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Αφιέρωμα στο Νερό
Προτάσεις της ΜΚΟ “Σόλων”
για μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα νερά
Ένας πλανήτης υπό εξαφάνηση:
H «κόκκινη λίστα» των ειδών που κινδυνεύουν
Περί Βιώσιμης ή Πράσινης ανάπτυξης
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Είπαν:
«Εμείς οι άνθρωποι ζώντες στο δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα πρέπει
ενσυνείδητα να δημιουργήσουμε μια νέα σύνθεση, ένα πλανητικό τρόπο του
σκέπτεσθαι και συναισθάνεσθαι, η οποία θα είναι για τον επόμενο αιώνα
ό,τι ο Σχολαστικισμός για το μεσαίωνα και ό,τι ο Μαρξισμός για το μισό του
σύγχρονου κόσμου. Η νέα αυτή σύνθεση πρέπει να αποτελεί μια παγκόσμια
φιλοσοφία -όχι πλέον την αποκλειστική ιδιοκτησία ή συνεισφορά του «Δυτικού ανθρώπου»- και θα πρέπει να βρίσκει την πρακτική της εφαρμογή όχι
μόνο στη δύση, αλλά και στην ανατολή».
Oliver Reiser
καθηγητής της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ
«Η κατακερματισμένη σκέψη, τεμαχίζει καθετί που είναι σφαιρικό, αγνοεί εκ
φύσεως το πολύπλοκο του ανθρώπου και το πλανητικό – πλαίσιο περιβάλλον.
Δεν αρκεί όμως να σηκώσουμε τη σημαία του σφαιρικού: πρέπει να συνενώσουμε τα στοιχεία του σφαιρικού σε μια σύνθετη οργανοποιητική συνάρθρωση, πρέπει να τοποθετήσουμε το πλαίσιο – περιβάλλον μέσα στο δικό του
περιβάλλον πλαίσιο».
Έντγκαρ Μορέν
βιβλίο: «Γη - Πατρίδα», εκδόσεις: ΟΔΥΣΣΕΑΣ
«Είναι δυο φορές χίμαιρα το χτίσιμο της ειρήνης πάνω σε μια βάση οικονομική, που με την σειρά της στηρίζεται στη συστηματική καλλιέργεια της
πλεονεξίας και του φθόνου, αυτών ακριβώς των δυνάμεων που εξωθούν τους
ανθρώπους σε συγκρούσεις»
Ε.Φ. Σουμάχερ
Το Μικρό είναι Όμορφο
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ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΩΣ ΠΟΡΟΥ ΖΩΗΣ
Γράφει ο Αλέξανδρος, Μέλος της ΜΚΟ Σόλων [info@solon.org.gr]

Οι συνέπειες της άρνησης
του μερισμού των πόρων
σε όσους έχουν ανάγκη
Το ξέσπασμα του Β Παγκόσμιου πολέμου, για την ανθρωπότητα, ήταν ο
θερισμός της εμμονής της σε εσφαλμένες επιλογές πολιτικών στοχεύσεων αλλά και ατομικών στάσεων ζωής.
Το οικονομικό κραχ του 1929 που
προηγήθηκε αποτέλεσε άλλη μια καταστάλαξη επιλογών ατομικής και
εθνικής απληστίας που συνέβαλε καθοριστικά στο ξέσπασμα του μεγάλου πολέμου.
Τόσο οι πολίτες μεμονωμένα όσο
και τα κράτη ήθελαν να συσσωρεύσουν πλούτο και δύναμη μόνο για τον
εαυτό τους αρνούμενοι να διανέμουν
οτιδήποτε προς όφελος εκείνων που
είχαν ανάγκη. Ο δε ψυχισμός του νικητή που «τα παίρνει όλα», μετά τον
Α Παγκόσμιο πόλεμο, οδήγησε στην
επιβολή τόσο σκληρών οικονομικών
όρων για πολεμικές αποζημιώσεις
στην Γερμανία, που η αδυναμία τήρησής τους, ο απαιτούμενος υπερδανεισμός και η επακόλουθη εξαθλίωση, αναζωπύρωσαν τον εθνικισμό
και συνέβαλε τα μέγιστα στην άνοδο
του Ναζισμού[1].
Το συμπέρασμα της τότε οικονομικής κρίσης συνοψίστηκε από τον
τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Φραγκλίνο
Ρούσβελτ με την φράση «γνωρίζαμε
ότι ανέκαθεν ότι το αχαλίνωτο ιδιοτελές συμφέρον είναι δείγμα κακής
ηθικής. Τώρα ξέρουμε ότι οδηγεί και
σε κακά οικονομικά»[2].
Για την ανθρωπότητα το μάθημα που πήρε συνοψίστηκε μεταξύ
άλλων - ενδεικτικά - στην διανοητική αναγνώριση της διακήρυξης των
δικαιωμάτων του ανθρώπου και τον
καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ και στο
σλόγκαν της Unicef «επειδή οι πόλεμοι ξεκινούν στο νου των ανθρώπων
εκεί πρέπει και να τερματιστούν».
Η πλάνη της απειρότητας
των πόρων
Η αναπτυξιακή ιδεολογία που υιοθετήθηκε αρχικά στη Δύση και κα-

τόπιν από ένα όλο και μεγαλύτερο
αριθμό κρατών βασίστηκε πάνω στην
εσφαλμένη υπόθεση της απειρότητας των φυσικών πόρων, στην υπόθεση της ακόρεστης καταναλωτικής
ζήτησης και επιθυμίας των ανθρώπων και στην έμφαση πάνω στην οικονομική στενότητα που υποσκελίζει
όλες τις άλλες προτεραιότητες στη
χάραξη των πολιτικών.
Σε χρόνο που ελάχιστοι άνθρωποι
αναγνώριζαν την μυωπική οπτική
αντιμετώπισης των ζητημάτων της
ανάπτυξης ο γνωστός οικονομολόγος Σουμάχερ επισημαίνει ότι «το
κεφάλαιο, που η φύση κι όχι ο άνθρωπος εισκομίζει στην παραγωγική
διαδικασία, είναι κατά πολύ μεγα
λύτερο κι εμείς δεν το αναγνωρίζου
με καν. Το μεγαλύτερο αυτό μέρος
αναλίσκεται τώρα μ’ έναν ρυθμό που

προκαλεί δέος και να γιατί είναι εξω
φρενικό σφάλμα, λες και θέλουμε να
αυτοκτονήσουμε, το να πιστεύουμε
και να ενεργούμε με την πεποίθηση
πως το πρόβλημα της παραγωγής
έχει λυθεί»[3].
Η περίπτωση του νερού
Το νερό είναι ένας πόρος με αυξανόμενη ζήτηση σε συνθήκες μειούμενης προσφοράς. (ενδεικτικά):
• 1 στους 6 ανθρώπους(1,1 δις)
δεν έχει πρόσβαση στο νερό.
• 1 στους 3 (2,4 δις) χωρίς βασικές
εγκαταστάσεις υγιεινής.
• Το 2030 περίπου 5 δις ανθρώπων
υπολογίζεται ότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ανεπάρκειας
νερού.
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• Το 54% του νερού της γης έχει
εκτραπεί από τη φυσική του ροή
με αποτέλεσμα το νερό που βρίσκεται σε δεξαμενές και ταμιευτήρες να είναι 3-6 φορές περισσότερο από το ελεύθερο νερό.
• Προβλέπεται μείωση των βροχοπτώσεων 20-30% στα επόμενα 50
χρόνια.
• Το 20% των επιφανειακών νερών της χώρας είναι εισαγόμενο, αφού τα μεγαλύτερα ποτάμια
φτάνουν στην Ελλάδα από γειτονικές χώρες.
Η έλλειψη του νερού αποτελεί συχνή αιτία πολέμου, συχνή αιτία μετανάστευσης, πιθανό μέσο κοινωνικού
ελέγχου, αιτία έλλειψης τροφίμων

και αιτία καταστροφής των οικοσυστημάτων.
Η επάρκεια καθαρού νερού αποτελεί, κριτήριο ύπαρξης ζωής, κριτήριο διατροφικής επάρκειας, κριτήριο
δημόσιας υγείας, κριτήριο ποιότητας
ζωής, κριτήριο πολιτισμού και προστασίας περιβάλλοντος. Η επάρκεια
και καθαρότητα του νερού, ο καθαρός αέρας που αναπνέουμε, η διατήρηση της ικανότητας της Γής να
θρέφει τα όντα της, αποτελούν κοινά
αγαθά. Πολλά γεγονότα που συμβαίνουν στο πλανήτη δεν συνδέονται
μόνο για την «εξασφάλιση» του πετρελαίου, ή άλλων ενεργειακών πόρων αλλά και για την «εξασφάλιση»
του νερού.
Η ατομική και κρατική αμέλεια,
σπατάλη ή μόλυνσή του είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Στην
πιθανότατη επερχόμενη παγκόσμια
κρίση πιθανόν να στηθεί ένα δικα-

								

στήριο για παγκόσμια εγκλήματα
κατά του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας αντίστοιχο με αυτό της
Νυρεμβέργης. Ήδη πολιτικοί έχουν
αρχίσει να συζητούν για την αναγκαιότητά του.
Απαιτείται ένας οδικός χάρτης ορθού και δίκαιου μερισμού του νερού για όλους, ώστε αυτός να γίνει
πόρος ειρήνης και συνεργασίας.
Υπάρχουν πολλοί πυρήνες ανθρώπων που εφαρμόζουν στη ζωή τους
νέες αξίες για ένα νέο καλύτερο πολιτισμό. Αξίες που απελευθερώνουν
από τον διαρκή φόβο της εξασφάλισης των στοιχειωδών της ζωής.
Το πνεύμα του εθελοντισμού και
της καλής θέλησης έχει αυξανόμενη
ανταπόκριση και ασκεί πίεση – μι-

κρή ακόμη – για δικαιότερη άσκηση
πολιτικών. Τέτοιες αξίες είναι αυτές
του σεβασμού των συλλογικών αγαθών, της κατανόησης της ανθρώπινης ανάγκης, της ανθρωπιστικής &
κοινωνικής συνοχής, της φύσης ως
εταίρου του ανθρώπου & της κοινωνίας, της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, της υπεύθυνης διαχείρισης των
πόρων, του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης [4].
Η συμβιωτικότητα
και ο μερισμός
Η επιστήμη της βιολογίας έχει αναδείξει ότι στην διαδικασία της εξέλιξης μοναδικός είναι ο ρόλος της
συμβιωτικότητας. Η συμβιωτικότητα αναγνωρίζεται ως καθοριστικός
παράγοντας στις διαδικασίες της
εξέλιξης, από την δημιουργία της
απλούστερης μορφής ζωής μέχρι
το οικοσύστημα σαν σύνολο. Κάθε
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μορφή ζωής στηρίζεται στην αρμονική συμβιωτικότητα αστρονομικών
αριθμών βακτηριδίων, κυττάρων κλπ.
Το ίδιο ισχύει και για την πλέον πολύπλοκη μορφή ζωής αυτή του οικοσυστήματος [5].
Η εποχή που εμείς οι άνθρωποι, κάναμε κάτι μόνο όταν αυτό είχε αποκλειστικά ατομική ωφέλεια παρέρχεται σιγά σιγά. Ένας αυξανόμενος
αριθμός ανθρώπων καλής θέλησης
σε όλα τα κόμματα, σε όλες τις θρησκείες σε όλες τις τάξεις, διαπνέεται
από μια κουλτούρα σεβασμού κάθε
μορφής ζωής, ανθρώπινης και μη,
και του οικοσυστήματος συνολικότερα, διαμορφώνοντας τον πυρήνα της
βιωσιμότητας της ζωής στη Γή.
Γίνεται πλέον κατανοητό όχι μόνο
ότι τα πάντα αλληλεξαρτώνται, αλλά
και ότι κάθετί αξίζει το σεβασμό γ’
αυτό που είναι. Ο καθένας από μας
απελευθερωμένος από τα βαρίδια
της αδράνειας του φόβου και της
συνήθειας να αντιμετωπίζουμε τον
κόσμο μέσα από την εικόνα που μας
κληροδοτήθηκε από την κοινωνία
μέσα στην οποία γεννήθηκε, μπορεί
να συμμετάσχει στην δημιουργία
ενός βιώσιμου πολιτισμού.
Ο οικονομικός μερισμός, ο μερισμός των πόρων και των προβλημάτων είναι η μόνη βιώσιμη
πολιτική. Όταν ως πολιτισμός το
κατανοήσουμε και το εφαρμόσουμε,
τότε θα γνωρίσουμε και την εποχή
του μερισμού του καλού, το οποίο
εκφραζόμενο σε αφθονία θα λούζει
τα πάντα. Παραφράζοντας το «η πιο
έξυπνη ιδιοτέλεια είναι η ανιδιοτέλεια» του Στιούαρτ Μίλ θα μπορούσαμε να πούμε ότι «ο πιο έξυπνος
τρόπος εξασφάλισης επάρκειας φυσικών πόρων είναι ο μερισμός τους»
σε όλους όσους τους έχουν ανάγκη
και όχι μόνο για όλους τους ανθρώπους αλλά και για όλα τα όντα
που συνθέτουν το οικοσύστημα της
ζωής στο πλανήτη Γή [5].

