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Περίληψη
Η εργασία αυτή τονίζει την αναγκαιότητα ένταξης ιδιαίτερων πολιτισµικών
χαρακτηριστικών των τοπικών κοινωνιών στις θεµατικές ενότητες των προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στα χαρακτηριστικά αυτά συγκαταλέγονται λαογραφικά
έθιµα, θρησκευτικές και πολιτιστικές παραδόσεις και πρακτικές που αποδεικνύουν µια
συνειδητή ή ενστικτώδη οικολογική συµπεριφορά και θεώρηση της παραδοσιακής
κοινωνίας που αφορά τα δάση, τα ρέµατα, το νερό, τη θέα.. Επίσης παραδοσιακές
γνώσεις σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες της ενδηµικής χλωρίδας ή πανίδας που
κινδυνεύουν σήµερα να χαθούν µπορούν να διατηρηθούν και να αξιοποιηθούν στα
σχολικά προγράµµατα ΠΕ.
Στόχος
Η επιτυχία οποιουδήποτε προγράµµατος αειφόρου ανάπτυξης µιας περιοχής δεν µπορεί
να γίνει χωρίς την ανάπτυξη και πολύ περισσότερο σε βάρος της τοπικής κοινωνίας.
Όσον αφορά τα ΚΠΕ η σύνδεσή τους µε τις τοπικές κοινωνίες και τα οφέλη τους προς
αυτές είναι πιο άµεσα και προφανή καθώς η κατασκευή αλλά και η λειτουργία τους
συνεπάγεται δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, αύξηση του οικοτουρισµού,
περιβαλλοντική εκπαίδευση για τα παιδιά αλλά και τους ενήλικες της περιοχής. Τα
σχολικά προγράµµατα ΠΕ µπορούν να συνδεθούν µε την τοπική κοινωνία µε την
αξιοποίηση και την ένταξη στις θεµατικές ενότητες των πολιτισµικών στοιχείων που
αποδεικνύουν την συνειδητή ή ενστικτώδη οικολογική ευαισθησία και συµπεριφορά της
τοπικής κοινωνίας. Στόχος της εργασίας αυτής είναι να προτείνει τρόπους σύνδεσης του
περιεχοµένου των σχολικών προγραµµάτων ΠΕ µε τις πολιτισµικές παραδόσεις της
τοπικής κοινωνίας.
Θεωρητικό υπόβαθρο
Τα τελευταία χρόνια, το περιβάλλον, δέχεται πιέσεις τόσο από πλευράς των φυσικών
διεργασιών µε τις κλιµατολογικές-περιβαλλοντικές αλλαγές που επέρχονται όσο και από
πλευράς ανθρώπινων δραστηριοτήτων µε τις νέες τάσεις και δυναµικές που
αναπτύσσονται όπως η αύξηση του πληθυσµού, η διεύρυνση του χάσµατος µεταξύ
ανεπτυγµένων χωρών και τρίτου κόσµου, η παγκοσµιοποίηση, η ανάπτυξη των
σύγχρονων τεχνολογιών της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών. Οι συνέπειες που
έχουν οι νέες τάσεις και δραστηριότητες για τα οικοσυστήµατα και τις τοπικές
κοινότητες είναι σήµερα αντικείµενο µελέτης (Marmarinos and Charou 2003). Η
κατανόηση αυτών των διαδικασιών και η διαχείριση της αυξανόµενης πολυπλοκότητας
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για µια βιώσιµη ανάπτυξη απαιτεί νέες ιδέες και νέα εργαλεία εκπαίδευσης νέα
αντικείµενα και επιστηµονικές θεωρήσεις.
Ο πολιτισµός έχει να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στην αειφόρο ανάπτυξη. Οι άνθρωποι
κινητοποιούνται περισσότερο να προστατέψουν και να διατηρήσουν φυσικά
χαρακτηριστικά και στοιχεία του περιβάλλοντος που συνδέονται και µε τις θρησκευτικές
και πολιτιστικές παραδόσεις τους. Μέσα στους αιώνες πολλοί παραδοσιακοί πολιτισµοί
ανέπτυξαν πιστεύω και πρακτικές που προστάτευαν το περιβάλλον µε τρόπο πιο στέρεο
και αποδοτικό από οποιαδήποτε άλλα κατοπινά µέτρα που βασίστηκαν αποκλειστικά σε
οικονοµικούς και νοµικούς όρους.
