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Μακιαβέλλι «Ο Ηγεμόνας»

Τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο, πιο αβέβαιο, πιο
επικίνδυνο από το να πάρει κάνεις την πρωτοβουλία της
εισαγωγής νέων θεσμών και εθίμων

-ο-

Η απροθυμία αυτή προέρχεται εν μέρει από τον φόβο
που εμμένουν σ ’αυτούς οι αντίπαλοι που έχουν υπερ
τους την καταλυμένη νομιμότητα, εν μέρει και από την
αδυναμία ή την έλλειψη πίστης ανθρώπων που γενικά
δεν τους αρέσουν οι νεωτερισμοί παρά μόνο όταν δουν
από την πείρα ότι αποδείχτηκαν αληθινά ωφέλιμοι.



50.000 100.000 200.000.000



Τι μας λέει η επιστήμη για την 
κλιματική αλλαγή; 

 Τα τελευταία 100 χρόνια ο άνθρωπος απελευθέρωσε
αντίστοιχη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα όσο η
φύση με τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης τα
προηγούμενα 1 δισεκατομμύρια χρόνια

 Από το 1751 περισσότεροι από 297 δισεκατομμύρια
κυβικά μέτρα άνθρακα έχουν εκπεμφθεί στην
ατμόσφαιρα με τα μισά από αυτά μετά το 1978

 τα τελευταία 600.000 χρόνια υπήρξαν κλιματικές
μεταβολές ανά 100.000 χρόνια περίπου, ενώ η
θερμοκρασία τα τελευταία 150.000 χρόνια κυμάνθηκε
περίπου στου 2 βαθμούς Κελσίου.

 πριν τη Βιομηχανική Επανάσταση οι συγκεντρώσεις
αερίων του θερμοκηπίου ήταν σταθερές για περίπου
10.000 χρόνια







Σημαντικές στιγμές

Το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997)

3η Έκθεση Εκτίμησης του IPCC / Inconvenient Truth / 
Βραβείο Νόμπελ

Συμφωνία της Κοπεγχάγης (2009) 





George Monbiot (Guardian): 
"By comparison to what it 
could have been, it’s a miracle 
(!)..By comparison to what it 
should have been, it’s a 
disaster.
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Η Επιστημονική Βάση του 
Προβλήματος της Κλιματικής Αλλαγής

 Οφείλεται στη συγκέντρωση αέριων ρύπων στην 
ατμόσφαιρα, λόγω ανθρωπογενών δραστηριοτήτων, 
όπως (CO2), (CH4,) (N2O).

 Σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον (ακραία 
καιρικά φαινόμενα).

 1988 - Σύσταση του Διακυβερνητικού Πάνελ για την 
Κλιματική Αλλαγή (IPCC)



Λεξιλογιο

 UNFCCC: United Nations Framework Convention on 
Climate Change

 COP: Conference of Parties

 IPCC: Intergovermental Panel on Climate Change

 AR: Assessment Reports

 BASICs: Brazil, India, South Africa, China



Χρονολόγιο

 1988 – Ίδρυση IPCC (από WMO και UNEP) 
 1990 – 1η Έκθεση IPCC (AR1), και συμπληρωματική Έκθεση 

το 1992 
 1992 – Σύμβαση πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή 

(UN/FCCC) στο Ρίο
 1994 – Θέση σε ισχύ της UN/FCCC
 1995 – Berlin Mandate (COP 1) 
 1995 – 2η Έκθεση του IPCC 
 1997 – Kyoto Protocol 
 2001 – Δήλωση ΗΠΑ (Μάρτιος) περί μη κύρωσης του 

Πρωτοκόλλου (έναρξη περιόδου «ψυχρού πολέμου» στη 
«κλιματική διπλωματία» μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ

 2001 – 3η Έκθεση του IPCC (AR3) τον Μάιο 



Χρονολόγιο

 2001 – Marrakech Accords (COP 7) τον Νοέμβριο  

 2005 – Θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλλου (με μεγάλη καθυστέρηση) 

