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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η µακρά εµπειρία έχει διδάξει στους περισσότερους από
εµάς την ιδιαίτερη σηµασία, σε όλους τους τοµείς της ζωής,
της επαφής µε τη συλλογιστική της επόµενης γενιάς, όχι µόνο
για την πληρέστερη κατανόηση του τι ακριβώς συµβαίνει στην
εποχή µας, αλλά και ποια είναι τα ζητήµατα µε τα οποία η
ανθρώπινη κοινωνία θα βρεθεί αντιµέτωπη στο µέλλον. Αυτή
η επαφή είναι ιδιαίτερα χρήσιµη στην επιστήµη, όπου πραγ-
µατοποιούνται τόσο σηµαντικές ανακαλύψεις από τους εκ-
προσώπους των αναδυόµενων γενεών. Η διερεύνηση του τρό-
που σκέψης αυτών των χαρισµατικών νέων επιστηµόνων απο-
τέλεσε το έναυσµα για τη δηµιουργία του παρόντος απανθί-
σµατος σύντοµων δοκιµίων.

Οι νέοι επιστήµονες οι οποίοι παρουσιάζονται στον εν λό-
γω τόµο ερευνούν ποικίλα ερωτήµατα που είναι βέβαιο ότι
θα έχουν µακροπρόθεσµες και σοβαρές συνέπειες στον τρό-
πο ζωής µας – ακόµη και στο πώς αντιµετωπίζουµε τον εαυ-
τό και τη θέση µας στο σύµπαν. Οι ιδέες τους είναι αυτές που
τελικά θα παράσχουν βοήθεια ώστε να επαναπροσδιορίσου-
µε ποιοι και τι είµαστε.

Για να καταρτίσω τον κατάλογο των συντελεστών, προ-
σέγγισα µερικές από τις ηγετικές επιστηµονικές µορφές της
εποχής µας και τους ζήτησα να κατονοµάσουν τα ανερχόµε-
να αστέρια της επιστήµης τους: τους εκπροσώπους της νέας
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γενιάς που καταπιάνονται µε µερικά από τα πιο δύσκολα
επιστηµονικά ερωτήµατα, και οι οποίοι δε διστάζουν να εγεί-
ρουν νέα. Ο κατάλογος στον οποίο κατέληξα απαρτίζεται
από τους πλέον αντιπροσωπευτικούς επιστήµονες της επό-
µενης γενιάς.

Ζήτησα από τους συµµετάσχοντες να γράψουν για τα
ερωτήµατα που τους έχουν απασχολήσει στο επιστηµονικό
πεδίο τους. Τα δοκίµια χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη φρε-
σκάδα, αφού πολλοί από αυτούς δεν είχαν ακόµη το χρόνο ή
την ευκαιρία να γράψουν για το ευρύ, µη ακαδηµαsκό κοινό.
Μεταξύ άλλων, συµµετέχουν:

• Ο Ντέιβιντ Μ. Ίγκλµαν, διευθυντής του Εργαστηρίου
Αντίληψης και ∆ράσης στο Κολέγιο Ιατρικής Μπέιλορ,
αναλύει το πώς αντιλαµβάνεται ο εγκέφαλος το χρόνο.

• Η Κατερίνα Χαρβάτη, παλαιοανθρωπολόγος του Ινστι-
τούτου Εξελικτικής Ανθρωπολογίας Μαξ Πλανκ, εξετά-
ζει τα παλαιοντολογικά ευρήµατα εξαφανισµένων
ανθρωπίνων και τη σηµασία τους για το µέλλον του αν-
θρώπινου είδους.

• Ο Μάθιου Ντ. Λίµπερµαν, βοηθός καθηγητής Ψυχολο-
γίας στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνιας (UCLA), διε-
ρωτάται αν η φυσιολογία του ανθρώπινου εγκεφάλου
συµβάλλει στη διαµόρφωση και την ανθεκτικότητα
κάποιων συγκεκριµένων ιδεών.

• Ο Σον Κάρολ, ερευνητής-συνεργάτης του τµήµατος
Φυσικής του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Καλιφόρνιας
(Caltech), πραγµατεύεται τα όσα ακόµη δε γνωρίζου-
µε για την προέλευση του σύµπαντος – και του βέλους
του χρόνου.

• Ο Λόρενς Κ. Σµιθ, καθηγητής και αντιπρόεδρος του

14 ΜΑΞ ΜΠΡΟΚΜΑΝ
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τµήµατος Γεωγραφίας και καθηγητής των Επιστηµών
της Γης και του ∆ιαστήµατος στο Πανεπιστήµιο της Κα-
λιφόρνιας, εισηγείται ότι η κλιµατική αλλαγή θα µπο-
ρούσε να οδηγήσει στη µαζική µετανάστευσή µας στην
άρτι βιώσιµη από οικονοµική άποψη Βόρεια Περι-
φέρεια.

• Η Λίρα Μποροντίτσκι, βοηθός καθηγήτρια Ψυχολο-
γίας, Νευροεπιστήµης και Συµβολικών Συστηµάτων
στο Πανεπιστήµιο Στάνφορντ, εξετάζει τον τρόπο µε
τον οποίο οι γλώσσες που µιλάµε διαµορφώνουν τον
τρόπο µε τον οποίο σκεφτόµαστε.

• Ο Σαµ Κουκ, µεταδιδακτορικός συνεργάτης του τµή-
µατος Νευροεπιστήµης στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της
Μασαχουσέτης (ΜΙΤ), εικοτολογεί πάνω στο πότε και
πώς θα µπορούµε να χειριζόµαστε τις ίδιες τις αναµνή-
σεις µας – και το αν θα έπρεπε να το κάνουµε.

Ο ενθουσιασµός αυτών των νεαρών ερευνητών για την ερ-
γασία τους, καθώς και το πάθος τους για επιστήµη είναι πα-
ραπάνω από προφανή. Η τολµηρή διερεύνηση νέων ιδεών και
οι προσπάθειές τους να επεκτείνουν τα σύνορα της γνώσης
συνιστούν πηγή έµπνευσης.

Εύχοµαι και ελπίζω το Τι Μέλλει Γενέσθαι να προσφέρει
στους αναγνώστες ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα στην κατανόη-
ση του τι µπορεί να επιφυλάσσει το µέλλον για όλους µας.

ΜΑΞ ΜΠΡΟΚΜΑΝ

Νέα Υόρκη
Ιανουάριος 2009

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
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1996 έλαβε τον διδακτορικό του τίτλο από το Πανεπιστήµιο Κορ-
νέλ έπειτα από µεταπτυχιακές σπουδές στις Γήινες και Ατµο-
σφαιρικές Επιστήµες. Έχει δηµοσιεύσει περισσότερες από πενή-
ντα ερευνητικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά, όπως το
Science και το Nature. Το 2006, υπέβαλε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ

την ενηµερωτική έκθεσή του για τις συνέπειες που θα µπορούσαν
να έχουν οι αλλαγές του βόρειου κλίµατος, ενώ η εισήγησή του για
το έτος 2007 χαιρετίστηκε ως µία από τις σηµαντικότερες στην
Τέταρτη Έκθεση Αξιολόγησης που κατατέθηκε στη ∆ιακυβερνη-
τική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC).

