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Θέμα: Προτεραιότητες και προσδοκίες για το κλίμα και το περιβάλλον ενόψει COP27  

 

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, 

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί, 

 

Στην προηγούμενη διάσκεψη για το κλίμα στη Γλασκώβη, οι ηγέτες του πλανήτη δεσμευτήκατε για πιο 

φιλόδοξη κλιματική δράση έως το 2030, ενόψει της εντεινόμενης κλιματικής κρίσης. Οι νέες εκθέσεις όμως 

των Ηνωμένων Εθνών12 καθώς και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας3 διαπιστώνουν ότι παρόλα αυτά, 

οι τρέχουσες πολιτικές που υλοποιούνται εξακολουθούν να υπολείπονται σημαντικά από αυτό που ορίζεται 

επιστημονικά ως αναγκαίο για να πετύχουμε τον στόχο του 1.5°C.  

Χωρίς πρόσθετη δράση, οδηγούμαστε σε υπερθέρμανση του πλανήτη άνω των 2°C και πιο κοντά στους 

3°C έως το 2100, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Σημαντικό να 

επισημάνουμε όμως ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα, καθώς οι ίδιες εκθέσεις δείχνουν ότι με την εκπλήρωση των 

τωρινών διεθνών δεσμεύσεων για κλιματική ουδετερότητα η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη 

ξεπερνάει για λίγο τον 1,5°C. Όμως, η αξιοπιστία και η υλοποίηση αυτών των δεσμεύσεων, ειδικά για μετά 

 
1 UNFCCC (October 2022), Nationally determined contributions under the Paris Agreement. Synthesis report by the secretariat. URL: 

https://unfccc.int/documents/619180  
2 UNEP (October 2022), Emissions Gap Report 2022. URL: https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022  
3 IEA (October 2022), World Energy Outlook 2022. URL: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022  

https://unfccc.int/documents/619180
https://www.unep.org/resources/emissions-gap-report-2022
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2022
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το 2030, παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες καθώς αναβάλλονται για το μέλλον κρίσιμες δράσεις που πρέπει 

να λάβουν χώρα τώρα. Η καύση ορυκτών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένου του ορυκτού αερίου, πρέπει 

να καταργηθεί άμεσα εάν θέλουμε να έχουμε έναν κόσμο που αξίζει να αφήσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια 

μας.  

Οι ανεπαρκείς κλιματικοί στόχοι των ανεπτυγμένων κρατών με τη μεγαλύτερη ιστορική ευθύνη, αλλά και τη 

μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα να απεξαρτηθούν από τα ορυκτά καύσιμα, η πολιτική και οικονομική 

στήριξη της πυρηνικής ενέργειας και των ορυκτών καυσίμων - κυρίως του ορυκτού αερίου - εις βάρος της 

καθαρής ενέργειας, η άτολμη στάση απέναντι σε ρυπογόνους τομείς που δεν ρυθμίζονται ή ρυθμίζονται 

ανεπαρκώς, όπως η ναυτιλία, η παραγκώνιση των πολιτών και ειδικά των πλέον ευάλωτων, καθώς και η 

συστηματική υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν τις βασικές αιτίες για τη σημερινή 

κατάσταση.  

Η COP27 πρέπει να καταγραφεί στην ιστορία ως η σύνοδος κορυφής όπου οι ανεπτυγμένες οικονομίες 

έδειξαν έμπρακτα τη φιλοδοξία τους και προχώρησαν στη φάση της υλοποίησης των δεσμεύσεών τους για 

τα ενεργειακά, κλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Όλα τα κράτη πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα 

πρόγραμμα για την προώθηση της σταδιακής κατάργησης των ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, πετρέλαιο 

και ορυκτό αέριο) και την προώθηση της ανανεώσιμης ενέργειας, της ενεργειακής αποδοτικότητας και της 

καθαρής τεχνολογίας παγκοσμίως. Ο μόνος βιώσιμος δρόμος προς τα εμπρός είναι να αξιοποιήσουμε την 

πρωτοφανή ενεργειακή κρίση για την επιτάχυνση κοινωνικά δίκαιων και διαρθρωτικών αλλαγών σε 

βασικούς κλάδους της οικονομίας - όπως η ηλεκτροπαραγωγή, οι μεταφορές, η βιομηχανία και οι 

κατασκευές - για να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. 

Σας καλούμε να στηρίξετε τις εξής φιλόδοξες προτάσεις για δράσεις κατά της διάρκεια της διάσκεψης: 

Απώλειες και Ζημίες 

Κάθε χρόνο, η κλιματική κρίση οδηγεί σε απώλειες και ζημίες δισεκατομμυρίων δολαρίων, συχνά σε χώρες 

που ιστορικά έχουν συνεισφέρει ελάχιστα στην κλιματική κρίση. Χρησιμοποιώντας το Glasgow Dialogue 

body που ιδρύθηκε στην COP26, τα Μέρη της COP27 θα πρέπει να συμφωνήσουν, ώστε να εξασφαλίσουν 

συγκεκριμένα ποσά χρηματοδότησης απωλειών και ζημιών.  

