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ΠΔΡΙΛΗΨΗ  
Η  παξνύζα εξγαζία

1
 αθνξά ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ πξαζίλνπ ησλ ζρνιηθώλ απιώλ κε 

ζθνπό ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε (Π.Ε.). Γηα ην ζθνπό απηό 

δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ηεο Δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζηε πεξηνρή ηεο Μάλδξαο Αηηηθήο, κηαο πεξηνρήο κε ηδηαίηεξε 

πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Επίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε γεληθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί αθελόο κελ ε ελαζρόιεζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, αθεηέξνπ δε ε  δηαζεζηκόηεηά ηνπο γηα  ζπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα 

Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο. Έηζη, πέξαλ ησλ γεληθόηεξσλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη 

ησλ αδπλακηώλ ηεο Π.Ε. ζην ρώξν ηεο Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο, ε παξνύζα 

εξγαζία αλαδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο νξγαλσκέλνπ πξαζίλνπ ζηηο ζρνιηθέο 

απιέο ζε ζρέζε κε ηελ θαιιηέξγεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ 

θαη  ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Σρνιηθόο απιέο, Πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε 

Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, Μαζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνί Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 
     Ζ ζπκβνιή ηεο βιάζηεζεο ζην πεξηβάιινλ είλαη πνιιαπιή. Δθηόο από ηε 

βειηίσζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρώξνπ θαη ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο 

ζπλεηζθέξεη ζην βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό απηνύ κε ηε βειηίσζε ησλ κηθξνθιηκαηηθώλ 

ζπλζεθώλ θαη γεληθόηεξα ηνπ θιίκαηνο. Δηδηθόηεξα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηεο 

                                                
1 Ζ έξεπλα πνπ πεξηγξάθεηαη ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο απνηειεί κέξνο ηεο Μεηαπηπρηαθήο 

Γηαηξηβήο ηεο θαο Α. Παξζελίνπ ε νπνία  εθπνλήζεθε ζην Δξγαζηήξην Αλζνθνκίαο θαη 

Αξρηηεθηνληθήο Τνπίνπ, Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, ζην πιαίζην ηνπ Μεηαπηπρηαθνύ 

Πξνγξάκκαηνο «Αξρηηεθηνληθή Τνπίνπ». 
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ζεξκνθξαζίαο θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, ηελ αλαλέσζε ηνπ νμπγόλνπ ηεο 

αηκόζθαηξαο θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο κε πγξαζία, ηε ζπγθξάηεζε αέξησλ ξύπσλ 

θαζώο επίζεο ηε δηάρπζε ηεο αθηηλνβνιίαο κέζσ ηνπ θπιιώκαηνο ησλ δέληξσλ θαη 

ηελ εμαζθάιηζε ζθίαζεο ( Heisler 1990, Georgi and Zaferiadis 2005, Χξνλνπνύινπ-

Σεξέιε θαη Φιόθαο 2010). 

 

     Ζ βηνκεραληθή αλάπηπμε θαη ε εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είραλ σο απνηέιεζκα ηε 

δηαηάξαμε θαη ζηαδηαθή ππνβάζκηζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ εληαηηθνπνίεζε 

ησλ αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ειιηπή γλώζε σο πξνο ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ πξαζίλνπ ζην πεξηβάιινλ, νδήγεζαλ ζε ζηαδηαθή απνκάθξπλζε ηνπ 

αηόκνπ από ηε θύζε θαη επέθεξαλ ζπξξίθλσζε θαη ππνβάζκηζε ηνπ πξαζίλνπ ζηνπο 

αλνηθηνύο ρώξνπο ζηνλ αζηηθό ηζηό. Απηό είρε σο ζπλέπεηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

βηνθιηκαηηθώλ ζπλζεθώλ θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο αηκόζθαηξαο. 

 

     Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) ζηόρν έρεη λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηε 

βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ πνιηηώλ θαη πεξηβάιινληνο θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζηελ 

αλαζηξνθή ηεο πθηζηάκελεο κε αεηθόξνπ θαηάζηαζεο θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

αιιαγή (Wals 1993). O Sterling (1990), αλαθέξεηαη ζηελ νηθνθεληξηθή ζρέζε ηνπ 

αηόκνπ κε ην πεξηβάιινλ, δειαδή ηελ πξνζπάζεηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

κέζσ ηεο αλάπηπμεο ελόο λένπ ζπζηήκαηνο αμηώλ θαη ηεο δηακόξθσζεο λέσλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ απέλαληί ηνπ. 

