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Τα περιβαλλοντικάπροβλήµαταπροϋπήρχαν"cnsKpions
1

φυσικόκάλλος.Μόνονο «µπαµπούλας»,
δηλαδή της κατοικίαςτου.ανεξάρτητααπότην οικονοµική
ριν απόλίγες µέρεςγιορτάσαµε,όπως εργαλείωνπουνα στηρίζονταιστην αρχή«ο ρυπαίνων
τον αριθµότων µελώντης οικογενείας
n απειλήυψηλώνπροστίµωναπότην Ευρωπαϊκή ιου κατάσταση,
πληρώνει», •
κάθεχρόνο,την Ηµέρατου Περιβόλλο;
του και -κυρίως-χωρίςνα συνεκτιµώνταιοι
ευαισθητοποίηση του δηµότηγια ενεργή Επιτροπή,αποδείχτηκεαποτελεσµατικόςγια να
ντος. Η σηµασίατου εορτασµούαυτού
εµφανίζεταιυποβαθµισµένη
στιςµέρες σύµπραξηστο διαχειριστικόσχήµα,µε επίγνωση µαςσυνετίσει. •
ποσότητεςτων απορριµµάτων
πουπαράγει;Ολα
αυτά
έχουν
λυθεί
από
δεκαετίες
σε άλλεςχώρες,
Τεχνολογικές
δυνατότητες
που
θεωρούνται
του
ουσιαστικού
ρόλου
της
κοινωνίας
των
πολιτών
µας, στις οποίες το ενδιαφέροντων
αυτονόητεςσε άλλες χώρες εξακολουθούν µε οικονοµικάεργαλεία που επιβραβεύουντον
στην υλοποίησηοποιασδήποτε
στρατηγικής
περισσοτέρων
εστιάζεταιστην οικονοµικήκρίση
συνειδητόδηµότηκαι µε πειστικό
να δαιµονοποιούνται
από αδαείςτοπικούςάρχοντεςπεριβαλλοντικά
του περιβάλλοντος.
καιτις συνέπειέςτης.Auto όµωςείναι µέγαλάθος για την προστασία
στηναποφυγήπαραγωγής
πολίτεςπουδρουν,ίσως κίνητραπουαποσκοπούν
ευρωπαϊκέςχώρεςτα παραπάνωκαι φανατισµένους
ιδιαίτεραυπότις παρούσες
συνθήκες:χωρίςτη διατήρησηΣτις περισσότερες
απορριµµάτων
και στην ανάπτυξηβιώσιµων
εφαρµόζονται
µε ευλάβεια.ΣτηνΕλλάδα, άθελάτους, στην κατεύθυνσητης εξυπηρέτησης
τηςποιότητας
τουφυσικούπεριβάλλοντος
συγκεκριµένωνοικονοµικώνσυµφερόντων,
αλλά συστηµάτωνανακύκλωσης.
είναι αδιανόητηn βιώσιµητουριστικήανάπτυξη, αντίθετα,πρακτικέςπουαποκλίνουναπότο παραπάνω
Ano το τετράπτυχογια το οποίοέκαναλόγο
και
κοντόφθαλµων
συντεχνιακών
σκοπιµοτήτων.
τετράπτυχο
οδήγησαν
σε
παταγώδεις
αποτυχίες
πουαποτελείαναντίρρητα
στόχουψηλήςπροτεραιότητας
το µόνο σκέλοςγια το οποίοn περιορισµένη
σε ό,τι αφοράτην περιβαλλοντική
διαχείριση. Πώςαλλιώςνα εξηγηθείn αδυναµίατης Πολιτείας παραπάνω,
γιατην προσδοκώµενη
ανάκαµψη.
αποτελεσµατικότητα
ίσως εν µέρει να
της δυτικής
αποτελείn διαχείρισητων να υλοποιήσειτο σταθµόµεταφόρτωσης
Τα περιβαλλοντικάπροβλήµαταστη χώρα Προφανέςπαράδειγµα
µας. ως γνωστόν, προϋπήρχαντης κρίσης. στερεώναποβλήτων,όπωςυποστήριξασε πρόσφατη θεσσαλονίκης,και για ποιουςάλλουςλόγους δικαιολογείταιείναι n σύµπραξητου δηµότη.Λίγο
αξιοποίησης
εναλλακτικώνοι παλινωδίεςτης διοίκησης,λίγο n έλλειψηενηµέρωσης
διεθνήηµερίδααπότηνοποίαδιαφάνηκεότι καθυστερείn αδειοδότηση
Πραγµατικάδε θα έπρεπενα είµαστεπερήφανοι
(ίσωςεδώ να φταίµεκαι^εµε]ςοι εκπαιδευτικοί
καυσίµωναπότηντσιµεντοβιοµηχανία
στηΒόρεια
για τις διαχρονικέςεπιδόσειςµας αναφορικάµε είµαστεπερίπου20 χρόνιαπίσωαπότηνυπόλοιπη
όλων
των βαθµίδων),σίγουραόµωςκάτ
Ευρώπη.
