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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η εκπαίδευση για την Βιωσιμότητα έχει έναν καθαρά αξιακό προσανατολισμό. Μας 

προτρέπει να στραφούμε σε μια διαφοροποίηση της αντίληψης για την ευημερία και την 

πρόοδο. Στην παρούσα εργασία θα διερευνήσουμε την αντίφαση ανάμεσα στη ρητορική 

της Αειφορίας και στην πραγματική οικονομικο-κοινωνική ζωή και θα αναζητήσουμε 

εκείνες τις προσεγγίσεις που φέρνουν στο προσκήνιο τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά της 

μέσα και έξω από το σχολείο. Θα καταλήξουμε στην ανάγκη ανάκτησης μιας 

λησμονημένης ενότητας και ενός καινούριου ανθρωπισμού. Η αλλαγή του βιοσοφικού 

παραδείγματος έγκειται στην επαναφορά του «μέτρου» στον πυρήνα της νέας 

ευαισθησίας για το περιβάλλον και τις ζωές μας. 
 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Δια βίου εκπαίδευση ενηλίκων και δίκτυο «Τουρισμός και 

Περιβάλλον».  

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αειφορία, Αλλαγή βιοσοφικού παραδείγματος,, Βιωσιμότητα και 

Συμβίωση, Πολιτικός γραμματισμός, Ανθρωπιστική Παιδεία, Δίκτυο Τουρισμός και 

Περιβάλλον.    
 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο όρος βιοσοφία ανήκει στην πρακτική φιλοσοφία και αναφέρεται σε μια σειρά 

αντιλήψεων για τη ζωή (Παπανούτσος, 1974). Στη σημερινή γλώσσα «πρακτικό» 

σημαίνει ό,τι στηρίζεται στα πράγματα και όχι σε αφηρημένες έννοιες, το αντίθετο του 

«θεωρητικού». Εδώ θα θεωρήσουμε το πρακτικό με την κλασσική σημασία. Πράττω 

σημαίνει συμπεριφέρομαι, ενεργώ. Ο πολίτης πράττει τα κοινά. Γι’ αυτό και πρακτικός 

λόγος ονομάζεται ο ηθικός λόγος. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει ως βασική της επιδίωξη την αλλαγή 

συμπεριφοράς. Η Εκπαίδευση για την Βιωσιμότητα ως μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής 

ισοδυναμεί με την Εκπαίδευση πάνω στις Αξίες. Πως δηλαδή να βοηθήσουμε τους 

μαθητές μας να δημιουργήσουν οράματα για μια κοινωνία πιο δίκαιη και αλληλέγγυα. 

Θεωρώντας ότι οι στόχοι της Βιωσιμότητας ήταν και είναι διαχρονικά οι στόχοι μιας 

Ανθρωπιστικής Παιδείας και ότι σήμερα η λησμονημένη ενότητα υπογραμμίζεται από 

ανθρώπους της επιστήμης και του πνεύματος σχεδόν ως η μόνη έξοδος, θα 

επιχειρήσουμε να δούμε τα συστατικά αυτής της πορείας για την αλλαγή του 

βιοσοφικού παραδείγματος.  

 



 

Η  ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ  ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

Στην ενότητα αυτή θα αναδείξουμε την αντίφαση ανάμεσα στην ρητορική της 

Αειφορίας όπως αυτή διατυπώνεται στις διεθνείς διασκέψεις και τοπικές συναντήσεις 

και στην πραγματική οικονομικο-πολιτική και εκπαιδευτική ζωή. Στόχος είναι όχι η 

απόρριψη της Αειφορίας αλλά η διάσωση των ριζοσπαστικών χαρακτηριστικών της και 

η αποδοχή της.  Η εσωτερική κρίση σε συνδυασμό με την παγκόσμια αποκάλυψε και 

παγίωσε ακόμα περισσότερο όμως αυτή την αντίφαση. Ένα παραδείγματα της εγχώριας 

μη βιώσιμης αναπτυξιακής λογικής περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο. 

Η κρίση δεν ανέδειξε απλώς την συστημική αδυναμία μας να συλλαμβάνουμε 

βροντερά μηνύματα και να αντιδρούμε αποτελεσματικά. Έφερε στην επιφάνεια την 

απληστία των πρώτων μεταπολεμικών χρόνων σε βάρος των πρόσφατων γενεών, έτσι 

όπως εκδηλώθηκε σε πολλά μέτωπα-στην οικονομία, το περιβάλλον, στη δυνατότητα 

ανέλιξης κ.α. Σε όλα αυτά τα πεδία οι μεταπολεμικές γενιές της χώρας , χωρίς ισχυρό 

σύστημα παραγωγής πέτυχαν το ιστορικά «καλύτερο» αποτέλεσμα ευημερίας. Με μια 

διαφορά: το βαρύτατο κόστος των επιλογών τους απέφυγαν έντεχνα να το πληρώσουν 

οι ίδιες και το μετέφεραν στις επόμενες γενιές. Θα μπορούσαμε να παρομοιάσουμε την 

εξέλιξη αυτή χρησιμοποιώντας μια χρηματοοικονομική έννοια : την προεξόφληση. Στην 

ουσία όλες αυτές τις προηγούμενες δεκαετίες είχαμε στο κοινωνικό πεδίο μια γενίκευση 

της πρακτικής της προεξόφλησης και απόσπασης ευημερίας από το μέλλον και τις 

επόμενες γενιές, σε όφελος των γενεών που προεξοφλούσαν και μετέθεταν το 

λογαριασμό στους επόμενους. 

