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Με τον σύζυγό της, σύντροφο στη ζωή και συνοδοιπόρο, Γιώργο Τσελιούδη, στην τελετή αποφοίτησης των παιδιών τους, της Μαρίνας και του Βασίλη, από το δημόσιο Γυμνάσιο BookerT.
Washington στη Νέα Υόρκη το 2018.
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στη διαμόρφωση του παγκόσμιου κλιματικού μοντέλου της NASA για θέματα
του ωκεανού, που παίρνει μέρος στις Εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής
για το Κλίμα του ΟΗΕ και που η κυβέρνηση Ομπάμα της ανέθεσε μαζί με άλ-
λους 20 επιστήμονες από όλη τη χώρα, να καταγράψουν τις επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής στις ΗΠΑ.

Εχουμε την τιμή να φιλοξενουμε στη «ΓΥΝΑΙΚΑ» του «Ε.Κ.» μια επιστή-
μονα, ακτιβίστρια, με έντονη πολιτική και κοινωνική συνείδηση, μια σύζυγο
και μητέρα που αποτελεί πρότυπο για την ενδυνάμωση του αγώνα των γυ-
ναικών, αλλά και πρότυπο για κάθε άνθρωπο, πώς θα έπρεπε να πορεύεται
στην ζωή του. Με πείσμα φρόνηση και αγάπη για την Ζωή και τη Γη, το πατρικό
μας σπιτι.

Κυρία Ρωμανού πείτε μας για τα παιδικά και τα νεανικά σας χρόνια.
Σε τι περιβάλλον μεγαλώσατε και πώς σας επηρέασε στην εξέλιξή
σας;
Είχα νομίζω μια πολύ συνηθισμένη παιδική ηλικία για παιδί μεσαίας-μικρο-

αστικής οικογένειας στην Αθήνα τη δεκαετία του 1970, όπου και οι δύο γονείς
εργάζονταν.Γεννήθηκα στην πλατεία Αττικής αλλά σύντομα οι γονείς μου με-
τακόμισαν στο Γαλάτσι όπου μεγάλωσα. Φοίτησα στο δημόσιο σχολείο και μά-
λιστα σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχολεία της πόλης, το συγκρότημα δημόσιων
σχολείων Γκράβας. Εχω τις καλύτερες αναμνήσεις από εκείνα τα χρόνια και
φιλίες που έχουν κρατήσει ως σήμερα. Στο Δημοτικό ήμουν ένα πολύ ανήσυχο
και ατίθασο παιδί. Συνήθως οι δάσκαλοί μου παραπονιόντουσαν ότι δεν προ-
σέχω και κάνω φασαρία στη τάξη, αλλά όσον αφορά τα μαθήματα ήμουν επι-
μελής μαθήτρια. Και αυτό γιατί η μητέρα μου ασχολούνταν πολύ με την εκ-
παίδευσή μου, με εξασκούσε στην ορθογραφία -πριν το μονοτονικό!- φρόντιζε
να παρακολουθεί τη δουλειά μου στο σχολείο και να την πλαισιώνει με πολλά
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διαβάσματα εξωσχολικών βιβλίων. Και όλα αυτά παρόλο που η ίδια δεν είχε
τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ούτε και ο πατέρας μου. Την εποχή εκείνη που
δεν είχαμε τηλεοράσεις και κινητά τηλέφωνα, ήταν μεγάλη διασκέδαση ένα
καλό βιβλίο. Διάβαζα πολύ ό,τι έπεφτε στα χέρια μου – παραμύθια, μυθιστο-
ρήματα, εφημερίδες, περιοδικά, Έλληνες και ξένους συγγραφείς. Έτσι ενώ
στο σπίτι ήμουν συνήθως απορροφημένη στα βιβλία μου, όλη η ενέργειά μου
στο σχολείο διοχετευόταν στις φιλίες μου.

Στο Γυμνάσιο όμως έγινε η μεγάλη στροφή -ησύχασα και συγκεντρώθηκα
στα μαθήματα- προς μεγάλη έκπληξη της μητέρας μου. Αγαπούσα το σχολείο
και αγαπούσα και τις παρέες μου - προσπαθούσα πάντα να συνδυάσω και τα
δύο. Ημουν πολύ καλή μαθήτρια, απουσιολόγος, αλλά και συμμετείχα στις
καταλήψεις των σχολείων το 1979. Από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού
μου άρεσε πολύ η Φυσική Πειραματική ενώ αργότερα στην Α Λυκείου με επη-
ρέασε σημαντικά ο φυσικός καθηγητής μου, ο κ. Μανέλης.Τότε αποφάσισα
να σπουδάσω Φυσική. Τα χρόνια εκείνα η μόνη διέξοδος για τους απόφοιτους
της Φυσικομαθηματικής σχολής ήταν η διδασκαλία στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση και πίστευα ότι αυτό το επάγγελμα θα ασκούσα και εγώ.

Τα τελευταία χρόνια του Λυκείου ήταν αφοσιωμένα στην προετοιμασία για
το Πανεπιστήμιο - πολλή δουλειά, φροντιστήρια, άγχος και ελπίδες ότι κάπου
θα περάσουμε. Και πέρασα στο Φυσικό Αθήνας που ήταν και η πρώτη μου
προτίμηση στο μηχανογραφικό δελτίο της εποχής.

