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Περίληψη 

Η γενικότερη περιβαλλοντική υποβάθμιση, που έγινε ευρέως γνωστή με το περιβαλλοντικό 

κίνημα, κινητοποίησε κράτη και οργανισμούς να στραφούν προς την υιοθέτηση ορισμένων 

πλαισίων και πολιτικών για την αντιμετώπιση των ολοένα αυξανόμενων περιβαλλοντικών 

προκλήσεων. Οι πιο πρόσφατες πολιτικές (Ατζέντα 2021 – Στόχοι της Χιλιετίας, Ατζέντα 2030 – 

17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης), που εγκρίθηκαν και από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, καλούν 

όλα τα έθνη να συνδυάσουν την οικονομική ευημερία, την κοινωνική ένταξη και την 

περιβαλλοντική βιωσιμότητα με ειρηνικές κοινωνίες.  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν ο εντοπισμός και η ανάδειξη των απόψεων των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών της Ελλάδας αναφορικά με τους 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ. Στην έρευνα συμμετείχαν 187 

εν ενεργεία εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης. Ως βασικό 

ερευνητικό εργαλείο για την επίτευξη των σκοπών της έρευνας σχεδιάστηκε και δημιουργήθηκε 

ερωτηματολόγιο σαράντα ενός (41) ερωτήσεων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι 

η πλειονότητα των συμμετεχόντων δεν έχει ξεκάθαρο εννοιολογικό πλαίσιο αναφορικά με τους 

όρους αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη, τείνει να τους συγχέει και τους συνδέει κυρίως με 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Παρά τη σχετική άγνοια αναφορικά με το περιεχόμενο των ΣΒΑ, οι 

εκπαιδευτικοί δείχνουν να συμφωνούν σε πολύ μεγάλο βαθμό με το περιεχόμενό τους, ενώ 

θεωρούν σημαντικότερους – ως προς την επίτευξη – τους κοινωνικούς, λιγότερο τους 

οικονομικούς και ελάχιστα τους περιβαλλοντικούς ΣΒΑ. Όσον αφορά τη συσχέτιση των ΣΒΑ με 

τους πυλώνες της αειφορίας (περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό), συχνά, οι συμμετέχοντες 

απέδιδαν συνάφεια ενός ΣΒΑ όχι μόνο με έναν πυλώνα, αλλά με δύο ή και τους τρεις. Τέλος, ο 

στόχος που παρουσίασε τις περισσότερες συνέργειες (θετικές συσχετίσεις) με άλλους στόχους 

ήταν ο ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια, ενώ ο στόχος με τους περισσότερους συμβιβασμούς 

(αρνητικές συσχετίσεις) είναι ο ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές.  

Λέξεις – Φράσεις Κλειδιά 

Στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), αντιλήψεις εκπαιδευτικών, αειφορία, πυλώνες, συνέργειες, 

συμβιβασμοί 
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Abstract 

The general environmental degradation, which became widely known through the environmental 

movement, mobilized states and organizations to adopt certain frameworks and policies to address 

the growing environmental challenges. The most recent policies (Agenda 21 - Millennium 

Development Goals, Agenda 2030 - 17 Sustainable Development Goals), adopted by all 193 UN 

Member States, call on all nations to combine economic prosperity, social inclusion and 

environmental sustainability with peaceful societies. 

The purpose of this research was to identify and highlight the views of teachers in Greece regarding 

the 17 Sustainable Development Goals (SDGs). The research involved 187 practicing teachers of 

different specialties. A questionnaire of forty-one (41) questions was designed and created as a 

basic research tool to achieve the objectives of the research. Results show that most participants 

do not have a clear conceptual framework regarding the terms of sustainability and sustainable 

development, while they tend to tend to confuse them and connect them mainly with environmental 

issues. Despite the relative ignorance about the SDGs, teachers seem to highly agree with their 

content, while they consider social SDGs more important in terms of achievement. Regarding the 

correlation of SDGs with sustainability pillars, for most goals participants attributed relevance to 

more than one pillar, while some SDGs showed moderate relevance to all three pillars. The goal 

with the most synergies with other SDGs was SDG 1 (No Poverty), while the goal with the most 

trade-offs was SDG 9 (Industry, Innovation and Infrastructure). 

Keywords 

Sustainable development goals (SDGs), teachers’ views, sustainability, pillars, synergies, trade-

offs 

  



Απόψεις εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της αειφορίας: Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
 

11 

 

Εισαγωγή 

Οι σχέσεις μεταξύ του ανθρώπου, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος είναι περίπλοκες και 

διαρκώς μεταβαλλόμενες. Ιστορικά, ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι προσέγγισαν το 

περιβάλλον και η κοινωνική ανάπτυξη ποικίλλει λόγω της προώθησης της τεχνολογίας και της 

βιομηχανίας, αλλά και των ποικίλων φιλοσοφικών, ηθικών και πολιτικών θέσεων. Σήμερα, με την 

φαινομενικά κατακόρυφη αύξηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων, τα 

ζητήματα της βιωσιμότητας και ο τρόπος προσέγγισης των προβλημάτων αυτών είναι πιο επίκαιρα 

παρά ποτέ (Albareda-Tiana, 2018).  

Η έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης, που εισήχθη για πρώτη φορά το 1987 (WCED, 1987), έχει γίνει 

ένα επιτακτικό μέρος της συζήτησης σχετικά με τις προσπάθειες αντιμετώπισης των προκλήσεων 

και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς μέλλοντος για τις επόμενες γενιές. Η δημοσίευση ενός 

συνολικού και εκτεταμένου «χάρτη» των στόχων και των δεικτών που στηρίζουν τους στόχους 

της αειφόρου ανάπτυξης το 2015 αποτέλεσε ορόσημο για την ευθυγράμμιση όχι μόνο των 

αναπτυγμένων, αλλά και των αναπτυσσόμενων χωρών προς την πορεία της βιώσιμης ανάπτυξης 

(Nilsson et al., 2018).  

Σαφώς, η Ατζέντα 2030 και οι 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ δεν εμφανίστηκαν a priori, αλλά ήταν το 

αποτέλεσμα μιας «διαδρομής» που ξεκίνησε ήδη από το 1972 με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων 

Εθνών για το Ανθρώπινο Περιβάλλον στη Στοκχόλμη, τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη - τη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη – που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο 

ντε Τζανέιρο το 1992, τη Διακήρυξη της Χιλιετίας που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση το 

2000 και τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (Διάσκεψη Ρίο+20) το 

2012 (UN, 2019). 

Η μοναδικότητα των ΣΒΑ έγκειται στο γεγονός ότι έχουν συγκεντρωθεί σε ένα πλαίσιο ως ένα 

αδιαίρετο σύνολο που θέτει στο επίκεντρο στόχους, υποστόχους, αλλά και τις μεταξύ τους 

αλληλεπιδράσεις. Η έννοια της αλληλεπίδρασης φαίνεται να υπήρξε πολύ σημαντική κατά τη 

«σύλληψη» των ΣΒΑ και, πιθανώς, οφείλεται στη θεώρηση της Γης ως ένα σύστημα 

αλληλεπίδρασης ανθρώπων-περιβάλλοντος (πιθανός συσχετισμός και με το δυϊσμό ανθρώπου-

φύσης)∙ πράγματι, η ανθρώπινη ευημερία εξασφαλιζόταν πάντοτε εις βάρος της φύσης. Η 

δραστική βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής της τελευταίες δεκαετίες έχει 

δημιουργήσει τέτοιες περιβαλλοντικές προκλήσεις που φαίνεται να απειλούν την ασφάλεια των 

επόμενων γενεών. 

Σαφώς, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ισάξια υπεύθυνοι για την πρόκληση περιβαλλοντικών 

καταστροφών, ούτε και όλοι ωφελούνται από την υπέρμετρη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων. 

Η επιτυχής εφαρμογή της ατζέντας 2030, πιθανώς αποτελεί τον πιο σίγουρο δρόμο προς την 

κατεύθυνση της αντιμετώπισης της παγκόσμιας πρόκλησης βιωσιμότητας για την εξασφάλιση της 

ανθρώπινης ευημερίας, της οικονομικής ευρωστίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Επομένως, όλοι οι ΣΒΑ πρέπει να λειτουργούν ως ένα σύστημα «γραναζιών» που αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους (Pradhan et al. 2017). 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να εντοπίσει και να αναδείξει τις αντιλήψεις των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών της χώρας αναφορικά με τους 17 ΣΒΑ. Η διάρθρωση της εργασίας γίνεται σε τρία 



Απόψεις εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της αειφορίας: Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
 

12 

 

μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση αναφορικά με τους όρους αειφορία και αειφόρος 

ανάπτυξη, με τους πυλώνες της αειφορίας, τους 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ, την πορεία της Ελλάδας – ως 

προς την επίτευξή τους – και μια σύντομη κριτική. Ακολουθεί το κεφάλαιο που περιέχει τη 

μεθοδολογία της έρευνας και, τέλος, παρατίθενται τα αποτελέσματα και οι διαπιστώσεις που 

προέκυψαν από την ανάλυσή τους.  
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Κεφάλαιο 1: Οι Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

Για την παρούσα έρευνα έγινε αναζήτηση μέσω HEAL-Link στις παρακάτω βάσεις δεδομένων: 

Science Direct, Elsevier, Taylor and Francis Online, SpingerLink, Education Resources 

Information Center (ERIC), SAGE και το J-STOR. Ως μηχανή αναζήτησης σχετικής 

βιβλιογραφίας αξιοποιήθηκε και το Google Scholar. Τέλος, ένα σημαντικό τμήμα της 

βιβλιογραφίας προέρχεται από τις εκδόσεις των UN, UNEP, UNESCO, UNIDO, European 

Environment Agency, Eurostat και European Commission.  

Καταρχάς, έγινε αναζήτηση για τους 17 ΣΒΑ χρησιμοποιώντας ως λέξεις -κλειδιά τους παρακάτω 

όρους: 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ, UN ’s 17 SDGs, Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έπειτα, έγινε αναζήτηση 

η οποία αφορούσε έρευνες σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, δηλαδή τις απόψεις 

των εκπαιδευτικών για τους 17 ΣΒΑ. Οι λέξεις – κλειδιά με τις οποίες έγινε η αναζήτηση ήταν – 

μεταξύ άλλων – οι εξής: teachers’ attitudes (έγινε αναζήτηση και με αντίστοιχους όρους, όπως 

views, perceptions, understanding, perspectives, behavior) towards SDGs, teachers’ attitudes 

towards sustainability, sustainability, SDGs and pillars of sustainability, sustainable development, 

sustainable development goals (SDGs). 

Συνολικά, βρέθηκαν 189 σχετικά άρθρα, προερχόμενα από επιστημονικά περιοδικά και κεφάλαια 

βιβλίων, αλλά και ολόκληρα βιβλία (κυρίως οι εκδόσεις του ΟΗΕ). Από αυτά, για την τελική 

εργασία αξιοποιήθηκαν 128, καθώς 60 περίπου άρθρα απορρίφθηκαν ως μη σχετιζόμενα με την 

έρευνα ή επειδή είχαν εξαιρετικά ευρύ αντικείμενο που δεν εξυπηρετούσε τους στόχους της 

έρευνας. Αναφορικά με αντίστοιχες μελέτες περίπτωσης, οι οποίες μελετούσαν απόψεις 

εκπαιδευτικών σχετικά με τους ΣΒΑ ή/και την αειφορία/αειφόρο ανάπτυξη, βρέθηκαν μόλις 26, 

οι οποίες ωστόσο είτε είχαν δείγμα με διαφορετικά χαρακτηριστικά από το δείγμα της παρούσας 

έρευνας είτε μελετούσαν μόνο ορισμένες πτυχές του θέματος. 

1.1 Αειφορία – Αειφόρος / Βιώσιμη Ανάπτυξη  

Τα τελευταία χρόνια, η ίδια η έννοια της «αειφορίας» είναι αρκετή για να θέσει προβληματισμό 

σε σχέση με το περιεχόμενό της. Παρά την εκτενή χρήση του όρου εδώ και τουλάχιστον είκοσι 

χρόνια, αλλά και την έρευνα που έχει γίνει πάνω στο θέμα, παραμένει μια ιδέα λίγο συγκεχυμένη, 

ανοιχτή προς διαφορετικές ερμηνείες (Dogmus & Nielsen, 2020) και χωρίς έναν πλήρη ορισμό 

που να καθορίζει το ακριβές περιεχόμενό της (Purvis et al., 2019) και να δίνει συγκεκριμένες 

γραμμές που να σκιαγραφούν το σύνολό της. 

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, ο όρος «αειφορία» δείχνει να χρησιμοποιείται για να δηλώσει την 

ικανότητα της φύσης ή μιας κοινωνίας να λειτουργεί αέναα (Φλογαΐτη, 2006). Στη διεθνή 

βιβλιογραφία απαντάται ο όρος sustainability, με την απόδοση του όρου αυτού στα ελληνικά να 

έχει γίνει με τους όρους αειφορία και βιωσιμότητα, που χρησιμοποιούνται ταυτόσημα, χωρίς να 

είναι απόλυτα συνώνυμοι. Ετυμολογικά, ως βιώσιμος χαρακτηρίζεται εκείνος που μπορεί να 

επιβιώσει, να επιζήσει, να διαρκέσει, ενώ ως αειφόρος εκείνος που έχει τη δυνατότητα να «φέρει», 

να παράγει στο διηνεκές. Θα μπορούσε, επομένως, κανείς να ισχυριστεί ότι αειφόρο μπορούμε να 

χαρακτηρίσουμε ένα μηχανισμό που συνεχώς παράγει, ενώ βιώσιμη καλούμε μια κατάσταση που 

απλώς επιβιώνει. 
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Παρά την ευρεία χρήση του όρου στη βιβλιογραφία, φαίνεται πως τα τελευταία χρόνια 

αξιοποιούνται και οι εξαιρετικά επίκαιρες και πολυσυζητημένες έννοιες «αειφόρος/βιώσιμη 

ανάπτυξη». Το δεύτερο κομμάτι της έννοιας, μάλλον παραξενεύει το μέσο αναγνώστη – και πολύ 

περισσότερο τους οικολόγους – καθότι είναι συνυφασμένο με την οικονομική μεγέθυνση 

(αναλυτικότερα στο 1.2 Οι «πυλώνες» της Αειφορίας), ενώ μάλλον καθησυχάζει τους τεχνοκράτες 

και τους εκάστοτε επενδυτές που επιδιώκουν τη διατήρηση του status quo. Ορισμένοι μελετητές 

έχουν κάνει λόγο για «συμβιβασμό», νοώντας ως διακριτές τις έννοιες της «καθαρής» αειφορίας 

και της βιώσιμης ανάπτυξης (Κουτούπα-Ρεγκάκου, 2008: 57) ή θεωρώντας την αρχή της 

βιωσιμότητας μόνο ως μέρος της βιώσιμης ανάπτυξης (Δεκλερής, 1994: 17). 

Παρόλα αυτά, οι ηθικές βάσεις της αειφορίας δείχνουν να εδράζονται στις αρχές της δικαιοσύνης, 

αλλά και της ισότητας μεταξύ των γενεών, γεγονός που σημαίνει πως κάθε γενιά έχει ευθύνη να 

μεταχειρίζεται δίκαια και λελογισμένα τους πεπερασμένους φυσικούς πόρους, με τέτοιον τρόπο 

ώστε να μην εξαντλήσει τις μη ανανεώσιμες περιβαλλοντικές πηγές προς όφελος της, 

επιβαρύνοντας τοιουτοτρόπως τις μελλοντικές γενιές (Δεκλερής, 1994: 73). Κοντά στο πλαίσιο 

αυτό κινήθηκε και ο ίσως «διασημότερος» ορισμός της αειφόρου/βιώσιμης ανάπτυξης, εκείνος 

της Έκθεσης Brutland. 

Αναλυτικότερα, στην προσπάθεια ορισμού που επιχειρήθηκε έγινε λόγος αναφορικά με την 

«ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να θέτει σε κίνδυνο την 

ικανότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες» (WCED, 1987: 37). 

Επομένως, ο προσανατολισμός της φαίνεται πασίδηλα να είναι, στο συγκεκριμένο σημείο, μια 

διαγενεαλογική υπόθεση. 

Σήμερα, η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης φαίνεται να καλύπτει γενικότερα την ικανοποίηση των 

ανθρώπινων αναγκών και τη βελτίωση της ποιότητας της ανθρώπινης ζωής βασισμένη στην 

αποτελεσματική και περιβαλλοντικά υπεύθυνη χρήση όλων των διατιθέμενων φυσικών πόρων. 

Τα παραπάνω, την καθιστούν μια έννοια της οποίας το περιεχόμενο μοιάζει κοινωνικά δίκαιο και 

ηθικά αποδεκτό, αφού φαίνεται να είναι ο βασικός ρυθμιστής για τη σύγχρονη κοινωνία που 

περιλαμβάνει μια μακροπρόθεσμη ηθική σχέση των σημερινών γενεών με εκείνες του μέλλοντος 

(Laws et al., 2004). 

Ωστόσο, οι περισσότεροι ορισμοί που έχουν δοθεί (συμπεριλαμβανόμενου εκείνου της Έκθεσης 

Brutland) χαρακτηρίζονται από σημαντικά κενά και ασάφειες. Το γεγονός αυτό επιτρέπει σε 

κυβερνήσεις και οργανισμούς να συνεχίζουν τις πρακτικές τους χωρίς να προχωρούν σε 

ουσιαστικές αλλαγές προς την κατεύθυνση της αειφορίας (Hopwood et al., 2005). Οι ορισμοί 

αυτοί έχουν συχνά ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό και δε λαμβάνουν υπόψη τα δικαιώματα 

των υπόλοιπων ειδών και, γενικότερα, των οικοσυστημάτων. Ακολουθούν, συνεπώς, τις αρχές της 

λεγόμενης «Ρηχής» και όχι της «Βαθιάς Οικολογίας» του Naess. 

1.2 Οι «πυλώνες» της Αειφορίας 

Στη διεθνή βιβλιογραφία, η περιγραφή της «αειφορίας» έχει συνδεθεί με συγκεκριμένες έννοιες, 

οι οποίες αποτελούν ουσιαστικά προσπάθειες προσέγγισης του όρου, όπως «πυλώνες» (Boyer et 

al., 2016), «διαστάσεις» (Stirling, 1999; Hansmann et al., 2012), «συνιστώσες» (Zijp et al., 2015), 

πυλώνες#_1.2_Οι_
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«πτυχές» (Tanguay et al., 2010), «όψεις» (Arushanyan et al., 2017) της αειφορίας2. Οι όροι αυτοί 

φαίνεται να χρησιμοποιούνται αδιάκριτα, ενώ έχει παρατηρηθεί μια γενική προτίμηση στους 

«πυλώνες» (Purvis et al., 2019).  

Η περιγραφή αυτή παρουσιάζεται συχνά με τρεις διαφορετικές μορφές. Ίσως η πιο συνήθης μορφή, 

παρά το γεγονός ότι μιλάμε για πυλώνες, είναι εκείνη που απεικονίζει τρεις τεμνόμενους κύκλους 

(περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία) με την αειφορία να εντοπίζεται στο σημείο αλληλοκάλυψής 

τους (διάγραμμα Venn). Στις εναλλακτικές μορφές τους απεικονίζονται οπτικά ως κύκλοι 

τοποθετημένοι ο ένας μέσα στον άλλο ή ως κυριολεκτικοί «πυλώνες», όπως φαίνεται και από το 

Σχήμα 1 (Purvis et al., 2019). 

 

Εικόνα 1: Αναπαραστάσεις της έννοιας "αειφορία" (Purvis et al., 2019). 

Ανεξάρτητα από τον τρόπο που θα διαλέξει κάποιος να περιγράψει την έννοια της αειφορίας, το 

ζητούμενο είναι ότι αυτή έχει συνδεθεί άρρηκτα με το τρίπτυχο: περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία. 

Πώς φτάσαμε, όμως να μιλάμε για τρεις πυλώνες; Γιατί τρεις και γιατί οι συγκεκριμένοι; Ας 

ξεκινήσουμε με το δεύτερο μέρος της έννοιας «αειφόρος ανάπτυξη». Ο όρος ανάπτυξη σχετίζεται 

περισσότερο με τον οικονομικό τομέα και δηλώνει την οικονομική μεγέθυνση ή αύξηση. 

Απαντάται ήδη από τη λήξη του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, όταν χώρες της Δύσης, όπως οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) οργάνωσαν και υλοποίησαν ένα σχέδιο βοήθειας για την 

οικονομική ανάπτυξη λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (Griffin, 1996). 

Λίγα χρόνια αργότερα, μέσα σε ένα κλίμα αλλαγής και ανάδυσης κοινωνικών κινημάτων 

(αντιπολεμικό, αντιπυρηνικό, αντιρατσιστικό, φεμινιστικό κ.λπ.), και μετά την έκδοση μελετών-

σταθμών της εποχής, όπως το Sand County Almanac: And Sketches Here and There (1949) του 

Aldo Leopold, το Silent Spring (1962) της Rachel Carson και το Limits to Growth (1972) 

εδραιώθηκε το σύγχρονο περιβαλλοντικό/οικολογικό κίνημα που άρχισε να αμφισβητεί την 

οικονομική ανάπτυξη και να θέτει προβληματισμούς για τα όριά της, υποστηρίζοντας ότι η 

καπιταλιστική οικονομική ανάπτυξη του Δυτικού κόσμου ήταν ασυμβίβαστη με την οικολογική 

και κοινωνική βιωσιμότητα (Purvis et al., 2019).  

Ενώ κανείς δε μπορούσε να αμφισβητήσει ότι η οικονομική ανάπτυξη μετά τον πόλεμο είχε 

καταφέρει να ανεβάσει κατά πολύ το βιοτικό επίπεδο στη Δύση, το επίκεντρο άρχισε να 

μετατοπίζεται στις ανισότητες, εστιάζοντας από τα μέσα προς τους σκοπούς και δίνοντας έμφαση 

 
2 Μετάφραση/Απόδοση δική μου από τα αγγλικά, των όρων pillars, dimensions, components, aspects, perspectives.  
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στα κοινωνικά προβλήματα και τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες. Τότε, έγινε φανερό ότι η 

οικονομική ανάπτυξη όχι μόνο απέτυχε ως λύση στα κοινωνικά ζητήματα, αλλά συχνά ήταν η 

αιτία τους, διατηρώντας τις ανισότητες και θέτοντας εμπόδια στην άμβλυνσή τους (Purvis et al., 

2019). 

Ως συνέπεια, τα παραπάνω οδήγησαν σε μια νέα συζήτηση για τις ανθρώπινες επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον και στην πρώτη μεγάλη προσπάθεια «συμφιλίωσης» της οικονομικής 

ανάπτυξης με την περιβαλλοντική ακεραιότητα που θεωρούνταν μέχρι τότε ουσιαστικά 

ασυμβίβαστες – πράγμα που πιθανώς ενισχύθηκε με τη Βιομηχανική Επανάσταση και ορισμένες 

φιλοσοφικές προσεγγίσεις (π.χ. του Descartes) περί δυϊσμού ανθρώπου-φύσης (Παπαδηµητρίου, 

1995).  

Σήμερα, θεωρούμε ότι τα τρία αυτά συστήματα είναι αλληλοεξαρτώμενα και στηρίζουν την 

αειφόρο ανάπτυξη σε παγκόσμιο, εθνικό, τοπικό και ατομικό επίπεδο. Η συνύπαρξη και καλή 

λειτουργία τους είναι η βάση για την επίτευξη της αειφορίας (Φλογαΐτη, 2011). Το τρίπτυχο αυτό 

θα μπορούσε να νοηθεί και ως η βάση πάνω στην οποία δημιουργήθηκαν οι Αναπτυξιακοί Στόχοι 

της Χιλιετίας, πρόδρομος των 17 Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων 

Εθνών (ΟΗΕ). 

1.3 Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας 

Μια καθοριστική στιγμή για την αειφόρο ανάπτυξη σε διεθνές επίπεδο υπήρξε αναμφίβολα ο 

σχεδιασμός και η εκκίνηση μιας προσπάθειας υλοποίησης ενός μακρόπνοου πλάνου που ξεκίνησε 

το 2000, κατά τη Σύνοδο Κορυφής Χιλιετίας του ΟΗΕ, με τους αρχηγούς 147 κρατών που 

συμμετείχαν να δεσμεύονται για την πραγμάτωσή του μέχρι το 2015 (Sachs & McArthur, 2005).  

Υιοθέτησαν, λοιπόν, τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας (8 βασικοί στόχοι, επιμέρους 21 

μετρήσιμοι στόχοι και 60 δείκτες), οι οποίοι αφορούσαν μεταξύ άλλων την αντιμετώπιση της 

φτώχειας, της πείνας και της ανεπαρκούς στέγασης, όπως και ζητήματα ισότητας, ασθενειών, 

παιδικής θνησιμότητας, εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, με κύριο γνώμονα την 

ενίσχυση της παγκόσμιας συνεργασίας προς επίτευξης των παραπάνω (Sachs & McArthur, 2005). 

Εν γένει, ήταν στόχοι που αφορούσαν κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα τους 

εκπλήρωναν με την αρωγή και την αλληλεγγύη ανεπτυγμένων χωρών μέσω οικονομικής και 

τεχνολογικής ενίσχυσης (Sachs, 2012). Ειδικότερα: 

1. Εξάλειψη της ακραίας φτώχειας και της πείνας 

2. Επίτευξη παγκόσμιας πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενίσχυση των γυναικών 

4. Μείωση της παιδικής θνησιμότητας 

5. Βελτίωση της υγείας των μητέρων 

6. Καταπολέμηση του AIDS, της ελονοσίας και άλλων ασθενειών 

7. Διασφάλιση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας 

8. Ανάπτυξη παγκόσμιας συνεργασίας για ανάπτυξη 
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Εικόνα 2: Αναπτυξιακοί στόχοι Χιλιετίας. MDG Monitor (https://www.mdgmonitor.org/outline-of-the-mdgs-notable-challenges/ ) 

Αυτή υπήρξε η πρώτη προσπάθεια για την οργάνωση ενός σχεδίου σε ένα σύνολο στόχων, εύκολα 

κατανοητών, μετρήσιμων και τοποθετημένων μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά όρια, γεγονός που 

θεωρητικά θα συνέβαλε περισσότερο δραστικά στην «προώθηση της παγκόσμιας 

ευαισθητοποίησης, της λογοδοσίας των πολιτικών αρχών, της βελτίωσης των μετρήσεων, της 

ανατροφοδότησης από το κοινωνικό σύνολο και των επακόλουθων κοινωνικών πιέσεων» (Sachs, 

2012: 2206).  

Σε εθνικό επίπεδο, η Ελλάδα ως μέλος του ΟΗΕ και ενστερνιζόμενη τις αρχές της αειφορίας, 

ακολούθησε τις συστάσεις της ΕΕ από το 2001. Παρά το ελλιπές θεσμικό πλαίσιο που προηγήθηκε 

των δεσμευτικών κανόνων της ΕΕ, μετέπειτα υπήρξε μια σαφής και εντονότερη κινητικότητα προς 

την κατεύθυνση της αειφορίας με κυριότερη ένδειξη την συνταγματική αναγνώρισή της με το 

Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ’ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (Άρθρο 24 του 

Συντάγματος της Ελλάδας: Προστασία του Περιβάλλοντος). 

1.4 Οι 17 Στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) του ΟΗΕ 

Αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, αλλά και εκπρόσωποι οργανισμών συνήλθαν στην έδρα των 

Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη στις 25-27 Σεπτεμβρίου 2015 και συμφώνησαν για μια νέα 

Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (2030 Agenda for Sustainable Development), η οποία 

βασίστηκε στους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (Millennium Development Goals - MDGs), 

αλλά είναι αρκετά ευρύτερη τόσο σε πεδίο εφαρμογής όσο και φιλοδοξία (World Health 

Organization, 2015; UN, 2015c). 

Η Ατζέντα «συμπληρώθηκε» με δύο άλλες σημαντικές δεσμεύσεις, δηλαδή το πρόγραμμα δράσης 

της Αντίς Αμπέμπα (UN, 2015b), το οποίο παρέχει ένα πλαίσιο για οικονομικά και μη 

χρηματοδοτικά μέσα εφαρμογής και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα (UNFCCC, 2015), 

με την οποία πρέπει να συμβιβάζονται όλες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται για την 

προώθηση και πραγμάτωση των στόχων της Ατζέντας.  

Πιο συγκεκριμένα, η Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη χτίστηκε γύρω από 17 στόχους, 169 

υποστόχους (UN, 2015a) και 230 δείκτες. Στόχοι και υποστόχοι είναι καθολικοί και αδιαίρετοι 

και πρέπει να υλοποιηθούν από κοινού, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη όλες τις πιθανές συνέργειες 

και διασυνδέσεις μεταξύ τους. Η Ατζέντα 2030 είναι αναντίλεκτα περιεκτικότερη από τις 

προγενέστερές της αναφορικά με την ενσωμάτωση της κοινωνικής, οικονομικής, αλλά και 

περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Παράλληλα, οι 17 στόχοι είναι πιο ρητά πολιτικοί και καθολικοί, 

με την έννοια ότι σχετίζονται περισσότερο από πριν με τις κυβερνήσεις και τις δημόσιες υποθέσεις 

https://www.mdgmonitor.org/outline-of-the-mdgs-notable-challenges/
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-24/
https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-24/
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μιας χώρας, ισχύοντας τόσο για τις αναπτυγμένες όσο και για τις αναπτυσσόμενες χώρες (UN, 

2016). 

Επικεντρώνονται σε πέντε σημεία, τα λεγόμενα 5 Π (5 Ps: people, planet, prosperity, peace and 

partnership): άνθρωποι, πλανήτης, ευημερία, ειρήνη και συνεργασία, τα οποία τονίζουν την 

αλληλεξάρτηση των διαφόρων στόχων, υποστόχων και προσεγγίσεων, σε συνδυασμό με την 

ανάγκη να εφαρμοστούν με ολοκληρωμένο και συντονισμένο τρόπο. Περισσότερο αναλυτικά: 

• Άνθρωποι: «Είμαστε αποφασισμένοι να τερματίσουμε τη φτώχεια και την πείνα σε όλες 

τις μορφές και τις διαστάσεις τους και να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν 

να εκπληρώσουν το δυναμικό τους με αξιοπρέπεια και ισότητα και σε ένα υγιές 

περιβάλλον». 

• Πλανήτης: «Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τον πλανήτη από την 

υποβάθμιση, συμπεριλαμβανομένης της βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής, τη 

βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και την επείγουσα δράση για την αλλαγή του 

κλίματος, έτσι ώστε να μπορεί να υποστηρίξει τις ανάγκες των σημερινών και των 

μελλοντικών γενεών». 

• Ευημερία: «Είμαστε αποφασισμένοι να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούν να 

απολαμβάνουν επιτυχημένες ζωές και ότι η οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική 

πρόοδος συμβαίνει σε αρμονία με τη φύση». 

• Ειρήνη: «Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνίες που είναι απαλλαγμένες από φόβο και βία. Δεν μπορεί να υπάρξει 

βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς ειρήνη ούτε ειρήνη χωρίς βιώσιμη ανάπτυξη». 

• Συνεργασία: «Είμαστε αποφασισμένοι να κινητοποιήσουμε τα μέσα που απαιτούνται για 

την υλοποίηση αυτής της Ατζέντας μέσω μιας ανανεωμένης παγκόσμιας σύμπραξης για 

τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, με βάση ένα πνεύμα ενισχυμένης παγκόσμιας αλληλεγγύης, 

εστιασμένο κυρίως στις ανάγκες των φτωχότερων και πιο ευάλωτων και με τη συμμετοχή 

όλων των χωρών, όλων των ενδιαφερόμενων και όλων των ανθρώπων» (UN, 2015a). 

Ουσιαστικά, η Ατζέντα επιχειρεί να υιοθετήσει την «επιχειρηματική ηθική» και την ανάπτυξη 

μιας «ηθικής οικονομίας», συνδυάζοντας πολιτικούς στόχους με οράματα οικονομικής ανάπτυξης 

και κοινωνικής δικαιοσύνης (Rendtorff, 2019). Επομένως, οι στόχοι φαίνεται να αποτελούν ένα 

πλαίσιο για μια νέα ανάπτυξη επιχειρηματικής ηθικής, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, αλλά και 

εταιρικής ιθαγένειας (van Zanden & van Tulder, 2018). Ξεφεύγουν από το κλασσικό τρίπτυχο 

«περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία», επιζητώντας από κάθε μεγέθους επιχειρήσεις, οργανισμούς 

και βιομηχανίες σε τοπικό ή παγκόσμιο επίπεδο τον ενστερνισμό οραμάτων και αξιών που 

σχετίζονται με τους ίδιους τους στόχους και τους υποστόχους της Ατζέντας (Rendtorff, 2019).  

Στην Ελλάδα, η αρμόδια κεντρική κυβερνητική δομή για το συντονισμό και την παρακολούθηση 

της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ σε εθνικό επίπεδο αποτελεί 

το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Γενικής 

Γραμματείας της Κυβέρνησης (άρθρο 43 του ν. 4440/2016). 
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1.4.1 Μηδενική φτώχεια  

«Τερματισμός της φτώχειας σε όλες τις μορφές της, παντού3».  

Ο πρώτος στόχος, κατά κύριο λόγο, επιζητά την εξάλειψη της φτώχειας 

σε όλες της τις εκδηλώσεις. Προβλέπει την κοινή ευημερία, ένα βασικό 

βιοτικό επίπεδο και οφέλη κοινωνικής προστασίας για τους ανθρώπους 

παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των φτωχότερων και των πιο 

ευάλωτων, ενώ την ίδια στιγμή, επιδιώκει να εξασφαλίσει ίσα δικαιώματα 

και πρόσβαση τόσο σε οικονομικούς, όσο και σε φυσικούς πόρους 

(Eurostat, 2020). 

