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       ΘΕΜΑ:     Ηµερίδα µε θέµα: «Ανθρώπινα δικαιώµατα, µελλοντικές  

        γενεές και περιβάλλον»  

 Το 2011 έχει ανακηρυχθεί από την UNESCO «έτος αφιερωµένο στα ανθρώπινα 
δικαιώµατα», στο πλαίσιο της «δεκαετίας της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, 
2005-2014». 
 Στο πλαίσιο αυτό,  τα Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α΄/βάθµιας και 
Β΄/θµιας Εκπ/σης Πιερίας και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)  
Ανατολικού Ολύµπου διοργανώνουν ηµερίδα, για να εξεταστεί και να συζητηθεί η 
διάσταση του περιβάλλοντος ως δικαιώµατος των σηµερινών ανθρώπων αλλά και των 
µελλοντικών γενεών. 
 Η ηµερίδα θα γίνει την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011 στην αίθουσα του 1ου ορόφου 
του συνεδριακού κέντρου Κατερίνης (Εκάβη) µε ώρα έναρξης 5.30΄ µµ. 
 Θα παρουσιαστούν οι εισηγήσεις: 

• «Η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωµάτων»,  
Εισηγητής: Στέλιος Βιρβιδάκης, Καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Αθηνών 

• «Έχουν δικαιώµατα οι µελλοντικές γενεές;»,  
Εισηγητής: Φιλήµων Παιονίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ηθικής και Πολιτικής 
Φιλοσοφίας, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης 

• «Τι πρέπει να κάνουµε τώρα για τον πράσινο πλανήτη του αύριο;»,  
Εισηγητής: Αλέξανδρος Γεωργόπουλος, Καθηγητής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,  
Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης    
  Θα ακολουθήσει συζήτηση που θα συντονίσει ο Σταύρος Καραγεωργάκης, 
εκπαιδευτικός ∆.Ε., δρ.  Φιλοσοφίας και Ιστορίας των Επιστηµών και της Τεχνολογίας.  
  Η δυνατότητα για όλα τα ανθρώπινα όντα να ζουν σε ένα κατάλληλο περιβάλλον 
είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωµα.  
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 Μια συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τη σχέση τους µε το περιβάλλον δεν 
εξαντλείται σε ένα θεωρητικό επίπεδο αλλά έχει πρακτική σηµασία για το σηµερινό 
πολίτη. Ποια είναι τα δικαιώµατα που σχετίζονται µε τα σηµερινά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα; Πώς πρέπει να είναι ο πλανήτης που θα παραδώσουµε στις µελλοντικές 
γενιές ώστε να µπορούν να ζήσουν και να αναπτυχθούν; Ποιες πρακτικές συνέπειες έχει 
ο σεβασµός των ανθρωπίνων δικαιωµάτων στα χαρακτηριστικά µιας αειφόρου 
ανάπτυξης; Η στάση µας σε παρόµοια ζητήµατα, ιδιαίτερα όσων συµµετέχουν στον 
οικονοµικά ενεργό πληθυσµό, έχει καθοριστικές συνέπειες για τη σηµερινή και τη 
µελλοντική κατάσταση του πλανήτη. 
 Η ηµερίδα είναι ανοικτή και θεωρούµε ότι ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς όλων των 
βαθµίδων και της δια βίου µάθησης που επιθυµούν να εντάξουν τη διάσταση των 
ανθρωπίνων δικαιωµάτων και της αειφόρου ανάπτυξης  στη διδασκαλία  των µαθηµάτων 
και αντικειµένων που διδάσκουν. Ιδιαίτερα απευθύνεται σε όσους ασχολούνται µε 
προγράµµατα Σχολικών ∆ραστηριοτήτων και όσους διδάσκουν µαθήµατα σχετικά µε 
ηθική, φιλοσοφία και δίκαιο. 
 Παρακαλούµε το παρόν έγγραφο να γνωστοποιηθεί σε όλους τους εκπαιδευτικούς.  
 
 
 
 

Ο ∆ιευθυντής της ∆ιεύθυνσης Β/θµιας Εκπαίδευσης  
    Νοµού Πιερίας    
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