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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η δηακόξθσζε ελόο λένπ πιαλεηηθνύ-πεξηβαιινληηθνύ ήζνπο είλαη από ηα απαξαίηεηα
δεηνύκελα γηα κηα πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ζην πιαίζην ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Η
ζέζε απηή, ηόζν σο «θηινζνθία» όζν θαη σο πξαθηηθή, ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε
αλαδηάξζξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ζε όιεο ηηο βαζκίδεο θαη ηα επίπεδα. Σηελ
αλαθνίλσζε ηνλίδεηαη ν θπξίαξρνο ξόινο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηε δηακόξθσζε
επαίζζεησλ θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ θνηλσληθά πνιηηώλ, επηζηεκόλσλ θαη
επαγγεικαηηώλ, πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα δξνπλ ζην πιαίζην ηεο γεληθόηεξεο
πξνζπάζεηαο πνπ θαηαβάιιεηαη γηα ηε δηαζθάιηζε κηαο αλαβαζκηζκέλεο πνηόηεηαο
δσήο θαη ελόο βηώζηκνπ κέιινληνο. Ιδηαίηεξα αλαιύεηαη ε πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ, παξνπζηάδνληαη ε θηινζνθία θαη νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηα
πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, πξνβάιιεηαη ε θαηεύζπλζε ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαζώο
θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ επαλαρξεζηκνπνίεζεοαλαθύθισζεο πνπ πινπνηεί, ζπκβάιινληαο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο έξεπλαο θαη ηνπ
παξαδείγκαηνο, ζηελ παξαγσγή ηδενινγίαο, γλώζεο θαη πξαθηηθήο ζην πιαίζην κηαο
αλαλεσκέλεο πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ νξζνινγηθή, αεηθόξν δηαρείξηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Αεηθνξία, Πεξηβαιινληηθή
Πνιηηηθή, Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ
ΔΙΑΓΩΓΗ- ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΜΟ
Τα ηειεπηαία ρξφληα θαη δπζηπρψο ζε νξηζκέλνπο ηνκείο κάιινλ θαζπζηεξεκέλα,
ε αλζξσπφηεηα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη ζεκαληηθέο αιιαγέο έρνπλ θάλεη αηζζεηή
θαη κάιηζηα θαηά επηηαθηηθφ ηξφπν ηελ παξνπζία ηνπο ζηε Γε. Πξφθεηηαη γηα ηηο
αιινηψζεηο πνπ έρεη ππνζηεί ν πιαλήηεο καο, ηε ζπλερή δειαδή ππνβάζκηζε ηφζν
ηνπ θπζηθνχ, φζν θαη απηνχ πνπ απνθαιείηαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ θαη πνπ
νθείιεηαη βαζηθά ζηελ επέκβαζε ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα.
Ζ ζπκπησκαηνινγία ηεο νηθνινγηθήο θξίζεο δελ είλαη βέβαηα θαηλνχξγηα
δηαπίζησζε. Τν ζεκεξηλφ κέγεζνο φκσο ησλ παξακέηξσλ ησλ νηθνινγηθψλ
θαηαζηξνθψλ, ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ε ππνβάζκηζε ζεζκψλ
θαη αμηψλ θαη γεληθά ε εηθφλα παξαθκήο πνπ εκθαλίδεη ν πιαλήηεο καο, καο νδεγνχλ
ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θξίζε δελ έρεη νχηε ηνπηθφ, νχηε παξνδηθφ, νχηε ζπγθπξηαθφ
ραξαθηήξα, αλεμάξηεηα αλ θάπνπ-θάπνηε θαίλεηαη λα επεκεξνχλ νη αξηζκνί
(Commoner, 1966, 1972, Pepper, 1984).

