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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Βαζηθόο ζθνπόο ηεο παξνύζεο έξεπλαο είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο δηάρπζεο ηωλ ελλνηώλ 

ηνπ αλζξωπνγελνύο θαη θπζηθνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξννπηηθήο ηεο αεηθνξηθήο  

αλάπηπμεο, ζηα βηβιία  νηθνλνκίαο ηεο α΄Λπθείνπ. Η αλάιπζε θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο κεζόδνπ αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ (Content analysis - 

Μπνλίδεο Κ., 2004). Όπωο  δηαπηζηώζακε, νη παξαπάλω έλλνηεο ηνπ θπζηθνύ  θαη 

αλζξωπνγελνύο πεξηβάιινληνο, ηεο αεηθνξίαο θαη ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο ,δελ 

απνηεινύλ ην δηδαθηηθό ζηόρν ηωλ ζρνιηθώλ εγρεηξηδίωλ ηεο νηθνλνκίαο ηεο  A΄  

Λπθείνπ. Όια απηά ηα ζηνηρεία πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ έξεπλα, κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ ζηελ θαηεύζπλζε κηαο ελδερόκελεο κειινληηθήο αλακόξθωζεο ηωλ 

ζηόρωλ θαη ηωλ πεξηερνκέλωλ κάζεζεο ηωλ νηθνλνκηθώλ καζεκάηωλ  ηνπ Λπθείνπ, 

όπωο γηα παξάδεηγκα ε αμηνπνίεζή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα  Π.Ε θαη ε δηαζεκαηηθή ηνπο 

πξνζέγγηζε ζηα πιαίζηα απηά ,ώζηε λα γίλεη ζύδεπμε νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο, λα  

παξαρζεί λέα γλώζε, λα εληαρζνύλ νη αληίζηνηρεο λέεο ζεκαηηθέο ελόηεηεο ζηε 

δηδαθηέα ύιε ,λα επαλαπξνζδηνξηζηνύλ θάπνηεο απ’ ηηο παιηέο θαη λα αληηκεηωπηζζνύλ 

νιηζηηθά (Παπαδεκεηξίνπ,1998). 

 
 

ΔΙΑΓΧΓΗ 
ην επίθεληξν απηήο ηεο εξγαζίαο ηίζεηαη ε Φχζε θαη ν Άλζξσπνο κε ηε 

κνλαδηθή ηθαλφηεηά ηνπ λα παξεκβαίλεη ζηε θχζε, λα ηελ  ηξoπνπνηεί ,λα ηελ 

αιιάδεη, λα ηε κεηαζρεκαηίδεη θαη έηζη λα δεκηνπξγεί ηηο πιηθέο ζπλζήθεο ηεο 

χπαξμήο ηνπ. 

Απηή είλαη κηα αιήζεηα αδηακθηζβήηεηε ,πνπ επάλσ ηεο έρεη ζηεξηρηεί  θαη έρεη 

αλαπηπρζεί νιφθιεξνο ν ζχγρξνλνο θφζκνο ηεο νηθνλνκίαο ,ηεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ,ησλ πξνηχπσλ θαηαλάισζεο ,ηνπ εκπνξίνπ ,ησλ κεηαθνξψλ Β, ησλ 

κεηαθηλήζεσλ ,ηνπ ηνπξηζκνχ ,ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θ.α. Ση γίλεηαη φκσο κε 

ηε Φχζε ; Yπάξρεη θάπνην φξην ζηελ αλζξψπηλε δξάζε; Πφηε ε αλζξψπηλε δξάζε 

παξαβηάδεη ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο; 

Σα ηειεπηαία 50 ρξφληα ε αιιειεπίδξαζε  Φπζηθνχ θαη Αλζξσπνγελνχο  

πεξηβάιινληνο (Αξαβαληηλφο θαη ζπλ,1999)έρεη ζπζζσξεχζεη ηεξάζηηα γλψζε γηα 

ηελ αλζξσπφηεηα ,πςειή ηερλνινγία ,αιιά θαη πνιιά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. 

Μεξηθά απ’απηά έρνπλ παγθφζκην ραξαθηήξα είλαη πνιχπινθα θαη εμαηξεηηθά 

δπζεπίιπηα, φπσο ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε δηαθαηλφκελε θιηκαηηθή 

αιιαγή ,πνπ εγείξνπλ φκσο πνιιά εξσηεκαηηθά γηα ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ ζχγρξνλνπ 

αλζξψπνπ θαη ην αμηαθφ ππφβαζξν ησλ επηινγψλ ηνπ.  

ηε δεκφζηα επηζηεκνληθή ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηε ηα ηειεπηαία 35 ρξφληα γηα 

ηα φξηα ηεο αλάπηπμεο, γηα ην εχξνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ηα κέηξα 
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πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα ηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ πιαλήηε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο αλαζηξνθήο ηεο επεξρφκελεο παγθφζκηαο θιηκαηηθήο αιιαγήο 

βξίζθνληαο θνηλφ ηφπν ζηελ ζχδεπμε νηθνλνκίαο θαη πεξηβάιινληνο.  

ήκεξα ζηνλ 21
ν
  αηψλα ,κέζα ζηηο λέεο παγθνζκηνπνηεκέλεο  ζπλζήθεο ησλ 

πςειψλ ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαη ησλ κεγάισλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ην αλαπηπμηαθφ κνληέιν πνπ θπξηάξρεζε κεηαπνιεκηθά - θαη έβιεπε 

ηελ θχζε σο ιάθπξν -ππνρσξεί θαη πηνζεηνχληαη λέεο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο κε 

«πξάζηλε» ινγηθή, πνπ ζέηνπλ σο βαζηθή παξάκεηξν ηεο ζθέςεο ηνπο ηε 

βησζηκφηεηα θαη ηελ αεηθνξία  ηνπ πιαλήηε (UNESCO, 1997). 