Τα φοιτητικά χρόνια ήταν υπέροχα –γεμάτα δραστηριότητες και πολλά εν-
διαφέροντα– μαθήματα, παρέες και πολιτικοποίηση - όχι πάντα με αυτή τη
σειρά προτεραιότητας, πρέπει να παραδεχθώ. Τότε το τμήμα Φυσικής ήταν
ακόμα στην οδό Σόλωνος ανάμεσα στη Νομική σχολή και το Πολυτεχνείο – η
Πανεπιστημιούπολη στου Ζωγράφου δεν υπήρχε ακόμα. Θυμάμαι τους πα-
λιομοδίτικους καφενέδες της περιοχής όπου βρισκόμασταν τακτικότατα, όπως
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Αν το κλίμα 

ήταν τράπεζα, 

θα το είχατε 

ήδη σώσει

Ούγκο Τσάβες
πρώην Πρόεδρος της

Βενεζουέλας

Στη Δευτέρα Δημοτικού, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Γαλατσίου, το έτος 1973. Η δασκάλα τους η κ. Βενετία ήθελε να ξεχωρίζει τις 4 Αναστασίες της τάξης και αποφάσισε να τη λέει «Νατάσσα».
Και της έμεινε. Είναι η τέταρτη από δεξιά στην 3 σειρά. Με κάποια από τα παιδιά αυτά βρίσκονται μέχρι σήμερα κάθε χρόνο – μια σχέση βαθιά και σημαντική, σχεδόν αδερφική.
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Η μητέρα της Μαρίνα και ο πατέρας της Γιώργος Ρωμανός κατά τη βάφτισή της.

το Πανελλήνιο που τότε ήταν στην οδό Κιάφας με τους μεζέδες και τα σκάκια,
και που τώρα μεταφέρθηκε στην οδό Μαυρομιχάλη δίπλα από το παλιό Φυ-
σικό. Στο Φυσικό Αθήνας έμαθα τα Μαθηματικά, τη Φυσική και τη Χημεία που
χρησιμοποιώ ακόμα σήμερα. Εκεί έμαθα και την Ωκεανογραφία - σε ένα με-
ταπτυχιακό πρόγραμμα που μόλις είχε ξεκινήσει.

Πώς βρεθήκατε στην Αμερική και γιατί;
Οταν τελείωσα τις σπουδές μου στο Φυσικό έπρεπε να μπω στην επετηρίδα,

δηλαδή στην κατάταξη προτεραιότητας για την πρόσληψη στο Δημόσιο ως κα-
θηγήτρια Φυσικής. Η λίστα όμως ήταν ήδη μακριά και θα έπρεπε να περιμένω
πολλά χρόνια για την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Ετσι αποφάσισα να
δοκιμάσω να κάνω μεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Μου άρεσε η Ρευστομηχανική
και η Ωκεανογραφία και βρήκα ένα πρόγραμμα στη Φλόριντα που μου πρό-
σφερε υποτροφία και απασχόληση στην έρευνα στο Πανεπιστήμιο ενώ θα με-
λετούσα για το διδακτορικό μου. Ετσι αποφάσισα να φύγω. Σε όλους έλεγα,
και στον εαυτό μου ακόμα, ότι θα πάρω το δίπλωμα και θα γυρίσω πίσω. Αλλά
αυτό άργησε πολύ να γίνει. Αμέσως μετά το διδακτορικό, βρήκα δουλειά στο
Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι και το Εργαστήριο Λος Αλαμος στο Νέο Μεξικό, που
ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να την αφήσω. Και πάλι έλεγα σε όλους ότι
αμέσως μετά θα επιστρέψω. Αλλά βρήκα δουλειά στο Πανεπιστήμιο της Νέας
Υόρκης, στο Ινστιτούτο Κουράντ, ίσως το καλύτερο ινστιτούτο μαθηματικών
στις ΗΠΑ και δεν μπορούσα να μην τη δεχθώ. Αλλά βέβαια μετά θα γύριζα
στην Ελλάδα, οπωσδήποτε. Ομως τότε γνώρισα τον Γιώργο από τη Θεσσαλο-
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Το εξώφυλλο του βιβλίου της
Φυσικής Πειραματικής και
Χημείας που διδάσκονταν στα
τέλη της δεκαετίας του 1970
στην Ελλάδα.

Εξώφυλλο της Ειδικής
Έκθεσης για την Κλιματική
Επιστήμη 2017 της
κυβέρνησης των ΗΠΑ.
Συμμετείχε ενεργά σε 20μελή
επιτροπή στη συγγραφή της
έκθεσης αυτής, η οποία τους
ανατέθηκε από την
κυβέρνηση Ομπάμα το 2016
αλλά όταν ολοκληρώθηκε, επί
κυβέρνησης Τραμπ το 2017,
έγινε προσπάθεια να
αποσιωπηθεί. Η εφημερίδα
«New York Times»
αποκάλυψε την Έκθεση και τη
δημοσιοποίησε σε μια
προσπάθεια απρόσκοπτης
ενημέρωσης των πολιτών και
ενάντια στις προθέσεις της
κυβέρνησης Τραμπ.
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Στην τελετή απονομής του διδακτορικού διπλώματος στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα το 1999, με τον καθηγητή της Georges Weatherly, τη μητέρα της Μαρίνα Λαμπράκη-
Ρωμανού και την αδερφή της, Βάσω Ρωμανού. Η συμμετοχή, η συμπαράσταση και η επιρροή των δύο αυτών γυναικών σε όλη της την ζωή έχει υπάρξει καθοριστική.
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Η μεταβολή της επιφανειακής
θερμοκρασίας της Γης μέσα από
μετρήσεις που συγκεντρώνονται
και αναλύονται στο Ινστιτούτο
Διαστημικών Μελετών Γκόνταρντ
(Goddard Institute for Space
Studies) της NASA στη Νέα Υόρκη
όπου εργάζεται τα τελευταία 18
χρόνια.

