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Δεληίο Σύποσ για ηην Παγκόζμια ημέρα Περιβάλλονηος 5 Ιοσνίοσ 

 

ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο Ηζηνξίαο, ν άλζξσπνο έπξεπε λα παιεύεη κε ηε Φύζε γηα λα 

επηβηώζεη. ’ απηόλ ηνλ αηώλα, έρεη αξρίζεη λα ζπλεηδεηνπνηεί όηη γηα λα επηβηώζεη, πξέπεη 

λα ηελ πξνζηαηέςεη.  

Εαλ-Τβ Κνπζηώ 

Σν πεξηβάιινλ είλαη έλα δπλακηθό ζύζηεκα, ην νπνίν εμειίζζεηαη θαη πξνζαξκόδεηαη 

ζπλερώο ζηηο κεηαβαιιόκελεο επηδξάζεηο θαη αληηδξάζεηο κεηαμύ ησλ βηνηηθώλ θαη 

αβηνηηθώλ παξαγόλησλ από ηνπο νπνίνπο απνηειείηαη. Ο άλζξσπνο αλήθεη ζην 

πεξηβάιινλ θαη εμαξηάηαη από απηό θαη παξάιιεια επεκβαίλεη δξαζηηθά ζηε δηακόξθσζή 

ηνπ. 

ύκθσλα κε  ην «Inhabitat» ηα έμη πηεζηηθόηεξα νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ν άλζξσπνο είλαη. 

α) Ρύπανζη  

Ζ ξύπαλζε ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ παίξλεη ηξνκαθηηθέο δηαζηάζεηο θαη  απεηιεί ηελ 

αλζξώπηλε πγεία, ηε γεσξγία, ηελ νηθνλνκία. Υηιηάδεο πξόσξνη ζάλαηνη απνδίδνληαη ζηελ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε. Ζ παξαγσγή απνβιήησλ θαη ε αιόγηζηε 

ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζπλερώο απμάλεηαη. Πάλσ από 1,8 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνη 

απνβιήησλ παξάγνληαη θάζε ρξόλν ζηελ Δπξώπε. Σν Πεθίλν, ην Παξίζη, αιιά θαη ε 

Αζήλα είλαη παξαδείγκαηα κεγαινππόιεσλ όπνπ ην βηνηηθό επίπεδν ππνβαζκίδεηαη 

ζεκαληηθά ιόγσ ηεο αηκνζθαηξηθήο ξύπαλζεο. 

Ζ ξύπαλζε ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, αιιά θαη ησλ εδαθώλ κπνξεί λα κελ είλαη ηόζν νξαηέο, 

είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. ύκθσλα κε ην Δζληθό πκβνύιην Φπζηθώλ Πόξσλ ησλ ΖΠΑ, ε 

ξύπαλζε ηνπ λεξνύ απνηειεί ηνλ κεγαιύηεξν πγεηνλνκηθό θίλδπλν ζηε ρώξα, ελώ ζηελ 

Κίλα ην 20% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο έρεη κνιπλζεί από ηνμηθά βαξέα κέηαιια κε 

αλππνιόγηζηεο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ θαη ηελ πγεία 
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ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ. Σε ξύπαλζε ησλ εδαθώλ εληείλεη επίζεο ε ρξήζε 

παξαζηηνθηόλσλ θαη ιηπαζκάησλ. 

β) Κλιμαηική Αλλαγή 

H Μεζόγεηνο ςήλεηαη θπξηνιεθηηθά. Γηαθόζηα εθαηνκκύξηα νηθνινγηθνί πξόζθπγεο θαη 5.5 

ηξηζεθαηνκκύξηα επξώ είλαη ην ηξνκαθηηθό θόζηνο από ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο 

γεο θαη ελώ ην 97% ησλ θιηκαηηθώλ επηζηεκόλσλ ζπκθσλνύλ όηη ε Κιηκαηηθή Αιιαγή είλαη 

πξαγκαηηθόηεηα κε θύξην αίηην ηα αλζξσπνγελή αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε πνιηηηθή 

βνύιεζε γηα κεηάβαζε πξνο κηα νηθνλνκία κεδεληθώλ εθπνκπώλ ξύπσλ δελ είλαη αξθεηά 

ηζρπξή. Ίζσο αθόκα πην αθξαία κεηεσξνινγηθά θαηλόκελα, όπσο ηπθώλεο, πιεκκύξεο, 

μεξαζίεο θαη θαύζσλεο πείζνπλ ηελ θνηλή γλώκε, ηνπο πνιηηηθνύο, αιιά θπξίσο ηνπο 

βηνκεράλνπο όηη πξέπεη λα αιιάμνπλ κπαιά δηόηη ζε ιίγεο δεθαεηίεο δελ ζα ππάξρνπλ 

αγνξέο λα δηαζέζνπλ ηα πξντόληα ηνπο. 