Σν λέν πεξηβάιινλ (θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο)πνπ δηακνξθψλεηαη ήδε ,ζέηεη 

επηηαθηηθά ηελ αλάγθε γηα αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ,ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο 

θαηαλάισζεο, θαη ζην ηξφπν κεηαθίλεζεο θ.α. Οη φπνηεο νηθνλνκηθφ-θνηλσληθέο 

αιιαγέο γίλνπλ ζην κέιινλ κπνξεί θαη πξέπεη λα αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη 

δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ γηα ην πεξηβάιινλ θαη λα νδεγνχλ ζε κηα αεηθνξηθή 

αλάπηπμε.  

Η εθπαίδεπζε κέζα ζ’απηέο ηηο ζπλζήθεο απνθηά  εηδηθφ βάξνο ,δειαδή κπνξεί 

θαη πξέπεη λα πξνεηνηκάζεη ην ζχγρξνλν απξηαλφ πνιίηε γηα ηελ επεξρφκελε 

θιηκαηηθή αιιαγή ζε κηα θαηεχζπλζε θηινπεξηβαιινληηθή θαη αεηθνξίαο (Φινγαΐηε, 

2006). 

Μέζα ζ’ απηά  ηα πιαίζηα, ε δηεξεχλεζε ηεο δηάρπζεο ησλ ελλνηψλ ηεο 

αεηθνξηθήο αλάπηπμεο-αεηθνξίαο ζηα βηβιία  νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ηεο Α΄ θαη Γ΄ 

ηνπ Λπθείνπ απνθηά εμαηξεηηθή ζεκαζία γηα έλα κειινληηθφ αεηθνξηθφ ζρνιείν. 

Ο βαζκφο χπαξμεο θαη απήρεζεο ησλ ζρεηηθψλ ελλνηψλ ηνπ Φπζηθνχ θαη 

Αλζξσπνγελνχο  Πεξηβάιινληνο ,ηεο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο-αεηθνξίαο ζηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα γεληθά ,αιιά θαη εηδηθφηεξα ζηα βηβιία ηεο νηθνλνκίαο ηεο Α΄   Λπθείνπ 

κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο θνπιηνχξαο 

απαξαίηεηεο γηα ηε ζχλζεζε ηεο λέα γλψζεο θαη ησλ πνιπζχλζεησλ ζρέζεσλ γηα  

ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ είλαη ην απνηέιεζκα ηεο αλζξψπηλεο παξέκβαζεο 

επάλσ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα αξρηθά θάπνησλ εξγαιείσλ(π.ρ  ιίζηλα 

εξγαιεία) θαη ζήκεξα ηεο πςειήο ηερλνινγίαο .Σν αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ άξρηζε 

λα ππάξρεη θαη λα παίξλεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, φηαλ ν άλζξσπνο 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη έπξεπε λα εγθαηαζηαζεί ζ ’έλα κφληκν ρψξν(πεξίπνπ 10.000 

ρξφληα πξηλ)θαη λα θαηαζθεπάζεη ηνπο πξψηνπο νηθηζκνχο. π.ρ παξαιίκληνη νηθηζκνί.  

(ηακαηφπνπινο, 1999/78).       

       Σν θπζηθφ πεξηβάιινλ ηεο γεο σο έλα εληαίν νηθνζχζηεκα κπνξεί λα κειεηεζεί 

θαιχηεξα αλ ρσξηζηεί γηα ιφγνπο επηζηεκνληθνχο ζε επηκέξνπο ππνζπζηήκαηα φπσο 

ηα ρεξζαία νηθνζπζηήκαηα ,ηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα πνπ δηέπνληαη απφ θάπνηνπο  

λφκνπο ( π.ρ  ηεο θπθιηθφηεηαο, ηεο αηηηφηεηαο ,ηεο αιιειεμάξηεζεο , θ.α ) θαη 

κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα νξγαλψλνπλ ηε δσή ηνπο κε βάζε θάπνηνπο ηδηαίηεξνπο 

θαλφλεο. Αξηαλνχηζνπ, 1999/29). 

Απφ ηελ άπνςε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ηεο αεηθνξηθήο  πξννπηηθήο αμηφινγεο 

εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ζην ρψξν ησλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ γπκλαζίνπ είλαη ηεο ( 

Βπξψδε ,2004)φπνπ εξεπλάηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο ζε ζρνιηθά εγρεηξίδηα ησλ θπζηθψλ επηζηεκψλ ηνπ Γπκλαζίνπ, ηνπ 

(Οξγαλφπνπινπ, 2007) φπνπ εξεπλάηαη ε δηάρπζε ησλ ελλνηψλ-αμηψλ ηεο αεηθνξίαο 

, κέζα ζηα ζρνιηθά βηβιία ηεο Γιψζζαο ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνχ θαη ηεο (Ηιηάδνπ, 

2007) φπνπ εξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ ησλ 



πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηεί ην Κ.Π.Δ. Πνξντσλ  Ν.εξξψλ , κέζσ ηνπ βαζκνχ 

ελαξκφληζεο ηνπ κε ηνπο ζηφρνπο ηεο Π.Δ., ηηο αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα βηψζηκε 