[1] Ουίνστον Τσόρτσιλ, Β’ Παγκόσμιος
Πόλεμος
[2] Πωλ Κρούγκμαν, Η συνείδηση ενός
προοδευτικού, εκδόσεις ΠΟΛΙΣ
[3] Λιν Μάργκουλις, Ο συμβιωτικός Πλανήτης, εκδόσεις ΚΑΤΟΠΤΡΟ
[4] Ε.Φ. Σουμαχερ, Το Μικρό είναι Όμορφο, εκδόσεις ΓΛΑΡΟΣ
[5] Τζον Στιούαρτ Μιλ, Ωφελιμισμός, εκδόσεις ΠΟΛΙΣ
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

Η πολιτική για το νερό στη
βάση της προοδευτικής και
συμμετοχικής διακυβέρνησης της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος, θα πρέπει
να είναι ολοκληρωμένη και
συμβατή με τις ευρωπαϊκές, διεθνείς και εθνικές
νομικές δεσμεύσεις.
Καταρχήν πρέπει να θεωρήσουμε
το νερό σαν κυρίαρχο πεδίο δημόσιου και αξιόλογου αγαθού, καθώς το
νερό λειτουργεί σαν ένα πεδίο εξωτερικών επιδράσεων και σαν συντελεστής αλληλεπιδράσεωνμε όλα τα
πεδία και τους τομείς που συνδέονται
με το περιβάλλον, από το φαινόμενο
των κλιματικών αλλαγών και το μικροκλίμα έως τα ζητήματα της βιοποικιλότητας και της ποιότητας ζωής των
τοπικών κοινωνιών είναι πεδίο της πολιτικής για το νερό, είναι επίσης συνυφασμένο με πολλές θεματικές και
τομεακές πολιτικές όπως η πολιτική
του δικτύου Natura καθώς τα ζητήματα της βιοποικιλότητας είναι συναρτημένα τελείως με το νερό και με τις
λεκάνες απορροής.
Παράλληλα όμως η έννοια της ολοκληρωμένης πολιτικής για το νερό,
πρέπει να περιλάβει και τα ζητήματα
της διαβούλευσης για την τιμολόγηση, για την χρήση, για την προστασία
όπως επίσης και για τα ζητήματα νομής του νερού.
1. Η πολιτική αυτή θα γίνει ολοκληρωμένη στο βαθμό που αφενός μεν
θα υπάρχει ένα χωροταξικό πλαίσιο
και μια ολοκληρωμένη χωροταξική πολιτική για το νερό. Πρέπει να
σημειώσουμε σαν δύο βασικά πεδία
σχεδιασμού αυτής της χωροταξικής
πολιτικής αφενός μεν τις περιοχές
όπου τα υδάτινα σώματα λειτουργούν χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο

των διακρατικών συμφωνιών και επίσης κατά δεύτερο λόγο θα πρέπει να
δούμε την χωροταξική πολιτική σε
περιοχές όπου οι λεκάνες απορροής
βρίσκονται απόλυτα στην εθνική επικράτεια όπου και πάλι πρέπει να εντοπίσουμε τις πολιτικές σε περιοχές που
εμφανίζουν οξυμένα προβλήματα και
σε περιοχέςόπου αναδεικνύουν προβλήματα συντήρησης της ποιότητας
και της επάρκειας.
2. Ο χωροταξικός σχεδιασμός για
να είναι βιώσιμος και αποτελεσματικός θα πρέπει να εμφανίζει μια
ανάδραση με ένα εθνικό σύστημα
ολοκληρωμένης επιστημονικής παρακολούθησης, με επάρκεια σταθμών και διαδικασιών μέτρησης και
με επάρκεια επίσης δημοσιότητας
και ανάδειξης των όποιων ζητημάτων
που υπάρχουνγύρω από την έρευνα
και την επιστημονική παρακολούθηση.
3. Η ολοκληρωμένη χωροταξική πολιτική για το νερό, επίσης συνδέεται
με την ολοκλήρωση της συνέργειας
και της επαλληλίας των πολιτικών
που συνδέονται με την ενεργειακή
χρήση του νερού, με την χρήση του
νερού για την βιοποικιλότητα, με την
παραγωγική χρήση του νερού για τον

αγροτικό τομέα κ.ο.κ., και παράλληλα με ένα πλαίσιο ολοκληρωμένης
παραγωγικής και καταναλωτικής
υπευθυνοποίησης εξειδικευμένης
με ειδικά συστήματα όπως για τουςαγρότες, όπως για την αστική χρήση
κ.ο.κ.
4. Η χωροταξική πολιτική, θα πρέπει
να υποστηριχθεί από ένα σύστημα
συσσώρευσης και γονιμοποίησης
εμπειριών από το διεθνή χώρο και
με την δημιουργία πιλοτικών συστημάτων για το νερό, τα οποία βέβαια
θα έχουν έναν διαφορετικό προσανατολισμό, όπως για παράδειγμα όπου
υφίσταται η αναγκαιότητα βαλκανικής και μεσογειακής διαβούλευσης
και τα διασυνοριακά νερά, καθώς εκεί
μπορούμε να αναδείξουμε το ζήτημα
του νερού και ως ένα ζήτημα πολιτικό για την διεθνή συνεργασία και για
την διεύρυνση αυτής της συνεργασίας, με προοπτική την κατοχύρωση
των περιβαλλοντικών standards και
των standards επίσης της ειρηνικήςανάπτυξης.
5. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να
υπάρξουν εφαρμογές νέας τεχνολογίας, έρευνας και καινοτομίας
και στον τομέα της χρήσης και στον
τομέα της ανάκτησης, ποσοτικά και
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ποιοτικά σε σχέση με το νερό, όπως
επίσηςγια κάθελεκάνη απορροής η
ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλωνδιαχείρισης κρίσης.
6. Παράλληλα στο πλαίσιο των περιβαλλοντικών μελετών διαχείρισης
των υδατίνων σωμάτων στις προδιαγραφές στις περιοχές του Natura
πρέπει να συνυπολογιστούν ζητήματα που συνδέονται με την ανάδειξη
των αξιών νερού, με ευελιξία.
7. Εδώ εμφανίζεται σαφώς η ανάγκη
για την έρευνα και την ανάδειξη αξιών των υδατίνων σωμάτων, επιφανειακών και υπόγειων, καθώς τα υδάτινα
σώματα χαρακτηρίζονται από ποιοτικές
διαφορές και συνεπώς και από χρήσεις
υψηλότερων ή χαμηλότερων αποδόσεων για τον αγροτικό τομέα, για τον
τουρισμό, για την βιοποικιλότητα, για
την ύδρευση και για την πολιτιστική
ποιότητα των γεωγραφικών ενοτήτων.
Στη χώρα μας υπάρχουν πολλά υδάτινα σώματα που δεν έχουν αναδειχθεί
ως αξίες και που τελικά απαξιώνονται
μέσα απότην διαδικασία της άγνοιας
στην λήψη των αποφάσεων τόσο για
την προστασία του περιβάλλοντος όσο
και για την βιώσιμη ανάπτυξη.
8. Σημαντικό ρόλο για την προστασία και την αξιοποίηση των νερών παίζουν τα εθελοντικά συστήματα εξοικονόμησης και ποιότητας, συστήματα
τα οποία μπορούν να διαρθρωθούν
με πολλά εργαλεία ανάπτυξης όπως
τα τοπικά σύμφωνα ποιότητας και
επάρκειας νερού, που μπορούν να
διασυνδέσουν την παραγωγή και την
κατανάλωση του νερού, την εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην οικιακή,
την γεωργική, την βιομηχανική, τηντουριστική χρήση, κ.ο.κ. Γενικότερα
μπορούμε να πούμε ότι τις διαδικασίες της περιβαλλοντικής διαχείρισης
ποιότητας και πιστοποίησης, το νερό
παίζει ένα σημαντικό ρόλο και γι’αυτό θα πρέπει να προωθηθούν τόσο οι
συνήθεις και γνωστές περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και σημάνσεις όσο
επίσης και άλλα εθελοντικά συστήματα τα οποία μπορούν να έχουν έναν
τοπικό ή εθνικό χαρακτήρα και που
μπορούν να λειτουργούν σαν παράγοντες προστιθέμενης αξίας, σε σχέση με το νερό.
9. Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι
η προστασία των υδατίνων σωμάτων

είναι συνυφασμένη και με την προστασία των δασικών όπως και άλλων
συστημάτων. Με άλλα λόγια η πολιτική προστασία του νερού πρέπει να
συνδεθεί και με μία διοικητική χαρτογράφηση των πηγών και της ροής των
σωμάτων του νερού, συνυφασμένη
με τις χρήσεις γης και με όλα τα εργαλεία αποτύπωσης γεωγραφικών
δεδομένων και διοικητικής ανάπτυξής τους. Εδώ οπωσδήποτε πρέπει
να σημειώσουμε την αναγκαιότητα
ολοκλήρωσης του εθνικού κτηματολογίου, την ύπαρξη εθνικού δασολογίου κ.ο.κ.
10. Παράλληλα βέβαια με τα θεσμικά ζητήματα που συνδέονται με την
διαχείριση και την προστασία του
νερού, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα
ολοκληρωμένο σύστημα εκπαίδευσης
των πολιτών, των επιχειρηματιών, και
των εργαζομένων για το νερό, όπως
επίσης και των αρχών. Αναγκαία είναι

η διαβούλευση, μέσα από ευαισθητοποίηση και από την περιβαλλοντική εκπαίδευση που να συμπληρωθεί
με μηνύματα επικοινωνιακά.
11. Τέλος θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η πολιτική για το νερό πρέπει
να συνδεθεί με έναν πολιτικό διάλογο
για τους θεσμοθετημένους πόρους
για την πολιτική αυτή. Αυτό πρέπει να
ληφθεί σαν πρωτοβουλία σε υψηλό
πολιτικό επίπεδο.
Από τώρα πρέπει να χαρτογραφήσουμε τους πόρους, του αναγκαίους
μαζί με τις δυναμικές πολιτικές σε
σχέση με το νερό. Για παράδειγμα
πρέπει να εκτιμήσουμε πόσο είναι το
κόστος για την ολική ανάκτηση της
ποιότητας και της ποσότητας, για τα
έργα υποδομής και προστασίας των
υδατίνων σωμάτων, τα μεγάλα έργα
που χρειάζονται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
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Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΩΖΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΧΑΝΕΤΑΙ
Δικτύο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS [www.medsos.gr]

Η έλλειψη και η υποβάθμιση
του νερού αποτελεί ένα από
τα μεγαλύτερα προβλήματα
της εποχής μας. Οι μεσογειακές χώρες είναι ανάμεσα σε
εκείνες που υποφέρουν περισσότερο από τις συνέπειες της.
Και το πρόβλημα αναμένεται
να οξυνθεί εξαιτίας των επιπτώσεων από την αλλαγή του
παγκόσμιου κλίματος (μείωση
των βροχοπτώσεων και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, μεταξύ άλλων).
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Οδηγία
Πλαίσιο για το Νερό (2000/60) θέτει
το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο για
την προστασία και ολοκληρωμένη
διαχείριση των υδάτων σε επίπεδο
υδρολογικής λεκάνης με ενεργή συμμετοχή των πολιτών.
Είναι αναγκαία μια νέα κουλτούρα
για το νερό που θα διασφαλίζει ότι η
κάλυψη των ανθρώπινων και κοινωνικών αναγκών δεν αγνοεί την υποχρέωση να εξασφαλίζουμε νερό και
για τις ανάγκες των φυσικών οικοσυστημάτων. Η εξοικονόμηση νερού
έχει αναγνωριστεί ως κεντρική προτεραιότητα διεθνώς, ενώ το 2006 χαρακτηρίστηκε από την UNESCO ως έτος
εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα με
θεματικό περιβαλλοντικό περιεχόμενο «Νερό-Γαλάζιος Πλανήτης». Ωστόσο, η έλλειψη ενημέρωσης αποτελεί
μεγάλο εμπόδιο στην προσπάθεια
συνειδητοποίησης του προβλήματος.
Η διατήρηση των υδατικών πόρων,
κυρίως μέσω της εξοικονόμησης νερού, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας νερού για τις
ανθρώπινες κοινωνίες και τα οικοσυστήματα. Με μεθόδους που ήδη εφαρμόζονται σε πολλές περιοχές, έχουμε
την τεχνογνωσία να προωθήσουμε τεχνικές και μέτρα ώστε να αξιοποιούμε

κάθε σταγόνα νερού, μειώνοντας την
πιθανότητα λειψυδρίας, προστατεύοντας το περιβάλλον και κάνοντας
πιο αποτελεσματικές τις δαπάνες και
επενδύσεις για το νερό: οι αγρότες
μπορούν να μειώσουν την κατανάλωση 10-50%, οι βιομηχανίες 40-90%, οι
καταναλωτές 30-40%, χωρίς να θυσιάσουν την απαίτηση για καθαριότητα,
υγιεινή και υψηλή ποιότητα ζωής. Η
ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση, ενεργός ρόλος των μαθητών καθώς και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη
λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων
παίζουν καθοριστικό ρόλο.
Σαν χώρα δεν έχουμε προετοιμαστεί επαρκώς για εφαρμογή της νέας
ευρωπαϊκής πολιτικής. Η διαχείριση
μέχρι τώρα είναι αποσπασματική, ενώ
δεν υπάρχει σημαντική εμπειρία συμμετοχικών διαδικασιών.
Γεωργική κατανάλωση
Στην Ελλάδα, περίπου το 87% της
κατανάλωσης νερού προορίζεται
για άρδευση. Από αυτή την ποσότη-

