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Από το 1974 και κάκε χρόνο ςτισ 5 Ιουνίου γιορτάηεται θ Παγκόςμια Ημζρα 

Περιβάλλοντοσ. Θεςμοκετικθκε από τον ΟΗΕ το 1972 με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ τθσ παγκόςμιασ κοινότθτασ, των κυβερνιςεων, των οργανιςμϊν 

και των πολιτϊν, ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

Με ςφνκθμα «Επαναςχεδιαςμόσ, Αναδημιουργία, Αποκατάςταςη» (Reimagine, 

Recreate, Restore), θ φετινι Παγκόςμια Ημζρα για το Περιβάλλον ςθματοδοτεί τθν 

ζναρξθ τθσ «Δεκαετίασ των Ηνωμζνων Εθνϊν για την Αποκατάςταςη του 

Οικοςυςτήματοσ» (2021-2030), μίασ παγκόςμιασ πρωτοβουλίασ για τθν αναβίωςθ 

και ενίςχυςθ τθσ ανκεκτικότθτασ μιασ μεγάλθσ ποικιλίασ οικοςυςτθμάτων, 

χερςαίων και υδατικϊν, από δαςικά ζωσ αγροτικά, από τισ κορυφζσ των βουνϊν 

μζχρι τα βάκθ τθσ κάλαςςασ.  

Αποκατάςταςθ των οικοςυςτθμάτων ςθμαίνει πρόληψη, ανάςχεςη και αναςτροφή 

τθσ υποβάκμιςθσ, του κατακερματιςμοφ και τθσ απϊλειάσ τουσ, προχποκζτει τθν 

υιοκζτθςθ ςε παγκόςμια κλίμακα μίασ διαφορετικισ οπτικισ: από τθν εντατικι 

εκμετάλλευςθ ςτθ βιϊςιμη διαχείριςή τουσ. Αποκατάςταςθ των οικοςυςτθμάτων 



ςθμαίνει εξιςορρόπηςη των οικολογικϊν, κοινωνικϊν και αναπτυξιακϊν 

προτεραιοτήτων. Είναι θ κατεφκυνςθ που διατρζχει το ςφνολο των 17 Στόχων του 

ΟΗΕ για τη Βιϊςιμη Ανάπτυξη ζωσ το 2030, ςυνιςτϊντασ επιλογι κρίςιμθσ 

ςθμαςίασ για τθν επίτευξι τουσ, μεταξφ άλλων, για τθν εξάλειψθ τθσ φτϊχειασ και 

του υποςιτιςμοφ, τθ διαςφάλιςθ τθσ παγκόςμιασ υγείασ, τον μετριαςμό και τθν 

προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και τθν ανάςχεςθ τθσ απϊλειασ τθσ 

βιοποικιλότθτασ. 

Η Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ απευθφνεται ςε όλουσ και μασ προτρζπει να 

ανακεωριςουμε τον τρόπο που καταναλϊνουμε. 

Απευκφνεται ςτισ επιχειριςεισ για τθν προϊκθςθ μοντζλων πράςινθσ ανάπτυξθσ. 

Απευκφνεται ςτουσ αγρότεσ και ςτουσ παραγωγοφσ για τθν εφαρμογι περιςςότερο 

αειφορικϊν πρακτικϊν. 

Απευκφνεται ςτισ κυβερνιςεισ για τθν ενίςχυςθ των επενδφςεων ςε ζργα 

αποκατάςταςθσ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. 

Απευκφνεται ςτουσ εκπαιδευτικοφσ για να εμπνεφςουν τουσ μακθτζσ τουσ για τθν 

ανάλθψθ δράςεων. 

Απευκφνεται ςτουσ νζουσ ανκρϊπουσ για να οικοδομιςουν ζνα πιο βιϊςιμο 

μζλλον. 

Με αφορμι τθν Παγκόςμια Ημζρα Περιβάλλοντοσ, το Κζντρο Περιβαλλοντικισ 

Εκπαίδευςθσ Καςτοριάσ δθμιοφργθςε βίντεο για τθν παρουςίαςθ οριςμζνων 

αρικμθτικϊν δεδομζνων που ςχετίηονται με τθν αξία των οικοςυςτθμάτων, τθν 

υποβάκμιςι τουσ και τισ επιπτϊςεισ τθσ ςτθν ανκρϊπινθ ευθμερία, τισ δυνατότθτεσ 

αποκατάςταςισ τουσ και τα αναμενόμενα οφζλθ (https://youtu.be/90oCmvkIRVY). 

Τα αρικμθτικά δεδομζνα αντλικθκαν από τον ιςτότοπο τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ 

Περιβάλλοντοσ: https://www.worldenvironmentday.global/did-you-know/facts-

figures 


