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Περίληψη: Η παρούσα έρευνα πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο του αυτοσυµπληρούµενου
ερωτηµατολογίου σε δείγµα 129 κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Κλειτορίας. Το
ερωτηµατολόγιο αποτελούνταν από ερωτήσεις που σκοπό είχαν να αναδείξουν τις απόψεις των
κατοίκων της περιοχής για τα παγκόσµια και τοπικά προβλήµατα, τα περιβαλλοντικά προβλήµατα
της περιοχής και για την ύπαρξη και τις δραστηριότητες του Κέντρου Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που φιλοξενείται εδώ και 11 χρόνια στην περιοχή τους. Σαν παγκόσµια προβλήµατα
αναδείχτηκαν ο πόλεµος, η φτώχεια και η ανεργία. Στα τοπικά προβλήµατα κυριάρχησε η έλλειψη
έργων υποδοµής και ανάπτυξης, ενώ στα περιβαλλοντικά προβλήµατα της περιοχής την πρώτη
θέση κατέλαβε η ρύπανση και µόλυνση των νερών. Η γνώµη τους για το Κ.Π.Ε. είναι θετική και
αντιλαµβάνονται σαν κύρια δραστηριότητα του την εκπαίδευση µαθητών και εκπαιδευτικών για το
περιβάλλον.
Σκοπός: Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι να αναδείξει τις απόψεις των κατοίκων της περιοχής
σχετικά µε το περιβάλλον και τη λειτουργία του Κ.Π.Ε. Κλειτορίας, µε στόχο να δηµιουργηθεί µια
τοπική ατζέντα προβληµάτων η οποία θα µας βοηθήσει στον προσανατολισµό των δραστηριοτήτων
µας στο προσεχές µέλλον. Τα αποτελέσµατα της έρευνας µπορούν να χρησιµοποιηθούν και από την
Τοπική Αυτοδιοίκηση για το σχεδιασµό µιας βιώσιµης ανάπτυξης στην περιοχή.
Μέθοδος: Η έρευνα αυτή είναι µια περιγραφική, δειγµατοληπτική έρευνα µε τυχαία επιλογή
δείγµατος.
Η µέθοδος είναι αυτή του αυτό-συµπληρούµενου ερωτηµατολογίου η οποία εµπλουτίστηκε µε
διανοµή σε οµαδικό πλαίσιο, σε µέρος του δείγµατος.
Το µέγεθος του δείγµατος είναι 129 άτοµα.
Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από
• 3 κλειστές ερωτήσεις και µια ανοιχτή που καταγράφουν τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά
του δείγµατος
• 3 κλειστές ερωτήσεις µε ιεράρχηση των απαντήσεων που καταγράφουν την εκτίµηση του
δείγµατος για τα παγκόσµια και τοπικά προβλήµατα και τη σπουδαιότητα τους
• 1 ερώτηση φίλτρο και µια κλειστή ερώτηση που καταγράφουν τη γνώµη του δείγµατος για
το Κ.Π.Ε. και τις δραστηριότητές του
• 1 ανοιχτή ερώτηση που καταγράφει τη γενικότερη γνώµη του δείγµατος για το Κ.Π.Ε. Οι
απαντήσεις σε αυτήν την ερώτηση καταγράφηκαν και κωδικοποιήθηκαν σε 4θµια κλίµακα
από τους ερευνητές.
Οι κλειστές ερωτήσεις, εκτός από τις προκαθορισµένες απαντήσεις, δίνουν στον ερωτώµενο και τη
δυνατότητα πρόσθεσης εναλλακτικής απάντησης.
Σε όλες τις ερωτήσεις δίνονται οδηγίες για τον τρόπο επιλογής των απαντήσεων.
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Όλες οι ερωτήσεις είναι λιτές, σύντοµες και µονοδιάστατες, ενώ η διατύπωση τους δεν προτρέπει
τον ερωτώµενο προς µια συγκεκριµένη απάντηση.
Το λεξιλόγιο που χρησιµοποιήθηκε είναι απλό, συγκεκριµένο και κατανοητό.