Πεπιβάλλον και αναπηςξιακή πολιηική
Έρεη γίλεη πιένλ ζπλείδεζε φηη ε κέηξεζε ηεο πξνφδνπ κε ζέζπηζε θξηηεξίσλ,
φπσο ην αθαζάξηζην εζληθφ πξντφλ θαη ηα επηηεχγκαηα ηεο ηερλνινγίαο, δελ είλαη
αμηφπηζηε θαη κάιινλ νδεγεί ζε βξαρππξφζεζκα, απαηειά απνηειέζκαηα. Ο
επαλαπξνζδηνξηζκφο ησλ ελλνηψλ πξφνδνο θαη αλάπηπμε, κε βάζε πεξηζζφηεξν
αλζξψπηλεο δηαζηάζεηο, θαζίζηαηαη ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ αλαγθαίνο
(Unesco, 1976).
Απφ ηελ επαλεμέηαζε ησλ ελλνηψλ θαη θπξίσο απφ ηε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ ηεο
νηθνινγηθήο θξίζεο γίλεηαη θαλεξφ φηη ε αλαδήηεζε-εθαξκνγή ιχζεσλ αλάγεηαη
νπζηαζηηθά ζην ζχζηεκα αμηψλ, ζεζκψλ θαη θνηλσληθψλ δνκψλ πνπ νξηνζεηνχλ θαη
ηα πιαίζηα εθαξκνγήο κνληέισλ αλαπηπμηαθνχ ραξαθηήξα, αιιά θαη θαζνξίδνπλ
πξφηππα θνηλσληθψλ ζηάζεσλ θαη επηδηψμεσλ πνπ επηδξνχλ ζηελ ακθίδξνκε ζρέζε
αλζξψπνπ-πεξηβάιινληνο (Klica & Krasnicova, 1984).
Μφλνλ αλ αθπξσζνχλ νη αηηίεο πνπ νδήγεζαλ ζηα ζεκεξηλά αδηέμνδα κπνξνχλ λα
νηθνδνκεζνχλ νη βάζεηο γηα κηα νηθνινγηθή αλαβάζκηζε ζηα πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο
ηεο ‘‘αειθόπος ανάπηςξηρ’’, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο
αιιά πξνβιέπεη επίζεο θαη εθείλεο ηνπ κέιινληνο (IUCN/UNEP/WWF, 1991).
Βαζηθή πξνυπφζεζε φκσο γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ κνληέινπ ηεο αεηθφξνπβηψζηκεο αλάπηπμεο είλαη ε απνδνρή λέσλ εζψλ θαη πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα
βνεζήζνπλ άηνκα θαη έζλε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο γξήγνξα κεηαβαιιφκελεο
θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη αλαπηπμηαθέο πξαγκαηηθφηεηεο. Ζ δηακφξθσζε ελφο
λένπ πιαλεηηθνχ-πεξηβαιινληηθνχ ήζνπο είλαη απφ ηα απαξαίηεηα δεηνχκελα γηα
νπνηνπδήπνηε είδνπο πεξηβαιινληηθή πνιηηηθή. Ζ Unesco ηνλίδεη φηη ε εζηθή απηή ζα
πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζην ζεβαζκφ απέλαληη ζηε Φχζε, ζηνλ Άλζξσπν θαη ζηελ
αλάγθε γηα κηα πνηφηεηα δσήο πξνζβάζηκε απφ φινπο (UNESCO, 1992).

Πεπιβαλλονηιζμόρ και Δκπαίδεςζη
Ζ ζέζε απηή, ηφζν σο «θηινζνθία» φζν θαη σο πξαθηηθή ζπλεπάγεηαη ηελ
αλάγθε αλαδηάξζξσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο, ησλ αληίζηνηρσλ ζηξαηεγηθψλ
θαη δνκψλ ζε πιαίζηα ηέηνηα πνπ λα θαζηζηνχλ δπλαηή ηε ζπγθξφηεζε
πξνζσπηθνηήησλ κε «...νξγαλσκέλε, ζπζηεκαηηθή θαη κεζνδηθή πεξηβαιινληηθή
θαηάξηηζε ζε γλσζηηθό θαη κεζνδνινγηθό πιαίζην ζρεηηθό κε ηελ Π.Δ.» (Unesco
1993:22).
