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Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα προϋπήρχαν "cns Kpions 
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Φ 
TOY ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
L ΜΟτΉΟηΟΥΛΟΥ 
Καθηγητή, αντιπροέδρου 
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου 
Tns Ελλάδος, τ. κοσµήτορα 
της Πολυτεχνικής Σχολής 

του ΑΠΘ 

ριν από λίγες µέρες γιορτάσαµε, όπως 
κάθε χρόνο, την Ηµέρα του Περιβόλλο; 
ντος. Η σηµασία του εορτασµού αυτού 

I εµφανίζεται υποβαθµισµένη στις µέρες 

µας, στις οποίες το ενδιαφέρον των 
περισσοτέρων εστιάζεται στην οικονοµική κρίση 
και τις συνέπειές της. Auto όµως είναι µέγα λάθος 
ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες: χωρίς τη διατήρηση 

της ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος 
είναι αδιανόητη n βιώσιµη τουριστική ανάπτυξη, 
που αποτελεί αναντίρρητα στόχο υψηλής προτεραιότητας 

για την προσδοκώµενη ανάκαµψη. 
Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στη χώρα 

µας. ως γνωστόν, προϋπήρχαν της κρίσης. 
Πραγµατικά δε θα έπρεπε να είµαστε περήφανοι 
για τις διαχρονικές επιδόσεις µας αναφορικά µε 
τη διαχείριση περιβαλλοντικών συστηµάτων. 
Τα αίτια για την αναποτελεσµατικότητά µας είναι 
προφανή: δεν έχουµε αντιληφθεί ότι n ορθολογική 

προστασία του περιβάλλοντος είναι αδύνατη 
χωρίς προσήλωση στο τετράπτυχο • 

χρηστή διοίκηση από επαΐοντες µε υπευθυνότητα, 
όραµα και πολιτική βούληση για µακρόπνοο 

σχεδιασµό, µακριά από µικροκοµµατικές 
σκοπιµότητες και πελατειακές σχέσεις, 

• εφαρµογή της σύγχρονης τεχνολογίας στη 
βάση κατάλληλων µελετών σκοπιµότητας και αξιοποιώντας 

εµπειρίες από πρότερες εφαρµογές, • 
υιοθέτηση αποτελεσµατικών οικονοµικών 

εργαλείων που να στηρίζονται στην αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει», • 

ευαισθητοποίηση του δηµότη για ενεργή 
σύµπραξη στο διαχειριστικό σχήµα, µε επίγνωση 
του ουσιαστικού ρόλου της κοινωνίας των πολιτών 

στην υλοποίηση οποιασδήποτε στρατηγικής 
για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες τα παραπάνω 
εφαρµόζονται µε ευλάβεια. Στην Ελλάδα, 

αντίθετα, πρακτικές που αποκλίνουν από το παραπάνω 
τετράπτυχο οδήγησαν σε παταγώδεις αποτυχίες 

σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση. 
Προφανές παράδειγµα αποτελεί n διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων, όπως υποστήριξα σε πρόσφατη 

διεθνή ηµερίδα από την οποία διαφάνηκε ότι 
είµαστε περίπου 20 χρόνια πίσω από την υπόλοιπη 
Ευρώπη. Αυτό δυστυχώς, πέραν της υποβάθµισης 
του περιβάλλοντος, συνεπάγεται οδυνηρές συνέπειες 

σε βάρος της τσέπης µας αλλο και της εθνικής 
οικονοµίας στο σύνολο της. As δούµε µερικές από 
τις πτυχές του όλου προβλήµατος: • 

Αγνοώντας τις διεθνείς εµπειρίες, 
εξακολουθούµε µέχρι και τις µέρες µας να θεωρούµε 

την υγειονοµική ταφή του ανεπεξέργαστου 
απορρίµµατος ως περιβαλλοντικά αποδεκτή πρακτική. 

