Το κλίμα αλλάζει οι φυσικές καταστροφές πληθαίνουν
Συντάχθηκε απο τον/την βαγγελησ αθανασιου
Πέμπτη, 04 Δεκέμβριος 2014 12:23 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 04 Δεκέμβριος 2014 12:25

Οι πλημύρες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες για την
τον μήνα που διανύουμε είναι ένα ακόμη φαινόμενο από την αλλαγή του κλίματος που
συνεχίζει να συντελείται παγκόσμιος.

Το 2014 αναμένεται να είναι το πιο θερμό έτος παγκοσμίως από τότε που άρχισαν να
τηρούνται στοιχεία, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας (WMO), η
αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ. Ο γγ του WMO αναφέρθηκε στις συνέπειες της ανόδου της
θερμοκρασίας για το 2014 «Θερμοκρασίες-ρεκόρ σε συνδυασμό με καταρρακτώδεις
βροχοπτώσεις και πλημμύρες κατέστρεψαν την κτηνοτροφία και κατέστρεψαν ζωές. Αυτό
που είναι ασυνήθιστο και ανησυχητικό φέτος είναι οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλες
περιοχές της επιφάνειας του ωκεανού, ανάμεσά τους και στο βόρειο ημισφαίριο» τόνισε.

«Δεν υπάρχει διακοπή στην υπερθέρμανση του πλανήτη» προειδοποίησε.

Έχουμε πλέον μπει σε μια νέα εποχή φυσικών καταστροφών που πολύ δύσκολα
αντιμετωπίζονται και όταν συμβούν αφήνουν πίσω τους ανθρώπινα θύματα και τεράστιες
ζημίες.

Παρόλες τις προειδοποιήσεις από επιστήμονες ανά τον κόσμο όλες οι συναντήσεις των
εκπροσώπων των κρατών δεν είχαν αποτελέσματα για την προστασία του κλίματος .

Είναι αδύνατο να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στα συμφέροντα μεγάλων βιομηχανικών
χωρών όπως η ΗΠΑ. η ΚΙΝΑ και άλλες και των αναπτυσσόμενων χωρών, οι οποίες
υποστηρίζουν ότι δεν ευθύνονται για τη ρύπανση των προηγούμενων δεκαετιών.
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Οι χώρες όπως η Ελλάδα λίγα μπορεί να κάνει για την κλιματική αλλαγή αλλά τουλάχιστον
θα πρέπει η πολιτική προστασία να ενισχυθεί σημαντικά και να υπάρχουν άμεσα χρήματα
για την όποια πρόληψη και για την ανακούφιση των πληγέντων.

Δεν είναι εποχή που η κυβέρνηση θα έβλεπε το ζήτημα τώρα η προσοχή είναι στραμμένη
στην διαπραγμάτευση με την τρόικα. Οι τοπικοί φορείς και η περιφέρεια όμως πρέπει να
αναζητήσουν δικούς τους πόρους και να είναι ουσιαστικά προετοιμασμένοι.

Τα φυσικά φαινόμενα δεν ενδιαφέρονται για οικονομικές κρίσεις θα συμβαίνουν και θα
αφήνουν τα καταστροφικά σημάδια τους και οι εξουσίες κεντρικές και τοπικές έχουν χρέος
να αναλάβουν ευθύνες για τους πολίτες που εκλέχτηκαν να υπηρετούν
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