Ο ζεζκφο ηεο Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ (Π.Δ.), ζηελ αλαλεσκέλε ηεο
κνξθή σο Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία, απνηειεί
αληαπφθξηζε ηεο Δθπαίδεπζεο ζ` απηήλ ηελ ηδενινγηθή θίλεζε κε απψηεξν ζθνπφ λα
ζπκβάιιεη θαη απηή, απφ ηε ζθνπηά ηεο, ζηελ αιιαγή ηνπ ηζρχνληνο ζπζηήκαηνο
αμηψλ, φζνλ αθνξά ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζηε δηακφξθσζε «νηθνινγηθνχ
ήζνπο» ζηνπο ζεκεξηλνχο καζεηέο, θνηηεηέο θαη απξηαλνχο πνιίηεο (Φινγαΐηε,
2006).

Ο πόλορ ηων Πανεπιζηήμιων ζηην πποώθηζη «ηηρ ιδεολογίαρ» ηηρ Π.Δ.
Ηδηαίηεξα ηα Ηδξχκαηα Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, φπσο ηα Παλεπηζηήκηα,
θαινχληαη λα ζέζνπλ θεληξηθνχο ζηφρνπο, ψζηε λα παξαρζνχλ ηδενινγίεο, γλψζεηο
θαη πξαθηηθέο ζην πιαίζην κηαο αλαλεσκέλεο θαη αλακνξθσκέλεο πεξηβαιινληηθήο
πνιηηηθήο. Τα Παλεπηζηήκηα είλαη ζε ζέζε θαη πξέπεη λα απνηειέζνπλ θέληξα
κεηαξξπζκίζεσλ θαη παξαγσγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη κεζνδνινγίαο ζρεηηθψλ
κε ηελ ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο θηιν-πεξηβαιινληηθήο ηδενινγίαο. Ο
πξνζαλαηνιηζκφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο Π.Δ. δελ πξέπεη λα
παξακείλεη ζην ζηάδην ηεο πιεξνθφξεζεο, ηνπ εκπινπηηζκνχ δειαδή ηνπ γλσζηηθνχ
ηνκέα. Κνηλφο θαη ηειηθφο ζηφρνο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα πξέπεη, ζχκθσλα κε
ηνλ Orr, λα απνηειεί ε απφθηεζε πεξηβαιινληηθήο Παηδείαο, ήηνη ε δηακφξθσζε
ζηάζεσλ θαη ε απφθηεζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε
δηαζαθήληζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο, ε γλψζε πνπ είλαη
απαξαίηεηε γηα λα θαηαλνεζνχλ νη αιιεινζπλδέζεηο αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο
επηζηήκεο θαη ε πξαθηηθή εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα λα δξάζεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη
θάπνηνο ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο θαη επίιπζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ (Orr, 1992).
Μηα ηέηνηα Παηδεία, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ πινπνίεζε ησλ αξρψλ ηεο
παξαπάλσ ηδενινγίαο, «...δελ απνηειεί απιά κηα ηδενινγηθή ππόζεζε, αιιά απνηειεί
επαλαθαζνξηζκό ησλ παλεπηζηεκηαθώλ δνκώλ, αλαζεώξεζε θαη επαλαζρεδηαζκό ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπο. Η νηθνινγηθνπνίεζε, ην απνθαινύκελν «πξαζίληζκα»
ησλ
Πξνγξακκάησλ
Σπνπδώλ
ησλ
Παλεπηζηεκίσλ,
ζηεξίδεηαη
ζηελ
επαλαδξαζηεξηνπνίεζε όισλ ησλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο Π.Δ.
ζ’ απηά θαη ζηελ αλάιεςε δεζκεύζεσλ ζε πεξηθεξεηαθό, εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν ζε
όηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρώλ ηεο Π.Δ. ζηα πιαίζηα ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο»
(Kahn,1994).
