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Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ξεκίνησε, όπως γνωρίζουµε, ως µια βασική συνιστώσα
της περιβαλλοντικής πολιτικής και σε ανταπόκριση προς τα αποτελέσµατα των φυσικών
επιστηµόνων, κυρίως, στη δεκαετία του ‘60, που τεκµηρίωσαν την κρίση των οικοσυστηµάτων
και των κοινωνιών, αφ’ ενός µεν από τη ρύπανση και αφετέρου από τους πεπερασµένους
πόρους µε επιπτώσεις στο άµεσο και στο απώτερο µέλλον. Το πρώτο µοντέλο που µπήκε στην
ΠΕ ήταν το «διαστηµόπλοιο Γη», που δεν αντλεί από πουθενά ενέργεια και ύλη, εκτός από τον
Ήλιο και που έχει πεπερασµένα αποθέµατα, άρα, το µήνυµα της ΠΕ ήταν πώς να διατηρήσουµε
αλώβητο αυτό το διαστηµόπλοιο Γη. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο πρέπει ουσιαστικά να
επέµβουµε και στο «εποικοδόµηµα» του περιβάλλοντος που είναι η κοινωνία και οι σχέσεις
µέσα σε αυτή, περιλαµβανοµένων των σχέσεων της οικονοµίας (σχήµα 1). Άρα, στην ΠΕ
αρχικά ξεκινούσαµε – όπως και η ∆ιάσκεψη της Τιφλίδας ουσιαστικά έδειξε - από το ότι
αναγνωρίζουµε όλες τις πολυπλοκότητες στο εποικοδόµηµα, δηλαδή στην κοινωνία, αλλά το
υπόστρωµα “περιβάλλον” θεωρείται ως η βάση που στηρίζει και τροφοδοτεί όλα τα άλλα. Το
κύριο µέληµα µας είναι να προστατεύσουµε τη βάση και µέσα από τη βάση το εποικοδόµηµα.
Αυτή είναι η αρχέγονη ιδέα της ΠΕ για την οποία έχουµε τα τρία εργαλεία: για το περιβάλλον,
δηλ. το “περί του περιβάλλοντος”, γνώσεις για την ουσιαστική κατανόηση των τρόπων µε τους
οποίους λειτουργεί το περιβάλλον, το εντός του περιβάλλοντος, ώστε να µην αποκόπτεται η
εκπαιδευτική διαδικασία από τη διαδικασία άµεσης επαφής και βίωσης του περιβάλλοντος, και
το υπέρ του περιβάλλοντος. Αυτό δηλώνει ότι η ΠΕ είναι ενταγµένη σε µια γενικότερη
στρατηγική υπέρ του περιβάλλοντος: δεν µπορεί δηλαδή να κάνεις ΠΕ και να µην είσαι υπέρ ή
να είσαι αδιάφορος ή ακόµη χειρότερα, να είσαι εχθρικός. Άρα η ΠΕ είναι µια στρατευµένη
ηθικά διαδικασία. Αυτά είναι τα νάµατα της ΠΕ που ισχύουν µέχρι σήµερα.
Πολύ σύντοµα χρειάστηκε να ενσωµατωθεί στο βασικό κορµό της ΠΕ το τι είναι αυτό που
δηµιουργεί την κρίση. Αν δεν υπεισέλθουµε στα γενεσιουργά αίτια δεν µπορούµε να κλείσουµε
τον κύκλο. Και τέσσερα είναι τα αίτια αυτά, στα οποία εγώ τουλάχιστον, επικεντρώνοµαι εδώ
και 25 περίπου χρόνια: ο υπερπληθυσµός, ο υπερκαταναλωτισµός, η έλλειψη σωστής ενηµέρωσης
και παιδείας και βέβαια, η λαθεµένη βάση της οικονοµίας και οι στενά συνδεδεµένοι µε αυτή
ακατάλληλοι δείκτες προόδου και ανάπτυξης µιας χώρας και µιας κοινωνίας.
