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Πρόκειται για τις χηµικές ουσίες οι
ποσότητες παραγωγής των οποίων εκτινάχθηκαν από ένα εκατοµµύριο τόνους
το 1930, στα 400 εκατοµµύρια τόνους το
2000.
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Τα χηµικά βρίσκονται σε όλα σχεδόν τα
προϊόντα της καθηµερινότητας, απλουστεύοντας τη ζωή µας. Αρκετές από τις
ουσίες αυτές έχουν µπει στην παραγωγή
χωρίς επαρκή έλεγχο, ενώ συνδέονται
όλο και πιο συχνά µε σοβαρά προβλήµατα
όπως καρκινογένεση, µεταλλάξεις του
DNA, ορµονικές διαταραχές, που οδηγούν
σε προβλήµατα στην αναπαραγωγή κ.λπ.
Η συντριπτική πλειονότητα των χηµικών
ουσιών παρασκευάστηκε πριν από το
1981, πλήρως ανεξέλεγκτα. Αλλά και µετά
το ‘81 οι έλεγχοι ήταν ανεπαρκείς.
Πριν από τέσσερα χρόνια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο οδηγίας
για την Καταχώριση, Αξιολόγηση και
Αδειοδότηση των Χηµικών (REACH).
Εξαιρούνται φάρµακα, φυτοφάρµακα,
τρόφιµα και προϊόντα βιοτεχνολογίας,
που καλύπτονται από άλλες οδηγίες.
Τα βασικά σηµεία
Ο κανονισµός REACH ξεκινά να εφαρµόζεται από τον Απρίλιο του 2007, ενώ θα
βρίσκεται σε πλήρη ισχύ σε έντεκα χρόνια.
Τα βασικά του σηµεία είναι:
• ∆ιαµορφώνεται πανευρωπαϊκό σύστη-

