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ΜΙΑ «ΠΡΑΣΙΝΗ» ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
(Ιούνιος 2009)
Συγγραφέας: ΡΟΔΗ ΚΡΑΤΣΑ
Ο Ιούνιος, με την ευρωπαϊκή διοργάνωση της «Πράσινης» Εβδομάδας, που άρχισε την
περασμένη Τρίτη και ολοκληρώνεται αύριο, αλλά και με τον εορτασμό των
Παγκόσμιων Ημερών για το Περιβάλλον (5 Ιουνίου) και κατά της Ερημοποίησης και
της Ξηρασίας (17 Ιουνίου), αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για τη συνειδητοποίηση
των απειλών του περιβάλλοντος και της ανάγκης άμεσης αντιμετώπισής τους.
Ένας σημαντικός κίνδυνος για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για τη χώρα μας είναι η
ξηρασία, η οποία είναι αποτέλεσμα των κλιματικών αλλαγών αλλά και της κακής
διαχείρισης των εδαφών και υδάτων. Τα τελευταία 30 χρόνια ο αριθμός περιοχών και
κατοίκων, πληγέντων από ξηρασία, αυξήθηκε σχεδόν κατά 20%, με συνολικό κόστος
στην οικονομία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης 100 δισ. ευρώ. Το 35% των ελληνικών
εδαφών νεκρώνεται ήδη, ενώ για το 49% ο κίνδυνος είναι ορατός.
Οι ρυθμοί απώλειας της βιοποικιλότητας παγκοσμίως, αν συνεχίσουμε με τους
σημερινούς ρυθμούς, είναι έως και 1.000 φορές παραπάνω από τους φυσιολογικούς.
Παράλληλα, όλες οι δραστηριότητες της τουριστικής βιομηχανίας προκαλούν το 5%
της κλιματικής αλλαγής, ενώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, στο σύνολο των
800.000.000 τουριστών ετησίως, μόλις το 10%, δηλαδή 80.000.000, συμπεριφέρεται
με περιβαλλοντική συνείδηση.
Οι υπόλοιποι επιβαρύνουν το περιβάλλον όσο ένα κράτος πληθυσμού 1 δισ.
Επίσης, από την εισπνοή των εκπομπών αερίων οι κάτοικοι της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης
χάνουν κατά μέσο όρο 9 μήνες ζωής.
Αυτές οι προκλήσεις ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τη χώρα μας, μια χώρα τόσου φυσικού
πλούτου και κάλλους με βασικό αναπτυξιακό άξονα τον τουρισμό. Μπροστά σε αυτές
τις πολύπλευρες καταστάσεις και απειλές απαιτείται ισχυρή βούληση και ανάληψη
ευθυνών σε όλα τα επίπεδα, συλλογικό και ατομικό.
Οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει σε πολλούς τομείς. Κατατοπιστικός και
χρήσιμος είναι ο ολοκληρωθείς Εδαφικός ¶τλαντας της Ευρώπης με εκτεταμένες και
λεπτομερείς πληροφορίες για την κατάσταση του εδάφους και τις απειλές που
αντιμετωπίζει. Και στη χώρα μας έχει ενεργοποιηθεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ)
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κατά της Ερημοποίησης και το Εθνικό Σχέδιο για τη Διαχείριση και Προστασία των
Υδάτινων Πόρων.
Η Ένωση έχει θεσπίσει, επίσης, ένα σημαντικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο
προστασίας της βιοποικιλότητας μέσω του δικτύου Natura 2000. Στην Ελλάδα, το
23% σχεδόν της χερσαίας έκτασης έχει ήδη ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000,
ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο από τον κοινοτικό μέσο όρο, ενώ εκκρεμεί η υιοθέτηση
Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα με ορίζοντα 15ετούς δράσης. Επιπλέον, η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει αναπτύξει σημαντικές δράσεις για τη συμφιλίωση της
ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου με την προστασία του περιβάλλοντος.
Στην Ελλάδα, σημαντικές σχετικές δράσεις περιέχονται στο νέο Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που εγκρίθηκε τον περασμένο μήνα. Τέλος, η
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση προσαρμόζει συνεχώς την ενεργειακή της στρατηγική με βάση τα
νέα δεδομένα προωθώντας και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Ο δρόμος είναι μακρύς, οι προσπάθειές μας αυτές πρέπει να συνεχίσουν σε
όλους τους τομείς και όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο ηθικό το καθήκον μας, αλλά και
αναπτυξιακό, αφού η προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να συνδυαστεί με μία νέα
μορφή ανάπτυξης που αφενός ελαφρύνει την οικονομία και αφετέρου δίνει
δυνατότητες καινοτομίας, επιχειρηματικής δραστηριότητας και δημιουργίας νέων
θέσεων απασχόλησης.
Η Διεθνής Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία αναμένεται να
πραγματοποιηθεί στην Κοπεγχάγη στο τέλος του έτους, αποτελεί μία πολύτιμη
ευκαιρία για σημαντικές αποφάσεις που δεν πρέπει να χαθεί.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΑ», 25 Ιουνίου 2009, σ. 6.
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