ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2014
Χαιρετισμός
Υπουργού ΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη
στη Διεθνή Συνάντηση «Πολιτιστικά Τοπία σε περιοχές Natura 2000: προς μια νέα πολιτική
ολοκληρωμένης διαχείρισης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς»
Εξοχότατε κε Πρόεδρε της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Αγαπητοί Επίτροποι,
Αγαπητοί συνάδελφοι Υπουργοί και μέλη του Κοινοβουλίου,
Αξιότιμη κα Πρόεδρε του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς,
Αγαπητές και αγαπητοί σύνεδροι,
Με τιμή και χαρά συμμετέχω σε αυτή τη διεθνή πολύ σπουδαία συνάντηση του Πολιτιστικού
Ιδρύματος του Ομίλου Πειραιώς, σε μια εκδήλωση που αναδεικνύει το σπουδαίο ρόλο στα
ζητήματα της μουσειακής παιδείας, του πολιτισμού, του φυσικού περιβάλλοντος.
Το θέμα που επιλέξατε, ο συνδυασμός δηλαδή του φυσικού με το πολιτιστικό απόθεμα,
αποτελεί μια νέα πολυδιάστατη πρόκληση για την Ευρώπη, τη Μεσόγειο και πολύ
περισσότερο για την Ελλάδα.
Αναλάβατε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, για μια ολιστική προσέγγιση και διαχείριση του
φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000
σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Η δόμηση ενός νέου βιώσιμου αειφορικού μοντέλου παραγωγικής ανάπτυξης στη χώρα μας
βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών μας στο ΥΠΕΚΑ.
Η οικονομική κρίση των τελευταίων χρόνων οδήγησε χώρες κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, που
βίωσε τη χειρότερη οικονομική και κοινωνική κρίση των μεταπολεμικών δεκαετιών, να
σκέφτονται τον ριζικό επανασχεδιασμό των αναπτυξιακών τους πολιτικών.
Σήμερα περισσότερο ίσως από ότι στο παρελθόν, θεωρούμε ότι το δίκτυο Natura 2000 που
αριθμεί 419 περιοχές προστασίας στην Ελλάδα και περίπου 27.000 περιοχές σε
Πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποτελεί μέρος της λύσης του αναπτυξιακού προβλήματος της
χώρας.
Και αυτό γιατί μια προστατευόμενη περιοχή είναι μια δεξαμενή φυσικού κεφαλαίου, όπου οι
ανθρώπινες, πολιτιστικές και οικονομικές δραστηριότητες, αναγνωρίζονται, καταγράφονται,
ερμηνεύονται και αξιολογούνται.
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Η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών οικοσυστημάτων και των πολιτιστικών στοιχείων
στις περιοχές Natura, αποτελεί το πλεονέκτημα και τη μεγάλη πρόκληση για το επόμενο
χρονικό διάστημα.
Πολύ περισσότερο αυτό ισχύει, αν αναλογιστούμε τα 7.000.000 θέσεων εργασίας και τα
πάνω από 60 δις ευρώ ετήσια έσοδα που παράγονται σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο από ανάλογες
δράσεις στις 27.000 προστατευόμενες περιοχές.
Η Ελλάδα θα πρέπει αφήνοντας πίσω τις πρακτικές και κατεστημένες αντιλήψεις του
παρελθόντος, να σχεδιάσει και να οικοδομήσει τη νέα αναπτυξιακή της προοπτική στη
βάση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και μιας νέας οικο-οικονομικής αντίληψης.
Εγκρίναμε πρόσφατα τη χρηματοδότηση και σύντομα ξεκινά, η πρώτη ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
Η αναγνώριση, η χωρική αποτύπωση, η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων και των πόρων του
Φυσικού Κεφαλαίου, είναι τα αποθέματα της χώρας μας, από τα οποία απορρέουν μια σειρά
από περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες που τροφοδοτούν την οικονομική παραγωγή, σε
Εθνική, Περιφερειακή και Τοπική Κλίμακα.
