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Πρόλογος 
Ο άνθρωπος από την πρώτη εμφάνιση του στον πλανήτη προσπάθησε να κατανοήσει το φυσικό του περιβάλλον, 

προκειμένου να επιβιώσει, 

Αρχικά ο άνθρωπος θεοποίησε τις φυσικές δυνάμεις (ηφαιστειακές εκρήξεις, σεισμούς, κατακλυσμούς, κλιματικές 

αλλαγές κλπ.), καθώς ένιωθε αδύναμος μπροστά τους. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του ανθρώπου 

του Ελληνικού χώρου. 

Οι άνθρωποι της εποχής πίστευαν ότι για όλες αυτές τις μεταβολές, τις Φυσικό - γεωλογικές δυνάμεις υπεύθυνοι 
ήταν κάποιοι πολύ ισχυροί Θεοί, όπως οι Τιτάνες, οι Γίγαντες, κ.λπ. Πάντοτε όμως θεωρούσε τον εαυτό του ως 

αναπόσπαστο μέρος της φύσης, της οποίας η διατήρηση και η κατάλληλη διαχείριση ήταν σημαντική για την 

επιβίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη του. Είχε πάντα επίγνωση της αξίας του περιβάλλοντος και της ανάγκης για 

τη διατήρηση και την προστασία του στα συστήματα αξιών των παραδοσιακών κοινωνιών 

(Δ. Κίύαϊτζίδης και Κ. Ονζοννης, 2000). 

Αργότερα, όταν η πρόοδος των επιστημών και τα επιτεύγματα της οικονομικής - τεχνολογικής ανάπτυξης 

επέτρεψαν στον άνθρωπο να εκμεταλλεύεται χωρίς όρους και όρια τον πλανήτη, επικράτησαν νέες αξίες που 

συνδέονται κυρίως με τον κυρίαρχο καταναλωτικό τρόπο ζωής, 

Από τότε η σχέση ανθρώπου - φύσης μεταβλήθηκε και αμφισβητήθηκε έντονα η κυριαρχία της φύσης. 

Οι άνθρωποι του 21 ου αιώνα έχουν αναπτύξει την οικονομία τους και παράλληλα έχουν τροποποιήσει 
τα οικοσυστήματα τους, ώστε να συνεργάζονται. Και τα δύο έχουν αναπτυχθεί σε εξαιρετικά περίπλοκα συστήματα, 
ώστε να είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι αποτελέσματα είναι δυνατόν να δημιουργηθούν, πέρα από τα 
αναμενόμενα, αυτά δηλ. που είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος (Don Ε. Meyer et al 1990). 
Η έννοια του απρόβλεπτου αποδεικνύει ότι και τα δύο συστήματα έχουν όρια. 

Υπάρχουν όρια στα αποθέματα, όρια στο ρυθμό αλλαγής, όρια στο κόστος ελέγχου 
της ρυπάνσεως, υπάρχουν όρια... 

Πολλές αποφάσεις λαμβάνονται, αφού εξεταστούν διλήμματα όπως αυτό του "σχετικού κόστους" ή "της ωφέλειας", 

Οι άνθρωποι ενδέχεται να επιθυμούν την επίτευξη του ενός ή και των δύο σκελών. Τέτοια διλήμματα υπάρχουν 

πολλά, εμείς αναφέρουμε δύο αντιθετικά ζεύγη: 

1. την περίπτωση των εντατικών καλλιεργειών, σε αντίθεση με την παραδοσιακή παραγωγή αγροτικών προϊόντων 

και... 

2. τη ρυπογόνο βιομηχανία και το κυκλοφοριακό, σε αντίθεση με τον καθαρό αέρα, 

Οι άνθρωποι όμως έχουν μία μοναδική ιδιότητα. Είναι οι μόνοι οργανισμοί που ασχολούνται με την εξέλιξη τους. Οι 

γνώσεις τους είναι αρκετά προχωρημένες, ώοτε να γνωρίζουν ότι η μελλοντική τους εξέλιξη βρίσκεται κυρίως στα 

χέρια τους. Αποφάσεις που παίρνονται σήμερα επηρεάζουν τον κόσμο του ανθρώπου του μέλλοντος. 
Μια ανάπτυξη, η Αειφόρος Ανάπτυξη, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να στερεί τη 

δυνατότητα των μελλοντικών γενιών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες, θα πρέπει να αποτελεί το μοναδικό 

κριτήριο ανάπτυξης της σημερινής κοινωνίας, 

Δύο έννοιες είναι συνυφασμένες με αυτόν τον όρο. Οι έννοιες αυτές είναι: 

η έννοια της «ανάγκης», ιδίως των βασικών αναγκών των φτωχών, που θα πρέπει να είναι ύψιστη προτεραιότητα, 

