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Περιβαλλοντικόσ Ρατςιςμόσ και ο Ενεργόσ Πολίτησ: 

Η Κοινωνική και Φιλοςοφική Θεώρηςη τησ 
Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ 

 

 

 

 

“We are a wild species, as Darwin pointed out. Nobody ever tamed 

or domesticated or scientifically bred us. But for at least three 

millennia we have been engaged in a cumulative and ambitious race to 

modify and gain control of our environment, and in the process we 

have come close to domesticating ourselves. Not many people are 

likely any more, to look upon what we call progress as an unmixed 

blessing (Stegner in Bergon's anthology, 156).” 

 

 

(«Είμαστε ένα άγριο είδος, όπως έχει σημειώσει ο Δαρβίνος. Κανείς 

ποτέ δεν μας έχει δαμάσει, εξημερώσει, ούτε επιστημονικά αναπαράγει. 

μως για τουλάχιστον τρεις χιλιετίες έχουμε εμπλακεί  σε ένα 

συσσωρευτικό και φιλόδοξο αγώνα να τροποποιήσουμε και να 

χαλιναγωγήσουμε το περιβάλλον μας, και στην πορεία έχουμε αγγίξει τη 

δική μας εξημέρωση. Πολύ λίγοι άνθρωποι μπορούν πλέον να 

ερμηνεύσουν τη πρόοδο ως μία αμιγή πρόοδο (Stegner in Bergon's 

anthology, 156)».) 
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[Οι] κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνουν την 
αναπαραγωγή των συνθηκών παραγωγής (των φυσικών 

πόρων κ.λπ.) θεωρούνται εξίσου σημαντικές με τις ίδιες τις 
σχέσεις παραγωγής. ύμφωνα με την προβληματική αυτή, 

δύο είναι τα κεντρικά ζητήματα που κυριαρχούν στη 
ρητορική της κριτικής αειφορίας: οι σχέσεις ανάμεσα στη 

φύση και την κοινωνία και η μετάβαση προς μία πραγματική 
δημοκρατία, η οποία θα βασίζεται σε συναινετικές μορφές 

κοινωνικής ζωής». 
 

(Υλογαΐτη & Λιαράκου 2007: 82) 

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη: 

Από την Ορθολογικότητα ςτο υναιςθηματιςμό και 

τον Κοινωνικό Προβληματιςμό 
Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελεί ένα σύνθετο και πολυδιάστατο μέσο 

για την ενεργοποίηση ποικίλλων προβληματισμών είτε ατομικών είτε συλλογικών. Η 

πολυδιάστατη και διαχρονική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον σίγουρα αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας των περιβαλλοντικών επιστημών, αφού ο άνθρωπος αλληλεπιδρά με τη 

φύση από τις απαρχές της ιστορίας της ανθρωπότητας.  

 

 

 

 

 

 

υνάμα όμως, μία σειρά από συγχρονικές συνιστώσες καθορίζουν τις τάσεις της 

επιστημονικής έρευνας σε συγκεκριμένα περιβαλλοντικά ζητήματα και σκιαγραφούν τα 

πλαίσια των περιβαλλοντικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, τα οποία 

γενικότερα ή/και ειδικότερα στοχεύουν στην ενημέρωση, τη συνειδητοποίηση και τη 

συμμετοχή. Διαφορετικά, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ιστορική πορεία ενός τόπου/τοπίου, τις επιπτώσεις των 

ανθρωπογενών παρεμβάσεων στις οικοσυστημικές σχέσεις, τις γνώσεις για τη διαχείριση της 

φύσης που διαχρονικά μεταφέρονται από γενεά σε γενεά (intergenerational place-based 
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«Σα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι ζητήματα 
που αφορούν τη φύση. Είναι πολιτισμικά και κοινωνικά 

ζητήματα και προκύπτουν από τις αντιθέσεις και τις 
συγκρούσεις ανάμεσα σε διαφορετικές και 

ασυμβίβαστες μεταξύ τους επιθυμίες σχετικά με τη 
φύση». (Schnack 1998: 84) 

knowledge) καθώς επίσης και τις ανθρωπιστικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις που 

μία περιβαλλοντική κρίση μπορεί να επιφέρει στο παρόν και στο μέλλον.  

Εάν ξεκινήσουμε με το διαθεματικό ζητούμενο στις Παιδαγωγικές Επιστήμες, τότε η 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συμπλέει με την πολιτισμική διάσταση των κοινωνικών 

ταυτοτήτων και συνδέεται με μία πληθώρα κοινωνικο-πολιτισμικών τάσεων και φαινομένων 

όπως η υπερκατανάλωση, η διασυνοριακή ρύπανση και οι διακρατικές σχέσεις οικονομικής 

ανάπτυξης. Ιστορικά παραδείγματα μελέτης μπορούν να παραθέσουν πολυάριθμες 

περιπτώσεις διαμόρφωσης τοπίου ή εκμετάλλευσης πόρων σύμφωνα με ποίκιλες 

πολιτισμικές πρακτικές σε συγκεκριμένο χωροχρόνο (Williams 1994). Με άλλα λόγια, η 

αλληλεπίδραση του ανθρώπου με τη φύση συσχετίζεται με σύνθετες πολιτισμικές δομές και 

συγκεκριμένες πολιτικές αποφάσεις οδηγώντας συχνά δυστυχώς στην αποξένωση του ατόμου 

από το φυσικό περιβάλλον, στην εξάντληση των φυσικών πόρων, στην καταστροφή 

οικοσυστημάτων και ενίοτε στην περιβαλλοντική μετανάστευση (Peña 1998). 

υμπερασματικά, η αντίληψη της ταυτότητας του ατόμου καθώς και οι πολιτισμικές 

εκδηλώσεις των κοινωνικών ομαδοποιήσεων μπορεί να γνωρίζουν ενδόμυχα τα όρια 

ανάμεσα στο πρέπον και στο ανάρμοστο, όσον αφορά για παράδειγμα τις καταναλωτικές 

συνήθειες τους, όμως αντίκεινται σε εμπόδια από «πολιτισμικές νόρμες, ιδεολογίες, 

συναισθήματα και στερεότυπα» (Gross 1988: 57).  
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Η ιστορική πορεία ενός ατόμου ή μίας συλλογικής ταυτότητας μπορεί να καταμαρτυρήσει 

την απολίθωση διαστρεβλωμένων απόψεων και στάσεων ώστε σε βάθος χρόνου να 

απαιτούνται σθεναρές παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή τους και κυρίως για τη μεταστροφή 

τους. Οι παρεμβάσεις για τη μετάλλαξη στάσεων και συμπεριφορών είναι κατά κύριο λόγο 

απόρροια πολιτικών αποφάσεων και συνίστανται ως επί το πλείστον σε νομοθετικές πράξεις, 

αλλά κυρίως σε εκπαιδευτικές/επιμορφωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να είναι 

μακροχρόνιες και επαναλαμβανόμενες. Εάν δεχθούμε το αυτονόητο ότι το σχολείο δε 

δύναται να αποκοπεί από την ευρύτερη κοινωνία τότε οι απόψεις, θέσεις αλλά και οι 

ασυνείδητες ή συχνά αυτοματοποιημένες συμπεριφορές των μαθητών/τριών 

αντικατοπτρίζουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ανάμεσα στους στόχους της 

«Η ιστορία της ζωής στη Γη είναι μία ιστορία αλληλεπίδρασης ανάμεσα σε 

ζωντανούς οργανισμούς και τον περιβάλλοντα χώρο τους. ε ένα μεγάλο βαθμό, 

η φυσική μορφή και οι συνήθειες της βλάστησης και της ζωικής παρουσίας έχουν 

διαπλαστεί από το περιβάλλον. Αναλογιζόμενοι το διάστημα του επίγειου 

χρόνου, το αντίθετο αποτέλεσμα, στο οποίο η ζωή τροποποιεί τον περιβάλλοντα 

χώρο, είναι σχετικά αμυδρό. Μόνο στο σημείο του (ιστορικού) χρόνου του 

παρόντος αιώνος ένα είδος-ο άνθρωπος-έχει αποκτήσει σημαντική δύναμη να 

αλλάξει τη φύση του κόσμου του». (Carson 1999: 5) 

 

―The history of life on earth has been a history of interaction between living things 

and their surroundings. To a large extent, the physical form and the habits of the 

earth's vegetation and its animal life have been molded by the environment. 

Considering the whole span of earthly time, the opposite effect, in which life 

actually modifies its surroundings, has been relatively slight. Only within the 

moment of time represented by the present century has one species—man—

acquired significant power to alter the nature of his world.‖ (Carson 1999: 5) 

Rachel Carson. Silent Spring. London: Penguin, 1999. 

 



9 
 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι η ανατροπή αυτών των αξιών ζωής (είτε πρόκειται για 

κοινωνικές δομές ή για πολιτισμικές πρακτικές) που έχουν οδηγήσει στην αποξένωση των 

Δυτικών ομαδοποιήσεων από την επαφή με το φυσικό κόσμο, ενώ ταυτόχρονα 

χαρακτηρίζονται από έλλειψη σεβασμού προς τα φυσικά οικοσυστήματα, την επιβίωση των 

άλλων ειδών, τα δικαιώματα των μη-Δυτικών κοινωνιών και των λιγότερων προυχόντων ή 

μη-εχόντων.  

 

 

 

 

 

 

“What has helped man continue to fool himself into thinking he is 

superior to nature and not part of it, to close his eyes to what he has 

been doing to his physical home, including the wilderness, and to 

behave as if he himself is subject to no ecological laws is the now 

discredited twofold belief that the world is simply too vast to be 

significantly harmed by his actions.” (Bergon 1980: 5). 

 

(Αυτό που έχει βοηθήσει τον άνθρωπο να συνεχίσει τη πλάνη ότι είναι 

ανώτερος της φύσης και όχι μέρος της, να εθελοτυφλεί απέναντι σε όσα 

κάνει και να συμπεριφέρεται σαν να μην υπόκεινται σε κανέναν οικολογικό 

νόμο είναι η πλέον αμφισβητούμενη και διττή άποψη ότι ο κόσμος είναι 

τεράστιος ώστε δε δύναται να βλαφτεί σημαντικά από τις πράξεις του.) 

(Bergon 1980: 5) 
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ε αυτό το πλαίσιο κριτικής αποτίμησης της συμπεριφοράς των αναπτυγμένων κρατών 

απέναντι στη φύση μπορούμε να αναλογιστούμε τη βαρύνουσα σημαντικότητα σε κάποια 

από τα περιβαλλοντικά προβλήματα που επήλθαν στην καθημερινότητα μας. Ο παρακάτω 

συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεί μία σύντομη και περιεκτική αναφορά στα δεινά που 

καλούμαστε να διευθετήσουμε στο παρόν λόγω των καταναλωτικών συμπεριφορών και 

πολιτισμικών πρακτικών του κοντινού παρελθόντος:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν για την ηθική διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

αποκτά η ενασχόληση με τις ευθύνες που καταλογίζονται πλέον στο Δυτικό κόσμο είτε 

ατομικά είτε συλλογικά όσον αφορά την περιβαλλοντική κρίση του παρόντος. Η διαχείριση 

χώρων και πόρων φεύγει πλέον από τη διάσταση του μονολιθικού Δυτικού πρότυπου της 

υπερκατανάλωσης. Αντίθετα, στα πλαίσια της επανεξέτασης των κραταιών αξιών της 

αναπτυγμένου κόσμου αντιπαραβάλλονται εναλλακτικοί τρόποι αλληλεπίδρασης του 

ανθρώπου με τη φύση.  