Το επιστηµονικό έργο του Σµιθ που αφορά στην αλλαγή του
βόρειου κλίµατος χρηµατοδοτήθηκε από το Ίδρυµα Γκού-
γκενχαsµ, το Εθνικό Ίδρυµα Επιστηµών και την Εθνική Υπη-
ρεσία Αεροναυτικής και ∆ιαστήµατος (NASA). Μεταξύ άλλων,
ο Σµιθ έχει τιµηθεί µε το Βραβείο Νέων Ερευνητών της NASA

(2000), το όνοµά του συµπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα των
υποψηφίων για το Προεδρικό Βραβείο Early Career Award της
NASA, ενώ έλαβε την υποτροφία Μπελάτζιο του Ιδρύµατος
Ροκφέλερ (2007).
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ΛΛΟΟΡΡΕΕΝΝΣΣ  ΚΚ..   ΣΣΜΜΙΙΘΘ

Όπως και µε τόσες άλλες πολιτιστικές µεταβολές, έτσι κι αυτή
προετοιµάστηκε επί µακρόν και εκδηλώθηκε εν τάχει. Επιτέ-
λους, ο κόσµος –συµπεριλαµβανοµένης της µεγάλης πλειονό-
τητας των Βορειοαµερικανών– αναγνώρισε την πραγµατικό-
τητα της υπερθέρµανσης του πλανήτη.

Η µεταστροφή της κοινής γνώµης δεν ήταν εύκολη υπόθε-
ση. Για την επίτευξή της, χιλιάδες επιστήµονες εργάστηκαν
εντατικά επί τρεις και πλέον δεκαετίες. Ακολούθησε µία
άνευ προηγουµένου για τα επιστηµονικά δεδοµένα οργανω-
µένη προσπάθεια ταξινόµησης και συγκέντρωσης αυτού του
υλικού σε ογκώδεις αναφορές, οι οποίες άρχισαν να διοχε-
τεύονται στο ευρύ κοινό µέσω της ∆ιακυβερνητικής Επιτρο-
πής για την Κλιµατική Αλλαγή, κατά τα έτη 1990, 1995, 2001
και 2007. Στις προαναφερθείσες αναφορές τεκµηριώνονται
τα –συντριπτικά πλέον– στοιχεία για το νέο κλίµα του πλανή-
τη µας, που δηµιουργήθηκε από τον άνθρωπο.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη µεταστροφή της κοινής γνώ-
µης έπαιξαν οι ενθουσιώδεις επιστήµονες της «Τρίτης Κουλ-
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τούρας»1 –µεταξύ άλλων, ο Τζέιµς Χάνσεν, από το Ινστι -
τούτο ∆ιαστηµικών Σπουδών Γκοντάρ της NASA, ο Λόνι Τόµ-
σον, από το Πανεπιστήµιο της Πολιτείας του Οχάιο, ο Ρί-
τσαρντ Άλε½, από το Πανεπιστήµιο της Πολιτείας της Πεν-
σιλβάνια, και ο Μαρκ Σέρεζ, από το Πανεπιστήµιο του Κο-
λοράντο–, ειδικοί µε ιδιαίτερο χάρισµα στον εντοπισµό των
σηµαντικότερων ανακαλύψεων και τη διοχέτευσή τους στο
ευρύ κοινό µέσω βιβλίων, συνεντεύξεων, YouTube και δη-
µοφιλών περιοδικών, όπως το Rolling Stone. Οι προσπάθειες
επαφής µε το ευρύ κοινό σηµατοδότησαν µία σηµαντική µετα-
βολή στις σταθερές της επιστηµονικής κουλτούρας. Ως µετα-
πτυχιακός φοιτητής στα µέσα της δεκαετίας του 1990, ο συγ-
γραφέας υπήρξε µάρτυρας της µαζικής, αν και διακριτικής,
επίθεσης που δέχτηκε από την επιστηµονική κοινότητα ο
αξιόλογος αστρονόµος και συγγραφέας Καρλ Σαγκάν, όταν
αποπειράθηκε να δηµοσιοποιήσει το επιστηµονικό έργο του.
Σήµερα, ωστόσο, και ειδικά στην επιστήµη της κλιµατικής αλ-
λαγής, η επαφή µε το ευρύ κοινό είναι µέρος της εργα σίας
µας, και, όταν γίνεται µε επιτυχία, χαίρει της συναδελφικής
αποδοχής και εκτίµησης.

Ορισµένα γεγονότα, στη συντριπτική πλειονότητά τους
απρόβλεπτα, συντέλεσαν σηµαντικά στη µεταβολή της κοι-
νής γνώµης. Ανεξάρτητα από τα αίτια που τον προκάλεσαν,
ο δολοφονικός τυφώνας Κατρίνα ήταν ένα από αυτά: η φρί-
κη του µεταδόθηκε ζωντανά σε εκατοµµύρια τηλεοπτικές
οθόνες και οθόνες υπολογιστών σε όλο τον κόσµο, σπέρνο-

1. Αναφορά στο βιβλίο του Μαξ Μπρόκµαν Η Τρίτη Κουλτούρα: Πέ-
ρα από την Επανάσταση της Επιστήµης (Simon & Schuster: 1995), κα-
θώς και στη συνέχιση της συζήτησης αυτής της θεµατολογίας στον ιστό-
τοπο του Ιδρύµατος Edge. (Σ.τ.Μ.)
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ντας το σπόρο της ανησυχίας σε εκατοµµύρια ανθρώπους. Η
αποτυχία του Αλ Γκορ στις προεδρικές εκλογές του 2000 λει-
τούργησε απελευθερωτικά για τον ίδιο, επιτρέποντάς του, το
2006, να κινηµατογραφήσει το πολυσυζητηµένο ντοκιµαντέρ
Μία Άβολη Αλήθεια (An Inconvenient Truth) – και, από κοι-
νού µε τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλ-
λαγή, να βραβευτεί, το 2007, µε το Νόµπελ Ειρήνης. Το 2006,
η απόφαση της πολυεθνικής αµερικανικής εταιρείας Wal-
Mart να υποστηρίξει και να προωθήσει δυναµικά την πρά-
σινη τεχνολογία άγγιξε ακόµη περισσότερα εκατοµµύρια αν-
θρώπων, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που δε θα παρακο-
λουθούσαν ποτέ ένα ντοκιµαντέρ του Αλ Γκορ. Στην πολιτεία
της Καλιφόρνιας, ο ρεπουµπλικανός κυβερνήτης Άρνολντ
Σβαρτσενέγκερ δήλωσε: «Η αντιπαράθεση (για το κλίµα)
έχει λήξει». Από επιστηµονική άποψη, καθώς και από αυτήν
της κοινής γνώµης, ο κυβερνήτης είχε δίκιο.

