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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ο ζθνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη λα αλαδεηήζεη ηελ ζύδεπμε ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο (ΠΕ) κε ηηο αξρέο ηεο θηινζνθηθήο ζθέςεο, όπσο απηή
δηαρέεηαη ζηελ θαζεκεξηλή εθπαηδεπηηθή πξάμε. Τν παξάδεηγκα ηεο Χεηξαθεηηθήο
Παηδαγσγηθήο, όπσο αλαπηύρζεθε από ηνλ Πάνπιν Φξέηξε, πξνζθέξεη ηηο θαηάιιειεο
ζπλζήθεο γηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκό ηεο ΠΕ σο κίαο δεκνθξαηηθήο θαη επαλαζηαηηθήο
κεζόδνπ απόθηεζεο γλώζεσλ. Επηπιένλ, ε ελλνηνινγηθή δηεπθξίληζε ηεο ΠΕ σο κία
δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο επηηξέπεη ηελ ζύλδεζή ηεο κε ηελ πνιύπινθε
δηαδηθαζία ηεο δηακόξθσζεο ηαπηόηεηαο. Η ΠΕ θαζηζηά δπλαηή ηελ επεμεξγαζία
θνηλσληθν-πνιηηηθώλ γεγνλόησλ θαη πνιηηηζκηθώλ εθθξάζεσλ σο άξξεθηα
ζπλδεδεκέλσλ κε ηε κειέηε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Επηπιένλ, ε παξνύζα εξγαζία
παξνπζηάδεη ηελ ΠΕ σο έλα ζύλζεην θαη δηεπηζηεκνληθό κέζν θαηαλόεζεο πξώηνλ ηνπ
θπζηθνύ θόζκνπ θαη δεύηεξνλ ησλ πνιπδηάζηαησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπ αλζξώπνπ κέζα ζην
πεξηβάιινλ. Τέινο, ππνζηεξίδεηαη όηη ε επνηθνδνκεηηθή ΠΕ αλαγλσξίδεη ηελ
ζεκαληηθόηεηα ησλ ρσξν-ρξνληθώλ παξακέηξσλ ζηε απνθξπζηάιισζε ηεο ηαπηόηεηαο
ηνπ αλζξώπνπ, θαη νξίδεη ην ηδεώδεο ηεο κειινληηθήο αξκνληθήο ζπλύπαξμεο ησλ
αλζξσπίλσλ θνηλσληώλ κε ηε θύζε σο κία πνιηηηθή δηεθδίθεζε ηνπ παξόληνο ρξόλνπ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεσξία ηεο ΠΕ θαη ηεο Εθπαίδεπζεο γηα ην Πεξηβάιινλ
θαη ηελ Αεηθνξία
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«Ζ
Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε
αζρνιείηαη
κε
πξνβιήκαηα/ζέκαηα πνπ αθελφο δελ απνηεινχλ ην αληηθείκελν
κειέηεο θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο επηζηήκεο ζε κία δεδνκέλε
ζηηγκή, ελψ αθεηέξνπ ε αλάιπζή ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πεξίπινθε
ιφγσ ησλ πνιιψλ θαη αλνκνηνγελψλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα
ζπκπξάμνπλ ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηά (π.ρ. νηθνλνκηθνί,
θνηλσληθνί, πνιηηηθνί, γεσγξαθηθνί, ηζηνξηθνί, βηνινγηθνί,
ρεκηθνί, θπζηθνί, θηι)». (Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 1998: 36)

Ο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα επηζεκάλεη ηε θηινζνθηθή θαη
δεκνθξαηηθή δηάζηαζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΠΔ), θαη ηα ηνλίζεη ηηο
πηπρέο ηνπ επαλαζηαηηθνχ θαη απειεπζεξσηηθνχ ήζνπο, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη ζηελ

ζρνιηθή ηάμε κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε ηελ πεξηβαιινληηθή ζεκαηηθή. Δθαιηήξην
ζεκείν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη φηη ε ΠΔ μεπεξλά ηα ζηεγαλά ηεο κνλφδξνκεο
κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ελψ παξάιιεια αλνίγεη ηνπο νξίδνληεο ηεο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο ζε πνιπζχλζεηεο δηαδξνκέο θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ
αιιειεμαξηήζεσλ. Δάλ απνδερηνχκε ην απηνλφεην (ή θαη νπηνπηθφ, δπζηπρψο,
κεξηθέο θνξέο) ζθεπηηθφ φηη ν απψηεξνο ζηφρνο ηεο επηηπρνχο εθπαηδεπηηθήο
δηαδηθαζίαο είλαη ε εμέιημε ηνπ καζεηή/ηξηαο ζε ψξηκν θαη ππεχζπλν ελήιηθα, ν
νπνίνο/νπνία δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηα αληηκεηψπηζεο θξίζεσλ θαη ηελ δπλακηθή ζηε
ιήςε απνθάζεσλ, ηφηε ε ΠΔ εηζέξρεηαη ζηνπο θφιπνπο κίαο ηδηάδνπζαο
επαλαζηαηηθήο πξνζέγγηζεο ηεο κάζεζεο ζε φιεο ηηο ζεκαηηθέο ηεο δξάζεηο θαη ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο (Αζαλαζάθεο, 1984). Δίλαη δεδνκέλεο νη ζχγρξνλεο
πξνθιήζεηο θαη παξνηξχλζεηο πξνο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο γλψζεο, ηελ πξναγσγή
ηεο θξηηηθήο αληίιεςεο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ηελ απνδέζκεπζε ηνπ αληηθεηκέλνπ
κειέηεο απφ θεληξηθέο δηνηθεηηθέο δηεπζχλζεηο.1 Σε απηφ ην πιαίζην, ε παξνχζα
εξγαζία ππνζηεξίδεη φηη ε ελαζρφιεζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ
νηθνινγία παξέρεη πινχζην θαη πνηθίιν πιηθφ σο πξνο ηελ εμέηαζε θαη θαηαλφεζε
πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ πξάμεσλ θαη πξαθηηθψλ, θαζψο απηά
πθαίλνληαη ζηελ πνιπδηάζηαηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ.