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μπορεί να προσκαλέσει τις μαθητικές ομάδες στη 

εμπεριστατωμένη μελέτη διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων, οι οποίες υπερασπίζονται 

την ισορροπημένη σχέση των κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον. Παράδειγμα καλής 

πρακτικής για την σχολική αίθουσα αποτελεί η εξέταση της ενσυνείδητης κατάθεσης 

περιβαλλοντικών μηνυμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών της Αμερικής (Native 

Americans). ε αυτή τη περίπτωση μελέτης, η πολιτισμική τοποθέτηση μίας μη-Δυτικής 

πολιτισμικής ταυτότητας αντιδιαστέλλεται πλήρως με τις στάσεις και πολιτικές διαχείρισης 

Κλιματική Αλλαγή 

Ρύπανση 

Αποδάσωση 

Έλλειψη νερού 

Απώλεια της βιοποικιλότητας 

Διάβρωση και υποβάθμιση των εδαφών 
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τόπων και πόρων των Δυτικών κοινωνιών, ενώ το συναισθηματικό φορτίο που χαρακτηρίζει 

τη διαχρονική αλληλεπίδραση με τη φύση επισκιάζει και αναιρεί την σύγχρονη τάση για 

συσσώρευση αγαθών: 

υνοψίζοντας, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ανήκει στο επιστημονικό πεδίο των 

Παιδαγωγικών Επιστημών και προσεγγίζει τη μάθηση ως μία σύνθετη σχέση 

αντικειμενικότητας και υποκειμενικότητας, ορθολογισμού και συναισθήματος. Οι 

ειδικότερες θεματικές περιοχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συγκαταλέγουν τη 

σκιαγράφηση πρακτικών και τη καλλιέργεια της περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένης 

νοοτροπίας, ώστε η σχολική αίθουσα να γίνει ένας αποτελεσματικός χώρος προς την 

επίτευξη της κοινωνικής αφύπνισης, της πολιτικής βούλησης και της ηθικότητας. Αξίζει 

λοιπόν να σημειωθεί ότι στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι 

συμμετέχοντες/ουσες δεν εκτίθενται απλά σε πλήθος πληροφοριών ούτε συμμετέχουν σε 

μεμονωμένες θεματικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με στόχο την εξειδικευμένη, ποσοτική 

και επιτόπια διερεύνηση οικολογικών θεμάτων, τα οποία συνήθως έχουν ιδιαίτερο 

ερευνητικό ενδιαφέρον για τις θετικές επιστήμες. Αντίθετα, βασικός στόχος της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αποτελεί η δημιουργία συνθηκών για τη συναισθηματική 

 
«Για τον λευκό, ένα κομμάτι γης είναι το ίδιο με το επόμενο, γιατί 
είναι σαν τον κλέφτη που έρχεται τη νύχτα και παίρνει από τη γη 
αυτό που χρειάζεται. Η γη δεν είναι αδελφός του αλλά εχθρός του, 
και όταν κατακτήσει ένα κομμάτι γης τραβάει παρακάτω.(…) Δεν 
υπάρχει ήσυχο μέρος στις πόλεις των λευκών. Πουθενά δε μπορεί 
κανείς να ακούσει την άνοιξη, τα δέντρα και τους ήχους από τα 
φτερά των εντόμων. Ο Ινδιάνος προτιμάει τον μαλακό ήχο του 
αέρα που περνάει πάνω από την υγρή επιφάνεια των λιμνών, τη 
μυρωδιά του ίδιου του αέρα, όταν καθαρίζεται από την 
απογευματινή βροχή ή πάλι όταν φέρνει μαζί του το άρωμα από τις 
πευκοβελόνες. Ο αέρας είναι πολύτιμος για τους Ινδιάνους. (…) 
ταν όλα τα βουβάλια θα έχουν σφαχτεί, όλα τα άγρια άλογα θα 
έχουν δαμαστεί, οι μυστικές κρύπτες του δάσους θα είναι βαριές 
από τη μυρωδιά του ανθρώπου και όταν οι λοφίσκοι θα έχουν 
σκεπαστεί από τις κλωστές που μιλάνε, τότε τι μπορεί να γεννηθεί 
και να μεγαλώσει; Πού θα πάει ο αετός; Πώς θα είναι να πεις αντίο 
στις χελιδονοφωλιές, να πάψεις να ζεις και να αγωνίζεσαι μόνο για 
να επιζήσεις;» (Persson 1993: 40-41) 
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φόρτιση και την καλλιέργεια αξιών, ώστε να πραγματωθούν τα αλληλένδετα ζητούμενα της 

συνειδητοποίησης και ευαισθητοποίησης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Who is more likely to treat other peoples as machines, a person, 
who has trained herself to feel that plants and animals are fellow 
beings or a person who looks at them as convenient resources? 
If there is anything that can stop the human species from 
poisoning the earth or blowing it up, […] it is a deeply felt 
connection to all beings in the web of life (Buell 1995: 257).” 
 
(«Ποιος είναι πιο πιθανό να συμπεριφερθεί σε άλλους ανθρώπους 
ως μηχανές, ένα άτομο που έχει γαλουχηθεί στο να νιώθει ότι 
συνυπάρχει με τα φυτά και τα ζώα ή ένα άτομο που τα 
αντιμετωπίζει ως βολικούς πόρους? Εάν υπάρχει κάτι που μπορεί 
να σταματήσει το ανθρώπινο είδος να δηλητηριάζει τη γη ή να την 
ανατινάσσει, […] είναι η αναγνώριση της βαθιάς σύνδεσης με όλα 
τα πλάσματα στο πλέγμα της ζωής». (Buell 1995: 257) 
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Χρήςιμοι Όροι 

 

Α. Σι είναι ο Επιστήμων Περιβάλλοντος; 

Ορισμός: Ο Επιστήμων Περιβάλλοντος (Περιβαλλοντολόγος) μελετάει τα προβλήματα 

του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.  

Περιγραφή: Ο Περιβαλλοντολόγος ερμηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και 

διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και 

συμβάλλει στη λύση τους λαμβάνοντας 

υπόψη την πολυμέρεια και συνολικότητά 

τους. Ειδικότερα, ο περιβαλλοντολόγος 

μελετά τις σχέσεις οργανικής και 

ανόργανης ύλης, τις σχέσεις μεταξύ των 

έμβιων όντων και των οικοσυστημάτων, 

καθώς και τις σχέσεις του φυσικού 

περιβάλλοντος με την ανθρώπινη κοινωνία. 

Ακόμη, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις 

για τη σωστή διαχείριση των 

οικοσυστημάτων, δηλαδή μια διαχείριση 

που να αποτρέπει την καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το 

δυνατόν να επιτρέπει τη διατήρησή τους. 

την Ελλάδα, σύμφωνα με το ΠΔ 405/1995 (ΥΕΚ 227/Σ/Α/6.11.1995), άρθρο 1, γίνεται 

αναφορά ότι ως Περιβαλλοντολόγος χαρακτηρίζεται μόνο ο απόφοιτος του Σμήματος 

«Περιβάλλοντος» του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καθώς και οι πτυχιούχοι αντίστοιχων και 

ισότιμων τμημάτων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού. υγκεκριμένα, το 

εν λόγω κείμενο αναφέρει: 

Πηγές: http://www.epil.gr/epaggelmata/periballontos/peribalontologos.htm 

http://www.eppe.gr/faqs/faq_01  

http://www.aegean.gr/environment/  

"Ο πτυχιούχος του Σμήματος Περιβάλλοντος 
του Παν/μίου Αιγαίου, ο οποίος ορίζεται ως 
πτυχιούχος περιβαλλοντολόγος, έχει ως κύρια 
επαγγελματική ενασχόληση του την 
επεξεργασία, τη σύνταξη και αξιολόγηση 
Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τη 
διενέργεια ελέγχων ποιότητας περιβάλλοντος, 
το σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
περιβαλλοντικών πολιτικών, τη διαχείριση 
περιβαλλοντικών συστημάτων, την 
περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή, ενημέρωση 
και επικοινωνία." 

http://www.epil.gr/epaggelmata/periballontos/peribalontologos.htm
http://www.eppe.gr/faqs/faq_01
http://www.aegean.gr/environment/
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Σο σχετικό ΠΔ που ορίζει τα δικαιώματα των περιβαλλοντολόγων στην Ελλάδα βρίσκεται 
σήμερα υπό αναθεώρηση. 

 

Β. Σι είναι η Περιβαλλοντική 
Δικαιοσύνη; 

 

Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη 

αναδύθηκε ως έννοια στις ΗΠΑ στις 

αρχές της δεκαετίας του 1980. 

Πρόκειται για ένα κίνημα 

περιβαλλοντικό, κοινωνικό και πολιτικό, 

δηλαδή για ένα διαθεματικό σώμα απόψεων με στόχο να παραλληλιστεί η καταστροφή της 

φύσης με την ακραία εκμετάλλευση των χαμηλών και περιθωριοποιημένων κοινωνικών 

ομάδων. Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις για Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη 

προσεγγίζουν τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος και την εκμετάλλευση των πόρων ως 

μία αχαλίνωτη και ανεξέλεγκτη καπηλεία φυσικής παγκόσμιας κληρονομιάς και 

πολιτισμικών ταυτοτήτων με απώτερο στόχο τη συσσώρευση πλούτου. 

Σο κίνημα της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης αποτελεί μία πολυδιάστατη ενέργεια με στόχο 

τον εκδημοκρατισμό των κοινωνιών και το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Ως παγκόσμιο 

κίνημα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος εισάγει την ανάγκη να αναγνωρίσουμε τις ευαίσθητες 

οικοσυστημικές ισορροπίες, οι οποίες βίαια κλονίζονται από ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, 

άρρηκτα συνδεδεμένες με διακρατικά οικονομικά συμφέροντα. τα πλαίσια του κινήματος, 

οι άνθρωποι κατέχουν σημαντική θέση στις βιοκοινότητες ανά το πλανήτη. Οι θέσεις όμως 

αυτές αποκτούν πολιτικό ενδιαφέρον καθώς το κίνημα τις διαχωρίζει σε θέσεις ισχύος και 

θέσεις αδυναμίας. Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη επιδιώκει την ενημέρωση, επιμόρφωση και 

αφύπνιση των μη-εχόντων (have-nots) όταν παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματά 

τους.  