Πόσο αλήθεια αειφορικό μοντέλο ανάπτυξης ακολουθούμε στην πράξη; Ή μήπως 

απέχουμε σημαντικά από το γνωστό «ευαγγέλιο» της Brundtland για «το κοινό μας 

μέλλον» που  ουσιαστικά παρότρυνε «να μην ξοδεύουμε από το κεφάλαιο αλλά μόνο 

από τους τόκους». 

Οι επικίνδυνες σχέσεις περιβάλλοντος-ανάπτυξης έχουν ξεκινήσει από πολύ παλιά. 

Η ανάπτυξη υπήρξε εξ ορισμού η παραγωγός της οικολογικής κρίσης: ανάπτυξη 

σημαίνει διαρκώς μεγαλύτερη κατανάλωση φυσικών πόρων και αγαθών. Κατέληξε 

μάλιστα μια άμορφη έννοια προορισμένη να επιλύσει οποιοδήποτε καινούριο πρόβλημα 

συγκροτηθεί ως αίτημα από κοινωνικές ομάδες. Η ανάπτυξη θα λύσει τα προβλήματα 

των φτωχών, των μεταναστών, των αδικημένων κ.α. Θα αντιμετωπίσει εκείνα του 

περιβάλλοντος, της ανεργίας, της εκμετάλλευσης κ.τ.λ.  Η ανάπτυξη η μία, μοναδική 

και αδιαίρετη θα λύσει όλα τα προβλήματα της προηγηθείσας ανάπτυξης και θα 

προστατεύσει την κοινωνία από την ίδια την ανάπτυξη. Υπέροχος φαύλος κύκλος. Αλλά 

η ιστορία είναι γνωστή.  Κάθε φορά που η αναπτυξιακή ιδεολογία υφίσταται έντονη 

κριτική με βάση τα αρνητικά της αποτελέσματα, το περίγραμμά της διαστελλόταν για 

να συμπεριλάβει άγνωστες μέχρι εκείνη τη στιγμή ποιότητες (Μοδινός 1996).Έτσι 

ακούσαμε κατά καιρούς κοσμητικά επίθετα όπως «άλλη», «εναλλακτική», «ισόρροπη», 

«ήπια» και κατέληξε στην «αυτοσυντηρούμενη» ή «βιώσιμη» ή «αειφόρο» 

Στην Ελλάδα ο Ρόκκος (1988) υποστηρίζει ότι ο όρος αειφόρος ανάπτυξη είναι «μια 

βολική έννοια για να μεταμφιέσουν επί το προοδευτικότερο την αγριότερη μέχρι 

σήμερα εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο» και «δεν θεωρεί συμβατή τη 

βιώσιμη ανάπτυξη με τα συμφέροντα των παγκοσμιοποιημένων αγορών». 

Αν και δεν υπάρχει γενικευμένη συμφωνία για τον ακριβή προσδιορισμό του όρου, 

εντούτοις με το πέρασμα του χρόνου φαίνεται να υπάρχει μια συναίνεση σχετικά με τις 

τρεις βασικές αρχές που προϋποθέτει η βιώσιμη ανάπτυξη: α) η ανθρώπινη 

δραστηριότητα θα πρέπει να ασκείται εντός της φέρουσας ικανότητας των 

οικοσυστημάτων β) να υπάρξει κατανόηση της αλληλεξάρτησης μεταξύ κοινωνίας 

οικονομίας και περιβάλλοντος και γ) δίκαιη κατανομή των φυσικών πόρων και ισότητα 

ευκαιριών όχι μόνο για την παρούσα γενιά αλλά και για τις μελλοντικές. 



 

Μετά το συνέδριο της Μόσχας  και το Brundtland report- το κοινό μας μέλλον- το 

1987 αρχίζει ο μοιραίος εναγκαλισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την 

Αειφόρο ή Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η σύνδεση της Π.Ε. με την Αειφόρο Ανάπτυξη τονίζει 

την ανάγκη συμφιλίωσης του Περιβάλλοντος με την Ανάπτυξη και υπογραμμίζει το 

ρόλο της Εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση αυτή. Η νέα ιδέα βρίσκει ανταπόκριση, 

πρόσφορο έδαφος και αναγνώριση από την παγκόσμια κοινότητα στην Παγκόσμια 

Διάσκεψη του Rio de Janeiro 1992 (Agenda21) για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 

και στην Διεθνή Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης (1997) «Περιβάλλον και Κοινωνία: 

Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση των πολιτών για την Αειφορία». Σήμερα η ΠΕ 

άρρηκτα δεμένη με την Local Agenda 21 βρίσκεται μαζί με άλλες εκπαιδευτικές 

καινοτομίες όπως η πολυπολιτισμική εκπαίδευση, η εκπαίδευση για την ανάπτυξη, η 

εκπαίδευση για την ειρήνη, η εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η εκπαίδευση 

για τον κόσμο κ.λ. κάτω από τη σκέπη της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία.  

