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Πεξίιεςε 

 

Μαδί κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλνδεχνπλ ηελ πνιπδηάζηαηε θνηλσληθνπνιηηηθή θαη νηθνινγηθή 

θξίζε ηεο επνρήο καο θπνθνξνχληαη λέεο δπλαηφηεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε κίαο ξηδνζπαζηηθήο 

θνηλσληθήο αιιαγήο. Μέζα ζε απηή ηελ ζπγθπξία ε παξάδνζε ηεο θνηλσληθά θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο είλαη πεξηζζφηεξν επίθαηξε απφ πνηέ. Ζ ζεκαηνινγία ηνπ άξζξνπ αθνξά ζηελ 

αλαδήηεζε κίαο θνηλσληθά θξηηηθήο νπηηθήο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. θνπφο ηνπ είλαη λα 

ςειαθίζεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπληζηνχλ απηήλ ηελ νπηηθή δηεξεπλψληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ αλαδεηθλχνληαη κέζα απφ κία πνηνηηθή έξεπλα πνπ ζέηεη ζην επίθεληξφ ηεο ηνπηθά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Ζ έλλνηα ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ εηζάγεηαη ζην 

άξζξν αλαθεξφκελε ζε θαηαζηάζεηο πεξηβαιινληηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ππνβαζκίζεσλ νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ θαη αλαπαξάγνληαη απφ θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη δηαηξέζεηο θαη θξίλεηαη φηη 

απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. 

Υξεζηκνπνηψληαο ην εξγαιείν ησλ εκηδνκεκέλσλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ (focus group) ζε 

ηέζζεξα δεκνηηθά ζρνιεία πνπ βξίζθνληαη θνληά ζε ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Άγηνο 

Βαζίιεηνο-Λίκλεο Βφιβε&Κνξψλεηα, Σαγαξάδεο-ΥΤΣΑ, Κνξδειηφ-εγθαηαζηάζεηο ΔΚΟ, 

Καηεξίλε-ππεξρεηιηζκέλνο ΥΤΣΑ) επηρεηξείηαη λα δηεξεπλεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη ζπλζήθεο 

ησλ ελ ιφγσ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ επεξεάδνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ θξηηηθή ζην ζεηηθηζηηθφ εθπαηδεπηηθφ 

παξάδεηγκα, ε εζηίαζε ζηηο εκπεηξίεο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ, ε επηθέληξσζε ζηελ 

έλλνηα ηνπ ηνπηθνχ θαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ ακθηζβήηεζεο ησλ παγησκέλσλ θνηλσληθψλ ξφισλ 

κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιείν απνηεινχλ βαζηθνχο αλαιπηηθνχο άμνλεο ηνπ άξζξνπ. Σν δεηνχκελν 

ηνπ άξζξνπ είλαη λα ζπλεηζθέξεη ζε κία ζπδήηεζε πνπ επηρεηξεί λα αληρλεχζεη ηνπο 

πξνβιεκαηηζκνχο, ηηο αλάγθεο, ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ καζεηψλ θαη λα ηα επεμεξγαζηεί κέζα απφ ην 

πξίζκα ησλ ελλνηψλ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. 

 

Abstract 

 

Along with the dangers that accompany the multidimensional sociopolitical and ecological crisis of 

our time, a lot of potential towards radical social change is being carried. In this juncture the 

tradition of socially critical pedagogy is being more to the point than ever before. The article is 

concerned with the quest of a socially critical perspective of environmental education. Its purpose is 

to grope for the elements that such a perspective consists of and to examine its prospects, its 

potential and weaknesses that emerge from this qualitative study that focuses on local 
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environmental problems. Ζ έλλνηα ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ εηζάγεηαη ζην 

άξζξν αλαθεξφκελε ζε θαηαζηάζεηο πεξηβαιινληηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ππνβαζκίζεσλ, νη νπνίεο 

εκπεξηέρνπλ θαη αλαπαξάγνληαη απφ θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη δηαηξέζεηο. Κξίλεηαη φηη απηή ε 

έλλνηα απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο νξγάλσζεο. The 

notion of local environmental problems in the article is introduced referring to situations of 

environmental disruption and degradation which include and are being reproduced by social 

inequalities and divisions. Local environmental problems are considered to comprise a fundamental 

element of the capitalist system as a whole. Semi-structured focus group interviews are being used 

as a research method applied to four primary schools that are located near local environmental 

problems (Agios Vasileios - lakes Volvi and Koroneia, Tagarades - landfill issue, neighborhood of 

Kordelio- oil refinery establishment, Katerini - landfill issue). The way these local environmental 

problems affect the engagement with environmental education is being explored. Criticism to the 

positivist educational paradigm, the focus on experiences and feelings of the students, the search of 

ways for challenging the consolidated social roles are the basic analytical axes of the article. The 

objective of the article is to contribute to a discussion that attempts to detect the speculations, needs 

and feelings of the students and to process them through the prism of critical pedagogy notions.
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Δηζαγσγή 

 

Ο Δπίθνπξνο ζα έιεγε:πξέπεη λα γειάκε θαη ζπλάκα λα αγσληδόκαζηε… 

Μελ ππνδνπιώλεηο ηε ραξνύκελε δύλακε ηεο επηζπκίαο ζνπ.... 

 

Αληξε Κνλη-πφλβηι «Ο κχζνο ηνπ Ίθαξνπ» 

 

It is imperative that we maintain hope even when the 

Harshness of reality may suggest the opposite 

 

Paulo Freire 

 

Ζ πξφζεζε απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αζρνιεζεί κε ηε ζχλδεζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ηελ νπηηθή ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. 

 

Θεσξνχκε φηη δελ είλαη αξθεηφ λα αξρίζνπκε κε κία απινπζηεπηηθή βαζηθή ππφζεζε 

εξγαζίαο φπσο ησλ Jensen θαη Schnack (1997, ζει 163) φηη «ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηελ θνηλσλία θαη ηνλ ηξφπν δσή καο». ηελ 

ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα ηεο πνιπεπίπεδεο θξίζεο πνπ βηψλνπκε απηφ θαίλεηαη λα 

ζεσξείηαη απηνλφεην ηνπιάρηζηνλ ζηα πιαίζηα κίαο ζεσξεηηθήο αθαδεκατθήο 

ζπδήηεζεο ε νπνία ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηεο. Δπηπιένλ, ε παξαπάλσ πξφηαζε 

παξνπζηάδεη κία ζνιή εηθφλα ηνπ θνηλσληθνχ γίγλεζζαη γηα δχν ιφγνπο: 1) 

παξνπζηάδεη ηελ έλλνηα ηεο θνηλσλίαο σο θάηη απζχπαξθην θαη ζηαηηθφ, φπνπ ην 

δεηνχκελν είλαη λα ζπλδεζεί κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 2) αλαθέξεηαη ζηελ 

έλλνηα ηνπ ηξφπνπ δσήο παξαβιέπνληαο, ίζσο, θαηαξρήλ φηη δελ ππάξρεη έλαο ηξφπνο 

δσήο αιιά πνιινί (ηφζν κέζα ζηα φξηα ηνπ Βνξξά φζν θπζηθά ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ) φζν φηη απηφ ην «εκείο» είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηάθνξα 

θπξίαξρα νκνγελνπνηεηηθά ζρήκαηα (φπσο ε εζληθή ελφηεηα, ε νηθνλνκία, ελίνηε θαη 

ην πεξηβάιινλ). Ζ βαζηθή ζέζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο βιέπεη ηελ θνηλσλία σο θάηη 

πνπ είλαη δηαξθψο «ελ ησ γελάζζαη», σο θάηη πνπ δεκηνπξγείηαη θαη δηακνξθψλεηαη 

κέζα θαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο, πεξηβαιινληηθνχ θαη άιινπο αγψλεο θαη δηαδηθαζίεο 

αληηπαξάζεζεηο-απεηζαξρίαο πνπ εκθαλίδνληαη, σο θάηη πνπ ππάξρεη ελ κέζσ 

ζεκειησδψλ θνηλσληθψλ δηαρσξηζκψλ θαη αληζνηήησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην 

ππάξρνλ θνηλσληθφ ζχζηεκα θαη κέζα απφ ηηο πνηθίιεο αληηζέζεηο, ζπγθξνχζεηο πνπ 
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ιακβάλνπλ ρψξα. Σν εξψηεκα «γηαηί ζπκβαίλεη απηφ πνπ ζπκβαίλεη» φζν ρανηηθφ θαη 

ηξνκαθηηθφ θαη αλ θαίλεηαη ζεσξνχκε φηη έρεη αξρή κέζε θαη ηέινο πνπ κπνξεί λα 

απαληεζεί θαη αθξηβψο απηφ ην «γηαηί» ζεσξνχκε φηη ζα έπξεπε λα απνηειεί ην 

επίθεληξν κίαο θνηλσληθά θξηηηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

δειαδή ηεο θξηηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ αλαδεηνχκε. 

 

Σν ζεκείν αθεηεξίαο είλαη ε νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη νηθνινγηθή θξίζε
1
 ηεο επνρήο 

καο.  Θα ήηαλ ζθφπηκν λα αλαδεηήζνπκε ηα αίηηα ηεο θξίζεο ζην ίδην ην παξάδεηγκα 

ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο φπσο έρεη εμαρζεί απφ ηε Γχζε ηνπο ηειεπηαίνπο 

αηψλεο. Έλα παξάδεηγκα πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα ηεο απεξηφξηζηεο νηθνλνκηθήο 

κεγέζπλζεο θαη ζηελ ελίζρχζε ηεο άπνςεο φηη νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο κπνξνχλ λα 

θηάζνπλ ην πξφηππν ηνπ ηξφπνπ δσήο ηνπ Βνξξά
2
 ελψ ηαπηφρξνλα ν ίδηνο λα 

ζπλερίδεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπ επέθηαζε. Gonzalez 2001, ζει 1003) Κνκκάηη απηήο 

ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε ηδηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ απφ ηνπο 

ζεζκνχο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο θπξηαξρίαο, ε αλαγθαία ζπλχπαξμε ζηνλ 

πιαλήηε ησλ ζρεηηθψλ θαη φρη απζχπαξθησλ ελλνηψλ ηνπ «πινχηνπ θαη ηεο 

θηψρεηαο» ηεο «αλάπηπμεο θαη ηεο ππαλάπηπμεο», ν ρεηξηζκφο ηεο αλζξψπηλεο 

κεηαλάζηεπζεο σο εξγαιείν ειέγρνπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε εθκεηάιιεπζε ησλ 

δαζψλ, ησλ νξπθηψλ, ηνπ εδάθνπο θαη ε επηδείλσζε ηεο πξνθαινχκελεο νηθνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο. 

 

Ζ επνρή καο είλαη κία επνρή έληνλσλ ακθηζβεηήζεσλ θαη αιιαγψλ. Γεδνκέλεο ηεο 

θχζεο θαη έθηαζεο ησλ ηνπηθψλ θαη παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, 

πνιινί άλζξσπνη θηάλνπλ ζήκεξα ζην ζεκείν λα ακθηζβεηνχλ ηηο θηινζνθηθέο 

βάζεηο θαη ηελ γεληθφηεξε θνζκνζεσξία πνπ ζηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ δπηηθνχ 

πνιηηηζκνχ. Απηφ δελ κπνξεί λα αθήλεη αλεπεξέαζηε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε θαζψο ε ίδηα απνηειεί πξντφλ ηφζν ησλ παιαηφηεξσλ φζν ησλ 

θαηλνχξγησλ αλεξρφκελσλ θνζκνζεσξηψλ θαη σο έλα βαζκφ αληαλαθιά ηηο 

αληηθάζεηο θαη ηηο ζπγθξνχζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο εμειίμεηο ηεο επνρήο (Robottom 

and Hart 1993, ζει 44). Ζ έληαζε ησλ θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

δείρλεη φηη έρνπλ κείλεη πίζσ νη «ζρεηηθά ήξεκνη θαηξνί», φπσο αλαθέξεη ν Κuhn, 

«ζηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη είλαη επραξηζηεκέλνη απφ ηηο εμεγήζεηο ηνπ θπξίαξρνπ 

παξαδείγκαηνο θαη έηζη δελ αθηεξψλνπλ ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη πξνζπάζεηα γηα λα 

επεμεξγαζηνχλ θαη λα δηακνξθψζνπλ ηελ δηθηά ηνπο θνζκνζεσξία ή λα 
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ακθηζβεηήζνπλ ηνλ πξνζιακβαλφκελν ηξφπν ζθέςεο». Ζ πεξηβαιινληηθή θξίζε ηεο 

επνρήο καο άιιν ηφζν φζν καο αλαγθάδεη λα εμέιζνπκε ηεο αδηαθνξίαο ζαο άιιν 

ηφζν καο πξνθαιεί λα επαλαμηνινγήζνπκε ηεο θπξίαξρεο αμίεο θαη αληηιήςεηο καο 

θαη λα αλαδεηήζνπκε κία βαζχηεξε θαη πην ζπγθξνηεκέλε αληίιεςε ηεο 

θνζκνζεσξίαο ε νπνία ππφθεηηαη ηεο ζπκπεξηθνξάο καο (Robottom and Hart 1993, 

ζει 34-44). 

 

Βξηζθφκαζηε, ινηπφλ, ζε κία ζπγθπξία ζηελ νπνία ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

έξρεηαη λα πξνζδψζεη έλα θαηλνχξγην λφεκα ζηνλ ηνκέα ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, 

έλα λφεκα ην νπνίν είλαη ππφ δηακφξθσζε θαη ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ θαη 

ζπγθξνχνληαη δηαθνξεηηθέο παηδαγσγηθέο παξαδφζεηο θαη παξαδείγκαηα. Δλδεηθηηθέο 

κίαο ηέηνηαο δηαδηθαζίεο είλαη νη ηνπνζεηήζεηο επηθαλψλ αθαδεκατθψλ ηεο 

εθπαίδεπζεο φπσο νη Jensen, Huckle, Robottom, Schnack θαη Ζart νη νπνίνη ζην έξγν 

ηνπο αζθνχλ θξηηηθή ζηελ εθαξκνγή ηνπ επηζηεκνληζκνχ θαη ηερλνθξαηηζκνχ, φζνλ 

αθνξά ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, θαη αλαδεηνχλ κία ξηδνζπαζηηθή θνηλσληθή 

έξεπλα πνπ λα ζέηεη επί ηάπεηνο έλα θνηλσληθφ θξηηηθφ παηδαγσγηθφ παξάδεηγκα
3
 

(Σζεβξέλε 2008). Ο ζηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη, βαζηδφκελε ζην παξαπάλσ 

ζεσξεηηθφ ππφβαζξν λα ςειαθίζεη έκπξαθηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη λα αλαδεηήζεη εθεί ηα ςήγκαηα θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ελφο θξηηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ παξαδείγκαηνο. Απηφ ζα ην θάλεη 

επηρεηξψληαο λα δηεξεπλήζεη κε πνην ηξφπν επεξεάδνπλ νη ζπλζήθεο ελφο ζεκαληηθνχ 

ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε ζην ζρνιείν, λα αλαδείμεη παξάγνληεο πνπ αζθνχλ επηξξνή θαη λα 

εληνπηζηνχλ ζε ζχλδεζε κε ηηο αδπλακίεο θαη ηηο απνηπρίεο ηεο παξνχζαο 

εθπαηδεπηηθήο πξαθηηθήο ηα ζηνηρεία θαη ηηο δπλαηφηεηεο κίαο θνηλσληθά θξηηηθήο 

πξνζέγγηζεο. 

 

ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηεο δηαδξνκήο ηεο ΠΔ θαη 

επηρεηξείηαη κία ζχλδεζε κε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξνπ ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο 

ζηελ παξνχζα ζπγθπξία ηεο ζπλνιηθήο ζπζηεκηθήο θξίζεο πνπ βηψλνπκε. ην 

δεχηεξν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο θαη αθνινπζνχλ ζην 

ηξίην θεθάιαην ε αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ζχκθσλα κε ηνπο αλαιπηηθνχο άμνλεο 

θαη ηα εμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα. 
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Κεθάιαην 1. Σν ζεσξεηηθό ππόβαζξν: ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί 

γηα ηελ πνξεία ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

 

1.1. Ιζηνξηθή πνξεία ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

 

Ζ πνξεία ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (ΠΔ) μεθηλάεη ηε δεθαεηία ηνπ 60 ζην 

πιαίζην ηνπ πξνβιεκαηηζκνχ πνπ αλέδεημε ην ζχγρξνλν πεξηβαιινληηθφ θίλεκα. Ήδε 

απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη ηηο απαξρέο ηεο βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο 

δεκηνπξγήζεθε σο αληίδξαζε ζηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο έλα 

πνιππξφζσπν θνηλσληθφ θίλεκα γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο θχζεο. Με 

βάζε ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνχο νη νπνίνη ηέζεθαλ απφ απηφ ην θίλεκα 

αλαπηχρζεθε ην θίλεκα ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηε Γηαηήξεζε (ηεο θχζεο) 

(Conservation Education) ην νπνίν αλ θαη δεκηνπξγήζεθε ζηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα 

ζηηο ΖΠΑ, εκθαλίζηεθε δπλακηθά ζην πξνζθήλην ηε δεθαεηία ηνπ 30 θαη ζηηο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο. (πξνέθπςε κέζα απφ ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη ηνπο αγψλεο). 

Με παξφκνηνπο πξνβιεκαηηζκνχο αλαπηχρζεθε θπξίσο ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Βξεηαλία 

ζηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20νχ αηψλα, ην Κίλεκα γηα ηε Μειέηε ηεο Φχζεο (Νature 

Study Movement). (Φινγατηε 2006, ζει 28-30) 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1960 νη έληνλεο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο θαη ε φμπλζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ αλάπηπμε πνιχκνξθσλ 

θνηλσληθψλ θηλεκάησλ ηα νπνία ζέηνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο κε ξηδνζπαζηηθφ ηξφπν. Ζ ΠΔ ζπγθξνηείηαη κέζα απφ 

απηέο ηηο εμειίμεηο σο κία θαηλνχξγηα έλλνηα θαη ιακβάλεη ηελ ζεξκή ππνζηήξημε απφ 

ηελ δηεζλή θνηλφηεηα θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο θαη εθπαηδεπηηθέο νξγαλψζεηο θαη 

θηλήζεηο ηεο επνρήο. ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 παξαηεξείηαη κεγάιε θηλεηηθφηεηα ζην 

επίπεδν δηεζλψλ ζπλδηαζθέςεσλ κε ηελ Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ (1975) θαη ηελ 

Γηαθχξεμε ηεο Σηθιίδαο (1978) λα ζπληζηνχλ θαηά θάπνηνλ ηξφπν ηα «ηδξπηηθά» 

θείκελα γηα ηελ ΠΔ. (Φινγατηε 2006, ζει 33).  

 

ηελ Γηαθχξεμε ηεο Σηθιίδαο θεληξηθφ ζηνηρείν απνηειεί ε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, ηφζν γηα ην παξφλ φζν θαη γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Απηή ε 
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πξνζέγγηζε νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηνλ πξφδξνκν γηα ηελ ελαζρφιεζε ζηηο 

επφκελεο δηαζθέςεηο θαη γηα ηελ αλάπηπμε νξηζκψλ θαη αξρψλ. Καηά κία έλλνηα ε 

Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο είλαη ελδεηθηηθή ηεο αλάγθεο γηα ράξαμε ζηξαηεγηθψλ νη 

νπνίεο λα πξνβιέπνπλ θαη λα επηιχνπλ ηα κειινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ ζρέζε 

ηνπο κε ηελ ΠΔ. Δπίζεο, ζεκαληηθήο ζεκαζίαο είλαη ε θξηηηθή ζηελ παξαδνζηαθή 

εθπαίδεπζε θαη ε δηαηχπσζε ηεο πξφηαζεο γηα κία λέα εθπαίδεπζε ε νπνία λα είλαη 

ηθαλή λα ελζσκαηψζεη δηάθνξα λεσηεξηθά ζηνηρεία. (Ζ Γηαθχξεμε ηεο Σηθιίδαο, 

1999) 

 

ηαζκφ ζηελ πνξεία ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γεληθφηεξα απνηειεί ην 1983 ε 

έθζεζε ηεο Δπηηξνπήο Βrutland ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ κε ηίηιν «Σν Κνηλφ Μαο 

Μέιινλ» ε νπνία αλαγλσξίδεη ηελ ζνβαξφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σν δηαθχβεπκα πνπ 

ζέηεη επί ηάπεηνο ε έθζεζε είλαη ε εχξεζε ελφο παγθφζκηνπ θνηλνχ ζπκθέξνληνο 

κεηαμχ ησλ εζλψλ ζηελ θαζηέξσζε πνιηηηθψλ γηα κία βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ βηψζηκε 

ή αιιηψο αεηθνξηθή αλάπηπμε απνηέιεζε θαη απνηειεί κέρξη ζήκεξα κία εγεκνληθή 

έλλνηα πνπ ελνπνηεί ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ ηαπηφρξνλα φκσο απνθξχπηεη ηηο ζρέζεηο θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ πνπ 

πθίζηαληαη. Έρνπλ ππάξμεη παξαπάλσ απφ 300 νξηζκνχο γηα ην ηη κπνξεί λα ζεκαίλεη 

ε βησζηκφηεηα ή ε βηψζηκε αλάπηπμε πξάγκα πνπ θαζηζηά ην νξηζκφ ηεο 

βησζηκφηεηαο (sustainability) θαη ηεο βηψζηκεο (αεηθνξηθήο) αλάπηπμεο (sustainable 

development) ηδηαίηεξν ακθηιεγφκελν θαη αληηθαηηθφ. Καηά κία έλλνηα ε βηψζηκε 

αλάπηπμε απνηειεί κία νκνγελνπνηεηηθή έλλνηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο ζπλαίλεζεο παξά ην μεθαζάξηζκα ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ (Rathzel θαη Uzzell, 263-264) 

 

Απφ ηελ ζπλδηάζθεςε ηνπ Ρην (1992) θαη κεηά ε ΠΔ αξρίδεη λα ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηηο έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο. H Αgenda 21 δηαηξέρεηαη 

απφ ηελ θεληξηθφηεηα ησλ ελλνηψλ ηνπ «πεξηβάιινληνο» θαη ηεο «αλάπηπμεο» ελψ 

είλαη ζαθέο φηη ζην θείκελν ηεο Αgenda 21 ε έλλνηα ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ζπλνιηθά. Βαζηθφο 

ζηφρν ηνπ εγγξάθνπ απνηειεί ε αιιαγή ηεο ζηάζεο ησλ αλζξψπσλ πξνο ηελ 

θαηεχζπλζε ησλ αμηψλ ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη ε αλαγσγή ηεο ζε εθπαηδεπηηθφ 

ζθνπφ. Δπίζεο, ε αεηθνξηθή αλάπηπμε εηζάγεηαη σο θεληξηθήο ζεκαζίαο ζέκα γηα 
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πεξηθεξεηαθά δίθηπα θαη παλεπηζηήκηα θαη ζπλδέεηαη σο πνιηηηθφο ζηφρνο κε ηελ 

έξεπλα, ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, θιπ. (Σν Κεθάιαην 36 ηεο Ζκεξήζηαο 

Γηάηαμεο 21, 1999). Φηάλνληαο ζην 2000 βηψλνπκε κία ηάζε θαζηέξσζεο ηεο 

αεηθνξηθήο αλάπηπμεο ζε χςηζηε εθπαηδεπηηθή πξνηεξαηφηεηα θαη ηελ κεηαηξνπή ηεο 

ΠΔ ζε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξηθή Αλάπηπμε (ΔΑΑ). Σν 2005 νξγαλψζεθε θαη 

ζηελ Διιάδα ην 1
ν
 δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ επίζεκε έλαξμε ηεο «Γεθαεηίαο γηα ηελ 

Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» ηνπ ΟΖΔ θαη ην αθξψλπκν ΔΑΑ αξρίδεη λα 

θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηα επίζεκα θείκελν. (Φινγατηε 2006, ζει 46) 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζθηαγξαθήζακε ζπλνπηηθά, βάζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζηαζκψλ 

ηεο, ηελ εμέιημε ηεο ΠΔ θαη επηρεηξήζακε λα ηελ ζπζρεηίζνπκε κε ηελ 

θνηλσληθνπνιηηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Παξαθάησ ζα πξνζπαζήζνπκε λα εμεγήζνπκε 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε ΠΔ κεηαηξέπεηαη ζε ΔΑΑ θαη λα εκβαζχλνπκε ζηελ 

δεκφζηα ζπδήηεζε ε νπνία δηεμάγεηαη κέζα απφ αληηπαξαζέζεηο δηαθνξεηηθψλ 

νπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηελ πνξεία ηεο ΠΔ θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο εθπαίδεπζεο 

γεληθφηεξα. 

 

1.2. Μεηαηξνπή ηεο ΠΔ ζε ΔΑΑ: γηαηί ζπκβαίλεη απηό πνπ ζπκβαίλεη; 

 

Βξηζθφκαζηε ζε έλα ηζηνξηθφ ζηαπξνδξφκη επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ζρεδφλ φισλ ησλ 

κέρξη ζήκεξα δεδνκέλσλ ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ πξάζηλε αλάπηπμε 

απνηειεί ηελ θνηλή επίθιεζε φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ πνιηηηθνχ θάζκαηνο, θαζψο νη 

πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ θηινδνμνχλ λα εγεκνλεχζνπλ ζηε λέα επνρή θαινχληαη λα 

απνδείμνπλ φηη κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα δηαρεηξηζηνχλ ζην φλνκα ηνπ 

ζπλφινπ ηελ πξφθιεζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. (Παπαληθνιάνπ 2010) Έλα θεληξηθφ 

ζεκείν απηήο ηεο εμέιημεο απνηειεί θαη ελλνηνινγηθή ζχγθξνπζε εληφο ηνπ πεδίνπ 

ηεο ΠΔ, κία ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσληθνπνιηηηθέο πξνζεγγίζεηο 

θαη παηδαγσγηθά παξαδείγκαηα ε νπνία ζα θαζνξίζεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα 

εμειηρζεί ε ΠΔ θαη ηνλ ξφιν ηνλ νπνίν ζα παίμεη.  

 

Αλ πάξνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή ζα δνχκε φηη ε ηζηνξία ηνπ θαπηηαιηζκνχ 

είλαη νπζηαζηηθά κία ηζηνξία ελζσκάησζεο ηδεψλ θαη αμηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηελ 

αληαγσληζηηθή θνηλσληθή δεκηνπξγηθφηεηα. Με δχν ιφγηα απηφ πνπ ππνζηεξίδνπκε 
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είλαη φηη ε πξσηνβνπιηαθφηεηα ηεο θνηλσληθήο εμέιημε πξνεγείηαη κε ηηο θαηλνηνκίεο 

θαη ηνπο αγψλεο ηεο ελψ ν θαπηηαιηζκφο έξρεηαη εθ ησλ πζηέξσλ λα ελζσκαηψζεη ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο θαη λα ηηο πεξηθξάμεη κέζα ζην πιαίζην εκπνξεπκαηνπνίεζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο. χκθσλα κε ηνλ Bonefeld (2010) δελ ππάξρεη «θαλέλαο παγθφζκηνο 

ηζηνξηθφο λφκνο πνπ νδεγεί ην αλζξψπηλν είδνο απφ θάπνηα θαληαζηηθή ηζηνξηθή 

αθεηεξία κέζσ ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε κία απειεπζεξσκέλε θνηλσλία πνπ 

θσδηθνπνηήζεθε κε ην φλνκα θνκκνπληζκφο. Δάλ, σζηφζν, ε ηζηνξία δελ είλαη ε 

ζπλέπεηα είηε ηεο ζείαο απνθάιπςεο είηε ησλ αθεξεκέλσλ λνκψλ ηεο ηζηνξίαο, ηφηε 

ηη είλαη; Ζ ηζηνξία δελ θηηάρλεη απφ κφλε ηεο ηζηνξία. Ζ ηζηνξία δελ παίξλεη ην κέξνο 

θάπνηαο πιεπξάο: κπνξεί κε κεγάιε επθνιία λα γίλεη είηε ε ηζηνξία ηεο βαξβαξφηεηαο 

είηε ηνπ ζνζηαιηζκνχ. Ζ ηζηνξία γίλεηαη θαη κπνξεί λα θηηαρηεί. Σν επεξρφκελν 

κέιινλ δελ είλαη ην απνηέιεζκα θάπνησλ αληηθεηκεληθψλ λφκσλ πνπ 

πξνγξακκαηίδνπλ ηελ ηζηνξηθή εμέιημε αιιά ζα είλαη ην απνηέιεζκα ησλ ζεκεξηλψλ 

αγψλσλ» (Bonefeld 2010). (Midnight Notes Collective 1990). χκθσλα κε ηνπο 

Μidnight notes (1990) νη λέεο πεξηθξάμεηο ηεο επνρήο καο (new enclosures) κέξνο 

ησλ νπνίσλ απνηειεί ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε εμαθάληζε ησλ δεκφζησλ 

ρψξσλ, ε εκπνξεπκαηηθή ρξήζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ (DNA), oη λέεο πεξηθξάμεηο ηεο 

ελέξγεηαο (ήιηνο, αέξαο, λεξφ), θ.α. εμειίζζνληαη κε επηηπρία γηαηί έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ελζσκαηψλνπλ θνηλσληθέο επηζπκίεο. Με άιια ιφγηα είλαη νη θηλήζεηο 

ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο ζηηο νπνίεο απαληάεη ν θαπηηαιηζκφο. 

 

Έλα βαζηθφ παξάδεηγκα ελζσκάησζεο πνπ αθνξά ζηελ εξγαζία θαη ζην εξγαηηθφ 

θίλεκα ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, απνηεινχλ ν αγψλαο γηα ην 8σξν θαη ε θνηλσληθή 

ππεξεζία ησλ ζπληάμεσλ, ε νπνία πξνήιζε απφ ηελ θξαηηθνπνίεζε ησλ 

απηννξγαλσκέλσλ εξγαηηθψλ ηακείσλ ησλ ζπλδηθάησλ ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα. Έλα 

δεχηεξν πην επίθαηξν παξάδεηγκα ελζσκάησζεο πνπ αθνξά  ζην νηθνινγηθφ θίλεκα 

είλαη ε αλάπηπμε ησλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ).  Οη πξψηεο 

πξσηνπφξεο πξσηνβνπιίεο αλάπηπμεο ησλ ΑΠΔ, απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟70, έδηλαλ 

έληνλε έκθαζε ζηελ έλλνηα ηνπ ηνπηθνχ θαη ζπλεξγαηηθνχ ειέγρνπ. Απηέο 

ζπκπεξηέιαβαλ ζπλεξγαηηθέο θνιιεθηίβεο αλεκνγελλεηξηψλ θαη δεκνηηθήο 

ηδηνθηεζίαο πβξηδηθέο ζεξκνδπλακηθέο (power and heat) κνλάδεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ζηε Γαλία, ελεξγεηαθά πξνγξάκκαηα πνιηηψλ ζηε Γεξκαλία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ζπλεηαηξηζκψλ γπλαηθψλ θαη ζπλεξγαηηθψλ ζπιινγηθνηήησλ 

πνπ αγφξαδαλ ηνπηθά ειεθηξηθά δίθηπα), έλα εξγνζηάζην παξαγσγήο 
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αλεκνγελλεηξηψλ εξγαηηθνχ ειέγρνπ ζηελ Ηζπαλία (Modragon), θ.α. (Αbramsky 

2010b) ήκεξα, ν ηνκέαο ησλ ΑΠΔ είλαη έλα δεηνχκελν πξνο ηα πνηα θαηεχζπλζε
4
 ζα 

εμειηρζεί: αλ ζα είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ κεγθαπξφηδεθη θαη ηεο 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο ή αλ ζα θηλεζεί πξνο απνθεληξσκέλεο κνξθέο θαη 

κε ζηφρν ηελ ηνπηθή απηνλνκία. Απηφ ζα εμαξηεζεί απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο 

ηνλ ξφιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα, ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο πέξα απφ ηηο 

πεξηνξηζκνχο ησλ ηερλνινγηθψλ παηέλησλ, ηελ πεηπρεκέλε ηερλνινγηθή εθαξκνγή ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο ηνπ Νφηνπ, θ.α. 

 

Ζ εμέιημε ηεο ΠΔ θαη ε πηζαλή κεηαηξνπή ηεο ζε ΔΑΑ κπνξεί λα εηδσζεί κέζα απφ 

ην πξίζκα ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνινγηθψλ εμειίμεσλ ηεο επνρήο θαη ηεο ηάζεο 

ελζσκάησζεο ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ πνπ θέξεη απφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ. Ζ ΠΔ απνηειεί γέλλεκα ησλ αλεζπρηψλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θηλεκάησλ ησλ αξρψλ ηνπ αηψλα, ηξνθνδνηήζεθε απφ ηηο αλάγθεο θαη ηα αηηήκαηα 

πνπ ηέζεθαλ θαηά ηηο θνηλσληθέο εμειίμεηο ηνπ 60, 70 θαη 80 ελψ θηάλνληαο ζην 

ζήκεξα κέλεη λα δνχκε πνηα θαηεχζπλζε ζα αθνινπζήζεη. Ζ ΠΔ είλαη θαηλνηφκα 

ζηελ νπζία ηεο αιιά ν ξφινο ηεο γηα ην κέιινλ είλαη αβέβαηνο θαζψο ππφθεηηαη ζε 

θνηλσληθέο εμειίμεηο πνπ δελ έρνπλ αθφκα μεθάζαξα δηακνξθσζεί. Ο ξφινο ηεο ΠΔ 

ζα εμαξηεζεί απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ηελ εμέιημε ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο 

ζην εζσηεξηθφ ηεο ΠΔ (ζεηηθηζηηθφ, εξκελεπηηθφ, θνηλσληθά θξηηηθφ παξάδεηγκα), 

ηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνκέα, ηηο θνηλσληθνπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηηο 

πξνηεξαηφηεηεο πνπ ηίζεληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ηελ φμπλζε 

ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο θαη ηα θνηλσληθά δεηήκαηα θαη θηλήκαηα πνπ ζα αλαδπζνχλ, 

ηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ σο πξνο ηελ δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηηο λέεο 

πξσηνβνπιίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ. 

 

Ζ ζπδήηεζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο αεηθνξίαο είλαη ελδεηθηηθή ηεο έληαζεο κε ηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ επνρή καο ε ζρεηηθή δεκφζηα ζπδήηεζε ζην εζσηεξηθφ ηεο 

ΠΔ. ηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επαλανξίζνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο θαη λα ηελ 

απνζπλδέζνπλ απφ ηελ άκεζε ζχλδεζε κε ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε πνιινί 

ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο φπσο ν Ζuckle εηζάγνπλ ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ 

αδχλακεο (weak) θαη ηζρπξήο (strong) αεηθνξίαο. Οξίδνπλ ηελ έλλνηα ηεο αδχλακεο 

αεηθνξίαο σο κία κνξθή δηαηήξεζεο ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ νη νπνίεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. θηαγξαθψληαο ηνλ δηαρσξηζκφ ζα 
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κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ε αδχλακε αεηθνξία δελ ακθηζβεηεί ηνλ ηξφπν ειέγρνπ 

ηεο παξαγσγήο. Αληίζεηα, επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο δπλαηφηεηαο ησλ δπλάκεσλ 

ηεο αγνξάο λα πξαγκαηψζνπλ κία αεηθνξηθή θνηλσλία. Απφ ηελ άιιε κεξηά ε ηζρπξή 

βησζηκφηεηα πξνθαιεί ηελ ειεπζεξία ησλ εηαηξηψλ λα απνθαζίδνπλ θαηά βνχιεζε ηη 

θαη πψο ζα παξάγνπλ θαη αζθεί θξηηηθή ζηελ ηδέα ηεο «ειεχζεξεο αγνξάο». Καηά κία 

έλλνηα ε ηζρπξή βησζηκφηεηα επηδηψθεη λα αιιάμεη φρη κφλν ηνλ ραξαθηήξα ησλ 

πξντφλησλ θαη ηνπο ηξφπνπο παξαγσγήο αιιά επίζεο λα ακθηζβεηήζεη ηελ ηδέα φηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε αεηθνξία είλαη έλλνηεο εχθνια ζπκβηβάζηκεο. (Rathzel θαη 

Uzzell 2009, ζει 264) 

 

Αλ θαη ε παξαπάλσ ζπδήηεζε θξίλεηαη ελδηαθέξνπζα θαη δεκηνπξγηθή ίζσο είλαη 

ζεκαληηθφ λα πξνζηεζνχλ θάπνηα ζεκεία πνπ ίζσο απνηεινχλ γθξίδεο δψλεο. 

Καηαξρήλ, ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηζρπξήο θαη αδχλακεο βησζηκφηεηαο θαίλεηαη λα 

γίλεηαη ζηελ βάζε ηεο θξηηηθήο ζηνλ λενθηιειεπζεξηζκφ, δειαδή ζηελ «αθξαία» 

κνξθή ηνπο θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο (ειεχζεξε αγνξά). Με απηφ ηνλ ηξφπν 

ππάξρεη ν θίλδπλνο φηη απνθξχπηνληαη νη εμίζνπ εθκεηαιιεχηεθεο ζπλζήθεο πνπ 

ηζρχνπλ θαη ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κίαο κνξθήο θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ. 

Δπίζεο, ππάξρεη ν θίλδπλνο ε θξηηηθή ζηελ αεηθνξία λα κέλεη πεξηνξηζκέλε ζε 

ηερληθνχ ή κεηαξπζκηζηηθνχ ηχπνπ πξνζζήθεο φπσο ε ζεψξεζε κίαο «ηέηαξηεο» 

δηάζηαζεο ε νπνία λα θαιχπηεη ην θελφ ηεο αλαθνξάο ζην ζεζκηθφ πιαίζην ή/θαη ην 

αίηεκα ηεο ζπκπεξίιεςεο λέσλ εξγαιείσλ αμηνινγηθνχ ειέγρνπ θαη πνιπδηάζηαησλ 

δεηθηψλ νη νπνίνη λα πεξηιακβάλνπλ φρη κφλν ηα νηθνλνκηθά, αιιά θαη ζηνηρεία ηθαλά 

λα απνηηκνχλ κε πηζηφηεηα θαη εγθπξφηεηα φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο αεηθνξίαο. 

(Φινγατηε 2005, ζει 96-97) πσο ηέζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, 

ελαξθηήξην ζεκείν καο απνηειεί ε άπνςε φηη ε παξνχζα θξίζε πνπ βηψλνπκε δελ 

είλαη κία απιή θαηάζηαζε αληζζνξνπίαο ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά ζπλνιηθή θξίζε ηεο 

δνκήο ηνπ θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηάο ηνπ. Κξίλεηαη, ινηπφλ, φηη ζεκείν αθεηεξίαο 

πξέπεη λα απνηειεί ε θξηηηθή ζηελ ίδηα ηελ νπζία ηεο αεηθνξίαο, φπσο ηνπιάρηζηνλ 

ηίζεηαη απφ ην έγγξαθν Brutland (1987), σο ην ζεκείν αιιειεπηθάιπςεο ησλ ηξηψλ 

ηζφηηκα ζεσξνχκελσλ παξαγφλησλ ηεο θνηλσλίαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 
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ΠΗΝΑΚΑ 1. Κιαζζηθφ κνληέιν ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο 

ΠΖΓΖ: Aλαπξνζαξκνζκέλν απφ Rathzel θαη Uzzell 2009, ζει 265 

 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο αεηθνξίαο σο ε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ησλ ηξηψλ απηψλ 

παξαγφλησλ είλαη πξνβιεκαηηθή γηαηί μεθηλάεη αληηκεησπίδνληαο ην πεξηβάιινλ, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία σο μερσξηζηέο νληφηεηεο. χκθσλα κε ην παξαπάλσ 

κνληέιν ε νηθνλνκία πξνζεγγίδεηαη σο κία μερσξηζηή απηφλνκε νληφηεηα ε νπνία 

βξίζθεηαη έμσ απφ ηελ θνηλσληθή ζθαίξα πνπ θαζνξίζεη ηελ ζρέζε κίαο θνηλσλίαο κε 

ην πεξηβάιινλ ηεο. Παξφια απηά, ε ίδηα ε νηθνλνκία ζρεκαηίδεη θαη ζρεκαηίδεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο ζρέζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ζεσξνχληαη δεδνκέλεο 

αιιά αληίζεηα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αιιειεπίδξαζεο. Γηα παξάδεηγκα είλαη 

δηαθνξεηηθνί νη νηθνλνκηθνί ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζε κία θνηλσλία πνπ ιεηηνπξγεί κε 

κία νηθνλνκία επηβίσζεο (subsistence society) θαη δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθέο 

θνηλσληθέο ζρέζεηο απφ φηη κία θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. Δπίζεο, ην κνληέιν απηφ 

απνθξχπηεη ηελ αληηθαηηθή θαη ζπγθξνπφκελε ζπλζήθε πνπ επηθξαηεί κεηαμχ 

θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο, εθφζνλ δερηνχκε ηελ δηαθνξεηηθή ζέαζή ηνπο. Σα 

παξαπάλσ ζεκεία, βέβαηα, πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ έλλνηα ηεο ηζρπξήο αεηθνξίαο ζην 

πεδίν ηεο θξηηηθήο. Πξνζπάζεηεο ελφο ελαιιαθηηθνχ νξηζκνχ πνπ λα απνθεχγεη ηνπο 

δηαρσξηζκνχο ηεο αεηθνξίαο κπνξνχλ λα αλαδεηεζνχλ γχξσ απφ ηηο έλλνηεο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο δηθαηνζχλεο (environmental justice), ηεο κεηαζρεκαηηζηηθήο 

αεηθνξίαο (transformative sustainability), θαη αιινχ. (Rathzel θαη Uzzell 2009, ζει 

265-267) 

 

ην θεθάιαην απηφ ζέζακε ηελ νπηηθή γσλία ηεο εμέιημεο ηεο ΠΔ κέζα απφ ηηο 

θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ζπλνιηθήο θξίζεο ηνπ 

ππάξρνληνο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επνρήο καο. ηελ ζπλέρεηα ζα 

επηθεληξψζνπκε ζηελ αλάδεημε ηνπ θνηλσληθά θξηηηθνχ παξαδείγκαηνο ζηελ ΠΔ θαη 
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ζα ην ζπλδέζνπκε ηνπο ζηφρνπο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. Ζ έξεπλα έρεη σο ζθνπφ λα 

πξνζεγγίζεη ηελ ΠΔ κέζα απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ φπσο απηά πθίζηαληαη ζηηο εζηίεο ηνπο θαη βηψλνληαη απφ ηηο 

γεηηληάδνληεο ζε απηά θνηλφηεηεο. 

