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• η έννοια της αειφορίας άρχισε να χρησιμοποιείται 
στον τομέα των δασών. Για την δασοπονία, η 
αειφορία συνδέεται στενά με δύο κυρίαρχες 
απόψεις – θεωρίες που συνοδεύονται από τις 
αντίστοιχες αρχές. Οι αρχές αυτές είναι: α) η αρχή 
της συντήρησης και β) η αρχή των καρπώσεων.

• Σύμφωνα με την αρχή της συντήρησης, στόχος της 
είναι η διατήρηση του δάσους ως φυσικού 
οικοσυστήματος, το οποίο αποτελεί πηγή 
συνεχιζόμενης ωφέλειας για τον άνθρωπο. Η 
ωφέλεια αυτή προκύπτει από την συνεχιζόμενη 
παραγωγή ξύλου, ως επακόλουθο της φροντίδας 
για αναδάσωση και αναγέννηση των υλοτομημένων 
συστάδων δέντρων. 
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• Η εφαρμογή των ως άνω αρχών σαφώς οδηγεί 
σε ήπιας μορφής επεμβάσεις και όχι σε 
ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση, ενώ παράλληλα 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη 
διαμόρφωση συνθηκών αειφορίας σε ένα 
δάσος. Η κατάσταση αυτή συνδέεται με 
πλεονεκτήματα σχετικά με τη σταθερότητα 
τόσο του οικοσυστήματος, όσο και με την 
οικονομία. 
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• Αποδεχόμενοι πως το δάσος θέλουμε να 
συνεχίζει να αποδίδει για πάντα, σύμφωνα και 
με τον στόχο της αειφορίας, δηλαδή 
αποδεχόμενοι την ικανοποίηση των αναγκών 
του παρόντος, χωρίς να μειώνεται η ικανότητα 
των μελλοντικών γενεών ανθρώπων να 
ικανοποιούν και τις δικές τους ανάγκες, πρέπει 
να αποφασισθούν και να εφαρμοσθούν τα 
μέτρα εκείνα που θα οδηγήσουν 
μακροπρόθεσμα στην κατάσταση αυτή.
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• Τι συμβαίνει όμως όταν δεν αναφερόμαστε σε δάση, από τη στιγμή που, 

όπως ήδη προαναφέραμε, ως αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται γενικά και 
θεωρητικά η κάθε είδους ανάπτυξη, η οποία ικανοποιώντας τις 
επίκαιρες-τρέχουσες ανάγκες, εξασφαλίζει ότι και οι μελλοντικές 
γενεές θα έχουν τη δυνατότητα να ικανοποιήσουν τις δικές τους;

• Μία από τις εύλογες απορίες που προκύπτουν είναι ο προσδιορισμός 
των αναγκών του παρόντος. Αν δεχτούμε πως οι ανάγκες αυτές 
αφορούν κυρίως στην παραγωγή και στην κατανάλωση, για να είναι η 
ανάπτυξη αειφόρος, σημαίνει πως τα πρότυπα παραγωγής και 
κατανάλωσής της μπορούν να αναπαράγονται επ’ άπειρον, χωρίς να 
προκαλείται ανεπανόρθωτη ζημιά σε ουσιώδη φυσικά 
οικοσυστήματα. 

• Συνειδητοποιούμε λοιπόν πως η αειφόρος ή άλλως βιώσιμη ανάπτυξη, 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με το φυσικό οικοσύστημα και την προστασία 
του, καθώς τυχόν πρόκληση ζημίας στο φυσικό οικοσύστημα δύναται 
να επηρεάσει την παραγωγή και την κατανάλωση.
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• Τα δάση μπορούν να επηρεάσουν δραστικά τη βιώσιμη 
ανάπτυξη, αποτελώντας ένα από τα λίγα μέσα για την 
προώθηση της πράσινης οικονομίας και τη βελτίωση του 
βιοπορισμού.

• Παράλληλα, αποτελούν τη λύση για τον μετριασμό της 
κλιματικής αλλαγής, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη 
βελτίωση της ποιότητας νερού και την καταπολέμηση της 
ερημοποίησης.

• Από περιβαλλοντική άποψη, τα δάση προσφέρουν ποικίλες 
οικοσυστημικές υπηρεσίες: συμβάλλουν στην προστασία 
των εδαφών (από τη διάβρωση), συμμετέχουν στον κύκλο 
του ύδατος και ρυθμίζουν το τοπικό κλίμα (κυρίως μέσω 
της εξατμισοδιαπνοής), καθώς και το παγκόσμιο κλίμα 
(κυρίως με την αποθήκευση άνθρακα).
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• Τα δάση, ως οικότοποι διαφόρων ειδών, 
προστατεύουν επίσης τη βιοποικιλότητα, ενώ από 
κοινωνικοοικονομική άποψη, η εκμετάλλευση τους 
παράγει πόρους, κυρίως ξυλεία.