Η Φλογαΐτη (2006) παρατηρεί ότι η αειφορία συνιστά μια «ομιχλώδη, ρευστή, 

αμφιλεγόμενη και αντιφατική έννοια που αφορά διεργασίες καταστάσεις και ιδέες σε 

πλήρη εξέλιξη». Τελικώς υιοθετεί τον όρο «Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία», διότι θεωρεί ότι η διατήρηση και των δύο όρων τους επιτρέπει να 

λειτουργούν ως δικλίδες ασφαλείας ο ένας έναντι του άλλου. 

Σαφής και διορατικός ο Hukle (1996) υποστηρίζει ότι η Βιωσιμότητα δεν έχει ένα 

κοινά αποδεκτό νόημα, αλλά νοηματοδοτείται στο πλαίσιο διακριτών πολιτικών 

πεποιθήσεων ή ιδεολογιών και υποστηρίζεται από αντίστοιχα διαφορετικές αξίες και 

φιλοσοφικούς στοχασμούς. 

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Sterling(1996), ο οποίος επισημαίνει ότι η 

Εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη της 

Βιωσιμότητας, παρόλο που δεν παύει να συμβάλλει καθημερινά στην αναπαραγωγή 

μιας μη βιώσιμης κοινωνίας. Όπως υποστηρίζει, για να διαδραματίσει το ρόλο της και 

να επιλύσει το πρόβλημα του οποίου όμως αποτελεί μέρος, χρειάζεται να γίνει μια 

εκπαίδευση που θα αλλάξει την κοινωνία προς δημοκρατικότερες και συνεργατικότερες 

μορφές. Στο πλαίσιο αυτό μας προτρέπει να ξανασκεφτούμε τα πρότυπα των 

ανθρώπινων δράσεων και τα πρότυπα της σκέψης μας και να προσπαθήσουμε να τα 

μετασχηματίσουμε με άξονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και τη 

δημοκρατία οικοδομώντας σιγά-σιγά τις αξίες που προσδοκούμε να συναντήσουμε στην 

κοινωνία. 

Στο πεδίο της έρευνας η Φλογαΐτη αναφέρει δύο έρευνες σχετικά με τον όρο 

αειφορία. Η πρώτη είναι μια έρευνα σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα στην Ευρώπη όπου ο 

ερευνητής διαπίστωσε άγνοια των ερωτώμενων σχετικά με τον όρο και έδωσε και τον 

δεικτικό τίτλο «Αειφορία; Δεν το έχουμε ακούσει ποτέ». Η δεύτερη (Μπαρμπέρη, 2005) 

πραγματοποιήθηκε σε Έλληνες εκπαιδευτικούς και επιβεβαιώνει επίσης την άγνοιά τους 

για τον όρο. 

Οι  Κούσουλας και Τσεμπερλίδου (2006) κάνουν μια αποτίμηση της πρώτης στην 

Ελλάδα εφαρμογής της Local Agenda 21 και υπογραμμίζουν ότι η έννοια της αειφορίας 

είναι παντελώς άγνωστη μεταξύ των εκπαιδευτικών δέκα χρόνια μετά την επίσημη 

εισαγωγή της στο χώρο της εκπαίδευσης. 

Οι Καραμέρης,  Ράγκου και Παπανικολάου(2006) αναφορικά με την διερεύνηση 

των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την 

έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης διαπιστώνουν ότι η συζήτηση  στην καθημερινή 

πρακτική δεν έχει ανοίξει ακόμα δύο χρόνια μετά την έναρξη της δεκαετίας για την 

Εκπαίδευση στην Αειφόρο Ανάπτυξη που ανακηρύχθηκε από την  UNESCO. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι εξής παρατηρήσεις τους: α) οι νεώτεροι εκπαιδευτικοί και 



 

πολύ περισσότερο οι παλιότεροι δεν έχουν έρθει σε επαφή με την έννοια και την 

φιλοσοφία της β) η ίδια η έννοια δημιουργεί ασάφειες και συγχύσεις διότι έχει 

υιοθετηθεί και χρησιμοποιείται ως προσδιορισμός σε τομείς όπως η οικονομία (βιώσιμη 

οικονομία), οι επιχειρήσεις (βιώσιμη επιχείρηση) κ.λ.π. γ) έχει γίνει αντικείμενο 

δημαγωγίας από πολιτικούς, οικονομικούς κύκλους και από τα ΜΜΕ. Ακόμα, σύμφωνα 

με την έρευνα η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών διαφωνεί με την άποψη 

μιας ανάπτυξης συνεχούς και χωρίς όρια και πιστεύουν ότι μπορεί η Αειφορική 

Ανάπτυξη να επιτευχθεί με ριζικές αλλαγές του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης και 

ότι προωθεί αξίες διαγενεαλογικής αλληλεγγύης., δημοκρατίας και ισότητας. 

