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ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Οι θέσεις του ΠΑΚΟΕ για την επερχόμενη κλιματική αλλαγή 
στηρίζονται στους παρακάτω κανόνες:
1.  Να δημιουργηθεί ένα σταθερό βιοκοινωνικό οικοσύστημα στον 

πλανήτη.
2.  Να συνεργήσουν η πράσινη οικονομία με τις συνιστώσες της, της 

βιοικονομίας και της κυκλικής οικονομίας.
3.  Η Νέα βιομηχανική ανάπτυξη πρέπει να ξεπεράσει σε πωλήσεις το 50 

% με τα προϊόντα της βιοοικονομίας .
4.  Πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι ώστε το 40-60% των απορριμμάτων 

τροφής να πέσουν στο 20-30%.
5.  Πρέπει να αναπτύξουμε κοινές προδιαγραφές στα 

επαναχρησιμοποιημένα προϊόντα .
6.  Να γίνει σωστή διαχείριση και κατανομή στην επαναχρησιμοποίηση 

των υδάτων.

7.  Πρέπει να ελαττώσουμε τις εκπομπές PMIO και PM25, κατά 40% 
μιας και τα όρια θα πέσουν στο 50%. Αποτέλεσμα αυτών θα είναι να 
δημιουργήσουμε μια βιοοικονομία, ανθηρή και σταθερής τροχιάς, με 
αύξηση η προστιθέμενη αξία κατά 15,5%.

8.  Τα 100 δις δολάρια τον χρόνο που προορίζονται για εφαρμογή 
των λύσεων και των προγραμμάτων της κλιματικής αλλαγής θα 
δώσουν, στο ποσοστό που μας ανήκει 8,5 δις, μια ανάσα βελτίωσης 
των σχέσεων της πράσινης ανάπτυξης με την συνιστώσα της την 
βιοοικονομία.

9.  Τα ορυκτά καύσιμα είναι τροχοπέδη στην αποτελεσματικότητα 
των δράσεων βελτίωσης της σταθερότητας του ανθρωπογενούς 
οικοσυστήματος στην Ελλάδα. Γι΄αυτό πρέπει να αναπτύξουμε έντονα 
τον κλάδο των εναλλακτικών καυσίμων και των ΑΠΕ.

10.  Πρέπει να επενδύσουμε στα προϊόντα με σταθερή ποιοτική αξία και 
όχι στα γεννητικά τροποποιημένα προϊόντα.

EKATO ΔΙΣ.  
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Η Θέση του ΠΑΚΟΕ για την κλιματική αλλαγή 

Το κλίμα εδώ και εβδομήντα χρόνια είναι ένας διεθνής «όρος» που καθιερώθηκε,εξαιτίας  
των ανισοτήτων στο βιοτικό επίπεδο των λαών αλλά και στην κουλτούρα που ζούσαν  

σε διάφορες κλιματικές ζώνες οι άνθρωποι.



2 Η ΘEΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚH ΑΛΛΑΓH  | Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2016

Tου ΘAΝΟΥ ΠΕΤΡΟΓIAΝΝΗ 
Πολιτικού μηχανικού,  
Αντιπροέδρου του ΠΑΚΟΕ

Για να κατανοήσουμε το θέμα της 
Κλιματικής Αλλαγής θα πρέπει 
να δούμε από κοντά τους βασι-
κούς παράγοντες που επηρεά-
ζουν αυτή την αλλαγή.

Ο βασικότερος είναι το Φαινό-
μενο του Θερμοκηπίου. 

Φαινόμενο του θερμοκηπίου απο-
καλείται η φυσική διαδικασία κατά την 
οποία οι ακτίνες του ηλίου παγιδεύο-
νται και αντανακλώνται στη Γη με την 
βοήθεια κάποιων συγκεκριμένων αερί-
ων, με την οποία επιτυγχάνεται η δια-
τήρηση των θερμοκρασιακών συνθηκών 
που επικρατούν στην επιφάνεια της Γης.

 Στη φυσιολογική σύσταση της ατμό-
σφαιρας υπάρχουν, σε πολύ μικρές ποσό-
τητες, αέρια όπως το διοξείδιο του άνθρα-
κα, το μεθάνιο, οι υδρατμοί και σε ίχνη 
οξείδια του αζώτου, τα οποία είναι δια-
φανή στο ορατό φως γι’ αυτό και δεν 
εμποδίζουν την ακτινοβολία του ήλιου 
να διασχίσει την ατμόσφαιρα. Όμως δεν 
είναι διαφανή στην υπέρυθρη ακτινο-
βολία και απορροφούν το μεγαλύτερο 
μέρος της ενέργειας που εκπέμπεται από 
τη Γη προτού αυτή διαφύγει στο διάστη-
μα. Τα αέρια αυτά με τη σειρά τους επι-
στρέφουν την ακτινοβολία που δέχθη-
καν προς το περιβάλλον, συντελώντας 
έτσι στην άνοδο της θερμοκρασίας του 
συστήματος Γη - ατμόσφαιρα. Με τη δια-
δικασία αυτή η μέση θερμοκρασία της 
γήινης επιφάνειας είναι περίπου 15οC. 
Τα θερμοσκοπικά αυτά αέρια ονομάζο-
νται  αέρια του θερμοκηπίου. 

 Έχει υπολογιστεί ότι αν δεν υπήρχαν 
στην ατμόσφαιρα τα αέρια του θερμο-
κηπίου τα οποία παγιδεύουν τελικά τη 
θερμότητα κοντά στην επιφάνεια της Γης, 
η μέση θερμοκρασία της γήινης επιφά-
νειας θα ήταν περίπου -20oC.

Τα κυριότερα αέρια του θερμοκηπί-
ου είναι οι υδρατμοί (36-70%), το διο-
ξείδιο του άνθρακα (9-26%), το μεθάνιο 
(4-9%) και το όζον (3-7%). Άλλα αέρια 
του θερμοκηπίου με μικρότερη επιρ-
ροή στο φαινόμενο είναι το υποξείδιο 
του αζώτου (N2O), οι υδροχλωροφθο-
ράνθρακες (HCFCs), οι υπερφθοράν-
θρακες (PFCs), οι υδροφθοράνθρακες 
(HFCs) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6).

 Η μέση θερμοκρασία της Γης έχει 
αυξηθεί κατά 0,5 με 0,6οC από το 1880, 
λόγω της έξαρσης του φαινομένου του 
θερμοκηπίου  και μέχρι το έτος 2100, εάν 
δεν ληφθούν μέτρα, η αύξηση της θερ-
μοκρασίας θα είναι από 1,5 έως 4,5οC.

Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 
το οποίο παράγεται από την ανθρώ-
πινη δραστηριότητα, είναι η βασι-
κότερη αιτία του φαινομένου του 
θερμοκηπίου και έχει αυξηθεί από 

την αρχή της βιομηχανικής επανά-
στασης κατά 35% εξαιτίας, κυρίως, 
της καύσης των ορυκτών καυσίμων 
και της αποδάσωσης.

Οι τομείς της ανθρώπινης δραστηρι-
ότητας που ευθύνονται για την παραγω-
γή των αερίων του θερμοκηπίου και τα 
ποσοστά της συμμετοχής τους παρουσι-

άζονται στο παρακάτω Σχήμα 1. 
Φαίνεται λοιπόν ότι ο βασικότερος 

τομέας παραγωγής αερίων του θερμο-
κηπίου είναι η παραγωγή ενέργειας. Ακο-
λουθούν η βιομηχανική δραστηριότητα, 
οι μεταφορές και οι αγροτικές δραστη-
ριότητες. Αντίστοιχα το ποσοστό συμ-
μετοχής των κατοίκων των χωρών του 

πλανήτη στο φαινόμενο του θερμοκηπί-
ου αποτυπώνεται στον Χάρτη 1. 

Ωστόσο, αυτό που αδυνατεί να δείξει 
ο συγκεκριμένος χάρτης είναι αφενός η 
συνολική ευθύνη κάθε χώρας στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου και, ιδιαίτερα, 
η μελλοντική διάσταση με την προοπτι-
κή μιας ραγδαίας ανάπτυξης των τομέ-
ων παραγωγής αερίων του θερμοκηπί-
ου σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η 
Κίνα και η Ινδία.

Είναι προφανές ότι η συσσώρευση 
των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμό-
σφαιρα ενδέχεται να εντείνει το φαινό-
μενο του θερμοκηπίου και να προκαλέ-
σει περαιτέρω αύξηση της θερμοκρασίας 
της Γης με αποτέλεσμα σημαντικές κλι-
ματικές αλλαγές. Στο Σχήμα 2 φαίνεται 
η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του 
πλανήτη από το 1880 μέχρι το 2005.

Σύμφωνα με υπολογισμούς επιστη-
μόνων, η αύξηση της θερμοκρασίας του 
πλανήτη δεν θα ’ναι ομοιόμορφη. Στην 
τροπική ζώνη θα είναι μηδαμινή, ενώ 
στους πόλους η θερμοκρασία θα αυξη-
θεί μεταξύ 4oC και 7oC. Η μερική τήξη 
των πάγων και η διαστολή των ωκεά-
νιων υδάτων λόγω θέρμανσης τους, θα 
ανυψώσουν τη στάθμη των θαλασσών 
μεταξύ 0,5 και 1,5μ. αν η μέση αύξηση 
της πλανητικής θερμοκρασίας φτάσει 
τους 4°C. Κατάκλυση εύφορων χαμη-
λού ύψους εδαφών, αλάτωση των υδρο-
φόρων οριζόντων, μετακίνηση προς τα 
βόρεια της ζώνης των βροχοπτώσεων 
(προς τα «νότια» για το νότιο ημισφαί-

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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Σχήμα 1

Χάρτης 1

Χάρτης 1
Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου ανά άτομο (έτος 2000)

Πηγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
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ριο) και ως εκ τούτου κατάρρευση της 
αγροτικής παραγωγής του πλανήτη θα 
’ναι μερικά από τα αποτελέσματα.

Οποιαδήποτε προσπάθεια για μείωση 
της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα και 
των υπόλοιπων αερίων του θερμοκηπί-
ου συνεπάγεται αντίστοιχη προσπάθεια 
για περιστολή των δραστηριοτήτων που 
έχουν άμεση σχέση με τις βιομηχανικές 
διαδικασίες και την παραγωγή ενέργει-
ας οπότε τελικά τίθεται υπό αμφισβήτη-
ση συνολικά το σύγχρονο μοντέλο της 
ανάπτυξης. Και εδώ έγκειται στην ουσία 
και η δυσκολία επίλυσης του προβλή-
ματος αυτού. Επιπλέον, ο αναπτυσσόμε-
νος κόσμος, θα αυξήσει αρκετά τα ποσά 
των αερίων του θερμοκηπίου που βρί-
σκονται στην ατμόσφαιρα, άρα για να 
επιτευχθεί συνολική μείωση τους, πρέ-
πει οι ήδη ανεπτυγμένες βιομηχανικές 
χώρες να περιορίσουν δραστικά τους 
αναπτυξιακούς τους ρυθμούς. Στο Σχήμα 
3 φαίνεται ξεκάθαρα η τεράστια αύξηση 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
στην Ασιατική ήπειρο κατά τις τελευταί-
ες δεκαετίες (UNEP 2007).