Εκπρόσωποι της Πρώτης Διεθνούς υνάντησης People of Color για την Περιβαλλοντική 

Ηγεσία συναντήθηκαν στη Washington DC τον Οκτώβριο 24- 27,1991. υνέταξαν και 

υιοθέτησαν τις 17 Αρχές της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης. 
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Από τότε οι 17 Αρχές έχουν υπηρετήσει ως καθοριστικό έγγραφο για το διαρκώς 

αυξανόμενο κίνημα της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης. 

Ενδεικτικά παραθέτουμε σε μετάφραση ορισμένες από τις Aρχές της Περιβαλλοντικής 

Δικαιοσύνης, ενώ το πλήρες κείμενο είναι αναρτημένο στην Αγγλική στον ιστότοπο 

www.ejnet.org (Environmental Justice Organization).  

 

 

(Ίδρυμα Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης) 

Αρχή 1: 

Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη επιβεβαιώνει την ιερή ιδιότητα της φύσης,  

 την οικολογική ολότητα  

 την αλληλεξάρτηση όλων των ειδών  

 το δικαίωμα να λυτρωθούμε από την οικολογική καταστροφή.  

 

 

http://www.ejnet.org/
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Αρχή 2: 

Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη απαιτεί η Δημοσιονομική Πολιτική να βασίζεται στον αμοιβαίο 

σεβασμό και τη δικαιοσύνη για όλους τους ανθρώπους, απελευθερωμένους από διακρίσεις και 

προκαταλήψεις.  

Αρχή 8: 

Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη αναγνωρίζει το δικαίωμα όλων σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό 

περιβάλλον χωρίς να χρειάζεται να διαλέξουν ανάμεσα σε μία επικίνδυνη εργασία και την ανεργία. 

Αρχή 16: 

Η Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη ζητά την εκπαίδευση των παρόντων και μελλοντικών γενεών με 

έμφαση σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα και με βάση την εμπειρία και την εκτίμηση 

διαφορετικών πολιτιστικών προοπτικών.  

 

Πηγές: http://www.epa.gov/environmentaljustice  

http://www.avoiceonline.org/environmental/ 

http://www.ejnet.org/ej/principles.html 

 

Γ. Σι είναι η Περιβαλλοντική Ηθική; 

Η Περιβαλλοντική Ηθική αποτελεί κλάδο της φιλοσοφίας, ο οποίας διερευνά την ηθικότητα 

των συμπεριφορών, στάσεων και αποφάσεων των ανθρώπων απέναντι σε κρίσιμα 

περιβαλλοντικά ζητήματα. Η διαμόρφωση της ηθικής του ατόμου ή μίας συλλογικής 

http://www.epa.gov/environmentaljustice
http://www.avoiceonline.org/environmental/
http://www.ejnet.org/ej/principles.html
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οντότητας είναι σαφώς μία διαχρονική διαδικασία. Παράλληλα, η επεξεργασία της 

ηθικότητας του παρόντος αποτελεί κατά βάση μία ιστορική αναδρομή στις πολιτικές 

διαχειρίσεις της πνευματικότητας. υνάμα όμως η περιβαλλοντική ηθική αποτελεί μία 

ανοιχτή πρόσκληση σε εσωτερικές επεξεργασίες εννοιών, αφού αναζητά τη νομιμότητα των 

πράξεών μας σε σχέση με τη φύση. Ο Νίκος Ράπτης τοποθετείται επί του θέματος με μία 

ιδιάζουσα υπαρξιακή αναζήτηση των ευθυνών που βαρύνουν την ατομική παρουσία ως προς 

την επίλυση των περιβαλλοντικών ζητημάτων ορίζοντας τα ως εν γένει πολιτικά θέματα: 

«ταν μας απασχολεί ένα πολιτικό πρόβλημα, τίθεται 

και η προβληματική για την αξιολόγησή του: πόσο 

σημαντική θεωρώ πως είναι η επίλυσή του; Σι θα 

ήμουν έτοιμος να χάσω, προκειμένου να το ξεπεράσω; 

Σο περιβαλλοντικό ζήτημα κατέχει εδώ μία ιδιαίτερη 

θέση. Η συνεχής επιδείνωσή του, ισχυρίζονται πολλοί, 

οδηγεί μέχρι και την ίδια την εξαφάνιση του Homo 

sapiens” (Ράπτης 2000: 23). 

 

Οι θεωρίες ή/και τα ρεύματα σκέψης της περιβαλλοντικής ηθικής μπορούν να συνοψιστούν 

στον παρακάτω πίνακα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαθεματικότητα και η 

διεπιστημονικότητα αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο στο σύνολο των φιλοσοφικών 

διερευνήσεών τους: 

 Ανθρωποκεντρική θεωρία 

 Ζωοκεντρική θεωρία ή Παθοκεντρική 

 Βιοκεντρική θεωρία 

 Υυσιοκεντρική θεωρία 

 Βαθιά οικολογία  

 Ρηχή οικολογία 
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Δ. Σι είναι η Οικοφιλοσοφία; 

«Οίκος» σημαίνει σπίτι ή τόπος ενώ με το δεύτερο συνδετικό «σοφία» ορίζουμε την ορθή 

και εμπεριστατωμένη διάσταση σκέψης και αντίληψης του συνόλου των εμπειριών μας.  

Με τον όρο Οικοφιλοσοφία δηλώνεται η επιδίωξη ενός οικολογικά σοφού και αρμονικού 

τρόπου διαβίωσης. Πρόκειται για μία σύνθετη λέξη, η οποία συνυπολογίζει τη διαφωτιστική 

σχέση ανάμεσα στην οικολογία (Θετικές Επιστήμες) και στη φιλοσοφία (Θεωρητικές 

Επιστήμες). 

Ας συγκρίνουμε λοιπόν την ετυμολογία των δύο όρων που συνθέτουν την έννοια της 

Οικοφιλοσοφίας: 

φιλοσοφία (ουσ.) 

 η επιστήμη η οποία διερευνά τα θεμελιώδη ερωτήματα γύρω από τον κόσμο, τον 

άνθρωπο, τη γνώση, το αγαθό και το ωραίο 

 το σύνολο των πεποιθήσεων που καθορίζουν τη στάση και τη δράση ενός ατόμου ή 

συνόλου 

οικολογία (ουσ.) 

«Η οικολογία θεωρείται συνήθως κλάδος της βιολογίας, της γενικής επιστήμης που μελετά 

τους οργανισμούς. Οι οργανισμοί μπορούν να μελετηθούν σε διάφορα επίπεδα: στο επίπεδο 

των μορίων, στο επίπεδο των κυττάρων, στο επίπεδο των ατόμων, στο επίπεδο των 

πληθυσμών, των κοινοτήτων και των οικοσυστημάτων, μέχρι και στο επίπεδο του συνόλου 

της βιόσφαιρας. 

Η ολιστική θεώρηση της φύσης αποτελεί κύριο πυλώνα τόσο της οικολογικής επιστήμης όσο 

και του οικολογικού κινήματος. τη φιλοσοφία μάλιστα, η έννοια του οικοσυστήματος, όπου 

όλοι οι οργανισμοί και το περιβάλλον ζουν σε στενή αλληλεξάρτηση, βοήθησε να 

ξεπεραστεί η άποψη ότι η θεωρία της εξέλιξης παρουσιάζει τη φύση ως ένα πεδίο διαρκούς 

ανταγωνισμού των ειδών. 

Φάρη στην επιστήμη της Οικολογίας, έγινε δυνατή η κατανόηση των πολλαπλών 

περιβαλλοντικών συνεπειών που μπορεί να έχει η κάθε δραστηριότητα του ανθρώπου. 

Έννοιες όπως βιοποικιλότητα, τροφική αλυσίδα, κύκλος του άνθρακα, προσφέρουν την 
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«Η περιβαλλοντική εκπαίδευση συνίσταται κυρίως 
στο να εμπνεύσει ορισμένες αξιολογικής φύσης 
κρίσεις, καθώς και την ικανότητα επίλυσης των 
σύνθετων προβλημάτων που αφορούν στο 
περιβάλλον και τα οποία είναι πολιτικά, οικονομικά, 
φιλοσοφικά, αλλά και τεχνικά».  
(Υλογαΐτη 1998: 117) 

επιστημονική βάση για την έκφραση των στόχων του οικολογικού κινήματος. Σέλος, η 

επιστήμη της Οικολογίας βοηθά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.» 

Πηγή: http://www.oikologos.gr/ 

Διεθνείσ υμφωνίεσ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη 

 
1. Η Φάρτα του Βελιγραδίου 

Ο οραματισμός των αρχών, των στόχων και της δομής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

σαφώς αποτελεί ένα σημείο κοινωνικής και πολιτικής διαπραγμάτευσης τόσο σε τοπικό αλλά 

και σε διεθνές επίπεδο. Σο 1971 ο Οργανισμός Αμερικανών Κρατών διατύπωσε στα 

πρακτικά του συνεδρίου του τη φιλοσοφική και ανθρωπιστική διάσταση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, και στη Φάρτα του Βελιγραδίου (1975) ορίστηκαν οι στόχοι 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης:  

«Ν’ αναπτυχθεί ένας παγκόσμιος πληθυσμός που να έχει επίγνωση και να ενδιαφέρεται 

για το περιβάλλον και τα προβλήματά του, και ο οποίος έχει τη γνώση, τις ικανότητες, 

τις τάσεις, τα κίνητρα και τη δέσμευση να εργαστεί ατομικά και συλλογικά ώστε να 

δώσει λύσεις στα τρέχοντα προβλήματα και να εμποδίσει την εμφάνιση νέων» (15). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oikologos.gr/
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Η σύντομη αυτή παραπομπή προσεγγίζει τη διαδικασία της μάθησης ως μία περίπλοκη 

διαχείριση εμπειριών, ιδεών και διαβουλεύσεων. Η παιδαγωγική αξία της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης βρίσκεται στην αλλαγή του τρόπου σκέψης όλων των εμπλεκόμενων μερών 

(μαθητών/τριών, συλλόγου διδασκόντων, διεύθυνσης κτλ) μέσω μίας καινοτόμου 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, και στην κατάκτηση της γνώσης μέσα από κριτήρια, τα οποία 

επιτρέπουν την ανάπτυξη του δημοκρατικού ιδεώδους. 

Σα συμπεράσματα λοιπόν της συνάντησης 96 αντιπροσώπων και παρατηρητών από 65 χώρες 

οδήγησαν στην Διακήρυξη που ονομάστηκε «Φάρτα του Βελιγραδίου», και αποτέλεσε βασικό 

και καθοριστικό κείμενο για την σύγχρονη έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η 

στοχοθεσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ορίστηκε στους εξής έξι άξονες: 

 

 

1. υνειδητοποίηση. 

2. Γνώση. 

3. τάσεις: να βοηθήσει άτοµα και κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν 
κοινωνικές αξίες, ζωηρό ενδιαφέρον και διάθεση για ενεργό συµµετοχή 
στην προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος.  

