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«Μια ολόκληρη ήπειρος πλαστικού επιπλέει στους ωκεανούς. Τα ζώα της θάλασσας 

πεθαίνουν λόγω της κατάποσης τεράστιων ποσοτήτων πλαστικού κι εµείς είµαστε γεµάτοι 

µικροσωµατίδια πλαστικού», στηλίτευσε η συµπρόεδρος του ∆ιεθνούς Κέντρου Νιτζάµι 

Γκαντζάβι (NGIC) και πρώην πρόεδρος της Λετονίας (1999-2007), η ∆ρ. Βάιρα Βίκε - 

Φραϊµπέργκα, κατά την απογευµατινή συνεδρία της συνάντησης υψηλού επιπέδου του 

Κέντρου για την κλιµατική αλλαγή και την επίδραση στη ζωή και την πολιτιστική κληρονοµιά 

της Μεσογείου. 

Η συνεδρία διεξήχθη χθες βράδυ στο ιστορικό κτίριο της Ακαδηµίας Αθηνών. 

«Μένει να δούµε τι θα σηµαίνει αυτό για τις επόµενες γενιές. Θα πρέπει να εξετάσουµε τον 

πλανήτη µε µια ευρύτερη οπτική ενός κόσµου, στον οποίον η διαφορά µεταξύ πλουσίων και 

φτωχών χωρών θα αρχίσει να µειώνεται και ο οποίος θα οδηγηθεί σε µια πιο ακριβοδίκαιη 

κατανοµή και διαθεσιµότητα των πόρων», πρόσθεσε η κυρία Βίκε - Φραϊµπέργκα. 

Ναταλί Ντεγκόλ: Μέσα από καινοτόµες µορφές συνεργασίας κυβερνήσεων, 

επιχειρήσεων και ΜΚΟ, θα δηµιουργηθεί το νέο «Green Deal»  

«Τις επόµενες δεκαετίες θα µετακινηθούν στις πόλεις 1,7 δισεκ. άνθρωποι. Πώς θα βρούµε 

λύσεις στα προβλήµατα που ήδη έχουµε και στα νέα που θα δηµιουργηθούν;» διερωτήθηκε 

η Ναταλί Ντεγκόλ, ιδρύτρια και πρόεδρος της εταιρείας NB-INOV, που εξειδικεύεται στην 

έρευνα στον τοµέα των βιοπλαστικών. «Προτάσεις µπορώ να κάνω µόνον στον τοµέα των 

βιοπλαστικών. Ως το 2050, κάθε λεπτό θα αδειάζουν στη θάλασσα τέσσερα φορτηγά µε 

πλαστικά. Τα πλαστικά αυτά είναι υπεύθυνα για την κατανάλωση του ενός πέµπτου της 

παραγωγής [διοξειδίου του] άνθρακα. Πρέπει, λοιπόν, να επιταχύνουµε την έρευνα για την 

εξεύρεση λύσεων και την κατάργηση των ορυκτών καυσίµων. Κι αυτό πρέπει να γίνει, την 



ώρα που έχουµε µια κοινωνία που είναι όλο και πιο λαίµαργη για καύσεις. Μια κοινωνία στην 

οποία κάθε προσπάθεια ανάπτυξης συνεχίζει να επενδύει στον άνθρακα». 

Συµπλήρωσε: «Εντέλει όλα καταλήγουν στις νέες µορφές συνεργασίας µεταξύ κυβερνήσεων, 

επιχειρήσεων και ΜΚΟ. Η συνεταιρική σχέση αυτών των τοµέων θα µπορούσε να στηρίξει 

οικονοµικά και παιδευτικά την απαραίτητη έρευνα και τις καινοτόµες λύσεις που πρέπει να 

υπάρξουν. Μέσα από καινοτόµες µορφές συνεργασίας θα δηµιουργηθεί µια νέα ‘πράσινη 

συµφωνία’ (Green Deal) και όλα αυτά θα οδηγήσουν σε µια καλύτερη αντιµετώπιση του 

θέµατος παγκοσµίως . Νέες συνεργασίες για ένα νέο ‘deal’, λοιπόν». 