 

     Οη ζρνιηθέο απιέο απνηεινύλ αλνηθηνύο ρώξνπο κέζα ζηνλ αζηηθό ηζηό κε 

δπλαηόηεηα αλάπηπμεο νξγαλσκέλνπ πξαζίλνπ. Τν πξάζηλν ζηηο ζρνιηθέο απιέο 

ζπκβάιιεη ζηε αλαβάζκηζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρώξνπ ζηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ζηελ άκεζε επαθή ησλ καζεηώλ κε ηα θπηά θαη ην πεξηβάιινλ. Οη 

Waliczek et al., (2001) αλαθέξνπλ ηε ζεηηθή ζρέζε πνπ αλαπηύζζεηαη κεηαμύ ησλ 

παηδηώλ πνπ αζρνινύληαη κε ηε θξνληίδα ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ θαζώο θαη ηελ 

θαιύηεξε δηάζεζή ηνπο γηα ην ζρνιείν. Ζ ζρνιηθή απιή απνηειεί έλα ‘ελ δπλάκεη’ 

εξγαιείν επαηζζεηνπνίεζεο θαη θαιιηέξγεηαο πεξηβαιινληηθήο ζηάζεο ζηνπο 

καζεηέο. Ζ Π.Δ. έρεη, κεηαμύ άιισλ, δηακέζνπ ηεο πηνζέηεζεο δηαθόξσλ δξάζεσλ 

ζηε ζρνιηθή απιή, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηα θπηά, ηε δπλαηόηεηα λα εληζρύζεη ηηο 

γλώζεηο θαη ηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηώλ κε ην πξάζηλν θαη γεληθόηεξα ηε θύζε θαη, 

άξα, λα ζπκβάιιεη κε απηό ηνλ ηξόπν ζηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο σο πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Οη Skelly and Zajicek (1998) αλαθέξνπλ ηελ επίδξαζε ησλ καζεκάησλ 

θεπνπξηθήο ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Παξάιιεια, κπνξεί δηακέζνπ ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ, λα θαιιηεξγεζεί ε 

ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ αηόκσλ ηεο νκάδαο, ε απηνεθηίκεζε θαη αληίιεςε ησλ 

καζεηώλ όπσο δηαπηζηώλεηαη από ζρεηηθή έξεπλα (Smith-Sebasto and Obenchain 

2009). 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ 
     Σην πιαίζην ηεο παξνύζαο έξεπλαο δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο  καζεηώλ θαη 

εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηε Μάλδξα Αηηηθήο ζρεηηθά κε ην 

πξάζηλν ζηηο ζρνιηθέο απιέο. Απηέο αθνξνύζαλ ηόζν ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ 

ππάξρνληνο πξαζίλνπ όζν θαη ζε πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε βειηίσζε θαη αλάπιαζε 

απηνύ.  Δπίζεο δηεξεπλήζεθαλ νη απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γεληθόηεξα, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί αθελόο κελ ε 



ελαζρόιεζε θαη επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο, αθεηέξνπ δε ε  

δηαζεζηκόηεηά ηνπο γηα  ζπκκεηνρή ζε Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

 

     Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε βάζε εξσηεκαηνινγίσλ ζην Γπκλάζην θαη ην 

Λύθεην Μάλδξαο (Αηηηθήο) θαη ηα εξσηεκαηνιόγηα απεπζύλζεθαλ, αθελόο, ζηνπο 

καζεηέο ηεο Γ’ ηάμεο ησλ δύν ζρνιηθώλ κνλάδσλ θαη, αθεηέξνπ, ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνύο ηνπο. Ζ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 2010, από 173 καζεηέο θαη 50 εθπαηδεπηηθνύο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ από ηα εξσηεκαηνιόγηα, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε 

ηνπ ζηαηηζηηθνύ παθέηνπ SPSS 18.0 γηα Windows. Σθνπόο ηεο αλάιπζεο ήηαλ ηόζν ε 

θαηαγξαθή ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπρλνηήησλ ησλ απαληήζεσλ (κεηαβιεηώλ) ζηα 

εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνπο καζεηέο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, αληίζηνηρα, όζν θαη 

ε δηαπίζησζε ζρέζεσλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ κεηαβιεηώλ. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ βαζκνύ ζπζρέηηζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

πίλαθεο δηπιήο εηζόδνπ (Cross tabs). 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΗ ΔΡΔΤΝΑ
 

     Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, όπσο απηά πξνέθπςαλ από ηε κνλνκεηαβιεηή 

(αλάιπζε ζπρλνηήησλ) θαη ηε δηκεηαβιεηή αλάιπζε (πίλαθεο δηπιήο εηζόδνπ) 

ζπλνςίδνληαη, ζε γεληθέο γξακκέο, ζηα αθόινπζα. 

