Μήνυμα Ν.Μπαλαμπάνη για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) είναι μία ευκαιρία,
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σε διεθνές επίπεδο, συνειδητοποίησης των οξύτατων περιβαλλοντικών ζητημάτων
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, αλλά κυρίως είναι μία ευκαιρία
επαναδιατύπωσης και επαναδέσμευσης όλων μας στις αρχές της αειφόρου
ανάπτυξης και στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων.

Οι ωκεανοί θερμαίνονται, η στάθμη της θάλασσας έχει αυξηθεί, οι κίνδυνοι λειψυδρίας,
ερημοποίησης και πλημμυρών πολλαπλασιάζονται, η υπερβολική χρήση πλαστικού πνίγει
τον πλανήτη, ενώ σύμφωνα με τον ΠΟΥ (Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) πάνω από το 90%
του παγκόσμιου πληθυσμού αναπνέει μολυσμένο αέρα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα
προβλήματα που η ανθρωπότητα δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να αγνοεί, καθώς είναι
συνυφασμένα με την ικανότητα του οικοσυστήματος να υποστηρίξει την ανθρώπινη ζωή.
Η Ελλάδα, εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης και της μεγάλης έκτασης ακτογραμμής που
διαθέτει, δεν θα μπορούσε να βρίσκεται στο απυρόβλητο της περιβαλλοντικής επιδείνωσης.
Η αύξηση της στάθμης της θάλασσας, η οποία εκτιμάται από 0,2 έως 2 μέτρα, η μείωση των
βροχοπτώσεων, η αύξηση της θερμοκρασίας και η αύξηση της έντασης της ηλιακής
ακτινοβολίας είναι μερικές από τις επιπτώσεις που θα έχει η Κλιματική Αλλαγή στη χώρα
μας.
Η Παγκόσμια Ημέρα για το Περιβάλλον λοιπόν, αποτελεί στην ουσία μια υπενθύμιση του
καθήκοντος που έχουμε όλοι μας απέναντι στο περιβάλλον. Μια υπενθύμιση ότι η ανάληψη
δράσης είναι μονόδρομος για την ίδια την επιβίωσή μας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε άμεσα σε αυτό το
παγκόσμιο κάλεσμα για δράση, εναρμονιζόμενη με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για
την προστασία του Περιβάλλοντος. Η συμμετοχή της σε Ευρωπαϊκές συνδιασκέψεις για το
Περιβάλλον, Ευρωπαϊκές Οργανώσεις (CPMR), Ευρωπαϊκά Προγράμματα (LIFE-IP
AdaptInGR, Esmartcity, Εναρμόνιση & δικτύωση για την αξιολόγηση της μόλυνσης στο Ιόνιο
& την Αδριατική Θάλασσα - HarmoNIA), η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) και η διεκδίκηση και η εξασφάλιση
ευρωπαϊκών πόρων για την υλοποίηση έργων και δράσεων, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της
στην εφαρμογή πολιτικών, οι οποίες θέτουν σε υψηλή προτεραιότητα το περιβάλλον,
δίνοντας παράλληλα έμφαση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.
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