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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

     Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση του όρου αειφορική ανάπτυξη- 

ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και η έννοια της ηθικής της πράξης και της  

ευθύνης και πώς αυτή µπορεί να εκφραστεί µέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση, 

µε την πραγµατική διάσταση των προβληµατισµών που εγείρει ένα τέτοιο θέµα. Στις 

µέρες µας η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µετασχηµατίζεται σε Εκπαίδευση για την 

Αειφορική Ανάπτυξη και έχει ανάγκη να επαναπροσδιορίσει τους σκοπούς, τους 

στόχους και τα µεθοδολογικά της εργαλεία. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, έχουµε 

ανάγκη εµείς οι άνθρωποι-εκπαιδευτικοί να αναστοχαστούµε  τις σχέσεις µας µε το 

φυσικό περιβάλλον, τις ευθύνες και τις παραλείψεις µας σε ατοµικό και κοινωνικό 

επίπεδο. Κύρια επιδίωξη της Εκπαίδευσης για την Αειφορική Ανάπτυξη θα πρέπει να 

είναι η ηθική της πράξης, της δράσης και της ανάληψης πρωτοβουλιών. 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αειφορική ανάπτυξη, περιβαλλοντική εκπαίδευση, φυσικοί πόροι, 
περιβαλλοντική ηθική, ηθική της πράξης, εκπαίδευση για την αειφορική ανάπτυξη. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ανίχνευση του όρου αειφορική 

ανάπτυξη-ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων και η έννοια της ηθικής  της 

πράξης και της  ευθύνης και πως αυτή µπορεί να εκφραστεί µέσα από την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, µε την πραγµατική διάσταση των προβληµατισµών που 

εγείρει ένα τέτοιο θέµα.  

     H βασική αρχή της οικολογίας είναι ότι κάθε ζωντανός οργανισµός έχει µια 
προοδευτική και συνεχόµενη σχέση µε κάθε άλλο στοιχείο που απαρτίζει το 

περιβάλλον του. Ο άνθρωπος είναι ένα από τα πολυπληθή αλληλεπιδρώντα στοιχεία 

των οικοσυστηµάτων. Έχει αποκτήσει την ικανότητα να επιφέρει µεγάλες µεταβολές 

στα οικοσυστήµατα, όχι όµως και ν’ ασκεί αποτελεσµατικό έλεγχο. Έτσι, βρίσκεται 

συχνά σε αδυναµία να τα διαχειριστεί µε επιτυχία και να τα προστατεύσει από τις 

ανεπιθύµητες παρενέργειες των δραστηριοτήτων του. Η ένταση της εκµετάλλευσης 

των  φυσικών πόρων εξαρτάται από τον αριθµό των ατόµων και από την κατά κεφαλή 

κατανάλωση του καθενός, εποµένως η φέρουσα ικανότητα δείχνει το µέγεθος του 

ανθρώπινου πληθυσµού που µπορεί να ζήσει στο εξεταζόµενο τµήµα του συστήµατος 

µε την επιθυµητή ασφάλεια και άνεση.  

     Η έννοια της αειφορίας (Sustainable Development) είναι άµεσα συνδεδεµένη µε 
τη δοµή και τη λειτουργία των συστηµάτων. Αειφόρα συστήµατα είναι αυτά που 

χαρακτηρίζονται από αυτοοργάνωση και αυτο-ανανέωση και έχουν την ικανότητα να 

µαθαίνουν µε στόχο να διαιωνίζονται και να προσαρµόζονται. Χρειαζόµαστε µια 
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«οικολογική αειφορία», η οποία θα πηγαίνει πέρα από τον ανθρωποκεντρισµό και τη 

µηχανιστική προσέγγιση. Απαιτείται η ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων. Το 

κεντρικό περιεχόµενο και ο βασικός στόχος της Αειφόρου ανάπτυξης συνίσταται, 

λοιπόν, στη διασφάλιση µιας οικονοµικής ανάπτυξης, της οποίας τα αγαθά θα 

µοιράζονται µε δίκαιο τρόπο, η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων δεν θα 

πλήττεται και κατά συνέπεια, δεν θα τίθεται σε κίνδυνο η ικανοποίηση των αναγκών 

των µελλοντικών γενεών. 

     Σύµφωνα µε όλα τα παραπάνω, ένα βιώσιµο µέλλον υπηρετείται από υγιείς 
ανθρώπους, που ζουν σε υγιείς κοινότητες, µέσα σε ευκαιρίες και δυνατότητες που 

παρέχει ένα υγιές φυσικό περιβάλλον. Αυτό σηµαίνει ότι άνθρωποι, κοινότητες και 

φυσικό περιβάλλον είναι άρρηκτα δεµένοι σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. 