Είναι όμως λάθος να θεωρήσουμε ότι η Αειφόρος Ανάπτυξη είναι μια έννοια χωρίς 

νόημα και να την περιφρονήσουμε. Ειδικά από τότε που οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς 

οργανισμοί έχουν συμφωνήσει σε αυτήν. Πρέπει να επιστρέψουμε στο ριζοσπαστικό 

περιεχόμενο της έννοιας και να το υπερασπιστούμε. 

 

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Με δεδομένη την κρίση που βιώνουμε σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, 

καλούμαστε να εφαρμόσουμε μια Περιβαλλοντική Εκπαίδευση η οποία αφενός να 

«βλέπει» τον νέο ορίζοντα αφετέρου να μην «μαρμαρώνει» σε παλιά κλισέ. Δύο 

διαπιστώσεις που προκύπτουν από ερευνητικά δεδομένα θα μας βοηθούσαν στην 

προσέγγισή μας.  

Η πρώτη  είναι πως η γνώση από μόνη της δεν επιφέρει αλλαγές στις απόψεις και 

συμπεριφορές των ανθρώπων (Sterling, 2000). Επομένως ακόμα και αν η διδασκαλία 

της δομής της Φύσης και των διαταραχών της αποτελεί τμήμα της διδασκαλίας, αλλά 

και των αυτόνομων σχολικών προγραμμάτων, αυτό δεν οδηγεί απαραίτητα σε αλλαγή 

συμπεριφοράς.  

Η δεύτερη διαπίστωση είναι πως η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση εμπεριέχει μια 

«κοινωνικά μετασχηματιστική» προοπτική σε αντίθεση με το υπόλοιπο αναλυτικό 

πρόγραμμα που έχει μια «κοινωνικά αναπαραγωγική» προοπτική (Μπαζίγου, 2005). 

Αυτό ανοίγει τον δρόμο της ενσωμάτωσής της στο υπάρχον ομοιόμορφο, συντηρητικό 

σχολικό περιβάλλον και εξαϋλώνει τα ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά της αν επιμείνει σε 

απλές καταγραφές της φύσης και σε συνθετικές εργασίες λαογραφικού ή κοινωνικο-

πολιτισμικού χαρακτήρα. 

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι συζητήσεις για την φυσιογνωμία της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης διαρκούν όσο και η «ζωή» της στα σχολικά πράγματα 

και είχαν πάντοτε μεγάλο ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι ο επαναπροσδιορισμός της 

(UNESCO, 1997) στη Διακυβερνητική Διάσκεψη της Θεσσαλονίκης παρά τον αρχικό 

σκεπτικισμό που προκάλεσε, συνόψισε κατά μια έννοια το έλλειμμα του κοινωνικά 

κριτικού χαρακτήρα της. Κατά μια άλλη έννοια σηματοδότησε επανεκκίνηση και 

επιστροφή στα βασικά δηλαδή σε όσα είχαν αποκρυσταλλωθεί είκοσι χρόνια πριν, στην 

Διάσκεψη της Τιφλίδας. Τίποτα καινούριο δεν προέκυψε στην ουσία. Η Διάσκεψη της 

Τιφλίδας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (1977)αναγνώριζε ρητά τον ακραίο 

θετικισμό-ορθολογισμό ως βασική αιτία της οικολογικής κρίσης. 

 Φαίνεται ότι τα ζητήματα του περιβάλλοντος ή της αειφορίας αν την θεωρήσουμε 

πλατύτερη έννοια δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με την επιστημονική γνώση 

και την ευαισθητοποίηση αλλά κυρίως με την διαμόρφωση και στήριξη πολιτικών 

θέσεων. Οι διαπιστώσεις αυτές όπως επίσης και το γεγονός ότι η λάϊτ Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση παρουσιάζουν αδυναμίες, μας υποδεικνύουν ότι πρέπει να στραφούμε 

οριστικά σε πιο δραστικές και ριζοσπαστικές επιλογές οι οποίες αποτυπώνονται στην 

τρίτη προσέγγιση της Περιβαλλοντικής, την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον (Φλογαΐτη, 

2006). 



 

Όταν εμείς οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης ή της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Βιωσιμότητα θα πρέπει να 

έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη για το είδος της εκπαίδευσης που θέλουμε να 

ακολουθήσουμε. Αν επιδιώκουμε μια γνωσιοθεωρητική προσέγγιση των ζητημάτων με 

βιωματικού χαρακτήρα επισκέψεις και δράσεις ή αν θέλουμε στο «νέο» μάθημά μας να 

προσδώσουμε έναν κοινωνικά κριτικό προσανατολισμό και έτσι αναζητούμε νέα 

παιδαγωγικά εργαλεία. Νομίζουμε ότι το δεύτερο ανταποκρίνεται περισσότερο στον 

μετασχηματιστικό και ανατρεπτικό χαρακτήρα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επί 

πλέον, η ευθύνη μας ως εκπαιδευτικών επικεντρώνεται στο να αναπτύξουμε την κριτική 

στάση απέναντι στις σημερινές επιλογές και πράξεις και συγχρόνως να διερευνήσουμε 

έναν άλλο τρόπο σκέψης που οδηγεί σε διαφορετικές πράξεις.  

Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τη βιωσιμότητα χρειάζεται να 

αποκωδικοποιήσουμε τα «βιώσιμα» αναπτυξιακά σχέδια θέτοντας κρίσιμα ερωτήματα : 

ποιος ή ποιοι αποφασίζουν; Στο όνομα ποιας ανάγκης οργανώνονται; Ποια αντίληψη 

για τη Φύση, τον άνθρωπο και τον Πολιτισμό στηρίζουν; 

 Να αναζητήσουμε τα κίνητρα και τα συμφέροντα που υποκρύπτονται κάτω από 

τους όρους «ορθολογική διαχείριση πόρων», ανταγωνιστικότητα και 

αποτελεσματικότητα όταν εκφέρονται από «Νομικά Πρόσωπα» πολιτικά ή 

επιχειρηματικά. Ο σύγχρονος πολίτης χρειάζεται να παρατηρεί κριτικά την ιστορική 

περίοδο που διανύουμε που περιγράφεται όπως μετα-βιομηχανική, καταναλωτική, 

παγκοσμιοποιημένη κτλ. Και βέβαια χρειάζεται να μπορεί να παρατηρεί αυτοκριτικά τις 

δικές του αποφάσεις και επιλογές όπως εκδηλώνονται σε κοινωνικό και διαπροσωπικό 

επίπεδο. 

Μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική-διδακτική πρόταση προτείνεται από την Σχίζα 

(2006 και 2008) στο πλαίσιο της Συστημικής Σκέψης και συγκεκριμένα της Συστημικής 

του Παρατηρητή. Παρόλο που κάποιος μπορεί να μη γνωρίζει τον προτεινόμενο από 

την ερευνήτρια διδακτικό σχεδιασμό, δηλαδή τη θεωρητική βάση της διδακτικής της 

πρότασης, μπορεί όμως να διακρίνει ορισμένα καίρια σημεία της προβληματικής της 

και να αποφανθεί για το αν ταιριάζουν με τις δικές του επιδιώξεις.  Πρώτα,  επιλέγει  

επίπεδα ανάλυσης του κόσμου περισσότερο πολιτικά στη βάση του ποιος αποφαίνεται 

και αποφασίζει για τα κοινωνικά δρώμενα. Δεύτερον, θέτει στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος όχι το περιβαλλοντικό ζήτημα αλλά τις ανθρώπινες επιλογές και 

αποφάσεις που το γέννησαν. Τρίτον, οι μαθητές αναπτύσσονται και ωριμάζουν 

γνωστικά συνδιαλεγόμενοι γύρω από τις όψεις της καθημερινής τους ζωής. Τέταρτον, οι 

μαθητές οικοδομούν στο πεδίο της διδακτικής-μαθησιακής πράξης τη σχέση με τον 

«άλλο» συμμαθητή τους.  

Με ένα διδακτικό σχεδιασμό που θεμελιώνεται στη «συνομιλία», η Εκπαίδευση για 

τη Βιωσιμότητα θα μπορούσε να αποτελεί το πλαίσιο όπου ο μαθητής θα ωριμάζει 

γνωστικά ώστε να  γίνει ικανός να συμπράττει στο δημόσιο βίο. 
 

ΣΕ ΤΙ ΕΓΚΕΙΤΑΙ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΒΙΟΣΟΦΙΚΟΥ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

Να μη βουλιάξουμε στην ήττα. 

Η χρεοκοπία που βιώνουμε δεν είναι μόνο οικονομική, έχει προηγηθεί η πολιτική 

και ηθική χρεοκοπία, δηλαδή η αποσάθρωση των θεμελίων. Η απογοήτευση που 

νιώθουμε σαν εκπαιδευτικοί είναι τεράστια αλλά και η πρόκληση μεγάλη να 

επιστρατεύσουμε τα αποθέματα ζωτικότητας και να μη μεταγγίσουμε τη δυσαρέσκειά 

μας στους μαθητές μας. Είναι οι πιο απροστάτευτοι από όλους μας και αυτοί που 

αφενός δεν ευθύνονται για την κρίση αφετέρου θα κληθούν να επιλύσουν την 

περιβαλλοντική κρίση.  



 

Από την άλλη, όταν βρισκόμαστε κοντά στα παιδιά νιώθουμε ότι μπορούμε να 

ξεκινήσουμε τη ζωή μας από την αρχή. Παίρνουμε κάτι από την ευπιστία τους την ίδια 

στιγμή που δίνουμε την επιφύλαξη και την ικανότητα για κριτική. Η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση σαν αυτόνομος θύλακας μιας άλλης προσέγγισης στο σχολείο θα 

εξακολουθεί να εργάζεται  προς την κατεύθυνση της ενστάλαξης αξιών και νοήματος 

στην Εκπαίδευση και να αποτελεί μια όαση αισιοδοξίας στο αμήχανο τοπίο. 

Επιβεβαιώνεται έτσι ότι από το σχολείο και την κοινωνία δεν εξαφανίστηκαν εκείνοι οι 

ανθρώπινοι τύποι που τις δυσκολίες τις παίρνουν ως πρόκληση.   
 