µα καταχώρισης και αδειοδότησης,
καταργώντας τους 40 κανονισµούς
που ισχύουν σήµερα. Ισχύει το «µία
ουσία - ένας φάκελος», που µειώνει το
κόστος των επιχειρήσεων, αφού δεν
απαιτούνται διαφορετικές αιτήσεις αδειοδότησης για την ίδια ουσία.
• Το βάρος της απόδειξης της ασφάλειας
της κάθε χηµικής ένωσης βαρύνει πλέον
τη βιοµηχανία (και όχι το ∆ηµόσιο), µε
βάση προκαθορισµένα τεστ. Μειώθηκε όµως πολύ (από 30.000 σε 12.000)
ο αριθµός των χηµικών που πρέπει να
ελεγχθούν ουσιαστικά. Ο κίνδυνος απόκρυψης στοιχείων, λόγω µη επαρκούς
δηµόσιου ελέγχου, ελλοχεύει.
• Εισάγεται το δικαίωµα του πολίτη να
γνωρίζει τι χηµικό χρησιµοποιεί, αλλά
περιορίστηκε τελικά στο όνοµα της
εµπιστευτικότητας των ερευνών των
εταιρειών.
• Η κάθε εταιρεία αναλαµβάνει πλέον την
ευθύνη για τα χηµικά που χρησιµοποιεί,
αλλά όχι µε νοµικά δεσµευτικό τρόπο.
• Τέλος, διατυπώνεται η ιδέα της αντικατάστασης των επικίνδυνων χηµικών,
αφήνοντας όµως πολλά παράθυρα. Αντί της δέσµευσης ότι κάθε επικίνδυνη
χηµική ουσία πρέπει να αντικατασταθεί
εφόσον υπάρχει ασφαλές, διαθέσιµο
και κατάλληλο υποκατάστατο, το τελικό
κείµενο προβλέπει ότι κάθε ουσία µπορεί να πάρει άδεια εάν η βιοµηχανία
αποδείξει ότι έχει «επαρκή έλεγχο» και
ένα σχέδιο υποκατάστασης (ή έρευνας
για εναλλακτικές ουσίες) για το µέλλον.
Ακόµα και χωρίς «επαρκή έλεγχο» θα
δίνεται άδεια. Θα εξετάζονται τα κοινωνικο-οικονοµικά πλεονεκτήµατα και οι
επιπτώσεις στην υγεία. Εάν υπερτερούν
τα πρώτα θα δίνεται άδεια.
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Και οι αεροπορικές εταιρείες
στο σύστηµα εµπορίας ρύπων
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ε στόχο την καταπολέµηση των
κλιµατικών αλλαγών και αρχής
γενοµένης από το 2011, οι αεροπορικές
εταιρείες θα συµµετέχουν στο σύστηµα
εµπορίας ρύπων.
Η πρόταση αυτή η οποία θα πρέπει
να υιοθετηθεί από τις 25 χώρες και από
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέτει όρια
εκποµπών για τις αεροπορικές εταιρίες
που πραγµατοποιούν πτήσεις εντός της
Ευρώπης από το 2011 και για όλες τις
διεθνείς πτήσεις που ξεκινάνε από την
Ευρώπη από το 2012. Oπως δήλωσε ο
επίτροπος για θέµατα Περιβάλλοντος: η
συγκεκριµένη πρόταση είναι ασφαλής από
νοµικής πλευράς και συµβατή µε τη διεθνή
νοµοθεσία.
O ίδιος επεσήµανε ότι: εάν δεν ληφθούν
µέτρα, η αύξηση των εκποµπών από τις
πτήσεις από τους αερολιµένες της E.E. θα
έχει ακυρώσει, µέχρι το 2012, περισσότερο
από το ένα τέταρτο της 8% µείωσης
των εκποµπών που καλείται να πετύχει
η E.E.-15 στο πλαίσιο του στόχου του
Πρωτοκόλλου του Kυότο. Mέχρι το 2020, οι
εκποµπές από την αεροπορία κινδυνεύουν
µάλιστα να υπερδιπλασιαστούν σε σχέση
µε τα σηµερινά επίπεδα. Aντιθέτως, εάν
εφαρµοστεί η συγκεκριµένη πρόταση, θα
συµβάλει στην ετήσια µείωση των εκποµπών
κατά 183 εκατοµµύρια τόνους διοξειδίου
του άνθρακα - ποσότητα που ισοδυναµεί µε
το διπλάσιο των ετήσιων εκποµπών αερίων
του θερµοκηπίου από το σύνολο των πηγών
της Aυστρίας.
Στο πλαίσιο του συστήµατος ανταλλαγής εκποµπών, που δηµιουργήθηκε
το 2005 από την Ε.Ε., οι αεροπορικές
εταιρίες θα µπορούν, όπως στο Χρηµατιστήριο, να πωλούν περιθώρια εκποµπής σε άλλες αεροπορικές εταιρίες που
θα έχουν ξεπεράσει τα επιτρεπόµενα
όρια και θα απειλούνται µε πρόστιµο. Οι
συνέπειες της θέσπισης ορίων θα έχει
ελάχιστες επιπτώσεις στον τοµέα των
αεροµεταφορών, καθώς η αύξηση της
εναέριας κυκλοφορίας θα περιορισθεί στο
135% ανάµεσα στο 2005 και το 2020, αντί

του 142%.
Για τους καταναλωτές, οι συνέπειες
θα είναι επίσης µικρές, αφού, εάν οι αεροπορικές εταιρίες αποφασίσουν να
µετακυλίσουν το κόστος των µέτρων
στην τιµή του εισιτηρίου, αυτό θα σηµάνει αύξηση του εισιτηρίου στις ενδοευρωπαϊκές πτήσεις κατά 1,8-9 ευρώ.
Οι αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες είχαν
καταφέρει να εξαιρεθούν µέχρι τώρα από
το σύστηµα, αποτελούν µια ολοένα και
µεγαλύτερη πηγή ρύπανσης.
Τώρα, πάντως, κατόρθωσαν να τύχουν
της ίδιας µεταχείρισης µε τις βιοµηχανίες
που συµµετέχουν στο σύστηµα ανταλλαγής περιθωρίων εκποµπής, όπως η
σιδηρουργία και η ενεργειακή βιοµηχανία,
και κατά το πρώτο διάστηµα η µεταφορά
αυτή θα γίνεται δωρεάν.
Εκπρόσωποι της αεροπορικής βιοµηχανίας υποστηρίζουν ότι αυτή δεν
ευθύνεται παρά για το 1 µε 2% των εκποµπών ρυπογόνων αερίων παγκοσµίως,
και ότι έχουν ήδη καταβάλει µεγάλες
προσπάθειες να συµβάλουν στη µείωσή
τους, κατασκευάζοντας για παράδειγµα
καινούργια αεροσκάφη που επιβαρύνουν
λιγότερο το περιβάλλον.
Προκειµένου να είναι αποτελεσµατική
η οδηγία, ο συνολικός αριθµός των διαθέσιµων δικαιωµάτων εκποµπών θα έχει
ως ανώτατο όριο τα µέσα επίπεδα των
εκποµπών µεταξύ του 2003-2006, πλαφόν που θα οριστεί απευθείας από την
Kοµισιόν και όχι από τα κράτη-µέλη.
H οµοσπονδία Eυρωπαϊκών Aεροµεταφορέων AEA, που εκπροσωπεί µεγάλες
εταιρείες, όπως την British Airways, την
Air France, την KLM και την Lufthansa,
θεωρεί ότι το πλαφόν είναι πολύ
αυστηρό και ότι θα αποτελέσει µεγάλο
βάρος για τον κλάδο, καθώς δεν θα
είναι δυνατόν να µετακυλιστεί αυτό το
κόστος στους καταναλωτές, δεδοµένου
του µεγάλου ανταγωνισµού µεταξύ των
αεροµεταφορέων.