Ο ξφινο ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζηε δηακφξθσζε ελφο δπλακηθνχ πιαηζίνπ
εηζαγσγήο θαη δηάρπζεο ησλ αξρψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Π.Δ., απνηέιεζε
ζεκείν αηρκήο ησλ ζπδεηήζεσλ ζε κηα ζεηξά απφ δηαζθέςεηο (Βνπδαπέζηε 1984,
Νφηηα Καξνιίλα, 1992, Θεζζαινλίθε 1997) πνπ έιαβαλ ρψξα κε ζεκείν αλαθνξάο
ηε ζεκειίσζε ηεο Π.Δ. ζε πξαθηηθφ θαη ζεσξεηηθφ επίπεδν. Έρεη αλαιπζεί επίζεο
κεηαγελέζηεξα θαη ζε δηάθνξεο δεκνζηεχζεηο (βι. ελδεηθηηθά Καηζίθεο & Εαραξίνπ,
2000). Σηηο δηαζθέςεηο απηέο επηζεκάλζεθε ην γεγνλφο φηη ηα «…Παλεπηζηήκηα σο
θέληξα έξεπλαο, δηδαζθαιίαο θαη θαηάξηηζεο εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζα πξέπεη λα
αζρνιεζνύλ ηδηαίηεξα κε ηελ Π.Δ. θαη κάιηζηα ζε πνιιαπιά επίπεδα,
αλαπξνζαξκόδνληαο παξάιιεια ηηο παξαδνζηαθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο ηνπο ζε πιαίζηα
ηέηνηα πνπ ζα παξέρνπλ ζηνπο ζπνπδαζηέο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο πξνθεηκέλνπ ε
κειινληηθή επαγγεικαηηθή ηνπο δξαζηεξηόηεηα λα σθειήζεη ην πεξηβάιινλ»
(Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ., 1999:29).

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Τν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ελζηεξληδφκελν πιήξσο ηηο παξαπάλσ απφςεηο έρεη
αληηιεθζεί ηνλ ηδηαίηεξν ξφιν, αιιά ζπλάκα θαη ην θαζνξηζηηθφ έξγν, πνπ θαιείηαη

λα επηηειέζεη ε Π.Δ. ζηα Παλεπηζηήκηα. Τν γεγνλφο δει. φηη νη θνηηεηέο ηφζν κέζα
ζηα Παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο, φζν θαη σο
απφθνηηνη ησλ δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ ζηνλ επαγγεικαηηθφ ηνκέα,
επηδηψθεηαη λα ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη νη
ελέξγεηεο ηνπο λα είλαη απφξξνηα κηαο πεξηβαιινληηθήο εζηθήο, ζηεξηδφκελεο ζε
αλζξσπηζηηθέο αμίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο ζα αλαδεηθλχεηαη θαη ζα απνθαζίζηαηαη ε
ζρέζε αλζξψπνπ-πεξηβάιινληνο.
Γηα ην ιφγν απηφ έρεη ζέζεη ζε ελέξγεηα κεραληζκνχο νη νπνίνη ζπκβάινπλ ψζηε
νη θνηηεηέο-απξηαλνί πνιίηεο λα απνθηήζνπλ ηηο δεμηφηεηεο, θαη ηθαλφηεηεο εθείλεο
κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αλαιχνπλ πιεξνθνξίεο, λα ηηο ζπλζέηνπλ θαη λα ηηο
αμηνινγνχλ θξηηηθά. Ζ έγθπξε πιεξνθφξεζε αλαθνξηθά κε ηελ νξζνινγηθή
δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ζα ηνπο νδεγήζεη ζηε δηακφξθσζε αληίζηνηρσλ,
ζεηηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ ζηάζεσλ θαη επνκέλσο, ζηε ζπλέρεηα, αλάινγσλ
πξαθηηθψλ.
Οη ζπλζήθεο ησλ θαηξψλ απαηηνχλ ηε:
 Γλσζηηθή, πεξηβαιινληηθά, επάξθεηα ησλ θνηηεηψλ, κειινληηθψλ
εξγαδνκέλσλ,
γεγνλφο πνπ πξνβάιιεη ηελ απαίηεζε γηα:
 Δλίζρπζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπληζηψζαο ζηα Πξνγξάκκαηα Σπνπδψλ ησλ
δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηνπ.
