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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

5 Ιουνίου, Παγκόςμια Ημζρα περιβάλλοντοσ 
 

Κάκε χρόνο ςτισ 5 Ιουνίου γιορτάηεται θ Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ, 
με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του παγκόςμιου κοινοφ ςχετικά 
με τα περιβαλλοντικά προβλιματα, που αντιμετωπίηει θ ανκρωπότθτα. 

Με αφορμι το γεγονόσ αυτό ο Διμαρχοσ Μεγαρζων Γρθγόρθσ Σταμοφλθσ 
διλωςε: 

« Εφζτοσ θ θμζρα αυτι μασ βρίςκει λαβωμζνουσ από τθν κεομθνία τθσ 
τραγικισ πυρκαγιάσ των Γερανείων τθσ 20θσ Μαϊου, που κατζκαυςε περίπου 70.000 
ςτρζμματα παρκζνου δάςουσ και ιρκε να επιφζρει ζνα δεφτερο καίριο χτφπθμα 
ςτθ δαςικι ζκταςθ του Διμου Μεγαρζων μετά τθν μεγάλθ φωτιά ςτθν περιοχι τθσ 
Κινζτασ τρία χρόνια πρίν, όταν κάθκαν άλλεσ 60.000 ςτρζμματα δαςικισ ζκταςθσ 
ςτο  ίδιο βουνό. 

Το κλίμα είναι βαρφ γιατί ακόμα μασ πνίγουν οι καπνοί από τα καμζνα και ο 
κυμόσ και θ οργι ξεχειλίηουν ςτθν καρδιά κάκε πολίτθ των Μεγάρων για αυτι τθ 
νζα καταςτροφι. 

Λζνε, “θ φφςθ εκδικείται”, αλλά αυτό δεν μπορεί να ςυμβαίνει με τισ 
πυρκαγιζσ.  Από μόνθ τθσ θ φφςθ δεν εκδικείται αν δεν υπάρξει  κάποιο “χζρι”, που 
κα βάλει τθ φωτιά. 

Η κλιματικι αλλαγι εξελίςςεται με ταχφτθτα κι επθρεάηει αφάνταςτα τθ ηωι 
μασ και το περιβάλλον. Η διατάραξθ του κλίματοσ επιδεινϊνεται. 

Οι φωτιζσ, οι πλθμφρεσ, οι ξθραςίεσ και οι υπερκαταιγίδεσ γίνονται πιο 
ςυχνζσ και πιο καταςτροφικζσ. 

Στθν φροντίδα μασ είναι ο άνκρωποσ αλλά πρίν από αυτό πρζπει να 
φροντίηουμε και για τθ φφςθ. Η ίδια θ φφςθ εκπζμπει SOS. 

 Η ςυναιςκθματικι φόρτιςθ εξαιτίασ τθσ τελευταίασ κεομθνίασ, που το 
κόςτοσ τθσ επιβάρυνςθσ του περιβάλλοντοσ είναι ανυπολόγιςτο, επιβάλει 
τουλάχιςτον ςεβαςμό ςτισ προςπάκειεσ εκείνων, που φροντίηουν να προςτατεφουν 
το περιβάλλον είτε από υπθρεςιακό κακικον είτε από αγάπθ ςτθ φφςθ ι ακόμθ κι 
από υποχρζωςθ. 

 



Δεν μποροφμε όμωσ να κρθνοφμε ςτα καμζνα, οφτε να μζνουμε αδρανείσ. 
Οφείλουμε να ςκεφτόμαςτε με ψυχραιμία και νθφαλιότθτα και να ςχεδιάςουμε 
ενζργειεσ και δράςεισ, που κα ενιςχφςουν τθν ςφντομθ αποκατάςταςθ του τοπίου 
και τθν αναγζννθςθ του περιβάλλοντοσ. 

Ετςι λοιπόν με αφορμι τθν ςπουδαία αυτι Παγκόςμια θμζρα, για ακόμθ 
μία φορά εκφράηουμε ευγνϊμονεσ ευχαριςτίεσ ςε όλουσ όςουσ ςυνζβαλλαν ςτθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ φωτιάσ ςτα Γεράνεια και ηθτάμε από τθν Πολιτεία και τθν 
Κυβζρνθςθ, να λάβει μζτρα για τθν περαιτζρω προςταςία των δαςϊν, τθσ φφςθσ 
και του περιβάλλοντοσ. 

- Να λάβει μζτρα ρθξικζλευκα και ρεαλιςτικά για να διορκωκοφν οι 
ςτρεβλϊςεισ που υπάρχουν ςε όλο το ςφςτθμα τθσ δαςικισ νομοκεςίασ 
που αντί να διαςφαλίηει το πράςινο δυςτυχϊσ ευκφνεται κατά πολφ 
λόγω αγκυλϊςεων για τισ μεγάλεσ καταςτροφζσ, που ζχουν επιςυμβεί 
ςτο περιβάλλον. 

- Να ενιςχφςει δραςτικά με πόρουσ, εφόδια  και μζςα το εκελοντικό 
κίνθμα, τουσ εκελοντζσ και τισ ςυλλογικότθτεσ, για τθν προςταςία των 
δαςϊν, γιατί οι άνκρωποι που ηοφν ςτο δάςοσ ζχουν αγάπθ και ςεβαςμό 
ςε αυτό και φροντίηουν με κάκε τρόπο, για τθν προςταςία του. 

- Να ςτακεί  άμεςα ςτο πλευρό των  πυροπλικτων δίνοντασ όλα τα 
επιδόματα και οικονομικζσ ενιςχφςεισ, που δικαιοφνται είτε για τισ 
ηθμιζσ ςτισ περιουςίεσ τουσ είτε ςτθν παραγωγι. 

- Να ξεκινιςουν αμζςωσ τα ζργα αποκατάςταςθσ ςτα καμζνα, κακϊσ και 
τα αντιπλθμμυρικά και αντιδιαβρωτικά ζργα, που χρειάηονται. 
 

Εφχομαι αυτι θ κεομθνία, που ζπλθξε τθν περιοχι μασ να είναι θ τελευταία, 
να μασ ευαιςκθτοποιιςει όλουσ, να μασ κάνει πιο υπεφκυνουσ, να μασ φωτίςει με 
πνεφμα ενότθτασ, ςυννενόθςθσ και ςυνεργαςίασ ϊςτε να αγωνιςτοφμε και να 
προςτατεφςουμε τθ φφςθ και το περιβάλλον πζρα κι ζξω από άλλεσ ςκοπιμότθτεσ.  
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