Από οικονοµική άποψη, ο όρος αειφόρος ανάπτυξη, για τις πλούσιες χώρες της δύσης 

σηµαίνει αναγκαστική µείωση των ποσών ενέργειας και φυσικών πόρων που 

καταναλώνουν. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται η χρήση νέων τεχνολογιών 

παραγωγής ενέργειας αλλά, κυρίως, αλλαγή στη φιλοσοφία των δυτικών κοινωνιών 

µέσω µιας γενικότερης αλλαγής του τρόπου ζωής τους. Εποµένως, οι ανεπτυγµένες 

βιοµηχανικές χώρες έχουν και ευθύνη για την υλοποίηση της αναπτυξιακής 

αειφορικής επιλογής. Είναι αυτές που, κυρίως, ρύπαναν τον πλανήτη µέχρι σήµερα 

και, επιπλέον, έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο  ευθύνης για την κατάσταση αυτή. 

     Αντίθετα, για τις χώρες του τρίτου κόσµου, αειφορική  ανάπτυξη σηµαίνει 

ανύψωση του βιοτικού επιπέδου τους. Για τους ανθρώπους που δεν µπορούν να 

ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες σίγουρα δεν έχει κανένα νόηµα η 

αειφορικότητα. Προκειµένου να ξεφύγουν από τη φτώχεια, θα κάνουν ο,τιδήποτε, 

χωρίς να σκεφτούν το περιβαλλοντικό κόστος. Όσον αφορά τον ανθρώπινο πληθυσµό 

του πλανήτη, αειφορική ανάπτυξη σηµαίνει σταθεροποίηση του πληθυσµού και η 

ανάπτυξη αυτού του είδους, απαιτεί ταυτόχρονα προστασία των φυσικών πόρων 

(µέσω της ορθολογικής διαχείρισής τους), αλλά και αύξηση της παραγωγής τροφής, 

έτσι ώστε αυτή να επαρκέσει για ένα διαρκώς αυξανόµενο πληθυσµό. Σηµαίνει, 

επίσης, µείωση όλων των ειδών ρύπανσης του αέρα και του νερού, καθώς και την 

προστασία των οικοσυστηµάτων και της βιοποικιλότητας, όπως τα τροπικά δάση  κ.ά. 

Σηµαίνει προστασία του παγκόσµιου περιβάλλοντος από αλλαγές στη σύσταση της 

ατµόσφαιρας, οι οποίες έχουν ως  αποτέλεσµα αλλαγές στο κλίµα του πλανήτη 

(φαινόµενο του θερµοκηπίου), τροποποιώντας, έτσι, ριζικά τη ζωή στη γη που θα 

κληροδοτηθεί στις επόµενες γενεές.  

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ (ΠΕ) ΣΤΗΝ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ (Ε.Α.Α.) 

      Μια από τις πρώτες σαφείς αναφορές στις σχέσεις ανάµεσα στην αειφόρο 

ανάπτυξη και την εκπαίδευση έγινε στην Έκθεση της Παγκόσµιας Επιτροπής για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (WCED 1987) «To Κοινό µας Μέλλον», πιο γνωστή 

ως Αναφορά Brundtland. Με την έκθεση αυτή θεµελιώθηκε ο όρος «αειφόρος 

ανάπτυξη», ως «η ανάπτυξη εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες της παρούσας γενεάς, 

χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές 

τους ανάγκες» και αν και στο τελικό κείµενο δεν υπάρχει ιδιαίτερο κεφάλαιο για την 

εκπαίδευση, γίνεται λόγος για τους εκπαιδευτικούς που σε όλο τον κόσµο µπορούν να 

παίξουν καθοριστικό ρόλο προς το δρόµο για την αειφόρο ανάπτυξη. (WCED 1987, 

xiv).  
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     H σύνδεση της αειφόρου ανάπτυξης µε την εκπαίδευση έγινε ακόµα πιο σαφής 

στη Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη στο 

Ρίο(1992). Στο τελικό κείµενο, Συνολικό Σχέδιο ∆ράσης, γνωστό ως Ατζέντα 21,  το 

κεφάλαιο 36, αφιερώνεται στην εκπαίδευση και εκεί αναφέρεται ότι «η εκπαίδευση 

είναι σηµαντική για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση της 

ικανότητας των ανθρώπων να αντιµετωπίζουν περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά 

ζητήµατα. Είναι ακόµα σηµαντική για να επιτευχθεί η περιβαλλοντική και ηθική 

αφύπνιση, οι αξίες και οι στάσεις, οι ικανότητες και η συµπεριφορά που συµβαδίζουν 

