
 

Μζγαρα, 23 Μαϊου 2018 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

5 Ιουνίου 2018 
“Παγκόςμια ημέρα περιβάλλοντοσ” 

 

 

  Τθν  5θ Ιουνίου,  από το 1972  και κάκε χρόνο,  ο Οργανιςμόσ Ηνωμένων 

Εινών γιορτάηει το περιβάλλον, τθν ίδια μασ τθ φφςθ, τθν μία και μόνθ πατρίδα 

πζρα από εκνικότθτα, εκνότθτα και κρθςκεία ζχοντασ κακιερϊςει τθν Παγκόςμια 

Ημζρα Περιβάλλοντοσ. Μια θμζρα, που πρζπει αςφαλϊσ να  αφορά όλουσ και 

μάλιςτα 365 θμζρεσ τον χρόνο. 

Οη επηζηήκνλεο θαη νη εηδηθνί εξεπλεηέο πξνεηδνπνηνύλ όηη ε άλνδνο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο νξηζκέλσλ πόιεσλ ζα έρεη επηπηώζεηο ζηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηνπο, 

ζηα νηθνλνκηθά ηνπο θαη ζε δσηηθνύο θπζηθνύο πόξνπο ηνπο, όπσο ην λερό. 

 Τνπο ηειεπηαίνπο δύν αηώλεο ε κέζε παγθόζκηα ζεξκνθξαζία απμήζεθε θαηά 

έλαλ (1) βαζκό Κειζίνπ. Απηό ζα κπνξνύζε λα κεηαθξαζηεί σο εμήο: γηα θάζε έλα 

βαζκό πνπ απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία, ε παξαγσγή ησλ δεκεηξηαθώλ κεηώλεηαη θαηά 

πεξίπνπ 5%  

Η παξαγσγή θαιακποθηού, ζηηαρηού θαη άιισλ βαζηθώλ θαιιηεργεηώλ έρεη 

ππνζηεί κείσζε  ζε παγθόζκην επίπεδν από ην 1981 έσο ην 2002 εμαηηίαο ηνπ 

ζεξκόηεξνπ θιίκαηνο  
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Οη ωθεαλοί ζεξκαίλνληαη, ε πνζόηεηα ηνπ ρηνληνύ θαη ηνπ πάγνπ έρνπλ 

κεησζεί θαη ε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο έρεη απμεζεί. Από ην 1901 κέρξη ην 2010 ε κέζε 

ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο έρεη απμεζεί θαηά 19 εθαηνζηά ελώ νη σθεαλνί επεθηείλνληαη 

εμαηηίαο ηεο ζέξκαλζεο θαη ηνπ ιησζίκαηνο ησλ πάγσλ.  

Δεδνκέλσλ ησλ παξόλησλ ζπγθεληξώζεσλ θαη ησλ δηαξθώλ εθπνκπώλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ είλαη πηζαλό κέρξη ην ηέινο ηνπ αηώλα ε παγθόζκηα αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο λα ππεξβεί ηνλ 1,5 βαζκό Κειζίνπ ζπγθξηηηθά κε ηελ πεξίνδν 

1850-1900. Οη σθεαλνί ηνπ θόζκνπ ζα ζπλερίζνπλ λα ζεξκαίλνληαη ελώ νη πάγνη ζα 

ζπλερίζνπλ λα ιηώλνπλ. Η κέζε αύμεζε ηεο ζηάζκεο ηε ζάιαζζαο πξνβιέπεηαη λα 

αγγίμεη ηα 34-30 εθαηνζηά κέρξη ην 2065 θαη ηα 40-63 κέρξη ην 2100.  

Επηζεκαίλεηαη όηη:"Η θιηκαηηθή αιιαγή, επεξεάδεη πιένλ θάζε ρώξα ζε 

θάζε ήπεηξν. Δηαηαράζζεη ηης εζληθές οηθολοκίες θαη επεξεάδεη ηηο δσέο ελώ έρεη 

ζεκαληηθέο επηπηώζεηο ζηνπο αλζξώπνπο, ηηο θνηλόηεηεο θαη ηηο ρώξεο ηνπ ζήκεξα 

αιιά αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπ αύξην".  

