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Ανακοίνωση για την Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος
Αθήνα 05 Ιουνίου 2020
Η Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος, γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο
όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κόσμου για τα
περιβαλλοντικά θέματα. Τη μέρα αυτή η ανθρωπότητα γιορτάζει τα οφέλη και συνειδητοποιεί τη
σημασία για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η σημερινή επέτειος βρίσκει την παγκόσμια κοινότητα υπό την μέγγενη της νεοφανούς πανδημίας
της covid – 19, γεγονός που επιτάσσει όσο ποτέ άλλοτε περισσότερο τον προβληματισμό της
σχέσης του ανθρώπου με τον φυσικό του χώρο αλλά και, κυρίως, τα όρια παραβίασης αυτής
της συνύπαρξης και τις πιθανές συνέπειες.
Στην Αθήνα, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της περιφέρειάς μας, η κρίση της πανδημίας ανέδειξε,
με στρεβλό τρόπο μεν αλλά τόσο αληθινό, την καταπίεση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος,
καθώς η αναγκαία καραντίνα αποκάλυψε ένα άλλο, πιο ελεύθερο και υγιές περιβάλλον, με
απομείωση όχλησης και ρύπανσης. Αποτελεί επομένως, όχι ευχολόγιο, αλλά πραγματική
ανάγκη η άρση των στρεβλώσεων που περιορίζουν τη σχέση του ανθρώπου με τον φυσικό
του χώρο και ο προσανατολισμός των πολιτικών μας προς αυτήν την κατεύθυνση: του σεβασμού
προς το περιβάλλον μας.
Πέραν των παραπάνω, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, το Περιφερειακό
Τμήμα Αττικής και Κυκλάδων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, στην προσπάθει του να
συνεισφέρει στην αειφορική ανάπτυξη της μεγαλύτερης Περιφέρειας της χώρας, εντοπίζει
ορισμένα μόνο από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που ταλανίζουν την Αττική και τα νησιά των
Κυκλάδων, προβλήματα που επί σειρά δεκαετιών παραμένουν άλυτα και που η επίλυση τους δεν
θα συνεισφέρει μόνο στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος, αλλά και στην οικονομική ανάπτυξη
με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:

 Οι πόλεις «ασφυκτιούν» με ελάχιστους χώρους πρασίνου και αυξημένα περιβαλλοντικά
προβλήματα, όπως η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, η ηχοενόχληση, κλπ. Την ίδια στιγμή
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αποτελεσματικότητας, ενέργειες.
 Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων εξακολουθεί και παραμένει «γόρδιος» δεσμός για το
λεκανοπέδιο αλλά και τα νησιά, χωρίς να εφαρμόζεται στην πράξη ένα σχέδιο με ιεραρχημένες τις
κατευθύνσεις: της πρόληψης, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, της ανακύκλωσης και
των άλλων μορφών ανάκτησης. Οι όποιες προσπάθειες έγιναν, αποβαίνουν άκαρπες καθώς
εμφανίζεται τόσο έλλειμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης αλλά και νέων
τεχνογνωσιών που θα μπορούσαν να συνεισφέρουν σχετικά.
 Παρατηρείται συγκέντρωση βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων διάσπαρτων μέσα στον
οικιστικό ιστό της Αττικής (Θριάσιο πεδίο, Ασπρόπυργου), που λειτουργούν χωρίς
ουσιαστικούς περιβαλλοντικούς ελέγχους με πληθώρα προβλημάτων και επιπτώσεων στο
περιβάλλον
 Ομοίως δεν έχει επιτευθχεί σημαντική πρόοδος στην αξιοποίηση των Ανανεωσίμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) κυρίως στα νησιά τα οποία και προσφέρονται από τη μορφολογία τους. Την
ίδια στιγμή η περιλάλητη ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Αττικής, παραμένει ακόμη
ζητούμενος στόχος. Ομοίως η διαχείριση και ο έλεγχος των υδάτινων πόρων στα νησιά των
Κυκλάδων εμφανίζεται αδύναμος να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα.
Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος μας δίνει την ευκαιρία να αναλογιστούμε την άρρηκτη
σύνδεση μας με το περιβάλλον και πρέπει να είναι όχι μόνο μέρα γιορτής, αλλά κυρίως μέρα
προβληματισμού και έναρξης δράσης. Ειδικά εφέτος που η ρήξη αυτής της σχέσης
εμφανίζεται ως ύποπτη για την πρόκληση της πανδημίας.
Το ζητούμενο για το Περιφερειακό Τμήμα Αττικής και Κυκλάδων της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών, το ζητούμενο για την επιστημονική κοινότητα, είναι να βρεθεί στην πράξη ο
τρόπος επίλυσης των παραπάνω προβλημάτων. Για το ζητούμενο αυτό θα συνεχίσουμε να
εργαζόμαστε, ενώνοντας τις δυνάμεις μας με όλες τις άλλες δυνάμεις της περιφέρειας μας.

