Συμπεράσματα τ<«ι Υπουργού Βιοιιηχανίας, ΐ ρ π ■νας,Τεχνολογ ίας και Εμπορίου >
. Κώστα Σημίτη, με βάση τις εργασίες του Συνεδρίου
'Ερευνα και Αστικό Περιβάλλον στις Μεσογειακές Χάρες

Η Ελλάδα νοιώθει ιδιαίτερα υπερήφανη που φιλοξένησε τη ¿υνάντηοη ιγκγ
Δ$ά\(ίΚ, Συνάντηση που καταγράφεται οτς π πρώτη διεθνής παρέμβαση της
της Ευρψπαίκήρ ίν ω οηο. που από την Ιη του μηνάς πήρε επίσημα τη θέση
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτών. .
Και εγώ προσωπικό θεωρω μεγάλη την μμή να κλεΙαω αυτά τη ΙυνσνιησηΓη
οποία με την Διακήρυξη που ενέκρινε ανοίγει νέους δρόμους στη όυνεργσσία
της Ευρωπαϊκής Ενωσης με. τις χώρες της Μεσογείου.
Κυρίες και Κύριοι.
. Η ΔΐϋΚί'ιουίη ι ησ Αθήνσσ. που μόλις πρίν λίγο εγκρίθηκέ·από όλους μος. δεν
είναι απλώς μιό ακόμη συμφωνία συνεργασίας της Ευρώπης με. τους Μεσογει
ακούς της γείτονες. Το περιεχόμενό της έχει σημαντικές ποιοτικές διαφορές
από άλλες παρόμοιες ουφίφτονίες.
Προττον, γιατί ε’χει σαν οτόχο της όχι μόνον την ποσοτική μεγέθυνση των οι
κονομιών Των Μεσογειακών χωρών, αλλό επιδιώκει την ποιοτική Ανάπτυξα
ιην Ανάπτυξη μ ε εξασφάλιση υψηλής ποιότητας ζωής.
Δεύτερον, γιατί Βασίζεται στην αρχή πως 'η πρόληψη είναι προνρότερη
της θεραπείας', αφού ατοχος της είναι ο σχεδισσμός της ανάιπυξπς των
ενεργειακών συστημάτων των πόλεων της Μεσογείου κατσ τρόπο φιλικό
προς το περιΟάλλον, πρόγμα που δεν έκαμαν οι πιό πολλές από πς ιιόλεις
της Ευρώπης - σίγουρα δ εν το όκριιε η Αθήνα
Τρίτον, γιατί προτείνει παρεμβάσεις που θα τιθασσεύοουν ιην αλόγιστη αύξη
ση της ζήτησης και θα μειώσουν τις πιέσεις γιά χωρίς όρια αύξηση της προ
σφοράς και γιατί προΒλέπει δράσεις που οψορούν στην εξοικονόμηση ενέρ 
γειας αντί γιό την δημιουργία νέας πολυδάπανης υποδομής γιά την αύξηση της
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παραγωγής των κλασσικών μορφών της. M r αυτήν τον τρόπο αντλεί από
ΐη ν Ίιιό ηλούοια πηγή ενέργειας' που διαθέτουμε, ιδιαίτερα Οσοι καϊσί
κόσμε σε περιοχές που δεν είναι προικισμένες από τη φύση με ορυκτούς
ενεργειακούς πόρους.
Τέλος, γιατί η Διακήρυξη της Αθήνας προωθεί την ιδέα, στην οποία οναφέρΟηκσ κ α στην εισαγωγική παρέμβαση μου, ότι η φροντίδα για την κοινωνική
ουνοχή - δηλαδή γιό rnv προσέγγιση ιων επιπέδων ανάπ Γυξη^ι^αι διαβίωσης
των Λαών - δεν περιορίζεται ο ιρ εθνικό σύνορα ή στα εξωτερικό σύνορα της
Ευρωπαϊκής Ενωσης,
Κυρίες και Κύριοι,
Στις τρεις ημέρες της Συνάντησης της Αθήνας παρουσιάστηκαν με τεχνική
é