Με το πρόβληµα της τεκµηρίωσης να έχει ξεπεραστεί, τι
έχει σειρά; Αν µη τι άλλο, η αντιπαράθεση έχει ενταθεί·
απλώς, έχει µετατοπιστεί το κέντρο βάρους της. Ερωτήµατα
όπως «Είναι αλήθεια;» και «Εµείς φταίµε;» έχουν αντικα-
τασταθεί από τα ερωτήµατα «Τι θα γίνει;» «Πού;» «Πόσο
σύντοµα;» και «Τι πρέπει να κάνουµε για να το αντιµετωπί-
σουµε;» Μπορεί η επιστήµη να µας οδήγησε σε αυτά τα ερω-
τήµατα, οι απαντήσεις, όµως, που θα υποχρεωθούµε να δώ-
σουµε θα υπερβούν κατά πολύ τα όριά της. Το αντικείµενο
της διακύβευσης δεν είναι τίποτε λιγότερο από τη µορφή που
θα πάρει η ανά τον κόσµο εγκατάσταση των πληθυσµών κα-
τά τον 21ο αιώνα.  

Κατά συνέπεια, τι θα γίνει; Να τι γνωρίζουµε µέχρι τώ-
ρα: Κατ’ αρχάς, οι ρυθµοί της υπερθέρµανσης µόλις άρχι-
σαν να επιταχύνονται. Είναι κατά 90% βέβαιο ότι οι συνεχι-
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ζόµενες εκποµπές αερίων θερµοκηπίου στα ίδια (ή σε αυ-
ξηµένα) µε τα σηµερινά επίπεδα θα προκαλέσουν πολύ µε-
γαλύτερες κλιµατικές αλλαγές κατά τη διάρκεια του 21ου
αιώνα από αυτές που έχουµε βιώσει µέχρι σήµερα2. Σύµφω-
να µε όλα τα ευλογοφανή σενάρια ανάπτυξης πληθυσµών
και εκποµπών αερίου θερµοκηπίου για τον επόµενο αιώνα
(και εξαιρώντας το ενδεχόµενο κάποιας µη γραµµικότητας
στο κλιµατικό σύστηµα, η οποία δεν έχει ανακαλυφθεί ακό-
µη), οι βασικές αρχές της φυσικής ορίζουν ότι το κλίµα του
πλανήτη µας θα συνεχίσει να θερµαίνεται, µε τον παγκό-
σµιο µέσο όρο της θερµοκρασίας να αυξάνεται κατά 1,8-4,0
βαθµούς Κελσίου (3,2-7,0 Φαρενάιτ) ως το τέλος του αιώνα3.
Το πόσο ψηλά θα φτάσουµε εξαρτάται από το πόσο διοξεί-
διο του άνθρακα θα φορτώσουµε στην ατµόσφαιρα· η ελά-
χιστη τιµή αποτελεί την αισιόδοξη εκτίµηση της ∆ιακυβερ-
νητικής Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή, µε την προ¾-
πόθεση πάντα της σταθεροποίησης του παγκόσµιου πληθυσµού
και της επένδυσης σε τεχνολογίες «καθαρής ενέργειας». Η
µέγιστη τιµή έχει υπολογιστεί µε βάση τη συνεχιζόµενη χρή-
ση των ορυκτών καυσίµων.

Εάν αυτές οι θερµοκρασιακές αυξήσεις δε σας φαίνο-
νται µεγάλες, µάλλον θα πρέπει να το ξανασκεφτείτε. Ακό-
µη και η πιο αισιόδοξη τιµή (1,8 οC) είναι τριπλάσια από αυ-
τήν του 20ού αιώνα. Επιπλέον, εξαιτίας της µακρόχρονης
παραµονής των αερίων θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα και

2. S. Solomon et al. (eds.), “Summary for Policymakers”, in Climate
Change 2007: The Physical Science Basis Working Group I Contribution to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (New York: Cambridge University Press, 2007), 13. 

3. Του ιδίου. “Technical Summary”, 70.
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την «τεµπέλικη» αντίδραση των ωκεανών, ένα µεγάλο µέρος
αυτής της υπερθέρµανσης έχει ήδη «κλειδώσει», και θα πα-
ραµείνει έτσι ανεξάρτητα από τα µέτρα που θα τεθούν σε
εφαρµογή. Το βέβαιο είναι ότι η αύξηση της θερµοκρασίας
του πλανήτη µας έως το 2030 είναι εξασφαλισµένη, κι ακό-
µη κι αν καταφέρουµε να καταστείλουµε άµεσα τις εκπο-
µπές αερίων ακινητοποιώντας τες στα επίπεδα του 2000,
και πάλι θα βιώσουµε το 50% της προβλεπόµενης θερµο-
κρασιακής αύξησης µέχρι τα µέσα του 21ου αιώνα. Μακρο-
πρόθεσµα, όµως, η αλλαγή τακτικής θα έχει µεγάλο αντίκτυ-
πο: αυτή τη στιγµή, µόνο ένα 20% της προβλεπόµενης για το
2100 αύξησης της θερµοκρασίας είναι αναπόδραστο. ∆ηλα-
δή, εν ολίγοις εξακολουθεί να είναι εφικτό –µέσω δυναµι-
κής κοινωνικής δράσης– να µετριάσουµε την υπερθέρµανση
του πλανήτη. ∆εν µπορούµε, ωστόσο, να τη διακόψουµε.

Οι υψηλότερες θερµοκρασίες θα αυξήσουν την εξάτµι-
ση, την αποξήρανση του εδάφους και τη συχνότητα των πε-
ριόδων ξηρασίας, ειδικά στις δύο µεγάλες ζώνες που βρί-
σκονται µεταξύ 20 και 40 µοιρών του βόρειου και νότιου γεω-
γραφικού πλάτους – δηλαδή, και στα δύο ηµισφαίρια. Ο αριθ-
µός των ακραία ξηρών ηµερών θα αυξηθεί ραγδαία στις νο-
τιοδυτικές Ηνωµένες Πολιτείες, τη νότια και ανατολική Ευ-
ρώπη, τη νότια Αφρική και την ανατολική Νότια Αµερική4.
Οι υδρατµοί στην ατµόσφαιρα θα αυξηθούν υπακούοντας
στην εξίσωση Clausius-Clapeyron, σύµφωνα µε την οποία η
υδροχωρητικότητα της ατµόσφαιρας αυξάνεται κατά 7%,
µε κάθε θερµοκρασιακή αύξηση του ενός βαθµού Κελσίου.
Επειδή οι υδρατµοί τροφοδοτούν τα καιρικά συστήµατα, θα
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4. S. Solomon et al., fig. 10: 18. 
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υπάρξει και αύξηση της συχνότητας των ακραίων φαινοµέ-
νων ατµοσφαιρικής κατακρήµνισης – και, άρα, των πληµµυ-
ρών. Φονικοί, ενεργοβόροι καύσωνες –όπως αυτοί του 2003
στη Γαλλία, του 2006 στις ΗΠΑ και του 2007 στην Ιαπωνία–
θα εµφανίζονται όλο και συχνότερα. Η στάθµη της θάλασσας
θα συνεχίσει να ανέρχεται (η σηµερινή άνοδός της εκτιµάται
στα τρία χιλιοστόµετρα κατ’ έτος), µε τον µοναδικό παράγο-
ντα αβεβαιότητας να είναι το πόσο γρήγορα και το πόσο πο-
λύ. Στις επόµενες δεκαετίες, οι παράκτιες περιοχές µε χαµηλό
υψόµετρο –µεταξύ άλλων η Φλόριντα, οι Κάτω Χώρες, οι νη-
σιωτικές χώρες και το εξαθλιωµένο Μπανγκλαντές–, θα βρε-
θούν αντιµέτωπες µε τις πληµµύρες.