Ο ζεζκφο ηεο ΠΔ απνηειεί έλα ζχλζεην ηξφπν γηα ηελ ελεξγνπνίεζε νπζηαζηηθνχ
θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, θαζψο απηφο πξνζθξνχεη ζε εκπφδηα απφ «πνιηηηζκηθέο
λφξκεο, ηδενινγίεο, ζπλαηζζήκαηα θαη ζηεξεφηππα» (Gross, 1998: 57). Οη γεληθφηεξεο
αλαδεηήζεηο θαη νη εηδηθφηεξεο ζεκαηηθέο ηεο ΠΔ ηελ ζθηαγξαθνχλ σο έλα
απνηειεζκαηηθφ κέζν πξνο ηελ επίηεπμε ησλ αιιειέλδεησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο
αθχπληζεο θαη ηεο πνιηηηθήο βνχιεζεο. Πξαγκαηηθά, ιακβάλνληαο ππ’φςηλ φηη νη
πξνβιεκαηηζκνί ηνπ νηθνινγηθνχ θηλήκαηνο ηέζεθαλ ηελ δεθαεηία ηνπ 1960 κέζα ζε
έληνλα ηαξαρψδεο, αλαηξεπηηθφ θαη επαλαζηαηηθφ πνιηηηθφ θιίκα, ηφηε εχινγα
κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ε ΠΔ ζπκπνξεχεηαη κε ην αλζξσπηζηηθφ θαη
δεκνθξαηηθφ πλεχκα ηεο επνρήο. Σπγθεθξηκέλα, ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαηαγξάθεθαλ
ζεκεία ηζηνξηθήο θακπήο φπσο ην Κίλεκα Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζηελ Ακεξηθή
(Civil Rights Movement), ην Απειεπζεξσηηθφ θαη Αληη-ηκπεξηαιηζηηθφ Κίλεκα ησλ
Αθξηθαληθψλ Φσξψλ (Pan-Africanism) θαη ην Φεκηληζηηθφ Κίλεκα, άξα είλαη εχινγν
λα ζπλδέζνπκε ηε γέλεζε ηεο ΠΔ κε ηελ γεληθφηεξε ηάζε πξνο ηνλ θνηλσληθνπνιηηηθφ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ. Ηζηνξηθά, ε ζπλάληεζε
ηεο νηθνινγίαο κε ηα θνηλσληθά θηλήκαηα ηεο επνρήο επέηξεςε ηελ αλάδεημε
«ζχρξνλσλ πξνθεηψλ» ζε ζέκαηα πεξηβαιινληηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ (Pepper, 1984:
16). Τν νηθνινγηθφ θίλεκα θαζψο θαη νη ζπλαθείο πεξηβαιινληηθέο παξεκβάζεηο ζηελ
εθπαίδεπζε έρνπλ δηαηππψζεη έληνλνπο πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα
ζπλχπαξμεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ θχζε, φρη απιά κέζα απφ νηθνλνκηθνχο θαη
ηερλνθξαηηθνχο φξνπο, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ αεηθφξν αμηνπνίεζε θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ηνπ πιαλήηε, αιιά θαη κε ζαθή αλαθνξά ζηε
θηινζνθηθή ηαπηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο σο κίαο ζεκειηψδνπο
δεκνθξαηηθήο αμίαο (Allen, 1980).
Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην νξακαηηζκνχ ησλ αξρψλ, ησλ ζηφρσλ θαη ηεο δνκήο ηεο
ΠΔ, ην 1971 ν Οξγαληζκφο Ακεξηθαλψλ Κξαηψλ εχγισηηα δηαηχπσζε ζηα πξαθηηθά
ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ηελ θηινζνθηθή θαη αλζξσπηζηηθή δηάζηαζε ηεο ΠΔ κε ηνλ εμήο
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Γηα ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο ηνπ δαζθαινθεληξηζκνχ θαη ηνπ
καζεηνθεληξηζκνχ, βι. Φξάγθνο, (1984a) (1984β).

