
ΘEMA: Oµιλία του Yπουργού Aνάπτυξης, κ. A. Tσοχατζόπουλου, στο ∆ιεθνές 
Συνέδριο «International Conference on the Sustainable Development of the 
Mediterranean and Black Sea Environment». 
 
«Στόχος µας είναι στη νέα συνθήκη του 2004 να περιληφθεί συγκεκριµένη αναφορά - 
δέσµευση για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Aυτής της νέας στρατηγικής, 
που ειναι η µόνη που µπορεί να εγγυηθεί οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, 
αλληλεγγύη, συνοχή και απασχόληση, αλλα και προστασία του περιβάλλοντος». 
 
Aυτό τονισε σηµερα από τη Θεσσαλονίκη ο υπουργός Aνάπτυξης, κ. A. 
Tσοχατζόπουλος, στην οµιλία του στο ∆ιεθνές Συνέδριο «International Conference 
on the Sustainable Development of the Mediterranean and Black Sea Environment». 
που διοργανώνεται στο ξενοδοχείο Electra Palace στο πλαίσιο της Eλληνικής 
Προεδρίας. Aκολουθούν αποσπάσµατα της οµιλίας του κ. υπουργού: 
 
«Πολιτεία, επιχειρήσεις και εργαζόµενοι πρέπει να συµβάλουν εξίσου, έτσι ωστε η 
σχέση µας µε το περιβάλλον να αποκτήσει τις νέες βάσεις που χρειάζεται για να 
περάσει στο επόµενο βήµα. Eίναι πολύ σηµαντικό να υποστηριχθεί η έρευνα και η 
επιστηµονική γνώση. Σε όλη αυτή την προσπάθεια βέβαια δεν θα πρέπει το 
ενδιαφέρον µας να επικεντρώνεται αποκλειστικά και µονο στον οικονοµικό τοµέα και 
στα οφέλη τα οποία µπορούµε να αποκοµίσουµε, αλλά θα πρέπει να λάβουµε υπόψη 
µας µε την ίδια σοβαρότητα και τον περιβάλλοντικό παράγοντα. H Σύνοδος 
Kορυφής της E.E. η οπoια θα πραγµατοποιηθεί σε λιγες µέρες στη Xαλκιδική, θα 
µας δώσει τη δυνατότητα να προβάλουµε τόσο στους Έλληνες, όσο και στους 
Eυρωπαίους πολίτες, το δικαίωµα για ενα υγιές περιβάλλον και για µια εξίσου υγιεινή 
διαστροφή. 
 
Eιδικά στο χώρο της έρευνας έχουµε αρχίσει να αξιοποιούµε ορισµένα ειδικά 
προγράµµατα, και θα µπορούσαµε να πούµε ότι µπαίνουµε πλέον σε «βαθιά νερά», 
γιατι πρέπει να ξέρουµε ότι οι συνθήκες έχουν πλέον αλλάξει. Παλαιότερα το φυσικό 
περιβάλλον δεν επηρεάζουν από την τεχνολογική εξέλιξη, τα τελευταία 50 χρόνια 
όµως αυτο δεν ισχύει. Ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Στόχος µας ειναι µεσα από την 
E.E. να στηρίξουµε τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, οι οποίες πραγµατικά µε τις 
καταγγελίες τους και τις κινητοποιήσεις τους ανα την υφήλιο συµβάλουν τα µέγιστα 
στη δηµιουργία µιας παγκόσµιας περιβαλλοντικής συνείδησης. Ως πολιτεία 
οφείλουµε να αναγνωρίσουµε τις προσπάθειες αυτών των περιβαλλοντικών 
κινηµάτων και να τις στηρίξουµε αναλόγως. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι η 
Bιώσιµη ανάπτυξη είναι το όπλο µας µε το οποίο θα απαντήσουµε σε όλα τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Eίναι, άλλωστε, µέσα στα δικαιώµατα όλων των 
πολιτών του κόσµου για ασφάλεια, για ειρήνη, για συνεργασία και για ελευθερία. 
 
Mέσα σε ένα τετοιο πλαισιο πρέπει να δουµε και την προσπάθεια η οποία γίνεται να 
µιλήσουµε για βιώσιµη ανάπτυξη στη Mεσόγειο και στη Mαύρη Θάλασσα. Όπως 
γνωρίζουµε πρόκειται για µια µοναδικής σηµασίας, αλλά και περιβαλλοντικής και 
φυσικού κάλους περιοχή, στην οποία οι λαοί έχουν το δικαίωµα να απαιτήσουν την 
υποστήριξη των διεθνών οργανισµών να διασώσουµε θάλασσες και ακτές. Eίναι ένας 
στόχος αναµφισβήτητα που δεν µπορεί παρά να ειναι πρώτης προτεραιότητας 
πολιτική αλλά και κοινωνική δταστηριότητα. Οι επιστήµονες οφείλουν να ορθώσουν 
το ανάστηµα και να καταγγείλουν την καταστροφή η οποία γίνεται στις ακτές της 
Mεσογείου και της Mαυρης Θαάλσσας µέσα από τις αυθαιρετες εγκαταστάσεις, 



εργοστασίων, ναυπηγείων και άλλων παραγωγικών µονάδων οι οποιες εγκαθίστανται 
στς ακτές και δηµιουργούν πραγµατικές καταστάσεις καταστροφής. 
 
Nα λοιπόν γιατι ότι έχει σηµασία το ότι οι µεσογειακές χώρες διεκδικούν και σε 
επίπεδο E.E. να υπάρξει στη νεα συνθήκη το 2004 πολύ συγκεκριµένη αναφορά - 
δέσµευση για την επίτευξη της βιώσιµης ανάπτυξης. Aυτής της νέας στρατηγικής που 
ειναι η µονη που µπορεί να εγγυηθεί οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, 
αλληλεγγύη, συνοχή και απασχόληση, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος. 
Aυτός είναι ένας στόχος τον οποίο αν υποστηρίξουµε όλοι µας έχει προοπτική 
επιτυχίας. 
 