• Από τα 161 εκατ. εκτάρια δασικών εκτάσεων στην 
Ευρώπη, τα 134 διατίθενται για την παραγωγή ξυλείας 
(δεν υπάρχει κανένας νομικός, οικονομικός ή 
περιβαλλοντικός περιορισμός σε αυτή τη χρήση).

• Η κύρια χρήση της ξυλείας από αυτές τις εκτάσεις είναι 
η παραγωγή ενέργειας (42% του όγκου), 24% για τα 
πριονιστήρια, 17% για τη χαρτοβιομηχανία και 12% για 
τη βιομηχανία πάσης φύσεως ξύλινων πινακίδων.
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• Επιπλέον, τα δάση προμηθεύουν προϊόντα και από 
άλλα υλικά εκτός ξύλου, μεταξύ των οποίων τρόφιμα 
(σαρκώδεις καρποί και μανιτάρια), φελλό, ρητίνες 
και έλαια.

• Ακόμη, αποτελούν τη βάση ορισμένων υπηρεσιών 
(κυνήγι, τουρισμός κ.λπ.), αλλά και πηγή 
απασχόλησης, ιδίως στις αγροτικές περιοχές.

• Μεταξύ των παραγόντων που απειλούν τα δάση, είναι 
οι πυρκαγιές (ιδιαίτερα στη Μεσόγειο), οι ξηρασίες, 
οι καταιγίδες (κατά μέσο όρο, τα τελευταία εξήντα 
χρόνια κάθε χρόνο δύο καταιγίδες προκαλούν 
σημαντικές καταστροφές στα ευρωπαϊκά δάση) και η 
ατμοσφαιρική ρύπανση (εκπομπές ρύπων από την 
οδική κυκλοφορία).
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• Επιπλέον, η κατάτμηση των δασών λόγω της 
κατασκευής υποδομών του τομέα των 
μεταφορών συνιστά κίνδυνο για τη 
βιοποικιλότητα.

• Η κλιματική αλλαγή αποτελεί ήδη πρόκληση για 
τα ευρωπαϊκά δάση. Θα πλήξει πιθανώς, με 
διαφορετικό τρόπο ανάλογα με τη γεωγραφική 
τους θέση, την ταχύτητα ανάπτυξης των δασών, 
την περιοχή κατανομής των δασών και 
συγκεκριμένων παρασίτων ή ακόμη και τη 
συχνότητα και την ένταση ακραίων καιρικών 
φαινομένων.
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• Κλιματική αλλαγή και δάση

• Παρόλη όμως την επέκταση των δασών, η 
θερμοκρασία της Ευρώπης έχει αυξηθεί κατά 0,12 
βαθμούς Κελσίου από το 1750 έως σήμερα.

• Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ενέκρινε τη νέα στρατηγική της για τα δάση.

• Η στρατηγική αυτή συμπυκνώνεται στο ότι τα 
δάση μπορούν να επηρεάσουν δραστικά τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς όχι μόνο παρέχουν 
ένα υγιές περιβάλλον, αλλά συμβάλλουν και 
στην ενίσχυση του ποιοτικού τρόπου ζωής.



«Δάσος, Περιβάλλον, Αειφορία»

• Η ανάγκη ανταπόκρισης στις όλο και 
αυξανόμενες πιέσεις της οικολογικής κρίσης 
(με ανθρώπινη διάσταση και κοινωνική 
αντίληψη), έφερε στα εκπαιδευτικά 
συστήματα πολλών κρατών το μάθημα της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη.
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• Το γενικό πλαίσιο καθορίζεται από την Εθνική 
στρατηγική για το περιβάλλον και την 
παιδεία, που εναρμονίζεται με τις 
κατευθυντήριες γραμμές από Παγκόσμιες 
Διασκέψεις, Συνδιασκέψεις, Διακηρύξεις, 
Συνέδρια, Χάρτες του Ο.Η.Ε., της UNESCO και 
άλλων Διεθνών Οργανισμών. 
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• Η Αειφόρος Ανάπτυξη αποσκοπεί στο να βελτιώσει 
τις συνθήκες διαβίωσης του ανθρώπου, 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον 
βραχυπρόθεσμα και, κυρίως, μακροπρόθεσμα. 