Πριν λίγες εβδομάδες, στις αρχές Σεπτεμβρίου, μετά από 15 ολόκληρα χρόνια μετά την
πρώτη προσπάθεια, η Ελλάδα απέκτησε επιτέλους θεσμοθετημένη Εθνική Στρατηγική για
τη Βιοποικιλότητα, που δημοσιεύσαμε ως Υπουργική Απόφαση στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η διατήρηση της βιοποικιλότητας και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προφανώς
δεν είναι απλά μια διεθνής ή ευρωπαϊκή μας υποχρέωση.
Είναι Η εθνική μας υποχρέωση, ΤΟ εθνικό μας στοίχημα και η βάση για ένα σύγχρονο
αειφορικό μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας.
Για μια οικο-οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στο φυσικό περιβάλλον, που δημιουργεί
εθνικό πλούτο και νέες θέσεις εργασίας.
Ο διάλογος για το νέο Εθνικό Σύστημα Διοίκησης και Διαχείρισης των Προστατευόμενων
Περιοχών που ξεκινήσαμε τον Μάιο του 2014 και ολοκληρώνουμε εντός του Οκτωβρίου, θα
δώσει προτάσεις για την οικονομικά και θεσμικά βιώσιμη λειτουργία του συστήματος και την
αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών, ως αναπτυξιακού πόρου.
Το Natura 2000 είναι οικολογικό δίκτυο που παρέχει και οικοσυστημικές υπηρεσίες στην
κοινωνία, η αξία των οποίων έχει εκτιμηθεί σε 200-300 δισ. ευρώ ετησίως, ουσιαστικά το 1,7
- 2,5% του Ευρωπαϊκού ΑΕΠ.
Η Πράσινη Υποδομή, για το οποίο έκανε αναφορά και ο Janez Potočnik νωρίτερα, ως
εργαλείο παροχής οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, μπορεί να παίξει
σημαντικό ρόλο στην προστασία, τη διατήρηση και την ενίσχυση του φυσικού κεφαλαίου της
χώρας μας.
Μέσω του έργου που επιτελέστηκε τα τελευταία 20 χρόνια για τη συγκρότηση και την
εδραίωση του δικτύου Natura 2000, το κύριο μέρος της Πράσινης Υποδομής έχει ήδη
δημιουργηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και βέβαια και στην Ελλάδα.
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Κάνοντας την παραδοχή ότι τα φυσικά τοπία αποτελούν το χωρικό υπόβαθρο για
οργανισμούς, οικοσυστήματα, ανθρώπους, κοινωνίες και πολιτισμούς, θεωρούμε ότι τα
φυσικά και τα πολιτιστικά στοιχεία μιας περιοχής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με
ολοκληρωμένο τρόπο.
Ήδη επεξεργαζόμαστε και σύντομα ολοκληρώνουμε, για δύο περιοχές της Ελλάδας – μία εκ
των οποίων είναι κοντά στη Στυμφαλία – την Επίδαυρο και την Κω, ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο ανάδειξης συνεκτικών στοιχείων πολιτισμού, ανθρώπινης ευζωϊας, ιατρικής
επιστήμης, φύσης και βιοποικιλότητας πάνω σε 3 άξονες:
1. Την Ιατρική (Θεραπεία ασθενειών, διαχρονική εξέλιξη της δυτικής ιατρικής από τη
μαγική στην επιστημονική, Διεθνές Δίκτυο Ασκληπιείων στη Μεσόγειο)
2. Τον Πολιτισμό (Μνημεία, Ιστορία, Πολιτιστικές Διαδρομές, Τέχνη, Θέατρο)
3. Περιβάλλον-Βιοποικιλότητα
Θέλουμε να απευθυνθούμε στα περίπου 10.000.000 γιατρών όλου του κόσμου και στις
εκατοντάδες χιλιάδες αποφοίτους ιατρικών σχολών που κάθε χρόνο δίνουν τον Όρκο του
Ιπποκράτη και να αναδείξουμε την Κω και την Επίδαυρο ως τα σημεία, τα παγκόσμια
τοπόσημα απ όπου ξεκίνησε, στην αρχή με μαγικό τρόπο, στη συνέχεια με επιστημονικό
τρόπο η δυτική ιατρική επιστήμη.
