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ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΜΑ ΣΤΟ.. ΠΑΡΙΣΙ

Μετά από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων 
και έντονων διεργασιών οι εκπρόσωποι των 
κρατών που συμμετείχαν στη Σύνοδο του ΟΗΕ 
για το κλίμα που έγινε στο Περού συμφώνησαν 
στην υπογραφή ενός «αδύναμου» κειμένου 
τεσσάρων σελίδων. Πλέον, οι προσδοκίες στρέ-
φονται στη Σύνοδο του Παρισιού που θα γίνει 
φέτος… Αλλά και πάλι, οι ελπίδες είναι λίγες για 
τη επίτευξη μίας ικανοποιητικής συμφωνίας.
Η προκαταρτική συμφωνία που υπογράφτηκε 
στη Λίμα του Περού, όπου τον περασμένο Δε-
κέμβριο, έγινε η Σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 194 χώρες, 
χαρακτηρίζεται ως «γενικόλογη». Στη Λίμα  συ-
νέβη ό,τι συμβαίνει κάθε χρόνο με τις ετήσιες 
διασκέψεις του ΟΗΕ για το κλίμα: οι διαπραγ-
ματεύσεις συνεχίστηκαν μέχρι την τελευταία 
στιγμή, για να καταλήξουν σε έναν ανεπαρκή 
συμβιβασμό. Το χρονοδιάγραμμα ωστόσο για 
τις χώρες-μέλη της διάσκεψης είναι δεδομέ-
νο. Οι κυβερνήσεις πρέπει να υποβάλουν συ-
γκεκριμένους στόχους με αριθμούς μέχρι τον 
Μάρτιο του 2015, ώστε τον επόμενο Δεκέμβριο 
στο Παρίσι να υπογραφεί μια μεγαλεπήβολη 
νέα Διεθνής Συνθήκη για το Κλίμα. Ο απώτερος 
στόχος είναι ήδη γνωστός: η εκπομπή των ρύ-
πων που είναι υπεύθυνοι για την υπερθέρμανση 
του πλανήτη και το φαινόμενο του θερμοκηπίου 
επιτρέπεται να αυξηθεί μέχρι το 2020, μέχρι το 
2050 θα πρέπει το μεγαλύτερο μέρος της ενέρ-
γειας να παράγεται από ανανεώσιμες πηγές, μέ-
χρι το 2100 θα πρέπει να έχουν εγκαταλειφθεί 
ολοσχερώς οι ορυκτές πηγές ενέργειας. Οι δε-
σμεύσεις των χωρών πρέπει να επιτρέψουν μια 
παγκόσμια μείωση των αερίων που προκαλούν 
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κάτι που κρίνε-
ται απολύτως απαραίτητο για να περιοριστεί η 
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη στους 2 
βαθμούς Κελσίου
Για την επίτευξη αυτών των στόχων θα πρέπει 
να συμβάλουν όλοι. Επομένως, ήταν λογικό (;) 
να υπάρξουν έντονες ενστάσεις από τις ανα-

πτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, που 
ζητούν ευνοϊκότερη μεταχείριση, αφού μέχρι 
σήμερα οι βασικοί υπεύθυνοι για την αλλαγή 
του κλίματος ήταν οι παραδοσιακές βιομηχα-
νικές χώρες. Από την άλλη ξενίζει η απαίτηση 
της Κίνας, που στο μεταξύ είναι υπεύθυνη για 
τις μεγαλύτερες εκπομπές CO2 στον κόσμο, να 
αντιμετωπισθεί ως αναπτυσσόμενη χώρα. 
Σύμφωνα με το REUTERS και τη Deutsche 
Welle, μπορεί το τελικό ανακοινωθέν της διά-
σκεψης στη Λίμα να μην είναι πραγματικά με-
γαλόπνοο, αλλά καλό θα ήταν να επισημάνει 
κανείς μερικά θετικά βήματα προς τον μεγάλο 
στόχο. «Κατ’ αρχήν το Πράσινο Ταμείο για το 

και περισσότερο ότι η προστασία του κλίματος 
δεν έχει εναλλακτική λύση», μετέδωσαν δημο-
σιογράφοι των δύο μέσων.
Από την πλευρά του, ο περουβιανός υπουργός 
Περιβάλλοντος Μανουέλ Πουλγκάρ Βιδάλ δή-
λωσε ότι η «Διακήρυξη της Λίμα για Δράση για 
το Κλίμα» σκόπευε στην προετοιμασία συγκε-
κριμένων συμφωνιών για τη μείωση των εκπο-
μπών των αερίων του θερμοκηπίου και άλλων, 
ώστε να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη και είναι σημα-
ντικό ότι υπάρχει προσέγγιση ανάμεσα σε ΗΠΑ 
και Κίνα.
Ο Ινδός υπουργός Περιβάλλοντος, Πρακάς Τζα-
βεντεκάρ, ανέφερε: «Πήραμε αυτό που θέλα-
με», ενώ το κείμενο καθησύχασε τις ανερχόμε-
νες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων Κίνας και 
Ινδίας, που φοβόντουσαν ότι με τα προηγούμενα 
προσχέδια απόφασης θα επιβαλλόταν σε αυτές 
μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τις αναπτυγμέ-
νες χώρες. 
Τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Λίμα κατά 
τη διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα χαιρέτισε η 
Ε.Ε., κάνοντας λόγο για «ένα βήμα μπροστά» 
προς τη σύναψη παγκόσμιου συμφώνου στη 
διάσκεψη του Παρισιού που είναι προγραμματι-
σμένη για τα τέλη του 2015. Σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η 
συμφωνία της Λίμα ζητεί από όλες τις χώρες να 
αναγνωρίσουν τις μελλοντικές τους δεσμεύσεις 
σχετικά με τη μείωση της έκλυσης αερίων που 
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου «με 
τρόπο σαφή, διαφανή και κατανοητό».
Οικολογικές οργανώσεις και ακτιβιστές υπο-
στηρίζουν πως το σχέδιο είναι πολύ αδύναμο 
για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αποτελεσμα-
τικά το φαινόμενο του θερμοκηπίου και να προ-
στατέψει τις φτωχές χώρες από τις καταλυτικές 
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. «Εβαλαν 
σαφώς περισσότερο νερό στο κρασί τους απ’ ότι 
περιμέναμε» δήλωσε ο Αλντεν Μέγιερ από την 
οργάνωση Union of Concerned Scientists. n

Λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό τής ανε-
παρκούς Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων 
(ΜΚΑ) στη Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙΠΕ) της 
Σίνδου, αναμένεται να δώσει η σύμβαση που 
υπεγράφη στις αρχές Ιανουαρίου μεταξύ τής 
Εταιρείας Ύδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονί-

κης Α.Ε (ΕΥΑΘ ΑΕ), της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. και 
της αναδόχου εταιρείας, στο υπουργείο Μακε-
δονίας και Θράκης. 
Οι προβλεπόμενες εργασίες ανακατασκευής 
της ΜΚΑ εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί 
μέχρι τα μέσα του 2016, ώστε σε μια τριετία 
από σήμερα, μετά και από τον έλεγχο της λει-
τουργίας της στην πράξη, η αναβαθμισμένη 
υποδομή να παραδοθεί στην ΕΥΑΘ Παγίων ΑΕ.
 
Η  ολοκλήρωση του έργου,  προϋπολογισμού 5 
εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα έχει διπλό όφε-
λος, καθώς αφενός θα συμβάλει στην περι-
βαλλοντική προστασία του Θερμαϊκού Κόλπου 
της Θεσσαλονίκης και αφετέρου θα επιτρέψει 
τη μελλοντική υποδοχή νέων βιομηχανικών 
εγκαταστάσεων στη ΒΙΠΕ, χωρίς προβλήματα.
“Η Θεσσαλονίκη αποκτά ένα αναπτυξιακό ερ-
γαλείο, διότι μελλοντικά θα μπορούμε να δε-
χόμαστε οχλούσες εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ.
Θ., οι οποίες δεν θα δημιουργούν πρόβλημα 
στο περιβάλλον”, δήλωσε από την πλευρά του 
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
ΕΥΑΘ Α.Ε., Νίκος Παπαδάκης.
Ο γενικός διευθυντής της εταιρείας (ΕΤΒΑ 
ΒΙΠΕ Α.Ε.), που έχει αναλάβει την χρηματο-

δότηση της κατασκευής του έργου, Φίλιππος 
Κονταξής, τόνισε πως προτεραιότητα αποτελεί 
η περιβαλλοντική αναμόρφωση των βιομηχα-
νικών περιοχών. “Η εταιρεία μας διαχειρίζεται 
26 ΒΙ.ΠΕ. σε ολόκληρη τη χώρα”, σημείωσε ο 
κ. Κονταξής ενώ ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της αναδόχου εταιρίας, Δημήτρης 
Κωνσταντινίδης, χαρακτήρισε δύσκολο το 
έργο, διότι όπως είπε, “πρόκειται για την επέ-
κταση μιας εγκατάστασης που βρίσκεται ήδη 
σε λειτουργία”.

Σημειώνεται πως, σε ό, τι αφορά την άποψη 
της βιομηχανίας για το θέμα, στη διάρκεια 
παλαιότερης εκδήλωσης, ο τότε πρόεδρος 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλά-
δος (ΣΒΒΕ), Νίκος Πέντζος, είχε επισημάνει 
ότι το χρονίζον πρόβλημα της Μονάδας, στην 
οποία «για πάνω από δέκα χρόνια δεν είχε 
πραγματοποιηθεί καμία απολύτως επένδυση 
εκσυγχρονισμού», λειτουργούσε ως ανασταλ-
τικός παράγοντας για επενδύσεις, δημιουρ-
γούσε προφανή περιβαλλοντικά προβλήματα 
και «συνεπαγόταν εξαιρετικά υψηλό κόστος 
διαχείρισης αποβλήτων για τις εγκατεστημέ-
νες στη ΒΙΠΕ επιχειρήσεις».  n

“ΠΙΑΝΟΥΝ ΔΟΥΛΕΙΑ” 
ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ-
ΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗ ΒΙΠΕ

Κλίμα έχει εφοδιαστεί πλέον με 10 δισ. δολά-
ρια. Δεύτερον οι δύο μεγάλοι αμαρτωλοί στην 
υπόθεση του κλίματος, οι ΗΠΑ και η Κίνα, ανα-
γνώρισαν την ανάγκη να λάβουν συγκεκριμένα 
μέτρα για την προστασία του. Τα ακραία καιρι-
κά φαινόμενα και στις δύο χώρες και ειδικά η 
ατμοσφαιρική ρύπανση στην Κίνα θα αναγκά-
σουν τις δύο χώρες τα επόμενα χρόνια να πά-
ρουν όντως μέτρα. Η διεθνής κοινότητα όμως, 
αυτό φάνηκε και στη Λίμα, συνειδητοποιεί όλο 


