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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η συζήτηση για τη σχέση περιβαλλοντικού κινήµατος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (Π.Ε) είναι
παλιά, επανέρχεται ωστόσο κατά διαστήµατα στο προσκήνιο, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος
αναφορικά µε τον επαναπροσανατολισµό της Π.Ε.. Στο κείµενο που ακολουθεί γίνεται µια σχετικά
σύντοµη αναφορά στο νεολαιίστικο κίνηµα αµφισβήτησης της δεκαετίας του ’60 και στην ανάδυση
του περιβαλλοντικού κινήµατος (διεθνούς και ελληνικού), ως µέρος αυτού. Ακολουθεί η σκιαγράφηση
της γένεσης και εξέλιξης της Π.Ε. διεθνώς και στη χώρα µας και εξετάζεται ο βαθµός επιρροής του
ριζοσπαστικού περιβαλλοντικού κινήµατος στους στόχους και το περιεχόµενό της. Τέλος,
εκφράζονται κάποιοι προβληµατισµοί για το ρόλο της Π.Ε. στη νέα κοινωνική πραγµατικότητα, όπου
στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τίθεται η βιώσιµη ανάπτυξη.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ περιβαλλοντικό κίνηµα, «πράσινοι», περιβαλλοντική εκπαίδευση, εκπαίδευση
για την αειφορία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μετά την καταστροφική αφαίµαξη των χρόνων του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου και της Κατοχής
οι Ηνωµένες Πολιτείες και η ∆υτική Ευρώπη περνούν για 20 χρόνια –από τα µέσα της δεκαετίας
του ΄50, ως τα µέσα της δεκαετίας του ΄70- σε µια πρωτόγνωρη φάση οικονοµικής ανάπτυξης. Η
µεταπολεµική περίοδος της επιβεβληµένης ηρεµίας και συναίνεσης στη ∆υτική Ευρώπη και στις
Η.Π.Α αµφισβητήθηκε ωστόσο από µια σειρά φοιτητικών και εργατικών εξεγέρσεων στην
Βρετανία, Γαλλία, Γερµανία και στις Η.Π.Α .Παρά την επίτευξη µιας γενικής ευηµερίας και τους
υψηλούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης, σηµαντικό µέρος της νέας γενιάς (µικροαστικής
καταγωγής και υψηλής µόρφωσης) δεν µπορούσε να συµβιβαστεί µε το καπιταλιστικό σύστηµα,
τον αµερικανικό ιµπεριαλισµό (όπως εκδηλωνόταν εκείνα τα χρόνια στον «βρώµικο» πόλεµο των
ΗΠΑ στο Βιετνάµ), τον τεχνοκρατικό ορθολογισµό, τη λατρεία της παραγωγικότητας τη
γραφειοκρατία, την αλλοτρίωση, την καταπίεση των µειονοτήτων και συλλήβδην µε τον πυρήνα
των αξιών των δυτικών κοινωνιών.
Το νεολαιίστικο κίνηµα αµφισβήτησης ξεκίνησε στις ΗΠΑ από τα πανεπιστήµια της
Καλιφόρνια, πέρασε στις ανατολικές ακτές και στη συνέχεια στην Ευρώπη, οδηγώντας στην
ανάφλεξη του Μάη του 1968. Η χρονολογική εξέλιξη του κινήµατος, οι διαστάσεις του, η µορφή
του, ο βαθµός πολιτικοποίησης του και η βαρύτητα των επιπτώσεών του διαφέρουν από χώρα σε
χώρα (Berstein, 1997,226).Το φοιτητικό κίνηµα στις ΗΠΑ, η ανάδυση της «Νέας Αριστεράς»
(Buhle, 1996, 516-523), η εξέγερση του Μάη του ΄68 τοποθετούνται στις απαρχές της εµφάνισης
των «νέων κοινωνικών κινηµάτων» (Σεφεριάδης, 2002,55 κ.ε).Tο ειρηνιστικό κίνηµα, το
αντιρατσιστικό κίνηµα, το κίνηµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το κίνηµα αλληλεγγύης στον
Τρίτο Κόσµο, το αντιπυρηνικό, το περιβαλλοντικό ακολούθησαν τις νεανικές εξεγέρσεις της
δεκαετίας του ’60.Ενώ θα ήταν διακινδυνευµένο να ορίσουµε συγκεκριµένα την εµφάνιση του
σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήµατος, οι απαρχές του χρονολογούνται στα τέλη της δεκαετίας
του 1950 και στις αρχές του 1960.
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Η ΑΝΑ∆ΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Από τα τέλη της δεκαετίας του ’50 η επερχόµενη οικολογική κρίση, της οποίας τα σηµάδια ήταν
ήδη φανερά (καταστροφή βιότοπων, εξαφάνιση ειδών, ρύπανση, υπερπληθυσµός, κ.α) (∆ρακάκη,
1999,283 κ.ε), έστρεψε σηµαντική µερίδα επιστηµόνων στην καταγγελία της ανάπτυξης και στην
προειδοποίηση ότι ο πλανήτης συνολικά πρόκειται να αντιµετωπίσει κρίση βιωσιµότητας
(Παπαιωάννου, 1999 , 12).
Η Rachel Carson, βιολόγος από τις ΗΠΑ, στο περίφηµο βιβλίο της «Σιωπηλή Άνοιξη» (Carson,
1981), το οποίο επρόκειτο να ασκήσει µεγάλη επιρροή, περιέγραφε τις καταστροφές στο
περιβάλλον από την χρήση εντοµοκτόνων, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση µια οικολογικής
συνείδησης (Καστοριάδης, 1993,97).Παράλληλα, οµάδες πίεσης, όπως η Λέσχη της Ρώµης (Club
of Rome), αποτελούµενη από τεχνοκράτες και πολιτικούς, προειδοποίησε έγκαιρα (µε την έκδοση
του έργου «Τα όρια της ανάπτυξης», 1972) ότι η υλική ανάπτυξη έχει όρια, η δε υλική παραγωγή
πρέπει να συγκρατηθεί, η διάρκεια ζωής των προϊόντων να αυξηθεί, να εξοικονοµηθεί ενέργεια και
να ανακυκλωθούν τα απόβλητα.