γ) Έλλειψη νερού 

Καζώο ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο απμάλεηαη θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή πξνθαιεί αλνκβξίεο 

θαη μεξαζίεο, ε έιιεηςε πδάηηλσλ πόξσλ αλαδεηθλύεηαη ζε κείδνλ πεξηβαιινληηθό θαη 

θνηλσληθό πξόβιεκα. Μόιηο ην 3% ησλ πδάηηλσλ πόξσλ παγθνζκίσο είλαη πόζηκνη, ελώ 

1,1 δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θαζαξό θαη αζθαιέο λεξό. 

δ) Αποδάζωζη 

Από ηελ θεληξηθή Αθξηθή κέρξη ηε ιεθάλε ηνπ Ακαδνλίνπ θαη ηα λεζηά ηεο Ηλδνλεζίαο, ηα 

δάζε ηνπ πιαλήηε καο απνςηιώλνληαη θαη εμαθαλίδνληαη κε ηξνκαθηηθά ηαρείο ξπζκνύο. 

Σν 17% ηνπ δάζνπο ηνπ Ακαδνλίνπ έρεη απνςηισζεί γηα ηε δεκηνπξγία βνζθόηνπσλ. Κάζε 

ρξόλν θαηαζηξέθεηαη έθηαζε 128 εθαη. ζηξεκκάησλ -ιίγν  πνιύ αλάινγε κε ην κέγεζνο 

ηεο Διιάδαο. Αλεμέιεγθηεο ππξθαγηέο θαηαθαίνπλ θάζε ρξόλν ρηιηάδεο εθηάξηα ζε όιν ηνλ 

πιαλήηε. Ζ εξεκνπνίεζε επεξεάδεη πεξίπνπ ην 1/4 ηεο επηθάλεηαο ηνπ πιαλήηε θαη 

απεηιεί πάλσ από 1 δηζεθαηνκκύξην αλζξώπνπο ζε 100 ρώξεο. Ζ θύζε αξγνπεζαίλεη, 

νιόθιεξε ε δεκηνπξγία, ν γαιάδηνο πιαλήηεο καο αξγνπεζαίλεη, θαη καδί ην κέιινλ πνπ 

ρηίδνπκε γηα ηα παηδηά καο. Δθηηκάηαη όηη ην 15% ησλ παγθόζκησλ εθπνκπώλ ξύπσλ 

πξνέξρνληαη από ηελ απνδάζσζε. Ζ απνςίισζε ησλ δαζώλ απεηιεί επίζεο ηα δώα θαη 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ βαζίδνληαη ζε απηά γηα ηελ επηβίσζή ηνπο.  

ε) Απώλεια ηης βιοποικιλόηηηας 

Οη παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ ζηνπο βηόηνπνπο ηεο άγξηαο δσήο, αιιά θαη ε θιηκαηηθή 

αιιαγή πξνθαινύλ ηαρεία κείσζε ηεο βηνπνηθηιόηεηαο. 1 εθαηνκκύξην είδε ρισξίδαο θαη 

παλίδαο θηλδπλεύνπλ κε εμαθάληζε έσο ην 2050. ύκθσλα κε ην ζρεηηθό δείθηε ηνπ WWF, 

ε βηνπνηθηιόηεηα έρεη κεησζεί θαηά 27% ηα ηειεπηαία 35 ρξόληα. 

ζη) Διάβρωζη και σποβάθμιζη ηων εδαθών 



   

Ζ κε βηώζηκεο γεσξγηθέο πξαθηηθέο έρνπλ πξνθαιέζεη δηάβξσζε ησλ εδαθώλ κε ζπλέπεηα 

ηε κείσζε ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, ηε ξύπαλζε ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα, ηελ αύμεζε ησλ 

πιεκκπξηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ εξεκνπνίεζε. ύκθσλα κε ην WWF έρεη ραζεί ην 50% 

ηεο θπηηθήο γεο ηνπ πιαλήηε ηα ηειεπηαία 150 ρξόληα. 

 

Σι πρέπει να γίνει : 

Υξεηαδόµαζηε έλα λέν παγθόζµην ήζνο. Έλα ήζνο ζύµθσλα µε ην νπνίν, ηα άηνµα θαη νη 

θνηλσλίεο ζα πηνζεηνύλ ζηάζεηο θαη αμίεο ελαξµνληζµέλεο µε ηε ζέζε ηεο αλζξσπόηεηαο 

µέζα ζηε βηόζθαηξα. Έλα ήζνο ην νπνίν ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα απαληά µε ηελ αλάινγε 

επαηζζεζία, ζηε ζύλζεηε θαη δηαξθώο µεηαβαιιόµελε ζρέζε, αλάµεζα ζηνλ άλζξσπν θαη 

ηε θύζε θαη αλάµεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξώπνπο. εµαληηθέο αιιαγέο πξέπεη λα 