 

 1.3. Η θνηλσληθά θξηηηθή πξννπηηθή ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο ΠΔ φπσο νη Gough, Payne, Booth, Robottom κέρξη 

ζήκεξα, νη εθαξκνγέο ηεο ΠΔ ζηελ ηππηθή θαη κε-ηππηθή εθπαίδεπζε έρνπλ 

αθνινπζήζεη θπξίσο κία εξγαιεηαθή θαη ηερληθή πξνζέγγηζε. Παξφιν πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί θξηηηθή απέλαληη ζε απηή ηελ ξερή νπηηθή, ε πξαθηηθή ηεο θπξίαξρεο ΠΔ 

έρεη, ζε κεγάιν βαζκφ, αγλνήζεη απηέο ηηο πξνθιήζεηο. πσο ηνλίδεη ν Αgyerman 

«απφ ηηο απαξρέο ηεο, ε έξεπλα ζηελ ΠΔ ραξαθηεξίζηεθε απφ φξνπο ππν-ζπκκεηνρήο 

έγρξσκσλ αλζξψπσλ πξάγκα πνπ νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε εζλνθεληξηθψλ θαη 

κεζνδνινγηθά πξνβιεκαηηθψλ εζληθψλ ζεσξηψλ (ethnicity) θαη πξνζεγγίζεσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ πεξηζσξηνπνίεζε (marginality)». Γηεξεπλψληαο ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο 

νπνίνπο ε ΠΔ κπνξεί λα αγλνήζεη ή λα ραξαθηεξίζεη αλζξψπνπο σο 

«πεξηζσξηνπνηεκέλνπο», δηάθνξνη εξεπλεηεο φπσο νη Gough θαη Gough, Αgyeman, 

Walker & Scott, Hill & Clover εληφπηζαλ ζεσξεηηθά πιαίζηα πνπ είλαη απφληα απφ 

ηελ έξεπλα ζηελ ΠΔ φπσο ε queer ζεσξία, ε θνηλνηηθή ζπκκεηνρή (community based 

participation), ε δηα βίνπ κάζεζε (lifelong learning) θαη ε εθπαίδεπζε ελειίθσλ 

(adult education).  

 

Θα κπνξνχζακε ζε απηφ ην ζεκείν λα γεληθεχζνπκε θαη λα πνχκε φηη ε απνπζία 

ηέηνησλ θελψλ φρη κφλν ζηελ ΠΔ αιιά ζην ζχλνιν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνπ 

θαζηζηά επίθαηξε ηελ νπηηθή ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο. Ζ θξηηηθή παηδαγσγηθή 

απνηειεί κία ξηδνζπαζηηθή ζεσξία ηεο εθπαίδεπζεο ε νπνία έρεη εκθαληζηεί ηα 

ηειεπηαία είθνζη ρξφληα. Τπφ ηνλ επξχ νξηζκφ ηεο «λέαο θνηλσληνινγία ηεο 

εθπαίδεπζεο» ή κίαο «θξηηηθήο ζεσξίαο ηεο εθπαίδεπζεο», ε θξηηηθή παηδαγσγηθή 

εμεηάδεη ηα ζρνιείν ηφζν εληφο ηνπ ηζηνξηθνχ ηνπο πιαηζίνπ φζν θαη σο ηκήκα ηνπ 

ππάξρνληνο θνηλσληθνχ θαη πνιηηηθνχ ηζηνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ θπξίαξρε 

θνηλσλία. Ζ θξηηηθή παηδαγσγηθή ζέηεη έλαλ αξηζκφ ζεκαληηθψλ αληη-ινγηθψλ 

απέλαληη ζηελ ζεηηθηζηηθή, αληηηζηνξηθή θαη απνπνιηηηθνπνηεκέλε αλάιπζε ε νπνία 
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πηνζεηείηαη ηφζν απφ θηιειεχζεξνπο φζν θαη απφ ζπληεξεηηθνχο θξηηηθνχο ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο. Αλαδεηθλχεη ηνλ θξίζηκν ξφιν πνπ έρνπλ ε πνιηηηθή θαη ε 

εμνπζία ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ, ην έξγν ησλ θξηηηθψλ 

ζεσξεηηθψλ εζηηάδεηαη ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ηεο ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο, ζην 

θξάηνο θαη ηελ εθπαίδεπζε, ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ θεηκέλσλ θαη ζηελ θαηαζθεπή 

ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ηνπ καζεηή. (McLaren  κέζσ Γνχλαξε θαη Γξφιιηνο 2010, 

ζει 280) 

 

ζνλ αθνξά ζηνλ ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαρσξίδεη έλαλ 

θξηηηθφ παηδαγσγηθφ απφ ηνλ θπξίαξρν ξφιν ησλ εθπαηδεπηηθψλ είλαη ε αληηκεηψπηζε 

ηνπ ζρνιείνπ φρη κφλν σο ρψξνπ δηδαζθαιία αιιά θαη σο πνιηηηζκηθφ πεδίν δξάζεο 

φπνπ πνιχ ζπρλά έλα εηεξνγελέο πιήζνο ηδενινγηθψλ θαη θνηλσληθψλ κνξθψλ 

ζπγθξνχνληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλαλ αθαηάπαπζην αγψλα γηα θπξηαξρία. ην πιαίζην 

απηφ, νη θξηηηθνί ζεσξεηηθνί αλαιχνπλ γεληθά ηα ζρνιεία κε έλαλ δηπιφ ηξφπν: σο 

κεραληζκνχο ηαμηλφκεζεο κε ηνπο νπνίνπο νξηζκέλεο νκάδεο καζεηψλ επλννχληαη 

ζηε βάζε ηεο θπιήο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, θαη ηνπ θνηλσληθνχ θχινπ, απφ ηελ κία 

κεξηά, θαη σο θνξείο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο ελδπλάκσζεο, απφ ηελ άιιε. Ζ 

θξηηηθή παηδαγσγηθή έρεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεπζχλζεηο: ηελ ειεπζεξηαθή, ηε 

ξίδνζπαζηηθή θαη ηελ απειεπζεξσηηθή, θαζεκία απφ ηηο νπνίεο έρεη ζεκεία απφθιηζεο 

θαη ζχγθιηζεο κε ηηο ππφινηπεο. Βαζηθνί ζεσξεηηθνί σο πξνο απηφ είλαη νη Paulo 

Freire θαη ν Henry Giroux νη νπνίνη θάλνπλ κία ζεκαληηθή δηάθξηζε κεηαμχ ηεο 

ζρνιηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε απηή ηελ δηάθξηζε, ν 

πξψηνο είλαη θπξίσο έλαο ηχπνο θνηλσληθνχ ειέγρνπ ελψ ν δεχηεξνο δηαζέηεη ην 

δπλακηθφ λα κεηαζρεκαηίζεη ηελ θνηλσλία κε ηνλ καζεηή λα ιεηηνπξγεί σο ελεξγφ 

ππνθείκελν αθνζησκέλν ζηελ πξνζσπηθή θαη ηελ θνηλσληθή ελδπλάκσζε. (McLaren  

κέζσ Γνχλαξε θαη Γξφιιηνο 2010, ζει 282- 290) 

 

Δπηζηξέθνληαο ζηελ ζχλδεζε ηνπ θξηηηθνχ παξαδείγκαηνο κε ηελ ΠΔ, ν ηξφπνο 

θσδηθνπνίεζεο ησλ ηξηψλ παξαδεηγκάησλ ηεο ΠΔ, έλα απφ ην νπνία απνηειεί θαη ην 

θξηηηθφ είλαη ν εμήο: α) ην ζεηηθηζηηθφ παξάδεηγκα αληηζηνηρεί ζε κία εθπαίδεπζε 

«γχξσ απφ ην πεξηβάιινλ», β) ην εξκελεπηηθφ παξάδεηγκα ζε κία εθπαίδεπζε  «κέζα 

θαη απφ ην πεξηβάιινλ» θαη γ) ην θξηηηθφ παξάδεηγκα «ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο». 

(Φινγατηε θαη Ληαξάθνπ 2005, ζει 757-759) ηνλ παξαθάησ πίλαθα θαίλεηαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ησλ παηδαγσγηθψλ παξαδεηγκάησλ ζε θάπνηα βαζηθά ζεκείν (π.ρ. 
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φζνλ αθνξά ζηνπο ζθνπνχο, ζηελ γλψζε, ζηνπο ξφινπο εθπαηδεπηψλ θαη 

εθπαηδεπνκέλσλ) πξάγκα πνπ απνηειεί κία εθηελέζηαηα αλεπηπγκέλε ζεκαηνινγία ζε 

πάξα πνιιά άξζξα πνπ άπηνληαη ηεο ΠΔ. 

 

 Θεηηθηζηηθό 

παξάδεηγκα 

Δξκελεπηηθό παξάδεηγκα Κξηηηθό 

παξάδεηγκα 

θνπνί 

Οπηηθή γηα 

ηελ 

εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία 

 

Γλψζε γηα ην 

αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο 

 

Βίσκα κέζα απφ ην 

αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο 

 

Γξαζηεξηνπνίεζε 

ζε ζρέζε κε ην 

αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο 

Δθπαηδεπηηθφο 

ζθνπφο 

Δπαγγεικαηηθφο Φηιειεχζεξνο/πξννδεπηηθφο Κνηλσληθά 

θξηηηθφο 

Ρόινη 

Ρφινο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ 

ζηφρσλ 

 

Σίζεηαη 

εμσηεξηθά 

Δίλαη δεδνκέλνο 

 

Απνξξέεη εμσηεξηθά αιιά 

ζπρλά κπαίλεη σο 

αληηθείκελν 

δηαπξαγκάηεπζεο 

 

Μπαίλεη σο 

αληηθείκελν 

θξηηηθήο 

(ζχλδεζε κε 

ηδενινγία) 

Ρφινη 

δαζθάινπ 

Απζεληία ηεο 

γλψζεο 

Οξγαλσηήο εκπεηξηψλ θαη 

βησκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ 

πλεξγαηηθφο 

ζπκκεηέρσλ / 

εξεπλεηήο 

Ρφινο καζεηή Παζεηηθνί 

απνδέθηεο ηεο 

γλψζεο 

Δλεξγνί εθπαηδεπφκελνη 

κέζσ βησκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηελ 

ρξήζε ηεο εκπεηξίαο 

Δλεξγνί 

παξαγσγνί 

θαηλνχξγηαο 

γλψζεο 

Γλώζε θαη 

εμνπζία 

Οπηηθή ηεο 

γλψζε 

Πξνθαζνξηζκέλε 

Αληηθεηκεληθή 

πζηεκηθή 

Απνξξέεη απφ 

εηδηθνχο 

Γηαηζζεηηθή 

Ζκηδνκεκέλε 

Τπνθεηκεληθή 

Απνξξέεη απφ ηελ εκπεηξία 

Γεκηνπξγηθή/αλα

δπφκελε 

πλεξγαηηθή 

Γηαιεθηηθή 

Απνξξέεη απφ ηελ 

έξεπλα 

ρέζεηο Δληζρχνληαη Έιθνληαη θαη απσζνχληαη Πξνθαινχληαη 
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εμνπζίαο 

Βάζε ηεο 

εθπαηδεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Σα καζήκαηα 

 

Ζ πξνζσπηθή εκπεηξία 

 

Κνηλσληθά 

ζέκαηα, 

θαζεκεξηλφηεηα 

Οπηηθή ηεο 

έξεπλαο 

Ζ έξεπλα 

είλαη 

Αληηθεηκεληθή  

Δθαξκνγή 

επηζηήκεο 

Πνζνηηθή 

Νηεηεξκηληζηηθή 

Τπνθεηκεληθή 

Πνηνηηθή 

Αηνκηθηζηηθή 

Γηαθσηηζηηθή 

Κνηλσληθά 

θξηηηθή 

Γηαιεθηηθή 

πλεξγαηηθή 

Υεηξαθεηηηηθή 

ρεδηαζκφο 

έξεπλαο 

Πξνθαζνξηζκέλνο 

Παγησκέλνο 

Πξνθαζνξηζκέλνο 

Απνθξηηηθφο 

Τπν 

δηαπξαγκάηεπζε 

Αλαδπφκελνο 

Οη εξεπλεηέο 

είλαη 

Δμσηεξηθνί 

εηδηθνί 

Δμσηεξηθνί εηδηθνί Δζσηεξηθνί 

ζπκκεηέρνληεο 

  

ΠΗΝΑΚΑ 2. Σξία παηδαγσγηθά παξαδείγκαηα 

ΠΖΓΖ: Αλαπξνζαξκνζκέλν απφ Robottom and Hart 1993, ζει 26-27 

 

ε θηινινγηθφ επίπεδν ε αληίιεςε «ππεξ ηνπ πεξηβάιινληνο» έρεη θηάζεη ζην ζεκείν 

λα ζεσξείηε απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ηεο ΠΔ σο ε πην 

θαηάιιειε θαη απζεληηθή κνξθή ΠΔ. Αλ θαη ζίγνπξα ε έλλνηα «εθπαίδεπζε ππέξ ηνπ 

πεξηβάιινληνο» έρεη ππάξμεη ηξνθνδνηηθή θαη παξαγσγηθή πξέπεη λα δερηνχκε ην 

επηρείξεκα ησλ Jickling θαη Spork (1998, ζει 311) ζχκθσλα κε ην νπνίν εληνπίδεηαη 

ν θίλδπλνο θεηηρνπνίεζεο θαη κε-θξηηηθήο ρξήζεο ηνπ φξνπ ζπλεηζθέξνληαο ζηελ 

δηακφξθσζε κίαο φιν θαη πεξηζζφηεξν απνζηεηξσκέλεο ζπδήηεζεο. Άιισζηε, είλαη 

εηξσληθφ φηη ν Αrthur Lucas, έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζεσξεηηθνχο πνπ θαζηέξσζαλ 

ηνλ φξν «ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο» ζε κία πξνζπάζεηα λα μεπεξάζεη ηελ ζπλεζηζκέλε 

ζπλζεκαηνινγία ζεσξεί ηψξα φηη ν ίδηνο ν φξνο ηνπ έρεη κεηαηξαπεί ζε ζχλζεκα.  

 

Γεκηνπξγείηαη ινηπφλ ην εξψηεκα «εθφζνλ ε θξηηηθή ΠΔ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ 

επνρή καο κε πνηφλ ηξφπν ζα ηελ πξνζεγγίζνπκε ψζηε λα κελ ράζεη ηελ νπζία ηεο; 
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1.3.1. Αλάγθε γηα κία θνηλσληθά θξηηηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. 

Όκσο πνηα;  

 

Ζ παξνχζα εξγαζία δελ θηινδνμεί λα απαληήζεη νινθιεξσκέλα ζε απηφ ην εξψηεκα. 

Απηφ ζα απνηεινχζε έλα εγρείξεκα πνιχ κεγαιχηεξνπ εχξνπο. ε απηή ηελ ελφηεηα 

ζα παξαζέζνπκε κεξηθέο ζθέςεηο ζε ζρέζε κε ην δήηεκα. 

 

Αξρηθά, ζεσξνχκε φηη είλαη ζεκαληηθφ λα ηίζεληαη θάζε θνξά ηα βαζηθά εξσηήκαηα 

ησλ Robottom θαη Hart (1995, ζει 25) ηα νπνία πξέπεη λα ελζσκαηψλνληαη ζε κία 

θξηηηθή πξνζέγγηζε ζηελ ΠΔ: 

 

 Πψο παξάγεηαη θαη αλαπαξάγεηαη ε πεξηβαιινληηθή γλψζε ζηα ζρνιεία θαη 

πψο παξάγεηαη ε γλψζε γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζε επαγγεικαηηθφ 

επίπεδν; 

 Πνηεο είλαη νη πεγέο ηεο πεξηβαιινληηθήο γλψζεο πνπ ιακβάλνπλ νη καζεηέο 

ζηα ζρνιεία θαη πνηεο είλαη νη πεγέο ηεο γλψζεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε πνπ απνθηνχλ νη εθπαηδεπηέο ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν; 

 Με πνίν ηξφπν καζεηέο θαη εθπαηδεπηέο δηεθδηθνχλ ην είδνο ηεο γλψζεο γηα 

ην πεξηβάιινλ θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ε νπνία κεηαβηβάδεηαη 

απφ ηελ δσληαλή ζρνιηθή εκπεηξία ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ 

ηδξπκάησλ; 

 Ση αληίθηππν έρνπλ ηα ζρνιεία θαη ηα επαγγεικαηηθά ηδξχκαηα ζηνπο καζεηέο 

θαη εθπαηδεπηέο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο; 

 Πνηψλ ηα ζπκθέξνληα εμππεξεηνχληαη απφ ηηο έκθπηεο πξννπηηθέο θαη αμίεο 

ζηηο πνιηηηθέο, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηηο πξαθηηθέο ησλ ζρνιείσλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε; 

 Δίλαη απηά ηα εμππεξεηνχκελα ζπκθέξνληα ζπλεπή κε δεηήκαηα 

ρεηξαθέηεζεο, ηζφηεηαο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο ή κήπσο κε θηλήκαηα 

πξνο ηελ αληίζεηε θαηεχζπλζε; 

 Πψο κπνξνχλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηέο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε λα 

θηλεζνχλ πξνο κεγαιχηεξε ειεπζεξία, ηζφηεηα θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε;  
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Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ θξίλεηαη θνκβηθφ γηα ηελ νπζία κίαο θξηηηθά θνηλσληθήο ΠΔ 

είλαη απηφ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο έλλνηεο ηεο δξάζεο θαη ηεο ζπκκεηνρηθφηεαο. Χο 

πξνο απηφ: κία νπζηαζηηθή θξηηηθή ζην ζεηηθηζηηθφ κνληέιν αζθεί θξηηηθή ζηελ ηάζε 

λα ζεσξείηαη ην εθπαηδεπηηθφ θαζήθνλ σο έλα δήηεκα ηξνπνπνίεζεο αηνκηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ (π.ρ. φζνλ αθνξά αο πνχκε ζηελ θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ, ηνπ 

ειεθηξηζκνχ, ζηελ δηαρείξηζε ησλ ζθνππηδηψλ, ηελ δηαηξνθή θιπ. (Jensen θαη 

Schanck 1997, ζει 473) Απηή ε θξηηηθή ηνλίδεη φηη έλα ζρνιείν δελ γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν νηθνινγηθφ εμνηθνλνκψληαο ελέξγεηα ζπιιέγνληαο κπαηαξίεο 

καδεχνληαο ην λεξφ θιπ αιιά φηη έλα θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη λα ζπκκεηέρνπλ νη 

καζεηέο ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηαπηφρξνλα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία 

λα απνθαζίζνπλ ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ή θάηη άιιν. Ζ ελδηαθέξνπζα απηή βαζηθή 

ζέζε ηνλ Jensen θαη Schnack ε νπνία θηλείηαη γχξσ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ηθαλφηεηαο δξάζεο (action competence) ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηα 

θνηλά θαη γεληθά ζε απηφ πνπ ζηελ δεκφζηα ζπδήηεζε έρεη θσδηθνπνηεζεί σο 

«ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία». Σν εξψηεκα φκσο πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη ην εμήο: 

Μπνξεί φκσο λα ππάξμεη πξαγκαηηθή δεκνθξαηία κέζα ζην θαπηηαιηζηηθφ ζχζηεκα; 

 

Eίλαη γεγνλφο φηη ην ππάξρνλ θνηλσληθφ ζχζηεκα, ζηελ θηινινγία ηνπ αιιά θαη 

έκπξαθηα (π.ρ. δεο ΜΚΟ) έρεη ελζσκαηψζεη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο νη νπνίεο φιν 

θαη πεξηζζφηεξν εληάζζνληαη εληνλφηεξα ζην ζχζηεκα ηεο εθπξνζψπεζεο. 

Παξάιιεια νη έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο εηζάγεηαη πάληα παξάιιεια κε ην ππνθείκελφ 

ηεο ην νπνία ζηελ πεξίπησζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο είλαη ν πνιίηεο. Έλα 

βαζηθφ ζεκείν θξηηηθήο ζηνπο Jensen θαη Schanck είλαη φηη δελ ιακβάλνπλ ππφςε 

ηνπο 1) ηνπο θνηλσληθνχο δηαρσξηζκνχο θαη απνθιεηζκνχο πνπ εκπεξηέρεη ε έλλνηα 

ηνπ πνιίηε θαη 2) ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο έλλνηαο ηνπ πνιίηε απηή θάζε 

απηή. Ζ θξηηηθή καο ζπλνςίδεηαη ζην φηη ν φξνο ηνπ πνιίηε ζήκεξα απέρεη πνιχ απφ 

απηφλ ηνπ πξνηάγκαηνο ηεο κεηαπνιεκηθήο δεθαεηίαο ηνπ „50 φπνπ ε «ηζφηεηα φισλ 

απέλαληη ζηνλ λφκν» θηινδνμνχζε λα ζέζε ηα ζεκέιηα γηα έλαλ δίθαην θφζκν κεηά 

ηελ ηξνκεξή θαηαζηξνθή ηνπ Β‟παγθνζκίνπ πνιέκνπ. Οη κεηαλάζηεο, νη άλεξγνη, νη 

θάηνηθνη κίαο πεξηβαιινληηθά ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρήο ζπλαληνχλ πνιπάξηζκα 

θνηλσληθά εκπφδηα θαη δηαρσξηζκνχο ψζηε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ιεηηνπξγνχλ ζε κία 

«αφξαηε» σο πξνο ην ζχζηεκα θαηάζηαζε. Οπζηαζηηθά, θξίλεηαη δελ ζα κπνξνχζαλ 

πνηέ λα ρσξέζνπλ φιεο νη νκάδεο ησλ θαηαπηεζκέλσλ ζηελ έλλνηα ηνπ πνιίηε γηαηί ε 

ίδηα ε έλλνηα ηεο λνκηκφηεηαο ελφο αλζξψπνπ βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε πάληα ηνπ 
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άιινπ, ηνπ παξάλνκνπ, ηνπ απνθιεηζκέλνπ. ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ζεκείν πνπ 

πξναλαθέξζεθε, θξίλεηαη φηη είλαη πεξηζζφηεξν γφληκν λα αλαιχζνπκε ζήκεξα ηνλ 

φξν ηνπ πνιίηε απφ απφζηαζε, σο πξντφλ πνπ ζρεκαηνπνηεζεί κέζα απφ ηνπο αγψλεο 

(θνηλσληθνχο, εξγαηηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο, θ.α.), ηηο επηδηψμεηο θαη ηηο αγσλίεο 

ρηιηάδσλ αλζξψπσλ πνπ αγσλίζηεθαλ ηηο πεξαζκέλεο δεθαεηίεο. ην ζήκεξα ηεο 

απάζεηαο, ηεο αηνκηθνπνίεζεο, ηεο απνπνιηηηθνπνίεζεο αιιά ηαπηφρξνλα ηεο 

αλάδπζεο λέσλ αγψλσλ θαη εμεγέξζεσλ παγθνζκίσο, ην δεηνχκελν πξέπεη λα είλαη ε 

εζηίαζε ζηελ κειέηε θαη ηελ θπθινθνξία δηαδηθαζηψλ αγψλα δειαδή ζηελ ξίδα ηεο 

εμέιημεο θαη φρη ζην φπνην απνηέιεζκα κπνξεί λα έρνπλ ζην κέιινλ. ην παξειζφλ, 

έλα απνηέιεζκα φιεο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ήηαλ ε γέλλεζε ηεο ηαπηφηεηα ηνπ 

πνιίηε, ζην κέιινλ κπνξεί λα είλαη θάηη επξχηεξν πνπ ζήκεξα δελ έρνπκε θαλ αθφκα 

θαληαζηεί. 

 

πκπεξαζκαηηθά, θάπνηα ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα έρεη ε θξηηηθά θνηλσληθά 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη ε αλνηρηφηεηα ζηελ επεμεξγαζία ησλ νξηζκψλ, ε 

εζηίαζε ζηα πξαγκαηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζε επίπεδν θνηλφηεηαο θαη 

γεηηνληάο, ε εκπινθή κε δηαδηθαζίεο ελαζρφιεζεο θαη αγψλα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ε ηθαλφηεηα θξηηηθήο ζε νπνηαδήπνηε έλλνηα ηίζεηαη  σο 

δεδνκέλε. Δπίζεο, αλ ζπκεζνχκε ηνλ κεγάιν Βξαδηιηάλν θνηλσληθφ αγσληζηή θαη 

παηδαγσγφ Πάνπιν Φξέτξε δελ ζα κπνξνχζακε λα παξαιείςνπκε ηελ αλάγθε γηα κία 

νπζηαζηηθή βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο. χκθσλα κε ηνλ 

Φξέτξε
5
, ηα δηάθνξα ζέκαηα ηεο εθπαίδεπζεο δελ είλαη «πξάγκαηα» ηα νπνία 

πθίζηαληαη θάπνπ έμσ θαη μερσξηζηά απφ ηνπο αλζξψπνπο αιιά ππάξρνπλ κέζα ζηηο 

ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε ηνλ θφζκν δειαδή  κέζα ζηηο εκπεηξίεο ηνπο. Αλαθέξεη  

ραξαθηεξηζηηθά πσο ην ελδηαθέξνλ ησλ  ρσξηθψλ ηεο Υηιήο «άλαβε» φηαλ ε 

ζπδήηεζε αλαθεξφηαλ άκεζα ζηηο αλάγθεο ηνπο. Δδψ  εθθξάδεηαη θαζαξά  ε 

βησκαηηθή άπνςε, ζπλαληψληαο ηελ ζθέςε θαη ησλ άιισλ ζεσξεηηθψλ  ηεο 

βησκαηηθήο, πνπ ηνλίδνπλ πσο κάζεζε είλαη ν κεηαζρεκαηηζκφο ησλ εκπεηξηψλ. 

Δπνκέλσο θαηαιήγεη ν Φξέτξε φηη «δελ κπνξψ λα ζθεθηψ γηα ηνπο άιινπο ή ρσξίο 

ηνπο άιινπο, νχηε άιινη κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ γηα κέλα». Πξέπεη λα ηνληζηεί θαζψο 

απνηειεί ζεκαληηθφ θαη ζπρλά παξαγλσξηζκέλν ζηνηρείν φηη ην βίσκα είλαη κηα 

απνιχησο πξνζσπηθή ππφζεζε, κνλαδηθή θαη αλεπαλάιεπηε, πνπ δελ γίλεηαη λα 

κεηαβηβαζηεί, λα αληηγξαθεί ή λα επαλαιεθζεί θαη λα παξακείλεη ίδην, αθνχ ε 

θνηλσληθή νκάδα θαη ε δπλακηθή ηεο, ε ςπρνινγηθή αηκφζθαηξα θαη νη εθάζηνηε 
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δξαζηεξηφηεηεο (κέζα απφ ηα νπνία αλαβιχδεη ην βίσκα) είλαη φια δηαθνξεηηθά. 

(Γεσξγφπνπινο 2011) 

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζην πξψην θεθάιαην ζθηαγξαθήζακε ηελ πνξεία ηεο ΠΔ κέζα 

απφ κία νπηηθή πνπ ηελ πξνζεγγίδεη σο ξεχκα ζθέςεο ην νπνίν βξίζθεηαη ζε επζεία 

αιιειεπίδξαζε κε ηηο θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνινγηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο. 

ηελ ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαο ζχληνκα ην ζρεηηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην, ζπλδέζεθε ε 

ΠΔ κε άιια ζηνηρεία ηεο θνηλσληθήο επηζπκίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο (φπσο π.ρ. νη 

ΑΠΔ) ζηα πιαίζηα ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο νη νπνίεο ηίζεληαη ζηελ δεδνκέλε 

πεξίνδν ζε κία δηαδηθαζία ελζσκάησζεο απφ ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Με βάζε απηή ηελ δηαπίζησζε θαη ζε ζχλδεζε κε ηελ αλάπηπμε ηεο 

θξηηηθήο ζηηο έλλνηεο ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο, αλαγλψζηεθε ε 

πνξεία κεηαηξνπήο ηεο ΠΔ ζε ΔΑΑ. Οη έληνλεο ζπδεηήζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ΠΔ θαη ε ζχγθξνπζε ησλ δηαθνξεηηθψλ παηδαγσγηθψλ παξαδεηγκάησλ 

θξίζεθε φηη απνηεινχλ θνξέα ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ δηαθξίλεη ηελ εμέιημε ηεο ΠΔ: αλ 

δειαδή ζην κέιινλ ζα πηνζεηήζεη πιήξσο ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο αεηθνξηθήο 

αλάπηπμεο ή αλ ζα κπνξέζεη λα αλαπηχμεη ηα θξηηηθά απηά ζηνηρεία πνπ ζα ηελ 

θαηαζηήζνπλ ηθαλή λα θηλεζεί πεξηζζφηεξν απηφλνκα ηξνθνδνηψληαο νιφθιεξν ηνλ 

ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Σεινο, ηέζεθαλ ζθέςεηο θαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηα ζηνηρεία 

απηά πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ζηελ πξάμε κία θξηηηθά θνηλσληθή 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ε νπνία παξάιιεια ζα μεθεχγεη απφ νπνηαδήπνηε είδνπο 

παξσρεκέλεο ζπλζεκαηνινγίεο. ην επφκελν θεθάιαην ζα πεξάζνπκε ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο  κεζνδνινγίαο ηεο παξνχζαο έξεπλαο. 
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Κεθάιαην 2. θνπόο θαη κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο  

 

2.1. Σθνπόο θαη κεζνδνινγία  

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη α) λα πξνζεγγίζεη ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα φπσο πθίζηαληαη θαη βηψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ηφπν θαη ρξφλν απφ ηηο 

θνληηλέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη ηνπο καζεηέο ηνπο, β) λα δηεξεπλήζεη ηε ζρέζε θαη 

ηνλ ηξφπν ελαζρφιεζεο ησλ καζεηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο ΠΔ δίλνληαο έκθαζε 

ζηνλ παξάγνληα ηεο παξνπζίαο πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ ηδηαίηεξεο ηνπηθήο 

ζεκαζίαο θαη γ) λα αλαδείμεη ππάξρνληα κεηνλεθηήκαηα ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ 

ΠΔ θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζεη ππέξ κίαο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο πξνζέγγηζεο σο 

πξνο ηελ ππέξβαζή ηνπο. Βαζηθή ππφζεζε εξγαζίαο είλαη φηη ην παξαδνζηαθφ 

κνληέιν ΠΔ δελ πξνθαιεί κε νπζηαζηηθφ ηξφπν ηνλ θνηλσληθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ, 

γλσζηαθφ θφζκν ησλ καζεηψλ, αγλνεί ηελ αλαπαξαγσγή ζπλαηζζεκάησλ αδπλακίαο 

θαη θφβνπ πνπ αθηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο θαη ηείλεη λα απνδέρεηαη θαη λα δηαησλίδεη 

ηελ ππάξρνπζα θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε. 

 

Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο έγηλε κε ηέζζεξηο εκηδνκεκέλεο ζπλεληεχμεηο 

νκάδσλ εζηίαζεο (focus group) ησλ έμη αηφκσλ, αγνξηψλ θαη θνξηηζηψλ ηεο 6
εο

 ή θαη 

ηεο 5
εο

 ηάμεο ηνπ δεκνηηθνχ, νη νπνίεο είραλ δηάξθεηα πεξίπνπ κηα ψξα. θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2010. Οη ζπλεληεχμεηο καγλεηνθσλήζεθαλ 

κεηά απφ άδεηα ησλ εξσηψκελσλ. Πξηλ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ καζεηψλ ειάκβαλε ρψξα 

κία αηνκηθή ζπλέληεπμε κε θάπνηνλ δηδάζθνληα ηνπ ζρνιείνπ ε νπνία βνεζνχζε ζηελ 

εμνηθείσζε ηνπ εξεπλεηή κε ηελ ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα. ηνηρεία πνπ αλαδείρζεθαλ 

απφ απηέο ηηο αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο θάλεθαλ πνιχ ρξήζηκα σο πξνο ηελ 

ηαπηνπνίεζή ηνπο κε ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηηο δηεγήζεηο ησλ καζεηψλ. Οη 

ζπδεηήζεηο πνπ εμειίρζεθαλ ζηηο νκάδεο εζηίαζεο βαζίζηεθαλ ζε έλα ππάξρνλ 

αλνηρηφ εξσηεκαηνιφγην (δεο Παξάξηεκα Η) ην νπνίν πεξηέρεη επίζεο κεξηθέο 

βνεζεηηθέο εξσηήζεηο «δεζηάκαηνο» γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο εξσηψκελεο νκάδεο σο 

πξνο ην άλνηγκα ησλ δεηεκάησλ. Ζ ζπδήηεζε είρε αλνηρηφ ραξαθηήξα  θαη επηδίσμε 

ηνπ εξεπλεηή ήηαλ λα εκβαζχλεη ζε ζεκεία πνπ θξίλνληαλ φηη ήηαλ ζθφπηκε κία 

εζηίαζε ζχκθσλα κε ηνπο ζθνπνχο ηεο έξεπλαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ δεηήζεθε επί πιένλ απφ ηνπο καζεηέο λα θαηαζέζνπλ νη ίδηνη έλα 
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εξψηεκα πνπ ζα ήζειαλ λα απεπζπλζεί ζε θάπνην απφ ηα επφκελα ζρνιεία ηεο 

έξεπλαο. Οη καζεηέο αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά, πξάγκα πνπ βνήζεζε ζηελ δεκηνπξγία 

κεξηθψλ επηπιένλ εξσηήζεσλ θαη απμάλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηελ «επαηζζεζία» 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαη ηνπ εξεπλεηή σο πξνο ηα εξεζίζκαηα πνπ ιάκβαλε απφ ηηο 

ζπλεληεχμεηο. 

Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε βάζε ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο αιιά θαη άιιεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε δηαδηθαζία 

ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ (δεο Παξάξηεκα ΗΗ). Κάζε ζπλέληεπμε-πεξίπησζε 

αλαιχζεθε μερσξηζηά κε ζηφρν ηελ αλάδεημε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ζεσξηψλ ησλ 

νκάδσλ εζηίαζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαδεηήζεθαλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πεξηπηψζεσλ – νκάδσλ εζηίαζεο κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ ελλνηνινγηθψλ 

δηαζπλδέζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε ζρεηηθψλ ζεσξηψλ. (Strauss θαη Corbin 1990) 

Οη νκάδεο εζηίαζεο
6
 είλαη έλα εξγαιείν πνπ επηιέγεηαη σο εξγαιείν έξεπλαο γηαηί δελ 

καο ελδηαθέξεη κφλν ηη ζθέθηνληαη νη καζεηέο (π.ρ. φζνλ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο πνπ 

ηνπο ηίζεληαη) αιιά γηαηί ζθέθηνληαη φπσο ζθέθηνληαη (Kissinger 1994, ζει 104). 

Αθεηέξνπ, ζθνπφο είλαη λα ζπγθξηζνχλ παξφκνηεο θαηεγνξίεο ζθέςεσλ πνπ 

αλαδχνληαη θαη λα αλαιπζνχλ κε βάζε ηελ εθάζηνηε θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη 

ηηο νκνηφηήηεο πνπ παξνπζηάδνληαη (π.ρ. ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ε 

ζεζκηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ, νη θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο ηεο γεηηνληάο, ηνπ 

ρσξηνχ, ηεο θνηλήο γλψκεο θιπ). Ηδηαίηεξα ρξήζηκε σο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε 

είλαη ε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο κε ππνθείκελα άηνκα πξνυπαξρνπζψλ νκάδσλ γηαηί 

παξέρνπλ ην θνηλσληθφ πιαίζην ζην νπνίν δηακνξθψλνληαη νη ηδέεο θαη ιακβάλνληαη 

νη απνθάζεηο (Kissinger 1994, ζει 105). ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε νη νκάδεο 

εζηίαζεο απνηεινχληαη απφ παηδηά πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ηάμε ή/θαη ζηελ ίδηα 

ζρνιηθή θαη ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα ή/θαη είλαη κέιε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο 

ηνπ ζρνιείνπ.  

 

2.2. Μειέηεο πεξίπησζεο (case studies)  

 

Οη ηέζζεξηο νκάδεο εζηίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνπο ρψξνπο ησλ εμήο ζρνιείσλ: 

α) Γεκνηηθφ ζρνιείν Αγ. Βαζηιείνπ, β) Γεκνηηθφ ζρνιείν Σαγαξάδσλ, γ) 6
ν
 

Γηαπνιηηηζκηθφ Γεκνηηθφ ζρνιείν Κνξδειηνχ θαη  δ) ζην 3
ν
 Γεκνηηθφ ζρνιείν 
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Καηεξίλεο. Σα θξηηήξηα ηεο επηινγήο ησλ ελ ιφγσ ζρνιείσλ είραλ λα θάλνπλ αθελφο 

κε ηελ παξνπζία ζηελ πεξηνρή θάπνηνπ ζεκαληηθνχ ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο θαη αθεηέξνπ κε ηελ εγγχηεηα ζηελ πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ιφγνπο 

νηθνλνκίαο ρξφλνπ θαη θφζηνπο ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ εξεπλεηή. Αληίζηνηρα, ηα 

ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο έρνπλ λα 

θάλνπλ κε α) ηελ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ ιηκλψλ Βφιβεο θαη Αγίνπ 

Βαζηιείνπ (ή αιιηψο Κνξψλεηαο), β) ηε ιεηηνπξγία, ζην παξειζφλ, Υψξνπ 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ) ζηελ πεξηνρή ησλ Σαγαξάδσλ θαη ηελ 

εκπεηξία αγψλα απφ ηελ κεξηά ησλ θαηνίθσλ, γ) ηε ρξφληα ιεηηνπξγία ηνπ 

δηπιηζηεξίνπ ηεο ΔΚΟ θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ξχπαλζε πνπ πξνθαιεί ζηηο γχξσ 

γεηηνληέο ηεο Θεζζαινλίθεο, δ) ηελ πξφζθαηε ππεξθφξησζε ηνπ ΥΤΣΑ Καηεξίλεο
7
 ε 

νπνία έγηλε αηζζεηή κε ππεξρείιηζε ζηξαγγηζκάησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Καηεξίλεο. 

 

Οη νκάδεο εζηίαζεο ζπγθξνηήζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. ην δεκνηηθφ ηνπ Αγ. 