ηξφπν: «Ζ ΠΔ ζπλίζηαηαη θπξίσο ζην λα εκπλεχζεη νξηζκέλεο αμηνινγηθήο θχζεο
θξίζεηο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο ησλ ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ πνπ
αθνξνχλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηα νπνία είλαη πνιηηηθά, νηθνλνκηθά, θηινζνθηθά, αιιά
θαη ηερληθά». (Φινγαΐηε, 1998: 117). Ζ ζχληνκε απηή παξαπνκπή επαλαπξνζεγγίδεη
ηελ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο σο κίαο πεξίπινθεο δηαρείξηζεο εκπεηξηψλ, ηδεψλ θαη
δηαβνπιεχζεσλ. Ζ παηδαγσγηθή αμία ηεο ΠΔ βξίζθεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ
ζθέςεο φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (καζεηψλ/ηξηψλ, ζπιιφγνπ δηδαζθφλησλ,
δηεχζπλζε θηι) κέζσ κίαο θαηλνηφκνπ εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ζηελ
θαηάθηεζε ηεο γλψζεο κέζα απφ θξηηήξηα, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ
δεκνθξαηηθνχ ηδεψδνπο. Τα θξηηήξηα απηά ζπλνςίδνληαη απφ ηνπο Breiting, Mayer &
Mogensen (1998) ζηνπο ηίηινπο ησλ θεθαιαίσλ ηεο πεξηεθηηθήο δεκνζίεπζήο ηνπο,
Quality Criteria for ESD Schools: Guidelines to Enhance the Quality of Education for
Sustainable Development:
«Η. Κξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο δηαδηθαζίεο δηδαζθαιίαο
θαη κάζεζεο.
ΗΗ. Κξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηελ πνιηηηθή θαη ηελ
νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ.
ΗΗΗ. Κξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ αθνξνχλ ηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο ηνπ
ζρνιείνπ». (Breiting, Mayer & Mogensen, 1998)

Σχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ΠΔ εληζρχεη ηνλ νπζηαζηηθφ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηε
ζπκκεηνρή ζηε ιήςε πξσηνβνπιηψλ θαη απνθάζεσλ πάλσ ζηα ζχλζεηα πξνβιήκαηα
ηα νπνία νη θνηλσληθέο νκάδεο (φπσο απηέο ζπζπεηξψλνληαη ζηε ζρνιηθή θνηλφηεηα,
αιιά θαη ζε ηνπηθφ ή/θαη παγθφζκην επίπεδν) αληηκεησπίδνπλ ζηε ζρέζε ηνπο κε ην
πεξηβάιινλ. Τα θξηηήξηα ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη επηηπρνχο δηδαζθαιίαο δίλνπλ
έκθαζε ζηελ «γλσζηηθή αλάπηπμε […] [ε νπνία] απνδίδεη έκθαζε ζηελ απηνεθηίκεζε θαη απην-θαζνδήγεζε» (Ξαλζάθνπ, Οηθνλνκνπνχινπ & Καΐια, 2002: 225).
Σπλνςίδνληαο, ε ΠΔ επηθεληξψλεηαη ζηελ αμία ηεο πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο
αληίιεςεο θαη παξαθηλεί ζε ζθέςεηο θαη δηαδηθαζίεο λφεζεο άξξεθηα ζπλπθαζκέλεο
κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε αηνκηθφ, ηνπηθφ αιιά θαη
παγθφζκην επίπεδν.
Ζ κάζεζε ζηα πιαίζηα ηεο ΠΔ εληάζζεηαη ζηηο αξρέο ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο
γλψζεο θαη επηηξέπεη ζηελ νκάδα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ θαη ησλ δηδαζθφλησλ λα
αιιειεπηδξνχλ θαη λα ζπλεξγνχλ ζε θιίκα ειεχζεξεο έθθξαζεο ηδεψλ θαη
ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο.2 Σε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα αλαδεηήζνπκε ηελ
ζχκπιεπζε ηεο ΠΔ κε ηελ Φεηξαθεηηθή Παηδαγσγηθή. Σπγθεθξηκέλα, ε Φεηξαθεηηθή
Παηδαγσγηθή ππνζηεξίδεη φηη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα πιήηηεηαη απφ θεληξηθέο
πνιηηηθέο παξεκβάζεηο, νη νπνίεο νπζηαζηηθά ελνρνπνηνχλ ηελ καζεζηαθή δηαδηθαζία,
ζέηνληαο αθ’ελφο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο δέζκηνπο ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδψλ θαη αθ’εηέξνπ ηελ καζεηηθή θνηλφηεηα απιφ θνξέα γλψζεσλ, πιήξσο
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Ζ ζπλεξγαηηθή κάζεζε είλαη έλα κνληέιν κάζεζεο ην νπνίν πινπνηείηαη ζε απφιπηε ελαξκφληζε κε
ηηο αξρέο ηνπ εθδεκνθξαηηζκνχ ηεο γλψζεο θαη ελζαξξχλεη ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα
ζπκκεηέρεη ζε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα: «Σε θαηαζηάζεηο ζπλεξγαηηθήο κάζεζεο, νη ζπδεηήζεηο κεηαμχ ησλ κειψλ-καζεηψλ
ηεο νκάδαο είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέζν ην νπνίν ηνπο βνεζά λα νηθνδνκήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο.