Αν είδατε το ντοκιµαντέρ Μία Άβολη Αλήθεια ή διαβάζε-
τε ειδήσεις για την κλιµατική αλλαγή στον Τύπο, γνωρίζετε
ήδη ότι τα περισσότερα από αυτά τα νέα είναι δυσάρεστα.
Μαζί µε διάφορες αναπόδεικτες εικοτολογίες περί τυφώνων
και ανεξέλεγκτων πυρκαγιών, αποτελούν τις ευρύτερα δη-
µοσιοποιηµένες επιστηµονικές προβλέψεις για τον 21ο αιώ-
να. Ωστόσο, ακόµη κι αυτές δε συνιστούν τα ζοφερότερα προ-
γνωστικά για τα κλιµατικά µοντέλα µας. Οι µεγαλύτερες αλ-
λαγές είναι αυτές που θα σαρώσουν τις βόρειες περιοχές µε
υψηλό υψόµετρο, ξεκινώντας περίπου από τον 45ο παράλ-
ληλο και συνεχίζοντας κατά µήκος των βόρειων Ηνωµένων
Πολιτειών, του Καναδά, της Ρωσίας και της Ευρώπης. Βόρεια
αυ τής της νοητής γραµµής, οι κλιµατικές αλλαγές δε θα έχουν
προηγούµενο. Οι θερµοκρασίες θα αυξηθούν σχεδόν στο δι-
πλάσιο του παγκόσµιου µέσου όρου –κυρίως εξαιτίας των
ηπιότερων χειµώνων–, ενώ θα αυξηθεί ραγδαία και η ατµο-
σφαιρική κατακρήµνιση.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στη βόρεια πολική ζώνη,
όπου το λιώσιµο των θαλάσσιων πάγων της Αρκτικής, οι πο-
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λικές αρκούδες που πνίγονται και οι απεγνωσµένοι Ινδιά-
νοι Ινουίτ έχουν φτάσει να αποτελούν τα πλέον εύγλωττα
σύµβολα της υπερθέρµανσης του πλανήτη. Η ταχύτητα και η
δριµύτητα της υπερθέρµανσης της Αρκτικής είναι πράγµατι
δραµατικές. Ωστόσο, η ωµή πραγµατικότητα παραµένει ότι
µία σχετικά µικρή και αραιοκατοικηµένη περιοχή όπως η
Αρκτική θα παίζει πάντα δευτερεύοντα ρόλο ως προς τον
κοινωνικό και οικονοµικό αντίκτυπο που µπορεί να έχει η τύ-
χη της σε όλους εµάς τους υπόλοιπους. Το µεγάλο στοίχηµα
βρίσκεται νοτιότερα, βαθιά µέσα στη «Βόρεια Περιφέρεια»,
την αχανή εκείνη ζώνη των οικονοµικά σηµαντικών εδαφών
και του παρακείµενου ωκεανού που βρίσκεται στην «ιδιοκτη-
σία» των Ηνωµένων Πολιτειών, του Καναδά, της ∆ανίας, της
Ισλανδίας, της Σουηδίας, της Νορβηγίας, της Φινλανδίας και
της Ρωσίας. Η συγκεκριµένη ζώνη –η οποία συνιστά σχεδόν
το 30% της ξηράς της Γης και φιλοξενεί τα αχανή εναποµεί-
ναντα δάση της, τα µεγαλύτερα ανέπαφα κοιτάσµατα ορυ-
κτών, τα πλουσιότερα υδάτινα και ενεργειακά αποθέµατά
της, καθώς και έναν (αυξανόµενο) πληθυσµό της τάξεως των
εκατό εκατοµµυρίων– θα γίνει µάρτυρας της πιο µαζικής
βιοφυσικής και κοινωνικής ανάπτυξης  του αιώνα. 

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους αυτά τα βό-
ρεια γεωγραφικά πλάτη δεν αποτέλεσαν ποτέ πόλο έλξης
για τους µετοίκους του νότου. Κατ’ αρχάς, η ηλιοφάνεια εί-
ναι κατεξοχήν εποχιακό φαινόµενο. Στον πολικό βορρά και
στα βάθη της ηπειρωτικής ενδοχώρας, το µόνιµα παγωµένο
έδαφος (permafrost) εκτινάσσει το κόστος της οικοδοµής
και διατηρεί το χώµα διαποτισµένο, µετατρέποντας τις πε-
ριοχές αυτές σε υγρό παράδεισο για δισεκατοµµύρια κου-
νούπια. Οι εποχές της ανάπτυξης των καλλιεργειών είναι σύ-
ντοµες, οι σοδειές φτωχές, ενώ µεγάλα τµήµατα γης καλύ-
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πτονται από ορεινούς όγκους. Ο κυριότερος ανασταλτικός
παράγοντας, όµως, για την ανάπτυξη της όποιας µορφής ζωής
–είτε φυτικής είτε ζωικής είτε ανθρώπινης– είναι το συντρι-
πτικό, δολοφονικό ψύχος του χειµώνα. Τα καλοκαίρια είναι
θερµά, ακόµη και καυτά (στη Βόρεια Περιφέρεια υπάρχει
παντού κλιµατισµός), οι χειµώνες όµως είναι κτήνη µε πα-
γερές ανάσες. Φυλλοβόλα δέντρα τρίζουν και σπάνε, βά-
τραχοι µετατρέπονται σε στήλες πάγου στους λασπότοπους
και στους -40 βαθµούς (οι κλίµακες Κελσίου και Φαρενάιτ
εξισώνονται σε αυτό το νούµερο), τα κοµπρεσέρ «κλατά-
ρουν», το ατσάλι ανοίγει και η χειρωνακτική εργασία καθί-
σταται αδύνατη5.

