
 

Θζμα: «Επιςτολή γνωριμίασ»  
 

Με το παρόν ζγγραφο, ζςτω και κακυςτερθμζνα, ξεκινϊντασ τθ κθτεία μασ ωσ Συντονιςτζσ 

Εκπαιδευτικοφ Ζργου κλ. ΡΕ80 – Οικονομίασ, κα κζλαμε να ευχθκοφμε μια δθμιουργικι ςυνεργαςία με τισ 

ςχολικζσ μονάδεσ και τουσ εκπαιδευτικοφσ κλ. ΡΕ80.  Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, είναι  θ πρϊτθ φορά που 

ξεκινάμε όλοι μαηί ςε αυτόν τον ενοποιθμζνο κλάδο. Κςωσ κάποιοι αποροφμε για τθ χρθςιμότθτα μιασ 

τζτοιασ ενοποίθςθσ.  

Στο ςθμείο αυτό κα κζλαμε να κυμίςουμε τθν άρρηκτη ςχζςη τησ Οικονομίασ με τη βιώςιμη 

ανάπτυξη, όπωσ αυτό φαίνεται και ςτο παρακάτω διάγραμμα.   
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Στο διάγραμμα αυτό ζχουμε ςτον κάκετο άξονα το επίπεδο τθσ ανκρϊπινθσ ανάπτυξθσ, το οποίο 

ςυνοψίηει το επίπεδο τθσ οικονομικισ και κοινωνικισ ανάπτυξθσ των χωρϊν, ενϊ θ οριηόντια κόκκινθ 

γραμμι δείχνει  το όριο-κατϊφλι που, ςφμφωνα με τον ΟΗΕ, ανζρχεται περίπου ςτο 0,8. Στον οριηόντιο 

άξονα ζχουμε τθν κατανάλωςθ ενζργειασ, το λεγόμενο οικολογικό αποτφπωμα. Γνωρίηουμε ότι για να 

είναι βιϊςιμοσ ο πλανιτθσ, δεν πρζπει να υπερβοφμε το κάκετο όριο που εδϊ ςυμβολίηεται με μία 

δεφτερθ κόκκινθ γραμμι, δθλ. δεν πρζπει να είμαςτε ςτα δεξιά αυτισ τθσ δεφτερθσ κόκκινθσ γραμμισ. 

Συνεπϊσ, για να βριςκόμαςτε ςε κατάςταςθ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, κα πρζπει να είμαςτε ςτο πάνω 

αριςτερό τετράγωνο τμιμα, όπου εκεί και μόνο εκεί υπάρχει ουςιαςτικά "βιϊςιμθ ανάπτυξθ". Τι 

βλζπουμε αν παρατθριςουμε προςεκτικά το διάγραμμα; Δεν υπάρχει καμία χϊρα ςτο τμιμα αυτό. Και όχι 

μόνο δεν υπάρχει χϊρα ςτο τμιμα αυτό, αλλά δθμιουργείται θ εντφπωςθ ότι όλεσ οι χϊρεσ που 

κατάφεραν να φτάςουν και να ξεπεράςουν το υψθλό όριο οικονομικισ ανάπτυξθσ, 0,8 το ζκαναν 

υιοκετϊντασ ζναν τρόπο ανάπτυξθσ που δεν είναι βιϊςιμοσ. 

Συνεπϊσ, αυτό οδιγθςε τθν παγκόςμια κοινότθτα ςτο να διατυπϊςει 17 οδθγίεσ για τθ βιϊςιμθ 

ανάπτυξθ (Sustainable Development Goals - SDG) τισ οποίεσ ζκεςε ο Οργανιςμόσ Ηνωμζνων Εκνϊν το 

2015 μετά από πρόταςθ των χωρϊν μελϊν του και οι οποίεσ περικλείουν ςτόχουσ που πρζπει να 

επιτευχκοφν ζωσ το 2030. Ριο ςυγκεκριμζνα, οι 17 αυτζσ οδθγίεσ επιμερίηονται ςε 169 ςτόχουσ και 

οργανϊνονται ςχθματικά ςε τζςςερισ κατθγορίεσ:  

1/ θ πρϊτθ κατθγορία επαναπροςδιορίηει τισ οδθγίεσ που είχαν τεκεί για τθ χιλιετθρίδα, όπωσ, φτϊχεια, 

πείνα, εκπαίδευςθ, ιςότθτα των φφλων,  

2/ θ δεφτερθ  κατθγορία περιζχει οδθγίεσ ςχετικζσ με το περιβάλλον (νερό, υγιεινι, ενζργεια και κλίμα),  

3/ θ τρίτθ κατθγορία εμπεριζχει τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ του εδάφουσ και 

4/ θ τζταρτθ αναφζρεται ςτθ διακυβζρνθςθ, τθ δικαιοςφνθ και τθν ειρινθ. 