Ορόσηµο στην ιστορία του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήµατος αποτελεί η ανακήρυξη στις
ΗΠΑ της 22ας Απριλίου ως «Ηµέρα της Γης» (1970), µε πρωτοβουλία της
οµάδας
«Περιβαλλοντική δράση», που σηµατοδοτεί µια νέα στάση απέναντι στην ανάπτυξη και το
περιβάλλον.
Το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνηµα προκύπτει ως προϊόν της ολοένα πιο ευρείας
δηµοσιοποίησης-και µέσω των ΜΜΕ- της κρισιµότητας των περιβαλλοντικών προβληµάτων, της
ανάπτυξης της οικολογικής επιστήµης, αλλά και του γενικότερου αµφισβητησιακού κοινωνικού
πλαισίου, το οποίο διαµορφωνόταν στα τέλη του ΄60. Οι οικολογικές ιδέες βρήκαν γόνιµο έδαφος
σε ευρύτατα µικροµεσαία κοινωνικά στρώµατα των δυτικών κοινωνιών, το περιβάλλον και η
ποιότητα ζωής των οποίων είχε υποβαθµιστεί δραµατικά (Cotrgove,1980,333-351).Τα µέλη αυτών
των κοινωνικών στρωµάτων ασπάζονται µετα-υλιστικές αξίες και αποτελούν ένα δεκτικό κοινό
για διεκδικήσεις σε περιβαλλοντικά ζητήµατα (Yearley, 2003,197).
Αλληλοδραστικά, το περιβαλλοντικό κίνηµα µπολιάζεται από το ευρύτερο και πολύµορφο
κίνηµα αµφισβήτησης, του οποίου αποτελεί µέρος (Σκαναβή, 2004,58). Από τις διαµαρτυρίες του
αντιπολεµικού κινήµατος ενάντια στη χρήση χηµικών όπλων στον πόλεµο του Βιετνάµ, ως την
αποµυθοποίηση της κοινωνίας της αφθονίας, τον αναχωρητισµό του χιπισµού και τις αντιπυρηνικές
πορείες, το ρεύµα της κοινωνικής αµφισβήτησης τροφοδοτεί ποικιλοτρόπως την ανάπτυξη του
περιβαλλοντικού
κινήµατος,(Φλογαίτη,1998,95-99
και
Παπαδηµητρίου,1998,36-40).Τα
ποικιλόµορφα κινήµατα διαµαρτυρίας, αποκάλυψαν µια αυξανόµενη ευαισθησία απέναντι σε
δευτερεύουσες δυσλειτουργίες της καπιταλιστικής ανάπτυξης και µια ετοιµότητα να αντιδράσουν
σε αυτές (Habermas 1987, 30), στρέφοντας µε θεαµατικό τρόπο την προσοχή της κοινωνίας σ’
αυτές τις νέες περιοχές δυνητικής σύγκρουσης.
Αµφισβητώντας το κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης, το διαµορφούµενο
περιβαλλοντικό κίνηµα υιοθέτησε ένα σύνολο νέων αξιών, τις οποίες µοιράζονταν µε τα επιµέρους
κοινωνικά κινήµατα σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, όπως η µη βία, η διεθνής αλληλεγγύη µε
τις χώρες του Τρίτου Κόσµου, η κριτική του υπερκαταναλωτισµού, η αµφισβήτηση της
µονοδιάστατης οικονοµικής ανάπτυξης, η κριτική της «µεταβιοµηχανικής κοινωνίας» (Touraine,
1974, 89),το πρόταγµα της αυτονοµίας της κοινωνίας (Καστοριάδης, 1981, 32), το όραµα µιας
αντι-κοινωνίας, η «επιθυµία για ζωή» (Kohn Bendit, 1989, 11).
Το περιβαλλοντικό κίνηµα ευνοήθηκε από το «πρασίνισµα» άλλων κινηµάτων αλλά και από την
ανάπτυξη του αντιπυρηνικού κινήµατος. Η αντιπυρηνική συµµαχία έφερε σε επαφή ετερόκλητα
στοιχεία (ντόπιους κατοίκους, οικολόγους, αντιµιλιταριστές, φυσιολάτρες κ.α) (Rudig, 1986, 378380), τα οποία εναντιώνονταν στην εφαρµογή προγραµµάτων πυρηνικής ενέργειας από τις δυτικές
κυβερνήσεις, µετά την κατακόρυφη αύξηση της τιµής του πετρελαίου στις αρχές της δεκαετίας του
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΄70 (Lowe και Flynn, 1989, 273).Η εµπειρία ενός τµήµατος του πληθυσµού σε οικολογικές
διαµαρτυρίες ενθάρρυνε την υιοθέτηση ενός «πράσινου» πολιτικού πλαισίου και τροφοδότησε
άµεσα την ανάπτυξη Πράσινων κοµµάτων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΚΤΙΒΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Στα τέλη της δεκαετίας του ΄60 και στις αρχές του ΄70 τα περιβαλλοντικά ζητήµατα
ιεραρχήθηκαν ψηλά στις δηµόσιες προτεραιότητες, ωστόσο οι κυβερνήσεις και τα παραδοσιακά
κόµµατα των µεταβιοµηχανικών δυτικών κοινωνιών αρνήθηκαν να ενσωµατώσουν την
περιβαλλοντική διάσταση στην πολιτική και στο πρόγραµµά τους. Παράλληλα, η αµφισβήτηση της
παραδοσιακής θεσµικής πολιτικής εκ µέρους των νέων κοινωνικών κινηµάτων, του
περιβαλλοντικού συµπεριλαµβανοµένου, είχε ως αποτέλεσµα την ορµητική είσοδο στην πολιτική
σκηνή ενός εναλλακτικού πολιτικού κινήµατος, το οποίο εµφορείτο από ριζοσπαστικά ιδανικά και
πρότυπα κοινωνικής συµπεριφοράς και έθετε επιτακτικά το αίτηµα του κοινωνικού
µετασχηµατισµού σε οικολογική κατεύθυνση (Benton, 1993, 165).