µε την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και η αποτελεσµατική συµµετοχή του κοινού στη 

λήψη αποφάσεων. Για να είναι αποτελεσµατική η εκπαίδευση για το περιβάλλον και 

την ανάπτυξη του ανθρώπου...πρέπει να ενσωµατωθεί σε όλους τους επιστηµονικούς 

κλάδους και πρέπει να χρησιµοποιεί µεθόδους της τυπικής και µη τυπικής 

εκπαίδευσης…» (Αgenta 21-κεφ.36.3). Στην Ατζέντα 21 γίνεται λόγος για να 

αναλάβει δράση το ∆ιεθνές Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης(ΙΕΕΡ) της 

UNESCO-UNEP, έτσι ώστε να ενσωµατωθούν οι αποφάσεις της διάσκεψης του Ρίο 

στο πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών. 

     Το 1997 οργανώνεται από την UNESCO και την Επιτροπή για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη Θεσσαλονίκης µε θέµα την εκπαίδευση και 

κατάρτιση για την αειφορία. Στο βασικό κείµενο της συνάντησης τίθενται θέµατα που 

πρέπει να αντιµετωπίσει η διεθνής κοινότητα: η αύξηση του πληθυσµού, η φτώχεια, 

οι πιέσεις στο περιβάλλον από τη βιοµηχανία και τις νέες µορφές εντατικής γεωργίας, 

το έλλειµµα δηµοκρατίας που συνδέεται µε την καταπάτηση των ανθρώπινων 

δικαιωµάτων, την αύξηση των εθνικών και θρησκευτικών συγκρούσεων και την 

ανισότητα των δύο φύλων, ακόµα η ίδια η έννοια της ανάπτυξης τι σηµαίνει και πως 

µπορεί να µετρηθεί. 

     Οι διεθνείς οργανισµοί επαναφέρουν κατ’ επανάληψη την ανάγκη της 

εκπαίδευσης που θα υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη. Το 2002 πραγµατοποιείται 

στο Γιοχάνεσµπουργκ η ∆ιεθνής ∆ιάσκεψη για την Αεροφόρο Ανάπτυξη, όπου 

δίνεται ιδιαίτερη σηµασία στις σχέσεις ανάµεσα στη φτώχεια, το περιβάλλον και τη 

χρήση των φυσικών πόρων. Το Σχέδιο Εφαρµογής του Γιοχάνεσµπουργκ επαναφέρει 

την Ατζέντα 21 και περιλαµβάνει 153 άρθρα που δεσµεύουν τη διεθνή κοινότητα σε 

πολλά θέµατα, τα οποία αποδείχτηκαν ότι εµποδίζουν την εφαρµογή της. ∆ίνεται 

έµφαση στο  ότι η εκπαίδευση είναι ένα σηµαντικό εργαλείο για να αντιµετωπιστούν 

ζητήµατα όπως η αγροτική ανάπτυξη, η υγεία, η συµµετοχή της κοινότητας, το ΑΙDS, 

το περιβάλλον, ηθικά και νοµικά ζητήµατα, όπως τα ανθρώπινα δικαιώµατα και οι 

αξίες. 

     Στη χώρα µας το 2003 ενσωµατώνεται η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης στο νέο 

διαθεµατικό πλαίσιο σπουδών. Πρόκειται για την Απόφαση 210721/Γ2 που 

δηµοσιεύτηκε στις 23 Μαρτίου 2003 στην Εφηµερίδα  της Κυβέρνησης (Τεύχος 2
ο
, 

αριθµός φύλλου 303)και αφορά στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 

∆ηµοτικού-Γυµνασίου. Συγκεκριµένα αναφέρεται: «Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί 

αδιαµφισβήτητη πρόταση για την εξασφάλιση της ευηµερίας σε ολόκληρο τον 

πλανήτη, µέσα από την προστασία και τη διατήρηση της ισορροπίας του 

περιβάλλοντος. Η πρόταση αυτή απαιτεί τον επαναπροσδιορισµό των αναγκών του 

ατόµου και των κοινωνικών οµάδων, γεγονός που επιβάλλει, µε  τη σειρά του, 

επαναπροσδιορισµό του συστήµατος των αξιών που έχουµε υιοθετήσει µέχρι σήµερα 

ως άτοµα και ως κοινωνίες.  Για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, απαιτείται κατάλληλη 

παιδεία, την οποία το σχολείο µπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους µαθητές-

αυριανούς πολίτες, ευαισθητοποιώντας τους στο θέµα της σωστής διαχείρισης των 



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

φυσικών πόρων, µε στόχο την ακύρωση κάθε κερδοσκοπικής προσπάθειας που θέτει 

σε µακροπρόθεσµο κίνδυνο το φυσικό περιβάλλον, το οποίο επηρεάζεται από τον 

παρανοµαστή της ανεξέλεγκτης παγκοσµιοποίησης» (ό.π., 3.735). 