και η έννοια των «περιορισμών» που επιβάλλει η σημερινή κατάσταση της τεχνολογίας και της κοινωνικής 
οργάνωσης μας, σχετικά με την ικανότητα του περιβάλλοντος να ανταποκριθεί στις τρέχουσες και μελλοντικές 

ανάγκες. 
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Με άλλα λόγια, πρόκειται, για μια ανάπτυξη που οφείλει να στηρίζεται στο ήθος και να επικεντρώνεται σε έναν διπό και 

κοινό στόχο: 

• στο χώρο: κάθε κάτοικος αυτού του πλανήτη έχει το ίδιο δικαίωμα στους φυσικούς πόρους της Γης και 

• στο χρόνο: έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τους πόρους της γης, αλλά και το καθήκον να 

διασφαλίσουμε την αειφορία και για τις επόμενες γενιές, 

Πιστεύουμε ότι το σχολείο έχει καθήκον να ευαισθητοποιήσει τους σημερινούς μαθητές και μελλοντικούς πολίτες και να 

διαμορφώσει τη συμπεριφορά τους έναντι των προβλημάτων που θα κληθούν ν' αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Πλέον είναι 

αναγκαίο να δημιουργηθεί μια νέα περιβαλλοντική αντίληψη, ένα νέο ήθος και αυτό αφορά όλους τους κατοίκους του 

πλανήτη. 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προωθεί την ανάπτυξη σαφούς αντίληψης και ενδιαφέροντος για την οικονομική, 

κοινωνική, πολιτική και οικολογική αλληλεξάρτηση σε αστικές και αγροτικές περιοχές. Συμβάλλει στη δημιουργία νέων 

προτύπων συμπεριφοράς, ατόμων, ομάδων και κοινωνιών προς το περιβάλλον. Με συγκεκριμένα και σαφή 

προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) οι μαθητές πρέπει να θέτουν ερωτήσεις και να κάνουν τις επιλογές 

τους στα θέματα που τους αφορούν, συμμετέχοντας σε συζητήσεις και να έχουν υπεύθυνη συμπεριφορά για ζητήματα 

που αφορούν το μέλλον τους, 

Η εκπαίδευση για την αειφορία διευρύνει την έννοια του περιβάλλοντος τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 

εκπαιδευτικούς. Η έννοια της αειφορίας έχει απόλυτη σχέση με το πρόβλημα της φτώχειας, 

της υγείας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της παγκόσμιας ειρήνης. Παράλληλα, 

η αποκωδικοποίηση της έννοιας θα ευαισθητοποιήσει τους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες, συμβάλλοντας 

στη διαμόρφωση ενός νέου ήθους, που θα χαρακτηρίζεται από το σεβασμό στο περιβάλλον, τη δίκαιη κατανομή των 

φυσικών πόρων, τη συμμετοχή και την ανάληψη πρωτοβουλιών, 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας (ΚΠΕ) δίνει τη δυνατότητα επίσκεψης και συμμετοχής σχολικών 

τάξεων σε μονοήμερα και πολυήμερα προγράμματα (ΠΕ). Η γεωγραφική του θέση προσφέρει πολύ καλή 

προσβασιμότητα στο μαθητικό και στον εκπαιδευτικό κόσμο της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής Ελλάδας και 

ταυτόχρονα κοντινά πεδία για ανάπτυξη δράσεων στα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά του προγράμματα. 

Με προγράμματα σχεδιασμένα με βάση δραστηριότητες στο φυσικό περιβάλλον, δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα 

βιωματικής γνώσης και διαχείρισης του φυσικού και ανθρωπογενούς τοπικού και ευρύτερου περιβάλλοντος του, ενώ 

συνδέονται μετά εθνικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα. Η προσέγγιση των προβλημάτων απαιτεί θάρρος 

και προσπάθειες, καθώς επίσης και μια συντονισμένη συνεργασία όλων των κοινωνικών και πολιτικών φορέων, τόσο σε 

εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Το κοινό μέλλον της ανθρωπότητας πλέον απαιτεί από τους πολίτες ήθος και όχι απλά να αποδέχονται τις νέες 

τεχνολογίες σαν καταναλωτές. Είναι χρέος μας να γνωρίζουμε την αλληλεπίδραση των ενεργειών μας και τις επιπτώσεις 

που μπορούν να επιφέρουν στους πιο κοντινούς ή και στους πιο μακρινούς γείτονες μας. 

