
Η γραφή στον τοίχο 
 
 
 

Η επιστήμη είναι εμφατική. 
 
Έχουμε εισέλθει σε ένα ναρκοπέδιο από σημεία καμπής που απειλούν τον ανθρώπινο 
πολιτισμό που γνωρίζουμε. Παρά τις δεκαετίες επιστημονικής σαφήνειας, παρά τις 
προειδοποιητικές βολές  της φύσης στο ευάλωτο πλοίο μας, εξακολουθούμε να μην 
ενεργούμε σαν να βρισκόμαστε σε μια κρίση ύψιστης τάξης. «Η γραφή είναι στον τοίχο», 
και όμως η ανθρωπότητα παραμένει εδραιωμένη σε ένα μονοπάτι εκπομπών που μας 
ωθεί προς την κατάρρευση του συστήματος.  
 
Παραλυτική γλώσσα; Πάρα πολύ πραγματικότητα; Παρατηρώντας το τεράστιο μέγεθος 
και την έκταση της κλιματικής κρίσης μπορεί να βρεθούμε με ένα «σύνδρομο παράλυσης» 
- όπου όλα τα δημιουργικά και εποικοδομητικά ένστικτά μας ακινητοποιούνται. Ή, 
πιθανότατα, απλώς δεν την κοιτάζουμε. Είναι αλήθεια ότι μια σωστή ανάγνωση της 
κλιματικής κρίσης απαιτεί να επεκτείνουμε τη φαντασία μας στα εννοιολογικά και 
συναισθηματικά όρια της. Όμως οι άνθρωποι έχουν ξεπεράσει τεράστιες απειλές στο 
παρελθόν και η απομάκρυνση με απαισιοδοξία ή  άρνηση τώρα δεν έχει νόημα. 

 
Πράγματι, ένα στενό μονοπάτι εξόδου από την κρίση παραμένει. Πώς λοιπόν κινητοποιούμε τα 
καλλιτεχνικά μας ένστικτα, κρατώντας σταθερή την οπτική προς τη σκληρή επιστήμη;  Πώς 
κρατάμε σταθερή και ξεκάθαρη την πραγματικότητα σαν φόντο της δημιουργικότητας μας; Η 
απάντηση είναι: βάζοντας την «γραφή στον τοίχο». 
 

Ο τείχος αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα της 
κατάστασής μας. Όχι μόνο τα μη 
διαπραγματεύσιμα όρια της φυσικής και της 
χημείας, αλλά και την πραγματικότητα του 
μέλλοντος για όλους αυτούς τους ανθρώπους, των 
οποίων τα δικαιώματα και οι φιλοδοξίες 

διακυβεύονται. Τα πρόσωπα στον τοίχο, που κοιτάν έξω, είναι η ηχώ του πίνακα του Norman 
Rockwell, «το δικαίωμα στη γνώση» (1968). Η ισχυρή εικόνα του, ζωγραφισμένη στο πλαίσιο 
του κινήματος των Πολιτικών Δικαιωμάτων και του Πολέμου του Βιετνάμ, κατέδειξε την 
ευθύνη εκείνων που έχουν την εξουσία να είναι δίκαιοι και διαφανείς 
προς όλους. 
 
Σήμερα, αν και έχουμε πολύ σαφή κατανόηση του προϋπολογισμού του 
άνθρακα που μας απομένει, έχουμε μόνο μια ομίχλη δεσμεύσεων που 
δεν ανταποκρίνονται στην επιστήμη. Γιατί είμαστε σε θέση να παράγουμε έναν πίνακα 
ελέγχου του ιού COVID μεσα σε εβδομάδες, αλλά μετά από δεκαετίες ακόμα δεν έχουμε 
καταφέρει να φτιάξουμε έναν δείκτη για τον προϋπολογισμό άνθρακα; 



 
Ο τείχος καλεί τους ανθρώπους να σταθούν μπροστά του με τα σαφή, σαφή συμπεράσματα 
της επιστήμης για το τι πρέπει να κάνει το κάθε έθνος, για να παραμείνουμε κάτω από τα όρια 
αύξησης της θερμοκρασίας κατα 1,5 ° C και κατα 2 ° C. Είναι τόσο απλό όσο μια φωτογραφία 
σε κινητό τηλέφωνο με έναν αριθμό μπροστά στην κάμερα -eg. «Η Σουηδία μείωσε 6,3% 
ετησίως - τώρα.» (Τους αριθμυς για κάθε έθνος του κόσμου και την βασική επιστήμη πίσω από 
αυτό μπορείτε να τα βρείτε στο www.cut11percent.org.) 
 
Κάθε αριθμός, για κάθε έθνος έχει υπολογιστεί από τους γνωστούς προϋπολογισμούς 
άνθρακα για 1,5 ° C και 2 ° C χρησιμοποιώντας τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα. Οι αριθμοί 
ενημερώνονται κάθε χρόνο. Κάθε αριθμός είναι αυτό που προκύπτει όταν εφαρμοστεί κοινή 
λογική στον προϋπολογισμό του άνθρακα. Για παράδειγμα, ο προϋπολογισμός διαιρείται κατά 
κεφαλήν, οι μειώσεις ξεκινούν σήμερα και στον υπολογισμό δεν περιλαμβάνονται μη 
αποδεδειγμένες τεχνολογίες για τη δέσμευση άνθρακα. Οι σχετικοί υπολογισμοί ελέγχθηκαν 
από μια ηγετική μορφή του επιστημονικού κόσμου στον προϋπολογισμό για τον άνθρακα, 
καθηγητή Kevin Anderson, και από πολλούς άλλους επιφανείς επιστήμονες μου από κορυφαία 
ιδρύματα. 
 
Το να κρατάτε αυτούς τους αριθμούς ψιλά είναι μόνο η αρχή. Ο τοίχος δημιουργεί ένα φόντο 
για πολλά διαφορετικά μέσα ενημέρωσης, κοινωνικής δικτύωσης και καλλιτεχνικών 
πρωτοβουλιών. Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τοίχο για συνεντεύξεις με 
πολιτικούς ή επιχειρηματικούς ηγέτες, με τους φίλους τους ή με οποιονδήποτε επισκέπτη στο 
σχολείο. Μπορούν να στέκονται μπροστά στον τοίχο για να 
εξηγήσουν τη σημασία των σημείων καμπής  ή τους συστημικούς 
κινδύνους από την υπερθέρμανση και την άνοδο της στάθμης 
των ωκεανών. Μπορούν να κάνουν τις φωνές τους να ακουστούν 
για τις ελπίδες και τις προσδοκίες  τους για δικαιοσύνη - με την 
πραγματικότητα της επιστήμης στο σκηνικό να τις υποστηρίζει. 
 
Σχολεία, επιχειρήσεις, ιδρύματα… όλα έχουν τείχους. 
 
Βρείτε έναν τοίχο. Ζωγραφίστε την τοιχογραφία σας στο στυλ του Norman Rockwell  στο 
«δικαίωμα στη γνώση» .Γράψτε τις λέξεις, "Σώστε το μέλλον μας - Μειώστε κατά 11% τώρα". 
 
Και αφήστε τη φαντασία και το θάρρος σας να ξεχυθούν .  
 
 
trans. Eva Kastrinos (s7ena) 

http://www.cut11percent.org/

