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Ενημερωτικό σημείωμα 

Ειδική Ημερίδα για τους εορτασμούς της Παγκόσμιας Ημέρας για την καταπολέμηση της 

Απερήμωσης και της Ξηρασίας  

Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía,  

Αμφιθέατρο Κέντρου Τέχνης Εθνικού Μουσείου Reina Sofia, Mαδρίτη, 17.06.2022 

 

Πραγματοποιήθηκε αυθημερόν θεματική εκδήλωση-ημερίδα, τετράωρης διάρκειας, την οποία 

παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, με την ευκαιρία των εορτασμών για την Παγκόσμια 

Ημέρα κατά της Απερήμωσης. Την ημερίδα παρακολούθησαν, με φυσική παρουσία, πλήθος 

κρατικών αξιωματούχων και εκπροσώπων των διπλωματικών αρχών της χώρας, μελών 

οικολογικών οργανισμών και άλλων περιβαλλοντικών φορέων, στο συνεδριακό κέντρο του 

σημαντικότερου μουσείου σύγχρονης τέχνης της χώρας, Βασίλισσα Σοφία. Αποτέλεσε κεντρική 

δράση των Ηνωμένων Εθνών (UNCCD, United Nations Convention to Combat Desertification - 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της ερημοποίησης) καθώς, για το τρέχον 

έτος, η Ισπανία επιλέχθηκε ως η χώρα, που φιλοξενεί την εν λόγω παγκόσμια ημέρα με το 

σύνθημα “αντιμετωπίζουμε μαζί τη ξηρασία”. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 

των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής 

Πρόκλησης της Ισπανίας. 

 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης της ημερίδας, τον λόγο πήραν οι ακόλουθοι με την εξής 

σειρά: Ο Εκτελεστικός Γραμματέας του τμήματος Αντιμετώπισης της Ξηρασίας των Ηνωμένων 

Εθνών, κ. Ibrahim Thiaw, η κα. Patricia Combo, ιδρύτρια της PaTree Initiative και μία εκ των 

πρεσβευτών της πρωτοβουλίας των Ηνωμένων Εθνών, UNCCD Land Heroes, ο Πρόεδρος του 

COP15 και πρώην Υπουργός Δασών και Υδάτων της Δημοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού, 

κ. Alain-Richard Donwahi καθώς και ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ. Μέσω 

μαγνητοσκοπημένου βίντεο, σύντομη παρέμβαση πραγματοποίησαν, επίσης, ο Ευρωπαίος 

Επίτροπος Φυσικού Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, κ. Virginijus Sinkevicius, και ο Γενικός 

Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, κ. Αντόνιο Γκουτέρες. Κατά τη διάρκεια των ανωτέρω 

ομιλιών, έγινε αναφορά στο πρόβλημα της ξηρασίας, που, κάθε χρόνο, επηρεάζει, συνεχώς, 

περισσότερες χώρες και περισσότερους πολίτες. Υπογραμμίστηκαν, εξάλλου, οι συνέπειες της 

ξηρασίας, η οποία, ακόμη και σήμερα, έχει άμεσες συνέπειες για την ποιότητα ζωής των 

ανθρώπων και του οικοσυστήματος, με το μέλλον να μην προμηνύεται αισιόδοξο. Παράλληλα, 

έγινε αναφορά στις οικονομικές συνέπειες, που επιφέρει η ξηρασία, όχι μόνο για τις χώρες, στις 

οποίες το πρόβλημα είναι εμφανές αλλά και για τις υπόλοιπες, τονίζοντας ότι οι δαπάνες για την 

καταπολέμησή της είναι πολύ μικρότερες από τις ζημίες εξαιτίας αυτής. Κατέστησε, συνεπώς, 

σαφές ότι για την επιτυχή αποτροπή της ξηρασίας, υπεύθυνοι είναι τόσο οι Κυβερνήσεις και οι 

οργανισμοί όσο και οι πολίτες. Μάλιστα, ο κ. Ibrahim Thiaw έκλεισε την ομιλία του, αναφέροντας 
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ότι σε αυτήν την κρίση «μπορούμε είτε να πάμε γρήγορα, δρώντας ο καθένας ατομικά, είτε 

μπορούμε να φθάσουμε πιο μακριά, διότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα όλοι μαζί», 

μεταφέροντας τη γνωστή ρήση στην αγγλική.  

