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ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΠΑΝΤΑ (Δεκέμβριος
2009)
Συγγραφέας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

«Είναι αλήθεια ότι η θερμοκρασία έχει αυξηθεί τον τελευταίο αιώνα κατά
ορισμένα δέκατα του βαθμού. Αλλά υποφέρει ο κόσμος από αυτό; Κοίτα στην ιστορία.
Σήμερα έχουμε λιγότερη πείνα απ΄ ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Και φυσικές
καταστροφές γίνονταν πάντα. Η Βίβλος είναι γεμάτη με αυτές». Ο Ρίτσαρντ Λίντζεν
δεν συμφωνεί με τα καταστροφικά σενάρια για τις επιπτώσεις των κλιματικών
αλλαγών.
Αναγνωρίζει ότι το διοξείδιο του άνθρακα ανήκει στα αέρια του θερμοκηπίου
και ότι ο άνθρωπος έχει ένα μερίδιο ευθύνης στη θέρμανση του πλανήτη. Ωστόσο
υποστηρίζει ότι ο ρόλος του διοξειδίου του άνθρακα δεν είναι τόσο σημαντικός. Και
τα αποτελέσματα της ανθρώπινης δραστηριότητας δεν είναι τόσο καταστροφικά όσο
λένε άλλοι επιστήμονες.
«Το μοντέλο που ακολουθούν, λέει ότι οι υδρατμοί που βρίσκονται στην
ατμόσφαιρα μπορούν να πολλαπλασιάσουν την αρνητική δράση του διοξειδίου του
άνθρακα», αναφέρει στα «ΝΕΑ». «Αυτό το σενάριο όμως δεν ισχύει. Το μοντέλο είναι
προβληματικό. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας».
Ο Λίντζεν είναι ένας από τους πιο γνωστούς επικριτές της θεωρίας για την
κλιματική αλλαγή. Οι γονείς του ήταν Εβραίοι μετανάστες που άφησαν τη Γερμανία
του Χίτλερ για την Αμερική. Γιος τσαγκάρη, ο Λίντζεν μεγάλωσε στο Μπρονξ της
Νέας Υόρκης και ξεχώρισε στο σχολείο με τις επιδόσεις του στα μαθήματα θετικής
κατεύθυνσης. Σπούδασε στο Χάρβαρντ και το 1983 έγινε μέλος της ακαδημαϊκής
ομάδας του ΜΙΤ.
«Σκεφτείτε το ακόλουθο παράδειγμα», έγραψε σε ένα πρόσφατο άρθρο του στην
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εφημερίδα «Wall Street Journal». «Ας υποθέσουμε ότι αφήνω ένα κουτί στο πάτωμα, η
γυναίκα μου σκοντάφτει και πέφτει πάνω στον γιο μου που κουβαλά ένα κουτί με αυγά
τα οποία σπάνε. Σύμφωνα με την τωρινή προσέγγισή μας στις εκπομπές διοξειδίου του
άνθρακα, θα αποφασίζαμε ότι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγουμε το σπάσιμο των
αυγών θα ήταν να μην αφήνουμε κουτιά στο πάτωμα. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι στο
ζήτημα του διοξειδίου του άνθρακα και της κλιματικής καταστροφής η αλυσιδωτή
επίδραση των γεγονότων είναι λιγότερο πιθανή απ΄ ό,τι στο παράδειγμά μου».
Οι «σκεπτικιστές» έχουν κατηγορηθεί κατά καιρούς ότι χρηματοδοτούνται από
εταιρείες πετρελαίου. Ο Λίντζεν παραδέχεται στα «ΝΕΑ» ότι είχε λάβει στο παρελθόν
2.500 δολάρια από εταιρεία πετρελαίου. «Αυτή ήταν όμως τότε η αμοιβή μου για μια
ομιλία», λέει. Σύμφωνα με το Κέντρο Δημόσιας Ηθικής, το 2008 βρίσκονταν στην
Ουάσιγκτον 2.430 λομπίστες που δούλευαν ενάντια σε πολιτικές περιορισμού των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα «Νew Υork Τimes»,
η Εxxon Μobil έδωσε 600.000 δολάρια από το 1998 μέχρι το 2006 στο Ινστιτούτο
Ηeartland που διοργανώνει συχνά συνέδρια «σκεπτικιστών».

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», 21 Δεκεμβρίου 2009, σ. 58.
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