
 
 
 

 
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2021 

 
 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ  
 

Προς τον Πρωθυπουργό 
 
Θέμα: Με τι κονδύλια και ποιες αναδιανεμητικές πολιτικές σκοπεύει να υλοποιήσει τις 
πράσινες δεσμεύσεις του προς την Διεθνή Κοινότητα (COP26) ο Πρωθυπουργός;  
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον την ομιλία σας στη Γλασκόβη, στο πλαίσιο της 
διεθνούς συνδιάσκεψης COP26, όπου δεσμεύσατε την Ελλάδα σε μια σειρά από στόχους 
ώστε η χώρα να συνεισφέρει στην πράσινη μετάβαση που έχει ανάγκη η ανθρωπότητα – με 
ενδιάμεσο ορίζοντα το 2030 και απώτερο το 2050. Το ΜέΡΑ25 συμφωνεί σε γενικές 
γραμμές ως προς τους στόχους, τους οποίους μάλιστα θα τους θέλαμε πιο φιλόδοξους. 
Όμως, δεν καταθέσατε - ούτε στη Γλασκόβη ούτε στη Βουλή - την οποιαδήποτε μελέτη που 
να αναφέρει τι κονδύλια θα απαιτηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων, με ποιες 
πολιτικές θα εξασφαλιστούν, και ποιοι εν τέλει θα πληρώσουν.  
 
Ενδεικτικά αναφέρω δύο από τις δεσμεύσεις σας στην Γλασκόβη: Την απεξάρτηση της 
ελληνικής ναυτιλίας από ορυκτά καύσιμα. Και την μετατροπή των νησιών μας (κι όχι μόνο 
μικρών νησιών όπως η Αστυπάλαια και η Χάλκη) σε πράσινες κοινότητες με μηδενική 
καθαρή (net) συνεισφορά CO2 στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για αξιοθαύμαστους στόχους 
που όμως αποτελούν γιγάντια οικονομική και τεχνολογική πρόκληση. Επί πλέον, κατά την 
παραμονή σας στη Σκοτία προσυπογράψατε τον στόχο της μείωσης των αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 65% μέχρι το 2030 – και κατά 30% ειδικά για το μεθάνιο.  
 
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Δεδομένων: 
 

 του στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 65% έως το 2030 
που σημαίνει άμεσο υπερδιπλασιασμό του μοναδιαίου κόστους εκπομπής CO2 και 
περαιτέρω αυξήσεις ώστε (σύμφωνα με το ΔΝΤ) να φτάσει τα €68 τον τόνο το 2030, 

 την σημερινή πρακτική εξίσωσης της τιμής κάθε κιλοβατώρας με το κόστος 
παραγωγής της πιο ακριβής μονάδας παραχθέντος ηλεκτρικού ρεύματος, και 

 του Χρηματιστήριου Ενέργειας το οποίο εγγυάται τη μεταβίβαση του επί πλέον 
κόστους στους καταναλωτές (εκτός αν το κράτος επιδοτήσει γενναία τους ιδιώτες) 

 
σας ερωτώ: 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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6
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1. Συνειδητοποιείτε ότι δεσμεύσατε τη χώρα χωρίς καμία πρότερη κοστολόγηση των 
δεσμεύσεων και χωρίς την παραμικρή δημοκρατική νομιμοποίηση της διανομής του 
κόστους μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών τάξεων της χώρας; 
 
2. Διαφωνείτε ότι ο μόνος τρόπος να μην πέσει στα λαϊκά στρώματα το κόστος των 
δεσμεύσεών σας είναι να εισαχθεί άμεσα ένας σημαντικός φόρος CO2, με σαφές 
χρονοδιάγραμμα για την μεγάλη σταδιακή αύξησή του μέχρι το 2030  – ένας φόρος του 
οποίου όμως τα έσοδα θα αναδιανέμονται εξ ολοκλήρου στους φτωχότερους πολίτες; Θα 
προβλέπει τέτοιο Προοδευτικό Πράσινο Φόρο ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2022; 
 

Ο ερωτών 
 
 

Γιάνης Βαρουφάκης 
Πρόεδρος Κ.Ο. ΜέΡΑ25 