Αθφκα θαη νη δηαθσλίεο, ηνπο αλαγθάδνπλ λα αλαδεηήζνπλ θαηλνχξγηα πιεξνθνξία ή λα δηεξεπλήζνπλ
θαηαλφεζε ηεο παιηάο απφ ηε λέα πξννπηηθή. Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο δηαπξαγκαηεχνληαη ‘δεκφζηα’
ηηο θξίζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη ηηο επηινγέο ηνπο θαη είλαη αλνηρηνί ζε απηφ-έιεγρν» (Ξαλζάθνπ,
Οηθνλνκνπνχινπ & Καΐια, 2002: 235).

απνδεζκεπκέλε απφ ηελ πξαγκαηηθή εκπεηξία θαη ηελ απηή δηάζηαζε ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο. Μία ζχληνκε αλαθνξά ζηελ «ηξαπεδηθή αληίιεςε» ηεο
εθπαίδεπζεο ηνπ Πάνπιν Φξέηξε απνζαθελίδεη ηελ παξαπάλσ ελνρνπνηεηηθή ή/θαη
θαπζηηθή εξκελεία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ππνγξακκίδεη ηε δηήζεζε ηεο
θεληξηθήο θνηλσληθν-πνιηηηθήο βνχιεζεο ζην ζρνιείν:
«[…] [Ζ] ηξαπεδηθή αληίιεςε ηεο εθπαίδεπζεο ζεσξεί ηνπο
αλζξψπνπο πξνζαξκφζηκα, επθνινδηνηθνχκελα φληα. Όζν πην
πνιχ εξγάδνληαη νη καζεηέο γηα ηελ απνηακίεπζε ησλ θαηαζέζεσλ
πνπ ηνπο εκπηζηεχζεθαλ, ηφζν ιηγφηεξν αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή
ηνπο ζπλείδεζε, πνπ ζα πξνέθππηε απφ ηελ επέκβαζή ηνπο ζηνλ
θφζκν ζαλ κεηαπιάζηεο απηνχ ηνπ θφζκνπ. Όζν πιεξέζηεξα
απνδέρνληαη ηνλ παζεηηθφ ξφιν πνπ ηνπο επηβιήζεθε, ηφζν
πεξηζζφηεξν ηείλνπλ απιψο λα πξνζαξκφδνληαη ζηνλ θφζκν, φπσο
απηφο είλαη, θαη ζηελ απνζπαζκαηηθή άπνςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο
πνπ έρεη θαηαηεζεί κέζα ηνπο. (Φξέηξε, 1974: 80)

Σχκθσλα κε ηνλ Φξέηξε, ε εθπαίδεπζε είλαη απνηειεζκαηηθή κφλν φηαλ
δηαηππψλεη ακθηβνιίεο γηα ην πεξηερφκελν ησλ δηδαθηηθψλ αληηθεηκέλσλ, θαη έξρεηαη
ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ κνλφδξνκε ελαπφζεζε γλψζεσλ απφ ηνλ θαζεγεηή/ηξηα
ζηνλ καζεηή/ηξηα.
Σε ζρέζε κε ηελ ΠΔ, ε δπζπηζηία ηεο ζρνιηθήο ηάμεο απέλαληη ζηελ θαηάζεζε
γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ είλαη έλα επνηθνδνκεηηθφ ζηάδην πξνο ηελ δηαλνεηηθή
εμέιημε θαη σξίκαλζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Σην ζηάδην απηφ θαιιηεξγείηαη ε
ηθαλφηεηα ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ λα αληηιεθζνχλ ηνλ πιαλήηε Γε
πνηθηινηξφπσο θαη λα ηαπηνπνηήζνπλ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ηα νπνία
ειινρεχνπλ ζηελ νπνηαδήπνηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ
πιαλήηε σο έλα ηεξάζηην γεσκνξθνινγηθφ ηνπίν, ην νπνίν δηαξθψο αλαπιάζεηαη θαη
δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ άλζξσπν, ζεκαίλεη φηη πξψηνλ, νη νκάδεο εξγαζίαο ζην
ζρνιείν πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ ηηο αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ηεο νηθνλνκίαο ζε
ζρέζε κε ηε θχζε, θαη δεχηεξνλ, λα αλαπηχζζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ νξακαηηζκφ
ελφο πγηνχο πιαλήηε. Σπλεπψο, εάλ ε «πξνυπφζεζε ηεο αξρήο ηεο αεηθνξίαο είλαη ε
ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ ρψξνπ απφ ην θνηλσληθφ ζχλνιν», ηα κέιε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ
ζε κία ηάμε αληηπξνζσπεχνπλ κία αλεξρφκελε θνηλσληθή νκάδα, ε νπνία ζθηαγξαθεί
έλα αλακνξθσκέλν θφζκν (δεκνθξαηηθφ, ηζφηηκν, αεηθφξν θηι) (Κειαΐδε, 1996:
243). Δπηπξφζζεηα, ην ζρνιείν νθείιεη λα αλαγλσξίζεη ηελ αμία ηεο ακθηβνιίαο θαη
λα ελζαξξχλεη ηελ θξηηηθή θαηαλφεζε ησλ καζεηψλ/ηξηψλ ζε πεξηβαιινληηθά
ζέκαηα, επεηδή αθξηβψο ε ππφζηαζε ηεο ΠΔ βαζίδεηαη ζηελ «αλάδπζε λέσλ αμηψλ
δσήο, π.ρ. ηελ απηνπξαγκάησζε, ηελ αιιειεγγχε, ηελ ειεπζεξία γλψκεο, ηε
ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε θαη ζπληήξεζε ηεο
θνπιηνχξαο θαη ηεο Φχζεο» (Γεσξγφπνπινο & Τζαιίθε, 1998: 26).