Όσο η διεργασία εδραίωσης της ΠΕ βρισκόταν σε εξέλιξη πέρασε µια δεκαετία: από τη
Τιφλίδα στη Μόσχα. Το ’87 έγινε η ∆ιάσκεψη της Μόσχας, στην οποία είχα το προνόµιο να
γράψω για την UNESCO ένα από τα τέσσερα βασικά κείµενα εργασίας, το σχετικό µε το
αίτηµα της εποχής εκείνης για ειρήνη: η ΠΕ είναι ο καλύτερος σύµµαχος και φορέας για την
ειρήνη και παράλληλα µε αυτό το συγκεκριµένο ρόλο που θελήσαµε να δώσουµε στην ΠΕ
προέκυψαν και άλλες πρόσθετες µορφές εκπαίδευσης, χαλαρά ή άµεσα συνδεδεµένες µε αυτήν
όπως η εκπαίδευση για τις γυναίκες, για τη διατροφή, για τον αναλφαβητισµό, κ.α. ως
ανεξάρτητα «κεφάλαια» εκπαίδευσης.
Την ίδια εποχή είχαµε µια παράλληλη δυναµική εξέλιξη για το θέµα της ανάπτυξης, καθώς είχε
ήδη συσταθεί υπό την τότε Πρωθυπουργό της Νορβηγίας, Gro Harlen Βrundtland, η αντίστοιχη
Επιτροπή για Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, του ΟΗΕ, και κυκλοφόρησε το διάσηµο πλέον
βιβλίο «Το Κοινό µας Μέλλον» (Our Common Future) µέσα στο οποίο υπήρχε η έννοια της
«αειφόρου ανάπτυξης» (sustainable development) ως απάντηση στην κρίση. Η έννοια της
αειφόρου ανάπτυξης όπως «εισήχθη» από την Βrutland βασίζεται ισότιµα σε τρεις πυλώνες οι
οποίοι είναι το περιβάλλον, η οικονοµία και η κοινωνία.
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Η αειφόρος ανάπτυξη διαφέρει ως προς την έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, η οποία ως έννοια
χρησιµοποιούταν και παλιότερα, στο ότι η αειφόρος ανάπτυξη, ως “αει φέρουσα καρπούς”
πρέπει να τείνει στο τέλειο. Είναι έννοια δανεισµένη από την δασοκοµία. Αυτή λοιπόν η έννοια
είναι βασική, είναι ιδεατή, δεν µπορούµε να τη φτάσουµε και να τη διατηρούµε στατικά, είναι
µια κατεύθυνση στην οποία θα πλησιάζουµε, ανάλογα µε την προσπάθειά µας, όπως συµβαίνει
για τη δηµοκρατία, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Για την αναπαράσταση της αειφόρου
ανάπτυξης παντού χρησιµοποιείται το σχήµα µε τους τρεις πυλώνες (σχήµα 2). Προσωπικά δεν
µε ικανοποιεί το σχήµα αυτό, γιατί δε βλέπω που στηρίζεται το όλο οικοδόµηµα. Ως στήριξη
και βάση θα µπορούσε να θεωρήσει κανείς την ΠΕ. Μήπως όµως τότε χρειαζόµαστε και µια
εκπαίδευση για την οικονοµία και την κοινωνία, για να θεµελιώσουµε την αειφόρο ανάπτυξη
(σχήµα 3);
Στη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη της Θεσσαλονίκης (“Περιβάλλον και Κοινωνία: Εκπαίδευση και
Ευαισθητοποίηση των Πολιτών για την Αειφορία”, συνδιοργάνωση Ελληνικής Κυβέρνησης και
UNESCO) που οργανώσαµε δέκα χρόνια µετά τη Μόσχα, το 1997, και πέντε χρόνια µετά το
Ρίο, προτείναµε ότι αυτή η βάση για όλους τους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης πρέπει να
είναι η εκπαίδευση. Και η εκπαίδευση αυτή είναι ουσιαστικά το σύνολο της εκπαίδευσης και
ένα µεγάλο τµήµα αυτής θα µπορούσε να είναι η “εκπαίδευση για το περιβάλλον και την
αειφορία” (σχήµα 4). ∆εν είναι λοιπόν µόνο για το περιβάλλον, καθώς πρέπει να είναι σαφώς
κοινωνικά και οικονοµικά προσανατολισµένη. Άρα, αν θεωρήσουµε αυτή τη βάση, την
εκπαίδευση, µαζί µε τα υπόλοιπα στοιχεία έχουµε ένα οικοδόµηµα στο οποίο ο ρόλος της
εκπαίδευσης δεν είναι απλά διακριτός, αλλά πάρα πολύ σηµαντικός.