ΠΟΙA ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΙΤΙΑ  
ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ  
ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ;

 Ως αίτιο μπορούμε να θεωρήσου-
με μόνο ένα. Την αύξηση της ποσό-
τητας των αερίων του θερμοκηπί-
ου (ρύπων) στην ατμόσφαιρα. Από εκεί 
και πέρα μπορούμε να αναζητήσουμε τις 
πηγές των εκπομπών αέριων ρύπων. 
Αυτές συνοψίζονται στις εξής: 

 
Η αποψίλωση των δασών 

Μια από τις ανθρωπογενείς αιτί-
ες του φαινομένου είναι η αποψίλω-
ση των δασών, η οποία πετυχαίνεται με 
δύο τρόπους. Είτε με την καταστροφή 
τους από πυρκαγιές και άλλα περιβαλ-
λοντικά φαινόμενα (πλημμύρες, τυφώ-
νες κ.α), είτε με την υλοτόμηση τους, 
αποσκοπώντας στην άντληση πρώτων 
υλών για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της παραγωγής. 

Η αποψίλωση των δασών αυξάνει 
την ποσότητα του διοξειδίου του άνθρα-
κα στην ατμόσφαιρα. Επίσης, λόγω της 
εξαφάνισης των δέντρων, η φωτοσύν-
θεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το 
φαινόμενο της αποψίλωσης είναι πολύ 
έντονο στις μέρες μας και αυτό οφεί-
λεται κυρίως στο βάρος των αναγκών 
μας. Τα επίπεδα της αποψίλωσης των 
δασών έχουν αυξηθεί κατά περίπου 
9% τα τελευταία χρόνια.  Ακόμα, η 
καύση του ξύλου προκαλεί και την απο-
σύνθεση του, συνεπώς απελευθερώνε-
ται περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα.

 
Η καύση γαιανθράκων 

Τα αέρια του θερμοκηπίου μπορούν 
επίσης να απελευθερωθούν στην ατμό-
σφαιρα από την καύση ορυκτών καυ-
σίμων,  όπως είναι οι γαιάνθρακες (κάρ-

βουνο, λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο). Τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται 
όλο και περισσότερο στις βιομηχανίες 
ανεξέλεγκτα. Τα περισσότερα εργοστά-
σια παράγουν πολλούς αέριους ρύπους 
οι οποίοι παραμένουν για πολύ μεγάλα 
χρονικά διαστήματα στην ατμόσφαι-
ρα. Τα αέρια αυτά συμβάλλουν στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου και ως εκ τού-

του στην υπερθέρμανση του πλανήτη. 
Οι αέριοι αυτοί ρύποι δεν είναι από τη 
φύση τους διαθέσιμοι στην ατμόσφαι-
ρα. Ως εκ τούτου οι βιομηχανίες και κυρί-
ως αυτές της παραγωγής ηλεκτρισμού, 
αποτελούν ίσως τη σημαντικότερη αιτία 
του φαινομένου του θερμοκηπίου.

Αν σε όλα αυτά κάποιος συνυπολο-
γίσει τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, 

τα οποία επίσης καταναλώνουν γαιάν-
θρακες για να μπορέσουν να κινηθούν 
(αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κ.α), 
τότε θα καταλάβει πως την ευθύνη για 
αυτή την κατάσταση την φέρουμε κατ’ 
αποκλειστικότητα οι άνθρωποι. 

Ηλεκτρικές Συσκευές  
και συσκευές θέρμανσης

Μια τελευταία αλλά εξίσου σημα-
ντική πηγή εκπομπών αερίων του θερ-
μοκηπίου είναι οι ηλεκτρικές συσκευ-
ές και οι συσκευές θέρμανσης. Όλες 
αυτές οι συσκευές εκπέμπουν αέριους 
ρύπους. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, 
οι κουζίνες, τα κλιματιστικά ακόμα και 
το ψυγείο του σπιτιού μας είτε εκπέ-
μπουν τέτοιου είδους αέρια (τα κλιμα-
τιστικά και το ψυγείο), είτε κατανα-
λώνουν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας, της οποίας η παραγωγή είναι 
ρυπογόνος (οι ηλεκτρονικοί υπολο-
γιστές και οι κουζίνες). Τα αέρια που 
εκπέμπουν οι συγκεκριμένες συσκευές 
είναι γνωστἀ ως  χλωροφθοράνθρα-
κες (CFCs) και χρησιμοποιούνται στα 
ψυγεία, δοχεία αεροζόλ, στη συσκευ-
ασία προϊόντων, στους χημικούς πυρο-
σβεστήρες, στα κλιματιστικά παλαιάς 
τεχνολογίας και στα καθαριστικά που 
χρησιμοποιούνται από την ηλεκτρονική 
βιομηχανία. Ορισμένες διαδικασίες των 
βιομηχανιών παραγωγής τσιμέντου μπο-
ρούν επίσης να λειτουργήσουν ως αιτία 
του φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Οι συσκευές θέρμανσης τέλος, 

Source: GEO Data Portal,
complied from UNFCCC-
CDIAC 2006
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 Σχήμα 2
Η εξέλιξη της μέσης θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης (1880-2005)

Πηγή πρωτογενών δεδομένων : 
 World Resources Institute (http://earthtrends.wri.org/text/climate-

atmosphere/data-tables.html)

Εκπομπές CO2 Σχήμα 3
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όπως τα καλοριφέρ, αξιοποιούν την 
καύση ορυκτών καυσίμων στους καυ-
στήρες τους για να επιτύχουν το σκο-
πό τους (παραγωγή θερμότητας). Όπως 
συμβαίνει με την καύση στις βιομηχανί-
ες, έτσι κι εδώ, απελευθερώνεται διο-
ξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, 
καθώς κι άλλα αέρια του θερμοκηπίου.

Ανακεφαλαιώνοντας, συνοπτικά οι 
παράγοντες που συμβάλλουν στο φαι-
νόμενο του θερμοκηπίου είναι:
• Οι πυρκαγιές και η μείωση των δασών.
•  Η αλόγιστη χρήση πετρελαίου και 

άνθρακα.
•  Η Αύξηση των καυσαερίων των οχη-

μάτων και των βιομηχανιών.
• Η αυξημένη χρήση λιπασμάτων.

Ποιες είναι οι συνέπειες του 
φαινομένου του θερμοκηπίου
1.  Μείωση απορρόφησης άνθρακα από 

ωκεανούς.
2.  Μείωση απορρόφησης άνθρακα από 

δάση.
3. Σταδιακό λιώσιμο πάγων.
4.  Αύξηση της στάθμης των θαλασσών 

από 20-40 εκατοστά.
5. Αύξηση της θερμότητας των θαλασσών
6. Αύξηση του πλήθους των εντόμων.
7. Εξαφάνιση πολλών θαλάσσιων ειδών.
8.  Αύξηση βροχών και χιονοπτώσεων 

σε κάποιες περιοχές και επικίνδυνη 
μείωση σε άλλες.

9.  Λειψυδρία.
10.  Πλημμύρες πολλών δέλτα ποταμώ.
11. Συρρίκνωση ποταμών.
12. Φονικοί τυφώνες.

Ποιες είναι οι ενδείξεις  
ότι ο κίνδυνος αυξάνει;
1.  Η αύξηση της θερμοκρασίας στη Σιβη-

ρία περισσότερο από ποτέ.
2.  Το σταδιακό λιώσιμο των παγετώ-

νων των Άλπεων.
3.  Η αύξηση της θερμοκρασίας στην 

Ανταρκτική.
4.  Η αύξηση των καταστροφικών βρο-

χών στην Ρωσία.
5.  Η αύξηση των καταστροφικών χιο-

νοπτώσεων στην Αμερική.
6.  Η αύξηση της θερμοκρασίας στην 

Ελλάδα από 1-5 βαθμούς Κελσί-
ου, ο κίνδυνος λειψυδρίας, ξηρασί-
ας, καυσώνων και καταστροφικών 
πλημμύρων.
Πολλοί μελετητές υποστηρίζουν ότι 

η έξαρση ακραίων καιρικών φαινομένων 
τις τελευταίες δεκαετίες είναι αποτέλε-
σμα της αύξησης των αερίων του θερ-
μοκηπίου στην ατμόσφαιρα. 

Σύμφωνα με επιστημονικές εκτιμή-
σεις, παρόλο που η μικρή αύξηση στη 
μέση θερμοκρασία της γης λόγω του 
φαινομένου του θερμοκηπίου μπορεί 
να θεωρείται μικρής σημασίας, είναι 
δυνατό να κινητοποιήσει πολλές αλλα-
γές που θα μπορούσαν να επιφέρουν 
σημαντικές επιπτώσεις ιδίως στο κλίμα 
μιας περιοχής.

Ένα καιρικό φαινόμενο χαρακτηρίζε-
ται ως ακραίο είτε από την έντασή του, 

είτε από την διάρκεια του ή και από την 
συχνότητα επανεμφάνισής του.Οι συνέ-
πειες ενός ακραίου καιρικού φαινομένου 
υπολογίζονται από την σχέση της έντα-
σης του συγκεκριμένου φαινομένου με 
τη συχνότητα επανεμφάνισης του στην 
ίδια περιοχή. Αντικειμενικά είναι πολύ 
δύσκολο να ορισθεί μία τιμή μεγέθους 
πάνω από την οποία ένα καιρικό φαινό-
μενο θα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως 
ακραίο και αυτό γιατί στο χαρακτηρισμό 
του συνηγορούν πολλοί παράγοντες. 

Σε πολλές περιπτώσεις ο χαρακτη-
ρισμός αυτός είναι αποτέλεσμα των κα-

ταστροφών ή ακόμη και των θανάτων 
που προκάλεσε σε μία περιοχή.

Σύμφωνα με δεδομένα και παρα-
τηρήσεις, πολλές περιοχές του κόσμου 
τις τελευταίες δεκαετίες έχουν υποστεί 
ακραία καιρικά φαινόμενα που ξεπερ-
νούν τα φυσιολογικά όρια εμφάνισης.

Παραδείγματα αποτελούν τα καλο-
καιρινά κύματα καύσωνα που εμφανίστη-
καν το 1995 στην Κέντρο-Δυτική περιο-
χή των ΗΠΑ και την Ινδία. Άνω των 700 
ανθρώπων πέθαναν από θερμοπληξία 
στις ΗΠΑ, ενώ στην Ινδία 500 άνθρω-
ποι πέθαναν όταν οι θερμοκρασίες που 

παρατηρήθηκαν τον Ιούνιο 1995 άγγι-
ξαν τους 50°C.

Νωρίτερα το χρόνο αυτό, οι πλημμύ-
ρες που παρατηρήθηκαν στην Ολλανδία 
προκάλεσαν εκκένωση των εκεί περιοχών. 