Να ξαναφέρουμε το «μέτρο» στον πυρήνα της νέας ευαισθησίας. 

Η  άφρων χλιδοσπατάλη αποτελεί μια έκφραση της Ύβρεως. Η καθήλωση της 

αγροτικής παραγωγής σε επιζήμιες και περιβαλλοντοκτόνες καλλιέργειες, πλην όμως 

επιδοτούμενες, είναι μια έκφραση της Ύβρεως. Η ρηχή πολιτική και η αρπαχτή στον 

Τουρισμό, η εποχή των διακοποδανείων και τόσα άλλα είναι επίσης όψεις της 

Ύβρεως.. Αυτή η γενικευμένη Ύβρις, η σπατάλη ως πρόοδος, η απληστία ως αξία και 

αυτοσκοπός, ο παρασιτισμός ως τρόπος επιβίωσης αποτελούν χαρακτηριστικά βίου 

ασύμβατα με κάθε έννοια δημοκρατίας.  

Το «διαρκώς περισσότερο» έχει τίμημα σε πλανητικό σε κοινωνικό και ατομικό 

επίπεδο. Σε πλανητική κλίμακα αποτελεί απειλή κατά της βιόσφαιρας, σε κοινωνική 

κλίμακα το τίμημα είναι η εξαφάνιση της αμοιβαιότητας, της συνοχής, της 

αλληλεγγύης και σε ατομική κλίμακα το τίμημα είναι η επικράτηση των άπληστων 

στην κορυφή της τροφικής πυραμίδας. 

Το ζητούμενο είναι να απαλλαγούμε από όλο αυτό το υπόδειγμα βίου που 

στηρίζεται σε παλιές βεβαιότητες, στην βεβαιότητα της διαρκούς προόδου, της 

διαρκώς διαστελλόμενης ανάπτυξης, της διαρκούς επέκτασης, της 

αυτοτροφοδοτούμενης κερδοφορίας.   

Αυτές οι βεβαιότητες, καταγόμενες από την Βιομηχανική Επανάσταση, έχουν 

κλονιστεί καίρια και από την επιστήμη προ πολλού. Δεν είναι καν βεβαιότητες, είναι 

δοξασίες, στις οποίες εναποθέτουν τη μοίρα τους οι μάζες ενόσω κάποιοι illuminati 

σωρεύουν πλούτο και κυριαρχία. 

Να αρκούμαστε στην καλή ζωή, να μην κυνηγάμε την καλύτερη. Το είπε πρόσφατα 

ο πρόεδρος της Βολιβίας, ο Ινδιάνος Εβο Μοράλες και μας άφησε άναυδους με την 

«απλοϊκή» του κουβέντα : «Επιχειρούμε να σκεφτούμε άλλους τρόπους για να ζούμε 

και να ζούμε καλά, όχι να ζούμε καλύτερα. Όχι καλύτερη διαβίωση. Η καλύτερη 

διαβίωση γίνεται πάντα σε βάρος κάποιου άλλου. Η καλύτερη διαβίωση γίνεται με 

κόστος την καταστροφή του περιβάλλοντος». Ιδού, ο «αφελής» Ινδιάνος θέτει το 

πρόβλημα της αιώνιας προόδου, της ατελεύτητης συσσώρευσης, της διαρκούς 

επιδίωξης κέρδους με κάθε τίμημα. 
 

Να αποτρέψουμε τη συρρίκνωση της Φύσης από τη ζωή των παιδιών  
Η απομάκρυνση των παιδιών ολοένα και περισσότερο από τον φυσικό κόσμο 

συνιστά μια δεύτερη οικολογική κρίση. Πολλοί θεωρούν ότι η επαφή των παιδιών με 

τη φύση είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξή τους. Όσοι αγωνίζονται για την 

προστασία της φύσης είναι άνθρωποι που πέρασαν τα παιδικά τους χρόνια σε στενή 

επαφή μ’ αυτήν. Χωρίς μιαν αίσθηση της υφής και της λειτουργίας του φυσικού 

κόσμου, οι άνθρωποι δεν θα αφιερώσουν τη ζωή τους στην προστασία του (Monbiot, 

2013). 

Η μεγάλη συρρίκνωση της επαφής των παιδιών με τη Φύση-που είναι ακόμα 

ταχύτερη από τη συρρίκνωση του φυσικού κόσμου- καταγράφεται στο βιβλίο του 

Ρίτσαρντ Λουβ (2005) «Last child in the woods». Μέσα σε μια γενιά,  το ποσοστό των 



 

παιδιών που παίζουν τακτικά έξω από το σπίτι έχει πέσει από το 50% σε λιγότερο από 

10%. Τα παιδιά από 11 έως 15 ετών περνούν κατά μέσο όρο τη μισή «ξύπνια» μέρα 

τους μπροστά σε οθόνη. 