Τα πρώτα πράσινα κόµµατα ιδρύονται στη Νέα Ζηλανδία [1972, Values Party (Κόµµα αξιών)],
στη Μ. Βρετανία [1973, The People ( Ο λαός)], το οποίο µετονοµάστηκε σε Green Party το 1985.
Πέντε χρόνια νωρίτερα ιδρύεται στη Γερµανία το κόµµα των Πράσινων (Die Grunen) (Spretnak,
1986, 259-295) και το 1983 εισέρχεται στο Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Υπό την στέγη των
Γερµανών Πράσινων συναντήθηκαν πρώην ριζοσπάστες φοιτητές του ΄60, στοιχεία της
εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, τοπικές πρωτοβουλίες πολιτών και νέα κοινωνικά κινήµατα,
ενσωµατώνοντας φιλελεύθερα ακόµα και συντηρητικά στοιχεία. (Φωτόπουλος, 1998 και Boggs
1993, 127).
Οι Γερµανοί Πράσινοι στο πολιτικό τους πρόγραµµα συνέδεσαν την οικολογική ανάπτυξη µε
ζητήµατα κοινωνικής δικαιοσύνης, δικαιωµάτων των γυναικών, περιφερειακής και τοπικής
αυτονοµίας, ειρήνης και ριζοσπαστικής δηµοκρατίας (Biehl, 1993,177-196 και Saward, 1995,439).
Ωστόσο, η µετάβαση από το κίνηµα στο κόµµα δεν υπήρξε ανέφελη. Στο εσωτερικό των Γερµανών
Πρασίνων, αλλά και στους κόλπους άλλων πράσινων ευρωπαϊκών κοµµάτων, αναδείχτηκαν και
αντιπαρατέθηκαν σκληρά δύο ιδεολογικές τάσεις/ρεύµατα: οι ρεαλιστές (realos) και οι
ριζοσπάστες/φονταµενταλιστές (fundis) (Ditfurth, 1992, 313-352 και Urwin, 1990, 152-157).
Η ιδεολογική και οργανωτική αντιπαράθεση εντός των πράσινων κοµµατικών σχηµατισµών
επικεντρώνεται στη σχέση κόµµατος-κινήµατος, στην πολιτική συµµαχιών, στην κοµµατική δοµή
(Hulsberg, 1998, 126), στις προγραµµατικές αρχές (Samuel, 1985, Μοδινός, 1989 και Doherty,
1992, 95-120), στη σχέση άµεσης και αντιπροσωπευτικής δηµοκρατίας (Richardson, 1995, 33),
στον κίνδυνο αφοµοίωσης/καθεστωτοποίησης του κόµµατος/κινήµατος (Eder, 1996, 203-223).
Παρά τις αντιφάσεις και τα εσωτερικά τους προβλήµατα, οι πράσινοι κοµµατικοί σχηµατισµοί
λειτουργούν σε περισσότερες από 30 χώρες, έχουν καταγράψει αρκετές εκλογικές επιτυχίες, έχουν
αναδειχθεί σε κυβερνητικούς εταίρους, ανανέωσαν το παραδοσιακό πολιτικό σύστηµα, έθεσαν και
διατηρούν στην πολιτική ατζέντα τα περιβαλλοντικά ζητήµατα, ενώ ιδιαίτερη απήχηση έχει και η
δράση των περιβαλλοντικών µη κυβερνητικών οργανώσεων (Johnson,1996, 224-245).
Σε αντίθεση µε την πολιτικοποίηση του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κινήµατος, στις
Ηνωµένες Πολιτείες το περιβαλλοντικό κίνηµα είναι κατά βάση µη πολιτικό (Hawkins, 1993,212215), τα πράσινα κόµµατα είναι στην ουσία ανύπαρκτα, ενώ δεν υφίσταται υπουργείο
Περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές κινήσεις στις Ηνωµένες Πολιτείες αντιµετωπίζουν την
περιβαλλοντική κρίση ως πρόκληση για καλύτερη διαχείριση, δεν ασκούν κριτική στο υφιστάµενο
κοινωνικό σύστηµα και προτιµούν να λειτουργούν ως οµάδες πίεσης µέσω-κυρίως-των
παρεµβάσεων στο πλαίσιο του νοµικού συστήµατος (Miller, 1999, 415-419).
Στην Ανατολική Ευρώπη η κατάρρευση των καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισµού έφερε
στην επιφάνεια ένα περιβαλλοντικό κίνηµα, το οποίο κλήθηκε να αντιµετωπίσει τα οξυµµένα
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προβλήµατα της περιβαλλοντικής υποβάθµισης και εκµετάλλευσης, ακολουθώντας την πορεία
εξέλιξης των αντίστοιχων δυτικοευρωπαϊκών κινηµάτων: η δηµιουργία πράσινων κοµµάτων στις
χώρες αυτές έδωσε σύντοµα τη θέση της σε µεταρρυθµιστικά/συµβατικά κόµµατα (Rootes,2000,
335-342).
Στις χώρες του Τρίτου Κόσµου το ενδιαφέρον για το περιβάλλον επισκιάζεται από την φτώχεια,
τις ασθένειες, τον υπερπληθυσµό, τις τραγικές ελλείψεις στους τοµείς της εκπαίδευσης και της
υγείας. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το περιβαλλοντικό κίνηµα ισχυροποιείται στο Νότο,
µαχόµενο την περιβαλλοντική υποβάθµιση, την αποδάσωση, την εξαφάνιση των ειδών και την
συρρίκνωση των τοπικών πολιτισµών (Yearly, 1997, 163-166).

