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ΘΔΜΑ:  Δηήζια Γιάζκεψη ηης Βόννης (6-16/6/2022) για ηην Κλιμαηική Αλλαγή σπό ηη 

ζκιά ηοσ πολέμοσ ζηην Οσκρανία, γεωπολιηικών, ενεργειακών ζηηημάηων και 

διαθαινόμενης επιζιηιζηικής κρίζης 
 

Τπό ηε ζθηά ηνπ πνιέκνπ ζηελ Οπθξαλία, ησλ ζπλερηδόκελσλ εληάζεσλ ζηα γεσπνιηηηθά θαη 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα, ηεο δηαθαηλόκελεο επηζηηηζηηθήο θξίζεο, αιιά θαη ελ αλακνλή ςήθηζεο από 

ην Δ. Κνηλνβνύιην ηελ εξρόκελε Σεηάξηε ηξηώλ εθζέζεσλ ηνπ θηιόδνμνπ λνκνζεηηθνύ παθέηνπ 

«Fit For 55», νινθιεξώζεθαλ ζηηο 16/6 η.έ. νη εξγαζίεο ηεο εηήζηαο Γηάζθεςεο ηεο Βόλλεο γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή, ε νπνία έιαβε ρώξα, ύζηεξα από δύν έηε εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, κεηά από 

πξόζθιεζε ηεο Γξακκαηείαο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (UNFCCC) πνπ 

εδξεύεη ζηε Βόλλε.   

 

Η ιεγόκελε «ελδηάκεζε δηάζθεςε» ησλ επηθνπξηθώλ νξγάλσλ ηεο ύκβαζεο Πιαηζίνπ γηα ηελ 

Κιηκαηηθή Αιιαγή, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θάζε ρξόλν ζηελ έδξα ηεο Γξακκαηείαο ησλ ΗΔ γηα 

ην Κιίκα ζην Παγθόζκην πλεδξηαθό Κέληξν ζηε Βόλλε, πξνεηνηκάδεη ηα ςεθίζκαηα ηεο 

επόκελεο Γηάζθεςεο ησλ Μεξώλ, ε 27ε δηνξγάλσζε ηεο νπνίαο (COP 27) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηνλ 

Ννέκβξην η.έ. ζην Sharm El-Sheikh ηεο Αηγύπηνπ.  

 

Καηά ηε θεηηλή δεθαήκεξε δηνξγάλσζε νη ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο κε ηνπο πεξίπνπ 4.000 

εθπξνζώπνπο ηνπο επηρείξεζαλ λα απνθξπζηαιιώζνπλ ηελ αηδέληα ηνπ θιίκαηνο γηα ηα επόκελα 

ρξόληα κε θύξηα εζηίαζε ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ζηελ πξνζαξκνγή 

ζηηο ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ζηε ζηήξημε ησλ ιηγόηεξν αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ 

(ΛΑΥ).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα αίηεκα ησλ ΛΑΥ ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο εηδηθνύ ηακείνπ γηα λα κεηξηαζηνύλ νη 

απώιεηεο θαη δεκηέο πνπ πξνθαινύληαη από ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, κε δεδνκέλν όηη  νη 

ππάξρνπζεο ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ην θιίκα έρνπλ ρξεζηκεύζεη κέρξη ζηηγκήο κόλν γηα ηε κείσζε 

ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ πξνζαξκνγή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ελώ δελ 

θαιύπηνληαη επί παξαδείγκαηη νη απνηπρίεο ζηηο θαιιηέξγεηεο ιόγσ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ ή 

θαηαζηξνθώλ. 

 

Οη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξέπεη λα κεησζνύλ πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε επίηεπμε 

ηνπ ζηόρνπ ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε ζε 1,5 βαζκνύο ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

πξνβηνκεραληθή επνρή. ύκθσλα κε ηνπο εηδηθνύο, σζηόζν, νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

θιίκαηνο πνπ έρνπλ γίλεη κέρξη ζηηγκήο δελ είλαη επαξθείο γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο ππεξζέξκαλζεο 

όπσο επηδηώθεηαη. Δηδηθόηεξα ζύκθσλα κε ζρεηηθή κειέηε, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο 



παξνπζηάζηεθαλ ζηε δηάζθεςε, 55 ρώξεο, νη νπνίεο θαηά ην δηάζηεκα 2000-2019 δελ επηβάξπλαλ 

κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπο ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε θαη νη θαηά θεθαιήλ 

ξππνγόλεο εθπνκπέο ηνπο παξέκεηλαλ θάησ από ηνλ παγθόζκην κέζν όξν, έραζαλ ζε εηήζηα βάζε, 

εμαηηίαο ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε, ζρεδόλ κηα πνζνζηηαία κνλάδα ηεο νηθνλνκηθήο ηζρύνο 

ηνπο.  

