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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
5 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κάθε χρόνο γιορτάζουμε στις 5 Ιουνίου την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος με πρωτοβουλία του
ΟΗΕ από το 1972. Στόχος την ημέρας αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού
σχετικά με τα περιβαλλοντικά προβλήματα που πλήττουν τον κόσμο .
Το περιβάλλον, δυστυχώς, συνεχίζει να παραμένει στο στόχαστρο ως μια τεράστια δεξαμενή
αλόγιστης άντλησης φυσικών πόρων, ως χώρος απόρριψης πυρηνικών και χημικών αποβλήτων και
ως ένας ακόμη τομέας κερδοσκοπικών επενδύσεων, με αποτέλεσμα τα μεγάλα προβλήματα του
πλανήτη να επιδεινώνονται συνεχώς. Η φύση «διαμαρτύρεται» για την κακοποίηση που υφίσταται
από τον ανθρώπινο παράγοντα και στέλνει τα δικά της μηνύματα (υπερθέρμανση, πλημμύρες,
καταιγίδες, τυφώνες, λιώσιμο των πάγων, αύξηση της στάθμης των υδάτων, κατολισθήσεις,
ξηρασίες, πυρκαγιές).
Σε περιόδους οικονομικής κρίσης ο κίνδυνος για περεταίρω υποβάθμιση του περιβάλλοντος είναι
εμφανής, αφού τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν στα τελευταία θέματα της πολιτικής
ατζέντας. Η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί πλέον να θεωρείται απλώς ένα περιβαλλοντικό ή
αναπτυξιακό ζήτημα. Η σημαντικότερη απόρροια της είναι ότι θέτει σε κίνδυνο την προστασία και
βελτίωση της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας.
Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής πολιτικής με γνώμονα την
αποτελεσματική διαχείριση του περιβάλλοντος και το σεβασμό στη φύση, αποτελεί επιτακτική
ανάγκη. Σε συνεργασία με περιβαλλοντικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς μπορούμε να
συμβάλουμε στη πρόληψη της οικολογικής καταστροφής και στη διάσωση του πλανήτη. Ως
Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων και στις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος τους Συλλόγους-μέλη μας
να δώσουν το δυναμικό παρών – στις δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης φορέων,
δημοτικών αρχών, σχολείων και ομάδων πολιτών, ώστε η μέρα αυτή να αποτελέσει ημέρα γιορτής
για το πράσινο στη χώρα.
Ωστόσο, το πιο σημαντικό είναι ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ημέρα δράσης για την προστασία
του περιβάλλοντος είναι κάθε μέρα του χρόνου, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς απέναντι στις
επόμενες γενεές και να τις παραδώσουμε ένα βιώσιμο πλανήτη. Αρκεί να συνειδητοποιήσουμε
όλοι και κυρίως οι κυβερνώντες ανά τον κόσμο, ότι η αειφόρος και ισόρροπη ανάπτυξη,
η διατήρηση της βιοποικιλότητας, καθώς και η οικονομική, βιομηχανική, κοινωνική και
περιβαλλοντική πολιτική πρέπει να είναι στενά συνδεδεμένες.

ΤΟ Δ.Σ.

