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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
22 Απριλίου - Παγκόσμια Ημέρα της Γης
Η Ημέρα της Γης γιορτάζεται από το 1970, στις 22 Απριλίου, με στόχο την κινητοποίηση ανθρώπων,
κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανισμών, για ένα καθαρό πλανήτη. Καθιερώθηκε στις ΗΠΑ, με
πρωτοβουλία του γερουσιαστή Γκέιλορντ Νέλσον, ενός πολιτικού με περιβαλλοντικές ανησυχίες. Με
τα χρόνια, η Ημέρα της Γης εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο και σήμερα, πάνω από ένα
δισεκατομμύριο άνθρωποι σε 192 χώρες αναλαμβάνουν δράση κάθε χρόνο.
Η Παγκόσμια Ημέρα της Γης 2018, έχει το κεντρικό σύνθημα: End Plastic Pollution (Σταματήστε
την ρύπανση από τα πλαστικά).
Η Βαλέρια Μερίνο, Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ημέρας της Γης δήλωσε:
«Η πλαστική ρύπανση είναι τώρα μια διαρκής πρόκληση. Μπορούμε να δούμε τα πλαστικά που
επιπλέουν στα ποτάμια, τους ωκεανούς και τις λιμνοθάλασσες, καταστρέφοντας τα τοπία μας και
επηρεάζοντας την υγεία μας και το μέλλον των δισεκατομμυρίων παιδιών και της νεολαίας. Όλοι έχουμε
συνεισφέρει σε αυτό το πρόβλημα – κυρίως εν αγνοία μας – και πρέπει να εργαστούμε για να
μειώσουμε και τελικά να σταματήσουμε την Πλαστική Ρύπανση».
Κομμάτια πλαστικού βρέθηκαν στο στομάχι του 80% των θαλάσσιων πτηνών που εξέτασαν
επιστήμονες, με τις εκτιμήσεις να εκτοξεύουν το ποσοστό σε 99% έως τα μέσα του αιώνα.
Έχουν ανακαλυφθεί ακόμα και 200 κομμάτια πλαστικού στα εντόσθια ενός πτηνού, από πλαστικά
καπάκια και σακούλες έως κομμάτια από αλιευτικά εργαλεία και συνθετικές ίνες ρούχων, που από το
πλυντήριο κατέληξαν στη θάλασσα μέσω του δικτύου αποχέτευσης.
Η διαθέσιμη βιβλιογραφία δείχνει, ότι μεταξύ 135 διαφορετικών ειδών θαλάσσιων πτηνών, τα 80
καταπίνουν πλαστικά αντικείμενα, είτε γιατί τα θεωρούν τροφή είτε κατά λάθος.
Τα πλαστικά, επίσης, απελευθερώνουν χημικά στο νερό και επιπλέον μπορούν να συγκρατούν πάνω
τους ορισμένους ρύπους, απειλώντας τα πτηνά με τοξικές επιδράσεις.
Εκτός από τα πουλιά, τα πλαστικά απειλούν θαλάσσιες χελώνες και φάλαινες που μπερδεύουν τις
πλαστικές σακούλες με νόστιμες μέδουσες, ενώ τα μικροσκοπικά σωματίδια που προκύπτουν από τη
σταδιακή αποσύνθεση των πλαστικών περνούν σε όλη την τροφική αλυσίδα μέσω του πλαγκτού.
Την ώρα που τα σκουπίδια του ανθρώπου εξολοθρεύουν την άγρια ζωή, η παγκόσμια παραγωγή
πλαστικού σχεδόν διπλασιάζεται κάθε δεκαετία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη τα πλαστικά που
καταλήγουν στη θάλασσα φτάνουν τους 8 εκατομμύρια τόνους, ποσότητα αρκετά μεγάλη για να
θάψει όλες τις ακτές του πλανήτη μέχρι το γόνατο. Σε ορισμένες περιοχές, η πυκνότητα των
πλαστικών απορριμμάτων στη θάλασσα φτάνει τα 580.000 αντικείμενα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο.
Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν;
Οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε τις δικές μας ευθύνες, ν’ αναλογιστούμε πόσα πλαστικά
αντικείμενα καταναλώνουμε κάθε χρόνο και να δώσουμε στον εαυτό μας την υπόσχεση να
μειώσουμε σημαντικά τα κάθε είδους πλαστικά, γιατί:
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
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