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟ ΥΧΡΟ ΚΑΙ ΣΟ
ΥΡΟΝΟ
Τν πεξηβάιινλ απνηειεί έλαλ νπζηαζηηθφ παξάγνληα δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο ζε
ζρέζε κε ηηο πνιηηηζκηθέο εθθξάζεηο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπκκαρίεο ηνπ αλζξψπνπ. Αλ
θαη ν φξνο ηαπηφηεηα είλαη δχζθνιν λα ζπλνςηζηεί ζε κία ζχληνκε εξκελεία,
κπνξνχκε σζηφζν λα πξνζδηνξίδνπκε ηελ πεξίπινθε απηή έλλνηα σο:
«[…][Τ]α επηκέξνπο ζηνηρεία νκάδσλ ή αηφκσλ, ηα νπνία

πξνζδίδνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ππφζηαζε. Απνηειεί ηνλ φξν κέζσ
ηνπ νπνίνπ νη νκάδεο ή ηα άηνκα απηά, απηνπξνζδηνξίδνληαη, κέζσ
ζπγθεθξηκέλσλ νκνηνγελψλ ζηνηρείσλ, επηηπγράλνληαο ζπλάθεηα
ησλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηελ δηαηήξεζή ησλ ηειεπηαίσλ,
απφ ελδερφκελν θίλδπλν εμάιεηςήο ηνπο. Παξάγσγν ζηνηρείν ηεο
ηαπηφηεηαο είλαη, ν απηνπξνζδηνξηζκφο ηνπ αηφκνπ κέζσ απηήο. Οη
ηαπηφηεηεο δελ απνηεινχλ ζηαζεξά θαη ακεηάβιεηα ζηνηρεία.
Πξφθεηηαη γηα λνεηηθέο θαηαζθεπέο πνπ δηακνξθψλνληαη ζηαδηαθά
ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη ηζηνξηθέο
ζπλζήθεο. (Μαξάηνπ & Αιηθάληε, 1999: 110)

Ζ ππφζηαζε ηεο ηαπηφηεηαο είλαη ζε δηαξθή ξνή (in flux), ελψ νη ζπλζήθεο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηνπίνπ ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ δηακφξθσζή ηεο.
Πξφθεηηαη ινηπφλ γηα ηελ αλάπηπμε κίαο έληνλα παξαζεηηθήο ή/θαη ζπλεπαγσγηθήο
ζρέζεο αλάκεζα ζην θπζηθφ ή/θαη αζηηθφ ηνπίν θαη ζην ςπρν-θνηλσληθφ πξνθίι ηνπ
αλζξψπνπ. Ο κεηαζρεκαηηζκφο ηεο ηαπηφηεηαο θαη γεληθφηεξα ηεο ηζηνξηθήο πνξείαο
ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζπλδένληαη κε ηηο αλζξσπνγελείο αιινηψζεηο ζην αλάγιπθν
ηεο γεο θπξίσο εμαηηίαο ηνπ ηερλνθξαηηθνχ θχκαηνο αλάπηπμεο, φπσο απηφ
επηθξάηεζε παγθνζκίσο απφ ηελ βηνκεραληθή επαλάζηαζε κέρξη θαη ζήκεξα.
Ζ ζπλχπαξμε ησλ βηνθνηλνηήησλ κε ηνλ πεξηβάιινληα νξίδνληα επηβάιιεη ηελ
κειέηε ησλ ηξηψλ ζθαηξώλ (spheres) αλφξγαλεο χιεο: ηελ ιηζφζθαηξα, ηελ
αηκφζθαηξα θαη ηελ πδξφζθαηξα. Δλ ζπληνκία, ε βηφζθαηξα εμαξηάηαη άκεζα γηα ηελ
επηβίσζή ηεο απφ ηελ αλφξγαλε χιε ζηα πεηξψκαηα, ηνλ αέξα θαη ηνπο πδάηηλνπο
πφξνπο. Όια ηα βηνινγηθά είδε ζηελ ππξακίδα ηεο βηνκάδαο επεξεάδνληαη απφ ην
ελδηαίηεκα ή ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπληζηακέλεο (γεσινγηθέο, αηκνζθαηξηθέο θαη
πδάηηλεο), νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ δηαηξνθή, ηελ πγεία, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ
πιεζπζκνχ θαη έιεγρφ ηνπ (Wright, 2008). Όζνλ αθνξά ηνλ άλζξσπν θαη ηηο
δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, νη ηξεηο πξναλαθεξφκελεο ζθαίξεο αλφξγαλεο χιεο
πξνζδηνξίδνπλ πνηθηινηξφπσο ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηηο δηάθνξεο ηζηνξηθέο
πνξείεο ησλ πνιπάξηζκσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Γηα παξάδεηγκα, ζε θαηαζηάζεηο
παξαηεηακέλεο αλνκβξίαο ή ζε πεξίπησζε αθξαίαο θπζηθήο θαηαζηξνθήο, δηάθνξεο
πιεζπζκηαθέο νκάδεο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο έρνπλ νδεγεζεί ζε πεξηβαιινληηθή
κεηαλάζηεπζε, αληηκεησπίδνληαο βέβαηα ηα επαθφινπζα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ
ξαηζηζκνχ. Μία ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ην ηεξάζηην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα απφ
ηελ Ηξιαλδία πξνο ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθή φπσο ζεκεηψζεθε ζηα ηέιε
ηνπ 19νπ αηψλα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαηφπηζε πιεζπζκνχ κπνξεί λα εξκελεπηεί σο έλα
πεξηβαιινληηθφ θαηλφκελν κεηαλάζηεπζεο πξνο αλαδήηεζε ηξνθήο θαη γεληθφηεξα