4. ∆εξιότητες: να βοηθήσει άτοµα και κοινωνικές οµάδες να αποκτήσουν 
τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων.  

5. Ικανότητα αξιολόγησης: να βοηθήσει άτοµα και κοινωνικές οµάδες να 
αξιολογούν περιβαλλοντικές παραµέτρους και εκπαιδευτικά 
προγράµµατα ως προς οικολογικούς, πολιτικούς, οικονοµικούς, 
κοινωνικούς, αισθητικούς και εκπαιδευτικούς παράγοντες.  

6. υµµετοχή. (Υλογαΐτη 1998) 
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2. U.N.E.S.C.O. Colloque International sur l’education relative a 

l’environment 

«Η UNESCO είναι ο Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την 

Επιστήμη και τον Πολιτισμό (United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization).  

Ιδρύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 1945 και από τότε προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες στους 

τομείς αυτούς σε όλο τον πλανήτη.  

Η Εκπαίδευση, οι Κοινωνικές και οι Υυσικές Επιστήμες, ο Πολιτισμός και η Επικοινωνία 

είναι τα μέσα με τα οποία υπηρετεί πανανθρώπινες αξίες, με στόχο την ευημερία του 

ανθρώπου σε ένα ειρηνικό κόσμο.  

Η UNESCO λειτουργεί ως ένα παγκόσμιο εργαστήριο ιδεών και διαδραματίζει ένα 

ρυθμιστικό ρόλο στην προώθηση της διεθνούς συνεργασίας θέτοντας τα πρότυπα σύναψης 

διεθνών συμφωνιών επί διαφόρων ζητημάτων τα οποία ανακύπτουν στις σύγχρονες κοινωνίες. 

Ο Οργανισμός επίσης διευθετεί τη διάδοση και την ανταλλαγή πληροφοριών και γνώσης, 

ενώ παράλληλα προσφέρει βοήθεια στα κράτη μέλη ώστε να αποκτήσουν τις κατάλληλες 

προϋποθέσεις, προκειμένου να υπηρετούν τους θεσμούς και τελικά τον άνθρωπο στις τοπικές 

κοινωνίες.» 

Πηγή: http://www.unesco-hellas.gr/ 

 

Εικόνα: ECO UNESCO (Διατήρηση του Περιβάλλοντος-Ενδυνάμωση των Νέων) 
 

Εάν επιχειρούσαμε να συνοψίσουμε τη θέση της UNESCO σε σχέση με την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θα λέγαμε ότι προάγει ένα «Νέο Περιβαλλοντικό Ήθος» και 

στοχεύει στην αναζήτηση της σύζευξης των Θετικών (περιβαλλοντικών και άλλων) 

Επιστημών με τις θεωρητικές διερευνήσεις της ανθρώπινης υπόστασης σύμφωνα με 

συγκεκριμένες χωρο-χρονικές παραμέτρους. Διαφορετικά, σύμφωνα με τη θεώρηση της 

http://www.unesco-hellas.gr/
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UNESCO, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν αρκείται απλά στην παράθεση πληροφοριών 

για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα με στόχο των εμπλουτισμό των γνώσεων της 

μαθητικής κοινότητας. Απώτερος στόχος της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι ενισχύσει 

την αποτελεσματικότητα των πορισμάτων των Θετικών Επιστημών με την εισαγωγή των 

κοινωνικών και φιλοσοφικών διαστάσεων της μάθησης, ώστε να καλλιεργηθεί το ήθος του 

περιβαλλοντικά αφυπνισμένου πολίτη. Εν συντομία λοιπόν, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

δεν περιορίζεται στην μετάδοση 

γνώσεων, αλλά στοχεύει στα 

ακόλουθα: 

 

 

 

 

 

«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση είναι μια διαρκής 

διαδικασία δια της οποίας τα άτομα και οι κοινωνικές 

ομάδες θα συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον τους και 

θα αποκτήσουν τις γνώσεις, τις αξίες, τις ικανότητες, την 

εμπειρία και επίσης τη θέληση που θα τους επιτρέψουν 

να δράσουν ατομικά και συλλογικά με σκοπό την 

επίλυση των σημερινών και μελλοντικών προβλημάτων 

του περιβάλλοντος». Unesco (ed), Stategie Internationale d’ 

action en matiere d’ education et de formation relatives a l’ 

environnement pour les années, 1990, U.N.E.S.C.O. – 

U.N.E.P. Congres, Enviroment education and training 

(MOCKBA, 1987), Nairobi–Paris 1988. 

 

 την ανάπτυξη επιθυμίας για ενεργή 

συμμετοχή σε περιβαλλοντικά θέματα 

 την αποβολή της παθητικής στάσης 

απέναντι στο περιβάλλον 

 τη δημιουργία καινούργιων 

συμπεριφορών και στάσεων σε σχέση με 

το περιβάλλον 

 
Οι στόχοι της 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης: 

 Η συνειδητοποίηση 

 Οι γνώσεις 

 Οι ικανότητες 
επίλυσης 
περιβαλλοντικών 
προβλημάτων 

 Οι ικανότητες 
αξιολόγησης 
περιβαλλοντικών 
λύσεων 

Η συμμετοχή (Οι αποδέκτες 
της Π.Ε. είναι όλες οι 
κατηγορίες του πληθυσμού-
σχολικές και εξωσχολικές 
ομάδες) 
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Φιλοςοφία τησ Παιδείασ και Περιβαλλοντική Εκπαίδευςη: 

Σο Παράδειγμα τησ Χειραφετικήσ Παιδαγωγικήσ 
 
 

Φειραφέτηση (ουσ.): το να γίνεται κανείς κύριος της τύχης του, η απελευθέρωση από τα 

δεσμά μιας εξουσίας 

«Η τραπεζική αντίληψη της εκπαίδευσης θεωρεί τους ανθρώπους προσαρμόσιμα, 

ευκολοδιοικούμενα όντα. σο πιο πολύ εργάζονται οι μαθητές για την αποταμίευση των 

καταθέσεων που τους εμπιστεύθηκαν, τόσο λιγότερο αναπτύσσουν την κριτική τους 

συνείδηση, που θα προέκυπτε από την επέμβασή τους στον κόσμο σαν μεταπλάστες αυτού 

του κόσμου» (Υρέιρε 1974: 80). 

Η υπόσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βασίζεται στην «ανάδυση νέων αξιών ζωής, 

π.χ. την αυτοπραγμάτωση, την αλληλεγγύη, την ελευθερία γνώμης, τη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, την προστασία και διατήρηση και συντήρηση της κουλτούρας και της Υύσης» 

(Γεωργόπουλος & Σσαλίκη 1998: 26). 

 

Περιβάλλον και Φιλοςοφία 
το βιβλίο «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αγωγή» ο Νίκος Ράπτης υπογραμμίζει τους 

άρρηκτους δεσμούς της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τις ανθρωπιστικές επιστήμες. Ο 

Ράπτης προσεγγίζει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ως διαμόρφωση αγωγής. Για την 

επίτευξη των στόχων της έρευνάς του, ο Ράπτης τοποθετείται μέσα από διαφορετικές 

φιλοσοφικές και κοινωνικές θέσεις. Αναζητά, λοιπόν, το θεωρητικό πλαίσιο των επιλογών της 

εκπαιδευτικής κοινότητας σε σχέση με τα περιβαλλοντικά προγράμματα και εξετάζει εκείνα 

τα διδακτικά πρότυπα τα οποία κατευθύνουν την υλοποίηση προγραμμάτων. Πιο 

συγκεκριμένα, ο προσανατολισμός του Ράπτη αφορά το λανθασμένο διαχωρισμό σε 

γνωστικό και συναισθηματικό τομέα, ένα διαχωρισμό τον οποίο ορίζει ως μία διάκριση στο 

χώρο της παιδαγωγικής (62). 

«Μία ορισμένη περιβαλλοντική κριτική αντιπαρατάσσει το επιχείρημα 

πως το περιβαλλοντικό ζήτημα (η καταστροφή του περιβάλλοντος) υπάρχει 

ακριβώς επειδή υφίσταται η διάκριση μεταξύ νου και συναισθήματος. 

[…] Η ύπατη περιβαλλοντική πολιτική θα συνίστατο στην καταστροφή 
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της σκέψης και του συναισθήματος, στη συγχώνευσή τους σε μία 

ολιστική προοπτική» (Ράπτης 2000: 65). 

 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συμπορεύεται ιστορικά με τα πολιτικά εγχειρήματα λαών 

προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και σαφώς σε 

αυτή τη σύμπλευση με τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων σε καθαρό περιβάλλον και τροφή, 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, σφαιρική εκπαίδευση κ.α. η ολιστική προσέγγιση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνει το συναισθηματικό φορτίο απέναντι σε 

διακρατικές πολιτικές και κυβερνητικές αποφάσεις, οι οποίες ενίοτε παραβιάζουν το 

δικαίωμά μας σε υγιές περιβάλλον. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προβληματισμοί του 

οικολογικού κινήματος τέθηκαν την δεκαετία του 1960 μέσα σε ένα έντονα ταραχώδες, 

ανατρεπτικό και επαναστατικό πολιτικό κλίμα, τότε εύλογα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 

η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση συμβαδίζει με το ανθρωπιστικό και δημοκρατικό πνεύμα 

εκείνης της εποχής. Πιο αναλυτικά, τη δεκαετία του 1960 καταγράφηκαν σημεία ιστορικής 

καμπής όπως το Κίνημα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Αμερική (Civil Rights 

Movement), το Απελευθερωτικό και Αντι-ιμπεριαλιστικό Κίνημα των Αφρικανικών Φωρών 

(Pan-Africanism) και το Υεμινιστικό Κίνημα, άρα είναι εύλογο να συνδέσουμε τη γένεση 

του οικολογικού κινήματος και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με την γενικότερη τάση 

προς τον κοινωνικο-πολιτικό επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του ανθρώπου.  

Ιστορικά, η συνάντηση της οικολογίας με τα κοινωνικά κινήματα της εποχής επέτρεψε την 

ανάδειξη «σύγχρονων προφητών» σε θέματα περιβαλλοντικού προβληματισμού (Pepper 

1984: 16). Σο οικολογικό κίνημα καθώς και οι συναφείς περιβαλλοντικές παρεμβάσεις στην 

εκπαίδευση έχουν διατυπώσει έντονους προβληματισμούς για την αναγκαιότητα συνύπαρξης 

του ανθρώπου με την φύση, όχι απλά μέσα από οικονομικούς και τεχνοκρατικούς όρους, οι 

οποίοι στοχεύουν στην αειφόρο εκμετάλλευση των φυσικών πόρων του πλανήτη, αλλά και με 

σαφή αναφορά στη ταυτοποίηση του περιβαλλοντικού ήθους ως μίας θεμελιώδους 

δημοκρατικής αξίας (Allen 1980).  

οικολογία (ουσ.) 

