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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Πολιτική  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη µέσα από την ανάπτυξη της κοινωνικής 
υπευθυνότητας προωθεί την αλλαγή στάσεων και συµπεριφοράς των ανθρώπων, που 
χαρακτηρίζουν τον ενεργό και υπεύθυνο πολίτη. Με το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία µέσα 
από την υλοποίηση κοινών δράσεων µπορούµε να ελπίζουµε σε αλλαγές στον τρόπο ζωής σε 
ατοµικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο (UNESCO, 1997). 

Ο Αειφόρος Τουρισµός αναπτύσσει δράσεις που οδηγούν στον περιορισµό των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον  καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής και  οικονοµικής ευηµερίας του 
τοπικού πληθυσµού στις αγροτικές και αστικές περιοχές παρέχοντας ευκαιρίες και διασφαλίζοντας  
ένα  βιώσιµο µέλλον. 

Η σύνδεση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη µε τον Αειφόρο Τουρισµό είναι 
σηµαντική, αφού συµβάλλει - µέσα από προγράµµατα Π.Ε., δίκτυα και δράσεις σε συνεργασία µε 
τοπικούς και κοινωνικούς φορείς- στην καλλιέργεια  αειφόρου τουριστικής συνείδησης στην 
κοινωνία των πολιτών. 
 
ΣΚΟΠΟΣ 

H παρούσα αναρτηµένη ανακοίνωση (πόστερ) έχει σκοπό να δείξει την αναγκαιότητα σύνδεσης 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε τον τουρισµό µέσα από τις προϋποθέσεις της Αειφόρου 
Ανάπτυξης, αφού ο τουρισµός µπορεί να αποτελέσει µία γέφυρα µεταξύ οικονοµικής ανάπτυξης 
και προστασίας και διατήρησης του περιβάλλοντος. Τουρισµός και περιβάλλον (κοινωνικό, 
πολιτισµικό, φυσικό και δοµηµένο) είναι αλληλένδετα και αλληλεξαρτώµενα και µαζί παρέχουν 
µια  αειφόρο οικονοµική βάση. 
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Ο καθένας από εµάς έχει συµµετοχή τόσο στις τωρινές συνθήκες, όσο και τη µελλοντική 
διαχείριση του περιβάλλοντος (κοινωνικού, πολιτιστικού, φυσικού και δοµηµένου). Οι αξίες  της 
Αειφορίας αναπτύσσονται επιτυχέστερα µέσω της εκπαίδευσης, της αύξησης της 
ευαισθητοποίησης και της ενδυνάµωσης των πολιτών για την πρόληψη και εξεύρεση λύσεων στα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η εκπαίδευση αυτή, που αποτελεί την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
σε νέα κατεύθυνση ή Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, διαµορφώνει αξίες, στάσεις και 
συµπεριφορές και αναπτύσσει την κριτική σκέψη και θεώρηση της πληροφορίας για τη λήψη 
αποφάσεων και εφαρµογή αειφορικών πρακτικών, µέσα από την ολιστική αντιµετώπιση του 
κόσµου και την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων (Tilbury, 2005). Οι στόχοι της - µέσα  από την 
προώθηση της αµφίδροµης σχέσης σχολείου και κοινωνίας µε κοινές δράσεις - είναι: 

• η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέµατα περιβάλλοντος 
• η υποστήριξη των νέων να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές µε τη δηµιουργία ενός 

οικολογικά βιώσιµου µέλλοντος 
• η ενθάρρυνση των νέων να κάνουν τη διαφορά 
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• η παροχή µιας προοπτικής για τους νέους σε θέµατα περιβάλλοντος 
• η στήριξη των νέων για ενεργή συµµετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος 
• η προώθηση των νέων  να γίνουν φορείς αλλαγής 
• η δηµιουργία ευκαιριών για τους νέους ώστε να παίξουν ένα σηµαντικό και ενεργό ρόλο σε 

ένα οικολογικό και αειφόρο µέλλον 
• ο σχεδιασµός και υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραµµάτων στην εκπαίδευση 
• η επεξήγηση της σηµασίας του περιβάλλοντος και της Αειφορίας  στους νέους.  
Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στη Γη προς 

όφελος τόσο της παρούσας όσο και των µελλοντικών γενεών (Συµβούλιο Ε.Ε., 2006). Σύµφωνα µε 
τα Ηνωµένα Έθνη σκοπός της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι: 1. η ενσωµάτωση των κοινωνικών, 
οικονοµικών και περιβαλλοντικών διαστάσεών της στη χάραξη πολιτικής σε διεθνές, τοπικό και 
εθνικό επίπεδο, 2. η καθολική υιοθέτηση µιας ενιαίας, αντιπροσωπευτικής και ευρέως 
συµµετοχικής προσέγγισής  της, 3. η µετρήσιµη πρόοδος στην εφαρµογή των στόχων και του 
σκοπού του Σχεδίου Εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ (UNDSD, 2002). 

