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Ακτιβιστές της Greenpeace εµποδίζουν την είσοδο οχηµάτων στις εγκαταστάσεις των 
ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο, έχοντας προσδεθεί µε αλυσίδες στην κύρια πύλη και αναρτώντας 
πανό µε κεντρικό µήνυµα «ΕΞΟΡΥΞΕΙΣ = ΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ». Οι ακτιβιστές απαιτούν 
από τα ΕΛΠΕ να ακυρώσουν τα σχέδια για εξορύξεις υδρογονανθράκων και να 
συµµορφωθούν µε τις υποδείξεις της Συµφωνίας των Παρισίων. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση 
της διεθνούς περιβαλλοντικής οργάνωσης, «µε την επιστήµη να προειδοποιεί ότι το κλίµα 
απειλείται µε κατάρρευση[1] αν δεν σταµατήσουµε τις εξορύξεις και τη χρήση ορυκτών 
καυσίµων τα επόµενα 20-25 χρόνια, τα σχέδια των ΕΛΠΕ απειλούν ευθέως το µέλλον της 
χώρας και παραβιάζουν το θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµά µας στην ζωή.»  

 

 
 

Όπως προσθέτει η Greenpeace, νέες µελέτες[2] επιβεβαιώνουν ότι οι σχεδιαζόµενες 
εξορύξεις άνθρακα, πετρελαίου και αερίου – εφόσον υλοποιηθούν – οδηγούν την αύξηση της 
πλανητικής θερµοκρασίας άνω του ασφαλούς ορίου του +1,5°C, παραβιάζοντας τη Συµφωνία 
των Παρισίων και παραδίδοντας τον πλανήτη στο έλεος της αυτοτροφοδοτούµενης 
υπερθέρµανσης. Είχε προηγηθεί η δραµατική προειδοποίηση[3] 11.000 επιστηµόνων πριν 
λίγες εβδοµάδες για «ανείπωτα δεινά» (“untold suffering”) αλλά και η έκκληση[4] του Γενικού 
Γραµµατέα των Ηνωµένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες για γρήγορη απεξάρτηση από τα 



ορυκτά καύσιµα προκειµένου να αποφευχθεί η «ανεξέλεγκτη κλιµατική αλλαγή» η οποία 
αποτελεί «άµεσο κίνδυνο για την ύπαρξή µας» («direct existential threat»). 

«Τα ΕΛΠΕ σήµερα επενδύουν σε έργα που προωθούν τη µη-αναστρέψιµη καταστροφή της 
χώρας από τη ρύπανση, τις φυσικές καταστροφές και την ερηµοποίηση. ∆εν υπάρχει σενάριο 
όπου η ασφάλεια, η ευηµερία και η κοινωνικά δίκαιη ανάπτυξη της χώρας συνυπάρχουν µε 
νέες εξορύξεις και καύση υδρογονανθράκων», τόνισε ο Τάκης Γρηγορίου, υπεύθυνος για 
θέµατα ενέργειας και κλίµατος στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. «∆εν υπάρχει άλλη 
επιλογή από το να αντιδράσουµε. Να προστατέψουµε το αναφαίρετο δικαίωµά µας στην 
τροφή, στο νερό, στη στέγη. Το δικαίωµά µας να ζήσουµε σε µία χώρα που δεν καίγεται από 
ανεξέλεγκτες πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, δεν πνίγεται από θανατηφόρες βροχοπτώσεις κάθε 
χειµώνα, δεν ερηµοποιείται σταδιακά και αµετάκλητα από την κλιµατική κρίση. Απαιτούµε από 
τα ΕΛΠΕ να αλλάξουν επιχειρηµατικό µοντέλο και να γίνουν από µέρος του προβλήµατος 
µέρος της λύσης.» 

Η δράση έρχεται σε συνέχεια της αδιαφορίας των ΕΛΠΕ να ευθυγραµµίσουν το 
επιχειρηµατικό τους µοντέλο µε τις υποδείξεις της επιστήµης, θέτοντας σε άµεσο κίνδυνο τη 
χώρα. Η Greenpeace έχει αποστείλει σχετική επιστολή[5] προς τα ΕΛΠΕ χωρίς να λάβει 
απάντηση. 

  

Με την αυτοτροφοδοτούµενη υπερθέρµανση του πλανήτη προ των πυλών, η κοινωνία 
σε ολόκληρη τον πλανήτη[6] και σύσσωµη η επιστηµονική κοινότητα ζητούν να 
σταθεροποιηθεί το κλίµα στον πιο βιώσιµο 1,5°C [7], κάτι το οποίο µεταφράζεται σε ακύρωση 
νέων εξορύξεων και τερµατισµό της χρήσης ορυκτών καυσίµων όσο πιο κοντά στο 2040 είναι 
εφικτό. 