 2007 – 4η Έκθεση του IPCC (AR4) τον Μάρτιο 

 2007 – Bali Action Plan (COP 13 / MOP 3) τον Δεκέμβριο

 2008 – Έναρξη διαπραγματεύσεων για τη νέα διεθνή συμφωνία για 
το κλίμα 

 2009 Αποτυχία COP 15 στη Κοπεγχάγη. Υπογραφή Συμφωνίας από 
ΗΠΑ και BASICs

 2010 COP 16. Υιοθέτηση των Συμφωνιών του Κανκουν

 2011 COP 17. Πλατφόρμα του Ντέρμπαν: Παράταση της ισχύος του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο μέχρι το 2017 και συνέχιση των 
διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας δεσμευτικής 
συμφωνίας από το 2020 και έπειτα 

 2013: COP19. Ο Μηχανισμός της Βαρσοβίας για τις απώλειες και 
Ζημίες (Loss and Damage)



Η Επιστημονική Βάση του Προβλήματος της 
Κλιματικής Αλλαγής

 Σκοπός του IPCC είναι η εκτίμηση της 
επιστημονικής γνωστικής βάσης των ερευνών που 
διεξάγονται για τη μελέτη των αιτιών και των 
επιπτώσεων του φαινομένου της κλιματικής 
αλλαγής. 

 Οι εκθέσεις του  Καταλύτης κυοφορούμενων 
πολιτικών και θεσμικών εξελίξεων στο πεδίο της 
διεθνούς κλιματικής πολιτικής.



Νομική Βάση της Διεθνούς 
Κλιματικής Πολιτικής

Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή 
(UNFCCC)

 Για πρώτη φορά εγκαθιδρύεται ένα θεσμικό 
καθεστώς συμμετοχικής δράσης και συνεργασίας 
των κρατών στο θέμα των κλιματικών μεταβολών 

 Θεσπίζεται ένα γενικό περίγραμμα αρχών και 
υποχρεώσεων

 Υποχρέωση των βιομηχανικών κρατών για 
χρηματοδότηση και παροχή τεχνολογικού 
εξοπλισμού, στους αναπτυσσόμενους



Νομική Βάση της Διεθνούς 
Κλιματικής Πολιτικής

Σύμβαση-Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή 
(UNFCCC)
Ήπιες δεσμεύσεις για όλα κράτη-μέρη

Δεν περιλαμβάνονται στόχοι μείωσης των εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου ή χρονοδιαγράμματα

Στόχος της UNFCCC Σταθεροποίηση των 
συγκεντρώσεων αερίων του θερμοκηπίου στην 
ατμόσφαιρα, σε επίπεδο που να αποτρέπεται η 
επικίνδυνη ανθρωπογενή παρεμβολή στο παγκόσμιο 
κλιματικό σύστημα



Περιβαλλοντικές Αρχές

 Βιώσιμη ανάπτυξη [αρχές 1,3,4,5,8 του Ρίο]

 Προφύλαξη (σε συνδυασμό όμως με «οικονομική 
αποδοτικότητα») [αρχή 15 Ρίο]

 Κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες («ιστορική 
ευθύνη» των βιομηχανικών κρατών) [αρχές 6,7 Ρίο]

 Κλιματική ευθυδικία/δικαιοσύνη (equity)

 Ρυπαίνων πληρώνει (?) [αρχές 13,16 Ρίο] 



Νομική Βάση της Διεθνούς 
Κλιματικής Πολιτικής

Πρωτόκολλο του Κιότο (1997)

 Θεσπίζεται ένα ρυθμιστικό μοντέλο 
υιοθέτησης διαφοροποιημένων εθνικών 
ποσοτικών στόχων μείωσης των εκπομπών 
ατθ στο πλαίσιο ενός ποσοτικοποιημένου
συλλογικού στόχου ομπρέλα, ο οποίος 
καθορίστηκε στο -5%  σε σχέση με τα 
επίπεδα εκπομπών του 1990. 