Δπίζεο ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ ζεσξεί νξζή θαη εθαξκφδεη ηελ αξρή φηη ηα
Παλεπηζηήκηα είλαη ζε ζέζε θαη πξέπεη λα απνηειέζνπλ θέληξα κεηαξξπζκίζεσλ θαη
παξαγσγήο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη κεζνδνινγίαο ζρεηηθψλ κε ηελ ελίζρπζε θαη
βειηίσζε ηεο θηιν-πεξηβαιινληηθήο ηδενινγίαο.
Οη πην πάλσ παξάγνληεο είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζε κηα πεξηβαιινληηθή πξννπηηθή θαη απηφ γηαηί «…ην
πεξηβαιινληηθά ελεκεξσκέλν θαη επαηζζεηνπνηεκέλν άηνκν αλαγλσξίδεη όηη νη
αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο έρνπλ πνιύπινθεο θνηλσληθέο θαη νηθνινγηθέο ζπλέπεηεο.
Θα πξέπεη ινηπόλ ν/ε θάζε θνηηεηήο/ξηα λα έιζεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδώλ ζε
επαθή κε ην πεξηερόκελν ηέηνησλ γλσζηηθώλ αληηθεηκέλσλ, ώζηε λα απνθηήζεη ηα
θαηάιιεια εθόδηα πνπ ζα ηνλ/ηελ θαηαζηήζνπλ ηθαλό/ή λα ζπκβάιεη κέζσ αληίζηνηρσλ
πξαθηηθώλ ζηε δηαζθάιηζε ελόο βηώζηκνπ κέιινληνο (Strauss, 1996:8).

Η πεπιβαλλονηική ζςνιζηώζα ζηα Ππογπάμμαηα ποςδών
Ζ παξνπζία θαη ε απνηειεζκαηηθή πξνψζεζε ηεο Π.Δ. ζην Παλεπηζηήκην
Ησαλλίλσλ απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηα Τκήκαηα ησλ νπνίσλ ηα Πξνγξάκκαηα
Σπνπδψλ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηελ εθπαίδεπζε κειινληηθψλ εθπαηδεπηηθψλ,
(Παηδαγσγηθά Τκήκαηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Νεπηαγσγψλ) θαη αληίζηνηρα
ησλ ιεγφκελσλ θαζεγεηηθψλ ζρνιψλ (Φηινζνθηθή, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θ.ά.). Οη
θνηηεηέο ησλ ελ ιφγσ ζρνιψλ ζα θιεζνχλ, σο εθπαηδεπηηθνί, λα δηδάμνπλ
αληηθείκελα κε πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν, επνκέλσο επηβάιιεηαη ζαθψο ε
απφθηεζε αληίζηνηρσλ εθνδίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο.

Τν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαηδεπηηθήο πξσηνπνξίαο κέζσ ηεο ζέζπηζεο θαη ιεηηνπξγίαο κεηαπηπρηαθψλ
πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ. Τα ελ ιφγσ πξνγξάκκαηα παξέρνπλ
ζηνπο κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο θαη ηνπο ππνςήθηνπο δηδάθηνξεο εμεηδηθεπκέλε
γλψζε θαη κεζνδνινγία πξνσζψληαο ζπγρξφλσο ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα.
Έλαο άιινο ηνκέαο κε ηνλ νπνίν ζπλαξηάηαη ε παξνπζία ηεο Π.Δ. ζηα
Παλεπηζηήκηα είλαη απηφο ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Τν Παλεπηζηήκην
Ησαλλίλσλ, σο ππξήλαο πξναγσγήο θαη ελίζρπζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαηλνηνκηψλ
θαιχπηεη ηνλ ηνκέα ηεο επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (θαη) ζε φηη αθνξά ηελ
Π.Δ., κέζσ ησλ Γηδαζθαιείσλ ηνπ Π.Τ.Γ.Δ. θαη ηνπ Τκήκαηνο Νεπηαγσγψλ ζηα
νπνία επηκνξθψλνληαη νη ελ ελεξγεία εθπαηδεπηηθνί.
