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Είναι αλήθεια ότι µόνο τις τελευταίες δεκαετίες οι φυσικοί κίνδυνοι αποτελούν σηµαντικό
θέµα των διεθνών οργανισµών σε µια προσπάθεια δηµιουργίας ενός «ασφαλέστερου»
κόσµου. Με δεδοµένη την αυξανόµενη ανησυχία για φυσικές (ή και τεχνολογικές)
καταστροφές η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ανακήρυξε τη δεκαετία 1990-99 ως
«Παγκόσµια ∆εκαετία Περιορισµού των Φυσικών Καταστροφών».
Το 1996 η Παγκόσµια σύνοδος της Yokohama διαµόρφωσε τα πρώτα πλάνα δράσης
δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνικο-οικονοµική τρωτότητα για την εκτίµηση της
διακινδύνευσης µιας κοινωνίας – περιοχής από ένα φυσικό κίνδυνο. Η σύνοδος κατέληξε
στο ότι κάθε χώρα φέρει την κύρια ευθύνη προστασίας των πολιτών της, των υποδοµών
και του περιβάλλοντος, των εθνικών, κοινωνικών και οικονοµικών στοιχείων καθώς και
τις πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Βέβαια οι τεράστιες καταστροφές από το τσουνάµι της Ν.Α. Ασίας, τις ξηρασίες σε χώρες
της Αφρικής και της Ν. Αµερικής, τις πυρκαγιές στις χώρες της Μεσογείου το καλοκαίρι
του 2007 δείχνουν ανάγλυφα ότι οι φυσικές καταστροφές εκτός από την αύξηση του
µεγέθους και την ένταση της συχνότητας τους παρουσιάζονται όλο και σε µεγαλύτερες
χωρικές κλίµακες πρωτόγνωρες µέχρι τώρα µε επιπτώσεις πολλαπλάσιες και
επηρεασµό ευρύτερων συστηµάτων. Για παράδειγµα οι εκτεταµένες δασικές πυρκαγιές
εκτός των γνωστών καταστροφικών επιπτώσεων µπορούν να επηρεάσουν και το κλίµα
µιας περιοχής λόγω της αλλαγής της ανακλαστικότητας της γήινης επιφάνειας που
συνεπάγεται την αύξηση της θερµοκρασίας στην ατµόσφαιρα που ουσιαστικά εµποδίζει
τη δηµιουργία βροχών. Μπορεί επίσης η µεγάλη έκταση από µια φυσική καταστροφή να
επηρεάσει τα φυσικά συστήµατα των γύρω χωρών. Είναι λοιπόν φανερό ότι χρειάζεται η
ευρύτερη δυνατή διεθνής συνεργασία.
Αυτή βέβαια η διόγκωση των προβληµάτων σε έκταση, ένταση και συχνότητα που
οφείλεται εν µέρει σε ανθρωπογενείς και εν µέρει σε φυσικές αιτίες αφορά πρώτιστα τη

χώρα η οποία οφείλει να δηµιουργήσει επίπεδο «αποδεκτής» διακινδύνευσης για τους
πολίτες, τις περιουσίες, τις υποδοµές κλπ.
Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να αναληφθεί µια συστηµατική προσπάθεια σε νοµικό,
τεχνικό, τεχνολογικό και παιδευτικό επίπεδο µε στόχο τη δηµιουργία ασφαλέστερων
συνθηκών έναντι των φυσικών κινδύνων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναληφθεί
συντονισµένη προσπάθεια επιµόρφωσης των νοµικών και τεχνικών της χώρας, που
δυστυχώς λόγω εκπαιδευτικού ελλείµµατος αγνοούν ακόµα και τους βασικούς όρους
που σχετίζονται µε τους κινδύνους και τις καταστροφές. Πολύ σηµαντικό θέµα είναι
επίσης η αλλαγή νοοτροπίας των επιστηµόνων αυτών και κατ’ επέκταση της κοινωνίας.