Το «µείον σαράντα» το µισούν και το φοβούνται όλοι όσοι
το έχουν βιώσει. Άνθρωποι απ’ όλα τα µήκη και τα πλάτη της
Βόρειας Περιφέρειας έχουν περιγράψει την παύση της αν-
θρώπινης δραστηριότητας που επιβάλλουν αυτές οι θερµο-
κρασίες: εστιάτορες στο Γουάιτχορς, κυνηγοί-παγιδευτές της
φυλής Κρι στην Αλµπέρτα, οδηγοί φορτηγών στη Ρωσία, συ-
νταξιούχοι στο Ελσίνκι. Κι ενώ οι απόψεις τους για τα προ-
βλήµατα και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται από την πρό-
σφατη υπερθέρµανση διίστανται, όλοι µοιράζονται την ίδια
απίστευτη ανακούφιση για το γεγονός ότι οι «µείον σαράντα»
γίνονται όλο και σπανιότεροι.

Θα οδηγήσει άραγε ο αφοπλισµός του φοβερού και τρο-
µερού τέρατος του χειµώνα από τον βασικό εχθρό του, την
υπερθέρµανση του πλανήτη, στην ανάπτυξη νέων ανθρώπι-
νων κοινωνιών στην περιοχή της Βόρειας Περιφέρειας; Η
ιδέα δεν είναι και τόσο απίθανη: σύµφωνα µε ένα άρθρο που

5. F. Hill and C. Gaddy, The Siberian Curse (Washington, DC: Brook-
ings Institute Press, 2003), 41-49. 
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δηµοσιεύτηκε στις 8 Αυγούστου του 2007 στην εφηµερίδα
Wall Street Journal, οι επενδυτικές κινήσεις στην κτηµατική
αγορά στη Νέα Γη και το Λαµπραντόρ είχαν κατακόρυφη
άνοδο κατά τη διάρκεια του έτους 2007. Επιπλέον, δηµοσίευ-
µα της 1ης ∆εκεµβρίου του 2007 της ίδιας εφηµερίδας ανέ-
φερε άνοδο στην αγορά γης στη Νορβηγία, τη Σουηδία και
τη Ρωσία. Πριν όµως τρέξετε στο µεσίτη σας προς αναζήτη-
ση οικοπέδων κοντά στο Άνκορατζ ή τη Γουίνιπεγκ, προ-
σέξτε το εξής: ναι, θα υπάρξει ανάπτυξη, αλλά όχι παντού.
Όπως συµβαίνει µε την εξάπλωση του πληθυσµού εδώ και
χιλιετίες, η κατεύθυνση που θα πάρει αυτό το συγκεκριµένο
ρεύµα θα διαµορφωθεί τόσο από τις επιλογές µας, όσο και
από το υπάρχον ιστορικό και γεωγραφικό αποτύπωµα των
εν λόγω περιοχών.

Στο έργο του Κατάρρευση6, ο συνάδελφος από το Πανε-
πιστήµιο της Καλιφόρνιας Τζάρεντ Ντάιαµοντ ιχνηλατεί
την Ιστορία του Ανθρώπου, για να προσδιορίσει τους πέντε
πρωταρχικούς παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν µία
ανθρώπινη κοινωνία στην αποτυχία: περιβαλλοντική κατα-
στροφή, απώλεια εµπορικών εταίρων, εχθρικοί γείτονες, κλιµα-
τική αλλαγή, και το πώς η κάθε κοινωνία επιλέγει να χειριστεί
τα περιβαλλοντικά προβλήµατά της. Ο καθένας από τους πα-
ραπάνω παράγοντες, µεµονωµένα ή σε συνδυασµό, µπορούν
να πυροδοτήσουν την κατάρρευση µιας κοινωνίας. Αντιστρέ-
φοντας το ερώτηµα, ποιοι είναι οι παράγοντες που µπορούν
να βοηθήσουν µία νέα κοινωνία να εδραιωθεί; Κατ’ αρχάς, η

6. Τζάρεντ Ντάιαµοντ, Κατάρρευση: Πώς οι Κοινωνίες Επιλέγουν να
Αποτύχουν ή να Επιτύχουν (επιµέλεια Σοφία Νικολα�δου, Βασίλης Σα-
κελλαρίου, µετάφραση Σοφία Νικολα�δου, Βασίλης Σακελλαρίου). Αθή-
να: Κάτοπτρο, 2006. (Σ.τ.Μ.)
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οικονοµική ευκαιρία, ακολουθούµενη από την περιβαλλοντι-
κή καταλληλότητα, τις ευκαιρίες για επενδύσεις και εµπόριο
(οι προ¾ποθέσεις για την επιτυχία των οποίων είναι, φυσικά,
η στρατιωτική ασφάλεια και η εγγυηµένη ευνοµία, παράµε-
τροι απαραίτητες για τη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος
εµπιστοσύνης), οι φιλικοί γείτονες και οι πρόθυµοι έποικοι.

Προς το παρόν, η Βόρεια Περιφέρεια δεν πληροί εξίσου
όλες τις παραπάνω προ¾ποθέσεις. Οι µεγάλες οικονοµικές
ευκαιρίες υφίστανται µε τη µορφή των εµπορεύσιµων αγα-
θών –ορυκτά καύσιµα, µεταλλεύµατα, αλιεία και ξυλεία–
και, πράγµατι, η εκµετάλλευσή τους αποδίδει το µεγαλύτερο
µέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προ½όντος (ΑΕΠ), µε δεύ-
τερες στον κατάλογο τις κυβερνητικές υπηρεσίες. Σε γενικές
γραµµές, οι γείτονες είναι φιλικοί· συγκριτικά µε το τι συµβαί-
νει στον υπόλοιπο κόσµο, και τα οκτώ έθνη της Βόρειας Περι-
φέρειας έχουν χαµηλό δείκτη εσωτερικής κοινωνικής ανατα-
ραχής και διατηρούν µεταξύ τους σχέσεις καλής γειτονίας
–παρόλο που η Φινλανδία δυσανασχετεί διαρκώς για τα διό-
λου ευκαταφρόνητα από άποψη µήκους σύνορά της µε τη Ρω-
σία, ενώ η τελευταία ανησυχεί για τις ΗΠΑ και (ιδιαίτερα) για
την Κίνα που γειτονεύει µε τα αραιοκατοικηµένα ανατολικά
εδάφη της. Παρ’ όλα αυτά, από τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και
µετά, δεν υπήρξαν σοβαρές στρατιωτικές διενέξεις µεταξύ
των οκτώ χωρών της Βόρειας Περιφέρειας. Οι επτά από αυ-
τές (µε τη Ρωσία να αποτελεί την εξαίρεση) διαθέτουν από τα
πλέον σταθερά πολιτικά συστήµατα του πλανήτη και απολαµ-
βάνουν υψηλότατο βαθµό ευνοµίας.