Μέχρι πρόσφατα µάλιστα αγωνιζόµασταν 
να κλείσουµε , άρον άρον τις ανεξέλεγκτες χωµατερές, 

δείγµα ύψιστης επιπολαιότητας σε µια 
χώρα που είναι προικισµένη από ανεπανάληπτο 

φυσικό κάλλος. Μόνον ο «µπαµπούλας», δηλαδή 
n απειλή υψηλών προστίµων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, αποδείχτηκε αποτελεσµατικός για να 
µας συνετίσει. • 

Τεχνολογικές δυνατότητες που θεωρούνται 
αυτονόητες σε άλλες χώρες εξακολουθούν 

να δαιµονοποιούνται από αδαείς τοπικούς άρχοντες 
και φανατισµένους πολίτες που δρουν, ίσως 

άθελά τους, στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης 
συγκεκριµένων οικονοµικών συµφερόντων, αλλά 
και κοντόφθαλµων συντεχνιακών σκοπιµοτήτων. 
Πώς αλλιώς να εξηγηθεί n αδυναµία της Πολιτείας 
να υλοποιήσει το σταθµό µεταφόρτωσης της δυτικής 

θεσσαλονίκης, και για ποιους άλλους λόγους 
καθυστερεί n αδειοδότηση αξιοποίησης εναλλακτικών 

καυσίµων από την τσιµεντοβιοµηχανία στη Βόρεια 
Ελλάδα; Γιατί µείναµε οι µόνοι στην Ευρωπαϊκή 

Ενωση των «27» που αρνούµαστε πεισµατικά την 
ενεργειακή αξιοποίηση αποβλήτων, µε επιχειρήµατα 

που σε όλο τον υπόλοιπο κόσµο αποδείχτηκαν 
αβάσιµα ήδη τον περασµένο αιώνα; • 

Ολοι είµαστε έξαλλοι µε το «χαράτσι» 
που πληρώνουµε µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ. Γιατί, 
µε την ευκαιρία αυτή, δεν ξεσηκωνόµαστε και 
ενάντια στον απόλυτα αναχρονιστικό τρόπο κοστολόγησης 

των δηµοτικών υπηρεσιών καθαριότητας 
µέσω των τελών που επίσης εισπράττονται 

µε το λογαριασµό της ∆ΕΗ; Πού ακούστηκε ο κάθε 
δηµότης να πληρώνει µε µόνο κριτήριο το εµβαδόν 

της κατοικίας του. ανεξάρτητα από την οικονοµική 
ιου κατάσταση, τον αριθµό των µελών της οικογενείας 

του και -κυρίως- χωρίς να συνεκτιµώνται οι 
ποσότητες των απορριµµάτων που παράγει; Ολα 
αυτά έχουν λυθεί από δεκαετίες σε άλλες χώρες, 
µε οικονοµικά εργαλεία που επιβραβεύουν τον 
περιβαλλοντικά συνειδητό δηµότη και µε πειστικό 
κίνητρα που αποσκοπούν στην αποφυγή παραγωγής 

απορριµµάτων και στην ανάπτυξη βιώσιµων 
συστηµάτων ανακύκλωσης. 

Ano το τετράπτυχο για το οποίο έκανα λόγο 
παραπάνω, το µόνο σκέλος για το οποίο n περιορισµένη 

αποτελεσµατικότητα ίσως εν µέρει να 
δικαιολογείται είναι n σύµπραξη του δηµότη. Λίγο 
οι παλινωδίες της διοίκησης, λίγο n έλλειψη ενηµέρωσης 

(ίσως εδώ να φταίµε και^εµε]ς οι εκπαιδευτικοί 
όλων των βαθµίδων), σίγουρα όµως κάτ 

n νοοτροπία να τα περιµένουµε όλα ano το κράτος 
χωρίς να είµαστε διατεθειµένοι να σηκώσουµε τα 
µανίκια για να βοηθήσουµε και εµείς οι ίδιοι, το 
αποτέλεσµα είναι µια κοινωνία των πολιτών σε 
λήθαργο. Σε µια εποχή που είµαστε αναγκασµένοι 

να αναθεωρήσουµε σχεδόν τα πάντα, έχοντας 
πλέον επίγνωση του πού µας οδήγησε n ανεµελιά 

του παρελθόντος, είναι σκόπιµο ο καθένας 
µας να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στο 
κοινωνικό σύνολο και να δραστηριοποιηθεί στους 
τοµείς αρµοδιότητάς του µε στόχο ένα καλύτερο 
αύριο. 
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