αλάπηπμε. 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΔΡΧΣΗΜΑΣΑ –ΣΟΥΟΙ 

Σα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη παξαθάησ θαη έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ην παξαπάλσ βαζηθφ ζθνπφ  ηεο έξεπλαο είλαη: 

o Πνηνο είλαη ν βαζκφο χπαξμεο θαη δηάρπζεο ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ; 

o Πνηνο  είλαη ν βαζκφο χπαξμεο θαη δηάρπζεο ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ;  

o Πνηνο είλαη ν βαζκφο χπαξμεο θαη δηάρπζεο ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

ηξφπν αιιειεπίδξαζεο αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο; 

o Πνηνο είλαη ν βαζκφο χπαξμεο ή αλππαξμίαο ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αεηθνξηθή αλάπηπμε;  

o Πνηνο είλαη ν βαζκφο χπαξμεο ή αλππαξμίαο ελλνηψλ ,αμηψλ ,ζηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξννπηηθή ηεο αεηθνξίαο. 

Η ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΟΤ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΟΤ- ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ   

Σν πξνο έξεπλα εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ηεο   Α΄ ηάμεο ηνπ Λπθείνπ απνηειείηαη απφ  

ηξία  ηεχρε, φπσο απηά  δηδάρζεθαλ ζην  Γεληθφ Λχθεην θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2008-

09  θαη αλαθέξνληαη παξαθάησ: 1. ην βαζηθφ εγρεηξίδην «Αξρέο Οηθνλνκίαο » βηβιίν 

καζεηή  2. ην ηεηξάδην  εξγαζηψλ καζεηή γηα ηηο «Αξρέο Οηθνλνκίαο » θαη 3.ην 

βηβιίν θαζεγεηή γηα ηηο «Αξρέο Οηθνλνκίαο ». 

Η επηινγή ηνπ βηβιηνγξαθηθνχ πιηθνχ θαη ην ελδηαθέξνλ ηεο έξεπλαο ζα 

επηθεληξσζεί κφλν ζην  βαζηθφ εθπαηδεπηηθφ εγρεηξίδην «Αξρέο Οηθνλνκίαο » βηβιίν 

καζεηή  δηφηη κέζα απφ απηφ νη καζεηέο αληινχλ ην 99 % ησλ γλψζεσλ ζρεηηθά κε 

ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα .Η ζπγγξαθηθή νκάδα  ηνπ εγρεηξηδίνπ «Αξρέο Οηθνλνκίαο » 

εθδφζεσλ ΟΔΓΒ 2007 ηεο   Α΄ ηάμεο ηνπ Γεληθνχ Λπθείνπ απνηειείηαη απφ ηνπο : 

Γεδνπζφπνπιν Γηαιέξε Π,ρηζηνχ Ι.,Σέληε Π.,Υαηδεαλδξένπ Α., ππφ ηελ επνπηεία 

ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ιλζηηηνχηνπ κε ηνλ Πεηξφπνπιν Ν.  

ΣΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΔΡΓΑΛΔΙΟ ΑΝΑΛΤΗ   

Οη άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα ζηεξηρζεί ε δηεξεπλεηηθή δηαδηθαζία θαη 

αλάιπζε , έρνπλ λα θάλνπλ ,ζε πξψην επίπεδν κε ηηο γλψζεηο θαη ζε δεχηεξν επίπεδν 

κε ηηο αμίεο,ζπκπεξηθνξέο ,ζηάζεηο πνπ κεηαθέξεη ην θείκελν ηνπ βηβιίνπ. 

Μνλάδα κέηξεζεο θαηαγξαθήο νξίδεηαη ε ζειίδα ηνπ θεηκέλνπ θαη νη γλψζεηο, 

ζπκπεξηθνξέο -ζηάζεηο ηδέεο, αμίεο , κεηξνχληαη θαη λα θαηαγξάθνληαη ζε 

θαηεγνξίεο-ππνθαηεγνξίεο κε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα ειέγρνπ ( Μπνλίδεο Κ., 2004). 

1
Η
 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 1
ε
 ππνθαηεγνξία : Φπζηθνί πφξνη (θχζε- θπζηθφ πεξηβάιινλ) 

 2
ε
 ππνθαηεγνξία: Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ -αλζξσπνγελείο 

δξαζηεξηφηεηεο  

 3
ε 
ππνθαηεγνξία: Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (δείθηεο )  

2
Η
  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΓΝΔΘΑΙ  

 1
ε
 ππνθαηεγνξία: Γείθηεο παξαδνζηαθήο αλάπηπμεο    

 2
ε
 ππνθαηεγνξία: Γείθηεο  αεηθνξηθήο αλάπηπμεο  

3
Η
  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ : ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΔΘΑΙ  

 ππνθαηεγνξία : Γείθηεο θνηλσληθήο  αεηθνξίαο 



ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ 

«ΑΡΥΔ    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

Α. Λεθηηθέο αλαθνξέο αλά θαηεγνξία 

ην εθπαηδεπηηθφ απηφ εγρεηξίδην(A.O ) εληνπίζηεθαλ 130 ιεθηηθέο αλαθνξέο ζην 

ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ. Σν 35% ησλ αλαθνξψλ αθνξνχλ ηελ έλλνηα πεξηβάιινλ, ην 

47%, ησλ αλαθνξψλ εζηηάδεηαη ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, ην ππφινηπν 18% ησλ 

αλαθνξψλ αθνξνχλ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ην αμηαθφ ππφβαζξν. 