Η 17θ οδθγία είναι κάκετθ και παρουςιάηει τα μζςα για τθν πραγματοποίθςθ των οδθγιϊν, δθλ. το 

ςυντονιςμό, τισ ςυνζργειεσ, τθ ςυνεργαςία και τθ διακυβζρνθςθ ςε όλα τα επίπεδα, είτε τοπικά είτε 

διεκνϊσ. 

Οι οδθγίεσ αυτζσ βαςίηονται ςε προγενζςτερεσ ςυνκικεσ, όπωσ για παράδειγμα, ςτουσ ςτόχουσ τθσ 

χιλιετθρίδασ, ςτθ παγκόςμια διάςκεψθ του ίο (1992) και ςτθν Agenda για το ‘21 και προορίηονται να 

υιοκετθκοφν από όλεσ τισ χϊρεσ που ςυμφϊνθςαν και οι οποίεσ καλοφνται να καταρτίςουν ζνα «Εκνικό 

Σχζδιο Δράςθσ», βάςει των υφιςτάμενων εκνικϊν ςτρατθγικϊν αειφόρου ανάπτυξθσ, και να 

δθμιουργιςουν ζνα ςφςτθμα για τθν αξιολόγθςθ τθσ προόδου τουσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τουσ 231 

παγκόςμιουσ δείκτεσ μζτρθςθσ που πρότειναν τα Ηνωμζνα Ζκνθ.  

Πμωσ οι οδθγίεσ αυτζσ για τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ δεν αφοροφν μόνο τισ κυβερνιςεισ και τισ πολιτικζσ των 

υπθρεςιϊν τουσ. Πλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείσ (εταιρείεσ, τοπικζσ αρχζσ, ενϊςεισ, ακαδθμαϊκοί χϊροι, 

ςχολεία κ.λπ.) πρζπει όχι μόνο να ςυμβάλλουν ςτισ εκνικζσ διαδικαςίεσ αλλά να τισ εφαρμόςουν και οι 

ίδιοι. Εξάλλου κάτι τζτοιο προβλζπει και θ οδθγία 17.  

Για το λόγο αυτό καλείται το ελλθνικό κράτοσ να παρζχει τα εχζγγυα για τθν Εκπαίδευςθ των νζων και το 

γενικότερο οικονομικό εγγραμματιςμό τουσ με απώτερο ςκoπό τη βιώςιμη ανάπτυξη. Συνεπϊσ, «το 

πάντρεμα» των ειδικοτιτων και θ ςυνζνωςι τουσ ςε ζναν κοινό κλάδο, τον κλάδο ΡΕ80 – Οικονομίασ αυτό 

ζχει ωσ απϊτερο ςτόχο. Η Οικιακι Οικονομία ανζπτυςςε κζματα γφρω από τθ βιϊςιμθ ανάπτυξθ, θ 

Οικονομία πάλι κατζλθγε ςτο ίδιο ςθμείο, ότι θ οικονομικι ανάπτυξθ πρζπει να είναι βιϊςιμθ. 

Αποτζλεςμα; Ξεκινϊντασ από τθν οικονομικι μονάδα το «νοικοκυριό», και τουσ βιϊςιμουσ ςτόχουσ του 

ςφμφωνα με τισ 17 οδθγίεσ (SDG) περνάμε ςτθ ςυνζχεια ςε ευρφτερεσ ζννοιεσ όπωσ, «διοίκθςθ 



επιχειριςεων» και «τουριςτικι επιχείρθςθ» και οδθγοφμε με τον τρόπο αυτό τον νζο ι τθ νζα ςτο να 

κατανοιςει βακφτερα τισ ζννοιεσ για μια βιϊςιμθ Οικονομία ςτο Λφκειο. 

 Ζτςι απλά και ςτακερά γίνεται, όπωσ αναφζρεται και ςτο βιβλίο τθσ πολιτικισ παιδείασ, το πζραςμα από 

τθν οικονομία του οίκου ςτθν οικονομία τθσ πόλθσ και κα προςκζταμε ςτθν οικονομία του κράτουσ ι και 

ςτθν παγκόςμια αγορά. Καλι μασ αρχι! 

 

                                                                                            Με εκτίμθςθ 
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