ηξφπσλ επηβίσζεο.3 Γεληθφηεξα, νη ζπλζήθεο ηνπ ελδηαηηήκαηνο (habitat conditions)
θαζνξίδνπλ ηηο ηζηνξηθέο δηαδξνκέο θαη ηα πνιηηηζκηθά ηδενινγήκαηα ηνπ αλζξψπνπ
κέζα ζην ρξφλν. Σε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ζεκεησζεί μαλά φηη πέξαλ ησλ
βηνινγηθψλ επηξξνψλ πνπ νη ζπλζήθεο ελφο θπζηθνχ ελδηαηηήκαηνο κπνξεί λα έρεη
ζην ζχλνιν ηεο βηνθνηλφηεηαο, νη ηερλνινγηθέο θαη βηνκεραληθέο παξεκβάζεηο ηνπ
αλζξψπνπ έρνπλ πξνβεί ζε επηζεηηθή, αξθεηέο θνξέο, δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη
ππεξεζηψλ ηεο θχζεο (ecosystem capital) θαζψο θαη ζηελ επηβάξπλζε ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο ρψξνπ απφ ηελ απμαλφκελε αζηηθνπνίεζε. Άξα, ηα αιιειέλδεηα
Σηα κέζα ηνπ 19νπ αηψλα ζεκεηψζεθε έλα ηεξάζηην κεηαλαζηεπηηθφ θχκα απφ ηελ Ηξιαλδία πξνο ηελ
Αγγιία θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο. Οη αηηίεο ηεο κεηαλάζηεπζεο είλαη πνιχπινθεο,
ηζηνξηθά φκσο απνδίδνληαη ζηελ παξαηεηακέλε αζζέλεηα ζηηο θαιιηέξγεηεο παηάηαο (the potato blight).
Ζ δηαζπνξά ησλ Ηξιαλδψλ νλνκάζηεθε Irish Potato Famine (ν Λνηκφο ηεο Ηξιαλδηθήο Παηάηαο)θαη
Irish Potato Exodus (Έμνδνο ηεο Ηξιαλδηθήο Παηάηαο). Βι. Miller, (1985).
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θαηλφκελα ηεο πεξηβαιινληηθήο κεηαλάζηεπζεο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ξαηζηζκνχ
ζπρλά νθείινληαη ζηελ αλεμέιεγθηε εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ.
Οη πεξηβαιινληηθέο αλαδεηήζεηο ζηε ζρνιηθή ηάμε δχλαηαη ή/θαη πξνηηκάηαη λα
είλαη ζρεηηθέο κε ηηο αιιειέλδεηεο εκπεηξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ.
Πξνβαίλνληαο ζε κία γελίθεπζε, σο ρψξν κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ απεξηφξηζηε θαη
ηξηζδηάζηαηε έθηαζε φπνπ αληηθείκελα ππάξρνπλ θαη γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ ζε
ζρεηηθή ή νξηζκέλε ζέζε θαη θαηεχζπλζε. Ο ρψξνο, φκσο, κπνξεί λα κειεηεζεί κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο: πξψηνλ, κε βάζε ηα άκεζα αλαγλσξίζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ,
ηα νπνία πξνζδίδνπλ νηθνινγηθή ηαπηφηεηα ζε έλα ηνπίν (θπζηθφ πεξηβάιινλ) αιιά
θαη δεχηεξνλ, κε βάζε ηηο αλζξσπνγελείο παξεκβάζεηο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνπίν
(δηαρεηξηδφκελα νηθνζπζηήκαηα). Σαθψο, νη δχν απηνί μερσξηζηνί ηξφπνη
πξνζέγγηζεο ηνπ ρψξνπ κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ θαη δηάθνξεο εηδηθφηεηεο λα
αμηνπνηεζνχλ, αλάινγα βέβαηα κε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ηεο
καζεηηθήο νκάδαο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί έλα θπζηθφ ηνπίν λα κειεηεζεί σο
γεηηνληθφο ρψξνο ελφο αζηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηα κέιε ηεο νκάδαο ησλ
καζεηψλ/ηξηψλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο άκεζα νξαηέο αιιά θαη ηηο έκκεζεο επηδξάζεηο
πνπ επηθέξεη ην έλα ζην άιιν. Γίλεηαη ινηπφλ ε δπλαηφηεηα ζηελ νκάδα
καζεηψλ/ηξηψλ λα δηεξεπλήζνπλ ηελ ακθίδξνκε ζρέζε αλάκεζα ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ θαη ζηηο πνιηηηθέο, θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δηαζηάζεηο ηεο
αλζξψπηλεο ηαπηφηεηαο (Morris, 1983). Μπνξνχκε επίζεο λα επηρεηξήζνπκε κε ηελ
νκάδα καζεηψλ/ηξηψλ ηελ κειέηε ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο ελφο ηνπίνπ, δειαδή λα
εμεηάζνπκε ηελ κεηακφξθσζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηνπίνπ ζην ρξφλν κε ζαθείο
ηζηνξηθέο αλαθνξέο ζηηο αιιαγέο ηνπ αλάγιπθνχ ηνπ. Δλ νιίγνηο, ε κειέηε ηνπ ρψξνπ
μεπεξλά ηελ πιηζηηθή θαηαγξαθή αληηθεηκέλσλ θαη θπζηθψλ θαηλνκέλσλ θαη
εηζέξρεηαη ζε παξαγσγηθνχο ρσξν-ρξνληθνχο ζπλδπαζκνχο.