 Χρονοδιάγραμμα (2008-2012)
 Δεσμεύει μόνο τα βιομηχανικά 

ανεπτυγμένα κράτη-μέρη



Νομική Βάση της Διεθνούς 
Κλιματικής Πολιτικής

Πρωτόκολλο του Κιότο (1997)

 Το Πρωτόκολλο εισήγαγε για πρώτη φορά καινοτόμους και 
σύνθετους μηχανισμούς της αγοράς ούτως ώστε να επιτευχθεί 
ο περιβαλλοντικός στόχος

Μηχανισμοί της αγοράς
 Από Κοινού Εφαρμογή (Joint Implementation) – άρθρο 6

 Μηχανισμός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM) – άρθρο 12
 Εμπορία δικαιωμάτων/αδειών εκπομπών (emissions trading) 

– άρθρο 17



Εισαγωγικές παρατηρήσεις (1)

 Η θεσμική εξέλιξη της διεθνούς κλιματικής πολιτικής 
αντιστρόφως ανάλογη των επιστημονικών 
δεδομένων (βλ. IPCC) για το κλίμα

- Δεκαετία 1990 – καθεστώς προφύλαξης –
παραγωγική θεσμικά περίοδος (Σύμβαση Πλαίσιο, 
Πρωτόκολλο Κιότο, πλήθος τεχνικών αποφάσεων 
των Διασκέψεων των μερών)

- Περίοδος από το 2001 και μετά – άρση 
επιστημονικών αβεβαιοτήτων – αλλά θεσμική 
στασιμότητα, αν όχι οπισθοδρόμηση (π.χ. στάση 
ΗΠΑ, καθυστέρηση και αναποτελεσματική 
εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, αδιέξοδο 
στην Κοπεγχάγη)



Εισαγωγικές παρατηρήσεις (2)

 Οι κινητήριες δυνάμεις της διεθνούς προσπάθειας: 

- Η κλιματική αλλαγή ως παγκόσμια απειλή για την βιώσιμη 
ανάπτυξη (αλλά και climate change & security)

- Κλιματική αλλαγή και αλληλεγγύη / δικαιοσύνη (inter-generational 
equity, intra-generational equity)

- Η κλιματική αλλαγή ως καταλύτης της «νέας ενεργειακής 
επανάστασης» (απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα)

- Η κλιματική αλλαγή ως κρίσιμη παράμετρος του σύγχρονου 
τεχνολογικού ανταγωνισμού



Η Συμφωνία του Παρισιού

 Περιορισμός της ανόδου της θερμοκρασίας στους 2 
βαθμούς Κελσίου

 Εθελοντικές δεσμεύσεις για τον περιορισμό των 
εκπομπών

 Μη δεσμευτικός χαρακτήρας και έμφαση στη 
«διαφάνεια» για την εφαρμογή

 Υποχώρηση από τη διπλή διαφοροποίηση της αρχής 
των κοινών αλλά διαφοροποιμένων ευθυνών





Συνδιάσκεψη της Κοπεγχάγης (2009)

 Δεν επετεύχθη μία νέα δεσμευτική συμφωνία.
 Το αποτέλεσμα της Συνδιάσκεψης (Σύμφωνο 

της Κοπεγχάγης) θεωρήθηκε κατώτερο των 
προσδοκιών (π.χ. αμφίβολο νομικό 
καθεστώς)

 Καμία ποσοτικοποίηση στόχου (π.χ. -50%) με 
βάση τις υποδείξεις του IPCC και σύνδεση 
του με χρονοδιαγράμματα (π.χ. 2020, 2050).

 Κοινή – πλανητική δέσμευση για τη 
συγκράτηση των εκπομπών (στόχος 2 
βαθμών Κελσίου)

 Στο Σύμφωνο προβλέπονται εθελοντικού 
τύπου δεσμεύσεις για όλα τα κράτη-μέρη



Ποιος ήταν ο στόχος (και το 
«κλίμα») πριν από το Παρίσι;

 Advanced Durban Platform: to complete a
“protocol, another legal instrument or an agreed 
outcome with legal force under the Convention 
applicable to all parties.”

