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Φίλες και Φίλοι καλημέρα σας,  

 

ως Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης, φορέας του 
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων 
στηρίζουμε με ιδιαίτερη χαρά τέτοιες πρωτοβουλίες που 
έχουν ως στόχο να ενημερώσουν αλλά και να 
εκπαιδεύσουν τους πολίτες, πάνω στο κρίσιμο ζήτημα 
της προστασίας και της διαχείρισης του αστικού 
περιβάλλοντος.  

-Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 
κοινής γνώμης για το μέλλον του πλανήτη μας και                    
η ανησυχία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα έχουν 
αυξηθεί κατακόρυφα. Η κοινωνική και οικονομική 
ανάπτυξη του σύγχρονου κόσμου κυριαρχείται                    
από λογικές ακραίου ανταγωνισμού, µεγιστοποίησης 
του παραγωγικού αποτελέσµατος, της  διαµόρφωσης 
υπερκαταναλωτικών, ατομικιστικών συνειδήσεων και 
συμπεριφορών.  

Συνέπειες της κυριαρχίας αυτού του είδους των αξιών 
και των λογικών είναι φαινόµενα όπως, η εξάντληση 
των φυσικών πόρων στους οποίους στηρίζονται                
οι κοινωνίες και τα οικονοµικά τους συστήµατα,                
η ενεργειακή κρίση, οξύτατα προβλήµατα ρύπανσης 
του περιβάλλοντος, απειλητικές κλιματικές αλλαγές,                       
η συνακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.  

Η ανάγκη για την προστασία του περιβάλλοντος 
γίνεται πλέον συνείδηση σε όλο και περισσότερους 
ανθρώπους καθώς επίσης ότι αυτή η προστασία απαιτεί 
ατομική ευθύνη, συνεχή ενημέρωση και ενεργό 
συμμετοχή που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από τη 
διαδικασία της εκπαίδευσης. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό 
εργαλείο αυτής της ευρύτερης προσέγγισης στη 
μάθηση. 
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Η ποιοτική ανάπτυξη και όχι αποκλειστικά                        
η ποσοτική ανάπτυξη που εκφράζεται ως αύξηση του 
κατά κεφαλήν εισοδήματος, δηλαδή η ανάπτυξη                   
σε συνδυασμό με τη βελτίωση των συνθηκών του 
περιβάλλοντος η οποία αποσκοπεί στη μέγιστη κοινωνική 
ωφέλεια και όχι απλώς στο μέγιστο εισόδημα, πρέπει  
να αποτελεί μια πραγματικά σύγχρονη προσέγγιση . 

Στη σημερινή Ελλάδα της αξιακής θεσμικής και 

οικονομικής κρίσης τίθεται  επιτακτικά η αναγκαιότητα 
επαναθεμελίωσης του πλαισίου κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης ως προϋπόθεση μέγιστης 
αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων ιδιαίτερα 
όταν αναφερόμαστε σε μια μεσογειακή χώρα όπως η δική 
μας. 

Επικεντρώνοντας στην ανάγκη προσέγγισης των 
σύγχρονων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν                 
τα αστικά κέντρα  θα ήθελα να τονίσω τα πιο 

σημαντικά ίσως από αυτά, ως πεδία δράσης και 
ευαισθητοποίησης της κοινωνίας μέσα από τις 
εκπαιδευτικές δομές, αλλά και ως αφορμές-σημεία 
αναφοράς για ένα νέο βιώσιμο παραγωγικό 
μοντέλο: 

 Ατμοσφαιρική ρύπανση 
 Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας 
 Διαχείριση υδάτινου πλούτου 
 Διαχείριση των αστικών στερεών απορριμμάτων 
 Ανακύκλωση 
 Πράσινο στην πόλη 
 Κυκλοφοριακός θόρυβος  
 Αστικά και περιαστικά Δάση 

Η υλοποίηση πολιτικών προστασίας του 
περιβάλλοντος είναι αδύνατη αν δεν υπάρχει η 
συνειδητή και ενεργός συμμετοχή των πολιτών ,                
η οποία με τη σειρά της παραπέμπει στην αναγκαιότητα 
ύπαρξης όχι απλά της περιβαλλοντικής ενημέρωσης αλλά 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
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Ο ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είνα ι να 