     Στο πλαίσιο της υλοποίησης των αποφάσεων της ∆ιεθνούς ∆ιάσκεψης του 

Γιοχάνεσµπουργκ, η γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στην 57
η
 συνεδρία της (2002) 

υιοθετεί την πρόταση σχετικά µε την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και 

κηρύσσει τη δεκαετία 2005-2014 «∆εκαετία της εκπαίδευσης για την αειφόρο 

ανάπτυξη». Η UNESCO αναλαµβάνει το συντονισµό της δεκαετίας, ενώ το 2003 στο 

Κίεβο οι Ευρωπαίοι υπουργοί Περιβάλλοντος υιοθετούν την Έκθεση για την 

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη της Οικονοµικής Επιτροπής για την Ευρώπη 

του ΟΗΕ(UNECE 2003), ενώ η Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη επικυρώνεται από 55 συνολικά χώρες, µε σκοπό να ενθαρρύνει τα κράτη-

µέλη της UNECE να αναπτύξουν και να ενσωµατώσουν την εκπαίδευση για την 

αειφόρο ανάπτυξη στην τυπική εκπαίδευση, καθώς και στη µη τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση»( UNECE 2005,2). 

       Ενώ οι βασικές αρχές της Π.Ε. παραµένουν, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

διευρύνεται µε την αλλαγή του όρου σε Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και 

το αντικείµενό της µετατοπίζεται από το φυσικό περιβάλλον στην κοινωνία των 

πολιτών δίνοντας έµφαση στη διδασκαλία αξιών, την ανάπτυξη συλλογικής 

συνείδησης, κριτικής σκέψης και την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την 

αλλαγή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής πραγµατικότητας. Το θέµα της ένωσης 

της οικονοµικής ανάπτυξης µε το περιβάλλον βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων 

εδώ και σαράντα χρόνια, όπως η ιδέα µιας εκπαίδευσης που να ασχολείται µε το 

περιβάλλον και τις σχέσεις του µε την οικονοµία. και την κοινωνία είναι παλιά. Η 

Ε.Α.Α. είναι µετεξέλιξη της Π.Ε., εµπλουτισµένη µε νέες έννοιες και καινούργια 

δεδοµένα. Η Ε.Α.Α. προωθεί µια ολιστική προσέγγιση, καλλιεργεί τη συστηµική 

σκέψη δίνοντας έµφαση στις σχέσεις των θεµάτων της αειφορίας και τις 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ τους. Είναι, ακόµη, διεπιστηµονική και διαθεµατική, 

καλλιεργεί την κριτική σκέψη και θα πρέπει να αποσκοπεί στην πολιτική και 

κοινωνική δράση. Θα πρέπει να προάγει µια εκπαίδευση για τη δηµοκρατία, γιατί 

«…δεν παύει να είναι µια πολιτική εκπαίδευση, µε την έννοια ότι ως θεσµός 

συµµετέχει στη νοηµατοδότηση της αειφορίας και καλλιεργεί τις απαραίτητες 

ικανότητες για να συµµετάσχουν οι εκπαιδευόµενοι στην επίλυση των ζητηµάτων της 

αειφορίας, όπου και όποτε οι ίδιοι κρίνουν» (Λιαράκου Γ., Φλογαίτη Ε., 2007, 172) 

     Η στρατηγική της UNECE για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

περιέχει θέµατα  όπως η µάχη για την εξάλειψη της φτώχειας, το ρόλο του πολίτη, 

την ειρήνη, την ηθική, την υπευθυνότητα σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, τη 

δηµοκρατία και τη διακυβέρνηση, τη δικαιοσύνη, την ασφάλεια, τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα, την υγεία, την ισότητα των φύλων, την οικονοµία, τα παραγωγικά και 

καταναλωτικά πρότυπα, την ευθύνη των επιχειρήσεων, την προστασία του 

περιβάλλοντος, τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τη βιοποικιλότητα και την 

ποικιλότητα των τοπίων. 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

     Η περιβαλλοντική ηθική, περισσότερο από τους άλλους κλάδους της 
εφαρµοσµένης ηθικής (επιχειρησιακή ηθική, βιοηθική, πολιτική, ιατρική ηθική, 

φεµινισµός), απειλεί σε µεγαλύτερο βαθµό την κλασική ηθική θεωρία, αφού 
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προβάλλει τις ηθικές µας υποχρεώσεις απέναντι στη φύση, µεταφέροντας έτσι το 