Νευραλγικός  και ταχέως αναπτυσσόµενος τοµέας της οικονοµίας σε παγκόσµιο επίπεδο είναι ο 
τουρισµός, ο οποίος έχει κοινωνικές, περιβαλλοντικές και πολιτισµικές διαστάσεις. Αυτός αποτελεί 
σηµαντική πηγή  ξένου συναλλάγµατος και θέσεων εργασίας σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες. Σε 
µεγάλο βαθµό έως τώρα χαρακτηρίζεται ως µαζικός, ο οποίος εκτός από τις παραπάνω θετικές 
επιπτώσεις έχει και πολλές αρνητικές στην οικονοµία, το περιβάλλον, την κοινωνία και τον 
πολιτισµό των κοινωνιών τουριστικής υποδοχής. Πιο συγκεκριµένα οι αρνητικές επιπτώσεις 
αφορούν στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος µέσω της άναρχης δόµησης και της αλόγιστης 
χρήσης των φυσικών πόρων, στην εµπορευµατοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων, στη διαρροή 
χρηµάτων έξω από την τοπική κοινωνία κ.λπ. Για τους παραπάνω λόγους πολλοί επενδυτές και 
δηµόσιοι φορείς έχουν στραφεί στην προώθηση και ανάπτυξη µιας νέας µορφής τουρισµού, τον 
Αειφόρο Τουρισµό, όπως αυτός έχει αναφερθεί  στο Κεφάλαιο IV, παράγραφος 43 του Σχεδίου 
Εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ (UNDSD, 2002).  

Αειφόρος Τουρισµός είναι ένας όρος που χρησιµοποιείται για να περιγράψει όλες εκείνες τις 
περιβαλλοντικές πρακτικές στον τοµέα του τουρισµού, που σχετίζονται µε την επιχειρηµατική 
αποτελεσµατικότητα, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη χρήση νερού και ενέργειας, τις  
µεταφορές, τη διαχείριση των  απορριµµάτων, τη βιοποικιλότητα και την κοινωνική υπευθυνότητα.  
Εποµένως περιλαµβάνει όλες εκείνες τις δράσεις που αφορούν στη µείωση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον  και δεν χρησιµοποιούν το περιβάλλον ή τη φύση ως ένα εµπορικό εργαλείο.  

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τουρισµού προβλέπει διεθνώς µια µέση ετήσια αύξηση του 
τουρισµού της τάξεως του 4% για τα επόµενα δέκα χρόνια. Ο Γενικός Γραµµατέας του πρότεινε να 
ενταθούν οι προσπάθειες, ώστε να συµπεριληφθεί ο Αειφόρος Τουρισµός στη ∆ιεθνή Ατζέντα 
Ανάπτυξης ως εργαλείο-κλειδί για την προώθηση και επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων 
(UNWTO, 2007). Το µήνυµά του είναι «Αυξήστε τον τουρισµό για να καταπολεµηθεί η φτώχεια 
στον πλανήτη και να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη». Είναι λοιπόν φανερό ότι η µορφή 
τουρισµού που µπορεί  να συµβάλλει στη µείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόµενες  και στις 
φτωχότερες χώρες στον κόσµο, αλλά και να δει τον τουρισµό ως τη γέφυρα κατανόησης και 
αποδοχής διαφορετικών πολιτισµών, είναι αυτή που στοχεύει στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Ο 
Αειφόρος Τουρισµός είναι µια οικονοµική δραστηριότητα, που συναντά τις ανάγκες των τουριστών 
και αυτές των περιοχών τουριστικής υποδοχής, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει το περιβάλλον και 
βελτιώνει το  επίπεδο κοινωνικής και οικονοµικής ευηµερίας του τοπικού πληθυσµού παρέχοντας 
ευκαιρίες και διασφαλίζοντας  το µέλλον (Hicks, 2001).  

Ο οικοτουρισµός, ο αγροτουρισµός, ο πολιτιστικός, ο επιστηµονικός, ο αθλητικός, ο 
θρησκευτικός τουρισµός είναι εναλλακτικές µορφές τουρισµού και εντάσσονται στον Αειφόρο 
Τουρισµό, αφού µπορούν να έχουν µεγάλη σηµασία στην κοινωνική, οικονοµική, περιβαλλοντική 
και πολιτισµική ανάπτυξη  µιας περιοχής, µιας χώρας και τελικά  ολόκληρου του πλανήτη.  
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ως τουρίστες-καταναλωτές, αλλά και ως επενδυτές ή ως κάτοικοι µιας κοινωνίας υποδοχής 

τουριστών, εν τέλει είµαστε εµείς που µπορούµε να κάνουµε τη διαφορά επιλέγοντας εκείνη τη 
µορφή  τουρισµού, που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. 