• Η αειφόρος ανάπτυξη αποσκοπεί σε μια οικονομική 
ανάπτυξη η οποία να είναι αποτελεσματική, 
κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. 



«Δάσος, Περιβάλλον, Αειφορία»
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• Πλαίσιο βασικών αρχών της Ε.Α.Α (1). 

• Σύμφωνα με την UNESCO-UNEP και UNECE, οι γενικές αρχές της Ε.Α.Α. 
παραπέμπουν σε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στάσεις και 
συμπεριφορές. 

• Τα παραπάνω εξειδικεύονται σε διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους, 
σχετικούς με την αειφόρο ανάπτυξη, μέσω της οποίας, οι ανάγκες των 
γενεών του παρόντος να ικανοποιούνται χωρίς να υποσκάπτονται οι 
δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 
ανάγκες. Ειδικότερα, οι μαθητές/τριες ως υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες να 
κατανοούν και να εφαρμόζουν στην καθημερινή ζωή γνώσεις και 
διαδικασίες σχετικές με : 

• • Τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, δηλαδή του δικαιώματος όλων των 
ανθρώπων και των κοινωνιών στην πρόσβαση σε φυσικούς πόρους για 
την επιβίωση και την ποιότητα ζωής, μέσα στη φέρουσα ικανότητα του 
πλανήτη. 

• • Τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες 
εξασφαλίζουν την πρόσβαση στη συμμετοχική δημοκρατία. 
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• Πλαίσιο βασικών αρχών της Ε.Α.Α. (2). 

• • Την αλληλεξάρτηση / αλληλεπίδραση μεταξύ όλων των μορφών ζωής, 
συμπεριλαμβανομένης της ανθρώπινης μέσα στα φυσικά συστήματα. 

• • Την αναγνώριση ότι η παραγωγή ή η κατανάλωση ενός προϊόντος ή 
μίας υπηρεσίας, σε ένα μέρος του πλανήτη, εξαρτάται από τους 
φυσικούς πόρους σε άλλα μέρη του πλανήτη και ότι αυτό δημιουργεί 
δυναμικές ευκαιριών αλλά και απώλειες περιβαλλοντικών, κοινωνικών 
και οικονομικών στοιχείων σε άλλα σημεία της τοπικής - παγκόσμιας 
αλυσίδας. 

• • Το οικολογικό αποτύπωμα, δηλαδή της έκτασης γης και των φυσικών 
πόρων που καταναλώνονται από ένα άτομο, μία κοινότητα ή έναν 
πληθυσμό, καθώς και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον και κυρίως 
στην εξάντληση των πόρων και στη ρύπανση ή τη μόλυνση. 

• • Την αρχή της πρόληψης, δηλαδή της γνώσης των συνεπειών στο 
περιβάλλον από ανθρώπινες δραστηριότητες.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ TOY ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ - ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΥ 
ΠΕΔΙΟΥ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Προσδοκώμενα 
Μαθησιακά 
Αποτελέσματα 

Βασικά θέματα Δραστηριότητες Εκπαιδευτικό υλικό 

Θεμελιώδεις γνώσεις 
Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες να: -
Προσεγγίσουν σε ένα 
εισαγωγικό επίπεδο 
την έννοια «δάσος» 
ως οικοσύστημα. -
Διακρίνουν τα μέρη 
του δασικού 
οικοσυστήματος σε 
έμβια και άβια. -
Αναγνωρίζουν
χαρακτηριστικά φυτά 
και ζώα του δάσους 
της περιοχής τους. 

Αειφόρος διαχείριση 
των δασών
Ερευνώ το δάσος της 

περιοχής μου. Τι 
είναι δάσος; 
Μέρη του δάσους. 
Οργανισμοί του 
δάσους. 

Αφήγηση 
παραμυθιού με θέμα 
το δάσος και 
εικαστική απόδοση 
τού περιεχομένου. 
Μελέτη πεδίου: Το 
τοπικό δασάκι. 
Παρατήρηση και 
διάκριση των φυτών 
σε πόες, θάμνους και 
δέντρα. 
Διερεύνηση και 
εντοπισμός
ανθρώπινων 
παρεμβάσεων

Οδηγός Ανάπτυξης 
Διαθεματικών
Δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: 
http://pi-
schools.sch.gr/dimotik
o/
Μελέτη 
Περιβάλλοντος 
Γ΄Δημοτικού: 
http://pi-
schools.sch.gr/dimotik
o/

http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
http://pi-schools.sch.gr/dimotiko/
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ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!