Σαφώς, ήδη προσπάθειες για τη μείωση της ακραίας φτώχειας, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί μια επιβράδυνση στην πορεία αυτή και, φαινομενικά, η ανθρωπότητα δεν δείχνει να 

βρίσκεται πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου του τερματισμού της φτώχειας έως το 2030 (UN, 

2019).  Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι παρότι σχεδόν ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι κατάφεραν να 

ξεφύγουν από συνθήκες ακραίας ένδειας από το 1999, περίπου εφτακόσια πενήντα εκατομμύρια 

άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν «εγκλωβισμένοι» υπό αυτές (UN, 2017). Την ίδια στιγμή, 

περισσότερο από το 1/3 των ανθρώπων που δουλεύουν σε περιοχές της υποσαχάριας Αφρικής 

αμείβονται και ζουν με λιγότερο από 1.90 δολάρια Η.Π.Α. τη μέρα (UN, 2019).  

Η κατάσταση εξακολουθεί να διογκώνεται λόγω καταστροφών που σχετίζονται με την κλιματική 

αλλαγή, καταστροφές από τις οποίες πλήττονται δυσανάλογα οι φτωχότερες χώρες, καθώς δεν 

έχουν τα μέσα και τις δυνατότητες να τις αντιμετωπίσουν (UN, 2019). Τέτοια φαινόμενα, αλλά 

και η αδυναμία προσέγγισης ευάλωτων πληθυσμών, ανάμεσά τους και παιδιά, από διεθνείς μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς και κοινωνικά συστήματα προστασίας επιδεινώνουν την ήδη 

δυσχερή κατάσταση που επικρατεί (UN, 2019). Η φτώχεια μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, 

συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι (Jensen, 2009): 

• «Περιστασιακή» φτώχεια: Προκαλείται από μια ξαφνική οικονομική κρίση και είναι 

συχνά προσωρινή. Πιθανά αίτια πρόκλησης αποτελούν περιβαλλοντικές καταστροφές, 

κάποιο διαζύγιο ή σοβαρά προβλήματα υγείας. 

• «Διαγενεαλογική» φτώχεια: Αφορά οικογένειες όπου τουλάχιστον δύο γενιές έχουν 

γεννηθεί στη φτώχεια. Τα μέλη των οικογενειών αυτών δεν έχουν τα μέσα για να ξεφύγουν 

από αυτή την κατάσταση. 

• «Απόλυτη» φτώχεια: Έλλειψη βασικών αναγκών (στέγης, πόσιμου νερού και τροφίμων). 

Τα άτομα που ζουν σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας επικεντρώνονται στην επιβίωση. 

• «Σχετική» φτώχεια: Αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση μιας οικογένειας της οποίας 

το εισόδημα δεν επαρκεί για να καλύψει το μέσο βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας της. 

• «Αστική» φτώχεια: Εμφανίζεται σε αστικές περιοχές με πληθυσμούς >50.000 ανθρώπων. 

Οι κάτοικοι των πόλεων εξαρτώνται από τις ανεπαρκείς υπηρεσίες μεγάλων πόλεων. 

• «Αγροτική» φτώχεια: Εμφανίζεται σε περιοχές με πληθυσμούς κάτω των 50.000 ατόμων. 

Εκεί, οι οικογένειες έχουν συνήθως ανεπαρκή πρόσβαση σε υπηρεσίες, μικρή υποστήριξη 

σε περίπτωση αναπηρίας και λιγότερες ευκαιρίες ποιοτικής εκπαίδευσης.  

Ως φαινόμενο, η φτώχεια θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή, ενώ συχνά εμποδίζει τη 

διαμόρφωση κοινωνικής συνοχής και την οικονομική ανάπτυξη. Περιορίζει τις ευκαιρίες των 

ανθρώπων να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους, να συμμετέχουν ως ενεργά μέλη της κοινωνίας 

 
3 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3cRP6sJ  

https://bit.ly/3cRP6sJ
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και να έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες. Συνήθως, σχετίζεται με άλλα φαινόμενα 

παθογένειας, όπως κακή υγεία, μειωμένες αποδοχές και ανεργία (UN, 2019).  

Όλα τα παραπάνω, καθιστούν την φτώχεια ένα πολυδιάστατο φαινόμενο που μεταδίδεται από 

γενιά σε γενιά. Συχνά, τα παιδιά που γεννιούνται σε συνθήκες φτώχειας κινδυνεύουν πολύ 

περισσότερο να παραμείνουν σε παρόμοιες συνθήκες και κατά την ζωή τους ως ενήλικες (Eurostat, 

2013; Eurostat, 2020). Μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις – πολιτικής κυρίως φύσεως – που 

αφορούν την εκπαίδευση, υγεία, ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας και πρόσβαση σε κοινωνικές 

υπηρεσίες υψηλής ποιότητας (Abramo et al., 2019), είναι δυνατό να αποτραπεί η μακροπρόθεσμη 

απώλεια της οικονομικής παραγωγικότητας από ολόκληρες ομάδες πληθυσμού και να 

ενθαρρυνθεί η χωρίς αποκλεισμούς βιώσιμη ανάπτυξη (European Commission, 2017).  

Παράλληλα, τα περιστατικά ακραίας φτώχειας φαίνεται να επηρεάζουν πολύ περισσότερο τους 

αγροτικούς πληθυσμούς, ενώ διαρκώς επιδεινώνονται, ως αποτέλεσμα πολεμικών συγκρούσεων 

και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Συχνά, η αντιμετώπιση του φαινομένου κρίνεται 

εξαιρετικά δύσκολη εξαιτίας της πολυπλοκότητας των λόγων που το διατηρούν και το επιτείνουν, 

και συχνά συνεπάγονται την αλληλεπίδραση ποικίλων παραγόντων σε κοινωνικό, πολιτικό και 

οικονομικό επίπεδο (UN, 2015a). Για μια επιτυχημένη διέξοδο από την ακραία ένδεια, επομένως, 

είναι απαραίτητη μια εκ βάθρων αλλαγή πολιτικής η οποία θα εδράζεται σε αποτελεσματικά 

συστήματα και συγκεκριμένες πολιτικές κοινωνικής προστασίας. 

1.4.2 Μηδενική πείνα 

«Τερματισμός της πείνας, επίτευξη επισιτιστικής ασφάλειας και βελτίωση 

της διατροφής, καθώς και προώθηση της αειφόρου γεωργίας4». 

Ο στόχος 2 επιδιώκει να δώσει τέλος στην πείνα και τον υποσιτισμό, και 

να εξασφαλίσει την πρόσβαση σε ασφαλή, θρεπτικά και επαρκή τρόφιμα. 

Η επίτευξη αυτού του στόχου δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την 

αύξηση της παραγωγής τροφίμων. Αυξημένα εισοδήματα για 

μικροκαλλιεργητές, ίση πρόσβαση σε τεχνολογία, επενδύσεις, προώθηση 

βιώσιμων συστημάτων παραγωγής και αύξηση των επενδύσεων σε αγροτικές υποδομές και 

γεωργική έρευνα και ανάπτυξη διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός 

παραγωγικού τομέα που κατοχυρώνει την επισιτιστική ασφάλεια (Eurostat, 2020).   

Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στον περιορισμό του υποσιτισμού από το 1990, ο αριθμός 

των ατόμων που πάσχουν από πείνα δείχνει μια αυξητική τάση από το 2014 (Cruz et al., 2015; 

UN, 2019). Πολεμικές συγκρούσεις, η κλιματική αλλαγή και η παγκόσμια οικονομική 

επιβράδυνση δυσχεραίνουν την πρόσβαση ασφαλή, θρεπτικά και επαρκή τρόφιμα (Food Security 

Information Network, 2020) επηρεάζοντας τη σωματική και γνωστική ανάπτυξη εκατομμυρίων 

παιδιών. Η κατάσταση φαίνεται να έχει επιδεινωθεί σημαντικά σε περιοχές όπως η υποσαχάρια 

Αφρική και η νότια Αμερική, των οποίων οι πληθυσμοί είναι ευάλωτοι και δε μπορούν να 

αντεπεξέλθουν στις δυσχερείς συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί (UN, 2019). 

Την ίδια στιγμή απαντάται ένα διατροφικό φαινόμενο που βρίσκεται στο άλλο άκρο της «κακής» 

διατροφής, η εμφάνιση πληθυσμού με υπερβολικό βάρος. Πράγματι, σε αντίθεση με πολλές 

περιοχές του κόσμου που αντιμετωπίζουν την πείνα, το κεντρικό διατροφικό ζήτημα της 

 
4 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/2OqabRO  

https://bit.ly/2OqabRO
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και γενικότερα του επονομαζόμενου «δυτικού κόσμου», είναι η 

παχυσαρκία, η οποία μπορεί επίσης να βλάψει την υγεία και την ευημερία και να έχει δυσμενείς 

επιπτώσεις στην υγεία και στα κοινωνικά συστήματα, στους κυβερνητικούς προϋπολογισμούς και 

στην οικονομική παραγωγικότητα και ανάπτυξη (Eurostat, 2020).  

Ήδη γίνονται προσπάθειες για τη διακοπή και την αναστροφή του φαινομένου της παχυσαρκίας, 

ωστόσο δε φαίνεται να αναστρέφουν την ανοδική πορεία που παρατηρείται. Οι κυβερνήσεις 

οφείλουν να στραφούν στην υιοθέτηση συγκεκριμένων πρακτικών ώστε να βελτιώσουν τη 

μετάβαση σε περισσότερο υγιεινές δίαιτες, αξιοποιώντας από πιο «σκληρές» και αυστηρές 

πολιτικές, όπως απαγορεύσεις και κανονισμούς, έως πιο ήπιες προσεγγίσεις, που συνεπάγονται 

χαμηλότερους βαθμούς παρέμβασης στη ζωή των ανθρώπων, όπως ενημέρωση και παροχή 

πληροφοριών (UN, 2019). 

Παράλληλα, όσον αφορά το ζήτημα των αγροτικών υποδομών, τα βιώσιμα και παραγωγικά 

γεωργικά συστήματα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση μιας αξιόπιστης παροχής θρεπτικών 

τροφίμων, ειδικά ενόψει προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η αύξηση του πληθυσμού 

(Eurostat, 2020). Ωστόσο, παρόλο που η γεωργική παραγωγικότητα της Ευρώπης έχει αυξηθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες, ως αποτέλεσμα της πράσινης επανάστασης, ορισμένες συνεχιζόμενες 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωργίας θα μπορούσαν να απειλήσουν τη 

μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της γεωργικής παραγωγής και την ικανότητα παροχής υγιεινών και 

βιώσιμων τροφίμων (Eurostat, 2020). 

Μεγίστης σημασίας, στο συγκεκριμένο θέμα, αποτελεί η αντιμετώπιση των μικρών παραγωγών 

από τις εκάστοτε κυβερνήσεις και οργανισμούς, και η επακόλουθη συνεισφορά τους. Για να 

ενισχυθεί η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστική ικανότητα των μικρών παραγωγών, είναι 

σημαντικό να υιοθετηθούν πολιτικές που θα βελτιώσουν τη γεωργική παραγωγικότητα και θα 

επιτρέπουν τη διαχείριση των φυσικών πόρων με βιώσιμο τρόπο, την προσαρμογή στην κλιματική 

αλλαγή και την υπερπήδηση των εμποδίων πρόσβασής τους σε αγορές, υπηρεσίες, πληροφορίες 

και γνώσεις (UN, 2019). 

Παρά τις «καλές προθέσεις» συγκεκριμένων οργανισμών και μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών 

οργανώσεων (ΜΚΟ), οι κυβερνήσεις δε φαίνεται να διευκολύνουν την επίλυση του προβλήματος, 

αλλά μάλλον να το επιτείνουν. Στη συντριπτική πλειοψηφία τους σε παγκόσμιο επίπεδο, οι 

κρατικές δαπάνες για τη γεωργία σε σχέση με τη συμβολή της στην οικονομία μειώθηκαν μεταξύ 

του 2001 και του 2017, με την κρατική επιχορήγηση στη γεωργία να αποτελεί ένα μικρό μέρος 

από αυτό που ήταν στη δεκαετία του 1980 (UN, 2019).  

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μερίδιο της επιχορηγούμενης τομεακής βοήθειας στη γεωργία από 

χώρες μέλη της Επιτροπής Αναπτυξιακής Βοήθειας (Development Assistance Committee - DAC) 

του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μειώθηκε από σχεδόν 25% 

στα μέσα της δεκαετίας του 1980 σε μόλις 7% το 2017 - συνολικά 12,6 δισεκατομμύρια δολάρια 

(UN, 2019). 
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1.4.3 Καλή υγεία και ευημερία 

«Διασφάλιση υγιούς ζωής και προώθηση της καλής υγείας για όλους και 

για όλες τις ηλικίες5». 

Ο τρίτος στόχος αφορά στη διασφάλιση της υγείας και στην προώθηση 

της ευημερίας για όλες τις ηλικιακές ομάδες, βελτιώνοντας την 

αναπαραγωγική, τη μητρική και την παιδική υγεία. Επιπλέον, επιδιώκει 

τον τερματισμό των επιδημιών σημαντικών μεταδοτικών ασθενειών (HIV, 

φυματίωση, ηπατίτιδα), τη μείωση μη μεταδοτικών, αλλά και ψυχικών 

ασθενειών, και την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε ασφαλή, ποιοτικά και προσιτά φάρμακα 

και εμβόλια, καθώς και κάλυψη για την υγεία σε παγκόσμιο επίπεδο (Eurostat, 2020).  

Τι ακριβώς περικλείει, όμως, ο όρος υγεία;  Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας - 

ΠΟΥ (World Health Organization - WHO) ως υγεία ορίζεται η «κατάσταση πλήρους σωματικής, 

ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας» (Constitution 

of the World Health Organization, 1946: 1315). Η καλή υγεία είναι εξαιρετικά σημαντική για το 

άτομο ως βασικός καθοριστικός παράγοντας για την ποιότητα ζωής, αλλά και απαραίτητος όρος 

για την ευημερία και την κοινωνική συνοχή, συμβάλλοντας, κατά συνέπεια, και στη γενική 

κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής. 

Η υγεία, και πιο συγκεκριμένα η «καλή» υγεία δεν είναι και δεν πρέπει να θεωρείται ως κάτι 

δεδομένο, αφού σχετίζεται απόλυτα με τις συνήθειες και τις συνθήκες διαβίωσης ενός 

ατόμου/πληθυσμού. Ειδικότερα, εκτός από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 

η υγεία μπορεί να επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ατομικές 

συμπεριφορές, όπως είναι το κάπνισμα ή η αύξηση του σωματικού βάρους σε μη υγιή επίπεδα, 

αλλά και από γενικότερους κοινωνικοοικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που δε 

βαρύνουν μόνο το άτομο, αλλά εξαρτώνται από εθνικές πολιτικές και τη συλλογική τήρηση – ή 

μη – ορισμένων κανόνων, όπως η ποιότητα του αέρα και ο θόρυβος (Eurostat, 2020). 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη βελτίωση της υγείας 

εκατομμυρίων ανθρώπων. Τα ποσοστά θνησιμότητας μητέρων και παιδιών μειώθηκαν, το 

προσδόκιμο ζωής διαρκώς αυξάνεται παγκοσμίως και η καταπολέμηση ορισμένων μολυσματικών 

ασθενειών έχει σημειώσει σταθερή πρόοδο (UN, 2019; World Health Organization, 2020). Στην 

περίπτωση άλλων ασθενειών, ωστόσο, η πρόοδος έχει επιβραδυνθεί, συμπεριλαμβανομένων των 

παγκόσμιων προσπαθειών για την εξάλειψη της ελονοσίας και της φυματίωσης.  

Ως αποτέλεσμα, υπήρξαν πάρα πολλοί θάνατοι, καθώς δεν ήταν διαθέσιμο εκπαιδευμένο 

προσωπικό στον τομέα της υγείας και απλές παρεμβάσεις, όπως εμβολιασμοί. Παρά τις εξελίξεις 

και τις προσπάθειες οργανισμών και κυβερνήσεων, ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο ποσοστό του 

παγκόσμιου πληθυσμού, που συχνά αντιμετωπίζει και σημαντικές οικονομικές δυσκολίες, 

εξακολουθεί να μην έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας (UN, 2019).  

Παράλληλα, όλα συνηγορούν στο γεγονός ότι το φαινόμενο της φτώχειας και της ανεπαρκούς 

κάλυψης στον τομέα της υγείας είναι αλληλένδετα. Αναπτυσσόμενες χώρες με οικονομικά 

προβλήματα δε δύνανται να καλύψουν βασικές ανάγκες του πληθυσμού, ενώ ακόμα και σε 

οικονομικά εύρωστες χώρες, μια αναπάντεχη κατάσταση έκτακτης ανάγκης που αφορά την υγεία 

 
5 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/2OlLF48  
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(όπως η υγειονομική κρίση που προκάλεσε ο COVID-19) μπορεί να ωθήσει τους ανθρώπους σε 

οικονομικό αδιέξοδο (UN, 2019). 

Η διασφάλιση καλής υγείας καθώς και η πρόληψη και η αντιμετώπιση ασθενειών απαιτεί 

περεταίρω έρευνα και επακόλουθη λήψη αποφάσεων. Απαραίτητα κρίνονται: 

• η βελτίωση της πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας για το σύνολο του πληθυσμού, ιδίως εκεί 

όπου η προσπέλασή τους κρίνεται μερική, αποσπασματική ή και ανύπαρκτη, 

• η αντιμετώπιση κινδύνων υγείας (μη ασφαλές νερό και αποχέτευση, ατμοσφαιρική 

ρύπανση, βία, μη ασφαλείς δρόμοι, χρήση καπνού και κατανάλωση αλκοόλ) μέσα από 

ενημέρωση του κοινού, αλλά και με την εγκαθίδρυση κατάλληλων πολιτικών, 

• Οι επενδύσεις σε βάσεις και συστήματα δεδομένων για την υγεία, ιδίως σε 

αναπτυσσόμενες χώρες, για τις οποίες οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές και συχνά 

απαρχαιωμένες, όσον αφορά δεδομένα του συστήματος υγείας (WHO, 2019). 

Έτσι, η ικανότητα επίτευξης των στόχων του SDG για την καλή υγεία και ευεξία συνδέεται στενά 

με άλλους τομείς που σχετίζονται με την αειφόρο ανάπτυξη. Και η διασφάλιση ότι οι άνθρωποι 

ζουν μακρά και υγιή ζωή σημαίνει επίσης μείωση των αιτίων του πρόωρου θανάτου, όπως 

ανθυγιεινού τρόπου ζωής ή ατυχημάτων, βελτίωση των εξωτερικών καθοριστικών παραγόντων 

για την υγεία και εξασφάλιση πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη για όλους (Eurostat, 2020). 

1.4.4 Ποιοτική Εκπαίδευση 

«Διασφάλιση της χωρίς αποκλεισμούς, ισότιμης και ποιοτικής 

εκπαίδευσης και προαγωγή των ευκαιριών δια βίου μάθησης για όλους6». 

Ο τέταρτος στόχος επιδιώκει να διασφαλίσει την πρόσβαση σε δίκαιη και 

ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα στάδια της ανθρώπινης ζωής, καθώς και 

να αυξήσει τον αριθμό των νέων και των ενηλίκων που έχουν σχετικές 

δεξιότητες για απασχόληση, αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας και 

επιχειρηματικότητα. Ο στόχος προβλέπει, επίσης, την εξάλειψη των 

ανισοτήτων στην πρόσβαση στην εκπαίδευση αναφορικά με το φύλο και 

το εισόδημα (Eurostat, 2020). 

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι βασικοί παράγοντες για την ανάπτυξη και την απασχόληση, 

καθώς συμβάλλουν στη βελτίωση της «απασχολησιμότητας» (employability), της 

παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Με την ευρύτερη έννοια, η 

εκπαίδευση αποτελεί επίσης προϋπόθεση για την επίτευξη πολλών άλλων στόχων αειφόρου 

ανάπτυξης. Η απόκτηση ποιοτικής εκπαίδευσης επιτρέπει στους ανθρώπους να σπάσουν τον 

κύκλο της φτώχειας, ο οποίος με τη σειρά του βοηθά στη μείωση των ανισοτήτων και στην 

επίτευξη της ισότητας των φύλων. Η εκπαίδευση δίνει επίσης τη δυνατότητα στους ανθρώπους να 

ζήσουν πιο υγιείς και τους βοηθούν να υιοθετήσουν έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής (Eurostat, 2020). 

Παράλληλα, η εκπαίδευση επιτρέπει την ανοδική κοινωνικοοικονομική κινητικότητα, ενώ 

αποτελεί το βασικότερο μέσο για την αποφυγή της φτώχειας. Εντούτοις, εκατομμύρια παιδιά 

εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός σχολείου, ενώ όσα από αυτά παρακολουθούν δε σημαίνει ότι 

μαθαίνουν, με περισσότερα από τα μισά παιδιά κι εφήβους παγκοσμίως να μην πληρούν τα 

ελάχιστα πρότυπα επάρκειας στην ανάγνωση και τα μαθηματικά. Οι διαφορές στις εκπαιδευτικές 

 
6 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3mkptEd  
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ευκαιρίες και αποτελέσματα εντοπίζονται σε διάφορες περιοχές, με την υποσαχάρια Αφρική και 

τμήματα της Κεντρικής και Νότιας Ασίας να υστερούν σημαντικά (UN, 2019). 

Ως αποτέλεσμα, πολλοί μαθητές δεν είναι πλήρως προετοιμασμένοι να συμμετάσχουν σε μια πολύ 

περίπλοκη και παγκόσμια οικονομία. Αυτό το κενό πρέπει να παρέχει το κίνητρο στους 

υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ώστε να επανεστιάσουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν 

τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης, αλλά και ότι περισσότερα άτομα όλων των ηλικιών 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτήν, ιδίως από τη στιγμή που ακόμα και σήμερα, και παρά την 

πρόοδο, 750 εκατομμύρια ενήλικες, εκ των οποίων τα 2/3 είναι γυναίκες, δε δύνανται να 

διαβάσουν και να γράψουν (UN, 2019). 

Μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση προς αυτήν την κατεύθυνση δόθηκε με την υιοθέτηση του 

«Εκπαίδευση και κατάρτιση 2020» (ΕΤ2020) από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και αποτελεί το 

στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. 

Λαμβάνει υπόψη ολόκληρο το φάσμα των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης από τη διά 

βίου μάθηση, που καλύπτει όλα τα επίπεδα, από τη βασική εκπαίδευση έως την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων (European Commission, 2019a). 

Το ΕΤ2020 υιοθετήθηκε το 2009, έχοντας διαδεχθεί το πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010» (ΕΤ2010) και υλοποιείται χρησιμοποιώντας την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού 

– ΑΜΣ (Open Method of Coordination – OMC). Η ΑΜΣ είναι ο μηχανισμός της ΕΕ μέσα από τον 

οποίο καθορίζει κοινές προτεραιότητες σε τομείς πολιτικής όπου η ΕΕ δεν έχει την αρμοδιότητα 

να ενεργεί μέσω άλλων μηχανισμών, όπως η νομοθεσία. Η ΑΜΣ βασίζεται σε εθελοντική 

συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών και βασίζεται σε συγκεκριμένα μέσα, όπως 

κατευθυντήριες γραμμές και δείκτες, συγκριτική αξιολόγηση και ανταλλαγή βέλτιστων 

πρακτικών (European Commission, 2019a). 

Το πλαίσιο συνεργασίας ET2020 βασίζεται σε τέσσερις στρατηγικούς στόχους: 

• να καταστήσει πραγματικότητα τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα· 

• να βελτιώσει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης· 

• να προωθήσει την ισότητα, την κοινωνική συνοχή και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών· 

• να ενισχύσει τη δημιουργικότητα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένης της 

επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης (European 

Commission, 2019a). 

Εκτός από τους γενικούς στρατηγικούς στόχους, το ET2020 καθοδηγείται από μια σειρά μέτρων 

ή σημείων αναφοράς που αναμένεται να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο έως το 2020: 

• Τουλάχιστον το 95% των παιδιών πρέπει να συμμετέχουν στην εκπαίδευση κατά την 

πρώιμη παιδική ηλικία. 

• Οι δεκαπεντάχρονοι που είναι αδύναμοι στην ανάγνωση, τα μαθηματικά και τις επιστήμες, 

δεν πρέπει να ξεπερνούν το 15% του συνόλου· 

• Το ποσοστό των ατόμων που εγκαταλείπουν πρόωρα την εκπαίδευση και την κατάρτιση 

(ηλικίας 18-24 ετών) πρέπει να είναι κάτω του 10%· 

• Τουλάχιστον το 40% των ατόμων ηλικίας 30-34 ετών πρέπει να έχουν συμπληρώσει 

κάποια μορφή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης· 

• Τουλάχιστον το 15% των ενηλίκων πρέπει να συμμετέχει σε διαδικασίες μάθησης· 
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• Τουλάχιστον το 20% των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το 6% των ατόμων 

ηλικίας 18-34 ετών με βασικά επαγγελματικά προσόντα θα έπρεπε να έχουν περάσει χρόνο 

για σπουδές ή κατάρτιση στο εξωτερικό· 

• Το ποσοστό των απασχολούμενων αποφοίτων (ηλικίας 20-34 ετών με τουλάχιστον 

ανώτερο επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και που έχει εγκαταλείψει την εκπαίδευση 

πριν από 1-3 χρόνια) πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 82% του αντίστοιχου πληθυσμού 

(European Commission, 2019a). 

1.4.5 Ισότητα των φύλων 

«Ισότητα των φύλων και χειραφέτηση όλων των γυναικών και 

κοριτσιών7».  

Ο πέμπτος στόχος αναφέρεται στην επίτευξη της ισότητας των φύλων 

βάζοντας τέλος σε όλες τις μορφές διακρίσεων, βίας και τυχόν επιβλαβών 

πρακτικών κατά των γυναικών και των κοριτσιών στον δημόσιο και τον 

ιδιωτικό τομέα. Επιζητά την πλήρη και πολυεπίπεδη συμμετοχή των 

γυναικών, αλλά και ίσες ευκαιρίες στον τομέα της ηγεσίας σε όλα τα 

επίπεδα λήψης αποφάσεων, πολιτικών και οικονομικών (UN, 2019). 

Ορισμένες μορφές βίας ή διακρίσεων απέναντι στις γυναίκες αποτελούν (UN, 2019):  

• η ενδοοικογενειακή βία (ανεξαρτήτως κοινωνικοοικονομικού επιπέδου) με χώρες της 

κεντρικής και νότιας Ασίας, και της υποσαχάριας Αφρικής να ξεπερνούν το 20% του 

πληθυσμού των γυναικών ηλικίας 15-49 να έχει κακοποιηθεί σωματικά ή σεξουαλικά,  

• ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων (ΑΓΓΟ), που έχει επηρεάσει πάνω 

από 200 εκατομμύρια γυναίκες σε περισσότερες από 30 χώρες (κυρίως δυτική Αφρική), 

• οι παιδικοί γάμοι, φαινόμενο που σταδιακά υποχωρεί τα τελευταία χρόνια, 

• η δυσανάλογη και χωρίς ανταμοιβή εργασία των γυναικών και κοριτσιών για τη φροντίδα 

του σπιτιού που μάλιστα τις αποτρέπει από την εύρεση έμμισθης εργασίας και εκπαίδευσης, 

εμποδίζοντάς τις να ανατρέψουν τη μειονεκτική κοινωνικοοικονομική τους θέση, 

• τα άνισα ποσοστά ανδρών και γυναικών σε θέσεις πολιτικής ηγεσίας∙ κατά μέσο όρο, 

παγκοσμίως, μόλις μια στις τέσσερις γυναίκες κατέχει θέση στην πολιτική ηγεσία, τόσο σε 

τοπικό, όσο και σε εθνικό επίπεδο, 

• τα άνισα ποσοστά ανδρών και γυναικών σε θέσεις διοικητικής ηγεσίας∙ ενώ οι γυναίκες 

αποτελούν σχεδόν το 40% του εργατικού δυναμικού, μόλις το 27% κατέχει κάποια 

διοικητική θέση στο χώρο εργασίας της,  

• η έλλειψη νομοθεσίας που καλύπτει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες διακρίσεις εις 

βάρος των γυναικών από ορισμένες χώρες.  

➢ Το 68% αυτών των χωρών δε διέθετε νόμους για βιασμούς βάσει της αρχής της 

συναίνεσης. 

➢ Στους τομείς της απασχόλησης και των οικονομικών παροχών, καθώς και του 

γάμου και της οικογένειας, το 29% και το 24% των χωρών, αντίστοιχα, είχαν 

νομικά κενά. 

➢ Λιγότερο από το ένα τρίτο των χωρών είχε νόμους που ορίζουν τα 18 χρόνια ως 

την ελάχιστη ηλικία γάμου για γυναίκες και άνδρες, χωρίς εξαιρέσεις. 

 
7 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3sUu8z0  

https://bit.ly/3sUu8z0
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• Το χάσμα ανάμεσα σε μισθούς ανδρών και γυναικών.  

Σε αρκετές χώρες, κυρίως του επονομαζόμενου «δυτικού κόσμου», έχουν γίνει αρκετά βήματα 

προς την επίτευξη ουσιαστικής ισότητας ανάμεσα στα δύο φύλα. Πλέον, λιγότερα κορίτσια 

αναγκάζονται να ακολουθήσουν έναν πρόωρο γάμο, ενώ περισσότερες γυναίκες συμμετέχουν σε 

κοινοβούλια κρατών και σε θέσεις ηγεσίας, τη στιγμή που σε αρκετές χώρες του κόσμου πληθώρα 

νόμων έχουν δεχτεί μεταρρυθμίσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων (Eurostat, 2020).  

Πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), ζωτικής σημασίας για την ισότητα των φύλων 

αποτελεί η ίση συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην επίσημη εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας 

και σε ηγετικές θέσεις (European Commission, 2019b; World Economic Forum, 2019). Η ίση 

πρόσβαση στην ποιοτική εκπαίδευση, ιδίως στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, βοηθά αναμφίβολα 

στη βελτίωση των ευκαιριών στη ζωή τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες (UN, 2019). 

Παρά τις συνεχείς προσπάθειες και τα επακόλουθα οφέλη, οι νόμοι που μεροληπτούν υπέρ του 

«ισχυρού» φύλου, αλλά και οι διάφοροι κοινωνικοί κανόνες που απαντώνται σε πλήθος σημείων 

του πλανήτη παραμένουν διαδεδομένοι, από κοινού με επιβλαβείς πρακτικές και άλλες μορφές 

βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών (UN, 2019). Η εξάλειψη τέτοιου είδους πρακτικών 

αντιμετώπισης είναι απαραίτητο να πραγματωθεί προστατεύοντας και υποστηρίζοντας τα θύματα. 

Παράλληλα, ο γυναικείος πληθυσμός εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά εμπόδια όσον 

αφορά την πρόσβαση στην υγεία, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής, 

ενώ πολύ συχνά στερείται βασικά προϊόντα γυναικείας υγιεινής. Την ίδια στιγμή, γυναίκες και 

κορίτσια στερούνται βασικά δικαιώματά τους, από νομικούς περιορισμούς μέχρι και έλλειψη 

αυτονομίας στη λήψη αποφάσεων, ενώ αντιμετωπίζουν και άλλες μορφές διακρίσεων κυρίως 

εξαιτίας του φύλου τους (UN Women, 2018; UN, 2019).  

Η επίτευξη της ισότητας των φύλων θα απαιτήσει τολμηρές και βιώσιμες δράσεις που θα 

αντιμετωπίζουν τα εμπόδια και τις βασικές αιτίες των διακρίσεων κατά των γυναικών. Εξίσου 

σημαντικό, απαιτεί νόμους και πολιτικές που προωθούν την ισότητα των φύλων, υποστηριζόμενοι 

από επαρκείς πόρους, καθώς και ισχυρότερη λογοδοσία για τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται 

από κυβερνήσεις κρατών και οργανισμούς αναφορικά με τα δικαιώματα των γυναικών (UN, 2019). 

Επιπλέον, η κάλυψη του χάσματος στην απασχόληση μεταξύ των δύο φύλων αποτελεί άμεσο 

οικονομικό και κοινωνικό στόχο για το άτομο και την κοινωνία συνολικά. Ανάλογα ζητήματα 

σχετικά με την προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών στη λήψη αποφάσεων 

αποτελεί βασικό στόχο της ευρωπαϊκής πολιτικής εδώ και πολλά χρόνια (Eurostat, 2020). 

1.4.6 Καθαρό νερό και αποχέτευση 

«Διασφάλιση της διαθεσιμότητας και της βιώσιμης διαχείρισης του νερού 

και των εγκαταστάσεων/συστημάτων υγιεινής για όλους8». 

Ο έκτος στόχος αφορά την εξασφάλιση καθολικής πρόσβασης σε 

ασφαλές και προσιτό πόσιμο νερό, σωστές συνθήκες υγιεινής και τον 

τερματισμό της «ανοιχτής αφόδευσης». Στοχεύει επίσης στη βελτίωση 

της ποιότητας και της αποδοτικότητας στη χρήση των υδάτων, αλλά και 

στην ενθάρρυνση των βιώσιμων αντλήσεων και της παροχής γλυκού 

νερού (Eurostat, 2020). 

 
8 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/39JpRam  

https://bit.ly/39JpRam


Απόψεις εκπαιδευτικών για το περιεχόμενο της αειφορίας: Οι στόχοι της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ 
 

27 

 

Η πρόσβαση σε ασφαλές και πόσιμο νερό αποτελεί σίγουρα μια από τις βασικότερες και πιο 

σημαντικές ανθρώπινες ανάγκες. Η παροχή υπηρεσιών πόσιμου νερού και αποχέτευσης είναι 

ζήτημα δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο (Eurostat, 2020). Ωστόσο, η 

σημασία του καθαρού νερού δεν έγκειται μόνο στις βασικές ανθρώπινες ανάγκες για επιβίωση και 

υγιεινή, αλλά  είναι επίσης υψίστης σημασίας για άλλους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, 

όπως τη γεωργία, τη βιομηχανία και το περιβάλλον, και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 

παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος που σχετίζονται με το κλίμα (π.χ. τροφή, ξυλεία, καθαρό αέρα, 

εδαφογένεση και επικονίαση) (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2010). 