Ισµαήλ Σεραγκελντίν: Πώς θα µηδενιστεί η κατανάλωση ορυκτών καυσίµων τα 

επόµενα 25-30 χρόνια, όταν τα 25 χρόνια που πέρασαν από το Πρωτόκολλο του Κιότο 

αυξήθηκε στο 90% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας; 

«Μεταξύ του 1992 [σ.σ. όταν έγινε η πρώτη διεθνής διάσκεψη για το Κλίµα) και του 2017, 

όλοι οι µείζονες δείκτες που σχετίζονται µε τα ορυκτά καύσιµα έχουν αυξηθεί. Στην 

πραγµατικότητα, στη διάρκεια αυτών των 25 χρόνων, αν εξετάσουµε τους υπολογισµούς των 

Ηνωµένων Εθνών θα δούµε ότι το µερίδιο των ορυκτών καυσίµων στην παγκόσµια 

κατανάλωση ενέργειας παραµένει απαράλλακτο, στο 90%», σηµείωσε ο συµπρόεδρος του 

∆ιεθνούς Κέντρου Νιτζάµι Γκαντζάβι και πρώην αντιπρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας 

(1992-2007) ∆ρ. Ισµαήλ Σεραγκελντίν. 

«Υπήρξε τεράστια αύξηση στη διάρκεια αυτών των χρόνων – που µιλάµε για το φαινόµενο 

του θερµοκηπίου και την κλιµατική αλλαγή – και τη µερίδα του λέοντος έχουν τα ορυκτά 

καύσιµα. Τα επόµενα 25-30 χρόνια, οι ενεργειακές απαιτήσεις θα αυξηθούν κατά ακόµη ένα 

τρίτο, λόγω της αύξησης του πληθυσµού και της οικονοµικής ανάπτυξης. ∆εδοµένης της 

πρότερης [ενεργειακής] αναποτελεσµατικότητας, πως θα είναι δυνατό τα επόµενα 25-30 

χρόνια να φθάσει στο µηδέν η κατανάλωση ορυκτών καυσίµων;" διερωτήθηκε. 

Χρήστος Ζερεφός: Το θέµα της διάσωσης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς 

στο προσκήνιο 

«Μιλώντας για τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά, θα πω ότι πρόκειται για ένα θέµα που 

πραγµατικά ξεχάστηκε στη συζήτηση για την κλιµατική αλλαγή, αν κρίνουµε από τις δράσεις 

των Ηνωµένων Εθνών» σηµείωσε ο ακαδηµαϊκός και καθηγητής Χρήστος Ζερεφός, 

επικεφαλής του Κέντρου Έρευνας Φυσικής της Ατµόσφαιρας και Κλιµατολογίας της 

Ακαδηµίας Αθηνών. Το θέµα απουσίαζε «από τη ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την αλλαγή 

του Κλίµατος και από τις 25 συναφείς διασκέψεις. Όταν η Ελλάδα ανέλαβε την πρωτοβουλία, 

σε συνεργασία µε τον Παγκόσµιο Μετεωρολογικό Οργανισµό και την UNESCO, για την 

προστασία των µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµιάς και του φυσικού περιβάλλοντος από την 

ανθρωπογενή κλιµατική αλλαγή, περισσότερες από 80 χώρες στήριξαν την πρωτοβουλία». 

Εξήγησε ότι δεν θα υπήρχε πολιτιστική κληρονοµιά αν δεν είχε προηγηθεί η φυσική 

κληρονοµιά. 

