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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Γηα ηελ
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Ο Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Εζλώλ (Ο.Η.Ε.), επηζεκαίλνληαο θαη αλαγλσξίδνληαο ην
πξόβιεκα ηεο ππνβάζκηζεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, θαζηέξσζε ηελ
5ε Θνπλίνπ σο Παγθόζκηα Ηκέξα γηα ην Φπζηθό Πεξηβάιινλ. Μηα εκέξα πεξηζπιινγήο γηα
όια ηα δεηλά πνπ έρνπκε πξνθαιέζεη ζηε θύζε θαη ζην πεξηβάιινλ καο θαη παξάιιεια
ζρεδηαζκνύ δξάζεσλ θαη θαζεκεξηλήο εγξήγνξζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ. Η επίζεζε πνπ
αιόγηζηα - ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ - αζθείηαη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνπο
αλαλεώζηκνπο θαη κε θπζηθνύο πόξνπο, είλαη ραξαθηεξηζηηθό πιένλ γλώξηζκα ηνπ
αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ ηνπ 20νπ θαη 21νπ

αηώλα, ζην βσκό πνιιέο θνξέο ελόο

πξόζθαηξνπ νηθνλνκηθνύ θέξδνπο. Σηηο κέξεο καο κάιηζηα, ην ελ ιόγσ δήηεκα απνθηά
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ θαη ζεκαζία, ιόγσ ηνπ παγθόζκηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξύπαλζεο θαη
κόιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζηελ επνρή καο έρεη ιάβεη ηεξάζηηεο θαη επηθίλδπλεο
δηαζηάζεηο θαη απεηιεί κε αθαληζκό ηνλ πιαλήηε καο θαη θάζε κνξθή δσήο.
Τν πξόβιεκα ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο δελ είλαη ησξηλό. Από ηελ
πξσηόγνλε επνρή σο ζήκεξα, ν άλζξσπνο έρεη επηθέξεη κεγάιεο ή κηθξέο αιινηώζεηο θαη
θαηαζηξνθέο ζην θπζηθό ρώξν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, όπσο π.ρ. ππξθαγηέο, όμηλε βξνρή,
εμάληιεζε, κείσζε ή ππνβάζκηζε ηνπ σθέιηκνπ εδάθνπο αιιά θαη ηνπ ππεδάθνπο εμαηηίαο
ησλ εθρεξζώζεσλ θαη ησλ εθηεηακέλσλ εθκεηαιιεύζεσλ αληίζηνηρα, θαηαζηξνθή ηνπ
πδάηηλνπ πινύηνπ θαη ησλ πνηακώλ θ.α..
Τν πξόβιεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνθηά ζήκεξα κηα λέα δηάζηαζε. Η
εθβηνκεράληζε έρεη επεθηαζεί ζεκαληηθά ζε όιεο ηηο επείξνπο ηνπ πιαλήηε θαη έρεη γίλεη
παγθόζκην θαηλόκελν. Η επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ηαρύηαηα, έηζη ώζηε ηα

επόκελα ρξόληα νη εηδηθνί πξνβιέπνπλ όηη ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ βαζύηαηεο αιιαγέο ζηηο
ζπλζήθεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Σήκεξα όκσο έλα από ηα κεγαιύηεξα ζύκαηα ηεο
νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη θαη ην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα κάιηζηα ζηηο ρώξεο πνπ καζηίδνληαη
από απηήλ αιιά θαη ζηηο θησρέο ρώξεο ηνπ ηξίηνπ θόζκνπ.