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Στην Ελλάδα το περιβαλλοντικό κίνηµα έχει ισχνή παρουσία τόσο σε κοινωνικό επίπεδο, όσο
και σε επίπεδο πολιτικής εκπροσώπησης. Σε αντίθεση µε τα ανεπτυγµένα βιοµηχανικά κράτη
(Γερµανία, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Σουηδία, Ολλανδία), όπου ευδοκίµησαν πράσινα
κινήµατα και κόµµατα ως κριτικά διακείµενα στο βιοµηχανικό πολιτισµό, σε χώρες της ηµιπεριφέρειας, όπως η Ελλάδα, το οµόλογο κίνηµα δεν αναπτύχθηκε ως διακριτό και αυτόνοµο
πολιτικό ρεύµα και ο βαθµός διείσδυσης του στο κοινωνικό σώµα παρέµεινε χαµηλός.
Ο Ν. Μουζέλης (1999) υποστηρίζει ότι το περιβαλλοντικό κίνηµα στη χώρα µας φυτοζωεί και
παίζει µάλλον περιθωριακό ρόλο στην εκσυγχρονιστική διαδικασία , λόγω του ότι η αδύνατη
κοινωνία των πολιτών δεν ευνοεί την µαζική ανάπτυξη νέων κοινωνικών κινηµάτων.Η
περιβαλλοντική προβληµατική εισήχθη µε µεγάλη καθυστέρηση στο δηµόσιο διάλογο στη χώρα
µας (Λουλούδης, 1986,7), λόγω ειδικών ιστορικών συνθηκών: η επιβολή της δικτατορίας (19671974) έθεσε σε πρώτη προτεραιότητα τον αντιδικτατορικό αγώνα, ενώ το κυρίαρχο αίτηµα της
µεταπολίτευσης υπήρξε η σταθεροποίηση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, µε αποτέλεσµα το
περιβαλλοντικό ζήτηµα να παραµείνει για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο περιθώριο του
ενδιαφέροντος της ελληνικής κοινωνίας. Ο Η. Κατσούλης (1985) εντοπίζει ως κύριο αίτιο της
καχεκτικής ανάπτυξης του ελληνικού περιβαλλοντικού κινήµατος το µεταπρατικό χαρακτήρα των
µεσαίων στρωµάτων και την αδυναµία τους να αναπτύξουν µετα-υλιστικές αξίες, όπως συνέβη
στην ∆υτική Ευρώπη όπου αποτέλεσαν την κύρια δεξαµενή άντλησης υποστήριξης των πράσινων
κοµµάτων/κινηµάτων. Είναι επίσης κοινά αποδεκτό ότι η περιβαλλοντική κρίση στην Ελλάδα δεν
υπήρξε έντονη, ενώ εξέλιπαν οι λόγοι άµεσης κινητοποίησης, εξαιτίας έκτακτων περιστατικών (π.χ
εκδήλωση βιοµηχανικού ατυχήµατος µεγάλης κλίµακας, λειτουργία πυρηνικού εργοστασίου).
Το ελληνικό περιβαλλοντικό κίνηµα ξεκινά την δεκαετία του ΄70 τις παρεµβάσεις του σε
τοπική/περιφερειακή κλίµακα , δίνοντας έµφαση στην καταγγελία, διαπνεόµενο από πνεύµα
περιβαλλοντισµού και όχι πολιτικής οικολογίας (∆εµερτζής, 1993).Η κινητοποίηση των πολιτών
ενάντια στην κατασκευή αεροδροµίου στα Μέγαρα (1973) θεωρείται ως η πρώτη οικολογική
κινητοποίηση στη χώρα µας. Ακολούθησε η κινητοποίηση των κατοίκων της Πύλου (1975), λόγω
της εκτεταµένης διαρροής πετρελαίου από διερχόµενο πλοίο και της Καρύστου (1977-79), ενάντια
στην εγκατάσταση πυρηνικού εργοστασίου. Σύµφωνα µε τον Γ. Σχίζα, το ελληνικό περιβαλλοντικό
κίνηµα την περίοδο 1974-1981 δίνει προτεραιότητα στα ζητήµατα της βιοµηχανίας, ενώ την
περίοδο 1981-89 διευρύνεται η οικολογική δράση και αναδεικνύονται υπερτοπικά ζητήµατα
(πυρηνική ενέργεια, όξινη βροχή, τροπικά δάση κ.α) (Σχίζας, 1993).
Τη δεκαετία του ΄80 το ελληνικό περιβαλλοντικό κίνηµα πολιτικοποιείται, χωρίς ωστόσο να
συγκροτείται επιτυχώς ο χώρος της πολιτικής οικολογίας. Η συγκρότηση του κόµµατος των
Οικολόγων-Εναλλακτικών και η είσοδός του στο κοινοβούλιο το 1989, συγκεντρώνοντας ποσοστό
0,58% δεν είχε συνέχεια. ∆ιαλύθηκε τρία χρόνια αργότερα, αφήνοντας, ωστόσο, το ανανεωτικό
στίγµα του στην ελληνική πολιτική σκηνή (Σακιώτης, 2005).Έπεται, το 1997, προσπάθεια
ανασύνταξης του χώρου της πολιτικής οικολογίας µε την ίδρυση της Πράσινης Πολιτικής, η οποία
δεν τελεσφόρησε. Από το 1998 επιχειρείται η σύγκλιση του «κόκκινου» µε το «πράσινο», µέσω της
συνεργασίας οικολογικών στελεχών µε δυνάµεις-κυρίως- της ανανεωτικής αριστεράς τόσο στις
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δηµοτικές/νοµαρχιακές, όσο και στις εθνικές εκλογές, ενώ διακεκριµένα στελέχη του οικολογικού
χώρου καταλαµβάνουν κρατικές θέσεις (Μπίτσικα, 2000 και ∆ωροβίνης, 2002).
Κατά κοινή διαπίστωση, το ελληνικό περιβαλλοντικό κίνηµα, που έκανε δυναµική εµφάνιση τη
δεκαετία του ΄80, διέρχεται σήµερα µια κρίση προσανατολισµού. Οι απόπειρες συγκρότησης
κινήµατος πολιτικής οικολογίας στη χώρα µας απέτυχαν. Τα στελέχη του οικολογικού χώρου
διασκορπίστηκαν και επαγγελµατοποιήθηκαν (Παπασπηλιόπουλος, 2002).