πληρότητα τα ενεργειακά και'τσ συνσρτημένα με αυτά περιβαλλοντικά προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Μεσογείου. Σκισγραφήθηκαν οι ση
μαντικότεροι άξονες της προσπάθειας που θα αναληφθεί με την βοήθεια της
Ευρωπαϊκής Ενωσης γιά την αντιμετώπισή ιούς. Και, τέλος, παρουσιάστηκαν οι
πιό πρόσφοροι τρόποι και τα αναγκαία μέσα γιά την επιτυχία αυτής της προ
σπάθειας.
Η άρτια προετοιμασία της Συνάντησης από την Επιτροπή - γιά την οποία π ρ έ
πει όλοι να συγχαρούμε τη Γενική Διεύθυνση XVII και τον Γενικό της Λιευθυνιή
κ. Ντίνο Μανιατόπουλο - αποτελέι την αναγκαία, αλλά - ας μου επιτραπεί να
σημειώσω - όχι την ικανή συνθήκη γιά την επίτευξη των στόχων που θέτει η
Διακήρυξη της Αθήνας.
Ια προβλήματα που πρέιιει να αντιμετωπίσουμε και από την πλευρά της
ενέργειας και από την πλευρά του περιβάλλοντος δεν είναι μόνον. - ούτε
κυο ίω ς - τεχνικά. Είναι κοινά μυστικό ότι οι πρακτικές μας - και ως άτομα και
ως σύνολα - απέχουν πολύ από τις δυνατότητες που μας παρέχει η διαθέσιμη
σέιμερα τεχνολογία και γιά την καλύτερη αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων
και γιά την προστασία του περιβάλλοντος.
Τα προβλήματα και οι προκλήσεις βρίσκονται κυρίως στο θεομικό και στο
πολιτισμικό επίπεδο. Βρίσκονται στον, τρόπο που είναι οργσνοτμένες οι κοινοτνίες μας. Βρίσκονται στο σύσιπμα αξιών που τις διέπει. Βρίσκονται στην
αξιοπιστία των θεσμών και στις σχέσεις του πολίτη με αυτούς Βρίσκονται,

επίσης, στις σχέσεις εμπιστοσύνης ή καχυποψίας που έχουν διαμορφωθεί μ ε ιαζύ των κρατών και των αντίο τοίχων κοινωνιών Τα προβλήματα και οι προ·*
κλήσεις είναι λοιπόν noMuKftc.
Αρα. στο πολιτικό επίπεδο πρμ λειτουργεί ο καθένας μας - το τοπικό, το πε
ριφερειακό, το εθνικό ή το δι εθνικό - πρέπει να αποδεχτούμε και να προσπυ - ·
θύσουμε να κερδίσουμε το 'στοίχημα", ίίαιί : ·
Δεν είναι δυνατόν μιό κοινωνία να αποδεχτεί και να ενσωματώσει τεχνολο
γίες που βρίσκονται μσκρυύ από τις παραδόσεις τη ς και τον πολιτισμό της.
Ούτε όταν πιστεύει ύ υποψιάζεται πως οι τεχνολογίες αυτές'*δημιουργούν
εξαρτύσεις και "σκλαβώνουν" την αγορά της.
Λεν είναι δυνατόν ο πολίτης ενός σπάταλου κράτους να εξοικονομίσει ύ ο
πολίτης ενός κράτους που ρυπαίνει να σεβαστεί το περιβάλλον.
Αντίστοιχα, δεν είναι δυνατόν - στο όνομα της παγκοσμιότητας των περι
βαλλοντικών προβλτιμάτων - να υποβληθούν σε. δαπάνες γιά να εξοικονομίσουν ενέργεια κράτη που "δεν

έχουν", όνον τα κράτη που 'έχουν* ύ που

"μπορούν να προμηθευτούν" δεν κάνουν την προσπάθεια π ουτους αντιστοι
χεί.
Για τούτο και νοιώθω qin xova τούτη τη στιγμή προτρέποντπς χώρες που δεν
έχουν φτάσει ακόμη το επίπεδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της δικής· μου
χώρας να μειώσουν την ενεργειακή ένταση της οικονομίας τους, όταν η
Γλλσδα την έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια.
Μ επιτυχία λοιπόν της προσπάθειας που αρχίζει με την έγκριση της Διακήρυξης
της Αθήνας θα εξσρτηθεί κυρίας οπό τον βαθμό στον οποίο θα συμβάλλου
με στην διάπλαση νέων κοινωνικών αξιών και θα προωθήσουμε τους κατάλ
ληλους θεσμούς ώστε να δημιουργηθούν αε ό λα τη επίπεδα σχέσεις εμπιστο
σ ύ ν η κ α αλληλλεγγύης, ώστε vu πε/σουμε εαυτούς και αλλύλλους αλλά και
να εμηνέυσουμε. Τότε μόνον θα κστεφέρουμε να ενεργοποιήσουμε ολόκλη
ρ ο τον πληθυσμό των Μεσογειακών Πόλεων, πράγμα που αποτελεί την aine
qua non συνθήκη γιά την επίτευξη των στόχων που θέσαμε.

