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Σύµφωνα µε την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή, οι παγκόσµιες 
εκποµπές Αερίων του Θερµοκηπίου θα πρέπει να µειωθούν περίπου στο µισό ως το 2030  
Με κοινή τους επιστολή προς τον πρωθυπουργό, οι οργανώσεις Αγροοικολογικό 
∆ίκτυο Ελλάδος, Αειφόρουµ, Άνεµος Ανανέωσης / Wind of Renewal, Άρσις, Γιατροί 
του Κόσµου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ∆ίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη των 
Ηνωµένων Εθνών (UN SDSN Greece Youth), Ελληνική Πλατφόρµα για την 
Ανάπτυξη, Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων, Κέντρο Ζωής, Οικολογική Εταιρία 
Ανακύκλωσης, Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, Οργάνωση Γη, Πλέγµα, 
Πρωτοβουλία Πολιτών Σώστε την Ήπειρο, Actionaid, Greenpeace, HIGGS, 
IFOAM AgriBioMediterraneo, Medasset, NO OIL Θεσπρωτίας και WWF Ελλάς ζητούν 
ψήφο στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου υπέρ της µετάβασης της Ευρώπης σε 
µία οικονοµία µηδενικού ισοζυγίου άνθρακα µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο ως το 2050. 
 
Ακολουθεί το πλήρες κείµενο: 
 
Προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό, κύριο Αλέξη Τσίπρα 
Θέµα:  Κλιµατικός στόχος της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 21-22 Ιουνίου 
 
Αξιότιµε κ. Πρωθυπουργέ, 
Εν µέσω εθνικού προεκλογικού πυρετού, στο επερχόµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στις 21 
και 22 Ιουνίου θα συζητηθεί ο µακροπρόθεσµος κλιµατικός στόχος της Ευρώπης. 
Πρόκειται για ένα κρίσιµο θέµα το οποίο αποτελεί – κυριολεκτικά – ζήτηµα επιβίωσης για 
τη χώρα και για το οποίο απαιτείται άµεση τοποθέτηση της κυβέρνησης της Ελλάδας και 
εσάς του ιδίου προσωπικά. 
Όπως γνωρίζετε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν για τη συγκράτηση της πλανητικής 
θερµοκρασίας κοντά στον 1,5°C και την αναχαίτιση της ανεξέλεγκτης κλιµατικής κρίσης. 
Σύµφωνα µε την ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή, οι παγκόσµιες 



εκποµπές Αερίων του Θερµοκηπίου θα πρέπει να µειωθούν περίπου στο µισό ως το 2030 
και να µηδενιστούν το αργότερο ως το 2050 (µηδενικό ισοζύγιο), προκειµένου η 
ανθρωπότητα να παραµείνει εντός στόχου του 1,5°C. Αυτό, άλλωστε, είναι και ο στόχος 
της Συµφωνίας των Παρισίων για το Κλίµα την οποία επικύρωσε µε µεγάλη πλειοψηφία 
και το Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Ήδη η αύξηση της θερµοκρασίας στον 1,5°C συνεπάγεται αύξηση των πυρκαγιών στη 
Μεσόγειο κατά 40% και των ακραίων βροχοπτώσεων κατά 10%. Ωστόσο η υφιστάµενη 
κλιµατική πολιτική της Ευρώπης συνάδει µε σενάρια αύξησης της θερµοκρασίας άνω των 
3°C. Κάτι τέτοιο θα έχει ολέθριες και µη-αναστρέψιµες επιπτώσεις για τη χώρα µας. 
Αυτό θα είναι και το θέµα συζήτησης στο επερχόµενο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Παρά το 
γεγονός ότι αποµένουν ελάχιστα χρόνια πριν χαθεί οριστικά ο στόχος του 1,5°C, η Ευρώπη 
έως τώρα δεν έχει αποφασίσει την εναρµόνιση των κλιµατικών στόχων της µε τη Συµφωνία 
των Παρισίων. Εναρµόνιση των στόχων συνεπάγεται σηµαντικές αλλαγές στην κοινή 
ενεργειακή και κλιµατική πολιτική της ΕΕ µέσα στα επόµενα δύο χρόνια. Οποιαδήποτε 
περαιτέρω καθυστέρηση θέτει σε κίνδυνο τον στόχο του 1,5°C. ∆υστυχώς, υπάρχουν 
ακόµα κράτη-µέλη τα οποία αντιστέκονται στην απαραίτητη αυξηµένη φιλοδοξία, παρά το 
τεράστιο διακύβευµα και παρά το γεγονός ότι υπάρχουν προτάσεις µε έµφαση στην 
κοινωνικά δίκαιη ενεργειακή µετάβαση. 
Σε αυτήν την ιστορική συγκυρία, κ. Πρωθυπουργέ, σας καλούµε να ψηφίσετε στο 
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου υπέρ της µετάβασης της Ευρώπης σε µία οικονοµία 
µηδενικού ισοζυγίου άνθρακα µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο ως το 2050. Επιπλέον, σας 
προτείνουµε να στηρίξετε και να προσυπογράψετε σχετικό non-paper το οποίο κυκλοφορεί 
µετά από πρωτοβουλία της Γαλλίας για τον ίδιο ακριβώς λόγο. 
Πιστεύουµε ότι οι επερχόµενες εθνικές εκλογές αποτελούν έναν επιπλέον λόγο για την 
ανάληψη της συγκεκριµένης πρωτοβουλίας, καθώς σηµατοδοτούν την αδιαµφισβήτητη 
πρόθεση της χώρας να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 
κρίσης και δίνουν ένα σαφές µήνυµα στο σύνολο του πολιτικού κόσµου της χώρας. 
Από την πλευρά µας, εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσµα οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών, ευελπιστούµε ότι θα πράξετε το ιστορικό σας καθήκον απέναντι στις σηµερινές 
και επόµενες γενιές των πολιτών της χώρας. Είµαστε στη διάθεσή σας για τυχόν 
διευκρινίσεις. 
 
Με εκτίµηση, 
 
Οι οργανώσεις               
 
Αγροοικολογικό ∆ίκτυο Ελλάδος, Αειφόρουµ, Άνεµος Ανανέωσης / Wind of Renewal, 
Άρσις, Γιατροί του Κόσµου, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, ∆ίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιµη 
Ανάπτυξη των Ηνωµένων Εθνών (UN SDSN Greece Youth), Ελληνική Πλατφόρµα για την 
Ανάπτυξη, Ελληνικό Φόρουµ Προσφύγων, Κέντρο Ζωής, Οικολογική Εταιρία 
Ανακύκλωσης, Οικολογική Πρωτοβουλία Χανίων, Οργάνωση Γη, Πλέγµα, Πρωτοβουλία 
Πολιτών Σώστε την Ήπειρο, Actionaid, Greenpeace, HIGGS, 
IFOAM AgriBioMediterraneo, Medasset, NO OIL Θεσπρωτίας, WWF Ελλάς 
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