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Ο Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.), επηζεκαίλνληαο  θαη 
αλαγλσξίδνληαο ην πξφβιεκα ηεο ππνβάζκηζεο θαη θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνχ 
πεξηβάιινληνο, θαζηέξσζε ηελ 5η Ιοσνίοσ ως Παγκόσμια Ημέρα για το 
Φσσικό Περιβάλλον. Ζ πξσηνθαλήο απηή επίζεζε πνπ αζθείηαη ζην 
πεξηβάιινλ θαη ζηνπο αλαλεψζηκνπο θαη κε θπζηθνχο πφξνπο, είλαη 
ραξαθηεξηζηηθφ πιένλ γλψξηζκα ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ ηνπ 20νπ θαη 21νπ  
αηψλα. ηηο κέξεο καο κάιηζηα ην ελ ιφγσ δήηεκα απνθηά ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 
θαη ζεκαζία, ιφγσ ηνπ παγθφζκηνπ πξνβιήκαηνο ηεο ξχπαλζεο θαη κφιπλζεο 
ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ ζπκβαίλεη είηε κε ζπζηεκαηηθφ θαη εηο γλψζε καο ηξφπν 
είηε σο ζπλέπεηα αηπρεκάησλ κε ηνπηθέο αιιά θαη παγθφζκηεο επηπηψζεηο γηα ην 
Φπζηθφ Πεξηβάιινλ.  

Απφ ηελ πξσηφγνλε επνρή σο ζήκεξα, ν άλζξσπνο έρεη επηθέξεη κεγάιεο ή 
κηθξέο αιινηψζεηο θαη θαηαζηξνθέο ζην θπζηθφ ρψξν πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, φπσο 
π.ρ. ππξθαγηέο, φμηλε βξνρή, εμάληιεζε ηνπ εδάθνπο απφ ηε κνλνθαιιηέξγεηα ή 
ηελ ππεξβφζθεζε, κείσζε ή ππνβάζκηζε ηνπ σθέιηκνπ εδάθνπο αιιά θαη ηνπ 
ππεδάθνπο εμαηηίαο ησλ εθρεξζψζεσλ θαη ησλ εθηεηακέλσλ εθκεηαιιεχζεσλ 
αληίζηνηρα, θαηαζηξνθή ηνπ πδάηηλνπ πινχηνπ θαη ησλ πνηακψλ θ.α..    

Σν πξφβιεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απνθηά ζήκεξα κηα λέα 
δηάζηαζε. Ζ εθβηνκεράληζε έρεη επεθηαζεί ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο επείξνπο ηνπ 
πιαλήηε θαη έρεη γίλεη παγθφζκην θαηλφκελν, αθνχ άιισζηε κηιάκε γηα κηα 
παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία. Ζ επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη 
ηαρχηαηα, έηζη ψζηε ηα επφκελα ρξφληα νη εηδηθνί πξνβιέπνπλ φηη ζα 
πξαγκαηνπνηεζνχλ βαζχηαηεο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ. 
Σαπηφρξνλα φκσο ιφγσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε πεξηεθηηθφηεηα ζε CO2 
ζηελ αηκφζθαηξα έρεη απμεζεί θαηά ηα ηειεπηαία 200 έηε πεξηζζφηεξν απ’ φηη είρε 
απμεζεί ηα πξνεγνχκελα 20.000 ρξφληα επηηείλνληαο ην θαηλφκελν ηνπ 
ζεξκνθεπίνπ. 

Μεγάιεο θαηαζηξνθέο έρεη φκσο ππνζηεί θαη ν δαζηθφο πινχηνο ηεο ρψξαο 
καο. Πξηλ απφ 100 ρξφληα ηα δάζε θάιππηαλ ην 50% ηεο επηθάλεηαο ηεο, ζήκεξα 
θαιχπηνπλ κφλν ην 12%. Ππξθαγηέο, εθρεξζψζεηο, αλεμέιεγθηε βφζθεζε, 
δηάβξσζε, λφκνη θαη δαζηθή πνιηηηθή ήηαλ νη βαζηθνί παξάγνληεο. 

