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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε σημαντική συνάντηση στη Βενετία συμμετείχε ο Φορέας Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Μέλλον και κλιματική αλλαγή στην Μεσόγειο: Η οπτική της Unesco
Σημαντικές συνεργασίες του Φορέα ΔΕΔ Ολύμπου με εταίρους άλλων
χωρών της Ευρώπης

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και της συνεργασίας
του με Ευρωπαίους εταίρους, πάνω στο καυτό θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της
κλιματικής αλλαγής που μαστίζει τον πλανήτη, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού
Ολύμπου συμμετείχε σε επίσημη συνάντηση εργασίας στο UNESCO Regional Bureau for Science
and Culture in Europe στην Βενετία, με τίτλο: Το μέλλον της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Μεσογείου με την διάσταση της κλιματικής αλλαγής: Η οπτική της UNESCO (The future of
South East Europe and the Mediterranean in the context of Climate Change: a UNESCO
perspective).
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου 2019 στη Βενετία, στην οποία
συμμετείχε το στέλεχος του Φορέα, Αρετή Μπένου, όπου και παρουσιάστηκαν από τους συμμετέχοντες
οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία Unesco στη Μεσόγειο και τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η Βενετία, λόγω της ανόδου της στάθμης του νερού, αλλά και της υποχώρησης του
εδάφους, φαινόμενα που τις τελευταίες μέρες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο
την καταστροφή μοναδικών μνημείων της ανθρωπότητας.
Τέλος, στο πλαίσιο της συνάντησης συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας, με σκοπό την κατάθεση
προτάσεων για την συμμόρφωση με την Agenda 2030, την ανταλλαγή καλών πρακτικών για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της συνεργασίας του δικτύου των
Μνημείων UNESCO.
Σημειώνεται ότι ο Φορέας Διαχ. ΕΔ Ολύμπου συμμετέχει σε πολλές διαβουλεύσεις, που εξελίσσονται
στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, με επίκεντρο το περιβάλλον και την προστασία του, ενώ ιδιαίτερα τον
απασχολεί η αρνητική επίδραση που έχει η κλιματική αλλαγή στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά
και φυσικά στα μοναδικού κάλλους μνημεία του ελληνικού πολιτισμού, που επηρεάζονται σε σημαντικό
βαθμό από τις εξελίξεις της κλιματικής αλλαγής.
Για τον λόγο αυτό πιστεύει ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα και η ανάπτυξη καθαρών πηγών
ενέργειας, να σταματήσει η αλόγιστη σπατάλη των φυσικών πόρων, προκειμένου να αναστραφεί
το φαινόμενο του θερμοκηπίου, που δημιουργεί τα ακραία καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών και
φυσικά επηρεάζει με τον χειρότερο τρόπο τα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, τα
οποία οφείλει η ανθρωπότητα να διαφυλάξει και να τα παραδώσει ακέραια στις επόμενες γενεές.
Ο Φορέας Διαχ. ΕΔ Ολύμπου και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συνεχίσουν την πολιτική εξωστρέφειας
και της συνεργασίας με αντίστοιχους Φορείς από όλη την Ευρώπη, που έχουν ως αντικείμενο την
προστασία του περιβάλλοντος και την αναστροφή της επικίνδυνης, για την ανθρωπότητα, κλιματικής

αλλαγής, διεκδικώντας τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα που έχουν ως σκοπό της
διαμόρφωση της νέας Ευρωπαϊκής πολιτικής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