Επίσκεψη στο Διαστημικό Κέντρο
Κέννεντυ, στο Ακρωτήριο

Κανάβεραλ στη Φλόριντα, εκεί
όπου μπορεί κανείς να

παρακολουθήσει εκτόξευση των
διαστημικών πυραύλων αλλά και

να ενημερωθεί για την ιστορία της
NASA και την ανάπτυξη των

δορυφόρων, που είναι ιδιαίτερα
χρήσιμοι όχι μόνο στις

τηλεπικοινωνίες αλλά και στη
μελέτη του κλίματος της Γης.
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Εκδήλωση του Κλιματικού
Μουσείου της πόλης της Νέας
Υόρκης (www.mcny.org) στο
Στάτεν Αϊλαντ το 2018, μια από τις
πιο αντιδραστικές στην κλιματική
αλλαγή περιοχές της πόλης. Στην
εκδήλωση μια ομάδα επιστήμονες-
μελετητές της κλιματικής αλλαγής
συμμετείχαν στη διαδραστική
εκδήλωση «Ρώτα τον Επιστήμονα»
για την ενημέρωση του κοινού για
τις επιπτώσεις και τις επικείμενες
οικολογικές καταστροφές εξαιτίας
της κλιματικής αλλαγής.

νίκη, με ανάλογη πορεία στη ζωή και στην επιστήμη όπως εγώ και πολλά κοινά
ενδιαφέροντα, και κρατήσαμε ο ένας τον άλλο στην πόλη αυτή που λατρεύουμε
και οι δύο, μετά φυσικά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα.

Ποιά ήταν η αιτία και η αφορμή που έγινε η οικολογική αφύπνιση
μέσα σας;
Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου τις δεκαετίες 1980-90 άρχισε να γίνεται

ευρύτερα γνωστό το φαινόμενο της παγκόσμιας υπερθέρμανσης, δηλαδή της
αύξησης της επιφανειακής θερμοκρασίας της Γης πάνω από τα φυσικά επίπεδα,
λόγω των εκλύσεων των αερίων του θερμοκηπίου από τους ανθρώπους. Η
επιστήμη μου, δηλαδή η μελέτη των φυσικο-χημικο-βιολογικών διεργασιών
στο φυσικό σύστημα, ήταν στην πρωτοπορία της γνώσης και έτσι ευαισθητο-
ποιήθηκα νωρίς για τη μεγάλη οικολογική καταστροφή που επέρχεται αν το
«φαινόμενο του θερμοκηπίου» -όπως ονομάζεται- συνεχίσει ακάθεκτο. Πέρα
από την έρευνά μου και τη διδασκαλία του αντικειμένου αυτού, ασχολήθηκα
και με τον ακτιβισμό, δηλαδή την ευαισθητοποίηση του κόσμου με συμμετοχή
σε δρώμενα, καταγγελίες και διαδηλώσεις κατά του φαινομένου του θερμο-
κηπίου, της κλιματικής αλλαγής, της καύσης ορυκτών καυσίμων και γενικά
του καταναλωτικού τρόπου ζωής που οδηγεί στην αέναη εκμετάλλευση τη φύ-
σης και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Πόσες ήταν και είναι οι γυναίκες στον δικό σας κλάδο, ο οποίος πα-
ραμένει ακόμα ανδροκρατούμενος και γιατί;
Σε σύγκριση με τις θεωρητικές Φυσικο-μαθηματικές επιστήμες, ο χώρος

των Γεωεπιστημών έχει περισσότερες γυναίκες, αλλά σίγουρα λιγότερες από
τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Πολλές γυναίκες φτάνουν στο επίπεδο των με-
ταπτυχιακών και μετά εγκαταλείπουν την ακαδημαϊκή/ερευνητική σταδιοδρομία
γιατί πιστεύουν ότι έχει πολλές ώρες δουλειάς και απαιτεί αφοσίωση. Ενώ
αυτό είναι εν μέρει σωστό, παρ’ όλα αυτά τη σημερινή εποχή οι άνθρωποι
αφιερώνουν πολύ περισσότερο χρόνο στην εργασία τους και συνεπώς είναι
προτιμότερο να το κάνει κανείς για κάτι που αγαπά και τον/την ενδιαφέρει. Επι-
πλέον, περισσότερες γυναίκες εξελίσσονται στην καριέρα τους στα ανώτερα
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Συγχαρητήρια στον «Ε.Κ.» που φιλοξενεί 
στο μηνιαίο ένθετό του «ΓΥΝΑΙΚΑ» την διακεκριμένη επιστήμονα 

ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Γκόνταρντ της ΝΑSΑ 
(NASA Goddard Institute for Space Studies) στη Νέα Υόρκη και ομότιμη καθηγήτρια 

στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ειδική σε θέματα κλίματος και κλιματικής αλλαγής.