ε φηη αθνξά ηε γεσξγηθή γε, είλαη νξαηνί πιένλ νη θίλδπλνη παγθνζκίσο 
απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ θαη άιισλ ηνμηθψλ νπζηψλ 
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ηφζν ζην έδαθνο φζν θαη ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ, ζηελ παλίδα, ζηηο 
ζάιαζζεο, ζηηο ιίκλεο θαη ζηα πνηάκηα. Αλ θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ 
πξνβιήκαηνο, κπνξνχκε λα ηζρπξηζζνχκε φηη θάπνηα κέηξα άξρηζαλ λα 
ιακβάλνληαη ηδίσο ζε επίπεδν Δ.Δ. θαη εθαξκφδνληαη κε ηελ βνήζεηα ησλ 
Γεσηερληθψλ γηα λα απνηξαπνχλ επηθίλδπλεο θαηαζηάζεηο, δελ κπνξνχκε λα 
ηζρπξηζζνχκε ην ίδην θαη γηα ηνλ ρείξηζην ερζξφ ηεο Διιεληθήο γεσξγηθήο γεο, 
πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ αιφγηζηε αιιαγή ηεο ρξήζεο απηήο. Γηα απηφ 
ρξεηάδεηαη επηηέινπο λα πξνζεγγίζνπκε ζνβαξά θαη κε πξνηεξαηφηεηα, ην ζέκα 
ηεο πνιηηηθήο ρξήζεσλ εδαθψλ, ηνπ ρσξνηαμηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηνπ Γαζνινγίνπ, 
ησλ Γαζηθψλ ραξηψλ θαη ηνπ Δζληθνχ θηεκαηνινγίνπ. Έρνπκε ρξένο ζηε λέα 
γεληά ηεο Διιάδαο λα αθήζνπκε γφληκε θαη εχθνξε γε γηα λα ηελ αμηνπνηήζεη ζην 
δηελεθέο, ηψξα κάιηζηα ζε κηα πεξίνδν θξίζεο πνπ ν πξσηνγελήο ηνκέαο 
ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ έμνδν καο απφ ηελ θξίζε.   

Μηα ζεηξά απφ λένπο παξάγνληεο, έρνπλ δηακνξθψζεη κηα εληειψο 
θαηλνχξγηα θαηάζηαζε, πνπ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ θαη 
απαηηεί ηε ιήςε επεηγφλησλ θαη ξηδηθψλ κέηξσλ. Νένη θιάδνη παξαγσγήο 
αλαπηχζζνληαη ζην βηνκεραληθφ ηνκέα, κεηαιινπξγία – ρεκηθέο βηνκεραλίεο – 
δηπιηζηήξηα θ.ι.π., νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα επηβαξπληηθνί γηα ην πεξηβάιινλ. Σνλ 
ηειεπηαίν θαηξφ κάιηζηα παξνπζηάδνληαη θαη λένη θίλδπλνη γηα ην πεξηβάιινλ ηεο 
ρψξαο καο πνπ αθνξνχλ ηελ εμφξπμε ρξπζνχ ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξηκκάησλ 
θ.α..  

Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο καο έγηλε αληζνκεξψο. Ο πιεζπζκφο 
ηεο Αηηηθήο έρεη μεπεξάζεη ηα 5 εθαη. θαηνίθνπο. ’ απηή ηελ ηεξάζηηα 
πιεζπζκηαθή ζπζζψξεπζε ζηελ πξσηεχνπζα αιιά θαη ζηελ Θεζζαινλίθε θαη ηα 
άιια κεγάια αζηηθά θέληξα, πξέπεη λα πξνζηεζεί ε πνιενδνκηθή ζπγθέληξσζε 
θαη ε ππθλφηεηα ζπγθνηλσληψλ, ε νπνία δεκηνπξγεί πεξαηηέξσ πξνβιήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηελ επάξθεηα ρψξσλ πξαζίλνπ γηα ηνπο 
θαηνίθνπο, ηελ θαζαξφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο, ηελ ξχπαλζε ησλ ζαιαζζψλ θ.ι.π. 