Βαζηιείνπ, ε πξνζπκία φισλ ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή αληηκεησπίζηεθε απφ ηνλ 

δάζθαιν κε ηελ ιχζε ηεο θιήξσζεο. ηα ζρνιεία ησλ Σαγαξάδσλ θαη ηνπ Κνξδειηνχ 

νη καζεηέο είραλ πξνεπηιεγεί απφ ηνπο δηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην εξσηεκαηνιφγην είρε δεηεζεί εθ ησλ πξνηέξσλ απφ ηελ 

δηεπζχληξηα. Σέινο ζην δεκνηηθφ ηεο Καηεξίλεο νη καζεηέο απνηεινχζαλ ήδε ηελ 

πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ θαη είραλ πξνεπηιεγεί απφ ηελ ππεχζπλε 

δαζθάια.  

 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί κία πνηνηηθή έξεπλα ε νπνία γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηνπ 

θνηλσληθά θξηηηθνχ Παξαδείγκαηνο. Χο εθ ηνχηνπ δελ δηεθδηθεί θάπνην 

ραξαθηεξηζκφ νπδέηεξεο αληηθεηκεληθφηεηαο. πσο ηέζεθε θαη ζηνπο παξαπάλσ 

ζθνπνχο, ε έξεπλα έρεη ηελ πξφζεζε λα δηαθσηίζεη ηελ ζχλδεζε θνηλσληθψλ θαη 

πνιηηηθψλ παξαγφλησλ κε ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (π.ρ. ζπλζήθεο ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ, ηνπηθή δξαζηεξηνπνίεζεο-αγψλσλ, άγλνηαο-παξαίηεζεο ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, θ.α.) νη νπνίνη ζπρλά παξαγλσξίδνληαη.  
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Κεθάιαην 3. Απνηειέζκαηα - πδήηεζε 

 

Δπηιέγνπκε λα επηθεληξψζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζε πέληε ζεκεία ηα νπνία θξίλακε 

ελδηαθέξνληα.  

 

Σα ζεκεία ηεο αλάιπζεο είλαη 1) ν δηαρσξηζκφο ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο ζηα 

ζρνιεία άκεζεο (Αγ. Βαζίιεηνο, Κνξδειηφ) θαη έκκεζεο (Σαγαξάδεο, Καηεξίλε) 

βησκαηηθήο ζρέζεο κε ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, 2) ε αλάδεημε ηεο παξνπζίαο 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα, 3) ε αίζζεζε αδπλακίαο ησλ καζεηψλ, πξάγκα ην νπνίν δηεξεπλάηαη κέζα 

απφ αθεγήζεηο άζηνρσλ ζρνιηθψλ δηαδηθαζηψλ φπσο ε πξνψζεζε ηνπ εζεινληηζκνχ 

θαη ην «γξάκκα ζην δήκαξρν», 4) νη επηζπκίεο θαη νη θνηλσληθέο ζπλδέζεηο πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ πξνβάινπλ νη καζεηέο σο πξνο ηελ 

επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, 5) νη αληηπαξαζέζεηο ησλ καζεηψλ σο 

αλεπεμέξγαζην πιηθφ ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ ΠΔ ην νπνίν πξνζθέξεηαη γηα ηελ 

θνηλσληθά θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο ΠΔ θαη ηέινο 6) ζα εμεηαζηεί ε επίδξαζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο ζηνπο καζεηέο σο κία δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη 

ζηνηρεία ηεο θξηηηθά θνηλσληθήο παηδαγσγηθήο παξάδνζεο. 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ, 

ππήξμαλ πεξηπηψζεηο φπνπ επαθέο κε ζρνιεία γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο 

δελ επδνθίκεζαλ. Απηφ, απφ ηελ κία κεξηά έρεη λα θάλεη κε  κία ηάζε ζπληεξεηηζκνχ 

πνπ ραξαθηεξίδεη πνιιά απφ ηα ζρνιεία ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο (δεκνηηθφ ζηελ 

πεξηνρή ηεο ίλδνπ). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε ήδε ηεηακέλε πνιηηηθή θαηάζηαζε ζε 

πεξηπηψζεηο φπσο ζηελ πεξηνρή ηνπ ηαλνχ ζηελ Υαιθηδηθή (φζνλ αθνξά ζην έξγν 

ησλ κεηαιιείσλ ρξπζνχ) ζηάζεθε έλαο απνηξεπηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο. 

 

3.1. Γηαρσξηζκόο ησλ κειεηώλ πεξίπησζεο κε βάζε ηελ βησκαηηθή ζρέζε 

κε ην πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα 
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Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ππνγξακκηζηεί γηα ηηο κειέηεο πεξίπησζεο 

πνπ ηειηθά επηιέρηεθε λα παξνπζηαζηνχλ ζπλδέεηαη κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

βηψλνπλ νη καζεηέο ην ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Χο πξνο απηφ 

παξαηεξήζεθε έλαο δηαρσξηζκφο: ζηα ζρνιεία ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ θαη ηνπ Κνξδειηνχ 

νη καζεηέο βηψλνπλ κε άκεζν ηξφπν θαη θαζεκεξηλά ηηο επηπηψζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο (αληίζηνηρα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ιίκλεο Κνξψλεηα θαη 

ηελ ξχπαλζε απφ ην δηπιηζηήξην ηεο ΔΚΟ). Αληίζεηα, νη καζεηέο ζηνπο Σαγαξάδεο 

θαη ζηε Καηεξίλε δελ βηψλνπλ άκεζα ηηο επηπηψζεηο ελφο ηδηαίηεξνπ ηνπηθνχ 

πξνβιήκαηνο. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ν ΥΤΣΑ ησλ Σαγαξάδσλ έρεη πιένλ θιείζεη 

θαη νη καζεηέο, ιφγσ κηθξήο ειηθίαο, δελ είραλ θάπνηα εκπεηξία ηνπηθήο ή/θαη 

ζρνιηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο φπσο είρε αξρηθά ππνηεζεί απφ ηνλ εξεπλεηή. ηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε, νη καζεηέο ηνπ 3
νπ

 δεκνηηθνχ Καηεξίλεο δελ δνχλε θνληά ζηελ 

πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΑ. πσο θάλεθε θαη απφ ηελ ζπδήηεζε ην ελ ιφγσ πξφβιεκα είλαη 

θάηη γηα ην νπνίν είραλ αθνχζεη θάπνηα πξάγκαηα αιιά δελ είραλ βηψζεη ηηο ζπλέπεηέο 

ηνπ (π.ρ. ε δπζνζκία επεξεάδεη έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο πφιεο θαη ην θαηλφκελν 

ηεο δηαθπγήο ησλ ζηξαγγηζκάησλ δελ θάλεθε λα έρεη ιάβεη κεγάιεο δηαζηάζεηο. ηνλ 

παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ν ζρεηηθφο δηαρσξηζκφο θαη ζπλδέεηαη κε ην εάλ έρεη 

ππάξμεη θάπνηα ζρεηηθή ζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε πάλσ ζην δήηεκα. 

 

 Oη καζεηέο βηψλνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

+ άκεζα 

- έκκεζα 

Δλαζρφιεζε ζην ζρνιείν 

ζε ζρέζε κε ην ηνπηθφ 

πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα 

 

+ Ναη 

- ρη 

Αγ. Βαζίιεηνο- Λίκλε 

Βφιβε-Κνξψλεηα 

+ + 

Σαγαξάδεο – πξψελ 

ΥΤΣΑ 

- - 

Κνξδειηφ – εγθαηαζηάζεηο 

ΔΚΟ 

+ - 

Καηεξίλε – 

ππεξρεηιηζκέλνο ΥΤΣΑ 

- + 
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ΠΗΝΑΚΑ 3. Eπαθή ησλ καζεηψλ κε ην ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

 

ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ, ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηεο ιίκλεο ήηαλ 

έλα ζέκα πνπ πξνέθπςε απφ ηελ αξρή ηεο ζπδήηεζεο κε έληαζε θαη αληηθαηηθφηεηα 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. πσο θάλεθε θαη απφ ηελ ζπλέληεπμε, νη καζεηέο 

είραλ αζρνιεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ κε ην δήηεκα παίξλνληαο κέξνο ζε 

ζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νξγαλψλνληαο ζπδεηήζεηο, θιπ.  

Αγ. Βαζίιεηνο 

Δ: Τπάξρεη θάηη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ ζαο πνπ λνηψζεηε φηη ην αγαπάηε; 

Tν πάξθν 

Ζ ιίκλε 

Σελ αγαπάο εζχ; 

 

ην Κνξδειηφ ην ηνπηθφ δήηεκα αλαδείρζεθε άκεζα αιιά κε πεξηζζφηεξν πιάγην 

ηξφπν, καιινλ σο κέξνο ησλ ππφινηπσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη ε γεηηνληά ηνπ Κνξδειηνχ. Σν ζρνιείν δελ είρε δξαζηεξηνπνηεζεί 

ζρεηηθά κε ην δήηεκα. Απηφ πνπ κεηαθέξζεθε ζηελ αηνκηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ είλαη φηη ην δήηεκα κε ηελ ΔΚΟ είρε ζην παξειζφλ 

απαζρνιήζεη ηνλ Γήκν ηεο πεξηνρήο. Παξφια απηά, ε δηαδηθαζία δηεθδηθήζεσλ θαη 

δξαζηεξηνπνίεζεο απφ ηελ κεξηά ηνπ δήκνπ ζηακάηεζε κεηά απφ ηελ παξνρή 

θάπνηνπ αληηζηαζκηζηηθνχ νθέινπο. Ζ παχζε ηεο ελαζρφιεζεο ηνπ δήκνπ κε ην ζέκα 

ηνπ δηπιηζηεξίνπ ιεηηνχξγεζε απνζαξξπληηθά σο πξνο κία πξννπηηθή ελαζρφιεζεο 

ηνπ ζρνιείνπ κε ην δήηεκα. 

 

Κνξδειηφ 

Δ: Να ζαο ξσηήζσ ππάξρεη θάπνην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα  ζηνλ ηφπν ζαο εδψ 

ζην Κνξδειηφ πνπ ζαο ελνριεί, πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη απηφ πνπ αγαπάηε ή πνπ 

θαηά θάπνην ηξφπν ζαο δεκηνπξγεί κία δπζθνξία  

Σα ζθνππίδηα πνπ μερεηιίδνπλ απφ ηνπο θάδνπο 

ηη δελ έρνπλε αο πνχκε εθεί πνπ κέλσ δελ έρεη  θάδνπο αλαθχθισζεο κφλν 

θαλνληθνχο 

Δίλαη πνιχ καθξηά  
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ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο ππάξρνπλε αξθεηά ζθνππίδηα  αιιά κάιινλ ην πην 

πηζαλφ είλαη φηη θηαίκε εκείο 

… 

Έρνπκε θαη θαπζαέξηα ζην Κνξδειηφ γηαηί βγάδεη εθείλν ην κεγάιν ην εξγνζηάζην  

Ζ ΔΚΟ 

Σα απηνθίλεηα βαζηθά έρνπλ πνιιά θαπζαέξηα θαη δεκηνπξγνχλ κεγάιν πξφβιεκα 

ζην πεξηβάιινλ  

 

ηα ζρνιεία ησλ Σαγαξάδσλ θαη ηεο Καηεξίλεο ηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

αλέθπςαλ κε έλαλ ηξφπν κεησκέλεο έληαζεο. Ζ ζπδήηεζε επηθεληξψζεθε ζε ηνπηθά 

δεηήκαηα πνπ δελ αλακέλνληαλ εθ πξψηεο φςεσο φπσο π.ρ. ην δήηεκα ηεο ξχπαλζεο 

ηεο ζάιαζζαο ζην ρσξηφ ησλ Σαγαξάδσλ θαη ηα ζθνππίδηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ 

θαη ε έιιεηςε πνδειαηνδξφκσλ ζηελ Καηεξίλε. Ο δηαρσξηζκφο πνπ αλαιχζεθε ζε 

απηή ηελ ελφηεηα δηαηξέρεη ηελ πεξηγξαθή ησλ αμφλσλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ 

παξαθάησ. 

 

3.2. Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζε ζρέζε κε ην ηνπηθό πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα 

 

Απφ κία πξψηε αλάγλσζε ησλ ζπλεληεχμεσλ εληχπσζε πξνθαιεί ε έληνλε εκθάληζε 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ ζηνπο καζεηέο. Θα εζηηάζνπκε ζε ζπλαηζζήκαηα φπσο ε 

ληξνπή, ν θφβνο, νη ελνρέο θαη ην πψο απηά δηαπιέθνληαη κε ηελ αθήγεζε ησλ 

ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

  

Ζ εκθάληζε ζηε ζπλέληεπμε ηνπ ηνπηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζηηο ιίκλεο Βφιβε θαη Κνξψλεηα εκθαλίδεηαη κέζα απφ ηελ δηήγεζε 

ησλ καζεηψλ κε άκεζα ζπλδεδεκέλν ην ζπλαίζζεκα ηεο ληξνπήο. 

 

Αγ. Βαζίιεηνο 

Δ: Καη λνηψζεηε φηη απηφ ην πξάγκα…κπνξεί λα θαηαζηξέςεη απηφ πνπ αγαπάηε;  

Ναη 

Καη καο ληξνπηάδεη θαηά θάπνην ηξφπν 
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Ζ πεξηγξαθή εκπεηξηψλ απφ ηελ δσή ησλ καζεηψλ ζην ρσξηφ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη 

κε αηζζήκαηα θφβσλ θαη ελνρψλ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο είλαη ζπλερήο ε 

παξνπζία ελφο ζπλαηζζήκαηνο δπζαλεμίαο θαη ελφριεζεο ην νπνίν δείρλεη κία ηάζε 

απνκάθξπλζεο ησλ καζεηψλ απφ ηνλ ηφπν ηνπο θαη ηελ επίδξαζε ελφο παξάγνληα 

πνπ ηνπο εκπνδίδεη λα ηνλ δήζνπλ θαη λα ηνλ ραξνχλ. Παξφκνηα ζπλζήθε, επίζεο, 

εθθξάδεηαη κέζα απφ εκπεηξίεο κε αλζξψπνπο πνπ είλαη επηζθέπηεο ζηνλ ηφπν ησλ 

καζεηψλ φπσο π.ρ. νη καζεηέο απφ ηελ Αηηηθή, νη επηζθέπηεο πνπ έξρνληαη λα θάλε ην 

ςάξη, θ.α. Οη καζεηέο θαίλεηαη λα ελζσκαηψλνπλ ηελ πξνβιεκαηηθή ζπλζήθε πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ ηφπν ηνπο σο έλα ζέκα πξνζσπηθφ γηα ην νπνίν ληξέπνληαη, λνηψζνπλ 

άζρεκα θαη γεληθφηεξα ηνπο/ηηο ελνριεί. 

 

  Αγ. Βαζίιεηνο 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Δκπεηξίεο ηνπ καζεηή πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

Δίραλ έξζεη έλα ζρνιείν απφ ηελ Αηηηθή 

ηνπο ληθήζακε ζηελ κπάια… 

Ναη! θαη κεηά φηαλ θχγαλε δελ μέξσ ηη 

εληχπσζε θάλακε, κάιινλ δελ ην 

πξνζέμαλε, 

Γηαηί ζπγθεθξηκέλα ζε έλα καγαδί πνπ 

είραλε πάεη θάπνηνη λα θάλε έλα ςάξη, 

γξηβάδη,  θαη ιέλε «δελ πηζηεχνπκε λα 

είλαη απφ ηελ ιίκλε ζαο» 

Ναη θαη απηφ καο πείξαμε 

Μαο ελνριεί 

πήγαηλα βφιηα ην ζθπιί κνπ θαη πνιιέο θνξέο θνβάκαη λα ην πάσ 

λα θάλεη ηελ βφιηα… δελ κ‟αξέζεη λα 

πεγαίλσ εθεί… κπνξεί λα θάεη θάηη, λα 

ην πεηξάμεη 

εκείο θχξηε πεγαίλακε κε ηηο θνιιεηέο 

κνπ, δελ πεγαίλνπκε εθεί γηαηί πξψηνλ, 

καο ελνριεί ε κπξσδηά πνπ έρεη, δεχηεξνλ, 

παηάκε ζπλέρεηα ηα γπαιηά πνπ είλαη 

θάησ θαη δελ κπνξνχκε, ηξίηνλ, είλαη 

βξψκηθα θαη εκείο δελ κπνξνχκε λα 

είκαζηε ζηνλ δξφκν φιε κέξα, ζηνλ ήιην 

Αιιά θηαίκε θαη εκείο 

Ζ ιίκλε μεξάζεθε θαη αξρίδεη θαη κπξίδεη θαη λνηψζνπκε πνιχ άζρεκα 
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ην Κνξδειηφ, ε εκθάληζε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο ηεο εγγχηεηαο 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δηπιηζηεξίσλ ζπλνδεχεηαη κε κία άξλεζε πεξαηηέξσ 

ζρνιηαζκνχ. Μεηά απφ επηπξφζζεηεο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηή θαίλεηαη φηη απηή ε 

άξλεζε θξχβεη έλα βαζχηεξν αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα πνπ εθθξάδεηαη απφ ηελ δήισζε 

έιιεηςεο ζπλαηζζήκαηνο. Ζ έιιεηςε ζπλαηζζήκαηνο θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

έιιεηςε ηεο πξννπηηθήο κίαο γεληθφηεξεο αιιαγήο ζε ζρέζε κε ην πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα. ηελ ζπλέρεηα, νη αξλεηηθέο εκπεηξίεο απφ ην ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ 

ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ην δηπιηζηήξην ζπκπιεξψλνληαη απφ ηελ ζχγθξηζε κε ζεηηθέο 

εκπεηξίεο απφ ηελ εμνρή, απφ θάπνην εμνρηθφ ζπίηη φπνπ νη καζεηέο έρνπλ θάλεη ηηο 

δηαθνπέο ηνπο. Ζ πεξηγξαθή ησλ εκπεηξηψλ απηψλ θαη ζηηο δχν ηνπο εθθάλζεηο 

εθθξάδεη κία αξλεηηθή ζπλαηζζεκαηηθή ζπλζήθε ε νπνία είλαη ελζσκαησκέλε ζηελ 

ςπρνινγία ησλ καζεηψλ. 

 

Κνξδειηό 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Δκπεηξίεο ηνπ καζεηή πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

Δγψ πνπ κέλσ απέλαληη δελ βιέπσ ηίπνηα, 

κφλν ηελ θσηηά πνπ αλάβεη πάλσ ηεο θαη 

ν θαπλφο πνπ κπξίδεη 

Δγψ κέλσ κεηά ηελ γέθπξα θαη (ην) 

βιέπσ πνιχ ζπρλά  κία κέξα πνπ είρακε 

πάεη λα καδέςνπκε θάηη θνπθνπλάξηα γηα 

ηα Υξηζηνχγελλα πνπ είρε δίπια ηελ ΔΚΟ 

ηα θνπθνπλάξηα ήηαλε καχξα απφ ην 

θαπζαέξην θαη ηνπο θαπλνχο. 

Άξλεζε ζρνιηαζκνχ 

απφ ηελ βεξάληα κνπ βιέπσ αθξηβψο ηελ 

ΔΚΟ 

Γελ λνηψζσ θάηη. Πνπ λα αιιάδεη.  

Σψξα απηφ άκα γίλεηαη, εγψ δελ 

λνηψζσ θάηη.   

παο ζε έλα ρσξηφ θαη δεηο φηη είλαη 

πεληαθάζαξα φιν πξαζηλάδα 

εδψ πέξα είλαη φια καχξα 

Καη εγψ επεηδή ην θαινθαίξη θακία θφξά 

πεγαίλνπκε εθεί ζην ρσξηφ κνπ ζην 

ήηαλ πνιχ πην σξαία απφ ην λα είζαη 

εδψ θαη λα αλαπλέεηο ηα θαπζαέξηα 
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ηελ Καηεξίλε, ε αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο δελ 

ζπλνδεχεηαη κε ηελ έθθξαζε θάπνηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο κε άκεζν ηξφπν. 

Λακβάλεη ρψξα κία αληηπαξάζεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ην δήηεκα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ησλ θαηνίθσλ πνπ δνχλε θνληά ΥΤΣΑ θαη κε ην 

ιφγν πνπ έρνπλ εθθέξεη γηα ην δήηεκα. Οη καζεηέο έρνπλ πιεξνθνξεζεί ζε ζρέζε κε 

δηακαξηπξίεο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα απφ ηνπο θαηνίθνπο, φκσο δελ γλσξίδνπλ πνιχ 

θαιά ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλζήθεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Παξνπζηάδεηαη, ινηπφλ, δηαθσλία 

γηα ην εάλ ζα έπξεπε λα ππνρσξήζνπλ νη θάηνηθνη απφ «παξάπνλα» πνπ θαίλεηαη λα 

έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηελ ζέζε άιισλ θαηνίθσλ ηεο Καηεξίλεο.  

 

Καηεξίλε 

Δε ην έρσ ζθεθηεί θαη πηζηεχσ φηη κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη πξνβιήκαηα κε ηελ 

πγεία  

Μαο είπαλε εθεί φηη νη θάηνηθνη ηεο γχξσ πεξηνρήο ηνπο θάλνπλ παξάπνλα θαη γηα 

ηελ κπξσδηά θαη εληάμεη απηφ ζα κπνξνχζαλ λα θάλνπλ κία ππνρψξεζε νη θάηνηθνη 

ηεο πεξηνρήο βέβαηα δελ δσ εθεί γηα λα μέξσ ηη ζπλζήθεο επηθξαηνχλ  

Δ: Δλλνείο λα θάλνπλ ππνρψξεζε νη θάηνηθνη ελλνείο; Γελ θαηάιαβα 

Ναη αιιά δελ μέξσ θηφιαο ηη ζπλζήθεο επηθξαηνχλ γηα λα έξζνπλ νη θάηνηθνη ζε 

ηέηνηα γηα λα θάλνπλ παξάπνλα  

Δγώ δηαθσλώ κε ηελ Δπαγγειία πηζηεχσ πσο νη θάηνηθνη δελ πξέπεη λα θάλνπλ 

ππνρψξεζε γηαηί δελ θηαίλε απηνί γηα ηηο νζκέο πνπ βγαίλνπλ απφ ηνλ ΥΤΣΑ 

πηζηεχσ πσο ην ΥΤΣΑ πξέπεη λα  κεγαιψζνπλ ή λα πάλε ζε άιιν κέξνο έμσ απφ 

ηελ Καηεξίλε φπνπ δελ ππάξρνπλε ζπίηηα  

Δ: Γειαδή απφ φηη θαηάιαβα ν ΥΤΣΑ κπξίδεη θαη θάπνηνη θάηνηθνη δηακαξηχξνληαη 

Κηιθίο ζηελ Κνξνκειηά θαη εθεί θακηά 

θνξά ν κπακπάο κνπ κε ηελ κακά κνπ 

μππλάλε πξσί θαη πεγαίλνπλ γηα λα 

πεξπαηήζνπλ ιίγν ην πξσί πεγαίλνπλ 

αλεβαίλνπλε ζε έλαλ ιφθν πνπ έρεη ζαλ 

βνπλφ θαη είρα πάεη θαη εγψ κηα θνξά καδί 

ηνπ θαη είραλ αλεβεί ζην βνπλφ θαη 
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ζε ζρέζε κε απηφ. Οπφηε ππάξρεη έλα δήηεκα πνπ θάπνηνη θάηνηθνη δεηάλε λα γίλεη 

θάηη άιιν θαη θάπνηνη ηνπο ιέλε λα κελ ην δεηάλε ηφζν πνιχ; Ση ζπκβαίλεη; 

Μαο είπαλε φηη ζα ηνλ κεγαιψζνπλ ιίγν αθφκα γηα λα ρσξάεη φια ηα ζθνππίδηα 

 

Αξγφηεξα ζηε ζπλέληεπμε δηεπθξηλίδνληαη απφ ηνπο καζεηέο πεξηζζφηεξα πξάγκαηα 

ζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςή γηα ηελ θαηάζηαζε ζην ΥΤΣΑ Καηεξίλεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θαίλεηαη φηη νη εμεγήζεηο ησλ ππεπζχλσλ ζηνλ ΥΤΣΑ νη νπνίεο 

επηθέληξσλαλ ζε κία ηερλνινγηθήο θχζεο αηηηνιφγεζε ηνπ πξνβιήκαηνο (βιάβε ζην 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο ησλ ζηξαγγηζκάησλ) θαη ε παξάιεηςε ζπδήηεζεο ζε ζρέζε κε 

ηελ πνιηηηθή δηαρείξηζεο ηνπ ΥΤΣΑ (ππέξβαζε ρσξεηηθφηεηαο) ζπλέβαιε ζηελ 

ειιηπή ελεκέξσζε θαη θξηηηθή επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο απφ ηνπο καζεηέο θαη 

ζπλέηεηλε ζηε δηακφξθσζε ηεο παξαπάλσ αληίιεςεο. 

 

Καηεξίλε 

Δ: Κάπνηνη θάηνηθνη δελ ην ζέινπλ απηφ;  

ρη ην ζέινπλ απιά ππάξρεη ην πξφβιεκα φηη έρεη μεθχγεη ν έιεγρνο κε ηα 

ζηξαγγίζκαηα θιπ θαη ππάξρεη έλαο θίλδπλνο ζε ζρέζε κε απηφ.  

Δ: Μάιηζηα. Δζείο πάλησο απφ φηη θαηάιαβα δελ λνηψζεηε φηη απεηιείζηε απφ απηφ 

ην πξφβιεκα άκεζα δειαδή δελ ζαο απαζρνιεί θαη ηφζν πνιχ φζν άιια 

πξνβιήκαηα πνπ ζπδεηήζακε. Θα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα; Πψο ην βιέπεηε; 

Δκείο λα ζπκπιεξψζσ φηη ηφηε καο είραλε πεη έβγαηλαλ απηά ηα δνπκηά γηαηί θάηη 

είρε ραιάζεη έλα εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηνχλε γηα λα κελ βγαίλνπλ θαη γηα απηφ 

ηνπο δηθαηνινγήζακε ηψξα εθεί πέξα δελ ζπκάκαη λα μαλάγηλε θάηη άιιν αλ 

μαλαβγήθαλε δνπκηά. 

 

ηνπο Σαγαξάδεο, ε εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ απφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ ΥΤΣΑ 

ζπλνδεχνληαη κε ηελ έθθξαζε επραξίζηεζεο γηα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ πξνβιήκαηνο, 

πξάγκα ην νπνίν ραξαθηεξίδνπλ θαη σο «ζσηεξία», κε πνιχ κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. Κάηη ην νπνίν επαλαιακβάλεηαη ζηα ιφγηα ηνπο είλαη ε 

έιιεηςε αλεζπρίαο γηα νηηδήπνηε ζρεηηθφ κε απηφ. 

 

Σαγαξάδεο 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 
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πσο ηέζεθε ζην 2
ν
 κέξνο ηεο εξγαζίαο νη καζεηέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ 

θαη ηνπ Κνξδειηνχ αληηκεησπίδνπλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη κε ηελ κεγαιχηεξε 

ακεζφηεηα ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. ε αληίζεζε, νη 

καζεηέο ησλ Σαγαξάδσλ θαη ηεο Καηεξίλεο έρνπλ έξζεη ζε επαθή κε ηηο 

πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε παξειζφληα ρξφλν ή κε έκκεζν ηξφπν. Καηά ηελ 

γλψκε καο ζε απηή ηνπο ηελ δηαθνξά νθείιεηαη ην γεγνλφο φηη νη εκπεηξίεο απφ ην 

ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ζηελ πξψηε πεξίπησζε (Αγ. Βαζίιεηνο θαη 

Κνξδειηφ) είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε εθθξάζεηο έληνλσλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνπο Kollmus θαη Agyeman (2002, ζει 

255) ε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε είλαη εληνλφηεξε φηαλ βηψλνπκε άκεζα ηελ 

πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε. ληαο αληηκέησπνη κε ηηο ζπλέπεηεο θαη ηηο 

καθξνπξφζεζκεο επηπηψζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο ηνπο δεκηνπξγνχληαη 

ζπλαηζζήκαηα θφβνπ, ιχπεο/πφλνπ, ζπκνχ θαη ελνρψλ. Απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

νδεγνχλ ζε δεπηεξεχνπζεο ςπρνινγηθέο απνθξίζεηο νη νπνίεο ζθνπφ έρνπλ λα 

αλαθνπθίζνπλ απφ ην ςπρνινγηθφ βάξνο πνπ πξνθαιείηαη. Χο πξνο απηφ ςπρνιφγνη 

δηαθξίλνπλ δηαθνξεηηθνχο κεραληζκνχο άκπλαο νη νπνίνη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

άξλεζε (denial), ηελ εθινγηθεπκέλε απνζηαζηνπνίεζε (rational distancing), ηελ 

απάζεηα-παξαίηεζε (apathy and resignation, θαη ηελ κεηαβίβαζε επζχλεο 

Δκπεηξίεο ηνπ καζεηή πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

θνξέο πξνο ην θαινθαίξη φηαλ ηειεηψλεη 

ην ζρνιείν ή θαη πξνο ην ρεηκψλα φιε 

απηή ε δπζνζκία ηεο ρσκαηεξήο έθηαλε 

θαη κέρξη ην ζρνιείν πνιιέο θνξέο  

Καη είλαη ζεκαληηθφ  (φηη 

απνκαθξχλζεθε) 

θάπνηεο θνξέο, ηψξα δελ μέξσ αθξηβψο ηη 

βιέπακε, βιέπακε θαπλνχο απφ εθεί θαη 

κχξηδε πνιχ άζρεκα 

Οπφηε θαη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

 Ήηαλ θάηη ην νπνίν καο έζσζε 

 

θαη εκέλα πνπ ήηαλε θνληά ζην ζπίηη κνπ 

κχξηδε απαίζηα 

Μαο έδσζε πνιχ κεγάιε επραξίζηεζε 

Μαο σθέιεζε πνιχ 

 

παιηά ππήξρε κηα ρσκαηεξή εδψ θαη 

πήγαηλαλ φια ηα ζθνππίδηα εθεί, απιά 

καο αλεζπρνχζε 

Σψξα δελ κε αλεζπρεί ηίπνηα ηδηαίηεξν 
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(delegation). (Kollmus θαη Agyeman, 2002, ζει 255) Σέηνηνη κεραληζκνί άκπλαο 

φπσο εθινγηθεπκέλε απνζηαζηνπνίεζε ζπλαληήζεθαλ ζηηο ζπλεληεχμεηο κε 

παξαδεηγκαηηθή πεξίπησζε ηελ άξλεζε ζρνιηαζκνχ ηνπ ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο απφ ηνπο καζεηέο ηνπ Κνξδειηνχ. χκθσλα κε  ηνπο Kollmus θαη 

Agyeman (2002, ζει 255) είλαη έλαο ηξφπνο πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ επψδπλα 

ζπλαηζζήκαηα θαηά ηνλ νπνίν ην άηνκν ζπλερίδεη λα αληηιακβάλεηαη ηα πξνβιήκαηα 

αιιά έρεη ζηακαηήζεη λα λνηψζεη ζπλαηζζήκαηα γηα απηά. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην 

ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ιεηηνπξγνχλ εθδειψζεηο  ησλ εκπεδσκέλνπ θνηλσληθνχ 

δηαρσξηζκνχ φπσο γηα παξάδεηγκα εθθξάζηεθε απφ ηε λχμε γηα «ππνρψξεζε ησλ 

θαηνίθσλ» ζρεηηθά κε ην ΥΤΣΑ ηεο Καηεξίλεο. 

 

ηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα επεθηαζνχκε ζε άιια πεδία εκθάληζήο αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ. Θα επηθεληξψζνπκε ζε αθεγήζεηο πνπ θαλεξψλνπλ 

κία αίζζεζε αλεκπνξηάο θαη αδπλακίαο θαη ζα ηελ ζπλδέζνπκε κε ην είδνο ηεο 

ζρνιηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε. 

 

3.3. Αίζζεζε αδπλακίαο ησλ καζεηώλ  

 

Παξαπάλσ αλαθεξζήθακε ζε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ηνπηθφ 

πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. ηελ ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο ζα δνχκε φηη ε έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ αδπλακίαο είλαη έλα θνηλφ ζηνηρείν ην νπνίν ζπλαληηέηαη ζην ζχλνιν 

ζρεδφλ ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη έρεη λα θάλεη κε δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο ηνπ 

ζεηηθηζηηθνχ παξαδείγκαηνο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Γηα λα δψζνπκε ηελ 

γεληθή εηθφλα ηεο παξαπάλσ ζχλδεζεο ζα παξαζέζνπκε εδψ παξαδεηγκαηηθά κία 

αληηζεηηθή εηθφλα γηα ην πψο νη ίδηνη καζεηέο εθιακβάλνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνλ 

ξφιν ηνπο σο θνηλσληθά ππνθείκελα. ηελ ζπλέρεηα ζα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αίζζεζε 

αδπλακίαο πην ζπγθεθξηκέλα ζε ζρέζε κε ηελ ζρεηηθή ζρνιηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

(εζεινληηζκφο & κάδεκα ησλ ζθνππηδηψλ, ην γξάκκα ζηνλ δήκαξρν). 

 

3.3.1. Γεληθά: Mία ζύλδεζε κε ην δήηεκα ηεο ζρνιηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 
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ην δεκνηηθφ ησλ Σαγαξάδσλ νη καζεηέο εθθξάδνπλ κία αίζζεζε αδπλακίαο ε νπνία 

θαίλεηαη λα απνξξέεη απφ ην γεγνλφο φηη έρνπλ πεξηνξίζεη ηελ δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο 

ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο λνηψζνπλ φηη ν ξφινο ηνπο σο καζεηέο ελφο 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ καδί κε ηελ κηθξή ηνπο ειηθία ζπληζηνχλ έλα φξην πνπ δελ 

κπνξεί λα μεπεξαζηεί θαη φηη νη ίδηνη δελ ζα κπνξνχζαλ πνηέ λα επεξεάζνπλ θάπνην 

αξκφδην ζεζκφ φπσο π.ρ. ν δήκνο. ηελ πνξεία ηεο ζπδήηεζεο ε εκθάληζε κίαο 

πξννπηηθήο απφθξηζεο ζην πξφβιεκα (δηαδήισζε) αληηκεησπίδεηαη αξλεηηθά ιφγσ 

ηεο δπζθνιίαο αιιά θαη ηεο καηαηφηεηαο ηεο δηεχξπλζεο ηεο ζπιινγηθνπνίεζεο. Έηζη 

ε δηήγεζε ησλ καζεηψλ θαηαιήγεη ζηελ εκπέδσζε ηεο απνδνρήο ηεο θαησηεξφηεηάο 

ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο «απινχο πνιίηεο» ε νπνία ζπλνδεχεηαη κε ζπλαηζζήκαηα 

επηπιένλ ελνρψλ. 

 

Σαγαξάδεο 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Απόθξηζε ζε πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

αλ ζπλερίζνπκε, πνπ θαη ζα ζπλερίζνπκε 

κπνξνχκε λα θαηαθέξνπκε αξθεηά 

…γηα ην ρσξηφ καο 

Έρνπκε βνεζήζεη κφλν ην ζρνιείν δελ πηζηεχσ 

φηη έρνπκε βνεζήζεη θαη ηίπνηα άιιν  

 

Δκείο ζαλ καζεηέο επεηδή 

είκαζηε αλήιηθνη αθφκα δελ 

έρνπκε, αο πνχκε ην δηθαίσκα 

λα απαηηήζνπκε νπφηε θαη 

κέρξη ηψξα απηά πνπ έρνπκε 

θάλεη ζαλ καζεηέο λνκίδσ φηη 

είλαη 

αξθεηά 

 

Ναη καθάξη λα κπνξνχζακε λα ζπγθεληξψζνπκε 

πνιιά άηνκα ψζηε λα κπνξέζνπλε λα … λα 

δηαδειψζνπλ; 

 

Σν δήκν, ην δήκν δελ 

κπνξνχκε λα ηνλ βνεζήζνπκε 

ζαλ άηνκα γηαηί ιφγσ ηεο 

ειηθίαο 

Έλαο καζεηήο εεε έλα καζεηή 

ε θσλή δελ κπνξεί λα 

αθνπζηεί  ζηνλ δήκν, κφλν 

ελφο ζρνιείνπ 
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ηελ Καηεξίλε ην θιίκα είλαη δηαθνξεηηθφ. Οη καζεηέο εθθξάδνπλ κε ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη κε 

ελδηαθέξνλ ηελ επαθή ηνπο κε ηελ γεηηνληά. Φαίλεηαη φηη έρνπλ αληιήζεη λφεκα θαη 

ελδηαθέξνλ απφ ηελ δηαδηθαζία δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο ην νπνίν εληνπίδνπλ θαη φζνλ 

αθνξά ζηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. 

 

Καηεξίλε 

Άξα νη απινί πνιίηεο θαη απηνί πνπ νη θσλέο 

ηνπο είλαη πνην ηζρπξέο απφ ηηο δηθέο καο, απηνί 

πξέπεη λα ζπκβάινπλ ζην έξγν πεξηζζφηεξν 

 

 

 

 

Καη πάιη φζα παηδηά λα 

ζπγθεληξσζνχλ γηα απηφ ην 

ζέκα λνκίδσ πψο δελ ζα γίλεη 

ηίπνηα 

Θα ην ζεσξνχζα ζαλ κία 

ζπαηάιε ρξφλνπ 

 

…ζε κία κέξα φια ζα μεθηλνχζακε μέξσ  εγψ 

απφ ζήκεξα  θαη ζα ηειεηψλακε ζε 5 ρξφληα αιιά 

ηνπιάρηζηνλ λα ην θάλακε 

Λέλε ιέλε θαη ηίπνηα δελ 

θάλνπλ 

Δκείο θηαίκε, πνηνο θηαίεη. 

Καη αλαθέξνκαη θαη ζηνλ 

εαπηφ κνπ, γηα λα κελ 

θαηεγνξψ θαη ηνπο άιινπο 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Απόθξηζε ζε πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

Ναη. Πέξπζη φιν ηνλ ρξφλν απηφ θάλακε 

δειαδή παίξλακε ψξεο απφ ηα καζήκαηα  

θαη αζρνιεζήθακε πνιχ πήγακε εθδξνκέο 

ζε ζρέζε κε απηφ θάλακε θπιιάδηα 

ελεκεξσηηθά 

θαη ήηαλ σξαία. 

πεηχρακε θάηη γηα ηνπο αλζξψπνπο ηεο Πνιχ ελδηαθέξνλ 
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Ζ παξαπάλσ παξαηήξεζε απνθηά πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ κέζα απφ ηελ 

αληηπαξάζεζε ησλ καζεηψλ ζε ζρέζε κε ηελ επηηπρία ή φρη ηεο θνηλσληθήο 

απεχζπλζεο ηεο δξάζεο ηνπο.  

 

Kαηεξίλε 

Δγψ πηζηεχσ κε ηελ αθίζα δελ ηνπο επαηζζεηνπνηήζακε γηαηί άκα ηνπο είρακε 

επαηζζεηνπνηήζεη ζα έθαλαλ θάηη παξαπάλσ 

 

Φαίλεηαη φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ απνηπρία επίηεπμεο θάπνηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ 

(π.ρ. έκθαζε δίλεηαη απφ ηηο καζεηέο ζηελ έιιεηςε αληαπφθξηζεο απφ ηε γεηηνληά) ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ καζεηψλ, αιιά θαη αθφκα πεξηζζφηεξν, ε επίηεπμε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο πεξηζζφηεξν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο εθιακβάλεηαη απφ ηνπο 

καζεηέο σο έλα ζεηηθφ ζηνηρείν ην νπνίν απνξξέεη απφ ηελ ππφζεζε ηεο 

δξαζηεξηνπνίεζήο  ηνπο θαη πνπ ιεηηνπξγεί ελδπλακσηηθά. 

