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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρζων Γρηγόρη Σταμοφλη,  
για την “Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ” 

 
Κάθε σπόνο, στις 5 Ιοσνίοσ, γιοπτάζοςμε την “Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος”. 

Ο εοπτασμόρ αςτήρ τηρ ημέπαρ καθιεπώθηκε από τον ΟΗΕ το 1972, πποκειμένος να 

εςαισθητοποιήσει τοςρ πολίτερ όλος τος κόσμος, για την πποστασία και την σωτηπία τος 

πλανήτη. Η ποιότητα τος νεπού, πος πίνοςμε, τα τπόυιμα, πος τπώμε και ο αέπαρ, πος 

αναπνέοςμε, όλα εξαπτώνται από τη πποστασία τος υςσικού κόσμος.  

Στο πλαίσιο αςτού τος εοπτασμού ο Δήμαπσορ Μεγαπέων Γρηγόρης Σταμούλης 

στο μήνςμά τος ςπογπαμμίζει: 

« Η “Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ” υπογραμμίηει το πόςο βαςιηόμαςτε όλοι 
ςτθ φφςη και ςτθν υγεία του πλανιτθ μασ. 

  Είναι γεγονόσ ότι θ ραγδαία εξζλιξθ τθσ Τεχνολογίασ τα τελευταία χρόνια, θ 
αφξθςθ του πλθκυςμοφ, θ υπερεκμετάλλευςθ των φυςικών πόρων, ο άκριτοσ 
καταναλωτιςμόσ και  θ κλιματική αλλαγή ζχουν διαταράξει τθν ιςορροπία τθσ φφςθσ. 

Όλοι ςυμφωνοφν ότι, δεν υπάρχουν πλζον άλλα περικώρια για τον πλανιτθ  και 
ότι απαιτείται άμεςθ παρζμβαςθ των κυβερνιςεων, για να ςταματιςει θ ςυνεχισ 
περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ. Απαιτείται παράλλθλα ευαιςκθτοποίθςθ όλων των 
ανκρώπων και όλων των κοινωνιών για να αντιμετωπιςτεί αποτελεςματικά το πρόβλθμα. 

Η άμεςη λήψη μζτρων ςε τοπικό, εκνικό και παγκόςμιο επίπεδο, αποτελεί πιεςτικι 
ανάγκθ για να τεκεί φραγμόσ ς’ αυτι τθν αδιζξοδθ πορεία ώςτε να προςτατευτεί το φυςικό 
περιβάλλον, και να περιοριςτοφν τα μεγάλα ςυμφζροντα, που ενεργοφν με μοναδικό 
κριτιριο τθ μεγιςτοποίθςθ του κζρδουσ χωρίσ να τουσ ενδιαφζρουν οι  ςυνζπειεσ ςτο 
περιβάλλον και τον άνκρωπο. 

Η Δημοτική Αρχή ζχει τοποθετήςει τα θζματα περιβάλλοντοσ ςε άμεςη 
προτεραιότητα, και ζχει υιοκετιςει πρωτοπόρεσ και ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ, ςτουσ τομείσ 
του πραςίνου, του πόςιμου νεροφ, τθσ διαχείριςησ των υγρϊν αποβλήτων, 
τθσ καθαριότητασ, τθσ εξοικονόμηςησ ενζργειασ, των βιοκλιματικϊν δράςεων και μάλιςτα 
εφζτοσ ζχει κακιερώςει το ζτοσ 2020 ωσ “ζτοσ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”. 

 Σε αυτι τθ λογικι, καλoφμε όλουσ τουσ δθμότεσ να ςυνεργαςτοφν και να 
ςυμβάλλουν ςτθ γενικότερθ προςπάκεια προςταςίασ του Περιβάλλοντοσ για πόλεισ φιλικζσ 
προσ το περιβάλλον,  ανκρώπινεσ και λειτουργικζσ. 

Η προςταςία του περιβάλλοντοσ  πρζπει να είναι θ ςφγχρονθ «μεγάλη ιδζα» όχι, 
μόνο για τισ πόλεισ μασ, αλλά για τθν χώρα και τον κόςμο και ς’ αυτι πρζπει να ςτρατευτεί 
κάκε άνκρωποσ και κάκε πολίτθσ.» 
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