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην γεγνλφο φηη γηα λα θαιχςεη ν ζεκεξηλφο άλζξσπνο 
ηηο βηνηηθέο ηνπ αλάγθεο, ρξεηάδεηαη 70 θνξέο πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απ’ ηνλ 
πξφγνλφ ηνπ ησλ πξντζηνξηθψλ ρξφλσλ. Γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί επηηαθηηθή ηελ 
αλάγθε γηα ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 
φπσο είλαη ε ειηαθή ε αηνιηθή θαη ε γεσζεξκηθή. 

Κη φκσο. Αλ ήμεξε ν ζχγρξνλνο άλζξσπνο ηηο πνιχηηκεο ππεξεζίεο πνπ  
αθηινθεξδψο θαη απξφζθνπηα καο παξέρεη ην πεξηβάιινλ, ηφηε είλαη βέβαην φηη 
ζα αλαζεσξνχζε πνιιέο απφ ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπ. Σν 
πεξηβάιινλ δελ είλαη μεθνκκέλν απφ ηνλ άλζξσπν, ηελ πξαθηηθή ηνπ δξάζε, ηηο 
θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ηνπ ζρέζεηο. Τπάξρνπλ νξγαληθνί δεζκνί αλάκεζα 
ζηνλ άλζξσπν θαη ην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα δήζεη 
έμσ απφ απηφ πνπ απνηειεί ηε θπζηθή ηνπ πξνέθηαζε. Σαπηφρξνλα ν άλζξσπνο 
δελ κπνξεί λα κεηαρεηξίδεηαη ηε θχζε, κ’ νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη πξνπαληφο δελ 
κπνξεί λα ηε βιέπεη ερζξηθά ζαλ έλα κέζν πνπ πξέπεη λα θαηαθηήζεη, λα 
ππνηάμεη θαη λα θπξηαξρήζεη πάλσ ηεο.  

ήκεξα ηίζεηαη θπξίαξρν νηθνπκεληθφ ζέκα ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 
Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ζηακαηάκε ή πεξηνξίδνπκε ηελ επηζηεκνληθή θαη 
ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Δπηζηξνθή πξνο ηα πίζσ δελ επηδηψθεηαη θαη είλαη 
αδχλαηε. Ζ θαηάξγεζε ησλ θάζε ινγήο αληηθάζεσλ ζηελ παξαγσγηθή 
δηαδηθαζία, ε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάδεηαη ε παξαγσγή ζε Δζληθή θαη ππεξεζληθή 
θιίκαθα θαζψο θαη αλάινγνη θνηλσληθνί θαη νηθνλνκηθνί φξνη, είλαη φιεο εθείλεο νη 
απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα αλεκπφδηζηε αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο 



   

ηερλνινγίαο ράξε ζηελ νπνία ζα είλαη δπλαηφ λα ιπζνχλ φια ηα κεγάια θαη ηα 
πνιπζχλζεηα πξνβιήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο δσήο ηνπ 
αλζξψπνπ.  

Σν ΓΔΩΣ.Δ.Δ. Παξάξηεκα Αλ. Μαθεδνλίαο ζα εμαθνινπζεί λα δίλεη αθελφο 
ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαληηθφηεηα φισλ ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ην 
πεξηβάιινλ θαη λα επηδηψθεη αθ’ εηέξνπ λα δηεγείξεη ηηο πεξηβαιινληηθέο 
αλεζπρίεο φισλ ησλ πνιηηψλ.  

Σν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην, σο θνξέαο φισλ ησλ γεσηερληθψλ 
επηζηεκνληθψλ θιάδσλ, Γεσπφλσλ, Γαζνιφγσλ, Κηεληάηξσλ, Γεσιφγσλ, θαη 
Ηρζπνιφγσλ, έρεη θαζήθνλ θαη είλαη απνθαζηζκέλν λα ζπκβάιιεη ζηελ 
πξνζπάζεηα ηεο πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηνπ θπζηθνχ καο πεξηβάιινληνο, 
αμηνπνηψληαο ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ησλ κειψλ ηνπ, γηα κηα αεηθφξν 
αλάπηπμε κε ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ είλαη απαξαίηεην ηφζν ζε εκάο, 
φζν θαη ζηηο επφκελεο γεληέο. 
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