Η κα Ρωμανού έχει συμμετάσχει στη συγγραφή της Εθνικής Εκθεσης για το Κλίμα στις ΗΠΑ, 
στην Επισκόπηση Δεκαετίας 2017-2027 για τις Γεωεπιστήμες και τις εφαρμογές τους 

από το Διάστημα (NASA Decadal Survey) και στην 5η Eκθεση για το Κλίμα 
της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για το Κλίμα. 

Συμμετέχει σταθερά σε ακτιβιστικά κινήματα στις ΗΠΑ και σε συζητήσεις 
για το περιβάλλον, την παιδεία και την έρευνα στην Ελλάδα και διετέλεσε μέλος 

της Επιτροπής Εθνικού και Κοινωνικού Διαλόγου για την Παιδεία.

κα Νατάσσα (Αναστασία) Ρωμανού

Η τεράστια προσφορά της στην Ανώτατη Εκπαίδευση 
και στην Επιστημονική Ερευνα είναι δώρο 

στην ανθρωπότητα και της είμαστε ευγνώμονες. 

Υπερήφανοι δε γιατί είναι Ελληνίδα.

Νίκος Μπάρδης

a
 b
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Το 2019 είχαν την ευκαιρία να ανέβουν οικογενειακώς τον Ολυμπο, μια εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη. Η άγρια ομορφιά του τοπίου και η πλούσια χλωρίδα και πανίδα
ανταμείβουν κάθε επισκέπτη.
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Πρωινό στο
καταφύγιο «Σπήλιος
Αγαπητός» με την
οικογένεια της
αδερφής της Βάσως
Ρωμανού - Φίλιππου
Γεροντάκη. 

Οικογενειακές διακοπές στην
πανέμορφη Μύκονο. Τα νησιά της

Ελλάδας απειλούνται
ποικιλοτρόπως από την κλιματική
αλλαγή – λόγω της οξίνωσης και

της από-οξυγόνωσης της
θάλασσας, της αύξησης της

στάθμης της και της καταστροφής
των οικοσυστημάτων. Η προστασία

των νησιών επιβάλλεται αν
θέλουμε να διατηρήσουμε υψηλό
επίπεδο τουρισμού και υψηλό και

ποιοτικό βιοτικό επίπεδο των
κατοίκων.
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Με φίλους από τις ΗΠΑ, επίσκεψη στην Ακρόπολη το 2018.

Πάνω: Ομιλήτρια σε ένα πάνελ αφιερωμένο στις «Εμπνευσμένες Γυναίκες στην Επιστήμη» που οργανώθηκε
από την Ένωση Ελληνο-Αμερικανίδων Επαγγελματιών Γυναικών (Association of Greek American Professional
Women, agapw.org). Δίπλα της η Δρ Πάνυ Τριφύλλη. Μεσαίο: Η Δρ Ολγα Αλεξάκος, ιδρύτρια και πρόεδρος
του AGAPW απευθύνει τον χαιρετισμό στο κοινό. Δίπλα της, η Δρ Βασιλική Καρατζά και η Δρ Πάνυ Τριφύλλη.
Κάτω: μερική άποψη της αίθουσας. Πάνελ: Βασιλική Καρατζά, Αναστασία Ρωμανού, Πάνυ Τριφύλλη, Στέλλα
Κάφκα, Ελιάνα Αντωνίου και Στέλλα Λυμπέρη.

Mε την αδερφή της Βάσω Ρωμανού, τα παιδιά της Βασίλη και Μαρίνα,
και τα ανίψια της Γιώργο και Λέανδρο στην Επίδαυρο το καλοκαίρι του
2017, στην παράσταση του Εθνικού Θεάτρου «Ειρήνη» του Αριστοφάνη.
Η κλιματική αλλαγή απειλεί τα αρχαία μνημεία της χώρας μέσω των
έντονων καιρικών φαινομένων, των όξινων βροχοπτώσεων και της
αποσταθεροποίησης του εδάφους.
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επίπεδα και αυτό βοηθάει σίγουρα και τις επόμενες που έρχονται, ιδιαίτερα
σε θέματα ισότητας εργασίας, πληρωμής και σεξιστικής συμπεριφοράς. Έχουν
γίνει σημαντικά βήματα -αν και χρειάζονται περισσότερα- όσον αφορά τη δυ-
νατότητα των γυναικών σήμερα να κάνουν καριέρα, ισότιμα και ισάξια με τους
συζύγους/συντρόφους τους, και να χαίρονται τις ομορφιές της ζωής, όπως η
δημιουργία οικογένειας. Η πολιτεία οφείλει πάντα να στηρίζει τη γυναικεία δη-
μιουργικότητα, επαγγελματική εξέλιξη, ώστε να μη γίνεται η τεκνοποίηση ανα-
σταλτικός παράγοντας στη ζωή μας.

Η ανάγκη υποστήριξης νέων γυναικών που ξεκινούν την καριέρα τους είναι
και ο λόγος που συμμετέχω στην Ενωση Ελληνο-Αμερικανίδων Επαγγελματιών
(GreekAmerican Professional women, www.agapw.org) μια μη-κερδοσκοπική
ομάδα που σκοπό έχει να προωθεί Ελληνο-Αμερικανίδες γυναίκες στα πρώτα
βήματα της καριέρας τους προς ηγετικές θέσεις και να προάγει την καλλιέργεια
του αισθήματος κοινότητας μεταξύ τους.