Όλα τα παραπάνω, επιβεβαιώνουν ότι το πόσιμο νερό είναι ένας πολύτιμος πόρος, απαραίτητος 

για την ανθρώπινη υγεία, την ασφάλεια των τροφίμων και της ενέργειας, την εξάλειψη της 

φτώχειας και πολλές άλλες πτυχές της αειφόρου ανάπτυξης (UN Water, 2018). Ωστόσο, όπως και 

άλλοι φυσικοί πόροι, το νερό απειλείται. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τα περισσότερα ποτάμια στην 

Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική είναι πλέον πιο μολυσμένα από ό,τι στη δεκαετία του 

1990, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς, το 50 - 70 % των φυσικών υγροτόπων στον κόσμο έχει 

χαθεί τα τελευταία 100 χρόνια (UN, 2019).  

Ταυτόχρονα, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ζήτηση για νερό τροφοδοτείται συνεχώς από τη συνεχή 

αύξηση του πληθυσμού, ενώ ήδη ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός αντιμετωπίζει σοβαρή λειψυδρία 

τουλάχιστον ένα μήνα το χρόνο (UN, 2019). Σε όλο τον κόσμο, ένα στα τρία άτομα δεν έχει 

πρόσβαση σε ασφαλές πόσιμο νερό, δύο στα πέντε άτομα δεν διαθέτουν τα ελάχιστα μέσα πλύσης 

χεριών με σαπούνι και νερό και περισσότερα από 673 εκατομμύρια άτομα εξακολουθούν να 

ασκούν «ανοιχτή αφόδευση» (United Nations Children’s Fund (UNICEF) and World Health 

Organization, 2019). 

Ωστόσο, οι βασικές υπηρεσίες νερού και υγιεινής είναι σημαντικές όχι μόνο στο οικιακό 

περιβάλλον, αλλά και σε δημόσιους χώρους όπου συγκεντρώνονται πλήθη ανθρώπων. Το 2016, 

το ένα τρίτο όλων των δημοτικών σχολείων δεν είχε βασικές υπηρεσίες πόσιμου νερού, υγιεινής 

και υγιεινής (UN, 2019). Αυτό επηρέασε αρνητικά την εκπαίδευση και την υγεία εκατομμυρίων 

μαθητών, ιδιαιτέρως κοριτσιών καθώς αντιμετωπίζουν την εμμηνόρροια. Μία από τις τέσσερις 

εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως δεν είχε, επίσης, βασικές υπηρεσίες 

πόσιμου νερού, επηρεάζοντας πάνω από 2 δισεκατομμύρια άτομα και αυξάνοντας τον κίνδυνο 

μόλυνσης των ανθρώπων που αναζητούν ιατρική περίθαλψη (UN, 2019). 

Την ίδια στιγμή, οι σημαντικότερες πιέσεις που απαντώνται στους υδάτινους πόρους της Ευρώπης 

αποτελούν η ρύπανση από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως η γεωργία, καθώς και οι απορρίψεις 

των αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων, αλλά και οι υδρολογικές ή φυσικές 

αλλοιώσεις των υδάτινων συστημάτων. Επίσης, η υπεράντληση των υδάτων συχνά είναι ένα 

σοβαρό ζήτημα στη νότια Ευρώπη, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και σε 

πυκνοκατοικημένες περιοχές (Eurostat, 2020). Το φαινόμενο που παρατηρείται είναι η άντληση 

του νερού να γίνεται σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ότι αναπληρώνεται. Αποτελέσμα αυτής της 

πρακτικής αποτελούν οι βυθισμένοι υδροφόροι ορίζοντες, τα κενά πηγάδια, το υψηλότερο κόστος 

άντλησης και, στις παράκτιες περιοχές, η υφαλμύρωση παράκτιων υδροφορέων από τη θάλασσα 

που οδηγεί στην υποβάθμιση των υπογείων υδάτων (European Environment Agency, 2007; 

European Environment Agency, 2018). 

Τα τελευταία 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέβαλε σημαντική προσπάθεια στη χάραξη 

πολιτικών που αντιμετωπίζουν αυτές τις προκλήσεις και στοχεύει στην προστασία της ποιότητας 

των υδατικών πόρων της Ευρώπης και στη διασφάλιση της βιώσιμης και αποτελεσματικής χρήσης 
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τους (Eurostat, 2020). Παγκοσμίως, γίνονται παρόμοια βήματα, με τα αποτελέσματα να είναι στην 

πλειονότητά τους ενθαρρυντικά (με τουλάχιστον μέτρια έως σημαντική πρόοδο), παρά τις όποιες 

δυσκολίες εφαρμογής στρατηγικών βελτιστοποίησης της αποδοτικότητας χρήσης νερού και της 

καθολικής πρόσβασης σε υπηρεσίες άρδευσης και αποχέτευσης (UN, 2019). 

Ειδικότερα, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην αύξηση της πρόσβασης σε καθαρό 

πόσιμο νερό και αποχέτευση, δισεκατομμύρια άνθρωποι – κυρίως στις αγροτικές περιοχές – 

εξακολουθούν να μην απολαμβάνουν τις προαναφερθείσες βασικές υπηρεσίες (UN, 2019). 

Ωστόσο, την ίδια στιγμή, οι περισσότερες χώρες έχουν αναγνωρίσει τη σημασία του καλύτερου 

συντονισμού της χρήσης των υδάτινων πόρων και έχουν θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένα σχέδια 

για τη διαχείριση τους. Εντούτοις, απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για τη βελτίωση της 

πρόσβασης σε υπηρεσίες ύδρευσης και αποχέτευσης, την αύξηση (ποσοτικά και ποιοτικά) της 

επεξεργασίας λυμάτων, την ενίσχυση της αποδοτικότητας της χρήσης του νερού, την επέκταση 

της διακρατικής/επιχειρησιακής συνεργασίας σε διασυνοριακές λεκάνες νερού και την προστασία 

και αποκατάσταση οικοσυστημάτων γλυκού νερού (EEA, 2018; UN, 2019). 

1.4.7 Φτηνή και καθαρή ενέργεια 

«Διασφάλιση της πρόσβασης σε προσιτή, αξιόπιστη, βιώσιμη και 

σύγχρονη ενέργεια για όλους9». 

Ο έβδομος στόχος απαιτεί διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης σε 

σύγχρονες ενεργειακές υπηρεσίες, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

και αύξηση του μεριδίου αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Για να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα οικονομικά προσιτό, αλλά 

ταυτόχρονα αξιόπιστο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα που ικανοποιεί 

αυτές τις απαιτήσεις, σε παγκόσμιο επίπεδο, οι χώρες πρέπει να 

διευκολύνουν την πρόσβαση στην έρευνα και την τεχνολογία καθαρής ενέργειας, να προωθήσουν 

τις επενδύσεις σε πόρους και ενεργειακά αποδοτικές λύσεις, αλλά και σε ενεργειακές υποδομές 

χαμηλών εκπομπών άνθρακα (Eurostat, 2020; United Nations Environment Programme, 2019). 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι η ζωή εξαρτάται σε καθημερινή βάση από αξιόπιστες και προσιτές 

ενεργειακές υπηρεσίες, όπως η θέρμανση και η ψύξη, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και οι 

μεταφορές. Η ενέργεια επιτρέπει την ομαλή λειτουργία όλων των οικονομικών τομέων, από τις 

επιχειρήσεις και τη βιομηχανία έως τη γεωργία. Αναντίλεκτα λοιπόν, η ενέργεια –και κυρίως η 

εκμετάλλευσή της- αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις πυλώνες που επηρεάζουν τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες για συντήρηση και διατήρηση της ζωής. Είναι το «καύσιμο» που διαμορφώνει 

την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και η κινητήριος δύναμη που επιτρέπει την 

τεχνολογική εξέλιξη (Sen, 2008). 

Η ενέργεια είναι σε τέτοιο βαθμό συνυφασμένη με την σύγχρονη καθημερινή ζωή που μόνο η 

έλλειψή της καθιστά πρόδηλη την αναγκαιότητά της. Αυτή η ανθρώπινη στάση απέναντι στην 

παραγωγή και την εκμετάλλευση της ενέργειας (κυρίως της παραγόμενης από ορυκτά καύσιμα) 

έχει τρομακτικό αντίκτυπο στο ενεργειακό μέλλον του πλανήτη, με ορισμένους μελετητές να 

υποστηρίζουν πως θα οδηγήσει στη διάλυση της προηγμένης κοινωνίας που παροντικά βιώνουμε. 

Αυτή η άποψη ενισχύεται από παραδείγματα προηγούμενων πολιτισμών, των οποίων οι 

 
9 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3woquQh  

https://bit.ly/3woquQh
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ενεργειακές πηγές υπήρξαν ο κύριος και καθοριστικός παράγοντας για την επιβίωση ή 

κατάρρευσή τους (Tainter & Patzek, 2012). 

Οι πηγές ενέργειας αποτελούν, επομένως, ζωτικής σημασίας κύρια συστατικά για όλες τις 

ανθρώπινες συναλλαγές και χωρίς αυτές η ανθρώπινη δραστηριότητα δε μπορεί να είναι 

προοδευτική. Με την πίεση που δέχονται οι ενεργειακές πηγές εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης 

ζήτησης, της πληθυσμιακής αύξησης και της επιθυμίας για καλύτερη ποιότητα ζωής είναι βέβαιο 

ότι στο εγγύς μέλλον αναμένεται μια ενεργειακή κρίση εξαιτίας της πεπερασμένης ποσότητας των 

άμεσα διαθέσιμων ορυκτών καυσίμων (Sen, 2008). 

Η ενεργειακή κατανάλωση σχετίζεται άμεσα με την περιβαλλοντική υποβάθμιση και την 

κλιματική αλλαγή. Η υπερβολική χρήση του άνθρακα, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου 

έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Παράλληλα, μέσα από την αύξηση του 

αριθμού των οχημάτων και των βιομηχανιών έχει πληγεί η ποιότητα του αέρα και με την άνοδο 

των εκπομπών CO2, ο πλανήτης οδηγείται σε υπερθέρμανση (Harper, 2013; Gullison et al., 2007).  

Κατά συνέπεια, προκαλείται τήξη των πολικών πάγων, άνοδος της στάθμης της θάλασσας, 

ρύπανση των υδάτων, του αέρα και του εδάφους, μέχρι και εξαφανίσεις ειδών και απώλεια 

βιοποικιλότητας (Trevors & Saier Jr., 2010). Σε ορισμένες περιοχές του κόσμου αναμένεται πως 

θα εμφανιστούν ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως υπερβολική βροχόπτωση και μετέπειτα 

πλημμύρες, ξηρασίες, καθώς επίσης και τοπικές ανισορροπίες στη φυσική κλιματολογική 

συμπεριφορά, αυξάνοντας ασυνήθιστα τη ζέστη και το κρύο σε τοπικό επίπεδο. Τέτοια γεγονότα 

θα επηρεάσουν και τα ποσοστά της παγκόσμιας παραγωγής τροφής. 

Πράγματι, η χρήση ορυκτών καυσίμων κατά τον τελευταίο αιώνα έχει «φορτώσει» την 

ατμόσφαιρα με επιπλέον συστατικά (όπως τις εκπομπές CO2 που αναφέρθηκαν) που όντως 

επηρεάζουν τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Ήδη από το 19ο αιώνα, μετά την έλευση της 

Βιομηχανικής Επανάστασης,  οι εκπομπές των διαφόρων αερίων του θερμοκηπίου (CO2, CH4, 

N2O, κτλ.) στην ατμόσφαιρα έχουν αυξήσει τις συγκεντρώσεις τους σε ένα ανησυχητικό ποσοστό, 

προκαλώντας μια ανώμαλη αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης. Οι επιστήμονες έχουν 

επιβεβαιώσει, με υψηλό μάλιστα βαθμό βεβαιότητας, ότι η πρόσφατη τάση της μέσης παγκόσμιας 

θερμοκρασίας δεν είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο (Rozenzweig et al., 2007). Οι ρίζες του 

φαινομένου βρίσκονται στην πρωτοφανή βιομηχανική ανάπτυξη που παρατηρείται στην 

παγκόσμια οικονομία, και της οποίας η βάση εδράζεται στην ενεργειακή κατανάλωση.  

Η ΕΕ εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα ορυκτά καύσιμα για την ενέργειά της και 

αντιμετωπίζει ορισμένες προκλήσεις για την εξασφάλιση προσιτού, αξιόπιστου και βιώσιμου 

ενεργειακού εφοδιασμού. Με την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, τη βελτίωση της 

παραγωγικότητας της ενέργειας και τη μείωση της συνολικής κατανάλωσης, αλλά και την 

παράλληλη διασφάλιση της ασφάλεια του εφοδιασμού, της ανταγωνιστικότητας και της 

πρόσβασης σε προσιτή ενέργεια για όλους τους πολίτες, είναι δυνατόν ο πλανήτης να φτάσει πιο 

κοντά στην επίτευξη ου SDG 7 (Eurostat, 2020). Όπως αντανακλάται στο Europe 2030 Climate 

and Energy Framework, η στροφή προς την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι 

ζωτικής σημασίας για την ΕΕ, ειδικά όταν εξετάζουμε την αλλαγή του κλίματος. 

Η πρόοδος ως προς τον στόχο 7 είναι ενθαρρυντική, με την ενέργεια να καθίσταται πιο βιώσιμη 

και ευρέως διαθέσιμη. Η πρόσβαση στις φτωχότερες χώρες έχει αρχίσει να επιταχύνεται, η 

ενεργειακή απόδοση συνεχίζει να βελτιώνεται και η ανανεώσιμη ενέργεια έχει εντυπωσιακά 

οφέλη στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση για τη 

βελτίωση της πρόσβασης σε καθαρά καύσιμα και τεχνολογίες για σχεδόν 3 δισεκατομμύρια άτομα, 
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για επέκταση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας πέρα από τον τομέα της ηλεκτρικής 

ενέργειας και για αύξηση της ηλεκτροδότησης στην υποσαχάρια Αφρική (UN, 2019). 

1.4.8 Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη  

«Προαγωγή της διαρκούς, βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 

ανάπτυξης και της πλήρους και παραγωγικής απασχόλησης και 

αξιοπρεπούς εργασίας για όλους10». 

Ο όγδοος στόχος αναγνωρίζει τη σημασία της διαρκούς οικονομικής 

ανάπτυξης και των υψηλών επιπέδων οικονομικής παραγωγικότητας 

αναφορικά με τη δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας με 

καλές απολαβές, καθώς και την αποδοτικότητα των πόρων στους τομείς 

της κατανάλωσης και της παραγωγής. Η επίτευξη του στόχου απαιτεί προσφορά ευκαιριών για 

πλήρη απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία για όλους, ενώ παράλληλα διεκδικεί την εξάλειψη της 

καταναγκαστικής εργασίας, της εμπορίας ανθρώπων και της παιδικής εργασίας, αλλά και την 

προώθηση των εργασιακών δικαιωμάτων και ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων (Eurostat, 

2020). 

Εν γένει, η βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε 

αξιοσημείωτη πρόοδο, να δημιουργήσει αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για όλους και να βελτιώσει 

συνολικά το βιοτικό επίπεδο. Παγκοσμίως, το πραγματικό κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) και η παραγωγικότητα της εργασίας φαίνεται να έχουν αυξηθεί τα τελευταία 

χρόνια, ενώ η ανεργία έδειχνε να έχει μειωθεί στα επίπεδα πριν από την οικονομική κρίση (UN, 

2019), τουλάχιστον κατά την προ COVID-19 εποχή.  

Πιο συγκεκριμένα, ο COVID-19 επηρέασε απότομα την αγορά εργασίας με το ποσοστά ανεργίας 

να εκτινάσσονται μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα σε παγκόσμια κλίμακα. Επί παραδείγματι, 

στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ), παρατηρήθηκε αύξηση του ποσοστού ανεργίας 

σχεδόν στο 15% (επηρεάζοντας κυρίως τις «μειονότητες» των Αφροαμερικανών και των 

λατινογενών μεταναστών) μέσα σε λιγότερο από δύο μήνες αφότου οι κρατικές κυβερνήσεις 

άρχισαν να λαμβάνουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης (Fairlie et al., 2020). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι η ανεργία αυτού του μεγέθους έχει να παρατηρηθεί από την εποχή της 

επονομαζόμενης Μεγάλης Ύφεσης. 

Σχετικά ασφαλείς, ως προς τη διατήρηση της θέσης εργασίας τους, ήταν όσοι είχαν υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης και κατείχαν σταθερές θέσεις στις οποίες είναι δυνατή η τηλεργασία. Η «απέναντι» 

πλευρά, δηλαδή το υπόλοιπο εργαζόμενο κοινό, είναι εκείνοι που δεν μπορούν να εργαστούν από 

το σπίτι και έτσι θέτουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο καθημερινά (εάν εργάζονται), τη στιγμή που 

οι θέσεις εργασίας των περισσοτέρων από αυτούς έχουν χαθεί εντελώς ή έχουν υποστεί μείωση 

ωραρίου, γεγονός που τους στερεί τα απαραίτητα μέσα και πόρους επιβίωσης (Blustein et al., 

2020). 

Ήδη, όμως, πριν από την εμφάνιση του COVID-19 και των επιπτώσεών του στον τομέα της 

εργασίας, η συνολικά βραδεία ανάπτυξη σε θέματα θέσεων και ποιότητας εργασίας οδήγησε στην 

επανεξέταση των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών για την επίτευξη των 

 
10 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3dFhmOq  

https://bit.ly/3dFhmOq
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μετασχηματιστικών στόχων του Στόχου 8, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι της οικονομικής 

ανάπτυξης στις λιγότερο ανεπτυγμένες/αναπτυσσόμενες χώρες: 

• αύξηση των ευκαιριών απασχόλησης, ειδικά για τους νέους 

• μείωση των ανισοτήτων μεταξύ περιφερειών, ηλικιακών ομάδων και φύλων 

• μείωση της άτυπης απασχόλησης. 

• προώθηση ασφαλών εργασιακών περιβαλλόντων για όλους τους εργαζόμενους (UN, 

2019).  

Στον ευρωπαϊκό χώρο, η πράσινη οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και η αξιοπρεπής 

απασχόληση είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ανάπτυξη και την ευημερία των ίδιων των 

χωρών, όσο και για την ευημερία και την προσωπική ικανοποίηση του κάθε πολίτη. Προκειμένου 

η οικονομική ανάπτυξη να είναι πραγματικά βιώσιμη, πρέπει να συνοδεύεται από βελτιώσεις 

οικολογικής απόδοσης, παράλληλα με πολιτικές για την αγορά εργασίας και την κοινωνική ένταξη, 

προκειμένου να αποφευχθεί η βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο εξαρτάται ή η 

καταστροφή του κοινωνικού ιστού ευρωπαϊκών κοινωνιών. Συνεπώς, η βιώσιμη οικονομική 

ανάπτυξη σημαίνει επίσης τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για όλους και τη βελτίωση των 

συνθηκών εργασίας για όσους ήδη εργάζονται (Eurostat, 2020). 

1.4.9 Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 

«Οικοδόμηση ανθεκτικών υποδομών, προαγωγή της χωρίς αποκλεισμούς 

(«συμπεριληπτικής») και ταυτόχρονα βιώσιμης βιομηχανοποίησης, και 

ενθάρρυνση της καινοτομίας11». 

Ο ένατος στόχος προσπαθεί να προάγει την κατασκευή ανθεκτικών και 

βιώσιμων υποδομών και παράλληλα να προωθήσει τη συμπεριληπτική 

και αειφόρο ανάπτυξη της εκβιομηχάνισης, αναγνωρίζοντας τη σημασία 

της έρευνας και της καινοτομίας για την εξεύρεση λύσεων σε κοινωνικές, 

οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις (Eurostat, 2020; European 

Commission, 2020). 

Η συμπεριληπτική και βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη (Inclusive and sustainable industrial 

development – ISID) αποτελεί σημαντική πηγή εισοδήματος, επιτρέπει ταχείες και συνεχείς 

αυξήσεις του βιοτικού επιπέδου για όλους τους ανθρώπους και παρέχει τις τεχνολογικές λύσεις 

για μια περιβαλλοντικά φιλική και υγιή εκβιομηχάνιση (UNIDO, 2019). Η τεχνολογική πρόοδος 

αποτελεί ένα από τα βασικότερα θεμέλιο των προσπαθειών για την επίτευξη των περισσότερων 

περιβαλλοντικών στόχων, όπως η αύξηση των ενεργειακών πόρων και της ενεργειακής απόδοσης. 

Χωρίς τεχνολογία και καινοτομία, η εκβιομηχάνιση δε δύναται να συμβεί, και, ως αποτέλεσμα, 

χωρίς εκβιομηχάνιση δε μπορεί να πραγματωθεί και η επιζητούμενη ανάπτυξη (UNIDO, 2017). 

Παράλληλα, η έρευνα και ανάπτυξη για την καινοτομία οδηγούν σε οικονομική άνθιση, 

δημιουργία θέσεων εργασίας, περαιτέρω παραγωγικότητα στην εργασία και την αποδοτικότητα 

των πόρων. Είναι ζωτικής σημασίας για μια οικονομία που βασίζεται στη γνώση, ενώ μπορούν να 

διασφαλίσουν ότι οι βιομηχανίες θα παραμείνουν ανταγωνιστικές. Ομοίως, οι επενδύσεις σε 

βιώσιμα και ενεργειακά αποδοτικά συστήματα μεταφορών και κινητικότητας είναι βασικά 

στοιχεία για την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης (Eurostat, 2020). 

 
11 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3sTOpVA 
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«Χωρίς περιορισμούς» – σε αυτό το πλαίσιο – σημαίνει ότι η βιομηχανική ανάπτυξη πρέπει να 

περιλαμβάνει όλες τις χώρες και όλους τους λαούς, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, τις οργανώσεις 

της κοινωνίας των πολιτών, τα πολυεθνικά ιδρύματα ανάπτυξης και όλα τα μέρη του συστήματος 

των Ηνωμένων Εθνών, και να προσφέρει ίσες ευκαιρίες και να κατανέμει δίκαια και ισότιμα τα 

οφέλη της εκβιομηχάνισης σε όλους τους ενδιαφερόμενους. Ο όρος «βιώσιμος» σχετίζεται με την 

ανάγκη αποσύνδεσης της ευημερίας από υπερβολική χρήση φυσικών πόρων και αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δημιουργείται από τις βιομηχανικές δραστηριότητες (UNIDO, 

2017). Η όλη έννοια, επομένως, υπονοεί ότι κανείς «δεν μένει πίσω» κι ότι όλα τα μέρη της 

κοινωνίας επωφελούνται από τη βιομηχανική πρόοδο, η οποία παρέχει τα μέσα για την 

αντιμετώπιση κρίσιμων κοινωνικών και ανθρωπιστικών αναγκών. 

Πιο συγκεκριμένα, η συμπεριληπτική και βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη ενισχύει και επαυξάνει 

την οικονομική ανάπτυξη και διαφοροποίηση με κοινωνικά περιεκτικό και περιβαλλοντικά ορθό 

τρόπο, καθοδηγούμενος από τέσσερις γενικές αρχές (UNIDO, 2017): 

• Όλοι ανεξαιρέτως επωφελούνται από τα οφέλη της βιομηχανικής ανάπτυξης και η 

ευημερία μοιράζεται μεταξύ όλων των μερών της κοινωνίας σε όλες τις χώρες, καθώς η 

βιομηχανία δημιουργεί τον πλούτο που απαιτείται για την αντιμετώπιση κρίσιμων 

κοινωνικών και ανθρωπιστικών αναγκών. 

• Κάθε χώρα είναι σε θέση να επιτύχει υψηλότερο επίπεδο εκβιομηχάνισης στην εθνική της 

οικονομία και επωφελείται από την παγκοσμιοποίηση των αγορών βιομηχανικών αγαθών 

και υπηρεσιών. 

• Η ευρύτερη οικονομική και κοινωνική πρόοδος υποστηρίζεται σε ένα περιβαλλοντικά 

βιώσιμο πλαίσιο. 

• Οι γνώσεις και πόροι όλων των σχετικών φορέων ανάπτυξης συνδυάζονται για να 

μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της στην επακόλουθη εξέλιξή της. 

Τα τελευταία χρόνια, η διεθνής κοινότητα έχει κάνει ένα γιγαντιαίο άλμα στην προώθηση νέων 

προσεγγίσεων για να επιταχύνει την πρόοδο και να ανοίξει το δρόμο για ένα πιο φιλόδοξο, χωρίς 

αποκλεισμούς και καθολικό αναπτυξιακό πλαίσιο μετά το 2015. Ενώ η εκβιομηχάνιση δεν 

συμπεριλήφθηκε στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας, η χωρίς αποκλεισμούς 

και βιώσιμη εκβιομηχάνιση εμφανίζεται πλέον έντονα στην ατζέντα του 2030 για την αειφόρο 

ανάπτυξη και εκπροσωπείται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον 9ο στόχο της Βιώσιμης Ανάπτυξης 

(UNIDO, 2017). 

Παρά τις θετικές συνιστώσες της συμπεριληπτικής και βιώσιμης βιομηχανικής ανάπτυξης, ο 

κόσμος απέχει αρκετά από το να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει, κυρίως στον 

τομέα των μεταφορών (United Nations Secretary-General’s High-Level Advisory Group on 

Sustainable Transport, 2016). Ειδικότερα οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες πρέπει να επιταχύνουν 

την ανάπτυξη του μεταποιητικού τους τομέα, ιδίως εάν θέλουν να πετύχουν το στόχο του 2030 

και να αυξήσουν τις επενδύσεις σε επιστημονική έρευνα και καινοτομία (UN, 2019).  

Στα θετικά σημεία συγκαταλέγονται η μείωση της έντασης του άνθρακα των μεταποιητικών 

βιομηχανιών με ετήσιο ρυθμό σχεδόν 3% από το 2010 και το 2016, δείχνοντας μια γενική 

αποσύνδεση των εκπομπών CO2 και της αύξησης του ΑΕΠ. Οι συνολικές επίσημες ροές για 

οικονομική υποδομή στις αναπτυσσόμενες χώρες έφτασαν τα 59 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, 

αύξηση 32,5% σε πραγματικούς όρους από το 2010 (UN, 2019). 
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1.4.10 Λιγότερες ανισότητες 

«Μείωση της ανισότητας εντός και μεταξύ των χωρών12». 

Ο δέκατος στόχος αντιμετωπίζει ανισότητες εντός και μεταξύ χωρών. 

Καλεί τα έθνη να μειώσουν τις ανισότητες που αφορούν τους παρακάτω 

τομείς: το εισόδημα, την ηλικία, το φύλο, την αναπηρία, τη φυλή, την 

εθνικότητα, την καταγωγή, τη θρησκεία ή την οικονομική ή άλλη 

κατάσταση εντός μιας χώρας. Παράλληλα, ο στόχος έχει σχεδιαστεί έτσι 

ώστε να αντιμετωπίσει τις ανισότητες μεταξύ των χωρών, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την εκπροσώπηση, 

και επιζητά, σε παγκόσμιο επίπεδο, τη διευκόλυνση της ομαλής και ασφαλούς μετανάστευσης και 

της κινητικότητας των ανθρώπων (Eurostat, 2020). 

Είναι κοινώς αποδεκτό ότι αποκλειστικά και μόνο η οικονομική ευημερία δεν θα μπορέσει να 

επιτύχει την απαιτούμενη κοινωνική πρόοδο. Η έρευνα εν γένει έχει αποφανθεί ότι τα υψηλά 

επίπεδα ανισότητας εγκυμονούν ορισμένους κινδύνους, όπως να αφήσουν ανθρώπινο δυναμικό 

αναξιοποίητο, να βλάψουν – τοιουτοτρόπως – την κοινωνική συνοχή, να εμποδίσουν την 

οικονομική δραστηριότητα και να υπονομεύσουν τη δημοκρατική συμμετοχή (Eurostat, 2020). 

Παρόλο που οι οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι η εισοδηματική ανισότητα είναι απαραίτητη για 

την αποτελεσματική λειτουργία της οικονομίας των αγορών, καθώς επιτρέπει κίνητρα που 

υποστηρίζουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη, ένα συνεχώς διευρυνόμενο χάσμα μεταξύ 

πλουσίων και φτωχών ξεκάθαρα αποτελεί μείζον θέμα ανησυχίας (Eurostat, 2020). 

Παρά την πρόοδο σε ορισμένους τομείς, οι ανισότητες εντός και μεταξύ των χωρών αποτελούν 

μια επίμονα ανησυχητική υπόθεση. Επί παραδείγματι, ακόμη κι όταν το φτωχότερο 40% του 

πληθυσμού στις περισσότερες χώρες βιώνει μια σχετική αύξηση εισοδήματος, η εισοδηματική 

ανισότητα συνεχίζει να αυξάνεται και να πλήττει πολλά μέρη του κόσμου (UN, 2019). 

Οι ανισότητες μεταξύ χωρών μπορούν να μειωθούν ενθαρρύνοντας την αναπτυξιακή βοήθεια και 

τις άμεσες ξένες επενδύσεις στις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάγκη. Σε παγκόσμιο επίπεδο, 

απαιτείται μεγαλύτερη εστίαση και εμβάθυνση στο ζήτημα της μείωση του εισοδήματος και 

άλλων ανισοτήτων, όπως εκείνων που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. 

Συγκεκριμένα, απαιτούνται πρόσθετες προσπάθειες για την περαιτέρω αύξηση της πρόσβασης 

μηδενικών δασμών για εξαγωγές από φτωχότερες χώρες και για την παροχή τεχνικής βοήθειας σε 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, αλλά και σε αναπτυσσόμενες μικρές, συχνά νησιωτικές, χώρες που 

επιδιώκουν να επωφεληθούν από το καθεστώς προτιμησιακών συναλλαγών (UN, 2019). 

Μια προτιμησιακή εμπορική περιοχή αποτελεί ένα εμπορικό συγκρότημα χωρών που παρέχει 

προνομιακή πρόσβαση σε ορισμένα προϊόντα από τις συμμετέχουσες χώρες. Αυτό γίνεται με τη 

μείωση των δασμών εκτελωνισμού, αλλά όχι με την πλήρη κατάργησή τους. Οι χώρες που 

βρίσκονται κοντά η μια στην άλλη είναι σε θέση να διεξάγουν εμπόριο τόσο λόγω του 

χαμηλότερου κόστους μεταφοράς όσο και των μεγαλύτερων δυνατοτήτων διαφάνειας στις 

συναλλαγές. Ωστόσο, παρότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες μπορεί να προωθήσουν το εμπόριο που 

διαφορετικά δεν θα υπήρχε ή δε θα αναπτυσσόταν σε ορισμένες περιοχές, αποτρέπουν τις 

συναλλαγές που θα γίνονταν με μέλη εκτός της προτιμησιακής εμπορικής περιοχής, η οποία θα 

μπορούσε να έχει χαμηλότερο κόστος (Mansfield & Milner, 1999), γεγονός που μπορεί να 

συμβάλλει στη διατήρηση των ανισοτήτων μεταξύ των χωρών. 

 
12 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3wxCBL0 
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Στην Ευρωπαϊκή ζώνη, παρά τις προσπάθειες που γίνονται με την υιοθέτηση συγκεκριμένων 

πολιτικών (European Social Fund, Multiannual Financial Framework 2021– 2027, EU cohesion 

policy κ.λπ.) για την εκπλήρωση του στόχου 10, όσον αφορά τις ανισότητες εντός χωρών 

παρατηρείται ότι το εισοδηματικό χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών παραμένει μεγάλο, ενώ η 

έκταση και το βάθος της φτώχειας παραμένουν σημαντικά (Eurofound, 2017; Eurostat, 2020). 

Ταυτόχρονα, αναφορικά με τις ανισότητες μεταξύ των χωρών, παρά τη συνολική μείωση των 

οικονομικών ανισοτήτων τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι διαφορές βορρά-νότου και δύσης-

ανατολής μεταξύ των χωρών της ΕΕ παραμένουν αξιοσημείωτες, αν συγκριθούν τα κατά κεφαλήν 

ΑΕΠ (Eurostat, 2020) ή τα εθνικά εισοδήματα των αντίστοιχων χωρών. Παρόλα αυτά, η ΕΕ 

εξακολουθεί να έχει το μικρότερο ποσοστό οικονομικής ανισότητας σε σχέση με άλλες περιοχές 

του κόσμου, όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής (Alvaredo et al., 2018).  

Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα της μετανάστευσης, οι πολίτες που προέρχονται από χώρες εκτός 

της ΕΕ εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές διαφορές μεταξύ του επιπέδου κοινωνικής 

ένταξής τους σε σχέση με εκείνο των υπηκόων της χώρας υποδοχής τους, έχοντας να 

αντιμετωπίσουν συνθήκες περισσότερο αντίξοες σε θέματα εκπαίδευσης, εύρεσης εργασίας ή 

οικονομικών απολαβών (Eurostat, 2020). Οι ροές μεταναστών, που διογκώθηκαν λόγω του 

Συριακού εμφυλίου, του συνεχιζόμενου πολέμου στο Ιράκ και άστατων καταστάσεων στο 

Αφγανιστάν και σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, είναι απαραίτητο να ενταχθούν επιτυχώς στην 

κοινωνία για τη μελλοντική ευημερία και συνοχή των ευρωπαϊκών (και μη) κοινωνιών. 