Ας σημειωθούν σε αυτό το σημείο, οι 
πλημμύρες του Αυγούστου 2002 στην 
Γερμανία, οι συχνές βροχοπτώσεις του 
Σεπτεμβρίου 2002 στην Ελλάδα κάτι που 
είχε χρόνια να παρατηρηθεί, καθώς και 
οι καύσωνες μεγάλης έντασης και δι-
άρκειας στη Δυτική Ευρώπη το καλο-
καίρι του 2003.

 Στους παρακάτω πίνακες παρουσι-
άζονται ορισμένα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα της περιόδου 1970-2001 που 
παρουσίασαν το μεγαλύτερο οικονομι-
κό κόστος και τα περισσότερα θύματα. 
Όπως φαίνεται το μεγαλύτερο κόστος 
από τα ακραία καιρικά φαινόμενα παρα-
τηρήθηκε σε ανεπτυγμένες χώρες, ενώ 
τα περισσότερα θύματα σε αναπτυσσό-
μενες χώρες. Επίσης το μεγάλο οικονο-
μικό κόστος δε συμβαδίζει με πολλά θύ-
ματα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Μελετητές υποστηρίζουν ότι στο 
μέλλον η παγκόσμια κλιματική αλλαγή 
θα επηρεάσει σημαντικά τη συχνότητα, 
το εύρος και την τοποθεσία εκδήλωσης 
των ακραίων καιρικών φαινομένων, ανα-
φέροντας ότι  αναμένονται περισσότερα 
κύματα καύσωνα και λιγότερες περίοδοι 
παγετώνων, ενώ εντονότερες βροχοπτώ-
σεις μπορούν να οδηγήσουν σε αυξη-
μένες πλημμύρες σε μερικές περιοχές.

Παρόλα αυτά, τα ακραία καιρικά φαι-
νόμενα διαρκούν για σχετικά μικρό χρο-
νικό διάστημα και είναι συνήθως τοπι-
κής κλίμακας. 

Παράλληλα, ανθρώπινες παρεμβά-
σεις όπως η αστικοποίηση, το κλείσιμο 

 Πυρκαγιά στο δάσος.

Θύματα 1 Κόστος 
Ασφάλισης2 Ημερομηνία Γεγονός Χώρα

38 20.185 23.08.1992 Τυφώνας 
Andrew ΗΠΑ, Μπαχάμες

51 7.338 27.09.1991 Τυφώνας 
Mireille Ιαπωνία

95 6.221 25.01.1990 Καταιγίδα 
Daria

Γαλλία, Μεγάλη 
Βρετανία

80 6.164 25.12.1999 Καταιγίδα 
Lothar Γαλλία, Ελβετία

61 5.990 15.09.1989 Τυφώνας 
Hugo Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ

300.000 - 14.11.1970 Καταιγίδα, 
Πλημμύρα Μπανγκλαντές

138.000 3 29.04.1991 Τροπικός 
Κυκλώνας Μπανγκλαντές

15.000 106 29.10.1999 Κυκλώνας Ινδία, 
Μπανγκλαντές

15.000 - 01.09.1978 Πλημμύρα Ινδία

10.800 - 31.10.1971 Πλημμύρα Ινδία

1Νεκροί και αγνοούμενοι. 
2Σε δολάρια ΗΠΑ (τιμές 2001).
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των φυσικών ρευμάτων με σκουπίδια, οι 
ελλειπείς υποδομές  και η άναρχη δόμη-
ση έχουν σημαντική επίδραση στην αύ-
ξηση των καταστροφών που προκαλεί 
στις μέρες μας ένα καιρικό φαινόμενο 
σε σχέση με αυτές που θα προκαλούσε 
το ίδιο φαινόμενο στο παρελθόν.

Τι πρέπει να κάνουμε  
για να μειώσουμε τις εκπομπές 
των άεριων ρύπων;

Θα πρέπει σίγουρα να αντιμετωπί-
σουμε την κάθε πηγή ξεχωριστά. Να 
προσπαθήσουμε δηλαδή όσο το δυνα-
τόν να εστιάσουμε στους επιμέρους 
τομείς. Το καλύτερο ας πούμε, θα ήταν 
να παύσει η καταστροφή των δασών. 
Είτε αυτή γίνεται για λόγους παραγω-
γικούς, είτε από φυσικά φαινόμενα. 
Και αν το πρώτο στις μέρες μας είναι δύ-
σκολο, το δεύτερο μπορούμε να το πε-
ριορίσουμε, τουλάχιστον όσον αφορά 
τις πυρκαγιές. 

Αναφορικά τώρα με την καύση γαι-
ανθράκων, η παραγωγή μπορεί να γί-
νει πιο φιλική προς το περιβάλλον, 
αν πρώτα χρησιμοποιηθούν από τα ερ-
γοστάσια περιβαλλοντικά φίλτρα στις 
καμινάδες τους και στη συνέχεια αν αξι-
οποιηθούν στην παραγωγική διαδικασία 
άλλες πηγές ενέργειας (λ.χ. ο ήλιος, 
ο αέρας κ.α.). 

Ακόμα και οι μετακινήσεις μπορούν 
να γίνουν φιλικότερες προς το περι-
βάλλον, με τη χρησιμοποίηση υβριδι-
κών αυτοκινήτων.

Οι ηλεκτρικές συσκευές τέλος και οι 
συσκευές θέρμανσης, μπορούν να χρη-
σιμοποιούνται με μέτρο και όχι ακατά-
σχετα, περιορίζοντας έτσι τον αρνη-
τικό αντίκτυπο που έχει η χρήση τους.

Οι πλούσιοι παράγουν  
το 50% των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρα-
κα το 2013 ήταν:
 Κίνα  9.977 εκατ. τόνοι
 ΗΠΑ  5.233 
 Ινδία  2.406
 Ρωσία  1.812
 Ιαπωνία  1.246
 Γερμανία  759
 Ν. Κορέα  615
 Ιράν  611
 Σ. Αραβία  519
 Καναδάς  503 

Από μελέτη της Oxfam προκύπτει 
ότι το φτωχότερο ήμισυ του παγκόσμιου 
πληθυσμού – περίπου 35 δισεκατομμύ-
ριο άνθρωποι – ευθύνονται για το 10% 
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

 Ειδικότερα ένα άτομο από το 1% 
του πλουσιότερου παγκόσμιου πληθυ-
σμού χρησιμοποιεί 175 φορές περισσό-
τερο CO2 από ότι κατά μέσο όρο κά-
ποιος από το κατώτερο μέρος του 10% 
του πληθυσμού.

Κάποιος που ανήκει στο πλουσιότε-
ρο 10% των πολιτών στην Ινδία χρησι-

μοποιεί κατά μέσο όρο μόνο το ¼ του 
άνθρακα σε σχέση με κάποιον που εί-
ναι από το φτωχότερο ήμισυ του πλη-
θυσμού των ΗΠΑ. Οι εκπομπές κάποιου 
από το φτωχότερο ήμισυ του πληθυ-
σμού της Ινδίας είναι κατά μέσο όρο 
μόνο το 1/20 σε σχέση με κάποιον που 
ανήκει στο φτωχότερο ήμισυ του πλη-
θυσμού των ΗΠΑ.

Στην Κίνα οι συνολικές εκπομπές των 
φτωχότερων, το ήμισυ του πληθυσμού 
της, 600 εκατομμύρια άνθρωποι, είναι 
το 1/3 του συνόλου των εκπομπών του 
πλουσιότερου 10% στις ΗΠΑ, περίπου 
30 εκατομμύρια άνθρωποι.

Στην έκθεση του Παγκόσμιου Προ-
γράμματος Άνθρακα (Global Carbon 
Project) προβλέπεται ότι παρά την πα-
γκόσμια οικονομική ανάπτυξη που σημει-
ώθηκε το 2015, οι παγκόσμιες εκπομπές 
του βασικού αερίου του θερμοκηπίου, του 
CO2, θα παρουσιάσουν μία μικρή μείω-
ση 0,6% σε σχέση με το 2014, αντιστρέ-
φοντας έτσι για πρώτη φορά την ανοδι-
κή τάση των εκπομπών των τελευταίων 
ετών με μέση αύξηση 2,4% το χρόνο.

Η αρχή της πτωτικής τάσης των εκπο-
μπών του διοξειδίου του άνθρακα έγινε 
για πρώτη φορά το 2004. Οι εκπομπές 

είχαν αυξηθεί μόνο κατά 0,6% . Το 2015 
είναι η πρώτη φορά που έχουμε μείωση 
των εκπομπών χωρίς παράλληλη ύφε-
ση στην στην διεθνή οικονομία, αντιθέ-
τως το παγκόσμιο ΑΕΠ υπολογίζεται να 
αυξηθεί κατά 3,1%. Οι εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα το 2015 εκτιμώνται 
στα 35,7 γιγατόνους έναντι 5,9 γιγατό-
νων το 2014. Η μείωση αυτή οφείλεται 
κυρίως στην μείωση κατά 4% της κατα-
νάλωσης άνθρακα στην Κίνα, που λαμ-
βάνει μέτρα περιορισμού της ρύπανσης. 
Παρόλα αυτά και το 2015 η Κίνα είναι η 
πρώτη χώρα παγκοσμίως σε ρύπους με 
9,7 εκατ. τόνους (27%), ακολουθούμε-
νη από την Αμερική με 5,6 εκατ. (15%), 
την ΕΕ με 3,4 εκατ. (10%) και την Ινδία 
με 2,6 εκατ. (7%)

Σύμφωνα με έρευνα της GCP η με-
γαλύτερη μείωση εκπομπών σημειώθη-
κε στην ΕΕ (κατά ετήσιο μέσο όρο 2,4%) 
κατά την δεκαετία 2005-2015. 

Τα παραπάνω στοιχεία μας αφή-
νουν ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι η 
διεθνής οικονομία γίνεται πιο πρά-
σινη. Μένει τώρα να δούμε εάν θα 
συνεχιστεί αυτή η μείωση των εκ-
πομπών των αερίων ρύπων η θα εί-
ναι παροδική. 

Η έκθεση της βρετανικής ΜΚΟ Oxfam 
τονίζει ότι ο τομέας αξιοποίησης των 
ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, άνθρακας) είναι πολύ προσοδο-
φόρος και πολύ ισχυρός οικονομικά και 
επομένως και πολιτικά. Από το 2009 που 
έγινε η αποτυχημένη συνδιάσκεψη της 
Κοπεγχάγης μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 
που έγινε η COP21 στο Παρίσι, οι δισε-
κατομμυριούχοι της λίστας Φόρμπς που 
επενδύουν στα ορυκτά καύσιμα αυξήθη-
καν από 54 του 2010 σε 88 του 2015. 
Είχαν αύξηση της περιουσίας τους, που 
ξεπερνάει τα 00 δις δολάρια, πάνω από 
100 δις δολάρια. Μπορούν λοιπόν και 
ξοδεύουν 44 εκατ. ευρώ (120.000 την 
ημέρα) για λόμπινγκ στις Βρυξέλλες. Στις 
ΗΠΑ ξοδεύονται αντίστοιχα 157 εκατ. 
δολάρια για πολιτικό επηρεασμό.