Πώς ενταχθήκατε στην ομάδα της NASA, της Εθνικής Αεροναυτικής
και Διαστημικής Εταιρείας, και ποιες είναι οι αρμοδιότητές σας εκεί;
Στη NASA εντάχθηκα το 2003 ως ερευνήτρια των επιπτώσεων της κλιμα-

τικής αλλαγής στους ωκεανούς αλλά και του ρόλου που παίζουν οι θάλασσες
στη μεταβολή του κλίματος. Εκεί έγινα υπεύθυνη του προγράμματος του κύ-
κλου του άνθρακα και συμμετέχω στη διαμόρφωση του παγκόσμιου κλιματικού
μοντέλου της NASA για θέματα του ωκεανού. Με την ιδιότητα αυτή πήρα
μέρος στις Εκθέσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής για το Κλίμα του ΟΗΕ
από το 2007 και μετά. Ειδικά το 2015 η κυβέρνηση Ομπάμα ανέθεσε σε 20
επιστήμονες από όλη τη χώρα, μεταξύ αυτών και εμένα, να καταγράψουμε τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις ΗΠΑ. Η εργασία αυτή που κράτησε
ένα χρόνο και αφιλοκερδώς, παρουσιάστηκε στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο
Τραμπ, ο οποίος όμως ως αρνητής της κλιματικής αλλαγής προσπάθησε να
την αποκρύψει από το κοινό. Oμως η εφημερίδα «New York Times» διέρρευσε
την εργασία μας και ενημέρωσε την κοινή γνώμη για τους κινδύνους της κλι-
ματικής αλλαγής και το φίμωμα των επιστημόνων από την πολιτική ηγεσία
(https://www.nytimes.com/2017/11/03/climate/us-climate-report.html)

Ακούμε και διαβάζουμε διαρκώς, ότι ειδικοί προειδοποιούν «ότι η κλι-
ματική αλλαγή που προκαλείται από τις εκλύσεις αερίων του θερμο-
κηπίου λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, ευνοεί και ενισχύει
περιβαλλοντικές καταστροφές». Πόσο μεγάλο είναι το κακό που έχου-
με προξενήσει στη Γη και πώς εκδηλώνεται σήμερα η κλιματική αλ-
λαγή;
Πράγματι από τον 19ο αιώνα, μέσα από την ερευνητική δουλειά διαπρεπών

επιστημόνων όπως ο Fourier, o Tyndall και ο Arrhenius, ήταν γνωστό ότι το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2) προκαλεί κατακράτηση της θερμικής ακτινοβολίας
και βοηθάει ώστε η επιφάνεια της Γης να έχει μια σταθερή θερμοκρασία, ανε-
κτή από τον άνθρωπο. Το διοξείδιο του άνθρακα, που βρίσκεται στην ατμό-
σφαιρα κυρίως μέσω των διεργασιών της χλωρίδας και της πανίδας, όταν είναι
σε φυσιολογικά επίπεδα, παίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ζωής στη
Γη. Από την αρχή της Βιομηχανικής Επανάστασης όμως το 1850 και μετά, οι
άνθρωποι, χρησιμοποιώντας ορυκτά καύσιμα, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο
και αργότερα το φυσικό αέριο, εκπέμπουν στην ατμόσφαιρα μεγάλες συγκεν-
τρώσεις διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων όπως το μεθάνιο και τα
οξείδια του αζώτου, που οδηγούν σε ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της θερμο-
κρασίας της Γης. Έτσι σήμερα η μέση θερμοκρασία της Γης είναι σχεδόν 1,5
βαθμό ψηλότερη από τη θερμοκρασία στις αρχές του 20ού αιώνα και αναμέ-
νεται ότι ως τα μέσα του 21ού αιώνα θα έχει φτάσει και ίσως ξεπεράσει τους
2 με 3 βαθμούς Κελσίου ή και περισσότερο αν δεν προσπαθήσουμε να δια-
κόψουμε τη χρήση ορυκτών καυσίμων. Ομως η υπερθέρμανση αυτή του πλα-
νήτη οδηγεί σε διατάραξη του φυσικού συστήματος που έχει πολλές διαφο-
ρετικές εκφάνσεις. Καταρχήν οδηγεί στη μαζική τήξη των πάγων στον Αρκτικό
ωκεανό αλλά και στους μεγάλους παγετώνες της Γροιλανδίας, της Ευρώπης
και της Ασίας.

Επιπλέον οδηγεί και στην αύξηση της στάθμης της θάλασσας, που μπορεί
να είναι μόλις μερικά εκατοστά τώρα, αλλά ήδη απειλεί περιοχές που βρίσκον-
ται στο ύψος της στάθμης της θάλασσας, όπως η Ολλανδία, ή νησιά του Ειρη-
νικού.

Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας προβλέπεται να φτάσει ως και το ένα
ή δύο μέτρα με την κατάρρευση των μεγάλων παγετώνων της Ανταρκτικής,
απειλώντας πολλές μεγαλουπόλεις του κόσμου που βρίσκονται κοντά σχετικά
σε ακτές, όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, η Οσάκα στην Ιαπωνία, η Βενετία, η
Αλεξάνδρεια στην Αίγυπτο, το Ρίο ντε Τζανέιρο, η Σαγκάη και άλλες πολλές
μικρότερες. Ο κύκλος του νερού είναι ιδιαίτερα διαταραγμένος λόγω υπερ-

θέρμανσης οδηγώντας σε έντονες βροχοπτώσεις σε κάποιες περιοχές και με-
γάλη ξηρασία σε άλλες. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν επιδεινωθεί με
την εμφάνιση πιο συχνών και πιο ακραίων καυσώνων, ξηρασίας, πυρκαγιών,
έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών. Όμως και οι θάλασσες του πλανήτη
μας που τόσα μας προσφέρουν για τροφή, αναψυχή και την υγεία του οικοσυ-
στήματος, καταστρέφονται σταδιακά λόγω της οξίνωσης και της μείωσης του
οξυγόνου.