κέντρο βάρους του αποδέκτη του ηθικού ενδιαφέροντος από τον άνθρωπο στη φύση 

και τα µέρη της. (Γεωργόπουλος, 2002) 

     Σύµφωνα µε τον πλέον διαδεδοµένο και αποδεκτό ορισµό της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης(Π.Ε.)(Environmental Education), που υιοθετήθηκε το 1977 από την 

UNESCO στην Τιφλίδα, η Π.Ε. προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και 

ενδιαφέροντος για την οικονοµική, κοινωνική, πολιτική και οικολογική 

αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Παρέχει σε κάθε άτοµο 

δυνατότητα απόκτησης γνώσεων, αξιών, στάσεων, αφοσίωσης και δεξιοτήτων που 

χρειάζονται για να προστατεύσει και να καλυτερεύσει το περιβάλλον. Συµβάλλει στη 

δηµιουργία νέων προτύπων συµπεριφοράς, ατόµων, οµάδων, κοινωνιών προς το 

περιβάλλον.( Αναστασάτος, 2005, 32-33) 

     Μετά τη ∆ιεθνή ∆ιάσκεψη του Ρίο της Βραζιλίας το 1992, η Π.Ε. τείνει να 

ταυτιστεί στο περιεχόµενο µε την έννοια της Εκπαίδευσης για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, 

η οποία προκύπτει από την Αgenda 21 «η εκπαίδευση για την αειφορία είναι µια δια 

βίου µαθησιακή διαδικασία η οποία οδηγεί στη δηµιουργία πληροφορηµένων και 

ενεργών πολιτών, που διαθέτουν τις δεξιότητες της δηµιουργικής επίλυσης 

προβληµάτων, διαθέτουν επιστηµονική και κοινωνική παιδεία και αφοσίωση,  έτσι 

ώστε να είναι ικανοί να εµπλακούν σε ατοµικές και συλλογικές υπεύθυνες δράσεις, οι 

οποίες θα βοηθήσουν στην εξασφάλιση ενός µέλλοντος µε οικονοµική ευηµερία και 

υγιούς από περιβαλλοντική άποψη». Αυτός ο ορισµός εισάγει την έννοια της 

οικονοµικής ευηµερίας και διαφοροποιείται από τους προηγούµενους και απαιτεί 

στην πράξη αλλαγή της εκπαίδευσης µε τη συµµετοχή και άλλων παραγόντων. Η 

εξέλιξη αυτή επικυρώθηκε το 1997 στη ∆ιάσκεψη της Θεσσαλονίκης και έδωσε τη 

νέα ώθηση στην Π.Ε., η οποία αναφέρεται και «ως εκπαίδευση για το περιβάλλον και 

την αειφορία». 

      Ωστόσο, υπήρχε ο αντίλογος σε σχέση µε τη σηµασία της αειφορίας κα της 

εκπαίδευσης για την αειφορία. Ένα βασικό επιχείρηµα που προβαλλόταν  είναι ότι η 

έννοια της αειφόρου ανάπτυξης είναι προσανατολισµένη στην οικονοµία και 

ιδιαίτερα στην οικονοµική µεγέθυνση, παρά το γεγονός ότι εµπλέκονταν οι τοµείς του 

περιβάλλοντος και της κοινωνίας στα θεωρητικά κείµενα. Αρκετοί θεωρούσαν  ότι οι 

σχέσεις µας µε το περιβάλλον υποτάσσονταν στην οικονοµική ανάπτυξη και το 

βασικό θέµα που τίθεται είναι πως δε θα ξεπεράσουµε τη φέρουσα ικανότητα του 

περιβάλλοντος, ικανοποιώντας παράλληλα τις ανάγκες των τωρινών και επόµενων 

δυτικού τύπου κοινωνιών. (Λιαράκου Γ., Φλογαίτη Ε., 2007,135κεξ) 

     Ακόµη, πρέπει να παραδεχτούµε ότι η αειφορία, ως προς την ηθική οπτική, 

παραπέµπει σε µια ανθρωποκεντρική θεώρηση των σχέσεων του ανθρώπου µε τη 

φύση, καθώς αυτές περιορίζονται στο επίπεδο της διαχείρισης και µια αναζήτηση της 

ανθρώπινης ασφάλειας (UNESCO 1997,16).Είναι ακόµη αλήθεια ότι στο πέρασµα 

του χρόνου η έννοια του όρου αειφορία διασαφηνίστηκε περισσότερο και ο 

τεχνοκρατικός λόγος των πρώτων κειµένων έδωσε τη θέση του στο λόγο των 

µετέπειτα κειµένων  που δίνουν έµφαση στις αξίες(UNESCO, 2005). 