 

ην 1
ν
 παξάδεηγκα ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην ζρνιείν ησλ Σαγαξάδσλ θπξηαξρνχλ 

ηα ζπλαηζζήκαηα θαησηεξφηεηαο θαη ελνρψλ. Απηφ δελ απνηειεί θπζηθά 

ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζρνιείνπ θαη φπσο ζα δνχκε παξαθάησ ζηελ 

εμέηαζε ησλ ππφινηπσλ πεξηπηψζεσλ. χκθσλα κε ηελ έξεπλα ησλ Ζillcoat et al
8
 

(1995, ζει 169) ε αδπλακία ησλ παηδηψλ θαη ε αίζζεζε απνδπλάκσζεο πνπ λνηψζνπλ 

γεηηνληάο θαη ζα ζέιακε πάξα πνιχ φινη 

απηνί νη άλζξσπνη ηεο γεηηνληάο λα 

κπνξνχζαλε λα κελ πεηάλε ζθνππίδηα 

θάησ ηνπιάρηζηνλ λα θάλνπκε θάηη λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ απηνί νη άλζξσπνη   

Θα ήζεια λα ζπκπιεξψζσ φκσο φηη αθνχ 

ην θάλακε εκείο ζεκαίλεη φηη θαη εκείο 

επαηζζεηνπνηεζήθακε θαη απηφ γηα εκάο 

είλαη θέξδνο γηαηί αλ επαηζζεηνπνηεζήθαλε 

24 παηδηά απηφ γηα εκάο είλαη θέξδνο,   

Θέισ λα ζπκπιεξψζσ φηη δελ 

επαηζζεηνπνηεζήθακε κφλν εκείο αιιά θαη 

ηα άιια ηκήκαηα ηεο 6
εο

 (ηάμεο) 

απηφ ζεκαίλεη πνιιά γηα εκάο. 
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ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο γηα ηνλ ηξφπν παξέκβαζεο (π.ρ. ζε 

πνηφλ λα ζηξαθνχλ, ηη λα θάλνπλ) ην νπνίν εθθξάδεηαη απφ δειψζεηο φηη «άιινη είλαη 

ππεχζπλνη» θαη παξάιιεια φηη «κε θάπνηνπο κηθξνχο ηξφπνπο κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ σο άηνκα». Ζ δηαθνξά κε ηελ πεξίπησζε ηεο Καηεξίλεο νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη ε νκάδα εζηίαζεο ηνπ ελ ιφγν ζρνιείνπ απνηειείηαη απφ παηδηά πνπ 

έρνπλ ζπγθξνηεζεί σο πεξηβαιινληηθή νκάδα θαη έρνπλ δξαζηεξηνπνηεζεί κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο κε κία ζπλέρεηα ζε ζρέζε κε  πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Φαίλεηαη 

φηη απηή ηνπο ε ελαζρφιεζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξνπζία ή/θαη ηελ δηακφξθσζε 

ελφο ηζρπξνχ εζσηεξηθνχ ζεκείνπ ειέγρνπ. Με ηελ έλλνηα ηνπ εζσηεξηθνχ ζεκείνπ 

ειέγρνπ  (locus of control) ελλννχκε ηελ αληίιεςε ηνπ αηφκνπ σο πξνο ην εάλ 

απηφο/ή έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα εθθέξεη κία αιιαγή κε ηελ δηθηά ηνπ ζπκπεξηθνξά. 

Άηνκα κε ηζρπξφ εζσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ πηζηεχνπλ φηη νη πξάμεηο ηνπο κπνξνχλ 

λα αιιάμνπλ ηα πξάγκαηα. Απφ ηελ άιιε κεξηά άηνκα κε εμσηεξηθφ ζεκείν ειέγρνπ 

λνηψζνπλ φηη νη δξάζεηο ηνπο είλαη αζήκαληεο θαη φηη αιιαγέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ 

ρψξα κφλν απφ θάπνηνπο άιινπο ηζρπξνχο παξάγνληεο. (Kollmus θαη Agyeman 2002, 

ζει 255-256) 

 

Θα ζπλερίζνπκε λα δηεξεπλνχκε ηα αηζζήκαηα αδπλακίαο ησλ καζεηψλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ηε ζπζρέηηζή ηνπο κε ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ζην ζρνιείν θαη ηελ 

χπαξμε ή/θαη δηακφξθσζε αζζελνχο ζεκείν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

 

3.3.2. Αίζζεζε αδπλακίαο ζε ζρέζε κε ηελ άγνλε δηαδηθαζία ηνπ 

εζεινληηζκνύ  

 

ην δεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ νη καζεηέο πεξηγξάθνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ καδέκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ απφ ηελ ιίκλε σο θάηη πνπ δελ πξνθχπηεη κε δηθηά 

ηνπο πξσηνβνπιία αιιά πνπ επηβάιιεηαη απφ ηα έμσ. Ζ πεξηγξαθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδέεηαη κε εθθξάζεηο πνπ δειψλνπλ ζπλαηζζήκαηα αδπλακίαο θαη 

εθλεπξηζκνχ. Ζ έιιεηςε ηφζν πξννπηηθήο φζν θαη επαλαηξνθνδφηεζεο ζε ζρέζε κε 

ηε δξαζηεξηφηεηα απηή θαίλεηαη λα παξάγεη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζηνπο καζεηέο. 

Ζ θσδηθνπνίεζε, απφ ηνπο καζεηέο, απηνχ ηνπ ηχπνπ δξαζηεξηνπνίεζεο σο 

«εζεινληηζκφ» έξρεηαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ πην ξεαιηζηηθή ιχζε ε νπνία ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε επηβνιή θάπνηνπ πξνζηίκνπ θαη αλαθέξεηαη ξεηά απφ ηα παηδηά. 
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Παξφιν πνπ πξνζδηνξίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα κίαο επξχηεξεο ζπιινγηθφηεηαο γηα ηελ 

παξαγσγή θάπνηνπ απνηειέζκαηνο απηή θαίλεηαη λα θαιχπηεηαη, ζηελ δηήγεζε ησλ 

καζεηψλ, απφ κία ππνβφζθνπζα ηάζε γηα απηφ-ππνλφκεπζε ηελ νπνία νη καζεηέο 

δηθαηνινγνχλ ιφγσ ηεο κηθξήο ηνπο ειηθίαο θαη ηεο αλσξηκφηεηαο θάπνησλ 

ζπκκαζεηψλ ηνπο. 

 

Αγ. Βαζίιεηνο 

 

Πνιχ παξφκνηα είλαη ε αθήγεζε ησλ καζεηψλ απφ ην Κνξδειηφ. Ζ δηαδηθαζία 

ζπιινγήο ησλ ζθνππηδηψλ ηελ ψξα ηεο γπκλαζηηθήο απφ ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, 

θαίλεηαη λα ηνπο επηβάιιεηαη απφ ηα έμσ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έθθξαζε αηζζεκάησλ 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Απόθξηζε ζε πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

Καη εκείο απφ ηελ 4ε ηάμε θαζαξίδνπκε Μία 6ε ηάμε ηη κπνξεί λα 

θάλεη 

Καη εκείο φζν κπνξνχκε 

πξνζπαζνχκε 

είκαζηε έλα ζρνιείν θαη πξνζπαζήζακε λα 

θάλνπκε θάηη γηα απηφ κφλνη καο δελ ζα 

κπνξέζνπκε λα θαηαθέξνπκε θάηη ηφζν θαιά φζν 

αλ ζα ελδηαθεξφληαλ φιν ην ρσξηφ 

… είκαζηε ιίγα παηδηά 

πξψηνλ θαη δεχηεξνλ είλαη 

δεκνηηθφ, δελ έρνπλ σξηκάζεη 

αξθεηά κεξηθά θάπνηα παηδηά 

θαη δελ κπνξνχλ λα ην 

θαηαιάβνπλ 

θαη πάληνηε φπνηε πεγαίλνπκε καο δίλνπλ ζην 

ηέινο ηεο εθδξνκήο απφ έλα πάθν λα ην 

θαζαξίδνπκε 

αιιά κφλν εκείο φκσο δελ κπνξνχκε λα 

αιιάμνπκε θάηη ζα πξέπεη θαη νη άιινη άλζξσπνη 

λα ελδηαθεξζνχλ 

… λα ηα κάδέςνπκε θη απφ 

πάλσ… 

…δελ βάδνπλ πξφζηηκν εδψ πέξα γηαηί ζέινπλ 

…εζεινληηζκφ, θάπσο έηζη ιέγεηε 

Καη ηα κηθξά παηδηά πηζηεχσ 

φηη δελ ηα πηζηεχνπλε θαη 

ηφζν 

Γελ ηνπο δίλνπλε ζεκαζία 
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αδπλακίαο, καηαηφηεηαο θαη ηελ επίθιεζε βνήζεηαο θάπνηνπ κεγαιχηεξνπ ζε ειηθία 

θαη κε κεγαιχηεξε εκπεηξία. Ζ αδπλακία κεηαθξάδεηαη σο έιιεηςε πξνζνρήο απφ ην 

ππφινηπν θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε γλψζεο απφ ηελ κεξηά ησλ 

καζεηψλ. Δπίζεο, ε έθθξαζε αδπλακίαο ζπλδέεηαη θαη ηελ αληθαλφηεηα 

αληηκεηψπηζεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο θαη ην αξλεηηθφ απνηέιεζκα 

πνπ έρνπλ εθιάβεη απφ ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θάλεη κέρξη ηψξα ζπλνιηθά. 

 

Κνξδειηό 

 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Απόθξηζε ζε πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

Γηα παξάδεηγκα ζηελ ψξα ηεο 

γπκλαζηηθήο καο είρε βάιεη λα καδέςνπκε 

ηα ζθνππίδηα ηεο απιήο πνπ είρε εδψ ζην 

ζρνιείν  

Δκείο πξνζπαζνχκε λα θάλνπκε 

αλαθχθισζε   

αιιά κφλνη καο δελ κπνξνχκε λα ηα 

θαηαθέξνπκε 

Έρνπκε θάλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο φπσο 

είπα πξηλ ρξεηαδφκαζηε  

φκσο θάπνηνλ κε κεγαιχηεξε εκπεηξία 

ζε απηά ηα ζέκαηα γηα λα καο βνεζήζεη 

Γηαηί άκα βγνχκε κφλνη κάιινλ δελ ζα 

καο πξνζέμνπλ πνιχ   

πνιχ  επεηδή δελ μέξνπκε ηφζα πνιιά 

πξάγκαηα 

 

θαη ζα ηα μαλαπεηάλε ελψ αλ βξεζεί 

θάπνηνο κεγαιχηεξνο λα κηιήζεη γηα απηφ 

θαη ην θαηαιάβνπλ θαη ηνπο αξέζεη κπνξεί 

λα αξρίζνπλ λα θάλνπλ πην πνιιά απφ 

αλαθχθισζε 

Ή φπσο γηα ην θαπζαέξην θαη γηα ηελ 

ΔΚΟ δελ κπνξνχκε λα ην πνχκε άληε … 

λα ζαο θιείζνπκε 

Έρνπκε θάλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο αιιά δελ είλαη αξθεηέο θαη κεξηθέο απφ 

απηέο ηηο πξνζπάζεηεο ην απνηέιεζκα 

είλαη αξλεηηθφ    

είλαη αξλεηηθφ    
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ηνπο Σαγαξάδεο, εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη φηη ε δηαδηθαζία καδέκαηνο ησλ 

ζθνππηδηψλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ θάπνην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα αιιά φηη ιεηηνπξγεί 

δηδαθηηθά. 

 

πξηλ κεξηθά ρξφληα εδψ ζην ζρνιείν έβαδαλ κεξηθέο ηάμεηο,  επεηδή πεηνχκε πνιιά 

ζθνππίδηα θάησ ζην ζρνιείν λα καδέςνπλ ηα ζθνππίδηα, λαη, ε κία ηάμε κεηά ηελ 

άιιε, θαη απηφ λνκίδσ φηη βνήζεζε, ηα παηδηά λα θαηαιάβνπλε φηη ηα ζθνππίδηα δελ 

πξέπεη λα ηα πεηάκε θάησ θαη πξέπεη λα ηα πεηάκε ζηνπο θάδνπο. Καη επίζεο ηψξα 

πνπ βάιαλε εδψ έμσ θάδνπο αλαθχθισζεο απηφ βνήζεζε πνιχ ζην λα κελ 

ζπαηαιάκε   

Καη πεηάκε θάησ ηα ζθνππίδηα 

 

Δπηπιένλ, φκσο, ελδηαθέξνλ σο πξνο ηηο πξνεθηάζεηο ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο έρεη ε 

δηήγεζε ελφο καζεηή ζε ζρέζε κε ηελ εκπεηξία απφ κία βφιηα πνπ έθαλε ζην δάζνο. 

Ζ ζπλάληεζε ηνπ καζεηή κε ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ θαίλεηαη λα ηνπ 

δεκηνπξγεί κία πίεζε ε νπνία, ζχκθσλα κε ηελ δηήγεζή ηνπ, ηνλ νδεγεί ζε κία 

απηνκαηνπνηεκέλε απφθξηζε «λα καδεχεη ηα ζθνππίδηα φπνπ ηα βξεη». Ζ γελίθεπζε 

ηεο αληίδξαζεο φπσο ηελ πεξηγξάθεη παξαπέκπεη πεξηζζφηεξν ζε κία ςπρνινγηθή 

αληίδξαζε ζε έλα εμσηεξηθφ εξέζηζκα παξά ζε κία ζπλεηδεηή απφθαζε γηα δξάζε. 

 

Σαγαξάδεο 

Αηηηαθέο ζπλζήθεο Φαηλόκελν πλέπεηεο 

Δκπεηξίεο ζε ζρέζε ην 

πεξηβάιινλ 

πλαηζζήκαηα ηνπ 

καζεηή 

Απόθξηζε ζε 

πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα 

Δίρε ηχρεη ρηεο, κία θνξά 

λα πάσ ζην ζρνιείν θαη 

πήγα ζην δαζάθη, είρε 

πέζεη ν θάδνο, είρε πέζεη 

θαη φια ηα ζθνππίδηα είραλ 

γεκίζεη ην δάζνο   

θαη απηφ δελ κ‟άξεζε 

πψο λα ην πσ 

δειαδή εθείλε ηελ ψξα κνπ 

ήξζε λα αξρίζσ λα καδεχσ 

θαη εληάμεη…φπνπ βιέπσ 

ζθνππίδηα δειαδή λα 

αξρίζσ λα ηα καδεχσ… 

 

ηελ Καηεξίλε, ην πξφβιεκα ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ απιή ηνπ 

ζρνιείνπ νδεγεί ζε κία παξφκνηα κε ηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο απφθαζε ηεο 
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δηεπζχληξηαο λα καδεχνπλ ηα παηδηά ηα ζθνππίδηα αλά ηάμε. Ζ απφθαζε απηή αλ θαη 

θξίλεηαη απφ ηα παηδηά σο δηθαηνινγεκέλε απνηειεί κία εμσηεξηθή απφθαζε ε νπνία 

απνηπγράλεη λα επηθνηλσλήζεη ηνλ ζθνπφ ηεο κε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή αιιειεπίδξαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο ζηελ απνηπρία απηή είλαη ε 

δεκηνπξγία κίαο αθίζαο ε νπνία έρεη σο ζηφρν ηελ πξνψζεζε ηεο ηδέαο λα θέξλνπλ 

ηαπεξάθηα ζην ζρνιείν ψζηε λα κελ παξάγνληαη ζθνππίδηα πξάγκα. Ζ ζπλέπεηα 

απηήο ηεο δξάζεο είλαη ε εθδήισζε ελφο θνηλσληθνχ-ζρνιηθνχ ζηεξενηχπνπ ησλ 

ππνινίπσλ καζεηψλ νη νπνίνη ηνπο θαηεπζχλνπλ ηελ «θαηεγνξία» ηεο 

«κσξνπδίζηηθεο ζπκπεξηθνξάο». 

 

Καηεξίλε 

Αηηηαθέο 

ζπλζήθεο 

Φαηλόκελν Πιαίζην πλζήθεο πνπ 

παξεκβαίλνπλ 

Γξάζε / 

ζηξαηεγηθή 

αιιειεπίδξαζ

εο 

πλέπεηεο 

Απφθξηζε 

ζε 

πεξηβαιινλη

ηθφ 

πξφβιεκα 

Κνηλσληθνί 

παξάγνληεο 

(ξφινο 

ζρνιείνπ) 

 

Πεξηβαιι

νληηθφ 

πξφβιεκα 

Κνηλσληθνί 

παξάγνληεο 

Απφθξηζε ζε 

πεξηβαιινληηθ

φ πξφβιεκα 

Κνηλσληθνί 

παξάγνληε

ο 

(θνηλή 

γλψκε) 

φηη παξφια 

απηά πνπ 

θάλακε 

απηή ηελ 

πξνζπάζεηα 

πνπ ηα 

βάιακε δελ 

έγηλε 

ηίπνηα, 

δειαδή 

ζπλέρηζε 

θαη θέηνο 

αλαγθάζηεθ

ε ε 

δηεπζχληξηά 

καο λα βάδεη 

θάζε 

Παξαζθεπή 

έλα ηκήκα 

λα καδεχεη 

ηα 

ζθνππίδηα 

απφ ηελ 

απιή 

Δπεηδή 

είκαζηε 

έλα πνιχ 

κεγάιν 

ζρνιείν 

αλ 

πεηνχζε ν 

θαζέλαο 

θάησ ζα 

γέκηδε 

φιε ε 

απιή. 

φια ηα παηδηά 

ζθέθηνληαη 

«αο ξίμσ θαη 

εγψ έλα 

ζθνππίδη, δελ 

ζα πεηξάδεη» 

είρακε θάλεη 

αθίζεο πνπ 

γξάθακε γηα 

λα παίξλνπλ ηα 

παηδηά 

ηαπεξάθηα θαη 

ηέηνηα θαη 

κεηά πήξακε 

θαη εκείο γηα 

λα δείμνπκε ην 

παξάδεηγκα 

καο έιεγαλ 

φινη «είζηε 

ζαλ 

κσξάθηα, 

είζηε ζαλ 

κσξάθηα» 
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Μεηά απφ πεξηζζφηεξεο εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηή θαίλεηαη φηη ε πξνζπάζεηα ησλ 

καζεηψλ «πέθηεη ζην θελφ» θαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηνπνίεζε ζπλερίδεηαη κε 

ην παξαπάλσ ζηεξεφηππν ζπλερίδεη λα εθθξάδεηαη πην δηεπξπκέλα κε ην θνξφηδεκα 

ησλ παηδηψλ πξνο θάζε ηάμε πνπ είλαη ζεηξά ηεο λα καδέςεη ηα ζθνππίδηα. Ζ 

αλαπαξαγσγή ηνπ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε ην θνηλσληθφ ζηεξεφηππν ηεο 

θαησηεξφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ «ζθνππηδηάξε». 

 

ήζεια λα ζπκπιεξψζσ ην φηη φια ηα παηδηά θνξντδεχνπλ ηα παηδηά πνπ καδεχνπλ ηα 

ζθνππίδηα απηή ηελ εβδνκάδα ελψ φηαλ έξρνληαη ζηελ ζέζε ηνπο ηα θνξντδεχνπλ 

απηά πνπ ήηαλε ηελ πξνεγνχκελε εβδνκάδα.  

Δ: Μάιηζηα, γηαηί πηζηεχεηε φηη ζπκβαίλεη απηφ; Γηαηί θνξντδεχνπλ νη κελ ηνπο δε θαη 

κεηά πάιη απφ ηελ αξρή; Ση θηαίεη γηα απηφ; 

Γηαηί ζεσξνχλε ηνπο ζθνππηδηάξεδεο θαη ζεσξνχλ φηη ν ζθνππηδηάξεο είλαη έλα 

θαηψηεξν επάγγεικα… 

ηη ηνπο θνξντδεχνπλ επεηδή καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα κε γάληηα θαη ηέηνηα. 

 

Απφ ηα παξαπάλσ βιέπνπκε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηχπνπ πξνψζεζε κίαο 

«εζεινληηθήο» ζπιινγήο ησλ ζθνππηδηψλ απφ ηνπο καζεηέο, κε άκεζν ή έκκεζν 

ηξφπν ζπλδέεηαη θαη αλαπαξάγεη ην αίζζεκα αδπλακίαο ησλ καζεηψλ (Αγ. Βαζίιεηνο, 

Κνξδειηφ) ή / θαη απνηειεί κέξνο θνηλσληθψλ απηνκαηηζκψλ θαη ζηεξενηχπσλ 

(Σαγαξάδεο, Καηεξίλε). Σν πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ αληηκεησπίδεηαη ζπρλά απφ 

παξάγνληεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ζρνιείνπ είηε σο αηνκηθφ δήηεκα πνπ ρξήδεη αηνκηθήο 

ιχζεο (εζεινληηζκφο) είηε σο απνθνκκέλν, ζε έλα βαζκφ ηνπιάρηηνλ, απφ ην 

θνηλσληθφ πιαίζην πνπ ην ηξνθνδνηεί (π.ρ. θαηαλαισηηζκφο, ηξφπνο δσήο, ζχγρξνλν 

lifestyle). ε θάζε πεξίπησζε δελ θαίλεηαη φηη ην δήηεκα αληηκεησπίζηεθε ζηηο 

παξαπάλσ πεξηπηψζεηο κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε κίαο άπνςεο (γηαηί πξέπεη λα 

καδεχνπκε ηα ζθνππίδηα καο;) ε νπνία λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ ζηφρν (κάδεκα ησλ 

ζθνππηδηψλ) αιιά φηη ηέζεθε σο απηνζθνπφο. Δθεί έγθεηηαη ε ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ζπκπεξηθνξηζηηθήο αιιαγήο (behavioural change) θαη δξάζεο (action). 

ρεηηθά κε ηελ απφθαζε γηα αλάιεςε δξάζεο ππάξρεη πάληα κία ζπλεηδεηή 

δηακφξθσζε άπνςεο  ελψ απηφ δελ είλαη απαξαίηεην γηα κία αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ε 

νπνία ζα κπνξνχζε λα πξνθαιείηαη απφ ηελ πίεζε απφ άιινπο αλζξψπνπο (π.ρ. ηνλ 

δάζθαιν) ή απφ ηελ επηξξνή θάπνηαο δηαθήκηζεο. (Jensen θαη Schnack 1997, ζει 

476). Μία θξηηηθή πνπ ζε έλα βαζκφ εκπίπηεη ζηα παξαπάλσ, ζχκθσλα κε ηνλ 
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Γεσξγφπνπιν (2011) είλαη ε επηθέληξσζε ζηε γλσζηηθή δηάζηαζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ε νπνία είηε απφ άγλνηα, είηε απφ ακεραλία θχξηνο 

ζθνπφο ηεο θαίλεηαη λα είλαη ε κεηαθνξά θάπνησλ ζεκαληηθψλ  πιεξνθνξηψλ απφ ηα 

βηβιία ή ηνπο εηδηθνχο πξνο ηα παηδηά (ηα νπνία παξεκπηπηφλησο αξθεηέο θνξέο 

αδπλαηνχλ λα  ηηο θαηαλνήζνπλ) ππεξηνλίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δηάζηαζε γηα 

θαη  παξαγθσλίδνληαο ηηο δηαζηάζεηο κέζα  θαη (πνιχ πεξηζζφηεξν) ππέξ ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Σέινο, ζηηο δηεγήζεηο ησλ καζεηψλ κία ζπκπεξηθνξά παξνπζηάζηεθε 

έληνλα ηφζν κέζα απφ ηελ επίθιεζε ησλ καζεηψλ γηα βνήζεηα πξνο ηνπο 

κεγαιχηεξνπο σο «εηδηθνχο ηεο γλψζεο» φζν θαη κέζα απφ ην «θνξφηδεκα» ησλ 

καζεηψλ πξνο ηνπο ζπκκαζεηέο πνπ αλαιακβάλνπλ ην πξαθηηθφ θνκκάηη ηεο 

ζπιινγήο ησλ ζθνππηδηψλ είλαη ε κεηαβίβαζε επζχλεο σο ζπλαηζζεκαηηθφο 

κεραληζκφο άκπλαο ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνπο Kollmus θαη Agyeman (2002, 

ζει 255) ε κεηαβίβαζε επζχλεο (delegation) είλαη έλαο ηξφπνο κεηαηφπηζεο 

αηζζεκάησλ ελνρήο. Σν άηνκν πνπ κεηαβηβάδεη ηηο επζχλεο ηνπ αξλείηαη λα δερηεί 

νπνηαδήπνηε πξνζσπηθή επζχλε φηαλ γηα παξάδεηγκα θαηεγνξεί άιινπο γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή θαηαζηξνθή (δειαδή κία απινπνηεηηθή ινγηθή πνπ πεξηνξίδεηαη ζε 

έλα «θαηεγνξψ» φηη γηα φια θηαίλε νη πνιπεζληθέο, νη πνιηηηθνί, θιπ). 

 

Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε έλα θαηλφκελν παξφκνην κε απηφ ηνπ «καδέκαηνο ησλ 

ζθνππηδηψλ», ηελ δξαζηεξηνπνίεζε πνπ ζηφρεπε ζηελ απνζηνιή κίαο επηζηνιήο πξνο 

ηνλ δήκαξρν. 

 

3.3.3. Αίζζεζε αδπλακίαο από άζηνρεο δηαδηθαζίεο δξαζηεξηνπνίεζεο 

3.3.3.1. Τν γξάκκα ζηνλ δήκαξρν 

 

Ζ δξαζηεξηφηεηα πνπ θσδηθνπνηνχκε εδψ κε ηνλ ηίηιν «ην γξάκκα ζην δήκαξρν» 

έρεη λα θάλεη κε ηελ αηνκηθή ή/θαη ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα απφ ηελ νπνίν νη 

καζεηέο κπαίλνπλ ζε κία δηαδηθαζία εκπινθήο κε ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα κέζσ 

ηεο πξνζπάζεηαο πξαγκαηνπνίεζεο κίαο επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζεζκφ ηνπ δήκνπ. 

 

ηνλ Άγην Βαζίιεην νη καζεηέο είραλ γξάςεη έλα γξάκκα ζην νπνίν δεηνχζαλ απφ ηνλ 

δήκαξρν λα θέξεη θάδνπο γηα ηελ ιίκλε. Σα ζπλαηζζήκαηα πνπ θαίλεηαη λα αληινχλ 
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νη καζεηέο απφ έιιεηςε επαλαηξνθνδφηεζεο απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ε 

καηαίσζε, ην αίζζεκα θαησηεξφηεηαο, ε παξαίηεζε. 

 

Αγ. Βαζίιεηνο 

 

ην δεκνηηθφ ηεο Καηεξίλεο, ε επίζθεςε ηνπ δεκάξρνπ ιεηηνπξγεί απνγνεηεπηηθά γηα 

ηνπο καζεηέο. Φαίλεηαη φηη νη καζεηέο επηθνηλψλεζαλ ηελ πξνζπάζεηά ηνπο γηα ηελ 

δεκηνπξγία πνδειαηνδξφκσλ θαη ζπλάληεζαλ σο πξνο απηφ ηiο δηαθνξεηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηνπ δήκνπ. 

 

Καηεξίλε 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Απόθξηζε ζε πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

Δίρακε γξάςεη έλα γξάκκα γηα λα θέξνπλε 

θάδνπο γηα ηελ ιίκλε 

 

Έρνπκε πξνζπαζήζεη 

Δγψ πξνζσπηθά έρσ γξάςεη έρσ γξάςεη 

έλα γξάκκα λα ηνπο ζηείισ 

δελ έθαλαλ ηίπνηα, δελ, δελ κπνξψ λα 

μαλαζρφιεζσ 

Ννηψζσ ζαλ λα καο έρνπλε γξάςεη, ζαλ 

λα κελ καο ππνινγίδνπλ … σο θάηνηθνη 

ηνπ ρσξηνχ 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν Πιαίζην 

Κνηλσληθνί 

παξάγνληεο 

πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή Απόθξηζε ζε 

πεξηβαιινληηθό 

πξόβιεκα 

θαη φηαλ ήξζε ν 

δήκαξρνο εδψ πέξα 

καο είπε φηη 

πξνηεξαηφηεηα ηνπ 

είλαη ηα πεδνδξφκηα θαη 

φρη πνδειαηφδξνκνη 

θαη φηη ζα θάλεη 

θάπνηνπο 

θαη απηφ εκέλα κε 

απνγνήηεπζε 

εκείο είρακε θάλεη θάηη 

πξνζπάζεηεο λα θηηαρηνχλ 

ζηελ θαηεξίλε 

πνδειαηφδξνκνη 
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Αμίδεη λα ηνληζηεί εδψ φηη νη καζεηέο θαίλεηαη φηη αληηκεησπίδνπλ ηνλ δήκν κέζα απφ 

κία θξηηηθή καηηά θαζψο είλαη ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ην πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ 

απφ ηε κεξηά ηνπ ζεζκνχ. Απφ ηελ κία κεξηά, δειψλνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ελδπλάκσζεο σο πξνο ηελ επίζθεςε απηή θαζεαπηή αιιά, παξάιιεια, 

αληηκεησπίδνπλ θξηηηθά ηηο πξνζέζεηο ηνπ γηα ηελ νπζηαζηηθή επίηεπμε κίαο 

θαηάζηαζε επηθνηλσλίαο. 

 

Καηεξίλε 

Δκείο βαζηθά ραηξφκαζηε πνπ ήξζε θαη ν δήκαξρνο ζηελ ηάμε καο γηαηί πηζηεχακε φηη 

δελ ζα έξζεη θαη ε πξνεγνχκελε ηάμε πνπ είρακε πάεη θαη βνεζεζήθακε γηα λα 

θάλνπκε θαη θάηη παξαπάλσ.  

Ο δήκαξρνο φκσο κε απηφ πνπ ηνλ θαιέζακε δελ αζρνιήζεθε θαη πνιχ, έηζη πηζηεχσ 

εγψ 

πκθσλψ κε ηελ Κιαξίζα θαη ζέισ λα πξνζζέζσ φηη εγψ είκαη πνιχ ραξνχκελε πνπ 

ην θάλακε απηφ γηαηί λνκίδσ πψο ζηελ δηθηά καο ηελ ειηθία πνιιά παηδηά δελ ην 

θάλνπλε θαη φηη νη κεγαιχηεξνη καο πήξαλ ζηα ζνβαξά επεηδή θάλακε ηδηαίηεξε 

δνπιεηά θαη απηφ.  

Ναη ν δήκαξρνο είρε αζρνιεζεί φκσο γηαηί βξήθε ρξφλν, δηάβαζε ην γξάκκα καο, 

ήξζε ζηελ ηάμε καο κεηά φκσο δελ άθνπζε ηα αηηήκαηά καο 

 

ηνπο Σαγαξάδεο, ε αλαθνξά ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ γξάκκαηνο ζην Γήκν 

πξνθχπηεη, ζηε δηήγεζε ησλ καζεηψλ, ζπλδεδεκέλν κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ 

καδέκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ. ηα ιφγηα ηνπο είλαη μεθάζαξε ε ςπρνινγηθή αληίδξαζε 

ηεο κεηαβίβαζεο ησλ επζπλψλ ηνπο «πξνο ηνλ δήκν» πνπ εθθξάδεηαη παξάιιεια κε 

ζπλαηζζήκαηα αδπλακίαο, καηαίσζεο θαη απνγνήηεπζεο. Οη καζεηέο επηρείξεζαλ λα 

γξάςνπλ θάπνην γξάκκα ζην δήκαξρν ζε ζρέζε κε ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηεο 

ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο. Ζ απνπζία απφθξηζεο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα θαίλεηαη φηη 

δεκηνπξγεί ζηνπο καζεηέο δπζαξέζθεηα θαη απνγνήηεπζε. 

πνδειαηφδξνκνπο φρη 

εδψ πέξα πνπ είλαη πην 

ζηελφο ν δξφκνο αιιά 

εθεί πέξα πνπ είλαη πην 

θαξδχο 
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Σαγαξάδεο 

 

ην Κνξδειηφ πξνθχπηεη κία αληηπαξάζεζε ησλ καζεηψλ γηα ην εάλ ε επαθή κε ην 

δήκν ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη θαξπνχο φζνλ αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 

Ναη επεηδή ζα κπνξνχζακε εκείο νη ίδηνη λα πάκε λα ην πνχκε απηφ ζην δήκαξρν  θαη 

λα έθαλε θάηη απηφο  

Δγώ δηαθσλώ κε ηελ δέζπνηλα  γηαηί εκείο θαη λα πάκε λα ην πνχκε ζηνλ δήκαξρν ν 

δήκαξρνο δελ ζα καο αθνχζεη εθφζνλ δελ έρεη ιεθηά  ζα καο πεη εληάμεη θαη δελ ζα 

καο αθνχζεη  

 

Μεηά απφ ηελ δηαηχπσζε ησλ αληηηηζέκελσλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ πξνθχπηεη ε 

δηήγεζε ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο ζπγγξαθήο κηαο έθζεζεο πξνο ηνλ δήκαξρν ε 

νπνία φκσο πνηέ δελ ζηάιζεθε. Απηφ πνπ έιαβε ρψξα ήηαλ κία ζπλάληεζε κε ηνλ 

δήκαξρν ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ αλάκλεζε ηεο εκηηεινχο 

απηήο δξάζεο θαη ε απνπζία θάπνηνπ είδνπο αλαηξνθνδφηεζεο απφ ηελ επαθή κε ηνλ 

ζεζκφ ηνπ δήκνπ ζπλνδεχεη ηελ έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απνγνήηεπζεο απφ ηνπο 

καζεηέο. 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Απόθξηζε ζε πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή  

Ναη, πνπ είρα πξηλ θαη πξνεγνπκέλσο φηη 

καο είραλ βάιεη πέξηζπ πξφπεξζη λα 

καδεχνπκε ηα ζθνππίδηα ηνπ ζρνιείνπ, 

ηίπνηα άιιν δελ έρεη ζπκβεί, 

Γηα ηελ ζάιαζζα δελ κπνξνχκε λα 

θάλνπκε ηίπνηα γηαηί είλαη θαη 

επηθίλδπλν 

βνεζάκε ιίγν ζην κάδεκα ησλ ζθνππηδηψλ, 

θαη… απηφ εληάμεη 

δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν, 

Σα ππφινηπα ζα ηα θάλεη ν δήκνο Αλ ηα θάλεη 

Μία θνξά είρακε ζηείιεη θαη γξάκκα ζηνλ 

δήκν 

Καη δελ απάληεζε 

Ναη απφ φηη ζπκάκαη δελ έγηλε ηίπνηα 

Σδάκπα ην κνιχβη 
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Κνξδειηό 

 

Βιέπνπκε φηη ζηηο παξαπάλσ αθεγήζεηο ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ γξάκκαηνο ζην 

δήκαξρν ζηηο αθεγήζεηο ησλ παηδηψλ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη κε αξλεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο, καηαίσζεο θαη αδπλακίαο. Σν γξάκκα ζην δήκαξρν 

ιεηηνπξγεί σο κεραληζκφο κεηαβίβαζεο επζχλεο (delegation) (Kollmus θαη Agyeman 

2002, ζει 255) ζηνλ ζεζκφ ηνπ δήκνπ o νπνίνο απνξξέεη θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

ζπλαηζζήκαηα παξαίηεζεο, απνγνήηεπζεο θαη ελνρψλ. Χο πξνο απηφ, 

ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε έθθξαζε «δελ κπνξνχκε λα θάλνπκε ηίπνηα πεξηζζφηεξν» 

πνπ ζπλδπάδεη ην αίζζεκα ηεο αδπλακίαο κε κία εζσηεξηθή απαίηεζε ε νπνία δελ 

βξίζθεη δηέμνδν. Δμαίξεζε ζηα παξαπάλσ απνηειεί, ζε έλα βαζκφ, ην δεκνηηθφ ηεο 

Καηεξίλεο φπνπ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ππφ 

δηαπξαγκάηεπζε απφ ηνπο καζεηέο. Ζ θξηηηθή εμέηαζε ηνπ ζεζκνχ ηνπ Γήκνπ είλαη 

ελδεηθηηθή απηήο ηνπο ηεο ζηάζεο πξάγκα πνπ απνηειεί ζηνηρείν αλαπηπγκέλεο 

θξηηηθήο ζθέςεο θαη πξνζέγγηζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

χκθσλα κε ηνπο Jensen θαη Schnack (1997, ζει 477) ε εζηίαζε κίαο δξάζεο πξέπεη 

λα είλαη ζηελ αιιαγή πξννπηηθήο θαη απηφ είλαη δεχηεξν ζεκαληηθφ ζηνηρείν (ην 

πξψην πξνζδηνξίζηεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα σο ε δηαθνξά κεηαμχ 

Αηηηαθή ζπλζήθε Φαηλόκελν 

Απόθξηζε ζε πεξηβαιινληηθό πξόβιεκα πλαηζζήκαηα ηνπ καζεηή 

Δκείο ζηελ Γεπηέξα ή ζηελ Σξίηε δελ 

ζπκάκαη αθξηβψο είρακε θάλεη έλα 

κάζεκα γηα ην πεξηβάιινλ θαη είρε λα 

γξάςνπκε θάηη ζαλ κηθξή έθζεζε γηα λα 

ζηείινπκε έλα γξάκκα ζηνλ δήκαξρν ηνπ 

δήκνπ καο γηα λα ηνλ ελεκεξψζνπκε γηα 

ηα πξνβιήκαηα αιιά ζην ηέινο δελ ην 

ζηείιακε 

ην ΚΠΔ πνπ είρακε πάεη είρε έξζεη ν 

δήκαξρνο θαη ηνπ είρακε πεη ηα 

πξνβιήκαηά καο   

απφ ηφηε φκσο δελ έρεη θάλεη ηίπνηα 

Απηφ ήηαλ ζηελ Σξίηε ηάμε φηαλ 

ήκαζηαλ 

… κφλν δελ έρεη γίλεη ηίπνηα άπν φιν 

απηφ πνπ ηνπ είπε πξηλ ηξηα ρξφληα 
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ζπκπεξηθνξηθήο αιιαγήο θαη δξάζεο) πνπ θαζνξίδεη ηελ έλλνηα ηεο δξάζεο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δξαζηεξηνπνίεζε κίαο ηάμεο σο πξνο ηελ ζπιινγή ζθνππηδηψλ απφ 

κία παξαιία δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δξάζε αλ ην πξφβιεκα είλαη ε ξχπαλζε 

ηνπ ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο. Αλ θαη ε δηαδηθαζία ηνπ θαζαξίζκαηνο ηεο παξαιίαο 

κπνξεί λα νδεγεί ζηελ άκεζε εμαθάληζε θάπνησλ ξππαληηθψλ ζηνηρείσλ ε 

δξαζηεξηφηεηα δελ ζα έρεη θακία επίδξαζε ζην πξφβιεκα γηαηί δελ ζηνρεχεη ζηελ 

αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο αιιά, αληίζεηα, επηθεληξψλεηαη κφλν ζηα ζπκπηψκαηά ηνπ. 

Έηζη, νη Jensen θαη Schnack (1997, ζει 477) θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κία 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηνπνίεζε δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δξάζε ελάληηα ζην 

πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ππφ δηεξεχλεζε.  

 

 
ΠΗΝΑΚΑ 4 . Κξηηήξηα γηα κία δξάζε 

ΠΖΓΖ: Αλαπξνζαξκνζκέλν απφ (Jensen θαη Schnack 1997, ζει 477) 

 

3.3.3.2. Έιιεηςε ζηόρεπζεο θαη πξννπηηθήο από δηαδηθαζίεο 

δξαζηεξηνπνίεζεο ζην ζρνιείν – Δπηθέληξσζε ζηελ «γλώζε γηα ην 

πεξηβάιινλ» 

 

Θα ζπκπιεξψζνπκε ηελ ελφηεηα ησλ άζηνρσλ δηαδηθαζηψλ δξαζηεξηνπνίεζεο 

δηεπξχλνληαο δχν παξαδείγκαηα πνπ μεθεχγνπλ ηφζν απφ «ην γξάκκα ζην δήκαξρν» 

φζν θαη απφ «ην κάδεκα ησλ ζθνππηδηψλ» ζηα νπνίν αλαθεξζήθακε. 

 

ηνλ Άγην Βαζίιεην νη καζεηέο εθθξάδνπλ ζπλαηζζήκαηα καηαίσζεο γηα ηελ έιιεηςε 

αληαπφθξηζεο απφ ηελ πιεπξά ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε ηε δνπιεηά πνπ 

πξνεηνίκαζαλ γηα ηνλ πειαξγφ. Ζ πξφζθξνπζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο ζηελ 
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αδηαθνξία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (κηθξή πξνζέιεπζε ζηελ παξνπζίαζε ηεο εξγαζίαο) 

θαη ε έιιεηςε αλαηξνθνδφηεζεο ζε ζρέζε κε απηφ θαίλεηαη λα αλαηξεί ηα ζεηηθά 

ζηνηρεία ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δνπιεηάο ησλ καζεηψλ θαη λα αθήλεη ηα παηδηά κε 

ην ζπκπέξαζκα φηη «δελ έγηλε ηίπνηα». Σν ελδηαθέξνλ ζηνηρείν εδψ είλαη φηη αλ θαη 

έρεη πεξάζεη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηφηε πνπ έιαβε ρψξα απηή ε πξνζπάζεηα 

(πεξίπνπ ηξία ρξφληα) θαίλεηαη φηη ν απφερνο ηεο εκπεηξίαο παξακέλεη. 

Υαξαθηεξηζηηθή ηνπ αξλεηηθνχ ζηίγκαηνο κε ηελ νπνία είλαη θνξηηζκέλε ε 

ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηνπνίεζε είλαη ε πξνζπάζεηα ησλ καζεηξηψλ λα 

δηθαηνινγήζνπλ ηελ απνπζία ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κε δηάθνξα επηρεηξήκαηα (π.ρ. 