Είναι για παράδειγµα αδιανόητο µεγάλα τεχνικά έργα να γίνονται χωρίς καµία ή
υποτυπώδη πρόνοια αστοχίας. Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα που ο κίνδυνος είτε
αγνοείται είτε υποβαθµίζεται για να γίνουν τα έργα. Είναι γνωστή η άποψη πολλών
τεχνικών της χώρας (µελετητών, κατασκευαστών) για την υποθετική θραύση ενός
φράγµατος που µπορεί να συµπυκνωθεί στο ότι «τα φράγµατά µας είναι από καλά
υλικά και οι κατασκευές µας είναι άτρωτες». Οι απόψεις αυτές σήµερα εκτός από
αντιεπιστηµονικές είναι και επικίνδυνες.
Η χώρα µας ως µέλος της κοινότητας θα κληθεί σύντοµα να ενσωµατώσει στο εθνικό της
δίκαιο διάφορες οδηγίες σε σχέση µε τους φυσικούς κινδύνους και τον προληπτικό
σχεδιασµό. Όπως συνήθως, σύρεται να εφαρµόσει τις οδηγίες µε βαριά καρδιά και
πάντα µε προσπάθεια καθυστέρησης ή και αποφυγή εφαρµογής κάθε οδηγίας στην
ουσία. Ήδη η Οδηγία για τον πληµµυρικό κίνδυνο στις παραρεµάτιες και παράκτιες
περιοχές ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελεί υποχρέωση των
κρατών-µελών για εφαρµογή. Και σε αυτή την οδηγία άρχισαν να µετρούν οι
προθεσµίες.
Ο πληµµυρικός κίνδυνος σε πολλές περιοχές της χώρας είναι µεγάλος. Ας δουλέψουµε
έγκαιρα και συστηµατικά ώστε όχι µόνο να καλύψουµε τις υποχρεώσεις µας ως προ την
οδηγία αλλά κυρίως να αποκτήσουµε τα εφόδια να προστατεύσουµε ή να µειώσουµε τη
διακινδύνευση αυτών των περιοχών.
Το Κέντρο Εκτίµησης Φυσικών Κινδύνων και Προληπτικού Σχεδιασµού του ΕΜΠ που
πρόσφατα ιδρύθηκε µε πρωτοβουλία της Σχολής Αγρονόµων και Τοπογράφων

Μηχανικών αναλαµβάνει ένα ιδιαίτερα σηµαντικό και πολύπλοκο ρόλο. Στόχος του
Κέντρου είναι να δηµιουργήσει νέα γνώση στο χώρο των φυσικών κινδύνων µέσα από
την σύνθεση πολλών επιστηµονικών κλάδων, να διαµορφώσει πλαίσιο πρόληψης,
αντιµετώπισης και αποκατάστασης για κάθε επιµέρους φυσική καταστροφή, να
ενεργοποιήσει τις δυνάµεις του κράτους και των πολιτών µε στόχο να ενισχυθεί η
προστασία της χώρας από τους φυσικούς κινδύνους. Ήδη τα πρώτα αποτελέσµατα
αυτής της προσπάθειας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Συµπερασµατικά η Ελλάδα, ως ευνοµούµενη χώρα, πρέπει να θέσει σε υψηλή
προτεραιότητα την προστασία των πολιτών της, των περιουσιών, του περιβάλλοντος,
των υποδοµών και της πολιτιστικής κληρονοµιάς µε ικανούς µηχανισµούς, θεσµικό
πλαίσιο και προληπτικό σχεδιασµό. Αλλιώς κινδυνεύουµε σε λίγα χρόνια να χάσουµε
κάθε ελπίδα για την περίφηµη διατηρήσιµη ανάπτυξη και να αποµακρυνθούµε από
φυσικές αξίες και την πολιτιστική κληρονοµιά που επέζησε µέχρι τις µέρες µας.
Αυτό θα συµφωνείτε δεν αποτελεί κινδυνολογία αλλά αφύπνιση µιας κοινωνίας που
διαταράσσεται µόνο µε τις µεγάλες καταστροφές.

