
Το “Περισκόπιο των Ναυτίλων” είναι ένα µηνιαίο ηλεκτρονικό δελτίο της HELMEPA που 
έχει ως στόχο να φέρει τους νέους ανθρώπους στην Ελλάδα πιο κοντά σε θέµατα που 
αφορούν τη θαλάσσια έρευνα, τη χρήση νέων τεχνολογιών για την προστασία του 

περιβάλλοντος και τις επιστήµες και τα επαγγέλµατα που συνδέονται µε το θαλάσσιο 
περιβάλλον.  

www.helmepacadets.gr 

ΤΕΥΧΟΣ 73  

           Περιεχόμενα Σελ. 

 

23η Διεθνής Διάσκεψη  για το Κλίμα (COP23) ..................................................................1 

 

 

Τα Links του Μήνα............................................................................................................6 info@helmepacadets.gr 

23η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη  για το Κλίµα (COP23) 

Η Διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των 

Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 

(United Nations Framework Convention on Climate 

Change - UNFCCC), γνωστή και ως COP23, πραγμα-

τοποιήθηκε στη Βόννη μεταξύ 6 και 17 Νοεμβρίου, 

ώστε να δοθούν και να επανεξεταστούν οι κατευθυ-

ντήριες γραμμές για την εφαρμογή της Συμφωνίας 

του Παρισιού. 

 

Η Συμφωνία του Παρισιού είναι μια παγκόσμια συμ-

φωνία για την κλιματική αλλαγή που επιτεύχθηκε 

στις 12 Δεκεμβρίου 2015 στο Παρίσι. Η συμφωνία 

αποτελεί ένα σχέδιο δράσης για τη διατήρηση της 

παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας κάτω από 

2°C σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, στο 

τέλος του αιώνα που διανύουμε, με τον 1,5°C ως 

πιο «φιλόδοξο» στόχο και καλύπτει την περίοδο 

από το 2020 και μετά. Η συμφωνία άρχισε να ισχύει 

στις 4 Νοεμβρίου 2016, αφού εκπληρώθηκε η σχετι-

κή προϋπόθεση, δηλαδή κύρωση από 55 τουλάχι-

στον χώρες που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 

το 55% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερ-

μοκηπίου. Μέχρι σήμερα, 170 έθνη έχουν επικυρώ-

σει τη συμφωνία. 

 

Στο πλαίσιο της διάσκεψης συναντήθηκαν εκπρόσω-

ποι χωρών, υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματού-

χοι, καθώς και ευρύ φάσμα εκπροσώπων της κοινω-

νίας των πολιτών και των επιχειρήσεων. 

 
Η προεδρία των νήσων Fiji 
 

Την προεδρία της COP23 στη Βόννη είχαν τα Νησιά 

Φίτζι, με την υποστήριξη της γερμανικής κυβέρνη-

σης. Η Δημοκρατία των Φίτζι είναι νησιωτικό κράτος 

στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Βρίσκεται βορειοανα-

τολικά της Νέας Ζηλανδίας και έχει έκταση 18.270 

km
2
 και πληθυσμό 900.000. Περιλαμβάνει 322 νη-

σιά, εκ των οποίων τα 106 κατοικούνται μόνιμα. 

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πληρο-

φορίες και χάρτη για όλες τις μικρές νησιωτικές χώ-

ρες του Ειρηνικού Ωκεανού: https://cop23.com.fj/

fiji-and-the-pacific/pacific-islands/  

 

Τα Φίτζι είναι ο οικονομικός και τεχνολογικός κόμ-

βος του Νοτίου Ειρηνικού και έχει μία από τις πιο 

ανεπτυγμένες οικονομίες της περιοχής. Αποτελεί το 

πρώτο μικρό νησιωτικό αναπτυσσόμενο κράτος που 
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Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσε-

τε σχετικό βίντεο με την κατάσταση στα Φίτζι και τις 

δράσεις που προωθούνται: 

https://cop23.com.fj/fiji-leading-global-charge-

action/  

 

Οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις της COP23 
 

Παρακάτω αναφέρουμε κάποια από τα σημαντικό-

τερα αποτελέσματα της Διάσκεψης: 
 

Εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών: Κατά την 

COP23, δόθηκαν σαφείς και κατανοητές κατευθυ-

ντήριες γραμμές, ώστε η Συμφωνία του Παρισιού να 

γίνει πιο λειτουργική και οι κυβερνήσεις να σχεδιά-

σουν την πολιτική τους, στηριζόμενες σε μέτρα για 

την ενίσχυση της οικονομίας χαμηλών εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα. Οι χώρες θα χρειαστεί να 

ολοκληρώσουν τις κατευθυντήριες γραμμές εφαρ-

μογής στην COP24 στην Πολωνία το επόμενο έτος. 

 

Παγκόσμια Συνεργασία InsuReleance: Το γερμανι-

κό ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικής Συνεργα-

σίας και Ανάπτυξης προσέφερε 110 εκατομμύρια 

ευρώ για να ξεκινήσει η παγκόσμια σύμπραξη In-

suResilience για οικονομικές και ασφαλιστικές λύ-

σεις σε εκατομμύρια ευάλωτους ανθρώπους σε όλο 

τον κόσμο που κινδυνεύουν από την κλιματική αλ-

λαγή και τις φυσικές καταστροφές. Η προσφορά 

αυτή ακολουθεί τη δέσμευση ύψους 30 εκατομμυ-

ρίων λιρών που πραγματοποιήθηκε από την κυβέρ-

νηση του Ηνωμένου Βασιλείου τον Ιούλιο. 

 

Σχέδιο δράσης για το φύλο: Οι χώρες ολοκλήρωσαν 

το πρώτο σχέδιο δράσης για το φύλο, το οποίο στο-

χεύει στην αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε 

όλες τις διαδικασίες της UNFCCC. 

 

Πλατφόρμα «Τοπικές κοινότητες και αυτόχθονες 

πληθυσμοί»: Η πλατφόρμα αυτή θα προσφέρει τα 

μέσα για να δοθεί ισχυρότερη φωνή στους αυτό-

χθονες πληθυσμούς στις διαπραγματεύσεις για το 

κλίμα και να τους επιτρέψει να μοιραστούν τις γνώ-

σεις τους και βέλτιστες πρακτικές για τη μείωση των 

εκπομπών και την προσαρμογή στην κλιματική αλ-

λαγή. 

 

Πρωτοβουλία για την υγεία για ευάλωτες ομάδες: 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας - WHO, σε συνερ-

γασία με την UNFCCC και την προεδρία των νήσων 

Φίτζι, ξεκίνησαν μια ειδική πρωτοβουλία για την 

προστασία των ανθρώπων που ζουν στα αναπτυσ-

σόμενα μικρά νησιωτικά κράτη από τις επιπτώσεις 

της κλιματικής αλλαγής στην υγεία. Στόχος είναι 

μέχρι το 2030 να τριπλασιάσει τα επίπεδα διεθνούς 

οικονομικής στήριξης για το κλίμα και την υγεία στα 

νησιωτικά αυτά κράτη. 

 

προεδρεύει σε μια διάσκεψη του ΟΗΕ για την κλι-

ματική αλλαγή, γεγονός που έχει συμβολικό αλλά 

και ουσιαστικό χαρακτήρα, καθώς εκπροσωπεύει 

τις χώρες που βρίσκονται ήδη στην πρώτη γραμμή 

της μάχης με την κλιματική αλλαγή. 

 

Τα Φίτζι, όπως και τα άλλα μικρά νησιωτικά έθνη 

που βρίσκονται στον Ειρηνικό Ωκεανό, ενώ παραμέ-

νουν από τους μικρότερους συντελεστές στις παγκό-

σμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αντιμετω-

πίζουν τις πιο καταστροφικές συνέπειες των ακραί-

ων καιρικών φαινομένων. 