 Το φτωχότερο 50%  
του παγκόσμιου πληθυσμού  

 (3,5 δις άνθρωποι)
 ευθύνεται

για το 10% των εκπομπών ρύπων 
Κατά κεφαλή εκπομπές

Το πλουσιότερο 10% 
του παγκόσμιου πληθυσμού  

ευθύνεται
για το 50% των εκπομπών ρύπων

Το πλουσιότερο 1% 
 30 φορές 

περισσότερο από το
φτωχότερο 50%

Το πλουσιότερο 1% 
175 φορές 

περισσότερο από το 
  φτωχότερο 10% 

 
Η Oxfam δικαίως μιλάει για «ακραία 
ανθρακική ανισότητα». Το πλουσιότερο 
10% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει κατά 
μ.ο. 11 φορές μεγαλύτερο οικολογικό 
αποτύπωμα από το φτωχότερο 50% του 
πληθυσμού και 60 φορές [περισσότερο 
από το 10% του φτωχότερου πληθυσμού.

Επίσης το πλουσιότερο 1% εκπέμπει 
30 φορές περισσότερο από το 50% του 
φτωχότερου πληθυσμού (ο μέσος όρος 
αυτού είναι 1,57 τόνοι CO2 το χρόνο).

«Η Κλιματική Αλλαγή και οι συνέ-
πειές της είναι άρρηκτα συνδεδεμένες 
με την Κοινωνική ανισότητα» τονίζει η 
Oxfam. Η ανισότητα αυτή μετατρέπεται 
σε ενεργειακή και ανθρακική, δηλαδή 
σε άνισα επίπεδα εκπομπών, επειδή το 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο παρουσιά-
ζει υψηλότερες εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου.

Η Ελλάδα
Όσον αφορά την χώρα μας, είναι 

γνωστό ότι τα ρυπογόνα λιγνιτικά εργο-
στάσια ευθύνονται για το 34% των συ-
νολικών εκπομπών της χώρας. Το ηλε-
κτρικό ρεύμα που θα προέρχεται από 
λιγνίτη θα γίνει πολύ πιο ακριβό και ο 
ρυπαίνων θα πληρώνει. Δεν είμαστε 
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σίγουροι εάν αυτό το θέμα του λιγνίτη 
το έχουν κατανοήσει πλήρως οι αρμό-
διοι της ΔΕΗ. 

 Το Αρχιπέλαγος (Institute of Marine 
Conservation) εγκατέστησε την άνοιξη 
του 2015 τον σταθμό “Tropical Signals” 
στη θαλάσσια περιοχή της Μακρονήσου, 
με στόχο την παρακολούθηση της πιθα-
νής αύξησης της θερμοκρασίας στις θά-
λασσές μας. Ο σταθμός αυτός είναι μέ-
ρος του δικτύου των 21 σταθμών που 
έχουν εγκαταστήσει σε διάφορα σημεία 
της Μεσογείου ερευνητικές ομάδες από 
15 χώρες. Η ερευνητική δράση «Tropical 
Signals” υλοποιείται στο πλαίσιο μιας 
διαμεσογειακής έρευνας που διοργα-
νώνει η Διεθνής Επιτροπή για την Επι-
στημονική Εξερεύνηση της Μεσογείου 
(CIESM), που είναι ο παλαιότερος φορέ-
ας στη Μεσόγειο που ασχολείται με την 
θαλάσσια έρευνα από το 1919.

Στα μέσα Νοεμβρίου 2015 οι ερευ-
νητές του Αρχιπελάγους ολοκλήρωσαν 
την πρώτη συλλογή δεδομένων από τον 
σταθμό της Μακρονήσου με επιστημονι-
κή κατάδυση σε βάθη έως και 40 μέτρα. 
Έγιναν καταγραφές της βιοποικιλότητας 
με μεθόδους visual census μέσω κατά-
δυσης για την παρακολούθηση του τρό-
που που αντιδρούν ορισμένα θαλάσσια 
είδη-δείκτες στις πιθανές αλλαγές της 
θερμοκρασίας. Ταυτόχρονα ανακτήθηκαν 
τα δεδομένα από τους μόνιμους ψηφι-
ακούς σταθμούς σε βάθη 5 έως 40 μέ-
τρα. Τα  πρώτα αποτελέσματα από τους 
21 σταθμούς σε βάθος χρόνου θα εί-
ναι μία πολύτιμη πηγή δεδομένων για 
τις πραγματικές μεταβολές της θερμο-
κρασίας και θα μας επιτρέψουν έτσι να 
κατανοήσουμε την πραγματική έκταση 
του φαινομένου της Κλιματικής Αλλα-
γής στις θάλασσές μας. 

Αποκαλυπτικοί οι αριθμοί
1850: η χρονιά μετά την οποία κάθε 

επόμενη δεκαετία καταγράφεται σταδι-
ακά θερμότερη από την προηγούμενη

95% η βεβαιότητα ότι η ανθρώπινη 
δραστηριότητα είναι η κύρια αιτία της 
κλιματικής αλλαγής από την δεκαετία 
του 1950 και μετά

40% αύξηση των συγκεντρώσε-
ων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην 
ατμόσφαιρα σε σχέση με την προβιομη-
χανική εποχή, κυρίως λόγω της χρήσης 
των ορυκτών καυσίμων

10 από τις θερμότερες χρονιές που 
παρατηρήθηκαν ποτέ στον πλανήτη κα-
ταγράφηκαν όλες μετά το 1998

18,8 εκατοστά το μέσο ύψος ανόδου 
της στάθμης της θάλασσας σε παγκό-
σμια κλίμακα από το 1901 έως το 2010

50% του παγκόσμιου πληθυσμού κα-
τοικεί σε ακτίνα 60 χλμ. Από την ακτο-
γραμμή και τα ¾ των μεγάλων πόλεων 
του κόσμου βρίσκονται σε παράκτιες 
περιοχές. 

 2 βαθμοί Κελσίου η αύξηση της μέ-
σης παγκόσμιας θερμοκρασίας που πρέ-
πει να αποτραπεί για να αποφευχθεί η 
μη αναστρέψιμη κλιματική αλλαγή

37% των Αμερικανών πιστεύουν 
ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση είναι 
«μία απάτη»

Θα θέλαμε να σημειώσουμε εδώ ότι 
ο πρώην υπουργός Ανδρέας Ανδριανό-
πουλος, σε άρθρο του στο «Παρασκήνιο» 
στις 12-12-2015, επισημαίνει ότι «θα 
αναγκαστώ και πάλι να μην ακολουθή-
σω το ρεύμα των ημερών. Που επιμένει 
ότι οι πάγοι λιώνουν, ο πλανήτης παρα-
παίει και πως όλοι εμείς κινδυνεύουμε 
από την υπερθέρμανση της ατμόσφαι-
ρας. Στο Παρίσι συναντήθηκαν οι ηγέτες 
της οικουμένης, για να βρούν τρόπους 
«σωτηρίας» του πλανήτη. Τιμωρώντας 
την χρήση πετρελαϊκής ενέργειας και 
ιδιαίτερα άνθρακα. Καταδικάζοντας έτσι 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες (όπως 
τόνισε και ο πρωθυπουργός της Ινδίας) 
στη φτώχεια και την ανέχεια. 

Σε άλλο σημείο αναφέρεται «ρώτη-
σα κάποτε, αλλά απάντηση ακόμα δεν 
έχω πάρει. Αφού η καπιταλιστική βιομη-
χανική δραστηριότητα και το διοξείδιο 
του άνθρακα προκαλούν την αύξηση 
της θερμότητας, τότε γιατί η Γροιλανδία 
τον Μεσαίωνα ήταν καταπράσινη και γε-
μάτη καλλιέργειες, δίχως καθόλου πά-
γους; Υπήρχε και τότε μήπως βιομηχα-

νική δραστηριότητα; Πως γινόταν τότε 
ο Τάμεσης, στο Λονδίνο, να είχε σχε-
δόν στερέψει και αμπέλια να φύτρωναν 
στις ξερές του όχθες; Πως έλιωσαν τότε 
οι πάγοι, δίχως βέβαια βιομηχανία και 
εκροές CO2 και σχηματίστηκε η θάλασ-
σα της Μάγχης, ενώ σήμερα επιστήμο-
νες διαπιστώνουν πως προηγείται η αύ-
ξηση της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας 
και έπονται (!) μετά από χρόνια οι αυξή-
σεις σε εκροές σε CO2; Γιατί η θερμό-
τητα της Γης μειώθηκε στα χρόνια της 
μεταπολεμικής έξαρσης της βιομηχανι-
κής παραγωγής (και φυσικά μεγάλων 
εκροών CO2) και μειώθηκαν αντίθετα 
οι θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να γί-
νονταν συζητήσεις τότε για καινούργια 
εποχή των παγετώνων;»

Ποιες είναι οι μέχρι τώρα διεθνείς 
προσπάθειες για τη μείωση του φαινο-
μένου του θερμοκηπίου;

1. Ρίο ντε Τζανέιρο Ιούνιος 1992 
Στη συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον 

και την Ανάπτυξη υπογράφηκε μια σύμ-
βαση - πλαίσιο από τους εκπροσώπους 
153 κρατών που συμμετείχαν, η οποία 
όμως δεν περιλαμβάνει καμιά υποχρέ-
ωση μείωσης των εκπομπών του διο-

ξειδίου του άνθρακα αλλά περιορίζε-
ται στην καθιέρωση βασικών αρχών που 
μεταθέτουν σιωπηρά τις σχετικές απο-
φάσεις στο μέλλον. Κατοχυρώθηκαν οι 
οικονομικοί πόροι, η θέσπιση διεθνών 
ιδρυμάτων και νομικών οργάνων και η 
δημόσια ευαισθητοποίηση και κατάρτι-
ση προκειμένου να εφαρμοστούν τα 27 
άρθρα που ψηφίστηκαν τα οποία απο-
τελούν την «Ατζέντα 21».

2. Βερολίνο Δεκέμβριος 1995
Συνδιάσκεψη χωρίς σπουδαία απο-

τελέσματα.

3. Κιότο Ιαπωνίας Δεκέμβριος 
1997 

Υπεγράφη η σημαντικότερη μέχρι σή-
μερα διακρατική συμφωνία για τη «στα-
θεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων 
σε επίπεδα τέτοια ώστε να προληφθούν 
επικίνδυνες περιπτώσεις στο κλίμα από 
τις ανθρώπινες δραστηριότητες» . 

Το «Πρωτόκολλο του Κιότο» μπήκε 
σε εφαρμογή το 2005 και μέχρι το Νο-
έμβριο του 2007 είχε επικυρωθεί από 
174 χώρες, μεταξύ των οποίων όλες 
εκείνες που παράγουν τις σημαντικότε-
ρες ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου. 
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Θλιβερή εξαίρεση παρέμεναν μέχρι τότε 
οι ΗΠΑ, δηλαδή η δεύτερη μεγαλύτερη 
πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα στον κόσμο μετά την Κίνα. Απούσες 
επίσης η Κίνα και η Ινδία. Τελικά οι ΗΠΑ 
ουδέποτε επικύρωσαν το Πρωτόκολλο. 
Στην Ελλάδα το Πρωτόκολλο έχει κυ-
ρωθεί με τον Ν. 3017/2002.