Είναι οι διαστάσεις του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης που έχουν χαρακτηρισθεί άριστο 

παράδειγµα οµορφιάς και αναλογίας, που δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για την ανέγερση 

του Παρθενώνα και των άλλων µνηµείων. Είναι το φυσικό περιβάλλον στους ∆ελφούς και η 

αρχαία πηγή αρωµατικών και άλλων αερίων που έρχονταν από το εσωτερικό της γης και 



δηµιούργησαν τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία του Μαντείου. Οι Πυραµίδες δεν θα 

υπήρχαν χωρίς το οροπέδιο που τις φιλοξενεί, το οποίο σήµερα απειλείται από 

ανθρωπογενείς αιτίες και περιβαλλοντικά ζητήµατα, επέµεινε. 

Ο κ. Ζέρεφος παρουσίασε τις δράσεις της ελληνικής επιστηµονικής και ακαδηµαϊκής 

κοινότητας, που αφορούν την ταυτοποίηση των χώρων που έχουν υποστεί καταστροφές, την 

παρακολούθηση των φθορών και τις αναλύσεις κινδύνου για τα πολιτιστικά µνηµεία και το 

φυσικό τους περιβάλλον. 

Εκµελεντίν Ιχσάνογλου: Υπάρχουν ψηφίσµατα, αλλά δεν εφαρµόζονται. Οι πολίτες 

πρέπει να αναγκάσουν τους πολιτικούς να τα υλοποιήσουν 

«Οι συναντήσεις της UNESCO και του ICOMOS (∆ιεθνές Συµβούλιο Μνηµείων και 

Τοποθεσιών) δείχνουν ότι υπάρχει επίγνωση του θέµατος, διακρατική και διακυβερνητική. 

Υπάρχει θέληση, που διατυπώνεται σε πολιτική και νοµική βάση. Στα Ηνωµένα Έθνη και την 

ΕΕ υπάρχουν οµόφωνα ψηφίσµατα. Παρόλα αυτά δεν υπάρχουν αποτελέσµατα. Γιατί;» 

διερωτήθηκε ο καθηγητής Εκµελεντίν Ιχσάνογλου, Γενικός Γραµµατέας του Οργανισµού 

Ισλαµικής Συνεργασίας. 

«∆ιότι δεν εφαρµόζονται», απάντησε στο ρητορικό ερώτηµα. «Άρα το αιτούµενο είναι να 

εφαρµόζονται τα ψηφίσµατα στα οποία καταφέραµε ως κοινότητα ανθρώπων να 

συµφωνήσουµε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να ευαισθητοποιήσουµε τη βάση της κοινωνίας, για 

να πιέσει τους πολιτικούς και να υπάρξει χρηµατοδότηση». 

«Από το 2005 έως σήµερα έχουµε πολύ καλά ψηφίσµατα. Έχουµε κάποια σαφήνεια και 

καθαρότητα στο όραµα, αλλά πρέπει οι αποφάσεις των διακυβερνητικών οργανισµών και τα 

ψηφίσµατα να εφαρµόζονται. Να είναι προσανατολισµένα σε πολιτικές και προγράµµατα. Και 

γι’ αυτό είναι αναγκαία η ευαισθητοποίηση της πλειονότητας των ανθρώπων. Σήµερα, το 

ποσοστό των ανθρώπων που έχουν επίγνωση της σηµασίας της κλιµατικής αλλαγής και της 

αύξησης της θερµοκρασίας είναι µικρό. Πρέπει να αυξηθεί, να διαδώσουµε το µήνυµα για να 

υπάρξει ένα νέο Κοινωνικό Συµβόλαιο για αυτά τα ζητήµατα". 

Τάκης Θεοδωρικάκος: Το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα των ΟΤΑ θα περιλαµβάνει 

δράσεις για την προστασία των µνηµείων 

«Από το 1975 και µετά, όλες οι κυβερνήσεις έδωσαν έµφαση στα έργα συντήρησης του Ιερού 

Βράχου της Ακρόπολης και του Παρθενώνα. Η κλιµατική αλλαγή κάνει επιτακτική την ανάγκη 

αυτή για το σύνολο των µνηµείων πολιτιστικής κληρονοµίας της χώρας», σηµείωσε ο 

υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Επισήµανε πως «η ελληνική κυβέρνηση κινείται δυναµικά προς την κατεύθυνση της 

δηµιουργίας µιας Εθνικής Στρατηγικής για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων της κλιµατικής 

αλλαγής». 