 

Μερικές από τις σοβαρές επιπτώσεις περιλαμβά-

νουν απρόσμενους κυκλώνες, όπως ο Τροπικός Κυ-

κλώνας Wiston που έπληξε τα Φίτζι τον Φεβρουάρι-

ο του 2016, τη μετεγκατάσταση 80 χωριών σε μεγα-

λύτερα υψόμετρα λόγω της ανόδου της στάθμης 

της θάλασσας και τη μείωση του πληθυσμού των 

ψαριών και λεύκανση των κοραλλιών λόγω της θέρ-

μανσης των ωκεανών. Από το 1993 τα νησιά Φίτζι 

κατέγραψαν αύξηση της στάθμης της θάλασσας 

κατά 6 χιλιοστά, τη μεγαλύτερη από τον παγκόσμιο 

μέσο όρο. Η ταχεία άνοδος των επιπέδων της θά-

λασσας και η επακόλουθη διείσδυση αλμυρού νε-

ρού στο έδαφος που οφείλεται στις παράκτιες 

πλημμύρες, παρεμποδίζουν την ικανότητα των κα-

τοίκων να έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό και  

έχουν καταστήσει ένα μεγάλο ποσοστό εδαφών μη 

καλλιεργήσιμο. 

 

Ο 12χρονος Timoci Naulusala από τα Φίτζι μίλησε 

από το βήμα κατά τη Διάσκεψη, ευκαιρία που κέρ-

δισε στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού για παιδιά 

για την Παγκόσμια Εβδομάδα Κλιματικής Αλλαγής. 

Παρουσία ηγετών όπως η Μέρκελ και ο Μακρόν, 

έκανε μια συγκινητική και παθιασμένη έκκληση για 

δράση για το κλίμα, τους κλιματικούς πρόσφυγες 

και την κλιματική δικαιοσύνη. Όπως δήλωσε χαρα-

κτηριστικά «Η θάλασσα καταπίνει χωριά, τρώει τις 

ακτές, καταστρέφει καλλιέργειες, οδηγεί σε εκτόπι-

ση των ανθρώπων, θρηνούμε αγαπημένα πρόσωπα 

που χάνουμε, πεθαίνουμε από την πείνα και τη δί-

ψα, είναι μια καταστροφή, είναι θλιβερή, αλλά είναι 

η πραγματικότητα. Μπορεί να νομίζετε ότι θα επη-

ρεάσει μόνο τα μικρά έθνη… κάνετε λάθος.» 

 

 
 

 (Συνεχίζεται �) 
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Ας δούμε παρακάτω διάφορα στιγμιότυπα και ανα-

κοινώσεις της Διάσκεψης που παρουσίασαν ενδια-

φέρον. 
 

The Ocean Pathway 
 

Είναι η πρωτοβουλία της προεδρίας του COP23 για 

να προβληθεί η σύνδεση μεταξύ της αλλαγής του 

κλίματος και των ωκεανών και να παρουσιαστεί μια 

στρατηγική ώστε να συμπεριληφθούν οι ωκεανοί 

στη διαδικασία της UNFCC έως το 2019. 

 

Οι ωκεανοί παίζουν ζωτικό ρόλο στην οικονομική, 

πολιτιστική και κοινωνική ευημερία των ευάλωτων 

χωρών, γίνονται όμως απειλητικοί για την επιβίωση 

των κατοίκων τους, λόγω των επιπτώσεων της κλι-

ματικής αλλαγής, όπως είναι η άνοδος της στάθμης 

της θάλασσας, η οξίνιση των ωκεανών και τα ακραί-

α καιρικά φαινόμενα που θέτουν σε κίνδυνο το μέλ-

λον τους. 