4. Κοπεγχάγη 2009 
Στη Συνδιάσκεψη για το Κλίμα μπή-

κε για πρώτη φορά ως στόχος η αύξη-
ση της μέσης θερμοκρασίας να μην ξε-
περάσει τους 2 βαθμούς C έως το τέλος 
του αιώνα.

Οι εκπρόσωποι των χωρών της Αφρι-
κής διαμαρτυρήθηκαν έντονα, υποστη-
ρίζοντας ότι αυτό ισοδυναμούσε με την 
θανατική καταδίκη της ηπείρου. Οι εκ-
πρόσωποι των νησιωτικών χωρών με το 
σύνθημα «1,5 to survive» προέτρεπαν 
για τη μείωση του στόχου στον 1,5ο C, 
ώστε να επιβιώσει ο πλανήτης. 

Οι επιστήμονες που συμμετέχουν 
στην 21η Συνδιάσκεψη του Παρισιού 
παραδέχονται δημόσια ότι η Κλιματική 
Αλλαγή είναι εντονότερη από ότι πίστευ-
αν. Είμαστε στην εποχή της επικίνδυνης 
υπερθέρμανσης και των ιδιαίτερα σημα-
ντικών αποφάσεων για να μπορέσουμε 
να μετριάσουμε τις επιπτώσεις από την 
Κλιματική Αλλαγή που έρχεται και που 
θεωρείται αναπόφευκτη. 

Έγιναν και άλλες Συνδιασκέψεις στο 
Κανκούν, στο Ντέρμπαν της Ν. Αφρικής, 
στην Ντόχα του Κατάρ και στη Βαρσο-
βία της Πολωνίας, οι οποίες άρχισαν με 
πολύ μικρές προσδοκίες και τελείωσαν 
με πολύ φτωχά αποτελέσματα. Τα πιο 
θετικά σημεία αυτών των συνδιασκέ-
ψεων είναι η επαναβεβαίωση της ανά-
γκης να κρατηθεί η άνοδος της θερμο-
κρασίας του πλανήτη στους 2 βαθμούς 
C μέχρι το τέλος του 2100 και η επιβε-
βαίωση της ανθρωπογενούς αιτίας της 
παρούσας κλιματικής αλλαγής, η ανά-
γκη χρηματοδότησης των φτωχότερων 
χωρών για την προσαρμογή στις συνέ-
πειες που προκαλούνται από την κλι-
ματική αλλαγή, με την παράλληλη δη-
μιουργία ενός «πράσινου ταμείου» που 
θα χρηματοδοτηθεί από τις πλούσιες βι-
ομηχανικές χώρες.

 Η Διεθνής Συνδιάσκεψη COP 18, το 
2012 έγινε στη Ντόχα του Κατάρ, την 
χώρα με τις υψηλότερες κατά κεφαλήν 
ανθρωπογενείς εκπομπές αέριων ρύπων. 
Η σημαντικότερη απόφαση της COP 18 
είναι η «Τροποποίηση της Ντόχα στο 
Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση – 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κλιματική Αλλαγή, η οποία εγκρίθηκε 
με την Απόφαση 1/CMP8, από την Δι-
άσκεψη των Μερών της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική 
Αλλαγή, στις 8 Δεκεμβρίου 2012 στην 
Ντόχα του Κατάρ».

Στην τροποποίηση της Ντόχα στα αέ-
ρια του θερμοκηπίου( διοξείδιο του άν-
θρακα (CO2), μεθάνιο (CH4), υποξείδιο 
του αζώτου (N2O), υδροφθοράνθρακες 

(HCFs), υπεφθοράνθρακες (PFCs), εξα-
φθοριούχο θείο (SF6)), προστέθηκε ένα 
νέο αέριο το τριφθοριούχο άζωτο (NF3). 
Προστέθηκε στον κατάλογο των αερίων 
του θερμοκηπίου επειδή είναι πολύ ισχυ-
ρό αέριο και ένας τόνος NF3 που εκπέ-
μπεται στην ατμόσφαιρα είναι ισοδύνα-
μος με 17.200 τόνους CO2. Υπολογίζεται 
ότι το 2% της παραγωγής του NF3 δι-
αρρέει και διαχέεται στην ατμόσφαιρα. 

Η ΕΕ και τα Κράτη μέλη  
της συμφώνησαν:

- Στην διάσκεψη της Ντόχα σε μία δέ-
σμευση που περιορίζει τις μέσες ετήσιες 
εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, κατά 
την διάρκεια της δεύτερης δεσμευτικής 
περιόδου (2013-2030) στο 80% του συνό-
λου των εκπομπών σχετικά με το έτος βά-
σης 1990. Σημειώνουμε ότι η Ευρώπη το 
1990 είχε κατά μέσο όρο 15.000 εκατ. τό-
νους διοξειδίου του άνθρακα. Θα προχω-
ρήσουν σε μείωση κατά 30% το 2020 
σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990, 
στο πλαίσιο μιας παγκόσμιας συμφωνίας 
για την μετά Κιότο 2012 περίοδο, με τον 

όρο ότι και άλλες ανεπτυγμένες χώρες 
θα δεσμευτούν για ανάλογες μειώσεις. 

Με το πρωτόκολλο του Κιότο η δέ-
σμευση για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου άρχιζε από την 
1-1-2011 έως 1-12-2020. Στο αρχικό 
Πρωτόκολλο του Κιότο περιλαμβάνονται 
4 χώρες που δεν είχαν δεσμεύσεις (Κύ-
προς, Μάλτα, Καζακστάν και Λευκορω-
σία). Δεν περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ και ο 
Καναδάς που αποχώρησε από το Πρω-
τόκολλο του Κυότο στις 12 Δεκεμβρίου 
2012. Άλλες 3 χώρες είναι μεν μέλη του 
πρωτοκόλλου του Κυότο αλλά δεν ανα-
λάβει υποχρεώσεις για την δεύτερη πε-
ρίοδο ανάληψης υποχρεώσεων, γι αυτό 
περιλαμβάνονται μαζί με τον Καναδά σε 
ξεχωριστό Παράρτημα.

Στο Παρίσι....
Και ερχόμαστε στην 21η Συνδιάσκεψη 

του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Παρίσι (COP 
21) τον Δεκέμβριο 2015.

« Κοιτάζω την αίθουσα, δεν ακούω 
καμία ένσταση, η συμφωνία του Παρι-
σιού για το κλίμα υιοθετήθηκε. » Laurent 
Fabius, πρόεδρος της COP21 και 
υπουργός Εξωτερικών και Διεθνούς 
ανάπτυξης .

Με αυτά τα λόγια o Laurent Fabius 
κήρυξε το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου 2015 
τη λήξη των επίμονων διαπραγματεύσε-
ων που έλαβαν χώρα για δύο εβδομά-
δες στο Μπουρζέ.

Παρόλο που η παγκόσμια Συμφω-
νία που υπογράφηκε δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένες νομικές δεσμεύσεις, θε-
ωρείται μία ιστορική εξέλιξη στην προ-
σπάθεια της ανθρωπότητας να αποφύ-
γει μια σημαντική αποσταθεροποίηση 
του παγκόσμιου κλίματος. Όμως είμαστε 
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ακόμα πολύ πίσω από το σημείο που θα 
έπρεπε να είχαμε φτάσει. Όλα τα Κράτη 
αναγνωρίζουν ότι η εποχή των ορυκτών 
καυσίμων πρέπει να τελειώσει μέσα στα 
επόμενα 50 χρόνια.

Τα βασικά σημεία της Συμφωνίας 
του Παρισιού είναι:

1. Ο στόχος για συγκράτηση της 
υπερθέρμανσης αρκετά κάτω από τους 
2ο C με προσπάθειες να περιοριστεί και 
κάτω από τους 1,5ο C . Αυτό σημαίνει 
μηδενισμό των παγκόσμιων εκπομπών. 
από το σύνολο της Οικονομίας.

2. Αξιολόγηση της κατάστασης κάθε 
πέντε χρόνια και ανάληψη νέων μέτρων 
με βάση τα πορίσματα της επιστήμης. 
Δημοσιοποίηση και διαφάνεια των πε-
πραγμένων κάθε χώρας.

3. Αναγνωρίζεται ότι οι ανεπτυγμέ-
νες χώρες θα πρέπει να κινητοποιήσουν 
περισσότερους πόρους (από τα 100 δις 
$ που είχαν δεσμευτεί μέχρι τώρα έως 
το 2020) για την υποστήριξη των φτω-
χότερων αναπτυσσόμενων χωρών, προ-
κειμένου να μεταβούν σε οικονομίες 
χαμηλών εκπομπών και να γίνουν πιο 
ανθεκτικές απέναντι στις επιπτώσεις της 
Κλιματικής Αλλαγής.

Οι ευρωπαίοι αγρότες (COPA) ανα-
κοίνωσαν ότι «για κάθε αύξηση της θερ-
μοκρασίας κατά ένα βαθμό, η παγκόσμια 
παραγωγή τροφίμων θα μειώνεται κατά 
17% σε προϊόντα όπως το καλαμπόκι». 
«Η αντικατάσταση προϊόντων που έχουν 
ως βάση τα ορυκτά και η διαχείριση των 
υδάτων είναι εξαιρετικά σημαντικές 
παράμετροι για τον τομέα των αγροτών»

Στην ομιλία του στην Διάσκεψη στο 
Παρίσι ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας 
τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα 
πρέπει να ελέγχει τις εκπομπές ρύπων 
της ναυτιλίας και πως πρέπει να υπάρ-
χει μόνο ένα παγκόσμιο πλαίσιο ελέγ-
χου κάτω από τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Οργανισμό (ΙΜΟ). Αυτό σημαίνει οπι-
σθοδρόμηση προς όφελος μιας περι-
βαλλοντικά ανεξέλεγκτης εφοπλιστι-
κής δραστηριότητας; Την επομένη της 
ομιλίας του πρωθυπουργού, ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός έλαβε το «Βρα-
βείο Απολιθώματος» από το Climate 
Action Network, επειδή αντέδρ1α-
σε σε οποιοδήποτε έλεγχο εκπομπών 
των πλοίων. Έτσι η ναυτιλία μας 
με παρέμβαση και ευθύνη του Αλέ-
ξη Τσίπρα έμεινε - μαζί με την αε-
ροπλοϊα - ο μοναδικός κλάδος της 
Οικονομίας εκτός ρύθμισης για τις 
εκπομπές ρύπων. 