Τα σκουπίδια και εµείς
Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτεραιότητα αποτελεί η µείωση της παραγωγής σκουπιδιών, η ανακύκλωση και
η επαναχρησιµοποίηση των υλικών πριν
καταλήξουν στις χωµατερές, καθώς και
η αξιοποίησή τους για παράδειγµα µέσω
της δηµιουργίας λιπάσµατος ή παραγωγής
ενέργειας. Για το επόµενο διάστηµα υπάρχει
η σκέψη ακόµη και για την επιβολή φόρων
για τις ποσότητες απορριµµάτων που θα
καταλήγουν σε χωµατερές, προκειµένου µε
τον τρόπο αυτό τα κράτη - µέλη να αναγκαστούν να προωθήσουν εναλλακτικές µορφές
διαχείρισης των σκουπιδιών.
Ενδεικτικό είναι πως εάν αντί της ταφής σε
κάποια χωµατερή γινόταν ανακύκλωση, αυτό
θα σήµαινε την εκποµπή κατά 15,11 τόνων
λιγότερων διοξειδίου του άνθρακα για κάθε
τόνο κουτιών αλουµινίου, κατά 2,88 τόνων
λιγότερων διοξειδίου του άνθρακα για κάθε
τόνο χαρτονιού και κατά 1,59 τόνους λιγότερους εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα για
κάθε τόνο πλαστικών (ΡΕΤ).
Στην Ελλάδα οι εναλλακτικές µορφές
διαχείρισης βρίσκονται ακόµη σε νηπιακό
στάδιο, σε άλλες χώρες όµως εδώ και χρόνια
αξιοποιούν τα σκουπίδια τους. Όπως στην
Γερµανία όπου το ποσοστό των συσκευασιών
που επαναχρησιµοποιείται και κυκλοφορεί
ξανά στην αγορά φτάνει το 75%, ενώ στη
∆ανία ανακυκλώνεται το 80% του χαρτιού και
των πλαστικών.
Στη χώρα µας µε αιχµή του δόρατος το Λεκανοπέδιο της Αττικής µια απαράδεκτη και
υποτιµητική για όλους κατάσταση διαιωνίζεται και αφορά στο συνολικό ζήτηµα της
διαχείρισης των απορριµµάτων. Με πενιχρές
επιδόσεις ως χώρα στην ανακύκλωση και µε
µακροχρόνιες καθυστερήσεις σε ένα τόσο
ευαίσθητο για την δηµόσια υγεία θέµα,
κινούµενθα µεταξύ αυτοσχεδιασµού και
αδράνειας.
Ο Κουρουπητός, οι Ταγαράδες, οι νέοι
ΧΥΤΑ στην Αττική, οι Χώροι Ανεξέλεγκτης
∆ιάθεσης Απορριµµάτων, αποτελούν όψεις
του ιδίου νοµίσµατος, αυτού της αδυναµίας
επίλυσης του προβλήµατος. Είµαστε µια
χώρα που δεν µπορεί να διαχερισθεί τα
σκουπίδια της. Θα µπορούσε να αποτελεί
δείκτη κοινωνικής οργάνωσης, πολιτισµού
και αυτοσεβασµού των πολιτών.