Αυτό
δυστυχώς,
πέραν
της
υποβάθµισης
Ελλάδα;
Γιατί
µείναµε
οι
µόνοι
στην
Ευρωπαϊκή
τη διαχείριση περιβαλλοντικώνσυστηµάτων.
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L ΜΟτΉΟηΟΥΛΟΥ
Καθηγητή,
αντιπροέδρου
του∆ιεθνούςΠανεπιστηµίου
TnsΕλλάδος,
τ. κοσµήτορα
της Πολυτεχνικής
Σχολής
τουΑΠΘ

Ενωσητων «27» πουαρνούµαστεπεισµατικά
την n νοοτροπίανατα περιµένουµεόλαanoτο κράτος
συνεπάγεται
οδυνηρέςσυνέπειες
Τα αίτια για την αναποτελεσµατικότητά
µας είναι του περιβάλλοντος,
αποβλήτων,
µε επιχειρήµατα χωρίςνα είµαστεδιατεθειµένοινα σηκώσουµετα
σε βάροςτηςτσέπηςµαςαλλοκαιτηςεθνικής ενεργειακήαξιοποίηση
προφανή:δεν έχουµεαντιληφθείότι n ορθολογική
πουσε όλο τον υπόλοιποκόσµοαποδείχτηκαν µανίκιαγια να βοηθήσουµεκαι εµείς οι ίδιοι, το
προστασία
του περιβάλλοντος
είναι αδύνατη οικονοµίαςστοσύνολοτης.As δούµεµερικέςαπό
αβάσιµαήδητονπερασµένο
αιώνα; •
αποτέλεσµαείναι µια κοινωνίατων πολιτώνσε
χωρίςπροσήλωση
στοτετράπτυχο •
τις πτυχέςτουόλουπροβλήµατος: •
λήθαργο.Σε µια εποχήπουείµαστεαναγκασµένοι
Ολοι είµαστε έξαλλοι µε το «χαράτσι»
χρηστή διοίκηση απόεπαΐοντεςµε υπευθυνότητα,Αγνοώντας τις διεθνείς εµπειρίες,
πουπληρώνουµε
µετο λογαριασµότης ∆ΕΗ.Γιατί,
να αναθεωρήσουµε
σχεδόντα πάντα,έχοντας
όραµακαι πολιτικήβούλησηγια µακρόπνοο
εξακολουθούµεµέχρι και τις µέρες µας να θεωρούµε
σχεδιασµό,µακριάαπόµικροκοµµατικές
την υγειονοµικήταφήτου ανεπεξέργαστου µε την ευκαιρίααυτή, δεν ξεσηκωνόµαστεκαι πλέονεπίγνωσητου πού µας οδήγησεn ανεµελιά
απορρίµµατος
ως περιβαλλοντικά
αποδεκτήπρακτική.
ενάντια στον απόλυτααναχρονιστικότρόποκοστολόγησης
του παρελθόντος,είναι σκόπιµοο καθένας
σκοπιµότητες
και πελατειακέςσχέσεις,
Μέχρι πρόσφαταµάλιστααγωνιζόµασταν
των δηµοτικώνυπηρεσιώνκαθαριότητας
• εφαρµογή της σύγχρονηςτεχνολογίαςστη
µαςνα αναλογιστείτις ευθύνεςτου απέναντιστο
να κλείσουµε,άρον άρον τις ανεξέλεγκτεςχωµατερές, µέσωτων τελών πουεπίσηςεισπράττονται κοινωνικόσύνολοκαινα δραστηριοποιηθεί
βάσηκατάλληλωνµελετώνσκοπιµότητας
και αξιοποιώντας
στους
εµπειρίεςαπόπρότερεςεφαρµογές, •
δείγµα ύψιστηςεπιπολαιότητας
σε µια µετο λογαριασµό
της ∆ΕΗ;Πούακούστηκεο κάθε τοµείς αρµοδιότητάςτου µε στόχοένα καλύτερο
υιοθέτηση αποτελεσµατικών
οικονοµικών χώρα που είναι προικισµένηαπόανεπανάληπτο δηµότηςνα πληρώνειµεµόνοκριτήριοτο εµβαδόν αύριο.
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