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Παρουσιάστηκε την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, στην Αθήνα, στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, το βιβλίο του Σταύρου Καλογιάννη με τίτλο: «Διεθνείς
αντιπαραθέσεις και συγκλίσεις για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή
», που έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Ι. Σιδέρη. Το βιβλίο παρουσίασαν οι κύριοι
Κώστας Καρτάλης
, Βουλευτής Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ, Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής,
Γιάννης Ζιώμας
, Καθηγητής στους Χημικούς Μηχανικούς του ΕΜΠ,
Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος
, πρώην Πρύτανης του ΕΜΠ και πρώην Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ και ο Σταύρος Καλογιάννης.
Tη συζήτηση συντόνισε ο κ.
Θανάσης
Κατσιγιάννης
.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό του Προέδρου του ΕΕ κ. Χρήστου Σπίρτζη, ο οποίος
αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον Σταύρο Καλογιάννη τα προηγούμενα χρόνια, τόσο
στο ΥΠΕΧΩΔΕ όσο και στον Τομέα δημοσίων έργων της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε
στη γενικότερη πολιτική κατάσταση της χώρας τονίζοντας ότι στην ουσία, μέχρι σήμερα, η
Κυβέρνηση αυτοσχεδίαζε.

Ο κ. Καρτάλης αναφέρθηκε στη γνωριμία του με τον Στ. Καλογιάννη προ πολλών ετών με
αφορμή θέματα του θαλάσσιου Πάρκου Αλοννήσου, για τη συνεργασία τους στην Επιτροπή
Περιβάλλοντος της Βουλής, στην οποία ο Στ. Καλογιάννης είναι αντιπρόεδρος και για τα
κοινά τους ενδιαφέροντα. Αναφερόμενος στο βιβλίο, ο κ. Καρτάλης τόνισε ότι είναι πολύ
σημαντικό να υπάρχουν κωδικοποιημένα στοιχεία για την δουλειά που έχει γίνει στα
Συμβούλια Περιβάλλοντος και αναφέρθηκε σε ειδικότερα θέματά του, όπως οι εκπομπές
αερίων από τα αυτοκίνητα, ιδίως τα πετρελαιοκίνητα.
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Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Ζιώμας ο οποίος αναφέρθηκε στο μεγάλο θέμα της
κλιματικής αλλαγής, που είναι εξαιρετικά επίκαιρο καθώς διεξάγεται αυτές τις ημέρες στη
Νότια Αφρική η ετήσια σύνοδος του ΟΗΕ για το κλίμα, με μεγάλες διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ
και αναπτυσσόμενων κρατών, για τη δουλειά σε βάθος που είχε γίνει στα Συμβούλια
Περιβάλλοντος της ΕΕ από τον Στ. Καλογιάννη και η οποία αποτυπώθηκε στις επίσημες
Εκθέσεις που καταγράφονται στο βιβλίο, όπως του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον οποίο η Ελλάδα με τα μέτρα που είχε σχεδιάσει και
εφάρμοζε βρισκόταν μέσα στους στόχους του Κυότο ήδη από το 2008. Αυτό αποτελεί
μεγάλη επιτυχία για τη χώρα.

Ο κ. Ξανθόπουλος ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι ο Σταύρος Καλογιάννης «ανήκει
στους ολιγόλογους, καταρτισμένους, εργατικούς και τίμιους πολιτικούς και το απέδειξε με
τη γενικότερη σεμνή πολιτική του παρουσία και το έργο του επί πεντέμισι χρόνια στον
τομέα του περιβάλλοντος
». Αναφερόμενος στο βιβλίο τόνισε ότι «
το πόνημα του κ. Καλογιάννη είναι μία νησίδα γνωσιολογικής υποδομής αλλά και
συγκεκριμένου έργου στο μείζον παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και ελληνικό θέμα της προστασίας
του φυσικού μας περιβάλλοντος. Η συστηματική παρουσίαση των σχετικών δομών και
διαδικασιών στην ΕΕ και στους διεθνείς Οργανισμούς συγκροτεί μία πολύτιμη βάση
δεδομένων για όποιον θέλει να ασχοληθεί σοβαρά με τα πραγματικά ελληνικά και διεθνή
προβλήματα στον κρίσιμο αυτόν τομέα
».