Οδηγός καταναλωτών για τα Μεταλλαγµένα Ζωϊκά Προϊόντα1
Ο νέος Οδηγός Καταναλωτών (∆εκέµβριος 2006) της Greenpeace περιλαµβάνει τα στοιχεία που συγκέντρωσε η οργάνωση
µεταξύ Ιουλίου και ∆εκεµβρίου 2006 σχετικά µε τη χρήση
µεταλλαγµένων ζωοτροφών από τις εταιρείες παραγωγής
ζωϊκών προϊόντων στην Ελλάδα. Ο Οδηγός Καταναλωτών
αλλάζει κάθε φορά που υπάρχει αλλαγή στη στάση κάποιας
εταιρείας τροφίµων.
Τι είναι οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί

στις ζωοτροφές. Οι απαντήσεις τους αποτέλεσαν τη βάση για
να συνταχθεί αυτός ο οδηγός. Παράλληλα, µε ελέγχους και
δειγµατοληπτικές αναλύσεις, η Greenpeace προσπαθεί να επιβεβαιώσει «του λόγου το αληθές».
Οι εταιρίες παραγωγής ζωικών προϊόντων κατατάχθηκαν σε
τρεις (3) κατηγορίες βάσει των γραπτών απαντήσεων και των
εγγυήσεων που προσκόµισαν:
• √ ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (Π √): εταιρείες που
προχώρησαν σε πιστοποίηση από διαπιστευµένους διεθνείς ή
ελληνικούς οργανισµούς ελέγχου και πιστοποίησης, που αποδεικνύουν πως χρησιµοποιούν αποκλειστικά µη µεταλλαγµένες
ζωοτροφές.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (Π): εταιρίες οι οποίες εγγυώνται ότι τα προϊόντα τους
προέρχονται από ζώα που δεν έχουν τραφεί µε µεταλλαγµένους
οργανισµούς και προσκοµίζουν συστηµατικά πιστοποιητικά για
την καθαρότητα των χρησιµοποιούµενων ζωοτροφών.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (Κ): εταιρίες που:
- δήλωσαν εγγράφως ότι τα προϊόντα τους
προέρχονται από ζώα που δεν έχουν
τραφεί µε µεταλλαγµένους οργανισµούς,
χωρίς όµως να προσκοµίζουν τα σχετικά
πιστοποιητικά.
- έχουν δώσει ασαφείς απαντήσεις.
- δεν απάντησαν καθόλου στο ερωτηµατολόγιο της Greenpeace.

Οι µεταλλαγµένοι οργανισµοί (ή γενετικά τροποποιηµένοι
οργανισµοί) κατασκευάζονται στα εργαστήρια µε τη βοήθεια
της γενετικής µηχανικής. Η διαδικασία κατασκευής τους περιλαµβάνει την εξαγωγή επιλεγµένων γονιδίων από ένα οργανισµό
(όπως ζώα, φυτά, βακτήρια και ιούς), και την τεχνητή εισαγωγή
τους σε άλλους εντελώς διαφορετικούς οργανισµούς (όπως
είναι τα καλλιεργούµενα φυτά). Οι νέοι αυτοί οργανισµοί
αποκτούν κάποια νέα χαρακτηριστικά, όπως
αντοχή σε ένα συγκεκριµένο ζιζανιοκτόνο.
Η γενετική µηχανική συνήθως χρησιµοποιεί
γονίδια ιών για τη διείσδυση και την
προώθηση των ξένων γονιδίων, καθώς και
γονίδια ανθεκτικότητας σε αντιβιοτικά. Τα
εισαγόµενα γονίδια είναι παρόντα σε κάθε
κύτταρο του φυτού. Στην παγκόσµια αγορά
κυκλοφορούν τέσσερα µεταλλαγµένα προϊόντα, η σόγια, το καλαµπόκι, το βαµβάκι και
Kίνδυνοι από τα µεταλλαγµένα
η ελαιοκράµβη. Η Ευρώπη εισάγει κυρίως
µεταλλαγµένη σόγια και κάποιες ποικιλίες
• Οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι είναι
µεταλλαγµένου καλαµποκιού. Η µεταλλαγµένη σόγια και το
ανυπολόγιστοι και µη αναστρέψιµοι.
καλαµπόκι χρησιµοποιούνται ως συστατικά στην παραγωγή • Οι κίνδυνοι για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων (µέσω
τροφίµων και στην παραγωγή ζωοτροφών.
των ζωοτροφών) είναι άγνωστοι.
Τι προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νοµοθεσία
Για τα συστατικά στα τρόφιµα (όπως άµυλο, έλαια, λεκιθίνη,
σογιάλευρο κλπ) σύµφωνα µε την πρόσφατη Ευρωπαϊκή
νοµοθεσία για τη Σήµανση και την Ιχνηλασιµότητα των µεταλλαγµένων τροφίµων και ζωοτροφών (Κανονισµός 1829/2003 &
Κανονισµός 1830/2003) καθίσταται υποχρεωτική η σήµανση των
µεταλλαγµένων είτε πάνω στην εµπορική συσκευασία είτε σε
συνοδευτικό έγγραφο.
Η σήµανση όµως των προϊόντων ζωϊκής προέλευσης δεν είναι
υποχρεωτική. Αυτό σηµαίνει ότι ο καταναλωτής όταν αγοράζει
κρέας, κοτόπουλο, γάλα, τυρί, αβγά ή ψάρι δεν µπορεί να
γνωρίζει αν αυτά προέρχονται από ζώα που έχουν τραφεί µε
µεταλλαγµένους οργανισµούς.
Πώς συντάχθηκε ο Οδηγός Καταναλωτών

