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Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών
Καταστροφών: Πλημμύρες και καύσωνες
απειλούν τον πλανήτη – Η θέση της Εκκλησίας
/ Επικαιρότητα

Η Διεθνής Ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών καθιερώθηκε από
τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989, με το σκεπτικό ότι ο άνθρωπος
είναι αδύνατον να κυριαρχήσει στις δυνάμεις της φύσης, είναι όμως
δυνατόν

να

μειώσει

τις

καταστροφικές

τους

συνέπειες.

Στις

21

Δεκεμβρίου 2009 με το ψήφισμα 64/200 αποφασίστηκε να οριστεί η 13η
Οκτωβρίου ως η Διεθνής ημέρα Μείωσης των Φυσικών Καταστροφών.
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες ο αριθμός των καταστροφών που οφείλονται σε
ακραία καιρικά φαινόμενα σχεδόν διπλασιάστηκε και έφτασε τις 6.681 έναντι
3.656 που ήταν από το 1980 ως το 1999, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, ενόψει
της σημερινής Διεθνούς Ημέρας
Θυμίζουμε τα λόγια της Α.Θ.Π του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου με
αφορμή τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα μας τον προηγούμενο
μήνα: «Οφείλουμε όλοι να κατανοήσουμε τι συμβαίνει και να αλλάξουμε την

συμπεριφορά μας έναντι της φύσης, κορωνίδα της οποίας είναι ο άνθρωπος. Ό,τι
διαπράττουμε σε κάποιο σημείο του πλανήτη, στον κοινό μας οίκο, έχει αντίκτυπο
παντού, σε όλους τους συνανθρώπους μας. Σεβόμενοι την φύση, προστατεύουμε
την ζωή μας και εξασφαλίζουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενεές»
είχε δηλώσει επισημαίνοντας ιδιαίτερα ότι τα ακραία φαινόμενα έρχονται να μας
υπενθυμίσουν, με τον πλέον αποκαλυπτικό και δραματικό τρόπο, την ανάγκη
σεβασμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. «Αποτελούν, όπως όλα
μαρτυρούν, το ορατό αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, συνέπεια της ασεβούς
ανθρώπινης παρεμβατικότητας στη φύση» υπογράμμισε με νόημα.
Η Εκκλησία πάντως βρίσκεται πάντα στο πλευρό όσων έχουν πληγεί από φυσικές
καταστροφές με πιο πρόσφατο παράδειγμα τις πρόσφατες πλημμύρες στη χώρας
μας. Υπήρξε άμεση ευαισθητοποίηση των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της
Ελλάδος και Ιερών Μονών του Αγίου Όρους οι οποίες προέβησαν στη συγκέντρωση
υλικών αγαθών ώστε να τις αποστείλουν στις πληγείσες περιοχές.
Τόσο ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος
όσο και το σύνολο των Αρχιερέων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος
επικοινώνησε με τις τοπικές Μητροπόλεις, ώστε να συνδράμουν ενώ μεγάλη είναι
η προσφορά και από τις Μονές του Αγίου Όρους
ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
«Είμαστε σκόπιμα καταστροφικοί. Αυτό είναι το μόνο συμπέρασμα στο οποίο
μπορώ να καταλήξω», βλέποντας τις δράσεις για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής να καθυστερούν, σχολίασε η Μάμι Μιζουτόρι, της Διεθνούς
Στρατηγικής του ΟΗΕ για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών (UNSDIR). «Η
covid-19

δεν

είναι

παρά

η

πιο

πρόσφατη
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ότι
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πολιτικοί

και

επιχειρηματικοί ηγέτες δεν έχουν κατανοήσει τον κόσμο γύρω τους», τόνισε σε
ανακοίνωσή της.
Τα τελευταία 20 χρόνια σημειώθηκαν σχεδόν 7.350 μεγάλες φυσικές καταστροφές,
περιλαμβανομένων τσουνάμι και σεισμών, οι οποίες κόστισαν τη ζωή σε 1,2 εκατ.
ανθρώπους και επηρέασαν άλλα 4,2 δισεκατομμύρια. Προκάλεσαν οικονομικές
απώλειες σχεδόν τριών τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό σχεδόν διπλάσιο από
αυτό των προηγούμενων δύο δεκαετιών. Οι πλημμύρες ο αριθμός των οποίων
διπλασιάστηκε και οι καταιγίδες ήταν οι πιο συχνές φυσικές καταστροφές των
τελευταίων δύο δεκαετιών, ενώ την επόμενη δεκαετία ο ΟΗΕ εκτιμά ότι το
μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι οι καύσωνες.
«Η covid-91 πραγματικά ευαισθητοποίησε τις κυβερνήσεις και την κοινή γνώμη για
τους κινδύνους που μας περιβάλουν. Μπόρεσαν να δουν ότι αν η covid-19 είναι
τόσο φοβερή, η κλιματική έκτακτη ανάγκη μπορεί να είναι ακόμη χειρότερη»,

τόνισε η Μιζουτόρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. «Χωρίς πράσινη ανάκαμψη,
απλώς θα αυξήσουμε την κλιματική έκτακτη ανάγκη», προειδοποίησε.
Στον κοινό τους πρόλογο στην έκθεση του ΟΗΕ, η Μιζουτόρι και η Ντεμπαράτι
Γκούχα- Σάπιρ του Centre for Research on the Epidemiology of Disasters
επισημαίνουν ότι παρά ταύτα μπόρεσαν να σωθούν πολλές ανθρώπινες ζωές λόγω
της προετοιμασίας των υπηρεσιών αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.