Ζ δηαζχλδεζε απηή κεηαμχ Παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ βαζκίδσλ ηεο βαζηθήο
εθπαίδεπζεο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο δηαπίζησζεο φηη «…ηα Παλεπηζηήκηα
έρνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ παξαγσγή θαη «λνκηκνπνίεζε» ηεο γλώζεο, ηεο
κεζνδνινγίαο θαη ηεο πξαθηηθήο πνπ κεηαθέξνληαη θαη κεηαθξάδνληαη ζηα Αλαιπηηθά
Πξνγξάκκαηα ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο». (O.E.C.D.,
1995).
Πποαγωγή ηηρ έπεςναρ ζηον ηομέα πεπιβάλλον
Τα Παλεπηζηήκηα ζπληζηνχλ, σο γλσζηφλ, εθηφο απφ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα θαη
ρψξνπο παξαγσγήο γλψζεο, δεκηνπξγίαο ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ γεληθφηεξα
πξναγσγήο ηεο έξεπλαο. Τν Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θέληξν
έξεπλαο ζηα αληηθείκελα ηνπ πεξηβάιινληνο. Σηα δηάθνξα ηκήκαηα θαη ηα
εμεηδηθεπκέλα εξγαζηήξηά ηνπ παξάγεηαη θαηά ηεθκήξην αμηφπηζηνο επηζηεκνληθφο
ιφγνο, δηεξεπλψληαη θαηαζηάζεηο θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε κηθξψλ ή κεγάισλ πξνβιεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπεηδή ε
ζεκαηηθή «πξναγσγή ηεο έξεπλαο» είλαη εμαηξεηηθά επξεία θαη ε δηαπξαγκάηεπζή ηεο
μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο, δελ ζα επεθηαζνχκε πεξαηηέξσ.

Γπάζειρ ςπέπ ηος πεπιβάλλονηορ
Σην πιαίζην ησλ παξαπάλσ αξρψλ θαη κε βάζε ηε ινγηθή φηη ην Παλεπηζηήκην,
σο αθαδεκατθφ αιιά θαη εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα, νθείιεη λα εθαξκφδεη θαη δηαρέεη ηηο
αξρέο ηεο νξζήο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, ην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ αλέιαβε
ηελ πξσηνβνπιία θαη πινπνηεί ζε επξεία βάζε πξφηππν πξφγξακκα αμηνπνίεζεο –
αλαθχθισζεο ησλ παξαγφκελσλ ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε απνξξηκκάησλ. Τν
Πξφγξακκα απεπζχλεηαη ζηα κέιε ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Κνηλφηεηαο, ζε ηδηψηεο πνπ
εξγάδνληαη θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε, αιιά θαη επξχηεξα
ζηνπο πνιίηεο ηεο πεξηνρήο ησλ Ησαλλίλσλ.

Εικόνα 1: Απφ ηε ζεσξία ζηελ πξάμε, καζεηέο απνζέηνπλ πιηθά ζηνλ θάδν
αλαθχθισζεο ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο Ησαλλίλσλ

Ήδε απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2008 πινπνηείηαη ε πξψηε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
πνπ αθνξά ζηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά ζε εηδηθφ ρψξν αλαθπθισηηθήο δηεξγαζίαο
ραξηηνχ, αινπκηλίνπ, πιαζηηθνχ, ζπζθεπαζηψλ απφ γπαιί, θαη κπαηαξηψλ, πιηθψλ
δειαδή πνπ «παξάγνληαη» ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο ησλ κειψλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο
θνηλφηεηαο (γξαθεία, εξγαζηήξηα θηι.), ζηηο θνηηεηηθέο εζηίεο, ζην θνηηεηηθφ
εζηηαηφξην, ζηα θπιηθεία θαη άιινπο ρψξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ.
Πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ζε κέζα ζπιινγήο θαη πξνζσξηλήο
απνζήθεπζεο αγνξάζηεθαλ απφ ην Παλεπηζηήκην 20 κεηαιιηθνί θάδνη 1700 ιίηξσλ
ζπιινγήο αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ ζε θεληξηθνχο ρψξνπο ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο. Οη θάδνη απηνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζε ηέηνηα ζεκεία ψζηε λα
είλαη πξνζβάζηκνη θαη απφ ην θνηλφ. Γηφηη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπ θαηλνηφκνπ
απηνχ πξνγξάκκαηνο είλαη ε δηαζχλδεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία,
ε δηάδνζε ησλ αξρψλ ηεο νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ε
απφθηεζε εθ κέξνπο ηνπ θνηλνχ θηιν-πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο (βι. εηθφλα 1).
Δπίζεο γηα ηελ επέθηαζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαθχθισζεο
ηνπνζεηήζεθαλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο εηδηθνί θάδνη
ζπγθέληξσζεο ησλ πξνο αλαθχθισζε πιηθψλ. Αληίζηνηρα έρεη νξγαλσζεί ε ζπιινγή
ησλ κπαηαξηψλ (έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε ηέζζεξα ζεκεία ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο
εηδηθνί θάδνη ζπγθέληξσζεο).
Ζ δεχηεξε θάζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηεο νπνίαο ε πινπνίεζε άξρηζε ην Ννέκβξην
ηνπ 2009 αθνξά ζηε ζπγθέληξσζε θαη πεξαηηέξσ πξνψζεζε ζε εηδηθφ θέληξν
αλαθχθισζεο, ησλ ζπζθεπψλ, ειεθηξνληθψλ θαη ειεθηξηθψλ, πνπ έρνπλ ηεζεί εθηφο
ρξήζεο (ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο εθηππσηέο, κεραλήκαηα πξνβνιήο, άιινπ ηχπνπ
ειεθηξνληθφο εμνπιηζκφο, ειεθηξηθέο ζπζθεπέο θ.ιπ.).
Ζ ζπιινγή, κεηαθνξά, δηαινγή θαη αμηνπνίεζε ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ απφ
ηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Ησαλλίλσλ ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή, φπνπ θαη ην θέληξν
δηαινγήο, δεκαηνπνίεζεο θαη πξνψζεζεο ησλ πιηθψλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ εηαηξεία
κεραληθήο αλαθχθισζεο κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεηαη ην Παλεπηζηήκην.

Εικόνα 2: Ζ εγθαηάζηαζε θνκπνζηνπνίεζεο ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε Ησαλλίλσλ

Ζ ηειεπηαία, ρξνληθά, παξέκβαζε ζηνλ ηνκέα δηαρείξηζεο ησλ παξαγφκελσλ ζηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε απνξξηκκάησλ-απνβιήησλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ ηξνθηθψλ
ππνιεηκκάησλ, ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ πξνεηνηκαζία ησλ θαγεηψλ θαη ηε
ζίηηζε ησλ θνηηεηψλ ζην θνηηεηηθφ εζηηαηφξην. Τα πξντφληα απηά δεκηνπξγνχλ θαη
ην κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζην πεξηβάιινλ δηφηη ην επηβαξχλνπλ κε νξγαληθά θνξηία
δχζθνια βηνδηαζπψκελα. Ζ ιχζε ζηε δηαρείξηζε ησλ νξγαληθψλ ππνιεηκκάησλ
δφζεθε κε ηελ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο θνκπνζηνπνίεζεο (ιηπαζκαηνπνίεζεο). Τα
ηξνθηθά ππνιείκκαηα νδεγνχληαη ζε έλαλ θιεηζηνχ ηχπνπ βηναληηδξαζηήξα φπνπ
κεηαηξέπνληαη ζε νξγαληθφ ιίπαζκα (βι. εηθφλα 2). Με ηελ επέλδπζε ζην ζχζηεκα
θνκπνζηνπνίεζεο ην Παλεπηζηήκην είλαη ην πξψην ζηελ Διιάδα θαη ην ηξίην
