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ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (Ιούνιος
2005)
Συγγραφέας: ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ
Στις 15 Δεκεμβρίου 1972 η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(ΟΗΕ) αποφάσισε να ορίσει την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Τη
μέρα αυτή συνηθίζεται να πραγματοποιούνται διάφορες εκδηλώσεις σε τοπικό, εθνικό
και διεθνές επίπεδο, που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και ων ενημέρωση του
κόσμου για θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης. Περισσότερο όμως από
γιορτή η συγκεκριμένη ημέρα είναι και μέρα περισυλλογής για το τι ακριβώς κάνουν
όχι μόνο οι κυβερνήσεις αλλά και ο καθένας ξεχωριστά για το περιβάλλον.
Σε ποια κατάσταση βρίσκεται το περιβάλλον διεθνώς, πώς είναι τα πράγματα
στη χώρα μας, ποια είναι η στάση των Ελλήνων πολιτών για το περιβάλλον είναι μόνο
μερικές από τις ερωτήσεις που μας απασχολούν.
Σήμερα λειτουργεί στη Βουλή ύστερα από πρωτοβουλία της Προέδρου της
¶ννας Μπενάκη - Ψαρούδα Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος, με
αρμοδιότητες όσον αφορά στην αξιολόγηση της κατάστασης του περιβάλλοντος στην
Ελλάδα και των συνεπειών των διαφόρων ανθρωπογενών δράσεων επ' αυτού.
Είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κάνουμε απολογισμό του έργου της Επιτροπής.
Μπορούμε όμως από τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας να δώσουμε απαντήσεις
σε ορισμένα από τα ερωτήματα που διατυπώθηκαν παραπάνω.
Σε πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος παρουσιάστηκαν από τον
πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας για ων Προστασία της Φύσης και της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς κ. Καρρά, τα αποτελέσματα έρευνας που έδειξαν ότι οι Έλληνες
ενδιαφέρονται για την κατάσταση του περιβάλλοντος σε ποσοστό 94%. Το ποσοστό
αυτό είναι υψηλότερο από το 85% παρόμοιας έρευνας που πραγματοποιήθηκε για τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποδεικνύει ότι οι Έλληνες σήμερα δεν κλείνουν
τα μάτια απέναντι στις απειλές για το περιβάλλον.
Επιπλέον η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε καλύτερο δρόμο ως προς την τήρηση
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της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τονίστηκε σε κοινή
συνεδρίαση των Επιτροπών Προστασίας Περιβάλλοντος και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
με τον αρμόδιο επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα περιβάλλοντος κ.
Σταύρο Δήμα.
Η απολογιστική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2004 αποδεικνύει πως
χώρες όπως η Γαλλία (37 παραβιάσεις), Ιταλία 133 παραβιάσεις), Ιρλανδία (29
παραβιάσεις) προηγούνται της Ελλάδας σε παραβιάσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας της Ε.Ε., ενώ κακές επιδόσεις φαίνεται να έχουν η Γερμανία (20
παραβιάσεις) και η Ολλανδία (20 παραβιάσεις) που θεωρούνται πρωτοπόρες ως προς
τα μέτρα που υιοθετούν για την προστασία του περιβάλλοντος.
Φυσικά με τα παραπάνω στοιχεία δεν μετριάζονται οι επιπτώσεις από τις
καταδικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε βάρος της Χώρας μας για τις κακές
της επιδόσεις στον τομέα του περιβάλλοντος κατά το παρελθόν.
Δείχνουν όμως σε συνδυασμό με μια σειρά μέτρων, όπως η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ να
προχωρήσει μέσα στο 2005 στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία και των 9
κοινοτικών οδηγιών που αφορούν στο περιβάλλον, ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι
αποφασισμένη να βγάλει την Ελλάδα από το περιβαλλοντικό τέλμα για το οποίο η
χώρα μας είχε τόσο πολύ κατηγορηθεί στο παρελθόν.
Στην προσπάθεια αυτή η Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής
φιλοδοξεί να παίξει σημαντικό ρόλο. Σκοπός μας είναι η ανάδειξη των
περιβαλλοντικών προβλημάτων, η αναζήτηση μέσα από διάλογο συγκεκριμένων
λύσεων, η ενημέρωση και η περαιτέρω περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του πολίτη.
Βασικός μας στόχος είναι να μπορέσουμε να συμβάλουμε στη λήψη αποφάσεων και
στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την προστασία του περιβάλλοντος, κάτι για το
οποίο εργαζόμαστε όλοι.
Η Επιτροπή θα ασχοληθεί με όλα τα φλέγοντα θέματα που συνδέονται με την
προστασία του περιβάλλοντος όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η προστασία
των ακτών, ο χωροταξικός σχεδιασμός, η πορεία του Πρωτοκόλλου του Κιότο, τα
μεταλλαγμένα προϊόντα κ.λπ. Στα άμεσα σχέδιά μας είναι η οργάνωση ενός
κοινοβουλευτικού συνεδρίου/φόρουμ για το περιβάλλον από όλες τις βαλκανικές
χώρες, ενώ σκοπεύουμε να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας και εκτός
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Κοινοβουλίου με την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων για το περιβάλλον σε όλη
την περιφέρεια.
Ως Επιτροπή θα επιμείνουμε πολύ στο να έχουμε σταθερή επικοινωνία με την
κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις. Στόχος
μας είναι να καταξιωθεί η Επιτροπή ως ένα χρήσιμο φόρουμ που θα ενθαρρύνει και θα
συντονίζει τον διάλογο που διεξάγεται σε κοινωνικό επίπεδο για το περιβάλλον και τη
βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε καταλάβει ότι η Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος όχι
μόνο δεν θα πρέπει να αποξενωθεί από την κοινωνία, αλλά οφείλει να αποτελέσει
δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αυτής και του πολιτικού μας κόσμου. Ήδη έχουμε
ξεκινήσει έναν κύκλο επαφών με μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, κάτι
που θα συνεχίσουμε στο μέλλον και με άλλες ομάδες πολιτών που ενδιαφέρονται για
το περιβάλλον.
Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
ότι η προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας, η μείωση των αερίων ρύπων του
θερμοκηπίου, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελούν περιττές πολυτέλειες αλλά
υποχρέωσή μας απέναντι στις επόμενες γενιές που θα κατοικήσουν αυτόν τον
πλανήτη. Τα αντεπιχειρήματα που υπάρχουν σήμερα στην άποψη ότι το περιβάλλον
και η ανάπτυξη είναι έννοιες ασύνδετες είναι ισχυρά και αδιαμφισβήτητα.
Εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία όσον αφορά στη
δημιουργία συνεργιών μεταξύ της περιβαλλοντικής προστασίας και της οικονομικής
ανάπτυξης (άποψη που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο του
2003), λαμβάνοντας μέτρα για την τήρηση και εφαρμογή της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και επενδύοντας στην αναδυόμενη αγορά «περιβαλλοντικών αγαθών» η
Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος μπορούν πραγματικά να βρεθούν στο δρόμο της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Δανειζόμενος την αισιοδοξία και την ελπίδα των παιδιών, των πρωταγωνιστών της
πανηγυρικής συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος, που θα πραγματοποιηθεί
στις 7 Ιουνίου, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντοs,
πιστεύω ότι με τη δική μας θέληση μπορούμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να
προστατέψουμε το περιβάλλον.
Από τη δική μας πλευρά τουλάχιστον ως Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντοs της
Βουλής θα εργαστούμε με κάθε πρόσφορο μέσο προς αυτή την κατεύθυνση.
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Το παρόν άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, το Σάββατο 4
Ιουνίου 2005, σ. 17.
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