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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η Εκπαιδευτική Περιβαλλοντική κοινότητα αναδεικνύει περιβαλλοντικά θέµατα και µεταφέρει 
µηνύµατα στο κοινωνικό σύνολο για την ηθική επιταγή της προστασίας του περιβάλλοντος, µε 
στόχο τη βιωσιµότητα. Ο τύπος είναι ένας από τους παράγοντες, που µπορεί να συµβάλει όχι µόνο 
στη µεταφορά µηνυµάτων αλλά και στην ενίσχυση των προγραµµάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (Π.Ε.). Τα ΜΜΕ φέρουν τη µεγάλη ευθύνη να θέσουν τους τεράστιους πόρους τους 
στην υπηρεσία αυτής της εκπαιδευτικής αποστολής, (∆ιεθνής ∆ιακήρυξη Τιφλίδας, 1977). Στην 
παρούσα µελέτη συζητάµε µέσα από το παράδειγµα της Νότιας ∆ωδεκανήσου, πώς µπορεί να 
συµβάλλει ο τύπος στην ενίσχυση των σχολικών προγραµµάτων.  
 
 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η εργασία αυτή ξεκίνησε µε αφορµή γεγονότα, που µας παρουσιάζονται, για τα οποία θελήσαµε να 
βρούµε απαντήσεις.  
Πρώτο από τα ερωτήµατα που µας απασχόλησε είναι ότι στέλνουµε σε ηλεκτρονική µορφή δελτία 
τύπου µε φωτογραφίες για τις δραστηριότητες, που πραγµατοποιεί η εκπαιδευτική περιβαλλοντική 
κοινότητα και συνήθως δηµοσιεύονται χωρίς αλλαγές, ορισµένες φορές  κάποιες από τις τοπικές 
εφηµερίδες δεν τα δηµοσιοποιούν ή τα δηµοσιοποιούν σε σελίδες, όπου θεωρητικά µπαίνουν οι 
λιγότερο ενδιαφέρουσες ειδήσεις.  
∆εύτερο γεγονός, που µας απασχόλησε, είναι η αλλαγή της στάσης ενός διευθυντή σχολείου κατά 
την οργάνωση και την εκδήλωση σχολικής δραστηριότητας. Αρχικά ήταν αρνητικός για την 
υλοποίηση της δραστηριότητας της σχολικής οµάδας και δηµιουργούσε συνεχώς εµπόδια για την 
πραγµατοποίηση της, όταν όµως παρουσιάστηκε δηµοσιογραφικό κλιµάκιο για να καλύψει τη 
δραστηριότητα µεταµορφώθηκε σε άλλον άνθρωπο: έδωσε συνέντευξη, επαίνεσε την οµάδα για 
την όµορφη πρωτοβουλία της και στη συνέχεια είχε θετική στάση απέναντι στην οµάδα, ευδιάθετος 
σαν µην ήταν εκείνος που έφερνε εµπόδια και επιχειρήµατα του τύπου «τι τα θέλετε αυτά; θα χάσετε 
µαθήµατα». 
Ένα άλλο γεγονός, που µας εξέπληξε θετικά ήταν η καλή σχέση µεταξύ των δηµοσιογράφων και 
των µαθητών των περιβαλλοντικών οµάδων. Στην περσινή τελική εκδήλωση - παρουσίαση των 
προγραµµάτων οι µαθητές παρά τις δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούσαν, αφενός 
παρέµειναν για να δώσουν συνεντεύξεις σε δηµοσιογράφους του αθηναϊκού και τοπικού τύπου, που 
ήρθαν προσκεκληµένοι του Αντιπυρηνικού Παρατηρητηρίου της Μεσογείου, και αφετέρου οι 
δηµοσιογράφοι εντυπωσιάστηκαν από τα έργα, τις γνώσεις των παιδιών αλλά και τις εµπειρίες 
τους, αποτελέσµατα της συµµετοχής των µαθητών στα προγράµµατα Π.Ε.  
 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Συναντήσαµε δύο έµπειρους δηµοσιογράφους που δραστηριοποιούνται στον τοπικό τύπο γύρω στα 
20 χρόνια και πήραµε ξεχωριστές συνεντεύξεις.  
Το προφίλ των δηµοσιογράφων είναι:  
� Ο πρώτος, ∆ηµοσιογράφος Α, είναι αρχισυντάκτης σε τοπική εβδοµαδιαία εφηµερίδα και είναι 

