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“Σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας ο άνθρωπος έπρεπε να παλεύει με τη 

φύση για να επιβιώνει. Σ’ αυτόν τον αιώνα  

( εννοούσε τον 20ο) έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί οτι για να επιβιώσει 

πρέπει να την προστατεύσει”.  Ζαν- Ύβ Κουστώ, διάσημος Γάλλος 

Ωκεανογράφος. Τα λόγια του Κουστώ αποτελούν σήμερα όχι μια κούφια 

θεωρία αλλά μια αδιαμφισβήτητη αλήθεια. Βάλλουμε το περιβάλλον με 

όποιο τρόπο διαθέτουμε, θυσιάζουμε κάθε στοιχείο, που ακόμη 

υπογραμμίζει την ανθρωποσύνη μας στο βωμό του κέρδους και της 

κατανάλωσης. Όταν λέω “Περιβάλλον” δεν εννοώ μόνο το φυσικό- 

πρωτίστως το φυσικό- αλλά και το κοινωνικό και το πολιτιστικό, που είναι οι 

αναφορές κάθε ανθρώπου, οι πυλώνες που τον στερεώνουν όχι μονάχα για 

να επιβιώνει και να ζει με αξιοπρέπεια αλλά και να είναι ευτυχής. 

Μπορούν, λοιπόν, να υπάρξουν άνθρωποι με γνήσια οικολογική συνείδηση; 

Η απάντηση είναι μια πόρτα ανοιχτή. Και το κλειδί της είναι Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. 

         Από την εποχή του Ρουσσώ και των άλλων διαφωτιστών μέχρι σήμερα 

έπρεπε να συμβεί μια βιομηχανική επανάσταση, δυο βαλκανικοί πόλεμοι, 

δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και δυο κραχ-  συγκαταλέγω και τη σημερινή εποχή 

της άγονης και αδιέξοδης οικονομικής κρίσης- για να παραδεχτούμε οτι η 

τεχνολογικός εξοπλισμός του κόσμου είναι αντίθετος με τη φυσική ζωή, για 

να παραδεχτούμε , μετά λύπης, οτι “καλλιο το προλαμβάνειν παρά το 

θεραπεύειν” ειδικά όσον αφορά στο φυσικό περιβάλλον και στην υγεία του 

ανθρώπου, που εξαρτάται αναγκαστικά από τη γενναιοδωρία του πρώτου. 

 

Μέσα από ποιούς φορείς θα αναδειχθεί η σημασία του περιβάλλοντος; 

● Μέσα από τους κόλπους της οικογένειας- με τη μίμηση προτύπων. ● Μέσα 

από το σχολείο- με τις εκπαιδευτικές εκδρομές ή τα πρότζεκτ. ● Μέσα από τις 

δράσεις φορέων και συλλόγων ή κοινωνικών ομάδων- με την παροχή 

κινήτρων. ● Μέσα από την πληροφόρηση που δέχεται το παιδί από τους 

φορείς κοινωνικής δικτύωσης (internet, facebook), την τηλεόραση και τον 

τύπο- με τη δημιουργία στάσεων- έξεων. 

          Αν εξετάσουμε όλους τους παραπάνω φορείς μάθησης θα 

παρατηρήσουμε οτι ο κάθε ένας δίνει τη “σκυτάλη” στον επόμενο, 

προκειμένου το παιδί να προχωρήσει την κρίση και την αντίληψή του σε 

ολοένα πιο αυτόνομα μονοπάτια δράσης. Το παιδί θα εναρμονιστεί με το 

γονιό, θα μιμηθεί την αυθεντία του δασκάλου, θα καταλήξει στα πρώτα 

συμπεράσματα, μέσω των οποίων θα ενεργήσει, έχοντας ως αφετηρία την 

πρώιμη εφηβική ηλικία, αφού τότε προσδέχεται κι άλλα ερεθίσματα από την 

τηλεόραση, το διαδίκτυο, τις εφημερίδες και τα περιοδικά.  

          Αυτή η “σκυταλοδρομία” μάθησης έχει ανυπολόγιστα θετική εφαρμογή 

στην προστασία του φυσικού κόσμου. Από την άλλη πλευρά, η θεωρία της 

μίμησης προτύπων έχει καταπληκτικά αποτελέσματα, αν εφαρμοστεί στο 

σχολικό περιβάλλον, ενισχυόμενη όμως κι από θετική και συναισθηματική 

διέγερση του μαθητή από το δάσκαλο. Ο εκπαιδευτικός θα έχει ο ίδιος το 
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ρόλο του προτύπου και θα επαινεί το παιδί μετά από κάθε θετική ενέργειά 

του, που θα σχετίζεται με το φυσικό περιβάλλον. 

 

Τα παιδιά έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να είναι προστατευμένα μέσα σε 

ένα αρμονικό φυσικό περιβάλλον και είναι καθήκον όλων μας να μάθουμε 

σε εκείνα να το προστατεύουν. 

Αυτό μπορούμε να το κατορθώσουμε με : 

● το να είμαστε εμείς παράδειγμα προς μίμηση. 

● το να επαινούμε πάντα τα παιδιά, όταν ωφελούν τη φύση. 

● το να δίνουμε κίνητρα για αν εμπλέκονται τα παιδιά με το φυσικό 

περιβάλλον ( εκδρομές, δραστηριότητες, πολιτιστικές δράσεις). 

Το δικαίωμα του παιδιού σε ένα καθαρό και βιώσιμο περιβάλλον μπορεί να 

το ενισχύσει, λοιπόν, η σύγχρονη εκπαίδευση αλλά και ο σχολικός ή ο 

ημερήσιος τύπος κι άλλα έντυπα οικολογικού περιεχομένου. Οι πρώτες 

απόπειρες των μαθητών να “μοχθήσουν” με την πένα τους, αρθρογραφώντας 

σε μια σχολική εφημερίδα είναι καλοδεχούμενες και με βοηθό έναν 

δάσκαλο- μέντορα θα οδηγήσουν το παιδί σε πειραματισμούς, βιώματα, 

συμπεράσματα και μια αυθεντική κρίση για τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

και την πρόληψη ή την αντιμετώπισή τους. Ο ημερήσιος τύπος, εστιάζοντας 

σε περιβαλλοντικά ζητήματα φέρνει πολλαπλά οφέλη: 

● Επιμορφώνει την κοινότητα.  

● Ευαισθητοποιεί την οικογένεια.  

● Αναπτύσσει μια “κουλτούρα πρόληψης”, μέσα από δράσεις αλλά και μέσα 

από την αλλαγή νοοτροπίας. 

 