Υπάρχει σύγκλιση απόψεων σχετικά με την άμεση 

σχέση που έχουν οι ωκεανοί και η κλιματική αλλαγή 

όσον αφορά τη διαχείριση του άνθρακα, την αποθή-

κευση της θερμότητας και τη διαμόρφωση των πα-

γκόσμιων καιρικών συνθηκών. Υπάρχει επίσης σο-

βαρή ανησυχία για τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση 

της υγείας των ωκεανών που προκύπτει εξαιτίας της 

κλιματικής αλλαγής και παράλληλα συμβάλλει στην 

κλιματική αλλαγή. Ειδικότερα, η αλλαγή του κλίμα-

τος έχει αρνητικές επιπτώσεις στους ωκεανούς όσον 

αφορά την οξίνιση, την άνοδο της θερμοκρασίας και 

της στάθμης του νερού, καθώς και τη μείωση παρα-

γωγής οξυγόνου. Επιπλέον, οι ανθρωπογενείς δρα-

στηριότητες απειλούν τους ωκεανούς προκαλώντας 

ρύπανση και  καταστροφή των ενδιαιτημάτων μέσω 

της υπεραλίευσης.  

 

Η Προεδρία των Φίτζι μέσω του “Ocean Pathway” 

προωθεί την προσπάθεια να αντιμετωπιστούν το 

γρηγορότερο οι απειλές που δέχονται οι ωκεανοί, 

παρεμποδίζοντας τη λειτουργία που επιτελούν στη 

ρύθμιση του κλίματος. Η αναγνώριση της σημασίας 

των ωκεανών στη Συμφωνία του Παρισιού συμπί-

πτει με την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που 

έχουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα στην αντιμετώ-

πιση της κλιματικής αλλαγής και της ικανότητας 

απορρόφησης σημαντικού ποσοστού του διοξειδίου 

του άνθρακα της ατμόσφαιρας. Η κλιματική αλλαγή 

συνεπώς δεν μπορεί να περιοριστεί, χωρίς ταυτό-

χρονες στοχευμένες δράσεις που αφορούν τους 

ωκεανούς μας. 

 

Πρώτος ανοιχτός διάλογος μεταξύ κυβερνήσεων 

και μη κρατικών φορέων: Μη κρατικοί φορείς 

(συμπεριλαμβανομένων πρωτοβουλιών πολιτών, 

δημοτικών αρχών και εταιρειών) πραγματοποίησαν 

συζητήσεις με τις κυβερνήσεις των χωρών για δύο 

θέματα: πρώτον, ο τρόπος με τον οποίο οι μη κρατι-

κοί φορείς μπορούν να βοηθήσουν τις χώρες να 

σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν πιο φιλόδοξες εθνι-

κές συνεισφορές (Nationally determined contribu-

tions - NDCs). Οι NDCs αποτελούν το επίκεντρο της 

Συμφωνίας των Παρισίων και ενσωματώνουν τις 

προσπάθειες κάθε χώρας να μειώσει τις εθνικές 

εκπομπές και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής. Δεύτερον, ο τρόπος για την 

καλύτερη ενσωμάτωση του National Park Service - 

NPS στη διαδικασία διαπραγματεύσεων για το κλί-

μα. Το NPS είναι ένα αμερικανικό πρόγραμμα που 

στοχεύει στη διατήρηση και προστασία τοπίων και 

φυσικών/πολιτιστικών πόρων και περιλαμβάνει το 

Climate Change Response Program, ένα διεπιστημο-

νικό πρόγραμμα που παρέχει καθοδήγηση, τεχνική 

κατάρτιση, χρηματοδότηση σχεδίων και εκπαιδευτι-

κά προγράμματα για την αντιμετώπιση της κλιματι-

κής αλλαγής. 

 

Προστασία του τροπικού δάσους του Αμαζονίου 

από την αποψίλωση: Η Γερμανία και η Μεγάλη 

Βρετανία θα παράσχουν συνολικά 153 εκατ. δολάρι-

α για την επέκταση προγραμμάτων για την καταπο-

λέμηση της κλιματικής αλλαγής και της αποψίλωσης 

των δασών στο τροπικό δάσος του Αμαζονίου. 