Παρόλα ταύτα αυτό το σχήµα είναι πολύ ρασιοναλιστικό, χωρίς να αποδίδει πλήρως την
πραγµατικότητα, γιατί τίποτα δεν είναι µόνο κοινωνικό ή µόνο περιβαλλοντικό ή µόνο
οικονοµικό θέµα. Υπάρχει ώσµωση και αλληλεπίδραση µεταξύ τους. Έτσι η πρόταση την
οποία είχα αρχίσει ήδη να διαµορφώνω από τη Θεσσαλονίκη είναι η εξής (σχήµα 5):
Πρόκειται για µια τριγωνική πυραµίδα στην οποία αλληλεπιδρούν όλες οι τέσσερις έδρες. Το
αρνητικό βέβαια αυτού του σχήµατος είναι ότι η εκπαίδευση εµφανίζεται πλέον πολύ πιο
µεγάλη απ’ ότι πραγµατικά είναι. Αυτό το αντιλαµβάνεται κανείς αν αναλογιστεί ότι µόνο µε
την εκπαίδευση δεν µπορούµε να διαµορφώσουµε την κοινωνία και την οικονοµία και να
προστατεύσουµε το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και να επιτύχουµε αειφόρο
ανάπτυξη. Η εκπαίδευση είναι τµήµα µιας µεγαλύτερης παρέµβασης, της λεγόµενης
“διακυβέρνησης”. Ως διακυβέρνηση θεωρούµε το σύνολο των ενεργειών και των
διατεταγµένων, οργανωµένων λειτουργιών µιας κοινωνίας η οποία µπορεί να αντιµετωπίσει τα
προβλήµατα. Μόνο µε την εκπαίδευση δε µπορούµε λοιπόν να δράσουµε και να έχουµε
αποτέλεσµα, καθώς χρειαζόµαστε και νοµοθεσία/θεσµούς, τεχνολογία, κ.α. (σχήµα 6).
Στο σχήµα 6, αν γυρίσουµε αυτό το πρίσµα πάνω στην έδρα περιβάλλον (Σχήµα 7) βλέπουµε
ότι η οικονοµία, η διακυβέρνηση, και η κοινωνία είναι όλα «ανθρωπογενή» στοιχεία πράγµα
που δεν είναι το περιβάλλον. Βάζοντας λοιπόν ως βάση το Περιβάλλον έχουµε όλα τα
υπόλοιπα ως “εποικοδοµήµατα”. Άρα η συγγένεια της ΠΕ µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη (ΕΑΑ) είναι άµεση και προφανής. Είναι όµως µια διαφορετική εικόνα και µια
διαφορετική δυναµική σε µια διαφορετική εποχή. Θα γυρίσω λίγο πίσω στην ανάλυση της
διακυβέρνησης, για να δω πιο βαθιά τι προϋποθέτει η αειφόρος ανάπτυξη ώστε να την
προσεγγίσουµε. Αν αναλύσουµε τη διακυβέρνηση ως σύνολο εργαλείων βλέπουµε ως µια
βασική έδρα την εκπαίδευση, ως µία δεύτερη τη νοµοθεσία της Πολιτείας, και γενικά τους
θεσµούς, και φυσικά µία τρίτη βασική έδρα την τεχνολογία, η οποία αυξάνει τη φέρουσα
ικανότητα των συστηµάτων και µας διευκολύνει στην αντιµετώπιση των πολλαπλών µας
προβληµάτων (σχήµα 8) (Ας σηµειωθεί ότι ένα αντίστοιχο σχήµα είχαµε χρησιµοποιήσει στη
Θεσσαλονίκη το 1997 χωρίς όµως σύνδεση µε τα προηγούµενα). Αυτή η ανάλυση µας δείχνει
ότι στο εποικοδόµηµα αυτό η εκπαίδευση κατέχει ένα πολύ βασικό ρόλο, και αποτελεί µία έδρα
της γενικότερης διακυβέρνησης.
