
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 

 

Η έννοια του όρου «περιβάλλον» έχει ποικίλες διαστάσεις, ανάλογα με τη σκοπιά 

από την οποία το εξετάζει κανείς. Σύμφωνα με το νομοθετικό ορισμό του ν. 1650/86 

«περιβάλλον» είναι: Το σύνολο των φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων και 

στοιχείων που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση κι επηρεάζουν την οικολογική ισορροπία, την 

ποιότητα ζωής και την υγεία των κατοίκων, την ιστορική και πολιτιστική παράδοση και τις 

αισθητικές αξίες. 

Ως «εξωστρέφεια» ορίζεται η συμπεριφορά του ανθρώπου που προσανατολίζεται 

κυρίως από τον κόσμο που βρίσκεται έξω από τον εαυτό του και αυτός ο προσανατολισμός 

επηρεάζεται από τους εξωτερικούς συλλογικούς κανόνες, το πνεύμα της εποχής . Ο 

εξωστρεφής λοιπόν, κινητοποιείται από το περιβάλλον και για το περιβάλλον. 

Έτσι, οι έννοιες περιβάλλον και εξωστρέφεια είναι άρρηκτα δεμένες και 

αλληλένδετες με αποτέλεσμα η ανθρώπινη δραστηριότητα σε αρκετούς τομείς να 

χαρακτηρίζεται ή να αξιολογείται από την ποιότητα αυτής της σχέσης. 

Ξεκινώντας από την οικονομία θα λέγαμε ότι η εξωστρέφεια  σήμερα, ταυτίζεται με την 

λεγόμενη «πράσινη οικονομία», δηλ. την προσπάθεια του ανθρώπου να ανατρέψει την 

ισχύουσα λογική της κατασπατάλησης των φυσικών πόρων και την ανάδειξη των αρχών της 

αειφορίας και  της ποιότητας ζωής. Επίσης, ο ρόλος της πολιτικής είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός επειδή καλείται να προπαγανδίσει και να υλοποιήσει εξωστρεφείς 

περιβαλλοντικές πολιτικές, ακόμα και αν αυτό τη φέρει σε σύγκρουση με τα μεγάλα 

οικονομικά συμφέροντα που λυμαίνονται τις πλουτοπαραγωγικές πηγές. Εξάλλου, 

διαχρονικά και ο πολιτισμός στηρίχθηκε στις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανθρώπου και 

πραγματικού περιβάλλοντος. Στη σύγχρονη μάλιστα εποχή, καλείται να επαναπροσδιορίσει 

την ποιότητα αυτής της σχέσης με έμφαση στην οικολογία και την ανθρωπολογία. 

 Το μέσο για να υλοποιηθούν οι νέες ορθολογικές και αναγκαίες για την επιβίωση 

περιβαλλοντικές πολιτικές είναι φυσικά η εκπαίδευση, που αποκτά ιδιαίτερη σημασία όταν 

εφαρμόζονται οι αρχές της γνωστικής αυτενέργειας , της καλλιέργειας των δεξιοτήτων, της 

ευαισθητοποίησης και της συμμετοχικότητας. Εξίσου σημαντικό ρόλο για την καλλιέργεια 

εξωστρεφών δράσεων μπορούν να παίξουν τα ΜΜΕ και η διαφήμιση. 

Αναντικατάστατος παραμένει ο ρόλος του οικολογικού κινήματος που έχοντας 

πολλές φορές συγκρουσθεί με συμφέροντα και ανάλγητες εξουσίες διαμορφώνει υγιείς και 

γόνιμες συμπεριφορές προστασίας και ανάδειξης της περιβαλλοντικής μας κληρονομιάς. 

Συμπερασματικά, καταλήγουμε για μια ακόμη φορά να διατυπώσουμε την 

αναγκαιότητα να κατανοήσει ο σύγχρονος άνθρωπος ότι το μοντέλο του 

υπερκαταναλωτισμού και του αλόγιστου κέρδους τον οδηγεί στην καταστροφή. Η μόνη 

λύση είναι η συνειδητοποίηση ότι πρέπει να περιβάλλουμε το περιβάλλον μας, να 

καταλάβουμε δηλαδή, ότι το κέντρο του κόσμου δεν είναι ο εαυτός μας αλλά ό,τι υπάρχει 

γύρω μας. Η αρμονική συμβίωση , ο αλληλοσεβασμός , η αλληλεγγύη είναι όροι αναγκαίοι 

για μία κοινωνία ευαισθητοποιημένη , ώριμη και εξωστρεφή. 