 

Πρωτοβουλία 20x20: Το World Resources Institute 

ανακοίνωσε μια επένδυση ορόσημο ύψους 2,1 δις 

δολαρίων ιδιωτικών επενδύσεων, που προορίζονται 

για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων εκτάσεων 

στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική μέσω της 

Πρωτοβουλίας 20x20. 

 

Δείτε όλες τις δεσμεύσεις στους παρακάτω συνδέ-

σμους: 

https://cop23.unfccc.int/news/concrete-climate-

action-commitments-at-cop23 

https://www.carbonbrief.org/cop23-key-outcomes-

agreed-un-climate-talks-bonn 

 

 

 

 

(Συνεχίζεται �) 
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Σύμφωνα με την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα 

Petteri Taals του WMO, «Τα τελευταία 3 χρόνια 

έσπασε κάθε ρεκόρ θερμοκρασίας. Γίναμε μάρτυρες 

ακραίων καιρικών φαινόμενων με 50°C στην Ασία, 

τυφώνες με εξαιρετικά γρήγορη διαδοχή στην Καρα-

ϊβική και τον Ατλαντικό μέχρι την Ιρλανδία, κατα-

στροφικούς μουσώνες που τη μια στιγμή πλήττουν 

με πλημμύρες εκατομμύρια ανθρώπους και την 

άλλη στιγμή δημιουργούν αμείλικτα φαινόμενα ξη-

ρασίας στην Ανατολική Αφρική. Πολλά από αυτά τα 

γεγονότα - και λεπτομερείς επιστημονικές μελέτες 

θα καθορίσουν ακριβώς το βαθμό που ευθύνονται 

οι αυξημένες συγκεντρώσεις αερίων του θερμοκηπί-

ου από τις ανθρώπινες δραστηριότητες». 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) επισημαί-

νει ότι οι παγκόσμιες επιπτώσεις του κύματος καύ-

σωνα στην υγεία εξαρτώνται όχι μόνο από τη γενική 

τάση της αύξησης της θερμοκρασίας, αλλά και από 

τον τρόπο κατανομής του στις κατοικημένες περιο-

χές. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ο συνολικός 

κίνδυνος ασθενειών ή θανάτων που σχετίζονται με 

τη θερμότητα έχει ανέβει σταθερά από το 1980, με 

το 30% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού να ζει 

σήμερα σε κλιματολογικές συνθήκες που παράγουν 

παρατεταμένες ακραίες θερμοκρασίες. 

 

Το 2016, 23,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν 

κατά τη διάρκεια καταστροφών που σχετίζονται με 

τις καιρικές συνθήκες. Η πλειονότητα αυτών των 

εσωτερικών μετακινήσεων συνδέεται με πλημμύρες 

ή καταιγίδες και σημειώθηκε στην περιοχή Ασίας-

Ειρηνικού. Στη Σομαλία, σύμφωνα με την Ύπατη 

Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυ-

γες και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 

(IOM), έχουν αναφερθεί περισσότερες από 760.000 

εσωτερικές μετακινήσεις. 

 

 

 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας 

ανακοινώνει πως το 2017 θα είναι ένα από τα 

τρία πιο θερμά έτη που έχουν καταγραφεί. 
 

Η έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργα-

νισμού (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2017) κυκλοφόρη-

σε στην έναρξη της Διάσκεψης και περιλαμβάνει 

πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από ένα ευρύ 

φάσμα οργανώσεων του ΟΗΕ σχετικά με τις ανθρώ-

πινες, κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις. 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργα-

νισμό (WMO), είναι πολύ πιθανό το 2017 να αποτε-

λεί ένα από τα 3 πιο ζεστά καταγεγραμμένα έτη, με 

καταστροφικούς τυφώνες, πλημμύρες, εξουθενωτι-

κούς καύσωνες και ξηρασία. 