Από τη στιγμή που η ένταση της εισοδηματικής ανισότητας εντός των χωρών μπορεί να 

παρεμποδίσει την οικονομική ανάπτυξη και, επακόλουθα, την κοινωνική συνοχή, η ΕΕ επιδιώκει 

να αντιμετωπίσει άμεσα την επικρατούσα κατάσταση προσφέροντας στήριξη τα κράτη-μέλη και 

τις προσπάθειές τους όσον αφορά μεταρρυθμίσεις των συστημάτων φορολογίας και των παροχών, 

αλλά και προσφέροντας καθολική πρόσβαση σε βασικές, ποιοτικές υπηρεσίες, όπως εκπαίδευση 

και υγεία για όσους τις έχουν ανάγκη (Eurostat, 2020). 

1.4.11 Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

«Δημιουργία πόλεων και ανθρώπινων οικισμών, που να είναι ασφαλείς, 

ανθεκτικοί και βιώσιμοι, χωρίς αποκλεισμούς13». 

Ο ενδέκατος στόχος προσανατολίζεται στην ανανέωση και τον σχεδιασμό 

πόλεων και άλλων ανθρώπινων οικισμών με τρόπο που προσφέρει 

ευκαιρίες σε όλους, με παράλληλα πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, 

ενέργεια, στέγαση, μεταφορές και πράσινους δημόσιους χώρους, 

μειώνοντας παράλληλα τη χρήση πόρων και τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (Eurostat, 2020). 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η συγκέντρωση του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα (αστικοποίηση) 

δεν είναι κάτι το πρωτοφανές, αλλά μια συνήθης πρακτική, που εμφανίστηκε ήδη από την εποχή 

της βιομηχανικής επανάστασης και, ως φαινόμενο εντάθηκε και ενισχύθηκε ιδιαίτερα σε 

αναδυόμενες οικονομίες και χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου (Koceva et al., 2016). 

Χαρακτηριστικό είναι ότι σχεδόν τα τρία τέταρτα του πληθυσμού της ΕΕ ζουν σε αστικές περιοχές 

μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους – πόλεις, κωμοπόλεις – με περισσότερο από το 40% να κατοικεί 

κυρίως σε μεγαλύτερες πόλεις (Eurostat, 2020), οι οποίες αποτελούν κέντρα κοινωνικής και 

 
13 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3dBV9Rp  

https://bit.ly/3dBV9Rp
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οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενώ προσελκύουν πολλούς ανθρώπους χάρη στο ευρύ 

φάσμα ευκαιριών που προσφέρονται στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της 

ψυχαγωγίας και του πολιτισμού. Η συνεισφορά των αστικών περιοχών του πλανήτη στην 

παγκόσμια οικονομία κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική, συμβάλλοντας περίπου στο 60% του 

παγκόσμιου ΑΕΠ (UN, 2019). Τα παραπάνω δικαιολογούν τη συνεχή αύξηση του αστικού 

πληθυσμού, ο οποίος αναμένεται ξεπεράσει το 60% παγκοσμίως μέχρι το 2030 (UN, 2019) και να 

αγγίξει το 80% του συνολικού πληθυσμού στην Ευρώπη έως το 2050 (Koceva et al., 2016). 

Ωστόσο, αυτή η μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων και πλούτου, φέρνει την κοινωνία αντιμέτωπη 

με μια σειρά από πολύπλοκες προκλήσεις. Πιο συγκεκριμένα, τα μεγάλα αστικά κέντρα είναι 

υπεύθυνα για περίπου το 70% των παγκόσμιων εκπομπών άνθρακα και πάνω από το 60% της 

χρήσης φυσικών πόρων (UN, 2019). Ταυτόχρονα, η ταχεία αστικοποίηση οδηγεί σε αυξανόμενο 

αριθμό ανθρώπων που ζουν στις λεγόμενες «παραγκουπόλεις» με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις 

συνθήκες ζωής που επικρατούν εκεί, αλλά και σε ανεπαρκείς και υπερφορτωμένες υποδομές και 

υπηρεσίες (για παράδειγμα συλλογής απορριμμάτων και συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης, 

δρόμων και μεταφορών), επιδείνωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και χωρίς σχέδιο αστική 

επέκταση (UN, 2019). 

Άλλες προκλήσεις αποτελούν η εξασφάλιση επαρκούς, ποιοτικής και προσιτής οικονομικά 

στέγασης, η διασφάλιση βιώσιμης και υγιούς κινητικότητας με δραστηριότητες όπως το 

περπάτημα ή η ποδηλασία, ο αποτελεσματικότερος πολεοδομικός σχεδιασμός και η βελτίωση της 

προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας των συστημάτων δημόσιων μαζικών μεταφορών. 

Αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση της χωρίς φρένο εξάπλωσης των πόλεων είναι και οι μεγάλες 

ποσότητες αποβλήτων που παράγονται σε αστικές περιοχές (Eurostat, 2020), οι οποίες 

προβλέπεται ότι θα φτάσουν παγκοσμίως τα περίπου 4 δισεκατομμύρια μετρικούς τόνους έως το 

2050 (UN, 2019). 

Στις αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες που προξενεί η αστικοποίηση συγκαταλέγεται και η 

ατμοσφαιρική ρύπανση που προκαλείται από τα καυσαέρια οχημάτων κυκλοφορίας, τη 

βιομηχανία, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την καύση απορριμμάτων και των οικιακών 

καυσίμων, και αποτελεί κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, καθώς σε ορισμένες περιοχές του 

πλανήτη ξεπερνά τα επιτρεπτά όρια (UN, 2019).  

Οι πόλεις μπορεί μεν να είναι πηγή οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων, 

ωστόσο οι ίδιες μπορεί να αποτελέσουν λύση στα ίδια τα ζητήματα των οποίων αποτελούν 

γενεσιουργό αιτία. Ειδικότερα, 150 χώρες έχουν ήδη αναπτύξει εθνικά αστικά σχέδια για να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις προκλήσεις, με σχεδόν τις μισές από αυτές να βρίσκονται κιόλας στο 

στάδιο της εφαρμογής (UN, 2019). Η διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης αυτών των σχεδίων θα 

βοηθήσει τις πόλεις να αναπτυχθούν με πιο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς τρόπο. Ως εκ τούτου, 

τα αστικά κέντρα που φιλοξενούν μεσαίους ή μεγάλους πληθυσμούς μπορούν να θεωρηθούν 

βασικοί παράγοντες για την επίτευξη ενός βιώσιμου μέλλοντος. 
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1.4.12 Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 

«Διασφάλιση προτύπων βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής14». 

Ο δωδέκατος στόχος απαιτεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δράσεων από 

όλους όσοι σχετίζονται με θέματα κατανάλωσης και παραγωγής, όπως 

είναι οι επιχειρήσεις, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, οι ερευνητές και οι 

καταναλωτές, ώστε να προσαρμοστούν σε βιώσιμες πρακτικές. 

Οραματίζεται μια βιώσιμη παραγωγή και υπεύθυνη κατανάλωση με βάση 

την προηγμένη τεχνολογική ικανότητα, την αποδοτικότητα των πόρων 

και τα μειωμένα απόβλητα σε παγκόσμιο επίπεδο (Eurostat, 2020). 

Σε μια βιώσιμη κοινωνία, η οποία αποτελεί και το ζητούμενο, τα πρότυπα παραγωγής και 

κατανάλωσης χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους πόρους, σέβονται τους περιορισμούς τους και 

μειώνουν τις πιέσεις στα αποθέματά τους προς όφελος της γενικής ευημερίας, της εξασφάλισης 

και διατήρησης ενός καθαρού και υγιούς περιβάλλοντος, και της διαφύλαξης  των αναγκών των 

μελλοντικών γενεών (Eurostat, 2020). Ωστόσο, τα πρότυπα κατανάλωσης και παραγωγής που 

επικρατούν κατά τις τελευταίες δεκαετίες δεν αντικατοπτρίζουν μια τέτοια κοινωνία, αλλά 

φαίνεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.  

Πράγματι, μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρατηρήθηκε στη Ευρώπη άνοδος του 

βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής, πράγμα που κατέστη δυνατό εξαιτίας της ανάπτυξης 

της οικονομίας, που απέφερε μεγαλύτερα κέρδη και εισοδήματα, αλλά και της αύξησης της 

παραγωγής και της κατανάλωσης, οι οποίες με τη σειρά τους σήμαιναν μεγαλύτερη ποσοτικά 

εξόρυξη πόρων και αυξανόμενες πιέσεις στο φυσικό κεφάλαιο (γη, νερό, αέρα, βιοποικιλότητα) 

και το κλίμα (Eurostat, 2020). 

Από τη στιγμή, όμως, που ορισμένοι πόροι του πλανήτη είναι πεπερασμένοι, ο ρυθμός 

κατανάλωσής τους έχει σίγουρα επιπτώσεις τόσο για τη σημερινή ευημερία όσο και για τις 

μελλοντικές γενιές. Η πρόκληση είναι να δημιουργηθεί μια κοινωνία πιο «πλούσια», αλλά 

χρησιμοποιώντας λιγότερες ποσότητες φυσικών πηγών, από τη στιγμή που συγκεκριμένες από 

αυτές είναι ήδη περιορισμένες και δεν είναι δυνατό να αυξηθούν μέσω επενδύσεων ή νέων 

τεχνολογιών. Βέβαια, παρά τις πρωτοβουλίες ορισμένων χωρών και οργανισμών προς αυτή την 

κατεύθυνση και παρά το γεγονός ότι τα κράτη με τη βοήθεια της σημερινής τεχνολογίας 

αξιοποιούν τις πηγές καλύτερα, συνεχίζουν να καταναλώνουν περισσότερο σε πρώτες ύλες 

(Liddle, 2011). 

Πράγματι, σε παγκόσμιο επίπεδο, για να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα συνεχίζουν να 

χρησιμοποιούνται συνεχώς αυξανόμενες ποσότητες φυσικών πόρων. Η αποτελεσματικότητα με 

την οποία χρησιμοποιούνται αυτοί οι πόροι παραμένει προς το παρόν αμετάβλητη, επομένως δεν 

έχει φανεί ακόμη κάποια πολύ σημαντική αλλαγή. Παράλληλα, η παραγωγή αποβλήτων 

αυξάνεται. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται κάθε 

χρόνο για ανθρώπινη κατανάλωση στις αναπτυγμένες χώρες χάνεται ή χαλάει (UN, 2019), τη 

στιγμή που μεγάλες μερίδες πληθυσμού ζουν κάτω από ακραίες συνθήκες φτώχειας και πείνας. 

Τα παραπάνω θα μπορούσαν να οδηγήσουν κάποιον στο συμπέρασμα ότι η βιώσιμη ανάπτυξη 

είναι αδύνατη σαν θεωρία, με την έννοια ότι η οικονομική ανάπτυξη δε μπορεί να ξεπεράσει τα 

όρια που έχουν υπαγορευθεί από το οικοσύστημα, το οποίο είναι περιορισμένο, δε μπορεί να 

αυξηθεί και – υλικά – μπορεί να αποδώσει μέχρι ενός σημείου. Σαφώς, βελτιώσεις στον τρόπο με 

 
14 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3rMpO3y 
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τον οποίο χρησιμοποιούμε τις πηγές και στις πολιτικές που ευνοούν την διατήρηση των πηγών, 

μπορεί να επεκτείνουν τα όρια της οικονομικής ανάπτυξης και του πληθυσμού, αλλά πάντοτε 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι και οι πηγές του πλανήτη και η φέρουσα ικανότητά του 

υπόκεινται σε περιορισμό. 

Επομένως, απαιτείται άμεση και επείγουσα δράση για να εξασφαλιστεί ότι οι τρέχουσες υλικές 

απαιτήσεις δεν οδηγούν σε υπερβολική και αλόγιστη εξόρυξη πόρων και, ως αποτέλεσμα, 

περαιτέρω υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. Είναι απόλυτα αναγκαίο να υιοθετηθούν 

συγκεκριμένες πολιτικές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων, τη μείωση των 

αποβλήτων και την ενσωμάτωση των πρακτικών αειφορίας σε κάθε τομέα της οικονομίας (UN, 

2019; De Schoenmakere et al., 2019). 

Στην ΕΕ ήδη γίνονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, μέσα από την υιοθέτηση πολιτικών και 

προγραμμάτων, όπως το 7th Environment Action Programme, το Circular Economy Action Plan 

και την Bioeconomy Strategy της Ευρώπης. Το βασικό είναι να διαχωριστούν η οικονομική 

ανάπτυξη και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου από τη χρήση των πόρων και τις ενδεχόμενες 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας αλόγιστης αξιοποίησης (Eurostat, 2020). 

Αυτό συνεπάγεται αύξηση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των υλικών στην 

οικονομία (De Schoenmakere et al., 2019), μειώνοντας την ανάγκη για εξόρυξη πόρων, αλλά και 

την ποσότητα των αποβλήτων που καταλήγουν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 

(ΧΥΤΑ) ή αποτέφρωσης. Επιβάλλεται, επίσης, η ασφαλής διαχείριση των χημικών ουσιών και η 

μετάβαση από τους ενεργειακούς φορείς υψηλής έντασης, κυρίως άνθρακα, προς βιώσιμες 

ανανεώσιμες/ήπιες πηγές ενέργειας. Μια τέτοια προσέγγιση, πέρα από τη μείωση των 

περιβαλλοντικών πιέσεων, θα παρείχε και μεγάλα οικονομικά οφέλη (Eurostat, 2020).  

1.4.13 Δράση για το κλίμα 

«Ανάληψη άμεσης δράσης για την καταπολέμηση της κλιματικής 

αλλαγής και των επιπτώσεών της15». 

Ο δέκατος τρίτος στόχος επιδιώκει να ενεργήσει υπέρ της δέσμευσης για 

τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος 

(United Nations Framework Convention on Climate Change) και να 

βοηθήσει να επιτύχει το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (Green Climate 

Fund – GCF). Επιπρόσθετα, στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας 

και της προσαρμοστικής ικανότητας των χωρών σε κλιματολογικούς 

φυσικούς κινδύνους, αλλά και οιεσδήποτε καταστροφές που είναι δυνατό να προκύψουν, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών (Eurostat, 2020). 

Καθώς τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου συνεχίζουν να ανεβαίνουν σημαντικά, η 

κλιματική αλλαγή εντείνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν και οι επιπτώσεις της είναι 

ήδη εμφανείς σε όλο τον κόσμο (Oppenheimer et al., 2014). Από τα σημαντικότερα παρατηρήσιμα 

αποτελέσματα των μέσων θερμοκρασιών αέρα και θαλασσών. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η 

παγκόσμια μέση θερμοκρασία για το 2018 ήταν περίπου 1°C πάνω από την προ-βιομηχανική 

γραμμή αναφοράς και τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί, με 

κάθε χρονιά να ξεπερνάει την προηγούμενη. Παράλληλα, το επίπεδο της στάθμης της θάλασσας 

 
15 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3dFx640  

https://bit.ly/3dFx640
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συνεχίζει να αυξάνεται διαρκώς και με επιταχυνόμενο ρυθμό (UN, 2019), ενώ παρατηρείται και 

αύξηση της οξύτητας των ωκεανών (European Environment Agency, 2020; Eurostat, 2020). 

Αναντίλεκτα, οι προαναφερθείσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής απειλούν τη βιωσιμότητα 

των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών συστημάτων και ενδέχεται να αχρηστεύσουν 

ή να καταστήσουν ορισμένες περιοχές λιγότερο κατοικήσιμες εξαιτίας ποικίλων λόγων, όπως 

έλλειψης τροφίμων και νερού (Porter et al., 2014; Eurostat, 2020) μετά από ακραία καιρικά 

φαινόμενα και καταστροφές (π.χ. τυφώνες και πλημμύρες). Οι καλλιέργειες και τα ζώα 

αγωνίζονται να επιβιώσουν σε περιοχές όπου οι συνθήκες χαρακτηρίζονται από ζέστη και ξηρασία 

ή από κρύο και υγρασία, απειλώντας το βιοπορισμό των κατοίκων και επιδεινώνοντας την 

επισιτιστική ανασφάλεια (Porter et al., 2014). Ως αποτέλεσμα, θα προκληθούν νέα κύματα 

μετανάστευσης, αποτελούμενα αυτή τη φορά από τους λεγόμενους περιβαλλοντικούς 

μετανάστες/πρόσφυγες (Oppenheimer et al., 2014). 

Από όσα αναφέρθηκαν, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η κλιματική αλλαγή ίσως αποτελεί το πιο 

καθοριστικό ζήτημα της σύγχρονης εποχής και πιθανώς η μεγαλύτερη πρόκληση για την αειφόρο 

ανάπτυξη. Τα σύνθετα αποτελέσματά της επιταχύνουν την περεταίρω ένταση του φαινομένου, 

αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για τις απαιτούμενες ενέργειες οι οποίες είναι αναγκαίες για την 

αποτροπή της κλιματικής αλλαγής. Ο περιορισμός της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη 

στον 1,5 ° C είναι απαραίτητος για την αποφυγή καταστροφικών συνεπειών και μη αναστρέψιμων 

αλλαγών (IPCC, 2018; UN, 2019). Αυτό θα απαιτήσει εντατικές και εκτεταμένες μεταβάσεις σε 

ενεργειακές, χερσαίες και αστικές υποδομές, αλλά και βιομηχανικά συστήματα. 

Η ΕΕ κινείται ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση, παρουσιάζοντας το 2019 την Ευρωπαϊκή Πράσινη 

Συμφωνία (European Green Deal), ένα σύνολο πολιτικών πρωτοβουλιών που προωθήθηκε από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αποσκοπεί στο μετασχηματισμό της ΕΕ σε μια δίκαιη και 

χαρακτηριζόμενη από ευημερία κοινωνία, με μια σύγχρονη, αποδοτική και ανταγωνιστική 

οικονομία∙ έναν χώρο στον οποίο δεν υπάρχουν καθαρές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2050 

(European Commission & Directorate-General Communication, 2019; Eurostat, 2020). Για την 

πραγματοποίηση ενός τέτοιου οράματος είναι απαραίτητη η εκπλήρωση των στόχων για το 2020 

και το 2030 αναφορικά με την αύξηση του μεριδίου κατανάλωσης ενέργειας προερχόμενης από 

ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. 

Από τη στιγμή που η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια παγκόσμια, διασυνοριακή πρόκληση που 

επηρεάζει διαφορετικά κάθε περιοχή του πλανήτη, η αντιμετώπισή της απαιτεί διεθνή συντονισμό 

και συνεργασία. Η ΕΕ έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο σε αυτό το πλαίσιο συμμετέχοντας σε διεθνείς 

διαπραγματεύσεις, επιδιώκοντας τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και υποστηρίζοντας 

πρωτοβουλίες για το κλίμα σε όλο τον κόσμο (Eurostat, 2020).  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ αρκετές χώρες έχουν λάβει μέτρα κι έχουν υιοθετήσει νέες πολιτικές 

έχοντας αυξήσει τη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (αν και η 

χρηματοδότηση για ορυκτά καύσιμα είναι πολύ μεγαλύτερη), απαιτούνται πολύ πιο φιλόδοξα 

σχέδια και άνευ προηγουμένου και εκ βάθρων αλλαγές σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας (UN, 

2019). Η ενίσχυση της χρηματοδότησης και της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής 

ικανότητας των χωρών πρέπει να αυξηθούν με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, ιδίως μεταξύ των 

λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών και των μικρών νησιωτικών αναπτυσσόμενων κρατών (UN, 

2019). 

Κατά την περίοδο 2020-2021, και παρά το γεγονός ότι η πανδημία που προκάλεσε ο COVID-19 

οδήγησε αρκετούς στόχους στο να κάνουν πολλά βήματα πίσω, είχε θετικό αντίκτυπο στους 
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περιβαλλοντικούς ΣΒΑ, όπως ο στόχος 13. Πιο συγκεκριμένα, οι αναμενόμενες εκπομπές CO2 

είχαν πτωτική τάση, βελτιώθηκε η ποιότητα του αέρα, ενώ σε αρκετές περιοχές τα οικοσυστήματα 

(χερσαία, δασικά, υγρότοποι) έδειχναν να ανακάμπτουν (UN Department for Economic and Social 

Affairs, 2020). Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι η πρότερη υποβάθμιση των 

οικοσυστημάτων ήταν – σε σημαντικό βαθμό – υπεύθυνη για την εμφάνιση ζωονόσων όπως οι 

COVID-19, SARS, MERS και Ebola. 

1.4.14 Ζωή στο νερό 

«Διατήρηση και αξιοποίηση των ωκεανών, των θαλασσών και των 

θαλάσσιων πόρων με βιώσιμο τρόπο και προς την κατεύθυνση της 

βιώσιμης ανάπτυξης16».  

Ο στόχος 14 αφορά την προστασία, αλλά και γενικότερα τη διασφάλιση 

της βιώσιμης χρήσης των ωκεανών. Προσανατολίζεται – μεταξύ άλλων – 

στη μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης και τις επιπτώσεις της αύξησης της 

οξύτητας των ωκεανών, τον τερματισμό της υπεραλίευσης και τη 

συντήρηση και διατήρηση των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών και 

οικοσυστημάτων. 

Η επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου, όπως και των περισσότερων, εξαρτάται και συνδέεται 

έμμεσα ή άμεσα και με την πραγμάτωση ενός ευρέος φάσματος άλλων ΣΒΑ, καθώς οι ωκεανοί 

συντηρούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις παράκτιες οικονομίες (μέσω, για παράδειγμα, του 

τουρισμού) και συμβάλλουν στην παραγωγή τροφίμων, επηρεάζοντας ακολούθως το βιοπορισμό 

των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών. Ωστόσο, παρά τη σημασία και προσφορά των 

ωκεανών πολυεπίπεδα, φαίνεται να λειτουργούν για την ανθρωπότητα ως μια «αποθήκη» για κάθε 

είδους ρύπους που προέρχονται από ξηρά και θάλασσα (European Commission, 2018; Eurostat, 

2020). 

Αναμφίβολα, η ζωή της πλειονότητας των έμβιων οργανισμών  εξαρτάται από τους ωκεανούς, οι 

οποίοι αποτελούν το μεγαλύτερο οικοσύστημα του πλανήτη, καλύπτοντας περισσότερα από τα 

δύο τρίτα της επιφάνειας της Γης, και παρέχουν σε δισεκατομμύρια ανθρώπους τροφή και μέσα 

διαβίωσης. Παράλληλα, οι ωκεανοί παράγουν σχεδόν το μισό ποσοστό του οξυγόνου που 

αναπνέουμε και ενεργούν ως ρυθμιστές του κλίματος, απορροφώντας την ατμοσφαιρική 

θερμότητα και περισσότερο από το ένα τέταρτο του τεχνητού CO2 (UN, 2019). 

Ωστόσο, παρά τη σημασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, δεκαετίες αυξανόμενων εκπομπών 

άνθρακα οδήγησαν σε συσσώρευση θερμότητας στους ωκεανούς και αλλαγές στη χημική τους 

σύνθεση (European Environment Agency, 2018). Οι επακόλουθες δυσμενείς επιπτώσεις της 

αύξησης της οξύτητας των ωκεανών, της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένης της ανόδου 

της στάθμης της θάλασσας), των ακραίων καιρικών φαινομένων και καταστροφών, που 

εμφανίζονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα, και της διάβρωσης των ακτών επιδεινώνουν τις 

συνεχιζόμενες απειλές για τους θαλάσσιους και παράκτιους πόρους, οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε 

δυσμενή κατάσταση από την υπεραλίευση, τη ρύπανση και την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων 

(UN, 2019). 

 
16 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/2PW58ZF  

https://bit.ly/2PW58ZF
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Εκτός από την οργανική ρύπανση, το θαλάσσιο περιβάλλον απειλείται και εξαιτίας της χημικής 

ρύπανσης, η οποία μπορεί να προέλθει από χερσαίες και θαλάσσιες πηγές (γεωργία, βιομηχανία, 

αστικούς ρύπους, μεταφορές). Ιδιαίτερης ανησυχίας είναι οι επίμονοι/έμμονοι οργανικοί ρύποι 

(persistent organic pollutants – POP), οι οποίοι προέρχονται από διάφορες πηγές, όπως 

φαρμακευτικά προϊόντα, φυτοφάρμακα, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, ορμόνες κ. ά., 

αποικοδομούνται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς και μπορούν να συσσωρευτούν βιολογικά στην 

τροφική αλυσίδα (Vulliet & Cren-Olivé, 2011). 

Παράλληλα, οι εκτιμήσεις των πλαστικών απορριμμάτων που εισέρχονται στους ωκεανούς κάθε 

χρόνο είναι εντελώς αποθαρρυντικές και σίγουρα συγκλονιστικές. Μόνο στην Ευρώπη 

υπολογίζονται σε 150-500.000 τόνους (Eurostat, 2020). Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλαστικά δεν πλήττουν τα οικοσυστήματα μόνο μακροπρόθεσμα, 

αλλά συχνά και άμεσα. Επί παραδείγματι, μπορεί να αποτελέσουν αιτία πνιγμού λόγω κατάποσης 

ή/και παγίδευσης θαλάσσιων ειδών (Duncan et al., 2017). 

Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις παρατηρούνται σε παράκτιες περιοχές παγκοσμίως, οι οποίες, κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες, συχνά πλήττονται από χερσαίους ρύπους, που οδηγούν σε παράκτιο 

ευτροφισμό, υποβαθμισμένη ποιότητα νερού και εξασθένιση των παράκτιων θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων (European Environment Agency, 2018).  

Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες περιοχές του πλανήτη, όπως η Ευρώπη, υπάρχει θετική εξέλιξη 

αναφορικά με τα παραπάνω ζητήματα∙ ο αριθμός των ευρωπαϊκών παράκτιων περιοχών 

κολύμβησης που σημείωσαν «εξαιρετική» βαθμολογία αυξήθηκε σχεδόν σταθερά κατά την 

περίοδο 2013 – 2018 (European Environment Agency, 2018). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2018, 

το 88,1% των θαλάσσιων περιοχών κολύμβησης είχε «εξαιρετική» ποιότητα νερού. Παρά τη 

θετική αυτή εξέλιξη ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, ότι ο δείκτης των υδάτων κολύμβησης παρέχει 

μόνο μια αρκετά μικρή και περιορισμένη εικόνα της ρύπανσης στη θάλασσα, επειδή εστιάζει 

αποκλειστικά στις ακτές (Eurostat, 2020).  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, παρατηρούνται πιο σημαντικά προβλήματα, τόσο σε ποιότητα όσο και σε 

ποσότητα, με τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την ποιότητα των υδάτων να είναι πιο έντονες σε 

ορισμένες ζώνες του ισημερινού, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της Ασίας, της Αφρικής και της 

Κεντρικής Αμερικής. Σαφώς, σχεδόν όλες οι χώρες έχουν περιθώρια να βελτιώσουν την ποιότητα 

των παράκτιων υδάτων τους και μάλιστα αρκετές έχουν ήδη προχωρήσει σε αλλαγές που της 

έχουν επιφέρει θετικό πρόσημο. Κατά το διάστημα 2012 – 2018, 104 από 220 παράκτιες περιοχές 

που μελετήθηκαν κατάφεραν να βελτιώσουν την ποιότητα των παράκτιων υδάτων τους (UN, 

2019).  

Άλλο θετικό στοιχείο αποτελεί η σημαντική αύξηση και επέκταση των θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών σε όλο τον κόσμο. Εντούτοις, η αύξηση αυτή ίσως δε συνεχιστεί και 

μάλλον η καμπύλη της θα έχει «πλαγιάσει» μέχρι το 2030 (UN, 2019), ιδίως αναφορικά με τις 

λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τις χώρες που ανήκουν σε νησιωτικά συμπλέγματα (UN-

OHRLLS, 2018). Την ίδια στιγμή, η μείωση των αποθεμάτων ψαριών λόγω της υπεραλίευσης 

φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί, γεγονός που απαιτεί εκ νέου μέτρα στις περιοχές που 

αντιμετωπίζουν σοβαρή εξάντληση στους πληθυσμούς της τοπικής θαλάσσιας πανίδας. 
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Τέτοιες βελτιώσεις είναι σαφές ότι απαιτούν πολιτικές δεσμεύσεις καταρχάς σε επίπεδο χώρας για 

τη μείωση της απορροής χημικών και οργανικών ουσιών από γεωργικές πηγές, καθώς και 

παγκόσμιες δεσμεύσεις για τη μείωση των πλαστικών υπολειμμάτων. Είναι αναγκαίο να γίνει 

εμφανές και κατανοητό, τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο ότι η εγκαθίδρυση 

δικτύων θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με την ταυτόχρονη υιοθέτηση νέων πολιτικών 

και την αναγνώριση συνθηκών που ενθαρρύνουν την υπεύθυνη εξόρυξη των ωκεανών πόρων είναι 

ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των παραπάνω απειλών. 

1.4.15 Ζωή στη στεριά 

«Προστασία, αποκατάσταση και προώθηση της βιώσιμης χρήσης των 

χερσαίων οικοσυστημάτων, βιώσιμη διαχείριση των δασών, 

καταπολέμηση της απερήμωσης, και τερματισμός και αναστροφή της 

υποβάθμισης του εδάφους και της απώλειας της βιοποικιλότητας17». 

Ουσιαστικά, ο στόχος 15 επιδιώκει να προστατεύσει, να αποκαταστήσει 

και να προωθήσει τη διατήρηση και την αειφόρο χρήση των χερσαίων 

οικοσυστημάτων, οικοσυστημάτων εσωτερικών υδάτων, αλλά και 

ορεινών οικοσυστημάτων. Η πραγμάτωση του στόχου σχετίζεται με 

προσπάθειες για τη βιώσιμη διαχείριση των δασών και την παύση της αποψίλωσής τους, την 

καταπολέμηση της ερημοποίησης, την αποκατάσταση υποβαθμισμένων γαιών και εδαφών, τη 

μείωση και εν τέλει τη διακοπή της απώλειας βιοποικιλότητας, αλλά και την προστασία των 

απειλούμενων ειδών (Eurostat, 2020). Παράλληλα, ο στόχος αυτός επιδιώκει να τερματίσει το 

παράνομο εμπόριο εξωτικών ζώων και την εξάπλωση των χωροκτητικών ειδών, και να αυξήσει 

τη χρηματοδότηση για την προστασία των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με αυτόν.   

Από κοινού με τον στόχο 14 «ζωή στο νερό», ο 15ος στόχος σαφώς αποτελεί έναν από τους 

βασικότερους στόχους που αφορούν τα περισσότερα από τα περιβαλλοντικά ζητήματα σε διεθνές 

επίπεδο και είναι – ή θα έπρεπε να είναι – μεγίστης σημασίας για κάθε χώρα. Ο συγκεκριμένος 

στόχος διασφαλίζει ότι η απρόσκοπτη, υγιής και συνεχής λειτουργία των οικοσυστημάτων, αλλά 

και η αέναη και με βιώσιμο τρόπο παροχή υπηρεσιών οικοσυστήματος παραμένουν παγκόσμια 

προτεραιότητα, ιδίως ενόψει των σύγχρονων διεθνών τάσεων όπως η ραγδαία αύξηση του 

πληθυσμού, η – με τρομακτικούς ρυθμούς – επιτάχυνση της αστικοποίησης των τελευταίων 

δεκαετιών και η επακόλουθη αυξανόμενη ανάγκη για φυσικούς πόρους (Eurostat, 2020). 

Η υγεία των οικοσυστημάτων είναι αδιαμφισβήτητα πολυσήμαντη για ποικίλους λόγους. Πιο 

συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που σχετίζονται με τη ζωή στη στεριά και 

παρέχονται από τα επίγεια οικοσυστήματα προσφέρουν πολλά οφέλη στην κοινωνία και τον 

άνθρωπο, προσφέροντας, για παράδειγμα, υπηρεσίες αναψυχής, πληθώρα φυσικών πόρων και 

τροφίμων, καθαρό αέρα και πόσιμο νερό, ενώ μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές και να μετριάσουν τα αποτελέσματα της κλιματικής 

αλλαγής επιβραδύνοντας την επιδείνωσή της (European Commission, 2009; European 

Environment Agency, 2016a; IPBES, 2019; Eurostat, 2020). Σαφώς, πέρα από της υπηρεσίες που 

παρέχει στον άνθρωπο, δεν πρέπει να λησμονείται εγγενής αξία όλων των έμβιων όντων 

ανεξάρτητα από την οργανική χρησιμότητά τους στις ανθρώπινες ανάγκες (Naess, 1973). 

 
17 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3uvnnnX 
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Παρόλα αυτά, οι ανθρώπινες δραστηριότητες που βλάπτουν τα οικοσυστήματα και αυξάνουν την 

υποβάθμιση της γης, συνεχίζουν να απειλούν την παροχή αυτών των υπηρεσιών και να μειώνουν 

κατακόρυφα τη βιοποικιλότητα. Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα μόνο στοιχεία που 

φανερώνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης. Μεταξύ 2000 και 2015, οι πληθυσμοί πεταλούδων 

των βοσκοτόπων στην Ευρώπη μειωθήκαν κατά 17,0%, με ταυτόχρονη μείωση της τάξεως του 

0,6% στα κοινά είδη πτηνών (Bley et al., 2018). Παράλληλα, σχεδόν 7.000 είδη ζωών και φυτών 

διακινούνται παράνομα σε 120 χώρες, τη στιγμή που από τα 8.300 είδη ζωών που είναι γνωστά, 

το 8% έχει ήδη εξαφανιστεί, ενώ το 22% απειλείται με εξαφάνιση (Bley et al., 2018).  

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, η επιφάνεια της γης που υποβαθμίστηκε προσεγγίζει το 20% της 

συνολικής επιφάνειας της γης. Η υποβάθμιση του εδάφους συνδέεται άμεσα με τη 

μακροπρόθεσμη παραγωγικότητά της. Αποτελεί ένα περίπλοκο φαινόμενο που χαρακτηρίζεται 

από δαιδαλώδεις σχέσεις και διάφορους παράγοντες, όπως για παράδειγμα την ικανότητα των 

χερσαίων περιοχών να υποστηρίζουν τους υδάτινους πόρους, τη βιοποικιλότητα και την 

πρωτογενή παραγωγικότητα (European Environment Agency, 2016b). Σαν φαινόμενο, η 

υποβάθμιση του εδάφους εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους, όπως μόλυνση του εδάφους, 

διάβρωση από τον άνεμο ή/και το νερό, μείωση της οργανικής ύλης, ερημοποίηση, οξίνιση και 

αλάτωση/αλμύριση του εδάφους (FAO and ITPS, 2015). 