Αν προσπαθήσω τώρα να συνδυάσω τα δύο πρίσµατα, δηλ. το προηγούµενο (περιβάλλον –
κοινωνία - οικονοµία) και αυτό της διακυβέρνησης προκύπτει το σχήµα 9 το οποίο µας δείχνει
ουσιαστικά τι αναµένουµε από την ΕΑΑ στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης. Είναι λοιπόν
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µία από τις βασικές λειτουργίες µαζί µε τη νοµοθεσία/θεσµούς, τη τεχνολογία, την ειδική
προστασία για το περιβάλλον, την ειδική κοινωνική πρόνοια και κοινωνική ευθύνη και τη
λειτουργία της οικονοµίας, που εξασφαλίζει την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Τις θέσεις αυτές τις έχω αναπτύξει τα δύο τελευταία χρόνια σε διεθνείς συναντήσεις της
UNESCO και της UNECE όπου και έχουν γίνει πολύ ευµενώς αποδεκτές, ενόψει της
∆εκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.
Ως φυσική εξέλιξη του ∆ιεθνούς Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης (1997), της διεθνούς
εκστρατείας του MIO-ECSDE µε τίτλο ERA 21: Education Re-Affirmation for the 21st Century
(Επαναδέσµευση για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα) και πολλών άλλων πρωτοβουλιών εν όψει
της Παγκόσµιας ∆ιάσκεψης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ (2002), ο ΟΗΕ
ανακήρυξε τη δεκαετία 2005-2014 ως ∆εκαετία για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
(Decade on Education for Sustainable Development -UN DESD). Η ∆εκαετία θα έχει ως κύριο
στόχο την προώθηση της εκπαίδευσης ως βάση για την αειφορική ανθρώπινη κοινωνία και την
ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόµων
και σύγχρονων πολιτικών, προγραµµάτων, και πρακτικών για την ΕΑΑ. Στην UNESCO έχει
ανατεθεί η γενικότερη εποπτεία και ο συντονισµός των ενεργειών στα πλαίσια της ∆εκαετίας
όπως και η διοργάνωση Συναντήσεων και άλλων δράσεων για τη στήριξη των χωρών στο
σχεδιασµό των εθνικών αλλά και περιφερειακών Στρατηγικών για τη ∆εκαετία (National and
Regional Strategies for the UN DESD). Το MIO-ECSDE συνέβαλε στη διαµόρφωση του
Σχεδίου για την Εφαρµογή της ∆εκαετίας σε ∆ιεθνές επίπεδο (draft International
Implementation Scheme for the UN DESD) το οποίο αποτελεί το βασικό κείµενο που προωθεί η
UNESCO στα πλαίσια των προετοιµασιών για τη ∆εκαετία.
Παράλληλα συµµετέχουµε ενεργά από τα πρώτα κιόλας στάδια (Σεπτέµβριος, 2002) και σε µία
επιπλέον διεθνή-περιφερειακή διαδικασία σχετική µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη, τη λεγόµενη: «Στρατηγική της UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο
Ανάπτυξη» (UNECE Strategy for ESD)†. Η Στρατηγική της UNECE για την Εκπαίδευση για
την Αειφόρο Ανάπτυξη θεωρείται από τις πλέον ουσιαστικές και σηµαντικές συµβολές σε
περιφερειακό επίπεδο για την επιτυχηµένη εφαρµογή και διεξαγωγή της ∆εκαετίας. Στη
διαδικασία διαµόρφωσης της Στρατηγικής συµµετέχουν κυβερνητικοί εκπρόσωποι (Υπουργεία
Περιβάλλοντος και Παιδείας) αλλά και εκπρόσωποι της Κοινωνίας των Πολιτών (µηκυβερνητικές οργανώσεις). Το κείµενο της Στρατηγικής εκτός από τους γενικότερους στόχους,
σκοπούς και αρχές, παρέχει ένα αναλυτικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση Εθνικών
Σχεδίων Εφαρµογής της Στρατηγικής, καλύπτοντας όλα τα είδη εκπαίδευσης -τυπικής, άτυπης
και µη τυπικής όπως και όλα τα επίπεδα -Πρωτοβάθµια, ∆ευτεροβάθµια, Ανώτερη,
Επαγγελµατική και ∆ια βίου εκπαίδευση.
Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί και ιδιαίτερα όσοι ασχολούνται µε την ΠΕ οφείλουν να
παρακολουθήσουν από κοντά αυτές τις σηµαντικές εξελίξεις στις οποίες η συµβολή µας είναι
θεµελιώδης.
Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισηµάνω και µία ακόµα Πρωτοβουλία που δηµιουργήθηκε για
την ενίσχυση της σύνδεσης της εκπαίδευσης µε την αειφορία και βρίσκεται σε εξέλιξη.
Πρόκειται για το MEdIES -Μεσογειακή Εκπαιδευτική Πρωτοβουλία για το Περιβάλλον & την
Αειφορία- που αποτελεί την κυριότερη Πρωτοβουλία για την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον
και την Αειφόρο Ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσογείου. Το MEdIES εγκαινιάστηκε στη
∆ιεθνή ∆ιάσκεψη για την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ (2002) µε ηγετικές χώρες
την Ελλάδα και την Ιταλία, και κύριους εταίρους την UNESCO, το UNEP/MAP και το MIOECSDE. Η Πρωτοβουλία MEdIES έχει ως βασικό στόχο να στηρίζει συστηµατικά την
εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να συµβάλλει στην εφαρµογή της Agenda 21 και στην
προσέγγιση των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας µε την εφαρµογή κατάλληλων
εκπαιδευτικών προγραµµάτων στις χώρες της Μεσογείου, µε κύριους (αρχικούς) θεµατικούς
†

Η UNECE (UN Economic Commission for Europe) περιοχή καλύπτει την Ευρώπη και τις χώρες
στην περιοχή του Καυκάσου και συµπεριλαµβάνει συνολικά 55 χώρες – µέλη.
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άξονες το νερό και τα απορρίµµατα. Οι δράσεις του MEdIES αποσκοπούν στη στήριξη ενός
δικτύου εκπαιδευτικών από 17 Μεσογειακές χώρες που εργάζονται σε προγράµµατα ΠΕ και
ΕΑΑ και περιλαµβάνουν:
- εκδόσεις (τα εκπαιδευτικά υλικά «Το Νερό στη Μεσόγειο» και «Τα απορρίµµατα στη ζωή
µας», πρακτικά συνεδρίων, εγχειρίδιο εκπαιδευτικής µεθοδολογίας),
- διοργάνωση Συνεδρίων και Επιµορφωτικών Σεµιναρίων για τους εκπαιδευτικούς στις
Μεσογειακές χώρες που συµµετέχουν, και
- τη λειτουργία της διαδραστικής ιστοσελίδας: www.medies.net που παρέχει έγκυρες και
πρόσφατες πληροφορίες σχετικά την ΠΕ, βιβλιοθήκη στην οποία περιέχονται τα βασικά
κείµενα για την ΠΕ, οι εκπαιδευτικές εκδόσεις του MEdIES σε όλες τις γλώσσες στις οποίες
έχουν παραχθεί και δυνατότητα για άµεση επικοινωνία µεταξύ των µελών του ∆ικτύου
MEdIES µέσω της ιστοσελίδας για την ανταλλαγή εµπειριών και πληροφοριών και την
προώθηση του έργου τους.
Με βάση όσα ανέπτυξα πιστεύω ότι έχουµε µπροστά µας ένα νέο ελπιδοφόρο όραµα για την
εξέλιξη της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη όπου ο ρόλος του
Έλληνα εκπαιδευτικού θα είναι καθοριστικός, όραµα το οποίο η Ελληνική Πολιτεία οφείλει
να στηρίξει µε προσοχή, στοργή και περηφάνια.
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