 

Οι μακροπρόθεσμοι δείκτες της κλιματικής αλλαγής, 

όπως οι αυξανόμενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του 

άνθρακα, η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η 

oξίνιση των ωκεανών, εξακολουθούν να είναι αμεί-

ωτοι. Η κάλυψη του πάγου της θάλασσας στην Αρ-

κτική παραμένει κάτω από το μέσο όρο και η πα-

λαιά έκταση πάγου της Ανταρκτικής είναι στο χαμη-

λότερο επίπεδο. Ο μέσος όρος της παγκόσμιας θερ-

μοκρασίας από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 

του 2017 ήταν περίπου 1.1°C πάνω από την αντί-

στοιχη στην προ-βιομηχανική εποχή. Στον παρακά-

τω παγκόσμιο χάρτη φαίνεται η διαφορά θερμοκρα-

σίας για το 2017, σε σχέση με το μέσο όρο της θερ-

μοκρασίας για τα έτη 1981-2010, ο οποίος καταδει-

κνύει πως σε πολλά σημεία του πλανήτη η θερμο-

κρασία έχει ξεπεράσει κατά πολύ τον μέσο όρο των 

τελευταίων ετών. 
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σιάσουν το έργο τους, ώστε να προσελκύσουν ενδι-

αφέρον από δυνητικούς υποστηρικτές. 
 

 
 

Για να ακουστεί λοιπόν η φωνή των νέων, στις 9 

Νοεμβρίου, η SDSN Youth φιλοξένησε μια παράλλη-

λη εκδήλωση στην COP23 με τίτλο «Υποστήριξη της 

καινοτομίας που κατευθύνεται από τη νεολαία για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής: ευκαιρί-

ες δράσης». Στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνο-

νταν εκπρόσωποι των projects από την Youth Solu-

tions Report, οι οποίοι μοιράστηκαν εμπειρίες για 

την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών, καθώς και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για θέματα, όπως η 

εκπαίδευση των τοπικών κοινοτήτων στις αναπτυσ-

σόμενες χώρες η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέρ-

γειας, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, η κυ-

κλική οικονομία, η έξυπνη γεωργία, το κλίμα και η 

κλιματική εκπαίδευση. 
 

13th Conference of Youth (COY13) 
 

Η Διάσκεψη για τη Νεολαία (COY) είναι επίσημη 

εκδήλωση της YOUNGO, της κοινότητας της νεολαί-

ας της UNFCCC. Πρόκειται για μια ετήσια διεθνή 

συνάντηση νέων που ενδιαφέρονται για περιβαλλο-

ντικά θέματα και για την κλιματική αλλαγή και λαμ-

βάνει χώρα πριν από την ετήσια Διάσκεψη του ΟΗΕ 

COP. Φέτος πραγματοποιήθηκε στη Βόννη μεταξύ 2 

και 4 Νοεμβρίου και προσέλκυσε πάνω από 1.000 

νέους από 100 διαφορετικές χώρες. Κατά τη διάρ-

κεια της Διάσκεψης πραγματοποιήθηκαν περίπου 

200 συνεδρίες με στόχο την προετοιμασία των νέων 

για τη συμμετοχή τους στις επερχόμενες διαπραγ-

ματεύσεις για το κλίμα, την ανταλλαγή γνώσεων και 

εμπειριών και την οικοδόμηση και ενίσχυση των 

δικτύων και των δράσεων των νέων. Το τελικό κεί-

μενο της Διάσκεψης, το οποίο βασίζεται πάνω σε 

τρεις πυλώνες - Κλιματική Δικαιοσύνη, Ακτιβισμός, 

Πολιτική και Σύμπραξη (Climate Justice, Activism, 

Policy and Advocacy) είναι μια συλλογή προβλημά-

των, προτάσεων και σχεδίων για την αντιμετώπιση 

της κλιματικής αλλαγής. 
 

Europe Beyond Coal 
 

Δύο μέρες πριν την Διάσκεψη στην Βόννη, οργανώσεις 

από 28 χώρες της Ευρώπης δημιούργησαν συμμαχία με 

στόχο την απεξάρτηση από το κάρβουνο. Ήδη 13 από 

τις 28 χώρες της ΕΕ είτε δεν χρησιμοποιούν κάρβουνο, 

είτε έχουν δεσμευτεί για την παύση της χρήσης του ως 

το 2025 ή το 2030. 
 