     Πράγµατι,  η φύση αντιµετωπίστηκε ως αξία ή απαξία ανάλογα κάθε φορά µε τον 

τρόπο που ο άνθρωπος και οι κοινωνικές του δοµές την προσέγγιζαν: ως ενεργειακό 

απόθεµα προς εκµετάλλευση, ως παραγωγική διαδικασία που εξυπηρετεί κοινωνικές 

ανάγκες, ως µέσο ικανοποίησης των ανθρώπινων επιθυµιών. Ωστόσο, για να συµβεί 

το πέρασµα από το σεβασµό στην ευθύνη θα πρέπει η ηθική της ευθύνης να 

απαγκιστρωθεί από τη λογική της τεχνολογίας προς την κατεύθυνση της ηθικής, ως 
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ελέγχου της ανθρώπινης δράσης, στροφή που τη διακρίνουµε σήµερα σε έννοιες όπως 

της αειφορίας και της αρχής της προφύλαξης.  Η ηθική του σεβασµού της φύσης είναι 

δεοντολογική και αρθρώνεται γύρω από την ιδέα της εγγενούς αξίας της φύσης ως 

όλου και σηµατοδοτεί τη διάκριση ανθρωποκεντρισµού-βιοκεντρισµού. Μια πράξη 

έχει ηθική αξία, όταν πραγµατοποιείται από καθήκον και όχι µόνο σύµφωνα µε το 

καθήκον (Kant,10,39). 

     Το καθήκον είναι η αναγκαιότητα µιας πράξης που προκύπτει από σεβασµό για 

τον ηθικό νόµο. Ο σεβασµός είναι εκτίµηση για µια αξία που υπερισχύει κάθε άλλης 

αξίας που στηρίζεται στη ροπή, και η αναγκαιότητα να πράττω από καθαρό σεβασµό 

για τον πρακτικό –ηθικό νόµο είναι εκείνο που αποτελεί το καθήκον, στο οποίο 

πρέπει να υποχωρεί κάθε άλλο κίνητρο, γιατί το καθήκον είναι η αναγκαία συνθήκη 

για τη δυνατότητα µιας κάθε αυτήν καλής θέλησης. Η θέληση πρέπει να είναι 

ανεξάρτητη από κάθε κίνητρο βασισµένο στα αποτελέσµατα της εφαρµογής του 

νόµου και συνδέει τις πράξεις µ’ ένα καθολικό νόµο µε την ακόλουθη πρόταση που 

αποτελεί τη θεµελιώδη αρχή ή θεµελιώδη νόµο του Καθαρού Πρακτικού Λόγου: 

«Οφείλω να ενεργώ πάντα µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µπορώ να θέλω να γίνει ο 

υποκειµενικός µου γνώµονας ένας καθολικός νόµος» (Kant,17,45). 

Η ανθρώπινη θέληση συχνά επηρεάζεται από τάσεις, ροπές ή επιθυµίες, 

υποκειµενικές, οι οποίες αποβλέπουν στην ατοµική ευτυχία. Ωστόσο, οι τάσεις αυτές 

είναι τυχαίες και εξαρτώµενες από την υποκειµενική αυθαιρεσία. Έτσι, αν το ηθικό 

αγαθό συνίσταται στην ατοµική ευτυχία, τότε ο άνθρωπος δεν θα ήταν πράγµατι 

έλλογο ον, αλλά ο νους ή το λογικό του θα ήταν απλά ένα εργαλείο στην υπηρεσία 

των αισθήσεων, ή των παθών του. Ενώ αναγνωρίζει την αναζήτηση της ευτυχίας ως 

ορµή και ως φυσικό αγαθό, την απορρίπτει κατηγορηµατικά ως κριτήριο της 

ηθικότητας.  Η εκπλήρωση του καθήκοντος είναι το ηθικό αγαθό(∆ραγώνα, σελ 120). 

     Ο Πλάτων θέλησε να εντάξει στη Φιλοσοφία του το µέρος αυτό για τη Φύση και 

να συνδέσει την ηθική και πολιτική υπόσταση του ανθρώπου µε τη δοµική οργάνωση 

του σύµπαντος και να  της δώσει προεκτάσεις ηθικής αιτιότητας. Ο Τίµαιος εισάγει 

τον ισοµορφισµό ανθρώπου και κόσµου, την αναλογία µικρόκοσµου και 

µακρόκοσµου. Ο ουρανός είναι βασίλειο της έλλογης τάξης και µπορεί να 

λειτουργήσει ως πρότυπο για την ανθρώπινη γνώση και ηθική. Ανοίγεται, λοιπόν, σε 

όλους τους ανθρώπους ένας προσιτός δρόµος για την κατάκτηση της άριστης ζωής 

δρόµος που δεν περνά κατ’ ανάγκη από τη θέαση των ιδεών. H αγαθότητα, η 

αρµονία, η αναλογία και η φιλία αποτελούν έννοιες ηθικής τάξης, πάνω στις οποίες 

στηρίζεται η δηµιουργία  του σύµπαντος. Το γεωµετρικό σχήµα της σφαίρας, που έχει 

