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5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 

 

Το 1972 o Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), αναγνωρίζοντας τη σημασία του 
φυσικού περιβάλλοντος και την ανάγκη προστασίας του, καθιέρωσε την 5η Ιουνίου ως 
Παγκόσμια Ημέρα για το Φυσικό Περιβάλλον.  

Η αναφορά αυτή στο φυσικό περιβάλλον είναι αποτέλεσμα της κοινής αντίληψης που 
έχει εδραιωθεί παγκόσμια και επιβάλλει σε όλες τις προηγμένες κοινωνίες τη λήψη μέτρων για 
την προστασία του. Ιδιαίτερα σήμερα  που οι φυσικοί πόροι (∆άση, Νερά, έδαφος, αέρας) 
δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση λόγω της εντατικής και σε πολλές περιπτώσεις μη βιώσιμης 
εκμετάλλευσης τους, η καταγραφή της βιοποικιλότητας των μορφών ζωής και η προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος αποκτά ιδιαίτερο νόημα, ενδιαφέρον και σημασία και σε επίπεδο 
πολιτικής.  

Η κλίμακα και το μέγεθος των ανθρώπινων παρεμβάσεων στο περιβάλλον, ο κίνδυνος 
τεχνολογικών ή άλλων ανεξέλεγκτων ατυχημάτων, η ρύπανση και η μόλυνση του 
προκαλείται από αυτές και δεν μπορεί να περιοριστεί, αποτελούν δεδομένα που 
προβληματίζουν έντονα την επιστημονική κοινότητα και τους ενεργούς πολίτες και στοιχεία 
που καθορίζουν την πολιτική σε παγκόσμιο επίπεδο  

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το περιβάλλον με ποικίλους τρόπους. Η διαφύλαξη και η 
προστασία του συνδέονται μονοσήμαντα με  τη διαφύλαξη της υγείας του και κατ’ επέκταση 
τη διαφύλαξη της επιβίωσής του. Εκείνο όμως που προβληματίζει στη σύγχρονη εποχή 
είναι η ένταση και η κλίμακα αυτών των ανθρώπινων παρεμβάσεων στη ¨μητέρα 
φύση¨. 

Φαινόμενα όπως η κλιματική αλλαγή, οι εκτεταμένες περιβαλλοντικές ρυπάνσεις και η 
καταστροφή του υδάτινου πλούτου και των ποταμών, οι δασικές πυρκαγιές,  η ερημοποίηση, 
η μείωση της βιοποικιλότητας, η αναμενόμενη εξάντληση των ορυκτών πλούτων,  φαινόμενα  
που παλαιότερα είχαν σχετική σημασία για το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, σήμερα προκαλούν 
όταν εκδηλώνονται,  δυσανάλογες επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα και οδηγούν  στη 
βιολογική  ¨κατάρρευση¨ τους 

Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν υποχρέωση να επιβάλλουν  στις Κυβερνήσεις βιώσιμους 
κανόνες στην ανάπτυξη και την οικονομία και μέτρα πολιτικής για το περιβάλλον.  Ιδιαίτερα 
όταν : 
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- Η εκβιομηχάνιση ως στοιχείο της σύγχρονης οικονομίας έχει επεκταθεί σημαντικά σε όλες 
τις χώρες και τις ηπείρους του πλανήτη . 

- Η επιστήμη και η τεχνολογία εξελίσσονται ταχύτατα, έτσι ώστε τα επόμενα χρόνια οι ειδικοί 
προβλέπουν ότι θα πραγματοποιηθούν βαθύτατες αλλαγές στις συνθήκες ζωής του 
ανθρώπου.  

- Η περιεκτικότητα σε CO2 της ατμόσφαιρας έχει αυξηθεί κατακόρυφα επιτείνοντας το 
φαινόμενο του θερμοκηπίου . 

- Μεγάλες  καταστροφές έχουν αλλοιώσει και υποβαθμίσει τη  σύνθεση και την έκταση των 
δασών, που πριν από 100 χρόνια κάλυπταν πολύ μεγαλύτερη έκταση ασκώντας ευεργετική 
επίδραση στο κλίμα . 

- Η γεωργική γη και οι υδάτινοι πόροι απειλούνται παγκοσμίως από την αλόγιστη χρήση 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων τοξικών ουσιών που καταλήγουν σε αυτούς 
επηρεάζοντας αρνητικά τη βιοποικιλότητα των ειδών.  

Οι Γεωτεχνικοί (Γεωπόνοι, ∆ασολόγοι, Κτηνίατρο, Γεωλόγοι και Ιχθυολόγοι) ως οι κατεξοχήν 
αρμόδιοι επιστήμονες, οφείλουν να συμβάλουν στην αποτροπή αυτών των φαινομένων.  

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Πολιτείας σε 
θέματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας μας,  επιβάλλεται να 
προσεγγίσει σοβαρά και με προτεραιότητα θέματα  το θέμα του χωροταξικού 
σχεδιασμού και της πολιτικής χρήσεων γης προς όφελος της οικονομίας της 
υπαίθρου και να αναδείξει  τη σημασία και τη δυνατότητα συμβολής του πρωτογενή τομέα, 
στην ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας και στην έξοδο από την κρίση.   

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας επιβάλλεται να αναπτύξει παράλληλα δι-
επιμελητηριακές και διακλαδικές συνεργασίες και να συμβάλει δημιουργικά στη διαμόρφωση 
κανόνων υγιούς ανάπτυξης  σε νέους κλάδους παραγωγής που αναπτύσσονται ραγδαία όπως, 
στο βιομηχανικό τομέα, στη μεταλλουργία, στις  χημικές βιομηχανίες – διυλιστήρια που είναι  
ιδιαίτερα επιβαρυντικοί για το περιβάλλον.  

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, ως φορέας όλων των γεωτεχνικών επιστημονικών κλάδων, 
(Γεωπόνων, ∆ασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων, και Ιχθυολόγων), έχει καθήκον και είναι 
αποφασισμένο να αξιοποιήσει τις γνώσεις των Γεωτεχνικών,  συμμετέχοντας στη 
διαμόρφωση πολιτικών βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος, 
προσβλέποντας στο μέλλον της χώρας,  στην ανάπτυξη της οικονομίας της 
υπαίθρου και το ρόλο των Γεωτεχνικών επιστημόνων, με  απόλυτο σεβασμό στις αξίες 
της Ελληνικής παράδοσης που  θεωρεί το φυσικό περιβάλλον  στοιχείο πολιτισμού και πηγή 
πλούτου.  

 
 
 
 
Από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας  