υπεύθυνος στο γραφείο τύπο µεγάλου οργανισµού, παλιότερα είχε εργαστεί στο ραδιόφωνο.  
� Ο δεύτερος, ∆ηµοσιογράφος Β, εργάζεται σε άλλη τοπική εφηµερίδα ευρείας κυκλοφορίας και 

σε ένα από τα έξι τοπικά κανάλια. 
Οι δηµοσιογράφοι του τοπικού τύπου δεν είναι εξειδικευµένοι σε περιβαλλοντικά ζητήµατα, 
συνήθως καλύπτουν όλα τα θέµατα της επικαιρότητας. Εξειδίκευση υπάρχει µόνο στο δικαστικό 
και αθλητικό ρεπορτάζ. Τα δελτία τύπου, που στέλνουµε για τις περιβαλλοντικές δράσεις της 
εκπαιδευτικής κοινότητας στον έντυπο τύπο δηµοσιεύονται σε εσωτερικές σελίδες µειωµένου 
αναγνωστικού ενδιαφέροντος ως προς την ιεράρχηση της δηµοσιογραφικής σπουδαιότητας. Τα 
δελτία τύπου τα στέλνουµε πριν την εκδήλωση και µετά από αυτή ως κάλυψη των γεγονότων που 
διαδραµατίστηκαν κατά τη διάρκειά της, συνοδευµένα µε φωτογραφίες των εκδηλώσεων. Για τη 
δηµοσιοποίηση του δελτίου τύπου δεν δίδουµε χρηµατική αµοιβή.  
Οι δηµοσιογράφοι δεν είχαν ενηµερωθεί εκ των προτέρων για το περιεχόµενο των ερωτήσεων παρά 
µόνο για το σκοπό της συνέντευξης.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Οι δηµοσιογράφοι ανέφεραν ότι θεωρούν σηµαντικό να αποκτήσουν περιβαλλοντική αγωγή οι νέοι 
και τους ενδιαφέρει να αγγίξουν τη συνείδησή τους. Τα ευαισθητοποιηµένα παιδιά συνήθως 
επηρεάζουν και τη συµπεριφορά των µεγάλων σε θέµατα όπως τη ρίψη των σκουπιδιών µόνο στους 
ειδικούς κάδους, την ανακύκλωση κ.α. 
Ο ∆ηµοσιογράφος Β µας ανέφερε ότι, σύµφωνα µε την άποψη των υπευθύνων δασοπυρόσβεσης 
στη Ρόδο, ο κόσµος έχει ευαισθητοποιηθεί για το περιβάλλον και σε αυτό οφείλεται ότι φέτος 
είχαµε λιγότερες πυρκαγιές. Τα τελευταία χρόνια είναι µεγαλύτερη η συµβολή του κόσµου στην 
έγκαιρη ειδοποίηση των υπεύθυνων φορέων, όταν εκδηλώνεται πυρκαγιά αλλά και στην 
εθελοντική συµµέτοχή τους στην πρόληψη και στην κατάσβεση. Ο ∆ηµοσιογράφος Β θεωρεί 
καταλυτική τη συµβολή του τύπου στην ευαισθητοποίηση του κοινού.  
Στους δηµοσιογράφους τέθηκε το ερώτηµα γιατί ο τοπικός τύπος δεν έχει υιοθετήσει την πολιτική 
των ενθέτων περιβαλλοντικού περιεχοµένου όπως ορισµένες Αθηναϊκές εφηµερίδες. Απάντησαν 
ότι είναι θέµα αρχικού τολµήµατος και οικονοµικού κόστους, τα ένθετα που έχουν δηµιουργήσει 
ως τώρα είναι κυρίως αθλητικού περιεχοµένου. 
Με αφορµή το ερώτηµα «Πώς θα µπορούσε να οικοδοµηθεί µια καλή συνεργασία των υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και του τύπου» αναδείχθηκε το θέµα της αλληλογνωριµίας των 
υπευθύνων αλλά και των συντονιστών των προγραµµάτων µε τους δηµοσιογράφους. Η προσωπική 
γνωριµία και διατήρηση καλών σχέσεων είναι πάντα προς όφελος της δηµοσίευσης. Για να τονίσει 
µάλιστα ο ∆ηµοσιογράφος Α τη θέση αυτή ανέφερε ότι µια είδηση µπορεί να «θαφτεί» όταν 
προέρχεται από πηγή που είναι αντιπαθής. Η λειτουργία «φίλτρων» συνίσταται στο να καθορίζεται 
το πλαίσιο του διαλόγου και να επιλέγεται, λίγο πολύ αυθαίρετα, τι είναι άξιο δηµοσιοποίησης και 
τι όχι, (Agee, 1997). 
Οι δηµοσιογράφοι µας ανέφεραν και τα στερεότυπα που υπάρχουν στη δηµοσιογραφία. Ειδήσεις 
που σοκάρουν προτιµώνται από άλλες, η δηµοσιογραφία στηρίζεται στις κακές ειδήσεις και 
ουσιαστικά πουλάνε ειδήσεις, που συγκλονίζουν τους πολίτες. Για το θέµα αυτό έγινε συζήτηση 
και τους αναφέραµε ότι σαν εκπαιδευτικοί, που απευθυνόµαστε σε µαθητές θέλουµε να στέλνουµε 
αισιόδοξα µηνύµατα στα παιδιά, να µη συνδέουν το περιβάλλον µε αρνητικές ειδήσεις και 
απαισιόδοξα µηνύµατα, αντίθετα να συνδέουν µε θετικές στάσεις και αισιοδοξία ότι στο χέρι µας 
είναι υιοθετώντας σωστές στάσεις και αναπτύσσοντας φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις, να 
ελαττωθούν τα περιβαλλοντικά προβλήµατα στο µέλλον. 
Ο ∆ηµοσιογράφος Α µας ανέφερε ότι θα παρακολουθήσει πως στέλνεται το δελτίο τύπου και τον 
τίτλο  που του δίνουν οι συντάκτες των εφηµερίδων. 