Η σοβαρότητα της κατάστασης απαιτεί άμεση δράση και  ριζική αλλαγή της σχέσης ανθρώπου – 

φυσικού περιβάλλοντος, για να σταματήσει η απώλεια βιοποικιλότητας και να προστατευθούν τα 

οικοσυστήματα προς όφελος όλων. Ως αποτέλεσμα, αρκετές χώρες ξεκίνησαν να λαμβάνουν 

μέτρα σχετικά με τη διατήρηση, την αποκατάσταση και τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων 

που προσφέρουν τα επίγεια οικοσυστήματα (UN, 2019).  

Ειδικότερα, υιοθετούν νομικούς μηχανισμούς για τη διασφάλιση της δίκαιης κατανομής των 

οφελών από τους φυσικούς πόρους, για την προστασία περισσότερων θεμελιωδών περιοχών 

βιοποικιλότητας (επονομαζόμενες και ως περιοχές – «κλειδί», Key Biodiversity Areas) (Eken et 

al., 2004), αλλά και για την εφαρμογή σχεδίων βιώσιμης διαχείρισης των δασών. Όλες αυτές οι 

προσπάθειες είναι αναγκαίο να κλιμακωθούν ταχύτατα, ώστε να φέρουν επιτυχώς το επιθυμητό 

αποτέλεσμα πριν η κατάσταση αποδειχθεί μη αναστρέψιμη.  

1.4.16 Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 

«Προαγωγή ειρηνικών και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνιών για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, παροχή πρόσβαση; στη δικαιοσύνη για όλους και οικοδόμηση 

αποτελεσματικών, υπεύθυνων και χωρίς αποκλεισμούς θεσμών σε όλα τα 

επίπεδα18». 

Ο στόχος 16 επιζητά τη δημιουργία και διατήρηση ειρηνικών και χωρίς 

αποκλεισμούς κοινωνιών οι οποίες θα βασίζονται πρωτίστως στο 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανεξαιρέτως και χωρίς διακρίσεις, 

στην προστασία των πιο ευάλωτων, στη λειτουργία ενός κράτους δικαίου 

και στην ηθική και έντιμη διακυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα, αναφορικά με τη 

λειτουργία θεσμών, ιδρυμάτων και οργανισμών προβλέπει στην ικανοποίηση τριών αξόνων: 

διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και υπευθυνότητας (Eurostat, 2020).  

 
18 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3cOTwAO  

https://bit.ly/3cOTwAO
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Η επίτευξη του στόχου 16 που αφορά ειρηνικές, δίκαιες και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνίες 

φαντάζει, τουλάχιστον προς το παρόν, αν όχι αδύνατη, τουλάχιστον αβέβαιη. Τα τελευταία χρόνια, 

σε παγκόσμιο επίπεδο πέρα από ορισμένες μεμονωμένες περιπτώσεις δεν έχει σημειωθεί 

ουσιαστική πρόοδος προς την ικανοποίηση των υποστόχων για τον τερματισμό της βίας, την 

προώθηση του κράτους δικαίου, την ενίσχυση των θεσμών πολυεπίπεδα, αλλά και την αύξηση της 

ευκολίας πρόσβασης στη δικαιοσύνη και τους θεσμούς (UN, 2019). Είναι πολλά τα παραδείγματα 

κρατών όπου εκατομμύρια άνθρωποι έχουν στερηθεί βασικά δικαιώματά τους  (λόγου χάρη, την 

πρόσβαση στην εκπαίδευση, την ελευθερία γνώμης και έκφρασης κ.λπ.), δεν είναι σίγουροι για 

την ασφάλειά τους, ενώ έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις κατά τις οποίες δημοσιογράφοι και 

ακτιβιστές, οι οποίοι στην προσπάθειά τους να καταγράψουν ή/και να διαδηλώσουν απέναντι στις 

παραπάνω παθογένειες, έχουν δεχθεί σοβαρές επιθέσεις προς τρομοκράτηση και παρεμπόδιση 

των ενεργειών τους (UN, 2019). 

Την ίδια ώρα, παρατηρούνται από τις σημαντικότερες μεταναστευτικές και προσφυγικές κρίσεις 

και ροές των τελευταίων ετών. Ειδικότερα, το 2018, ο αριθμός των ανθρώπων που αναγκάστηκε 

να εγκαταλείψει τόπο ή/και τη χώρα προέλευσής τους εξαιτίας πολεμικών συρράξεων, διώξεων 

και συγκρούσεων άγγιξε τα 80 εκατομμύρια, σημειώνοντας ιστορικά το υψηλότερο επίπεδο που 

έχει καταγράψει η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες τα τελευταία 70 χρόνια (UN, 

2019; United Nations High Commissioner for Refugees, 2020). 

Παράλληλα, σε αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Καραϊβικής και της υποσαχάριας 

Αφρικής έχουν αυξηθεί οι ανθρωποκτονίες, με συχνότερα θύματα νεαρούς άντρες ή σε 

περιπτώσεις ανθρωποκτονίας με δράστη από το οικείο περιβάλλον (κυρίως σύντροφο), νεαρές 

γυναίκες (UN, 2019). Άλλο σοβαρό ζήτημα με ανησυχητικά ποσοστά είναι εκείνο της εμπορίας 

ανθρώπων εντός και εκτός συνόρων. Τα θύματα είναι στην πλειονότητά τους γυναίκες και 

κορίτσια που προορίζονται για σεξουαλική εκμετάλλευση, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των 

αντρών διακινούνται για καταναγκαστική εργασία (UN, 2019).  

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η πραγμάτωση του στόχου φαίνεται να είναι περισσότερο ρεαλιστική. 

Τα κράτη μέλη της Ένωσης μετρούν ήδη περισσότερα από 60 χρόνια ειρηνικής συνύπαρξης και 

αλληλεγγύης από την υπογραφή της συνθήκης της Ρώμης, όταν ακόμα αφορούσε κυρίως τις 

οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των πρώτων έξι συμμετεχόντων: Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες και Δυτική Γερμανία (European Union, 2012). Κομβικό σημείο στις 

προσπάθειες της ΕΕ για την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και των 

δημοκρατικών αρχών και αξιών στον ευρωπαϊκό χώρο, υπήρξε η απονομή του Νόμπελ Ειρήνης 

το 2012 (The Nobel Foundation, 2012).  

Το βραβείο αυτό ήρθε μετά από ένα σύνολο ενεργειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 

ακολουθεί μια σειρά μέσων και μηχανισμών για την προώθηση και τη διατήρηση των θεμελιωδών 

αξιών της ΕΕ, ιδίως του κράτους δικαίου. Εντούτοις, αυτό δε σημαίνει ότι όλα λειτουργούν 

υποδειγματικά. Το έγκλημα εξακολουθεί να υπάρχει και να αποτελεί απειλή τόσο για τους 

ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις (ατομικό επίπεδο), όσο και για τους κρατικούς θεσμούς 

και την κοινωνία συνολικά (συλλογικό επίπεδο). Η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν οι χώρες της Ευρώπης σε σχέση με το 16ο στόχο αποτελεί η διαφθορά, η οποία 

θέτει σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη στους δημοκρατικούς θεσμούς και αποδυναμώνει την ευθύνη 

της πολιτικής ηγεσίας. Το γεγονός αυτό, οδήγησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανάπτυξη μιας 

ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ κατά της διαφθοράς.  
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Η εκτίμηση για το βαθμό της διαφθοράς κάθε χώρας γίνεται σύμφωνα με το Corruption 

Perceptions Index  (CPI) που κατατάσσει 180 χώρες σύμφωνα με τα επίπεδα διαφθοράς του 

δημόσιου τομέα που μπορούν να γίνουν αντιληπτά. Η ανάλυση για το 2019 έδειξε ότι η διαφθορά 

είναι πιο διαδεδομένη σε χώρες όπου οι εκλογικές εκστρατείες μπορούν να χρηματοδοτούνται 

ελευθέρα με μεγάλα ποσά και όπου οι κυβερνήσεις εξυπηρετούν κυρίως τους έχοντες χρήματα ή 

διασυνδέσεις (Transparency International, 2020). Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι ανάμεσα στις 180 

χώρες στις πρώτες θέσεις της λίστας βρίσκονται η Δανία (1η) και η Νέα Ζηλανδία (1η), στις 

τελευταίες η Συρία (178η), το Νότιο Σουδάν (179η) και η Σομαλία (180η), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται 

στην 60η θέση μαζί με την Κούβα και την Ιορδανία (Transparency International, 2020). 

Το παράδειγμα της Ευρώπης προσπαθούν να ακολουθήσουν αρκετές χώρες, οι οποίες εντείνουν 

τις προσπάθειές τους για να αποκαλύψουν παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

σχεδιάζοντας και υπερψηφίζοντας νόμους και κανονισμούς που προωθούν πιο ειρηνικές, ανοιχτές 

και δίκαιες κοινωνίες. Αυτό που πρέπει να γίνει άμεσα αντιληπτό είναι ότι όλοι είναι ευάλωτοι 

απέναντι στις διάφορες μορφές κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της εμπορίας ανθρώπων και 

της βίας. Η διασφάλιση ότι όλοι οι άνθρωποι ζουν αξιοπρεπώς, κάτω από επαρκή προστασία και 

απολαμβάνουν όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υψίστης σημασίας για την επίτευξη του 16ου 

στόχου των κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς και της αειφόρου ανάπτυξης (UN, 2019).  

1.4.17 Συνεργασία για τους στόχους 

«Ενίσχυση των μέσων εφαρμογής και αναζωογόνηση της Παγκόσμιας 

Σύμπραξης για τη βιώσιμη ανάπτυξη19».  

Ο τελευταίος στόχος επιδιώκει μια σχέση αλληλεγγύης σε διεθνές επίπεδο 

προς την επικράτηση της αειφόρου ανάπτυξης. Ο στόχος υπογραμμίζει τη 

σημασία της παγκόσμιας οικονομικής σταθερότητας στο διηνεκές και την 

ανάγκη διάθεσης οικονομικών πόρων για αναπτυσσόμενες χώρες από 

διεθνείς πηγές, καθώς και μέσω ενίσχυσης των εγχώριων ικανοτήτων της 

εκάστοτε χώρας για μελλοντική είσπραξη εσόδων. Τονίζει επίσης τη 

σημασία του παγκόσμιου εμπορίου για τις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά και την εφαρμογή 

κανόνων δικαίου για τη διαχείριση του διεθνούς εμπορίου (Eurostat, 2020). 

Αναμφίβολα, ο κόσμος σήμερα είναι πιο διασυνδεδεμένος από ποτέ. Αυτή τη σύνδεση, τη διάθεση 

για συνεργασία και αλληλοβοήθεια προστάζει και ο 17ος στόχος του ΟΗΕ. Η υποστήριξη για την 

εφαρμογή των 17 στόχων κερδίζει δυναμική, αλλά ακόμα εντοπίζονται σημαντικές προκλήσεις 

στην πραγμάτωσή τους. Ένα σημαντικό μερίδιο του παγκόσμιου πληθυσμού – το οποίο συνεχώς 

αυξάνεται – έχει πλέον πρόσβαση στο Διαδίκτυο όμως, παρά την υποστήριξη από την Technology 

Bank for Least Developed Countries, έναν παγκόσμιο οργανισμό αφιερωμένο στην ενίσχυση της 

συμβολής της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας για την αειφόρο ανάπτυξη στις 

λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, το ψηφιακό χάσμα εξακολουθεί να υφίσταται (UN, 

2019). 

Για την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ζωτικής σημασίας η εγκαθίδρυση πολιτικών που 

ενισχύουν και συνδράμουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα όσες είναι λιγότερο 

ανεπτυγμένες και παρουσιάζουν μεγαλύτερη ανάγκη για εξωτερική αρωγή. Μέσα στο πλαίσιο 

αυτό εντάσσεται η υποστήριξη στη διαχείριση δημοσιονομικών θεμάτων (ανάπτυξης, επενδύσεων, 

διαχείρισης χρέους κ.λπ.). Παρόλα αυτά, η Επίσημη Αναπτυξιακή Βοήθεια (ΕΑΒ ή Official 

 
19 Υποστόχοι και μέσα επίτευξης στο: https://bit.ly/3fIf3Nc 
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Development Assistance - ODA), δηλαδή οι ροές επίσημης χρηματοδότησης που παρέχονται από 

κυβερνήσεις για την προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης δείχνουν σημαντική πτωτική τάση 

(UN, 2019). 

Από τα πιο γνωστά και σχετικά επιτυχημένα παραδείγματα εταιρικών σχέσεων αποτελεί η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, που εδώ και δεκαετίες υποστηρίζει τα αναπτυσσόμενα κράτη μέλη που τη 

συναποτελούν, μέσω επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Εντούτοις, κατά την τελευταία δεκαετία, 

παρά τη λειτουργία της ΕΕ ως «συμβούλου» σε ζητήματα οικονομικής φύσεως και τη συνέχεια 

πρακτικών χρηματοδότησης, υπήρξε μια αλλαγή στην ισορροπία των ρόλων, που μετέτρεψε τη 

σχέση δωρητή (αναπτυγμένων χωρών) – αποδέκτη (αναπτυσσόμενων χωρών) σε συνεργασία 

βασισμένη σε μια πιο ισότιμη εταιρική σχέση (Eurostat, 2020).  

Οι στόχοι αειφόρου ανάπτυξης μπορούν να επιτευχθούν μόνο με ισχυρή δέσμευση για παγκόσμια 

εταιρική σχέση και συνεργασία. Οι παγκόσμιοι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μόνο εάν 

κατοχυρωθούν τέτοιου είδους εταιρικοί δεσμοί. Αυτό απαιτεί διεθνείς επενδύσεις και υποστήριξη 

για τη διασφάλιση καινοτόμου τεχνολογικής ανάπτυξης, εμπορίου που χαρακτηρίζεται από 

κανόνες δικαίου και πρόσβασης στη διεθνή αγορά, ειδικά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. 

1.5 Ταξινομήσεις Στόχων και Συνέργειες/Συμβιβασμοί  

Οι 17 ΣΒΑ φαίνεται να είναι αλληλένδετοι με τους τρεις πυλώνες της αειφορίας, με τον κάθε 

στόχο μάλιστα να συνδέεται με κάποιον τρόπο και με τους τρεις πυλώνες, καθιστώντας έτσι τον 

κάθε έναν από αυτούς ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της υλοποίησης αυτού του νέου 

πλαισίου για την αειφορία. Σύμφωνα με τη σύνδεση αυτή, οι Johan Rockström και Pavan Sukhdev 

(Stockholm Resilience Centre, χ.χ.) παρουσίασαν στις 13 Ιουνίου 2016 στο EAT Food Forum της 

Στοκχόλμης μια νέα οπτική των οικονομικών, κοινωνικών και οικολογικών όψεων των ΣΒΑ 

(Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3:  Απεικόνιση της σχέσης των στόχων με τους τρεις πυλώνες της αειφορίαςAzote Images for Stockholm Resilience 

Centre, Stockholm University https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-

the-sdgs.html 

https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
https://www.stockholmresilience.org/research/research-news/2016-06-14-how-food-connects-all-the-sdgs.html
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Σε αντίστοιχη έρευνα των Dalampira & Nastis (2020), το σύνολο των ερωτηθέντων χαρακτήρισε 

τους ΣΒΑ 6 και 7 ως περιβαλλοντικούς, ενώ το 75% του δείγματος αναγνώρισε τη συνάφεια των 

ΣΒΑ 1, 4, 6, 7, 10, 11 με το «περιβάλλον», των ΣΒΑ 3, 9, 12 με την «οικονομία» και των ΣΒΑ 8, 

15, 16 με την κοινωνία. Οι ΣΒΑ 13 και 17 σχετίζονταν εξίσου με το «περιβάλλον» και την 

«οικονομία», ενώ ο ΣΒΑ 2 με το «περιβάλλον» και την κοινωνία. 

Επίσης, παρότι ορισμένα αποτελέσματα ήταν αναμενόμενα (π.χ. η αναγνώριση του ΣΒΑ 9 ως 

οικονομικού στόχου), οι ΣΒΑ 13, 14, και 15 – οι οποίοι φαίνεται να σχετίζονται κυρίως με το 

«περιβάλλον» - θεωρήθηκε από τους ερωτηθέντες ότι αποτελούν μια μίξη «περιβάλλοντος-

οικονομίας», «περιβάλλοντος-οικονομίας-κοινωνίας» και «περιβάλλοντος-κοινωνίας», 

αντίστοιχα. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν στους ΣΒΑ 3, 4 και 5 – που γενικά 

θεωρείται ότι σχετίζονται με την «κοινωνία», ωστόσο εδώ οι ερωτηθέντες τους χαρακτήρισαν ως 

περιβαλλοντικο-οικονομικούς, περιβαλλοντικο-κοινωνικούς και περιβαλλοντικο-κοινωνικο-

οικονομικούς, αντίστοιχα (Dalampira & Nastis, 2020). 

Υπάρχουν όμως και ταξινομήσεις που λαμβάνουν υπόψη τους τα 5 Ps: άνθρωποι, πλανήτης, 

ευημερία, ειρήνη και συνεργασία (Αναλυτικά στο 1.4). Μια πρόσφατη σύνοψη αυτής της 

κατηγοριοποίησης δίνεται αναλυτικά από τον Tremblay και τους συνεργάτες του, σε έρευνα που 

έκαναν για την κατηγοριοποίηση στόχων και υποστόχων (Πίνακας 1), μέσα από μετα-ανάλυση 

της βιβλιογραφίας, αναφορικά με τους 5 πυλώνες (Tremblay et al., 2020).  

Από τον πίνακα αυτόν συμπεραίνεται ότι η πλειονότητα των ερωτηθέντων κατατάσσει τους 

στόχους 1, 2, 3, 4 και 5 στον πυλώνα «Άνθρωποι» και τον 16 στο «Ειρήνη». Στόχοι όπως οι 6, 7, 

10, 11 και 12 δε φάνηκε να σχετίζονται ξεκάθαρα με έναν μόνο πυλώνα, αλλά περισσότερους, αν 

και ήταν σπάνιο να σχετίζονται με περισσότερους από τρεις (ΣΒΑ 2 – τρεις πυλώνες, ΣΒΑ 10 – 4 

πυλώνες). Οι πυλώνες «Άνθρωποι», «Πλανήτης» και «Ευημερία» φαίνεται να σχετίζονται με τους 

περισσότερους στόχους, γεγονός που δεν πρέπει να προκαλεί εντύπωση, καθώς υπάρχει μερική 

ταύτιση με τους γνωστότερους πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης «Κοινωνία», «Περιβάλλον» και 

«Οικονομία», αντίστοιχα, με τους οποίους οι άνθρωποι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι.  

Οργανισμοί  Άνθρωποι Πλανήτης Ευημερία Ειρήνη Συνεργασία 

United Nations in Viet Nam, CCA (2016)  1,2,3,4,5,6 11,12,13,14,15 7,8,9,10 16 17 

United Nations in Rwanda (2016)  2,3,4 6,12,13,14,15 7,8,9,10,11 1,5,16 17 

SDG Profile Report Draft, Burkina Faso (2017)a  1,2,3,4,5,6 12,13,14,15 7,8,9,10,11 16 - 

OECD (2017)b 

Azerbaijan, VNR (2017)c 

Slovenia, VNR (2017) 
Poland, VNR (2018) 

Leal Filho et al. (2018)d 

Sri Lanka, MAPS (2018) 

1,2,3,4,5   6,12,13,14,15 7,8,9,10,11 16 17 

Stockholm Resilience Center (2016)e 1,2,3,4,5,7,11,16  6,13,14,15 8,9,10,12 - 17 

Wiltshire (2015)f  1,2,3,4,5,6,7 11,12,13,14,15 8,9 10,16 10,17 

France Diplomatie (2017)  1,2,3,4,5 6,7,11,13,14,15 8,9,10,12 16 17 

Sao Tomé e Principe, CCA (2015)  2,3,4,5,6,10,11 13,14,15 1,2,7,8,9,12 16 17 

UN System Staff College (n.d.)  1,2,3,4,5,6,10 6,7,10,13,14,15 1,7,8,9,10,11,12 16 17 

Bahamas, VNR (2018)g  1,2,3,4,5,6,10 6,7,9,11,12,13,14,15 8,9,17 - 11,16,17 

Czech Republic, VNR (2017)  1,2,3,4,5 6,12,13,14,15 7,8,9,10,11 16 16,17 

Japan, VNR (2017)  1,3,4,5,8,10,12 2,3,7,12,13,14,15 2,6,8,9,11 16 17 

Lebanon, VNR (2018)  1,2,3,4,5,10 6,7,12,13,14,15 8,9,11 16 17 

Morton, Pencheon, and Squires (2017)h   1,2,3,4,5,6  13,14,15 7,8,9,10,11,12 16 17 

Niger, VNR (2018)i  1,2,3,4,5,6,10 2,11,12,13,15 2,7,8,9  10,11,16,17 17 

Palestine VNR (2018)  1,2,3,4,5,10 6,7,12,13,14,15 8,9 11,16 17 

Πίνακας 1: Ταξινόμηση 17 ΣΒΑ σε σχέση με τα 5 Ps (Tremblay et al., 2020). 
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1.6 Κριτική 

Παρά την αποδοχή που έχουν οι SDGs, δέχτηκαν κριτική για την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης, 

με ορισμένους να βλέπουν τους SDGs ως ένα – τρόπον τινά – «ξέπλυμα» της αειφορίας, όπου ο 

δυτικός κόσμος θέλει να υπερασπιστεί τη θεώρησή του για τον κόσμο χωρίς να λαμβάνει υπόψη 

τις απόψεις των αναπτυσσόμενων χωρών πάνω στο θέμα. Μια βασική κριτική είναι ότι η 

υπεράσπιση της έννοιας αειφορίας είναι ένα ακόμα επιχείρημα για τον «πράσινο καπιταλισμό», 

μια έννοια της πράσινης ανάπτυξης που υπονοεί μια νεοφιλελεύθερη αντίληψη της οικονομίας, η 

οποία δεν έχει καμία σχέση με τη βιωσιμότητα (Rendtorff, 2019). 

Περεταίρω κριτική έγκειται στην αντίληψη ότι ενέχουν ένα είδος ευρωπαϊκού εθνοκεντρισμού, 

βασισμένο σε μια φιλοσοφία ανωτερότητας του συστήματος ανάπτυξης των δυτικών κοινωνιών, 

πράγμα που έρχεται σε σύγκρουση με την αειφορία, αφού είναι ακατάλληλη για ένα καπιταλιστικό 

σύστημα (Rendtorff, 2019). Παρόμοιες κριτικές υποστηρίζουν ότι η προσπάθεια ανάπτυξης και 

καταπολέμησης της φτώχειας δεν είναι αρκετά ριζοσπαστική για να δημιουργήσει ουσιαστική 

κοινωνική βιωσιμότητα και ότι οι στόχοι δεν προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα στη 

ρίζα τους, αλλά αναπαράγουν την εκμετάλλευση των φτωχών και των μελλοντικών γενεών. 

1.7 Η επίδοση της Ελλάδας για το 2020 

Μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για κάθε χώρα που έμελλε να αλλάξει την 

καθημερινότητα και τις συνήθειες δισεκατομμυρίων ανθρώπων, αλλά και να αποτελέσει 

τροχοπέδη απέναντι στη επίτευξη των 17 στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ κατά το 2020, 

σαφώς υπήρξε η εμφάνιση του Covid-19. Ο ιός έχει εξαπλωθεί σε 219 χώρες και ήδη μετράει 

πάνω από 50.000.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 1.250.000 απώλειες παγκοσμίως (World 

Health Organization, χ.χ.). Οι χειρότερες «επιδόσεις» σε σχέση με την αντιμετώπιση του πρώτου 

κύματος της πανδημίας αφορούν σε χώρες όπως η Ισπανία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (ΗΠΑ) και η Μεγάλη Βρετανία. 

Αντίθετα, ως η χώρα με την καλύτερη «επίδοση» χαρακτηρίστηκε η Νότια Κορέα, κρατώντας 

χαμηλό το ρυθμό μετάδοσης του ιού και τον αριθμό των θανάτων από Covid-19, με την οικονομία 

τους να παραμένει ανοιχτή καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου κύματος (Sachs et al., 2020). Κατά 

το ίδιο διάστημα, η Ελλάδα φάνηκε να τα πήγε αρκετά καλά, αφού συγκαταλέχθηκε στην 11η 

θέση ανάμεσα στις χώρες-μέλη του OECD (Sachs et al., 2020).  

Παράλληλα, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων σχετικά με τους ΣΒΑ, ανάμεσα σε 166 

χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 43η θέση με βαθμολογία 74,3 (η βαθμολογία 0 λαμβάνεται ως 

κακή απόδοση, ενώ η βαθμολογία 100 ως καλή απόδοση) (Sachs et al., 2020). Ειδικότερα, παρά 

το γεγονός ότι δεν έχει επιτύχει πλήρως κάποιο στόχο – όπως και οι περισσότερες χώρες – κάνει 

σταθερά βήματα προς την εκπλήρωση των στόχων 1, 6, 7 και 8, ενώ παρουσιάζει σχετική 

βελτίωση και αναφορικά με τους στόχους 3, 4, 5, 10, 11, 15, 16. Στασιμότητα παρατηρείται ως 

προς την εκπλήρωση των στόχων 2, 13, 14 και 17, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία για το στόχο 12 

(για το συγκεκριμένο στόχο δεν υπάρχουν στοιχεία για καμία χώρα του OECD). 
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Εικόνα 4: Η επίδοση της Ελλάδας (Sachs et al., 2020: 234) 

 
Εικόνα 5: Πορεία της Ελλάδας ως προς την επίτευξη των ΣΒΑ (Sachs et al., 2020: 234) 

Ένας άλλος σημαντικός δείκτης, ο οποίος παρουσιάζει μάλλον πιο «δίκαια» την κατάσταση, είναι 

ο δείκτης spillover που καταγράφει τις διασυνοριακές επιπτώσεις που δημιουργούνται από μια 

χώρα απέναντι σε άλλες, επιπτώσεις οι οποίες με τη σειρά τους είναι πιθανό να υπονομεύσουν την 

ικανότητα επίτευξης των ΣΒΑ στις χώρες που έχουν «πληγεί». Ο δείκτης αυτός αφορά 

χρηματοοικονομικές διαρροές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις και συνεργασία προς 

επίτευξη ανάπτυξης/ασφάλειας (Sachs et al., 2020). Και εδώ, ως καλή απόδοση λαμβάνεται εκείνη 

με βαθμολογία που τείνει προς το 100 και κακή εκείνη προς το 0. Εδώ, η Ελλάδα καταλαμβάνει 

τη θέση 131 με βαθμολογία 69,4 (Sachs et al., 2020). Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι 

χώρες οι οποίες βρίσκονται ψηλά σε σχέση με την επίτευξη των ΣΒΑ, βρίσκονται στις τελευταίες 

θέσεις αναφορικά με το δείκτη spillover. 

Ο στόχος αναφορικά με τον οποίο γίνονται τα τελευταία χρόνια τα μεγαλύτερα βήματα στην 

Ελλάδα, είναι εκείνος της καθαρής ενέργειας (Στόχος 7). Πλέον, ζητήματα εξοικονόμησης 

ενέργειας και ενεργειακής αναβάθμισης ακολουθούν επίσημα πλαίσια-πολιτικές, ενώ δίνονται και 

κίνητρα σε παρόχους και καταναλωτές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έθεσε η ΕΕ για 

ενεργειακή εξοικονόμηση της τάξεως του 30% μέχρι το 2030 (Forouli et al., 2019; Independent 

Group of Scientists appointed by the Secretary-General, 2019).  
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Πιο συγκεκριμένα, με τον Νόμο 4342/2015 ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 

2012/27/ΕΕ περί ενεργειακής απόδοσης. Εκεί ως εθνικός ενδεικτικός στόχος καθορίζεται η 

σωρευτική κατανάλωση ενέργειας για το έτος 2020 να μην ξεπερνά τους 18,4 εκατομμύρια ΤΙΠ. 

Παράλληλα, μέσω της θεσμοθέτησης και εφαρμογής ορισμένων μέτρων, προβλέπεται συνολική 

εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως των 3.3 εκατομμυρίων ΤΙΠ για τη χρονική περίοδο 2014-

2020 (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, χ.χ.). 

Σε σχέση με τους πολίτες-καταναλωτές, τα κίνητρα που υπάρχουν αφορούν – μεταξύ άλλων – μια 

συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κάτω από το καθεστώς της οποίας, δέκα τράπεζες 

(Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Attica Bank, Ανώνυμη Τραπεζική 

Εταιρεία, Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε., Συνεταιριστική Τράπεζα 

Χανίων ΣΥΝ.Π.Ε., Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε., Παγκρήτια Συνεταιριστική 

Τράπεζα ΣΥΝ.Π.Ε., Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ΣΥΝ.Π.Ε., Συνεταιριστική Τράπεζα 

Θεσσαλίας ΣΥΝ.Π.Ε.) προσφέρουν δάνεια με πολύ χαμηλό ή μηδενικό επιτόκιο σε καταναλωτές 

για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας τους (μόνωση, αντικατάσταση θυρών-παραθύρων, 

αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης κ.λπ.). Το πρόγραμμα το οποίο «τρέχει» αυτή τη στιγμή είναι 

το «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Δικαιούχος του Προγράμματος είναι το Εθνικό Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 

χ.χ.). 

1.8 Επισκόπηση των απόψεων των εκπαιδευτικών για την αειφορία και τους στόχους 

Παρά το γεγονός ότι η αειφορία είναι ένας όρος που έχει ερευνηθεί αρκετά εδώ μερικές δεκαετίες, 

δυστυχώς δεν υπάρχει μεγάλος όγκος βιβλιογραφίας που να αφορά τις απόψεις των εκπαιδευτικών 

σε σχέση με το περιεχόμενό της. Οι περισσότερες προσπάθειες σχετικών μελετών είναι πιο 

συνήθεις στη διεθνή βιβλιογραφία, παρά στην εγχώρια, αν και αξίζει να τονιστεί ότι η έρευνα στο 

συγκεκριμένο πεδίο είναι γενικότερα εξαιρετικά ελλιπής, ιδίως σε σχέση με τους 17 ΣΒΑ. 

Ένα σημαντικό τμήμα της έρευνας αφορά κυρίως γνώσεις, απόψεις και δράσεις φοιτητών 

παιδαγωγικών τμημάτων ή άλλων καθηγητικών σχολών (κυρίως θετικών επιστημών, όπως 

χημικών, φυσικών κ.ά.) και έχει δείξει ότι οι ίδιοι οι φοιτητές – τουλάχιστον στο γνωστικό επίπεδο 

– θεωρούν πως δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι σε θέματα εκπαίδευσης για 

την αειφόρο ανάπτυξη (ΕΑΑ) (Ferreira, Ryan & Davis, 2015; Stevenson et al., 2012; Beasy et al., 

2016).  

Αυτό ενισχύεται και από την έρευνα των Burmeister και Eilks (2013b), οι οποίοι εντοπίζουν 

ελλείψεις των Γερμανών φοιτητών που θα γίνονταν καθηγητές Χημείας σχετικά με την ΕΑΑ σε 

θεωρητικό επίπεδο, παρόλο που έχουν θετική στάση απέναντι στην ΕΑΑ μέσα από τη διδασκαλία 

της Χημείας. Το ίδιο παρατηρήθηκε και σε φοιτητές που θα αποφοιτούσαν ως καθηγητές 

Βιολογίας με περισσότερο από το 50% του συνολικού δείγματος να παρουσιάζουν χαμηλά 

επίπεδα γνώσεων αναφορικά με την ΕΑΑ (Novidsa et al., 2020). 

Αντίστοιχη έρευνα έχει γίνει και στην Ελλάδα (Maidou, et al., 2019), σύμφωνα με την οποία οι 

περισσότεροι φοιτητές παιδαγωγικού νηπιαγωγών είχαν μεν γνώσεις σχετικά με ζητήματα 

περιβάλλοντος, αλλά δεν θεωρούσαν κοινωνικά και οικονομικά θέματα ως «πτυχές» της ΕΑΑ. 
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Επιπλέον, οι περισσότεροι από αυτούς ισχυρίστηκαν ότι δεν είχαν διδαχθεί κατά τη διάρκεια της 

επίσημης εκπαίδευσης τους ως μαθητές κάτι σχετικό με την  ΕΑΑ. Τέλος, οι φοιτητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα θεωρούσαν ότι η ΕΑΑ είναι πολύ σημαντική και πρέπει να 

συμπεριληφθεί στα προγράμματα σπουδών τόσο της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας, όσο 

και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Άλλη σχετική έρευνα στην Ελλάδα (Spiropoulou et al., 2007) αποκάλυψε ότι οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί έχουν παρανοήσεις για την εννοιολογική έννοια του όρου «βιωσιμότητα». Παρά το 

γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες ήταν αρκετά κοντά στις δηλώσεις τους για την 

έννοια της βιωσιμότητας (αν και η προσπάθεια απόδοσης του όρου περιορίστηκε στον 

περιβαλλοντικό πυλώνα), ήταν φανερό ότι ελάχιστα κατανοούν το περιεχόμενο του όρου και τις 

αρχές που πρεσβεύει. Αντίστοιχες παρανοήσεις εντοπίστηκαν και στην έρευνα των Adawiah & 

Norizan (2012) με εν ενεργεία εκπαιδευτικούς στη Μαλαισία, ενώ ελλείψεις στο γνωστικό 

κομμάτι παρατηρήθηκαν και σε εκπαιδευτικούς γυμνασίου στην έρευνα του Kadigiannopoulos 

(2015).  