Αυτή η ειδική ομάδα τουριστών, υψηλού επιπέδου, αποτελεί μια νέα στόχευση της χώρας
που μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά αποτελέσματα στο μέλλον του ελληνικού τουρισμού.
Το επόμενο διάστημα σχεδιάζουμε – ήδη έχουμε ξεκινήσει – ειδικές πιλοτικές μελέτες σε
περιοχές της Ελλάδας, όπου μέσω ενός Δικτύου Φυσικών και Πολιτιστικών Διαδρομών του
δικτύου Natura 2000, τα φυσικά και τα πολιτιστικά τοπία θα συνδέονται και θα
αναδεικνύονται.
Ανάλογες δράσεις σχεδιάζουμε να αναπτύξουμε με τη δημιουργία ενός Εθνικού Δικτύου
Καταδυτικών Πάρκων, στο πλαίσιο της Οδηγίας για το Θαλάσσιο και Παράκτιο Χωροταξικό
Σχεδιασμό, που ορθά ανέπτυξε τη σημασία του η Μαρία Δαμανάκη. Με πρόσφατη
νομοθετική ρύθμιση που περάσαμε από τη Βουλή, ανοίγει πια διάπλατα ο δρόμος για
επενδύσεις και ανάδειξη αυτού του νέου είδους και υψηλής εισοδηματικής αξίας
τουριστικού προϊόντος.
Ο Καταδυτικός Τουρισμός στην Ελλάδα σήμερα είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος στη χώρα,
πολύ σύντομα όμως, μπορεί να αποτελέσει ένα νέο ελπιδοφόρο κλάδο, που απευθύνεται
στα πάνω από 8.000.000 αυτοδυτών.
Και εδώ επίσης είναι πολύ σπουδαία η σύνδεση του θαλάσσιου φυσικού περιβάλλοντος και
της βιοποικιλότητάς του, με τα εκατοντάδες σημεία ναυαγίων και υποβρύχιων σημείων
προσέλκυσης επισκεπτών, στα πάνω από 16.000 χλμ ακτών της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί σύνεδροι,
Η Φύση και ο Πολιτισμός στην Ελλάδα αποτελούν τους δύο πυλώνες στους οποίους μπορεί
και πρέπει να στηριχτεί η μετάβασή μας στο νέο μοντέλο ανάπτυξης.
Μιας ανάπτυξης βιώσιμης, κυκλικής, καινοτόμας, εξωστρεφούς, χωρίς αποκλεισμούς
χωρικούς ή κοινωνικούς, που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας.
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Η επεξεργασία μιας ολοκληρωμένης στο χώρο διαχείρισης του μοναδικού στη Μεσόγειο και
την Ευρώπη, Πολιτιστικού και Φυσικού αποθέματος της Ελλάδας, είναι η μεγάλη πρόκληση
για όλους μας.
Με την ευτυχή συγκυρία της σημερινής διεθνούς συνάντησης του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Ομίλου Περαιώς, μπορούμε να δεσμευθούμε – νομίζω πως μιλάω εκ μέρους όλων των
συμμετεχόντων – να αναλάβουμε κοινή πρωτοβουλία για τη συγκρότηση μιας εθνικής
προσπάθειας για για τα Πολιτιστικά και τα Φυσικά Τοπία και τις συνέργειες με τις Πράσινες
Υποδομές, τις Αγροτικές και τις Παράκτιες περιοχές της χώρας.
Καλή επιτυχία στις εργασίες σας.
Ευχαριστώ θερμά.
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https://www.flickr.com/photos/ypeka/sets/72157648191564380/
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