τα ένα μεγάλο ποσοστό – μέχρι και
50% του μεταφερόμενου νερού - χάνεται λόγω της κακής κατάστασης
των αρδευτικών δικτύων ή των ακατάλληλων τεχνικών! Την κατάσταση
έρχεται να επιβαρύνει το γεγονός ότι
πολλές άνυδρες καλλιέργειες έχουν
αντικατασταθεί από υδροφόρα είδη,
όπως οι σύγχρονες ποικιλίες βαμβακιού, εσπεριδοειδή κα. Στον κάμπο
της Θεσσαλίας, για παράδειγμα, την
περίοδο 1984-1996 οι καλλιεργούμενες εκτάσεις βαμβακιού υπερδιπλασιάστηκαν αντικαθιστώντας ξερικές
καλλιέργειες κυρίως σκληρού σίτου.
Επιπλέον, ο αγροτικός τομέας ευθύνεται σε σημαντικό και για την
υποβάθμιση των επιφανειακών και
υπόγειων νερών σε πολλές περιοχές
(νιτρορρύπανση, ρύπανση με φυτοφάρμακα, ρύπανση με συσκευασίες
αγροχημικών). Σύμφωνα με μια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (2003) «ίσως χρειαστεί
μεγάλο χρονικό διάστημα έως ότου οι
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αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές αρχίσουν να αντικατοπτρίζονται στην ποιότητα των υπόγειων υδάτων.
Καθώς η ηλικία των υπόγειων υδάτων
κυμαίνεται από δεκαετίες έως χιλιετίες
(παρότι τα υπόγεια νερά που χρησιμοποιούνται για πόσιμο νερό έχουν μέσο
όρο ηλικίας 40 ετών), οι τρέχουσες
πρακτικές αφήνουν ουσιαστικά μια
κληρονομιά ρύπανσης των υπόγειων
υδάτων για τις επόμενες γενιές».
Τα υπόγεια νερά πρέπει να
αντλούνται σε τόση ποσότητα, ώστε
να προλαβαίνουν να ανανεώνονται
με φυσικό τρόπο, κάτι που δυστυχώς δεν γίνεται σήμερα. Την εικοσαετία 1974-1994 καταναλώθηκαν στη
Θεσσαλία ένα δισεκατομμύριο κυβικά
μέτρα νερού, αλλά το 80% αυτής της
ποσότητας (800.000.000 κυβικά μέτρα νερού) καταναλώθηκε τη δεκαετία 1984- 1994. Το αποτέλεσμα αυτής
της υπεράντλησης είναι να μειώνονται ραγδαία τα υπόγεια αποθέματα
νερού με ρυθμό πολύ ταχύτερο από
την ανανέωσή τους και να κινδυνεύει
με μη αναστρέψιμα αποτελέσματα η
περιοχή και με ερημοποίηση η Θεσσαλία.
Από υπεράντληση υποφέρουν και
άλλες περιοχές, όπως ο Αργολικός
κάμπος, η πεδιάδα της Θεσσαλονίκης κα Σε πολλές περιοχές τα υπόγεια νερά έχουν κατέβει 10 μέτρα
(π.χ. περιοχή Τυρνάβου) έως και 60
μέτρα (περιοχή Κάρλας- Ριζόμυλος),
σε κάποιες περιπτώσεις έως και 100
μέτρα. Υποχώρηση της στάθμης κατά
10 m είναι πολύ συνήθης στον ελληνικό χώρο. Σε άλλες περιοχές τα νερά
έχουν γίνει υφάλμυρα και δεν είναι
πλέον κατάλληλα για πότισμα ή κατανάλωση.
Τα υπόγεια και επιφανειακά νερά
που παραμένουν μετά τη δέσμευση
ή άντλησή τους για τις ανθρώπινες
ανάγκες πρέπει να επαρκούν και
για τις ανάγκες και λειτουργίες των
φυσικών οικοσυστημάτων. Η αναθεώρηση της γεωργικής πολιτικής με
τρόπο ώστε να λαμβάνονται υπόψη
οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
τις καλλιεργητικές πρακτικές μπορεί
να συμβάλλει μεταξύ άλλων τόσο στη
βελτίωση του περιβάλλοντος όσο και
στη διατήρηση των υδατικών πόρων.
Σήμερα χώρες όπως η Αυστρία
και η Φιλανδία καλύπτουν πάνω
από το 70% των γεωργικών εκτάσε-

ων τους με γεωργο-περιβαλλοντικά
προγράμματα. Αντίθετα, το ποσοστό
αυτό είναι ιδιαίτερα χαμηλό στο νότο
της Ευρώπης: Ελλάδα και Ισπανία
δεν καλύπτουν πάνω από το 5% των
γεωργικών εκτάσεων με γεωργοπεριβαλλοντικά προγράμματα.
Υπερβολική κατανάλωση νερού
στις πόλεις: Στις πόλεις, αν και ρέει
«άφθονο» από τις βρύσες, το νερό
συνήθως έρχεται από μακριά, στην
περίπτωση της Αττική από 200-250
χιλιόμετρα μακριά, με σημαντικό κόστος για την οικονομία αλλά και το
οικοσύστημα. Οι πολίτες συνήθως
αγνοούν αυτή την πραγματικότητα.
Ποτάμια, λίμνες και υπόγεια νερά δεσμεύονται συνήθως σε πολύ μεγάλες
αποστάσεις ώστε να καλυφθούν οι
ανάγκες των κατοίκων των πόλεων.
Συχνά το ίδιο γίνεται για να καλυφθούν και οι ανάγκες σε νερό μεγάλων γεωργικών περιοχών. Στην Αττι-

κή, για παράδειγμα, αν συνεχιστούν
οι σημερινές τάσεις στην αύξηση της
κατανάλωσης νερού και επέκτασης
του δικτύου, και παρά τα έργα (Μαραθώνας, Υλίκη, Μόρνος, Εύηνος)
που μπορούν να φέρνουν στην Αττική
600.000.000 κυβικά μέτρα νερού το
χρόνο, οι ποσότητες αυτές θα επαρκούν να καλύπτουν τις ανάγκες της
Αττικής μέχρι το 2030. Μετά θα πρέπει να εξασφαλισθούν ετησίως μεγαλύτερες ποσότητες.
Κατανάλωση νερού στο σπίτι: Στην
Ελλάδα, στον οικιακό τομέα αντιστοιχεί το 10% της κατανάλωσης νερού.
Το 90% των ελληνικών νοικοκυριών
έχουν σήμερα πρόσβαση σε δίκτυο
ύδρευσης, έναντι 30% τη δεκαετία
του ´50. Η χρήση νερού για ύδρευση
έχει αυξηθεί κατά 45% σε σχέση με
το 1980 και η αυξητική τάση διατηρείται. Η μεγαλύτερη αστική ζήτηση
παρατηρείται στην Αττική, όπου οι
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απώλειες από διαρροές (δίκτυο, κατοικίες κα) αντιστοιχούν στο 10-40%
του μεταφερόμενου νερού.
Αυξάνεται η κατανάλωση
Η συνολική κατανάλωση νερού
στην Αττική αυξάνεται σταθερά σε
σχέση με το έτος αναφοράς (1990):
η συνολική κατανάλωση το 2004 ήταν
αυξημένη κατά 27% περίπου σε σχέση με το 1990, αλλά κατά 62% σε σχέση με το 1993, έτος όπου επιτεύχθηκε
σημαντική μείωση της κατανάλωσης.
Η εξοικονόμηση έφθασε, το 1993, το
26,5% της κατανάλωσης του 1991,
ως αποτέλεσμα της καμπάνιας ευαισθητοποίησης και της πληροφόρησης που αναπτύχθηκε το 1992-1993,
χρονιές που τα αποθέματα νερού μειώθηκαν ιδιαίτερα και η Αττική αντιμετώπισε το φάσμα της λειψυδρίας.
Η κατανάλωση του νερού έφτασε
ξανά στο επίπεδο του 1991 το 1997,
τέσσερα χρόνια μετά τη διακοπή της
εκστρατείας ενημέρωσης του κοινού για την αναγκαιότητα εξοικονόμησης νερού. Μετά το 1997 έχουμε
μια συνεχή αύξηση της κατανάλωσης
νερού της τάξης του 5-8% ετησίως.
Η οικιακή χρήση νερού δεν αποτελεί
τη μεγαλύτερη κατανάλωση, σε σχέση με την γεωργία και τη βιομηχανία,
παρόλα αυτά η προσπάθεια εξοικονόμησης νερού στο σπίτι είναι το πιο
σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση
μιας νέας στάσης απέναντι στη χρήση του νερού.
Παραδείγματα από το εξωτερικό
μας δείχνουν ότι με το συνδυασμό
νέων τεχνολογιών και με μικρές αλλαγές στην καθημερινή χρήση νερού μπορεί να επιτευχθεί σημαντική
μείωση στην κατανάλωση νερού. Σε
πολλές ευρωπαϊκές χώρες η οικιακή χρήση νερού έχει μειωθεί από
το 1985 λόγω της μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης, αλλά και λόγω των
σχετικών φόρων. Στο διάστημα αυτό
παρατηρείται μείωση των διαρροών,
μείωση του ποτίσματος κήπων, αλλά
και αντικατάσταση συσκευών με καινούριες που εξοικονομούν νερό.
Το πρόγραμμα
Από τον Μάιο 2005 το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS υλοποιεί ένα σύνολο δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
προγράμματός του «Εξοικονόμηση
νερού: Ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα για σχολεία της
Ν. Α. Ευρώπης» με τη συνεργασία
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των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, Δ’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Χανίων (Περιβαλλοντικά Τμήματα), Α´ και Β´ βάθμιας
Εκπαίδευσης
Αιτωλοακαρνανίας,
εκπαιδευτικών και ειδικών επιστημόνων. Το πρόγραμμα υποβλήθηκε στο
Ταμείο Κοινωνικής Συνεισφοράς της
ΤΟΥΟΤΑ, επιλέχτηκε μετά από αξιολόγηση ως ένα από τα καλύτερα σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο και υποστηρίχθηκε από την TOYOTA Motor Europe και
την TOYOTA Ελλάς.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν
πιλοτικά πάνω 1.500 μαθητές ηλικίας
9-12 ετών, από 34 σχολεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών όσο και εφαρμογή και επίδειξη
ήπιων τεχνικών και μέτρων εξοικονόμησης νερού. Τα παιδιά συμμετέχουν
σε μια προσπάθεια να αποδείξουμε
ότι με απλούς τρόπους και με πιο
υπεύθυνη συμπεριφορά μπορούμε
να μειώσουμε τη σπατάλη νερού, κάτι
που έχουν πετύχει σε άλλες χώρες.
Παράλληλα, οι Δήμοι Ελευσίνας,

Πετρούπολης και Αγ. Δημητρίου δεσμεύτηκαν για την επισκευή και αντικατάσταση συσκευών στα σχολεία
με στόχο τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων της προσπάθειας των
μαθητών για εξοικονόμηση νερού. Το
πρόγραμμα επιδιώκει να αποτελέσει
τη βάση για πρωτοβουλίες όχι μόνο
στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη
Ν.Α. Ευρώπη και Μεσόγειο, με τη δημιουργία μιας ειδικής εκπαιδευτικής
ιστοσελίδας για ζητήματα νερού και

ιδιαίτερα εξοικονόμησης του σε πολύγλωσσική βάση, με συνεργασία με φορείς από άλλες χώρες και συνέργεια
με άλλες δράσεις. Κατά τη διάρκεια
του σχολικού έτους 2005-2006 από το
σύνολο των 1500 μαθητών που ενημερώθηκαν, 927 μαθητές από 17 σχολεία της Αττικής συμμετείχαν ενεργά
και σε δράσεις εξοικονόμησης νερού
στο χώρο του σχολείου. Κατέγραψαν
τις βρύσες και τα καζανάκια που έσταζαν στις τουαλέτες και το προαύλιο και
ενημέρωσαν τους διευθυντές τους.
Σε ένα δείγμα 5 σχολείων όπου έγινε
συστηματική καταγραφή, από τις 100
βρύσες έσταζαν οι 30 (ποσοστό 30%)
και από τα 60 καζανάκια έσταζαν τα 3
(ποσοστό 5%).
Οι μαθητές ενημέρωσαν με επιστολές τους Δήμους, εκπρόσωποι των
οποίων επισκέφθηκαν τα σχολεία, μίλησαν με τους μαθητές και επισκεύασαν τις διαρροές που καταγράφηκαν
από τους μαθητές. Μάλιστα στο Δήμο
του Αγ. Δημητρίου οι μαθητές του
1ου Δημοτικού Σχολείου πήραν και
σχετική συνέντευξη από τον αντιδήμαρχο κύριο Α. Γαβαλά. Η εξοικονόμηση νερού, πέρα από τις επισκευές
θα πρέπει να επιτευχθεί με την αντικατάσταση των συσκευών με άλλες
που να εξοικονομούν νερό και με την
αλλαγή στη συμπεριφορά μας. Αφού
έμαθαν πώς να εξοικονομούν νερό οι
ίδιοι, οι μαθητές ανέλαβαν να ευαισθητοποιήσουν το υπόλοιπο σχολείο
αλλά και τους γονείς και τη γειτονιά
σχετικά με τη σημασία του νερού και
τους τρόπους εξοικονόμησης. Κατέγραψαν την κατανάλωση νερού στο
σπίτι, όπου σύμφωνα με τα συμπεράσματα των μαθητών του 3ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Δημητρίου καμιά
φορά είμαστε ιδιαίτερα σπάταλοι.
Έφτιαξαν αφίσες τις οποίες τοποθέτησαν στο σχολείο, δημιούργησαν και
μοίρασαν ενημερωτικά έντυπα στη
γειτονιά τους.
Μάλιστα για να παροτρύνουν τους
μικρότερους μαθητές να εξοικονομήσουν νερό οι μαθητές του 24ου Δημοτικού Σχολείου Κερατσινίου δημιούργησαν τον «Super Νεράκη», έναν
ήρωα που προστατεύει το νερό και
δίνει συμβουλές για το πώς μπορούμε να μην το βρομίζουμε και να μην το
σπαταλάμε.
http://www.medsos.gr/
Το άρθρο βρίσκεται
στην παρακάτω διεύθυνση:
http://www.ecotec.gr/article.php?ID=105
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ΜΕΡΙΚΕΣ ΙΔΕΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Γράφει ο Γιάννης Ζήσης, Δημοσιογράφος-Συγγραφέας, μέλος της ΜΚΟ Σόλων