Δάλ ε εξκελεπηηθή ηνπ ρψξνπ (hermeneutics of space) αθνινπζεί ηηο δηαλνεηηθέο
δηαδξνκέο ηεο ηζηνξίαο, ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθήο ζεψξεζεο ηεο εκπεηξίαο,
ηφηε ε κειέηε ελφο ηνπίνπ απνηειεί έλα ζπλδπαζηηθφ εγρείξεκα ad hoc (Soja, 1989).
Σε απηφ ην ζεκείν, κπνξνχκε λα εηζάγνπκε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα φρη απιά σο
αηηία πεξηβαιινληηθήο αιινίσζεο, ξχπαλζεο θαη κεηακφξθσζεο, αιιά θαη σο
απνδέθηε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ.
Άξα, ε ζεψξεζε ηνπ ρψξνπ σο ζεκαληηθή επηξξνή ζηελ θνηλσληθφηεηα, ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα εξκελεχεη ηελ αλζξψπηλε ηαπηφηεηα (είηε εζληθή,
ηνπηθή, είηε αηνκηθή) σο ην απνηέιεζκα κίαο καθξάο ακθίδξνκεο ζρέζεο αλάκεζα
ζηνλ άλζξσπν θαη ηνλ ρψξν. Γηα παξάδεηγκα, αλζξσπνινγηθέο κειέηεο πάλσ ζε
πξσηφγνλεο θνηλσλίεο ή νκάδεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ (Low Income
Countries) παξαζέηνπλ πνιπάξηζκα παξαδείγκαηα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε
πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαζνξίδεηαη απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν.
Δπηπιένλ, ζην ζχγρξνλν Γπηηθφ ηξφπν δσήο ην ελδηαίηεκα έρεη θαζνξηζηηθή ζεκαζία
ζηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ, δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θαη πνιηηηζηηθψλ
πξαθηηθψλ. Μέζα ζε απηφ ην ζεσξεηηθφ πιαίζην, ν ρψξνο πξνζεγγίδεηαη θαηάιιεια
σο κία πνιχπιεπξε θηινζνθηθή έλλνηα. Καη απηή ε πνιχπιεπξε ή ζπζηεκηθή
αληίιεςε γηα ην ρψξν επηηξέπεη ηελ επαλεμέηαζε ηεο αλζξψπηλεο ηαπηφηεηαο σο
χπαξμε ε νπνία δηέπεηαη απφ ηνπο πνιπεπίπεδνπο λφκνπο θαη ηηο ζχλζεηεο δνκέο ηνπ
πεξηβάιινληνο. Σπλεπψο, ε ζπζηεκηθή εξκελεία ηεο εκπεηξίαο δίλεη ζην ρψξν, ζην
ηνπίν θαη ζηνλ ηφπν θαζνξηζηηθή θαη αδηαπξαγκάηεπηε ζεκαζία σο πξνο ηελ
δηακφξθσζε ηαπηφηεηαο (αηνκηθή ή/θαη ζπιινγηθή).

Ζ δεχηεξε ζεκαληηθή παξάκεηξνο πνπ πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ζε κία
πεξηβαιινληηθή κειέηε ή εξγαζία είλαη ν ρξφλνο. Σεκαζηνινγηθά, ε έλλνηα ηνπ
ρξφλνπ πεξηπιέθεη ηελ εξκελεία ηεο χπαξμεο θαη ηεο ηαπηφηεηαο, θπξίσο επεηδή ε
κέηξεζε θαη ε νξηνζέηεζε ηνπ ρξφλνπ απνηειεί έλα απζαίξεην αλζξψπηλν εγρείξεκα.