Ο Ισπανός Π/Θ σημείωσε τις προκλήσεις, που αντιμετωπίζει η Ισπανία, καθώς και ο υπόλοιπος 

κόσμος, αναφέροντας ορισμένες από τις δράσεις και πολιτικές της Ισπανίας για την 

αντιμετώπιση της ξηρασίας. Σημειώνεται ότι η Ισπανία πλήττεται, σε πολύ μεγάλο βαθμό, από 

το συγκεκριμένο φαινόμενο, καθώς το 74% του εδάφους της έχει ήδη επηρεαστεί από αυτήν. 

Την εικόνα για την κατάσταση στη χώρα ολοκλήρωσε, με την ομιλία της, η Υπουργός 

Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης, κα. Tερέσα Ριμπέρα. Συγκεκριμένα, 

ανέφερε τα προβλήματα που οφείλει να ξεπεράσει η χώρα, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η 

οποία επηρεάζει, τόσο τις καλλιέργειες όσο και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ταυτόχρονα, η 

ξηρασία επιβαρύνει περαιτέρω το πρόβλημα της αστικοποίησης και, κατ’ επέκταση, της 

απερήμωσης της χώρας. Τέλος, αναφέρθηκε στους στόχους, που έχει θέσει η Κυβέρνηση και 

στα στρατηγικά σχέδια για την ενίσχυση οικολογικών πολιτικών και μορφών παραγωγής.  

Την ημερίδα ολοκλήρωσαν δύο ομιλίες στρογγυλής τραπέζης μεταξύ επιστημόνων, που 

εξετάζουν τις αλληλεπιδράσεις του κλάδου. Στην πρώτη, με τίτλο “Αντιμετωπίζοντας τη ξηρασία: 

κάνοντας πραγματικότητα τις υποσχέσεις” συμμετείχε η κα. Pilar Paneque, Υπεύθυνη του 

Παρατηρητηρίου Ξηρασίας (Observatorio de Ciudadanos de la Sequía) και καθηγήτρια στο 

Πανεπιστήμιο Pablo de Olavide, η κα. Rafla Attia, Διευθύντρια εδαφικών πόρων του Υπουργείου 

Γεωργίας, Υδάτινων Πόρων και Αλιείας της Τυνησίας, η κα. Elena López, Γενική Διευθύντρια της 

ICATALIST και η κα. Teresa Langle de Paz, Διευθύντρια του Ιδρύματος «Γυναίκες της Αφρικής». 

Σε αυτήν επισημάνθηκαν οι τρόποι με τους οποίους, τόσο οι πολίτες όσο και οι Κυβερνήσεις και 

οι Οργανισμοί μπορούν να δράσουν, προκειμένου να μειωθεί και να εξαλειφθεί η ξηρασία που 

είναι επιβλαβής για την επιβίωση του ανθρώπου και των άλλων ειδών που επιβιώνουν στη γη.  

Στη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα, συμμετείχαν, με φυσική παρουσία, η κα. Helena Semedo, 

Διευθύντρια του FAO και πρώην Υπουργός Αλιείας, Γεωργίας και Υπαίθριας Ανάπτυξης του 

Cabo Verde και η κα. Skumsa Ntshanga, Γενική Διευθύντρια Προγραμματισμού και Διαχείρισης 

Βιοποικιλότητας, του Υπουργείου Δασών, Αλιείας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας 

της Νοτίου Αφρικής. Τηλεματικά, στη συζήτηση συμμετείχε ο κ. Mark Svoboda, Διευθυντής του 

Εθνικού Κέντρου Καταγραφής της Ξηρασίας των Η.Π.Α., ενώ μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της 

Κας Monica Medina, Αμερικανίδας Γενικής Γραμματέως του Γραφείου Ωκεανών και Διεθνών 

Περιβαλλοντολογικών Θεμάτων των Η.Π.Α. έκλεισε την εν λόγω συζήτηση, που επικεντρώθηκε 

στις πολιτικές των χωρών και τους πυλώνες και προτεραιότητες, που έχουν θέσει, με στόχο την 

αντιμετώπιση της ξηρασίας.  
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