άγλνηα, εξγαζία, θιπ) θάηη ην νπνίν κεηαδίδεηαη έληνλα ζηελ ηξφπν ηεο αθήγεζεο. 

 

Αγ. Βαζίιεηνο 

Σνπο πειαξγνχο εκείο ηνπο θάλακε, ε ηάμε καο 

Ζ ηάμε καο θαη θπθινθνξνχζακε ζε φιν ην ρσξηφ, ζηηο θνιψλεο πνπ βιέπακε ηνπο 

πειαξγνχο πνπ ήηαλ, ξσηνχζακε θαηνίθνπο γηαγηάδεο θαη παππνχδεο, πφηε έθπγαλ 

θαη γηα πνηφλ ιφγν,  

Ναη, ξσηνχζακε, πφζνη  … επεηδή κία θνιψλα κέζ‟ ζην ζπίηη είλαη ζηελ 

απιή…απ‟ηνπο πειαξγνχο πσο γίλεηαη,  

Κάλαλε επίζεο θαη πέξηζπ ε έθηε ηάμε είρε θάλεη έλα θάηη ζαλ ζθεηζάθη ζηνλ ηνίρν, 

θαη είραλε θαιέζεη απφ ηα ρσξηά… ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ γηα λα δνχλε θάπνηα 

πξάγκαηα γηα ηελ ιίκλε καο … φηαλ είρακε θάλεη κε ηνπο πειαξγνχο ήκαζηαλ κία 

νκάδα, είρακε ελσζεί φια ηα παηδηά θαη… λα θάλνπκε θάηη 

λα βγεη θάπνην απνηέιεζκα 

θαη πήγακε θαη μεζεθψζακε φιν ην ρσξηφ  θαη δελ έγηλε ηίπνηα 

Δ: Δίπαηε φηη κεηά έγηλε εδψ πέξα κία ζπδήηεζε, φηη ήξζαλ δηάθνξνη θάηνηθνη εδψ 

πέξα θαη παξνπζηάζαηε ην …  

ρη εδψ, θάησ ζηνλ πχξγν 

ρη 

Ναη 

Μφλν έλα ζρνιείν ήξζε …κε θάπνηνπο γνλείο… θαη θάπνηνη γνλείο 

Γηα ηελ αθξίβεηα … φηη δελ ελδηαθέξνληαη νη πεξηζζφηεξνη γηα ηελ ιίκλε 

Δγψ πηζηεχσ φηη δελ ην ήμεξαλ θάπνηνη φηη ζα γίλεη θάηη ηέηνην 

ηη ην είραλ μεράζεη 
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Δ: Αο πνχκε είραηε  δψζεη πξνζθιήζεηο; Σν είραλε κάζεη ή δελ ην είραλε κάζεη; 

Σν είραλ κάζεη 

Καη… 

Σψξα αλ δνχιεπαλ θάπνηνη… 

 

Μία παξφκνηαο θχζεο δξαζηεξηφηεηα κεηαθέξεηε σο εκπεηξία απφ κία καζήηξηα ηνπ 

Κνξδειηνχ ηεο νπνίαο ε αδεξθή έιαβε ρψξα ζε κία δξάζε πνπ θαίλεηαη φηη δελ είρε 

ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν θαη πξνζαλαηνιηζκφ (κέηξεζε νρεκάησλ θπθινθνξίαο & 

αλάξηεζε παλφ).  

 

Κνξδειηό 

Γελ ζπκάκαη πφηε αιιά ηα κεγαιχηεξα παηδηά ηα νπνία ηψξα είλαη ζην γπκλάζην, 

ήηαλε θαη ε αδεξθή κνπ, είραλε βγεη ζε κία πιαηεία ζηνλ θεληξηθφ ηνλ δξφκν φπνπ 

πεξλάλ πνιιά απηνθίλεηα θαη είραλε δηάθνξα παλφ θαη κεηξνχζαλ ηα απηνθίλεηα πνπ 

πεξλνχζαλε, ηα πνδήιαηα θαη ηα κεραλάθηα θαη … απφ φηη κνπ έρεη  πεη ε αδεξθή 

κνπ πην πνιιά ήηαλε ηα απηνθίλεηα θαη ηα κεραλάθηα παξά ηα πνδήιαηα θαη ηα παλφ 

πνπ είραλε δελ θάλαλε ηίπνηα θαλέλαο δελ ελδηαθέξζεθε γηα απηφ πνπ είδε 

 

ην Κνξδειηφ, ε επίζθεςε ζην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα 

έρεη ζπζρεηηζηεί, ζχκθσλα κε ηελ αθήγεζε ησλ καζεηψλ, πεξηζζφηεξν κε ηελ 

κεηαθνξά γλψζεσλ. Ηδηαίηεξε εληχπσζε θαίλεηαη λα έρεη θάλεη ζηνπο καζεηέο ε 

ζέαζε αξλεηηθψλ εηθφλσλ πνπ ζνθάξνπλ ζε ζρέζε κε ηελ ππνβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο πξάγκα ην νπνίν θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα.  

 

Κνξδειηό 

Δ: Nα ζαο ξσηήζσ γηα απηφ ην ζέκα κε ην ΚΠΔ, εζείο ηη λνηψζεηε φηη θεξδίζαηε;  

Γλψζεηο ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

Πψο λα πξνζέρνπκε ην πεξηβάιινλ πψο λα αλαθπθιψλνπκε, είδακε εηθφλεο απφ φινλ 

ηνλ θφζκν θαη απφ φιε ηελ Διιάδα  θη φια απηά πνπ είρα δεη ηα ζπκάκαη θαη ήηαλε 

απαξάδεθηα 

Δηδηθά ζε έλα κέξνο πνπ είρε δείμεη κία θσηνγξαθία φηη ήηαλε θάηη ζπίηηα ςειά θαη 

ζηεξηδφηαλε ζε θάηη μχια ή ζίδεξα θαη απφ θάησ ήηαλ γεκάην ζθνππίδηα  
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Μία πξψηε παξαηήξεζε φζνλ αθνξά ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα δξαζηεξηνηήησλ 

είλαη φηη θαίλεηαη λα δηαθξίλνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνλ ζθνπφ ηεο επίηεπμεο ηεο 

γλώζεο σο πξνο αληηθείκελν ηεο έξεπλαο (ν πειαξγφο, ε θπθινθνξία ζηελ πφιε). 

Απηφ ζπληζηά κία ζεηηθηζηηθή νπηηθή ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηελ νπηηθή γσλία 

ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο ε νπνία ζα επηθέληξσλε ζηε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

εθπαίδεπζεο (δεο Πίλαθα 2). χκθσλα κε ηελ δεχηεξε νπηηθή ε ζεκαηηθή ηεο έξεπλαο 

ζα επηθέληξσλε ζηελ ζρέζε ησλ καζεηψλ κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θάηη ην 

νπνία ζα έπξεπε λα ελζαξθψλεηαη ζε δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο 

θαη ζηνρεχζεηο. Παξαδεηγκαηηθά, πξνηάζεηο κίαο θνηλσληθά θξηηηθήο έξεπλαο ζα 

αθνξνχζαλ ζηελ νιηζηηθφηεξε (θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αηηίεο) αιιειεπίδξαζε 

ησλ καζεηψλ κε ην πξφβιεκα ηεο ιίκλεο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ή αληίζηνηρα ζε 

πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ θπθινθνξηαθνχ πξνβιήκαηνο ζην Κνξδειηφ.  

 

Σν ζέκα ην νπνίν ζίγεηαη εδψ αθνξά ζηελ ζρέζε ηεο γλψζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε ην νπνίν απνηειεί έλα απφ ηα πην επίθαηξα δεηήκαηα ηεο δεκφζηαο 

ζπδήηεζεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Σα παιαηφηεξα θαη πην απινπνηεκέλα 

κνληέια γηα ηελ δηακφξθσζε θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο βαζίζηεθαλ ζε κία 

γξακκηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία ε πεξηβαιινληηθή γλψζε νδεγεί ζε 

πεξηβαιινληηθή ζηάζε ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο νδεγεί ζε δηακφξθσζε 

ζπκπεξηθνξάο ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηά ηα νξζνινγηζηηθά κνληέια ππέζεηαλ 

φηη ε εθπαίδεπζε ησλ αλζξψπσλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζα είρε απηφκαηα ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ησλ ζπκπεξηθνξψλ ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 5. Πξψηκα κνληέια θηινπεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο 

ΠΖΓΖ: Aλαπξνζαξκνζκέλν απφ Kollmus θαη Agyeman 2002, ζει 241 

 

 

χκθσλα, φκσο, κε ηνπο Kollmus θαη Agyeman (2002, ζει 241) απηά ηα κνληέια ήδε 

απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 απνδείρζεθαλ αλαθξηβή. Οη έξεπλεο δείρλνπλ φηη ζηηο πην 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ε αχμεζε ηεο γλψζεο θαη ηεο επαηζζεηνπνίεζεο δελ νδεγεί ζε 
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θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Παξφια απηά, αθφκα θαη ζήκεξα πνιιέο κε-

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο (ΜΚΟ) νξγαλψλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηνπο θακπάληεο 

ζηελ απινπνηεηηθή ππφζεζε φηη πεξηζζφηεξε γλψζε ζα νδεγήζεη ζε πεξηζζφηεξν 

«δηαθσηηζκέλε» ζπκπεξηθνξά. Δπίζεο, ελδηαθέξνλ έρεη ην ζπκπέξαζκα  ηνπ Finger 

(1994, ζει 146-147) ε έξεπλα ηνπ νπνίνπ δείρλεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε 

ηππηθή πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά «φρη κφλν ε γλψζε γηα ην πεξηβάιινλ δελ 

νδεγεί ζε αιιαγή ζπκπεξηθνξψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ αιιά φηη ζε έλα βαζκφ 

ιεηηνπξγεί σο ππνθαηάζηαην ηεο θνηλσληθήο δξάζεο». 

 

3.4. Τη βξίζθεηαη πίζσ από ηηο ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ησλ καζεηώλ;  

 

ηελ παξνχζα ππνελφηεηα ηεο εξγαζίαο ζα εμεηάζνπκε ηελ δηαπινθή ελαιιαθηηθψλ 

πξνηάζεσλ πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηνπο καζεηέο κε ηελ θνηλσληθή ζπλζήθε πνπ 

εκπεξηέρεη ην ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα.  

 

ηνλ Άγην Βαζίιεην νη καζεηέο παξνπζηάδνπλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο, 

σο αίηεκά ηνπο ηελ δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ θνληά ζηελ ιίκλε. Δπίζεο, ην αίηεκα 

απηφ θαίλεηαη λα έρεη κεηαθεξζεί κέζσ ηνπ γξάκκαηνο πνπ έρνπλ απεπζχλεη ζηνλ 

δήκν.  

  

Αγ. Βαζίιεηνο 

κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη εκείο έλα πάξθν 

 

Αξρηθά, ην αίηεκα απηφ καο έθαλε εληχπσζε απφ ηελ άπνςε φηη ε δεκηνπξγία ελφο 

πάξθνπ δελ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αηηίεο ππνβάζκηζεο ηεο ιίκλεο. Με επφκελεο 

εξσηήζεηο, φκσο, θαίλεηαη φηη ε δηακφξθσζε κίαο ηέηνηνπ ηχπνπ πξφηαζεο έρεη 

βαζχηεξα αίηηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ ζηάζε ηεο θνηλήο γλψκεο λα κελ πεξηιακβάλεη 

ζε έλα πιαίζην κειινληηθήο εμέιημεο ηνπ ρσξηνχ ηελ παξέκβαζε θαη βειηίσζε ηνπ 

ηνπηθνχ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο. 

 

θαη αθνχ δελ σθεινχληαη ηφζν πνιχ θάπνηνη άλζξσπνη μερλνχλ φηη ππάξρεη απηή ε 

ιίκλε ζην ρσξηφ καο 
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άιινη ζθέθηνληαη λα νκνξθχλνπλ ην ρσξηφ καο ρσξίο ηελ ιίκλε 

 

χκθσλα κε ηελ δηήγεζε ησλ καζεηψλ, ν ζθνπφο ελφο πάξθνπ θνληά ζηελ ιίκλε ζα 

ήηαλ λα απνηειέζεη έλαλ πφιν έιμεο ηδηαίηεξα πξνο ηηο κεηέξεο πνπ έρνπλ κηθξά 

παηδηά ψζηε λα κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ βφιηα ηα παηδηά ηνπο εθεί θαη κέζσ απηνχ ηνπ 

γεγνλφηνο λα ελδηαθεξζνχλ γηα ηελ ιίκλε θαη λα αζρνιεζνχλ κε ην πξφβιεκα. 

 

ππάξρνπλ πνιιά κηθξά παηδάθηα πνπ δεηάλε απφ ηηο κακάδεο ηνπο λα ηα πάλε ζην 

πάξθν, νη κακάδεο ηνπο…ηνπο ιέλε φρη επεηδή είλαη ράιηα ε ιίκλε, θαη έηζη κπνξεί λα 

ηνπο ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ θαη λα αζρνιεζνχλ φζν λα είλαη κε ηελ ιίκλε 

 

Ζ πεπνίζεζε πνπ θαίλεηαη λα εθθξάδεηαη απφ ηνπο καζεηέο είλαη φηη ε δεκηνπξγία 

ηνπ πάξθνπ κε έκκεζν ηξφπν ζα απνηεινχζε έλα κέζν αχμεζεο ηεο θξνληίδαο πξνο 

ηελ ιίκλε θαη ζπληζηά γηα ηνπο ίδηνπο έλα ζχκβνιν αιιαγήο ηεο πεξηνρήο ηεο ιίκλεο 

πξνο κία ζεηηθή θαηεχζπλζε. 

 

Καη πηζηεχσ φηη άκα ην πξνζπαζήζνπκε απηφ εδψ ζα πάςνπκε λα πεηάκε ζθνππίδηα 

…ζα κπνξνχζακε λα ην θξνληίδνπκε πεξηζζφηεξν 

Γηαηί ζα βιέπνπκε φηη φια κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

 

Παξφκνηαο θχζεο αίηεκα κε ηνπο καζεηέο ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ πξνβάιινπλ νη καζεηέο 

ηνπ Κνξδειηνχ δεηψληαο λα ρηηζηεί έλα γπκλάζην ζηελ αιάλα ηεο γεηηνληάο ηνπο. 

Απηφ πνπ νη καζεηέο κε έκκεζν ηξφπν δηεθδηθνχλ είλαη κία βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο 

ηεο γεηηνληάο ηνπο (ιηγφηεξα ζθνππίδηα) θαη ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπο (κεγαιχηεξν ρψξν 

γηα απιή). 

 

Κνξδειηό 

Σν Κνξδειηφ λα βειηησζεί αλ ν δήκαξρνο ζα κπνξνχζε λα ρηίζεη ην 3ν γπκλάζην 

δίπια ζηελ αιάλα  

Δ: Γηα πην ιφγν απηφ; 

Γηαηί ζηελ αιάλα ππάξρνπλ πνιιά ζθνππίδηα  θαη αλ ρηηζηεί εθεί ν 3ν ζα 

ιηγνζηέςνπλ ηα ζθνππίδηα  

Καη ζα έρνπκε θη εκείο κεγαιχηεξν ρψξν γηα απιή 
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Σν αίηεκα ησλ παηδηψλ ζπλδέεηαη κε ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ ην νπνίν ζηνλ 

δήκν ηνπ Κνξδειηνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο απνθνκηδήο ησλ 

ζθνππηδηψλ, ηηο ειιείςεηο ηνπ ζρεηηθνχ ηνκέα ηνπ δήκνπ θαη ηηο ζπλερφκελεο 

απεξγίεο ζηνλ ηνκέα. Ζ επηρεηξεκαηνινγία ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα θηλείηαη 

αληηζεηηθά ζην θνηλσληθφ αληαλαθιαζηηθφ ηεο κεηάζεζεο επζπλψλ ζηνπο απεξγνχο 

εξγαδφκελνπο. Δπίζεο, νη πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ παξνπζηάδνπλ ελδηαθέξνλ θαζψο 

θηάλνπλ λα πξνζεγγίδνπλ κίαο ηδηαίηεξεο δηάζηαζεο δηεχξπλζε ηεο 

ζπιινγηθνπνίεζεο ε νπνία ζπκίδεη ηελ ελνπνίεζε κίαο γεληθήο απεξγίαο!  

 

ζν θαη λα θαζαξίδεη ν δήκνο καο  πάιη θάπνηνη ζα πάλε λα ηα βξσκίζνπλ δελ 

ππάξρεη πεξίπησζε λα κείλεη θαζαξφ  

Πηζηεχσ φηη δελ θηαίλε νη άλζξσπνη πνπ καδεχνπλ ηα ζθνππίδηα φηαλ θάλνπλ 

απεξγία  γηαηί είλαη δχζθνιεο επνρέο θαη γηα απηφ γίλνληαη θαη νη απεξγίεο δελ θηαίλε 

φκσο απηνί 

Δγψ λνκίδσ φηη πξέπεη λα γίλεη θάηη κία ζπγθέληξσζε φινπ ηνπ δήκνπ θαη λα 

ελεκεξψζνπλε φινπο γηα ηα ζθνππίδηα γηαηί θάπνηνη κπνξεί λα κελ μέξνπλε θάπνηα 

πξάγκαηα 

Δγψ ζπκθσλψ κε ηελ ζνθία ζε απηφ πνπ είπε γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ καδεχνπλ ηα 

ζθνππίδηα πνπ  θάλνπλ απεξγίεο θαη γηα απηφ θηαίκε θαη εκείο κε απηνχο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ θάλνπλ απεξγίεο δελ πάκε θαη εκείο λα θάλνπκε καδί ηνπο θαη ιέκε 

φηη έρνπλ άδηθν ελψ κεηά δεηάκε θαη εκείο απεξγία θαη εκείο γηα ην ίδην πξάγκα ζηνλ 

δηθφ καο ηνλ ηνκέα νπφηε δελ θηαίλε κφλν απηνί 

 

Σέινο, αμίδεη λα πξνζηεζεί φηη ην αίηεκα απηφ ιακβάλεη κεγαιχηεξε δηάζηαζε εάλ 

ιάβνπκε ππφςε φηη πνιιέο θνξέο κεηαθέξζεθε ζηε ζπλέληεπμε ε ζθέςε ησλ 

νηθνγελεηψλ ησλ παηδηψλ πνπ εθθξάζηεθαλ γηα κεηαθφκηζε απφ ην Κνξδειηφ πξάγκα 

πνπ έρεη λα θάλεη κε έλα θάζκα θνηλσληθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη  ηε 

ρακειή πνηφηεηα δσήο ελ γέλεη.  

 

Δκείο ηνπ ρξφλνπ ή ηνπ παξαρξφλνπ επεηδή έρεη πνιχ θαπζαέξην ρηίδνπκε έλα ζπίηη 

θνληά ζην ρνξηηάηε θαη κάιινλ ζα πάκε εθεί, ν κπακπάο κνπ ιέεη φηη εθεί είλαη πην 

θαζαξφ ην πεξηβάιινλ   
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… 

Δκέλα ν παππνχο κνπ καο αγφξαζε έλα νηθφπεδν ζηελ ρα… (ελλνεί Υαιθηδηθή)…καο 

αγφξαζε έλα νηθφπεδν θαη κπνξεί λα ην θηηάμνπκε γηα λα κείλνπκε εθεί πέξα  

Δκέλα ε κακά κνπ δελ ηεο αξέζεη λα κείλνπκε εδψ πέξα ζηελ πφιε γηα ηνλ ιφγν πνπ 

έρεη θαπζαέξην θαη ζέιεη λα πάκε ζην Χξαηφθαζηξν…   

 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, βιέπνπκε φηη θαη ζηα δχν παξαπάλσ παξαδείγκαηα, ην 

αηηήκαηα πνπ εθθξάδνληαη απφ ηνπο καζεηέο έρνπλ σο ζηφρν ηελ έκκεζε άζθεζε 

επηξξνήο ζην ηνπηθφ πξφβιεκα κέζσ κίαο πξνζπάζεηαο παξάθακςεο ηνπ θνηλσληθνχ 

παξάγνληα πνπ ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ζηελ ιχζε ηνπ. ηελ πξψηε πεξίζηαζε ν 

θνηλσληθφο παξάγνληαο ζρεηίδεηαη κε ηελ απάζεηα θαη παξαίηεζε ησλ θαηνίθσλ ηνπ 

Αγ. Βαζηιείνπ ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο ιίκλεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Κνξδειηνχ ν 

θνηλσληθφο παξάγνληαο αθνξά ζην δήηεκα ησλ ζθνππηδηψλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πξνβιεκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ (απνθνκηδή ησλ ζθνππηδηψλ), ηνπο θνηλσληθνχο 

δηαρσξηζκνχο (π.ρ. κεηαμχ απεξγψλ ζηνλ ηνκέα απνθνκηδήο ηνπ Γήκνπ θαη 

θαηνίθσλ) θαη ηελ απνπζία θάπνηαο πξννπηηθήο θνηλσληθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζε 

ζρέζε κε ην δήηεκα. Ζ ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ θαη ε πξνζπάζεηά ηνπο κε έκκεζν 

ηνπιάρηζηνλ ηξφπν λα επεξεάζνπλ ην δήηεκα ζπλδέεηαη κε ην φξακα ησλ καζεηψλ 

γηα κία πεξηβαιινληηθά θηιηθή θνηλφηεηα ην νπνίν αληαλαθιάηαη ηφζν κέζα απφ ηηο 

δηεγήζεηο ηεο δηθηάο ηνπο παξνχζαο θαηάζηαζεο σο ρξήζηεο ησλ ηνπηθψλ δεκφζησλ 

ρψξσλ φζν επίζεο θαη κέζα απφ ηελ έθθξαζε ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο σο πξνο ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο απμαλφκελεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηελ απψιεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

(Hicks θαη Holden 2007, ζει  505-509) Σν φξακα, φκσο, ησλ καζεηψλ γηα κία 

πεξηβαιινληηθά θηιηθή θνηλφηεηα έξρεηαη ζε ζχγθξνπζε κε θνηλσληθά θαζηεξσκέλεο 

ζηάζεηο φπσο ε απάζεηα θαη ε παξαίηεζε νη νπνίεο ζπληζηνχλ ζεκάδηα θνηλσληθήο 

ζηαζηκφηεηαο θαη παξαθκήο πνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε νπνηαδήπνηε πξννπηηθή 

νπζηαζηηθήο πεξηβαιινληηθήο αιιαγήο. χκθσλα κε ηνπο Kollmus θαη Agyeman 

(2002, ζει 255) ε ππνρψξεζε ζηελ απάζεηα, ηελ παξαίηεζε, ηνλ ζαξθαζκφ είλαη 

εθδειψζεηο ελφο αηφκνπ ή κίαο νκάδαο πνπ λνηψζεη φηη δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ 

θαηάζηαζε θαη είλαη κάιινλ απίζαλν λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζην κέιινλ ππέξ ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε νπζηαζηηθφ ηξφπν. Ζ απφθξηζε ησλ καζεηψλ ζε απηή ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο πξνβνιήο πξνηάζεσλ νη νπνίεο λα παξαθάκπηνπλ ηελ 

πξναπαηηνχκελε, γηα ηα δεηήκαηα ηεο θνηλφηεηαο, θνηλσληθή ελεξγνπνίεζε 

εκθαλίδεηαη σο αλάγθε γηα κία πξννπηηθή πξαγκάησζεο ηνπ νξάκαηφο ηνπο θαη 
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ελδπλάκσζεο κέζα απφ ην πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο ηεο νπνίαο 

απνηεινχλ κέιε σο καζεηέο. χκθσλα κε ηνπο Ζicks θαη Ζνlden (2007, ζει  505-

509) ε αλάγθε γηα κία γεθχξσζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμχ γλψζεο θαη δξάζεο, κε άιια 

ιφγηα, ε δσηηθή ζεκαζία ηφζν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ηεο 

ελδπλακσηηθήο παηδαγσγηθήο είλαη έλα ζηνηρείν πνπ ηνλίδεηαη ζε πνιιέο 

εθπαηδεπηηθέο έξεπλεο. Παξφια απηά, είλαη γεγνλφο φηη ε δηακφξθσζε κίαο 

παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κε ηελ νπνία ηα παηδηά ζα ζθέθηνληαη θξηηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά γηα ην κέιινλ είλαη ηφζν ζεσξεηηθά φζν θαη πξαθηηθά πνιχ ιίγν 

αλαπηπγκέλε. 

 

3.5. Οη αληηπαξαζέζεηο ησλ καζεηώλ σο αλεπεμέξγαζην πιηθό γηα ηελ 

θνηλσληθά θξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

 

Mε ηελ έλλνηα «αληηπαξαζέζεηο ησλ καζεηψλ» ελλννχκε ηελ εκθάληζε, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμε, αληίζεησλ απφςεσλ, εξσηεκάησλ ακθηζβήηεζεο, απνξίαο 

θαη έθθξαζε πίεζεο.  ε απηή ηελ ππνελφηεηα ζα εμεηάζνπκε ηα παξαπάλσ φζνλ 

αθνξά ζηελ δεκηνπξγηθή έληαζε πνπ ζεσξνχκε φηη θέξεη. Σα παξαδείγκαηα πνπ ζα 

εμεηάζνπκε αθνξνχλ αληηπαξαζέζεηο ζρεηηθά κε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 

ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ κεηαμχ εκπιεθνκέλσλ παξαγφλησλ θαη γεληθφηεξα 

δεηήκαηα αληίιεςεο ηεο θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο. 

 

ηνλ Αγ. Βαζίιεην νη καζεηέο έξρνληαη ζε αληηπαξάζεζε αλαθνξηθά κε ην εάλ νη 

παππνχδεο ελδηαθέξνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ππέξ ηεο ιίκλεο γηα ηδηνηειείο ή 

αληδηνηειήο ζθνπνχο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ε θηγνχξα ησλ παππνχδσλ 

εκθαλίδεηαη σο παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί ηε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ελεξγνπνίεζε ησλ 

καζεηψλ. Φαίλεηαη φηη ε παξέκβαζε ελφο παππνχ ζηελ ηάμε θαη ην κνίξαζκα ζεηηθψλ 

εκπεηξηψλ γηα ην πεξηβάιινλ ην νπνίν έιαβε ρψξα ιεηηνχξγεζε ελδπλακσηηθά γηα ηα 

παηδηά θαη ηα ψζεζε λα αζρνιεζνχλ κε ην δήηεκα ηεο ιίκλεο. Ζ ακθηζβήηεζε ησλ 

θηλήηξσλ ηνπ παππνχ απνηειεί έλα θεληξηθφ ζεκείν ηεο ζπδήηεζεο ην νπνίν απνηειεί 

ην έλαπζκα γηα ηελ αλάδπζε λέαο αηηίαο ηνπ πξνβιήκαηνο (ξχπαλζε πδάησλ) θαη 

λέεο απνθξίζεηο ζην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα (εηζαγσγή λνκνζεζίαο). 

 

Αγ. Βαζίιεηνο 
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εκείο δελ είρακε μεζεθσζεί ζηελ αξρή αιιά εγψ ζπκάκαη είραλ έξζεη θάπνηνη 

παππνχδεο θαη καο είραλε κηιήζεη γηα ηα παιηά ηα ρξφληα … θαη είρε έξζεη θαη ν δηθφο 

κνπ παππνχο 

θαη καο είρε κηιήζεη γηα δηάθνξα ζέκαηα γηα δηάθνξα πξάγκαηα  θαη επεηδή έρεη κία 

ηαβέξλα πνπ έθαλε ην γξηβάδη ην ςάξη… θαη καο κίιεζε πεξηζζφηεξν γηα ην ςάξη… 

ηελ ηζηνξία ηεο ιίκλεο θαη απηφο καο μεζήθσζε, νη παππνχδεο καο μεζήθσζαλ 

… 

Γηαηί αλ ελδηαθέξνληαη κεξηθνί παππνύδεο πνπ έρνπλε ηαβέξλεο, ςαξνηαβέξλεο 

πάληα, ηνπο ελδηαθέξεη γηαηί ςαξεύνπλε από ηελ ιίκλε ηελ δηθηά καο ην γξηβάδη, 

είλαη θαζαξή,  

…δελ ζα πεγαίλνπλ αιινύ, ηνπο ελδηαθέξεη 

Γηα λα βγάινπλε ρξήκαηα 

Καη ηνπο λνηάδεη επίζεο γηαηί ηα παιηά ρξφληα πνπ ήηαλε γεκάηε ε ιίκλε πεγαίλαλε 

θαη ηε βιέπαλε, ςάξεπαλ θαη ηνπο έρεη κείλεη θάηη θαη ζηελαρσξέζεθαλ φηαλ 

μεξάζεθε 

…θαη φηαλ γεκίζεη μαλά ε ιίκλε θαη ζα γίλεη φρη ηφζν σξαία φζν ήηαλ πξηλ αιιά 

πνιχ σξαία ζα έρνπκε πεξηζζφηεξν θφζκν ζην ρσξηφ καο 

λα επηζθέπηνληαη 

αιιά ζα πξέπεη λα κπεη θαη θάπνηνο λφκνο γηαηί θάπνηνη κπνξεί πάιη λα αξρίζνπλ λα 

ξίρλνπλ ηα απφβιεηά ηνπο 

 

Βιέπνπκε φηη κε αθεηεξία ηελ ακθηζβήηεζε ηεο νηθνθεληξηθήο ζεψξεζεο ησλ 

παππνχδσλ εκθαλίδνληαη ζηελ πιήξε ηνπο δηάζηαζε ηα δεηήκαηα ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο ιίκλεο. Ζ ζπδήηεζε πνπ 

δηεμάγεηαη ραξαθηεξίδεηαη απφ δσληάληα παξάιιεια φκσο ε πιεζψξα 

αλεπεμέξγαζησλ δεηεκάησλ πνπ ζπλερψο εκθαλίδνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο (π.ρ. απνξίεο επίζεο εκθαλίζηεθαλ αλάκεζα ζηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε 

ηειεπηαίεο εμειίμεηο γηα ην δήηεκα ή/θαη δεηήκαηα παξαπιεξνθφξεζεο π.ρ. αλ ηειηθά 

ν δήκνο «έρεη γπξίζεη θάπνην ξέκα πξνο ηελ ιίκλε», θηι) θαηαιήγεη ζε έλα κία 

ζπλζήθεο πίεζεο ε νπνία θαίλεηαη λα εθηνλψλεηαη κέζα απφ ηελ έθθξαζε ηεο 

αίζζεζεο αδπλακίαο ησλ καζεηψλ φηη «δελ κπνξνχκε λα ηα θάλνπκε θαη φια». 

 

εθαηφ ηηο εθαηφ κέρξη λα γεκίζεη ε ιίκλε νη αγξφηεο πάληα ζα κπαίλνπλ ζην λεξφ 
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(πνιιά ιφγηα-δηαθσλία) 

αιιά ηψξα ην εξγνζηάζην πνπ κφιπλε πεξηζζφηεξν ηελ ιίκλε έρεη θιείζεη πιένλ γηαηί 

ην θάλαλε κήλπζε, γηα ηελ κφιπλζε εδψ πέξα 

Α, λαη, νη αγξφηεο κπνξεί λα κελ παίξλνπλ ηφζν πνιχ λεξφ, γηαηί ηψξα έρεη ζρεηηθά ε 

βξχζε…κπνξνχλε λα θάλνπλε…(ελλνεί λα παίξλνπλ απφ ην δίθηπν χδξεπζεο) 

Ναη φκσο ηψξα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ππάξρεη είλαη πην θαιφ γηα απηνχο 

λα παίξλνπλ απφ ηελ ιίκλε πνπ είλαη έηνηκν ην λεξφ παξά απφ ηελ βξχζε θαη λα 

πιεξψλνπλ πάξα πνιιά ιεθηά 

Α, λαη, νη αγξφηεο κπνξεί λα κελ παίξλνπλ ηφζν πνιχ λεξφ, γηαηί ηψξα έρεη ζρεηηθά ε 

βξχζε…κπνξνχλε λα θάλνπλε… 

Ναη φκσο ηψξα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ππάξρεη είλαη πην θαιφ γηα απηνχο 

λα παίξλνπλ απφ ηελ ιίκλε πνπ είλαη έηνηκν ην λεξφ παξά απφ ηελ βξχζε θαη λα 

πιεξψλνπλ πάξα πνιιά ιεθηά  

Δίλαη πην νηθνλνκηθφ 

λαη 

… 

Δ: Άξα ππάξρεη έλα ζέκα κε ην λεξφ ζε ζρέζε κε απηφ 

Απφ ηελ άιιε έρνπκε ην νηθνλνκηθφ ζέκα 

Γελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλε πνιιά ρξήκαηα γηα λα γίλεη θάηη γηαηί έρνπκε κία 

νηθνλνκηθή θξίζε 

Μπνξεί απηνί λα κελ ζέινπλε λα δψζνπλ  

Μπνξεί… κπνξεί πνιιά κπνξεί… 

Δ: Πνιιά κπνξεί…πηζηεχεηε φηη φια απηά ηα κπνξεί ηα έρεηε επεμεξγαζηεί ζην 

ζρνιείν… 

…ρη φια  

Μεξηθά λαη αιιά φρη φια γηαηί είλαη πνιιά  

…Ναη 

Αλ ηα θάλακε φια  

Δ: Δίλαη πάξα πνιιά ε; Φαίλνληαη ζαλ βνπλφ! 

Ναη  

(γέιηα) 

 

ην Κνξδειηφ κία αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ιεηηνπξγεί απνθαιππηηθά 

σο πξνο ην δήηεκα ηεο ξχπαλζεο ηεο ζάιαζζαο αθνξά εάλ ζα κπνξνχζε ε ζάιαζζα 
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ηεο Θεζζαινλίθεο λα είλαη θαζαξή. Ζ αληαιιαγή απφςεσλ θαη ε ζχλδεζε ηνπ 

δεηήκαηνο κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ νδεγεί ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο θαη ζηελ δεκηνπξγία ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο γηα ηελ 

ιχζε ηνπ. 

 

Κνξδειηό 

Δγψ ζα ζπκθσλήζσ κε ηελ ζνθία θαη επεηδή ε ζάιαζζα ηεο ζεζζαινλίθεο είλαη πνιχ 

φκνξθε ην θαιχηεξν ζα ήηαλ λα ήηαλ θαη θαζαξή  

Γελ κπνξεί λα είλαη θαη πνιχ θαζαξή απηή ε ζάιαζζα  εδψ πέξα πνπ είλαη ν πχξγνο 

γηαηί πεγαηλνέξρνληαη πινία  

Ναη νπφηε φζν θαη λα ηελ θαζαξίδνπκε ζα μαλαβξσκίδεη  

Σνπιάρηζηνλ ηα ζθνππίδηα πνπ έρεη κέζα φρη νη βξσκηέο απφ ηα πινία ηα ζθνππίδηα 

λα ηα θαζαξίδνπκε θαη κεηά λα κελ πεηάκε κέζα 

 

ην Καηεξίλε κία δηαθσλία αθνξά κία πξνηεηλφκελε απφθξηζε ζην πξφβιεκα ησλ 

ζθνππηδηψλ πνπ αθνξά ζηνλ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο. Σα δεηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

αθνξνχλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θάδνπ θαη ηα νπζηαζηηθά δεηήκαηα ηεο θνηλσληθήο 

αληηκεηψπηζεο απηνχ ηνπ θαηλνχξγηνπ ηξφπνπ. 

 

Καηεξίλε 

Δίρακε πεη λα θέξνπκε έλαλ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο αθφκα δελ έγηλε αιιά δελ ην 

είρακε ζπδεηήζεη θαη ηφζν πνιχ  εγψ απηφο πηζηεχσ φηη ζα ήηαλε έλαο θαιφο ηξφπνο 

γηαηί πνιιά παηδηά παίξλνπλε θξνχηα ζην ζρνιείν δηάθνξα θαγεηφ πνπ κπνξνχλ λα 

κπνπλ ζηνλ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο   

Θέισ λα δηαθσλήζσ κε ηελ Γώξα γηαηί ηα παηδηά δελ ηα πεηάλε ζηνπο θάδνπο ζα 

ηα πεηάμνπλ ζηνπο θάδνπο θνκπνζηνπνίεζεο; Θα ηα μαλαπεηάμνπλ πάιη θάησ. 

Ναη θαη επίζεο κε ηνλ θάδν θνκπνζηνπνίεζεο ζα καδεπηνχλ θίδηα ζην ζρνιείν 

Κη άκα έξζνπλ νη θάδνη θνκπνζηνπνίεζεο απηνί δελ ζα ην θαηαιάβνπλ θαη ζα ην 

πεηάμνπλ ή θάησ ή ζηνλ θάδν ηνλ θαλνληθφ 

 

Δπίζεο κία ελδηαθέξνπζα αληηπαξάζεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ ιακβάλεη ρψξα ζρεηηθά 

κε ην «πνηνη είλαη νη άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην πεξηβάιινλ». Ζ αλάδπζε ηεο 

θηγνχξαο ησλ ςεθνθφξσλ ησλ νηθνιφγσλ-πξάζηλσλ σο έλα ηέηνην ππνθείκελν 

αληηκεησπίδεη κία θξηηηθή ε νπνία αλαδεηθλχεη ηελ δηάζηαζε ησλ θνηλσληθψλ 
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δηαρσξηζκψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ (νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα vs πξνζηαζία 

πεξηβάιινληνο). Ζ εμέιημε ηεο θνπβέληαο θαηαιήγεη ζηελ έθθξαζε κίαο άπνςεο πνπ 

θξίλεηαη αξθεηά πξνσζεκέλε ε νπνία αθνξά ζην φηη ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα δελ 

είλαη ζέκα δηαρείξηζεο ηεο εμνπζίαο (κε ηελ έλλνηα ηνπ πνην θφκκα ζα ςεθίζνπκε) 

αιιά θάηη δηαθνξεηηθφ. 

 

Πηζηεχσ φηη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη είλαη απηνί πνπ ςεθίδνπλε ηνπο νηθνιφγνπο 

πξάζηλνπο… 

Ήζεια λα πσ φηη ππάξρνπλ θαη πνιιά αθφκε άηνκα πνπ ςεθίδνπλ θάπνην άιιν 

θφκκα θαη δελ είλαη απαξαίηεην λα ςεθίδνπλ ηνπο νηθνιφγνπο πξάζηλνπο θαη απηνί 

πνπ δελ ελδηαθέξνληαη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηα πνιιά ρξήκαηα ηα πινχηε θαη δελ 

ηνπο λνηάδεη θαη ηφζν πνιχ ην πεξηβάιινλ 

Θέισ λα ζπκπιεξψζσ πάλσ ζε απηφ πνπ είπε ε αλαζηαζία φηη θαη απηνί πνπ έρνπλ 

κεγάιε ηδέα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο πηζηεχσ πσο δελ αζρνινχληαη θαη βέβαηα ηα πινχηε 

αιιά ζα δηαθσλήζσ κε ηελ Νεθέιε γηαηί δελ λνκίδσ πσο κφλν απηνί πνπ ςεθίδνπλ 

νηθνιφγνη πξάζηλνη είλαη απηνί πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ην πεξηβάιινλ  

Ναη γηαηί ζηηο εθινγέο ςεθίδνπλ απηνχο πνπ ζέινπλ λα θπβεξλήζνπλ θαιχηεξα ελψ 

δελ έρεη ζρέζε δειαδή ην πεξηβάιινλ κε απηφ 

 

πσο δείρζεθε απφ ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα βιέπνπκε φηη, ζηα πιαίζηα ηεο 

ζπλέληεπμεο, ε αλάδεημε αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ 

αλάπηπμε κίαο θξηηηθήο αλάιπζεο απέλαληη ζηα δεηήκαηα ε νπνία θαίλεηαη λα έρεη 

κεγάιν πεξηζψξην επέθηαζεο. Απηφ έρεη λα θάλεη θαη κε ηελ θχζε ηεο κεζφδνπ ησλ 

νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ ζε νκάδεο εζηίαζεο ζηελ νπνία ζχκθσλα κε ηνπο Hillcoat et 

al (1999, ζει 163) ππάξρεη κεγαιχηεξν πεξηζψξην γηα μεπέξαζκα ησλ θπξίαξρσλ 

πνιηηηζηηθψλ πεξηνξηζκψλ απφ φηη ζε κία αηνκηθή ζπλέληεπμε. ηελ εθαξκνγή ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο αλαδείρζεθαλ κέζα απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ειιείςεηο φζνλ αθνξά 

ζηελ ζρνιηθή επεμεξγαζία ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. ζε 

ζρέζε κε ηελ ιίκλε ηνπ Αγ. Βαζίιείνπ, λα ζεκεησζεί φηη ζην Κνξδειηφ δελ έρεη 

ππάξμεη θάπνηα ελαζρφιεζε κε ην ζέκα ηνπ δηπιηζηεξίνπ) πξάγκα πνπ ζεσξείηαη 

ελδεηθηηθφ κίαο ηάζεο απνθπγήο ηεο ελαζρφιεζεο ζην ζρνιείν κε δεηήκαηα 

ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ. Απηή ε έιιεηςε, φκσο, θαλεξψλεη έλα πιηθφ ην ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί  ην θαηεμνρήλ αληηθείκελν ελαζρφιεζεο κίαο θνηλσληθά 

θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. χκθσλα κε ηνπο Βreiting 



 64 

et al. (1999, ζει 46-48) γηα λα θαηαιάβνπκε ηα δεηήκαηα ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ 

(conflict interests) πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο ην γεγνλφο φηη ηα άηνκα, ζπρλά, 

ππφθεηληαη ζε δνκηθνχο κεραληζκνχο θαη δπλάκεηο απφ ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

απαιιαρζνχλ άκεζα. Έηζη, γηα λα θαηαθέξεη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε λα 

θαηαζηήζεη ηθαλνχο ηνπο καζεηέο λα αληηκεησπίζνπλ ηα κειινληηθά πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα είλαη αλαγθαία κία πεξηεθηηθή, αλαζηνραζηηθή θαη θξηηηθή πξνζέγγηζε. 