Στην ιστοσελίδα του Europe Beyond Coal υπάρχει ο 

χάρτης που δείχνει όλες τις εγκαταστάσεις παραγωγής 

άνθρακα στην Ευρώπη.  Στο διαδραστικό αυτό χάρτη, ο 

κάθε επισκέπτης μπορεί να δει πληροφορίες σχετικές 

με θέματα όπως: 

• Περιοχές με τις μεγαλύτερες εκπομπές άνθρακα 

• Περιοχές με παραγωγή επιβλαβών αερίων για την 

υγεία 

• Εγκαταστάσεις που καίνε λιγνίτη 

• Εγκαταστάσεις υπό κατασκευή 

• Εγκαταστάσεις που ανακοίνωσαν πως θα αποσύ-

ρουν την δραστηριότητα τους 

• Εγκαταστάσεις που έχουν ήδη σταματήσει να λει-

τουργούν 
 

Στον παρακάτω σύνδεσμο https://beyond-coal.eu/

share/ θα βρείτε βίντεο και infographics για τα εργο-

στάσια στην Ευρώπη που είναι τα χειρότερα από πλευ-

ράς εκπομπών CO2 και τα πιο βλαβερά για την ανθρώ-

πινη υγεία.  
 

 
 

Η φωνή των νέων στην COP23 
 

SDSN Youth 
 

Με την υιοθέτηση της Συμφωνίας του Παρισιού και την 

Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, όλο και περισ-

σότερες πρωτοβουλίες έχουν επιδιώξει να παράσχουν 

στήριξη σε καινοτόμες ιδέες προερχόμενες από τη νεο-

λαία. Η παγκόσμια πρωτοβουλία Sustainable Develop-

ment Solutions Network – SDSN υποστηρίζει την εφαρ-

μογή των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Sustainable 

Development Goals – SDGs), δρομολογεί λύσεις και 

αναπτύσσει μακροπρόθεσμα σχέδια για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η πρωτο-

βουλία SDSN Youth, με σκοπό την ενδυνάμωση της 

νεολαίας σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας πλατ-

φόρμες για τους νέους ώστε να συνεργάζονται, να συν-

δέουν, και να ενσωματώνουν τις ιδέες τους σε εθνικό 

και περιφερειακό επίπεδο για την εφαρμογή των SDGs. 

Γι’ αυτό το λόγο, έχει εκδοθεί η Youth Solutions Report, 

η οποία περιλαμβάνει 50 projects που κατευθύνονται 

από νέους ανθρώπους και τους επιτρέπει να παρου-

(Συνεχίζεται �) 

https://beyond-coal.eu/share/
https://beyond-coal.eu/
https://beyond-coal.eu/data/
http://unsdsn.org/
http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://drive.google.com/file/d/0B3chLI5oarNIS3p6eVpMWkRka1k/view
https://www.coy13.org/
https://www.coy13.org/wp-content/uploads/2017/11/Final-Output-COY13.pdf
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τικών αφισών για τη σωστή ταξινόμηση των α-

πορριμμάτων 
 

Όλα τα μέτρα είναι στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://cop23.unfccc.int/cop23/sustainable-

conference#eq-6 
 

 
 

Διαγωνισμός φωτογραφίας COP23 - Pacific 

Photo Competition 

Στο σύνδεσμο https://cop23.com.fj/cop23-pacific-

photo-competition/, μπορείτε να δείτε 39 εικόνες 

που έχουν τραβηχτεί από ερασιτέχνες τοπικούς 

φωτογράφους και δείχνουν με γλαφυρό τρόπο την 

έκταση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

στην περιοχή του Ειρηνικού. 