 

Β. Αλαθνξέο αλά θαηεγνξία εηθνλνγξαθεκέλνπ πιηθνχ 

ην ίδην εγρεηξίδην (A.O ) εληνπίζηεθαλ 75 εηθνλνγξαθηθέο αλαθνξέο ζην ζχλνιν 

ησλ θαηεγνξηψλ. Μφλν νη 6 ησλ αλαθνξψλ αθνξνχλ ηελ έλλνηα πεξηβάιινλ, νη 68 

ησλ αλαθνξψλ εζηηάδνληαη  ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη, θαη κφλν  1 ησλ αλαθνξψλ 

αθνξά ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη ην αμηαθφ ππφβαζξν. 

 

Γ. Καηαλνκή ιεθηηθψλ αλαθνξψλ αλά  θαηεγνξία  

1ε  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ην ίδην εγρεηξίδην (A.O ) απφ ηηο 46 ιεθηηθέο αλαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 

αθνξνχλ ηελ έλλνηα πεξηβάιινλ Σν 59% ησλ αλαθνξψλ ε εζηηάδνληαη ζε 

Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ην 22%, ησλ αλαθνξψλ αθνξνχλ ην Αλζξσπνγελέο 

πεξηβάιινλ θαη  ην ππφινηπν 19% ησλ αλαθνξψλ αθνξνχλ  ηνπο Φπζηθνχο πφξνπο 

2
ε
  ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΣΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΙΓΝΔΘΑΙ 

ην ίδην εγρεηξίδην (A.O ) απφ ηηο 61 ιεθηηθέο αλαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 

αθνξνχλ ην νηθνλνκηθφ γίγλεζαη.Σν75,4% ησλ αλαθνξψλ αθνξνχλ ηνπο δείθηεο 

ζπκβαηηθήο αλάπηπμεο θαη κφιηο ην ππφινηπν 24,6% ησλ αλαθνξψλ εζηηάδεηαη ζε 

δείθηεο κε ζπκβαηηθήο αλάπηπμεο  

3
ε
 ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΓΙΓΝΔΘΑΙ 

ην ίδην εγρεηξίδην (A.O ) απφ ηηο 23 ιεθηηθέο αλαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ θαη 

αθνξνχλ ην θνηλσληθφ γίγλεζζαη Σν 47% ησλ αλαθνξψλ εζηηάδεηαη ζηνπο  δείθηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ην 17% ησλ αλαθνξψλ αθνξνχλ  ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ, 

ην 17% ησλ αλαθνξψλ αθνξνχλ δηεθδηθήζεηο – δηθαηψκαηα θαη ην  8% ησλ 

αλαθνξψλ αθνξνχλ δείθηεο θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο.  

ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΣΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟΤ 

«ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

ην εθπαηδεπηηθφ απηφ εγρεηξίδην(A.O ) εληνπίζηεθαλ 130 ιεθηηθέο αλαθνξέο 

ζην ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ, νη 46 ιεθηηθέο αλαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ αθνξνχλ ην 

πεξηβάιινλ (35% ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ). Απ’απηέο ην 59% ησλ αλαθνξψλ ε 

εζηηάδνληαη ζε Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (27/46), ην 22%, ησλ αλαθνξψλ 

αθνξνχλ ην Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ (10/46) θαη ην ππφινηπν 19% ησλ αλαθνξψλ 

αθνξνχλ ηνπο Φπζηθνχο πφξνπο (9/46)  

ηε ζπλέρεηα κειεηψληαο πην αλαιπηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 1
ε
 ππνθαηεγνξία: δει ηνπο Φπζηθνχο πφξνπο θαη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, φπσο απηφ αλαπηχζζεηαη ζηηο (Α.Ο). Παξαηεξνχκε φηη ην θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ αλαθνξψλ είλαη ε απνπζία άκεζεο αλαθνξάο ζην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη φπνπ ππάξρεη θάπνηα  παξνπζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη 

«βνεζεηηθή»δειαδή ππάξρεη  κφλν γηα λα επηθνπξεί ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο κε 

ηε κνξθή ησλ θπζηθψλ «πφξσλ». 

Πην αλαιπηηθά νξηζκέλεο αλαθνξέο (Α.Ο/19) καο πιεξνθνξνχλ φηη ηα ειεχζεξα 

αγαζά «…είλαη κηα θαηεγνξία αγαζψλ πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηε θχζε δσξεάλ, γηα 



άκεζε θαηαλάισζε…» θαη  «ν αηκνζθαηξηθφο αέξαο, ε ζάιαζζα, ηα θπζηθά ηνπία, 

νη θπζηθνί ρψξνη αλαςπρήο…» απηή φκσο ε δσξεά ηεο θχζεο ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ πεξηζζφηεξε πξνζηαζία ηεο θχζεο. Άιιε αλαθνξά ε (Α.Ο/5) καο 

πιεξνθνξεί φηη κεξηθά απφ ηα αγαζά πνπ ρξεηάδεηαη ν άλζξσπνο ηνπ ηα πξνζθέξεη ε 

θχζε θαη δελ ρξεηάδεηαη λα ηα εμνηθνλνκήζεη φπσο «…ηνλ αέξα πνπ 

αλαπλένπκε,ηνλ ήιην, ηε ζάιαζζα, ην λεξφ ηεο βξνρήο, ηα θπζηθά ηνπία….» ή ζηελ 

αλαθνξά (Α.Ο/6) καο πιεξνθνξεί φηη «…παιαηφηεξα ν άλζξσπνο δνχζε 

πεξηζζφηεξν θνληά ζηε θχζε…». Η «νπδέηεξε» έσο θαη «ρξεζηηθή» απηή αληίιεςε 

θαη ζηάζε απέλαληη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αλάγεηαη ζε κηα εμέιημε ρξνλνινγηθή 

πνπ είλαη ζρεδφλ θπζηνινγηθή απφ ηελ νηθνλνκηθή άπνςε ησλ ζπγγξαθέσλ ηνπ Α.Ο. 

