
 
 
 
 
 
 
 

Παγκόσµια Ηµέρα Καταπολέµησης της Ερηµοποίησης 
και της Ξηρασίας, 17 Ιουνίου 

 
 
Ένα από τα πιο ανησυχητικά παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα, εξίσου σηµαντικό µε 
το φαινόµενο του θερµοκηπίου και την τρύπα του όζοντος, αποτελεί και η ερηµοποίηση, η 
υποβάθµιση δηλαδή της γης στις ξηρές, ηµίξηρες και ύφυγρες περιοχές, ως αποτέλεσµα 
διαφόρων παραγόντων, συµπεριλαµβανοµένων της κλιµατικής αλλαγής και των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων (ορισµός Ηνωµένων Εθνών – 1994).  
 
Το φαινόµενο αυτό είναι πιο επικίνδυνο από την ξηρασία (παροδικό φαινόµενο), καθώς 
εξελίσσεται µε αργό ρυθµό, οι κοινωνίες είναι δύσκολο να το αντιληφθούν λόγω της 
βραδύτητάς του και όταν πλέον γίνεται αντιληπτό είναι ήδη πολύ αργά, µε αποτέλεσµα η 
καταστροφή που προκαλεί να  είναι σε αρκετές περιπτώσεις µη αναστρέψιµη. 
 
Ξηρές περιοχές καλύπτουν το 41% της επιφάνειας του εδάφους του πλανήτη µας και 
φιλοξενούν περίπου 2 δισεκατοµµύρια ανθρώπους. Το 10-20% των περιοχών αυτών είναι 
ήδη υποβαθµισµένο, ενώ η συνολική έκταση που επηρεάζεται από την ερηµοποίηση είναι 6 
έως και 12 εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα. Αξίζει να σηµειωθεί για να καταλάβουµε το 
µέγεθος του προβλήµατος ότι η έκταση της Ευρώπης µαζί µε τα νησιά είναι 10,5 
εκατοµµύρια τετραγωνικά χιλιόµετρα. 
 
Η ερηµοποίηση απειλεί και την Ελλάδα. Από µετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής για την 
καταπολέµησή της, έχει προκύψει ότι το 34% των περιοχών της χώρας µας θεωρείται 
υψηλού κινδύνου, το 49% µέτριου και το 17% χαµηλού. Σύµφωνα µάλιστα µε τον κ. 
Κωνσταντίνο Κοσµά, καθηγητή Εδαφολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών στην 
περιοχή υψηλού κινδύνου κατατάσσονται όλα τα νησιά του Αιγαίου, περιοχές της Ανατολικής 
Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, τµήµατα της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και 
της Θράκης, καθώς και το κεντρικό και Νοτιοανατολικό τµήµα της Κρήτης. 
   
Αιτίες Ερηµοποίησης 
 
Τα 2 σηµαντικότερα αίτια αυτού του φαινοµένου, όπως αναφέρονται και στον ορισµό της 
ερηµοποίησης είναι οι κλιµατικές µεταβολές και η ανθρώπινη παρέµβαση.  
 
Στις κλιµατικές µεταβολές περιλαµβάνονται οι µεγάλες περίοδοι ξηρασίας και οι καύσωνες 
που παράλληλα αυξάνουν την πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιών, η αύξηση της 
θερµοκρασίας λόγω του Φαινόµενου του Θερµοκηπίου, η µείωση των βροχοπτώσεων που 
µειώνουν τα αποθέµατα πόσιµου νερού, η έξαρση ακραίων καιρικών φαινοµένων, όπως οι 



έντονες βροχοπτώσεις που οδηγούν σε πληµµύρες και διάβρωση του εδάφους, καθώς και οι 
έντονοι άνεµοι.  
 
Η αύξηση του παγκόσµιου πληθυσµού σε 7 δισεκατοµµύρια, έχει επιφέρει σηµαντικές 
αλλαγές στην ισορροπία της φύσης. Πλέον όλο και περισσότερες εκτάσεις χρειάζονται για να 
καλύψουν τις διατροφικές µας ανάγκες µε αποτέλεσµα την υπερεκµετάλλευση των φυσικών 
πόρων και την εξάντληση των εδαφών. Η χρήση φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων, η 
βιοµηχανική και αστική ανάπτυξη, αλλάζουν τη σύσταση των εδαφών και υποβαθµίζουν την 
ποιότητα των υδάτων. Επίσης η υπερβόσκηση, η  διάβρωση που προκαλείται από τα 
γεωργικά µηχανήµατα, η αλάτωση του εδάφους από την άρδευση µε νερό κακής ποιότητας 
που καταστρέφει τη βλάστηση, είναι µερικοί ακόµα παράγοντες που διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στην ερηµοποίηση. 
 