"Οη άλζξσπνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε ηηο ζνβαξέο επηπηώζεηο, πνπ πξνθαιεί 

ε θιηκαηηθή αιιαγή, όπσο γηα παξάδεηγκα ε αιιαγή ησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ε 

άλνδνο ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαη άιια αθόκα πην αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. Οη 

εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη νπνίεο νθείινληαη ζηελ αλζξώπηλε 

δξαζηεξηόηεηα θαη νη νπνίεο ζπλερίδνπλ λα απμάλνληαη, είλαη απηέο πνπ νδεγνύλ 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή.  

Τε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαηαγξάθνληαη ηα πην πςειά πνζνζηά ηνπο ζηελ 

ηζηνξία. Αλ δελ δξάζνπκε, ε κέζε παγθόζκηα ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

πιαλήηε πξνβιέπεηαη λα απμεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηώλα θαη είλαη πηζαλό 

λα μεπεξάζεη αθόκα θαη ηνπο 3 βαζκνύο Κειζίνπ. 

Μάιηζηα, νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε αλακέλεηαη λα ζεξκαλζνύλ αθόκε 

πεξηζζόηεξν. Οη θηωτόηεροη θαη οη πηο εσάιωηοη άλζρωποη είλαη ασηοί ποσ 

επερεάδοληαη περηζζόηερο. 

Σήκεξα, νη πξνζηηέο θαη θιηκαθνύκελεο ιύζεηο πνπ είλαη δηαζέζηκεο 

επηηξέπνπλ ζηηο ρώξεο λα κεηαπεδήζνπλ ζε πην θαζαξέο θαη πξνζαξκνζηηθέο 

νηθνλνκίεο. Οη ξπζκνί αιιαγήο εληείλνληαη θαζώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 

ζηξέθνληαη ζε αλαλεώζηκες κορθές ελέργεηας θαη επηιέγνπλ κία ζεηξά από κέηξα 

πνπ ζα κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο θαη ζα απμήζνπλ ηηο επηινγέο πξνζαξκνγήο. 

Η θιηκαηηθή αιιαγή, σζηόζν, είλαη έλα παγθόζκην θαηλόκελν ην νπνίν δελ 

γλσξίδεη ζύλνξα. Οη εθπνκπέο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ πιαλήηε επεξεάδνπλ ηνπο 

αλζξώπνπο νπνπδήπνηε. Πξόθεηηαη γηα έλα πξόβιεκα ην νπνίν απαηηεί 

ζπληνληζκέλεο ιύζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν αιιά θαη δηεζλή ζπλεξγαζία έηζη ώζηε λα 

βνεζεζνύλ νη  αλαπηπζζόκελεο ρώξεο λα κεηαβνύλ ζε κία νηθνλνκία ρακειώλ 

εθπνκπώλ άλζξαθα.  

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο νη ρώξεο εξγάζηεθαλ 

ζπιινγηθά, πηνζεηώληαο ηελ παγθόζκηα ζσκθωλία γηα ηο θιίκα, ηολ περαζκέλο 

Δεθέκβρηο ζηο Παρίζη.  



Όζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο, ε κέζε πόιε αλακέλεηαη λα ράζεη ην 

1,4% έσο 1,7% ηνπ ΑΕΠ ηεο έσο ην 2050 θαη ην 2,3% έσο 5,6% έσο ην 2100, ελώ γηα 

κεξηθέο πόιεηο ε απώιεηα κπνξεί λα αγγίμεη ην 11% έσο ην ηέινο ηνπ αηώλα.  