ηε ζπλέρεηα κηα άιιε νκάδα αλαθνξψλ καο πιεξνθνξεί φηη πξέπεη λα ζεσξνχκε 

απφιπηα δεδνκέλνπο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαηά ηελ  παξαγσγηθή δηαδηθαζία φπσο 

ε (Α.Ο/78) «ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο δει ηεο παξαγσγήο 

εκπνξεπκάησλ γίλεηαη  κε δεδνκέλνπο ηνπο θπζηθνχο πφξνπο» θαη φηη νη αιιαγέο 

ζηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα γίλεη κφλν  «κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο 

παξαγσγήο εκπνξεπκάησλ θαη ηεο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ» 

(Α.Ο/82). ε άιιε αλαθνξά (Α.Ο/86) καο  πιεξνθνξεί φηη ε ππαλάπηπμε νξηζκέλσλ 

πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε πξνέξρεηαη απφ «ηελ απνηθηνθξαηία σο απιή εθκεηάιιεπζε 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηνπ θηελνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ» θαη αθφκε ε ( Α.Ο /118) 

καο  πιεξνθνξεί φηη «.πνιιέο πξψηεο χιεο εμάγνληαη απφ ηε θχζε» θαη φηη 

επέξρεηαη «ζηαδηαθή κείσζε ησλ απνζεκάησλ ησλ θπζηθψλ πφξσλ». 

Σέινο βαξχλνπζαο ζεκαζίαο αλαθνξέο γίλνληαη ζηε παξάγξαθν § 12.5 

«Πεξηβάιινλ θαη θπζηθνί πφξνη» φπνπ αλαθέξεη φηη «ε βηνκεραληθή παξαγσγή έρεη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο δηαζέζηκνπο θπζηθνχο πφξνπο» (Α.Ο 

/106) θαη φηη ην «θξάηνο ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ»( Α.Ο /118) 

ρσξίο φκσο  λα καο ιέεη ηη είδνπο «αμηνπνίεζε»ζα θάλεη ην θξάηνο θαη ίζσο αθφκε 

θαη  γηα ηελ αλάγθε πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε πην αλαιπηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ 2
ε
 ππνθαηεγνξία:δει. ην Αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

φπσο αλαπηχζζεηαη ζηηο (Α.Ο) Παξαηεξνχκε φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ 

ησλ αλαθνξψλ είλαη ε αλζξσπνθεληξηθή θαη θπξηαξρηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ 

απέλαληη ζηε θχζε γηα ράξε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο 

ηεο παξαγσγήο  εκπνξεπκάησλ. 

Πην αλαιπηηθά νξηζκέλεο αλαθνξέο φπσο ε (Α.Ο/7) καο πιεξνθνξνχλ φηη ν 

άλζξσπνο «γηα λα παξάγεη κεγαιχηεξε πνζφηεηα ,ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη 

πεξηζζφηεξν ιίπαζκα» ή φηη «ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθνί ζπφξνη(πβξίδηα) ιηπάζκαηα 

θαη θπηνθάξκαθα»  ρσξίο  θακηά παξάιιειε αλαθνξά ζε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο 

παξαγσγήο βηνινγηθψλ πξντφλησλ πνπ δελ απαηηνχλ  ιηπάζκαηα θαη θπηνθάξκαθα.       

Η (Α.Ο/71) καο πιεξνθνξεί γηα ην ραξαθηήξα ηνπ θξάηνπο σο «επηρεηξεκαηία», 

φηη  «ην δεκφζην δηαρεηξίδεηαη,ελνηθηάδεη ,πσιεί εδαθηθέο εθηάζεηο, δάζε, θηήκαηα» 

κε έλα ηξφπν πεξίπνπ αλάινγν ηνπ ηδηψηε επηρεηξεκαηία. Η (Α.Ο/72) καο 

πιεξνθνξεί φηη «ην θξάηνο είλαη ππνρξεσκέλν λα θαηαζθεπάζεη έξγα  ππνδνκήο, 

απνρεηεχζεηο εγγεηνβειηησηηθά έξγα ,νδηθφ δίθηπν» φκσο εδψ ζα κπνξνχζε λα καο 

δίλεη κεξηθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο ζχγρξνλνχ αλζξσπνγελνχο 

πεξηβάιινληνο κε νηθνινγηθέο επαηζζεζίεο.   

Η (Α.Ο/73) καο πιεξνθνξεί γηα ηελ αιιειεπίδξαζε θπζηθνχ θαη 

αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο φηη «ε δηαδηθαζία ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

αιιάδεη ζπλερψο ην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν δνχκε» πσο αιιάδεη, πξνο φθεινο 

ηίλνο θαη γηαηί?   



ηελ (Α.Ο/20) καο πιεξνθνξεί  γηα ηελ «ζχγθξνπζε ρξήζεσλ κπνξεί λα 

ππάξρεη φηαλ π.ρ γίλεηαη θαηαζθεπή ελφο εξγνζηαζίνπ ζε έλα θπζηθφ ηνπίν».θαη ηελ 

νξγάλσζε ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο ψζηε «λα απνθηήζεη ηηο αλαγθαίεο πξψηεο 

χιεο ,μπιεία δηαθφξσλ ηχπσλ».  