H οικολογία αποτελεί κλάδο των φυσικών επιστημών. Θεωρείται κλάδος της Βιολογίας, της 

γενικής επιστήμης που μελετά τους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι η μελέτη του μεγέθους 

και της διάδοσης των πληθυσμών των ζώντων οργανισμών, καθώς και του τρόπου με τον 
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οποίο οι ιδιότητες αυτές επηρεάζονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και 

του περιβάλλοντός τους. Σο περιβάλλον ενός οργανισμού αποτελείται τόσο από τις φυσικές 

ιδιότητες, οι οποίες αποτελούν το σύνολο των κατά τόπους αβιοτικών παραγόντων όπως το 

κλίμα και η γεωλογία όσο και από τους υπόλοιπους οργανισμούς που μοιράζονται το ίδιο 

οικοσύστημα. 

Ποιες είναι λοιπόν οι αναζητήσεις της Οικοφιλοσοφίας; Και πως η Υιλοσοφία 

διασταυρώνεται με την Οικολογία; Η Οικοφιλοσοφία αναζητά τα σημεία συνάντησης της 

οικολογίας και των θεωρητικών επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, διερωτάται εάν ο σύγχρονος 

τρόπος διαβίωσης του Δυτικού κόσμου είναι συνεπής και ειλικρινής απέναντι στις 

προκλήσεις του ήθους που πρεσβεύουν οι καταναλωτικές κοινωνίες. Επίσης, η 

Οικοφιλοσοφία αναδεικνύει τις δημοκρατικές αξίες που ορίζουν το δικαίωμα στην 

ελευθερία, την ασφαλή εργασία και το καθαρό περιβάλλον. Κάποια από τα ερωτήματα που 

θέτει η Οικοφιλοσοφία είναι τα ακόλουθα:  

 

 Ποιος αποδίδει εγγενή αξία σε ένα είδος;  

 Με ποια κριτήρια ορίζουμε την ανθρώπινη  ευημερία ανώτερη της 

επιβίωσης άλλων ειδών; 

  Ποιο είναι το όριο εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων;  

 Εάν η ηθική διαχωρίζει ανάμεσα στο πρέπον και στο ανάρμοστο, 

τότε ποια είναι η αρμόζουσα συμπεριφορά του ανθρώπου απέναντι 

στη φύση;  

 Πότε οι έννοιες της επικοινωνίας και της αλληλεξάρτησης θα 

ξεπεράσουν την εμμονή με τις διανθρώπινες σχέσεις; 

 Πότε ο σύγχρονος άνθρωπος θα πάψει να συμπεριφέρεται ως 

ανθρωποθεός; 
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Περιβάλλον και Ιςότητα 
 

«Η περιβαλλοντική ισότητα (environmental equity) αποτελεί σοβαρή πτυχή της πολιτικής 

προστασίας του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι τα σχετικά μέτρα είναι δυνατό να μη γίνονται 

αποδεκτά από όλα τα κοινωνικά στρώματα, επειδή οι επιπτώσεις τους δεν είναι 

ομοιόμορφες και οι δυνατότητες μιας δίκαιης αποζημίωσης των θιγόμενων δεν είναι 

πρακτικά εφικτή. Η θεώρηση της περιβαλλοντικής ισότητας μπορεί να γίνει από νομική, 

πολιτική, οικονομική και κοινωνιολογική σκοπιά» (Λεκάκης 1998:201). 

«Η θεωρητική προσέγγιση του ζητήματος της ισότητας ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές 

ομάδες των παρουσών γενιών πραγματοποιείται με την ανάλυση της ζήτησης για ποιότητα 

περιβάλλοντος. Η ανάλυση αυτή επηρεάζεται σημαντικά από την ταυτότητα της ποιότητας 

περιβάλλοντος ως καταναλωτικού αγαθού και ειδικότερα από το αν αυτή αποτελεί σύνηθες 

ιδιωτικό αγαθό (normal good), καθαρά δημόσιο αγαθό (pure public good) ή μείγμα των 

ανωτέρω» (Λεκάκης 1998: 202). 

Περιβαλλοντικόσ Ρατςιςμόσ και ο Ενεργόσ Πολίτησ 
 

Η έννοια του Περιβαλλοντικού Ρατσισμού αφορά στη γεωγραφική σχέση ανάμεσα στην 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος και στις χαμηλού εισοδήματος κοινωνικές ομάδες ή στις 

μειονοτικές κοινότητες. Η πολύπλοκη σχέση του Δυτικού ανθρώπου με το χώρο και η μη-

αειφόρος διαχείριση των πόρων αποτελούν κεντρικό ερευνητικό πεδίο της έννοιας του 

Περιβαλλοντικού Ρατσισμού.  

Σο μονοήμερο πρόγραμμα του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου «Περιβαλλοντικός Ρατσισμός 

και ο Ενεργός Πολίτης» είναι το αποτέλεσμα μίας προσπάθειάς των Μελών της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Λιθακιάς να αναζητηθεί το σημείο συνάντησης της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  με τις θεωρητικές επιστήμες και πιο συγκεκριμένα με τους 

τομείς της φιλοσοφίας, των κοινωνικών επιστημών και της δικαιοσύνης. Σο πρόγραμμα, το 

οποίο σχεδιάστηκε το σχολικό έτος 2013-14 και αρχικά εκπονήθηκε πιλοτικά το σχολικό 

έτος 2014-15, απευθύνεται αποκλειστικά σε μαθητές/τριες Λυκείου και βασικός του στόχος 

είναι να προσεγγιστεί η σχέση του ανθρώπου με τη φύση καθώς και να επαναπροσδιοριστεί 

η οικολογική κρίση «ως οικολογική/πολιτιστική κρίση» (Bowers 1993: 77). 
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σον αφορά το δεύτερο σκέλος του τίτλου του συγκεκριμένου μονοήμερου προγράμματος, είναι 

σημαντικό να σταθούμε στη βαρυσήμαντη επισήμανση ενός μαθητή της Β Λυκείου του 1ου 

Λυκείου Ζακύνθου, σύμφωνα με την οποία η έννοια Ενεργός Πολίτης φλερτάρει με τον 

πλεονασμό. Η τοποθέτηση του μαθητή σαφώς έχει σημασιολογική βαρύτητα. Εντούτοις, κατά 

την διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος βασικός στόχος των Μελών της Παιδαγωγικής 

Ομάδας του Κ.Π.Ε. Λιθακιάς είναι να αναδειχθεί το γεγονός ότι ίσως να μην είμαστε επαρκώς 

ενεργοί στην πολιτειακή μας ιδιότητα, τουλάχιστον όχι τόσο όσο θέλουμε να πιστεύουμε. 

Τπάρχουν, λοιπόν, σειρές γνώσεων σε σχέση με το περιβάλλον που δύναται να καταχτηθούν από 

τη σχολική κοινότητα, ώστε κατά κάποιο τρόπο να αλλάξουμε τα κακώς κείμενα στην 

καθημερινότητα μας, και πιο συγκεκριμένα στη σχέση των ανθρώπινων κοινωνιών μεταξύ τους 

αλλά και με τη φύση.  

Σο μονοήμερο πρόγραμμα ακολουθεί τους βασικούς στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

όπως και τέθηκαν από την UNESCO. Δηλαδή, αναφερόμαστε στη συνειδητοποίηση, στην 

απόκτηση γνώσεων, στις ικανότητες επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων καθώς και στις 

ικανότητες αξιολόγησης περιβαλλοντικών λύσεων όπως αυτές προτείνονται από αρμόδιους φορείς. 

Κυρίως όμως προσοχή δίνεται στη συμμετοχή (ενημέρωση, δράση, καλλιέργεια ενδιαφέροντος, 

στην αποτελεσματικότητα των flash mobs κτλ) είτε ατομικά αλλά σίγουρα συλλογικά με στόχο 

όλες οι ηλικιακές ομάδες να διερευνήσουν την πολυδιάστατη και προβληματική σχέση του 

ανθρώπου με τη φύση αλλά και το αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων μας να ζούμε σε καθαρό 

περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, επιχειρούμε τη φιλοσοφική θεώρηση της 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και εστιάζουμε σε τρεις ακαδημαϊκούς όρους ίσως όχι τόσο 

ευρέως γνωστούς στην εκπαίδευση: Περιβαλλοντική Ηθική, Περιβαλλοντικός Ρατσισμός, 

Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη. Αξίζει εδώ να αναφερθούμε σε μία μαθήτρια της Γ΄ Λυκείου του 

2ου ΓΕΛ Ζακύνθου, η oποία παρατήρησε κάτι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα εύστοχο. ύμφωνα 

λοιπόν με τη μαθήτρια, το περιβάλλον αντιστοιχεί σε μία ερευνητική αντικειμενικότητα και 

συνδέεται έντονα με τις Θετικές Επιστήμες. Από την άλλη οι όροι Ηθική, Ρατσισμός, Δικαιοσύνη 

διακατέχονται από το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Αυτό λοιπόν που της κέντρισε το 

ενδιαφέρον στην αρχή τους προγράμματος είναι αυτό ακριβώς που επιχειρούμε να φέρουμε στις 

μαθητικές περιβαλλοντικές ομάδες: δηλαδή τη σύζευξη της αντικειμενικότητας με την 

υποκειμενικότητα, τη συνάντηση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με κοινωνικές, και 

φιλοσοφικές έννοιες και να επισημάνουμε ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι κατά βάση ηθικά 

και πολιτικά θέματα.  
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ημείο εκκίνησης του προγράμματος είναι οι καταναλωτικές μας συνήθειες (αν είναι τεχνητές ή 

πραγματικές) και επίσης σχολιάζουμε τα αλληλένδετα ζητήματα των αλόγιστης εκμετάλλευσης 

πόρων αλλά και της απόθεσης σκουπιδιών και αποβλήτων. υνδέουμε λοιπόν τον καταναλωτισμό 

μας με την ηθική και την αίσθηση δικαίου, και διερωτόμαστε πόσο είναι ορθό να καταστρέφουμε 

ένα φυσικό τοπίο για να καλύψουμε τις τεχνητές ανάγκες μας. Γίνεται αναφορά σε σημαντικές 

προσωπικότητες, κυρίως ακτιβιστές διάφορων ιστορικών περιόδων, οι οποίοι προσέγγισαν την 

ηθικότητα του Δυτικού κόσμου, όπως ο Chico Mendez, ο αποκαλούμενος «Άγιος της 

Οικολογίας», ο οποίος αγωνίστηκε για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών στο Δάσος του 

Αμαζονίου και ο ακαδημαϊκός Aldo Leopold με την θεωρία του περί της Ηθικής της Γης.  

Αφού έχουμε καλύψει το δύσβατο κομμάτι της Περιβαλλοντικής Ηθικής, προχωράμε στο 

Ρατσισμό, και εξηγούμε ότι ως όρος αφορά στη σχέση ανάμεσα στην υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και στις χαμηλού εισοδήματος κοινωνικές ομάδες. Βασικό στοιχείο για να 

κατανοήσουν οι μαθητές/τριες τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο Περιβαλλοντικός Ρατσισμός είναι 

η αναφορά στην ψαλίδα ανάμεσα στο Αναπτυγμένο και Αναπτυσσόμενο Κόσμο, και γίνονται 

ρητές αναφορές στη πολλαπλή εκμετάλλευση του Αναπτυσσόμενου κόσμου από τον 

Αναπτυγμένο.  