 

Έρεσνα μαθηηών 
     Τν δείγκα ηεο έξεπλαο είλαη, όπσο πξναλαθέξζεθε, 173 Μαζεηέο (62,4% καζεηέο 

Γ’ Γπκλαζίνπ θαη 37,6% καζεηέο Γ’ Λπθείνπ) εθ ησλ νπνίσλ ην 60,1% θνξίηζηα θαη 

ην 39,9% αγόξηα. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ πξνέξρεηαη από νηθνγέλεηεο κε γνλείο 

απόθνηηνπο κέζεο θαη αλώηαηεο εθπαίδεπζεο – ε κεγάιε πιεηνςεθία θαη ησλ δύν 

γνλέσλ είλαη ηνπιάρηζηνλ απόθνηηνη Λπθείνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηώλ δηακέλεη 

ζε κνλνθαηνηθία-αγξνηθία θαη κόλν ην 20,8% ζε δηακέξηζκα. Καηά ζπλέπεηα, ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηώζεσλ ππάξρνπλ κπαιθόλη ή/θαη θήπνο κε θπηά ζην έδαθνο 

ή/θαη ζε θπηνδνρεία. Τν 63% ησλ καζεηώλ δελ αθηεξώλεη πξνζσπηθό ρξόλν γηα ηε 

θξνληίδα ησλ θπηώλ ζην ζπίηη. 

 

     Όζνλ αθνξά ζηα ζέκαηα πξαζίλνπ, ην 62.4% ησλ καζεηώλ δελ έρεη 

παξαθνινπζήζεη δηαιέμεηο από θαζεγεηέο ή πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο ζρεηηθά κε 

ην πξάζηλν. Τν 79,8% ησλ καζεηώλ δήισζε ελδηαθέξνλ γηα πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε 

γηα ην πξάζηλν θπξίσο κέζσ ληνθηκαληέξ-βίληεν, ηνπ δηαδηθηύνπ θαη δηαιέμεσλ-

παξνπζηάζεσλ. Δηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ην δηαζέζηκν ρώξν πξαζίλνπ ζηηο απιέο ησλ 

ζρνιείσλ ηνπο ην 59,5% ησλ καζεηώλ βξίζθεη ηνπο δηαζέζηκνπο ρώξνπο ησλ 

ζρνιείσλ από ηθαλνπνηεηηθνύο έσο πνιύ ηθαλνπνηεηηθνύο, ελώ ην 40,5% από ιίγν 

έσο αλύπαξθην. Τν 68,2% ζεσξεί πνιύ – πάξα πνιύ ζεκαληηθό λα ππάξρεη θύηεπζε 

ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ. 

 

     Πεξαηηέξσ, ην 66,4% ησλ καζεηώλ δήισζε ελδηαθέξνλ γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο, πιελ όκσο ην 75,1% ζεσξεί όηη ε ελεκέξσζε από ηνπο θαζεγεηέο γηα 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο θπκαίλεηαη από κέηξηα έσο κεδακηλή. Όζνλ δε αθνξά ζηηο 

πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθέο γλώζεηο ησλ καζεηώλ, απηέο θαίλεηαη όηη 

απνθηήζεθαλ, θαηά πξνηεξαηόηεηα, από ην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, εηδήζεηο-

ληνθηκαληέξ θαη ην ζρνιείν. Οη καζεηέο δείρλνπλ απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

θηινπεξηβαιινληηθέο πξαθηηθέο (αλαθύθισζε, νηθνλνκία λεξνύ, εμνηθνλόκεζε 

νηθηαθήο ελέξγεηαο θιπ.) θαη ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ζπλεηζθέξνπλ (κε ην 



ελδεηθηηθό πνζό ησλ 5 €) ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ζεσξνύλ όηη 

ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζρεηηθό κάζεκα ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ ηνπο (85,5%) ελώ ζα 

ήζειαλ ην ζρνιείν ηνπο λα ιακβάλεη κέξνο ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. (88,4%). 