ηε ζπλέρεηα κπνξνχκε λα κειεηήζνπκε πην αλαιπηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ηελ 3
ε
 ππνθαηεγνξία:δει. ηα  πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα  

φπσο απηά αλαπηχζζνληαη ζηηο Α.Ο. Παξαηεξνχκε φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ αλαθνξψλ είλαη ε πεξηνξηζκέλε θαη επηιεθηηθή αληίιεςε ελφο κέξνπο 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο, κε εμαίξεζε 

ηελ  παξάγξαθν § 12.5 «Πεξηβάιινλ θαη θπζηθνί πφξνη» φπνπ γίλνληαη πάκπνιιεο 

ζεκαληηθέο αλαθνξέο ζηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ,φκσο είλαη 

απνζπαζκαηηθέο.  

Πην αλαιπηηθά νξηζκέλεο αλαθνξέο καο πιεξνθνξνχλ γηα ηε ξχπαλζε ζηηο 

παξαιίεο «δηαθνπέο ζηελ παξαιία κε ιηγφηεξν θφζκν θαη ιηγφηεξα ζθνππίδηα» 

(Α.Ο/11) ή ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν (Α.Ο/27) 

πνπ είλαη «λα κελ θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ, λα θξνληίδεη γηα ηελ αζθαιή 

θαηαζηξνθή ηπρφλ βιαπηηθψλ νπζηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ παξαγσγή, λα 

εγγπάηαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ».  

Δπίζεο γηα ηηο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε ελέξγεηαο, (Α.Ο/29) γηα ηε ιήςε 

κέηξσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαηεπηηθψλ ηνπ, πεξηβάιινληνο, θίιηξα 

,θακηλάδεο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο ησλ απνβιήησλ ,δηακφξθσζε θαη απνθαηάζηαζε 

ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο»ή γηα ηελ  «κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγεί 

ζνβαξνχο θηλδχλνπο  γηα ην κέιινλ ηεο αλζξσπφηεηαο» (Α.Ο/107).  

Παξφια απηά φκσο ζηε ζπλέρεηα κηα ζεκαληηθή νκάδα αλαθνξψλ δηαπηζηψλεη 

κηα ζεηξά πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ φπσο γηα ηε «ηξχπα ηνπ φδνληνο ζηα 

αλψηεξα ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο» (Α.Ο/108)  ή γηα ηα «ρεκηθά απφβιεηα θαη 

θαπζαέξηα ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο» (Α.Ο/109) ή γηα ηηο «πεηξειαηνθειίδεο 

,ξαδηελεξγά θαηάινηπα, ζηε ζάιαζζα» (Α.Ο/110) ή γηα ηελ «δηάζεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηελ απνζήθεπζε θαηαινίπσλ πνπ δεκηνπξγεί έληνλα πξνβιήκαηα 

θαη ζπγθξνχζεηο» (Α.Ο/111).  

Μηα άιιε  νκάδα αλαθνξψλ δηαπηζηψλεη γηα ηελ ελέξγεηα φηη είλαη «ην 

κεγαιχηεξν πξφβιεκα ζε παγθφζκην επίπεδν» θαη φηη κέρξη ζήκεξα «βαζηθή πεγή 

ελέξγεηαο είλαη ην πεηξέιαην θαη ε ππξεληθή ελέξγεηα» (Α.Ο/113) θαη φηη ε « 

ρξεζηκνπνίεζε ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπ ,έδσζε ιχζε ζε πνιιά 

πξνβιήκαηα, αιιά επηβάξπλε ην πεξηβάιινλ» (Α.Ο/114) θαη επίζεο καο 

πιεξνθνξνχλ φηη «ηα απνζέκαηα ηνπ πεηξειαίνπ αλακέλεηαη λα εμαληιεζνχλ ζηηο 

αξρέο ηνπ 21 αη»(Α.Ο/115) θαη φηη «ε ππξεληθή ελέξγεηα έγηλε ν εθηάιηεο ηεο 

αλζξσπφηεηαο κεηά ην Σζέξλνκπηι,1986» (Α.Ο/116). 

Δπίζεο νξηζκέλεο αλαθνξέο καο πιεξνθνξνχλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο 

φηη «ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε πνπ αθνξά ηελ επίιπζε ησλ αληζνηήησλ ,ηελ επίιπζε 

ζεκαληηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ πξνβιεκάησλ, ηελ αζηηθή ζπγθέληξσζε ,ηελ 

απνζπκθφξεζε ησλ κεγαινππφιεσλ ,ην ππνβαζκηζκέλν επίπεδν δσήο ζηα αζηηθά 

θέληξα ,ηα παγθφζκηα δεηήκαηα ,ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο» (Α.Ο/90). 

Bαξχλνπζαο ζεκαζίαο αλαθνξέο γίλνληαη ζηε παξάγξαθν § 12.5 «Πεξηβάιινλ 

θαη θπζηθνί πφξνη» φπνπ (Α.Ο/117) αλαθέξεη φηη «ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ άιιεο 

πεγέο, ειηαθή, αηνιηθή, γεσζεξκηθή, δελ έρεη απνδψζεη θπξίσο γηαηί ε επηζηεκνληθή 

έξεπλα θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ ππξεληθή ελέξγεηα, ε νπνία έρεη θαη πνιεκηθέο 

ρξήζεηο», επίζεο ζηελ ίδηα ελφηεηα (Α.Ο/117) (νη λένη πφιεκνη ζα έρνπλ σο αίηην ην 

πφζηκν λεξφ) θαη επίζεο «ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ δελ είλαη ηνπηθά αιιά παγθφζκηα»θαη ηέινο καο πιεξνθνξνχλ φηη «ε κείσζε 



ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ ιφγσ ηεο θαηαλάισζεο θξέαηνο ζηε Δπξψπε» πνπ είλαη 

πξάγκαηα ππαξθηά αιιά κνλνκεξή. 