Τα προβλήματα του κόσμου αφορούν και εμάς τους ίδιους. Ο διάλογος, η συνεννόηση, η συλλογική συνείδηση είναι τα 

μέσα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου, τη δικαιότερη κατανομή των φυσικών πόρων του πλανήτη και την αειφόρο 

ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Μιχάλης Θεοχαρόπουλος 

Υπεύθυνος ΚΠΕ Άμφισσας 

Βιολόγος, Δρ. Οικολογίας 
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Ο Νομάρχης Φωκίδας Νικόλαος Δημ. Φουσέκης 

Μιλώντας για «περιβάλλον», εππέλους η ανθρωπότητα, έστω και καθυστερημένα, αντιλήφθηκε όπ δεν 

μιλούμε για πρόβλημα ή ζητούμενο με το οποίο θα βρεθούμε κάποια στιγμή, στο προβλεπτό μέλλον 

αντιμέτωποι, αλλά για μια, με αποκλειστικά δική μας ευθύνη, γκρίζα σημερινή πραγματικότητα, την οποία 

επιφυλάξαμε στους ίδιους και στα παιδιά μας. Από αλόγιστη χρήση των πηγών ενέργειας, από έλλειψη 

περιβαλλοντικής συνείδησης, από έλλειψη σεβασμού στους στοιχειώδεις κανόνες που θα έπρεπε να 

διέπουν τις σχέσεις μας με τη φύση, την αλληλεξάρτηση μας μαζί της, φθάσαμε μέχρις εδώ: Η φύση 

μοιάζει τώρα να εκδικείται για το ανοσιούργημα που προηγήθηκε. Για εκείνο που και σήμερα, με την 

επίκληση διαφόρων εκ μέρους μας προφάσεων, συντελείται. Για εκείνο που όλοι πλέον, λιγότερο 

σιωπηλοί και απλοί προσυπογράφοντες σε σχέση με χθες, φοβούμαστε πως θα συνεχίσει να συμβαίνει. 

Ως άνθρωπος, κυρίως όμως ως ένας ακόμη πολίτης που αγαπά και σέβεται τα χώματα που μεγάλωσε κι 

εμπιστεύθηκε το μέλλον των παιδιών του, θέλησα nprv λίγα χρόνια, με ης όποιες μου δυνάμεις, να Βάλω κι 

εγώ μαζί με άλλους, ένα λιθαράκι στην προσπάθεια αντιμετώπισης αυτού του φαινομένου. Ένα λιθαράκι, 

στην προσπάθεια υπεράσπισης του περιβάλλοντος. Του δικού μας περιβάλλοντος. 

Το δικό μας παρόν σ' αυτή την προσπάθεια επιχειρήθηκε να δοθεί μέσω της δημιουργίας του Κέντρου 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του νομού μας, έργο το οποίο είχα την μοναδική τιμή και χαρά να 

υλοποιήσω ως Δήμαρχος Άμφισσας και να εγκαινιάσω το νέο του κτήριο πέρυσι (2007) με την ιδιότητα 

του Νομάρχη Φωκίδας. 

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Άμφισσας αποτελεί για την πόλη μας ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Πέραν της εκπαιδευτικής προσφοράς του, φιλοξενεί οτην πόλη μας χιλιάδες μαθητές 

ετησίως από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Με την λειτουργία του ως Κέντρου περιφερειακού 

τύπου, στο διαμορφωμένο γι' αυτόν το σκοπό κτήριο της πρώην Κλινικής Καρανάσου, οι μαθητές έχουν τη 

δυνατότητα να μένουν στην πόλη μας περισσότερο από μια μέρα. 

Μέσα από τα προγράμματα περιβαλλονπκής εκπαίδευσης, επιδιώκεται η δημιουργία γνωστικών και 

αξιακών προϋποθέσεων στους μαθητές, ώστε να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το περιβάλλον, να 

αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές στα θέματα της προστασίας της οικολογικής 

ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι κανένα μέτρο πολιτικής προστασίας δεν μπορεί να συμβάλει στην 

αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, εάν δεν διαμορφωθούν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι, ενεργοί και 

κριτικά σκεπτόμενοι πολίτες, καθιστά το ρόλο της Εκπαίδευσης ακόμη πιο κρίσιμο και σημαντικό σε σχέση 

με την ανπμετώπιση των περιβαλλοντικών ζητημάτων και την επήευςη της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Δεν χωρά καμία αμφιβολία όη με την παγκόσμια περιβαλλονπκή κρίση που ζούμε όλοι σας μέρες μας, το 

μεγαλύτερο «κεφάλαιο* που θα μπορούσε να μας κάνει όλους υπερήφανους απένανπ στις επόμενες 

γενιές, είναι ο διαρκής αγώνας και οι ενέργειες μας για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο 

ανάπτυξη. 