ζπµβνύλ ζε όια ηα θξάηε ηεο γεο γηα λα εμαζθαιηζηεί µηα ινγηθή αλάπηπμε πνπ ζα 

εµπλέεηαη από ηα λέα παγθόζµηα ηδεώδε, αιιαγέο πνπ ζα ζηνρεύνπλ ζηε δίθαηε θαηαλνµή 

ησλ παγθόζµησλ πόξσλ θαη ζηελ θαιύηεξε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ όισλ ησλ 

αλζξώπσλ. Απηή ε λένπ ηύπνπ αλάπηπμε ζα απαηηεί επίζεο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

επηβιαβώλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ηελ επαλαρξεζηµνπνίεζε πιηθώλ γηα 

παξαγσγηθνύο ζθνπνύο θαη ην ζρεδίαζµα ηέηνησλ ηερλνινγηώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηµέλσλ ζηόρσλ. 

Όκσο πεξηζζόηεξν από όια ην πεξηβάιινλ έρεη αλάγθε από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή όισλ 

καο. Μόλν αλ ζπλεηζθέξνπκε όινη ζα κπνξέζνπκε λα ιύζνπκε ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ζηνλ πιαλήηε καο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξνύκε λα 

ζπκβάινπκε ζηηο πξνζπάζεηεο γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θύζεο. 

Αλαδεηώληαο ην πξαγκαηηθό θάιινο θαη καθξηά από πξόζθαηξεο θαη επθαηξηαθέο 

θαηαλαισηηθέο απνιαύζεηο κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ην απνηύπσκα πνπ αθήλνπκε πάλσ 

ζηε θύζε. Ζ πξνζηαζία ηεο θύζεο μεθηλά από ηνλ θαζέλαλ από εκάο, θαη από ηνλ ηξόπν 

πνπ ζπκπεξηθεξόκαζηε θαζεκεξηλά. Όιν θαη πεξηζζόηεξν, θάζε απόθαζε καο, αηνκηθή ή 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα καο, ζηελ εξγαζία ή ζην ζρνιείν καο έρεη ζεκαληηθό αληίθηππν ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ. Οη θαζεκεξηλέο καο ζπλήζεηεο ζα θαζνξίζνπλ πώο ζα είλαη ν 

πιαλήηεο ζηνλ νπνίν δνύκε, αιιά θαη ηη πεξηβάιινλ ζα παξαδώζνπκε ζηηο επόκελεο 

γεληέο. Δίλαη, ινηπόλ, ζην ρέξη καο λα πξνζηαηεύζνπκε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, μεθηλώληαο 

από ην λα αιιάμνπκε ηηο ζπλήζεηέο καο.  

Αο γπκλαζηνύκε σθειώληαο ηαπηόρξνλα ην πεξηβάιινλ! Αο πεξπαηήζνπκε, αο πάξνπκε 

πνδήιαην ή ην ιεσθνξείν γηα λα πάκε ζηε δνπιεηά ή ζην ζρνιείν, αληί κε ην απηνθίλεην. 

Αο κεηώζνπκε ηα απνξξίκκαηα πνπ παξάγνπκε. Αο επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε αληηθείκελα 



   

θαη λα αλαθπθιώζνπκε πιηθά. Αο απμήζνπκε ην πξάζηλν ζηνλ θήπν καο, ζηε γεηηνληά καο, 

ζην ζρνιείν καο, παληνύ. 

Ζ ππόζεζε ηεο πξνζηαζίαο, ηεο αλαβάζκηζεο θαη δηαηήξεζεο ελόο πεξηβάιινληνο θηιηθνύ 

γηα ηε δσή καο πάλσ ζ’ απηόλ ηνλ πιαλήηε, είλαη ππόζεζε όισλ καο αλεμαηξέησο. Γηαηί 

εθηόο από ην παξόλ πξέπεη λα έρνπκε θαη  κέιινλ. 

Σηα πλαίζια λοιπόν ηοσ εορηαζμού ηης Παγκόζμιας ημέρας Περιβάλλονηος ηο 

παράρηημα μας διοργανώνει ημερίδα για ένα θιλοπεριβαλλονηικό μέηρο ηης νέας 

ΚΑΠ ηην «Αγροδαζοπονία». Η εκδήλωζη ασηή γίνεηαι ζηις 5 Ιοσνίοσ, ζε ζσνεργαζία 

με ηον Γήμο Καβάλας και ηο Δλληνικό Αγροδαζικό Γίκησο ζηην αίθοσζα 

εκδηλώζεων ηης Γημοηικής Βιβλιοθήκης ζηον 4ο όροθο ζηις 10:00 ηο πρωί. Σας 

καλούμε όλοσς να ζσμμεηάζτεηε.   

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος ηης Δ.Ε. 
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