
Κάλεσμα για τη θεσμοθέτηση μιας Παγκόσμιας Ημέρας 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 
 

Προς την Αυτού Εξοχότητα κ. Miroslav Lajčák, Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την 
Αυτού Εξοχότητα κ. António Guterres, Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, προς τις εθνικές και τοπικές 
κυβερνήσεις των πέντε ηπείρων και προς το σύνολο των φορέων στον τομέα της τυπικής και άτυπης 
εκπαίδευσης, όπως πανεπιστήμια, σχολεία, πάρκα, μουσεία, κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ενώσεις και 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, 
απευθύνουμε κάλεσμα για την αναγνώριση και τον εορτασμό, κάθε χρόνο, της 14ης Οκτωβρίου, ως Παγκόσμιας 
Ημέρας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 
Εμείς, περιβαλλοντικοί εκπαιδευτικοί από όλο τον κόσμο, καλούμε τα Ηνωμένα Έθνη, τους θεσμούς, ιδιωτικούς 
και δημόσιους οργανισμούς των πέντε ηπείρων, να αφιερώσουν την 14η Οκτωβρίου για τον εορτασμό, κάθε 
χρόνο, της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
Η 14η Οκτωβρίου είναι η αφετηρία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
(14-26 Οκτωβρίου 1977) που οργανώθηκε από την UNESCO και το UNEP στην Τιφλίδα, πρωτεύουσα της 
Γεωργίας. 
 
Η Τιφλίδα, το 1977, ήταν η κορωνίδα μιας διαδικασίας που ξεκίνησε στη Στοκχόλμη το 1972, διαδικασία την 
οποία έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόσουμε και να βελτιώσουμε. Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης θα μας υπενθυμίζει κάθε χρόνο την κρίσιμη πρόκληση μιας καλύτερης σύνδεσης μεταξύ του 
πολιτισμού και της φύσης, μεταξύ της ανθρωπότητας και του Πλανήτη, μεταξύ της περιβαλλοντικής και της 
κοινωνικής δικαιοσύνης. 
 
Έτσι, προτείνουμε τον εορτασμό της ημέρας αυτής, προσφέρουμε τις δικές μας δυνάμεις και χαιρετίζουμε τη 
γέννηση μιας παγκόσμιας -έστω και ιδεατής- ετήσιας συνάντησης που μπορεί ο καθένας να οργανώσει, παντού, 
σε όλο τον κόσμο. 
 
Προτρέπουμε τον ΟΗΕ, τους κορυφαίους θεσμούς παγκοσμίως, όλους τους συναδέλφους μας, όλους τους 
πολίτες που ενδιαφέρονται για ένα πιο βιώσιμο και ευχάριστο μέλλον, να υποστηρίξουν και να διαδώσουν το 
κάλεσμα μας. 
 
Πρώτες υπογραφές: 
Mario Salomone, Γενικός Γραμματέας του Δικτύου WEEC (*) 
και τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Δικτύου WEEC: 
 Christine Affolter, ENSI (Ελβετία)  
 Nouzha Alaoui, FM6E (Μαρόκο) 
 Roland Gérard, Réseau Ecole et Nature (Γαλλία) 
 Edgar Gonzalez Gaudiano, Universidad Veracruzana (Μεξικό) 
 Cameron Mackenzie, AAEE (Αυστραλία) 
 David Orr, Oberlin College (Η.Π.Α.) 
 Ingrid Pramling Samuelsson, University of Goteborg (Σουηδία) 
 Maria Santos, Lisboa E-Nova (Πορτογαλία) 
 Lucie Sauvé, Université du Québec à Montréal (Καναδάς) 
 Pedro Vega Marcote, University of Coruña (Ισπανία) 
 David Zandvliet, Simon Fraser University (Καναδάς) 
 Γιολάντα Ζιάκα, Polis-INEE (Ελλάδα) 
 
Για περισσότερες πληροφορίες και στήριξη στο κάλεσμα: world-day@weecnetwork.org  
 

 

 
http://weecnetwork.org 

 
Μόνιμη Γραμματεία του WEEC 

Corso Moncalieri 18, 10131 Torino (Italia) Ph. 390114366522 
secretariat@environmental-education.org 

 
(*) Το Παγκόσμιο Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (World Environmental Education Congress – WEEC) 

οργανώνεται από το 2003 και μετά, κάθε δύο χρόνια, και αποτελεί το σημαντικότερο χώρο συνάντησης, σε 
διεθνές επίπεδο, όλων όσων δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το Δίκτυο 

WEEC λειτουργεί ως μόνιμο σημείο αναφοράς και δικτύωσης. 
 