 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 Παρατηρούµε ότι οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες της εκπαιδευτικής κοινότητας µπορούν να 
έχουν µια αµφίδροµη σχέση µε τον τύπο.  
Οι δραστηριότητες µπορούν να δώσουν ειδήσεις για να δηµοσιευθούν στο τύπο και να συµβάλλουν 
ώστε: 

• να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες,  
• να επιδράσουν θετικά στη διαµόρφωση στάσεων και στην υιοθέτηση αξιών από την 

εκπαιδευτική κοινότητα,  
• να λειτουργήσουν ως παραδείγµατα έµπνευσης και για άλλα µέλη της εκπαιδευτικής 

κοινότητας, 
• να ενισχύσουν τα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, αναγνωρίζοντας και προβάλλοντας 

την περιβαλλοντική τους δράση.  
Η εργασία ανέδειξε το γεγονός ότι υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης συνεργασίας και οφείλουν να 
γίνουν ενέργειες και από την εκπαιδευτική κοινότητα και από τους δηµοσιογράφους, 
συγκεκριµένα: 
� Θα βοηθούσε µια συστηµατικότερη ενηµέρωση γύρω από τα περιβαλλοντικά θέµατα από 
τη µεριά της εκπαιδευτικής κοινότητας, ώστε να υπάρχει συνεχής και τακτική τροφοδότηση µε 
υλικό, στοχεύοντας στη δηµιουργία µόνιµων στηλών περιβαλλοντικού περιεχοµένου.  
� Από τη µεριά των δηµοσιογράφων θα συνέβαλλε η συµµετοχή σε σεµινάρια ώστε να 
ενηµερωθούν-επιµορφωθούν για τα ζητήµατα του περιβάλλοντος. Στο ζήτηµα αυτό µπορεί να 
συµβάλει και η εκπαιδευτική κοινότητα, που ασχολείται µε τα θέµατα αυτά. Οι 
ευαισθητοποιηµένοι δηµοσιογράφοι µπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά στη διάχυση της 
πληροφόρησης των πολιτών αλλά και στην ενίσχυση των σχολικών περιβαλλοντικών οµάδων.  
Ορισµένες από τις ευκαιρίες για ενηµέρωση των δηµοσιογράφων είναι τα σεµινάρια, που 
οργανώνονται για τους εκπαιδευτικούς συντονιστές των προγραµµάτων, τα κατά τόπους σεµινάρια 
για τα θεµατικά δίκτυα. Σεµινάρια µπορούν να οργανωθούν και µε συνεργασία των υπευθύνων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή των Παραρτηµάτων της ΠΕΕΚΠΕ µε την τοπική Αυτοδιοίκηση.  
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