χκθσλα κε ζεσξεηηθνχο ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο φπσο ν Gibson, (αλαθέξεηαη 

απφ Βreiting et al. 1999, ζει 47) ε αλαγλψξηζε ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ είλαη 

πνιχ πην αιεζηλά απνθαιππηηθή απφ άιιεο πξνζεγγίζεηο γηαηί εξεπλά ηα ζπκθέξνληα 

πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηε γλψζε θαη ηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο πξαθηηθέο, αλαδεηά 

ηηο πεγέο ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο απνθαιχπηνληαο ηηο ξίδεο ηεο αδηθίαο θαη ηεο 

αληζφηεηαο. Κξίλεηαη φηη ηα ζεκεία αληηπαξαζέζεσλ ησλ καζεηψλ εηδηθά φηαλ 

πξαγκαηεχνληαη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αιιά θαη γεληθφηεξα φηαλ ηίζεληαη πάλσ 

ζε δεηήκαηα ηεο δξάζεο ησλ καζεηψλ ή/θαη γεληθφηεξεο αληίιεςεο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο ηέζεθαλ ζηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα, 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ κε έλαλ απνθαιππηηθφ ηξφπν. πσο ππνγξακκίδνπλ νη 

Fien θαη Giroux (αλαθέξεηαη απφ Βreiting et al. 1999, ζει 47) ε πην ζεκαληηθή 

πξφθιεζε ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο «γιψζζαο ηεο 

θξηηηθήο» ε νπνία βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δεηήκαηνο, κε ηελ «γιψζζα ηεο 

δπλαηφηεηαο» ε νπνία βνεζάεη ζηελ δεκηνπξγία κία νξαηήο, πξαγκαηνπνηήζηκεο θαη 

θέξνπζαο λνήκαηνο, ιχζεο. 

 

3.6. Η επίδξαζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο ζπλέληεπμεο ζηνπο καζεηέο 

 

ην ηειεπηαίν αλαιπηηθφ άμνλα ηεο εξγαζίαο ζα εμεηάζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηδξά ε δηαδηθαζία ηεο νκαδηθήο ζπλέληεπμεο ζε νκάδεο εζηίαζεο (focus group) 

ζηνπο καζεηέο.  

 

ηνλ Αγ. Βαζίιεην νη καζεηέο εθθξάδνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ δηαδηθαζία 

ηεο ζπλέληεπμεο. Γειψλνπλ φηη εμέθξαζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, φηη εηζέπξαμαλ 

ελδηαθέξνλ θαη φηη άληιεζαλ ελζάξξπλζε. Δλδηαθέξνπζα είλαη ε παξαηήξεζε κίαο 

καζήηξηαο πνπ παξνκνηάδεη ηελ ζπλέληεπμε κε έλα είδνο ςπραλάιπζεο. 
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Αγ.Βαζίιεηνο 

Καη εγψ πηζηεχσ φηη καο θάλαηε ςπραλάιπζε 

Καη φηη καο μαλαελζαξξχλεηε 

βγάιακε ηα ζπλαηζζήκαηά καο γηα ηελ ιίκλε θαη γηα ην ρσξηφ  

γηαηί καο καο άλζξσπνο πνπ δελ θαηνηθεί ζην ρσξηφ καο ελδηαθέξζεθε 

 

ηελ Καηεξίλε, επίζεο ηα παηδηά εθθξάδνπλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, ηφζν γηα ηηο ζπκθσλίεο φζν θαη ηηο δηαθσλίεο πνπ 

εκθαλίζηεθαλ κεηαμχ ηνπο. Γειψλνπλ φηη εηζέπξαμαλ θνπξάγην, εθθξάδνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ελδπλάκσζεο, ζπγθξφηεζεο ηεο ζθέςεο ηνπο γηα ηελ ζπλέρηζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο θαη ειπίδαο.  

 

Καηεξίλε 

Έλνησζα πην πνιχ νηθνιφγνο (γέιηα) 

κνπ άξεζε  πνπ ζπκθσλήζακε θαη δηαθσλήζακε ζε θάπνηα πξάγκαηα ζπκθσλψ κε 

φια ηα παηδηά ζαλ λα ήκνπλ θαη εγψ ελήιηθάο θαη λα ηα έιεγα φια απηά 

ηα μαλαζπκεζήθακε ιίγν γηαηί είρε πεξάζεη αξθεηφο θαηξφο θαη δηαθσλήζακε  

Δκέλα κνπ άξεζε πάξα πνιχ γηαηί άθνπζα θαη ηηο απφςεηο θαη ησλ ππνινίπσλ 

παηδηψλ εθηφο απφ ηελ δηθή κνπ πνπ ηελ μέξσ  

Απηή ε ζπλέληεπμε κνπ έδσζε πνιχ θνπξάγην γηα θάηη παξαπάλσ απφ φηη έθαλα πξηλ 

θαη ειπίδσ λα γίλεη θάηη κε ζέκα ηα ζθνππίδηα 

Δπίζεο έλνησζα φηη φινο ν θφζκνο ή κάιινλ ην πεξηβάιινλ ζα ζσζεί αλ ε λεά, εκείο 

ηα παηδηά  θάλνπκε θάηη θαιχηεξν θαη πξνζπαζήζνπκε λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηνπο 

άιινπο 

 

ηνπο Σαγαξάδεο, νη καζεηέο εθθξάδνπλ ηελ αίζζεζε ηεο απφθηεζεο γλψζεο φκσο 

ηα ζπλαηζζήκαηα αδπλακίαο, απνγνήηεπζεο θαη απηνππνηίκεζεο ζπλερίδνπλ λα είλαη 

πνιχ ηζρπξά. Ηδηαίηεξε εληχπσζε θάλεη ην μέζπαζκα ελφο καζεηήο πνπ εθθξάδεη ηελ 

πίεζε θαη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηελ έιιεηςε δξαζηεξηνπνίεζεο ζε ζρέζε κε ηα 

δεηήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Σαγαξάδεο 

Αιιά θαη πάιη πνπ ζπδεηήζακε δελ πηζηεχσ φηη  
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Γελ καο άθνπζε θαλείο 

Σνπιάρηζηνλ κάζακε θάηη  

Απφ εκάο μεθηλάεη θη απηή ε πξάμε επεηδή είκαζηε αθφκα κηθξνί κπνξνχκε λα 

θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα ζην κέιινλ… 

… 

Γηαηί καο αλαγθάδεηαη λα θάλνπκε απηέο εδψ ηηο εξσηήζεηο φηαλ ζα κπνξνχζακε λα 

κελ νχηε θαλ λα ηα ζθεθηφκαζηαλ απηά ηα πξάγκαηα; Γηαηί λα θάλνπκε ηέηνηεο 

εξσηήζεηο; Καλνληθά ελψ δελ ζα έπξεπε λα θάλνπκε ηέηνηεο εξσηήζεηο, δηφηη έπξεπε 

λα έρνπκε απαληήζεηο εμαξρήο λα δηαηεξήζνπκε δσληαλφ ην πεξηβάιινλ γηαηί θη απηφ 

έρεη δσή… 

 

Βιέπνπκε απφ ηα παξαπάλσ παξαδείγκαηα φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο 

ιεηηνπξγεί σο κέζν έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ, θαη σο 

παξάγνληαο ζπγθξφηεζεο ηεο ζθέςεο ησλ καζεηψλ. Ο Ζicks (1998, ζει 171) 

παξαηεξεί ζηελ έξεπλά ηνπ, ε νπνία επίζεο αθνξά νκαδηθέο ζπλεληεχμεηο ζε νκάδεο 

εζηίαζεο (focus group), φηη ε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο κεηαηξέπεηαη απφ κφλε ηεο 

ζε πεγή ειπίδαο γηα ηνπο καζεηέο πξάγκα πνπ πξνθχπηεη απφ δειψζεηο ησλ καζεηψλ 

«φηη έλνησζαλ φηη πήξαλ ηξνθή γηα ζθέςε, αλαλεσκέλνη, πην μεθάζαξνη γηα φια απηά 

πνπ ηνπο θηλεηνπνηνχλ». Δπίζεο ζα κπνξνχζε θαλείο λα ζπζρεηίζεη  ηελ παξαπάλσ 

δηαδηθαζία κε  ην κνληέιν πνπ πξνηείλεη ν Μπαθηξηδήο (2002: 272) γηα ην «πέξαζκα»   

πξνο  ηηο  θαηλνχξγηεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο  κέζα απφ ηελ παηδαγσγηθή ηνπ αθνχσ-

πξνηείλσ-ζπλνδεχσ. Απηφ αθξηβψο ην ηξίπηπρν θαη ηδηαίηεξα ε «ζπλνδεία» (απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ)  θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε γηα λα κπνξέζεη ην λεαξφ άηνκν λα 

αληηκεησπίζεη ηελ ππαξμηαθν-ζπλαηζζεκαηηθή θξίζε πνπ ππξνδνηείηαη απφ ηελ 

επαθή κε ηελ θαηλνχξγηα γλψζε. (Γεσξγφπνπινο 2011) Παξφιν πνπ ην γεληθφ θιίκα 

απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ έλα ζεηηθφ ζεκείν ζηελ 

εμέιημε ηεο κεηέπεηηα ζρνιηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

καζεηψλ, ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ίζσο είλαη ελδεηθηηθά φηη 

δελ αξθεί απφ κφλε ηεο κία θαηάζηαζε (θαηλνκεληθήο ηνπιάρηζηνλ) ζηηγκηαίαο 

ελδπλάκσζεο. Δλδηαθέξνλ, σο πξνο απηφ ην ζεκείν παξνπζηάδεη ζρεηηθή απηνθξηηηθή 

ηνπ Paolo Freire. Ο Freire (1992, ζει 103) αζθεί θξηηηθή ζην αξρηθφ ηνπ έξγν 

Educacao como practica da liberadade σο πξνο ην φηη ζεψξεζε φηη ε ζηηγκή ηεο 

απνθάιπςεο ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα ζηελ 

δηαδηθαζία θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο
9
, ιεηηνπξγεί απφ κφλε ηεο σο ςπρνινγηθφ 
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θίλεηξν γηα ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Πξνζζέηεη φηη αθφκα θαη αλ ε 

απνθάιπςε δίλεη θαηλνχξγηα πξννπηηθή δελ είλαη αξθεηή γηα λα θαηαζηήζεη 

απζεληηθή ηελ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε. χκθσλα κε ηνλ Freire ε απζεληηθφηεηα ηεο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ελππάξρεη ζηελ δπλακηθή θαη δηαιεθηηθή ελφηεηα κε ηελ πξαθηηθή 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Καηά κία έλλνηα απηφ πνπ ελλνεί 

ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ε δηαδηθαζία κάζεζεο ζε έλα γλσζηαθφ θχθιν δελ κπνξεί 

λα κέλεη ζηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο αιιά λα πξνρσξάεη ζην ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο 

θαηλνχξγηαο γλψζεο ε νπνία ζα απνηειέζεη κέξνο ηεο πξαθηηθήο κεηαζρεκαηηζκνχ 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 
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Κεθάιαην 3. πκπεξάζκαηα: Γηα πνηα θξηηηθή πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε κηιάκε; 

 

Ζ ΠΔ ηζηνξηθά έρεη ππάξμεη έλα ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαδείρζεθε κέζα απφ 

ηηο θνηλσληθέο-πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο ηεο επνρήο σο απνηέιεζκα ησλ αλεζπρηψλ 

θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ θνηλσληψλ πνπ αλαδεηνχλ ιχζεηο γηα δεηήκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. ηελ δεθαεηία ηνπ 60 γίλεηαη θαλεξφ 

φηη ε λέα απηή πξνζέγγηζε ε νπνία θσδηθνπνηήζεθε κε ηελ νλνκαζία ΠΔ είρε έληνλα 

ελζσκαησκέλν ην ζηνηρείν ηεο πξνζπάζεηαο ζχλδεζεο κε πνιίηεο νη νπνίνη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν θαινχληαλ λα πάξνπλ απνθάζεηο πνπ ζα επεξέαδαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο. (Jickling θαη Spork 1998, ζει 310) Μέζα ζε απηή ηελ εμειηθηηθή 

δηαδηθαζία, ε ΠΔ απνηέιεζε θαη απνηειεί κία ακθηιεγφκελε έλλνηα. Ζ ζπγθξφηεζή 

ηεο, ηα κέζα θαη νη ζθνπνί ηεο ΠΔ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζε ρνληξηθά ηξεηο ζρνιέο 

ζθέςεηο (ζεηηθηζηηθφ, εξκελεπηηθφ θαη θνηλσληθά θξηηηθφ Παξάδεηγκα) νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε κία δηαιεθηηθή αληηπαξάζεζε. Ζ αβεβαηφηεηα ε νπνία ραξαθηεξίδεη 

ηελ εμέιημε ηεο ΠΔ θαη ε ηάζε κεηαηξνπήο ηεο ζε ΔΑΑ, ζχκθσλα κε ηηο πνιηηηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο επνρήο, θξίλεηαη φηη πξέπεη λα εηδσζνχλ κέζα απφ ηελ θξηηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο γεληθφηεξεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα ζηελ νπνία ιακβάλεη 

ρψξα απηή ε εμέιημε.  

 

Ζ πξάζηλε αλάπηπμε απνηειεί έλα ηδενιφγεκα ην νπνίν θαιείηαη κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ θαπηηαιηζκνχ λα βειηηψζεη ην ζχζηεκα, λα πξνζθέξεη ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγεί θαη λα ην βνεζήζεη λα δεκηνπξγήζεη λένπο θχθινπο ζπζζψξεπζεο 

(κέζα απφ λέεο πξάζηλεο αγνξέο, εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ, θιπ) θαη ηελ θαηαζθεπή-ελζσκάησζε θαηλνχξγησλ λνεκάησλ 

(θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο, πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία-αζθάιεηα, ρξήζε θαζαξψλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο, θιπ). Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε ΠΔ θαιείηαη λα αλαιάβεη έλα 

ξφιν θαη λα ζέζεη ηηο δηθέο ηεο πξνηεξαηφηεηεο. Αλ πξνζπαζνχζακε λα 

νκαδνπνηήζνπκε ρνληξηθά ηνπο δξφκνπο πνπ έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αθνινπζήζεη ε 

ΠΔ ζην κέιινλ, ζα ιέγακε φηη απφ ηελ κία κεξηά ππάξρεη ν ξφινο ηεο ΠΔ σο 

ζπκπιεξσκαηηθφο παξάγνληαο ηεο αεηθνξηθήο-πξάζηλεο αλάπηπμεο δειαδή ηεο 

βειηησκέλεο ζπλέρηζεο ηνπ ππάξρνληνο αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ θαη απφ ηελ άιιε 

κεξηά ππάξρεη ε πξννπηηθή κίαο νπζηαζηηθήο θξηηηθήο δηαδηθαζίαο ε νπνία θαιείηαη 
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λα ζπλδεζεί κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δεκηνπξγήζεη λέα γλψζε σο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ιχζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

γεληθφηεξε θνηλσληθή-νηθνινγηθή ρεηξαθέηεζε. Κξίλεηαη φηη σο πξνο απηφ, ηίπνηα 

δελ είλαη πξνδηαγεγξακκέλν. 

 

Ζ πξφζεζε ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ηε δπλαηφηεηα κίαο ηέηνηαο θνηλσληθά 

θξηηηθήο ΠΔ κέζα απφ ηελ επαθή κε θνηλσληθέο πξαγκαηηθφηεηεο νη νπνίεο 

ζπλππάξρνπλ κε έληνλεο κνξθέο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Μηιάκε δειαδή γηα 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ πνπ βξίζθνληαη ρσξηθά δίπια ζε ζεκαληηθά ηνπηθά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ βηψλνληαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο καζεηέο θαη 

δηακνξθψλνπλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ ηφπνπ ηνπο. Φηινδνμία ηεο εξγαζίαο είλαη λα 

αθνπγθξαζηεί θαη λα εμάγεη ζπκπεξάζκαηα κέζα απφ ηηο αθεγήζεηο ησλ ελ ιφγσ 

καζεηψλ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα κπνξέζεη λα μεπεξάζεη ηνπο ζθνπέινπο κίαο 

ζηείξαο ζπλζεκαηνινγίαο ε νπνία δειψλεη φηη θαηέρεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηελ καγηθή 

ζπληαγή κίαο ΠΔ «ππέξ ηνπ πεξηβάιινληνο». 

 

Οη αλαιπηηθνί άμνλεο θαη ηα επξήκαηα πνπ ζα ηεζνχλ πξνο ζπδήηεζε 

παξνπζηάζηεθαλ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηελ παξαηήξεζε 

πάλσ ζε νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πνπ αλαδείρζεθαλ: 

 

1. Γηαρσξηζκφο ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο κε βάζε ηελ βησκαηηθή ζρέζε κε ην 

πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Μία παξαηήξεζε πνπ δηαηξέρεη ηελ αλάιπζε ηεο έξεπλαο 

είλαη φηη νη πεξηπηψζεηο ησλ ζρνιείσλ φπνπ ην ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

βηψλεηαη άκεζα θαη κε έληνλν ηξφπν (Αγ.Βαζίιεηνο θαη Κνξδειηφ) παξνπζηάδνπλ 

δηαθνξέο ζε ζρέζε κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ είηε δελ πθίζηαληαη ζε παξφληα 

ρξφλν (Σαγαξάδεο), είηε νη επηπηψζεηο ηνπο είλαη έκκεζεο θαη καθξηλέο ζηα 

ππνθείκελα ηεο έξεπλαο (Καηεξίλε). Απηέο ε δηαθνξέο αθελφο έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ αλαδεηθλχεηαη ην ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα θαη κε ηνλ βαζκφ 

έληαζεο ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο-εκπεηξηθήο επίδξαζεο πνπ έρεη ζηα παηδηά. 

 

2. Αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα vs θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε. ηηο πεξηπηψζεηο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ θαη ηνπ Κνξδειηνχ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα (θφβνο, 

ληξνπή, ελνρή, αδπλακία) ζπλδέζεθαλ κε ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηξφπνπο επηξξνήο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπο απφ ηα ηνπηθά 
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πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (π.ρ. αδπλακία βφιηαο ζηελ ιίκλε, ε ζέαζε ησλ 

θαπζαεξίσλ ηεο ΔΚΟ, θιπ). Σα πξνβιήκαηα απηά εθθξάδνληαη ζηελ δηήγεζε ησλ 

καζεηψλ σο πεγέο ληξνπήο, αδπλακίαο, ελνρψλ πξάγκα ην νπνίν εκθαλίδεηαη 

ζπλερφκελα κέζα απφ ηηο θξάζεηο  «θηαίκε θαη εκείο», «καο ληξνπηάδεη», «λνηψζνπκε 

άζρεκα», «δελ λνηψζσ θάηη πνπ λα αιιάδεη», «κε απνγνήηεπζε» ε νπνίεο ερνχλ 

βαξηά πξνεξρφκελεο απφ παηδηά 10 κε 12 ρξνλψλ. Δίλαη ινγηθφ λα παξνπζηάδεηαη ε 

παξαπάλσ ζχλδεζε αθνχ νη πξσηαξρηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο πνπ βηψλνπκε 

φηαλ βξηζθφκαζηε αληηκέησπνη άκεζα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε 

ραξαθηεξίδνληαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία καθξνπξφζεζκα νδεγνχλ ζε 

δεπηεξεχνπζεο ςπρνινγηθέο απνθξίζεηο φπσο ε άξλεζε, κεηάζεζε επζπλψλ, ε 

απάζεηα θ.α. (Kollmus θαη Agyeman 2002, ζει 255)  

 

Δδψ εκπίπηεη ε θξηηηθή ηνπ Γεσξγφπνπινπ (2011) ζε ζρέζε κε ην δήηεκα ηεο 

επηθξάηεζεο ησλ  γλσζηηθψλ  ζηνηρείσλ ζηελ ΠΔ. χκθσλα κε ηνλ Γεσξγφπνπιν 

(2011) νη παξάκεηξνη ησλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ θαη εκπεηξηψλ δελ ηπγράλνπλ 

ζρεδφλ πνηέ δηεξεχλεζεο (πφζν κάιινλ δηαρείξηζεο) ζηα πιαίζηα ελφο «θαζψο 

πξέπεη» καζήκαηνο πξνζαλαηνιηζκέλνπ ζηε γλψζε, κεδελίδνληαο έηζη ηηο 

πηζαλφηεηεο είηε γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο (empowerment) 

ησλ ζπνπδαζηψλ-κέζα απφ ηελ παξάζεζε ζεηηθψλ ζελαξίσλ γηα ην κέιινλ- φζν θαη 

ηεο (πηζαλήο) αλάιεςεο  δξάζεο απφ κέξνπο ηνπο πνπ ζα είλαη φκσο  ελεκεξσκέλε 

απφ φιεο  ηηο  πξνεγνχκελεο γλψζεηο, απφ ηελ εμεξεχλεζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη 

απφ ηελ αχμνπζα απηνπεπνίζεζε.  

 

ηνλ αληίπνδα ησλ ειιείςεσλ πνπ πεξηγξάθηεθαλ, πξνηείλεηαη ε επηθέληξσζε ζηελ 

έλλνηα ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο (critical conscientization) (Freire 1992). Ζ 

θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε εζηηάδεη ζηελ επίηεπμε κίαο εηο βάζνο θαηαλφεζεο ηνπ 

θφζκνπ επηηξέπνληαο ηελ αληίιεςε θαη έθζεζε ησλ αληηιακβαλφκελσλ θνηλσληθψλ 

θαη πνιηηηθψλ αληηθάζεσλ. Ζ θξηηηθή ζπλεηδεηνπνίεζε επίζεο ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 

αλάιεςε δξάζεο ελάληηα ζηα θαηαπηεζηηθά ζηνηρεία ζηελ δσή ηνπ αηφκνπ ηα νπνία 

δηαθσηίδνληαη απφ απηή ηελ θαηαλφεζε. Αλ πξνζπαζήζνπκε λα κεηαθέξνπκε ηελ 

έλλνηα απηή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ησλ ηνπηθψλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ 

ζπλαληήζακε ζα ιέγακε φηη πξφθεηηαη γηα κία δηαδηθαζία αληίιεςεο ηνπ αηφκνπ σο 

θνκκάηη ηεο θνηλσληθήο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο 

δειαδή σο απνηέιεζκα κίαο πνηθηιίαο ζεζκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη αηνκηθψλ 
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παξαγφλησλ, ηεξαξρηψλ, δηαρσξηζκψλ αιιά παξάιιεια αγψλσλ θαη 

αιιειεπηδξάζεσλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηεο θξηηηθήο 

παηδαγσγηθήο, ε έλλνηα ηεο ελδπλάκσζεο, ε νπνία ηέζεθε παξαπάλσ απφ ηνλ 

Γεσξγφπνπιν, ζεκαίλεη θάηη παξαπάλσ απφ κία κνξθήο πξνζσπηθή 

απηνεπηβεβαίσζε. Αλαθέξεηαη ζηελ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία νη καζεηέο καζαίλνπλ 

λα εξεπλνχλ, λα νηθεηνπνηνχληαη επηιεθηηθά εθείλεο ηηο φςεηο ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο πνπ ζα ηνπο  πξνζθέξνπλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα κπνξέζνπλ λα 

νξίζνπλ θαη λα κεηαζρεκαηίζνπλ, παξά απιψο λα ππεξεηήζνπλ, ηελ επξχηεξε 

θνηλσληθή ηάμε πξαγκάησλ. (Peter McLaren 2010, ζει 315-316) 

 

ηα ζρνιεία ησλ Σαγαξάδσλ θαη ηεο Καηεξίλεο νη καζεηέο αλαθέξνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ηνπηθά δεηήκαηα απφ απηά πνπ ππνηέζεθε φηη ζα αλαδεηρζνχλ ζηηο 

ππνζέζεηο εξγαζίαο. ηνπο Σαγαξάδεο, αληί γηα ηνλ πξψελ ΥΤΣΑ, αλαδεηθλχεηαη σο 

ζεκαληηθφ ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ δήηεκα ε ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο ε νπνία 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην αίζζεκα αδπλακίαο ησλ καζεηψλ. ηελ πεξίπησζε ηεο 

Καηεξίλεο, νη καζεηέο θαίλεηαη λα κελ είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ην πξφβιεκα 

ηνπ ΥΤΣΑ ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν δηαθσλίαο σο πξνο ηηο επηπηψζεηο ηνπ 

ζηνπο θαηνίθνπο πνπ δνπλ δίπια ηνπ. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο αλαδεηθλχεηαη κία πην 

γεληθεπκέλε αλαθνξά ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξά ζηελ απψιεηα 

πάξθσλ θαη ησλ ρψξσλ φπνπ παίδνπλ νη καζεηέο, ζηελ απμαλφκελε ξχπαλζε, ζηα 

θνςίκαηα ησλ δέληξσλ, ζηα ζθνππίδηα, ζηελ απψιεηα ηεο άγξηαο παλίδαο, ζηα 

«πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα» θαζψο επίζεο ζε ιηγφηεξε θίλεζε ζηνπο δξφκνπο, 

θαιχηεξνπο δξφκνπο, αζθαιείο νδεγνχο, πεξηζζφηεξνπο πνδειαηφδξνκνπο θαη 

πεδνδξφκηα. (Hicks θαη Holden 2007, ζει 505)  

 

3. Δπηβεβαίσζε ηεο θξηηηθήο πνπ αζθείηαη απφ ηε ζρνιή ηεο ΠΔ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ηθαλφηεηα δξάζεο (action competence). Σν ξεχκα ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο 

πνπ αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα δξάζεο αζθεί κία εχζηνρε θξηηηθή ζε ηξφπνπο 

δξαζηεξηνπνίεζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζην παξαδνζηαθφ κνληέιν ΠΔ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη Jensen θαη Schnack (1997, ζει 477) ππνζηεξίδνπλ 1) φηη ε εζηίαζε 

κίαο δξάζεο πξέπεη λα έγθεηηαη ζηελ αιιαγή ηεο ίδηαο ηεο θνηλσληθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο ζπλζήθεο, δειαδή λα αθνξά ζηελ ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο θαη φρη 

απιά λα είλαη «δξάζε γηα ηελ δξάζε» (π.ρ. ε δξάζε ηνπ καδέκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ 

ζηελ πεξηνρή γχξσ απφ ηελ ιίκλε ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζηα 
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πξαγκαηηθά αίηηα ηεο ππνβάζκηζεο ηεο ιίκλεο) σο ηξφπν αληηκεηψπηζεο θαη 2) ε 

απφθαζε γηα αλάιεςε δξάζεο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζπλεηδεηή δηακφξθσζε 

άπνςεο θαη φρη απφ ηελ επηξξνή θάπνηνπ εμσηεξηθνχ παξάγνληα (π.ρ. ηνπ δάζθαινπ 

ή θάπνηαο δηαθήκηζεο).   

 

Ζ παξαπάλσ θξηηηθή εκπίπηεη απφιπηα ζε δξάζεηο πνπ πεξηγξάθηεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο θαη αθνξνχλ ζηελ πξνψζεζε ηνπ «εζεινληηζκνχ» (π.ρ. κάδεκα ησλ 

ζθνππηδηψλ ζηελ ιίκλε, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, θιπ) θαη ζηελ πξαθηηθή πνπ 

πεξηγξάθηεθε σο «ην γξάκκα ζηνλ δήκαξρν». Καη ζηνπο δχν παξαπάλσ ηχπνπο 

νκαδνπνίεζεο δξάζεσλ παξαηεξήζεθε ζχλδεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξαθηηθψλ κε 

ηελ αλαπαξαγσγή ζπλαηζζεκάησλ αδπλακίαο ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε 

φηη νη δξάζεηο απηέο ιακβάλνπλ ρψξα σο απνηέιεζκα ηεο παξέκβαζεο ησλ 

δαζθάισλ. ηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιείσλ ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ θαη ηνπ Κνξδειηνχ ε 

ζπιινγή ηνλ ζθνππηδηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην αίζζεκα αδπλακίαο ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ησλ Σαγαξάδσλ θαη ηεο Καηεξίλεο απνηειεί κέξνο θνηλσληθψλ 

ζηεξενηχπσλ (π.ρ. ηεο θνηλσληθήο θαησηεξφηεηαο ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

ζθνππηδηάξε) ηα νπνία δελ ηπγράλνπλ θάπνηαο επεμεξγαζίαο θαη έηζη έκκεζα 

αλαπαξάγνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Σν «γξάκκα ζηνλ Γήκαξρν» παξάγεη 

ζπλαηζζήκαηα απνγνήηεπζεο θαη καηαίσζεο ζηηο πεξηπηψζεηο φισλ ησλ ζρνιείσλ 

πνπ εμεηάζηεθαλ θαζψο θαίλεηαη λα ζπκππθλψλεη ειπίδεο θαη ελεξγεηηθφηεηα νη 

νπνίεο δηνρεηεχνληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή κε άζηνρν ηξφπν. ε ζρέζε κε ην 

«γξάκκα ζην δήκαξρν αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εμαίξεζε απνηειεί ην ζρνιείν ηεο 

Καηεξίλεο φπνπ ε αλεπηπγκέλε δξαζηεξηνπνίεζε (ιφγσ ίζσο ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ) θαη ε θξηηηθή ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ θαίλεηαη 

φηη ηνπο θαζηζηά ηθαλνχο λα επεμεξγαζηνχλ ηελ εκπεηξία ηεο επαθήο κε ηνλ ζεζκφ 

ηνπ δήκνπ, λα ηελ αμηνινγήζνπλ θαη λα επαλαθαζνξίζνπλ ηελ ζηάζε ηνπο. 

 

4. Τπάξρεη ειπίδα; Τπάξρεη αλάγθε γηα αιιαγή! Δξρφκελνη αληηκέησπνη κε ηελ 

ζπρλή ζπλζήθε έιιεηςεο πεγψλ ειπίδαο θαη λνήκαηνο ζην θνηλσληθφ καο πεξηβάιινλ 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηηο ηάμεηο δηδαζθαιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ΠΔ είλαη ινγηθφ 

λα καο ηίζεηαη ζπρλά ην εξψηεκα: Τπάξρεη ειπίδα; ηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ε 

απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα δίλεηαη, θαηά θάπνην ηξφπν έκκεζα, κέζσ ηεο 

εζηίαζεο ζε απηφ πνπ θξίλεηαη φηη ζπληζηά ηελ αλάγθε ησλ καζεηψλ γηα αιιαγή. Ζ 

πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο-εμέιημεο απηήο ηεο αλάγθεο ίζσο ζα κπνξνχζε λα 
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πεξηγξαθεί σο κία ζπεηξνεηδήο εμέιημε: ε αλάγθε γηα αιιαγή, αλ αμηνπνηεζεί κε έλαλ 

θαηάιιειν-δεκηνπξγηθφ-θνηλσληθά θξηηηθφ ηξφπν ζεσξνχκε φηη δεκηνπξγεί θαη 

εκπεξηέρεη ην ζπέξκα ηεο ειπίδαο ε νπνία, κε ηελ ζεηξά ηεο, απνηειεί απαξαίηεην 

ζπζηαηηθφ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο γηα ηελ αιιαγή ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ 

αλάγθε γηα αιιαγή ζηελ παξνχζα πξαγκαηηθφηεηα αληρλεχηεθε κέζα απφ α) ηελ 

αλάδεημε ησλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ πξνέθπςαλ κέζα απφ ηελ 

ζπδήηεζε, β) ηελ πξνζπάζεηα έκκεζεο αιιαγήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ 

ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ ησλ καζεηψλ θαη γ) ε αλάδεημε ηεο ζεκαζίαο κίαο 

θνηλσληθά θξηηηθήο βησκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

 

α) Ζ παξνχζα έξεπλα επηθεληξψζεθε αξθεηά ζηελ αλαγλψξηζε ζηηγκψλ 

«αληηπαξάζεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ» δειαδή ζηελ έθθξαζε αληίζεησλ απφςεσλ, 

εξσηεκάησλ ακθηζβήηεζεο, απνξίαο, θιπ. Ζ εζηίαζε απηή αλέδεημε ηελ ζεκαζία ηεο 

επηθέληξσζεο ζε θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ (conflict interests) (π.ρ. 

γηα ην δήηεκα ηεο ιίκλεο) θαζψο επίζεο θαη ζηελ ηάζε ηνπ παξφληνο εθπαηδεπηηθνχ 

κνληέινπ ΠΔ λα απνθεχγεη δεηήκαηα πνπ ζπλνδεχνληαη απφ θνηλσληθή έληαζε κε 

απνηέιεζκα λα αλαπαξάγεη ηελ άγλνηα ησλ καζεηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ 

άκεζα. Μέζα απφ ηηο αληηπαξαζέζεηο ησλ καζεηψλ γηα δεηήκαηα φπσο ε ξχπαλζε ηεο 

ζάιαζζαο, ε ιεηηνπξγηθφηεηα πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

(π.ρ. θάδνη θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ) θαζψο θαη επξχηεξα πνιηηηθά 

ζέκαηα (π.ρ. ν ξφινο ηεο αληηπξνζψπεπζεο ζηε ιχζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

δεηήκαηνο) θάλεθε ε ζεκαζία ηνπ αλνηρηνχ δηαιφγνπ ζηελ εκβάζπλζε θαη ζηελ 

«απνθάιπςε» δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεραληζκψλ απφ ηα νπνία νη εκπιεθφκελνη δελ 

κπνξνχλ λα απαιιαρζνχλ άκεζα. Θεσξνχκε φηη νη αληηθάζεηο-αληηπαξαζέζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ηα δεηήκαηα ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ απνηεινχλ γφληκν 

αλεπεμέξγαζην φκσο πιηθφ ζηα ρέξηα ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ ΠΔ ην νπνίν πιηθά 

ζπληζηά πξφζθνξν έδαθνο γηα ηε δηαιεθηηθή δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο παηδαγσγηθήο 

θαζψο ε ζπλεξγαηηθή κάζεζε θαη ην κνίξαζκα ησλ αλεζπρηψλ κε άιινπο  κπνξεί λα 

βνεζήζεη ηα παηδηά λα μεπεξάζνπλ ηελ αξρηθή απαηζηνδνμία θαη απειπηζία ηνπο 

 

β) Μία ελδηαθέξνπζα παξαηήξεζε ηεο έξεπλαο αθνξά ζηελ αλίρλεπζε ηνπ νξάκαηνο 

ησλ καζεηψλ γηα κία θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ θνηλφηεηα φπσο εθθξάδεηαη κέζα 

απφ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο  ιχζεο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηηο νπνίεο 

ζέηνπλ. Απηφ ην φξακα ησλ καζεηψλ ελππάξρεη ζηηο δηεγήζεηο ηνπο φζνλ αθνξά 
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ζηνπο δεκφζηνπ ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ζηελ αλεζπρία ηνπο γηα δεηήκαηα ηεο 

απψιεηάο ηνπο, ηεο απμαλφκελεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηεο απψιεηαο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ. (Hicks θαη Holden, 2007) Οη πξνηάζεηο πνπ αληρλεχηεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο έρνπλ πξνσζεζεί κέζσ ηνπ «γξάκκαηνο ζηνλ δήκαξρν» θαη έρνπλ 

σο ζηφρν λα επεξεάζνπλ κε έκκεζν ηξφπν ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

παξαθάκπηνληαο ή ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο απνπξνζαλαηνιίδνληαο σο πξνο ηελ 

θνηλσληθή ζπλζήθε (αδηαθνξία, απξαμία) πνπ ην ζπληεξεί. ηελ πεξίπησζε ηνπ Αγ. 

Βαζηιείνπ νη καζεηέο πξνηείλνπλ ηελ δεκηνπξγία ελφο πάξθνπ δίπια ζηελ ιίκλε κε 

απψηεξν ζθνπφ λα απνηειέζεη πφιν έιμεο ησλ θαηνίθσλ θαη ησλ πην λέσλ παηδηψλ 

ψζηε λα ελδηαθεξζνχλ γηα ην δήηεκα. ην Κνξδειηφ, νη καζεηέο πξνηείλνπλ ηελ 

θαηαζθεπή ελφο ζρνιείνπ ζε κία αιάλα γεκάηε ζθνππίδηα ψζηε λα απαιιαγνχλ απφ 

ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ. Ίζσο δελ είλαη ηπραίν φηη κία ηέηνηνπ είδνπο απφθξηζε 

ζπλαληηέηαη ζε κειέηεο πεξηπηψζεσλ φπνπ ηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα 

είλαη ηδηαίηεξα έληνλα θαη επεξεάδνπλ άκεζα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ καζεηψλ. 

 

γ) Σέινο, έλα ζεκείν πνπ αλαδείρζεθε απφ ηελ έξεπλα είλαη ε ζεκαζία κίαο 

δηαδηθαζίαο θξηηηθήο δηεξεχλεζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ ελδηαθέξνπλ 

ηνπο καζεηέο κέξνο ηεο νπνίαο, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο, απνηειεί κία νκαδηθή 

ζπλέληεπμε φπσο απηέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο. Οη 

καζεηέο εμέθξαζαλ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο, 

δειψλνπλ ελδπλακσκέλνη, ελζαξξπκέλνη, κε δηάζεζε λα πξνζπαζήζνπλ πεξηζζφηεξν. 

Παξάιιεια, παξαηεξήζεθαλ θαη ηα φξηα κία ηέηνηαο δηαδηθαζίαο σο θάηη ην 

κεκνλσκέλν ην νπνίν κφλν ηνπ αλνίγεη θάπνηα θαηλνχξγηα πξννπηηθή. «Αιιά θαη 

πάιη πνπ ζπδεηήζακε δελ πηζηεχσ φηη καο άθνπζε θαλείο». Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν 

πνπ αλαδεηθλχεηαη είλαη ε ζεκαζία κίαο βησκαηηθήο παηδαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ε 

νπνία λα απεπζχλεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ζηηο εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ ηδηαίηεξα ζε 

ζρέζε κε ηα ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ηνπο επεξεάδνπλ. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ, ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ Freire (1992, ζει 103) λα κελ 

παξαζπξζνχκε απφ ηελ έθθξαζε ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλέληεπμεο ζεσξψληαο φηη απφ κφλε ηεο κία ηέηνηα δηαδηθαζία νδεγεί ζε κία 

θαηάζηαζε αιιαγήο ησλ καζεηψλ πξνο ηεο θαηεχζπλζε κηαο θξηηηθήο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο. χκθσλα κε ηνλ Freire ε απνθάιπςε κίαο 

εθκεηαιιεπηηθήο θνηλσληθήο ζπλζήθεο δελ ζπληζηά απφ κφλε ηεο κία απζεληηθή 
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ζπλζήθε θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο αλ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξαγσγή ηεο 

γλψζεο πνπ ζα νδεγήζεη σο εξγαιείν ζηελ αιιαγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.  