Ειδικά για την ασφάλεια των µεταλλαγµένων που χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές υπάρχει αυξηµένη ανησυχία. Ολοένα
και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι δεν διενεργείται επαρκής
έλεγχος στα µεταλλαγµένα προϊόντα σχετικά µε την ασφάλειά
τους για τη διατροφή τόσο των ανθρώπων όσο και των ζώων.
Μέχρι σήµερα υπάρχουν ελάχιστες ανεξάρτητες επιστηµονικές
µελέτες που αποδεικνύουν την ασφάλεια των µεταλλαγµένων
καλλιεργειών, εκ των οποίων οι µισές έχουν πραγµατοποιηθεί
σε συνεργασία µε τις ίδιες τις εταιρείες βιοτεχνολογίας που
προωθούν τα µεταλλαγµένα.
Με βάση τη θεµελιώδη Αρχή της Προφύλαξης, εφόσον
υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες γύρω από την ασφάλεια των
µεταλλαγµένων για το περιβάλλον, τους ανθρώπους και τα ζώα
θα πρέπει να απαγορευθεί η απελευθέρωση τους στο περιβάλλον και τη διατροφική αλυσίδα.

Η Greenpeace ζήτησε από τις µεγαλύτερες βιοµηχανίες Περισσότερα στο: http://www.greenpeace.gr
ζωικών προϊόντων στην Ελλάδα να δώσουν γραπτές απαντήσεις ________________
και να προσκοµίσουν εγγυήσεις (πιστοποιητικά, εργαστηριακές 1 Κρέας,ψάρι,πουλερικά,αυγά, γάλα, γιαούρτι
αναλύσεις) όσον αφορά στη χρήση µεταλλαγµένων οργανισµών
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Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΧΩ∆Ε
συγκροτείται Οµάδα εργασίας, η
οποία:
α) θα διερευνήσει την υφιστάµενη
νοµοθεσία σχετικά µε τη δυνατότητα τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες
και στα δώµατα κτηρίων,
β) θα εξετάσει τα προβλήµατα και
τις δυσλειτουργίες που έχουν
παρατηρηθεί κατά την εφαρµογή του ισχύοντος πλαισίου και
δυσκολεύουν ή αποτρέπουν τους
ιδιώτες από την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων, και
γ) θα προτείνει τις απαραίτητες ρυθµίσεις για την ευρύτερη χρήση
φωτοβολταϊκών συστηµάτων στα
σηµεία που θα κριθούν κατάλληλα και υπό τις προϋποθέσεις που
θα καθορισθούν.
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός κ.
Στ. Καλογιάννης:
«Το ΥΠΕΧΩ∆Ε προχωρά µε συν-

τονισµένες ενέργειες την διάδοση
της χρήσης των φωτοβολταϊκών συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Πρόθεσή µας είναι να
αξιοποιήσουµε την ηλιοφάνεια που
απολαµβάνει η χώρα κατά το µεγαλύτερο µέρος του έτους για την
παραγωγή, µέσω φωτοβολταϊκών
συστηµάτων, καθαρής, «πράσινης»
ενέργειας.
Στόχος µας είναι να συγκεντρώσουµε τις διάσπαρτες πολεοδοµικές και περιβαλλοντικές ρυθµίσεις που έχουν γίνει µέχρι σήµερα,
να διαλευκάνουµε το θολό τοπίο
και να προχωρήσουµε αµέσως τις
πολεοδοµικές αλλαγές που θα επιτρέψουν την εύκολη και γρήγορη
τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστηµάτων στις στέγες και στα δώµατα
κτηρίων.
Οι ενέργειές µας αυτές συνδυάζονται µε τις υποχρεώσεις που
θέτει στη χώρα µας η κοινοτική νο-