Η μετάβαση στη Περιβαλλοντική Δικαιοσύνη είναι πλέον εύκολη αφού οι μαθητικές 

περιβαλλοντικές ομάδες καταλαβαίνουν ότι οι σύγχρονες κοινωνίες παρουσιάζουν προβληματική 

σχέση πρώτον με το περιβάλλον και δεύτερον με μειονοτικές/εθνοτικές ομάδες. 

Παραδείγματα για την ανάγκη εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης παραθέτονται 

πολλά, όπως ο χάρτης τοξικής ρύπανσης των ΗΠΑ με σαφή αναφορά στις περιοχές όπου 

κατοικούν μειονοτικές ομάδες χαμηλού εισοδήματος (Αφροαμερικάνοι, Μεξικάνοι, Αυτόχθονες 

Αμερικάνοι). Άλλο ένα σημαντικό παράδειγμα αποτελεί η αναφορά στο αποκαλούμενο Δάσος 

του Chernobyl στο Εκουαδόρ. το συγκεκριμένο παράδειγμα αναφερόμαστε στην οικολογική 

καταστροφή αλλά και στην έλλειψη ηθικότητας του Δυτικού κόσμου/πολυεθνικών εταιρειών όσον 

αφορά τη διαχείριση πόρων, τοπίων και πολιτισμικών (εθνοτικών) ταυτοτήτων.  

Ολοκληρώνοντας το θεωρητικό μέρος του προγράμματος, κάνουμε μία σύντομη αναφορά στο 8ο 

Μαθητικό υνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και 

Περιβάλλον», και σταματάμε σε κάποια προγράμματα κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά 

ασχολήθηκαν με το δικαίωμα του πολίτη σε καθαρό περιβάλλον, τροφή κτλ. Επίσης, γίνεται 

αναφορά σε διατμηματικές σπουδές, όπου οι θεωρητικές και θετικές επιστήμες συναντιούνται με 

στόχο την προσέγγιση και την κατανόηση της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση. Σέλος, 
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ενδεικτικά πλέον αναφερόμαστε στο ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΜΕΣΑΠΣΤΦΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ με ειδίκευση στη Βιοηθική του Σμήματος Υιλοσοφικών και 

Κοινωνικών πουδών, του Σμήματος Ιατρικής, του Σμήματος Βιολογίας και του Σμήματος 

Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης για να ενισχύσουμε την έννοια της διαθεματικότητας 

στον τομέα της έρευνας. 

Έχοντας ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος του προγράμματος, το οποίο δεν αποτελεί ένα 

βομβαρδισμό πληροφοριών αλλά πλαισιώνεται από προβολές ταινιών μικρού μήκους και από 

εκτενείς συζητήσεις (ερωταποκρίσεις) με τα παιδιά, προχωράμε στις δραστηριότητες: 

«Επεξεργασία εικόνας» και τη σκιαγράφηση «Εννοιολογικού Φάρτη». την δραστηριότητα 

επεξεργασίας εικόνας δίνεται η δυνατότητα για ανατροφοδότηση των εννοιών Περιβαλλοντική 

Ηθική, Ρατσισμός και Δικαιοσύνη και αξιοποιούνται οι νέες μορφές γραμματισμών. 

υγκεκριμένα, μια από τις πιο σηµαντικές δεξιότητες που χρειάζεται να αποκτήσει ο σύγχρονος 

άνθρωπος είναι ο οπτικός γραµµατισµός δηλαδή η ικανότητα ερµηνείας, κριτικής αποτίµησης και 

δηµιουργίας οπτικών µηνυµάτων.  

τη δεύτερη δραστηριότητα περνάμε πλέον από τη θέαση στη δημιουργία και οι μαθητές/τριες 

σε ολιγομελείς ομάδες κατασκευάζουν το δικό τους εννοιολογικό χάρτη με κεντρικό θέμα 

«Περιβαλλοντικός Ρατσισμός και ο Ρόλος του Ενεργού Πολίτη». Βεβαίως παραθέτουμε σειρά 

παραδειγμάτων εννοιολογικού χάρτη με τη διαρκή προτροπή να αποτυπώνονται οι σκέψεις και οι 

προβληματισμοί μέσα από μία καθαρά ομαδοσυνεργατική δράση βασισμένη στις αρχές της 

διαλεκτικής. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι ορισμοί των κεντρικών εννοιών είναι πάντα σημαντικοί! 

 δικαιοσύνη 

1. οι νόμοι και η εφαρμογή τους 2. οι δικαστές και οι σχετικές υπηρεσίες 3. η αίσθηση 

δικαίου  

  ρατσισμός είναι η αντίληψη ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίσοι μεταξύ τους, αλλά 

διαχωρίζονται σε ανώτερους και κατώτερους, διακρινόμενοι είτε από το χρώμα του 

δέρματος, είτε από την εθνικότητα, είτε από τη θρησκεία κλπ  

 ηθική είναι κλάδος της φιλοσοφίας που ασχολείται κυρίως με το παρακάτω ερώτημα:  

Ποιες ανθρώπινες πράξεις είναι αποδεκτές και ορθές  

και ποιες ανάρμοστες και λανθασμένες; 
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Προτάςεισ για Ανατροφοδότηςη και Ενίςχυςη  

τησ Κοινωνικήσ, Φιλοςοφικήσ και Πολιτικήσ Διάςταςησ  

τησ Περιβαλλοντικήσ Εκπαίδευςησ 
 

Διδακτική Παρέμβαση 1. 

Πολιτειακά Δικαιώματα και Περιβαλλοντικά Ζητήματα: 

Δημοκρατικές Αξίες και το Υυσικό Περιβάλλον 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση αποσκοπεί στο να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με 

το νομικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τις διακρατικές συμφωνίες σε σχέση με την 

εκμετάλλευση φυσικών πόρων και το αδιαμφισβήτητο δικαίωμα στην ενημέρωση για 

περιβαλλοντικά ζητήματα. 

Παραθέτουμε τον εξήσ νόμο και προςκαλούμε τουσ 
μαθητέσ/τριεσ να ςτοχαςτούν ςτα ζητήματα τα οποία 
διευθετεί:  
«NOMO ΤΠ’ ΑΡΙΘ. 3422. Αρ. Υύλλου 303. 13 Δεκεμβρίου 2005. 

Κύρωση της ύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη 

λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.  

 

Η ύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του 
κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 
περιβαλλοντικά θέματα της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων 
Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) η οποία υπεγράφη στο Αarhus της 
Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998 (και εν συνεχεία αναφέρεται ως η ύμβαση 
του Aarhus) κυρώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του 
υντάγματος, με το νόμο 3422/12.12.2005 (ΥΕΚ Α΄ 303/13.12.2005). 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ.  

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 

Άρθρο πρώτο. 

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του υντάγματος, η ύμβαση 

για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, καθώς 

και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα, που υιοθετήθηκε στο Aarhus 

της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998». 

ΣΟΦΟ  

«Προκειμένου να συμβάλει στην προστασία του δικαιώματος κάθε ατόμου από τις παρούσες 

και μελλοντικές γενεές να ζει σε περιβάλλον κατάλληλο για την υγεία και την ευημερία του, 

κάθε Μέρος εξασφαλίζει τα δικαιώματα της πρόσβασης σε πληροφορίες, της συμμετοχής  

του κοινού στη λήψη αποφάσεων και της πρόσβασης στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 

θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ύμβασης.» 
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Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην πρόσβαση στην 
δικαιοσύνη. Ουσιαστικά θέτει σε ισχύ τους δύο 
προηγούμενους πυλώνες στις εθνικές νομοθεσίες και 
ενδυναμώνει την εφαρμογή της εθνικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 9.). 
Πηγή: http://www.ypeka.gr/  
(Τπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) 

 

 

 

 

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση 
στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και μπορεί να χωριστεί σε 2 μέρη. Σο 
πρώτο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να ζητεί πληροφορίες από τις 
δημόσιες αρχές και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις 
πληροφορίες αυτές (άρθρο 4). Σο δεύτερο μέρος αφορά το δικαίωμα του 
κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να 
συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη 
αίτηση εκ μέρους του κοινού και καλύπτεται από το (άρθρο 5). τις 
παραπάνω υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών προβλέπονται διάφορες 
εξαιρέσεις όπως λόγοι εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας 
πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π. 

 

Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στην συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων 
και χωρίζεται σε 3 μέρη. Σο πρώτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού, που 
αφορά ή εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (άρθρο 6). Σο δεύτερο 
μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία περιβαλλοντικών 
σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών (άρθρο 7). Σέλος, το τρίτο μέρος αφορά την 
συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νόμων, κανονισμών και νομικά 
δεσμευτικών κανόνων (άρθρο 8). 

http://www.ypeka.gr/
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Ενδεικτικές ερωτήσεις προς τους μαθητές/τριες: 

o Ποιο ή ποια δικαιώματα του πολίτη αναγνωρίζει ο συγκεκριμένος νόμος; 

o Σι συμπεράσματα εξάγετε από τους τρεις πυλώνες της σύμβασης; 

o Ποιον πυλώνα θεωρείται πιο σημαντικό και γιατί; 

o Θεωρείται ότι οι τρεις πυλώνες είναι αλληλένδετοι, και αν ναι γιατί; 

o Ο νόμος ορίζει ότι οι αποφάσεις του παρόντος πρέπει να διασφαλίζουν την 

ευημερία των μελλοντικών γενεών, προάγοντας την έννοια της αλληλεγγύης 

(intergenerational solidarity). Μπορείτε να παραθέσετε παραδείγματα τα 

οποία ενισχύουν αυτή την υποχρέωση του πολίτη; 

o Πέραν των υποχρεώσεων, οι πολίτες έχουν μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση 

με το περιβάλλον. ε ένα καταιγισμό ιδεών, ας καταγράψουμε αυτά τα 

δικαιώματά μας! 

o Πως μπορεί ο πολίτης να αποκτήσει πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 

περιβαλλοντικά ζητήματα; 

o Γιατί ο πολίτης μπορεί να αποσυρθεί από τη δικαίωμά του στη λήψη αποφάσεων 

για περιβαλλοντικά θέματα; 

o Ποια από αυτά τα δικαιώματά σας θα διεκδικήσετε στο μέλλον; 

o Ποιες χώρες υπόγραψαν την ύμβαση στο Aarhus της Δανίας στις 25 Ιουνίου 

1998; 

 

Εικόνα:  
Η ύμβαση του Aarhus για το Περιβάλλον.  
(Πληροφόρηση, υμμετοχή, Δικαιοσύνη) 
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Διδακτική Παρέμβαση 2. 