Επιπτώσεις ερηµοποίησης 
 
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δοθεί στο φαινόµενο, καθώς µπορεί να προκαλέσει σηµαντικά 
προβλήµατα στο περιβάλλον, τις κοινωνίες αλλά και την οικονοµία. 
 
Η βασικότερη συνέπεια είναι η µείωση της παραγωγικότητας ενός τόπου και κατ’ επέκταση 
του αγροτικού εισοδήµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την εγκατάλειψη της γης και τη 
µετανάστευση του πληθυσµού σε αστικά κέντρα που προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες 
απασχόλησης.  Η συσσώρευση όµως των ανθρώπων στις πόλεις αυξάνει τελικά την ανεργία, 
τη ρύπανση που προκαλείται, καθώς και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα λόγω της κακής 
διαχείρισης των φυσικών πόρων (απώλεια βιοποικιλότητας, διάβρωση και µείωση 
διαθεσιµότητας γλυκού νερού). 
 
Η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει από καιρό ότι η ερηµοποίηση συνιστά µείζον 
οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόβληµα που απασχολεί πολλές χώρες του 
κόσµου. Για το λόγο αυτό υιοθετήθηκε στο Παρίσι στις 17 Ιουνίου 1994, η ∆ιεθνής Σύµβαση 
για την Καταπολέµηση της Ερηµοποίησης και της Ξηρασίας, η οποία  τέθηκε σε ισχύ στις 26 
∆εκεµβρίου 1996. Σε ανάµνηση της υιοθέτησης της Σύµβασης, η 17η Ιουνίου καθιερώθηκε 
ως “Παγκόσµια Ηµέρα Καταπολέµησης της Ερηµοποίησης και της Ξηρασίας”. 

 
Tο θέµα που επιλέχθηκε για το 2011 
(∆ιεθνές Έτος ∆ασών), σε µια 
προσπάθεια να κατανοήσει η ευρύτερη 
κοινωνία ότι τα δάση διαδραµατίζουν 
σηµαντικό ρόλο στη βιωσιµότητα των 
ξηρών περιοχών, σε ελεύθερη 
µετάφραση είναι: «Τα δάση βοηθούν 
στην καταπολέµηση της 
Ερηµοποίησης» - «Forests keep 
drylands working». 

 
«Αν όλοι οι κάτοικοι που ζουν σε ξηρές περιοχές δεσµευτούν να φυτέψουν ένα δέντρο και να 
το φροντίζουν κατά τη διάρκεια του χρόνου, τότε στο τέλος του χρόνου θα έχουµε 2 



εκατοµµύρια δέντρα που θα βοηθήσουν στην καταπολέµηση της ερηµοποίησης» επεσήµανε 
κατά την παρουσίαση του φετινού θέµατος, ο κ. Luc Gnacadja, Εκτελεστικός Γραµµατέας της 
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για την καταπολέµηση της Ερηµοποίησης. 
 
Ας γίνει λοιπόν κοινή συνείδηση, ότι το φαινόµενο αυτό είναι πολύ σοβαρό και ας 
προστατέψουµε τα εδάφη, φυτεύοντας δέντρα!   
 

 
Πηγές:  

� Wikipedia 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Desertification 

� UNCCD – United Nations Convention to Combat Desertification 

 http://www.unccd.int/main.php 

� Ερηµοποίηση Γης – Προβλήµατα και Μέτρα Αντιµετώπισης, Γεωπονικό Πανεπιστήµιο  
Αθηνών, Τοµέας Εδαφολογίας και Γεωργικής Χηµείας (διαθέσιµη στον παρακάτω σύνδεσµο) 

http://www.ekke.gr/estia/Cooper/Kin_Politon_16_5-05/CD/praktika/10%20kosmas-desertif.doc 

 

 

 