Μελέτες σε διάφορες χώρες δείχνουν ότι τα παιδικά παιχνίδια είναι πιο 

δημιουργικά στους ελεύθερους χώρους με πράσινο παρά στους τσιμεντένιους, 

επιβλεπόμενους χώρους παιχνιδιού. Οι φυσικοί χώρου ενθαρρύνουν τη φαντασία και 

το παιχνίδι των ρόλων, τη λογική σκέψη και την παρατηρητικότητα. Το κοινωνικό 

κύρος των παιδιών εκεί εξαρτάται λιγότερο από τη σωματική κυριαρχία και 

περισσότερο από την εφευρετικότητα και τις γλωσσικές ικανότητες. Ίσως είναι τελικά 

αντιπαραγωγικό να εξαναγκάζουμε τα παιδιά να μελετάνε τόσο πολύ αντί να τρέχουν 

και να παίζουν στη Φύση. 

 

Να επιτευχθεί η βιωσιμότητα μέσα από την συν-βίωση. 

Ο όρος βιωσιμότητα δεν αναφέρεται πλέον σε φυσικά συστήματα αλλά και σε 

εκείνες τις ανθρώπινες κοινωνικές δράσεις που παράγουν αξίες. Δεν υπάρχει 

αμφιβολία ότι περισσότεροι ερευνητές στο χώρο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

και το Περιβάλλον, πιστεύουν στην κοινωνική φύση των περιβαλλοντικών 

ζητημάτων(ο.α. στο Φλογαΐτη, 2006).  

Από την άλλη, οι μαθητές σε ένα Σχολικό Πρόγραμμα δεν «αξιολογούνται» σε 

σχέση με την ικανότητά τους να επιλύουν τα πολύπλοκα ζητήματα της αειφορίας αλλά 

με βάση παιδαγωγικά κριτήρια. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε μαθησιακές 

εμπειρίες που δεν «μυρίζουν σχολείο» μέσα από τις οποίες τα άτομα αναπτύσσουν 

ικανότητες για συμμετοχή και ανάληψη ευθυνών. Σε αυτή τη μικρή συλλογικότητα οι 

μαθητές μαθαίνουν να έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο, να συνομιλούν πάνω σε όψεις 

της ζωής τους που τους αφορούν  και να ανταλλάσσουν τις δικές τους επιλογές 

νοήματος με αυτές των άλλων συνομιλητών τους. Συνιστά αυτό επίτευξη της 

βιωσιμότητας δηλαδή συνέχειας στο διηνεκές όχι με αφηρημένο και αόριστο τρόπο 

αλλά με συγκεκριμένο και ευκταίο από παιδαγωγική άποψη. 

 

Να επιστρέψουμε στα βασικά: σε μια Ανθρωπιστική Παιδεία. 
Όλα τα προηγούμενα μας παραπέμπουν στον ηθικό σκοπό της Εκπαίδευσης που 

δυστυχώς δεν υπηρετείται από το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και 

βρίσκει ίσως το κατάλληλο πλαίσιο μέσα από την αυτονομία των Σχολικών 

Προγραμμάτων. Δεν ξέρουμε πως αλλάζει ο κόσμος, αλλά ξέρουμε πως χειροτερεύει.. 

Δεν ξέρουμε πως αναμορφώνεται μια κοινωνία αλλά ξέρουμε πως μπορούμε να 

κάνουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα από αυτό που είναι. Η ισορροπία κερδίζεται από 

τον τρόπο που κάθε εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τον ρόλο του και από την 

προσωπική του ιδεολογία. Η συνεργασία δεν είναι μόνο αρετή μέσα στο σχολείο, είναι 

και η προϋπόθεση της ύπαρξής του. 

Ο Αλέξανδρος Δελμούζος λέει ότι σκοπός της Εκπαίδευσης είναι ο καθολικός 

ανθρωπισμός. Στην αυγή του 21ου αιώνα ένας άλλος στοχαστής και παιδαγωγός με την 

ευρεία έννοια, ο Γιώργος Γραμματικάκης μιλάει για την ανάγκη ενός καινούριου 

ανθρωπισμού. Το λέει αυτολεξεί  : «Η έξοδος,- αν υπάρχει- είναι η αποκατάσταση 

κάποιων αξιών που για την ώρα βρίσκονται εξόριστες και ωστόσο δεν έχει παύσει η 

ανθρώπινη ψυχή να τις λαχταρά» Και καταλήγει : «Ο μετέωρος άνθρωπος υποπτεύεται 

ήδη ότι μόνο ένας κόσμος που ξεκινά από αυτόν και καταλήγει στον άλλο-τους άλλους 

μετέωρους ανθρώπους- έχει κάποια λογική ύπαρξης ή την ικανότητα να επιβιώσει».      

 

 

 



 

ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ 

Από το 2006 που ιδρύθηκε το δίκτυο έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στον τομέα της 

επιμόρφωσης, του παραγόμενου υλικού και της συμμετοχής σχολείων εθνικής 

εμβέλειας. Αν επιθυμούμε η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία να 

αναπτύξει την πολιτική και κοινωνική συνείδηση των μαθητών σύμφωνα με τα 

παραπάνω, το δίκτυο έχει προοπτική να επεκταθεί σε ακόμα πιο προκλητικούς 

«προορισμούς». Όχι απαραίτητα με την παραγωγή νέου εκπαιδευτικού υλικού και νέου 

σώματος πληροφοριών που ούτως ή άλλως υπάρχουν, αλλά παρακολουθώντας την 

ιστορική περίοδο που διανύουμε και αναλύοντας τα νέα δεδομένα στον τομέα του 

τουρισμού και του περιβάλλοντος . 