Λογοτεχνικές Διαδρομές  

και η Καλλιέργεια Περιβαλλοντικού Ήθους 

Εισαγωγικά σχόλια: Οι μαθητές/τριες καλούνται σε ομαδοσυνεργατικό προβληματισμό σε 

σχέση με συγκεκριμένα λογοτεχνικά κείμενα. Ο ποιητικός λόγος του Henry David Thoreau 

αποτελεί ένα σημαντικό παράδειγμα στην οικοκριτική προσέγγιση της λογοτεχνίας. Μέσα 

από τη προσωπική του επιλογή για επιστροφή στη φύση, ο Thoreau αναζήτησε εσωτερικές 

αξίες συνυφασμένες με την Περιβαλλοντική Ηθική, όπως αυτή  εκφράζεται σήμερα. Πέραν 

του αισθήματος του δικαίου και του ζητούμενου της αειφορίας, ο Thoreau 

επανατοποθέτησε την ανθρώπινη φύση σε συνάρτηση με περιβαλλοντικές αξίες συνύπαρξης 

με τη φύση, και συνάμα αναγνώρισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην άκρατη και 

αχαλιναγώγητη βιομηχανοποίηση. 

«Η συνεργατική μάθηση είναι ένα μοντέλο μάθησης το οποίο υλοποιείται σε 

απόλυτη εναρμόνιση με τις αρχές του εκδημοκρατισμού της γνώσης και 

ενθαρρύνει την ομάδα των μαθητών/τριών να συμμετέχει σε συλλογικές 

διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων και λήψης αποφάσεων. Πιο 

συγκεκριμένα: «ε καταστάσεις συνεργατικής μάθησης, οι συζητήσεις μεταξύ 

των μελών-μαθητών της ομάδας είναι ένα αποτελεσματικό μέσο το οποίο τους 

βοηθά να οικοδομήσουν τις ιδέες τους. Ακόμα και οι διαφωνίες, τους 

αναγκάζουν να αναζητήσουν καινούργια πληροφορία ή να διερευνήσουν 

κατανόηση της παλιάς από τη νέα προοπτική. Επιπρόσθετα, οι μαθητές 

διαπραγματεύονται „δημόσια‟ τις κρίσεις, τις πεποιθήσεις και τις επιλογές τους 

και είναι ανοιχτοί σε αυτό-έλεγχο» (Ξανθάκου, Οικονομοπούλου & Καΐλα 

2002: 235). 
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Η περίπτωση του Henry David Thoreau παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς μελέτη 

στη σχολική αίθουσα καθώς συνδυάζει τον προβληματισμό σε σχέση με την καταστροφή 

του ανάγλυφου της γης, το ρόλο του πολίτη, τη προφητική ανάδειξη περιβαλλοντικών 

κρίσεων με τον ποιητικό λόγο και την εισαγωγή σε ηθικές και φιλοσοφικές έννοιες γύρω από 

τη περίπλοκη και συχνά ανταγωνιστή σχέση του ανθρώπου με τη φύση. 

 

Henry David Thoreau (1817-1862) Αμερικανός συγγραφέας)  

Έγραψε το κλασικό «Walden» (1854) για την επιστροφή στη Υύση. 

«υνολικά, τα γραπτά του γεμίζουν περίπου 20 τόμους. το πεδίο της φυσικής ιστορίας, 

προφήτευσε τις μεθόδους και τα ευρήματα της οικολογίας. Ενδιαφερόταν επίσης για την 

επιβίωση σε εχθρικό περιβάλλον, ή ενάντια στις ιστορικές μεταβολές και στη φυσική φθορά, 

ενώ ταυτόχρονα υποστήριζε την εγκατάλειψη της σπατάλης και των αυταπατών προκειμένου 

να ανακαλύψουμε τις αληθινές και ουσιώδεις ανάγκες της ζωής.» 

 

Πηγή: http://www.antifonies.gr 

http://www.antifonies.gr/
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«πούδασε Υυσική Ιστορία , Μαθηματικά και Υιλοσοφία στο Φάρβαρντ. Δεν μπόρεσε να 

ενταχθεί στο αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα της εποχής και παραιτήθηκε άμεσα από την 

θέση του δασκάλου αρνούμενος να ασκήσει βία στους μαθητές. Ίδρυσε μαζί με τον αδελφό 

του ένα πρωτοποριακό αντιαυταρχικό σχολείο όπου εισήγαγε τις εκδρομές στην φύση σαν 

στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας». 

Πηγή: www.oikologos.gr 

Διδακτική Παρέμβαση: Μελετήστε το παρακάτω κείμενο. υζητήστε σε ολιγομελείς 

ομάδες όσα σας συνδέουν με τις επιλογές του Henry David Thoreau και όσα 

απομακρύνουν τη δικιά σας καθημερινή (απτή πραγματικότητα) από αυτή του Henry David 

Thoreau στις Η.Π.Α. στα μέσα του 19ου αιώνα.  

«Μασαχουσέτη, 1845. Κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης ο Henry David 

Thoreau στα 27 του χρόνια εγκαταλείπει την πόλη του και εγκαθίσταται στο δάσος κοντά 

στην λίμνη Walden. 

Κατά τον Thoreau, οι άνθρωποι μοχθούν παρασυρμένοι από μια πλάνη, εγκλωβισμένοι 

στην εικόνα που οι ίδιοι έχουν φτιάξει για τον εαυτό τους και για το τι πρέπει να κάνουν στην 

ζωή τους, ζώντας έτσι σε μια σιωπηλή απόγνωση.  

O Thoreau αντιστέκεται στο νέο πρότυπο του βιομηχανοποιημένου ανθρώπου. Αντίθετα, 

αποδέχεται μόνο την πρωταρχική ανάγκη της διατήρησης της Ζωικής Θερμότητας στο 

ανθρώπινο σώμα. Αυτό επιτυγχάνεται με την Σροφή, το Καταφύγιο (αυτά είναι κοινά και 

στα υπόλοιπα ζώα), τον Ρουχισμό και τα Καύσιμα. ταν αποκτήσει αυτά τα βασικά μπορεί 

ο άνθρωπος να επιζητήσει την πνευματική του εξύψωση.» 

Ενδεικτικές ερωτήσεις προς τους μαθητές/τριες: 

o Σι αναζητά ο στοχαστής μέσα από την κίνησή του να εγκατασταθεί στο δάσος;  

o Ίσως, να ανακαλύψει τον εαυτό του μέσα από τη συναναστροφή με την φύση; 

o Ποια θεωρείται ότι είναι η αντίδραση των συμπολιτών του απέναντι σε αυτήν του την 

απόφαση; 

o Οι συμπολίτες του τον αντιμετωπίζουν με δυσπιστία. Θεωρούν ότι στερείται πολλά: 

ανέσεις, συντροφιά, κοινωνική δράση. Ποια άραγε είναι η απάντησή του σε αυτό; 

http://www.oikologos.gr/
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o Ποιές είναι οι βασικές ανθρώπινες ανάγκες σύμφωνα με τον Thoreau; Για εσάς; 

o Είναι οι πραγματικές ανάγκες μας αυτές που θέλει να μας επιβάλλει η νέα κοινωνία 

της βιομηχανικής εποχής, όπου όλοι θα δουλεύουν περισσότερο, κατά έναν όλο και 

πιο ομοιόμορφο τρόπο ώστε να καταναλώνουμε όλο και περισσότερο;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Πήγα στο δάσος επειδή επιθυμούσα να ζήσω συνειδητά, να αντιμετωπίσω 

μονάχα τα ουσιώδη της ζωής και να δω αν θα μπορούσα να μάθω όσα είχε να 

μου διδάξει, έτσι ώστε, όταν θα ερχόταν η ώρα μου να πεθάνω, να μην 

ανακάλυπτα ξαφνικά ότι δεν είχα ζήσει ποτέ». 

 

Απόσπασμα από το βιβλίο του Henry David Thoreau στο δάσος που έφτιαξε 

την καλύβα του, δίπλα στις όχθες της λίμνης Walden, κοντά στο Concord, 

Massachussets. 
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Διδακτική Παρέμβαση 3. 

Οπτικός Γραμματισμός και Περιβαλλοντικές κέψεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας ενός έργου τέχνης, αξιοποιούμε το μοντέλο Perkins 
αφού προσαρμόζουμε τους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης στις 
δυνατότητες των μαθητών/τριών να επεξεργαστούν πολύσημες έννοιες, όπως η ηθικότητα 
και το πρότυπο διαβίωσης (αναπτυγμένος κόσμος versus αναπτυσσόμενος κόσμος). Οι 
στόχοι μίας διδακτικής παρέμβασης, η οποία αξιοποιεί τις δυνατότητες του οπτικού 
γραμματισμού, μπορούν να συνοψιστούν στους παρακάτω:  
 

 Παρατήρηση έργων τέχνης για την ανάπτυξη της δεξιότητας του στοχασμού, όσο 

και για την ανατροπή στερεότυπων και τη διαμόρφωση νέων στάσεων, 

συμπεριφορών και αξιών 

 Ανάπτυξη κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών 

 Ενίσχυση της δυναμικής του οπτικού λόγου και αξιοποίηση του οπτικού 

γραμματισμού 

 Η προσέγγιση των μαθητών/τριών μέσω γνωστικών, συναισθηματικών, αισθητικών 
και στοχαστικών δεξιοτήτων 

 
Κατά την 1η φάση της διδακτικής παρέμβασης, δίδεται χρόνος για παρατήρηση των έργων 
τέχνης (πίνακες), αλλά κυρίως για την έκφραση και διατύπωση των παρατηρήσεών των 
μαθητών/τριών.  

τη συνέχεια, οι μαθητές/τριες απευθύνουν κάποια ερωτήματα χωρίς όμως να δοθούν 
συγκεκριμένες απαντήσεις αλλά επιτρέποντας σε άτομα της ολομέλειας να προβούν σε 
ξεχωριστές και αυθόρμητες απαντήσεις.  

 

Κατά τη 2η φάση της ανοικτής και περιπετειώδους παρατήρησης, οι μαθητές/τριες 
καλούνται να ανταποκριθούν σε ερωτήματα, όπως τα παρακάτω: 

«Σο παιδί. αναζητώντας κάποια τάξη στο χάος του κόσμου, 
συγκρατεί σιγά-σιγά έναν κώδικα με σημεία αναγνώρισης, που 
εκφράζουν το συσχετισμό της μορφής της εικόνας ή όπως θα λέγαμε 
μεταφέροντας εδώ τους όρους της σημειολογίας “σημαίνοντος- 
σημαινόμενου. Η εικόνα γίνεται σημείο αναγνώρισης που 
απεικονίζει το ρευστό κόσμο της πραγματικότητας και κάποια 
στιγμή τον ακινητοποιεί και τον σταθεροποιεί. Γίνεται ακόμα. έτσι, 
ένα αξιόπιστο όργανο επικοινωνίας με τους άλλους ανθρώπους» 
(ακελλαρίου 1982: 508). 
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Κατά την 3η φάση της λεπτομερούς και σε βάθος παρατήρησης, απευθύνονται διάφορα 
ερωτήματα στους μαθητές/τριες, όπως τα εξής: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Κατά τη 4η φάση της ολιστικής παρατήρησης, του αναστοχασμού και της ανασκόπησης της 
διεργασίας, οι μαθητές/τριες, με βάση το σύνολο των έργων που παρατήρησαν, οδηγούνται 
σε συμπεράσματα σχετικά με τα μηνύματα που οι καλλιτέχνες έχουν πρόθεση να μας 
μεταδώσουν. 

