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Κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι σύνεδροι,
Θα ήθελα να εκφράσω την ευχαρίστηση και την τιμή που αισθάνομαι για την πρόσκληση
των διοργανωτών, να απευθύνω χαιρετισμό στην σημερινή ημερίδα εκ μέρους του φορέα
όπου υπηρετώ, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, και
ειδικότερα του Τμήματος Διεθνών Δραστηριοτήτων & Θεμάτων Ευρωπαίκής Ένωσης.
Θεωρώ, οτι το θέμα της Ημερίδας είναι πολύ σημαντικό και επίκαιρο όχι μόνο για την
Ακαδημαϊκή Κοινότητα, αλλά και για ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία, καθώς λόγω
δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας της χώρας μας, έχει υποβαθμιστεί σημαντικά η
συζήτηση γύρω από ποιοτικά ζητήματα, όπως αυτό της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη Ε.Α.Α.), το οποίο από τη φύση του δίνει αισιοδοξία και θετική προοπτική για το
μέλλον μας, γι’ αυτό αξίζει να αφιερώσουμε τη σημερινή συζήτηση και τις μετέπειτα
ενέργειές μας.
Με φορέα την αειφόρο ανάπτυξη, ήτοι την ισόρροπη ανάπτυξη και στις τρεις διαστάσεις
της, δηλαδή την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την περιβαλλοντική
προστασία, και μέσο-κλειδί την Ε.Α.Α. μπορεί να ανοιχτεί ένας από τους δρόμους για την
έξοδο από την κρίση.
Από τη σκοπιά μου ως εκπροσώπου της Δημόσιας Διοίκησης με συνεχή συμμετοχή σε
διεθνή και ευρωπαϊκά θέματα επί 20 έτη περίπου, θα ήθελα να αναφερθώ στο Διεθνές
Τοπίο και στο ρόλο της Ελλάδας, σε μια ακολουθία εξελίξεων, προηγούμενων και νεώτερων
πάνω στο θέμα της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.).
Είναι δεδομένο, οτι η Ελλάδα, προσδίδει διαχρονικά μεγάλη σημασία στην προώθηση της
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και στην μετέπειτα εξέλιξή της, δηλαδή στην Ε.Α.Α. Στο
πλαίσιο αυτό και μέσω της συστηματικής και διαχρονικής συμμετοχής των εκπροσώπων της
σε διεθνείς συναντήσεις η Ελλάδα συνέβαλε σημαντικά:
-στην θεσμοθέτηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Παγκόσμια Διάσεψη Κορυφής για
την ΑΑ, Ρίο 1992) και στον μετέπειτα εμπλουτισμό των θεματικών της πρακτικών
(διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου της UNESCO στη Θεσσαλονίκη 1997) ,
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-Το 2000 η εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται στον στόχο 2 της Χιλιετίας, (MDG, goal 2,
achieve universal primary education) και έτσι ανανεώνεται η μεγάλη σημασία που της
αποδίδεται από την παγκόσμια κοινότητα, αλλά και από την ΕΕ και τη χώρα μας.
- Το επόμενο ορόσημο, είναι στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 (2η Παγκόσμια Διάσκεψη
Κορυφής για την Α.Α.), όπου η Ελλάδα υποστήριξε μαζί με άλλες χώρες της ΕΕ την ανάγκη
ενσωμάτωσης της αειφόρου ανάπτυξης στην εκπαίδευση και στα εκπαιδευτικά συστήματα
όλων των βαθμίδων. Επίσης μέσω κατάλληλων πολιτικών η Ελλάδα προωθεί την υλοποίηση
των αποφάσεων του Γιοχάνεσμπουργκ, υποστηρίζοντας πρωτοβουλίες, όπως το δίκτυοπρωτοβουλία Medies στην περιοχή της Μεσογείου.
- Επιπλέον με την πολιτική υποστήριξη και της Ελλάδας υιοθετείται η Δεκαετία των
Ηνωμένων Εθνών για την Ε.Α.Α. με χρονικό ορίζοντα 2005-2014. Η UNESCO ορίζεται
ηγετικός φορέας για την υλοποίησή της, και καταρτίζει ένα ευρύ στρατηγικό πλαίσιο για
όλους του εταίρους υλοποίησης με τη μορφή Διεθνούς Σχεδίου Δράσης, στο οποίο
περιλαμβάνονται επί μέρους δράσεις, προγράμματα και συνεργασίες, στις οποίες
συμμετέχει ενεργά και η Ελλάδα.
-Στο πλαίσιο της UNECE (Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη), το 2003, κατά την 5η
Υπουργική Διάσκεψη «Περιβάλλον για την Ευρώπη» (κατά τη διάρκεια της Ελληνικής
Προεδρίας στην ΕΕ) οι Υπουργοί Περ/ντος καλούν τις χώρες να εντάξουν την Ε.Α.Α. σε όλα
τα επίπεδα των εκπαιδευτικών τους συστημάτων, ζητώντας την ανάπτυξη ειδικής
Στρατηγικής για την Ευρώπη.
-Το 2005 στην κοινή συνάντηση Υπουργών Περιβάλλοντος και Παιδείας (Βίλνιους
Λιθουανίας) υιοθετείται η Στρατηγική αυτή και το πλαίσιο υλοποίησής της, το κείμενο της
οποίας σε μεγάλο βαθμό είχε διαμορφωθεί από την Ελλάδα, ομοίως και το Σχέδιο Δράσης,
που ακολούθησε στη συνέχεια (μέλος και προεδρία της Steering Committee of
UNECE)/(Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ε.Α.Α. μέσω Εθνικής Επιτροπής υπό
την επιμέλεια Υπουργείου Παιδείας).