 Η Συνδιάσκεψη για το Κλίμα στο Πα-
ρίσι έχει κυριολεκτικά καταληφθεί από 
τους παράγοντες των πολυεθνικών με 
σκοπό να προστατεύσουν τα συμφέροντά 
τους οδηγώντας την παγκόσμια κοινό-
τητα στην διάσωση της κυριαρχίας των 
ορυκτών καυσίμων μέσα από την μετο-
νομασία τους και την αναβάπτισή τους, 
δηλαδή με «πράσινο ξέπλυμα». 

Αλλά ποιές είναι αυτές οι Πο-
λυεθνικές; Ας τις δούμε αναλυτικά:
1.  edf: από τις μεγαλύτερες εταιρεί-

ες προώθησης βρόμικης ενέργειας.
2.  engie: από τις μεγαλύτερες εταιρεί-

ες βρόμικης ενέργειας.
3.  RENAULT NISSAN: Ασκούν πιέσεις 

για να μην μπουν αυστηρά όρια στις 
εκπομπές ρύπων των οχημάτων. 

4.  MICHELIN: Ειδικεύεται στο πράσι-
νο ξέπλυμα, έχει εμπλακεί σε αρπα-
γές εκτάσεων.

5.  Bollore: προωθεί την πυρηνική ενέρ-
γεια.

6.  AIR FRANCE: προωθεί την κατα-
στροφή δασών μέσω αντισταθμι-
στικών, αντιδρά στα μέτρα για τους 
αντιαεροπορικούς ρύπους.

7.  BNP PARIBAS: ο μεγαλύτερος χρη-
ματοδότης βρόμικων καυσίμων.

8.  AXA: κερδοσκοπεί δημιουργώντας 
εργαλεία για επενδύσεις σε φυσι-
κούς κατστροφεις.

9.  Caisse de Depots: επενδύει σε ρυ-
πογόνους τομείς.

10.  GENERALI: από τους μεγαλύτερους 
χρηματοδότες βρόμικης ενέργειας.

11.  Suez: ιδιωτικοποίηση νερού, προ-
ώθηση σχιστολιθικού αερίου.

Προωθούν τις δήθεν πράσινες λύ-
σεις με το φυσικό και σχιστολιθικό αέ-
ριο, την αποθήκευση του άνθρακα, με 
την ανάπτυξη των βιοκαυσίμων και των 
γενετικά τροποποιημένων σπόρων για 
την γεωργία, με την ανάπτυξη της πυ-
ρηνικής ενέργειας, απαντώντας έτσι στη 
μείωση των επικίνδυνων αερίων του 
θερμοκηπίου. 

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος (International 
Panel on Climate Change – IPCC) που 
αποτελείται από 2.000 επιστήμονες και 
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ, εξέδω-
σε μία πολύ σημαντική έκθεση για την 

Κλιματική Αλλαγή.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι εάν δεν 

περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμο-
κρασίας του πλανήτη στους 2 βαθμούς 
Κελσίου, τότε η Κλιματική Αλλαγή θα εί-
ναι μη αναστρέψιμη, όπως θα είναι και 
οι δραματικές επιπτώσεις της. 

Ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος για 
να σταματήσει η Κλιματική Αλλαγή είναι 
μία επανάσταση στον ενεργειακό τομέα 
με τον δραματικό περιορισμό η και την 
κατάργηση της χρήσης των ορυκτών 
καυσίμων. Αυτό παραδέχονται ο ΟΗΕ, 
η ΕΕ και οι μεγάλοι ρυπαντές του πλα-
νήτη που είναι η Κίνα (8,2 εκατ. τόμοι 
CO2 και οι ΗΠΑ (5,5 εκατ. τόνοι CO2). 

Γεννάται αυτόματα το ερώτημα: 
αφού όλοι συμφωνούν ότι ο περιορι-
σμός των ορυκτών καυσίμων είναι η 
μοναδική πραγματοποιήσιμη λύση, γιατί 
δεν προχωρούν στην λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων – και όχι προτροπών – των 
Κυβερνήσεων προς αυτή την κατεύθυν-
ση; Η απάντηση δυστυχώς είναι αποκαρ-
διωτική: η δύναμη των πολυεθνικών που 
με κάποιο τρόπο σχετίζονται με τα ορυ-
κτά καύσιμα είναι πολύ μεγαλύτερη από 
την δύναμη των Κυβερνήσεων. Οι πολυ-
εθνικές κατευθύνουν τις αποφάσεις των 
Κρατών για την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων τους προβάλλοντας σαν πρό-
σχημα την μείωση της ανταγωνιστικότη-
τας, την μείωση των θέσεων εργασίας 
και την μείωση του ρυθμού ανάπτυξης. 

Πέντε οργανώσεις πολιτών, από τις 
μεγαλύτερες στον κόσμο, οι Aitec, Attac 
France, Corporate Europe Observatory, 
Observatoire des multinationals και η 
Transnational Institute παρουσίασαν 
πριν την διάσκεψη του Παρισιού, έκθε-
ση σύμφωνα με την οποία οι πολυεθνι-

κές «έχουν καταλάβει την 21η Διάσκεψη 
για το Κλίμα με σκοπό να οδηγήσουν την 
παγκόσμια κοινότητα σε ψευδείς λύσεις 
για την ανάσχεση της Κλιματικής Αλλα-
γής. Αυτό είναι το κύριο συμπέρασμα 
της έκθεσης των οργανώσεων των πο-
λιτών και προέκυψε από την ανάλυση 
των πολιτικών που προωθούν οι πολυ-
εθνικές μέσω των ισχυρών ομάδων πί-
εσης που διαθέτουν αλλά και και από 
το γεγονός ότι οι μεγάλες βιομηχανίες, 
που είναι και από τους μεγαλύτερους 
ρυπαντές είναι οι επίσημοι χορηγοί της 
Διάσκεψης του Παρισιού. 

Συνεχίζοντας η έκθεση επισημαίνει 
ότι είναι πολύ απογοητευτικό το γεγονός 
ότι αντί η παγκόσμια κοινότητα να στα-
θεί απέναντι σε αυτά τα πανίσχυρα συμ-
φέροντα η σύμβαση – πλαίσιο του ΟΗΕ 
για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC – 
United Nations Framework Convention 
on Climate Change) τους έχει αποδώ-
σει καθοδηγητικό ρόλο στον σχεδιασμό 
των λύσεων! Όσο οι εκπρόσωποι των 
βιομηχανιών που ευθύνονται για την 
Κλιματική Αλλαγή αντιμετωπίζονται ως 
«εταίροι» με αυξημένα προνόμια, «δεν 
μπορούν να υπάρξουν πραγματικές λύ-
σεις και ουσιαστικές αλλαγές».

Η έκθεση αναλυτικά εξηγεί πως κα-
τάφεραν να πλουτίσουν χρησιμοποιώ-
ντας το βασικό εργαλείο που εισήγαγε 
το Πρωτόκολλο του Κιότο στην Διάσκε-
ψη του 1997, που δεν είναι άλλο από 
αυτό το Χρηματιστήριο ρύπων που στη-
ριζόταν στις «αρχές της αγοράς». 

Έτσι οι πολυεθνικές ιδιωτικοποίη-
σαν την ατμόσφαιρα δημιουργώντας 
τις αγορές άνθρακα και προσαρμόζο-
ντάς τες στα συμφέροντά τους. Οι ρυ-
πογόνες βιομηχανίες θα μπορούσαν να 
κερδίσουν δικαιώματα εκπομπής ρύπων 
εάν μείωναν τις ρυπογόνες δραστηριό-
τητές τους κάπου αλλού. Με αυτό τον 
τρόπο δεν κατάφεραν να μειώσουν τις 
εκπομπές τω επικίνδυνων ρύπων, αλλά 
κατάφεραν να πλουτίσουν οι βρόμικες 
πολυεθνικές. 

Η Παγκόσμια Κοινότητα, συνεχίζει να 
επισημαίνει η έκθεση πολιτών, θα έπρε-
πε να διώξει τους μεγάλους εγκληματι-
κούς ρυπαντές από την Διάσκεψη του 
ΟΗΕ και από όλα τα επίπεδα χάραξης 
της κλιματικής πολιτικής, δηλαδή από την 
Κομισιόν και όλα τα ευρωπαϊκά όργανα. 
Επικαλούνται το τρανταχτό παράδειγμα 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που 
πολλές φορές είχε βρεθεί αντιμέτωπος 
με τις μεθόδους της βιομηχανία καπνού 
και κατάφερα να δημιουργήσει ένα τεί-
χος προστασίας ανάμεσα στις βιομηχα-
νίες καπνού και στους υπαλλήλους του. 

Η έκθεση τέλος αναφέρει ότι δεν πε-
ριμένουν οι κυβερνήσεις να συνταχθούν 
με τις προτάσεις των επιστημόνων για 
την ανάσχεση της Κλιματικής Αλλαγής, 
γι αυτό οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο 
πρέπει να αναλάβουν δράση.

 Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, τα χρήματα 
που χορηγούν οι πλούσιες χώρες στις 
φτωχές για την προστασία του κλίματος 
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ανέρχονται στο ποσό των 62 δις δολα-
ρίων, δηλαδή το 67% του συνόλου των 
100 δις δολαρίων που συμφωνήθηκε 
στην Διάσκεψη της Κοπεγχάγης το 2009. 

Ο πιο σημαντικός παράγων αφορά 
στην ηλεκτρική ενέργεια. Εάν επιτευχθεί 
μία δεσμευτική συμφωνία θα οδηγήσει 
συντομότερα στις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας που είναι οι ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας (ΑΠΕ), η πυρηνική ενέρ-
γεια και το φυσικό αέριο. 

Από την πλευρά της η Διεθνής Υπη-
ρεσία Ενέργειας εκτιμά πως η ανανεώ-
σιμη ενέργεια θα αποτελέσει την σημα-
ντικότερη μεμονωμένη πηγή ενέργειας 
το 2040 και θα περιορίσει το μερίδιο 
του λιθάνθρακα κατά 10%, από το 41% 
στο 31%.

Μένει να δούμε τις μακροπρόθεσμες 
επιπτώσεις όταν εφαρμοσθούν οι πολι-
τικές στον τομέα των Μεταφορών που 
καταναλώνει το 50% του παγκόσμιου 
πετρελαίου. 

Η καινοτομία στην παραγωγή οχη-
μάτων με την κατάργηση των επιδοτή-
σεων στα ορυκτά καύσιμα θα έχει σαν 
αποτέλεσμα την μειωμένη ζήτηση για 
πετρέλαιο με αποτέλεσμα την συμπίε-
ση στις τιμές του πετρελαίου. 

Οι οικολόγοι παράλληλα πιέζουν 
έντονα τις εταιρείες να εγκαταλείψουν 
τις περιβαλλοντικά επιζήμιες επενδύσεις, 
όπως είναι η εκμετάλλευση πετρελαιο-
φόρου άμμου, η άντληση σε βαθιά ύδα-
τα και η άντληση στην Αρκτική. 