Τι αποµένει; Η περιβαλλοντική καταλληλότητα, το εµπό-
ριο και οι έποικοι. Το πιθανότερο είναι ότι η θέρµανση του
κλίµατος θα περιορίσει τη δριµύτητα των χειµώνων της Βό-
ρειας Περιφέρειας, του κατεξοχήν απαγορευτικού παράγο-
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ντα για την ανθρώπινη επέκταση στην περιοχή. Η θέρµανση
θα βοηθήσει στην αντιµετώπιση άλλων προβληµάτων, όπως η
αγροτική ανάπτυξη (επιµηκύνοντας την εποχή της καρποφο-
ρίας), και θα δηµιουργήσει νέα, όπως οι έφοδοι των εντόµων
– προβλήµατα που, ωστόσο, θα είναι δευτερεύοντα σε σύγκρι-
ση µε τον θετικό αντίκτυπο των ηπιότερων χειµώνων. Έτσι, η
κλιµατική αλλαγή, ο ένας από τους πέντε παράγοντες που εί-
ναι γνωστό ότι οδήγησαν κατά το παρελθόν ανθρώπινες κοι-
νωνίες στην κατάρρευση, θα διευκολύνει την προσαρµογή
και την εδραίωση των νέων κοινωνιών σε αυτά τα βόρεια
γεωγραφικά πλάτη. 

Αποµένει το εµπόριο και οι έποικοι. Οι δύο αυτοί παρά-
γοντες είναι κατά κύριο λόγο εξαρτηµένοι από τις αγορές,
τις υποδοµές και τις δηµογραφικές τάσεις. Παρά τη διαβόητη
αστάθεια των τιµών των εµπορεύσιµων αγαθών, είναι µάλ-
λον ασφαλές να προβλέψει κάποιος ότι µακροπρόθεσµα (για
παράδειγµα, τον αιώνα που διανύουµε και τον επόµενο) η πα-
γκόσµια ζήτηση σε νερό, µεταλλεύµατα, ενέργεια, τρόφιµα
και ξυλεία θα παραµείνει υψηλή. Ωστόσο, αυτή καθαυτή η
ζήτηση δεν παραπέµπει στην ανάπτυξη του εµπο ρίου· πρέπει,
επιπλέον, να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδοµές, χωρίς τις
οποίες τα αγαθά δε θα φτάσουν στις αγορές, καθώς και οι
έποικοι, για να προσφέρουν την εργασία. Και είναι γνωστό
ότι ο αριθµητικά επαρκής εποικισµός έχει ως προ¾πόθεση
την αύξηση του εγχώριου πληθυσµού, την είσοδο µετανα-
στών ή και τα δύο. 

Οι έντονες αντιθέσεις που υπάρχουν σήµερα, τόσο στις
υποδοµές όσο και στις δηµογραφικές τάσεις της Βόρειας Πε-
ριφέρειας, θα διαµορφώσουν το γεωγραφικό µοντέλο τής
προς βορρά επέκτασης του πληθυσµού. Εκτός, βέβαια, κι αν
µε κάποιον τρόπο καταφέρουµε να βραχυκυκλώσουµε το σύ-
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στηµα – πράγµα που κάναµε ήδη δύο φορές τον προη γούµε-
νο αιώνα, και που ουσιαστικά οδήγησε στη δηµιουργία αυτών
των γεωγραφικών αντιθέσεων.

Επί µακρόν, η Βόρεια Περιφέρεια υπήρξε πλούσια σε
πλουτοπαραγωγικές πηγές και φτωχή σε πληθυσµό, µία ακα-
ταµάχητη σειρήνα για τις κυβερνήσεις των εθνών που την
απαρτίζουν. Ιστορικά, οι προσπάθειες αυτών των κυβερνή-
σεων για αύξηση των υποδοµών και ανάπτυξη του πληθυ-
σµού και της οικονοµίας πυροδοτήθηκαν από τα διαφορετι-
κά κίνητρα που δηµιουργούν οι διαφορετικές ιδεολογίες,
καταλήγοντας κατά το αναµενόµενο σε ανοµοιογενή απο-
τελέσµατα. Επιπλέον, η καθεµιά από αυτές τις κυβερνήσεις
είχε ιστορικά τον δικό της τρόπο αντιµετώπισης των γηγε-
νών οµάδων, µε τους αυτόχθονες των ΗΠΑ και του Καναδά
να βρίσκονται σε πιο ευνο½κή θέση τα τελευταία χρόνια, ακο-
λουθούµενους από αυτούς της Σκανδιναβίας και, τέλος, της
Ρωσίας. Όλα αυτά, όµως, ωχριούν µπροστά στις δύο ανυπο-
λόγιστης σηµασίας επιλογές που έγιναν στη διάρκεια του
20ού αιώνα – επιλογές που µεταµόρφωσαν ριζικά το ανθρώ-
πινο αποτύπωµα στη Βόρεια Περιφέρεια. Η πρώτη επιλογή
ήταν η απόφαση της αµερικανικής στρατιωτικής ηγεσίας
κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου να προχωρή-
σει στην «κατάληψη» του Καναδά· η δεύτερη ήταν η απόφα-
ση του Στάλιν να προχωρήσει στη δηµιουργία των γκουλάγκ,
των στρατοπέδων καταναγκαστικής εργασίας και εξορίας της
Σιβηρίας, κατά την περίοδο 1929-1953.

Τα κίνητρα του Στάλιν για τη δηµιουργία αυτών των δο-
λοφονικών στρατοπέδων-φυλακών ήταν πολύ βαθύτερα από
την καταστολή των αντικαθεστωτικών στοιχείων. Ουσιαστι-
κά, η δηµιουργία των γκουλάγκ δεν ήταν τίποτε λιγότερο από
τον καταναγκαστικό εποικισµό των αποµακρυσµένων πε-
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ριοχών της χώρας –αραιοκατοικηµένων τότε από αυτόχθο-
νες– µε Ρώσους πολίτες. Τα γκουλάγκ ήταν υπεύθυνα για
µερικές από τις πλέον αποτρόπαιες κτηνωδίες της σύγχρονης
Ιστορίας, συµπεριλαµβανοµένων αµέτρητων θανάτων από
λιµοκτονία, υπερέκθεση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες,
εξάντληση και ωµών, στυγνών δολοφονιών. Ως καταναγκα-
στικό εποικιστικό εργαλείο, όµως, το πρόγραµµα γνώρισε
µεγάλη επιτυχία. Στις αρχές του 1950, ο πληθυσµός των στρα-
τοπέδων ανερχόταν σε 2,5 εκατοµµύρια, οι περισσότεροι
πολιτικοί εξόριστοι ή καταδικασµένοι για διάφορα αδική-
µατα7. Οι άνθρωποι αυτοί µοχθούσαν στα ορυχεία, έκοβαν
ξυλεία, κατασκεύαζαν οδικά και σιδηροδροµικά δίκτυα, ερ-
γάζονταν σε εργοστάσια. Αν κατάφερναν να επιβιώσουν µέ-
χρι το τέλος της ποινής τους, οι πρώην κρατούµενοι δεν µπο-
ρούσαν να επιστρέψουν σπίτι τους – κάτι τέτοιο απαγορευό-
ταν από το νόµο. Η ανάπτυξη της εποίκισης συνεχίστηκε µε
εκπληκτικό ρυθµό, µε αποτέλεσµα, στα τέλη του 1980, ένα
από τα ψυχρότερα και πιο αφιλόξενα µέρη του πλανήτη να
διαθέτει σηµαντικό αριθµό εδραιωµένων µεγαλουπόλεων:
Νοβοσιµπίρσκ, Οµσκ, Αικατερίνµπουργκ, Καµπαρόβσκ,
Τσελιάµπινσκ, Κρασνογιάρσκ, Νορίλσκ, Βορκουτά. Η Μη-
τέρα Ρωσία είχε αστικοποιήσει τη Σιβηρία.