Κυρίες και Κύριο«,

Ο Επίτροπος κ. ΜαίουΙο$ παρατήρησε πως η ιστορία και π ανάπτυξη των ιιο
λιτισμων τιτς Μεσογείου σημαδεύονιαι από μακρόχρονους και αιματηρούς
πολέμους. Σ αυτό θα είθελπ να συμπληρώσω τη διαπίσ ίωση ότι στη σύγχρο
νη εποχή γιά πολλές οπό αυτές τις συγκρούσεις δεν ήιαν αμέτοχη η γεωπολιιική σημασία των ενεργειακών πόρων
1 * *
Γιά τούτο μου είναι δυκολο να μ ή ν ‘παρατηρήσω πως στην Συνάντηση της
Αθήνας η σντμετώπιση ενεργειακών προβλημάτων φέρνει οτο Ιδιο τραπέζι,
ιούς προ-τελπυταίους εμπόλεμους Λαούς της περιοχής. Οι αντιπροσωπίες
του Ισραήλ και των Παλεοτινίών. μετά την ιστορική αιιόψσσή τους να συν
υπάρξουν και να σναπιύξουν σχέσεις καλής γειτονίας, είναι φυσικό να έχουν
ιδις^τερο ενδιαφέρον γιά τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε αυτές «τις τρείς
ημέρες.

Η οπάνις των κλασσικών ενεργειακών πόρων στην περιοχή στην οποία Οα ζήαουν ειρηνικά, η σχετική αφθονία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα προ
βλήματα ανάπτυξης των πόλεών τους προσδιορίζουν την αδήρητη ανάγκη
. συνεργασίας τους στα πλαίσια της Διακήρυξης της Αθήνας. Καί αντίστροφα, η
συνεργασία τους σε επιμέρους πεδία, όπως η οντιμετώιιιση των ενεργειακών
και περιβαλλοντικών τους προβλημάιων. Οα συμβάλλει στην ανάπτυξη της
αμοβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο Λαών και την εμπέδωση της ειρήνης.
Με βάση την επιθυμία γιά συνεργασία μεταξύ όλων των Μεσογειακών Λαών,
που δεσπόζει στην χάραξη και υλοποίηση της Νέας Μεσογειακής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν είναι δυναΐόν να μην αναφερθώ στο τελευταίο
πρόβλημα που εμποδίζει τη συνολική σ υ νεργ α σ ία : την κατοχή σπμαντκού
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία, θέμα που επηρεάζει κ α 
θοριστικά και τις Ελ ληνό-Τουρκικές σχέσεις, αλλά κοι τις σχέσεις της Ευρωιιαϊκής Ενωσης με την Τουρκία.
Θέλω να ελπίζω ότι γενικότερες αλλά και επιμέρους - όπως π σημερινή πρωτοβουλίες της Ευρωπαίκής Ενωσηςθα λειτουργήσουν καταλυτικά γιά την
επίτευξη μιάς δίκαιης και βιώσιμης λύσης .του Κυπριακού. Τότε θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις γιά μιά χ ω ^ ς όρια και περιορισμούς συνεργασία όλων
πον χωρών που βρέχονται από τη Μεσόγειο.

H μη αναφορά μου στα νέα κράιη που προέκυψαν από την διάλυση της
πρώην Γιουγκοσλαβίας δεν αποτελεί παράληψη. Οι συνθήκες που επ»<ρατούν
εκεί αυτή την αιιγμή είναι δυστυχώς ιό σ ο τραγικές που τα ενεργειακά και to
περιβαλλοντικά προβλήματα είναι ία τελευταία που μπορεί να απασχολήσουν
υς πόλεις νους. Λς ευχηθούμε ότι τα προβλήματα αυτά σύντομο θα τους
απασχολήσουν και πάλι, πράγμα που θα σημαίνει την αποκατάσταση της
ειρήνης στην περιοχή
Κυρίες και Κύριοι.
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Ο κόομος δεν αλλάζει, όπως μας είπε ο κ. Γενικός Διευθυντής yjo την Ενέρ
γεια. Ο κόσμος έχει ήδη αλλάξει.
\