-Στο Όραμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής αναφέρεται οτι «η εκπαίδευση δεν αποτελεί
μόνον ανθρώπινο δικαίωμα, αλλά εξίσου απαραίτητη προϋπόθεση για την αειφόρο
ανάπτυξη, καθώς επίσης σημαντικό εργαλείο για καλή διακυβέρνηση, για λήψη
αποφάσεων και για προώθηση της δημοκρατίας.»
Κατά τη διαδικασία υλοποίησης της ΕΑΑ προβλέπεται να αντιμετωπιστούν βασικά θέματα,
όπως η βελτίωση της βασικής εκπαίδευσης, ο επαναπροσανατολισμός της εκπαίδευσης
προς την Αειφόρο Ανάπτυξη, η αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και η προώθηση
της επιμόρφωσης-δια βίου μάθησης.
Για να αντιμετωπισθούν επιτυχώς τα ανωτέρω στο πλαίσιο της Ε.Α.Α. απαιτείται η
διευρυμένη συνεργασία και σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων συντελεστών. Στους
κύριους συντελεστές περιλαμβάνονται οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές, οι
εκπαιδευτικοί και επιστημονικοί φορείς, ο τομέας της υγείας, ο ιδιωτικός τομέας, η
βιομηχανία, οι συγκοινωνίες, η γεωργία, τα εμπορικά επιμελητήρια και τα εργατικά

2

συνδικάτα, τα ΜΜΕ, οι ΜΚΟ, οι κοινότητες-αυτοδιοίκηση, οι αυτόχθονες πληθυσμοί και οι
διεθνείς οργανισμοί.
-Πρόσφατα, τον Ιούνιο 2012, η Ελλάδα συμμετείχε στην 3η Παγκόσμια Διάσκεψη για την
Α.Α. στο Ρίο, γνωστής και ως Ρίο+20, όπου μαζί με τις υπόλοιπες Χώρες-Μέλη της ΕΕ,
δραστηριοποιήθηκε έντονα σε παράλληλες εκδηλώσεις, επιτροπές και στην ολομέλεια (side
events, committees and plenary), συμβάλοντας στην επίτευξη προόδου στα θέματα της
εκπαίδευσης για τη Β.Α., καθώς παγκοσμίως έχει σημειωθεί σχετική υστέρησηοπισθοδρόμηση.
Σύμφωνα με πρόσφατη επισήμανση του Γενικού Γραμματέα Η.Ε., ο Αναπτυξιακός στόχος 2
της Χιλιετίας για την εκπαίδευση, μάλλον δεν θα επιτευχθεί ούτε κατά προσέγγιση μέχρι το
2015. Επειδή, όμως, γίνεται πλέον εμφανές ότι η Εκπαίδευση αποτελεί καθοριστικό
παράγοντα για την επίτευξη των υπόλοιπων Στόχων της Χιλιετίας, όπως η καταπολέμηση
της φτώχειας, της παιδικής θνησιμότητας και των επιδημιών, η ισότητα των δύο φύλλων
και η βιωσιμότητα του περιβάλλοντος, ο ΓΓ ΗΕ έχει αναγάγει την Εκπαίδευση ως
προτεραιότητα στο Σχέδιο Δράσης του για την επόμενη πενταετία. Παράλληλα, ανακοίνωσε
νέα πρωτοβουλία με τίτλο «Εκπαίδευση Πρώτα», και έθεσε τρεις προτεραιότητες :
Εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης κάθε παιδιού στην εκπαίδευση, βελτίωση της ποιότητας
της Εκπαίδευσης, προώθηση του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του
περιβάλλοντος μέσω της Εκπαίδευσης.
Για τους παραπάνω λόγους, στο Ρίο χρειάστηκε σημαντική προσπάθεια, ώστε να
περιληφθεί στα αποτελέσματα (παρ. 229-235) η επανεπιβεβαίωση της παγκόσμιας
κοινότητας στην ανάγκη για μεγαλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την απόδοση ίσων
ευκαιριών και προτεραιότητας στην πλήρη συμμετοχή, κυρίως των γυναικών και της
νεολαίας, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης αναφέρθηκε σε ειδική ρήτρα η
προώθηση και ενίσχυση της E.Α.Α., αλλά και η ενεργός ενσωμάτωσή της στη γενικότερη
εκπαίδευση και μετά τον χρονικό ορίζοντα της Δεκαετίας των Η.Ε. (2005-2014).
Η ιστορική κληρονομιά της χώρας μας αποτελεί μεν τη βάση-το θεμέλιο, σήμερα, όμως,
υπάρχει και η αποδοχή-ενσωμάτωση της θεώρησης, οτι η Ε.Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση για
τη δημιουργία πολιτών ικανών να παίρνουν βιώσιμες αποφάσεις, για την κοινωνία, την
οικονομία και το περιβάλλον, και ειδικότερα, να επιλέγουν βιώσιμα προτύπα παραγωγής
και κατανάλωσης, να διαμορφώνουν φιλο-περιβαλλοντικές συμπεριφορές, να
ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας, να αποκτούν κατάλληλα
προσόντα ,για να ασκούν διάφορες μορφές βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. πράσινης οικονομίας
κλπ.)
Στο σημείο αυτό, κλείνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ενδιαφέρον και την
προσοχή σας στην ιστορική αποτύπωση της σημαντικής συμβολής της Ελλάδας στα διεθνή
δρώμενα, με στόχο την προώθηση της Ε.Α.Α.
Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες της πολύ χρήσιμης σημερινής ημερίδας.
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