 

     Οη καζεηέο πηζηεύνπλ όηη θαηά έλα κεγάιν πνζνζηό, όηη ππεύζπλνη γηα ηηο 

θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ είλαη νη άλζξσπνη θαζώο επίζεο όηη γηα ηελ επηβίσζή 

καο απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε πξνζηαζία ηεο θύζεο γηα ηηο επόκελεο γεληέο. 

Καηά ζπλέπεηα, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, πηζηεύνπλ κέιεκα όισλ πξέπεη λα είλαη ε 

ελζάξξπλζε ησλ πξνζπαζεηώλ γηα ηε δηαηήξεζε ηεο θύζεο ζε θαιή θαηάζηαζε. 

 

     Οη καζεηέο ζεσξνύλ όηη κπνξνύλ λα δξαζηεξηνπνηεζνύλ γηα λα αιιάμεη ε 

θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ ζηελ πεξηνρή ηεο Μάλδξαο. Γηα παξάδεηγκα, 

πνιινί καζεηέο (80,3%) δήισζαλ όηη ζα έπαηξλαλ κέξνο ζε κηα εθζηξαηεία 

δελδξνθύηεπζεο ζηελ πεξηνρή. Σρεδόλ νη κηζνί καζεηέο πηζηεύνπλ όηη έρνπλ 

αμηόινγεο ηδέεο ζρεηηθά κε ην πξάζηλν, πιελ όκσο ζε πνζνζηό 60% πηζηεύνπλ όηη δελ 

κπνξνύλ λα παξέκβνπλ - θαζώο άιινη παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο. 

 

     Τέινο, πνιινί καζεηέο δήισζαλ πξόζπκνη θαη ζεηηθνί ζην ελδερόκελν ην ζρνιείν 

ηνπο λα ιάβεη κέξνο ζε θάπνηα πξνγξάκκαηα, θπξίσο αλαθύθισζεο (61,3%) θαη 

θύηεπζεο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ (54,9%) θαη, δεπηεξεπόλησο, εμνηθνλόκεζεο λεξνύ 

ελώ αθνινπζνύλ κε ρακειόηεξα πνζνζηά ε δεκηνπξγία θνκπόζη θαη ε δεκηνπξγία 

ιαραλόθεπνπ. 

 

     Όζνλ αθνξά ζηελ αλάιπζε κε πίλαθεο δηπιήο εηζόδνπ επηζεκαίλνληαη ηα θάησζη. 

Καηαξρήλ, ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ηνπ παηέξα επεξεάδεη ζεηηθά ηνπο καζεηέο ζε 

ζρέζε κε ην όηη ε αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ αλζξώπσλ κε ηε θύζε απνηειεί 

απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηβίσζή καο. 

 

     Τόζν ε ύπαξμε θήπνπ ζην ζπίηη όζν θαη ε ελαζρόιεζε ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ κε 

ηε θξνληίδα ησλ θπηώλ ζην ζπίηη θαίλεηαη όηη επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο θαη ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο (π.ρ. αηζζάλνληαη 

όηη απνηειεί ππνρξέσζε όισλ καο ε πξνζηαζία ηεο θύζεο γηα ηηο επόκελεο γεληέο θαη 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα ζπκβάιινπλ (νηθνλνκηθά) ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο). Έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε θήπν ζην ζπίηη ηνπο 

ζεσξεί όηη κπνξεί λα θάλεη θάηη γηα λα αιιάμεη ην ηνπηθό πεξηβάιινλ θαζώο θαη όηη νη 

ηδέεο γηα ην πξάζηλν ζηελ πεξηνρή ηνπο είλαη ζεκαληηθέο. Παξάιιεια, νη καζεηέο πνπ 

αζρνινύληαη κε ηε θξνληίδα ησλ θπηώλ ζην ζπίηη ηνπο πηζηεύνπλ όηη ζε ηνπηθό 

επίπεδν ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζην λα θάλεη έλαο καζεηήο θάηη γηα ηελ πεξηνρή ηνπ, 

ελώ παξάιιεια επηζπκνύλ ην ζρνιείν ηνπο λα ιακβάλεη κέξνο ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. 

Από ηελ άιιε, νη καζεηέο/ηξηεο πνπ δελ αθηεξώλνπλ ρξόλν γηα ηε θξνληίδα ησλ 

θπηώλ πηζηεύνπλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό όηη νη άλζξσπνη πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζην 

πεξηβάιινλ. 