Ωστόσο είναι βέβαιο ότι η πορεία του περιβαλλοντικού κινήµατος στη χώρα µας συντέλεσε
στην αφύπνιση της κοινής γνώµης, όσον αφορά σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, ενώ τα παραδοσιακά
πολιτικά κόµµατα έχουν συµπεριλάβει-έστω και θεωρητικά- στα προγράµµατα τους την
οικολογική συνιστώσα (Σπανού,2004,160).
Παρά το γεγονός ότι το ελληνικό περιβαλλοντικό κίνηµα παρέµεινε άµορφο και ισχνό και δεν
απέκτησε ισχυρή κοινωνική βάση, κατάφερε ν΄ αναδείξει µε επιτυχία τα οικολογικά ζητήµατα, να
κερδίσει –αναπάντεχα- µάχες (π.χ η αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγµατος) και να
καθιερωθεί ως «συλλογικός διανοούµενος» (Μοδινός, 1996,184) συνεισφέροντας στο δηµόσιο
διάλογο, µέσω της ανάδειξης της οικολογικής συνιστώσας της ανάπτυξης.

ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
Η ιδέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε), γεννήθηκε σταδιακά στο πλαίσιο του
περιβαλλοντικού κινήµατος που αναδύθηκε κατά τις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70, ωστόσο οι
απαρχές της δεν µπορεί να καθοριστούν µε ακρίβεια. Η γένεση της Π.Ε δεν προέκυψε εν κενώ,
αλλά µπολιάστηκε µε τις ιδέες προυπαρχουσών εκπαιδευτικών κινήσεων.
Στον καθορισµό του σκοπού και του περιεχοµένου της Π.Ε αποτυπώνονται εν πολλοίς
ετερογενή και διιστάµενα ιδεολογικά ρεύµατα και τάσεις. Η Β. Παπαδηµητρίου (2004, 17-34)
αναφερόµενη στις πρόδροµες εκπαιδευτικές κινήσεις-προγόνους της Π.Ε, οι οποίες-κατά τη
συγγραφέα- διασταυρώθηκαν τόσο χρονικά όσο και σε επίπεδο στόχων, θεµατολογίας και
µεθοδολογίας, ξεχωρίζει την «Προοδευτική Κίνηση στην Εκπαίδευση», τη «Μελέτη της Φύσης»
(Nature Study), τις «Αγροτικές Σπουδές» (Rural Study), την «Εκπαίδευση για τη διατήρηση του
φυσικού περιβάλλοντος» (Conservation Education), την «Εκπαίδευση έξω από το σχολείο»
(Outdoor Education), τη «Μελέτη πεδίου» (Field Studies) και τις «Περιβαλλοντικές Σπουδές
(Environmental Studies). Η Ε. Φλογαίτη (1998, 114-116) θεωρεί ότι το κίνηµα για Π.Ε εντάσσεται
στο γενικότερο οικολογικό κίνηµα και αναφέρει ανάλογα κινήµατα που διαµορφώθηκαν στη
διάρκεια του 20ου αιώνα. Ο Ν. Ράπτης (2000, 100-112) δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις διαφορές
µεταξύ των συνιστωσών της Π.Ε, θεωρεί ενιαίες τάσεις (όπως π.χ του κινήµατος διατήρησης) και
εισάγει νέες (όπως το κίνηµα της «νέας εποχής»). Πιο συγκεκριµένα αναφέρει το «κίνηµα της
διατήρησης»,την «πολιτική οικολογία», το «κίνηµα της νέας εποχής», τη «µαθητοκεντρική
παιδαγωγική» και τις περιβαλλοντικές σπουδές και επιστήµες.
Οι ανωτέρω ιδεολογικές τάσεις/ρεύµατα, πέρα από τις προφανείς διαφορές τους, συγκλίνουν
στην αναγκαιότητα στενής σύνδεσης εκπαίδευσης-περιβάλλοντος, η οποία καθίσταται επιτακτική
πλέον µετά την ανάδειξη του περιβαλλοντικού ζητήµατος στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70, ως
αυτόνοµου πολιτικού προβλήµατος στις δυτικές κοινωνίες. Η αναγκαιότητα σύνδεσης
περιβάλλοντος και εκπαίδευσης υποστηρίχθηκε από το περιβαλλοντικό κίνηµα, τους ίδιους τους
εκπαιδευτικούς και –αρχικά- από τις κυβερνήσεις των κρατών της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Η
εισαγωγή της Π.Ε στα εκπαιδευτικά συστήµατα συνοδεύτηκε από τη διεθνή αναγνώριση και η
ανάπτυξή της υπήρξε ταχύτατη.
Το 1968 ιδρύεται στην Βρετανία το Συµβούλιο για την Π.Ε και στη Σουηδία εισάγονται στο
εκπαιδευτικό της σύστηµα προγράµµατα Π.Ε. Το παράδειγµα της Σουηδίας ακολουθούν και άλλες
χώρες της Ευρώπης τα τέλη της δεκαετίας του ΄60. Η πρώτη διεθνής συνάντηση µε θέµα την Π.Ε,
πραγµατοποιείται στη Νεβάδα των Η.Π.Α το 1970 όπου καθιερώνεται διεθνώς ο όρος
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«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και διατυπώνεται ο πρώτος και πλέον έγκυρος ορισµός της. Στη
Στοκχόλµη, το 1972, συνήλθε η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για το περιβάλλον, στην οποία
αναγνωρίζεται για πρώτη φορά από τη διεθνή κοινότητα η αναγκαιότητα προώθησης και
ενδυνάµωσης της Π.Ε για την αντιµετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης, που προτάθηκε στη διάσκεψη, θεσµοθετήθηκε το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για
το περιβάλλον (U.N.E.P) και εν συνεχεία η U.N.E.S.C.O σε συνεργασία µε το U.N.E.P οργάνωσε
το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (∆..Π.Π.Ε).Στο διεθνές συνέδριο της Aixen-provence (1972) µε θέµα «Εκπαίδευση και Περιβάλλον», οι σύνεδροι κατέληξαν στο
συµπέρασµα, ότι η έννοιά της πρέπει να προσεγγισθεί µε διεπιστηµονική µέθοδο, µε τη συνεργασία
όλων των παραδοσιακών σχολικών µαθηµάτων. Τα συµπεράσµατα του διεθνούς συνεδρίου του
Βελιγραδίου (1975) διατυπώθηκαν στην «Χάρτα του Βελιγραδίου», όπου ως σκοπός της Π.Ε
καθορίζεται η διάπλαση ενός παγκόσµιου πληθυσµού µε συνείδηση και ενδιαφέρον για το σχολικό
περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ενός πληθυσµού µε γνώσεις, ικανότητες και
διάθεση να αγωνιστεί προσωπικά και συλλογικά για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων
και να εµποδίσει την εκδήλωση νέων στο µέλλον (Κούσουλας, 2000).