 

Aλ πξνζπαζνχζακε λα ζπλνςίζνπκε ηα ζεκεία ζηα νπνία αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία 

κίαο θξηηηθήο αιιά θαη βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζα ιέγακε πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηα 

ζηνηρεία α) ηεο απνθάιπςεο ησλ θπξίαξρσλ ηδενινγηψλ ηεο εθάζηνηε θνηλσληθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηελ δεκηνπξγία γλψζεο πνπ λα είλαη ηαπηφρξνλα απνηέιεζκα 

θαη εξγαιείν κίαο ρεηξαθεηηηηθήο δηαδηθαζίαο, β) ηελ αλαζεψξεζε νπνηαζδήπνηε 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ρεηξαγψγεζεο φπσο θξηηηθάξεηαη απφ ηε ζρνιή ηεο ΠΔ πνπ 

κηιάεη γηα ηελ «ηθαλφηεηα δξάζεο» θαη γ) ηελ άκεζε απεχζπλζε θαη επεμεξγαζίαο 

εκπεηξηψλ θφβνπ θαη άγρνπο ησλ καζεηψλ. χκθσλα κε ηνλ Finger (1994, ζει 159) 

είλαη αθξηβψο ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηα άηνκα λα μεπεξάζνπλ απηφ 

πνπ πξνζδηνξίδεηαη σο ηππηθή πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά θαη λα πξνρσξήζνπλ 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε κίαο ζπλεηδεηνπνίεζεο πνπ δξα κε ζηφρν ηελ αιιαγή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηάζεσλ άγρνπο θαη θφβνπ ν 

Μπαθηξηδήο (2000) θαηαιήγεη ζην ηξίπηπρν «αθνύσ (ηηο επηζπκίεο), πξνηείλσ 

(δξαζηεξηφηεηεο ηέηνηεο πνπ λα νδεγνχλ ζε αλάπηπμε), ζπλνδεύσ (ζην δξφκν πξνο ηε 

γλψζε), έηζη ψζηε ηα ππνθείκελα λα αηζζάλνληαη αζθάιεηα απέλαληη ζηα άγρε πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. χκθσλα κε ηνλ Μπαθηξηδή «ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη 

παξψλ, λα εληζρχεη δίρσο λα ππνθαζηζηά, λα πξνηείλεη δίρσο λα θαηεπζχλεη, λα 

ζπλνδεχεη δίρσο λα παξαβηάδεη». (Γεσξγφπνπινο 2011) Ζ νπηηθή ηνπ Μπαθηξηδή 

(2000, ζει 29) δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηελ ζεκαζία ηεο ζπλαηζζεκαηηθή-ζπγθηληζηαθήο 

θηλεηνπνίεζε ζηα πιαίζηα κηθξψλ νκάδσλ ή ζηελ πξφζσπν-κε πξφζσπν-επηθνηλσλία 

φπνπ ηα κέιε έρνπλ απμεκέλεο δπλαηφηεηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο, αιιειεπίδξαζεο 

θαη αιιεινεπηξξνήο. Παξάιιεια, φκσο, ζα κπνξνχζε λα αληηηείλεη θαλείο φηη κεηψλεη 

ησλ ξφιν ησλ ινγηθψλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ αλαιχζεσλ θαζηζηψληαο ηελ νπηηθή 

απηή αθαηάιιειε γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ε εθπαηδεπηηθή ελαζρφιεζε κε έλα 

θνηλσληθφ-πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα απαηηεί κία δηαδηθαζία πνιηηηθήο αλάιπζεο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ παξαγφλησλ πνπ ην δεκηνπξγεί. Ίζσο απηφ πνπ απαηηείηαη, 

ηειηθά, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ησλ δχν, δειαδή κία (επαλα)ζχλδεζε ηνπ 

εξκελεπηηθνχ θαη θνηλσληθά θξηηηθνχ παξαδείγκαηνο, ε νπνία ζα ζεκειηψλεη ηελ 

ζεκαζία ηεο βησκαηηθήο εκπεηξίαο πάλσ ζην μεζθέπαζκα ησλ ηδενινγηθψλ «πέπισλ» 

πνπ ζηεξίδνπλ θάζε κνξθήο εμνπζίαο γχξσ καο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα θαζηζηά 
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ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία απειεπζεξσηηθή ηφζν ζε πξνζσπηθφ φζν ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν. 
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Παξάξηεκα Ι. Παξνπζίαζε εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Δξσηήζεηο πξνο ηνπο καζεηέο 

 

1. Έρεηε γελλεζεί εδψ; Με πνην επάγγεικα αζρνινχληαη νη γνλείο ζαο; 

2. Ση ζεκαίλεη γηα εζάο ε ιέμε «πεξηβάιινλ»; 

* Πνην ην λφεκά ηεο; 

*  Ση είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ; 

3. Τπάξρεη θάηη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ ζαο πνπ λνηψζεηε φηη ην αγαπάηε; 

* Κάηη πνπ δελ ζα ζέιαηε λα αιιάμεη, πνπ είλαη πνιχηηκν 

* Κάηη πνπ λα είζηε έληνλα ζπλδεδεκέλνη καδί ηνπ ζπλαηζζεκαηηθά 

4. Yπάξρεη θάπνην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ζηνλ ηφπν ζαο πνπ ζαο ελνριεί; 

* Πνπ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη απηφ πνπ αγαπάηε; 

5. Θα ήζεια λα κνπ πείηε κία εκπεηξία ζηελ δσή ζαο * πνπ ηελ έρεηε ζπλδέζεη έληνλα κε 

ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα. Ση ζαο έκαζε απηή ε εκπεηξία; 

 * Μία αλάκλεζε, κία ζπδήηεζε πνπ αθνχζαηε, κία ζπκπεξηθνξά, θάηη πνπ ζπκάζηε 

θαη ζαο έκεηλε 

6. Έρεηε αζρνιεζεί κε ην ζρνιείν γηα απηφ ην ζέκα;  

* Αλ λαη πεξηγξάςηε: ηη θάλαηε; Ση λνηψζεηε φηη θεξδίζαηε; Ο δάζθαινο ηη έθαλε; 

Θα ζέιαηε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν; 

* Αλ φρη, ηη θαληάδεζηε φηη ζα ζέιαηε λα γίλεη; 

7. Έρεη ιπζεί ην πξφβιεκα; Αλ φρη ηη θηαίεη γηα απηφ; Αλ λαη, ηη γλψκε έρεηε γηα ηνλ ηξφπν 

ιχζεο ηνπ; 

 * Καηά ηελ γλψκε ζαο πνηνο έρεη ηελ δχλακε λα ην ιχζεη; 

* Δζείο λνηψζεηε φηη ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε θάηη γηα απηφ; 

8. Ση είλαη απηφ πνπ ζαο δίλεη ειπίδα; 

ή  

      Ση είλαη απηφ πνπ ζαο απνζαξξχλεη; 

9. ρεηηθά κε φια απηά πνπ ζπδεηάκε, αλ είραηε κία επρή πνπ ηψξα κπνξνχζε λα 

πξαγκαηνπνηεζεί, πνην είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ζα αιιάδαηε; 

10. Πψο λνηψζεηε γηα ηελ ζπδήηεζε πνπ είρακε; 

11. Έρεηε λα πξνηείλεηαη θάπνηα επηπιεφλ εξψηεζε ηελ νπνία ζα κπνξνχζα λα ζέζσ ζε 

άιινπο καζεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε ζρνιείν θνληά ζε ηνπηθά πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα; 

 

* Βνεζεηηθέο εξσηήζεηο 

 

Πξνηεηλόκελεο εξσηήζεηο από ηνπο καζεηέο ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ  

 

 αο επεξεάδεη έηζη φπσο είλαη ε θαηάζηαζε; 

 Αλ άιιαδε ην ρσξηφ ζα ζέιαηε λα θαηνηθείηαη εθεί; Να πεγαίλεηε ζηα κέξε πνπ 

πεγαίλεηε θαη λα θάλεηε ηα πξάγκαηα πνπ θάλαηε; 

 Πηζηεχεηε φηη έρεηε θάλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο; 

 αο έρεη  πεξάζεη απφ ην κπαιφ ε ηδέα λα εγθαηαιείςεηε ην ρσξηφ εμαηηίαο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο; 

 Να γίλεη έξεπλα ησλ πξνβιεκάησλ ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη λα γίλεη κία ζχγθξηζε 

ησλ θνηλψλ ζηνηρείσλ 

 Να έξζνπλ λα επηζθεθηνχλ άιινη θάηνηθνη ην ρσξηφ θαη αλ κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο 
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Παξάξηεκα ΙΙ. Πίλαθαο νκαδνπνίεζεο θαηεγνξηώλ-ππνθαηεγνξηώλ 

 

 

Καηεγνξία Α Τπνθαηεγνξίεο Ηδηφηεηεο 

 

Αληηπαξάζεζε 

κεηαμχ καζεηψλ 

2. Αληηπαξάζεζε 

κεηαμχ καζεηψλ 

Δξψηεκα ακθηζβήηεζεο 

Απνξίαο 

Αληίζεζεο 

Έθθξαζε πίεζεο 

Μάισκα 

 

Καηεγνξία Β Τπνθαηεγνξίεο Ηδηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

ηνηρεία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη 

ζρέζε κε ηνλ άλζξσπν 

3. Αλαθνξά ζε 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία 

ηνπ πεξηβάιινληνο 

Αγαπεκέλν ζηνηρείν ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο: π.ρ. ην 

πάξθν, ην γήπεδν, ε ιίκλε, ην δαζάθη 

Κνηλσληθφ πεξηβάιινλ: π.ρ. νη θίινη 

Με ηξφπν πνπ θνξηίδεη αξλεηηθά ηελ ιεηηνπξγία ή / θαη ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ πεξηβάιινληνο 

Με ηξφπν πνπ αλαδήηεζε ζην πεξηβάιινλ θάπνηα ζεηηθά 

ζηνηρεία 

Πξνζδηνξηζκφο ηνπ πεξηβάιινληνο: πεξηβάιινλ είλαη …π.ρ. ε 

θχζε 

ε ζχλδεζε κε σθειηκηζηηθφ ραξαθηεξηζκφ π.ρ. ν αέξαο πνπ 

αλαπλένπκε, ην ζρνιείν καο, ην δαζάθη πνπ παίδνπκε 

4. Δπεμήγεζε ζηάζεο / 

ζπκπεξηθνξάο / αληίιεςεο 

Αηηηνιφγεζε ζχλδεζεο καζεηή κε ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ 

πεξηβάιινληνο: π.ρ. κνπ αξέζεη ην δάζνο γηαηί εθεί παίδσ κε 

ηνπο θίινπο κνπ ηηο θπξηαθέο 

Δληνπηζκφο νξίσλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ πεξηβάιινλ 

Απνδνρή θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ νδεγνχλ ζε 

αληηπεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο 

Γελ έρνπκε αξθεηά ρξήκαηα 

ρνιηαζκφο γηα ηελ ρξήζε θάπνηνπ θπζηθνχ πφξνπ π.ρ. 

Έρνπκε νθέιε θαη δελ ηα εθκεηαιιεπφκαζηε 

ρνιηαζκφο θάπνηαο πεξηβαιινληηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

ε ζρέζε κε ζπλέπεηεο θάπνηαο εκπεηξίαο κε ην πεξηβάιινλ 
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ε ζρέζε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο 

 

Καηεγνξία Γ Τπνθαηεγνξίεο Ηδηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

Πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα 

5. Αλαθνξά & αλάιπζε 

πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

Αλαθνξά πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο 

Πξνζδηνξηζκφο 

Δπεμήγεζε  

Πεξηγξαθή  

πλέπεηεο  

Αμηνιφγεζε 

Δθηίκεζε π.ρ. Σα πξνβιήκαηα απηά ππάξρνπλ παληνχ 

πλδέζεηο πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Άζηνρεο, 

εχζηνρεο) 

Δληνπηζκφο 

Γήισζε άγλνηαο γηα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

7. Αλάδπζε αηηίαο 

πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

Αηηία πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο π.ρ. Αλζξψπηλε 

ζπκπεξηθνξά 

Σα εξγνζηάζηα έρνπλ πεηάμεη ηα απφβιεηά ηνπο 

Γηα ηα ζθνππίδηα θηαίεη ε ηάδε ζπκπεξηθνξά 

Σα θαπζαέξηα 

Γηα ηελ ξχπαλζε ηεο ιίκλεο 

Γηα ηελ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο 

ηηο εθινγέο ςεθίδνπλ απηνχο πνπ ζέινπλ λα θπβεξλήζνπλ 

θαιχηεξα ελψ δελ έρεη ζρέζε δειαδή ην πεξηβάιινλ κε απηφ 

 

Καηεγνξία Γ Τπνθαηεγνξίεο Ηδηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

Δκπεηξίεο ζε ζρέζε ην 

πεξηβάιινλ 

8. Αξλεηηθέο εκπεηξίεο ζε 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

 

Με παηδηά απφ άιιε πεξηνρή 

Με επηζθέπηεο 

Με «μέλνπο» 

Με θίλδπλν πγείαο 

Πξψηε επαθή κε πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

Αληηπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά 

Απφ θξηηηθή ζε αληηπεξηβαιινληηθε ζπκπεξηθνξά 

Έιιεηςε αληαπφθξηζεο 

Όπαξμε θηλδχλνπ 
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Πάηεζα ην ζθνππίδη θαη έπεζα 

Ζ αζρήκηα ηεο πφιεο 

9. Θεηηθέο εκπεηξίεο ζε 

ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

Μάζεζε απφ ηνπο παππνχδεο 

Ηδαληθή εηθφλα ηνπ πεξηβάιινληνο 

Δμνρή 

Απφ εμνρηθφ ζπίηη 

Απφ ην παξειζφλ 

Αμηνιφγεζε 

Κνηλσληθή εκπεηξία 

Δπαγγέικαηα ηνπ παξειζφληνο (ςαξάδεο) 

Απφ επξσπατθέο ρψξεο 

 

Καηεγνξία Δ Τπνθαηεγνξίεο Ηδηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

πλαηζζήκαηα ηνπ 

καζεηή 

6. Έθθξαζε αξλεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ καζεηή 

Δλφριεζεο 

Νηξνπήο  

Δλνρήο 

ε ζρέζε κε ζρνιείν 

ε ζρέζε κε ζηνηρεία ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο 

ε ζρέζε κε ην ξφιν ηνπ καζεηή 

Τπνβηβαζκφο 

Μαηαίσζε 

Αδπλακία 

Απνγνήηεπζε 

Καηαζηξνθνινγία 

Κίλδπλνο 

Απηνζαξθαζκφο 

Δλφριεζε 

Πξνεμφθιεζε αξλεηηθήο έθβαζεο πξνζπάζεηαο 

Γήισζε απνπζίαο ζπλαηζζήκαηνο γηα ηνπηθφ πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα 

Απφ ζχγθξηζε εμνρήο κε ηελ πφιε 

16. Έθθξαζε ζεηηθνχ 

ζπλαηζζήκαηνο ηνπ καζεηή 

Γηα ηελ ζπλέληεπμε 

Γηα πεξηβαιινληηθή ιχζε π.ρ. ηψξα πηα δελ κε αλεζπρεί θαη 

φηη πξνθχςεη… 
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Γηα ην πεξηβάιινλ 

Μαθάξη λα ηα έιεγα ζην δήκαξρν 

Μπαίλνπκε ζην πλεχκα 

Δλζάξξπλζε 

Έλνησζα ζαλ ελήιηθαο 

Γηα δξαζηεξηνπνίεζε 

 

Καηεγνξία Ε Τπνθαηεγνξίεο Ηδηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Γξαζηεξηφπνίεζε Αηνκηθή 

ρνιηθή 

Πεξηγξαθή 

Άπνςε γηα δξαζηεξηνπνίεζε 

πλέπεηα 

Πνπ πξνθχπηεη απφ  

πλέρηζε 

ηφρνο 

Πξνζδηνξηζκφο 

Γξάκκα ζηνλ Γήκν 

Αμηνιφγεζε δξαζηεξηνπνίεζεο 

Αλάγθε γηα μεθίλεκα 

Έιιεηςε  

Φνξείο 

Πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο 

πλεηδεηνπνηεκέλνη άλζξσπνη 

Να ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κπαιφ καο 

Δπηζπκία 

Γπλαηφηεηα – ζα κπνξνχζακε λα πάκε λα ην πνχκε 

Δκπεηξία απφ ζπκκεηνρή ζε πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

Δπίζθεςε ζην ΚΠΔ 

Αλαθχθισζε ζην ζπίηη κε ηελ νηθνγέλεηα 

πλέπεηα δξαζηεξηνπνίεζεο 

Δκείο φηαλ ζα κεγαιψζνπκε ζα θάλνπκε θάηη 

Δκπεηξία απφ επίζθεςε ζε ΥΤΣΑ 

15. Πξφηαζε ιχζεο ηνπ Γεληθή άπνςε γηα  
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Απφθξηζε ζε 

πεξηβαιινληηθφ δήηεκα 

πεξηβαιινληηθνχ 

πξνβιήκαηνο 

Λχζε ζε πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα 

Πεξηβαιινληηθή δξαζηεξηνπνίεζε 

πγθερπκέλεο ιχζεηο 

Άπνςε γηα ιχζε 

Πξφηαζε σο «αξρή» γηα κία ιχζε 

Γηαδήισζε 

Tάζε γηα δξαζηεξηνπνίεζε 

ηγά ζηγά 

Φπγή-Μεηαλάζηεπζε 

Με-ηθαλνπνηεηηθή ιχζε (πάξθν δίπια ζηελ ιίκλε) 

Σν παξάδεηγκα ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ 

Δζεινληηζκφο 

Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

Γελ μέξσ πψο λα ην ιχζνπκε 

Θα κπνξνχζακε λα 

Δξψηεκα πξνο ηνπο άιινπο καζεηέο 

11. Αλάγθε επξχηεξεο 

ζπιινγηθνπνίεζεο 

Δκπφδηα 

Κνηλέο απεξγίεο 

Αλ καο βνεζήζεη θάπνηνο κεγαιχηεξνο 

Καηάιεςε 

πγθέληξσζε φινπ ηνπ δήκνπ 

Δπίθιεζε 

Αιιαγή 

Δκβάζπλζε ζηελ έλλνηα ηεο ζπιινγηθφηεηαο 

Αλάδεημε ηνπ ηνπηθνχ ζηνηρείνπ 

Boήζεηα ηνπ κεγαιχηεξνπ 

Σελ δχλακε ηελ έρνπλ νη άλζξσπνη 

17. Δπηζπκία γηα ην κέιινλ Δπρέο – Eιπίδσ λα 

Πξάγκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είλαη δηαθνξεηηθά ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία 

Να άιιαδε θαη λα έκελε έηζη γηα πάληα 

Γελ ζα ήζεια λα θνπνχλ ηα δέληξα 

Γηα ελαζρφιεζε κε ην ηνπηθφ δήηεκα ζην ζρνιείν 

Δπηζηξνθή ζην παξειζφλ 
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 18. Μαζεζηαθή απφθηεζε Να κελ πεηάκε ηα ζθνππίδηα καο 

Απφ ηνπο παππνχδεο 

Σν δηάβαζα 

Απφ ηελ ζπλέληεπμε 

Γελ μέξσ πσο 

 

 

 

Καηεγνξία Ζ Τπνθαηεγνξίεο Ηδηφηεηεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κνηλσληθνί παξάγνληεο 

12. Θεζκηθή Λεηηνπξγία Γήκνο 

Γεκνηηθφ ζπκβνχιην 

Κξάηνο 

Άπνςε 

Τπνζρέζεηο 

Δπζχλεο 

Γξάζε 

Πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο 

Πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα 

ΚΠΔ 

Σειεφξαζε 

Κπβέξλεζε 

Πξσζππνπξγφο 

Έκθαζε 

Οηθνιφγνη πξάζηλνη – ςεθνθφξνη 

13. Δπίδξαζε 

εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο 

(δάζθαινη-δηεπζχληξηα-

ζρνιείν-γνλείο) 

Δλδηαθέξνλ 

Αδηαθνξία  

Οδεγίεο 

Ακθηζβήηεζε νδεγίαο 

χγθξηζε κεηαμχ δαζθάισλ 

Παξαδνρή νδεγίαο δαζθάισλ 

Δπίδξαζε 

Μαο είραλε βάιεη λα 

14. ηάζε θνηλήο γλψκεο Οη λένη σο θνξείο θνηλσληθήο αιιαγήο 

Ξερλνχλ 
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Ση ιέλε νη κεγάινη 

Πεηάλε ην ζθνππίδηα θάησ φηη θαη λα ηνπο ιεκε 

Αδηαθνξία 

Απνπζία απφ δξαζηεξηνπνίεζε 

Οη παππνχδεο ελδηαθέξνληαη 

Να αιιάμνπλ γλψκε νη άλζξσπνη 

Δπηξξνή 

ια ηα παηδηά ζθέθηνληαη φηη  

Γελ ελδηαθέξνληαη απηνί πνπ έρνπλε ηα πινχηε 

Οη λένη γχξσ ζηα 25 αδηαθνξνχλ 

Οη 35 εηψλ θαη άλσ ελδηαθέξνληαη 

Ζ δηθή καο γεληά έρεη αθνχζεη πνιιά 
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Παξάξηεκα ΙΙΙ. Δλδεηθηηθή ζπλέληεπμε: Γεκνηηθό ρνιείν Άγ. Βαζηιείνπ, 9 

Ννεκβξίνπ 2010 

 

 

Eξεπλεηήο: Δ  

 

------- 

 

E: Γεηά ζαο 

 

Γεηά ζαο 

 

Δ: Αξρηθά ε πξψηε εξψηεζε πνπ ζέισ λα θάλσ είλαη λα κνπ πείηε ηα νλφκαηά ζαο θαη λα κνπ πείηε 

αλ έρεηε γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηνλ Άγην Βαζίιεην θαη κε πην επάγγεικα αζρνινχληαη νη γνλείο 

ζαο 

(γέιηα) 

 

Λ: Mε ιέλε Κσζηαιίλα, εδψ γελλήζεθα θαη εδψ κέλσ, ν παηέξαο κνπ είλαη ρεηξηζηήο θαη έρνπκε 

δηθφ καο καγαδί κε πιηθά νηθνδνκψλ θαη ην έρεη ε κακά κνπ. Δπραξηζηψ πνιχ    

Θ: Mε ιέλε Θεψλε, γελλήζεθα θαη θαηνηθψ εδψ, ζηνλ Άγην Βαζίιεην, νη γνλείο κνπ θάλνπλε έλα 

επάγγεικα, δελ ηξειαίλνκαη αιιά κ‟αξέζεη, ν παηέξαο κνπ είλαη θνχξλαξεο θαη ε κακά κνπ 

δνπιεχεη ζην καγαδί ηνπ κπακπά κνπ σο πσιήηξηα. 

E2: Με ιέλε Δχα, γελλήζεθα εδψ θαη κέλσ, ν παηέξαο κνπ είλαη ειεθηξνιφγνο θνξηεγψλ θαη ε 

κεηέξα κνπ είλαη ζηα νηθηαθά. 

A: Mε ιέλε Αλαζηαζία, γελλήζεθα εδψ , ε κακά κνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθηάθα θαη ν κπακπάο κνπ 

είλαη καγαδάηνξαο ζην εζηηαηφξηφ καο 

Α2: Mε ιέλε Αλαζηαζία, γελλήζεθα θαη κέλσ εδψ, ν κπακπάο κνπ είλαη ζηδεξνθαηαζθεπαζηήο θαη 

ε κάκα κνπ αζρνιείηαη κε ηα νηθηαθά 

Α3: Mε ιέλε Αιεμάλδξα, γελλήζεθα ζηνλ Άγην Βαζίιεην, ε κακά κνπ δνπιεχεη ζηα νηθηαθά θαη ν 

παηέξαο κνπ δνπιεχεη ζε έλα πεξίπηεξν 

 

Δ: Χξαία νπφηε ερνπκε πνιιέο αλαζηαζίεο, 

 

Γχν 

 

Δ: Σν νλνκά ζνπ; 

 

Λ: Λίλα 

 

Δ: Δληάμεη. Πνιχ Χξαία. Θα ήζεια λα ζαο ξσηήζσ ηη ζεκαίλεη ε ιέμε πεξηβάιινλ γηα εζάο, ζαλ 

έλλνηα 

 

Ζ θχζε 

Πνιχ ζεκαληηθφ, γηαηί κε απηφ δνχκε πεξηζζφηεξν, κε ηα θπηά πνπ καο δίλνπλ νμπγφλν 

Δεε… 

 

Δ: Πνην είλαη ην λφεκά ηεο αο πνχκε… 

 

Δίλαη ε θχζε 

Έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ 

Μαο δίλεη ρξψκα 
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Σν θαζαξφ νμπγφλν 

Οκνξθηά  

Ναη ην πεξηβάιινλ, ην πξάζηλν 

Έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ 

Με απηφ δνχκε 

Ζ θχζε 

 

(ακεραλία) 

 

Δ: Οπφηε ην πξψην πξάγκα πνπ ζαο έξρεηαη ζην κπαιφ είλαη… 

 

Δίλαη ε θχζε 

Ζ θχζε 

 

(ακεραλία) 

 

Δ: Ζ θχζε 

 

Ζ θχζε 

 

Δ: Τπάξρεη θάηη απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ ζαο πνπ λνηψζεηε φηη ην αγαπάηε; 

 

Ναη 

Ναη  

Tν πάξθν 

Ζ ιίκλε 

Σελ αγαπάο εζχ; 

Αλ θαη έρεη πνιιά ζθνππίδηα κπνξεί θάπνπ θαλείο λα δηαθξίλεη ην πξάζηλν 

Ναη θη εγψ εθεί θάπνηε…… (2.50 ιεπηά) 

… εθπξνζσπεί ην ρσξηφ 

Κη ν πχξγνο 

Ο πχξγνο,  

Δίλαη έλα αξραίν κλεκείν  

ζαλ κνπζείν, αιιά έρνπλ βξεη κέζα κφλν έλα, πψο ηα ιέλε; Παξάζπξν 

φρη λεξνρχηε 

Α!  

Ναη 

 

(γέιηα) 

 

Δ: Μάιηζηα, νπφηε είζηε έληνλα ζπλδεδεκέλεο κε ηελ ιίκλε, κε ηνλ πχξγν… 

 

ηαλ θάλνπκε κία εθδξνκή κε ην ζρνιείν, φηαλ δεηάκε εθδξνκή εθεί καο πάλε… 

 

Δ: Μάιηζηα, λα ζαο ξσηήζσ, ππάξρεη θάπνην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα πνπ ζαο ελνριεί 

 

Ναη  

Ζ ιίκλε, κπξίδεη θάπνηεο θνξέο 

Καη βξσκάεη 

Καη θέξλεη θαη θνπλνχπηα  

Σν θαινθαίξη κεξηθέο θνξέο ην βξαδάθη πνπ θπζάεη έξρεηαη έληνλε κπξσδηά θαη καο ελνριεί 

Έρεη πνιιά ζθνππίδηα 
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Δξγνζηάζηα έρνπλ πεηάμεη ηα απφβιεηά ηνπο θαη καο ελνριεί απηφ 

Καη έξρνληαη γχθηνη ην θαινθαίξη θαη δελ κπνξεί λα πάεη θαλείο ην θαινθαίξη κεξηθέο θνξέο 

Καη θάπνηνη άλζξσπνη πεηάλε θάηη πξάγκαηα,  

Καλέλα ειεθηξνληθφ απηνθηλεηάθη, θακηά ιεθάλε, θαη πνιιά ζπαζκέλα κπνπθάιηα 

 

Δ: θνππίδηα δειαδή 

 

Καη κπφηεο, παπνχηζηα, φηη ζέιεηε, αθφκα θαη καληαιάθηα βξέζεθαλ 

 

Δ: Καη λνηψζεηε φηη απηφ ην πξάγκα αο πνχκε κπνξεί λα θαηαζηξέςεη απηφ πνπ αγαπάηε  

 

Ναη 

Καη καο ληξνπηάδεη θαηά θάπνην ηξφπν 

Δλλνείηαη 

Δίραλ έξζεη έλα ζρνιείν απφ ηελ αηηηθή ηνπο ληθήζακε ζηελ κπάια… 

Αζρεην! 

Ναη! θαη κεηά φηαλ θχγαλε δελ μέξσ ηη εληχπσζε θάλακε, κάιινλ δελ ην πξνζέμαλε,  

Ήηαλ πνξσκέλνη ζηελ κπάια θαη δελ πηζηεχσ λα πξνζέμαλε φηη ήηαλ έηζη ε ιίκλε 

Ναη 

Ναη 

 

Δ: Θέιεηε λα κνπ πείηε ιίγα πεξηζζφηεξα πξάγκαηα γηα ηα ζπλαηζζήκαηα αο πνχκε πνπ ζαο 

γελληφληαη ζε ζρέζε κε απηφ ην ζέκα 

 

Ναη απφ φηη κνπ έρεη πεη ν παππνχο κνπ παιηά έθαλαλ πνιιά πξάγκαηα ζηελ ιίκλε, εεεε , θαη ζα 

ήζεια θη εγψ λα ππάξρεη ηψξα ε ιίκλε γηα λα θάλνπκε θη εκείο ηα ίδηα  

Θα ζέιακε φινη καο λα είρακε ηελ παιηά ιίκλε πνπ ππήξρε ηα παιηά ηα ρξφληα γηαηί ήηαλ πνιχ πην 

σξαία θαη κπνξνχζακε λα θάλνπκε κπάλην εθεί 

Δίρακε ην σξαηφηεξν γξηβάδη 

Ναη (φιεο καδί) 

Θα κπνξνχζε λα έξρεηε θφζκνο απφ πνιιά κέξε λα επηζθεθηφηαλ ηελ ιίκλε, ηνλ πχξγν 

Αιιά αξθεί λα ηα αμηνπνηήζνπκε απηά εδψ πέξα θαη φρη λα πεηάκε ην ζθνππίδη 

Γηαηί ζπγθεθξηκέλα ζε έλα καγαδί πνπ είραλε πάεη θάπνηνη λα θάλε έλα ςάξη, γξηβάδη,  θαη ιέλε 

«δελ πηζηεχνπκε λα είλαη απφ ηελ ιίκλε ζαο» 

Ναη θαη απηφ καο πείξαμε 

Μαο ελνριεί 

Γηαηί παιηφηεξα φηαλ ήηαλε αθφκα ε ιίκλε,… νιφθιεξε, καο είραλε πεη φηη είρακε ηα πην σξαία 

ςάξηα 

Ναη θνίηα ηψξα δελ ππάξρεη νχηε ςάξεκα 

Ναη δελ ππάξρεη ηίπνηα 

δελ ππάξρεη ηίπνηα 

κφλν … (5:56) 

θεθηφκαζηε λα θχγνπκε 

Γηαηί δελ έρνπκε σξαία ζέα ή εκείο νη ίδηνη… 

θαη θπξίσο απηνί πνπ έξρνληαη πνπ επηζθέπηνληαη ην ρσξηφ καο 

 

Δ: Χξαία κνπ είπαηε θάπνηα πξάγκαηα ήδε αιιά ζα ήζεια λα κνπ πείηε θαη ιίγα πεξηζζφηεξα ζε 

ζρέζε κε θάπνηα εκπεηξία ζηελ δσή ζαο πνπ ηελ έρεηε ζπλδέζεη έληνλα κε ην πεξηβαιινληηθφ 

πξφβιεκα. Με ηελ ιίκλε θαη ηη ζαο έκαζε απηή ε εκπεηξία. Γηα παξάδεηγκα… 

 

Πξψηνλ καο έρεη κάζεη λα κελ πεηάκε ηα ζθνππίδηα 

λαη 
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λαη 

λα κελ πεηάκε ηα ζθνππίδηα 

γηαηί … ε ιίκλε μεξάζεθε θαη αξρίδεη θαη κπξίδεη 

θαη λνηψζνπκε πνιχ άζρεκα 

λαη 

θπξίσο λα κελ πεηάκε ηα ζθνππίδηα ζηελ ιίκλε ηνπ ρσξηνχ καο ζηελ πεξηνρή πνπ κέλνπκε 

θαη γεληθφηεξα  

είλαη φηη ρεηξφηεξν ππάξρεη 

λαη γεληθά 

 

Δ: Bξήθα πνιχ ελδηαθέξνλ απηφ πνπ είπε θαη ε Λίλα θαη είπαηε θάπνηα άιια πξάγκαηα αο πνχκε 

γηα ηελ ηζηνξία απηή πνπ άθνπζα απφ ηνλ παππνχ 

 

λαη 

 

Δ: ή γηα ηα παηδηά πνπ ήξζαλε θαη παίμαλε κπάια ζηελ ιίκλε θηι. Θα ζέιαηε λα κνπ πείηε θάπνηα 

άιιε εκπεηξία ε νπνία αο πνπκε ηελ έρεηε έληνλα ζην κπαιφ ζαο ζε ζρέζε κε ηελ ιίκλε 

 

Ναη,  λαη, πήγαηλα βφιηα ην ζθπιί κνπ, έλα κηθξφ, θαη πνιιέο θνξέο θνβάκαη λα ην πάσ λα θάλεη 

ηελ βφιηα γηαηί θάησ έρεη γπαιηά θαη δελ κ‟αξέζεη λα πεγαίλσ εθεί γηαηί ππάξρνπλε ζθνππίδηα, 

κπνξεί λα θάεη θάηη, λα ην πεηξάμεη 

Δγψ κε ηελ Αιεμάλδξα θάλακε θνχληα θαη θάηη… κηα θνξά … θαη πεηνχζακε θαη ηηο παληφθιεο … 

θάπνηεο θνξέο …(γέιηα)… θαη εγψ είρα παηήζεη έλα γπαιί  

βξψκηθν 

λαη 

θαη κνιχλεη θηφιιαο 

λαη επεηδή είλαη… 

θαη δελ παο λα ην θαζαξίζεηο…(7:40) 

εκείο θχξηε πεγαίλακε κε ηηο θνιιεηέο κνπ, δελ πεγαίλνπκε εθεί γηαηί πξψηνλ, καο ελνριεί ε 

κπξσδηά πνπ έρεη, δεχηεξνλ, παηάκε ζπλέρεηα ηα γπαιηά πνπ είλαη θάησ, θαη δελ κπνξνχκε, ηξίηνλ, 

είλαη βξψκηθα θαη εκείο δελ κπνξνχκε λα είκαζηε ζηνλ δξφκν φιε κέξα, ζηνλ ήιην, άιια θηαίκε 

θαη εκείο… 

φηαλ πεγαίλακε εθδξνκέο, εγψ ηψξα… βάδακε θάησ ηα κπνπθάλ καο, θαη θαζφκαζηαλ θάησ, ηψξα 

δελ…  

ηψξα δελ λνκίδνπκε λα κπνξνχκε λα ην θάλνπκε απηφ, κφλν ζε παγθάθηα θαη πάλσ ... 

- … λα θαζφκαζηε 

 

Δ: Γειαδή ζπκάζηε πξηλ θάπνηα ρξφληα κπνξεί λα θαζφζαζηαλ θάησ… 

 

(φιεο καδί) λαη, λαη 

 

λα θαζφκαζηε θάησ λα θπιηφκαζηε, λα αλεβαίλνπκε ζε έλα δέληξν ην νπνίν ήηαλε πεχθν 

λαη 

θαη κηα θνξά είρακε βξεί κία κεγάιε ζαθνχια πνπ είρε κέζα πάξα πνιιά ζθνππίδηα 

λαη 

θαη καο έβαιαλ λα ην καδέςνπκε 

… λα ηα κάδέςνπκε θη απφ πάλσ…  

θαη πάληνηε φπνηε πεγαίλνπκε καο δίλνπλ ζην ηέινο ζηεο εθδξνκήο απφ έλα πάθν λα ην 

θαζαξίδνπκε 

αιιά κφλν εκείο φκσο δελ κπνξνχκε λα αιιάμνπκε θάηη ζα πξέπεη θαη νη άιινη άλζξσπνη λα 

ελδηαθεξζνχλ 

ζα πξέπεη θαη ν Γήκνο…  
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ν Γήκνο ιέεη ιέεη ιέεη ζα γπξίζνπκε πνηάκηα, θαη ηέηνηα γηα λα γεκίζεη ε ιίκλε 

δελ έρνπλ γπξίζεη; 

Γελ έρεη θαη πνιινχο θάδνπο 

Έρνπλε γπξίζεη πνηάκη 

Άδεην; Πνην πνηάκη; 

Γεκάην 

… θαη πξέπεη λα πεξπαηάκε γηα πνιχ ψξα γηα λα πεηάμνπκε έλα ζθνππίδη καο 

λαη είλαη πνιχ καθξηά 

 

 

Δ: Θέιεη θάπνηα λα πξνζζέζεη θάπνηα άιιε εκπεηξία πνπ ηεο έξρεηαη ζην κπαιφ; Κάπνηα ζπδήηεζε 

πνπ έρεηε αθνχζεη…  

 

εεε 

 

Δ: Πνιχ σξαία, γηα εκέλα πνπ ηα αθνχσ απηά κνπ δίλνπλ πάξα πνιιέο πιεξνθνξίεο. Nα ζαο 

ξσηήζσ, έρεηε αζρνιεζεί κε ην ζρνιείν γηα ην ζέκα ηεο ιίκλεο; 

 

Ναη 

λαη 

Πάξα πνιχ 

Καη πέξπζη έθαλαλ 

Αξθεηά 

Ναη 

Δίρακε γξάςεη γξάκκα ζην δεκν λα… 

Ναη 

Να ην γεκίζνπλ κε θάπνην ηξφπν 

ηαλ ήκαζηαλ Σξίηε ηάμε ην είρακε γξάςεη 

α 

Δίρακε γξάςεη έλα γξάκκα γηα λα θέξνπλε θάδνπο γηα ηελ ιίκλε 

Έρνπκε θάλεη βηβιίν γηα ηελ ιίκλε 

Ναη λα ζαο θέξσ; 

Πξνζπαζνχκε, παίξλνπκε θπιιάδηα… 

 

Δ: κεηά 

 

Φπιιάδηα θαη ηα δίλνπκε ζην ρσξηφ αιιά δελ γίλεηαη ηίπνηα 

Ναη 

Καη κε ην ζρνιείν κε ην ζρνιείν θάπνηεο θνξέο πεγαίλνπκε γηα λα, εε, κηα θνξά πνπ είρακε θάλεη 

γηα λα θαζαξίζνπκε, γηα λα εμεπξεπλήζνπκε, λα, πσο ζην ιέλε;, λα δηεπξεπλήζνπκε ηνλ ηφπν 

Καη ζηελ Σξίηε ηάμε λνκίδσ είρακε θάλεη θη έλα πξφγξακκα γηα ηνπο πειαξγνχο  

Γηα ηνπο πειαξγνχο 

γηαηί θεχγνπλε θαη παιηά ππήξραλ πην πνιιά είδε θαη πνπιηά θαη ζε δηάθνξα άιια 

δψα 

 

Δ: θαη ηη λνηψζεηε ζα ήζεια λα κνπ πείηε ηη λνηψζεηε φηη θεξδίζαηε απφ απηφ θαη ν ξφινο ηνπ 

δαζθάινπ πνηνο ήηαλ, ηη έθαλε ν δάζθαινο αο πνχκε ζε ζρέζε κε φιν απηφ πνπ κνπ πεξηγξάθεηε 

 

Έθαλε κία πξνζπάζεηα λα γίλεη θαιχηεξν ην ρσξηφ καο 

Δπεηδή νη δάζθαινη πνπ θάλνπλε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ιίκλε είλαη εδψ πέξα πάξα πνιιά 

ρξφληα 

Γελ είλαη φηη θαηνηθνχλε εδψ 
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αλ λα θαηνηθνχλε θαη απηνί εδψ επεηδή έξρνληαη θάζε κέξα 

Κη απφ θάζε ρσξηφ 

Σν αγαπάλε ην ρσξηφ καο θαη ζέινπλ λα καο βνεζήζνπλε… θαη κε ην παξαπάλσ 

Καη πηζηεχσ εγψ φηη απηνί εδψ νη δάζθαινη λνηψζνπλε θάηη γηα απηφ ην ρσξηφ είλαη ζαλ λα 

θαηνηθνχλ εδψ λα κελ κέλνπλε ζηελ ζεζζαινλίθε 

Μπνξεί λα κελ ηνπο λνηάδεη θαζφινπ 

Ναη 

Ναη 

Να ιέλε λα λα εδψ κφλν εδψ δηδάζθσ 

Μπνξεί λα ιέγαλε φηη ράλνπκε ρξφλν απφ ην κάζεκά καο θαη πεγαίλνπκε λα θάλνπκε άιια 

πξάγκαηα πνπ κπνξεί ηνλ άιιν λα κελ ηνλ ελδηαθέξεη 

λαη 

λαη 

 

Δ: θαη ηη λνηψζεηε φηη έρεηε θεξδίζεη απφ απηά ηα πξνγξάκκαηα, θαηαιαβαίλσ φηη έρεηε εθιάβεη αο 