Σήµερα, το µέλλον αυτών των πόλεων είναι αµφίβολο. Η
επιλογή των τοποθεσιών τους είχε γίνει αυθαίρετα, όντας
στηριζόµενη περισσότερο σε υψηλά σοσιαλιστικά ιδεώδη,
όπως η υποταγή της φύσης και η πρακτική εφαρµογή της ρή-
σης του Ένγκελς ότι η βιοµηχανία µίας χώρας θα πρέπει να
είναι οµοιογενώς κατανεµηµένη στην επικράτειά της και λι-

7. F. Hill and C. Gaddy, 86. 
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γότερο σε αντικειµενικές προ¾ποθέσεις οικονοµικής βιωσι-
µότητας. Οι πόλεις αυτές βρίσκονται σε «παράλογα» µέρη:
σε σκληρό περιβάλλον, σε µεγάλη απόσταση τόσο η µία από
την άλλη, όσο και από τους εµπορικούς εταίρους τους, ενώ εί-
ναι άµεσα εξαρτηµένες από υποδοµές που προ¾ποθέτουν τη
διαρκή επιδότηση της Μόσχας. Τα βάρη µε τα οποία φόρ-
τωσαν οι σοσιαλιστές σχεδιαστές τη σοβιετική οικονοµία,
ιδρύοντας αυτές τις πόλεις σε τόσο αφιλόξενο περιβάλλον,
ήταν πολύ µεγάλα. Τόσο µεγάλα που, όπως υποστηρίζουν η
Φιόνα Χιλ και ο Κλίφορντ Κάντι στο έργο τους Η Κατάρα της
Σιβηρίας, «το κόστος του ψύχους» να επιβαρύνει σε τέτοιο
βαθµό τη σοβιετική οικονοµία, ώστε να συµβάλει στην κατάρ-
ρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το 1991.

Μετά την κατάρρευση του Σοβιέτ, οι επιδοτήσεις εξαφα-
νίστηκαν. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, αυτές
οι τεράστιες σιβηρικές πόλεις εγκαταλείφθηκαν πιο γρήγο-
ρα και από το Ντιτρόιτ στην πιο κακή παραγωγική χρονιά
του. Σήµερα υπάρχουν ενδείξεις πληθυσµιακής σταθεροποί-
ησης και η ευµάρεια, σε περιορισµένο πλαίσιο, κάνει ξανά
την εµφάνισή της, µαζί µε την αύξηση της τιµής του πετρε-
λαίου. Μία δεύτερη, σοφότερη απόπειρα δηµιουρ γίας µαζι-
κών υποδοµών δεν αποκλείεται να πραγµατοποιηθεί στον
τρέχοντα αιώνα, αφού τόσο η Ρωσία όσο και η Κίνα εποφθαλ-
µιούν τον τεράστιο φυσικό πλούτο της περιοχής. Υπάρχουν
ήδη κάποιες ενδείξεις: ο Βλαντιµίρ Πούτιν προανήγγειλε
επίσηµα τη δηµιουργία ενός αυτοκινητοδρόµου µήκους 9.980
χιλιοµέτρων, που θα συνδέει τη Μόσχα µε το Βλαδιβοστόκ
–του µεγαλύτερου σε µήκος αυτοκινητοδρόµου του κόσµου–,
και Ρώσοι στρατιωτικοί ειδήµονες έχουν αρχίσει να συζητούν
τη δηµιουργία «ελεύθερης οικονοµικής ζώνης» στην Άπω
Ανατολή της Σιβηρίας, ανοίγοντας το δρόµο για την εκµετάλ-
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λευση των τεράστιων αποθεµάτων ξυλείας της περιοχής, δρα-
στηριότητα η οποία θα χρηµατοδοτηθεί από κινεζικά κεφά-
λαια. Ο πληθυσµός, όµως, εξακολουθεί να ελαττώνεται, τόσο
στους Ρώσους όσο και στους αυτόχθονες, µείωση που οφείλε-
ται στο συνδυασµό υψηλής θνησιµότητας, αυτοκτονιών και
φτώχειας. Η όποια νέα πληθυσµιακή εξάπλωση στη Σιβη-
ρία θα έχει ως προ¾πόθεση την εγκαθίδρυση σηµαντικών
υποδοµών, τον σοφότερο σχεδιασµό του µοντέλου εγκατά-
στασης, την εγκατάλειψη ή µετεγκατάσταση των αποτυχη-
µένων πόλεων και την αντιστροφή των σηµερινών αρνητικών
πληθυσµιακών τάσεων.

Η ιστορία της Βόρειας Αµερικής ήταν εντελώς διαφορε-
τική. Αρχικά, ο µικρός αριθµός των λευκών εποίκων συνυ-
πήρξε µε τις οµάδες των αυτοχθόνων, βιώνοντας τη σκληρή
ζωή των πρωτοπόρων: εργασία στα ορυχεία, κυνήγι άγριων
ζώων, αλιεία και µικροκαλλιέργειες. Ο Β΄ Παγκόσµιος Πό-
λεµος άλλαξε τα πάντα. Στο απόγειο του πολέµου, η στρα-
τιωτική ηγεσία των Ηνωµένων Πολιτειών εισήγαγε την έν-
νοια των εκτεταµένων µαζικών υποδοµών στη Βόρεια Περι-
φέρεια: αεροδιάδροµοι, δρόµοι, στρατιωτικές βάσεις, αγω-
γοί, λιµάνια, σταθµοί ραντάρ και πόλεις εµφανίστηκαν στην
Αλάσκα, τον Καναδά, τη Γριλανδία και την Ισλανδία. Μόνο
στην Αλάσκα, ο αριθµός του αµερικανικού στρατιωτικού
προσωπικού και των εργοληπτών ανήλθε στις εξήντα χιλιά-
δες. Αυτό που συνέβαινε στον βορειοδυτικό Καναδά θα µπο-
ρούσε να παροµοιαστεί µε φιλική κατοχή, αφού σαράντα
χιλιάδες στρατιώτες και πολίτες είχαν εγκατασταθεί εκεί
– τεράστια πληθυσµιακή εισροή για µία τόσο αραιοκατοι-
κηµένη περιοχή. Από την Οτάβα, η καναδική κυβέρνηση πα-
ρακολουθούσε τις αµερικανικές δυνάµεις να µεταµορφώ-
νουν τη χώρα µε δίκτυα αεροµεταφορών (Northwest Staging
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Route), µε αυτοκινητοδρόµους, όπως αυτός της Αλάσκας, µε
τον Αγωγό Κάνολ και µε δεκάδες άλλα τέτοια µεγάλου βελη-
νεκούς έργα8. Το αποτύπωµα που άφησε το έργο των µηχανι-
κών του αµερικανικού στρατού εξακολουθεί ακόµη και σήµε-
ρα να διαµορφώνει τα πρότυπα εποικισµού και την οικονο-
µική δραστηριότητα της Βόρειας Περιφέρειας.