Μετριασμός 

Τα Μέρη πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην κινητοποίηση της πολιτικής βούλησης, των οικονομικών 

πόρων και των θεσμικών μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη μετασχηματισμού κομβικών κλάδων 

της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης και της σταδιακής απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα. Για να το 

επιτύχουμε αυτό, χρειαζόμαστε την υιοθέτηση ενός ισχυρού Προγράμματος Εργασιών Μετριασμού 

(Mitigation Work Programme) που θα πηγαίνει πέρα από τα μέτρα και τους στόχους που αναγνωρίστηκαν 

στις Εθνικά Καθορισμένες Συνεισφορές (NDCs). Το πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει και τον 
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ρόλο των χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής όπως 

επισημάνθηκε στο Glasgow Climate Pact. 

Προσαρμογή  

Όσον αφορά την προσαρμογή, η COP27 θα πρέπει να βασιστεί στην υπόσχεση της COP26 για 

τουλάχιστον διπλασιασμό της χρηματοδότησης για προσαρμογή. Χρειαζόμαστε επίσης μια δέσμευση για 

διάθεση του 50% της δημόσιας κλιματικής χρηματοδότησης στην προσαρμογή. Και τα δύο μπορούν να 

επιτευχθούν μέσω ενός “οδικού χάρτη” για τη χρηματοδότηση της προσαρμογής με μηχανισμό λογοδοσίας. 

Ενεργειακή μετάβαση  

Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας είναι τα πιο σημαντικά εργαλεία που διαθέτουμε 

για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η απόφαση του Glasgow Pact Decision καλούσε τα Μέρη να 

επισπεύσουν την ανάπτυξη παραγωγής καθαρής ενέργειας και των μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. 

Στην φετινή COP πρέπει να δούμε ανακοινώσεις που να δείχνουν ότι χώρες και εταιρείες κινούνται άμεσα 

προς αυτούς τους στόχους. 

Λύσεις που βασίζονται στη φύση 

Τα Μέρη πρέπει να αναγνωρίσουν την κρίσιμη συμβολή της φύσης στον περιορισμό της αύξησης της 

θερμοκρασίας στον 1,5°C και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις κλιματικές επιπτώσεις. Οι 

λύσεις που βασίζονται στη φύση για μετριασμό και προσαρμογή πρέπει να εδραιωθούν στα επίσημα 

αποτελέσματα της COP27.  

Κοινωνία των πολιτών  

Το WWF πιστεύει ότι η οργάνωση όλων των Διασκέψεων των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή 

πρέπει να βασίζεται στην πλήρη πρόσβαση και την αποτελεσματική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών. 

Το WWF υπογραμμίζει τον επείγοντα χαρακτήρα και τη σημασία μιας διεθνούς διαδικασίας λήψης 

αποφάσεων για το κλίμα χωρίς αποκλεισμούς. Χωρίς την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών είναι 

αδύνατο να πετύχουμε τους στόχους και τις δεσμεύσεις που τέθηκαν στο Παρίσι και στη Γλασκώβη. Η 

συμπερίληψη όσων έχουν τη γνώση και αντιμετωπίζουν δυσκολίες εξαιτίας της κλιματικής κρίσης, είναι 

κρίσιμη προκειμένου να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις στις δίδυμες κρίσεις του κλίματος και της 

βιοποικιλότητας. 

Στην παρούσα συγκυρία σας καλούμε να είστε τολμηροί και αποφασιστικοί και να μην επιτρέψετε αυτή η 

COP να αποτελέσει μονάχα ένα μέσο προβολής. Κάθε χαμένη χρονιά θέτει σε κίνδυνο περισσότερους 

ανθρώπους ανεξαιρέτως ενώ ήδη, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, η χώρα μας γνώρισε τις υψηλότερες 

οικονομικές απώλειες από την κλιματική κρίση ανά κάτοικο το 20204. Η ενεργειακή κρίση αναδιαμορφώνει 

τις απόψεις, τις προσεγγίσεις και τις δράσεις του κόσμου για το κλίμα και το περιβάλλον. Πρέπει να 

 
4 Eurostat (October 2022). Losses from climate change: €145 billion in a decade - Products Eurostat News - Eurostat (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/ddn-20221024-1
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χρησιμοποιήσουμε αυτή τη στιγμή για να υλοποιήσουμε τις λύσεις που θα οδηγήσουν τον κόσμο σε ένα 

ασφαλές και βιώσιμο μέλλον. Οι προσπάθειες όλων, από τις κυβερνήσεις και τους μη κρατικούς 

παράγοντες όπως πόλεις και επιχειρήσεις, μέχρι μεμονωμένα άτομα, μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην 

καταστροφική τροχιά στην οποία βρισκόμαστε.  

Ως WWF, θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε κάθε καλή προσπάθεια οικοδόμησης μιας ανθεκτικής οικονομίας 

μηδενικών εκπομπών με μέτρα που προστατεύουν το κλίμα και το περιβάλλον, θωρακίζουν την κοινωνία 

και παράγουν αξία. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία χρειαστείτε. 

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προσδοκίες μας για την COP27 μπορείτε να δείτε εδώ.  

 

Με εκτίμηση, 

 

Δημήτρης Καραβέλλας 

Γενικός Διευθυντής WWF Ελλάς 

https://wwfint.awsassets.panda.org/downloads/wwf_cop27_expectations_paper.pdf