«Ο πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει και προετοιµάζει την πλήρη απαγόρευση των πλαστικών 

µιας χρήσης από το 2021, την πλήρη απολιγνιτοποίηση της Ελλάδας από το 2028, την 

επέκταση χρήσης των ΑΠΕ σε ποσοστό 60% έως το 2030», πρόσθεσε. 



Μιλώντας για τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρθηκε στην 

ανταποδοτική ανακύκλωση και ανακοίνωσε ότι το νέο Αναπτυξιακό Πρόγραµµα για τους ΟΤΑ 

θα περιλαµβάνει δράσεις για την προστασία των µνηµείων από την κλιµατική αλλαγή. 

Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη: Η ελληνική πρωτοβουλία για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς έχει µέχρι στιγµής υιοθετηθεί από 80 κράτη 

Η πρόεδρος της Ακαδηµίας Αθηνών Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, κατά την εισαγωγική της 

οµιλία, θύµισε τη διεθνή, επιστηµονική διάσκεψη "Climate Change Impacts on Cultural 

Heritage", που διεξήχθη πέρσι τον Ιούνιο στην Αθήνα, µε τη συµµετοχή 43 κρατών, η οποία 

είχε διοργανωθεί από την κυβέρνηση σε συνεργασία µε το υπουργείο Εξωτερικών. 

Τότε διαµορφώθηκε η πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης, του Παγκόσµιου 

Μετεωρολογικού Οργανισµού και της UNESCO για την προστασία των µνηµείων πολιτιστικής 

κληρονοµιάς. 

Την πρωτοβουλία έχουν µέχρι στιγµής υποστηρίξει 80 κράτη-µέλη των Ηνωµένων Εθνών. 

Στόχος είναι ο αριθµός να αυξηθεί. 

«Η Ακαδηµία Αθηνών είναι περήφανη που µετέχει σε αυτήν τη διαδικασία των διεθνών 

αναγνωρισµένων δραστηριοτήτων, µέσα από το Κέντρο Ερεύνης Φυσικής της Ατµόσφαιρας 

και Κλιµατολογίας, υπό την εποπτεία του ακαδηµαϊκού Χρήστου Ζερεφού», συµπλήρωσε. 

Μαριάννα Βαρδινογιάννη: Μήνυµα αφύπνισης για τους κινδύνους της κλιµατικής 

αλλαγής από την Αθήνα σε όλον τον κόσµο 

Η πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO και µέλος του ∆Σ του NGIC Μαριάννα 

Βαρδινογιάννη σηµείωσε ότι θεωρεί µεγάλη τιµή και προνόµιο τη φιλοξενία της συνάντησης, 

στην οποία συµµετέχουν διεθνώς διακεκριµένοι ακαδηµαϊκοί, καθώς στέλνει «από την Αθήνα 

σε όλον τον κόσµο µήνυµα αφύπνισης για τους κινδύνους που επιφυλάσσει η κλιµατική 

αλλαγή για τη ζωή στον πλανήτη, για τη σταθερότητα και την ευηµερία των κοινωνιών, για τα 

µνηµεία που θα πληγούν». Όπως σηµείωσε, µε τη λήξη του συνεδρίου «θα υπάρξουν ιδέες 

και προτάσεις που θα µας απασχολήσουν στο µέλλον». 

Η 20ή Συνάντηση υψηλού επιπέδου του ∆ιεθνούς Κέντρου Νιτζάµι Γκαντζάβι, που τελεί υπό 

την αιγίδα της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας σε συνεργασία µε το Ίδρυµα Μαριάννα 

Βαρδινογιάννη συνεχίζεται και σήµερα. 

ΠΗΓΗ:  https://www.energia.gr/article/163252/kampanaki-apo-episthmones-gia-to-perivallon-mia-oloklhrh-

hpeiros-plastikoy-epipleei-stoys-okeanoys 

 

 