Κατά το τελικό στάδιο του αναστοχασμού, επιστρέφουμε στις αρχικές παρατηρήσεις των 
μαθητών/τριών ώστε να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους καταθέτοντας εκ νέου την άποψή 
τους μετά από την παρατήρηση των έργων τέχνης, και τις έντονες συζητήσεις στην 
ολομέλεια. Η μέθοδος αποτελεί μία επιτυχή παρέμβαση και «πρόκληση για σκέψη» (Foof 
for Thought) αφού στα συμπεράσματα των μαθητών/τριών αναδύεται η πολυδιάστατη 
σχέση ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και την ηθική υπόσταση του σύγχρονου 
καταναλωτή. τόχος της παρατήρησης είναι τα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η φύση 
διακατέχεται από μία έντονη αντικειμενικότητα σε αντιδιαστολή με την υποκειμενικότητα 
του Δυτικού πρότυπου διαβίωσης. 

 

 Σι βλέπετε στον πίνακα; 

 Πως αποδίδεται η φύση μέσα από ένα έργο τέχνης; 

 Ποιο θεωρείτε ότι είναι το ηθικό μήνυμα του καλλιτέχνη; 

 Αναζητείστε τους συμβολισμούς και τα κεκαλυμμένα νοήματα; 

 Σι συναισθήματα εγείρονται; 

 Πως το συναίσθημά σας αντανακλά το πρότυπο διαβίωσης των 

Δυτικών κοινωνιών σε σχέση με τη φύση; 

 Προσπαθήστε να δημιουργείστε ένα σενάριο όπου εσείς συνομιλείτε 

με το φυσικό περιβάλλον ή/και τους ανθρώπους στους πίνακες. 

 

 Σι σας εντυπωσίασε πιο πολύ στα έργα τέχνης; 

 Θα θέλατε να μάθετε κάτι συγκεκριμένο για τα έργα τέχνης, 

όπως η ιστορική περίοδος της δημιουργίας τους; 

 Πως τα συγκεκριμένα έργα τέχνης χρησιμοποιούν τα 

χρώματα για να επηρεάσουν το συναισθηματικό μας κόσμο; 

 Πως η εικόνα μεταφέρει νοήματα, και ποια θα μπορούσαν να 

είναι αυτά; 
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Παράδειγμα 1:  

 

 Τίηλος: “Ophelia

 Καλλιηέτμης: Sir John 
Everett Millais, Bt 
1829-1896 

 Χαρακηηριζηικά: Λάδι 
(762 x 1118 mm)

 Έηος: 1851-2

 Πηγή:http://www.tate.
org.uk/art/artworks/m
illais-ophelia-n01506

 Μοσζείο Tate Gallery, 
London, The U.K.

 

 

Παράδειγμα 2: 

 

 Τίηλος: “Around the 
Fish”

 Καλλιηέτμης: Paul Klee
 Χαρακηηριζηικά: Λάδι ζε 

καμβά(47cm x 64cm)
 Έηος: 1926
 Πηγή: 

http://www.moma.org/c
ollection/object.php?obj
ect_id=79342

 Μοσζείο MoMA, 
Manhattan, New York 
City.
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Παράδειγμα 3: 

 

 Τίηλος: Nave, Nave Moe 
(Tahitian)

 Καλλιηέτμης: Gauguin, 
(Eugène-Henri-) Paul 1848-
1903

 Χαρακηηριζηικά: Λάδι ζε 
καμβά (74x100cm)

 Έηος: 1894
 Πηγή: 

http://www.hermitagemus
eum.org/wps/portal/hermi
tage/

 Μοσζείο Hermitage 
Museum, St. Petersburg,

 
 

Παράδειγμα 4: 

 

 Τίηλος: “I and the 
Village”

 Καλλιηέτμης: Marc 
Chagall (1887–1985)

 Χαρακηηριζηικά: Λάδι ζε 
καμβά (192.1 x 151.4 cm)

 Έηος: 1911
 Πηγή: 

http://www.moma.org/c
ollection/object.php?obj
ect_id=78984

 Μοσζείο MoMA, 
Manhattan, New York 
City.
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Διδακτική Παρέμβαση 4. 

Ιστορικές Προσωπικότητες και η 

Αναζήτηση Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης 

Παράδειγμα 1: Η Vandana Shiva είναι ακαδημαϊκός από την Ινδία. Πολυγραφότατη 

με ενεργή δράση στο κίνημα κατά της παγκοσμιοποίησης, η Vandana Shiva διερευνά τα 
σημεία συνάντησης των θετικών επιστημών με τη φιλοσοφική θεώρηση της ανθρωπότητας. 
Σο έργο της επανατοποθετεί τη σημαντικότητα στην εισαγωγή της παραμέτρου των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιοηθικής αναφορικά με τη εκμετάλλευση των φυσικών 
πόρων. 

Η Vandana Shiva αφιέρωσε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της για την υπεράσπιση της 
βιοποικιλότητας και της διατήρησης της δεξιοτήτων αγροκαλλιέργειας των αυτοχθόνων 
πληθυσμών ανά τον πλανήτη. 

 

 

Σο 2003, η Vandana Shiva αναγνωρίστηκε ως 
«Περιβαλλοντικός Ήρωας» (Environmental Hero) 
από το Time Magazine. 

 

 

 

 

 

Ενδεικτικές ερωτήσεις προς τους μαθητές/τριες: 

o Κεντρική φιλοσοφία στο ερευνητικό έργο της Vandana Shiva είναι η ελευθερία 

του σπόρου (Seed Freedom) και η απόρριψη των εταιρικών παρεμβάσεων (Patents) 

στους σπόρους. Πως η έννοια του Seed Freedom συνδέεται με τη μεταλλαγμένη 

τροφή; 

o Πως γινόταν η καλλιέργεια τροφίμων στο παρελθόν, και ποιο είναι το έλλειμμα 

γνώσης που ταλανίζει το σύγχρονο καταναλωτή; 
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o Μεταφέρετε τη συζήτησή μας στα γηραιότερα μέλη της οικογενείας σας. Εστιάστε 

στις μεθόδους οικοκαλλιέργειας του παρελθόντος στον τόπο σας. Επιστρέψτε με 

καταγραφές αναμνήσεων και δημιουργήστε ένα κολάζ γνώσεων στον τοίχο της 

σχολικής αίθουσας. 

o Η Vandana Shiva είναι παγκοσμίως γνωστή για το περιβαλλοντικό έργο της. Ποια 

άλλα ερευνητικά ενδιαφέροντα έχει; Σι διδάσκει; 

Παράδειγμα 2: Ο Robert Bullard είναι Καθηγητής Αστικής Ανάπτυξης και 

Περιβαλλοντικής Πολιτικής (Urban Planning and Environmental Policy) στο Texas 

Southern University in Houston, Texas. Φαρακτηρίζεται ως ο «πατέρας της 

Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης». Έχει συγγράψει 17 βιβλία τα οποία προσεγγίζουν τα 

αλληλένδετα θέματα της αειφόρου ανάπτυξης, της κλιματικής δικαιοσύνης, της 

περιφερειακής ισότητας και του περιβαλλοντικού ρατσισμού. Σο 2008, το Newsweek τον 

ανακήρυξε ως ένα από τους 13 Περιβαλλοντικούς Ηγέτες του Αιώνα. 

ε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Robert Bullard αναφέρει:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“The environmental justice movement has basically redefined what 

environmentalism is all about. It basically says that the 

environment is everything: where we live, work, play, go to school, 

as well as the physical and natural world. And so we can't separate 

the physical environment from the cultural environment. We have 

to talk about making sure that justice is integrated throughout all 

of the stuff that we do.” 

Πηγή: http://www.ejnet.org/ej/bullard.html  

http://www.ejnet.org/ej/bullard.html
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“The Environmental Justice 
Movement is an anti-racist movement 
and I don't think you can get any more 
radical than fighting racism. Because 
when you talk about fighting racism, 
you make a lot of enemies because 
racism permeates everything.” 
(«Σο Κίνημα της Περιβαλλοντικής 
Δικαιοσύνης είναι ένα αντι-ρατσιστικό 
κίνημα και νομίζω ότι δε γίνεται να 
είμαστε πιο ριζικοί στη μάχη κατά του 
ρατσισμού. Επειδή όταν μιλάς για 
ρατσισμό, κάνεις πολλούς εχθρούς 
επειδή ο ραστισμός διαπερνά τα 
πάντα.») 

 
http://www.ejnet.org/ej/bullard.html 

 

 

. 

  

Ενδεικτικές ερωτήσεις προς τους μαθητές/τριες: 

o Διαβάστε τη παραπομπή δίπλα στη φωτογραφία του Robert Bullard. ύμφωνα με 

αυτή, ο ρατσισμός συνδέεται με την περιβαλλοντική καταστροφή και την άλογη 

εκμετάλλευση πόρων, χώρων και ανθρώπων. ε ποια συμπεράσματα οδηγήστε; Για 

παράδειγμα, μία βιομηχανική ζώνη ή η κατασκευή μίας χωματερής ποιες κοινωνικές 

ομάδες επηρεάζει; 

o Ο Robert Bullard υποστηρίζει ότι στα πλαίσια της περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης οφείλουμε να συμπεριλάβουμε το ενδιαφέρον μας για τους 

υγρότοπους, τα πουλιά και τα τοπία, αλλά πρέπει επίσης να εστιάσουμε στα αστικά 

«Σο κίνημα της Περιβαλλοντικής Δικαιοσύνης […] λέει ότι το περιβάλλον είναι 

τα πάντα: εκεί που ζούμε, δουλεύουμε, παίζουμε, πηγαίνουμε σχολείο, καθώς 

και ο φυσικός κόσμος γύρω μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να διαχωρίσουμε το 

φυσικό περιβάλλον από το πολιτιστικό περιβάλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε 

ότι η δικαιοσύνη ενσωματώνεται σε όλες μας τις δράσεις και σε ότι κάνουμε». 
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περιβάλλοντα με σαφή παραδείγματα για το πώς οι χαμηλού εισοδήματος 

κοινωνικές ομάδες βιώνουν την καθημερινότητά τους. Μπορείτε να σκεφτείτε ή να 

βρείτε παραδείγματα στα οποία καταδεικνύεται το γεγονός ότι η Περιβαλλοντική 

Δικαιοσύνη δεν εφαρμόζεται επαρκώς;  
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