Αντιθέτως, τα ΕΛΠΕ τα τελευταία χρόνια επενδύουν επιθετικά[8] στην έρευνα και την 
εξόρυξη υδρογονανθράκων για τις επόµενες δεκαετίες. Μάλιστα στην περίπτωση των 
θαλάσσιων οικοπέδων νότια και δυτικά της Κρήτης εµπλέκονται σε επιχειρησιακά σχήµατα 
µε τις Total και ExxonMobil: δύο πολυεθνικές µε διαβόητο ιστορικό ατυχηµάτων[9], 
παραλείψεων, παρασκηνιακών πιέσεων σε κυβερνήσεις για υπονόµευση περιβαλλοντικών 
και κλιµατικών πολιτικών[10], επιθέσεων στην επιστήµη[11] και εσκεµµένης 
παραπληροφόρησης[12] της κοινής γνώµης για τον κίνδυνο από την κλιµατική αλλαγή. 
Συνολικά, περισσότερα από 70.000 τετ. χλµ. ελληνικής γης και θάλασσας έχουν 
παραδοθεί σε πετρελαϊκές για έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων. 



Οι εξορύξεις πετρελαίου και αερίου εκτός από το κλίµα απειλούν ευθέως και το τοπικό 
περιβάλλον και την τοπική οικονοµία[13]. Στις παραχωρηθείσες και υπό παραχώρηση 
περιοχές συµπεριλαµβάνονται σπάνιας οµορφιάς και υψηλής περιβαλλοντικής και 
πολιτιστικής σηµασίας περιοχές της χώρας, όπως η Ήπειρος, το Ιόνιο νησιωτικό σύµπλεγµα, 
η νότια και νοτιοδυτική Κρήτη και ο Κυπαρισσιακός Κόλπος. 

Η Greenpeace απαιτεί από τα ΕΛΠΕ να αποσυρθούν άµεσα από τις σχεδιαζόµενες 
εξορύξεις καθώς και να ανακοινώσουν σε εύλογο χρονικό διάστηµα πλάνο για την 
ευθυγράµµιση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους µε την παγκόσµια προσπάθεια 
συγκράτησης της υπερθέρµανσης στον 1,5°C. 

 

  

[1] https://www.greenpeace.org/greece/issues/klima/9734/ti-einai-i-klimatiki-katarreysi-kai-
giati-epireazei-ta-dikaiomata-mas/  



[2] Τα υφιστάµενα σχέδια για παραγωγή νέων ορυκτών καυσίµων παγκοσµίως ξεπερνούν 
κατά 120% την ποσότητα που η ανθρωπότητα έχει περιθώριο να κάψει προκειµένου να 
παραµείνει εντός του στόχου του 1,5°C. Αν υλοποιηθούν τα σχέδια αυτά η ανθρωπότητα 
οδεύει για καταστροφικά σενάρια υπερθέρµανσης άνω των 3°C. 

https://www.theguardian.com/environment/2019/nov/20/fossil-fuel-production-on-track-for-
double-the-safe-climate-
limit?fbclid=IwAR1bOKv6SQ_qsfGUkr8IX6QxuVLgzHWU2MzZaUFjHpBz5svr21Mw_iXmTl
0 

[3] https://academic.oup.com/bioscience/advance-article/doi/10.1093/biosci/biz088/5610806 

[4] https://news.un.org/en/story/2018/09/1018852 

[5] https://storage.googleapis.com/planet4-greece-stateless/2019/10/ccbdc47d-
20191024_epistoli_1.pdf 

[6] https://globalclimatestrike.net/7-million-people-demand-action-after-week-of-climate-
strikes/  

[7] https://www.ipcc.ch/sr15/ 

[8] Τα ΕΛΠΕ εµπλέκονται στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων σε πολλές χερσαίες 
και θαλάσσιες περιοχές της χώρας, µε χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τον Πατραϊκό 
Κόλπο, την Άρτα-Πρέβεζα, τον Κυπαρισσιακό (Block 10), την Κέρκυρα (Block 1 &2) καθώς 
και σε δύο τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις συνολικής έκτασης 40.000 τετ. χλµ. Νότια και ∆υτικά 
της Κρήτης 

https://m.helpe.gr/the-group/what-we-do/research-and-production-of-hydrocarbons/ 

[9] https://www.bbc.com/news/world-europe-19712798 και 
https://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez_oil_spill  

[10] https://www.greenpeace.org/eu-unit/issues/climate-energy/2238/big-oil-gas-buying-
influence-brussels/ 

[11] https://climateaccess.org/system/files/Greenpeace_Dealing%20in%20Doubt.pdf 

[12] https://www.theguardian.com/business/video/2019/oct/23/exxon-alexandria-ocasio-
cortez-congress-testimony-climate 

[13] Η επιχειρησιακή επιβάρυνση και ρύπανση που προκαλούνται αναµένεται να πλήξουν 
σοβαρά τις τοπικές κοινωνίες, τα τοπικά προϊόντα και τον τουρισµό, ακόµα και αν δεν υπάρξει 
µεγάλο ατύχηµα. ∆ιαβάστε περισσότερα στο σχετικό blog της Greenpeace εδώ και στη µελέτη 
του WWF, Το πραγµατικό κόστος του πετρελαίου στην Ελλάδα 
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