
GTL Project

Ο ρόλος των πόλεων
στη μετάβαση



Για αιώνες, οι πόλεις υπήρξαν κέντρα
εμπορίου, πολιτισμού και καινοτομίας,
και ο τόπος γέννησης μερικών από τις
μεγαλύτερες ιδέες της ανθρωπότητας.
Σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι της
εποχής, χρειαζόμαστε τις ιδέες που
μπορούν να δημιουργήσουν οι πόλεις
περισσότερο από ποτέ.

ΟΙ ΠΌΛΕΙΣ ΈΧΟΥΝ ΤΗ
ΔΎΝΑΜΗ ΝΑ ΑΛΛΆΞΟΥΝ ΤΟΝ
ΚΌΣΜΟ.



Το 70% των πόλεων αντιμετωπίζει ήδη τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και
σχεδόν όλες κινδυνεύουν. Πάνω από το
90% όλων των αστικών περιοχών είναι
παράκτιες, με αποτέλεσμα οι περισσότερες
πόλεις της Γης να κινδυνεύουν από
πλημμύρες λόγω της ανόδου της στάθμης
της θάλασσας και των ισχυρών καταιγίδων

ΑΛΛΆ ΟΙ ΠΌΛΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΤΌΣΟ
ΕΥΆΛΩΤΕΣ ΌΣΟ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΈΣ.



Οι οικονομικές επιπτώσεις της
κλιματικής αλλαγής μπορεί να είναι
εξίσου καταστροφικές με τις φυσικές. Οι
απροσδόκητες δαπάνες από καταιγίδες,
πλημμύρες, απομάκρυνση χιονιού και
ξηρασία μπορούν να οδηγήσουν σε
σημαντικές διαταραχές στις
επιχειρηματικές λειτουργίες και στους
προϋπολογισμούς των πόλεων. 

Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΉ ΑΛΛΑΓΉ
ΠΡΟΚΑΛΕΊ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΖΗΜΊΑ.



Οι πόλεις έχουν γίνει φοβερές σε
μέγεθος, αλλά και σε εκπομπές αερίων
του θερμοκηπίου. Οι μεγαλύτερες
πόλεις έχουν αδηφάγα όρεξη για
ενέργεια, καταναλώνουν το ⅔ της
παγκόσμιας ενέργειας και δημιουργούν
πάνω από το 70% των παγκόσμιων
εκπομπών CO2.

Η ΑΣΤΙΚΉ ΑΝΆΠΤΥΞΗ ΔΕΝ
ΔΕΊΧΝΕΙ ΣΗΜΆΔΙΑ
ΕΠΙΒΡΆΔΥΝΣΗΣ.



ΑΛΛΆ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΆ ΤΗΣ
ΠΌΛΗΣ ΒΡΊΣΚΕΤΑΙ ΜΙΑ

ΕΥΚΑΙΡΊΑ



Η αστική πυκνότητα μπορεί στην
πραγματικότητα να δημιουργήσει τη
δυνατότητα για καλύτερη ποιότητα ζωής
και χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα μέσω
αποδοτικότερων υποδομών και
σχεδιασμού.

Η ΑΣΤΙΚΉ ΠΥΚΝΌΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΊ
ΈΝΑΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΌΤΕΡΟ ΤΡΌΠΟ
ΖΩΉΣ



Πιστεύουμε ότι ένα καλύτερο
παγκόσμιο μέλλον έγκειται στην
αστική καινοτομία και δράση. Καθώς
η πλειονότητα των μελλοντικών
ανθρώπων θα ζει στις πόλεις, είναι
λογικό η λύση για την κλιματική
αλλαγή να βρίσκεται επίσης εκεί. Δεν
υπάρχει ενιαία λύση για την επίλυση
της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής,
αλλά οι πόλεις έχουν την ικανότητα,

την χωρητικότητα και τη βούληση να
ηγηθούν.

ΟΙ ΠΌΛΕΙΣ ΕΊΝΑΙ ΤΟ
ΜΈΛΛΟΝ ΜΑΣ.



https://www.c40.org/why_cities 

Κλείστε τη θέση σας τώρα!

Μπορείτε να γίνετε ο μελλοντικός
ηγέτης της μετάβασης!

https://www.c40.org/why_cities