Το ζήτημα του νερού είναι
ιδιαίτερα κρίσιμο περιβαλλοντικά όχι μόνο για τον άνθρωπο αλλά και για την βιοποικιλότητα. Είναι κρίσιμο επίσης και
για τις κλιματικές συνθήκες.
Μέσα απ’ αυτή την σημαντικότητά του μπορούμε να πούμε
ότι εξελίσσεται σε ένα άμεσο
ρυθμιστικό παράγοντα, περισσότερο ίσως απ’ ότι οι κλιματικές αλλαγές για την οργάνωση
και τα ζητήματα που αφορούν
την νομή ανάμεσα σε ανθρώπους, δραστηριότητες, περιοχές και τελικά κράτη.
Όμως το πιο κρίσιμο σημείο για το
νερό είναι ότι απαιτεί τη προσεχτική καθημερινή μας συμμόρφωση. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό θεωρούμε ότι μπορούν
να αναπτυχθούν αρκετές ιδέες. Θα πρέπει ίσως να γίνει μια συλλογή των ιδεών όπως αυτές έχουν αναπτυχθεί από
τις ΜΚΟ, τους ακαδημαϊκούς φορείς,
τους φορείς έρευνας και καινοτομίας
και από επιχειρηματικές παραγωγικές
δράσεις πρότυπων συστημάτων, συστημάτων περιβαλλοντικής ποιότητας
και στόχευσης σε σχέση με το νερό.
Εμείς θα προτείνουμε εκτός των άλλων
και τις παρακάτω ιδέες:
1. Θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα στις κτιριακές κατασκευές, ένας
κύκλος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
από πλευράς των κατασκευαστών για
την εφαρμογή και των υδραυλικών
εγκαταστάσεων που να λειτουργούν
σαν παράγοντες εξοικονόμησης του
νερού.
2. Τα καταστήματα πώλησης συσκευών που κάνουν χρήση νερού όπως τα
πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων,
τα υδραυλικά, πρέπει να εφαρμόζουν
ένα δικό τους πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, συλλογικό, κλαδικό,
ώστε να προτάσσουν στον κάθε επισκέπτη-καταναλωτή πληροφορίες για τα θέματα τις επιλογές και τις συσκευές που

κάνουν εξοικονόμηση νερού.
3. Θα πρέπει το ζήτημα της εξοικονόμησης του νερού να αναδειχθεί επίσης
και από τα επαγγέλματα εφαρμογής ή
αντιμετώπισης προβλημάτων όπως για
παράδειγμα από τους υδραυλικούς
όταν γίνονται εργασίες αποκατάστασης ή αντικατάστασης υδραυλικών τμημάτων στα κτίρια.
4. Οι Δήμοι που έχουν παρόχθιες περιοχές και γενικότερα όλοι οι Δήμοι με
ένα ομαδικό πλαίσιο θα πρέπει να αφιερώσουν συσκέψεις και να εφαρμόσουν
δράσεις περιβαλλοντικής ευθύνης και
σχέδια ευαισθητοποίησης και παρακολούθησης γύρω από τα ζητήματα των
χρήσεων της ποιότητας και της ποσοτικής επάρκειας του νερού, εφαρμόζοντας έτσι ολοκληρωμένες πρότυπες διαχειριστικές προσεγγίσεις και μέσα σ’
αυτό συντονίζοντας όλες τις δραστηριότητες που είναι συνυφασμένες με την
κατανάλωση του νερού.
5. Στον αγροτικό τομέα πρέπει να γίνει
μια πολύ πιο εκτεταμένη πληροφόρηση
γιατί παρατηρούμε ότι δεν εφαρμόζονται οι πολιτικές συστημάτων άρδευσης
για πολλούς και διάφορους λόγους που
συνδέονται με την καλλιέργεια των χωραφιών ή με δαπάνες - μεροκάματα για
το ξεδίπλωμα των λάστιχων ποτίσματος
κτλ. Αυτή βέβαια η πολιτική πρέπει να
εφαρμοστεί με τέτοιες προδιαγραφές
ή να προκύψει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο καλής πρακτικής ώστε απ’ την μία
να μην αναπτύσσονται παθογόνοι ορ-

γανισμοί στα δίκτυα άρδευσης και απ’
την άλλη επίσης να μην έχουμε ζώνες
ή προβλήματα αλατότητας οντότητας
στα εδάφη στον ορίζοντα της διαβροχής των εδαφών.
Η εξοικονόμηση του νερού βέβαια
συνδέεται και με ολοκληρωμένες προσεγγίσεις γύρω από την ανάγκη των
αρδεύσεων, την κατάλληλη τιμολόγηση του νερού όταν ακριβώς υπάρχει η
υπέρβαση των προβλεπόμενων ορίων
άρδευσης κτλ.
Παράλληλα όμως πρέπει να εστιάσουμε και στους αυστηρούς ελέγχους
όπου συνδέονται με τα ζητήματα που
αφορούν την ρύπανση των υδάτων. Η
ρύπανση της περιοχής της ευρύτερης
ζώνης Νεόφυτων-Σχηματαρίου θα πρέπει να μας δώσει ένα βασικό μήνυμα
όπως και τα προβλήματα ρύπανσης
των μεγάλων ποταμών (πχ ο Αλιάκμονας ή ο Αξιός) και η απαξίωση προστατευόμενων υδροβιοτόπων και περιοχών
του δικτύου natura.
Οι πολιτικές εδώ που συνδέονται ακόμη και με τα ζητήματα των υδροηλεκτρικών που απορροφούν υψηλές ποσότητες νερού τόσο από τις καθημερινές
ανθρώπινες ανάγκες όσο και από τις
ανάγκες των οικοσυστημάτων και των
βιοτόπων, θα πρέπει να αποτελέσουν
επίσης ένα πεδίο προβληματισμού.
Πλέον πρέπει να υπάρχει μια δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σ’ αυτές τις
δεσμεύσεις ποσοτήτων νερού σε συστήματα που αφορούν την παραγωγή
ενέργειας στα μικρά υδροηλεκτρικά εν
προκειμένω όπως επίσης και σε ζητήματα που αφορούν την λειτουργία επιχειρηματικών βιομηχανικών μονάδων
στις περιοχές των ποταμών όπως προαναφέραμε ή στις περιοχές όπου η ρύπανση πλέον του υδροφόρου ορίζοντα
είναι πρόδηλη.
Η πολιτεία αλλά και οι πολίτες πρέπει
να διευρύνουν τα όρια της λειτουργίας
τους σε όλες αυτές τις βεβηλώσεις. Η
υπόθεση του νερού είναι προσωπική
ευθύνη καθώς το νερό είναι πραγματικό ανθρώπινο δικαίωμα και εδώ βέβαια πρέπει να δώσουμε και έμφαση
και καλές πρακτικές στην διαχείριση
του νερού ως δημόσιου και ελεύθερου
αγαθού.
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ
Γράφει ο Γ. Κάλος. Πηγή: ΚΠΕ Στυλίδας

Ανέκαθεν ο άνθρωπος είχε
το όνειρο να επέμβει στα διάφορα καιρικά συστήματα και
να τα τροποποιήσει (γνωστή
είναι οι διάφοροι μάγοι, θεοί,
βροχοποιοί κλπ).Τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει αρκετά πειράματα μετατροπής του καιρού κυρίως για τη δημιουργία
βροχής, τη διάλυση της ομίχλης, την καταπολέμηση του
παγετού, του χαλαζιού κλπ.
Έτσι για την καταπολέμηση του
παγετού χρησιμοποιούνται συνήθως
ανεμομείκτες. Για τη διάλυση των
θερμοκρασιακών αναστροφών, το
τεχνητό πότισμα ή τη δημιουργία καπνού για να εμποδιστεί η γήινη ακτινοβολία. Για τη διάλυση της ομίχλης
σε πολλά αεροδρόμια χρησιμοποιείται συνήθως ο ξηρός πάγος.
Εκεί που πραγματικά παρουσιάζεται μεγάλο ενδιαφέρον για την τροποποίηση του καιρού είναι η επέμβαση στα διάφορα είδη νεφών.
Οι επεμβάσεις στα σύννεφα γίνονται, είτε για τη δημιουργία βροχής
είτε για την καταπολέμηση του χαλαζιού. Όλες αυτές οι επεμβάσεις

στηρίζονται πάνω στην αρχή του πως
δημιουργούνται οι υδροσταγόνες.
Όπως ξέρουμε για τη δημιουργία
υδροσταγόνων χρειάζονται οι πυρήνες συγκέντρωσης.
Όταν υπάρχουν πολλοί πυρήνες συγκέντρωσης συνήθως έχουμε μικρές
υδροσταγόνες και ψιλή βροχή ή σχεδόν καθόλου. Αντίθετα όταν έχουμε

Τα πειράματα για τη δημιουργία βροχής είναι ακόμη
αρκετά αμφιλεγόμενα για τα
αποτελέσματά τους. Πολλές
φορές δημιουργούν ισχυρές
βροχοπτώσεις ενώ άλλες όχι.
Πολλές φορές προκαλούνται
βροχοπτώσεις σε ανεπιθύμητες περιοχές ή παρατηρείται
ακόμη και χαλαζόπτωση.

λίγους πυρήνες συγκέντρωσης αλλά
υγροσκοπικούς, τότε έχουμε συνήθως μεγαλύτερες υδροσταγόνες και
πιο δυνατή βροχή. Ανάλογα λοιπόν
με το είδος των νεφών που υπάρχει
(γιατί δεν μπορεί να δημιουργήσουμε
βροχή χωρίς σύννεφα) χρησιμοποιούνται διάφοροι μέθοδοι επέμβα-

σης. Αυτές συνήθως είναι τρεις:
«Σπορά» των θερμών νεφών
(θερμοκρασία μέσα στο νέφος μεγαλύτερη του μηδενός) με μεγάλους υγροσκοπικούς κρυστάλλους
ή υδροσταγόνες για να βοηθηθεί η
ανάπτυξη μεγάλων υδροσταγόνων
με το μηχανισμό της σύγκρουσης και
συγχώνευσης.
«Σπορά» των ψυχρών νεφών (θερμοκρασία μέσα στο νέφος κάτω του
μηδενός) με τεχνητούς παγοκρυστάλλους για να βοηθηθεί η δημιουργία βροχής με το μηχανισμό της
συμπύκνωσης των υδρατμών πάνω
στους παγοκρυστάλλους.
«Σπορά» των ψυχρών νεφών με
μεγάλες συγκεντρώσεις πολύ μικρών πυρήνων από πάγο για να
ελαττωθούν σημαντικά οι υδροσταγόνες που είναι σε υπέρτηξη κι έτσι
να εμποδιστεί η δημιουργία μεγαλύτερων παγοκρυστάλλων με εναπόθεση και συγκόλληση μεταξύ τους.
Αυτή η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή βροχής ή
χαλαζιού.
Το συνηθέστερο υλικό που χρησιμοποιείται σ΄αυτές τις περιπτώσεις είναι ο ιωδιούχος άργυρος ή ο ξηρός
πάγος (CO2 σε στερεά κατάσταση).
Τα πειράματα για τη δημιουργία
βροχής είναι ακόμη αρκετά αμφιλεγόμενα για τα αποτελέσματά τους.
Πολλές φορές δημιουργούν ισχυρές
βροχοπτώσεις ενώ άλλες όχι. Πολλές
φορές προκαλούνται βροχοπτώσεις
σε ανεπιθύμητες περιοχές ή παρατηρείται ακόμη και χαλαζόπτωση.
Τα τελευταία 15 χρόνια κυρίως
χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι αυτές
για την καταπολέμηση του χαλαζιού
με ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Σ’
αυτές τις περιπτώσεις όταν εντοπιστεί το είδος του νέφους (με ραντάρ) που πιθανώς να προκαλέσει
χαλαζόπτωση τότε με αεροπλάνα
που πετάνε μέσα στο χαλαζοφόρο
σύννεφο ή με ειδικές ρουκέτες από
το έδαφος γίνεται «σπορά» του νέ-
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φους με ιωδιούχο άργυρο.
Με αυτή τη μέθοδο εισάγονται
στο σύννεφο αρκετοί πυρήνες συγκέντρωσης κι έτσι δημιουργούνται
μικρές σταγόνες ή μικροί παγοκρύσταλλοι κι έτσι αποφεύγεται ο σχηματισμός μεγάλων χαλαζόκοκκων
που θα έπεφταν και θα δημιουργούσαν καταστροφές.
Τέτοια πειράματα ως τώρα έχουν
γίνει πολλά σε διάφορες χώρες,
όπως στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στη
Γαλλία, στη Γερμανία, στη Ρωσία,
στη Γιουγκοσλαβία, στην Αργεντινή και αλλού. Τα αποτελέσματα ως
τώρα αλλού ήταν ενθαρρυντικά και
υπήρχε ελάττωση της χαλαζόπτωσης πολλές φορές από 30 - 70%
και αλλού ήταν απογοητευτικά. Σε
μερικές δε περιπτώσεις στην Αργεντινή, όταν χρησιμοποιήθηκε αυτή η
μέθοδος σε καταιγίδες που δεν συνοδεύονταν από ψυχρό μέτωπο, πα-

								

ρατηρήθηκε ακόμη και αύξηση της
χαλαζόπτωσης.
Ένα αρκετά φιλόδοξο πρόγραμμα
σχετικό με την καταπολέμηση του
χαλαζιού έχει ξεκινήσει ο ΟΓΑ στη
Βόρεια Ελλάδα από το 1983.
Βέβαια όλα αυτά τα πειράματα είναι εξαιρετικά δύσκολα λόγω του
ότι το «εργαστήριο» είναι η ατμόσφαιρα και τα ποσά της ενέργειας που απαιτούνται είναι τεράστια.
Αρκεί να σκεφθούμε ότι για το σχηματισμό μιας καταιγίδας πάνω από
μια περιοχή 10kmX10km απαιτείται
ενέργεια διαφόρων μορφών γύρω
στα 1027 erg ενώ η ατομική βόμβα
που ρίχτηκε στη Χιροσίμα ήταν της
τάξης των 1021 erg.
Βέβαια μεταβολές στον καιρό
υπάρχουν και από διάφορες άλλες
επεμβάσεις του ανθρώπου στα διάφορα οικοσυστήματα. Οι θερμικές
νησίδες που δημιουργούνται πάνω
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από μεγάλες κυρίως πόλεις έχει παρατηρηθεί ότι αυξάνουν τον αριθμό
των καταιγίδων στην περιοχή. Από
παρατηρήσεις που έγιναν βρέθηκε
ότι το ποσοστό βροχόπτωσης αυξήθηκε σε περιοχές με πυκνή αεροπορική δραστηριότητα (αέριοι διάδρομοι). Η ανάπτυξη της γεωργίας
συνέβαλλε σε σημαντικές αλλαγές
του καιρού. Το κόψιμο των δένδρων
ελαττώνει την τριβή στα χαμηλότερα στρώματα της ατμόσφαιρας.
Η καταστροφή μεγάλων εκτάσεων
ζούγκλας (περιοχή Αμαζονίου, Κεντρική Αφρική, Κεντρική Αμερική)
ελαττώνει τις βροχοπτώσεις. Επίσης
στα θαλάσσια οικοσυστήματα (π.χ.
μεγάλες πετρελαιοκηλίδες) έχουν
σαν αποτέλεσμα την ελάττωση της
βροχόπτωσης.
Ήδη ξεκίνησε ένα ένα πιλοτικό
πρόγραμμα για τεχνητή βροχή αυτή
τη φορά στην Ελλάδα.
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ΜΚΟ Σόλων [www.solon.org.gr]