βοηθήσει στην αντιμετώπιση του αδιαπέραστου τείχους 
αδράνειας των πολιτών που ορθώνεται κάθε φορά όταν  
μια οποιαδήποτε πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας 
επιχειρείται να υλοποιηθεί. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η τυπική περιβαλλοντική 
εκπαίδευση στις διάφορες βαθμίδες της 
εκπαίδευσης(δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο) 
έρχεται να συμβάλλει στην προληπτική αντιμετώπιση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος μελλοντικά,               

ενώ η άτυπη περιβαλλοντική εκπαίδευση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών έρχεται να καλύψει 
τις ανάγκες στην αντιμετώπιση των σημερινών 
προβλημάτων. 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στο πλαίσιο των πολύπλευρων 
δραστηριοτήτων του, υπήρξε ο φορέας που το 1993 
παραχώρησε τους χώρους της Μαθητικής Εστίας 
Κλειτορίας προκειμένου να στεγαστεί το πρώτο Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

Η ιστορία δικαιώνει τη λειτουργία των Κ.Π.Ε., στη 
διάρκεια ανάπτυξης του Β΄& Γ΄Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης, οδηγώντας έτσι στην άνθηση του θεσμού, 
με παράλληλη αύξηση του αριθμού τους . 

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης 
ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες προκλήσεις και στον 
ρόλο που καλείται να διαδραματίσει, ως φορέας 
εποπτευόμενος από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, διεκδίκησε από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»               
και τελικά ανέλαβε, με την ιδιότητα του δικαιούχου, 
την ευθύνη για τη διαχείριση όλων των Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της χώρας.  

Ειδικότερα στα αστικά κέντρα λειτουργούν Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και ενδεικτικά 
αναφέρουμε  της Αργυρούπολης, Ελευσίνας, 
Δραπετσώνας, Λαύριου, Καλαμάτας και  Καστοριάς,                 
τα οποία έχουν αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα  
που παρακολουθούν μαθητικές ομάδες και ενήλικες είτε 
σε ημερήσια βάση είτε σε περισσότερες ημέρες.  
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Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένα από αυτά  

 «Κυκλοφοριακό η ατμοσφαιρική ρύπανση»  
 «Εξοικονόμηση ενέργειας - στο σχολείο, στο 

σπίτι, στην πόλη» 
 Ο κήπος με τα μεσογειακά φυτά - το πράσινο 

στην πόλη 
 Πόλη και βιομηχανία: όροι βιωσιμότητας  
 Καταναλωτισμός και περιβάλλον: Τα κινητά στη  

ζωή μας 
 Τα απορρίμματα στη ζωή μας 

Κυρίες και Κύριοι, ως Διευθύνων Σύμβουλος του 
Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι από 
την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το 
σημαντικό έργο που παράγουν τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στo πλαίσιo  μια ευρύτερης 
προσπάθειας η οποία πρέπει να ενταχθεί μεσο-
μακροπρόθεσμα στην υπηρεσία ενός νέου 
παραγωγικού μοντέλου ικανού να βοηθήσει τη 
χώρα να ξεπεράσει οριστικά την υπάρχουσα κρίση.  

Κλείνοντας θα δανειστώ τη φράση ενός ανθρώπου που 
πρώτα σέβομαι το έργο του για το παγκόσμιο 

οικοσύστημα, του Ζαν-Υβ Κουστώ :       , 

«Σε όλη τη διάρκεια της Ιστορίας, ο άνθρωπος έπρεπε               

να παλεύει με τη Φύση για να επιβιώσει.                         

Σ’ αυτόν τον αιώνα, έχει αρχίσει ευτυχώς να συνειδητοποιεί ότι 

για να επιβιώσει, πρέπει να την προστατέψει.’’ 

 

 

       Διευθύνων Σύμβουλος Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 
            ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΟΥΡΗΣ 
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