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ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
5 ΙΟΥΝΙΟΥ 

 
 

Η 5η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος από τον Οργανισμό 

Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.), το 1972. Ο ετήσιος εορτασμός της μας δίνει τη θεσμική 

δυνατότητα να τονίσουμε τη σημασία του φυσικού περιβάλλοντος για τη  ζωή στον πλανήτη 

αλλά και την ανάγκη προστασίας του, σαν μια ευθύνη υψηλής προτεραιότητας για τις  

επόμενες γενιές. 

Σήμερα, κανένας επίσημος κρατικός ή επιστημονικός φορέας δεν μπορεί να παραβλέψει 

το μέγεθος, τη σημασία  και τη συχνότητα  των ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

παρατηρούνται. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων 

πόρων, την αύξηση της απερήμωσης και την υποβάθμιση των βιοτόπων, την αποδάσωση 

μεγάλων εκτάσεων, τη  μείωση της βιοποικιλότητας και την εξάντληση των ορυκτών πόρων, 

την υποβάθμιση της ποιότητας της γεωργικής γης και την κλιματική αλλαγή. Αυτά τα 

φαινόμενα οδηγούν στην αδυναμία της σύγχρονης κοινωνίας να εξασφαλίζει με 

αειφορικό και βιώσιμο τρόπο τους απαραίτητους φυσικούς πόρους για την κάλυψη 

των αναγκών του ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού στον πλανήτη. 

Η ανάπτυξη ενός παραγωγικού μοντέλου που θα βασίζεται στην ορθολογική αξιοποίηση 

του φυσικού πλούτου και θα σέβεται το φυσικό περιβάλλον, μπορεί να οδηγήσει στην 

πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη. Η στρατηγική υγιούς και αειφόρου ανάπτυξης με βασική 

προϋπόθεση τη διατήρηση και την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να μην επιφέρει 

μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος, θα οδηγήσει στην ευημερία του ανθρώπου. 

Η βιώσιμη γεωργία αποτελεί βασικό στοιχείο αυτού του μοντέλου ανάπτυξης. Η γεωργία 

που θα ασκείται με βάση το σεβασμό στους διαθέσιμους εδαφικούς και υδάτινους πόρους και 

θα στοχεύει στην ποιότητα των προϊόντων θέτοντας  στο επίκεντρο τον άνθρωπο, το νερό, το 

έδαφος και τη βιοποικιλότητα των ειδών. 
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Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως θεσμοθετημένος Σύμβουλος της Πολιτείας σε 

θέματα ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα παραγωγής της χώρας μας, αλλά και προστασίας και 

διαχείρισης του περιβάλλοντος και των φυσικών μας πόρων και φορέας όλων των γεωτεχνικών 

επιστημονικών κλάδων, (Γεωπόνων, ∆ασολόγων, Κτηνιάτρων, Γεωλόγων, και Ιχθυολόγων), 

από τη θεσμική του θέση συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας σύγχρονης περιβαλλοντικής και 

αγροτικής πολιτικής που θα οδηγήσουν με την απαιτούμενη ασφάλεια δικαίου στη βιώσιμη 

ανάπτυξη και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, προσβλέποντας παράλληλα στο 

μέλλον της χώρας, στην ανάπτυξη της οικονομίας της υπαίθρου και στο ρόλο των Γεωτεχνικών 

επιστημόνων, με απόλυτο σεβασμό στις αξίες της Ελληνικής παράδοσης που θεωρεί το φυσικό 

περιβάλλον στοιχείο πολιτισμού και πηγή πλούτου.  

 
      
                   Από το  

           ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 


