
Η κα. Ευγενία Φλογαϊτη, Καθηγήτρια Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματος Εκπαίδευσης 
& Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία και Διευθύντρια του 
Εργαστηρίου «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευ-
ση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» μας μίλησε με αφορμή το 
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στους Αγίους Δέκα, όπου ήταν 
ομιλήτρια, για την «αειφορία», μέσα από την έρευνα και τη 
μάθηση…

 Τι είναι για εσάς 
     η αειφορία;
Είναι μια αμφιλεγόμενη έννοια. Επι-
χειρεί να συναρτήσει την κοινωνία, τη 
φύση και την οικονομία με κάθε ανα-
πτυξιακή πολιτική και να επανεντάξει 
την οικονομική ανάπτυξη σε κοινω-
νικά πλαίσια. Δηλαδή πρόκειται για 
ρυθμιστική έννοια η οποία επιχειρεί 
να επαναναπροσδιορίσει τη σχέση 
ανάμεσα στην κοινωνία, τη φύση, την 
οικονομία και την πολιτική με όρους 
ριζικής επίλυσης των πολλαπλών 

προβλημάτων που αντιμετωπίζουν 
οι σύγχρονες κοινωνίες. Ως ρυθμιστι-
κή έννοια ενέχει  ασάφειες, αβεβαιό-
τητες, πολυσημία, πλουραλισμό και 
αντιφάσεις για τούτο  δεν υπάρχει 
συναίνεση στην εννοιολόγηση της και 
ίσως δεν χρειάζεται. Γιατί η αειφορία 
είναι ουσιαστικά μια διαδικασία μά-
θησης και αλλαγής και εξαρτάται από 
τοπικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και 
πλαίσια αναφοράς. Ουσιαστικά είναι 
αναδυόμενη έννοια αφενός γιατί είναι 
σχετικά νέα και σχηματίζεται καθώς 
μαθαίνουμε να τη διαχειριζόμαστε 
και αφετέρου γιατί η σημασία της 
αναδύεται και εξελίσσεται σε σχέση 
με τον συγκεκριμένο τόπο και πεδίο 
αναφοράς. Έτσι η αειφορία ως ρυθ-
μιστική και αναδυόμενη έννοια νοη-
ματοδοτείται μέσα από κοινωνικές 
διαδικασίες έρευνας και μάθησης οι 
οποίες διαμορφώνονται με συμμετο-
χικές και συναινετικές διαπραγματεύ-
σεις ανάμεσα σε διαφορετικές αντιλή-
ψεις και αντικρουόμενα συμφέροντα, 
επιτυγχάνεται με κοινωνική και πολι-
τική δράση και δεν μπορεί να γίνει μια 
για πάντα λειτουργική αλλά πρέπει 
να επινοείται ξανά και ξανά μέσα στο 
ιστορικό και τοπικό της πλαίσιο.
Όσο για το δικό μου προσωπικό όρα-
μα της αειφορίας ταυτίζεται με έναν 
καλύτερο κόσμο, μια κοινωνία που 
λειτουργεί με βασικές αξίες την ειρή-
νη, την δικαιοσύνη, τη δημοκρατία 
και την αλληλεγγύη.  

 Γιατί είναι αναγκαία μια εκ-
      παίδευση για την αειφορία;
Σύμφωνα με αυτά που μόλις είπαμε  

προκειμένου να νοηματοδοτείται, 
να επινοείται και να επιτυγχάνεται η 
αειφορία είναι απαραίτητη μια εκπαί-
δευση για την αειφορία. Με λίγα λόγια 
μια εκπαίδευση  η οποία θα εφοδιάζει 
τους εκπαιδευόμενους με τις γνώσεις, 
τις ικανότητες, τις αξίες και τα οράμα-
τα, ώστε να καταστούν δημοκρατικοί 
ενεργοί πολίτες δηλαδή ικανοί:
- να συμμετέχουν στον κοινωνικό δι-
άλογο, 
- να διαπραγματεύονται και να σχε-
διάζουν συλλογικά τους κοινωνικούς 

όρους της αειφορίας  
- να προσδίδουν συναινετικά και δη-
μοκρατικά περιεχόμενο στην έννοια
- να δρουν ατομικά και συλλογικά για 
την υλοποίηση των σχεδίων που επε-
ξεργάζονται.