Τα προβλήματα που αφορούσαν .την ενέργεια κσι βασίζονταν σε μιά λογική
αλόγιστης αύξησης της προσφοράς και της κατανάλωσης δημιουργούσαν, πε
ριφερειακούς και διεθνείς ανταγωνισμούς, πολλές φορές θερμούς.
Η Συνάντηση της Αθήνας απέδειξε ότι π αντιστροφή της βασικής αυτής λογι
κής είναι πιά γεγονός. Και απαιέλεσμσ της αναζήτησης λύσεων προς την κα
τεύθυνση της εξςτικονόμηαης και της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέρ
γειας είναι η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας κ α σιιν-σγωνισμοΟ μεταξύ
τοτν κρατών.
Από τη άλλη πλευρά, ια προβλήματα του περιβάλλοντος είχαν μέχρι πρόσ
φατα πολύ χαμηλή προτεραιότητα, ιδιαίτερα σε σχέση με την ποσοτική μεγέ
θυνση των οικονομιών και στη βάση μιάς λαθεμένης αντίληψης γιά το *ευ
ζήν~. Νομίζαμε ότι το περιβάλλον έχει απεριόριστα περιθώρια και ότι υπακούει
σε τεχνητούς διαχωρισμούς συνόρων.
Σήμερα έχουμε "υποψιαστεί" - γιατί οι πρσκτκές μας μένουν ακόμα αγκιλωμένες στη λογική της προηγούμενης περιόδου - ότι τα όρια ανοχής του περι
βάλλοντος είναι πεπερασμένα και ότι αυτά τα όρια έχουν σχεδόν εξαντληθεί.
Εχουμε επίσης καταλάβει ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν υπακούουν
σε σύνορα.
ΙΙσρ όλα αυτά, δεν είμαστε - πολύ φοβάμαι - μσκρυά από το σημείο που οι
περιβαλλοντικές σνπθέσεις σε τοπικό, περιφερειακό, η εθνικό επίπεδο θα

προσλαμβάνουν διαστάσεις αναμετρήσεων, οι οποίες μπορεί και να είναι
σχετικά θερμής.
Αποτελεί δείγμα σωφροσύνης εάν - διαβλέποντας αυιόν τον κίνδυνο - απο
φασίσουμε γρήγορα να συνεργαστούμε και νσ αναπτύξουμε σχέσεις ουνερ
γσσίας κ<ν αηναγω νισμού κ α σε αυτό το πεδίο.
11 Συνάντηση της Αθήνας απέδειξε ότι αυτό είναι και αναγκαίο καί εφικτό Και ri
. Λίακήρυξη της Αθήνας αποτελεί ένα - οσοδήποτε μικρό - βήμα πρός tnv σω
στή κατεύθυνση. Είναι δε ιδιαίτερα άημαντικό και συνβολικό τα ό ιι η προσπά
θεια που αvαλqißάvouμε αφορά μιά γεωπολιτική περιφέρεια που είχε ιδσίτερα'
πικρές εμπειρίες μέχρι σήμερα.,
Κυρίες και Κύριοι,
4
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Η Κυβέρνηση που έχω την τιμή να εκπρόσωποι έχει συνειδητοποιήσει την ση
μασία της αντιμετώπισης των ενεργεακών και περ©αλλοντικών' προβλημά
των με την λογική που μόλις .υπαινίχτπκα, καθώς και την ανάγκη της ευρύτε
ρης δυνατής συνεργασίας μεταξύ όλων \ων Λαοιν - ιδιαίτερα των Μεσογεια
κών - προς αυτή την κατεύθυνση.
•
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Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι με αυτή τη λογική θα ασκήσει και την Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ενωσης που αναλαμβάνει γιά το πρώτο εξάμηνο του επόμε
νου χρόνου.
Με tnv ελπίδα πως η σύντομη παραμονή σας οτπ χώρα μου θα σας σφίσει
ευχάριστες αναμνήσεις, θάθελα να σας ευχαριστήσω όλους - και ιδιαίτερα τα

μέλη της Επιτροπής - γιά τη συμβολή σας στην επιτυχία αυτής της Συνόντησης.
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