Μεγάιεο θαηαζηξνθέο έρεη όκσο ππνζηεί θαη ν δαζηθόο πινύηνο ηεο ρώξαο καο. Πξηλ
από 100 ρξόληα ηα δάζε θάιππηαλ ην 50% ηεο επηθάλεηαο ηεο, ζήκεξα θαιύπηνπλ κόλν ην
12%. Ππξθαγηέο, εθρεξζώζεηο, αλεμέιεγθηε βόζθεζε, δηάβξσζε, λόκνη θαη δαζηθή πνιηηηθή
ήηαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο. Μηα από ηηο θπξηόηεξεο επηπηώζεηο ηέηνησλ πξαθηηθώλ
παγθνζκίσο είλαη ε αύμεζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ CO2 ζηελ αηκόζθαηξα πνπ επηηείλεη ην
θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.
Τν πξόζρεκα ηεο νηθηζηηθήο αλάπηπμεο, δελ κπνξεί πιένλ λα απνηειεί «άιινζη» ζηελ
παξαπέξα θαηαζηξνθή δαζώλ κεγάιεο πξνζηαηεπηηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο ζεκαζίαο.
Μέζα από ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκό θαη ηελ αμηνπνίεζε ηνπ πινύζηνπ γεσηερληθνύ
αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, ζα κπνξνύζαλ λα βξεζνύλ εδάθε πνπ λα θαιύπηνπλ αλάινγεο
αλάγθεο. Φξεηάδεηαη επηηέινπο λα πξνζεγγίζνπκε ζνβαξά θαη κε πξνηεξαηόηεηα, ην ζέκα
ηεο πνιηηηθήο ρξήζεσλ εδαθώλ, ηνπ ρσξνηαμηθνύ ζρεδηαζκνύ, ηνπ Δαζνινγίνπ θαη ησλ
Δαζηθώλ Φαξηώλ, ηνπ Εζληθνύ Ιηεκαηνινγίνπ. Έρνπκε ρξένο ζηε λέα γεληά ηεο Ειιάδαο
λα αθήζνπκε γόληκε θαη εύθνξε γε γηα λα ηελ αμηνπνηήζεη ζην δηελεθέο. Η Ειιεληθή γε
είλαη απηή πνπ εμέζξεςε θαη άλδξσζε γεληέο θαη γεληέο Ειιήλσλ θαη θαιείηαη αθόκα κηα
θνξά λα ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ έμνδν ηεο ρώξαο καο από ηελ θξίζε.
Είλαη ραξαθηεξηζηηθό ην γεγνλόο όηη γηα λα θαιύςεη ν ζεκεξηλόο άλζξσπνο ηηο
βηνηηθέο ηνπ αλάγθεο, ρξεηάδεηαη 70 θνξέο πεξηζζόηεξε ελέξγεηα απ’ ηνλ πξόγνλό ηνπ ησλ
πξντζηνξηθώλ ρξόλσλ. Γεγνλόο πνπ δεκηνπξγεί επηηαθηηθή ηελ αλάγθε γηα ηελ νξζνινγηθή
αμηνπνίεζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, όπσο είλαη ε ειηαθή, ε αηνιηθή θαη ε
γεσζεξκηθή.