Π

αρατίθενται δώδεκα
προτάσεις-λύσεις για
την αλόγιστη χρήση
νερού. Η υιοθέτησή τους
στον τομέα της καλλιέργειας
συμβάλλει καθοριστικά στην
εξοικονόμηση νερού χωρίς
όμως να επηρεάζει την ποιότητα και την ποσότητα των
υπό παραγωγή προϊόντων.
Εξοικονόμηση
στις Καλλιέργειες
1. Για τις περιοχές με έντονο το πρόβλημα επάρκειας νερού, συνιστάται η
καλλιέργεια ειδών που απαιτεί τη λιγότερο δυνατή ποσότητα νερού. Με
τη βοήθεια των τοπικών γεωπόνων
και όπου αυτό κρίνεται εφικτό (κλίμα,
έδαφος), αποφεύγουμε την καλλιέργεια υδροβόρων ποικιλιών και προχωρούμε σε αντικατάστασή τους.
2. Εφαρμόζουμε στις καλλιέργειες
τη στάγδην άρδευση – πότισμα με
σταγόνες – και φροντίζουμε για την
συστηματική συντήρηση του αρδευτικού μας εξοπλισμού. Εντοπίζοντας
τις υπάρχουσες βλάβες έγκαιρα, είμαστε σε θέση να ελέγχουμε την πιθανότητα διαρροής.
3. Επιδιώκουμε τη χημική και μηχανική ανάλυση των καλλιεργήσιμων
εκτάσεών μας. Με τον τρόπο αυτό
γνωρίζουμε τις ανάγκες του εδάφους
και οργανώνουμε καλύτερα την ποσότητα και τον χρόνο ποτίσματός τους.
4. Αποφεύγουμε το πότισμα κατά την
εμφάνιση ισχυρών ανέμων και υψηλών θερμοκρασιών. Ως προτεινόμενες
ώρες ποτίσματος συνιστώνται οι νυκτερινές καθώς μειώνεται στο ελάχιστο το
ενδεχόμενο εξάτμισης του νερού.
5. Χρησιμοποιούμε φιλικά προς το
περιβάλλον μέσα για την αντιμετώπιση των ζιζανίων τα οποία ως γνωστόν
απορροφούν μεγάλη ποσότητα νερού κατά την ανάπτυξή τους.
6. Αποθηκεύουμε το βρόχινο νερό

και το χρησιμοποιούμε στις καλλιέργειές μας.
7. Με τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων και εφόσον τηρούνται όλες οι
βασικές προϋποθέσεις, προχωρούμε
σε επαναχρησιμοποίηση των νερών
στράγγισης επιτυγχάνοντας έτσι διττό όφελος καθώς γίνεται εξοικονόμηση νερού και επαναχρησιμοποίηση
των λιπασμάτων.
Εξοικονόμηση
στην Κτηνοτροφία
1. Η υιοθέτηση νέων μεθόδων και τεχνικών καλλιέργειας συμβάλλει αφενός μεν στην αύξηση της απόδοσης,
αφετέρου δε στην μείωση απωλειών
σε νερό άρδευσης.
2. Προχωρούμε σε ενημέρωση των
αγροτών - καλλιεργητών ωθώντας
τους σε υιοθέτηση νέων σχεδίων βιώσιμης διαχείρισης του νερού σε επίπεδο υδρολογικής λεκάνης.

3. Εξετάζουμε λεπτομερειακά και τακτικά τόσο τα λάστιχα όσο και τους
αγωγούς διοχέτευσης υγρών (σωλήνες) των κτηνοτροφικών μονάδων για
ενδεχόμενες διαρροές και φροντίζουμε για την άμεση διόρθωση ή αντικατάστασή τους.
4. Κατά το πότισμα των ζώων χρησιμοποιούμε τις ποτίστρες τις οποίες
τοποθετούμε πάντα σε σκιερό μέρος.
Με τον τρόπο αυτό αποτρέπουμε
τόσο την εξάτμιση όσο και την μόλυνση το νερού. Για την εξοικονόμηση
νερού χρησιμοποιούμε είτε αυτόματες ποτίστρες είτε εκείνες που διαθέτουν βαλβίδα.
5. Για το καθάρισμα των χώρων των
κτηνοτροφικών μονάδων κάνουμε
χρήση πιεστικού συστήματος συμβάλλοντας έτσι στην ελαχιστοποίηση
των πιθανοτήτων υπερβολικού και
άσκοπου ξοδέματος νερού.
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ΠΕΡΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ Ή ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γράφει ο Αλέξανδρος, Μέλος της ΜΚΟ Σόλων [info@solon.org.gr]

Περί βιώσιμης ή
αειφορικής ανάπτυξης
Η βιώσιμη ή αειφορική ανάπτυξη
είναι η ελληνική απόδοση της αγγλικής λέξης Sustainable development.
Ο Ε.Φ.Σουμάχερ χρησιμοποιώντας
πρώτος τον όρο sustainability – βιωσιμότητα και γράφοντας μεταξύ
άλλων το κλασικό πλέον βιβλίο «το
μικρό είναι όμορφο», επισημαίνοντας τους κινδύνους από τις καταστρεπτικές για την κοινωνία και το
περιβάλλον πρακτικές του Δυτικού
οικονομικού μοντέλου, έχτισε την
διανοητική ατμόσφαιρα που γέννησε πολλές ιδέες και πρακτικές της
εναλλακτικής οικονομίας:
«Ένας επιχειρηματίας ποτέ δεν
θα θεωρούσε πως η επιχείρηση του
είχε λύσει το πρόβλημα της παραγωγής της και θα είχε κατορθώσει να
είναι βιώσιμη, αν την έβλεπε ν’ αναλίσκει γοργά το κεφάλαιό της. Πώς,
λοιπόν, μπορούμε να παραβλέπουμε
αυτό το ζωτικής σημασίας γεγονός,
όταν πρόκειται για την παμμέγιστη
εκείνη επιχείρηση, την οικονομία του
Διαστημόπλοιου Γη, και συγκεκριμένα, τις οικονομίας των πλούσιων
επιβατών του; Το κεφάλαιο, που η
φύση κι όχι ο άνθρωπος εισκομίζει
στην παραγωγική διαδικασία, είναι
κατά πολύ μεγαλύτερο κι εμείς δεν
το αναγνωρίζουμε καν. Το μεγαλύτερο αυτό μέρος αναλίσκεται τώρα μ’
έναν ρυθμό που προκαλεί δέος και
να γιατί είναι εξωφρενικό σφάλμα,
λες και θέλουμε να αυτοκτονήσουμε,
το να πιστεύουμε και να ενεργούμε
με την πεποίθηση πως το πρόβλημα
της παραγωγής έχει λυθεί».[1]
Οι συνθήκες μέσα από τις οποίες
γεννήθηκε η «βιώσιμη ανάπτυξη
Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης
(Sustainable development) γεννήθηκε μέσα από σε μια πολιτιστική ατμόσφαιρα που διαμορφωνόταν από
την συνειδητοποίηση των εσφαλμένων προτεραιοτήτων και αρχών

του «συσσωρευτικού μοντέλου ανάπτυξης» της Δύσης. Το μοντέλο της
«ανάπτυξης» είχε, μεταξύ άλλων, ως
μετρήσιμες συνέπειες τον ραγδαίο
ρυθμό καταστροφής του περιβάλλοντος και των όντων που το αποτελούν διαμορφώνοντας ορατή την
απειλή και για το ανθρώπινο πολιτισμό, την μεγέθυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων και της φτώχειας και
την δραματική αύξηση του χρέους
των αναπτυσσόμενων χωρών.
Όσον αφορά τις συνθήκες αύξησης του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών δεν έχουμε παρά να
θυμηθούμε ενδεικτικά το πρόσφατο
βίντεο του «οικονομικού εκτελεστή»
….. και την δήλωση του Νοαμ Τσόμ-

σκι για την πολιτική των ΗΠΑ[2]
«Οι ΗΠΑ ζητούν απελευθέρωση
των υπηρεσιών στον Τρίτο Κόσμο,
πράγμα που θα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν και να
πνιγούν όλες οι τράπεζες και τα
πιστωτικά ιδρύματα του Τρίτου Κόσμου από τις δυτικές, αφού είναι
τόσο πολύ πλουσιότερες και ισχυρότερες. Αυτό θα εκμηδένιζε τη δυνατότητα κάθε εθνικού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης μέσα
στον Τρίτο Κόσμο. Αυτό είναι το
είδος της φιλελευθεροποίησης που
προτιμούν οι ΗΠΑ».
Όσον αφορά το επίπεδο της
φτώχιας να θυμηθούμε τον Τζέφρι
Σακς[3] «ο ένας στους έξι κατοίκους
του πλανήτη μας ακόμα πασχίζει
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καθημερινά να καλύψει μέρος ή το
σύνολο των κρίσιμων αναγκών του
σε επαρκή τροφή, καθαρό πόσιμο
νερό, ασφαλές κατάλυμα, υποδομές υγιεινής καθώς και πρόσβαση
στη βασική υγειονομική περίθαλψη.
Οι άνθρωποι αυτοί περνούν με 1 δο-
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αποβλήτων κλπ «έκρουαν τον κώδωνα» του κινδύνου.
Η έννοια και η πορεία του
Sustainable development
Ο σύνθετος όρος «βιώσιμη ανάπτυξη» προτάθηκε για πρώτη φορά

μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». «Στην
ευρύτερή της έννοια η βιώσιμη ανάπτυξη επιδιώκει την αρμονία μεταξύ
των ίδιων των ανθρώπων και μεταξύ του ανθρώπου και της φύσης»
Εκτός από το ότι η έκθεση αυτή
θεωρείτε η πρώτη έκθεση διεθνούς
επιτροπής που κάνει λόγο για τις
ανθρώπινες δραστηριότητες που
απειλούν την Γή, επισημαίνει επίσης
την ανάγκη αναδιανομής της παγκόσμιας ανάπτυξης υπέρ των λιγότερο ευνοημένων και της μείωσης
των ανισοτήτων.[4]
Στην πρώτη «Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Γη» την Διάσκεψη
του Ρίο, (1992) ο όρος υιοθετήθηκε ως θεμέλιο της διεθνούς συνεργασίας.173 Αρχηγοί Κρατών και
Κυβερνήσεων υιοθετούν το κείμενο
«Παγκόσμια στρατηγική για την βιώσιμη ανάπτυξη – Ατζέντα 21» το
οποίο περιλαμβάνει 27 θεμελιώδεις
αρχές.
(Ακολουθούν μερικές:)
(Αρχή 3) Τα δικαιώματα στην ανάπτυξη πρέπει να πληρούνται ώστε
να καλύπτονται δίκαια οι αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές ανάγκες
των σημερινών και των μελλοντικών
γενεών.

λάριο την ημέρα, ή ακόμα λιγότερο,
ενώ οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας,
εκπαίδευσης και σχεδιασμού υποδομής τους παραβλέπουν. Καθημερινά, περισσότεροι από 20.000
άνθρωποι πεθαίνουν εξαιτίας της
απόλυτης φτώχιας, της έλλειψης
τροφής, πόσιμου νερού, φαρμάκων
ή άλλων ουσιαστικών αναγκών».
Όσον αφορά την περιβαλλοντική
καταστροφή, η όξινη βροχή, ο αυξανόμενος ρυθμός εξαφάνισης των
ειδών, η ραγδαία ερημοποίηση, η
εκτεταμένη χημική ρύπανση, τα αδιέξοδα της χρήσης των πυρηνικών

το 1980 σε ένα κείμενο του ΟΗΕ με
τίτλο « Η στρατηγική της παγκόσμιας προστασίας – η προστασία των
φυσικών πόρων στην υπηρεσία της
βιώσιμης ανάπτυξης». Τον όρο εισήγαγαν στο κείμενο αυτό, οι συντάκτες του, το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον, η
ΜΚΟ WWF και η ΜΚΟ UICN. Ωστόσο είναι η «έκθεση Μπρούντλαντ»
του ΟΗΕ (1987) που έκανε διάσημο
τον όρο Sustainable development
. Εκεί ορίζεται η βιώσιμη ανάπτυξη ως «εκείνη που ανταποκρίνεται
στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς
να υποθηκεύει την δυνατότητα των

