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περιβαλλοντολόγος Robert Swan είναι ένας ζωντανός 
θρύλος που κέρδισε επάξια μια θέση στο πάνθεο των ση-
μαντικότερων εξερευνητών όλων των εποχών, έχοντας 

δοκιμάσει τα όρια της αντοχής του κάτω από τις πιο δύσκολες 
και αφιλόξενες συνθήκες επιβίωσης στον πλανήτη μας.

Το λιώσιμο των πάγων απειλεί να επιδεινώσει το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου:

Καθώς αντανακλούν το 80% της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ το 
έδαφος αντανακλά 30-35% και το νερό 6-10%, θα επιταχυνθεί 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου και η άνοδος της θερμοκρα-
σίας.
Θα ανέβει η στάθμη της θάλασσας απειλώντας παραθαλάσ-
σιους οικισμούς.
Θα μειωθούν τα αποθέματα πόσιμου νερού.
Θα ελευθερώσουν στην ατμόσφαιρα δισεκατομμύρια τόνους 
μεθανίου, ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου, οι οποίοι θα 
επιταχύνουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και άνοδο της 
θερμοκρασίας.
Θα αυξηθεί η θερμοκρασία των ωκεανών με αποτέλεσμα να 
αναδιθούν τεράστιες ποσότητες μεθανίου στην ατμόσφαιρα, 
επιταχύνοντας επίσης το φαινόμενο του θερμοκηπίου και 
άνοδο της θερμοκρασίας.  

Robert Swan: Περπάτησε κάτω από την τρύπα του Όζοντος και 
είδε τους πάγους της Αρκτικής να λειώνουν δύο μήνες πριν την 
ώρα τους – σαν αποτέλεσμα του φαινομένου του θερμοκηπίου. 
Όμως το μήνυμά του είναι μήνυμα ελπίδας.

«Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε ανθρώπους να φέρουν εξαι-
ρετικά αποτελέσματα μέσω της ηγεσίας, συλλογικής εργασίας και 
προσωπική ανάπτυξη, στη διατήρηση του περιβάλλοντος. Όλοι 
μπορούμε στον κήπο μας να κάνουμε μερικά εύκολα βήματα στην 
προστασία του περιβάλλοντος, του πλανήτη και να διατηρήσουμε 
τη φυσική του ομορφιά και ακεραιότητα για τις μελλοντικές γε-
νεές.»
Mission Antarctica Foundation και The Robert Swan Foundation

«Η πρόκληση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα στον κό-
σμο δεν είναι η έλλειψη πληροφόρησης. Είναι η έλλειψη έμπνευ-
σης. Η δουλειά μας είναι να εμπνεύσουμε ανθρώπους – να τους 
κάνουμε να πιστέψουν ότι το ταξίδι είναι εφικτό – δείχνοντάς 
τους μικρά βήματα που μπορούν εύκολα να κατορθώσουν.»
Robert Swan

O Robert Swan, Άγγλος Περιβαλλοντολόγος, εξερευνητής των 
Πόλων, Ειδικός Απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα της 
UNESCO και, ίσως πάνω από όλα, ένας εξαιρετικά χαρισματικός 
ομιλητής, γεννήθηκε το 1956 στο Durham της Αγγλίας. Σπούδασε 
Ιστορία στο πανεπιστήμιο του Durham. 
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11Τον Ιανουάριο του 1986, εμπνευσμένος από το ταξίδι του 
Robert Falcon Scott το 1911-12, έφτασε μαζί με τους συντρό-
φους του Roger Mear και Gareth Wood στον Νότιο Πόλο. Το 
ταξίδι εκείνο όμως δεν πραγματοποιήθηκε καθώς το πλοίο με 
τις προμήθειες για το ταξίδι τους συγκρούστηκε με παγόβουνο 
και βυθίστηκε.
Το 1987 ο Robert Swan επέστρεψε για να καθαρίσει το περι-
βάλλον από τα απομεινάρια της βάσης τους και το 1989 περπά-
τησε τον Βόρειο Πόλο, κερδίζοντας τη θέση του στην Ιστορία 
ως ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε και τους δύο Πόλους 
της γης. Στο ταξίδι του αυτό, βίωσε από πρώτο χέρι την κατα-
στροφή που έχει προκαλέσει ο άνθρωπος σε ένα από τα πιό 
ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη. Αυτό ήταν και το ξεκί-
νημα για μια νέα φάση στη ζωή του Robert Swan, και η αιτία 
για τη διαμόρφωση ενός στόχου ζωής: της προστασίας του φυ-
σικού περιβάλλοντος της Ανταρκτικής.

Από τότε ο Robert Swan έχει αφιερώσει το χρόνο του στην 
οργάνωση αποστολών για να ευαισθητοποιήσει για την απειλή 
των Πόλων. Έχει ιδρύσει το ίδρυμα Robert Swan Foundation, 
ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα για την προώθηση πρωτοβουλι-
ών από επιστήμονες και νέους για το περιβάλλον.

Το 2001 δημιούργησε την «Επέμβαση Καθαρισμού» (Operation 
Clean-Up) με στόχο τον καθαρισμό και ανακύκλωση άνω των 
1000 τόνων αποβλήτων από τη Ανταρκτική, ένα έργο που πήρε 
πέντε χρόνια να οργανωθεί, να χρηματοδοτηθεί και να εκτε-
λεστεί.

Το 2003 έκανε το γύρω της Αφρικής με το πλοίο του «2041» 
εμπνεόμενος και εμπνέοντας κοινότητες και τους νέους για το 
AIDS, την αειφορία και το περιβάλλον.

Για το έργο του έχει τιμηθεί με το Μετάλλιο των Πόλων (Polar 
Medal) το 1987 από την Βασίλισσα της Αγγλίας και το Μετάλλιο 
των Αξιωματικών του Τάγματος της Βρεττανικής Αυτοκρατορί-
ας (Officer of the Order of the British Empire – OBE) το 1995. 
Έχει εκλεγεί Πρεσβευτής Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης το 2003 και Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως του ΟΗΕ με 
ειδική ευθύνη για τους νέους, το 1989. Το περιοδικό ΤΙΜΕ τον 
κατατάσει ανάμεσα στους 10 καλύτερους ομιλητές παγκοσμί-
ως για ηγεσία (leadership) και ομαδική εργασία (teamwork).
Από το 2003 ο Robert Swan οδηγεί κάθε χρόνο ομάδα στε-
λεχών επιχειρήσεων στην Ανταρκτική, για να εξασκηθούν σε 
ηγεσία, περιβαλλοντικό καθαρισμό και εκπαιδευτικές πρωτο-
βουλίες. 

Φέτος, η αποστολή IAE5 (Inspire Antarctic Expedition), στην 
οποία άνοιξε και ο πρώτος εκπαιδευτικός σταθμός, ολοκληρώ-
θηκε τον Μάρτιο 2007.

Πηγές: Wikipedia, Team2041
Η ομιλία του Robert Swan ανοίγει τις εκδηλώσεις της 
ECOWEEK 2007 την Τρίτη 24 Απριλίου, που πραγματοποιούνται 
στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κέρκυρα και Αίγινα. Η ομι-
λία του Robert Swan γίνεται σε συνδιοργάνωση με το British 
Council και με τη συμμετοχή του Ινστιτούτου Ομάδα για τον 
Κόσμο – Περιβαλλοντική Συμμαχία, στο Μουσείο Μπενάκη, 
Πειραιώς 138, στις 7:30 μμ. Η είσοδος είναι ελεύθερη.