Τα οικοσυστήματα σε πολλές παράκτιες περιοχές κινδυνεύουν να καταρ-
ρεύσουν τελείως. Λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας πολλά είδη χλωρίδας
και πανίδας απειλούνται με αποτέλεσμα να αποσταθεροποιούνται όλα τα τρο-
φικά συστήματα και να απειλείται η τροφή και το πόσιμο νερό για μεγάλες με-
ρίδες του πληθυσμού της Γης.

Ποιες είναι οι προβλέψεις σας για το κλίμα γενικά και ειδικά στην Ελ-
λάδα και την Αμερική τα επόμενα 10-20 χρόνια;
Η Ελλάδα και γενικότερα η νότια Ευρώπη βρίσκονται κοντά στην υποτροπική

ζώνη η οποία ήδη βιώνει σημαντικές μεταβολές τα τελευταία χρόνια, που πρό-
κειται να ενταθούν στο μέλλον, λόγω κλιματικής αλλαγής. Οι αλλαγές αυτές
αφορούν κυρίως την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3 με 5 βαθμούς τοπικά
και της μείωσης της βροχόπτωσης κατά περίπου 30%. Αυτό, σε συνδυασμό
με τις εκτεταμένες και εντονότερες πυρκαγιές και τη λειψυδρία, θα οδηγήσουν
σε ερημοποίηση και αποψίλωση του εδάφους. Οι πύρινες λαίλαπες του 2007
στην Πελοπόννησο και του 2018 στο Μάτι είναι άμεσα συνδεδεμένες με την
κλιματική αλλαγή όπως και την αλλαγή χρήσης γης και δυστυχώς προμηνύεται
να δούμε περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις αν δεν λάβουμε μέτρα προστασίας
των πολιτών. Με την κλιματική αλλαγή επίσης γίνεται πολύ πιθανή η εμφάνιση
συχνότερων χαλαζοπτώσεων που απειλούν τη γεωργία αλλά και εντονότερων
και συχνότερων πλημμυρών (όπως στη Μάνδρα το 2017 και την Κρήτη τα τε-
λευταία χρόνια) και κατολισθήσεων λόγω διάβρωσης του εδάφους. Εξαιτίας
της αύξησης της θερμοκρασίας επαπειλούνται πολλά είδη της χλωρίδας και
της πανίδας, τα οποία θα αντικατασταθούν από άλλα επεκτατικά είδη, όπως
τα λαγόψαρα (ή λαγοκέφαλοι) που είναι τροπικά είδη που ήδη μεταναστεύουν
στις θάλασσές μας, και είναι ιδιαίτερα τοξικά για το περιβάλλον και τους αν-
θρώπους ενώ προκαλούν τεράστια οικολογική καταστροφή.
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The Association of Greek American 
Professional Women (AGAPW)

extends our warmest congratulations and appreciation

to Dr. Anastasia Romanou
for her outstanding achievements 

in science and academia
and contributions to our community.

The Association of Greek American Professional Women (AGAPW) 
is a 501(c)(3) charitable and educational organization under Section 402 
of the Non-for-Profit Corporation Law of the State of New York. 
For further information, please visit www.agapw.org
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Στην Αμερική, η αύξηση της στάθμης της θάλασσας σε συνδυασμό με την
αύξηση των τυφώνων θα οδηγήσει σε μεγάλες πλημμύρες και καταστροφές
σε μητροπόλεις όπως η Νέα Υόρκη, το Μαϊάμι, η Νέα Ορλεάνη κ.λπ. Ηδη έχου-
με δει τις συνέπειες τυφώνων όπως η «Σάντυ» το 2012 που πλημμύρισε το
νότιο κομμάτι της Νέας Υόρκης, ο τυφώνας «Κατρίνα» που κατέστρεψε τη Νέα
Ορλεάνη το 2005 και η «Ίρμα» και η «Μαρία» που ισοπέδωσαν το Πουέρτο
Ρίκο το 2017. Επιπλέον, βλέπουμε κάθε άνοιξη και καλοκαίρι τις εκτεταμένες
πυρκαγιές στην Καλιφόρνια και τις νοτιο-δυτικές πολιτείες της Αμερικής που
προβλέπεται να συνεχιστούν και να γίνουν εντονότερες στο μέλλον.

Καθώς η κλιματική αλλαγή καλπάζει σε πολλές περιοχές του πλανήτη και
μεγάλα κομμάτια πληθυσμού αδυνατούν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες
αναγκάζονται να μεταναστεύσουν προς άλλες περιοχές που είτε έχουν ηπιότερα
προς το παρόν φαινόμενα, είτε καλύτερες συνθήκες αντιμετώπισής τους. Με-
ταναστευτικά ρεύματα σπρωγμένα από την κλιματική αλλαγή στην Αφρική, την
Ασία και τη Νότιο Αμερική ήδη αναζητούν καλύτερη τύχη στην Ευρώπη και τις
ΗΠΑ. Τα ρεύματα αυτά όλο και θα μεγαλώνουν και οι τοπικές πιέσεις θα γίνονται
εντονότερες.

