτό εξαρτάται από σας κι από 

μένα.

Κάποιοι λένε ότι δεν θα έπρεπε 

να ασχολούμαστε με τον ακτιβι-

σμό αλλά, αντιθέτως, να αφήνου-

με τα πάντα στους πολιτικούς κι 

εμείς απλά να ψηφίζουμε για μια 

πιθανή αλλαγή. Αλλά τι κάνουμε 

όταν δεν υπάρχει πολιτική βούλη-

ση; Τι κάνουμε όταν ο απαραίτητος 
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πολιτικός λόγος δεν υπάρχει στον 

ορίζοντα;

Εδώ στο Νταβός –όπως και 

οπουδήποτε αλλού–, όλοι μιλάνε 

για χρήματα. Τα χρήματα και η 

ανάπτυξη φαίνεται πως είναι το 

μοναδικό μας μέλημα.

Κι αφού η κλιματική κρίση ου-

δέποτε αντιμετωπίστηκε ως κρί-

ση, ο κόσμος δεν γνωρίζει τις 

συνολικές επιπτώσεις της στην 

καθημερινή του ζωή. Ο κόσμος 

δεν γνωρίζει ότι υπάρχει κάτι που 

λέγεται προϋπολογισμός άνθρα-

κα και πόσο απίστευτα μικρός εί-

ναι ο προϋπολογισμός άνθρακα 

που μας απομένει. Κι αυτό πρέπει 

να αλλάξει σήμερα.

Καμία άλλη τρέχουσα πρόκλη-

ση δεν μπορεί να συγκριθεί με 
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την αναγκαιότητα το ευρύ κοινό 

να ευαισθητοποιηθεί, αλλά και να 

κατανοήσει πόσο γρήγορα ροκα-

νίζεται ο προϋπολογισμός άνθρα-

κα που μας απομένει. Ο πρoϋ-

πολογισμός άνθρακα πρέπει να 

γίνει το νέο παγκόσμιο νόμισμά 

μας, ουσία και επίκεντρο των μελ-

λοντικών και σημερινών οικονομι-

κών μας.

Βρισκόμαστε σε ένα σημείο της 

ιστορίας όπου πρέπει να μιλήσουν 

ανοιχτά όλοι όσοι ξέρουν κάποια 

πράγματα για την κλιματική κρίση, 

που απειλεί τον πολιτισμό μας και 

ολόκληρη τη βιόσφαιρα.

Με ξεκάθαρη γλώσσα.

Άσχετα από το πόσο άβολο και 

οικονομικά ασύμφορο μπορεί να 

είναι αυτό.
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Πρέπει να τα αλλάξουμε σχεδόν 

όλα στις σημερινές κοινωνίες.

Όσο μεγαλύτερο είναι το αν-

θρακικό σας αποτύπωμα – τόσο 

μεγαλύτερο είναι το ηθικό σας κα-

θήκον.

Όσο μεγαλύτερη η «πλατφόρ-

μα» σας – τόσο μεγαλύτερη και η 

ευθύνη σας.

Οι ενήλικες λένε διαρκώς: «Πρέ-

πει να δώσουμε ελπίδα στους νέους 

ανθρώπους· τους το χρωστάμε».

Αλλά εγώ δεν θέλω την ελπίδα 

σας.

Δεν θέλω να είστε αισιόδοξοι.

Θέλω να πανικοβληθείτε.

Θέλω να νιώσετε τον φόβο που 

νιώθω εγώ κάθε μέρα.

Και μετά θέλω να αναλάβετε 

δράση.



86

Θέλω να αναλάβετε δράση, 

όπως θα κάνατε σε μια κρίση.

Θέλω να αναλάβετε δράση, σαν 

να καίγεται το σπίτι σας.

Επειδή καίγεται.
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