(Αρχή 4) Προκειμένου να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της αναπτυξιακής διαδικασίας και δεν μπορεί να
εξετάζεται μεμονωμένα από αυτήν.
(Αρχή 5) Όλα τα κράτη μέλη και
όλοι οι άνθρωποι πρέπει να συνεργάζονται για το βασικό καθήκον
αυτό της εξάλειψη της φτώχειας
ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για
την βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου
να μειωθούν οι ανισότητες του βιοτικού επιπέδου και την καλύτερη
κάλυψη των αναγκών της πλειονότητας των ανθρώπων του κόσμου.
(Αρχή 7) Τα κράτη μέλη πρέπει να
συνεργάζονται με πνεύμα παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για τη διατήρη-
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ση, προστασία και αποκατάσταση
της υγείας και της ακεραιότητας
του οικοσυστήματος της Γης. Ενόψει των διαφόρων συνεισφορών σε
παγκόσμιο επίπεδο η υποβάθμιση
του περιβάλλοντος, τα κράτη έχουν
κοινές αλλά διαφοροποιημένες ευθύνες. Οι ανεπτυγμένες χώρες αναγνωρίζουν την ευθύνη που φέρουν
στην διεθνή εφαρμογή της βιώσιμης ανάπτυξης
(Αρχή 11) Τα Κράτη μέλη θα θεσπίζουν αποτελεσματική περιβαλλοντική νομοθεσία,. Τα περιβαλλοντικά πρότυπα, τους στόχους και
τις προτεραιότητες της διαχείρισης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει
τα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά
πλαίσια, στα οποία εφαρμόζονται.
Τα πρότυπα που εφαρμόζονται από
ορισμένες χώρες μπορεί να είναι
ακατάλληλα και να έχουν αδικαιολόγητο οικονομικό και κοινωνικό
κόστος σε άλλες χώρες, ιδίως στις
αναπτυσσόμενες χώρες.
(Αρχή 15) Προκειμένου να προστατευθεί το περιβάλλον, η αρχή
της πρόληψης πρέπει να εφαρμόζεται ευρέως από τα κράτη ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Όταν
υπάρχει απειλή για σοβαρή ή αμετάκλητη ζημία, η έλλειψη πλήρους
επιστημονικής βεβαιότητας τότε
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αυτό
ως λόγος για την αναβολή της λήψεως αποτελεσματικών μέτρων
πρόληψης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.
(Αρχή 25) Η Ειρήνη, η ανάπτυξη
και η προστασία του περιβάλλοντος είναι αλληλένδετες και αδιαίρετες έννοιες.[5]
Η Ατζέντα 21 αποτελεί μια προσπάθεια να συμφιλιώσει την προστασία του περιβάλλοντος, την οικονομική αποτελεσματικότητα και
την κοινωνική ισότητα.
Για την ιστορία μπορούμε να πούμε πως η Δεύτερη «Διάσκεψη για τη
Γη», Η «Παγκόσμια Σύνοδος για την
βιώσιμη ανάπτυξη» που πραγμα-

τοποιήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ
το 2002 θεωρήθηκε από πολλούς
ότι δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και της παγκόσμιας πολυδιάστατης κρίσης, καθώς μεταξύ
άλλων αμφισβητήθηκαν οι δεσμεύσεις του Ριο, απομόνωσαν τις ΜΚΟ
σε ένα χώρο 25 χλμ μακρύτερα από
αυτόν που διεξαγόταν η Σύνοδος
και τα σταντ μονοπώλησαν ιδιωτικές εταιρίες που επιδίωκαν την διαφημιστικά καλύτερη δυνατή περιβαλλοντική εικόνα.
Ένα σοβαρό πρόβλημα που θέτει
μεγάλα εμπόδια στην υιοθέτηση πολιτικών «βιώσιμης ανάπτυξης», είναι
η καχυποψία των αναπτυσσόμενων
χωρών. Τα κράτη αυτά «φορτισμένα
από τις πρακτικές του παρελθόντος
(της Δύσης) θεωρούν ότι η προώθηση αυτών των πολιτικών δεν εί-

ναι τίποτε άλλο παρά ένα τέχνασμα
μέσω του οποίου θα επιτύχουν οι
χώρες της Δύσης την καθυστέρηση
της ανάπτυξής τους. Ως παράδειγμα που «φορτίζει» αυτήν την καχυποψία μπορούμε να αναφέρουμε
ότι η πολιτική βιώσιμης ανάπτυξης
που έχει τον τίτλο «πιστοποίηση
προϊόντος» είναι ίσως το μόνο που
διασώζει από την πλήρη κατάρρευση τα δυτικά προϊόντα απέναντι
στα κατά πολύ φτηνότερα των χωρών των αναπτυσσόμενων χωρών.
Ένα άλλο σημείο είναι η απαίτηση
της Δύσης ενόψει των πολιτικών
«βιώσιμης ανάπτυξης», άρα περιορισμού των ρύπων κλπ να εξακολουθήσει ο Κινέζος, ο Ινδός κλπ να
έχει μια ποιότητα ζωής πολύ κάτω
του μέσου Δυτικού πολίτη. Όμως,
η βελτίωση των συνθηκών υγιεινής,
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νοια της βιωσιμότητας συνδέεται με
τη διατήρηση, τη σταθερότητα και
τη δυναμική της ανανέωσης ενός
οργανισμού και ενός συστήματος.
Παραπέμπει στο λειτουργικό δυναμικό ενός συστήματος, όπου το
περιβάλλον παίζει ένα ρυθμιστικό
ρόλο και αποτελεί, με την επίδρασή
του, καθοριστικό παράγοντα για τη
βιωσιμότητα των μερών του. Παράλληλα το ίδιο το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από τη δική του βιωσιμότητα, δείχνοντας πόσο το ζήτημα
της βιωσιμότητας είναι ζήτημα πολύπλοκων συστημάτων, σύμφωνα
και με τη θεωρία των πολύπλοκων ή
περίπλοκων συστημάτων».

περίθαλψης εκπαίδευσης, υποδομών κλπ είναι δικαίωμά τους. Μια
έντιμη στάση των Δυτικών απαιτεί
πολύ μεγαλύτερη μείωση ρύπων
από αυτή των άλλων χωρών.
Μια βασική διάκριση οπαδών
της «βιώσιμης ή αειφορικής ανάπτυξης», είναι ανάμεσα σε αυτούς
που πιστεύουν ότι (απόλυτη βιωσιμότητα) η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί την οριοθέτηση των
ανθρώπινων δραστηριοτήτων, καθώς ο άνθρωπος δεν είναι παρά ένα
από τα μυριάδες είδη του οικοσυστήματος της ζωής και σε αυτούς
(σχετική βιωσιμότητα) που πιστεύουν ότι η προτεραιότητα πρέπει να
δοθεί στον άνθρωπο, ότι η τεχνολογία θα μας δώσει τις λύσεις στα
περιβαλλοντικά προβλήματα και
ότι η φύση αποτελεί μια κοινωνική
κατασκευή. Την ανθρωποκεντρική
αυτή προσέγγιση εκφράζει καθαρά
ο Φρανσουά Μανκεμπό λέγοντας
«για ποιόν να προστατεύσουμε την
φύση αν όχι για την κοινωνία;»
Η έννοια «ανάπτυξη» έτσι όπως
έχει γίνει αντιληπτή και έχει εφαρμοστεί στην πράξη, βασίζεται στην
πλάνη των άπειρων πόρων στην

ψευδαίσθηση του ψυχισμού «καταναλώνω άρα υπάρχω» πέρα από
τις πραγματικές ανάγκες, στην νομιμοποίηση της κατάχρησης κάθε
έννοιας περί υγιούς ανταγωνισμού,
στην περιφρόνηση οποιουδήποτε
«οδικού χάρτη για ένα δίκαιο μερι-

Αν η Πράσινη Ακτίνα δεν
διαχυθεί γόνιμα σε μια
συμβιωτική και συμπαθητική ανάπτυξη του πολιτισμού και της ψυχής μας,
μια σειρά κρίσεων, με
κορυφαία αυτή της κλιματικής αλλαγής, θα μας
κλείσουν την αυλαία καταστροφικά.
σμό» και αναδιανομής του πλούτου.
Η προσθήκη της έννοιας της «βιωσιμότητας» προστατεύει την ερμηνεία της έννοιας «ανάπτυξη» από
την στρεβλή, καταστροφική, και
αρνητική της φόρτιση, με την οποία
επιβάρυνε ο πολιτισμός μας. «Η έν-

«Όλα δείχνουν ότι διανύουμε την
Πράσινη Καμπή ή τον Πράσινο Μετασχηματισμό. Συνεπώς ή θα αναπτυχθεί ένα θεμελιακό Πράσινο
Σχέδιο ή η άγρια ανάπτυξη σαν μια
Χίμαιρα θα μας σύρει στη χειρότερη καταστροφή χωρίς καμιά έξοδο
κινδύνου. Ο αιώνας μας ή θα είναι
ένας Πράσινος Αιώνας ή ένα ολοκαύτωμα. Αν η Πράσινη Ακτίνα δεν
διαχυθεί γόνιμα σε μια συμβιωτική
και συμπαθητική ανάπτυξη του πολιτισμού και της ψυχής μας, μια σειρά κρίσεων, με κορυφαία αυτή της
κλιματικής αλλαγής, θα μας κλείσουν την αυλαία καταστροφικά.
Ή λοιπόν εμείς θα καταστρέψουμε
και θα μετουσιώσουμε ότι εμποδίζει
την αλλαγή αυτή αναπτύσσοντας
μια Απελευθερωτική Ιδεολογία ή θα
αφήσουμε να συνεχιστεί η Τραγική
Παράσταση μέχρι τέλους». [6]

[1] Ε.Φ. ΣΟΥΜΑΧΕΡ ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ
ΟΜΟΡΦΟ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΛΑΡΟΣ
[2] ΝΟΑΜ ΤΣΟΜΣΚΙ – Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ
ΤΩΝ ΜΑΖΩΝ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ SCRIPTA
[3] JEFFREY D. SACHS - SCIENTIFIC
AMERICAN 11/2005
[4] SYLVIE BRUNEL - Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΟ ΒΗΜΑ
[5] http://www.un.org/documents/ga/
conf151/aconf15126-1annex1.htm (Ατζέντα 21)
[6] ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΗΣΗΣ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΜΠΗ
τόμος Α – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
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Ο

όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη προσδιορίζει την ευθύνη
που έχουν οι εταιρείες έναντι
του προσωπικού της, της κοινωνίας
και του περιβάλλοντος, όχι μόνο ως
οντότητες που επηρεάζουν σημαντικά
το κοινωνικό γίγνεσθαι μέσα από την
οικονομική τους δραστηριότητα αλλά
και μέσα από τη διαμόρφωση ανθρώπινων προτύπων και τρόπων ζωής για τα
οποία είναι υπεύθυνες.
Μέσα από τη διαφήμιση πολλές
εταιρείες δημιουργούν επίπλαστες
ανάγκες, αλλοτριώνουν και καταστρέφουν το νόημα στις ανθρώπινες
σχέσεις. Αυτό δε γίνεται μέσα από ένα
συνωμοτικό χώρο ολίγων διεστραμμένων επιχειρηματιών.
Το ίδιο το οικονομικό σύστημα που
απαιτεί μια διαρκώς μεγεθυνόμενη
ανάπτυξη για την επιβίωσή του, προσπαθεί μέσα από τις επιμέρους και
ασυντόνιστες επιχειρηματικές δράσεις να γεννήσει νέες καταναλωτικές
κατευθύνσεις. Έτσι εμφανίζεται η «οικονομική φούσκα» που θα ήταν λάθος
να την εντοπίσουμε μόνο στα άυλα ή
«τοξικά» χρηματοπιστωτικά προϊόντα.
Εξίσου φούσκα είναι και όλη αυτή η
βιομηχανία που με άξονα το ποτό συνδέει τα κλαμπ με τη νεανικότητα, τη σεξουαλικότητα και τη μουσική. Εξίσου
φούσκα είναι και τα εξεζητημένα αξεσουάρ που συνδέονται με την επίδειξη
πλούτου, αλλοτριώνοντας την εσωτερική αξία του καθενός και υποστασιοποιώντας την σε χρήμα και κυριαρχία.
Ο όρος εταιρική κοινωνική ευθύνη στην
Ελλάδα (και όχι μόνο) έχει πάρει το χαρακτήρα της διατήρησης των προσχημάτων από τις μεγάλες κερδοφόρες
επιχειρήσεις, έναντι μιας κοινωνίας
που συνειδητοποιεί αργά αλλά σταθερά και με αγανάκτηση, την έλλειψη οικονομικής δικαιοσύνης και αναλγησίας
από αυτές. Χρησιμοποιείται κυρίως ως
έμμεση διαφήμιση της επιχείρησης .
Η ίδια η εταιρική κοινωνική ευθύνη
δηλαδή των επιχειρήσεων αντιμετω-

πίζεται ως επένδυση, ως διαφήμιση
των ιδίων και όχι ως αίσθηση ευθύνης
έναντι της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε ότι η εταιρική κοινωνική και
περιβαλλοντική ευθύνη των επιχειρήσεων πρέπει να γίνει συνειδητοποιημένη πρακτική και στοχευμένη πολιτική τους. Σε ένα περιβάλλον που
καταστρέφεται, η οικονομική ζημία θα
παρασύρει και τις επιχειρήσεις. Ένας
καταναλωτής που στενάζει για την επιβίωσή του απλούστατα θα μειώσει στα
απολύτως αναγκαία την κατανάλωσή
του. Μια οικονομία που διέπεται από το
ατομικό συμφέρον και μόνο, κατατρώγει τα θεμέλια της κοινωνικότητας και
γεννά τη διαφθορά, τη γραφειοκρατία
και την παρακμή, εν τέλει την οικονομική κρίση και καταστροφή.
Τα παραπάνω δε στοχεύουν στη
σύνταξη ενός «ευαγγελίου» επιχειρηματικής ηθικής αλλά στην κατανόηση της κρίσης που συσσωρεύουν οι
ανορθολογικές και αστόχαστες πράξεις όλων μας ως επιχειρηματίες ή μάνατζερ ή διευθυντές μάρκετινγκ κλπ.
Δεν αντιλαμβάνομαι το να εκπαιδεύει
μια επιχείρηση το διοικητικό προσωπικό της με σεμινάρια φιλοσοφίας,
μόνο και μόνο για να αποκτήσουν τις
δεξιότητες μιας «διευρυμένης συνείδησης» αλλά που εντέλει θα εθελοτυφλεί
ενάντια στο βαθύτερο νόημα και διδαχή της ίδιας της φιλοσοφίας (η οποία
συνδέεται στενά με το αληθινό και την
αποκάλυψή του) και που εξαιτίας τους
προκύπτει η διεύρυνση της συνειδή-