Για τη σταθεροποίηση της αλλαγής του κλίματος, πρέπει να εξαλεί-
ψουμε τις εκπομπές άνθρακα. Πόσο μακριά είμαστε από αυτό και ποιες
είναι οι πολιτικές που θα κάνουν τη διαφορά; Υπάρχουν θετικές εν-
δείξεις και περιθώρια αισιοδοξίας;
Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα είναι σε πλήρη συμφωνία ότι οι αν-

θρωπογενείς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πρέπει να ελαχιστοποιηθούν
όσο το δυνατόν συντομότερα. Φυσικά κάτι τέτοιο βρίσκει ενάντιους τα μεγάλα
λόμπυ των ορυκτών καυσίμων, κολοσσούς όπως η Shell και η Total, οι εξορυ-
κτικοί οργανισμοί που επιμένουν να θέλουν να εξορύξουν και την τελευταία
ρανίδα πετρελαίου, τον τελευταίο κόκκο λιγνίτη, την τελευταία φυσαλίδα φυ-
σικού αερίου ανεξάρτητα από την καταστροφή που προξενούν στον πλανήτη
ώστε να αυξήσουν τα κέρδη τους. Οι πολιτικές ηγεσίες των περισσότερων χω-
ρών κατανοούν το πρόβλημα και γνωρίζουν ποια είναι η λύση του αλλά αργο-
πορούν να πάρουν τα γενναία αυτά μέτρα που θα οδηγήσουν στη γρήγορη
απο-ανθρακοποίηση του συστήματος παραγωγής ενέργειας και κατανάλωσης
και των άλλων δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν το κλίμα της Γης, όπως οι
μεταφορές που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, οι γεωκτηνοτροφικές συνήθειες
που εκλύουν αέρια του θερμοκηπίου, οι βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας.

Το 2015 υπογράφτηκε η Κλιματική Συνθήκη του Παρισιού από τις περισσό-
τερες χώρες του κόσμου, ανάμεσά τους οι μεγαλύτεροι ρυπαντές όπως οι ΗΠΑ,

Καλοκαίρι στη Λακωνία προστατεύοντας χελώνες με την οργάνωση ΑΡΧΕΛΩΝ.

Aπό διαδηλώσεις για την προστασία του
κλίματος. Πάντα η νεολαία ανταποκρίνεται
θετικά και με ενθουσιασμό στην προστασία
του περιβάλλοντος και στη μάχη κατά της
κλιματικής αλλαγής. Αυτή ίσως είναι η
μεγαλύτερη εγγύηση για το μέλλον και η
ελπίδα που έχουμε ότι αυτά τα νέα παιδιά
θα φτιάξουν τον καλύτερο κόσμο που εμείς
δεν καθυστερούμε να τους δώσουμε.

Η Γη έχει 
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και αυτή 

η επιδερμίδα 

έχει ασθένειες. 

Μια από αυτές 

τις ασθένειες 

λέγεται ‘άνθρωπος’

Φρήντριχ Νίτσε
Γερμανός φιλόσοφος
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η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία και η Ευρωπαΐκή Ενωση, να μειώσουν το επίπεδο των
εκλύσεων των αερίων του θερμοκηπίου, να σταματήσουν σταδιακά τη χρήση
ορυκτών καυσίμων και να αυξήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Αυτή την πολύ ελπιδοφόρα, αν και ήδη καθυστερημένη απόφαση, υπονόμευσε
για λίγο η προεδρία Τραμπ 2016-2020, αλλά ευτυχώς επανέφερε η προεδρία
Μπάιντεν το 2020. Ελπίζουμε ότι από δω και πέρα οι κυβερνήσεις θα κινηθούν
συντεταγμένα, με γρήγορα βήματα προς το κοινό μέλλον μακριά από ορυκτά
καύσιμα και θα επενδύσουν αφενός στις ανανεώσιμες και φιλικές προς το πε-
ριβάλλον πηγές ενέργειας όπως ο άνεμος και ο ήλιος και θα βοηθήσουν τις
μικρότερες, φτωχότερες και τεχνολογικά λιγότερο εξελιγμένες χώρες να αν-
ταπεξέλθουν.

Ως επιστήμονας ανυπομονώ να παρθούν τα σωστά μέτρα γρήγορα, ως μη-
τέρα απαιτώ να κληρονομήσουμε στα παιδιά μας ένα κόσμο που δεν θα κα-
ταρρέει κλιματικά και δεν θα απειλούνται τα περισσότερα είδη και ως άνθρωπος
και πολίτης περιμένω σημαντικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση από τις πο-
λιτειακές αρχές παντού στον κόσμο. Ευελπιστώ, γιατί χωρίς ελπίδα δεν μπο-
ρούμε να ζήσουμε, αλλά και ανησυχώ, και για αυτό προσπαθώ να ενημερώνω
όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους για το τι λέει η επιστήμη και τι μέτρα
πρέπει να παρθούν.