Για να κάνουµε όµως εµείς τη διαφορά, χρειαζόµαστε καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης 
µέσα  από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή Εκπαίδευση για την Αειφορία, που να αρχίζει από 
την πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να συνεχίζεται µε τη δια βίου εκπαίδευση 
και αγωγή των ενηλίκων. Η ανάπτυξη αειφόρου τουριστικής συνείδησης έχει να κάνει µε την  
ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων, την καλλιέργεια  περιβαλλοντικής και πολιτιστικής 
ευαισθητοποίησης και σεβασµού, την παροχή θετικών εµπειριών τόσο από τη µεριά των τουριστών 
όσο και από τη µεριά των φιλοξενούντων, την παροχή άµεσων οικονοµικών οφελών για τη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της τοπικής κοινωνίας.  

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Μέσα από τα προγράµµατα και τις δράσεις της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αξιοποιώντας 
τις κατευθύνσεις των διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών (ΥΠΕΠΘ, 2006), οι εκπαιδευόµενοι 
µπορούν να γνωρίσουν και να βιώσουν τον αειφόρο τουρισµό και τη σηµασία του επισκεπτόµενοι 
ανάλογους χώρους, όπως Εθνικά Πάρκα, προστατευόµενες φυσικές και πολιτιστικές περιοχές, 
αλλά και διαµένοντας σε αγροτουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, που αφενός µεν προσφέρουν 
ουσιαστική και βιωµατική γνωριµία µε τα τοπικά έθιµα, παραδόσεις και προϊόντα, αφετέρου δε 
υιοθετούν πρακτικές κα µέτρα, που αντανακλούν µία ισορροπία ανάµεσα στο περιβάλλον, την 
οικονοµία και τα κοινωνικά θέµατα. Οι αειφόρες πρακτικές αυτές από τη µεριά των επιχειρήσεων 
σχετίζονται µε την αναλογία κλινών, διανυκτερεύσεων, γευµάτων κ.λπ. σε συνάρτηση µε τα 
τρέχοντα έξοδα, µε τη χρήση ήπιων µορφών ενέργειας για τη θέρµανση των κτηριακών 
εγκαταστάσεων και του νερού, µε τη χρήση φωτισµού χαµηλής ενέργειας, την 
επαναχρησιµοποίηση και ανακύκλωση απορριµµάτων, την κοµποστοποίηση, τη χρήση 
βιοδιασπώµενων απορρυπαντικών και προϊόντων χωρίς χλώριο, την κατανάλωση προϊόντων 
διατροφής που προέρχονται από µικρής κλίµακας τοπικές βιοκαλλιέργειες, την καταγραφή της 
τοπικής χλωρίδας και πανίδας, την παρατήρηση της άγριας ζωής κ.λπ. (GTBS, 2006). Παρόµοια 
παραδείγµατα υπάρχουν στην Ελλάδα, όπως στην ευρύτερη περιοχή της Κόνιτσας (περιβαλλοντικό 
πάρκο Μπουραζανίου, Μαστοροχώρια, Πέτρινα χωριά), αλλά πολλά περισσότερα και πιο 
συντονισµένα στην Ευρώπη, όπως Αγγλία, Σκωτία και αλλού. 

Στην Ευρώπη για την προώθηση ανεξάρτητης και επιστηµονικής στήριξης της Αειφόρου  
Ανάπτυξης έχουν συγκροτηθεί  Εθνικά Συµβούλια από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, τα οποία 
έχουν σχηµατίσει ∆ίκτυο συνεργασίας µεταξύ τους (Ευρωπαϊκά Συµβουλευτικά Κέντρα 
Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης). Το ∆ίκτυο αυτό είναι σηµαντικό εργαλείο για την 
ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών ανάµεσα στις χώρες της Ευρώπης και να ασκεί επιρροή, 
όπου αυτό είναι δυνατό, στην ανάπτυξη πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο (EEAC, 2006). Τα Εθνικά 
Συµβούλια έχουν αποστολή να συµβουλεύουν τις τοπικές και εθνικές αρχές και να προωθούν 
διάλογο µεταξύ των υπευθύνων, να  συνεργάζονται επίσης µε άλλους µη κυβερνητικούς  και 
τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις για την παροχή ενός λειτουργικού πλαισίου εργασίας για 
συνδυασµένες δράσεις.  
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