Ο Δήμαρχος Άμφισσας Ασημάκης Α. Ασημακόπουλος 

Η σύγχρονη πραγμαηκότητα, αυτή που Βιώνει σήμερα ολόκληρη σχεδόν η ανθρωπότητα, έχει αλλάξει 

σημανπκά τα δεδομένα, υπό το πρίσμα των οποίων γινόταν εφικτή μέχρι σήμερα η εκτίμηση της αλήθειας 

αναφορικά με την επικρατούσα κατάσταση στο παγκόσμιο περιβάλλον. Και βέβαια από ό,τι φαίνεται, έχει 

γίνει πλέον από όλους συνείδηση ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι πρόβλημα που μάλλον θα πρέπει να 

ανπμετωπίσει η ανθρωπότητα στο απώτερο μέλλον, αλλά μια οδυνηρή πραγματικότητα, την οποία ήδη 

βιώνουμε, από την εξέλιξη της οποίας εξαρτάται άμεσα αυτή η ίδια η υπαρξή μας ως ανθρώπινων όντων. Γιατί 

θα πρέπει να μας γίνει επίσης συνείδηση όπ είμαστε αναπόσπαστο μέλος του ιδίου «σώματος», του σώματος 

της γης και κατά συνέπεια είναι αδιανόητη η συνέχιση και η διαιώνιση του είδους μας ξέχωρα από αυτήν του 

περιβάλλοντος. 

Στα αίπα στα οποία οφείλεται η διαμόρφωση της υπάρχουσας κατάστασης δεν έχει νόημα να αναφερθούμε 

αναλυτικά, δεδομένου ότι είναι σε όλους γνωστά από τον μικρότερο και ταπεινότερο κάτοικο αυτού του 

πλανήτη μέχρι τον ίδιο τον «πλανητάρχη». Εξ άλλου, η πληροφόρηση μέσω των σύγχρονων μέσων (internet 

κλπ) είναι άμεση και πλούσια. Εκείνο που απομένει και θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο μελέτης και 

προβλημαπσμού είναι, πέρα από την αυτονόητη τήρηση με ευλάβεια των στοιχειωδών κανόνων που πρέπει 

να διέπουν τη σχέση μας με το περιβάλλον, να εφαρμόσουμε ισχυρές θεραπείες, τέτοιες που να εγγυώνται 

την μεταβολή της κατάστασης του ασθενούς από «μη αναστρέψιμη -σε- μάλλον ανατρέψιμη». 

Κατά την γνώμη μου μια ασφαλής «θεραπεία» που θα αποδώσει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα προς αυτή 

την κατεύθυνση είναι η διαρκής και επίμονη εκπαίδευση των νέων μας με στόχο την απόκτηση 

περιβαλλοντικής συνείδησης, να «μπολιαστούν με άλλα λόγια με αυτό το φάρμακο». Και τούτο, γιατί η 

νεολαία όντας το ζωντανότερο κομμάτι της κοινωνίας, απορροφημένη με τα προβλήματα της 

καθημερινότητας απέχει σε μεγάλο ποσοστό από την ενασχόληση της με τα κοινά και κυρίως με το 

περιβάλλον. Θα πρέπει επομένως να αφιονισθούν οι νέοι, να καταστούν περιβαλλοντικά υπεύθυνοι και να 

συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι όπ πρώτα και κύρια διακυβεύεται το δικό τους μέλλον. 

Στα πλαίσια αυτά, εκτιμώ ση η λεπουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην πόλη μας 

εξυπηρετεί τα μέγιστα στην προσπάθεια επίτευξης του παραπάνω στόχου και μας δίνει σαφές και ισχυρό 

προβάδισμα έναντι άλλων περιοχών. Η εκπαιδευτική προσφορά του, η δυνατότητα φιλοξενίας μαθητών και 

πέραν της μιας ημέρας, η λεπουργία του ως Κέντρου περιφερειακού τύπου είναι δράσεις που μας επιτρέπουν 

να διατηρούμε τη βεβαιότητα όπ, μέσω αυτών, οι μαθητές θα αποκτήσουν τις προϋποθέσεις εκείνες που 

απαιτούνται, ώστε να διαχειρίζονται θετικά και με επιτυχία τα προβλήματα που ανακύπτουν σε σχέση με την 

οικολογική ισορροπία, την προστασία του περιβάλλοντος, την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και τη 

βελτίωση της ποιότητας ζωής. 

Ως επικεφαλής ενός θεσμικού παράγοντα συνυπεύθυνου της λειτουργίας του ΚΠΕ θεωρώ υποχρέωση μου 

να το στηρίζω σε κάθε δραστηριότητα του και να το συνδράμω τόσο υλικοτεχνικά όσο και σε έμψυχο 

δυναμικό. Εκπμώ δε όπ κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος από όποια θέση και αν βρίσκεται, αναλογιζόμενος την 

παγκόσμια κρίση σε θέματα περιβάλλοντος, έχει υποχρέωση να αγωνίζεται διαρκώς με συνέπεια και 

προσήλωση στον κοινό αυτόν αγώνα. 
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