Οι οµάδες των αυτοχθόνων, εντελώς περιθωριοποιηµέ-
νες, είδαν να καταλαµβάνονται τα πάτρια εδάφη τους. Στον
Καναδά, οι γηγενείς υπέστησαν πολιτισµικά ζηµιογόνα προ-
γράµµατα επανεγκατάστασης. Ωστόσο, από τις αρχές της δε-
καετίας του 1970 και µετά, άρχισαν να ανακτούν τον έλεγχο
των εδαφών και των µεταλλευτικών δικαιωµάτων τους, κι-
νούµενοι νοµικά (µέσω των διεκδικήσεων εδαφών), µε τις πε-
ρισσότερες από αυτές τις δικαστικές διεκδικήσεις να έχουν
πλέον διευθετηθεί. Σήµερα, οι Αµερικανοί και οι Καναδοί
αυτόχθονες ιδρύουν µεγάλες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την
οικονοµική και πολιτική επιρροή τους, και η πληθυσµιακή
ανάπτυξή τους είναι από τις µεγαλύτερες στη Βόρεια Περι-
φέρεια. Αν οι ξηρασίες στις ΗΠΑ συνεχιστούν, πολύ φοβάµαι
ότι εγώ και οµοιοπαθείς µου «πρόσφυγες της κλιµατικής
αλλαγής» δε θα µπορέσουµε τελικά να καταφύγουµε στα βό-
ρεια σύνορά µας για να επιβιώσουµε: όλες οι καλές θέσεις
θα είναι κατειληµµένες.

Κατά συνέπεια, τι µας λέει αυτό για την επερχόµενη προς
βορρά επέκταση; Οι Ηνωµένες Πολιτείες και ο Καναδάς
διαθέτουν κατάλληλα σχεδιασµένες υποδοµές, ευνοµία και
ταχέως αναπτυσσόµενους εγχώριους πληθυσµούς υποψή-

8. K. S. Coates and W. R. Morrison, The Alaska Highway in World War
II: The U. S. Army of Occupation in Cnada’s Northwest (Toronto: University
of Toronto Press, 1992).
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φιων εποίκων. Οι δύο χώρες πληρούν τις προ¾ποθέσεις επέ-
κτασης. Η Ρωσία, µε τον ακατάλληλο σχεδιασµό των υποδο-
µών της και τη ραγδαία µείωση του πληθυσµού της, δεν πλη-
ροί τις προ¾ποθέσεις. Η Σκανδιναβία, µε το ανεπτυγµένο
οδικό δίκτυο, τα λιµάνια και τα πανεπιστήµιά της, είναι κα-
τάλληλα προετοιµασµένη για να απολαύσει τα οφέλη του ψυ-
χρού κλίµατος που έχει ήδη αρχίσει να θερµαίνεται επαρκώς.

∆ιαβλέποντας τον κίνδυνο να παρεξηγηθούν οι απόψεις
µου, επιτρέψτε µου να αποσαφηνίσω το εξής: η πρώτη προ¾-
πόθεση για τη µετάβαση η οποία περιγράφεται στο παρόν
δοκίµιο είναι η µεταβολή ενός σχεδόν µη βιώσιµου περι-
βάλλοντος σε ένα περιβάλλον οριακά βιώσιµο. Ουτοπία του
βορρά δε θα υπάρξει. Θα ήταν προτιµότερο για όλους µας
να παραµείνουµε στις θέσεις µας, απολαµβάνοντας την πο-
λύ µεγαλύτερη και φιλικότερη ξηρά που απλώνεται µεταξύ
των 50 περίπου µοιρών του βόρειου και των 40 του νότιου
γεωγραφικού πλάτους. Η απόκλιση των 23,5 µοιρών του κα-
τακόρυφου άξονα της Γης ορίζει ότι στα µεγαλύτερα υψό-
µετρα θα υπάρχει πάντα ψύχος και µειωµένη ηλιοφάνεια,
ακόµη κι αν το φαινόµενο του θερµοκηπίου κάνει τον Φε-
βρουάριο στο Τσόρτσιλ της Μανιτόµπα τόσο ζεστό, όσο εί-
ναι σήµερα, ας πούµε, ο Φεβρουάριος στη Μινεάπολη. Επι-
πλέον, δεν µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι ο κύβος
έχει ριφθεί εντελώς: ναι, είναι γεγονός ότι ένα µεγάλο µέ-
ρος της ανόδου τη θερµοκρασίας έχει ήδη «κλειδώσει», όχι
όµως στο βαθµό (τουλάχιστον, όχι ακόµη) κατά τον οποίο
πρέπει να µεταναστεύσουµε όλοι στο Γιακούτσκ. Όπως ο
Στάλιν διαµόρφωσε τη Βόρεια Περιφέρεια µε τα στρατόπε-
δά του και ο στρατός των ΗΠΑ µε τους αεροδιαδρόµους του
και τον αυτοκινητόδροµο της Αλάσκας, έτσι κι εµείς πρέπει
να επιλέξουµε αν θα τη διαµορφώσουµε µε ρεαλιστικά µα-
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κροπρόθεσµα αναπτυξιακά σχέδια, που στηρίζονται στις αι-
σιόδοξες ή τις απαισιόδοξες εκτιµήσεις της ∆ιακυβερνητικής
Επιτροπής για την Κλιµατική Αλλαγή. Στην καλύτερη περί-
πτωση, η Βόρεια Περιφέρεια θα γίνει υποφερτή – όχι επί-
γειος παράδεισος. ∆ε σας συµβουλεύω να αγοράσετε κτή-
µατα στο Λαµπραντόρ.

Το Μίσιγκαν, όµως, ίσως δεν είναι και τόσο κακή ιδέα.
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