Ένα πεδίο στο οποίο θα μπορούσαν να ασκηθούν οι μαθητές με δική μας προτροπή 

είναι σε διαδικασίες λήψης απόφασης. Είναι διαδικασίες που βοηθάνε στη χειραφέτηση 

του ατόμου, στον αυτοκαθορισμό και στην ενίσχυση της αυτονομίας τους (Χρυσαφίδης, 

1998).  

Υπάρχει σχετική βιβλιογραφία για τους τρόπους λήψης απόφασης (Heron, 1992) από 

τον αυταρχικό έως τον συμμετοχικό τύπο απόφασης που μπορεί να βοηθήσει. Η άσκηση 

στη λήψη αποφάσεων είναι σχεδόν καθημερινή ενέργεια αλλά και ενσωματωμένη σε 

όλες τις φάσεις ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Ωστόσο μπορούν οι 

μαθητές να ασκηθούν σε μια υποθετική κατάσταση απόφασης όπου στόχος θα είναι να 

τους καταστήσουμε αυτοδύναμους σε μια πορεία αναζήτησης των δικών τους 

προσωπικών απαντήσεων. 

«Πως χαράσσεται η πολιτική για τον Τουρισμό» 

«Ποιος ή ποιοι αποφασίζουν» 

«Ποια είναι τα βιώσιμα αναπτυξιακά τους σχέδια» 

«Τι σημαίνει τουριστική ζήτηση» 

Τα ερωτήματα δεν τίθενται στους μαθητές με αυτή τη μορφή αλλά μέσα από κάποια 

μορφή έμμεσης διδασκαλίας που θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τις αποφάσεις 

και επιλογές των «Νομικών Προσώπων» και επιχειρηματιών τις οποίες καλούνται να 

κρίνουν ως άμεσα ενδιαφερόμενοι. Στη συνέχεια οι μαθητές χρειάζεται να μπορούν να 

παρατηρήσουν αυτοκριτικά τις δικές τους αποφάσεις και επιλογές και να τις συγκρίνουν 

με εκείνες των άλλων συμμαθητών τους. Η συνομιλία και ο δημοκρατικός διάλογος 

φέρνει στο φως τις δικές τους επιλογές νοήματος για τον κόσμο και τη ζωή τους. 

Ζητήματα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας είναι πολλά 

και διάφορα. Ήδη στο εκπαιδευτικό υλικό του δικτύου υπάρχουν αξιόλογες προτάσεις 

πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Οι προσομοιώσεις ή τα παιχνίδια ρόλων πάνω σε μια 

σχηματική γραμμή καλός οικολόγος-κακός επιχειρηματίας δεν είναι ισχυρά στην 

πραγματικότητα και στον κοινωνικά κριτικό χαρακτήρα της  Εκπαίδευσης για τη 

Βιωσιμότητα. Αποτελούν καλές ιδέες για να ξεκινήσουμε μια διδακτική παρέμβαση 

αλλά όπως γνωρίζουμε αυτά τα ζητήματα είναι σύνθετα και περίπλοκα. Όσο πιο 

διεισδυτικοί γίνουμε τόσο περισσότερες όψεις ενός ζητήματος βλέπουμε και έτσι 

αντιλαμβανόμαστε καλύτερα την πραγματικότητα.   

Ένα τέτοιο ζήτημα που αφορά άμεσα την Κρήτη είναι η εγκατάσταση βιομηχανικών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (βΑΠΕ). Οι βιομηχανικές ΑΠΕ δεν έχουν καμία σχέση 

με την ήπια χρήση «καθαρών» μορφών ενέργειας, δηλαδή αιολικής και ηλιακής που 

προσαρμόζονται στην τοπική κλίμακα. Πρόκειται για τεράστιας έκτασης εγκαταστάσεις 

που απαιτούν πολύ πυκνά δίκτυα (δρόμους, γραμμές μεταφοράς, υβριδικούς σταθμούς 

παραγωγής ενέργειας) που αλλάζουν ριζικά τη μορφή του εδάφους. Με την χωροθέτηση 

των βΑΠΕ θα ακυρωθούν παραγωγικές δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα και του 

τουρισμού. Οι συνέπειες της πυκνής αυτής χωροθέτησης θα είναι δραματικές για τη 



 

βιοποικιλότητα του κρητικού τοπίου εφόσον πρόκειται για περιοχές που ανήκουν σε 

Ζώνες Εδικής Προστασίας και περιοχές Natura. 

Νομίζουμε ότι το ζήτημα των βιομηχανικών ΑΠΕ ή «πράσινο μάνατζμεντ» θα 

μπορούσε να αποτελεί αυτοτελές Πρόγραμμα του ΚΠΕ Αρχανών που είναι και 

Συντονιστικό της Κρήτης με σκοπό την ευαισθητοποίηση μικρών και μεγάλων πάνω στο 

ζήτημα της Ανάπτυξης με fast track και «καταπράσινο» μανδύα. 
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