Η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη για την Π.Ε πραγµατοποιήθηκε στην Τιφλίδα το 1977. Στη
διάσκεψη αυτή καθορίστηκαν το περιεχόµενο, οι σκοποί, οι στόχοι, τα χαρακτηριστικά της Π.Ε και
οι βασικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις για την επίτευξη των στόχων. Η «∆ιακήρυξη της Τιφλίδας»
αποτελεί ορόσηµο στην ιστορία και την εξέλιξη της Π.Ε. Με στόχο την προώθηση και εφαρµογή
των επιδιώξεων της διάσκεψης, οργανώθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν σε διεθνές επίπεδο
σεµινάρια, συζητήσεις,, διεθνείς συναντήσεις, πιλοτικά προγράµµατα, έρευνες κλπ, που είχαν ως
αποτέλεσµα τη περαιτέρω ανάπτυξη της Π.Ε σε διεθνές επίπεδο. Το 1987 πραγµατοποιήθηκε στη
Μόσχα το «∆ιεθνές Συνέδριο για την Π.Ε και την Επιµόρφωση-Κατάρτιση», κατά τη διάρκεια των
εργασιών του οποίου διαπιστώθηκε ότι η Π.Ε θα είναι αποτελεσµατική αν στοχεύει στη
διαµόρφωση ενός νέου παγκόσµιου περιβαλλοντικού ήθους µέσω της διαµόρφωσης νέων στάσεων,
συµπεριφορών, αξιών, γνώσεων και δεξιοτήτων των πολιτών.
Στα χρόνια που ακολούθησαν η σύνδεση της Π.Ε µε τη «βιώσιµη ανάπτυξη» (sustainable
development) τονίζει την ανάγκη της συµφιλίωσης του περιβάλλοντος µε την ανάπτυξη (Σιούτη,
1998, 79-81) και υπογραµµίζει το ρόλο της εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή. Οι διεθνείς
διασκέψεις του Ρίο (1992) και της Θεσσαλονίκης (1997), σηµατοδότησαν τη µετονοµασία της Π.Ε
σε «εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για την αειφορία» και την υιοθέτηση µιας
διαφορετικής ατζέντας θεµάτων (ρύπανση, κλιµατική αλλαγή, βιοποικιλότητα κ.α), η οποία
καθιστά την Π.Ε τµήµα µιας ευρύτερης πολιτικής για τη βιώσιµη ανάπτυξη.

Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Στη χώρα µας τα οικολογικά ζητήµατα αναδείχτηκαν αργότερα σε σχέση µε τις βιοµηχανικά
ανεπτυγµένες χώρες της ∆ύσης. Ωστόσο στις αρχές της δεκαετίας του ’70 απασχόλησαν αρχικά
επιστηµονικούς φορείς και κρατικές υπηρεσίες (Κούση, 2004,281-287). Αξίζει να σηµειωθεί ότι
στην Ελλάδα η ανάπτυξη της Π.Ε δεν διασταυρώθηκε µε προϋπάρχουσες ριζοσπαστικές
εκπαιδευτικές κινήσεις. (Παπαδηµητρίου, 2004, 61), ενώ η επιρροή του εγχώριου «οιονεί»
πράσινου κινήµατος (∆εµερτζής, 1993, 76) ήταν αµελητέα. Παρόλα αυτά δεν έλειψε το ενδιαφέρον
ανήσυχων και ευαίσθητων εκπαιδευτικών που πίστευαν σ΄ ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, το
οποίο θα ξεφεύγει από τις ασφυκτικές δοµές της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγµατικότητας.
Το ΥΠΕΠΘ από την πλευρά του, ευθυγραµµιζόµενο µε τα εκπαιδευτικά συστήµατα άλλων
χωρών, δηµιούργησε-έστω και καθυστερηµένα- τις προϋποθέσεις για την εισαγωγή της Π.Ε στο
αναλυτικό πρόγραµµα. Η Π.Ε προχώρησε στη φάση της πειραµατικής εφαρµογής εθελοντικών
προγραµµάτων στα σχολεία (1982-1986), ενώ το 1987 δοκιµάστηκε πιλοτικά ο θεσµός των
υπεύθυνων Π.Ε, ο οποίος καθιερώθηκε το 1990. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ΄80, µεγάλος
αριθµός εκπαιδευτικών εµπλέκονται στην εφαρµογή προγραµµάτων Π.Ε, παρόλο που
διαπιστώνεται σύγχυση στη θεµατολογία και ανεπάρκεια στην επιµόρφωση και το εκπαιδευτικό
υλικό. Το 1989 διατυπώνεται η επίσηµη θέση του ΥΠΕΠΘ για την Π.Ε, ενώ µε το νόµο 1982/90,
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θεσµοθετείται η Π.Ε. Η δεκαετία του ΄90 χαρακτηρίζεται από τον κεντρικά οργανωµένο σχεδιασµό
του ΥΠΕΠΘ που αφορά στην ανάπτυξη και υποστήριξη σχολικών προγραµµάτων, στην ίδρυση και
λειτουργία Κέντρων Π.Ε ανά την επικράτεια , στην επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, στη
δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού, στην ενσωµάτωση της περιβαλλοντικής θεµατολογίας στο
αναλυτικό πρόγραµµα και στην ανάπτυξη περιφερειακών εθνικών και διεθνών θεµατικών δικτύων
Π.Ε.