 

Ο διαγωνισμός έλαβε περισσότερες από 200 υπο-

βολές από 10 χώρες του Ειρηνικού, αναδεικνύο-

ντας τα κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν τα νησιωτικά αυτά έθνη. Οι εικό-

νες επελέγησαν από ένα πάνελ κριτών της Γραμμα-

τείας COP23 με κριτήρια τη δημιουργικότητα, την 

ποιότητα, τη συνάφεια και την πρωτοτυπία. 

 

 

 

 

Τα μέτρα που εφαρμόζουν οι διοργανωτές για να 

μειώσουν το οικολογικό αποτύπωμα της COP23 
 

Στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για τη βιωσιμότη-

τα της Γραμματείας του ΟΗΕ αλλά και των προσπαθειών 

του γερμανικού ομοσπονδιακού Υπουργείου Περιβάλλο-

ντος, Προστασίας της Φύσης, Κτιρίων και Πυρηνικής Α-

σφάλειας καθώς και του Δήμου της Βόννης για τη διοργά-

νωση μιας βιώσιμης COP23, λήφθηκαν μέτρα με στόχο τη 

μείωση του συνολικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος 

της Διάσκεψης. Για να επιτευχθεί ο γενικός στόχος η Διά-

σκεψη να είναι ουδέτερη για το κλίμα (η οποία έχει γίνει 

συνήθης πρακτική για τις COP), ενδεικτικά λήφθηκαν 

μέτρα στους παρακάτω τομείς: 
 

• Διαμονή: επιλογή ξενοδοχείου με περιβαλλοντική πο-

λιτική 

• Διάδοση της πληροφορίας: μείωση χαρτιού, ψηφια-

κές εκδόσεις επίσημων εγγράφων, ηλεκτρονική μορφή 

του ημερήσιου προγράμματος 

• Διαχείριση ενέργειας: θερμοκρασία σε όλους τους 

χώρους σταθερή  στους 21°C, πραγματοποίηση work-

shop για τα ξενοδοχεία της Βόννης για την περαιτέρω 

βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης 

• Φαγητό και νερό: παροχή φιλικών προς το κλίμα τρο-

φίμων, επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια με δωρεάν 

γεμίσματα νερού από δοχεία σε κεντρικά σημεία 

• Μετακινήσεις: Επικοινωνία με τις τοπικές αρχές για 

δημοτικά λεωφορεία για μαζική μεταφορά των συμμε-

τεχόντων, δυνατότητα δωρεάν ενοικίασης ποδηλάτου 

από τους συμμετέχοντες 

• Μείωση απορριμμάτων: Αυστηρός διαχωρισμός και 

ανακύκλωση απορριμμάτων, τοποθέτηση επεξηγημα-

 

Τα links του µήνα: 

� Ένα καινούριο ντοκυμαντέρ του BBC για την κατασκευή των μεγαλύτερων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 

 https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=vtb9f4lKGs0 

 

� Εντυπωσιακές φωτογραφίες του υποθαλάσσιου κόσμου από έναν εκπαιδευτή κατάδυσης 

 http://on.natgeo.com/2BAfiTk 

� Περγάμου 5,  171 21  Ν. Σμύρνη - Αθήνα 

℡ 210 93.43.088 

� 210 93.53.847 

� helmepa@helmepa.gr  -  www.helmepa.gr 

 

Ιδιοκτήτης: HELMEPA 

Εκδότης: Δημήτρης Κ. Μητσάτσος 

Διεύθυνση Σύνταξης: Κριστιάνα Πρεκεζέ 

Κείμενα Τεύχους: Ελένη Τσόλκα, Ναταλία Τσαντσαρίδη,  

Χριστίνα Μπονώρη 

 

Σχεδιασμός: Κωνσταντίνος Ανδρεάδης 

Στείλτε µας τα σχόλιά σας για 

την προσπάθεια αυτή καθώς και 

προτάσεις για θέµατα τα οποία 

θα θέλατε να συµπεριλάβουµε! 

mailto:info@hemlepacadets.gr
https://www.facebook.com/Helmepa

