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Κε ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηεο παγθόζκηαο θνηλόηεηαο ζε ζέκαηα
πεξηβάιινληνο, ν Οξγαληζκόο Ζλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΖΔ) ζεζκνζέηεζε ην 1972 ηελ 5ε
Ηνπλίνπ σο Παγθόζκηα Ζκέξα Πεξηβάιινληνο.
Σε θεηηλή ρξνληά ην ζέκα-ζύλζεκα ηεο Παγθόζκηαο Ζκέξαο Πεξηβάιινληνο είλαη:
«Επαναζτεδιαζμός, αναδημιοσργία, αποκαηάζηαζη» (Reimagine. Recreate.
Restore) θαη εζηηάδεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. Ζ θεηηλή εκέξα
Πεξηβάιινληνο 2021, ζα απνηειέζεη θαη ηελ απαξρή ηεο δηεζλνύο δεθαεηίαο δξάζεο (20212030) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ (UN), κηα
παγθόζκηα πξσηνβνπιία γηα ηελ απνθαηάζηαζε θαη αλαβίσζε πνηθίισλ νηθνζπζηεκάησλ,
από ηηο θνξπθέο ησλ βνπλώλ κέρξη ηα βάζε ηεο ζάιαζζαο.
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 ζηα νηθνζπζηήκαηα 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.
β) Κλιμαηική Αλλαγή
H Κεζόγεηνο ςήλεηαη θπξηνιεθηηθά. Γηαθόζηα εθαηνκκύξηα νηθνινγηθνί πξόζθπγεο θαη 5.5
ηξηζεθαηνκκύξηα επξώ είλαη ην ηξνκαθηηθό θόζηνο από ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο

γεο θαη όινη ζρεδόλ ζπκθσλνύλ όηη ε Θιηκαηηθή Αιιαγή είλαη πξαγκαηηθόηεηα κε θύξην
αίηην ηα αλζξσπνγελή αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 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) Έλλειυη νερού
Θαζώο ν παγθόζκηνο πιεζπζκόο απμάλεηαη θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή πξνθαιεί αλνκβξίεο θαη
μεξαζίεο, ε έιιεηςε πδάηηλσλ πόξσλ αλαδεηθλύεηαη ζε κείδνλ πεξηβαιινληηθό θαη
θνηλσληθό πξόβιεκα. Κόιηο ην 3% ησλ πδάηηλσλ πόξσλ παγθνζκίσο είλαη πόζηκνη, ελώ 1,1
δηζεθαηνκκύξηα άλζξσπνη δελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θαζαξό θαη αζθαιέο λεξό.
δ) Αποδάζφζη
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. 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.
ζη) Διάβρφζη και σποβάθμιζη ηφν εδαθών
Οη 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 :
Υξεηαδόκαζηε έλα λέν παγθόζκην ήζνο. Έλα ήζνο ζύκθσλα µε ην νπνίν, ηα άηνκα θαη
νη θνηλσλίεο ζα πηνζεηνύλ ζηάζεηο θαη αμίεο ελαξκνληζκέλεο µε ηε ζέζε ηεο αλζξσπόηεηαο
κέζα ζηε βηόζθαηξα. Έλα ήζνο ην νπνίν ζα αλαγλσξίδεη θαη ζα απαληά µε ηελ αλάινγε
επαηζζεζία, ζηε ζύλζεηε θαη δηαξθώο κεηαβαιιόκελε ζρέζε, αλάκεζα ζηνλ άλζξσπν θαη
ηε θύζε θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξώπνπο. Σν ήζνο απηό ζα δηακνξθώζεη κηα
λένπ ηύπνπ αλάπηπμε πνπ ζα απαηηεί επίζεο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηβιαβώλ
επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ γηα παξαγσγηθνύο ζθνπνύο
θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηέηνησλ ηερλνινγηώλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ επίηεπμε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ.

Όκσο πεξηζζόηεξν από όια ην πεξηβάιινλ έρεη αλάγθε από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή
όισλ καο. Κόλν 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. 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.
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.
Οη επηζηήκνλεο ηνπ Γεσηερληθνύ θιάδνπ θαζεκεξηλά ππεξεηνύλ ηελ πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο, ζε νπνίν πόζην θαη λα βξίζθνληαη, γηαηί γλσξίδνπλ όηη εθηόο από ην παξόλ,
πξέπεη λα έρνπκε θαη κέιινλ.

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Δ.
ηνπ ΓΔΩΣΔ.Δ.
Αλαηνιηθήο Καθεδνλίαο

Εαθείξεο Κπζηαθίδεο

