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Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,
Η πρόσφατη Ειδική Έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)
του ΟΗΕ δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας. Για να συγκρατήσουμε την άνοδο της
θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5°C, πρέπει να δράσουμε άμεσα στην κατεύθυνση της
μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Ωστόσο, η χώρα μας κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Το πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο για
την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προβλέπει συνέχιση
των επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα για δεκαετίες, ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική είναι και η
παράδοση εκατοντάδων χιλιάδων τετραγωνικών χιλιομέτρων, σε θάλασσα και ενδοχώρα, σε
πετρελαϊκές για εξορύξεις υδρογονανθράκων. Επιπλέον το ΕΣΕΚ εγκλωβίζει την οικονομία στα
ορυκτά καύσιμα χωρίς να θέτει χρονοδιάγραμμα απεξάρτησης, αλλά ούτε προβλέπει μείωση
των εκπομπών από κρίσιμους τομείς, όπως η κτηνοτροφία, οι μεταφορές, τα απόβλητα και οι
βιομηχανικές διεργασίες. Στη σημερινή του μορφή, υποστηρίζει σενάρια ανόδου της
θερμοκρασίας σε 3,1-3,7°C και παράδοση της χώρας σε εφιαλτικές επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής.
Κ. Πρωθυπουργέ, η Ειδική Έκθεση αποτελεί την τελευταία προειδοποίηση της επιστημονικής
κοινότητας προς την ανθρωπότητα για ουσιαστική δράση. Δεν θα υπάρξει άλλη. Την Κυριακή 9
Δεκεμβρίου στη «Δράση για το κλίμα – έχουμε 1,5ο C διορία» 34 φορείς, οργανώσεις,
κοινότητες και πρωτοβουλίες από όλη την Ελλάδα, ένωσαν τις φωνές τους, διεκδικώντας τη
χάραξη πολιτικών που να εξασφαλίζουν κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και ένα ασφαλές
και καθαρό μέλλον.
Με δεδομένο ότι το διακύβευμα είναι η ίδια η επιβίωσή μας, ζητάμε από εσάς να λάβετε
άμεσα όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να υπάρξει πολιτική απόφαση: για
ακύρωση όλων των νέων επενδύσεων σε ορυκτά καύσιμα, καθώς και για γρήγορη και
οριστική εγκατάλειψη της χρήσης τους από την ελληνική οικονομία, στα αυστηρά
χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτει η επιστήμη για την επίτευξη του στόχου του 1,5°C.
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