Ζ επηθξαηέζηεξε θαη επξέσο απνδεθηή λφεζε ηνπ ρξφλνπ ηνλ νξίδεη σο ηελ ξένπζα
εκπεηξηθή δηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαηαλέκνληαη
κέζσ ηνπ παξφληνο πξνο ην κέιινλ. Όζνλ αθνξά ηε ζέζε απηήο ηεο εξγαζίαο, ν
ρξφλνο πξνζεγγίδεηαη σο κία ζχλζεηε ηαμηλφκεζε θαηλνκέλσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ,
ε νπνία βεβαίσο επηηξέπεη ηελ θαηάξξηςε ηεο γξακκηθφηεηαο ηνπ ρξφλνπ. Ζ
πηνζέηεζε ηεο κε-γξακκηθφηεηαο ηνπ ρξφλνπ εμεηάδεη ηα ζπκβάληα σο άηαθηεο
ζπγρξνληθέο ζεκεηψζεηο πάλσ ζε έλα δηαρξνληθφ ζρήκα. Με απιά ιφγηα, ε έλλνηα
ηνπ ρξφλνπ επηηξέπεη ηελ ζχλδεζε ησλ γεγνλφησλ ζε πνιιαπιέο ρξνληθέο πεξηφδνπο.
Ο φξνο habitus ηνπ Γάιινπ δνκηζηή θηινζφθνπ Pierre Bourdieu (1990) ζπλνςίδεη
απηή ηελ πεξίπινθε ζρέζε ηεο ηαπηφηεηαο κε ηελ ζπηξάι ξνή ηνπ ρξφλνπ. Σχκθσλα
κε ηνλ Bourdieu ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ είλαη επηθνξηηζκέλε κε ζπιινγηθέο αιιά θαη κε
αηνκηθέο εξκελείεο χπαξμεο, φκσο κέζα ζε ζπγθεθξηκέλα ρσξν-ρξνληθά πιαίζηα
(temporal-spatial interconnections). Ο φξνο habitus επεμεξγάδεηαη ηελ ππαξμηαθή
δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ σο κία αιιεινπρία παξνπζίαο ζην παξειζφλ, ην παξφλ θαη ην
κέιινλ. Ο Bourdieu παξνπζηάδεη κηα δαηδαιψδε ζρέζε, ε νπνία εξκελεχεη ηελ
δηεξεχλεζε ηνπ παξειζφληνο θαη ηελ ζθηαγξάθεζε ηνπ κέιινληνο σο θαζνξηζηηθέο
δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ παξφληνο. Με απιά ιφγηα, ν Bourdieu ππνζηεξίδεη
φηη ν ρξφλνο δελ είλαη ζπλεηφ λα απνκνλσζεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία,
νχηε θαη λα κνλσζεί ην ηζηνξηθφ ζπκβάλ απφ ηηο πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο θαη
πξνζδνθίεο γηα ην κέιινλ. Σχκθσλα κε ηελ έλλνηα ηνπ habitus, ε επίιπζε κίαο
ππάξρνπζαο θξίζεο (πεξηβαιινληηθήο ή/θαη θνηλσληθν-πνιηηηθήο) θαη ε θαηάζεζε
ελφο ζρεδίνπ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο, απνηεινχλ κία αηηηαηή αιπζίδα ζε δηάθνξα
ρξνληθά πιαίζηα.

ΔΠΙΛΟΓΟ
Οινθιεξψλνληαο, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί έλα πνιπδηάζηαην θαη
δηεπηζηεκνληθφ ηξφπν δηεξεχλεζεο ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ην πεξηβάιινλ. Ζ
ΠΔ είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ επαλαπξνζαλαηνιίδεη θαη επαλαδηαξζξψλεη ηελ
κειέηε ηεο θχζεο ζε ζρέζε κε ηηο πνιηηηθέο πξάμεηο, ηηο θνηλσληθέο ζπζπεηξψζεηο θαη
ηηο πνιηηηζκηθέο εθθξάζεηο ηνπ αλζξψπνπ. Οη θαηλνηφκεο δξάζεηο ηεο επηηπρνχο
πεξηβαιινληηθήο δξάζεο ζην ζρνιείν απνζθνπνχλ ζηελ δηάπιαζε ελφο λένπ ηξφπνπ
δσήο, ν νπνίνο απνδεζκεχεηαη απφ θεληξηθά ή/θαη παγθφζκηα πξφηππα δηαβίσζεο.
Πέξαλ ηεο επηηαθηηθήο επηζήκαλζεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αληηκεηψπηζεο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (ξχπαλζε, ηξχπα ηνπ φδνληνο, δηάβξσζε ηνπ
εδάθνπο θηι), ην ζρνιείν πξέπεη λα επηδηψμεη ηελ αλάπηπμε κεζφδσλ πξνο ηελ
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε κέζσ ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο, απηελέξγεηαο θαη
δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ καζεηψλ/ηξηψλ. Ζ νξηνζέηεζε ηεο ΠΔ σο κία κνξθήο
Φεηξαθεηηθήο Παηδαγσγηθήο ππνζηεξίδεη ηελ βησκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ
πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, ηελ εμάζθεζε ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηε
θχζε θαη ηελ ελίζρπζε δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. Ωο κία επαλαζηαηηθή κέζνδνο
δηδαζθαιίαο, ε ΠΔ δηακνξθψλεη ηαπηφηεηα θαη πιάζεη ηνπο πνιίηεο ηνπ κέιινληνο,
αλαγλσξίδνληαο κελ ηελ χπαξμε ησλ ζπληζηακέλσλ ηνπ πξαγκαηηθνχ ρψξνπ θαη
ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, ζπκπξάηηνληαο δε ζην θνηλσληθφ φξακα γηα έλα πγηέο κέιινλ.
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