 

Η επηθεθαιήο ηνπ ΟΗΔ γηα ην θιίκα, θα P. Espinosa, δήισζε όηη ε αηδέληα ηεο θιηκαηηθήο 

πνιηηηθήο πξέπεη λα αλαηξνθνδνηεζεί κε πην ζπγθεθξηκέλα ζρέδηα, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ηα έζλε 

πεξηζζόηεξν πξνεηνηκαζκέλα θαη λα νδεγεζνύκε ζε πεξηζζόηεξν ζαθή ζπκπεξάζκαηα θαηά ηελ 

COP27. Παξάιιεια ζεκείσζε όηη ε πιεηνςεθία ησλ ρσξώλ έρνπλ απνδερζεί ηε ζαθή απεηιή πνπ 

ζέηεη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ελώ θάιεζε γηα πεξαηηέξσ εγξήγνξζή ηνπο, ελ όςεη ησλ επηηαρπλόκελσλ 

επηπηώζεσλ ηεο ππεξζέξκαλζεο. Σόληζε δε, όηη θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνύ ηεο 

νηθνλνκίαο πξνο ηελ θιηκαηηθή νπδεηεξόηεηα, είλαη πξάγκαηη απαξαίηεηε ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ θξαηώλ πνπ είλαη ιηγόηεξν ππεύζπλα γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε από 

θνλδύιηα πνπ ζα πξνέιζνπλ από ηνπο πην πινύζηνπο ξππαίλνληεο. 

 

πγθξαηείηαη πάλησο όηη παξόηη βαζηθό ζπκπέξαζκα ηεο θεηηλήο έθζεζεο ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή ήηαλ όηη νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ θαζπζηέξεζε ζηελ 

αλάιεςε ζρεηηθώλ δξάζεσλ γηα ην θιίκα ζα νδεγήζεη ζηελ απώιεηα ηεο επθαηξίαο λα δηαζθαιηζηεί 

έλα βηώζηκν κέιινλ γηα όινπο, ε πιεηνςεθία ζπκκεηερόλησλ κεηά ην πέξαο ηεο δηάζθεςεο ζηε 

Βόλλε, εμέθξαζε ηελ αλεζπρία ηνπο όηη θηιόδνμνη ζηόρνη πνπ έρνπλ ηεζεί δύζθνια ζα 

επηηεπρζνύλ, κε δεδνκέλν όηη ε εηζβνιή ηεο Ρσζίαο ζηελ Οπθξαλία επηβξαδύλεη, ήδε, ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο θξίζεο. 

 

Μάιηζηα θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ έιαβε ρώξα αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ εθαξκόδνπλ ηα έζλε γηα ηελ αύμεζε ησλ θιηκαηηθώλ ηνπο ζηόρσλ, σο 

απνηέιεζκα ηεο COP26 ζηε Γιαζθώβε, δηαπηζηώζεθε όηη κόλν ε Απζηξαιία έρεη ζεκεηώζεη 

πξόνδν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε λέα απζηξαιηαλή θπβέξλεζε  αλαθνίλσζε όηη ζα κεηώζεη ηηο 

ξππνγόλεο εθπνκπέο ηεο ρώξαο θαηά 43% έσο ην 2030 ζε ζύγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ 2005, 

απμάλνληαο ηνλ πξνεγνύκελν ζηόρν ηεο από ην 26%. Γηα ηνλ ιόγν απηό ζπκθσλήζεθε όηη ζα 

βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ δηαβνπιεύζεσλ ηεο COP27, ε δηελέξγεηα ελόο λένπ θύθινπ ζπλνκηιηώλ 

θαη ε πινπνίεζε ελόο πξνγξάκκαηνο εξγαζίαο πξνθεηκέλνπ θαη ηα ππόινηπα έζλε λα 

παξαδεηγκαηηζηνύλ από ην απζηξαιηαλό παξάδεηγκα.  

 

Ωο πξνο απηό, ζεκεηώλεηαη πάλησο έζλε δελ επέδεημαλ νκνθσλία θαη έηζη ηειηθώο ζπκθσλία πήξε 

ηελ κνξθή  ελόο άηππνπ θεηκέλνπ εξγαζίαο, κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα δειώλνπλ ξεηά όηη απηό 

«δελ αληηπξνζσπεύεη ζπλαίλεζε κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ». Κύξην ζεκείν ηεο δηαθσλίαο 

ηνπο ήηαλ αλ ην πξόγξακκα εξγαζίαο πξέπεη λα απεπζύλεηαη θπξίσο ζηνπο «κεγαιύηεξνπο 

ξππαίλνληεο» ή ζε όιεο ηηο ρώξεο. Αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ δηαηύπσζαλ ηε δηαθσλία ηνπο ήηαλ 

θαη κεγάιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο από ηελ νκάδα ησλ αλαπηπζζόκελσλ ρσξώλ, όπσο ε Κίλα, ε 

Ιλδία θαη ε ανπδηθή Αξαβία, νη νπνίεο ζέινπλ λα απνηξέςνπλ κε θάζε θόζηνο ηελ εηζαγσγή 

δηαρσξηζκνύ, κε επηρείξεκα όηη απηό δελ θαιύπηεηαη από ηε ζύκβαζε ηνπ ΟΗΔ γηα ην θιίκα θαη ζα 

εηζάγεη κηα λέα θαηεγνξία ρσξώλ. 



πλνςίδνληαο ηηο δηαπξαγκαηεύζεηο ζηε Βόλλε θαη ζπλνιηθά ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε, ιίγν πξηλ 

αλαρσξήζεη από ην «ηηκόλη» ηεο Γξακκαηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ην Κιίκα, ε θα P. Espinosa ζεκείσζε 

όηη ην έξγν πνπ θαιείηαη λα θέξεη εηο πέξαο ν δηάδνρόο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην ράζκα 

κεηαμύ ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαη ησλ ΛΑΥ θαη λα νδεγεζνύκε ζε απηά απνηειέζκαηα, 

αληηζηξέθνληαο ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, είλαη δύζθνιν θαη γηα ηνλ ιόγν απηόλ ε αξσγή ηεο 

παγθόζκηαο θνηλόηεηαο είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από επηηαθηηθή. 