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Σταύρος Καλογιάννης, ο οποίος αρχικώς ευχαρίστησε
θερμά τους παρισταμένους για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση και τόνισε ότι με το
βιβλίο του επιδίωξε δύο πράγματα: να γίνουν γνωστές οι θέσεις της χώρας μας στα διεθνή
Συμβούλια Περιβάλλοντος σε θέματα αειφορίας, θέσεις προωθημένες στο πλαίσιο της ΕΕ
και της Ευρωζώνης στο οποίο ήταν προσηλωμένος ο Κώστας Καραμανλής και να γνωρίσουν
οι συμπολίτες μας το θετικό για τη χώρα μας έργο που έγινε την πενταετία 2004–2009 στο
ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό, ούτε συνεχίστηκε από την Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα 45 περίπου Συμβούλια Περιβάλλοντος στα οποία μετείχε, ως
εκπρόσωπος της χώρας μας, από τις Βρυξέλλες στο Μόντρεαλ και από τη Βαρκελώνη μέχρι
το Μπαλί. Οι αποφάσεις που ελήφθησαν την περίοδο εκείνη εφαρμόζονται σήμερα στην
Ευρώπη και στη χώρα μας και αφορούν τη διαχείριση των υδάτων, τη βιοποικιλότητα, τους
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, την πρόληψη
της βιομηχανικής ρύπανσης και άλλα.
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Αναφέρθηκε σε δύο βασικά θέματα στα Συμβούλια, τους γενετικά τροποποιημένους
οργανισμούς (ΓΤΟ) και τη κλιματική αλλαγή. Για τους ΓΤΟ ανέφερε ότι «παρακολουθούσαμ
ε τις εξελίξεις στην επιστήμη και την βιοτεχνολογία αλλά θέταμε όρους, όπως να
λαμβάνεται υπ’ όψιν, κατά την αδειοδότηση, η αρχή της προφύλαξης και να υπάρχει
πλειοψηφία των κρατών – μελών στο Συμβούλιο. Παρά τις μεγάλες πιέσεις του Παγκοσμίου
Οργανισμού Εμπορίου, των ΗΠΑ, αλλά και της Ευρ. Επιτροπής, με τις σταθερές και
τεκμηριωμένες θέσεις μας κερδίσαμε πολλές μάχες απέναντι στην χωρίς όρια εξάπλωση
των ΓΤΟ, διασφαλίζοντας την υγεία και το περιβάλλον
».

Για την κλιματική αλλαγή η Ευρωπ. Επιτροπή ήθελε να προωθήσει τη γεωλογική
αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακα (CCS), μέθοδο για την οποία ο Στ. Καλογιάννης
εκτιμούσε ότι ήταν πολύ πρόωρο να εφαρμοστεί, καθώς δεν είχαν λυθεί θέματα όπως η
διασφάλιση των αποθηκευτικών χώρων σε περίπτωση σεισμών και οι περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από πιθανή διαφυγή αερίου στο μέλλον. Την μέθοδο προωθούσαν μεγάλες
εταιρείες πετρελαίου, που διαθέτουν την τεχνολογία και τους χώρους αποθήκευσης. Τελικά
πολλές από τις προτάσεις της Ελλάδας περιελήφθησαν στην Οδηγία που εκδόθηκε.

Στη συνέχεια ο Στ. Καλογιάννης αναφέρθηκε στη συνεργασία που είχε στα Συμβούλια με
σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες, όπως οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της Γερμανίας
Sigmar Gabriel, σημερινός αρχηγός των σοσιαλδημοκρατών, της Αυστρίας Josef Proll,
πρόεδρος του αυστριακού Λαϊκού κόμματος, της Βρετανίας David Miliband, ο οποίος
διεκδίκησε στη συνέχεια με τον αδελφό του Ed την ηγεσία των Εργατικών.