Αποτελέσµατα: Τα αποτελέσµατα καταγράφονται σε 16 πολύχρωµα διαγράµµατα τα οποία µαζί
µε το ερωτηµατολόγιο θα παρουσιαστούν στο συνέδριο. Σύµφωνα λοιπόν µε την άποψη του
δείγµατος: α) τα 3 µεγαλύτερα παγκόσµια προβλήµατα είναι ο πόλεµος, η φτώχεια και η ανεργία
β) τα µεγαλύτερα τοπικά προβλήµατα είναι η έλλειψη έργων ανάπτυξης και η εκπαίδευση γ) το
µεγαλύτερο τοπικό περιβαλλοντικό πρόβληµα είναι η ρύπανση και µόλυνση των νερών της
περιοχής δ) το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας είναι γνωστό και κυρίως εκπαιδεύει µαθητές και εκπαιδευτικούς
για θέµατα περιβάλλοντος και ε) το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας τυγχάνει της ευρύτερης αποδοχής των
κατοίκων.
Συζήτηση: Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων του ερωτηµατολογίου προκύπτουν τα
παρακάτω:
Σε κάθε ερώτηση δεν απάντησε ένα ποσοστό περίπου 15%. Αυτό εκτιµούµε ότι έγινε για 3 κυρίως
λόγους:
Α) εκούσια γιατί δεν ήθελαν να απαντήσουν
Β) ακούσια γιατί προσπέρασαν βιαστικά την ερώτηση
Γ) ακούσια γιατί δεν κατάλαβαν πως πρέπει να απαντήσουν και σηµείωσαν περισσότερες
απαντήσεις από όσες τους ζητούσαµε µε αποτέλεσµα να µην βγαίνει νόηµα από την απάντηση.
Ως προς τα δηµογραφικά στοιχεία του δείγµατος, η αναλογία των φύλων στις απαντήσεις είναι
αντιπροσωπευτική του συνολικού πληθυσµού, το µεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων
προέρχεται από ενεργούς πολίτες που συµµετέχουν στις αποφάσεις της περιοχής, η µεγάλη
πλειοψηφία των συµµετεχόντων έχει τελειώσει το Λύκειο, ενώ ικανοποιητικό κρίνεται το ποσοστό
της ανώτατης εκπαίδευσης και η πλειοψηφία των απαντήσεων προέρχεται από το ∆ηµοτικό
∆ιαµέρισµα της Κλειτορίας, κάτι που ήταν στόχος µας, ενώ αντιπροσωπεύονται και τα υπόλοιπα
∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα του ∆ήµου Λευκασίου.
Στα παγκόσµια προβλήµατα κυριαρχούν ο πόλεµος, κυρίως λόγω της επικαιρότητας του πολέµου
στο Ιράκ, η φτώχεια και η ανεργία.
Στα τοπικά προβλήµατα καταγράφεται έντονα η έλλειψη έργων ανάπτυξης και υποδοµής κάτι που
οδηγεί τους νέους σε φυγή προς τα αστικά κέντρα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το περιβάλλον ως πρόβληµα και στις δυο κατηγορίες δεν φαίνεται να
απασχολεί τους κατοίκους. Επίσης αξιοσηµείωτο είναι τα πολύ χαµηλά ποσοστά που παίρνουν η
τροµοκρατία και η εγκληµατικότητα στα παγκόσµια και τοπικά προβλήµατα αντίστοιχα. Στην
πρώτη περίπτωση οι κάτοικοι δεν επηρεάστηκαν από την τροµο-υστερία που επικρατεί σε άλλες
χώρες, ενώ στη δεύτερη περίπτωση ο µικρός πληθυσµός δεν επιτρέπει την ανάπτυξη της
εγκληµατικότητας.
Στα τοπικά περιβαλλοντικά προβλήµατα πρώτη έρχεται η ρύπανση και µόλυνση των νερών της
περιοχής. Είναι ένα πρόβληµα που ταλαιπωρεί τα τελευταία χρόνια τους κατοίκους και ακόµη δεν
έχει λυθεί οριστικά.
Για το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας η άποψη των κατοίκων αντανακλά την πραγµατικότητα. Είναι αλήθεια
ότι τα τελευταία χρόνια έχουµε ασχοληθεί περισσότερο µε την εκπαίδευση µαθητών και
εκπαιδευτικών και λιγότερο µε την ενηµέρωση των κατοίκων για περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η
θετική γνώµη της µεγάλης πλειοψηφίας των ερωτηθέντων για το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας είναι
ενθαρρυντικό στοιχείο για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων µας.
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