παγθνζκίσο πνπ πξνρσξά ζηελ αλαθχθισζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
ππνιεηκκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην θνηηεηηθφ εζηηαηφξην. Αλάινγα ζπζηήκαηα
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην Imperial University ζην Λνλδίλν θαη ζην McGill University
ζηνλ Καλαδά. Τν νξγαληθφ ιίπαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία
απνζεθεχεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζε αλαπιάζεηο ρψξσλ ηεο Παλεπηζηεκηνχπνιεο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Τεθκεξησκέλα θαη θαηά θνηλή νκνινγία ην εγρείξεκα «Πξφγξακκα
Αλαθχθισζεο ζην Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ» ζηέθζεθε απφ απφιπηε επηηπρία. Ζ φιε
δηαδηθαζία ιεηηνχξγεζε θαη ιεηηνπξγεί άςνγα. Απηφ απνδεηθλχεηαη ηφζν απφ ηελ
πνζφηεηα πιηθψλ (~190 ηφλνη αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ κέρξη ζήκεξα πνπ ζα
θαηέιεγαλ ζηε ρσκαηεξή), φζν θαη θπξίσο απφ ηελ αληαπφθξηζε ησλ κειψλ ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ ζπκπνιηηψλ καο. Έλα αθφκε απνδεηθηηθφ
ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πέξα απφ ηελ πξνζέιεπζε πνιηηψλ απφ ηελ
επξχηεξε πεξηνρή ησλ Ησαλλίλσλ θαη ηελ απφζεζε ζηελ Παλεπηζηεκηνχπνιε
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ, απνηειεί θαη ε επίζθεςε καζεηψλ πνιιψλ ζρνιείσλ ηεο
πεξηνρήο, νη νπνίνη αληηιακβάλνληαη ζηελ πξάμε πψο ιεηηνπξγεί έλα πξφγξακκα
αλαθχθισζεο. Απνδεηθλχεηαη επνκέλσο φηη έρνπλ επηηεπρζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, νη
ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα: νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ πνπ παξάγνληαη
απφ ηηο δηάθνξεο ρξήζεηο ζην Παλεπηζηήκην (θπξίσο ην ραξηί), ηε δηαηήξεζε αιιά

θαη αλαβάζκηζε πεξαηηέξσ ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη αηζζεηηθήο ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο, ηελ νηθνινγηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο
παλεπηζηεκηαθήο θνηλφηεηαο (ηδίσο ηνπ θνηηεηηθνχ πιεζπζκνχ), αιιά θαη ηνπ θνηλνχ
ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Ησαλλίλσλ, ηε δηάδνζε ησλ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηεο
Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο
ζε
καζεηέο
πνπ
επηζθέπηνληαη
ηελ
Παλεπηζηεκηνχπνιε.
Θέινπκε λα πηζηεχνπκε, απηφο είλαη θαη ν ζηφρνο καο εμάιινπ, φηη ζε ιίγν ην
Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ κε ηηο θαηλνηφκεο θαη πξσηνπνξηαθέο ελέξγεηεο θαη ηελ
πηνζέηεζε ζπγθεθξηκέλεο θηιν-πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο, ζα είλαη ν κνλαδηθφο
θνξέαο ζε παλειιήληα βάζε ν νπνίνο ζα είλαη ζε ζέζε λα ηζρπξίδεηαη φηη εθήξκνζε
ηελ αξρή «πεπί μηδενικήρ παπαγωγήρ αποππιμμάηων».
Δπειπηζηνχκε φηη ην πξφγξακκα απηφ νξγαλσκέλν κεζνδηθά ζα ιεηηνπξγήζεη
ππνδεηγκαηηθά θαη ζα απνηειέζεη παξάδεηγκα-πξφηαζε θαη πξφθιεζε γηα άιινπο
αληίζηνηρνπο ρψξνπο, Παλεπηζηήκηα, ζρνιεία θαη θνξείο ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ
αιιά θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί κηα ζπλεηδεηή πξάμε νηθνινγηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο αιιά θαη δξάζεο.
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