Στις αντιλήψεις σχετικά με την ΕΑΑ φαίνεται να συμβάλλει και ο προσανατολισμός των σπουδών 

των εκπαιδευτικών. Έρευνα που έγινε σε σχολεία της Σουηδίας (Borg et al., 2013) έδειξε ότι οι 

καθηγητές κοινωνικών επιστημών δίνουν έμφαση στις κοινωνικές διαστάσεις, ενώ οι καθηγητές 

θετικών επιστημών στις οικολογικές. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα των εκπαιδευτικών ως προς την 

κατανόηση της ΕΑΑ σχετίζεται με την οικονομική της διάσταση, με τους καθηγητές θετικών 

επιστημών να είναι επικριτικοί απέναντι στην ενσωμάτωση της οικονομικής ανάπτυξης στην 

έννοια της αειφορίας, ενώ οι καθηγητές των θεωρητικών επιστημών δε φαίνεται να την 

αποδοκιμάζουν. 

Μια έρευνα που μελετά τις απόψεις εν ενεργεία δασκάλων στη Ναμίμπια (Anyolo et al., 2018) 

έδειξε πως αντιλαμβάνονται την ΕΑΑ ως ένα μέσο απόκτησης γνώσεων ώστε να καταπολεμήσουν 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να χρησιμοποιήσουν τους φυσικούς πόρους του πλανήτη με 

τέτοιον τρόπο που δε θα τις στερήσει από τις επόμενες γενεές (μάλλον επηρεασμένοι από το 

γνωστό ορισμό της Έκθεσης Brutland). Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η έρευνα της Kimaryo 

(2011) στην Τανζανία. 

Παράλληλα, σε σχέση με την έρευνα για την ΕΑΑ, οι μελέτες τείνουν συχνά να περιορίζονται και 

να προσανατολίζονται περισσότερο  στην έρευνα του περιβαλλοντικού πυλώνα (Cheong, 2010; 

Venustea, Oliviera & Valensaas, 2017) αντί να εξετάζουν ζητήματα αειφορίας βάση και των τριών 

πυλώνων, οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί. Παρά το γεγονός αυτό, οι συγκεκριμένες έρευνες 

φανερώνουν ορισμένες περεταίρω ελλείψεις και παρανοήσεις σε σχέση με την έννοια του 

περιβάλλοντος∙ συχνά, οι άνθρωποι δεν θεωρούν το ανθρώπινο είδος μέρος του περιβάλλοντος 

ούτε το περιβάλλον νοείται ως ένας σύνθετος «ιστός» αλληλεπιδράσεων μεταξύ ανθρώπων, 

τεχνητών συστημάτων και φυσικών οικοσυστημάτων (Yavetza et al., 2014). 

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί και η έρευνα του Nguyen (2017), μια από τις ελάχιστες που 

τοποθετούνται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και που θίγουν ζητήματα διαφορετικών 

αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τη χώρα καταγωγής τους. Πιο συγκεκριμένα, οι 

απόψεις καθηγητών γεωγραφίας από το Βιετνάμ δε σύγκλιναν σε μεγάλο βαθμό με τις διαστάσεις 
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που έχει προτείνει η UNESCO, καθώς αυτές έχουν σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να 

ανταποκρίνονται καλύτερα στις χώρες του δυτικού κόσμου.  

Αναφορικά με την έρευνα για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τους 17 ΣΒΑ έχουμε λιγότερα 

στοιχεία, καθώς η έρευνα είναι ακόμα πιο περιορισμένη. Αυτό που γνωρίζουμε και είναι σχετικά 

αναμενόμενο – λόγω της πρόσφατης σχετικά βιβλιογραφίας περί των ΣΒΑ – αποτελεί η ελάχιστη 

έως μηδενική γνώση των εκπαιδευτικών τόσο για την ύπαρξη όσο και για το περιεχόμενό τους 

(Agirreazkuenaga, 2019). 
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία της έρευνας 

1. Σύνοψη κεφαλαίου 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται: το θέμα της έρευνας, ο σκοπός της έρευνας, το ερευνητικό 

πρόβλημα και οι ελλείψεις που υπάρχουν στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με το θέμα, τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Έπεται ο καθορισμός του δείγματος, η ανάλυση του μέσου συλλογής 

δεδομένων και η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων. 

1.1 Ερευνητικό πρόβλημα, αναγκαιότητα της έρευνας  και χρησιμότητα της έρευνας 

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί μια κατά βάση διεπιστημονική έννοια, η οποία εμπλέκει κοινωνικά 

και οικονομικά ζητήματα, όπως και ζητήματα φυσικού περιβάλλοντος. Επομένως, είναι αναγκαία 

συνθήκη, από τη στιγμή που αφορά κάθε πεδίο,   όλοι οι εκπαιδευτικοί κλάδοι να εμπλέκονται και 

να συμβάλλουν στην εκπαίδευση προς την πραγμάτωσή της. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, 

η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη δε φαίνεται να διαχωρίζεται από την περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, η οποία – κατά κανόνα – εντάσσεται στα σχολικά προγράμματα μέσω του μαθήματος 

της Μελέτης του Περιβάλλοντος στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού (ΦΕΚ των νέων ΔΕΠΠΣ – 

ΑΠΣ: ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, ΦΕΚ 304Β/13-03-2003).  

Ευκαιρίες για ενασχόληση με παρόμοια ζητήματα προσφέρονται και στις δύο τάξεις του 

νηπιαγωγείου, ωστόσο περισσότερο «άτυπα» και σίγουρα όχι με τη μορφή μαθήματος. Η 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, λόγω του εξετασιοκεντρικού της χαρακτήρα, δεν προσφέρεται – 

τουλάχιστον επί του παρόντος – για οποιαδήποτε ενασχόληση με το αντικείμενο, εκτός κι αν 

γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτισμού ή 

αγωγής υγείας, καθώς κι εδώ δεν εντάσσεται στα προγράμματα σπουδών (Goussia-Rizou & 

Abeliotis, 2005; Michaelides, 2005). Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

φαίνεται να έχουν αρκετές παρανοήσεις πάνω στο ζήτημα της αειφόρου ανάπτυξης (Tsekos, 2013).  

Η εκπαίδευση για την αειφορία έχει αρκετά ευρύ αντικείμενο που άπτεται των επιστημών της 

ζωής, των κοινωνικών και των θετικών επιστημών. Ως συνέπεια, αναμένεται ότι οι εκπαιδευτικοί 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και οι καθηγητές θετικών και κοινωνικών σπουδών της 

δευτεροβάθμιας, αλλά και άλλων ειδικοτήτων θα πρέπει να συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση 

των μαθητών για την αειφόρο ανάπτυξη. Η εκπαίδευση μπορεί να διαδραματίσει έναν εξαιρετικά 

σημαντικό ρόλο στην προώθηση της αειφορίας (UNESCO, 2006), καθώς υποβοηθά στην 

εκπλήρωση άλλων ΣΒΑ, αφού προωθεί την ένταξη, την ποιότητα και την ισότητα στην 

εκπαίδευση (UNESCO, 2017). Η εκπαίδευση για την αειφορία ίσως είναι ο καλύτερος δρόμος 

προς την επίτευξη της βιωσιμότητας (Jones, Michelfelder & Nair, 2017). 

Παρά το γεγονός ότι η θέση των εκπαιδευτικών κρίνεται ως εξαιρετικά σημαντική για την 

κατανόηση και υιοθέτηση των αρχών της αειφορίας, η έρευνα πάνω στις απόψεις των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών είναι αρκετά περιορισμένη τόσο σε εγχώριο όσο και διεθνές επίπεδο, ιδίως όσον 

αφορά το κομμάτι των 17 ΣΒΑ (στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης) του ΟΗΕ.   

Το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας έχει στραφεί στις γενικότερες γνώσεις των εκπαιδευτικών για 

την αειφορία (Birdsall, 2015; Uitto & Saloranta, 2017; Spiropoulou et al., 2007; Adawiah & 
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Norizan, 2012; Novidsa et al., 2020; Waltner et al., 2020), ενώ, ένα μικρότερο μέρος της έρευνας 

έχει ασχοληθεί με τις απόψεις, στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών (Burmeister et al., 2013; 

Anyolo, 2018; Nguyen, 2017; Anyolo et al., 2018; Borg et al., 2013), κυρίως των φοιτητών 

παιδαγωγικών ή άλλων τμημάτων (Kalsoom et al., 2017; Kagawa, 2007; Burmeister & Eilks, 

2013a; Maidou et al., 2019; Palmberg et al., 2017; Cebrián & Junyent, 2015; Richter-Beuschel & 

Bögeholz, 2019; Marcos-Merino et al., 2020; Yavetz et al., 2014), που όμως εδράζεται πάνω στο 

ευρύτερο πλαίσιο της αειφορίας και της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, χωρίς να γίνει 

ιδιαίτερη αναφορά στην περισσότερο πρόσφατη βιβλιογραφία σχετικά με τους ΣΒΑ.  

Οι ελάχιστες περιπτώσεις μελέτης που δηλώνουν ρητά ότι πρόκειται περί έρευνας αντιλήψεων 

αναφορικά με το περιεχόμενο ή διάφορες ταξινομήσεις των ΣΒΑ, έχουν ως πληθυσμό είτε 

φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και καθηγητικών σχολών (Sunthonkanokpong & Murphy, 2019; 

Bezeljak et. al., 2020; Nusrat & Zul, 2020, García-González et al., 2020) είτε απόφοιτους 

διαφόρων ειδικοτήτων/ ομάδων διαφορετικών ειδικών (επιστημόνων, ακαδημαϊκών, διοικητικών 

και σπάνια εκπαιδευτικών) (Agirreazkuenaga, 2019; Dalampira & Nastis, 2019). 

Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ουσιαστικά ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για 

την ευαισθητοποίηση για όλα τα θέματα που απασχολούν τον πλανήτη, σε ένα πλαίσιο όπου τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα λαμβάνονται υπόψη από κοινού με τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά 

και ηθικά ζητήματα (Filho, 2010). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί διαδραματίζουν μείζονα ρόλο 

στην υλοποίηση μιας αποτελεσματικής εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, πράγμα που 

προϋποθέτει ενημερωμένους και ευαισθητοποιημένους διδάσκοντες. 

Μέσα από τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία έχει ως πληθυσμό εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, μπορεί 

να ωφεληθεί η εκπαιδευτική κοινότητα στο σύνολό της. Πιο συγκεκριμένα, κάθε επίπεδο 

διοίκησης της εκπαίδευσης – από τους διευθυντές/προϊστάμενους σχολικών μονάδων μέχρι και το 

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – θα μπορούσε να λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα της 

έρευνας και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη 

διάχυση των ΣΒΑ στους εκπαιδευτικούς.  

Παράλληλα, τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να βρουν πρόσφορο έδαφος και σε 

παιδαγωγικά τμήματα και καθηγητικές σχολές, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική άγνοια των 

αποφοίτων τους για τους ΣΒΑ και εντάσσοντας σχετικές θεματικές στα προγράμματα σπουδών 

τους. Τέλος, θα ήταν ωφέλιμα και για κάθε εκπαιδευτικό που θα ήθελε να ενημερωθεί για το 

ζήτημα. 

1.2 Θέμα και σκοπός της έρευνας 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο σώμα των εργασιών που διερευνούν τις απόψεις του ενήλικου 

πληθυσμού της χώρας για το περιεχόμενο της αειφορίας σε σχέση με τους στόχους της βιώσιμης 

ανάπτυξης του ΟΗΕ. Σκοπός της έρευνας είναι ο εντοπισμός και η ανάδειξη των απόψεων των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών της χώρας αναφορικά με τους 17 ΣΒΑ. 
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1.3 Ερευνητικά ερωτήματα   

Μετά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, προέκυψαν τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία θα 

αποτελούσαν και τη βάση για τη δημιουργία του εργαλείου (ερωτηματολόγιο) για τη διεξαγωγή 

της έρευνας. 

1. Πώς αντιλαμβάνονται τους όρους αειφορία και αειφόρος ανάπτυξη οι εν ενεργεία 

εκπαιδευτικοί; 

2. Συμφωνούν με το περιεχόμενο των 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ; 

3. Ποιους ΣΒΑ κρίνουν ως σημαντικότερους ως προς την επίτευξη; 

4. Με ποιον πυλώνα/πυλώνες της αειφορίας συνδέουν κάθε ΣΒΑ; 

5. Μπορούν να εντοπίσουν τυχόν συνέργειες/συμβιβασμούς ανάμεσα στους ΣΒΑ; 

1.4 Συμμετέχοντες της έρευνας  

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε μη-τυχαία δειγματοληψία και συγκεκριμένα βολική 

δειγματοληψία, κατά την οποία επιλέγονται άτομα τα οποία ο ερευνητής μπορεί να προσεγγίσει 

εύκολα και άμεσα, ενώ και αυτά από την πλευρά τους εμφανίζουν προθυμία να συμμετάσχουν 

στην έρευνα, δίχως να ανταποκρίνονται σε συγκεκριμένα κριτήρια ή να εξυπηρετούν τυχόν 

σκοπούς του ερευνητή. Σε αυτή την περίπτωση, το δείγμα δεν είναι τυχαίο και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού, γεγονός που δεν επιτρέπει στα αποτελέσματα της 

έρευνας να γενικευτούν (Creswell, 2012; Cohen et al., 2018; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 

2016). 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτελούν  εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης που υπηρετούν, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, σε δημοτικά, νηπιαγωγεία, 

γυμνάσια, λύκεια και άλλες δομές επίσημης δημόσιας εκπαίδευσης σε διάφορους νομούς και 

περιοχές της Ελλάδας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο εύρος στην περιοχή της σχολικής μονάδας 

και κατ’ επέκταση στα δεδομένα.  

1.5 Ερευνητική μέθοδος  και συλλογή δεδομένων 

Στην παρούσα έρευνα ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος, μέσα από την οποία μπορούν να 

συσχετιστούν και να δημιουργηθούν συνδέσεις μεταξύ των μεταβλητών, αλλά και να 

πραγματοποιηθεί γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό από τον οποίο έχει καθοριστεί 

το δείγμα. Παρόλα αυτά, το πλεονέκτημα αυτό περιορίζεται από το δείγμα ευκολίας της 

συγκεκριμένης έρευνας, αν και μπορεί να βοηθήσει στο να σχηματίσουμε μια εικόνα για το θέμα 

που πραγματεύεται. Άλλο θετικό στοιχείο της ποσοτικής έρευνας είναι ότι ο ερευνητής δεν έρχεται 

σε επαφή με τους συμμετέχοντες και, συνεπώς, δεν μπορεί να επηρεάσει τη συλλογή των 

δεδομένων. Η συλλογή των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω διάφορων εργαλείων 

μέτρησης, ενώ η ανάλυσή τους μπορεί να γίνει μέσα από διάφορες στατιστικές τεχνικές με σκοπό 

την εξαγωγή των συμπερασμάτων (Creswell, 2012; Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε το online ανώνυμο ερωτηματολόγιο, θεωρώντας ότι 

«οι άνθρωποι μπορεί να είναι πρόθυμοι να μοιραστούν την πραγματική τους γνώμη στο διαδίκτυο, 
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αλλά όχι σε μια προσωπική συνέντευξη» (OECD, 2017, p. 1). Η επιλογή προσέγγισης στη 

συλλογή δεδομένων σχετίζεται επίσης με την ευκολία των ερευνητών όσον αφορά τη συλλογή 

αποτελεσμάτων (Wright, 2005), αλλά και την ανάλυση των δεδομένων (Cohen et al., 2018), καθώς 

ο ερευνητής μπορεί να μετρήσει τις απαντήσεις ενός αριθμού συμμετεχόντων σε ένα περιορισμένο 

σύνολο ερωτήσεων, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη σύγκριση και τη στατιστική 

συγκέντρωση των δεδομένων. 

Το ερωτηματολόγιο συνοδεύτηκε από μια εισαγωγή (βλ. Παράρτημα) στην οποία αναφέρθηκαν 

τα βασικά στοιχεία του ερευνητή, ο σκοπός της έρευνας, ζητήματα που αφορούσαν την ανωνυμία 

του ερωτηματολογίου, ο χρόνος συμπλήρωσής του, και η εχεμύθεια που θα τηρούνταν σε όλη τη 

διάρκεια της έρευνας, με την παράκληση να συμπληρωθούν και να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις 

σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται (Cohen et al., 2018· Creswell, 2012· Παπαναστασίου & 

Παπαναστασίου, 2016). Παράλληλα, τόσο στην εισαγωγή, όσο και στην πορεία συμπλήρωσης 

του ερωτηματολογίου δόθηκαν σύνδεσμοι για περεταίρω πληροφορίες περί των ΣΒΑ, καθώς 

αφορούν νεότερη βιβλιογραφία με την οποία δεν υπάρχει μεγάλη εξοικείωση.  

Το ερωτηματολόγιο (βλ. Παράρτημα) αποτελείται από δύο μέρη και συνολικά από 41 ερωτήσεις, 

μέσα από τις οποίες διερευνώνται τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας. Οι ερωτήσεις 

έχουν ως επί το πλείστον τη μορφή κλειστού τύπου, καθώς είναι πιο εύκολο να απαντηθούν, δεν 

απαιτούν πολύ χρόνο και είναι αμερόληπτες ως προς το επίπεδο αλφαβητισμού των 

συμμετεχόντων. Επίσης, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις κλειστού τύπου μπορούν να κωδικοποιηθούν 

και να  γίνει η επεξεργασία τους στατιστικά, ενώ επιτρέπουν τις συγκρίσεις μεταξύ των ατόμων 

του δείγματος και τη διαπίστωση μοτίβων (Cohen et al., 2018). Υπάρχουν μόνο δύο ερωτήσεις 

ανοιχτού τύπου (σύντομης απάντησης) αναφορικά με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το 

περιεχόμενο των όρων «αειφορία» και «αειφόρος ανάπτυξη». 

Στο πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 1-12) αναφέρονται τα δημογραφικά στοιχεία 

των συμμετεχόντων, όπως είναι το φύλο, η ηλικία, το ανώτερο επίπεδο σπουδών, τα χρόνια 

προϋπηρεσίας, η βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν, η θέση που κατέχουν το σχολείο, 

η ειδικότητά τους, η περιοχή της σχολικής μονάδας που υπηρετούν, καθώς και η συμμετοχή σε 

προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και την αειφορία.  

Στο δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου (ερωτήσεις 13-41) υπάρχουν διάφορα είδη ερωτήσεων 

(ανοιχτού τύπου, πολλαπλών επιλογών, ερωτήσεων σε μορφή δηλώσεων (statement) σε 

πενταβάθμια κλίμακα Likert). Καταρχάς, γίνονται ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις σε σχέση 

με την αειφορία και την αειφόρο ανάπτυξη (ερωτήσεις 13-15∙ δεν ζητείται ορισμός της έννοιας, 

αλλά προσωπική ερμηνεία του όρου), ακολουθούν οι δηλώσεις σχετικές με τους ΣΒΑ (ερωτήσεις 

16-33), ερωτήσεις ιεράρχησης ως προς τη σημασία των στόχων τοπικά και διεθνώς (34-36), 

ερωτήσεις ταξινόμησης των στόχων στους τρεις πυλώνες της αειφορίας (37-39) και, τέλος, 

ερωτήσεις αναφορικά με τις συνέργειες και τους συμβιβασμούς  μεταξύ των στόχων (40-41). Κάθε 

«ομάδα ερωτήσεων» αφορά και ένα ερευνητικό ερώτημα (ΕΕ): ερωτήσεις 13-15 (ΕΕ1), ερωτήσεις 

16-33 (ΕΕ2), ερωτήσεις 34-36 (ΕΕ3), ερωτήσεις 37-39 (ΕΕ4), ερωτήσεις 40-41 (ΕΕ5).  

Αναφορικά με τις συνέργειες και τους συμβιβασμούς μεταξύ των ΣΒΑ, αξίζει να τονιστεί ότι όλοι 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με τον έναν ή τον άλλο τρόπο (Nilsson et al., 2018). Ήδη από το 
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σχεδιασμό τους αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο παγκόσμιων προτεραιοτήτων και στόχων 

που αλληλεξαρτώνται. Η κατανόηση του εύρους των θετικών και αρνητικών αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ των ΣΒΑ είναι βασική τόσο για την επίτευξή τους όσο και για να διασφαλιστεί ότι η 

πρόοδος που σημειώνεται σε ορισμένους τομείς δεν πραγματοποιείται εις βάρος της προόδου των 

υπόλοιπων (ICSU, 2017). Για παράδειγμα, η επίλυση του ΣΒΑ «Μηδενική φτώχεια», θα βοηθήσει 

προς την επίτευξη του ΣΒΑ «Μηδενική πείνα», ενώ η επίτευξη του ΣΒΑ «Βιομηχανία, καινοτομία 

και υποδομές» ίσως εμποδίσει την επίτευξη του ΣΒΑ «Ζωή στη στεριά». 

Όλες οι ερωτήσεις έπρεπε να απαντηθούν για την επιτυχή υποβολή του ερωτηματολογίου, με 

εξαίρεση τις δύο τελευταίες, καθώς υπήρχε περίπτωση τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα να 

μη θεωρούσαν ότι υπάρχουν συμβιβασμοί ή συνέργειες μεταξύ των ΣΒΑ. 

1.5.1 Ερευνητική διαδικασία 

Λόγω περιορισμών εξαιτίας της πανδημίας, το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκε και διαμοιράστηκε 

κατά κύριο λόγο σε ηλεκτρονική μορφή. Η δημιουργία του έγινε με τη χρήση Google Forms, η 

οποία επιτρέπει την εξαγωγή των αποτελεσμάτων σε αρχείο Excel, προς διευκόλυνση του 

ερευνητή. Η αποστολή του ερωτηματολογίου για τη διεξαγωγή της έρευνας ξεκίνησε στις 20 

Φεβρουαρίου 2021, με την προώθησή του να γίνεται μέσω του διαδικτύου (χρήση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης) στους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς. Όλοι οι 

εκπαιδευτικοί ήταν ενημερωμένοι πως έπρεπε να το έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία (20 Απριλίου). 

1.5.2 Αξιοπιστία και εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας   

Αναφορικά με τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, αυτές σχεδιάστηκαν, διατυπώθηκαν και 

διαμορφώθηκαν, με τρόπο που τις καθιστά απλές, κατανοητές και όχι υπερβολικά μεγάλες σε 

έκταση. Έγινε μεγάλη προσπάθεια να έχουν ξεκάθαρο νόημα χωρίς να προκαλούν οποιαδήποτε 

παρανόηση. Τα δημογραφικά στοιχεία που κυριαρχούν στο πρώτο μέρος επιτρέπουν τη σύγκριση 

μεταξύ των συμμετεχόντων και των ομάδων στις οποίες ανήκουν με διάφορες μεταβλητές, ενώ οι 

δηλώσεις και οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής στο δεύτερο μέρος έχουν δημιουργηθεί ώστε να 

απαντούν στα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στη συγκεκριμένη έρευνα. 

Ταυτόχρονα, ο αριθμός των ερωτήσεων είναι σχετικά μικρός, με την πλειονότητα να είναι 

κλειστού τύπου, γεγονός που τους επιτρέπει να συμπληρώνονται σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό 

διάστημα. Επιπλέον, η συμπλήρωση είναι αρκετά εύκολη, καθώς σε πολλά σημεία του 

ερωτηματολογίου δίνονται σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες, αλλά και όλες οι πληροφορίες που 

απαιτούνται ώστε το κάθε άτομο που συμπληρώνει το ερωτηματολόγιο να νιώθει σιγουριά και 

ασφάλεια (τονίζεται πολλές φορές η ανωνυμία των συμμετεχόντων).  

Στην αύξηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας συνέβαλε και η πιλοτική αποστολή και 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, η οποία πραγματοποιήθηκε πριν τον τελικό διαμοιρασμό του 

στην οριστική του μορφή. Η πιλοτική αποστολή έγινε σε δώδεκα εκπαιδευτικούς διάφορων 

βαθμίδων και ειδικοτήτων, ώστε να διαπιστωθεί η διαύγεια των ερωτημάτων, των σχετικών 

οδηγιών και της συνολικής εικόνας του ερωτηματολογίου, η ανταπόκριση για την εγκυρότητα των 

ερωτήσεων και του στόχου της έρευνας, η απαλοιφή παρερμηνειών στη διατύπωση και ο χρόνος 
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που χρειάζεται για να συμπληρωθεί (Cohen et al., 2018). Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην 

πιλοτική εφαρμογή δεν πήραν μέρος στο τελικό δείγμα της έρευνας.  

Παράλληλα, καταγράφηκε και η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου. Η 

κλίμακα αυτή εκτιμάται με το συντελεστή alpha του Cronbach, ο οποίος δείχνει την ομοιογένεια 

μιας κλίμακας. Για να θεωρείται αποδεκτή η τιμή του Cronbach’s alpha θα πρέπει να είναι >0.7. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του συντελεστή Cronbach’s alpha τόσο μεγαλύτερη είναι η 

αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής (Litwin, 1995). Στο ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε για τους 

σκοπούς της έρευνας, η τιμή του alpha ήταν 0.817. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την 

εξαγωγή του alpha ήταν οι ερωτήσεις 16-33. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.817 .838 17 

Πίνακας 2: Cronbach's alpha για τις ερωτήσεις 16-33 

Τέλος, ως προς την εγκυρότητα, συνέβαλε και αξίζει να σημειωθεί και η συμφωνία της 

επιβλέπουσας καθηγήτριας – με γνωστικό αντικείμενο και ερευνητική εμπειρία στην 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση/Εκπαίδευση για την Αειφορία – της παρούσας έρευνας καθ’ όλη τη 

διάρκεια της υλοποίησής της. 

1.6 Επεξεργασία ερευνητικών δεδομένων 

Για την ανάλυση των ερωτήσεων κλειστού τύπου αξιοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 23 

(περιγραφική στατιστική και συσχετίσεις), ενώ για τις δύο ερωτήσεις σύντομης απάντησης 

ανοιχτού τύπου έγινε ανάλυση περιεχομένου και κωδικοποίηση των απαντήσεων. Συγκεκριμένα, 

για την κωδικοποίηση των δύο απαντήσεων ανοιχτού τύπου ακολουθήθηκε μικτή μέθοδος∙ 

υπήρχαν ορισμένες κατηγορίες που προέκυψαν κατά τη βιβλιογραφική ανασκόπηση (top-down) 

(π.χ. η κατηγορία με τον ορισμό της έκθεσης Brutland), ωστόσο, ορισμένες κατηγορίες που δεν 

εντοπίστηκαν στη βιβλιογραφία, προέκυψαν bottom-up μέσα από τα δεδομένα. 
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Κεφάλαιο 3: Αποτελέσματα 

1.1 Το προφίλ των εκπαιδευτικών 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Γυναίκα 119 63.6% 

Άνδρας 68 36.4% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 2: Το φύλλο των εκπαιδευτικών της έρευνας  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

60+ 7 3.7% 

50-59 92 49.2% 

40-49 41 21.9% 

30-39 26 13.9% 

20-29 21 11.2% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 3: Η κατανομή των εκπαιδευτικών της έρευνας σε ηλικιακές ομάδες 

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 187 εκπαιδευτικοί, εκ των οποίων 119 (63,6%) ήταν γυναίκες 

και 68 (36,4%) ήταν άνδρες (Πίνακας 2).  Το γεγονός αυτό συνάδει με την αριθμητική ανισότητα 

που παρατηρείται σε σχέση με το φύλο των εκπαιδευτικών, καθώς οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, είναι 

γυναίκες (OECD, 2020).  

Οι περισσότεροι συμμετέχοντες, 92 σε αριθμό (49,2%) ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα 50-59, ενώ 

ακολουθούσαν η ηλικιακή ομάδα 40-49 με 41 συμμετέχοντες (21,9%), η ηλικιακή ομάδα 30-39 

με 26 συμμετέχοντες (13,9%), η ηλικιακή ομάδα 20-29 με 21 συμμετέχοντες (11,2%) και, τέλος, 

η ηλικιακή ομάδα 60+ με 7 συμμετέχοντες (3,7%) (Πίνακας 3). Η μικρή συμμετοχή εκπαιδευτικών 

άνω των 60 ετών – πιθανώς αποθαρρημένοι από την ηλεκτρονική μορφή του ερωτηματολογίου – 

αλλά και εκείνη των νεότερων εκπαιδευτικών (λιγότερο από το 10% των εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας είναι κάτω των 30 ετών) ήταν αναμενόμενη (OECD, 2020). 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

30+ 25 13.4% 

25-29 22 11.8% 

20-24 42 22.5% 

15-19 34 18.2% 

10-14 21 11.2% 
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5-9 5 2.7% 

1-4 38 20.3% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 4: Η κατανομή των εκπαιδευτικών της έρευνας ανάλογα με τα χρόνια προϋπηρεσίας τους 

Από τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην έρευνα, 42 (22,5%) είχαν 20-24 έτη 

προϋπηρεσίας, 38 (20,3%) είχαν 1-4 έτη προϋπηρεσίας, 34 (18,2%) είχαν 15-19 έτη προϋπηρεσίας, 

25 (13,4%) είχαν περισσότερα από 30 έτη προϋπηρεσίας, 22 (11,8%) είχαν 25-29 έτη 

προϋπηρεσίας, 21 (11,2%) είχαν 10-14 έτη προϋπηρεσίας και, τέλος, 5 (2,7%) είχαν 5-9 έτη 

προϋπηρεσίας (Πίνακας 4). 

 

 

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

 ΑΕΙ 163 87.2% 

 ΤΕΙ 16 8.6% 

 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ 99 52.9% 

 ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ 7 3.7% 

 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 7 3.7% 

 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (Διετούς φοίτησης) 25 13.4% 

Πίνακας 5: Το επίπεδο σπουδών των εκπαιδευτικών της έρευνας 

Από τους 187 συμμετέχοντες, 163 (87,2% επί του συνόλου) είχαν ολοκληρώσει σπουδές τους σε 

ΑΕΙ, 16 (8,6% επί του συνόλου) σε ΤΕΙ και 25 (13,4% επί του συνόλου) σε Παιδαγωγική 

Ακαδημία. 99 από τους συμμετέχοντες (52,9% επί του συνόλου) ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών, 7 (3,7% επί του συνόλου) Διδασκαλείου και 7 (3,7% επί του συνόλου) 

Διδακτορικού (Πίνακας 5).  

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Εκπαιδευτικός Σχολικής Μονάδας 159 85.0% 

Διευθυντής Σχολικής Μονάδας 25 13.4% 

Προϊστάμενος Σχολικής Μονάδας 2 1.1% 

Εκπαιδευτικός αποσπασμένος σε άλλους φορείς του Υπουργείου    

Παιδείας (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΣΕΠ, ΚΕΣΥ, κ.λπ.) 
1 .5% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 6: Θέση την οποία κατέχουν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας  

Αναφορικά με τη θέση εκπαίδευσης που κατείχαν οι συμμετέχοντες, 159 (85%) επί του συνόλου 

ήταν εκπαιδευτικοί σχολικής μονάδας, 25 (13,4%) ήταν διευθυντές σχολικής μονάδας, 2 (1,1%) 

προϊστάμενοι σχολικής μονάδας και 1 (0,5%) ήταν εκπαιδευτικός αποσπασμένος σε άλλους 

φορείς του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ΣΕΠ, ΚΕΣΥ, κ.λπ.) (Πίνακας 6). 
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 Συχνότητα Ποσοστό 

ΠΕ70 69 36.9% 

ΠΕ02 20 10.7% 

ΠΕ86 15 8.0% 

Λοιπές 

ειδικότητες  
83 44.6% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 7: Η ειδικότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας 

Από τους συμμετέχοντες, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (55.4%) ανήκε σε τρεις ειδικότητες. 