Ιη όκσο. Αλ ήμεξε ν ζύγρξνλνο άλζξσπνο ηηο πνιύηηκεο ππεξεζίεο πνπ αθηινθεξδώο
θαη απξόζθνπηα καο παξέρεη ην πεξηβάιινλ, ηόηε είλαη βέβαην όηη ζα αλαζεσξνύζε πνιιέο
από ηηο απόςεηο ηνπ γηα ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ. Πξνζέμηε κόλν θάπνηεο απ’ απηέο,
άγλσζηεο ζηνπο πεξηζζόηεξνπο από εκάο όπσο:
 Τν πεξηβάιινλ εμαζθαιίδεη ηε δηαηήξεζεο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ θύθινπ ηνπ λεξνύ
 Σηε βειηίσζε ηεο πνηόηεηάο ηνπ ζπκκεηέρνπλ αθόκε θαη ηα κηθξόηεξα πιάζκαηα ηεο
θύζεο, όπσο π. ρ. ν ζαιίγθαξνο, ν νπνίνο… αλαιακβάλεη (κέζα από κηα πνιύπινθε
δηαδηθαζία) ηελ επαλαθνξά ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ αδώηνπ ζηελ αηκόζθαηξα

 Η δσή ζην λεξό δηαζθαιίδεηαη ράξηλ ησλ κηθξνζθνπηθώλ «βαθηεξίσλ», ηα νπνία
κάιηζηα ηα θαηαθέξλνπλ πεξίθεκα ζηε δηάζπαζε ηνπ πεηξειαίνπ πνπ ρύλεηαη ζηε
ζάιαζζα
 Οη ηπθινπόληηθεο ζπκβάιινπλ ζηνλ θαιό αεξηζκό ηνπ εδάθνπο θαη ηξώλε πνιιά
βιαβεξά έληνκα
 Η ζπκπαζήο ζε όινπο καο «παζραιίηζα» ιεηηνπξγεί ζαλ … ειεθηξηθή ζθνύπα αθνύ
θαηαβξνρζίδεη πάλσ από 100 κειίγθξεο εκεξεζίσο
Μόλν από απηά ηα ιίγα νθέιε πνπ αλαθέξακε παξαπάλσ, εύθνια αληηιακβάλεηαη
θαλείο όηη ην πεξηβάιινλ δελ είλαη μεθνκκέλν από ηνλ άλζξσπν, ηελ πξαθηηθή ηνπ δξάζε,
ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπ ζρέζεηο. Υπάξρνπλ νξγαληθνί δεζκνί αλάκεζα ζηνλ
άλζξσπν θαη ην θπζηθό ηνπ πεξηβάιινλ. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δήζεη έμσ από απηό
πνπ απνηειεί ηε θπζηθή ηνπ πξνέθηαζε. Ταπηόρξνλα ν άλζξσπνο δελ κπνξεί λα
κεηαρεηξίδεηαη ηε θύζε, κ’ νπνηνδήπνηε ηξόπν θαη πξνπαληόο δελ κπνξεί λα ηε βιέπεη
ερζξηθά ζαλ έλα κέζν πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη, λα ππνηάμεη θαη λα θπξηαξρήζεη πάλσ
ηεο. Σήκεξα ηίζεηαη θπξίαξρν νηθνπκεληθό ζέκα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηό δε
ζεκαίλεη όηη ζηακαηάκε ή πεξηνξίδνπκε ηελ επηζηεκνληθή θαη ηερλνινγηθή καο αλάπηπμε.
Επηζηξνθή πξνο ηα πίζσ δελ επηδηώθεηαη θαη είλαη αδύλαηε.
Τν ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Παξάξηεκα Αλ. Μαθεδνλίαο ζα εμαθνινπζεί λα δίλεη αθελόο ηδηαίηεξε
έκθαζε ζηε ζεκαληηθόηεηα όισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ θαη λα
επηδηώθεη αθ’ εηέξνπ λα δηεγείξεη ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο όισλ ησλ πνιηηώλ.
Τν Γεσηερληθό Επηκειεηήξην, σο θνξέαο όισλ ησλ Γεσηερληθώλ Επηζηεκνληθώλ
θιάδσλ, Γεσπόλσλ, Δαζνιόγσλ, Ιηεληάηξσλ, Γεσιόγσλ, θαη Θρζπνιόγσλ, έρεη θαζήθνλ
θαη είλαη απνθαζηζκέλν λα ζπκβάιιεη ζηελ πξνζπάζεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ
θπζηθνύ καο πεξηβάιινληνο, αμηνπνηώληαο ηηο επηζηεκνληθέο γλώζεηο ησλ κειώλ ηνπ, γηα
κηα αεηθόξν αλάπηπμε κε ζεβαζκό πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ είλαη απαξαίηεην ηόζν ζε
εκάο, όζν θαη ζηηο επόκελεο γεληέο.
Ο Πξόεδξνο ηεο Δ.Ε.
ηνπ ΓΕΩΤΕ.Ε.
Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο
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