Πρέπει συμπερασματικά να αποδυ-
ναμωθούν οι ισχυροί επιχειρηματίες του 
πετρελαίου για να επέλθει μία σημαντική 
αλλαγή. Δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
η Κλιματική Αλλαγή εάν εγκαταλειφθεί 
το οικονομικό παραγωγικό μοντέλο που 
βασίζεται στην καύση του άνθρακα. Ας 
μην ξεχνάμε ότι το 40% της παγκόσμι-
ας ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από 
τον άνθρακα. 

Η Διεθνής Κοινότητα τώρα έχει μία 
πραγματική ευκαιρία να επαναπροσδιο-
ρίσει πως θα τροφοδοτήσει τις επιχειρή-
σεις και τις οικονομίες τα επόμενα χρό-
νια. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
θα μπορούσαν να μειώσουν τις εκπο-
μπές ρύπων, να δημιουργήσουν θέσεις 
εργασίας και να βελτιώσουν την δημό-
σια υγεία εξασφαλίζοντας καλύτερες 
συνθήκες ζωής για όλους, μείωση των 
θανάτων που συνδέονται με την μόλυν-
ση του περιβάλλοντος και βελτιωμένες 
προοπτικές απασχόλησης με ένα εκα-
τομμύριο πρόσθετες θέσεις εργασίας

Το Ινστιτούτο Νέου κλίματος (NCI) 
έκανε έρευνα σύμφωνα με την οποία 
εάν η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η Κίνα, που εί-
ναι υπεύθυνες για το 50% των ρύπων 
στη Γη, ελαττώσουν τους ρύπους με το 
να στραφούν από τα ορυκτά καύσιμα 
στην πράσινη ενέργεια, θα δημιουργη-
θούν 1.040.000 νέες θέσεις εργασίας τα 
επόμενα 15 χρόνια στα αιολικά πάρκα, 
στα φωτοβολταϊκά συστήματα και τους 
υδροηλεκτρικούς σταθμούς παραγωγής 
ενέργειας (ΑΠΕ). 

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (IWO) 
ανακοίνωσε ότι εάν παρθούν τα παραπά-
νω μέτρα δεν θα απειλήσουν τις υπάρ-
χουσες θέσεις εργασίας, αντιθέτως θα 
συμβάλλουν στην δημιουργία περισσό-
τερων και αξιοπρεπέστερων θέσεων ερ-
γασίας. Επίσης θα εξοικονομηθούν πόροι 
από την μείωση των εισαγωγών πετρε-
λαίου που θα διοχετευθούν για την μεί-
ωση της φτώχειας. Η Κομισιόν εκτιμά ότι 
σε κάθε θέση εργασίας που χάνεται από 
τον τομέα της πυρηνικής ενέργειας στην 
ΕΕ, αντιστοιχούν δύο θέσεις εργασίες 
στους τομείς των ΑΠΕ. Έως το 2030 
στα Κράτη μέλη της ΕΕ θα δημιουρ-
γηθούν από 70-420.000 θέσεις ερ-
γασίας. Στις ΗΠΑ οι θέσεις εργασί-
ας που θα δημιουργηθούν θα είναι 
από 470.000 έως 650.000 και στην 
Κίνα από 500.000 έως 1.400.000.

Η Τράπεζα της Ελλάδος σε έκθε-
σή της (2012) προέβλεπε την δημι-
ουργία 97.500 έως 209.000 θέσε-

ων εργασίας στην Ελλάδα κατά το 
διάστημα 2010-2020 στην «πράσι-
νη ενέργεια».

Με ποιο τρόπο όμως θα δημιουρ-
γηθούν αυτές οι θέσεις εργασίας;

Στην Αμερική για παράδειγμα, όπως 
εξηγεί το Ινστιτούτο Νέου Κλίματος, οι 
παρεμβάσεις στις οικοδομές για εξοι-
κονόμηση ενέργειας κατά το διάστημα 
2009-2020 μπορούν να αποδώσουν 
600.000 έως 900.000 θέσεις εργασί-
ας, ενώ έως το 2013 είχαν ήδη δημι-
ουργηθεί 263.000 θέσεις εργασίας στον 
τομέα των ηλεκτροκίνητων και υβριδι-
κών οχημάτων.
Ηλεκτρική Ενέργεια

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
επιτυγχάνεται με την εκμετάλλευση δια-
φόρων πρωτογενών πηγών ενέργειας 
και διαφέρει πολύ από χώρα σε χώρα, 
ανάλογα με τις διαθέσιμες Ενεργειακές 
Πηγές, την Ενεργειακή Πολιτική, τις γε-
ωφυσικές, γεωλογικές και κλιματικές ιδι-

αιτερότητες της κάθε χώρας. 
Έχουμε τις συμβατικές Πηγές Παρα-

γωγής Ενέργειας όπως είναι τα ορυκτά 
στερεά, υγρά η αέρια καύσιμα, όπως εί-
ναι το πετρέλαιο, ο άνθρακας (λιγνίτης, 
λιθάνθρακας), το φυσικό αέριο, η πυρη-
νική ενέργεια και στις Ανανεώσιμες Πη-
γές Ενέργειας (ΑΠΕ) που χρησιμοποιούν 
ανεξάντλητες πηγές, όπως ο άνεμος, ο 
ήλιος, το νερό, κ.α.).

Το πετρέλαιο συμμετέχει με υψη-
λό ποσοστό στην παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας στις αραβικές πετρελαι-
οπαραγωγές χώρες (στην Υεμένη είναι 
100%), στις άλλες χώρες όμως έχει 
περιοριστεί σημαντικά το ποσοστό του 
χρησιμοποιούμενου πετρελαίου. Σε με-
ρικές χώρες παρατηρείται πολύ υψηλό 
ποσοστό συμμετοχής του φυσικού αε-
ρίου στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (Ολλανδία 60%, Ιρλανδία 50%).

Το έτος 2006 η χρήση του λιθάν-
θρακα είναι υψηλή στην Νότια Αφρική 
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(93%) και στην Πολωνία (92%), επίσης 
στην Δανία (54%), την Μ. Βρετανία 
(37,5%), την Κορέα (38%), ΗΠΑ (50%). 
Ο λιγνίτης συμμετέχει σε υψηλό ποσοστό 
στην Ελλάδα (55%) και στην Γερμανία 
(42%). Η πυρηνική ενέργεια έχει υψηλό 
ποσοστό στην Γαλλία (78%), στο Βέλγιο 
(55%), στην Ουγγαρία (38%), στη Σου-
ηδία (47%), στη Νότια Κορέα (37%) και 
στην Ελβετία (43%). Η υδροηλεκτρική 
ενέργεια χρησιμοποιείται στην Νορβηγία 
(98,5%), στην Αυστρία (64%), στον Κα-
ναδά (58%), στην Ελβετία (51%) και σε 
πολλές αναπτυσσόμενες χώρες όπως στη 
Βραζιλία (83%), τη Βενεζουέλα (72%), 
τη Γκάνα (67%), την Κένυα (51%). 

Στην Ελλάδα η παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας γίνεται με τους θερμοη-
λεκτρικούς σταθμούς. Στην Δυτική Μα-
κεδονία παράγεται περίπου το 50% της 
ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σχεδιασμός έγι-
νε έτσι ώστε να είναι κοντά στα κοιτά-
σματα της πρώτης ύλης, του λιγνίτη, με 
σημαντικές όμως απώλειες που οφεί-
λονται στην μεταφορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας στα κέντρα κατανάλωσης. Ση-
μαντικά αποθέματα λιγνίτη υπάρχουν 
στην Δράμα, στην Δυτική Μακεδονία, 
στην Ελασσόνα και στην Μεγαλόπολη. 
Το 66,5% της εγκατεστημένης ισχύος 
(στοιχεία 2011) των ηλεκτροπαραγω-
γικών μονάδων είναι θερμικοί σταθμοί. 
Με λιγνίτη λειτουργούν 4.930 MW, με 
πετρέλαιο 730 MW και με φυσικό αέριο 
4.579 MW. Από αυτούς το 19,6% είναι 
μεγάλοι υδροηλεκτρικοί σταθμοί και το 
1,9% μονάδες ΑΠΕ.

Παρόλο που ο λιγνίτης θεωρείται με-
γάλη ενεργειακή πηγή στη χώρα μας και 
συνεισφέρει στο 53% στην παραγωγή 
(ενώ το φυσικό αέριο μόνον 28%) και 
με δεδομένο ότι τα αποθέματα λιγνίτη 
επαρκούν για άλλα 35 χρόνια, θα πρέ-
πει να αντικατασταθεί με νέα καύσιμα. 
Ο στόχος είναι μέχρι το 2020 να αυξη-
θεί η συμμετοχή των ΑΠΕ στην κατανά-
λωση ηλεκτρικής ενέργειας στο 34%. Η 
άποψη που κυριαρχεί είναι ότι θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν νέα καύσιμα, όπως 
το φυσικό αέριο και οι λιθάνθρακες. Οι 
λιθάνθρακες επιτυγχάνουν υψηλότερο 
βαθμό απόδοσης από τον λιγνίτη με συ-
νέπεια να εκπέμπουν μικρότερες ποσό-
τητες διοξειδίου του άνθρακα. 

Ένα πλεονέκτημα του άνθρακα επί-
σης είναι ότι είναι διαθέσιμος για τα επό-
μενα 200 χρόνια, ενώ το φυσικό αέριο 
θα εξαντληθεί τα επόμενα 60 χρόνια. 

 
Η μάχη της Κλιματικής  
Αλλαγής–Παρίσι 2015 

Πρέπει να δοθεί σκληρή μάχη για να 
κερδηθεί η υπόθεση της Κλιματικής Αλ-
λαγής διότι αντιδρά η μεγαλύτερη οικο-
νομική δύναμη του πλανήτη: τα ορυκτά 
καύσιμα και οι μεγάλοι ρυπαντές η ναυ-
τιλία και η βιομηχανία εξόρυξης πετρε-
λαίου και άνθρακα.

Στην συμφωνία του Παρισιού, παρα-
τηρούμε ότι σε αυτή δεν γίνονται επί λέ-
ξει αναφορές στα ορυκτά καύσιμα. Μα 

είναι η συμφωνία νομικά δεσμευτική η 
είναι ένα γενικόλογο κείμενο πολιτικών 
διακηρύξεων; Αναλαμβάνουν οι αναπτυσ-
σόμενες χώρες ορισμένες συγκεκριμένες 
δεσμεύσεις η όχι; Τι απόφαση πάρθηκε 
για τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη 
οι οποίες πλήττονται περισσότερο από 
τις επιπτώσεις της κλιματική αλλαγής; 

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζόν 
Κέρι επιμένει ότι έγινε «συμφωνία» 
(agreement) και όχι «συνθήκη» (treaty). 
Διότι η συνθήκη θα πρέπει να εγκριθεί 
από το Κογκρέσσο στο οποίο τώρα κυ-
ριαρχούν οι ρεπουμπλικάνοι που δεν 
θέλουν να ακούσουν για κανένα εμπό-
διο στα ορυκτά καύσιμα. Εάν για κάποιο 
λόγο απορριφθεί από τις ΗΠΑ η συμφω-
νία, θα έχουμε σίγουρα μία οπισθοδρό-
μηση για όλους. Επομένως η ουσία της 
νέας Συμφωνίας της COP 21 στο Πα-

ρίσι είναι οι ισχυρές νομικές δεσμεύσεις 
των χωρών που συμμετείχαν και όχι η 
νομική υπόσταση αυτής. 