Οη απώιεηεο απηέο πξνθύπηνπλ από ηελ κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

γηα ςύμε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ, από ηε κεγαιύηεξε ξύπαλζε ηνπ αέξα θαη ηνπ 

λεξνύ, ηελ κείσζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.α. 

Οη ερεσλεηές επηζεκαίλοσλ ηελ αλάγθε οη πόιεης λα πάροσλ κέηρα 

(θύηεκα δέληρωλ, τρήζε πηο αλαθιαζηηθώλ επηθαλεηώλ ζε ζηέγες θαη 

πεδοδρόκηα θ.α.), ώζηε λα περηορηζηεί ηο πρόβιεκα. 

Ο Δήκαρτος Μεγαρέωλ θ. Γρεγόρες Σηακούιες ζηο πιαίζηο ηοσ θεηηλού 

εορηαζκού ηες Παγθόζκηας εκέρας περηβάιιοληος δήιωζε: 

« Η Παγκόςμια Ημέρα Περιβάλλοντοσ τθν οποία γιορτάηουμε ςτισ 5 Ιουνίου 
είναι μία θμζρα, που αξίηει ςίγουρα ιδιαίτερθ προςοχι. 

Η θμζρα αυτι είναι αφιερωμζνθ ςτο Περιβάλλον και ςτθν προςταςία του 
και απαιτεί από όλουσ  μασ να το  φροντίςουμε και να εξαςφαλίςουμε καλφτερεσ 
ςυνκικεσ για τα παιδιά μασ. 

Προφανϊσ είναι επίκαιρο το μινυμα “ Α ΚΑΝΟΤΜΕ ΣΟΝ ΚΟΜΟ ΜΑ  
ΚΑΛΤΣΕΡΟ - ΑΓΑΠΑΜΕ ΣΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΦΡΟΝΣΙΖΟΤΜΕ ΓΙΑ ΣΟ ΔΗΜΟ ΜΑ ”. 

Οφείλουμε να νοιαςτοφμε περιςςότερο και όλοι μαζί Διμοσ, Σχολεία, 
πολίτεσ, φορείσ, εκελοντικζσ ομάδεσ, οικογζνειεσ, να φροντίηουμε να διατθροφμε 
κακαρζσ τισ πόλεισ μασ, τισ πλατείεσ, τουσ δρόμουσ, τισ γειτονιζσ, να φροντίηουμε το 
Πράςινο και να  διατθροφμε τθν κακαριότθτα ςτισ παραλίεσ μασ και τισ κάλαςςζσ 
μασ ιδιαίτερα τϊρα το καλοκαίρι.           

Το καλάςςιο περιβάλλον αποτελεί αγακό ηωτικισ ςθμαςίασ για τθ χϊρα μασ 
και είναι άμεςα ςυνυφαςμζνο με τθν οικονομικι και πολιτιςτικι ανάπτυξθ. 

Για το Διμο μασ με ζνα τεράςτιο παραλιακό μζτωπο, από τον Λουτρόπυργο 
μζχρι τθν Κινέτα και τθν παραλία του Αλεποχωρίου, θ κακαριότθτα  και θ 
προςταςία του καλάςςιου περιβάλλοντοσ είναι ςτόχοσ υψίςτθσ προτεραιότθτασ 

Το Πράςινο ςτα Μέγαρα και ςτθ Νέα Πέραμο δεν είναι πολυτζλεια, αλλά 
βαςικι προχπόκεςθ, για καλφτερο περιβάλλον και καλφτερη ποιότητα ζωθσ. 

Ωσ Διοίκηςη φροντίζουμε με κάκε τρόπο και ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ζτςι 
ϊςτε το μινυμα για πολφ πράςινο ςτισ πόλεισ,  κακαρό Περιβάλλον και για κακαρζσ 
κάλαςςεσ, να εμπεδωκεί και να γίνει ςυνείδθςθ ςε όλουσ και αςφαλϊσ κα 
ςυνεχίςουμε τθν προςπάκεια με ςυνζπεια.» 

 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων χέςεων 

 


