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                  5  Ιουνίου  -  Παγκόσμια  Ημέρα  για  το  Περιβάλλον.  
 
Η μέρα αυτή αποτελεί ευκαιρία για φορείς, συλλόγους και πολίτες να εκτιμήσουν 
καταστάσεις, να αποτιμήσουν γεγονότα, να εκφράσουν την άποψή τους για όσα 
συμβαίνουν στον πλανήτη και σχετίζονται ιδιαίτερα με τη διαχείριση Περιβάλλοντος σε 
κάθε μήκος και πλάτος. 
 
Βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί - εξασφαλιστεί ένα ανώτερο επίπεδο ζωής για τους 
κατοίκους σε ολόκληρο τον πλανήτη.  
 
Σε μια δύσκολή καμπή για την ανθρωπότητα, η προστασία του περιβάλλοντος στέκει 
αντιμέτωπη με τα οικονομικά συμφέροντα των ανεπτυγμένων κρατών και τους υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης. Η καταστροφή του περιβάλλοντος φθάνει πια σε εκρηκτικά όρια 
από κάθε πλευρά με την ρύπανση, με τα προϊόντα και υποπροϊόντα των ανθρωπίνων 
δραστηριοτήτων, με την αλόγιστη εκμετάλλευση για την οποία θυσιάζονται στο βωμό του 
άμεσου κέρδους η ίδια η επιβίωση των μελλοντικών γενεών, με την κατασπατάληση και 
εξάντληση των ενεργειακών πόρων, των αποθεμάτων νερού των δασικών εκτάσεων και 
τόσων άλλων. 
 
Η οικονομία, η κοινωνία και ο τρόπος ζωής μας, χρειάζεται να προσαρμοστούν στα 
περιθώρια που αφήνουν τα οικοσυστήματα, οι φυσικοί πόροι, οι αντοχές του πλανήτη και 
οι στοιχειώδεις απαιτήσεις για ποιότητα ζωής. Το περιβάλλον συνδέεται στενά με τα 
ζητήματα της κοινωνίας, της οικονομίας, της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ενώ από την άλλη πλευρά, η υποβάθμιση του μας κάνει όλους φτωχότερους. 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί οι προσπάθειες για τη μείωση των ρυθμών 
επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες.  
Σε τοπικό επίπεδο και με δεδομένη την επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την 
δραστηριότητα της ΔΕΗ, παραμένει ως στόχος η δημιουργία των καλύτερων δυνατών 
συνθηκών τόσο στους χώρους εργασίας όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Η προσπάθεια δεν 
είναι εύκολη και απαιτεί την συνεργασία και ενεργό συμμετοχή όλων μας.  
 
Η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών στα Ορυχεία και τις Μονάδες  με επενδύσεις 
που θα έχουν γνώμονα την βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών, η σωστή διαχείριση 
του λιγνίτη, η τήρηση των κανόνων και κανονισμών, οι διαβροχές και πάνω από όλα η 
καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης σε μόνιμη βάση, αποτελούν τον τρόπο και τα 
μέσα για να δημιουργήσουμε συνθήκες, με ποιοτικά χαρακτηριστικά. 
Για ολόκληρη τη κοινωνία, για την παρούσα και τις επόμενες γενιές.  
 
                                                      Το  Γραφείο  Τύπου 