Πιο συγκεκριμένα, 69 εκπαιδευτικοί (36,9%) ανήκαν στην ειδικότητα ΠΕ70 Δάσκαλοι, 20 (10,7%) 

στην ειδικότητα ΠΕ02 Φιλόλογοι και 15 (8%) στην ειδικότητα ΠΕ 86 Πληροφορικής. Το 

υπόλοιπο 44.6% (με κάθε ειδικότητα να αντιπροσωπεύει μικρότερο από το 5% επί του συνόλου), 

αφορούσε εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ06 Αγγλικής, ΠΕ60 Νηπιαγωγών, ΠΕ03 

Μαθηματικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, ΠΕ04 Φυσικών Επιστημών, ΠΕ04.01 Φυσικών, ΠΕ04.02 

Χημικών, ΠΕ07 Γερμανικής, ΠΕ82 Μηχανολόγων, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ78 Κοινωνικών 

Επιστημών, ΠΕ01 Θεολόγων, ΠΕ05 Γαλλικής, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ71 Δασκάλων Ειδικής 

Αγωγής, ΠΕ80 Οικονομίας, ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων, ΠΕ – χωρίς να δηλωθεί αριθμός, ΠΕ02/ΠΕ01 

Φιλόλογων/Θεολόγων, ΠΕ03.50 Μαθηματικών Ειδικής Αγωγής, ΠΕ04.05 Γεωλόγων, 

ΠΕ06/ΠΕ02 Αγγλικής/Φιλόλογων, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμων, ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών, 

ΠΕ70.50 Δάσκαλων ΕΑΕ, ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής, ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών και 

ΤΕ16 Μουσικής Μη Ανώτατων Ιδρυμάτων (Πίνακας 7). 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Περιφερειακή ενότητα  Πέλλας 44 23.5% 

Περιφερειακή ενότητα  Αττικής 30 16.0% 

Περιφερειακή ενότητα  Φλώρινας 17 9.1% 

Περιφερειακή ενότητα  Θεσσαλονίκης 14 7.5% 

Λοιποί νομοί 105 43.9% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 8: Περιφερειακή ενότητα στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας  

Από τους συμμετέχοντες, η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (56,1%) υπηρετούσε σε τέσσερις 

περιφερειακές ενότητες (ΠΕ). Συγκεκριμένα, 44 εκπαιδευτικοί (23,5%) από την ΠΕ Πέλλας, 30 

εκπαιδευτικοί (16%) από την Περιφέρεια Αττικής (ΠΕ Βόρειου Τομέα Αθηνών, ΠΕ Δυτικού 

Τομέα Αθηνών, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών, ΠΕ Νότιου Τομέα Αθηνών, ΠΕ Πειραιώς, ΠΕ 

Νήσων, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, ΠΕ Δυτικής Αττικής), 17 εκπαιδευτικοί (9,1%) από την ΠΕ 

Φλώρινας και 14 εκπαιδευτικοί (7,5%) από την ΠΕ Θεσσαλονίκης. Το υπόλοιπο 43.9% (με κάθε 

ΠΕ να αντιπροσωπεύει μικρότερο από το 5% επί του συνόλου) αφορούσε από 7 εκπαιδευτικούς 

για τις ΠΕ Έβρου και Ηρακλείου, από 5 εκπαιδευτικούς για τις ΠΕ Δωδεκανήσου και Μεσσηνίας, 

από 4 εκπαιδευτικούς για τις ΠΕ Δράμας, Εύβοιας, Κοζάνης, Λέσβου, Σερρών, Τρικάλων και 

Χαλκιδικής, από 3 εκπαιδευτικούς για τις ΠΕ Ξάνθης και Φθιώτιδας, από 2 εκπαιδευτικούς για 
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τις ΠΕ Αχαΐας, Γρεβενών, Ημαθίας, Κιλκίς, Μαγνησίας και Πιερίας, και τέλος, από έναν 

εκπαιδευτικό για τις ΠΕ Αργολίδας Αρκαδίας, Βοιωτίας, Ηλείας, Ιωαννίνων, Καβάλας, 

Καρδίτσας, Κέρκυρας, Ροδόπης, Σάμου, Φωκίδας και Χανίων (Πίνακας 8). 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Δημοτικό 90 48.1% 

Γυμνάσιο 41 21.9% 

Γενικό Λύκειο 32 17.1% 

ΕΠΑΛ 15 8.0% 

Νηπιαγωγείο 8 4.3% 

ΣΔΕ 1 .5% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 9: Τύπος σχολείου στο οποίο υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί της έρευνας 

Από τους 187 συμμετέχοντες, ο μεγαλύτερος αριθμός δηλαδή 90 (48,1%) υπηρετούσαν σε 

δημοτικό, 41 (21,9%) σε γυμνάσιο, 32 (17,1%) σε γενικό λύκειο, 15 (8%) σε ΕΠΑΛ, 8 (4,3%) σε 

νηπιαγωγείο και 1 (0,5%) σε ΣΔΕ (Πίνακας 9). 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Πόλη (περισσότεροι από 10.000 κατοίκους) 95 50.8% 

Χωριό (μέχρι 2.000 κατοίκους) 56 29.9% 

Κωμόπολη (2.000-10.000 κάτοικοι) 36 19.3% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 10: Αστικότητα της περιοχής υπηρεσίας των εκπαιδευτικών της έρευνας βάση πληθυσμού 

Από τους 187 συμμετέχοντες, 95 (50,8%) υπηρετούσαν σε αστική περιοχή, 56 (29,9%) σε 

αγροτική περιοχή και 36 (19,3%) σε ημιαστική περιοχή (Πίνακας 10). 

 

 

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

 Δεν έχω συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα 49 26.3% 

 Προγράμματα Αγωγής Υγείας 77 41.4% 

 Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 111 59.7% 

 Πολιτιστικά Προγράμματα 94 50.5% 

Σύνολο 331 178.0% 

Πίνακας 11: Συμμετοχή εκπαιδευτικών της έρευνας σε προγράμματα 

Από τους 187 συμμετέχοντες, 49 (14,8% επί του συνόλου) δεν είχαν συμμετάσχει σε κανένα 

πρόγραμμα, 77 (23,3%) είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα αγωγής υγείας, 111 (33,5% επί του 
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συνόλου) είχαν υλοποιήσει κάποιο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και 94 (28,4% επί 

του συνόλου) είχαν εκπονήσει πολιτιστικά προγράμματα (Πίνακας 11). 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 103 55.1% 

Ναι 84 44.9% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 12: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών της έρευνας σε προγράμματα εκπαίδευσης για την αειφορία 

 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 180 96.3% 

Ναι 7 3.7% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 13: Προϋπηρεσία των εκπαιδευτικών της έρευνας σε ΚΠΕ 

Από τους 187 συμμετέχοντες, 103 (55,1%) δεν είχαν συμμετάσχει σε προγράμματα εκπαίδευσης 

που αφορούσαν κατά βάση θέματα αειφορίας, ενώ μόλις 7 (3,7%) είχαν προϋπηρεσία ως 

εκπαιδευτικοί σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) (Πίνακες 12 και 13).  

1.2 Οι έννοιες Αειφορία-Αειφόρος ανάπτυξη για τους εκπαιδευτικούς  Σε ερώτηση σχετικά με 

την έννοια της αειφορίας (Τι είναι για εσάς η αειφορία; Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο;), οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έδωσαν απαντήσεις οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν 

ως εξής:  

Κατηγορίες Απαντήσεις 

1. Σωστή χρήση και διαχείριση οικοσυστημάτων (χωρίς ρητή αναφορά σε πυλώνες) 67 

2. Διατήρηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων 42 

3. Ορισμός αειφόρου ανάπτυξης (Έκθεση Brutland) 29 

4. Σύνδεση περιβάλλοντος-κοινωνίας (ανθρώπινες ανάγκες) 14 

5. Σύνδεση αειφορίας με τους τρεις πυλώνες 12 

6. Ετυμολογία του όρου 11 

7. Δε δόθηκε απάντηση 7 

8. Πολυδιάστατη έννοια 5 
Πίνακας 14: Κατηγοριοποίηση της έννοιας της αειφορίας μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών της έρευνας 

Οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες συνδέουν την αειφορία με τη «σωστή» χρήση και 

διαχείριση των περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων. Δε γίνεται ρητή αναφορά στην οικονομία, 

αλλά γενικότερα στους όρους ανάπτυξη, χρήση – εκμετάλλευση, κατανάλωση και παραγωγή. Οι 

συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε εξήντα επτά (67) απαντήσεις. Ενδεικτικά: 

Κατηγορία 1: Σωστή χρήση και διαχείριση οικοσυστημάτων (χωρίς ρητή αναφορά σε πυλώνες) 
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➢ Η εκμετάλλευση ενός αγαθού χωρίς να διαταράσσεται ουσιαστικά η σχέση του με το 

περιβάλλον 

➢ Η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων και των πηγών ενέργειας με τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξασφαλίζεται η μελλοντική ποιότητα και ισορροπία. 

➢ Η αειφορία είναι συνώνυμη λέξη της ανάπτυξης, της προόδου. Η παραγωγή και ανανέωση 

ενός αγαθού εφ’ όρου ζωής. Η κατανάλωση αγαθών χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος ότι αυτά 

θα εξαλειφθούν.  

➢ Αειφορία είναι η σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος  

Ένας μεγάλος αριθμός των ερωτηθέντων συσχετίζει την αειφορία κυρίως με το φυσικό 

περιβάλλον, την προστασία του και τη διατήρηση των φυσικών πόρων. Οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε σαράντα δύο (42) απαντήσεις. Ενδεικτικά: 

Κατηγορία 2: Διατήρηση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων 

➢ Η διατήρηση των φυσικών πόρων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 

➢ Διατήρηση και προστασία της περιβαλλοντικής ισορροπίας και των μηχανισμών της. 

➢ Σωστή χρήση των πόρων του περιβάλλοντος, προστατεύοντάς το παράλληλα. 

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες, μάλλον επηρεασμένοι από τον ορισμό της Έκθεσης Brutland 

για την αειφόρο ανάπτυξη («ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς 

να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ανάγκες» WCED, 1987: 37), κάνουν λόγο για διασφάλιση των επόμενων γενεών με παράλληλη 

ικανοποίηση παροντικών αναγκών. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε είκοσι εννέα 

(29) απαντήσεις. 

Κατηγορία 3: Ορισμός αειφόρου ανάπτυξης (Έκθεση Brutland) 

➢ Ως αειφορία χαρακτηρίζεται η ανάπτυξη (sustainable development) που ικανοποιεί τις 

ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες 

➢ Η εκμετάλλευση φυσικών πόρων με τρόπο τέτοιο που να εξασφαλίζεται και η εκμετάλλευση 

τους από τις επόμενες γενεές, χωρίς να επηρεάζεται αρνητικά η ποιότητα ζωής και να 

υποβαθμίζεται το περιβάλλον. 

➢ Η διαχείριση φυσικών και λοιπών πόρων λαμβάνοντας υπόψη και τη διαγενεαλογική 

αλληλεγγύη, καθώς και την ισονομία και ισοκατανομή μεταξύ των σύγχρονων κοινωνιών. 

➢ Η λογική και συνετή διαχείριση αγαθών και φυσικών πόρων από τους ανθρώπους ώστε να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξή τους και για τις επόμενες γενιές των ανθρώπων, των ζώων και των 

φυτών. 

Αρκετοί συμμετέχοντες έκαναν αναφορά σε σύνδεση φυσικού περιβάλλοντος και κοινωνίας, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανθρώπινες ανάγκες. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε 

δεκατέσσερις (14) απαντήσεις. Ενδεικτικά: 

Κατηγορία 4: Σύνδεση περιβάλλοντος-κοινωνίας (ανθρώπινες ανάγκες) 
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➢ Μία προσέγγιση στη ζωή για έναν οργανωμένο και ισορροπημένο κόσμο, για το ανθρώπινο 

και το φυσικό περιβάλλον 

➢ Η σχέση του ανθρώπου με τη ζωή του πλανήτη μας και του φυσικού περιβάλλοντος 

➢ Εστιάζει στις σχέσεις αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με την κοινωνία και τη φύση.  

➢ Να υπάρχει «καλή» συνέχεια με ίδιο όφελος φύσης ανθρώπου  

➢ Η ισορροπημένη σχέση μεταξύ κοινωνίας και περιβάλλοντος 

Μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων συνδέει την έννοια της αειφορίας και με τους τρεις πυλώνες 

(περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία). Σε αυτές τις απαντήσεις υπήρξε ρητή αναφορά και στους τρεις, 

γεγονός που δηλώνει ευρύτερη γνώση και βαθύτερη κατανόηση του όρου. Οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε δώδεκα (12) απαντήσεις.  

Κατηγορία 5: Σύνδεση αειφορίας με τους τρεις πυλώνες 

➢ Οικονομική ανάπτυξη και πρόοδος των κοινωνιών χωρίς οικολογική καταστροφή. 

➢ Η αειφορία είναι η οικονομική ανάπτυξη που δεν απειλεί το περιβάλλον και την 

ανθρωπότητα. 

➢ Η σχέση του περιβάλλοντος με την οικονομία και την κοινωνία έτσι ώστε οποιαδήποτε 

ανάπτυξη γίνεται να σέβεται την φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων.  

➢ Ζωή σε έναν πλανήτη όπου οι φυσικές πηγές ενέργειας θα βοηθούν την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη του ανθρώπου κι αυτός με τη σειρά του θα διασφαλίζει την εσαεί 

ύπαρξή τους.  

Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες προσέγγισαν την έννοια μέσω ετυμολογικής ερμηνείας, 

αναλύοντας τις λέξεις που συνθέτουν την αειφορία ή εξηγώντας το τι σημαίνει κυριολεκτικά. 

Επιλέγοντας μια τέτοια προσέγγιση, στην απάντηση που έδωσαν, δεν εξέφρασαν προσωπική 

άποψη ή κατανόηση για το συγκεκριμένο όρο. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε 

έντεκα (11) απαντήσεις. Ενδεικτικά: 

Κατηγορία 6: Ετυμολογία του όρου 

➢ Αεί + φέρω. Η δυνατότητα να φέρω για πάντα συγκεκριμένες ιδιότητες.  

➢ Φέρω εις αεί, δηλαδή για πάντα.   

➢ Μια κατάσταση που συνηγορεί στο «για πάντα». 

Τέλος, παρατηρήθηκαν επτά (7) περιπτώσεις, όπου δε δόθηκε απάντηση ή οι συμμετέχοντες 

ανέφεραν ότι δε γνωρίζουν ο περιεχόμενου του όρου (αν και δε ζητήθηκε ορισμός, αλλά 

προσωπική ερμηνεία, πράγμα που διατυπώθηκε ξεκάθαρα και πολλές φορές κατά τη διατύπωση 

της συγκεκριμένης ερώτησης).  

Κατηγορία 7: Δε δόθηκε απάντηση 

➢ Δε γνωρίζω  

➢ - 

➢ Δεν γνωρίζω ακριβώς. 

Μικρός αριθμός συμμετεχόντων θεωρεί ότι πρόκειται για μια σύνθετη και πολυδιάστατη έννοια, 

η οποία σχετίζεται με διάφορους τομείς. Παρόλα αυτά, οι εκπαιδευτικοί που έδωσαν τις 
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συγκεκριμένες απαντήσεις δεν επιχείρησαν να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το τι 

περιλαμβάνει – πιθανώς – η πολυδιάστατη έννοια της αειφορίας. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες 

παρατηρήθηκαν σε πέντε (5) απαντήσεις. 

Κατηγορία 8: Πολυδιάστατη έννοια 

➢ Πολυδιάστατη έννοια 

➢ Η χρήση της επιστήμης και της τεχνολογίας με σκοπό την εξοικονόμηση πρώτων υλών, αν 

και έχει διάφορες προεκτάσεις και σε άλλους τομείς της ζωής 

➢ Είναι πολυδιάστατος όρος. 

➢ Σύνθετη έννοια 

Στην ερώτηση σχετικά με την έννοια της αειφορίας (Τι σημαίνει για εσάς «βιώσιμη» ή «αειφόρος» 

ανάπτυξη; Πώς αντιλαμβάνεστε τον όρο;), οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα έδωσαν 

απαντήσεις οι οποίες κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

Κατηγορίες Απαντήσεις 

1. Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον 76 

2. Οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος 39 

3. Ορισμός Έκθεσης Brutland 28 

4. Σύνδεση με τους τρεις πυλώνες (χωρίς ρητή αναφορά) 19 

5. Σύνδεση με ποιότητα ζωής και κοινωνική ευημερία 17 

6. Δε δόθηκε απάντηση  8 
Πίνακας 15: Κατηγοριοποίηση της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης μέσα από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών της 

έρευνας 

Όπως και στην ερώτηση για την αειφορία, έτσι και εδώ, τόσο οι απαντήσεις, όσο και η 

κωδικοποίησή τους εμφανίζουν παρόμοιες κατευθύνσεις και αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα, 

οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς αναφέρονται σε μια ανάπτυξη (δε γίνεται 

ρητά λόγος για οικονομική ανάπτυξη) η οποία συντελείται με σεβασμό απέναντι στο φυσικό 

περιβάλλον (συχνά γίνεται λόγος και για φυσικούς πόρους) και αφορά τη χρήση, την προστασία 

και τη διατήρησή του. Οι κατηγορίες αυτές παρατηρήθηκαν σε εβδομήντα έξι (76) απαντήσεις. 

Κατηγορία 1: Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον 

➢ Η ανάπτυξη μιας κοινωνίας με μεθόδους και τρόπους, οι οποίοι προστατεύουν το περιβάλλον 

και δεν το επιβαρύνουν ή το υπερεκμεταλλεύονται.  

➢ Εκμετάλλευση των φυσικών πόρων με σεβασμό στο περιβάλλον  

➢ Ανάπτυξη που λαμβάνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος. 

Μικρότερος αριθμός συμμετεχόντων φαίνεται να συνδέει την αειφόρο ανάπτυξη με την ανάπτυξη 

της οικονομίας – ρητά – η οποία, όμως, λαμβάνει υπόψη το φυσικό περιβάλλον και την προστασία 

και διατήρησή του. Η συγκεκριμένη κατηγορία παρατηρήθηκε σε τριάντα εννιά (39) απαντήσεις. 

Κατηγορία 2: Οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος 

➢ Η οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. 
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➢ Η αειφόρος ανάπτυξη ή βιώσιμη ανάπτυξη αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που 

σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη 

βιωσιμότητα. 

➢ Η οικονομική ανάπτυξή παραγωγή προϊόντων και η εξέλιξη και ανάπτυξη  γενικότερα με την 

ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της ζωής στη Γη.. 

Και εδώ, αρκετοί από τους συμμετέχοντες, επηρεασμένοι από τον ορισμό της Έκθεσης Brutland 

για την αειφόρο ανάπτυξη («ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς 

να θέτει σε κίνδυνο την ικανότητα των επόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ανάγκες» WCED, 1987: 37), κάνουν λόγο για διασφάλιση των επόμενων γενεών. Οι 

συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε είκοσι οκτώ (28) απαντήσεις. Ενδεικτικά: 

Κατηγορία 3: Ορισμός Έκθεσης Brutland 

➢ Σημαίνει την παραγωγή αγαθών/υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο, ώστε οι φυσικοί πόροι του 

συστήματος να διαφυλάσσονται για τις επόμενες γενεές. 

➢ Αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς 

να υπονομεύει τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους 

ανάγκες. 

➢ Ως Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται η «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς 

να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους 

ανάγκες». Αυτό σημαίνει ότι κάθε σύγχρονο κράτος οφείλει να εντάσσει στα αναπτυξιακά 

του προγράμματα και τη μέριμνα για τις μελλοντικές γενιές 

Παράλληλα, υπήρξαν ορισμένοι συμμετέχοντες οι οποίοι έκαναν λόγο (όχι πάντοτε ρητά, αλλά 

σίγουρα έμμεσα) για τους τρεις πυλώνες της αειφορίας και τη σύνδεσή τους με την αειφόρο 

ανάπτυξη. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε δεκαεννιά (19) απαντήσεις. 

Ενδεικτικά: 

Κατηγορία 4: Σύνδεση με τους τρεις πυλώνες (χωρίς ρητή αναφορά) 

➢ Μορφή αναπτυξιακής πολιτικής η οποία επιδιώκει να ικανοποιήσει τις οικονομικές, 

κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες της κοινωνίας κατά τρόπο που να εξασφαλίζει , την 

μακροπρόθεσμη ευημερία 

➢ Η οικονομική ανάπτυξη που παίρνει υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος χωρίς να 

παραγκωνίζονται οι ανάγκες της ανθρωπότητας 

➢ Η οικονομική ανάπτυξη που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα και τις πρακτικές για μία χωρίς 

επιβάρυνση για το περιβάλλον κοινωνική - πολιτιστική ανάπτυξη.  

Παρότι δεν υπήρξε καμία αναφορά στην έννοια «ποιότητα ζωής» στην ερώτηση για την αειφορία, 

εδώ, ορισμένοι από τους συμμετέχοντες δηλώνουν ότι η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται και με τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής (κυρίως του ανθρώπου) και την κοινωνική ευημερία. Οι 

συγκεκριμένες κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε δεκαεπτά (17) απαντήσεις. 

Κατηγορία 5: Σύνδεση με ποιότητα ζωής και κοινωνική ευημερία 
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➢ Η βελτίωση της ποιότητας ζωής σε ολιστικό επίπεδο μέσα από την πρόοδο, τις ευκαιρίες και 

τα όρια των περιβαλλοντικών αρχών. 

➢ Ανάπτυξη σεβόμενη τα όρια του περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους με σκοπό την 

κοινωνική ευημερία. 

➢ Βιώσιμη ονομάζεται η ανάπτυξη κατά την οποία βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής μέσα στα 

διάφορα οικοσυστήματα.  

Τέλος, ελάχιστες ήταν οι απαντήσεις στις οποίες δηλώθηκε άγνοια του αντικειμένου ή οι 

συμμετέχοντες δε θέλησαν να δώσουν κάποια απάντηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη 

συγκεκριμένη ερώτηση είχε ζητηθεί άποψη και όχι γνώση αναφορικά με τον όρο. Παρόλα αυτά, 

οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες επέλεξαν να μην εκφράσουν κάποια άποψη. Οι συγκεκριμένες 

κατηγορίες παρατηρήθηκαν σε οκτώ (8) απαντήσεις. Ενδεικτικά: 

Κατηγορία 6: Δε δόθηκε απάντηση 

➢ Δε γνωρίζω  

➢ ====== 

➢ Δεν το έχω σκεφτεί.  

1.3 Η διαφορά των όρων «βιώσιμη ανάπτυξη» και «αειφόρος ανάπτυξη» 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 106 56.7% 

Ναι 81 43.3% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 16: Εντοπισμός διαφοράς αειφορίας – βιωσιμότητας 

Από τους 187 συμμετέχοντες, 106 (56,7%) ταύτιζαν τους όρους «αειφορία» και «βιωσιμότητα» 

(Πίνακας 16). Αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς που εντόπιζαν κάποια διαφορά, δεν έγινε 

περαιτέρω ερώτηση ώστε να εντοπιστούν οι όποιες τυχόν διαφορές. 

1.4 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 95 50.8% 

Όχι 92 49.2% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 17: Γνώση για ΣΒΑ 

Σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα (49,2%) δεν είχαν κάποια πρότερη 

γνώση για τους 17 ΣΒΑ (Πίνακας 17). Το αρκετά σημαντικό ποσοστό άγνοιας αναφορικά με τους 

στόχους ήταν σχετικά αναμενόμενο, καθώς οι στόχοι αποτελούν περισσότερο πρόσφατη 

βιβλιογραφία με την οποία πιθανότατα δεν είναι εξοικειωμένοι (μετά το 2015). Στη συνέχεια, 

δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς οι παρακάτω δηλώσεις σε κλίμακα Likert, ώστε να δηλώσουν το 
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κατά πόσο συμφωνούν ή διαφωνούν με το περιεχόμενό τους. Κάθε δήλωση αφορά έναν στόχο. 

Σε όλες τις δηλώσεις, η συντριπτική πλειοψηφία των εκπαιδευτικών δήλωνε συμφωνία και 

απόλυτη συμφωνία με το περιεχόμενό τους, με ελάχιστες εξαιρέσεις (Πίνακες 18-34). Σε επτά, 

μάλιστα από τους 17 ΣΒΑ, κανένας εκπαιδευτικός δεν διάλεξε τις επιλογές ΔΙΑΦΩΝΩ και 

ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ. Επομένως, παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αρκετά 

εξοικειωμένοι με τους 17 ΣΒΑ του ΟΗΕ, συμφωνούν με το περιεχόμενό τους. 

Συναισθάνομαι τους ανθρώπους που ζουν μέσα σε συνθήκες φτώχειας. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 1 .5% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 7 3.7% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 46 24.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 133 71.1% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 18: ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια 

Νιώθω συμπόνια για τους ανθρώπους που υποσιτίζονται. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 1 .5% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1.1% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 44 23.5% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 140 74.9% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 19: ΣΒΑ 2 – Μηδενική πείνα 

Συμπάσχω με τους ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από χρόνια νοσήματα ή/και διάφορες 

αρρώστιες. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1.1% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3.2% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 41 21.9% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 138 73.8% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 20: ΣΒΑ 3 – Καλή υγεία και ευημερία 

Πιστεύω ότι η εκπαίδευση για την αειφορία είναι σημαντική για το μέλλον του πλανήτη. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 .5% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 4 2.1% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 22 11.8% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 160 85.6% 

 Σύνολο 187 100.0% 
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Πίνακας 21: ΣΒΑ 4 – Ποιοτική εκπαίδευση 

Θεωρώ απαράδεκτες τις διακρίσεις με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 .5% 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1.6% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 5 2.7% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 18 9.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 160 85.6% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 22: ΣΒΑ 5 – Ισότητα των φύλων 

Οφείλω να εξοικονομώ νερό στην καθημερινότητά μου (π.χ. κατά το πλύσιμο των πιάτων, 

το βούρτσισμα των δοντιών κ.λπ.)  

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1.6% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 19 10.2% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 61 32.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 104 55.6% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 23: ΣΒΑ 6 – Καθαρό νερό και αποχέτευση 

Κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ σημαντικό να στραφούμε προς τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 .5% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3.2% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 41 21.9% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 139 74.3% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 24: ΣΒΑ 7 – Φτηνή και καθαρή ενέργεια 

Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κατοχυρωθούν τα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών, 

ώστε να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 23 12.3% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 164 87.7% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 25: ΣΒΑ 8 – Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη 

Πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διαδικτύου και 

επικοινωνίας. 
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 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3.2% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 45 24.1% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 136 72.7% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 26: ΣΒΑ 9 – Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 

Συναισθάνομαι τους ανθρώπους που είναι θύματα διακρίσεων. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3.2% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 29 15.5% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 152 81.3% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 27: ΣΒΑ 10 – Λιγότερες Ανισότητες 

Είμαι υπεύθυνος/η για τις επιπτώσεις που έχει στο φυσικό περιβάλλον ο τρόπος ζωής μου. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 .5% 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3.2% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 15 8.0% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 61 32.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 104 55.6% 

 Total 187 100.0% 

Πίνακας 28: ΣΒΑ 11 – Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες 

Οφείλω να αγοράζω τοπικά προϊόντα ή/και προϊόντα που έχουν παραχθεί με βιώσιμο 

τρόπο. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 1 .5% 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 2 1.1% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 36 19.3% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 82 43.9% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 66 35.3% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 29: ΣΒΑ 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 

Πιστεύω ότι είναι άμεση ανάγκη να λάβουμε μέτρα σχετικά με τη ρύπανση που προέρχεται 

από βιομηχανική δραστηριότητα. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 29 15.5% 
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 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 155 82.9% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 30: ΣΒΑ 13 – Δράση για το κλίμα 

Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να βάλουμε ένα τέλος στην υπεραλίευση που απειλεί πολλά 

είδη με εξαφάνιση. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 6 3.2% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 38 20.3% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 143 76.5% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 31: ΣΒΑ 14 – Ζωή στο νερό 

Γνώμη μου είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να μειώσει τον πλούτο και τη 

διαφορετικότητα των μορφών ζωής, παρά μόνο εάν πρόκειται για την ικανοποίηση των 

βασικών ζωτικών του αναγκών. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΔΙΑΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 4 2.1% 

 ΔΙΑΦΩΝΩ 8 4.3% 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 14 7.5% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 51 27.3% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 110 58.8% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 32: ΣΒΑ 15 – Ζωή στη στεριά 

Θεωρώ ότι το διεθνές δίκαιο πρέπει να εξασφαλίζει στον καθένα, από τη στιγμή της 

γέννησής του, τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 1 .5% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 16 8.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 170 90.9% 

 Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 33: ΣΒΑ 16 – Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί 

Πιστεύω ότι όλες οι χώρες του πλανήτη οφείλουν να μοιράζονται τη γνώση, την 

εμπειρογνωμοσύνη, την τεχνολογία και τους χρηματοδοτικούς πόρους, προκειμένου να 

στηριχθεί η επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε παγκόσμιο επίπεδο. * 

 Συχνότητα Ποσοστό 

 ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΥΤΕ ΔΙΑΦΩΝΩ 3 1.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ 31 16.6% 

 ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ 153 81.8% 

 Σύνολο 187 100.0% 
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Πίνακας 34: ΣΒΑ 17 – Συνεργασία για τους στόχους 

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης Αθροιστικό ποσοστό 

Συμφωνώ/Συμφωνώ Απόλυτα 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 95.7% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 98.4% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 95.7% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 97.4% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 95.2% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 88.2% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 96.2% 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 100% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 96.8% 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 96.8% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 88.2% 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 79.2% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 98.4% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 96.8% 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 86.1% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 99.5% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 98.4% 
Πίνακας 35: Αθροιστικό ποσοστό του συμφωνώ και του συμφωνώ απόλυτα στις δηλώσεις της κλίμακας Likert 

Όπως φαίνεται κι από το συγκεντρωτικό πίνακα με τα αθροιστικά ποσοστά του 

Συμφωνώ/Συμφωνώ απόλυτα, πράγματι οι συμμετέχοντες φαίνεται πως δεν έρχονται σε 

αντιπαράθεση με τους στόχους. Οι δύο στόχοι που σημείωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό συμφωνίας 

με ελάχιστη διαφορά ήταν ο ΣΒΑ 8 - Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη (100%) και 

ο ΣΒΑ 16 – Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί (99.5%). Ο στόχος με τη μικρότερη 

συμφωνία ήταν ο ΣΒΑ 12 – Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, ο οποίος σημείωσε 

χαμηλότερο ποσοστό πιθανώς επειδή ενέχει και τον παράγοντα της ατομικής ευθύνης (Πίνακας 

35). 

1.5 Η σημασία των στόχων σε προσωπικό επίπεδο 

 Συχνότητα Ποσοστό 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 20 10.7% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 19 10.2% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 36 19.3% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 14 7.5% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2 1.1% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 0 0% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 .5% 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 9 4.8% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 0 0% 
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ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 5 2.7% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 8 4.3% 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 4 2.1% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 7 3.7% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 0 0% 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 0 0% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 61 32.6% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 1 .5% 

Σύνολο 187 100.0% 

Πίνακας 36: Σημαντικότερος ΣΒΑ (μια επιλογή) 

Ως σημαντικότερος στόχος μεταξύ των ΣΒΑ, αναδεικνύεται ο ΣΒΑ 16 – Ειρήνη, δικαιοσύνη και 

ισχυροί θεσμοί με 61 απαντήσεις (32,6%). Ακολουθούν οι στόχοι Καλή υγεία και ευημερία με 36 

(19,3%), Μηδενική φτώχεια με 20 (10,7%), Μηδενική πείνα με 19 (10,2%), Ποιοτική εκπαίδευση 

με 14 (7,5%), Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη με 9 (4,8%), Βιώσιμες πόλεις και 

κοινότητες με 8 (4,3%), Δράση για το κλίμα με 7 (3,7%), Λιγότερες ανισότητες με 5 (2,7%), 

Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή με 4 (2,1%), Ισότητα των φύλων με 2 (1,1%), Φτηνή και 

καθαρή ενέργεια με 1 (0,5%) και Συνεργασία για τους στόχους, επίσης με 1 απάντηση (0,5%).  

Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν επέλεξε ως σημαντικότερο το ΣΒΑ 6 - Καθαρό νερό και 

αποχέτευση, το ΣΒΑ 9 - Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, το ΣΒΑ 14 - Ζωή στο νερό και το 

ΣΒΑ 15 - Ζωή στη στεριά (Πίνακας 36). Οι συγκεκριμένοι στόχοι είναι ως επί το πλείστον 

περιβαλλοντικοί (έτσι τους κατέταξαν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί σε επόμενη ερώτηση), 

γεγονός που ίσως υποδηλώνει ότι τους θεωρούν δεδομένους – αφού κατεξοχήν ταυτίζουν την 

αειφορία με το φυσικό περιβάλλον – ή δεν αναγνωρίζουν τη σημασία επίτευξής τους. Οι στόχοι 

που επιλέχθηκαν από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών είναι κυρίως κοινωνικοί, γεγονός που 

δηλώνει ότι εκεί θεωρούν πως πρέπει να δοθεί προτεραιότητα επίτευξης, έναντι των 

περιβαλλοντικών και οικονομικών στόχων. 

1.6 Οι σημαντικότεροι στόχοι – ως προς την επίτευξη – σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 98 52.4% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 103 55.1% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 103 55.1% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 116 62.0% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 64 34.2% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 86 46.0% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 53 28.3% 
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ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 74 39.6% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 18 9.6% 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 55 29.4% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 49 26.2% 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 43 23.0% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 71 38.0% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 29 15.5% 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 30 16.0% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 126 67.4% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 71 38.0% 

Σύνολο απαντήσεων 1189 635.8% 

Πίνακας 37: Σημαντικότεροι στόχοι διεθνώς (πολλαπλές επιλογές) 

Ενώ το Ν των συμμετεχόντων είναι 187, εδώ έχουμε Ν=1189, που είναι και το πλήθος των 

απαντήσεων, γιατί ορισμένες ερωτήσεις (όπως αυτή εδώ) δέχονταν πολλαπλές απαντήσεις (πχ 

κάποιος μπορούσε να επιλέξει ως σημαντικούς περισσότερους από έναν στόχους). Ως αποτέλεσμα, 

το συνολικό ποσοστό φτάνει το 635.8% 

Αναφορικά με τους σημαντικότερους στόχους – ως προς την επίτευξη – σε παγκόσμιο επίπεδο, 

περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς επέλεξαν τους ΣΒΑ Ειρήνη, δικαιοσύνη και 

ισχυροί θεσμοί (67.4%), Ποιοτική εκπαίδευση (62%), Μηδενική πείνα (55.1%), Καλή υγεία και 

ευημερία (55,1%) και Μηδενική φτώχεια (52,4%).  

Ακολουθούν σε μικρότερα ποσοστά οι στόχοι Καθαρό νερό και αποχέτευση (46%), Αξιοπρεπής 

εργασία και οικονομική ανάπτυξη (39,6%), Δράση για το κλίμα (38%), Συνεργασία για τους 

στόχους (38%), Ισότητα των φύλων (34,2%), Λιγότερες ανισότητες (29,4%), Φτηνή και καθαρή 

ενέργεια (28,3%), Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (26,2%), Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή 

(23%), Ζωή στη στεριά (16%), Ζωή στο νερό (15,5%) και Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 

(9,6%) (Πίνακας 37). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι πέντε στόχοι που χαρακτηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς, ως οι 

πιο σημαντικοί για να επιτευχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, εντάσσονται στον πυλώνα της 

κοινωνίας. Σε σειρά σημαντικότητας ακολουθούν κυρίως οικονομικοί στόχοι, ενώ τελευταίοι 

κατατάσσονται οι περιβαλλοντικοί. Το γεγονός αυτό, δείχνει ότι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί στην 

Ελλάδα τείνουν να δίνουν προτεραιότητα στην επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, έναντι 

των περιβαλλοντικών και των οικονομικών, παρότι η πλειονότητά τους αντιλαμβάνονται την 

αειφορία – και κατ’ επέκταση τους ΣΒΑ – ως περισσότερο σχετική με το φυσικό περιβάλλον. 