ην ίδην εγρεηξίδην (A.O) απφ ηηο 130 ιεθηηθέο αλαθνξέο πνπ αθνξνχλ ζην 

ζχλνιν ησλ θαηεγνξηψλ, νη 61 ιεθηηθέο αλαθνξέο πνπ εληνπίζηεθαλ  αθνξνχλ ην 

νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Οη 46 ησλ αλαθνξψλ(75,4%) αθνξνχλ ηνπο δείθηεο 

ζπκβαηηθήο αλάπηπμεο θαη κφιηο νη 15 ησλ αλαθνξψλ (24,6%)εζηηάδεηαη ζε δείθηεο 

κε ζπκβαηηθήο αλάπηπμεο.  

ηε ζπλέρεηα κειεηψληαο πην αλαιπηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 1
ε
 ππνθαηεγνξία: δει ηνπο, ηνπο δείθηεο ζπκβαηηθήο αλάπηπμεο φπσο 

απηφ αλαπηχζζεηαη ζηηο (Α.Ο). Παξαηεξνχκε φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ 

ησλ αλαθνξψλ είλαη ε  απνπζία  επξχηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ, ζε 

ζπλδπαζκφ κε κηα ζηελή αληίιεςε  ησλ ελλνηψλ ηνπ θφζηνπο ,ησλ αλζξψπηλσλ 

αλαγθψλ ,ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο επεκεξίαο  ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πξνηάζζεη 

ην θέξδνο σο θίλεηξν ηεο αλάπηπμεο. 

Πην αλαιπηηθά νξηζκέλεο αλαθνξέο (Α.Ο/12) καο πιεξνθνξνχλ φηη «ε 

νηθνλνκηθή επηζηήκε έρεη σο αληηθείκελν ηε κειέηε ησλ ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο θαη 

αληαγσληζκνχ θαη λα πξνηείλεη ιχζεηο ζηα εκθαληδφκελα πξνβιήκαηα»ρσξίο λα 

θαηαπηάλεηαη κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. ηελ (Α.Ο./13) 

ζπλδέεη ηηο αλάγθεο κε ηηο επηζπκίεο θαη καο πιεξνθνξεί φηη«ζηηο επηζπκίεο καο 

απνηππψλνληαη ηα φζα είρακε θαη απηά πνπ ζηεξεζήθακε ζην παξειζφλ θαζψο θαη 

νη ειπίδεο καο θαη νη θφβνη καο γηα ην παξφλ θαη ην κέιινλ»κε έλα ηξφπν 

«ςπραλαιπηηθφ».   

ηελ (Α.Ο.Θ/18) ζπλδέεη ηα αγαζά κε δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο θαη καο 

πιεξνθνξεί φηη «ε κεηαηξνπή ελφο αγαζνχ ζε εκπφξεπκα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

αηνκηθήο ηδηνθηεζίαο» πνπ βέβαηα σο δηαπίζησζε ζα ήηαλ πην ιεηηνπξγηθή αλ έζεηε 

θάπνηνπο πεξηνξηζκνχο ζε αγαζά θνηλσληθήο ζεκαζίαο (π.ρ. ην λεξφ). Οξηζκέλεο 

αλαθνξέο (Α.Ο.Θ /21) καο πιεξνθνξνχλ γηα ζέκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην 

ζχγρξνλν θαηαλαισηηθφ πξφηππν, ζχκθσλα  κε ην νπνίν «ν άλζξσπνο κεηαηξέπεηαη 

ζε παζεηηθφ θαηαλαισηή».  Η ζεκαληηθή απηή αλαθνξά είλαη απνζπαζκαηηθή ρσξίο 

πεξαηηέξσ αλάιπζε θαη ρσξίο ζπλέρεηα θαη έηζη δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί 

ηθαλνπνηεηηθή.                 

Η αλαθνξά (Α.Ο./28) ζηελ ελφηεηα ην θίλεηξν ηεο παξαγσγήο καο πιεξνθνξεί 

φηη «ην θφζηνο είλαη νη δαπάλεο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη ε επηρείξεζε γηα ηελ 

παξαγσγή ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηαο πξντφληνο» κηα εληειψο ηερληθή αληίιεςε  ηεο 

έλλνηαο ηνπ θφζηνπο.             

Η αλαθνξά (Α.Ο./51) ζηελ ελφηεηα ην εζληθφ πξντφλ θαη ε νηθνλνκηθή επεκεξία 

καο πιεξνθνξεί φηη «ν θαηά θεθαιή πινχηνο, θαη ε θηψρεηα ,άληζα κνηξαζκέλν»εδψ 

ηίζεηαη ην κεγάιν ζέκα ηεο θνηλσληθήο αδηθίαο.          

ηελ (Α.Ο./55) αλαδεηεί ην ξφιν ηνπ θξάηνπο θαη ηελ θξαηηθή παξέκβαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή θαη καο πιεξνθνξεί φηη «ην θξάηνο παξεκβαίλεη γηα λα κεγεζχλεη 

ηελ παξαγσγή απφ ηνπο ππάξρνληεο πφξνπο»ρσξίο λα ζέηεη θάπνηα φξηα ζηελ 

κεγέζπλζε απηή. 

