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Είμαστε όλοι στη Γλασκώβη 

 

 

 

Στο Blue Zone της Διάσκεψης COP26 στη Γλασκώβη, εκεί όπου διεθνείς 
περιβαλλοντικές οργανώσεις παρουσιάζουν τις φωνές των κατοίκων του πλανήτη, 
υπάρχει και μία ελληνική συμμετοχή. Πρόκειται για τη φωτογραφία από κατασκευή 
μαθητών της Άνδρου: ένα χταπόδι φτιαγμένο από πλαστικά που συνέλεξαν στην ακτή 
οι μαθητές στο πλαίσιο διαγωνισμού του διεθνούς προγράμματος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον». Το πρόγραμμα χειρίζεται 
στην Ελλάδα, εδώ και 25 χρόνια, η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης για 
λογαριασμό του διεθνούς συντονιστή, του Ιδρύματος για την Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση (FEE). 

Το FEE συμμετέχει στην COP26 και επέλεξε 10 διακεκριμένες φωτογραφίες των Νέων 
Δημοσιογράφων, μεταξύ τους και η φωτογραφία των παιδιών της Άνδρου που είχε 
αποσπάσει το διεθνές βραβείο το 2018, για να εκτεθούν στο Blue Zone σε όλη τη 
διάρκεια των διαβουλεύσεων. 

Όλος ο πλανήτης θα βρίσκεται εκεί. Περισσότεροι από 30.000 σύνεδροι 100 αρχηγοί 
κρατών και εκπρόσωποι από άλλες 100 χώρες καλούνται επιτακτικά να λύσουν το 



μεγάλο γρίφο: Πώς θα μειωθούν οι εκπομπές ρύπων ώστε να συγκρατηθεί η άνοδος 
της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,50C ως το τέλος του αιώνα. 
Υπενθυμίζεται ότι η μέση άνοδος της θερμοκρασίας  της Γης εκτιμάται σήμερα στον 
1,10C και για να πετύχουμε τον στόχο του 1,50C θα πρέπει μέχρι το 2030 η παγκόσμια 
παραγωγή ρύπων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή να περιοριστεί κατά 50% και 
να γίνει μηδενική μέχρι το 2050. 

Είναι αυτό εφικτό; Με απόντες τους ηγέτες της Κίνας, που είναι ο μεγαλύτερος 
ρυπαντής σήμερα, και της Ρωσίας, αλλά και με την άτολμη απόφαση των G20 που 
περιλαμβάνει μόνο γενικόλογες δεσμεύσεις για «σημαντική μείωση» των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και προσήλωση στους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού, 
χωρίς ενισχυμένα σχέδια, επιτάχυνση των χρονοδιαγραμμάτων και βελτίωση των 
χρηματοδοτήσεων, οι προσδοκίες φαίνεται να ψαλιδίζονται.  

Όπως τονίζουν επιστήμονες και το διεθνές περιβαλλοντικό κίνημα, χρειάζονται πλέον 
γενναίες και φιλόδοξες αποφάσεις γιατί ήδη βρισκόμαστε πολύ πίσω από όσα 
προέβλεπε η Συμφωνία του Παρισιού το 2015. Με τα σημερινά δεδομένα, ακόμη και 
αν εφαρμοστούν πλήρως όλες οι δεσμεύσεις που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνήσεις, έως 
το 2030 θα εκπέμπονται σχεδόν 5% περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου από ότι το 
2019. Απαιτούνται πια δραστικά μέτρα αλλιώς θα είναι σχεδόν αδύνατον να πετύχουμε 
τον στόχο του 1,50C. 

Η ΕΕΠΦ ενώνει τη φωνή της μαζί με όσους στηρίζουν τους τέσσερις βασικούς 
πυλώνες της Διάσκεψης της Γλασκώβης: 

 Τη διασφάλιση επίτευξης του στόχου για κλιματική ουδετερότητα μέχρι 
το 2050 ώστε να διατηρηθεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,50C.  

 Την υιοθέτηση πρακτικών που θα προστατεύουν τις κοινότητες και τα 
φυσικά οικοσυστήματα.  

 Τη δέσμευση κεφαλαίων από τις πλουσιότερες χώρες και  
 Τη συνεργασία σε μόνιμη βάση της παγκόσμιας κοινότητας. 