Πιθανώς, η επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων έρχεται τόσο χαμηλά στις προτιμήσεις των 

εκπαιδευτικών επειδή δεν έχουν παρατηρηθεί πολύ έντονα περιβαλλοντικά προβλήματα και 

επιπτώσεις τους στην Ελλάδα , ενώ γενικά δεν είναι εξοικειωμένοι με ζητήματα αειφορίας (σε 

αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι σχεδόν οι μισοί δεν είχαν ακούσει ποτέ ξανά για τους ΣΒΑ). 
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Παράλληλα, οι μοναδικοί κοινωνικοί στόχοι που δε βρίσκονται ψηλά στις επιλογές των 

εκπαιδευτικών είναι η Ισότητα των φύλων και οι Λιγότερες ανισότητες, παρά το γεγονός ότι 

ζητήματα ισότητας και δικαιωμάτων έχουν ενταχθεί στη διδασκαλία και των δύο βαθμίδων 

εκπαίδευσης και οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με αυτά.  

1.7 Η προτεραιότητα των ΣΒΑ για την Ελλάδα 

 

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 76 40.6% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 44 23.5% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 127 67.9% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 138 73.8% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 59 31.6% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 38 20.3% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 72 38.5% 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 111 59.4% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 60 32.1% 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 51 27.3% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 75 40.1% 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 56 29.9% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 60 32.1% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 28 15.0% 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 24 12.8% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 99 52.9% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 69 36.9% 

Σύνολο απαντήσεων 1187 634.8% 

Πίνακας 38: Σημαντικότεροι στόχοι για την Ελλάδα (πολλαπλές επιλογές) 

Και εδώ, ενώ το Ν των συμμετεχόντων είναι 187, εδώ έχουμε Ν=1187, που είναι και το πλήθος 

των απαντήσεων, γιατί ορισμένες ερωτήσεις (όπως αυτή εδώ) δέχονταν πολλαπλές απαντήσεις. 

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσοστό φτάνει το 634.8%. 

Αναφορικά με τους σημαντικότερους στόχους – ως προς την επίτευξη – σε εθνικό επίπεδο, τα 

μεγαλύτερα ποσοστά παρατηρούνται στους στόχους Ποιοτική εκπαίδευση (73,8%), Καλή υγεία 

και ευημερία (67,9%), Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη (59,4%) και Ειρήνη, 

δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (52,9%).  
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Ακολουθούν με αρκετά χαμηλότερα ποσοστά οι στόχοι Μηδενική φτώχεια (40,6%), Βιώσιμες 

πόλεις και κοινότητες (40,1%), Φτηνή και καθαρή ενέργεια (38,5%), Συνεργασία για τους στόχους 

(36,9%), Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές (32,1%), Δράση για το κλίμα (32,1%), Ισότητα 

των φύλων (31,6%), Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή (29,9%), Λιγότερες ανισότητες 

(27,3%), Μηδενική πείνα (23,5%) Καθαρό νερό και αποχέτευση (20,3%), Ζωή στο νερό (15%) 

και Ζωή στη στεριά (12,8%) (Πίνακας 38). 

Τρεις από τους τέσσερις ΣΒΑ οι οποίοι ξεπερνούν το 50% επί των συνολικών απαντήσεων 

ανήκουν – όπως και σε διεθνές επίπεδο – στους στόχους που σχετίζονται με τον πυλώνα της 

κοινωνίας. Και εδώ εντοπίζονται αρκετά χαμηλά οι ίδιοι κοινωνικοί στόχοι (Ισότητα των φύλων, 

Λιγότερες ανισότητες), ενώ στο «τέλος» της λίστας εντοπίζονται και πάλι δύο βασικοί 

περιβαλλοντικοί ΣΒΑ (Ζωή στο νερό, Ζωή στη στεριά). Το γεγονός αυτό φανερώνει ότι οι 

εκπαιδευτικοί δίνουν μικρότερη σημασία στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων σε σχέση με 

κοινωνικούς και οικονομικούς ΣΒΑ και σε εθνικό επίπεδο. 

1.8 Περιβαλλοντικοί στόχοι 

 

 

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 30 16.0% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 33 17.6% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 39 20.9% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 35 18.7% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 5 2.7% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 154 82.4% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 148 79.1% 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 21 11.2% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 102 54.5% 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 9 4.8% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 127 67.9% 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 119 63.6% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 164 87.7% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 151 80.7% 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 146 78.1% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 22 11.8% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 39 20.9% 

Σύνολο απαντήσεων 1344 718.6% 

Πίνακας 39: Περιβαλλοντικοί ΣΒΑ (πολλαπλές επιλογές) 
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Και εδώ, ενώ το Ν των συμμετεχόντων είναι 187, εδώ έχουμε Ν=1344, που είναι και το πλήθος 

των απαντήσεων, γιατί ορισμένες ερωτήσεις (όπως αυτή εδώ) δέχονταν πολλαπλές απαντήσεις. 

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσοστό φτάνει το 718.6%. 

Σε σχέση με τους τρεις πυλώνες τις αειφορίας, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην έρευνα 

φαίνεται να εντάσσουν στον πυλώνα του περιβάλλοντος κυρίως τους στόχους: Δράση για το κλίμα 

(87.7%), Καθαρό νερό και αποχέτευση (82,4%), Ζωή στο νερό (80,7%), Φθηνή και καθαρή 

ενέργεια (79,1%), Ζωή στη στεριά (78,1%), Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (67,9%), Υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή (63,6%) και Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές (54,5%).  

Λιγότεροι συμμετέχοντες εντάσσουν τους υπόλοιπους στόχους στον περιβαλλοντικό πυλώνα, με 

ποσοστά μικρότερα του 25%. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά αυτά εμφανίζονται ως εξής: Καλή υγεία 

και ευημερία (20,9%), Συνεργασία για τους στόχους (20,9%), Ποιοτική εκπαίδευση (18,7%), 

Μηδενική πείνα (17,6%), Μηδενική φτώχεια (16%), Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική 

ανάπτυξη (11,2%), Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (11,8%), Λιγότερες ανισότητες (4,8%), 

Ισότητα των φύλων (2,7%). 

Οι πρώτες πέντε απαντήσεις σε συχνότητα (Δράση για το κλίμα, Καθαρό νερό και αποχέτευση, 

Ζωή στο νερό, Φθηνή και καθαρή ενέργεια, Ζωή στη στεριά), σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, 

φαίνεται να ανήκουν ξεκάθαρα στον περιβαλλοντικό πυλώνα, με τους επόμενους στόχους να 

δείχνουν μικρότερα ποσοστά και επομένως αμφιβολίες αναφορικά με τη συσχέτισή τους με το 

περιβάλλον (Πίνακας 39).  

1.9 Οικονομικοί στόχοι 

 

 

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 137 73.3% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 102 54.5% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 103 55.1% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 108 57.8% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 39 20.9% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 42 22.5% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 126 67.4% 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 164 87.7% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 160 85.6% 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 50 26.7% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 86 46.0% 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 118 63.1% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 33 17.6% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 24 12.8% 
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ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 25 13.4% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 66 35.3% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 69 36.9% 

Σύνολο απαντήσεων     1452 776.6% 

Πίνακας 40: Οικονομικοί ΣΒΑ (πολλαπλές επιλογές) 

Και εδώ, ενώ το Ν των συμμετεχόντων είναι 187, εδώ έχουμε Ν=1452, που είναι και το πλήθος 

των απαντήσεων, γιατί ορισμένες ερωτήσεις (όπως αυτή εδώ) δέχονταν πολλαπλές απαντήσεις. 

Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσοστό φτάνει το 776.6%. 

Αναφορικά με τον οικονομικό πυλώνα, οι στόχοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι ακόλουθοι: 

Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη (87,7%), Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές 

(85,6%), Μηδενική φτώχεια (73,3%), Φθηνή και καθαρή ενέργεια (67,4%), Υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή (63,1%), Ποιοτική εκπαίδευση (57,8%), Καλή υγεία και ευημερία 

(55,1%), Μηδενική πείνα (54,5%).  

Πολύ λιγότεροι συμμετέχοντες εντάσσουν τους υπόλοιπους στόχους στον οικονομικό πυλώνα με  

αρκετά χαμηλότερα ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (46%), 

Συνεργασία για τους στόχους (36,9%), Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί (35,3%), Λιγότερες 

ανισότητες (26,7%) Καθαρό νερό και αποχέτευση (22,5%), Ισότητα των φύλων (20,9%), Δράση 

για το κλίμα (17,6%), Ζωή στη στεριά (13,4%) και Ζωή στο νερό (12,8%). Πέρα από τις πρώτες 

τρεις περιπτώσεις (Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, Βιομηχανία, καινοτομία και 

υποδομές, Μηδενική φτώχεια) που έδειξαν πολύ υψηλή συσχέτιση με τον οικονομικό πυλώνα, οι 

υπόλοιποι ΣΒΑ δεν επιλέχθηκαν με την ίδια βεβαιότητα (Πίνακας 40). 

1.10 Κοινωνικοί στόχοι 

 

 

Απαντήσεις 

N Ποσοστό 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 146 78.1% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 134 71.7% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 142 75.9% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 154 82.4% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 166 88.8% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 49 26.2% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 33 17.6% 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 121 64.7% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 38 20.3% 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 145 77.5% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 87 46.5% 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 58 31.0% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 51 27.3% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 27 14.4% 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 27 14.4% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 142 75.9% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 106 56.7% 

Σύνολο απαντήσεων 1626 869.4% 

Πίνακας 41: Κοινωνικοί ΣΒΑ (πολλαπλές επιλογές) 

Και εδώ, ενώ το Ν των συμμετεχόντων είναι 187, έχουμε Ν=1626, που είναι και το πλήθος των 

απαντήσεων, γιατί ορισμένες ερωτήσεις (όπως αυτή εδώ) δέχονταν πολλαπλές απαντήσεις. Ως 

αποτέλεσμα, το συνολικό ποσοστό φτάνει το 869.4%. 

Αναφορικά με τον κοινωνικό πυλώνα, οι στόχοι με τα μεγαλύτερα ποσοστά είναι οι ακόλουθοι: 

Ισότητα των φύλων (88,8%), Ποιοτική εκπαίδευση (82,4%), Μηδενική φτώχεια (78,1%), 

Λιγότερες ανισότητες (77,5%), Καλή υγεία και ευημερία (75,9%), Ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυροί 

θεσμοί (75,9%), Μηδενική πείνα (71,7%), Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη (64,7%), 

Συνεργασία για τους στόχους (56,7%).  

Πολύ λιγότεροι συμμετέχοντες εντάσσουν τους υπόλοιπους στόχους στον κοινωνικό πυλώνα, με 

χαμηλότερα ποσοστά. Πιο συγκεκριμένα, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες (46,5%), Υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή (31%), Δράση για το κλίμα (27,5%), Καθαρό νερό και αποχέτευση 

(26,2%), Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές (20,3%), Φθηνή και καθαρή ενέργεια (17,6%), 

Ζωή στο νερό (14,4%) και Ζωή στη στεριά (14,4%) (Πίνακας 41).  

1.11 Κεντρικοί, μεσαίοι και περιφερειακοί στόχοι για κάθε πυλώνα 

 Περιβαλλοντικοί Οικονομικοί Κοινωνικοί 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΦΤΩΧΕΙΑ 16.0% 73.3% 78.1% 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΠΕΙΝΑ 17.6% 54.5% 71.7% 

ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ 20.9% 55.1% 75.9% 

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 18.7% 57.8% 82.4% 

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2.7% 20.9% 88.8% 

ΚΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 82.4% 22.5% 26.2% 

ΦΤΗΝΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 79.1% 67.4% 17.6% 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ 11.2% 87.7% 64.7% 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 54.5% 85.6% 20.3% 

ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ 4.8% 26.7% 77.5% 

ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 67.9% 46.0% 46.5% 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 63.6% 63.1% 31.0% 

ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 87.7% 17.6% 27.3% 

ΖΩΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ 80.7% 12.8% 14.4% 

ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΤΕΡΙΑ 78.1% 13.4% 14.4% 

ΕΙΡΗΝΗ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 11.8% 35.3% 75.9% 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ 20.9% 36.9% 56.7% 

Πίνακας 42: Συγκεντρωτικός πίνακας απόψεων για συσχέτιση  ΣΒΑ με τους τρεις πυλώνες της αειφορίας 

Αναφορικά με τη συσχέτιση των ΣΒΑ με τους τρεις πυλώνες της αειφορίας (περιβάλλον, κοινωνία, 

οικονομία), παρατηρούμε ότι είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει ξεκάθαρη 

συνάφεια με έναν μόνο πυλώνα (Ισότητα των φύλων, Καθαρό νερό και αποχέτευση, Λιγότερες 

ανισότητες, Δράση για το κλίμα, Ζωή στο νερό, Ζωή στη Στεριά, Ειρήνη, Δικαιοσύνη και ισχυροί 

θεσμοί). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να συσχετίζουν τους 

εναπομείναντες ΣΒΑ με περισσότερους από έναν πυλώνες, σημειώνοντας αρκετές φορές σχεδόν 

ίδια ποσοστά. Αυτό είναι λογικό, καθώς οι στόχοι δε συνδέονται μόνο με τους πυλώνες – οι οποίοι 

είναι απλώς προσπάθειες κατηγοριοποίησης – αλλά αποτελούν ένα δίκτυο με πολλαπλές 

συσχετίσεις. Γενικά, οι συμμετέχοντες φαίνεται πως δεν κάνουν ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ 

κοινωνικών και οικονομικών στόχων.  

1.12 Συνέργειες και Συμβιβασμοί ανάμεσα στους ΣΒΑ 

Στις δύο τελευταίες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου, οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να 

εντοπίσουν – εφόσον θεωρούν ότι υπάρχουν – συνέργειες ή/και συμβιβασμούς ανάμεσα στους 17 

ΣΒΑ του ΟΗΕ. Στην παρούσα έρευνα με τον όρο συνέργειες εννοούνται οι θετικές επιδράσεις 

ενός στόχου στις υπηρεσίες οικοσυστήματος που, με τη σειρά τους, θα επέτρεπαν την επίτευξη 

άλλων στόχων ή την αμοιβαία επωφελή ανάπτυξη υποδομών και πολιτικών, οι οποίες μπορούν να 

διευκολύνουν την υλοποίηση των ΣΒΑ (Fader et al., 2018).  

Αντίστοιχα, ως συμβιβασμοί νοούνται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας στόχος χρησιμοποιεί 

εντατικά τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη ενός άλλου στόχου ή όταν η 

περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλείται από την επίτευξη ενός στόχου περιορίζει τις 

πιθανότητες επίτευξης ενός άλλου στόχου (Fader et al., 2018). Για παράδειγμα, η πορεία μιας 

χώρας για την επίτευξη των ενεργειακών της στόχων θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ικανότητά 

της να επιτύχει τους στόχους που αφορούν το νερό είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Για να 

επιτευχθούν οι στόχοι με παράλληλη ελαχιστοποίηση των συμβιβασμών, θα πρέπει να βασίζονται 

σε πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη την αλληλεξάρτηση μεταξύ νερού και ενέργειας. 

Οι πίνακες 22 και 23 παρουσιάζουν συγκεντρωτικά τα ζεύγη στόχων με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

συνέργειας και συμβιβασμών (πίνακας 22 και 23, αντίστοιχα). Όπου υπάρχει παύλα δηλώνονται 

οι περιπτώσεις που δε λήφθηκαν υπόψη, αφού δεν μελετούμε τη συνέργεια ενός στόχου με τον 

εαυτό του (αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τους υποστόχους που αφορούν τον ίδιο στόχο). Όπου 

υπάρχει Χ στους πίνακες, δηλώνεται η μεγαλύτερη συσχέτιση – θετική σε περίπτωση συνέργειας, 

αρνητική σε περίπτωση συμβιβασμού – ανάμεσα σε δύο στόχους. Δηλώθηκαν συσχετίσεις και 

συμβιβασμοί και με άλλους στόχους, αλλά σε μικρότερες συχνότητες. 
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Από τρεις ισχυρές θετικές συσχετίσεις παρατηρούνται για τους στόχους Μηδενική Φτώχεια και 

Συνεργασία για τους στόχους, ενώ από δύο για τους ΣΒΑ Φτηνή και καθαρή ενέργεια και Δράση 

για το κλίμα (Πίνακας 22). Αναφορικά με τους συμβιβασμούς, ο στόχος Βιομηχανία καινοτομία 

και υποδομές συγκεντρώνει τις περισσότερες αρνητικές συσχετίσεις, καθώς οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούν ότι μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην πραγμάτωση επτά στόχων, οι οποίοι σχετίζονται 

κυρίως με το περιβάλλον (Καθαρό νερό και αποχέτευση, Φτηνή και καθαρή ενέργεια, Βιώσιμες 

πόλεις και κοινότητες, Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Δράση για το κλίμα, Ζωή στο νερό, 

Ζωή στη στεριά) (Πίνακας 23). 

Το γεγονός αυτό έρχεται σε συμφωνία με τα ευρήματα των Dhahri & Omri (2018), οι οποίοι 

αναφέρουν ότι, ενώ η πρόοδος στον τομέα της βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας μπορεί να 

υποβοηθήσει την επίτευξη άλλων στόχων, ωστόσο επηρεάζει αρνητικά τον περιβαλλοντικό 

πυλώνα και την επίτευξη των «περιβαλλοντικών» στόχων. 

Για να δημιουργηθούν οι πίνακες 43 και 44 μελετήθηκαν τα σχεδιαγράμματα που προέκυψαν από 

την ανάλυση που προσφέρει η πλατφόρμα Google Forms. Τα συγκεκριμένα σχεδιαγράματα 

αποτύπωναν τις συνέργειες και συμβιβασμούς του κάθε στόχου με κάθε έναν από τους υπόλοιπους 

ΣΒΑ (συνολικά 34 ραβδογράμματα). Στους πίνακες 43 και 44 αποτυπώθηκαν οι συμβιβασμοί και 

οι συσχετίσεις με το μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων (π.χ. παρότι ο ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια 

παρουσίαζε συσχετίσεις με διαφορετικούς ΣΒΑ, ανάμεσά τους, τις περισσότερες απαντήσεις είχε 

ο ΣΒΑ 2 – Μηδενική πείνα, ο οποίος και αποτυπώθηκε στον πίνακα).  
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Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα επικεντρώθηκε στη μελέτη των απόψεων εν ενεργεία εκπαιδευτικών για τους 

17 ΣΒΑ του ΟΗΕ για την αειφόρο ανάπτυξη. Σε σχέση με το περιεχόμενο των όρων αειφορία και 

αειφόρος ανάπτυξη, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες συγχέουν τους δύο όρους και δίνουν 

σχεδόν πανομοιότυπες απαντήσεις και στις δύο ερωτήσεις (ερευνητικό ερώτημα 1). Η ταύτιση 

αυτή των όρων ήταν σχετικά αναμενόμενη, καθώς δεν υπάρχουν μοναδικοί επίσημοι ορισμοί για 

να χαρακτηρίσουν τους δύο όρους. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να βασίστηκαν κυρίως 

στον ορισμό της Έκθεσης Brutland, πράγμα που παρατήρησαν και οι Bezeljak et al. (2020), καθότι 

πιο γνωστός στο ευρύ κοινό, αν και διατυπωμένος πριν από περισσότερο από τριάντα χρόνια και 

σχετικά ελλιπής. 

Παράλληλα, πέρα από τη σύγχυση των δύο όρων, φαίνεται να υπάρχει σχετική άγνοια του 

περιεχομένου τους, ενώ εντοπίζονται και παρανοήσεις (ερευνητικό ερώτημα 1). Συχνά, θεωρούν 

ότι η αειφορία / αειφόρος ανάπτυξη σχετίζεται αποκλειστικά με το φυσικό περιβάλλον – και πιο 

συγκεκριμένα με προβλήματα που εντοπίζονται σε εθνική και τοπική εμβέλεια – αγνοώντας 

ζητήματα όπως την εξάντληση των φυσικών πόρων και την κλιματική αλλαγή. Οι διαπιστώσεις 

αυτές συνάδουν με τα αποτελέσματα των ερευνών των Μπαρμπέρη (2005), Καραμέρης κ.ά. 

(2006), Ευκολίδου κ.ά. (2014) και Papanikolaou et al. (2009).  

Στις απαντήσεις που έδωσαν οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, επικεντρώνονταν περισσότερο στην 

περιβαλλοντική διάσταση της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, με σημαντικά λιγότερες 

αναφορές στον οικονομικό αλλά και τον κοινωνικό τομέα (ερευνητικό ερώτημα 1) 

(Kadigiannopoulos, 2015; Maidou, et al., 2019, Bezeljak et al., 2020). Εντύπωση προκάλεσε το 

γεγονός ότι παρότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες γνώριζαν τους 17 ΣΒΑ είχαν 

ελλιπείς γνώσεις ή/και παρανοήσεις για το γενικό τους πλαίσιο, αν και δεν έγινε περαιτέρω 

ερώτηση για να φανεί ο βαθμός στον οποίο ήταν εξοικειωμένοι με αυτούς. 

Σε σχέση με τη συμφωνία ή διαφωνία των εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δηλώσεις για κάθε 

στόχο (ερευνητικό ερώτημα 2), οι απαντήσεις ήταν σχετικά αναμενόμενες, καθώς γενικά έχει 

παρατηρηθεί ότι οι περισσότεροι άνθρωποι (όχι αποκλειστικά οι εκπαιδευτικοί) έχουν 

περισσότερο θετικές αντιλήψεις σχετικά με ζητήματα αειφορίας, ακόμα κι αν οι γνώσεις τους για 

τα θέματα αυτά δεν είναι επαρκείς (Sunthonkanokpong & Murphy, 2019). Έτσι και εδώ, οι 

εκπαιδευτικοί φάνηκε να συμφωνούν σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό με το περιεχόμενο των 17 ΣΒΑ 

(ερευνητικό ερώτημα 2). 

Συγκεκριμένα, για όλες τις δηλώσεις που δόθηκαν, το ποσοστό συμφωνίας και απόλυτης 

συμφωνίας ξεπερνούσε το 86%, με μόλις μια εξαίρεση (79,2%) η οποία παρατηρήθηκε στη 

δήλωση που αφορούσε στο στόχο Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή «Οφείλω να αγοράζω 

τοπικά προϊόντα ή/και προϊόντα που έχουν παραχθεί με βιώσιμο τρόπο». Η διαφορά στο 

συγκεκριμένο ποσοστό πιθανώς να οφείλεται στο πρώτο σκέλος του στόχου «υπεύθυνη 

κατανάλωση», το οποίο αποτελεί προσωπική ευθύνη και μάλλον οι συμμετέχοντες δεν είναι 

έτοιμοι να αλλάξουν τα πρότυπα κατανάλωσης στα οποία είναι συνηθισμένοι.  

Ο μεγαλύτερος βαθμός συμφωνίας με μια δήλωση αφορούσε το ΣΒΑ 8 – Αξιοπρεπής εργασία και 

οικονομική ανάπτυξη «Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να κατοχυρωθούν τα εργασιακά δικαιώματα 

των πολιτών, ώστε να σταματήσουν οι αυθαιρεσίες», ο οποίος άγγιξε το 100% για τις απαντήσεις 

Συμφωνώ/Συμφωνώ Απόλυτα. Επομένως, γενικά οι συμμετέχοντες είχαν μια θετική εκτίμηση των 
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ΣΒΑ, γεγονός που συμφωνεί με προηγούμενες έρευνες, οι οποίες μελετούσαν αντιλήψεις 

φοιτητών αναφορικά με τους στόχους (Gündüz, 2017; Al-Naqbi, 2018; Borges, 2019) (ερευνητικό 

ερώτημα 2). 

Αναφορικά με τη σειρά προτεραιότητας επίτευξης των ΣΒΑ (ερευνητικό ερώτημα 3), σχεδόν ένας 

στους τρεις εκπαιδευτικούς αναγνωρίζει ως πιο σημαντικό το στόχο Ειρήνη, Δικαιοσύνη και 

ισχυροί θεσμοί με πάνω από 10 μονάδες διαφορά από τον επόμενο ΣΒΑ Καλή υγεία και ευημερία, 

παραγκωνίζοντας τους πιο γνωστούς στόχους Μηδενική φτώχεια, Μηδενική πείνα, Λιγότερες 

ανισότητες, τους οποίους ανέμενε η ερευνητής και είναι συχνά στις πρώτες θέσεις των ερευνών 

(Leitner, 2017). Στο ίδιο μοτίβο κινείται και η σειρά προτεραιότητας επίτευξης των ΣΒΑ για 

Ελλάδα και εξωτερικό, όπου παρατηρείται και μερική ταύτιση, αν και εγχώρια δίνεται σημασία 

και στο ΣΒΑ Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη, ίσως επηρεασμένοι από την σχετικά 

πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση και τη μακρόχρονη λιτότητα που εφαρμόστηκε στη χώρα. 

Επίσης, γενικά παρατηρήθηκε μια προτίμηση σε κοινωνικούς στόχους, λιγότερο σε οικονομικούς 

και ελάχιστα σε περιβαλλοντικούς (πιθανώς επειδή τους θεωρούν αυτονόητους). 

Όσον αφορά τη συσχέτιση των στόχων με τους τρεις πυλώνες της αειφορίας (ερευνητικό ερώτημα 

4), στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί απέδιδαν συνάφεια σε περισσότερους από 

έναν, ενώ ορισμένοι από τους ΣΒΑ παρουσίασαν τουλάχιστον μέτρια συνάφεια και με τους τρεις 

στόχους. Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί οι στόχοι δε λειτουργούν αυτόνομα, αλλά συνδέονται 

τόσο με τους πυλώνες όσο και με τους υπόλοιπους στόχους, σαν ένα πλέγμα σχέσεων. Επίσης, 

πιθανώς να οφείλεται και στην άγνοια των συμμετεχόντων σε σχέση με το περιεχόμενο του 

εκάστοτε ΣΒΑ (ιδίως αν δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο), καθώς πολλές φορές το όνομα του 

στόχου δεν αρκεί για να «φωτίσει» το πεδίο που καλύπτει (Le Blanc, 2015). 

Η κατηγοριοποίηση των ΣΒΑ από τους εκπαιδευτικούς (ερευνητικό ερώτημα 4) έρχεται σε 

συμφωνία με εκείνη των Costanza et al. (2016) σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς ΣΒΑ (6, 13, 

14, 15) με μοναδική προσθήκη το ΣΒΑ 7 – Φθηνή και καθαρή ενέργεια. Αναφορικά με τους 

οικονομικούς στόχους (7, 8, 9, 11, 12) υπάρχει συμφωνία με τους 8, 9 και 12, ενώ υπάρχουν 

σημαντικά ποσοστά που συγκαταλέγουν και τους στόχους 7 και 11 στον οικονομικό πυλώνα, αλλά 

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συσχέτιση με έναν από τους άλλους δύο πυλώνες. Τέλος, υπάρχει 

απόλυτη συμφωνία  με την συσχέτιση των ΣΒΑ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 16, και 17 με τον πυλώνα της 

κοινωνίας (Costanza et al., 2016). Τα ευρήματα δεν παρουσιάζουν μεγάλη ταύτιση με την έρευνα 

των Dalampira & Nastis (2019), οι οποίοι βρήκαν πως οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν σύνδεση 

εννέα στόχων με το περιβάλλον (στόχοι 1,4,6,7,10,12,13,14,17), τεσσάρων με την οικονομία 

(στόχοι 3,8,9,11) και τεσσάρων με την κοινωνία (2,5,15,16).  

Αναφορικά με τις συνέργειες και τους συμβιβασμούς (ερευνητικό ερώτημα 5), ο στόχος που 

εμφανίζει τις περισσότερες συνέργειες με άλλους στόχους είναι ο ΣΒΑ 1 – Μηδενική φτώχεια. 

Συγκεκριμένα, παρουσιάζει θετική συσχέτιση με 3 άλλους ΣΒΑ (Μηδενική πείνα, Καλή υγεία και 

ευημερία, Αξιοπρεπής εργασία και οικονομική ανάπτυξη), πράγμα που συμφωνεί και με  την 

έρευνα των Pradhan et al. (2017). Από τρεις συνέργειες εμφανίζει και ο ΣΒΑ 17 – Συνεργασία για 

τους στόχους (συνέργειες με Υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή, Δράση για το κλίμα, Ειρήνη, 

δικαιοσύνη και ισχυροί θεσμοί). Πιθανώς, στην περίπτωση του ΣΒΑ 17 έπαιξε σημαντικό ρόλο 

και το όνομα του στόχου και συγκεκριμένα ο όρος «συνεργασία», ο οποίος ετυμολογικά 

παραπέμπει στον όρο «συνέργειες». 

Στην ίδια έρευνα, ο στόχος που εμφανίζει τις περισσότερους συμβιβασμούς με άλλους ΣΒΑ είναι 

ο Υπεύθυνη κατανάλωση και Παραγωγή, ενώ στην παρούσα έρευνα ο στόχος με τις μεγαλύτερες 
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αρνητικές συσχετίσεις είναι ο Βιομηχανία, καινοτομία και υποδομές, ο οποίος – σύμφωνα με τους 

συμμετέχοντες – μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην επίτευξη επτά άλλων στόχων (Καθαρό νερό και 

αποχέτευση, Φθηνή και καθαρή ενέργεια, Βιώσιμες πόλεις και κοινότητες, Υπεύθυνη 

κατανάλωση και παραγωγή, Δράση για το κλίμα, Ζωή στο νερό, Ζωή στη στεριά). Κατά βάση, ο 

συγκεκριμένος στόχος φαίνεται να αντιτίθεται με τους ΣΒΑ στους οποίους οι εκπαιδευτικοί 

αναγνωρίζουν περισσότερο την περιβαλλοντική διάσταση.  

Περιορισμοί της έρευνας 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα δε μπορούν να γενικευθούν γιατί οι απαντήσεις 

προήλθαν κυρίως από βολική δειγματοληψία και σε σχέση με τον πληθυσμό τον εκπαιδευτικών 

πανελλαδικά, ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν συγκριτικά μικρός. Παρόλα αυτά, οι 

απαντήσεις μπορούν να θεωρηθούν ενδεικτικές και να βοηθήσουν στην επέκταση της έρευνας 

προς αυτήν την κατεύθυνση. Εξαιρετικά σημαντικός περιορισμός της παρούσας εργασίας 

αποδείχθηκε και η δυσκολία στην εύρεση σχετικής βιβλιογραφίας, η οποία πάνω στο θέμα της 

έρευνας ήταν εξαιρετικά ελλιπής, ιδίως όσον αφορά το κομμάτι των εν ενεργεία εκπαιδευτικών. 

Ο περιορισμός αυτός συνδέεται σαφώς με τον προσανατολισμό της έρευνας, η οποία μελετά ένα 

εξαιρετικά σύγχρονο θέμα το οποίο δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς.  

Προεκτάσεις της έρευνας 

Σε επόμενο στάδιο, θα μπορούσαν να διερευνηθούν διεξοδικά και οι δράσεις/ενέργειες των εν 

ενεργεία εκπαιδευτικών, καθώς, παρότι επιδεικνύουν πολύ υψηλά ποσοστά συμφωνίας με το 

περιεχόμενο των ΣΒΑ αυτό δε σημαίνει αυτόματα ότι είναι διατεθειμένοι να αλλάξουν τις 

συνήθειες ζωής τους ώστε να συνάδουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, θα 

μπορούσε να γίνει περεταίρω εμβάθυνση αναφορικά με τις συσχετίσεις που πιθανώς υπάρχουν 

ανάμεσα στις γνώσεις, τις στάσεις και τις ενέργειες των εκπαιδευτικών αναφορικά με τους ΣΒΑ. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν να γίνουν αντίστοιχες έρευνες σε διαφορετικές χώρες. Η Ελλάδα 

συγκαταλέγεται ανάμεσα στις αναπτυγμένες χώρες και ανήκει στην ΕΕ, ενώ φαίνεται πως 

προσπαθεί – ανεξαρτήτως αποτελέσματος – να συμμορφωθεί και να υποστηρίξει την εφαρμογή 

των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά των γενικότερων επιταγών των Ηνωμένων Εθνών. Θα 

είχε ενδιαφέρον να διεξαχθούν σχετικές έρευνες από άλλες χώρες, τόσο αναπτυγμένες όσο και 

αναπτυσσόμενες, ώστε να αναδειχθούν τυχόν ομοιότητες/διαφορές στις απόψεις των 

εκπαιδευτικών για τους 17 ΣΒΑ. 

Παράλληλα, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον να επιχειρηθεί μια διερεύνηση των απόψεών των 

εκπαιδευτικών για την διαβάθμιση σπουδαιότητας των στόχων σε σχέση με το τι διδάσκουν. 

Πιθανώς, οι απόψεις των εν ενεργεία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων επηρεάζονται από 

την εκπαίδευση που έχουν λάβει και, κατά συνέπεια, από τον προσανατολισμό των σπουδών τους 

(ανθρωπιστικές, κοινωνικές, θετικές, κλπ. επιστήμες).  
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Παράρτημα 

1. Ερωτηματολόγιο 

Το ερωτηματολόγιο βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://forms.gle/Tqt7RvGd5iSrjJn38  

2. Παράρτημα γραφημάτων και απαντήσεων σύντομης ανάπτυξης 

Το παράρτημα των γραφημάτων και των απαντήσεων σύντομης ανάπτυξης βρίσκεται στον 

παρακάτω σύνδεσμο: 

https://drive.google.com/file/d/1eegje69ygTQC-qzGBXrurpnb07C9NGMb/view?usp=sharing  

 

https://forms.gle/Tqt7RvGd5iSrjJn38
https://drive.google.com/file/d/1eegje69ygTQC-qzGBXrurpnb07C9NGMb/view?usp=sharing