Περιπτώσεις µελέτης
Στη χώρα µας είναι γνωστά τα «βακούφικα» εδάφη ή «αγιάτικα», δηλαδή κοινοτικοί
χώροι, βοσκοτόπια ή και δάση που ανήκαν στην ενορία, θεωρούνταν «ιερά»,
απαραβίαστα και δεν προσβάλλονταν ή οικειοποιούνταν προς όφελος ιδιωτών. Πολλές
παραδόσεις κάνουν λόγο για τιµωρία ασεβών που τόλµησαν να καταστρέψουν δέντρα
από τέτοιες εκτάσεις ή ακόµη έκοψαν τα κλαδιά τους (Νιτσιάκος 2001). Τα ρέµατα
συνυφαίνονταν µε µεταφυσικές δοξασίες και η αλόγιστη χρήση, η σπατάλη ή η
ιδιοποίηση του νερού αποφευγόταν µε την αφιέρωση της πηγής σε κάποιον Άγιο. Το
κτίσιµο ενός ναίσκου- συνήθως της Αγίας Παρασκευής ή του Αγίου Γεωργίου-κοντά
στην πηγή ήταν συνηθισµένη πρακτική εξασφάλισης της δηµόσιας χρήσης του
πολύτιµου αυτού αγαθού. Παραδοσιακά, τα κτίσµατα και οι ανθρώπινες κατασκευές
είναι αρµονικά ενταγµένες στο φυσικό περιβάλλον. Χαρακτηριστική είναι η επιλογή της
τοποθεσίας για το κτίσιµο των µοναστηριών όπου χρησιµοποιείτο το φυσικό
περιβάλλον, και η υποβλητική θέα, που προκαλεί ακριβώς το συναίσθηµα της
υπερβατικότητας, του µεγαλείου και του θείου. Επίσης ο τρόπος που φυτεύονταν τα
δένδρα, συνήθως κυπαρίσσια και πλατάνια δίπλα ή γύρω από τα ξωκλήσια, δείχνει µια
συνειδητή λογική οργάνωσης του χώρου, τόσο αισθητική, µορφολογική, όσο και
οικολογική (Κυριακίδου-Νέστορος 1989:28-29).
Σε πολλές περιοχές υπάρχει µια συσσωρευµένη γνώση του τοπικού περιβάλλοντος που
προέρχεται από εµπειρίες γενεών και αφορά συνήθειες και λεπτοµέρειες της ζωής της
άγριας πανίδας της περιοχής, αξιοποιήσιµες πηγές νερού, συλλογή και ιδιότητες
φαρµακευτικών βοτάνων ή διατροφικών εύγεστων ή και εύοσµων ενδηµικών φυτών. Ο
παραδοσιακός τρόπος µεταφοράς αυτών των γνώσεων ήταν άτυπα κατά την εργασία,
από τον µάστορα στον παραγιό, από τον γεωργό στο βοηθό του. Στις µέρες µας αυτή η
παραδοσιακή γνώση και εµπειρία γενεών και αιώνων κινδυνεύει να χαθεί καθώς οι
εργάτες γης σήµερα προέρχονται από τα κύµατα των αλλοδαπών οικονοµικών
µεταναστών οι οποίοι δεν έχουν τη γνώση των τοπικών ευαίσθητων οικοσυστηµάτων.
Εάν η εκµετάλλευση αυτών των φυτών γίνεται για καθαρά και µόνο εµπορικούς λόγους,
χωρίς τη µέριµνα και συγκράτηση από την παράδοση, µπορεί να επιφέρει αρνητικές
περιβαλλοντικές και πολιτισµικές επιπτώσεις1.
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Χαρακτηριστικό είναι στο σηµείο αυτό το παράδειγµα, από το ιδιαίτερης γευστικής αξίας ενδηµικό φυτό
των Κυθήρων, της «σαλάτας του γιαλού» που απειλείται µε εξαφάνιση αφού αντί της προσεκτικά και
δύσκολης συλλογής του από απόκρηµνα µέρη στα οποία φυτρώνει ξεριζώνεται από τους αλλοδαπούς
εργάτες για να πουληθεί σε µεγάλες ποσότητες.
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Συµπεράσµατα
Τα σχολικά προγράµµατα ΠΕ οφείλουν να λαµβάνουν υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες
πολιτισµικές παραδόσεις της τοπικής κοινωνίας και την συµµετοχή τοπικών παραγόντων
Εάν δεν το κάνουν δεν θα κατορθώσουν να εµπλέξουν τις τοπικές κοινωνίες των οποίων
η υποστήριξη είναι αναγκαία για οποιαδήποτε πραγµατικά βιώσιµη ανάπτυξη
µακροπρόθεσµα. Φτωχά σχεδιασµένη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που υποτιµά την
σηµασία της κουλτούρας δεν µπορεί να ενεργοποιήσει αποδοτικά την κοινωνία. Στην
κατεύθυνση αυτή θεµατικές ενότητες από τις ανθρωπιστικές επιστήµες όπως ΚοινωνικήΠολιτισµική Ανθρωπολογία, Λαογραφία, Πολιτισµική Γεωγραφία µπορούν να
συνεισφέρουν τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο εφαρµογών και ασκήσεων
πεδίου.
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