σεως. Πώς μπορείς να είσαι σοβαρός
επιχειρηματίας και εντέλει να κάνεις
πράγματα τα οποία δεν πιστεύεις;
Όπως δεν έχει καμία λογική η αντιφατικότητα μεταξύ παραγόμενου προϊόντος και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αν ένα προϊόν μιας επιχείρησης
λειτουργεί αντικοινωνικά ή καταστρέφει συστηματικά το περιβάλλον δεν
ισοφαρίζεται από χορηγίες. Εταιρική
κοινωνική και περιβαλλοντική ευθύνη
βρίσκεται και μέσα στο προϊόν που παράγουμε και μέσα στη διαδικασία παραγωγής του (όχι μόνο στην επιστροφή μέρους των κερδών στην κοινωνία
μέσω χορηγιών).
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη αυτή
τη στιγμή γελοιοποιείται. Ίσως επειδή βρισκόμαστε στην αρχή της ως
προς τη διάδοσή της στον επιχειρηματικό κόσμο. Κρίνεται όμως αναγκαίο
να κατανοηθεί το τι πραγματικά είναι η
ΕΚΕ. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες αντιμετωπίζονται ως απρόσωποι οργανισμοί με δεδομένο ιδιοτελές κίνητρο,
που περνάει ως αυτονόητο και δεδομένο στον κόσμο, και τυγχάνουν μιας
σχετικής ασυλίας ως προς την ιστορική τους ευθύνη. Και ενώ οι εταιρείες
ποτέ δε συμμετέχουν στις πολιτικές
διαπραγματεύσεις πάνω σε ένα σημαντικό γεωπολιτικό ζήτημα είναι γνωστό
ότι παρασκηνιακά κινούν τα νήματα
της σύγχρονης τουλάχιστον ιστορίας.
Τους αναλογεί συνεπώς σημαντική ευθύνη. Ευθύνη που πρέπει να αποκαλυφθεί και να έρθει στο φως. Γιατί η διαφθορά δεν γεννάται στο φως αλλά στα
σκοτάδια των κρυμμένων συμφωνιών
και άτυπων συναλλαγών, στα παρασκήνια και όχι στο προσκήνιο.
Αυτό είναι και ένα σημαντικό ζήτημα
που τίθεται ως προς τη δημοκρατία: ο
ιδιότυπος πατερναλισμός. Η μυστικότητα που τάχα προστατεύει τον κόσμο
από τον θυμικό εαυτό του, έχει καταλήξει να συντηρεί άντρα διεφθαρμένων ελίτ και αθέμιτων συναλλαγών και
δικτυώσεων της πολιτικής εξουσίας με
την οικονομική.
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Η

Ευρωπαϊκή Ένωση υπολογίζει σε 100 δισεκατομμύρια ευρώ την βοήθεια που
θα πρέπει να παράσχει κάθε χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες
μέχρι το 2020, εκτίμηση που δίχασε
ακόμα περισσότερο υποστηρικτές
και επικριτές της πολιτικής της στο
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής.
Κάποιοι, εκ των οποίων και Ευρωπαίοι ηγέτες κάνουν λόγο για
ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός,
ενώ κάποιοι άλλοι για την απροθυμία της ανάληψης ευθυνών και των
θυσιών που θα απαιτηθούν για την
επίτευξη συμφωνίας στη Διάσκεψη
της Κοπεγχάγης.
Με τους περισσότερους Ευρωπαίους ηγέτες να ανησυχούν περισσότερο για τη νέα διαφαινόμενη ρήξη
στις ρωσο-ουκρανικές σχέσεις με
τις συνεπακόλουθες επιπτώσεις
στην απρόσκοπτη ροή φυσικού αερίου, η συνάντηση στις Βρυξέλλες
έδειξε -ανεξαρτήτως των διαφορετικών οπτικών πρισμάτων από τα
οποία τώρα κρίνεται- ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι αποφασισμένη και ιδιαίτερα «δυναμική»
σε οικονομικές και επιχειρηματικές αποφάσεις όχι όμως και στα
περιβαλλοντικά ζητήματα. Εξάλλου και αυτά τα τελευταία τα εντάσσει πάντα στα οικονομικά πλαίσια.
Όμως μια αποτυχία στην Κοπεγχάγη μοιάζει πια πολύ πιθανή: «Είναι ρεαλιστικό πια να συζητάμε
το ενδεχόμενο μη επίτευξης συμφωνίας» δήλωσε χαρακτηριστικά
η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα
Μέρκελ.
Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τους υποστηρικτές τους
έκαναν το πρώτο βήμα, αφού υποσχέθηκαν ξεκάθαρα ποσά προς επί-

λυση των προβλημάτων. Κατά τους
επικριτές τους όμως, -οι οποίοι αποτελούν και την πλειοψηφία εντός και
εκτός Ε.Ε.- η συνάντηση κατέστησε
σαφές ότι η Ευρώπη θα προβεί σε
γενναίες παραχωρήσεις μόνο στην
περίπτωση που και οι άλλοι μεγάλοι
«παίκτες» πράξουν το ίδιο.
Το διπλωματικό παιχνίδι που έχει
εδώ και μήνες ξεκινήσει από όλα τα
συμμετέχοντα στην Διάσκεψη της

Κοπεγχάγης (7-18 Δεκ.) μέρη, κορυφώνεται ένα σχεδόν μήνα πριν
την έναρξή της. Στόχος η καλύτερη δυνατή διαπραγματευτική θέση
κατά την έναρξη της Συνόδου με
τις παλινωδίες να διαδέχονται η μία
την άλλη: πρόσφατα το Υπουργείο
Ενέργειας των ΗΠΑ μας πληροφορούσε ότι οι ΗΠΑ έχουν αύξηση των
ρύπων τους κατά μόλις 5,5% αντί
ποσοστού 47% της Ινδίας και 92%
της Κίνας το ίδιο διάστημα[1].
Οι Αμερικάνοι επιλεκτικά ξεχνούν
ότι ως ο με διαφορά μεγαλύτερος
επί δεκαετίες μολυντής του πλανή-

τη, όχι μόνο δεν επικύρωσαν ποτέ
τη Συνθήκη του Κιότο, αλλά επανειλημμένα την τορπίλισαν. Τώρα,
ήταν οι πρώτοι που ξεκίνησαν το
«γαϊτανάκι» των ευθυνών με κύριο
στόχο τους την Κίνα και σκοπό τους
να πάνε στην Κοπεγχάγη παραχωρώντας όσο το δυνατόν λιγότερα.
Από την άλλη πλευρά βεβαίως η
Κίνα δεν είναι άμοιρη ευθυνών, καθώς κρυμμένη πίσω από τις ιστορικές ευθύνες της Δύσης συνεχίζει

την ανάπτυξη του ιδιότυπου καπιταλισμού της εις βάρος κάθε έννοιας
περιβαλλοντικής προστασίας.
Επιπλέον τα σχέδια των Ευρωπαίων ηγετών προϋποθέτουν ότι
το αμφιλεγόμενο από επιστήμονες
και περιβαλλοντολόγους σύστημα
εμπορίας άνθρακα θα λειτουργήσει άψογα ενώ το εκτιμηθέν από
την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσό πολύ
απέχει από τις απαιτήσεις των αναπτυσσόμενων χωρών.
Οι διαφορές εντός της Ένωσης
ήταν έντονες. Με ηγέτη την Πολω-
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νία αρκετά ανατολικά κράτη προσπάθησαν να διασφαλίσουν τις οικονομίες τους από τις ενδεχόμενες
παροχές προς τον αναπτυσσόμενο
κόσμο.
Ο Νοτιοαφρικάνος κληρικός Ντέσμοντ Τούτου σε γράμμα του προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση επικρίνει την
πολωνική στάση. Η Πολωνία που
τόσο έχει ωφεληθεί στο παρελθόν
από χρηματοδοτήσεις, αναφέρει ο
βραβευμένος με Νόμπελ κληρικός,
και έχει κατά κεφαλήν εισόδημα 3
φορές μεγαλύτερο της Κίνας και 20
της Μοζαμβίκης, αρνείται να βοηθήσει τον ανεπτυγμένο κόσμο[2].
Η Πολωνία η οποία εξαρτάται σε
τεράστιο βαθμό από τον άνθρακα
ήταν και ο ηγέτης των κρατών που
αρνούνται την θέσπιση κριτηρίων
ρύπανσης εντός της Ε.Ε.
Ο κ. Τούτου επί της ουσίας εκφράζει με κομψό τρόπο την αγανάκτηση
που επικρατεί στον Τρίτο Κόσμο και
κυρίως στην Αφρική από την ουσιαστική απροθυμία των μεγάλων

								

Οι Αμερικάνοι επιλεκτικά
ξεχνούν ότι ως ο με διαφορά μεγαλύτερος επί δεκαετίες μολυντής του πλανήτη,
όχι μόνο δεν επικύρωσαν
ποτέ τη Συνθήκη του Κιότο, αλλά επανειλημμένα την
τορπίλισαν. Τώρα, ήταν οι
πρώτοι που ξεκίνησαν το
«γαϊτανάκι» των ευθυνών με
κύριο στόχο τους την Κίνα
και σκοπό τους να πάνε
στην Κοπεγχάγη παραχωρώντας όσο το δυνατόν λιγότερα.
βιομηχανικών κρατών (ΗΠΑ, Ε.Ε.,
Ιαπωνία) να πληρώσουν τις ευθύνες
που τους αναλογούν για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της.
Όπως αναφέρει σε άρθρο του
ο Independent τα προκαλούνται
ίλιγγο χρηματικά ποσά τα οποία
θα παιχτούν στην Κοπεγχάγη θα
είναι το επίκεντρο της Διάσκεψης
και όχι η μείωση των εκπομπών ρύ-
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πων[3]. Ποιος, πόσο και πότε θα
πληρώσει;
Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή
Ένωση πιστεύει ότι σήμερα μπαίνει με αναβαθμισμένη θέση στον
τελευταίο πριν την Κοπεγχάγη
5ήμερο προπαρασκευαστικό γύρο
ομιλιών της Βαρκελώνης (2-6 Νοεμβρίου). Την άποψη αυτή συμπυκνώνει και η δήλωση του –πάντοτε
αισιόδοξου- Βρετανού πρωθυπουργού Γκόρντον Μπρόουν ό οποίος
υπενθύμισε με νόημα ότι η Ευρώπη
θα πληρώσει ότι είναι δίκαιο να πληρώσει προσθέτοντας ότι η υπόσχεση της Ευρωπαϊκής Συνόδου «είναι
η σημαντική εξέλιξη που μας πάει
στην Κοπεγχάγη».
[1] Last round of climate talks open before
Copenhagen, Arthur Max, 1 Νοεμβρίου, AP
[2] EU agrees final stance for Copenhagen
climate talks, Πιτ Χάρισον, Τζον Ο’Ντόνελ,
30 Οκτωβρίου
[3] Money is the key to the success of
Copenhagen, 2 Νοεμβρίου, The Independent
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ΕΝΑΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ:
H «KOKKINH ΛΙΣΤΑ»
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΟΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ
Γράφει ο Άρης Καπαράκης, συνεργάτης της ΜΚΟ Σόλων [aris@solon.org.gr]

Π

ερισσότερο από το 1/3 των καταγεγραμμένων ζώων και φυτών του πλανήτη κινδυνεύουν
άμεσα σύμφωνα με την «Κόκκινη Λίστα» της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Η Κόκκινη
Λίστα της IUCN η οποία θεωρείται η καλύτερη και η πλέον αντιπροσωπευτική
του είδους της, αναφέρει ότι17.291 από
τα συνολικά 47.677 καταγεγραμμένα
είδη του πλανήτη διατρέχουν άμεσο κίνδυνο, τη στιγμή που ίσως τα μη καταγεγραμμένα να φτάνουν τα εκατομμύρια.
Πιο συγκεκριμένα η «Κόκκινη Λίστα» αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν:

•
•
•
•
•
•
•

το 70% των φυτών,
το 35% των ασπόνδυλων,
το 30% των αμφίβιων,
το 21% των θηλαστικών,
το 12% των πτηνών,
το 28% των ερπετών, και
το 37% των ειδών γλυκού νερού.

Τα αποτελέσματα της έκθεσης είναι
απογοητευτικά, λίγους μήνες πριν την
είσοδο του 2010, το οποίο είχε ανακηρυχτεί Παγκόσμιο Έτος Βιοποικιλότητας. Όλοι οι στόχοι για διατήρηση της
παγκόσμιας χλωρίδας και πανίδας που
είχαν τεθεί παγκοσμίως έχουν αποτύχει, με αποτέλεσμα το έτος-ορόσημο να
αποτελεί ουσιαστικά έτος-παραδοχής
της αποτυχίας.
Η διευθύντρια του IUCN Τζέιν Σμαρτ
απηύθυνε έκκληση προς τις κυβερνήσεις «να αρχίσουν να αναλαμβάνουν
σοβαρές προσπάθειες για τη διάσωση
των ειδών». Όπως και με την περίπτωση χιλιάδων άλλων παρόμοιων εκκλήσεων τίποτα δεν δείχνει ότι αυτή θα είναι
η πρώτη που δεν θα αγνοηθεί. Την ίδια
ώρα άλλωστε που δημοσιευόταν η διευρυμένη «Κόκκινη Λίστα» του 2009, ο
γενικός γραμματέας της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα Αχμάντ δήλωνε «απογοητευμένος με
τη δράση των ανά τον κόσμο ηγεσιών»
για τη διατήρηση των ειδών σε όλο τον
πλανήτη. Ο κ. Τζογκντάφ ανέφερε ότι

έχει παρατηρηθεί ελάχιστη ή και καμία
πρόοδος από το 1992 έτος κατά το
οποίο τα περισσότερα έθνη των Ηνωμένων Εθνών είχαν συμφωνήσει στην υιοθέτηση μέτρων για τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας[1].
Στην Κόκκινη Λίστα του 2009 υπάρχουν νέα είδη που κινδυνεύουν από
περιοχές πέραν πάσης υποψίας όπως
για παράδειγμα το τρωκτικό Voalavo
antsahabensis που απαντάται μόνο στη
Μαδαγασκάρη. Δεκάδες νέα είδη προστίθενται κάθε χρόνο στη λίστα των
ειδών τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο. Στη φετινή Κόκκινη Λίστα για παράδειγμα καταγράφονται 293 είδη ερπετών που μέχρι πέρυσι δεν θεωρούταν
ότι διατρέχουν κίνδυνο,
Επιπλέον τα είδη του γλυκού νερού
χαρακτηρίζονται ως τα πλέον ευάλωτα,
αφού η λίστα των υπό εξαφάνιση ειδών
έχει ανέλθει στα 3.120 είδη από τα μόλις 510 στην αντίστοιχη περσινή λίστα.
Ως χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
της καταστροφής της βιοποικιλότητας
παγκοσμίως αναφέρεται η περίπτωση
της τίγρης της οποίας οι εκτιμήσεις για
τον παγκόσμιο ενήλικο πληθυσμό κυμαίνονται από 3.402 έως και 5.140.