Αναφέρθηκε στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο ανάπτυξη που εκπονήθηκε από το
ΥΠΕΧΩΔΕ το 2007 και στην πρότασή του να προστεθεί ο πολιτισμός στην Ευρωπαϊκή
Στρατηγική για την αειφορία, ως συστατικό στοιχείο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας. Στη
συνέχεια αναφέρθηκε στην οικονομική κρίση η οποία άρχισε από το καλοκαίρι του 2007 στις
ΗΠΑ και εξαπλωνόταν σε παγκόσμιο επίπεδο, στην κατάρρευση της Lehman Brothers το
Σεπτέμβριο του 2008 και όσα ακολούθησαν που στιγματίζουν τις αγορές μέχρι σήμερα.

Άλλο σημαντική παρέμβαση ήταν η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της
Ελλάδας από τον ΟΟΣΑ, που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2009 με θετικά για τη χώρα μας
αποτελέσματα.

Κλείνοντας την εισήγησή του ο Σταύρος Καλογιάννης αναφέρθηκε στα συμπεράσματα του
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βιβλίου, επισημαίνοντας τα εξής:

«Στη διάσκεψη «Πολίτες της Γης» στο Παρίσι το 2007, ο Γάλλος Πρόεδρος Chirac είχε
τονίσει ότι για να σωθεί η γη «από το χείλος του γκρεμού όπου βρίσκεται, πρέπει να
αλλάξουμε ριζικά τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης». Στο ίδιο μήκος κύματος είχε
κινηθεί και ο φιλόσοφος
Edgar
Morin
, επισημαίνοντας ότι «πρέπει ν’ ανατρέψουμε ολόκληρη τη δυτική ιδεολογία, από τον
Καρτέσιο μέχρι τις μέρες μας», εννοώντας την αντίληψή της ότι αποτελεί τον κυρίαρχο του
κόσμου. Οφείλουμε πράγματι, να πάψουμε να είμαστε άπληστοι και να επανεκτιμήσουμε
την ιεράρχηση των αναγκών μας.

Η αλαζονική μας συμπεριφορά οδηγεί στην καταστροφή του οικοσυστήματος του πλανήτη
μας, δηλαδή στην εξαφάνιση της ανθρώπινης ζωής. Η κρίσιμη κατάσταση στην οποία
βρίσκεται ο πλανήτης, στρέφει τη σκέψη μας προς την ανθρωποκεντρική αντίληψη της
ζωής του Ελληνικού πολιτισμού, ο οποίος αναγνωρίζει τη φύση ως κυρίαρχη δύναμη και
επιδιώκει τη συμβίωση μαζί της, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη.

Η έμπρακτη αποκήρυξη της ιδεολογίας της αέναης ανάπτυξης, όπως τη γνωρίσαμε τους δύο
τελευταίους αιώνες, οδηγεί στην αειφορία. Είναι αδύνατη η επίτευξη του όποιου ρυθμού
ανάπτυξης χωρίς τον συνυπολογισμό της περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης, στο
σημερινό πολύ-πολικό και ετερογενή κόσμο.

Πιστεύω ακράδαντα, κατέληξε ο Σταύρος Καλογιάννης ότι, εάν ως λαός κάνουμε πράξη την
αντίληψη αυτή, σταθερά προσανατολισμένοι στην Ευρώπη, θα πετύχουμε τους στόχους μας
στην Ευρώπη, θα πετύχουμε τους στόχους μας
».

Την εκδήλωση παρακολούθησαν δεκαεπτά βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και ο ανεξάρτητος κ. Παπαχρήστος, πρώην υπουργοί και γενικοί γραμματείς Υπουργείων, ο
Πρόεδρος του ΔΕΣΜΗΕ, εκπρόσωποι της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας, αδελφοτήτων
και συλλόγων, των διοικήσεων της ΠΕΔΜΕΔΕ και της ΠΕΣΕΔΕ, καθηγητές του
Πολυτεχνείου και στελέχη των Υπουργείων ΠΕΚΑ και Υποδομών.
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