Είναι δυνατόν κατά τη γνώμη σας να εξαλειφθεί η παγκόσμια φτώχεια
και να προωθηθεί η αειφορία, εάν δεν αποτελέσει το περιβάλλον μέρος
αυτής της εξίσωσης; Πόσο ευαισθητοποιημένοι είναι πλέον οι άνθρω-
ποι και στον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τη σημασία της προστασίας
του περιβάλλοντος και της υγείας για την καλή πορεία της οικονομίας;
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που με ρωτάτε. Η συμβίωση του ανθρώπου με

τη Φύση και η εξάρτησή του από αυτήν έχει οδηγήσει σε μεγάλες καταχρήσεις
και υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτό θέτει σε κίνδυνο την ίδια
την ύπαρξη και ευημερία των επόμενων γενεών. Όσο πιο γρήγορα συνειδητο-
ποιήσουμε τις επιπτώσεις της υπέρμετρης και αλόγιστης χρήσης των φυσικών
πόρων, της μεγιστοποίησης απρόσκοπτης της εκμετάλλευσης των φυσικών πό-
ρων, αν δεν οδηγηθούμε έγκαιρα σε ένα οικονομικό σύστημα και ένα τρόπο
ζωής που ανακυκλώνει πόρους, φροντίζει για τη βιωσιμότητά τους αλλά και
τους διαμοιράζει δίκαια σε όλους τους ανθρώπους, δεν πρόκειται ποτέ να στα-
ματήσουμε την κλιματική κρίση -και όχι απλά κλιματική αλλαγή- στην οποία
έχουμε οδηγηθεί. Γιατί η κλιματική κρίση είναι μια έκφανση της κρίσης της αν-
θρώπινης ύπαρξης στον πλανήτη λόγω της απόλυτης κυριαρχίας του ανθρώπου
πάνω στα φυσικά συστήματα και τα οικοσυστήματα. Αλλά για να πάψει η εκμε-
τάλλευση της φύσης, πρέπει να πάψει και η εκμετάλλευση των ανθρώπων. Δεν
υπάρχει κλιματική δικαιοσύνη, αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα και κοινωνική δι-
καιοσύνη. Η νεολαία σήμερα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη πάνω σε αυτό
το θέμα και αυτό είναι πραγματικά πολύ ελπιδοφόρο. Χρωστάμε πολλά στη νέα
γενιά, γιατί εκείνοι θα επωμιστούν όλο το βάρος της αντιμετώπισης της κλιμα-
τικής αλλαγής και γιατί αυτοί τελικά θα σώσουν τον πλανήτη μας. Τα παιδιά,
όπως η Γκρέτα Θούνμπεργκ και τα κινήματα Fridays for Future και Sunrise
είναι πολύ ενημερωμένα και μορφωμένα παιδιά, γεμάτα δυναμισμό, όνειρα
και προτάσεις για το μέλλον και βρίσκονται στην πρωτοπορία της μάχης για ένα
καλύτερο αύριο. Είμαι περήφανη για αυτά τα παιδιά, γιατί προσπαθούν να ζή-
σουν σε έναν ωραιότερο κόσμο, που θα τον φτιάξουν τα ίδια, εφόσον μάλλον
δεν θα καταφέρουμε να τους τον κληρονομήσουμε.

Υπήρξατε υποψήφια στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Πι-
στεύετε ότι οι επιστήμονες μπορούν να επηρεάσουν πολιτικές αποφά-
σεις σε χώρους που διακινούνται παγκόσμια συμφέροντα;
Για μένα ήταν πραγματικά μια μεγάλη τιμή να προταθώ στο ψηφοδέλτιο του

ΣΥΡΙΖΑ για τις ευρωεκλογές και μου έδωσε την ευκαιρία να παραθέσω και να
επικοινωνήσω με τον κόσμο τις γνώσεις μου για την καλπάζουσα κλιματική αλ-
λαγή, για τις λύσεις που προτείνονται και ενδείκνυνται για την αντιμετώπισή
της, αλλά και για να τονίσω τη σημασία της αντιπροσώπευσης των επιστημονικών
θέσεων και των απόψεών μας τόσο στην κεντρική πολιτική σκηνή στην Ελλάδα,
αλλά και στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εμπειρία αυτή ήταν από τις πιο ση-
μαντικές της ζωής μου, ένα μάθημα ζωής και για το ρόλο των επιστημόνων,
αλλά και για την προσωπική μου ανάμειξη στην πολιτική αρένα. Από μόνη της
η επιστημονική/τεχνολογική κατάρτιση δεν είναι αρκετή για μια επιτυχημένη
πολιτική σταδιοδρομία, γιατί είναι διαφορετικές οι απαιτήσεις της επιστήμης και
της πολιτικής. Εν τούτοις ελπίζω περισσότεροι επιστήμονες να επιλέξουν να
μπουν ενεργά στην πολιτική αρένα, γιατί ο κόσμος του μέλλοντος χρειάζεται
θετική σκέψη, ορθολογισμό και αποφασιστικότητα, που είναι μερικές από τις
αρετές που έχει ένας επιστήμονας και πρέπει να έχει ένας πολιτικός. Τα επόμενα
χρόνια θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής
κρίσης και της κοινωνικής ευημερίας και ειρήνης στον κόσμο. Πρέπει όλοι να
δουλέψουμε για αυτό από όποιο πόστο και αν βρισκόμαστε για το κοινό καλό. Το βράδυ των Ευρωεκλογών 5 Μαΐου 2019 μπροστά στη διαφημιστική ταμπέλα στην πλατεία Συντάγματος.