πνχκε έλα έληνλν ελδηαθέξνλ απφ θάπνηνπο αλζξψπνπο πνπ αζρνινχληαη, εζείο ηη λνηψζεηε φηη 

έρεηε θεξδίζεη απφ απηή ηελ ελαζρφιηζε…  

 

ηη κπνξέζακε λα θαηαιάβνπκε, εγψ ηνπιάρηζηνλ, κπφξεζα λα θαηαιάβσ ηηο πξνζπάζεηεο ησλ 

αλζξψπσλ φισλ λα κείλεη θαζαξφ ην πεξηβάιινλ 

Καη λα κελ ην βξσκίδνπκε 

Δγψ θαηάιαβα απηά πνπ καο έιεγαλ ζπλέρεηα νη δάζθαινη 

Μελ κνιχλεηε ην πεξηβάιινλ 

Με ξίρλεηε ηα ζθνππίδηα ζαο θάησ 

Καη εκείο ηνπο γξάθακε επεηδή ιέγακε θαη ηη ζα γίλεη θη αλ κνιχλνπκε ην πεξηβάιινλ, αλ ζα 

ξίμνπκε απφ έλα ζθνππίδη θάησ 

Eίδακε ηη έγηλε ην θαηαιάβακε  

Kαη ηψξα πνπ κεγαιψζακε απφ έλα ζθνππίδη λα ξίμεηο θάησ  

Δγψ επίζεο θαηάιαβα φηη πξέπεη φπσο εκείο γίλακε…είκαζηε έλα ζρνιείν θαη πξνζπαζήζακε λα 

θάλνπκε θάηη γηα απηφ κφλνη καο δελ ζα κπνξέζνπκε λα θαηαθέξνπκε θάηη ηφζν θαιά φζν αλ ζα 

ελδηαθεξφληαλ φιν ην ρσξηφ 

Ναη 

… είκαζηε ιίγα παηδηά πξψηνλ θαη δεχηεξνλ είλαη δεκνηηθφ, δελ έρνπλ σξηκάζεη αξθεηά κεξηθά 

θάπνηα παηδηά θαη δελ κπνξνχλ λα ην θαηαιάβνπλ 

 

Δ: Kάπσο δειαδή φηη δελ έρεηε ηελ δχλακε λα… 

 

Ναη 

Ναη 

Μία 6
ε
 ηάμε ηη κπνξεί λα θάλεη 

Καη εκείο απφ ηελ 4
ε
 ηάμε θαζαξίδνπκε…  

Καη εκείο φζν κπνξνχκε πξνζπαζνχκε 

Σσξα απφ εθεί θαη πέξα… 

 

Δ: Θα ζέιαηε λα αζρνιεζείηε πεξηζζφηεξν κε απηφ ην ζέκα 

 

Ναη  

Δθφζνλ… 

Αιιά… 

Δγψ πξνζσπηθά ζα ζέια λα πσ φηη δελ γίλεηαη ηίπνηα φηη δελ έρνπλ θάλεη ηίπνηα 

Δγψ ζα ην μαλαπξνζπαζνχζα λα ην θάλσ… 

Δεε, δελ… 
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Δγψ πξνζσπηθά έρσ γξάςεη έρσ γξάςεη έλα γξάκκα λα ηνπο ζηείισ, δελ έθαλαλ ηίπνηα, δελ, δελ 

κπνξψ λα μαλαζρφιεζσ 

 

Δ: θάπσο έρεη ππάξμεη δειαδή κία… 

 

Ννηψζσ ζαλ λα καο έρνπλε γξάςεη, ζαλ λα κελ καο ππνινγίδνπλ   

Ναη 

Ναη 

Χο θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ 

Δλψ φηαλ θάπνηα ζηηγκή φηαλ ζα εμαθαληζηεη απηφ εδψ ην ρσξηφ θαη δελ ζα ππάξρεη… ιίκλε 

(13:42)…  ηίπνηα ζα ην θαηαιάβνπκε 

Ναη 

Γηαηί ην ρσξηφ καο πιένλ ζα έρεη θαηαζηξαθεί 

 

E: Kαηά ηελ γλψκε ζαο πνηνο έρεη ηελ δχλακε λα ιχζεη απηφ ην πξφβιεκα; 

 

Καη εκείο ζα κπνξνχζακε φκσο κε ην ρσξηφ 

Ή Με ηνλ Γήκν 

Καη εκείο ζα κπνξνχζακε αιιά θαη ν Γήκνο 

Ζ έλλνηα ηνπ Γήκνπ (14:10) 

ιν ην ρσξηφ είλαη κία δχλακε αλ ελσζνχκε φινη καδί 

Αλ ελσζνχκε… 

… αιιά θάπνηνη δελ ην ζέινπλε, ην βξίζθνπλε… 

θάπνηνη κπνξεί λα κελ ελδηαθέξνληαη,  

αθξηβψο 

Κάπνηνη δελ αζρνινχληαη  

Σνπο μελεξψλεη λα ην πσ …έηζη θάηη ηέηνην 

Γελ ζέινπλ λα … 

Γηαηί δελ ηνπο λνηάδεη 

Γελ ηνπο ελδηαθέξεη 

Οη πην πνιινί πηζηεχνπλ φηη πεξηζζφηεξν ηα λέα παηδηά ζα ζέινπλ λα αιιάμεη γηαηί έλαο παππνχο 

(…πνιιά ιφγηα φιεο καδί…) 

Ναη αιιά ηα λέα παηδηά δελ αζρνινχληαη δελ ηνπο λνηάδεη, δελ ηνπο ελδηαθέξεη θαλ, δελ 

θαηαιαβαίλνπλ, φρη δελ … 

Καη κεξηθνί θάηνηθνη πεγαίλνπλε εθεί πέξα, πεγαίλαλε παιηά θαη παίξλνπλε λεξφ γηα λα πνηίζνπλ 

ηα ρσξάθηα ηνπο… 

Γηα…(14:47) λα δνχλε ην ςάξη 

Γηα λα δνχλε ηελ ιίκλε, γηα λα θάλε έλα θξέζθν ςάξη θαη φρη θαηεςπγκέλν, φρη απφ αιινχ, ζα 

εξρφληνπζαλ ζα ιέγαλε απφ εδψ είλαη ην ςάξη πάκε λα θάκε θάηη 

Πάξα πνιινί θάηνηθνη ήηαλε ςαξάδεο 

λαη 

O παππνχο κνπ, θαη νη δχν κνπ νη παππνχδεο ήηαλ ςαξάδεο… 

θαη πηζηεχσ φηη πιένλ δελ ππάξρεη δσή ζηελ ιίκλε, πεγαίλνπλ θάπνηα παηδηά εθεί πέξα αλήιηθα 

θάλνπλε ην ηζηγάξν ηνπο ην πεηάλε θάησ θαη θάλνπλ πνιιά άιια  

λαη 

πνπ δελ πξέπεη λα ηα πνχκε 

 

Δ: Γειαδή πηζηεχεηε φηη ην ρσξηφ ξε παηδί κνπ ζα είρε ηελ δχλακε λα αιιάμεη ηα πξάγκαηα … 

 

Δλλνείηαη 

Θα πξέπεη φινη νη θάηνηθνη… 

Αιιά φρη γηα πνιχ αθφκα γηαηί… λαη… 
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Δ: Να ξσηήζσ φηαλ κνπ ηα ιέηε απηά αο πνχκε ηη είλαη απηφ πνπ ζαο δίλεη ειπίδα φηη απηφ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη θαη ηη είλαη απηφ πνπ ζαο απνζαξξχλεη 

 

ηη ηνπιάρηζηνλ δεη αθφκα, φηη έρεη δέληξα, φηη έρεη πγξαζία 

ηη δελ έρεη ηειεηψζεη φιε 

ηη ππάξρεη έζησ θαη πνιχ ιίγν λεξφ 

ηη ππάξρεη θφζκνο 

Δκέλα κε ελζαξξχλεη φηη κπνξεί ε ιίκλε λα κελ θηηαρηεί αιιά κπνξεί εθεί πέξα… (παξεκβνιή) 

Αιιά κπνξνχκε λα θάλνπκε… κία  σξαία πιαηεία  

Κάδνπο, λα βάινπκε θάδνπο 

Να βάινπκε δέληξα 

Να πάξνπκε απφ εθεί πέξα φια φζα είλαη  

Ζ ιίκλε κπνξεί λα γίλεη πνιχ σξαία αλ πξνζπαζήζνπκε 

Ναη 

Ναη  

Καη λα πάξνπλ απφ εθεί πέξα φια φζα είλαη… 

Αλ πξνζπαζήζνπκε θαη εκείο 

ινη 

Αλ αθηεξψζνπκε θαη εκείο ρξφλν λνκίδσ φηη ζα κπνξέζεη λα γίλεη θάηη 

Έρνπκε πξνζπαζήζεη 

Έρνπκε ζηείιεη γξάκκα ζηνλ δήκν λα πάεη εθεί πέξα κε ηηο θαγάλεο λα βάιεη έλα άιιν… 

…θαβαιάξε ηνπ νπνίνπ ην πάξθν ηνπ είλαη πνιχ φκνξθν, έρεη …  

κπνξνχκε λα θάλνπκε θαη εκείο έλα πάξθν 

θαη βάδνπλε αλζξψπνπο απφ ηνλ δήκν λα θαζαξίζνπλε ην πάξθν 

θαη αθνχ δελ σθεινχληαη ηφζν πνιχ θάπνηνη άλζξσπνη μερλνχλ φηη ππάξρεη απηή ε ιίκλε ζην 

ρσξηφ καο θαη άιινη ζθέθηνληαη λα νκνξθχλνπλ ην ρσξηφ καο ρσξίο ηελ ιίκλε  

εθεί πέξα πνπ ππάξρνπλ θαιάκηα λα θπηέςνπλε δέληξα, λα ηα βγάινπλε εθείλα, λα βγάινπλε 

ηα…πψο ηα ιέλε; Αγξηφρνξηα, λα βάινπλε ινπινχδηα,  

λαη 

λαη 

θαη λα θάλνπλ πάξθν, δίπια ζηελ ιίκλε 

 

Δ: Ναη αιιά, αο πνχκε φηη γίλνληαλ απηφ ην πάξθν, ε ξχπαλζε ηεο ιίκλεο μέξσ εγψ πνπ έρεη λα 

θάλεη θαη κε δηάθνξα απφβιεηα έρεη λα θάλεη θαη κε γεσξγνχο πνπ παίξλνπλ απφ ηελ ιίκλε λεξφ 

πάξα πνιχ… 

 

Παιηά παίξλαλε ηψξα φρη  

 

Δ: Σψξα δελ παίξλνπλε…απηά ηα πξνβιήκαηα πψο ζα ιχλνληαλ, ζα ιχλνληαλ κφλν κε έλα πάξθν 

ή…; 

 

Τπάξρνπλε πνιιά κηθξά παηδάθηα ζην ρσξηφ πνπ παίδνπλ φιε ηελ ψξα … βξσκάεη… 

… ή λα …θάπνηνο λα ην πξνζέρεη… 

εε ππάξρνπλ πνιιά κηθξά παηδάθηα πνπ δεηάλε απφ ηηο κακάδεο ηνπο λα ηα πάλε ζην πάξθν, νη 

κακάδεο ηνπο…ηνπο ιέλε φρη επεηδή είλαη ράιηα ε ιίκλε, θαη έηζη κπνξεί λα ηνπο ηξαβήμεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη λα αζρνιεζνχλ φζν λα είλαη κε ηελ ιίκλε 

λαη 

θαη ην θαινθαίξη … 

…κεγάια ρφξηα… 

… λα έρεη θίδηα… 
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ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα πεγαίλεη λα ηα θφβεη θαη λα … ζα κπνξνχζε λα πεγαίλεη πην θαιά ην 

πάξθν 

ζα κπνξνχζακε λα ην θξνληίδνπκε πεξηζζφηεξν 

Αλ γίλεη θάηη αλ δελ γίλεη… 

Καη πηζηεχσ φηη άκα ην πξνζπαζήζνπκε απηφ εδψ ζα πάςνπκε λα πεηάκε ζθνππίδηα 

Γελ ζα ζέινπκε θαη πνιχ 

Ναη  

Γηαηί ζα βιέπνπκε φηη φια κπνξνχλ λα αιιάμνπλ 

 

Δ: Nα ξσηήζσ, απηφ κνπ έρεη γελλεζεί ηψξα ζαλ απνξία επεηδή κηιψληαο γηα ηελ ιίκλε θαπσο 

έρεηε επηθεληξψζεη πάξα πνιχ ζην ζέκα ησλ ζθνππηδηψλ 

 

Ναη 

Ναη 

 

Δ: Θεσξείηαη φηη απηφ είλαη ην πην ζεκαληηθφ πξφβιεκα ην νπνίν αληηκεησπίδεη ε ιίκλε; 

 

Ναη 

Ναη 

Σα ζθνππίδηα 

Καη ε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθψο 

 

E: Γειαδή; 

 

Δε, άκα … ζε άιιεο ρψξεο φηαλ πεηάλε έλα ζθνππίδη θάησ ηνπο βάδνπλ πξφζηηκν εδψ φκσο δελ ην 

θάλνπλ απηφ, έζησ λα ην εθκεηαιιεπηνχλε… κπνξεί λα γίλεη θάηη 

Γηαηί ιέλε φηη δελ βάδνπλ πξφζηηκν εδψ πέξα γηαηί ζέινπλ εζει…πψο ην ιέλε; 

Δζεινληηζκφ, θάπσο έηζη ιέγεηε 

Καη λα ην θάλνπκε απφ κφλνη καο απηφ εδψ πέξα φκσο δελ γίλεηαη νπφηε ζα κπνξνχζαλ λα βάδνπλ 

πξφζηηκν 

Καη ηα κηθξά παηδηά πηζηεχσ φηη δελ ηα πηζηεχνπλε θαη ηφζν 

Γελ ηνπο δίλνπλε ζεκαζία 

Καη ηψξα πνπ εκείο ηα ιέκε απηά…αλ ήηαλ θάπνηνη κεγάινη ζηελ ζέζε καο ζα ιέγαλε κία ιίκλε 

είλαη εκείο ζε ιίγν ζα πεζάλνπκε…είλαη φια …(19:55)έηζη ηα ελλννχλε θαη ηέηνηα 

 

Δ: Nα ξσηήζσ, ηα πξάγκαηα πνπ θάλαηε κε ην ζρνιείν, απηφ κε ηνπο πειαξγνχο θαη ην έλα θαη ην 

άιιν εζείο ζπκκεηείραηε ζε απηά ηα πξνγξάκκαηα ελεξγά; 

 

Σνπο πειαξγνχο εκείο ηνπο θάλακε, ε ηάμε καο 

Ναη 

Ναη 

Πέξηζπ… 

 

Δ: Με πην ηξφπν δειαδή… 

 

Πεγαίλακε ζην ρσξηφ… 

 

Δ: Ναη;  

 

Ζ ηάμε καο θαη θπθινθνξνχζακε ζε φιν ην ρσξηφ, ζηηο θνιψλεο πνπ βιέπακε ηνπο πειαξγνχο πνπ 

ήηαλ, ξσηνχζακε θαηνίθνπο γηαγηάδεο θαη παππνχδεο, πφηε έθπγαλ θαη γηα πνηφλ ιφγν,  
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Ναη, ξσηνχζακε, πφζνη  … επεηδή κία θνιψλα κέζ‟ ζην ζπίηη είλαη ζηελ απιή…απ‟ηνπο πειαξγνχο 

πσο γίλεηαη,  

Ναη 

Κάλαλε επίζεο θαη πέξηζπ ε έθηε ηάμε είρε θάλεη έλα θάηη ζαλ ζθεηζάθη ζηνλ ηνίρν, θαη είραλε 

θαιέζεη απφ ηα ρσξηά… ηα παηδηά ηνπ δεκνηηθνχ γηα λα δνχλε θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ ιίκλε καο 

θαη … (20:47)… λα θξαηήζνπλε εγψ πηζηεχσ 

λαη  

 

Δ: Kαη απηφ πψο πήγε, δειαδή θαηαξρήλ, δνπιέςαηε ζαλ νκάδα εζείο, έηζη; 

 

Ναη  

Ναη 

 

Δ: Απηφ ζαο άξεζε; 

 

Ναη 

Ναη 

 

Δ: Τπήξραλ πξνζηξηβέο κεηαμχ ζαο, ππήξραλ πιενλεθηήκαηα απφ ηελ νκαδηθή δνπιεηά πνπ 

εθιάβαηε; 

 

Δεεε ζηείιακε γξάκκαηα, θάλακε πξάγκαηα λα ην πσ έηζη σο ηάμε, αιιά δελ … θαη πάιη ιίγν φηη 

έθαλαλ… δειαδή δελ έδσζαλ κεγάιε ζεκαζία   

Γελ είδακε αληαπφθξηζε 

Ναη 

 

Δ: Γελ είδαηε αληαπφθξηζε 

 

… φηαλ είρακε θάλεη κε ηνπο πειαξγνχο είκαζηαλ κία νκάδα, είρακε ελσζεί φια ηα παηδηά θαη… λα 

θάλνπκε θάηη 

λα βγεη θάπνην απνηέιεζκα 

θαη πήγακε θαη μεζεθψζακε φιν ην ρσξηφ θαη δελ έγηλε ηίπνηα 

λαη 

 

Δ: Δίπαηε φηη κεηά έγηλε εδψ πέξα κία ζπδήηεζε, φηη ήξζαλ δηάθνξνη θάηνηθνη εδψ πέξα θαη 

παξνπζηάζαηε ην …  

 

ρη εδψ, θάησ ζηνλ πχξγν 

 

Δ: θάησ ζηνλ πχξγν… 

 

Ναη 

Ναη 

 

Δ: Δίραλ έξζεη πνιινί άλζξσπνη; 

 

ρη 

Ναη 

Μφλν έλα ζρνιείν ήξζε …κε θάπνηνπο γνλείο… θαη θάπνηνη γνλείο 

Γηα ηελ αθξίβεηα … φηη δελ ελδηαθέξνληαη νη πεξηζζφηεξνη γηα ηελ ιίκλε 

λαη 

Δγψ πηζηεχσ φηη δελ ην ήμεξαλ θάπνηνη φηη ζα γίλεη θάηη ηέηνην 
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ηη ην είραλ μεράζεη 

(Φηζπξηζηά) 

Ναη 

 

 

Δ: Αο πνχκε είραηε  δψζεη πξνζθιήζεηο; Σν είραλε κάζεη ή δελ ην είραλε κάζεη; 

 

Σν είραλ κάζεη 

Καη… 

Σψξα αλ δνπιεχαλ θάπνηνη…  

Ναη 

Ναη 

 

Δ: ηη ην είραλ κάζεη θαη εθιάβαηε κία αδηαθνξία σο πξνο απηφ 

 

Ναη 

Ναη 

 

Δ: Δπεηδή κίιεζα θαη κε ηνλ θαζεγεηή ζαο ηνλ θχξην Κάκηζην κνπ είπε φηη έρνπλ γίλεη θάπνηεο 

ζπδεηήζεηο ζηηο νπνίεο έρνπλ έξζεη θαη θάηνηθνη, θάηη θάλαηε κέζα ζην ζρνιείν έλα κνπζείν, έρεη 

έξζεη θφζκνο ζην ζρνιείν γηα λα ζπδεηήζεη, απηφ ηζρχεη ή δελ ήηαλ θαη ηφζν ζεκαληηθφ; 

 

Μπνξεί λα ήηαλ πην παιηά γηαηί εγψ δελ… 

Δε, εκείο δελ είρακε μεζεθσζεί ζηελ αξρή αιιά εγψ ζπκάκαη είραλ έξζεη θάπνηνη παππνχδεο θαη 

καο είραλε κηιήζεη γηα ηα παιηά ηα ρξφληα … θαη είρε έξζεη θαη ν δηθφο κνπ παππνχο 

Ναη 

θαη καο είρε κηιήζεη γηα δηάθνξα ζέκαηα γηα δηάθνξα πξάγκαηα θαη επεηδή έρεη κία ηαβέξλα, απηφο 

ήηαλ πνπ έθαλε ην γξηβάδη ην ςάξη, θαη απηφο κάιινλ, θαη καο κίιεζε πεξηζζφηεξν γηα ην ςάξη γηα 

ην πψο…ηελ ηζηνξία ηεο ιίκλεο θαη απηφο καο μεζήθσζε, νη παππνχδεο καο μεζήθσζαλ 

Ναη 

Οη παππνχδεο… νη παππνχδεο ελδηαθέξνληαη γηαηί κπνξεί άιινη λα είλαη ςαξάδεο ή άιινη απιά λα 

ελδηαθέξνληαη επεηδή… 

Γηαηί αλ ελδηαθέξνληαη κεξηθνί παππνχδεο πνπ έρνπλε ηαβέξλεο, ςαξνηαβέξλεο πάληα, ηνπο 

ελδηαθέξεη γηαηί ςαξεχνπλε απφ ηελ ιίκλε ηελ δηθηά καο ην γξηβάδη, είλαη θαζαξή,  

…δελ ζα πεγαίλνπλ αιινχ, ηνπο ελδηαθέξεη (24:00) 

Γηα λα βγάινπλε ρξήκαηα 

Καη ηνπο λνηάδεη επίζεο γηαηί ηα παιηά ρξφληα πνπ ήηαλε γεκάηε ε ιίκλε πεγαίλαλε θαη ηελ 

βιέπαλε, ςάξεπαλ θαη ηνπο έρεη κείλεη θάηη θαη ζηελαρσξέζεθαλ φηαλ μεξάζεθε 

…θαη φηαλ γεκίζεη μαλά ε ιίκλε θαη ζα γίλεη φρη ηφζν σξαία φζν ήηαλ πξηλ αιιά πνιχ σξαία ζα 

έρνπκε πεξηζζφηεξν θφζκν ζην ρσξηφ καο 

λαη 

λα επηζθέπηνληαη 

αιιά ζα πξέπεη λα κπεη θαη θάπνηνο λφκνο γηαηί θάπνηνη κπνξεί πάιη λα αξρίζνπλ λα ξίρλνπλ ηα 

απφβιεηά ηνπο 

λαη  

εθαηφ ηηο εθαηφ κέρξη λα γεκίζεη ε ιίκλε νη αγξφηεο πάληα ζα κπαίλνπλ ζην λεξφ 

(πνιιά ιφγηα-δηαθσλία) 

αιιά ηψξα ην εξγνζηάζην πνπ κφιπλε πεξηζζφηεξν ηελ ιίκλε έρεη θιείζεη πιένλ γηαηί ην θάλαλε 

κήλπζε, γηα ηελ κφιπλζε εδψ πέξα 

 

 Δ: Έιεγεο θάηη, Λίλα γηα ηνπο αγξφηεο…  
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Α, λαη, νη αγξφηεο κπνξεί λα κελ παίξλνπλ ηφζν πνιχ λεξφ, γηαηί ηψξα έρεη ζρεηηθά ε 

βξχζε…κπνξνχλε λα θάλνπλε… 

Ναη φκσο ηψξα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ ππάξρεη είλαη πην θαιφ γηα απηνχο λα παίξλνπλ 

απφ ηελ ιίκλε πνπ είλαη έηνηκν ην λεξφ παξά απφ ηελ βξχζε θαη λα πιεξψλνπλ πάξα πνιιά ιεθηά  

Ναη 

Δίλαη πην νηθνλνκηθφ 

λαη 

 

Δ: Άξα ππάξρεη έλα ζέκα κε ην λεξφ ζε ζρέζε κε απηφ 

 

Απφ ηελ άιιε έρνπκε ην νηθνλνκηθφ ζέκα 

 

Δ: λαη; 

 

Γελ κπνξνχλ λα πιεξψζνπλε πνιιά ρξήκαηα γηα λα γίλεη θάηη γηαηί έρνπκε κία νηθνλνκηθή θξίζε 

Μπνξεί απηνί λα κελ ζέινπλε λα δψζνπλ  

Μπνξεί… κπνξεί πνιιά κπνξεί… 

 

Δ: Πνιιά κπνξεί…πηζηεχεηε φηη φια απηά ηα κπνξεί ηα έρεηε επεμεξγαζηεί ζην ζρνιείν… 

 

ρη φια  

ρη φια 

ρη 

Μεξηθά λαη αιιά φρη φια γηαηί είλαη πνιιά  

Ναη 

Ναη 

Αλ ηα θάλακε φια  

 

Δ: Δίλαη πάξα πνιιά ε; Φαίλνληαη ζαλ βνπλφ! 

 

Ναη 

Ναη  

(γέιηα) 

 

Δ: Να ξσηήζσ, αλ είραηε κία επρή ηελ νπνία ζα κπνξνχζαηε λα θάλεηε, αο πνπκε αλαθέξαηε φηη 

φιν ην ρσξηφ καδί ζα κπνξνχζε λα ηα θάλεη φια γηα παξάδεηγκα, αλ είραηε κία επρή πνπ ζα 

κπνξνχζαηε λα θάλεηε ε νπνία ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί πην είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ 

ζα επρφζαζηαλ λα αιιάμεη… 

 

Να ελσζνχλε ηα ρσξηά, κπνξεί λα κελ γίλεη θάηη, λα ελσζνχλε ηα ρσξηά θαη λα πξνζπαζήζνπλε 

Να αιιάμεη ν ηφπνο καο 

Ζ ιίκλε 

Να αιιάμεη ε ιίκλε 

Σν πάξθν λα έρεη ινπινχδηα 

Καη λα γεκίζεη μαλά ε ιίκλε καο 

Ναη 

 

(δηαθνπή, θάπνηνη παηδάθηα κπήθαλ ζηελ αίζνπζα λα αθνχζνπλ θαη επίζεο κπήθε ν δάζθαινο λα 

ειέγμεη) 

 

Δ: Σειεηψλνπκε βαζηθά 
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ρη φρη σξαία είλαη 

(γέιηα) 

 

Δ: Οπφηε ζα ήζεια ιίγν απηφ λα ην θάλεηε πην ζπγθεθξηκέλν, αο πνχκε φηη είρακε εδψ πέξα έλα 

ιπρλάξη ην ηξίβακε θαη έβγαηλε ην ηδίλη, θαη έιεγε ζα πξαγκαηνπνηήζσ κία επρή ζαο αιιά λα είλαη 

ζπγθεθξηκέλε επρή 

 

Να γηλφηαλε φια φπσο πξηλ, λα γηλφηαλε ε ιίκλε 

Να είρακε ην σξαηφηεξν ρσξηφ ηεο πεξηθέξεηαο  

Να γπξλνχζακε πίζσ ηνλ ρξφλν 

(γέιηα) 

λαη 

θαη λα έκελε γηα πάληα έηζη, λα κελ άιιαδε 

λαη  

λαη γηαηί πνιινί ςαξάδεο πήγαηλαλ ςάξεπαλ θαη ηα ςάξηα καο ήηαλ ηα πην θαιά απφ φια 

εγψ ζα εχρνκνπλα επίζεο θαη λα ήηαλε ν πην ζεκαληηθφο …λα ήηαλ κεγάινο πξννξηζκφο γηα 

πνιινχο θαηνίθνπο λα ήηαλ πνιινί θάηνηθνη εθεί πέξα  

θαη ζα κπνξνχζε θάπνηνο, φινη, λα έρνπκε, κία επρή λα πξαγκαηνπνηήζνπκε, αο πνχκε ε Δχα λα πεη 

λα θηηαρηεί έλα πάξθν, ε Αιεμάλδξα λα πεη λα θηηαρηεί ε ιίκλε, εγψ λα πσ λα ζπγθεληξσζνχκε 

φινη θαη λα θάλνπκε θάηη θαη κε φια απηά ζα έβγαηλε πηζηεχσ  

θαη ηφζεο πξνζπάζεηεο έρνπκε θάλεη θαη πηά έρνπκε φινη απειπηζηεί θαη γηα απηφ δείρλνπλε 

αδηαθνξία γηα απηφ ην ζέκα 

λαη  

 

Δ: Βέβαηα επηζηξνθή ζηνλ ρξφλν δελ κπνξεί λα ππάξμεη, ην πνηάκη πνπ ιέλε δελ γπξίδεη πίζσ, φια 

εμειίζζνληαη νπφηε ππάξρεη θάηη πην, ηψξα εληάμεη ζαο πηέδσ ιίγν αιιά κηα πην ζπγθεθξηκέλε επρή 

πνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη, αλ εγψ ήκνπλα ην ηδίλη θαη… 

 

Να γεκίζεη ε ιίκλε 

 

Δ: Να γεκίζεη ε ιίκλε 

 

Να έρνπκε θαιχηεξν πνιηηηζκφ 

Να γίλεη ην ρσξηφ καο έηζη φπσο ήηαλ παιηά θαη λα παξακείλεη 

Να κελ αιιάμεη 

Να γίλεη φιε ε ρψξα… 

Γηα λα γίλεη φπσο ήηαλε παιηά φκσο απηφ πνπ ζέιεη λα γίλεη είλαη απιά λα γεκίζεη ε ιίκλε αλ 

γεκίζεη ε ιίκλε γίλαλε φια  

Να γίλνπλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο απφ ηνλ θφζκν κήπσο θαηαθέξνπκε λα θάλνπκε ηίπνηα αιιά λα 

πξνζπαζήζνπκε  

 

Δ: Μία ηειεπηαία εξψηεζε, ζέισ λα ζαο ξσηήζσ πψο λνηψζεηε γηα απηή ηελ ζπδήηεζε πνπ είρακε 

εδψ πέξα, ηψξα κηιάκε αο πνχκε γηα πεξίπνπ κηζή ψξα 

 

Έλνησζα εγψ πνιχ σξαία γηαηί θάπνηνο πξνζπάζεζε λα καο θάλεη θάηη θαη ελδηαθέξεηαη θαη έλαο 

άιινο άλζξσπνο,  

Μαο έθπγε έλα βάξνο 

Ναη 

Ναη 

Δλδηαθέξνληαη θη απφ αιινχ 

Καη… πεξίκελε ην μέραζα 
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Δγψ ζπκθσλψ κε απηά πνπ είπε ε Αλαζηαζία θαη βγάιακε ηα ζπλαηζζήκαηά καο γηα ηελ ιίκλε θαη 

γηα ην ρσξηφ  

Ναη 

Δγψ έλνησζα φηη ελδηαθέξζεθε αθφκα έλαο άλζξσπνο φηη καο θαηάιαβε … 

είπακε ηνλ πφλν καο 

ηη είπακε ηνλ πφλν καο, ζέινπκε ην ρσξηφ καο λα μαλαγίλεη φπσο ήηαλε παιηά γηαηί είλαη έλα 

σξαίν ρσξηφ  

Καη εγψ πηζηεχσ φηη καο θάλαηε ςπραλάιπζε 

Καη φηη καο μαλαελζαξξχλεηε  

Ναη 

Ναη 

Ναη 

…εδψ θαη πνιχ θαηξφ.. απφ ην θαινθαίξη… 

λνηψζακε φηη 

ραξά 

γηαηί έλαο άιινο άλζξσπνο πνπ δελ θαηνηθεί ζην ρσξηφ καο ελδηαθέξζεθε 

λαη 

 

Δ: δελ έρσ θάπνηα άιιε εξψηεζε επραξηζηψ πνιχ, ήηαλ γηα κέλα πάξα πνιχ δηδαθηηθφ 
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Τπνζεκεηώζεηο 

                                                 
1
 ηα πιαίζηα κίαο απνκπζηηθνπνηεκέλεο πξνζέγγηζεο απηνχ πνπ επξέσο έρεη θσδηθνπνηεζεί ζηνλ 

δεκφζην δηάινγν σο «νηθνλνκηθή θξίζε» ζα ζέιακε λα δψζνπκε έκθαζε ζε δχν ζεκεία:. Αθελφο, 

ε θξίζε πνπ βηψλνπκε δελ πξφθεηηαη γηα κία απιή χθεζε, φπσο πίζηεπαλ ζε παιαηφηεξεο επνρέο ( 

ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20

νπ
, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε ππήξμε ε άπνςε φηη ε θξίζεηο ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ απνηεινχλ απηφκαην, αλαπφθεπθην πξντφλ ησλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ πνπ νθείινηαλ 

ζελ θαπηηαιηζηηθή «αλαξρία ηεο παξαγσγήο») δειαδή γηα κία πξνζσξηλή θαηάζηαζε 

«αληζνξξνπίαο» πεξηνξηζκέλεο ζεκαζίαο θαη επηπηψζεσλ. Αληίζεηα, είλαη κία ζπλνιηθή θξίζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ππάξρνληνο θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ λνεκάησλ πνπ αλαπαξάγεη, πξφθεηηαη 

γηα κία ππαξμηαθή θαηάζηαζε πνπ ζέηεη ππφ ακθηζβήηεζε ηελ θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα αιιά θαη 

ηελ ίδηα ηελ χπαξμή ηνπ. Αθεηέξνπ, ε εκπεηξία ηνπ ηειεπηαίνπ αηψλα, ε νπνία ππήξμε ηφζν 

πινχζηα ζε επαλαζηάζεηο, θνηλσληθνχο αγψλεο, πνιέκνπο θαη κεηαξξπζκίζεηο, καο δείρλεη φηη ηφζν 

νη πθέζεηο φζν θαη νη θξίζεηο δελ βξίζθνληαη έμσ απφ ηνλ αλζξψπηλν έιεγρν: κπνξνχκε λα ηηο 

πξνθαιέζνπκε, λα ηηο επηηαρχλνπκε, λα ηηο αλαβάινπκε ή λα ηηο βαζχλνπκε (Caffentzis 2004).  

2
 Οη φξνη «Βνξξάο» θαη «Νφηνο» ρξεζηκνπνηνχληαη ζρεκαηηθά δηεπθνιχλνληαο ηελ αλαθνξά ζηηο 

πινχζηεο βηνκεραλνπνηεκέλεο ρψξεο θαη ηηο θησρέο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο αληίζηνηρα. Παξφια 

απηά απηφο ν δηαρσξηζκφο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφο γηαηί ζπγθαιχπηεη ηα θνηλά ζπκθέξνληα 

κεηαμχ ησλ ειίη ησλ αλαπηπζζφκελσλ θαη ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ θαζψο θαη ηελ απνπζία 

απφιπηα νκνγελνπνηεκέλσλ νκάδσλ ζπκθεξφλησλ εληφο ησλ δχν θαηεγνξηψλ (Gonzalez 2002, ζει 

998). 

3
 Με ηελ έλλνηα ηνπ «παξαδείγκαηνο», ελλννχκε ηελ γεληθφηεξε πξννπηηθή, ηελ ζπλνιηθή 

θνζκνζεσξία πνπ δηαπεξλά φια ηα επίπεδα ζεσξεηηθήο αληίιεςεο θαη πξαθηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αηφκνπ πνπ ηελ ελζαξθψλεη (Robottom and Hart, ζει 7). 

4
 Δλδεηθηηθφ ησλ δηαθνξεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζήζεη ν ηνκέαο ησλ 

ΑΠΔ είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Γαλίαο: ην θξάηνο ηεο Γαλίαο επί ρξφληα επηδνηνχζε ηηο επελδχζεηο 

ζε αλεκνγελλήηξηεο ζε θιίκαθα νηθνγέλεηαο, ζηα ρσξηά φπνπ ζα ηνπνζεηνχληαλ απηέο, 

πεξηνξίδνληαο κάιηζηα ηε ζπκκεηνρή θάζε νηθνγέλεηαο έηζη ψζηε λα ππάξρεη δίθαηε δηαλνκή ησλ 

θεξδψλ. Mηάο θαη ην θξάηνο θάιππηε απηέο ηηο επελδχζεηο, νη ηξάπεδεο έηξεμαλ λα πξνζθέξνπλ 

ρακειφηνθα δάλεηα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Γηα αξθεηά ρξφληα ην δήηεκα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 

έκεηλε ζ‟ απηήλ ηε κνξθή, θαη θπζηθά επεθηάζεθε εχθνια θαη ρσξίο αληηξξήζεηο. Mφιηο φκσο ε 

αγνξά ελέξγεηαο ζηε Γαλία “απειεπζεξψζεθε” θαη έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα κέγα-ζρέδηα 

βηνκεραληθήο θιίκαθαο, νη ίδηνη νη Γαλνί ζηξάθεθαλ ελαληίνλ ηνπο απνθαζηζηηθά κε απνηέιεζκα 

λα κε γίλεη θακία ηέηνηα επέλδπζε εθεί. Φπζηθά ε “ήπηα” πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ηεο Γαλίαο 

νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθέο δνκέο θαη πξαθηηθέο· θαη θαζφινπ δε δεζκεχεη ην πψο 
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ζπκπεξηθέξνληαη εηαηξείεο δαλέδηθεο ηδηνθηεζίαο εθηφο ζπλφξσλ. Παξφια απηά, είλαη κηα ρξήζηκε 

απφδεημε, γηα ρξήζε ζην Mεμηθφ θαη αιινχ, ηνπ φηη ε ελαληίσζε ζηα βηνκεραληθά ζρέδηα 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ αλέκνπ (αιιά θαη ηεο γεο, ηνπ λεξνχ, θιπ) δε ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο 

αηνιηθήο ελέξγεηαο, αιιά ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ πνπ εμαζθαιίδεη θέξδε ζηνπο 

βηνκήραλνπο, κνηξάδνληαο ηηο δεκηέο ζηνπο θάζε θνξά ληφπηνπο. (Οceransky 2008) 

5
 Ο Πάνπιν Φξέτξε  απνθαιεί ηελ παξαδνζηαθή άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε «ηξαπεδηθή αληίιεςε» 

πνπ ζθνπφ έρεη λα γεκίζεη κε απνηακηεπκέλεο γλψζεηο ηνπο καζεηέο-δνρεία θαη ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε εκπέδσζε ηεο (θνηλσληθήο) αθηλεζίαο θαη ηεο κνηξνιαηξείαο. Θεσξεί 

αληίζεηα πσο ε πξνβιεκαηίδνπζα εθπαίδεπζε (απηή δειαδή πνπ έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξννδεπηηθήο εθπαίδεπζεο) είλαη απηή πνπ παξνπζηάδεη κηα θαηάζηαζε σο πξφβιεκα, ζπλεπάγεηαη 

ινηπφλ κηα θίλεζε γηα αιιαγή θαη κάιηζηα ζην θνηλσληθφ πεδίν κεηαζρεκαηίδνληαο ηνπο 

αλζξψπνπο απφ «φληα γηα ηνπο άιινπο» (αλζξψπνπο πνπ πθίζηαληαη ηελ θαηαπίεζε θαη ηελ 

εθκεηάιιεπζε) ζε «φληα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο» (απηεμνχζηνπο δειαδή αλζξψπνπο πνπ παιεχνπλ γηα 

ηελ απειεπζέξσζή ηνπο). (Γεσξγφπνπινο 2011) 

6
  Οη νκάδεο εζηίαζεο απνηεινχλ νκαδηθέο ζπδεηήζεηο νη νπνίεο νξγαλψλνληαη κε ζθνπφ ηελ 

δηεξεχλεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζπλφινπ δεηεκάησλ. Καηά ηελ κέζνδν ε νκάδα είλαη 

«εζηηαζκέλε» κε ηελ έλλνηα φηη επηθεληξψλεηαη ζε θάπνηνπ είδνπο ζπιινγηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο 

ε ζέαζε κίαο ηαηλίαο, ε εμέηαζε ελφο κπλήκαηνο ή απιά ε ζπδήηεζε πάλσ ζε έλα εξσηεκαηνιφγην. 

Απηφ πνπ μερσξίδεη ηηο νκάδεο εζηίαζεο απφ ηελ επξχηεξε θαηεγνξία ησλ νκαδηθψλ ζπλεληεχμεσλ 

είλαη ε «ξεηή ρξήζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο» σο εξεπλεηηθά δεδνκέλσλ 

(Kissinger 1994, ζει 103). 

7
 Γεο ζρεηηθφ άξζξν http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=251765 

8
 Ζ έξεπλα ησλ Ζillcoat et al (1995) δηεμάρζεθε κε ηελ κεζνδνινγία ησλ ζπλεληεχμεσλ ζε νκάδεο 

εζηίαζεο (focus groups) καζεηψλ 15 έσο 17 ρξνλψλ απφ ηέζζεξα ζρνιεία ζην Βrisbane ηεο 

Απζηξαιίαο 

9
 Χο πξνο ηελ δηαδηθαζία ηεο θξηηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ζε ζρέζε γεληθφηεξα ζε ζρέζε κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο «αλάγλσζεο» ηεο θσδηθνπνίεζεο, ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ην ζρφιην ηνπ Δrich Fromm πξνο ηνλ Paulo Freire (1992, ζει 55), φηη ε κέζνδφο ηνπ 

ζπκίδεη κία «ηζηνξηθε-πνιηηηζκηθή-πνιηηηθή ςπρναλάιπζε». 
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