Μετά από µια δεκαπενταετία εφαρµογής προγραµµάτων Π.Ε στη χώρα µας, αυτή παραµένει στο
περιθώριο του σχολικού προγράµµατος (Γεωργόπουλος, 2003, 21), ενώ η υλοποίησή της επαφίεται
στις καλές προθέσεις µικρής µερίδας εκπαιδευτικών µε περιβαλλοντικές ανησυχίες.
(Παπαδηµητρίου, 2004, 78).Η ασάφεια του περιεχόµενου των προγραµµάτων Π.Ε, η υποτίµηση
της διδακτικής µεθοδολογίας, οι ελλείψεις (µέσων, χρόνου και χρηµάτων), η συχνά επιδερµική και
τεχνοκρατική προσέγγιση των υπό εξέταση θεµάτων, η ισχνή συµµετοχή εκπαιδευτικών και
µαθητών και η πρόσληψή της ως δυνατότητα για καινοτόµες παιδαγωγικές εφαρµογές, καθιστούν
αναγκαίο το διάλογο για τον επανακαθορισµό της στο πλαίσιο αναµόρφωσης του εκπαιδευτικού
συστήµατος.

ΑΠΟ ΤΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ
Όπως αναφέρθηκε ήδη, το σύγχρονο περιβαλλοντικό κίνηµα αναπτύχθηκε στο πλαίσιο ενός
ευρύτερου κλίµατος αµφισβήτησης του υφιστάµενου κοινωνικού σχηµατισµού και είχε ως
αποτέλεσµα την περιβαλλοντική αφύπνιση και ευαισθητοποίηση ευρέων στρωµάτων του
πληθυσµού, τα οποία υιοθέτησαν µια ριζικά διαφορετική αντίληψη για τη σχέση ανθρώπου-φύσης.
Η οξύτητα της περιβαλλοντικής κρίσης σε συνδυασµό µε τη δράση του περιβαλλοντικού
κινήµατος είχαν οδηγήσει στην αµφισβήτηση της κυρίαρχης ανθρωποκεντρικής αντίληψης, η
οποία ήταν υπεύθυνη για την υπερεκµετάλλευση της φύσης, και στην υιοθέτηση της βιοκεντρικής
άποψης, σύµφωνα µε την οποία άνθρωπος και φύση βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης και
αλληλεπίδρασης (Σκαναβή, 2004, 22).
Κατ΄ επέκταση, θεωρήθηκε απαραίτητη η επένδυση στην εκπαίδευση, προκειµένου να
αλλάξουν άρδην αντιλήψεις, νοοτροπίες και συµπεριφορές, που επέτειναν την περιβαλλοντική
κρίση µέσω της πρόσληψης του περιβάλλοντος ως ενιαίου συνόλου και της απόκτησης γνώσεων
και δεξιοτήτων για την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων.Τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και
στον περιβαλλοντικό χώρο υπήρξαν προσδοκίες ότι η εισαγωγή της Π.Ε στα εκπαιδευτικά
συστήµατα των χωρών θα συνέβαλε καίρια στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και αφύπνιση,
στην διευθέτηση-σε βάθος χρόνου- των περιβαλλοντικών προβληµάτων, όσο και στην
µεταρρύθµιση της εκπαίδευσης (Παπαδηµητρίου, 2004, 11).
Αρχικά θεωρήθηκε ότι η ανάπτυξη της Π.Ε θα µπορούσε να αποτελέσει ένα πολύτιµο µέσο, που
θα συνέβαλε σηµαντικά στη διαχείριση της περιβαλλοντικής κρίσης µέσω της εκπαίδευσης
τεχνικών και ειδικών για περιβαλλοντικά ζητήµατα (Φλογαίτη, 1998, 111-112).Η κατά κύριο λόγο
τεχνοκρατική και στενή αντίληψη για τη χρησιµότητα της Π.Ε, µετασχηµατίστηκε υπό την επιρροή
του σύγχρονου περιβαλλοντικού κινήµατος. Ο µετασχηµατισµός αυτός αφορούσε στη διεύρυνση
της έννοιας της Π.Ε, η οποία δεν θα αναφερόταν πλέον µόνο σε τεχνικούς και ειδικούς, αλλά θα
απευθυνόταν σε ολόκληρο το κοινωνικό σώµα, το οποίο θα προετοιµαζόταν κατάλληλα
προκειµένου να καταστεί ικανό για την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων. Η διεύρυνση της
έννοιας των Π.Ε οφείλεται στη ριζοσπαστική οπτική που υιοθέτησε το περιβαλλοντικό κίνηµα,
τόσο όσον αφορά στην ίδια την έννοια του περιβάλλοντος (η οποία εκτός από το φυσικό,
αναφέρεται και στο κοινωνικό, το πολιτικό, το οικονοµικό κλπ), όσο και στην αντιµετώπιση της
περιβαλλοντικής κρίσης.
Σύµφωνα µε αυτή την αντίληψη, η κρισιµότητα της περιβαλλοντικής κρίσης δεν µπορεί να
αντιµετωπιστεί στη βάση µιας τεχνοκρατικής αντίληψης για το περιβάλλον, µέσω της υιοθέτησης
τεχνικών και εµβαλωµατικών λύσεων (τεχνοκεντρική προσέγγιση), αντιθέτως προϋποθέτει την

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008

αναδιαµόρφωση των σχέσεων ανθρώπου-φύσης και την υπέρβαση του υφιστάµενου κοινωνικού
σχηµατισµού (οικοκεντρική αντίληψη) (Γεωργόπουλος, 2003,17).