Σημαντικό είναι ότι στη Συμφωνία 
λείπουν συγκεκριμένες αναφορές για 
την δέσμευση αποκατάστασης των φτω-
χότερων χωρών που ήδη δοκιμάζονται 
από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλι-
ματικής αλλαγής.

Τα μικρότερα νησιωτικά Κράτη 
(AOSIS) αποκτούν για πρώτη φορά 
στην ιστορία τους δικό τους άρθρο στην 
Συμφωνία, που έχει μεγάλη σημασία για 
την αναγνώριση του δράματος που έχει 
ήδη αρχίσει να οδηγεί τους κατοίκους 
στην περιβαλλοντική προσφυγιά. Το αρ-
νητικό είναι ότι οι χώρες αυτές δεν θα 
αποζημιωθούν για την ζημιά που υπέ-
στησαν, αλλά θα πρέπει να πληρώσουν 
το τίμημα για μία κρίση που δεν δημι-

ούργησαν. Υπάρχει δηλαδή εξαιρετικά 
σημαντικό κενό στη Συμφωνία του Πα-
ρισιού που παραπέμπει σε θέματα κλι-
ματικής δικαιοσύνης αφού δεν αναφέ-
ρεται σαφώς για την χρηματοδότηση 
τους από το Πράσινο Κλιματικό Ταμείο. 

Όσον αφορά στους ιθαγενείς λαούς 
και το δικαίωμα κατοχής της γης τους 
έτσι ώστε να συμβάλλουν περισσότερο 
στον έλεγχο της αποψίλωσης των δα-
σών και εδώ για πρώτη φορά σε κλιμα-
τική Συμφωνία γίνεται αναφορά στα «δι-
καιώματα των ιθαγενών λαών».

Οι περισσότεροι από 10.000 πολί-
τες που συγκεντρώθηκαν στις 30 Νο-
εμβρίου 2015 που άρχισε η Διάσκεψη, 
παρά την απαγόρευση, σχηματίζοντας 
ανθρώπινη αλυσίδα, έξω από το με-
τασκευασμένο αεροδρόμιο Λε Μπουρ-
ζέ έξω από το Παρίσι, για να ζητήσουν 
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από τους ηγέτες των 196 χωρών που 
συμμετείχαν στην Διάσκεψη ουσιαστική 
δράση για το Κλίμα. Η γαλλική αστυνο-
μία έκανε 341 προσαγωγές και 9 άτομα 
παρέμειναν σε κράτηση. Στην προσπά-
θεια της να διαλύσει την συγκέντρωση 
στην Πλατεία Ρεπουμπλίκ η αστυνομία 
καταγράφηκε σε βίντεο να ποδοπατούν 
τα χέρια και τα λουλούδια που είχαν το-
ποθετηθεί εις μνήμην των νεκρών. Στην 
Πλατεία τοποθετήθηκαν επίσης εκατοντά-
δες ζευγάρια παπούτσια, μεταξύ αυτών 
και τα παπούτσια του Πάπα Φραγκίσκου 
και του Γ.Γ. του ΟΗΕ, συμβολίζοντας το 
πλήθος των ανθρώπων που στερήθηκαν 
το δικαίωμα της διαδήλωσης. Την ίδια 
ημέρα έγιναν διαδηλώσεις σε 175 χώ-
ρες με συμμετοχή 720.000 ανθρώπων. 

Η αξιωματούχος του ΟΗΕ Κριστιά-
να Φιγκέρες, αρμόδια για την διοργά-
νωση της Συνόδου στο Παρίσι, άρχισε 
την ομιλία της λέγοντας ότι «ποτέ στο 
παρελθόν μία τόσο μεγάλη ευθύνη δεν 
βρισκόταν στα χέρια τόσο λίγων». 

Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες ήλ-
θαν στην Διάσκεψη με δύο βασικές δε-
σμεύσεις: μία για τις μειώσεις ρύπων 
που θα επιτύχουν χωρίς βοήθεια και μία 
πολύ μεγαλύτερη για τις μειώσεις που 
θα επιτύχουν εάν λάβουν την ανάλογη 
χρηματική βοήθεια. 

Οι πυκνοκατοικημένες χώρες σε πα-
ράκτιες ζώνες αναμένεται να πλημμυ-
ρίσουν εξαιτίας της ανόδου της στάθ-
μης των θαλασσών και η διατροφική 
ασφάλεια εκατοντάδων εκατομμυρίων 
ανθρώπων κινδυνεύει λόγω των κλιμα-
τικών διαταραχών.
Ινδία   946 εκατ. τόνοι 
Μπαγκλαντές  136 “ “
Νότια Αφρική  25 “ “
Βραζιλία   33 “ “
Κένυα   29 “ “

Η Σύνοδος του Παρισιού δεν ανα-
γνώρισε το δικαίωμα προστασίας των 
περιβαλλοντικών προσφύγων. 

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπά-
μα τόνισε πως «είναι ένα σημείο καμπής 
και τώρα είναι η στιγμή που επιτέλους 
αποφασίσαμε να σώσουμε τον πλανήτη 
μας, υπάρχει μία αίσθηση κατεπείγοντος 
και μία όλο και μεγαλύτερη συνειδητο-
ποίηση ότι είναι στο πλαίσιο των δυνα-
τοτήτων μας να κάνουμε κάτι για αυτό».

Ας δούμε όμως τι κάνουν ορισμένοι 
επιχειρηματίες προς όφελος της ανάσχε-
σης κλιματικής αλλαγής. Ο Μπίλ Γκέϊτς 
της Microsoft πρόσφατα μείωσε τις επεν-
δύσεις σε ορυκτά καύσιμα από 1,4 δις 
σε 475 εκατομμύρια δολάρια και μαζί με 
άλλους επιχειρηματίες αλλά και κυβερ-
νήσεις προωθούν μία νέα πρωτοβουλία 
αύξησης δαπανών για την έρευνα νέων 
ενεργειακών τεχνολογιών. Επίσης έχουν 
δεσμευτεί Μάρκ Ζούκεμπερκ facebook, 
ο Τζάκ Μο του Alibaba, ο Τζέφ Μπέζος 
του Amazon, ο Ρατάν Τατά του ομίλου 
Τατά και ο Πάτρις Ματσέπε της African 
Rainbow Minerals.

Ο βασικός σκοπός είναι η εξάλειψη 
της «κοιλάδας του θανάτου» που με-

σολαβεί ανάμεσα στην αρχική σύλλη-
ψη μίας πολλά υποσχόμενης τεχνολο-
γίας και στην εμπορική εκμετάλλευσή 
της. Αιολικά, αποθήκευση άνθρακα, βι-
οκαύσιμα, σχάση, σύντηξη, η τεχνολο-
γία πρέπει να είναι καθαρή και να μπο-
ρεί γρήγορα να υιοθετηθεί, δήλωσε ο 
Μπίλ Γκέϊτς. 

Οι Τράπεζες θεωρούν πλέον υψηλού 
ρίσκου τις επενδύσεις σε ορυκτά καύ-
σιμα και δεν δίνουν δάνεια για επεν-
δυτικά προγράμματα με βάση τα ορυ-
κτά καύσιμα.

Οι επιστήμονες είχαν κάνει σαφές 
ότι δεν υπάρχει περιθώριο για άλλη μία 
αποτυχημένη προσπάθεια παγκόσμιας 
Συνδιάσκεψης για το Κλίμα.

Πολλές ελπίδες αφήνει το γεγονός 
ότι οι χώρες που ευθύνονται για το 80% 
των εκπομπών των αερίων του θερμο-
κηπίου υπέγραψαν όλες την πρωτοβου-

λία αυτή (Κίνα, ΗΠΑ, Ινδονησία, Ιαπωνία, 
Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Καναδάς. 

Οι επιδοτήσεις των ορυκτών καυσί-
μων είναι τέσσερις φορές υψηλότερες 
από αυτές των ΑΠΕ και επομένως απο-
τελεί το πρώτο βήμα η μείωση και κα-
τάργηση των επιδοτήσεων αυτών. 

Η Συμφωνία COP21 του Παρισιού 
άνοιξε απλά το δρόμο. Η υλοποίησή 
της όμως απαιτεί μεγάλη προσπά-
θεια σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να 
υπάρξουν ισχυρές νομικές δεσμεύ-
σεις όχι μόνο από τις Κυβερνήσεις 
αλλά και από την Τοπική Αυτοδιοί-
κηση, τις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και 
τους πολίτες. 

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η Νέα 
Συμφωνία δεν θα λύσει από μόνη της 
το πρόβλημα της Κλιματικής Αλλαγής. 
Στην καλύτερη περίπτωση θα μειώσει τις 
παγκόσμιες εκπομπές ρύπων στο 50%. 

Αυτό όμως είναι ήδη αρκετό για να δι-
ατηρηθεί η άνοδος της θερμοκρασίας 
στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Θα πρέπει να σχεδιαστεί μία στρα-
τηγική που θα επιτρέψει να μεταβούμε 
στην νέα εποχή με νέο παραγωγικό μο-
ντέλο, νέες παραγωγικές δραστηριότη-
τες που θα δημιουργήσουν και νέες βι-
ώσιμες θέσεις εργασίας σε νέους τομείς 
που αναδύονται από τις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειες, στις οποίες πρέπει να 
καταλήξουμε κατά 100% έως το 2050. 
Όσοι κατά την γνώμη μας ομιλούν για 
την επίτευξη του στόχου αυτού στο τέ-
λος του αιώνα, κάνουν λάθος. Είναι πολύ 
αργά και δεν έχουμε αυτή την πολυτέ-
λεια της άνεσης χρόνου. 

Θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι 
(ακούτε κύριοι της ΔΕΗ; ) ότι η οικονο-
μική ανάπτυξη της χώρας δεν έρχεται 
με καινούργιες Μονάδες Λιγνίτη, ούτε 
με καινούργιες Πετρελαϊκές Μονάδες, 
ούτε με την εξόρυξη Φυσικού Αερίου 
και Πετρελαίου στην Ανατολική Μεσό-
γειο. Όλες αυτές οι επενδύσεις έχουν 
ημερομηνία λήξης, επομένως είναι λαν-
θασμένες και άστοχες. 

Σε αντίθεση των παραπάνω μπο-
ρούμε όλοι οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, 
οι ενεργειακοί οργανισμοί, να κατανοή-
σουμε ότι πρέπει να στραφούμε σε κάτι 
καινοτόμο προς όφελος του Περιβάλλο-
ντος, της Οικονομίας και της Κοινωνίας. 
Και αυτό το καινοτόμο δεν είναι άλλο 
από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 
στις οποίες έχουμε ήδη αρκετή εμπει-
ρία και μπορούμε να τις διαχειριστούμε 
προς όφελος πρώτα του Περιβάλλοντος.
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