µοθεσία σχετικά µε την κλιµατική αλλαγή και την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων, την οποία ενσωµατώνει
στο εθνικό δίκαιο το Υπουργείο Ανάπτυξης.
Με την πρωτοβουλία αυτή υλοποιούµε στην πράξη τις δεσµεύσεις µας για προώθηση των
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας
και ανοίγουµε το δρόµο για την
εφαρµογή νέων συγχρόνων τεχνολογιών. Παράλληλα δίδουµε
στον πολίτη την δυνατότητα να
δείξει την περιβαλλοντική του ευαισθησία και να συνδράµει στην
µείωση των παραγόµενων αερίων
που προκαλούν το φαινόµενο του
θερµοκηπίου, τοποθετώντας στο
κτήριό του φωτοβολταϊκό σύστηµα
µετατροπής της ηλιακής ενέργειας
σε ηλεκτρική. Η προστασία του
περιβάλλοντος αποτελεί υπόθεση
όλων µας».

Απότοµη και καταστροφική η άνοδος της στάθµης των θαλασσών
Οι µέχρι τώρα εκτιµήσεις για την άνοδο της στάθµης
των ωκεανών έως το τέλος του αιώνα είχαν υποτιµήσει
σοβαρά το πρόβληµα, όπως προκύπτει από µια νέα
µέθοδο πρόβλεψης. Σύµφωνα µε αυτήν, έως το 2100 η
στάθµη της θάλασσας θα ανέβει έως και 1,40 µέτρα και
θα απειλείσει παράκτιες περιοχές από το Μπανγκλαντές
µέχρι τη Νέα Υόρκη.
Η πρόβλεψη αυτή για άνοδο της στάθµης από 40 έως
140 εκατοστά είναι πολύ πιο δυσοίωνη από τις προβολές
της αρµόδιας οµάδας του ΟΗΕ για άνοδο από 9 έως 88
εκατοστά έως το τέλος του αιώνα.
Με δηµοσίευσή του στο περιοδικό Science, ο Στέφαν
Ράµστορφ του Ινστιτούτου Έρευνας Κλιµατικών Επιπτώσεων του Πότσνταµ στη Γερµανία τονίζει ότι τα
υπολογιστικά µοντέλα που χρησιµοποιούνται για την
πρόβλεψη της κλιµατικής αλλαγής είναι αναξιόπιστα
όσον αφορά στην άνοδο της στάθµης της θάλασσας.
Αντί για προσοµοιώσεις του παγκόσµιου κλίµατος και
των ωκεανών, ο Ράµσντορφ εξέτασε τη σχέση ανάµεσα

σε προηγούµενες µεταβολές της θερµοκρασίας κοντά
στην επιφάνεια της θάλασσας και την άνοδο της στάθµης των ωκεανών. Ο ίδιος παροµοιάζει τη µέθοδό του
µε την πρόβλεψη του ύψους της παλίρροιας µε βάσει
προηγούµενες µετρήσεις.
Στη διάρκεια της τελευταίας παγετώδους περιόδου,
πριν από 20.000 χρόνια, οι θάλασσες βρίσκονταν 120
µέτρα κάτω από τα σηµερινά επίπεδα, ενώ στο Πλειόκενο,
πριν από 3 εκατ. χρόνια, βρίσκοταν 25-30 µέτρα ψηλότερα.
Οι θερµοκρασίες στην τελευταία παγετώδη περίοδο ήταν
4-7 βαθµούς Κελσίου χαµηλότερες από ό,τι σήµερα, ενώ
στο Πλειόκενο ήταν 2-3 βαθµούς υψηλότερες.
Ο Ράµσντορφ προειδοποιεί ότι οι παράκτιες πόλεις
του βορείου ηµισφαιρίου - από τη Νέα Υόρκη έως το
Λονδίνο - είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, καθώς η πιθανή
επιβράδυνση των ωκεάνιων ρευµάτων θα µπορούσαν να
ανυψώσουν την επιφάνεια του Βόρειου Ατλαντικού και
να χαµηλώσουν τη στάθµη στο νότιο ηµισφαίριο.
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