Οι ριζοσπαστικές τάσεις, που επικράτησαν κατά τη γένεση του περιβαλλοντικού κινήµατος,
αποτυπώθηκαν στη θεσµοθέτηση της Π.Ε, µέσω της εισαγωγής της στα εκπαιδευτικά συστήµατα
χωρών της ∆ύσης στις αρχές της δεκαετίας του ΄70 και µέσω µιας σειράς διεθνών διασκέψεων, οι
οποίες υιοθέτησαν µια ευρύτερη αντίληψη για το περιβάλλον και της σχέσης ανθρώπου-φύσης και
παράλληλα αναγνώρισαν την Π.Ε ως ανανεωτικό/ρηξικέλευθο εκπαιδευτικό ρεύµα, το οποίο
εντασσόταν σε ένα αντισυστηµικό πλαίσιο (Ράπτης, 2000,118).
Υπό την πίεση του περιβαλλοντικού κινήµατος, δηµιουργήθηκε, µε την υποστήριξη των
εκπαιδευτικών, ένα επηρεασµένο από την πολιτική οικολογία, πλην όµως ετερογενές, κίνηµα Π.Ε,
το οποίο, παρόλο που ενσωµατώθηκε στα εκπαιδευτικά συστήµατα ήδη από τα πρώτα χρόνια της
δεκαετίας του ΄70 διέψευσε σε µεγάλο βαθµό τις προσδοκίες των υποστηρικτών της (Φλογαίτη,
1998, 231). Ο αρχικός ενθουσιασµός, που προηγήθηκε της θεσµοθέτησης της Π.Ε, σύντοµα έδωσε
τη θέση του στην επιφυλακτικότητα.
Την αλµατώδη ανάπτυξη της Π.Ε σε παγκόσµιο επίπεδο τις δεκαετίες του ΄70 και του ΄80, την
επέκτασή της σε µορφές µη τυπικής εκπαίδευσης, την ένταξη της σε ευρύτερες πολιτικές
σχεδιασµένες από διεθνείς οργανισµούς (ΟΗΕ, ΟΟΣΑ), ακολούθησε η υποβάθµισή της στο
πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος εξαιτίας της επικράτησης συντηρητικών-νεοφιλελεύθερων
ιδεών σε πολιτικό επίπεδο και συνακόλουθα στον τοµέα της εκπαίδευσης και η σταδιακή απώλεια
των ριζοσπαστικών χαρακτηριστικών της (Ράπτης, 2000,119).

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ Π.Ε
Μετά τη διεθνή διάσκεψη του Ρίο, η εγκατάλειψη του όρου Π.Ε και η αντικατάσταση του από
τον όρο «Εκπαίδευση για βιώσιµη ανάπτυξη» συνιστά σαφώς µια τοµή, η οποία ερµηνεύεται διττά:
είτε ως αναγνώριση της αποτυχίας της εφαρµογής της, είτε ως αφετηρία µετεξέλιξης του θεσµού.
Σύµφωνα µε την πρώτη ερµηνεία, εξαιτίας µιας σειράς οργανωτικών και άλλων δυσχερειών
(Γεωργόπουλος, 2003,20), η Π.Ε δεν κατόρθωσε να προσεγγίσει τους στόχους της. Σήµερα ο ρόλος
της είναι υποβαθµισµένος στο πλαίσιο του αναλυτικού προγράµµατος, δεν περιλαµβάνεται στις
προτεραιότητες των δροµολογούµενων εκπαιδευτικών αλλαγών, έχουν απαλειφθεί τα
ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά της και εν πολλοίς αποτελεί άλλοθι για την αντιπεριβαλλοντική
πολιτική που ακολουθείται διεθνώς. Οι υποστηρικτές της παραπάνω άποψης θεωρούν ότι δεν έχει
λόγο ύπαρξης η Π.Ε, η οποία περιορίζεται σε µια επιφανειακή, νατουραλιστικού ή τεχνοκρατικού
τύπου, προσέγγιση των περιβαλλοντικών ζητηµάτων, αφήνοντας στο απυρόβλητο το υφιστάµενο
κοινωνικό σύστηµα, το οποίο παράγει την οικολογική κρίση. Προτείνουν δε, την
(επανα)ριζοσπαστικοποίηση της Π.Ε και την επανεύρεση του οικοκεντρικού προσανατολισµού
της.
Οι υποστηρικτές της δεύτερης άποψης, χωρίς να υποτιµούν τις δυσχέρειες εφαρµογής της Π.Ε,
θεωρούν ότι δεν υφίστανται κατ΄ουσίαν διαφορές, αναφορικά µε τους στόχους και το περιεχόµενο
της Π.Ε και της «εκπαίδευσης για την βιωσιµότητα», καθώς µια νέα ολιστική προσέγγιση για τα
προβλήµατα περιβάλλοντος και ανάπτυξης καθίσταται αναγκαία.Η Π.Ε αποτελεί πλέον τµήµα-µαζί
µε πολλές αντίστοιχες πολιτικές- της εκπαίδευσης για τη βιωσιµότητα, οπότε εκ των πραγµάτων
τίθεται ζήτηµα επαναπροσανατολισµού των στόχων και του περιεχοµένου της.
Ο διάλογος για τη συµβολή της Π.Ε τόσο στην αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήµατος,
όσο και στην ευαισθητοποίηση για ζητήµατα κοινωνικής/οικονοµικής ανάπτυξης και
περιβάλλοντος βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Η ιδιαίτερα πολύτιµη κτηθείσα εµπειρία της 25ετούς
εφαρµογής της Π.Ε αποτελεί οδηγό για τον επαναπροσανατολισµό της, προκειµένου ν΄
ανταποκριθεί στις σύγχρονες κοινωνικές επιταγές. Σε κάθε περίπτωση η Π.Ε όπως και το
περιβαλλοντικό κίνηµα άλλωστε, δεν εµφανίστηκε και αναπτύχθηκε µε µονοσήµαντο τρόπο:
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συµπυκνώνει µια ετερογενή παράδοση, διαθέτει µια αυξοµειούµενη δυναµική και συνιστά µια
πολλαπλή δυνατότητα για το µέλλον.
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