ηε ζπλέρεηα κειεηψληαο πην αλαιπηηθά ηηο ζπγθεθξηκέλεο αλαθνξέο πνπ 

αθνξνχλ ηελ 2
ε
 ππνθαηεγνξία: δει ηνπο δείθηεο κε ζπκβαηηθήο αλάπηπμεο κφιηο νη 

15 /61 ησλ αλαθνξψλ (24,6%) εζηηάδεηαη ζηε κε ζπκβαηηθή αλάπηπμε φπσο απηφ 

αλαπηχζζεηαη ζηηο (Α.Ο). 

Παξαηεξνχκε φηη ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ αλαθνξψλ είλαη ε  

απνπζία  επξχηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε κηα ζηελή 

αληίιεςε ησλ ελλνηψλ ηνπ θφζηνπο, ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο 



επεκεξίαο ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πξνηάζζεη ην θέξδνο σο θίλεηξν ηεο 

αλάπηπμεο (Παπαλδξένπ & Καξαγεσξγίνπ, 2003). 

 
 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΙ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Η αμηνιφγεζε θαη  ν ζπζρεηηζκφο ησλ πνζνηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

εγρεηξηδίσλ αλά θαηεγνξία ,φπσο απηά θαηαγξάθεθαλ παξαπάλσ, κπνξεί λα καο 

νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ  βαζκφ χπαξμεο θαη δηάρπζεο ησλ ελλνηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε θαηεγνξία ηεο ιίζηαο ειέγρνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηεγνξία πεξηβάιινλ είλαη ειάρηζηεο νη αλαθνξέο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ.Tν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ 

αλαθνξψλ είλαη ε απνπζία άκεζεο αλαθνξάο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ ,θαη φπνπ 

ππάξρεη θάπνηα  παξνπζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη βνεζεηηθή δει. ππάξρεη 

γηα λα επηθνπξεί ηηο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο κε ηε κνξθή ησλ θπζηθψλ «πφξσλ».  

ηελ ίδηα θαηεγνξία νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ 

είλαη πάκπνιιεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ αλαθνξψλ είλαη ε 

αλζξσπνθεληξηθή θαη θπξηαξρηθή αληίιεςε ηνπ αλζξψπνπ απέλαληη ζηε θχζε γηα 

ράξε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο  θαη ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο  

εκπνξεπκάησλ.   

ηελ ίδηα θαηεγνξία νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα  πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα είλαη ειάρηζηεο. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ αλαθνξψλ είλαη ε 

πεξηνξηζκέλε θαη επηιεθηηθή αληίιεςε ελφο κέξνπο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο. Οη αλαθνξέο ζηνλ ηξφπν 

αιιειεπίδξαζεο αλζξσπνγελνχο θαη θπζηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηα παξαπάλσ. 

Όζνλ αθνξά ηε θαηεγνξία νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη είλαη πάκπνιιεο νη αλαθνξέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο δείθηεο ζπκβαηηθήο αλάπηπμεο .Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ 

απηψλ ησλ αλαθνξψλ είλαη ε  απνπζία  επξχηεηαο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ αλαθνξψλ 

θαη κηα ζηελή αληίιεςε  ησλ ελλνηψλ ηνπ θφζηνπο ,ησλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ ,ηνπ 

ΑΔΠ θαη ηεο επεκεξίαο ζηα πιαίζηα ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πξνηάζζεη ην θέξδνο σο 

θίλεηξν ηεο αλάπηπμεο. 

ηελ ίδηα θαηεγνξία νη αλαθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε 

είλαη παληειψο απνχζεο. Απηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ε 

ζρεηηθή ζπζρέηηζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο νηθνλνκίαο κε ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ.   

Όζνλ αθνξά ηε θαηεγνξία θνηλσληθφ γίγλεζζαη είλαη αλχπαξθηεο νη αλαθνξέο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε αμίεο θαη ζηάζεηο κε ηελ πξννπηηθή ηεο θνηλσληθήο αεηθνξίαο.  

Απνπζηάδεη βέβαηα θαη ε δηαζχλδεζε πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

θνηλσλία ζε κηα πξννπηηθή νιηζηηθήο αληίιεςεο θαη ζεψξεζεο πνπ απαηηείηαη ηψξα 

ζηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνηεκέλεο  νηθνλνκίαο γηα ηελ επίιπζε ησλ ζχλζεησλ 

πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνλνκηθφ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ( Φινγαΐηε, 2006). 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα επηδέρνληαη θαη άιιεο εξκελείεο θαη κειινληηθέο 

πξνεθηάζεηο.  

ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΙ 

Πέξα απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πνπ εθθξάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή 

πξνζπάζεηα ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηφηεηεο γηα κειινληηθέο επεθηάζεηο ηεο ζπδήηεζεο ζηα 

πιαίζηα επφκελσλ εξεπλψλ. 



ηα πιαίζηα απηά παξαθάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζε κειινληηθέο εξεπλεηηθέο αλαδεηήζεηο. 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζε δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο   

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθά 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζε έξεπλα γλψκεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 
 ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζε έξεπλα γλψκεο ησλ καζεηψλ 

 ηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαπάλσ επξεκάησλ ζε κηα πξννπηηθή αιιαγήο ησλ 

πεξηερνκέλσλ κάζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κάζεζεο ζην ιχθεην. 

Γεληθά νη παξαπάλσ πξννπηηθέο έξεπλαο ζα δψζνπλ ηελ απαξαίηεηε ζπλέρεηα ζηε 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη φρη κφλν, ψζηε λα ηξνθνδνηεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ην 

απαξαίηεην νμπγφλν, πνπ ζα ηελ θξαηήζεη δσληαλή  ζηελ αιιειεπίδξαζή ηεο κε ην 

θνηλσληθφ γίγλεζζαη.  
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