Από το καταγεγραμμένα είδη τα οποία
η οργάνωση θεωρεί ότι είναι ελάχιστα
σε σχέση με τους παγκόσμιους πληθυσμούς, 79 θηλαστικά, 39 αμφίβια και 22
είδη ερπετών ίσως έχουν εξαφανιστεί
ήδη, ενώ σε ιδιαίτερη «κρίση» φαίνεται
να βρίσκονται τα 12.151 καταγεγγραμένα είδη φυτών με τα 8.500 από αυτά
να κινδυνεύουν και τα 114 να έχουν
ίσως εξαφανιστεί.
Η οργάνωση είχε προειδοποιήσει το
καλοκαίρι ότι η παγκόσμια κρίση της διατήρησης της άγριας ζωής θα έχει επιπτώσεις δυσμενέστερες της οικονομικής κρίσης[2]. Όπως και άλλοι ειδικοί, η
οργάνωση υπογραμμίζει ότι υφίστανται
πάρα πολλά είδη τα οποία δεν έχουν
καταγραφεί ακόμα. Όταν η καταγραφή
τους φτάσει σε ένα αρκετά αντιπροσωπευτικό αριθμό, τότε τα δεδομένα της
καταστροφής της βιοποικιλότητας θα
φανούν σε όλη τους την έκταση.
Μάλλον όμως, μέχρι τότε θα είναι
αργά…
[1] UN Biodiversity Chief Calls for ‘New
Plans’ to Conserve Life, 4 Νοεμβρίου, www.
ens-newswire.com
[2] Wildlife crisis worse than economic
crisis – IUCN
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΖΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ OSCAR OLIVIERA
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΓΟΡΑ
Σχολιασμός: Αλέξανδρος Μπέλεσης

Μ

ια συνέντευξη των OSCAR
OLIVIERA (επιτροπή για την
υπεράσπιση του νερού στην
Βολιβία) και Κώστα Αθανασίου στο
τηλεοπτικό κανάλι STAR Κεντρικής
Ελλάδας (Δίκτυο για τα πολιτικά και
κοινωνικά δικαιώματα) στον Γιάννη
Ζήση, με θέμα τον αγώνα που γίνεται στην Βολιβία και στην υπόλοιπη
Λατινική Αμερική για την επανάκτηση
των κοινών αγαθών, όπως το νερό, το
πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την
βιοπικοιλότητα, από τα χέρια των πολυεθνικών εταιριών και το 4ο Ευρωπαικό Κοινωνικό Φόρουμ που έγινε
στην Αθήνα. Επίσης γίνεται συζήτηση
για το παρόν και το μέλλον των Ζαπατίστας.
Τα τελευταία χρόνια στην Λατινική
Αμερική γίνεται ένας αγώνας ανάκτησης των κοινών αγαθών, όπως το
νερό, οι υδρογονάνθρακες και η βιοπικοιλότητα από τα χέρια των πολυεθνικών εταιριών.
Χρειάστηκαν έξι χρόνια αγώνων από
τους κατοίκους της πόλης Κοτσαμπάμπα, την τρίτη σε μέγεθος πόλη της
Βολιβίας, με 1.500.000 κατοίκους,
για να διώξουν μια πολυεθνική εταιρία εκμετάλλευσης πόσιμου νερού, η
οποία εκτός από το μονοπώλιο που
επέβαλε, έφτασε στο σημείο να απαγορεύσει ακόμη και την συλλογή του
βρόχινου νερού από τους κατοίκους.
Το κίνημα ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού, δημιουργήθηκε από
τους ιθαγενείς, μετά την επιβολή
ενός εξαχρειωμένου μονοπωλιακού
καθεστώτος. Η εγκατάσταση της
πολυεθνικής εταιρίας στην περιοχή
μετά την δέσμευση από αυτήν όλων
των υδάτινων πόρων, (λίμνες, πηγάδια, ποτάμια) προκάλεσε τρομακτική
αύξηση στην τιμή του νερού. Για τις
ανάγκες της μια οικογένεια χρειαζόταν πλέον το 1/5 των εισοδημάτων
της αποκλειστικά για την χρήση του
νερού που κατανάλωνε! Με βάση νόμου απαγορεύτηκε η συλλογή του νερού της βροχής και τέθηκε μίνιμουμ
κέρδος 16% με βάση το δολάριο.

Αυτή η πρωτοπόρα και επιτυχής δυναμική του κινήματος των πολιτών
της Βολιβίας, ενάντια στην «λεηλασία» των φυσικών τους πόρων, εξαπλώθηκε και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής όπως την Αργεντινή,
την Παραγουάη και το Εκουαδόρ.
Το «βασικό μάθημα που έδωσε αυτός
ο αγώνας ενάντια στις πολυεθνικές
αλλά και στους διεθνείς οργανισμούς
που είναι πίσω από αυτές, όπως είναι
η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, δεν είναι ανίκητοι» και αυτό είναι δυνατόν
«όταν ο λαός είναι ικανός να ενωθεί
και να κινητοποιηθεί».
Ο OSCAR OLIVIERA περιγράφει τα
βασικά περιβαλλοντικά προβλήματα
της Βολιβίας. Πρώτο θεωρεί το πρόβλημα της μόλυνσης των νερών των
ποταμών και των λιμνών από τα ορυχεία και τις πετρελαϊκές εταιρίες. Το
πρόβλημα της μόλυνσης των νερών
έχει τόσο μεγάλες διαστάσεις όπου
το ψάρεμα πλέον είναι εξαφανισμένο.
Τα αμέσως επόμενο μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα που αναφέρει είναι
αυτό της υποβάθμισης της ποιότητας
του χώματος από την μονοκαλλιέργεια της μεταλλαγμένης σόγιας και
της χρήσης πολλών χημικών λιπασμάτων.
Στο Μεξικό το 1994 γεννήθηκε το κίνημα των Ζαπατίστας και ήταν η πρώτη «φωνή» μετά το 1989 και την εμφάνιση απόψεων που πρέσβευαν το

τέλος της ιστορίας, που έκφραζε με
σαφή τρόπο την ανάγκη για την καθολική εφαρμογή των πολιτικών και
κοινωνικών δικαιωμάτων σε όλες τις
χώρες του κόσμου. Τα προοδευτικά
κινήματα της κοινωνίας των πολιτών
της Λατινική Αμερικής χρειάζονται
αυτά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και
αντίστροφα. Σε μια εποχή όπου το
κεφάλαιο δρα με κανόνες παγκοσμιοποίησης, οι κοινωνίες των πολιτών
πρέπει να γίνουν κοινωνίες των παγκόσμιων πολιτών, για να απελευθερωθούν επιτέλους από την φτώχεια
και τον φόβο και να επιτύχουν συνθήκες ελευθερίας έκφρασης και πίστης.
Η ευθύνη για την φτώχεια και τις μεγάλες ανισότητες στον κόσμο ανήκει
κυρίως σε συγκεκριμένες μεγάλες
ομάδες ανθρώπων που κατέχουν
τρομακτικό πλούτο και κατ’ επέκταση ασκούν τεράστιο έλεγχο πάνω στα
δημοκρατικά και μη κράτη. Αυτά τα
πολυεθνικά συμφέροντα ασκούν μακροχρόνια στρατηγική για τον έλεγχο των φυσικών πόρων παντού στον
κόσμο όπως πχ του πόσιμου νερού.
Ο ΟΗΕ τονίζει τους κινδύνους πολεμικών συρράξεων στο άμεσο μέλλον,
με αφορμή τον έλεγχο του νερού και
για εξασφάλισή του στην αγροτική
και καθημερινή χρήση. Μέσα σε ένα
τέτοιο διαμορφούμενο άμεσο μέλλον, αποτελεί ανάγκη και ελπίδα η
αναγνώριση επιτέλους της σημασίας
της εφαρμογής της αρχής του μερισμού στη διαχείριση όλων των φυσικών πόρων για όλο τις ανάγκες όλου
του κόσμου, μέσα σε ένα διεθνές σύστημα ασφάλειας στο οποίο το δίκαιο
δεν επιβάλλεται κατά το δοκούν με
δύο μέτρα και σταθμά. Ο μερισμός
αυτός για να είναι δίκαιος θα πρέπει
να εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς
εξασφαλίζοντας ελευθερία από την
φτώχεια και από τον φόβο, ελευθερία
λόγου και πίστης σε όλους τους ανθρώπους.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε την συνέντεξη στην ιστοσελίδα μας: http://www.σολων.gr/
index.php/2008-03-19-16-58-16/11-2008-03-1917-18-45/698-oscar-oliviera.html
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ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Μ.Κ.Ο. ΣΟΛΩΝ
| Γεράκι που είχε γίνει στόχος ασυνείδητων
κυνηγών βρέθηκε από πολίτη στο Γοργοπόταμο Φθιώτιδας και ενημέρωσε τους εθελοντές
της ΜΚΟ Σόλων οι οποίοι πήγαν στην περιοχή, το παρέλαβαν και του παρείχαν τις πρώτες
βοήθειες. Κατόπιν φρόντισαν την ασφαλή μεταφορά του σε ειδικό κέντρο περίθαλψης προστασίας άγριων ζώων. Τα γεράκια δεν έχουν
φυσικούς εχθρούς, παρόλα αυτά πολλά είδη
τους στην Ελλάδα κινδυνεύουν. Η προσβολή
τους από σκάγια μπορεί να αποβεί μοιραία καθώς μπορεί να γίνει διασπορά τους στο σώμα
του άτυχου πουλιού με ποίκιλα επιβλαβή αποτελέσματα που μπορεί να το καταστήσουν ανάπηρο ή να έχουν ως αποτέλεσμα και τον θάνατό
του. Το γεράκι είναι σπάνιο και προστατευμένο
είδος. Το κυνήγι του απαγορεύεται διεθνώς
και στην Ελλάδα, αλλά όπως φαίνεται πολλοί
ασυνείδητοι το κυνηγούν για την…διασκέδασή
τους. Η κατάσταση είναι ακόμα πιο δυσχερής
αν αναλογιστεί κανείς ότι η Ελλάδα φιλοξενεί
σπάνια είδη γερακιών τα οποία έρχονται αντιμέτωπα με τη μεγαλύτερη κυνηγετική σαιζόν
της Ευρώπης, την ελληνική. Επιπλέον, εκτός
του ότι στους ελληνικούς ουρανούς υπάρχει η
μεγαλύτερη ποικιλία γερακιών στην Ευρώπη,
κάποια είδη γερακιού μεταναστεύουν εποχικά
στην Ελλάδα καθώς οι συνθήκες στην περιοχή
θεωρούνται ιδανικές.
| Ο σκυλάκος της φωτογραφίας ηλικίας περίπου ενός έτους βρέθηκε ξαφνικά έξω από τον
χώρο εργασίας ενός μέλους μας, πιθανότατα
εγκαταλελειμμένος στο συγκεκριμένο μέρος
επίτηδες για να τον αναλάβουμε εμείς. Δυστυχώς οι νόμοι δεν μπορούν να επιβληθούν στην
σκληρότητα της ανθρώπινης αδιαφορίας, και ό,
τι και να επιβάλεις στον αυτουργό μιας τέτοιας

παρανομίας, δεν μπορείς να τον κάνεις να αγαπήσει το ζώο του. Μετά από μερικές εβδομάδες, κατά
τις οποίες ο μικρός φιλικότατος σκύλος έδειξε όλη
την αφοσίωσή του, βρέθηκε νέο αφεντικό που με
χαρά τον ανέλαβε αφού ήταν ό, τι ακριβώς ζητούσε. Την ίδια καλή τύχη είχαν δύο κουταβάκια που
βρέθηκαν σε απομακρυσμένο χωριό της Φθιώτιδας
χωρίς προστασία από έναν φιλόζωο νεαρό. Αφού
εμβολιάστηκαν και αποπαρασιτώθηκαν υιοθετήθηκαν από μια οικογένεια, και θα παραμείνουν μαζί.
| Ο Άρης ήταν ένα μικρό και άρρωστο γατάκι που
η θέληση για ζωή τον έσπρωχνε να φωνάζει επίμονα στην άκρη του δρόμου. Η «προσευχή» του
Άρη εισακούστηκε και η κα. Βάσω και ένας ακόμη γείτονας, ο Αντώνης, σπρωγμένοι από την ίδια
αγάπη για την ζωή, φρόντισαν τον Άρη, που οι ίδιοι
βάφτισαν έτσι, τον τάιζαν για πολλές μέρες και
τον κράτησαν ζεστό με μερικά ρούχα. Όμως δεν
μπορούσαν να τον πάρουν στα σπίτια τους αφού
είχαν ήδη άλλα ζώα, και με τον χειμώνα να έρχεται
ο Άρης θα κινδύνευε. Το γατάκι έχει περιορισμένη όραση και έχει πρόβλημα στον εγκέφαλο λόγω
της ασθένειας, αλλά μόλις αισθανόταν να έρχεται
κάποιος από τους δύο σωτήρες του, πεταγόταν
σαν ηλεκτρισμένο από την κρυψώνα του νιαουρίζοντας και έκανε χαρές και χάδια. Μόλις μάθαμε την
ιστορία του δεν μπορούσαμε να μην κάνουμε κάτι,
και τώρα ο Άρης είναι σε φιλικό σπίτι και περνάει
μια φάση θεραπείας. Οι γείτονες που τον βοήθησαν δεν τον ξεχνούν, αλλά θυμούνται και το πώς
μια φορά γλύτωσε από παιδιά – εγκληματίες που
το χτύπησαν όπως λένε οι ίδιοι με ένα ξύλο. Όπως
έχουμε ξαναπεί, τα ζώα μας δίνουν μαθήματα ελπίδας, καρτερικότητας και αφοσίωσης. Γι αυτό είναι
σημαντικό να στειρώνονται τα ζώα, και πολύ περισσότερο όσα είναι αδέσποτα ή όσα φροντίζονται σε
χαλαρότερο βαθμό από φιλόζωους.
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