ο κόσµος, χαρακτηρίζεται µε όρους όπως πληρότητα, οµοιοµορφία, και για αυτό 

διέπεται από ωραιότητα. Του έδωσε την κίνηση που ταιριάζει στο σχήµα του 

σώµατός του, την οµαλή περιστροφική κίνηση, τη µόνη από τις επτά κινήσεις που 

συνδέεται µε το νου και τη φρόνηση (Πλάτων, Τίµαιος, 34
 
α). 

     Ωστόσο, σήµερα  «Η εποχή της ηθικοπολιτικής αθωότητας, των σαφών και 

γενικής αποδοχής ηθικών και νοµικών αυτών εκτιµήσεων και ρυθµίσεων, επρόκειτο 

πράγµατι να φτάσει στο τέρµα της προς το τέλος του 20
ου
 αιώνα. Ο ραγδαίος 

πολλαπλασιασµός των δυνατοτήτων ανθρώπινης επέµβασης στη φύση επέφερε, 

µεταξύ άλλων, κάτι που θα µπορούσαµε να πούµε επιτάχυνση του ηθικού µας 

χρόνου. Σηµερινές αποφάσεις και πρακτικές µας έχουν τόσο απτές και τόσο σοβαρές 

επιπτώσεις στη ζωή µελλόντων ανθρώπων, ώστε αυξάνουν δραµατικά το χρονικό 

ορίζοντα της ηθικής µας µέριµνας και ευθύνης. Ήδη το 1974, όταν η οικολογική 

συνείδηση είχε αρχίσει να εξαπλώνεται σε πολλές χώρες, ο µεγάλος ηθικός και 

πολιτικός φιλόσοφος J.Rawls έθεσε το ζήτηµα της συλλογικής µας ευθύνης για το 
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φυσικό περιβάλλον υπό το θεωρητικό πρίσµα της δικαιοσύνης απέναντι στις 

µέλλουσες γενεές….Η δικαιοσύνη, η όποια άλλη ηθική µέριµνα απέναντι στις 

µέλλουσες γενεές απαιτείται, ώστε να προσδιορίσουµε ακριβέστερα και να 

δικαιολογήσουµε καλύτερα τα οικολογικά µας καθήκοντα, αφορά έναν 

απροσδιόριστο κύκλο µελλόντων προσώπων, τα οποία είµαστε βέβαιοι ότι θα 

υπάρξουν, εκτός αν καταστραφεί η ανθρώπινη ζωή…» (Σούρλας, 2007-8,61) 

      Έτσι, στις µέρες µας ο όρος αειφορία δείχνει µια ανοιχτή και δηµιουργική 

διαδικασία. Στην εκπαιδευτική µας προσέγγιση θα υιοθετούσαµε περισσότερο τον 

όρο «οικολογική αειφορία» σε αντιδιαστολή µε την «οικονοµική αειφορία» .H 

«οικολογική αειφορία» βασίζεται σε ορισµένες αρχές. Μία από τις σηµαντικότερες 

αναφέρεται στα όρια του ανθρώπου. Η ικανότητα κατανόησης αλλά και επίδρασης 

πάνω στη σύνθετη πραγµατικότητα δεν είναι απεριόριστη. Εκείνοι που θα παίξουν 

ρόλο στη δηµιουργία ενός αειφόρου µέλλοντος πρέπει να είναι και οι ίδιοι οι πολίτες. 

Σύµφωνα µε τη δεύτερη αρχή της οικολογικής αειφορίας δεν µπορούµε να 

βασιστούµε σε µια προσέγγιση από την κορυφή προς τη βάση, αλλά  στην αναβίωση 

της ιδιότητας του πολίτη. Οι τοπικές κοινότητες είναι ταυτόχρονα φορείς εµπειρικών 

γνώσεων σχετικά µε τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος. Το οικολογικά 

αειφόρο αναπτυξιακό παράδειγµα βασίζεται στην αυτάρκεια και την τοπική 

αυτονοµία, τους τοπικούς οικονοµικούς κύκλους, την ισότητα, την πολιτιστική και 

κοινοτική ποικιλότητα, ιδιότητες που έρχονται σε πλήρη αντίθεση µε το κυρίαρχο 

καταναλωτικό µοντέλο. 

