ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ

ASSOCIATION OF GREEK
CHEMISTS

Ν. Π. Δ. Δ. Ν. 1804/1988
Κάνιγγος 27
106 82, Αθήνα
Τηλ.: 210 38 21 524
210 38 29 266
Fax: 210 38 33 597
http://www.eex.gr
E-mail: info@eex.gr

27 Kaningos Str.
106 82 Athens
Greece
Tel.: ++30 210 38 21 524
++30 210 38 29 266
Fax: ++30 210 38 33 597
http://www.eex.gr
E-mail: info@eex.gr

ΑΠ:

05 Ιουνίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 2022

Από το 1974 που ξεκίνησε ο εορτασμός της, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει
εξελιχθεί σε παγκόσμια πλατφόρμα δημόσιας προβολής των περιβαλλοντικών
θεμάτων, η οποία γιορτάζεται σε περισσότερες από 150 χώρες παγκοσμίως,
κυβερνήσεις, επιχειρήσεις, διασημότητες και πολίτες να επικεντρώσουν τις
προσπάθειές τους στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος και στις ολέθριες
συνέπειες που έχει η ρύπανση του και η ανεξέλεγκτη χρήση του.
Το φετινό θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας είναι ότι έχουμε Μόνο Μία Γη και
πρέπει να ζούμε βιώσιμα σε αρμονία με τη φύση.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός αυξάνεται σταθερά προς τα 8 δισεκατομμύρια και
χρησιμοποιούμε το 1,6 φορές το ισοδύναμο της Γης για να διατηρήσουμε τον
τρέχοντα τρόπο ζωής μας, σύμφωνα με το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των
Ηνωμένων Εθνών (UNEP). Όπως είναι φυσικό, τα οικοσυστήματα δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μας και, ως εκ τούτου φθίνουν γρήγορα.
Τώρα περισσότερο από ποτέ, πρέπει να θυμόμαστε ότι έχουμε μόνο μία Γη και ότι ο
χρόνος για να σώσουμε τον πλανήτη μας τελειώνει με γοργούς ρυθμούς. Γι' αυτό το
θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος —μόνο μία Γη— ταιριάζει
απόλυτα στο τρέχον σενάριο. Το Πακιστάν θα είναι φέτος ο παγκόσμιος
οικοδεσπότης της ημέρας.
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες τις τελευταίες δεκαετίες έχουν επιφέρει σημαντικές
αλλαγές στα τρία τέταρτα της επιφάνειας της Γης και στα δύο τρίτα των ωκεανών,
αποσταθεροποιώντας το κλίμα μας και τα συστήματα υποστήριξης της φυσικής ζωής
μας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος προτρέπει λοιπόν όλους μας να
προστατεύσουμε το φυσικό μας περιβάλλον. Με εκατομμύρια ανθρώπους από
περισσότερα από 150 έθνη να συμμετέχουν, είναι πλέον η μεγαλύτερη
περιβαλλοντική εκδήλωση στον κόσμο. Ο στόχος είναι να εμπλακούν οι
κυβερνήσεις, οι επιχειρήσεις, η κοινωνία των πολιτών, τα σχολεία, οι διασημότητες,
οι πόλεις και οι κοινότητες στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και
στον εορτασμό της περιβαλλοντικής δράσης.
Σύμφωνα με το UNEP, παρά τις πολλές συμφωνίες για το κλίμα, η πρόοδος προς την
ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής εξακολουθεί να είναι πολύ αργή. Τα άτομα και η
κοινωνία των πολιτών πρέπει να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην
ευαισθητοποίηση και να πιέσουν τις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό τομέα να κάνουν
αλλαγές μεγάλης κλίμακας.
Ως εκ τούτου, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2022 καλεί για «συλλογική, δράση
σε παγκόσμια κλίμακα για τον εορτασμό, την προστασία και την αποκατάσταση του
πλανήτη μας», ενθαρρύνοντας όλους, παντού, να ζήσουν βιώσιμα για να
αντιμετωπίσουν την κλιματική καταστροφή.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών ως επίσημος σύμβουλος του κράτους σε θέματα χημείας,
με υψηλή εξειδίκευση σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος, θέτει το υψηλής
επιστημονικής στάθμης προσωπικό της στη διάθεση της πολιτείας παρέχοντας
συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και γνωμοδοτήσεις στις περιπτώσεις που της
ζητείται και τονίζει ότι οι εκάστοτε δράσεις πρέπει να δρομολογούνται με μόνο
γνώμονα την προστασία αλλά και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της
προστασίας της βιοποικιλότητας και είναι υπέρμαχος των δράσεων που συγκλίνουν
με την επίτευξη των στόχων της πράσινης συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

