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ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
 

Εμείς οι έλληνες πολίτες, που το μεγαλύτερο περιουσιακό μας στοιχείο είναι η φύση, το 

περιβάλλον και η θάλασσα, να συνειδητοποιήσουμε ότι μια ενεργειακή πολιτική που στηρίζεται 

στα ορυκτά καύσιμα, τις θαλάσσιες γεωτρήσεις και την πετρελαϊκή εξάρτηση είναι αδιέξοδη.  

Υποστηρίζω σταθερά ότι τα μεγάλα προβλήματα του περιβάλλοντος δεν είναι μόνο τα 

αυτονόητα και «μαλακά» θέματα, όπως η καθαριότητα, η ανακύκλωση, η επεξεργασία των 

αποβλήτων, η προστασία του τοπικού δάσους, η εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, η 

ευαισθησία και το μέτρο στις αρχιτεκτονικές κατασκευές και ο σεβασμός του διπλανού μας.  

Αυτά είναι περισσότερο θέματα παιδείας, αγωγής, πολιτιστικού επιπέδου, δημόσιας υγείας.  

Υπάρχουν τα «δύσκολα» θέματα, όπου η ανθρώπινη δραστηριότητα έρχεται σε άμεση 

σύγκρουση με μη αναστρέψιμα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως είναι τα τοξικά, τα 

πυρηνικά, η αποψίλωση των τροπικών δασών, η υπεραλίευση, η σημασία της βιώσιμης 

γεωργίας.  Στην κορυφή των περιβαλλοντικών θεμάτων από την ανθρώπινη δραστηριότητα 

είναι οι επιπτώσεις στο κλίμα.  Η υπερθέρμανση του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή και 

πληθώρα συναφών θεμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένα με τα ορυκτά καύσιμα.  Η Ελλάδα πρέπει 

να είναι πρωτοπόρος στην προσπάθεια προώθησης ανανεώσιμων και ήπιων μορφών ενέργειας.  

Στη χώρα μας το μέλλον δεν ανήκει στην εξόρυξη υδρογονανθράκων, αλλά ανήκει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και σ’ έναν τουρισμό που θα σέβεται το περιβάλλον, θ’ αναδεικνύει τον πολιτισμό 

και θα στηρίζει την τοπική παραγωγή.   

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Κατοβίτσε της Πολωνίας διεξάγεται τώρα (2-14 Δεκεμβρίου 2018) 

η 24η διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα (COP24).  Αυτή η συνάντηση κορυφής έρχεται αμέσως 

μετά τη δημοσίευση της ειδικής έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ για το 

Κλίμα (IPCC), η οποία προειδοποιεί για την τελευταία ευκαιρία της ανθρωπότητας να 

εκμηδενίσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου πριν τα μέσα του αιώνα, ώστε να 

διατηρήσουμε ζωντανές τις ελπίδες για συγκράτηση της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας στον 

1,5°C και ν’ αποφύγουμε τα πιο εφιαλτικά σενάρια για το μέλλον του πλανήτη μας.  Οι 

συνέπειες που περιγράφονται στην έκθεση της IPCC για τη Μεσόγειο είναι δραματικές και μας 

αφορούν όλους, σήμερα. 

 

Επισημαίνω ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) -το οποίο βρισκόταν 

σε δημόσια διαβούλευση έως την 7η Δεκεμβρίου 2018- θέτει χαμηλής φιλοδοξίας στόχους και 

αποτυγχάνει πλήρως να ευθυγραμμιστεί με τις προειδοποιήσεις της επιστήμης για άμεση 

μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ως το 2030 και την ουσιαστική εκμηδένισή 

τους πριν το 2050.  Αντίθετα, υποστηρίζει σενάρια αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του 

πλανήτη άνω των 3°C, αφού προβλέπει συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα και 

έρευνες για την εξόρυξη υδρογονανθράκων για τις επόμενες δύο δεκαετίες.  Στη διαβούλευση 

οι δύο Οργανώσεις, Greenpeace και WWF Ελλάς, κατέθεσαν από κοινού σχόλια και ανέδειξαν 

την ανεπάρκεια του σχεδίου για επιστημονικά έγκυρη και πολιτικά γενναία κλιματική δράση.  