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αρκεί να υπάρξει αποτέλεσμα

 Αποδοχή των κρατών της «νέας αρχιτεκτονικής» της 
Κοπεγχάγης

 Αλλαγή της στάσης της Κίνας και της Βραζιλίας 
μέσω της εγκατάλειψης του μοντέλου του 
Πρωτοκόλλου του Κιότο

 Στροφή στον ρεαλισμό για το τελικό αποτέλεσμα



Τα βασικά στοιχεία της Συμφωνίας 
του Παρισιού

 Βελτιωμένη έκδοση της Συμφωνίας της Κοπεγχάγης

 Οι πενταετείς κύκλοι των INDCs (intended national 
contributions)

 Οι πενταετείς απογραφές (global stocktakes)  

 Ο στόχος της διατήρησης της αύξησης των 2 βαθμών 
και εντατικοποίηση των προσπαθειών για 1,5 βαθμούς

 Στοιχεία δεσμευτικότητας (υποχρέωση υποβολής 
στόχων και πλαίσιο διαφάνειας)

 Επικύρωση από 55 χώρες οι οποίες εκπέμπουν το 55% 
των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου





Shall or should?

 Άρθρο 4.4 της Συμφωνίας  σχετικά με το αν οι 
ανεπτυγμένες χώρες θα πάρουν μέτρα για τη 
μείωση των εκπομπών τους στις οικονομικές 
τους δραστηριότητες

 Το shall υπονοεί δεσμευτικότητα ενώ το should 
έχει προαιρετικό χαρακτήρα 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η Συμφωνία μετά την 
τροποποίηση ΔΕΝ απαιτεί την έγκριση του 
Κογκρέσου. Αρκεί το Προεδρικό Διάταγμα



Η νέα αρχιτεκτονική στην 
κλιματική διακυβέρνηση. 
Ακολουθώντας το διεθνές 
παράδειγμα της Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 
Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(Γιοχάνεσμπουργκ 2002)

 Τρίτη περίοδος του Διεθνούς Δικαίου του 
Περιβάλλοντος

 Από τα διεθνή περιβαλλοντικά καθεστώτα στις 
εθελοντικές μορφές πολυμερών συμπράξεων 
(partnerships)

 Από την επέκταση των περιβαλλοντικών καθεστώτων 
στην εμβάθυνση μέσω της εφαρμογής

 Από τα Εκτελεστικά Πρωτόκολλα στις εθελοντικές 
μορφές συμπράξεων πολυμερούς διακυβέρνησης



ΟΗΕ και ανάπτυξη. Προς ένα 
συνεργατικό / ολιστικό 
μοντέλο;

 2015: έτος δραστηριοποίησης για την Ανάπτυξη

 Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τους 
Στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

 Ατζέντα της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση 
της Ανάπτυξης

 Το Πλαίσιο του Σεντάι για τη Μείωση του Κινδύνου 
των Καταστροφών



Σκέψεις αντί κλεισίματος (1)

 Εξαρτόμαστε όλοι από την ενέργεια

 Το διοξείδιο του άνθρακα θα παραμείνει μέχρι το 2071

 Η επιστήμη δεν ορίζει το σωστό και το λάθος

 Η επιστήμη ενημερώνει, δεν κρίνει και δεν αποφασίζει

 Η επιστήμη μπορεί να πει ότι αν κάψουμε άλλο μισό 
τρισεκατομμύριο τόνους άνθρακα, το διοξείδιο του 
άνθρακα θα ανέβει άλλα 100 Ppm με αποτέλεσμα η 
θερμοκρασία του πλανήτη να ξεπεράσει τους 2 
βαθμούς. 



Σκέψεις αντί κλεισίματος (2)

 Ωστόσο δεν μπορεί να απαντήσει σε ηθικά 
ερωτήματα

 Νοιαζόμαστε για τους φτωχούς; Νοιαζόμαστε για τις 
μελλοντικές γενιές; Βλέπουμε το περιβάλλον ως 
μέρος της οικονομίας ή την οικονομία ως μέρος του 
περιβάλλοντος;

 Το ζήτημα με την κλιματική αλλαγή είναι ότι μπορεί 
μεν να έχει ανακαλυφθεί από την επιστήμη, αλλά 
στην πραγματικότητα δεν είναι επιστημονικό ζήτημα. 
Είναι ζήτημα σχετικά με το τι είδους κόσμο θέλουμε να 
ζούμε

 Και τελικά τι μέλλον θέλουμε να φτιάξουμε;