 Ποια θεωρείτε βασικά χαρα-
κτηριστικά της εκπαίδευσης 
για την αειφόρα;

Η διεπιστημονική και συστημική προ-
σέγγιση των θεμάτων που επεξεργά-
ζεται γιατί τα ζητήματα της αειφορίας 
είναι πολύπλευρα και πολύπλοκα. Η 
κριτική σκέψη, γιατί τα ζητήματα της 
αειφορίας είναι εξορισμού αμφιλε-
γόμενα. Η εκπαίδευση στις αξίες της 
αειφορίας που είναι μεταξύ άλλων η 
κοινωνική και οικολογική δικαιοσύνη 
και αλληλεγγύη, η ανεκτικότητα, η 
δημοκρατία, η συνεργασία, η συλλο-
γικότητα, γιατί οι αξίες είναι η βάση 
της διαμόρφωσης στάσεων,  συμπε-
ριφορών και νοοτροπιών . Η πολιτική 
εκπαίδευση γιατί τα ζητήματα της αει-
φορίας είναι κοινωνικά και πολιτικά 
με βασικό άξονα την καλλιέργεια της 
ικανότητας δημοκρατικής δράσης. 
Τα βασικότερα όμως  χαρακτηριστικά 
της είναι ότι προτείνει:
1) μια εναλλακτική οπτική που μετακι-
νεί την εκπαίδευση από την κυρίαρχη 
τεχνοκρατική προσέγγιση (κοινωνική 
και εκπαιδευτική αναπαραγωγή) προς 
μία κοινωνικά κριτική προσέγγιση 
(κοινωνική και εκπαιδευτική αλλαγή) 
και 
2) μια εκπαίδευση χειραφέτισης. Η 
εκπαίδευση και το σχολείο δεν θα 
πρέπει να είναι μηχανισμοί επιβολής 

συγκεκριμένων ιδεών, απόψεων και 
ορισμών της αειφορίας από όπου και 
αν προέρχονται. Η αειφορία είναι μια 
ιδέα, ένα όραμα, μια πρακτική που 
πρέπει να αναζητήσουμε, να διερευ-
νήσουμε, να θέσουμε στόχους και 
προτεραιότητες μέσα από δημοκρα-
τικές συνεργασίες, διαπραγματεύσεις 
και αποφάσεις.

 Πόσο εύκολο είναι για το σχο-
λείο να εφαρμόσει αποτελε-
σματικά στην πράξη   αειφορι-
κές προσεγγίσεις;

Είναι πολύ δύσκολο γιατί όπως φαίνε-
ται από αυτά που ήδη είπαμε η ΕΑΑ 

προτείνει ένα συνολικό επαναπρο-
σανατολισμό και ριζική αλλαγή του 
σχολείου. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι πρέπει να αποθαρυνόμαστε αλλά 
αντίθετα να μετατρέψουμε τη δυσκο-
λία σε κίνητρο για μεγαλύτερη προ-
σπάθεια. Εξάλλου αλλαγές τέτοιου 
είδους δεν γίνονται από την μία μέρα 
στην άλλη αλλά με μικρά βήματα και 
αγώνα. Η Πολιτεία δίνει το πλαίσιο και 
υπάρχουν πολλοί γενναίοι και άξιοι 
εκπαιδευτικοί που αγωνίζονται καθη-
μερινά μέσα στο σχολείο για να καλυτε-
ρεύσουν τις συνθήκες μάθησης. Η αει-
φορία μας δείχνει το δρόμο. Στο χέρι μας 
είναι να τον ακολουθήσουμε.
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«Το δικό μου προσωπικό όραμα της αειφορίας
 ταυτίζεται με έναν καλύτερο κόσμο…» 

Συνέντευξη της κας Ευγενίας Φλογαϊτη στον Γιάννη Μαθιουδάκη

Η κα Ευγενία Φλογαϊτη με τον Γιάννη Μαθιουδάκη της «Άποψης» & του apopsilive