       Η Π.Ε. πρέπει να καλλιεργεί την κριτική σκέψη και τη δυνατότητα να 

αξιολογούν οι µαθητές κάθε φορά το θέµα –περιβαλλοντικό ζήτηµα και παραµέτρους 

του –που έχει τεθεί, µέσα από την προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης και να 

αποφεύγονται οι προκατασκευασµένες απαντήσεις, ηθικολογίες ή διαφορετικές 

ιδεολογίες. Είναι σηµαντικό και κοµβικό σηµείο η ανάδυση του προβληµατισµού να 

προκύπτει δηµοκρατικά, έτσι ώστε να  αναπτύσσονται ελεύθερες προσωπικότητες. 

     Έννοιες όπως η ηθική της παιδείας, η περιβαλλοντική ηθική, η φιλοσοφία της 

εκπαίδευσης έρχονται να µπολιάσουν µε  την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µε όρους 

όπως ολιστική προσέγγιση, επιστροφή στη ρίζα των προβληµάτων, ενδοσκόπηση και 

αυτογνωσία, επανακαθορισµός των σχέσεων µας ως ανθρώπινα όντα µε τα µη. 

Πρέπει να παρέχει µια ενδοσκόπηση στα παγκόσµια, περιφερειακά, εθνικά και τοπικά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα ερµηνεύοντας τα µε τη βοήθεια της προσέγγισης του 

κύκλου ζωής και εστιάζοντας όχι µόνο στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και 

στον οικονοµικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Ακόµη, ότι πρέπει να χρησιµοποιεί ένα 

ευρύ φάσµα εκπαιδευτικών µεθόδων, συµµετοχικών και προσανατολισµένων στις 

διαδικασίες και στην ανεύρεση λύσεων. Πέρα από τις µεθόδους αυτές πρέπει να 

περιλαµβάνονται συζητήσεις, εννοιολογική αποσαφήνιση, φιλοσοφική αναζήτηση, 

διευκρίνιση αξιών, παιχνίδια ρόλων, µελέτη περιπτώσεων(case studies), κ.ά. Είναι 

µια διά βίου διαδικασία που αρχίζει στα παιδικά χρόνια αλλά συνεχίζεται και στη ζωή 

των ενηλίκων.  Έτσι, ενώ η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) επικεντρώνεται στις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που υφίστανται οι κοινωνίες, στις αιτίες και στις 

συνέπειες, καθώς και στους πιθανούς τρόπους περιορισµού τους και γενικότερα σε 

θέµατα που αφορούν στη φύση και στην προστασία της, από την άλλη η  Εκπαίδευση 

για την Αειφορική Ανάπτυξη(Ε.Α.Α.) εστιάζει στη χρήση των φυσικών πόρων και 

στη σηµασία της ανανέωσης και βιωσιµότητάς τους. Οι αρνητικές περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις θεωρούνται συνέπεια της µη αειφορικής χρήσης των φυσικών πόρων και 

τονίζεται ότι ένα «υγιές» περιβάλλον συνιστά απαραίτητα προϋπόθεση για µια 

σταθερή, υγιή οικονοµία µακροπρόθεσµα. Περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 
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οικονοµικά θέµατα συνυφαίνονται στην Ε.Α.Α. Οι µαθησιακοί στόχοι της Ε.Α.Α 

εµπλουτίζονται και πρέπει να περιλαµβάνουν γνώσεις, δεξιότητες, συµπεριφορές και 

αξίες. 

     ∆ιευρύνεται, εποµένως, η έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε 

αλληλοσχετιζόµενα περιβαλλοντικά, οικονοµικά και κοινωνικά θέµατα και απαιτείται 

µια ολιστική προσέγγιση. Η εξισορρόπηση στην κατανόηση των κοινωνικών θεσµών 

και του ρόλου τους, σε συνδυασµό µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατα και την 

οικονοµική πραγµατικότητα. Αυτή η οπτική καθορίζει τη µεθοδολογία της Ε.Α.Α., 

καθώς δίνεται έµφαση στην καλλιέργεια της ενοποιηµένης σκέψης των µαθητών, της 

ολιστικής προσέγγισης των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προβληµάτων, µέσα 

από την αξιολόγηση των δεδοµένων που δηµιουργούν ένα περιβαλλοντικό-κοινωνικό 

ζήτηµα. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι που τίθενται είναι σφαιρικότεροι, αντιµετωπίζοντας 

τους µαθητές ως πολύπλευρες οντότητες, δίνοντάς τους έτσι ερεθίσµατα για δράση 

και ενεργητική στάση. 
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