 

     Ζ παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ ζρεηηθά κε ην πξάζηλν επαηζζεηνπνηεί ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ, αιιά θαη εηδηθόηεξα 

κε ην πξάζηλν, θαζώο θαη κε ηε ζρέζε αλζξώπνπ – θύζεο. Οη καζεηέο απηνί ζεσξνύλ 

όηη κπνξνύλ λα θάλνπλ θάηη γηα λα αιιάμεη ην ηνπηθό πεξηβάιινλ, επηζπκνύλ λα 

ιακβάλεη κέξνο ην ζρνιείν ηνπο ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. θαζώο θαη λα ζπκβάιινπλ 

(νηθνλνκηθά) ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Από ηελ άιιε, νη καζεηέο/ηξηεο 

πνπ δελ έρνπλ παξαθνινπζήζεη δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ην πξάζηλν πηζηεύνπλ ζε 



κεγαιύηεξν βαζκό όηη νη άλζξσπνη πξνθαινύλ θαηαζηξνθέο ζην πεξηβάιινλ. 

Δπηπιένλ, όζνη καζεηέο/ηξηεο έρνπλ ελεκέξσζε από θαζεγεηέο γηα ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο, αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν γηα ηελ θξνληίδα ησλ θπηώλ. 

 

     Τν θύιν δηαθνξνπνηεί ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Τα θνξίηζηα ελδηαθέξνληαη 

πεξηζζόηεξν από ηα αγόξηα γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη είλαη πην 

ζεηηθά ζην λα ζπκβάιινπλ (νηθνλνκηθά) ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Τα 

αγόξηα ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ δπζθνιίεο ζην λα θάλεη έλαο καζεηήο/ηξηα θάηη γηα ηελ 

πεξηνρή ηνπ, πηζηεύνληαο όηη άιινη παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο. 

 

     Ζ ειηθία επίζεο δηαθνξνπνηεί ηηο απόςεηο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Οη κεγαιύηεξεο 

ειηθίαο καζεηέο αηζζάλνληαη ζην ζύλνιό ηνπο, όηη απνηειεί ππνρξέσζε όισλ καο ε 

πξνζηαζία ηεο θύζεο γηα ηηο επόκελεο γεληέο. Παξάιιεια, όζν κεγαιύηεξνη είλαη νη 

καζεηέο/ηξηεο ηόζν ηζρπξόηεξα πηζηεύνπλ όηη ε αξκνληθή ζπκβίσζε ησλ αλζξώπσλ 

κε ηε θύζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα ηελ επηβίσζή καο. Τέινο, νη 

κεγαιύηεξνη καζεηέο /ηξηεο επηζπκνύλ, ζε ζεκαληηθά κεγαιύηεξν βαζκό, ην ζρνιείν 

ηνπο λα ιακβάλεη κέξνο ζε πξνγξάκκαηα Π.Δ. 

 

     Όζνλ, ηέινο, αθνξά ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, ν ρώξνο αξέζεη 

πεξηζζόηεξν ζηνπο κεγαιύηεξεο ειηθίαο καζεηέο, θαη ηδηαίηεξα ζηα αγόξηα. Τα 

θνξίηζηα, ζηα νπνία ν ρώξνο είλαη ιηγόηεξν αξεζηόο, επηζπκνύλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό 

λα ππάξρνπλ θπηά ζην πξναύιην. Δπίζεο, ιηγόηεξν επραξηζηεκέλνη είλαη νη 

καζεηέο/ηξηεο πνπ είηε δελ αθηεξώλνπλ ρξόλν γηα ηε θξνληίδα ησλ θπηώλ είηε δελ 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη δηαιέμεηο ζρεηηθά κε ην πξάζηλν. 

 

Έρεσνα εκπαιδεσηικών 
     Σην ζύλνιν ησλ 50 θαζεγεηώλ, όισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ 

έξεπλα, ην 80% αλήθεη ζηελ ειηθηαθή θαηεγνξία 26-45 εηώλ, ην 78% είλαη γπλαίθεο 

θαη ην 48% έρεη πξνϋπεξεζία έσο 6 έηε. Τν 90% δελ θαηέρεη θάπνην κεηαπηπρηαθό - 

δηδαθηνξηθό ηίηιν. 

 

     Όζνλ αθνξά ζηελ επηκόξθσζή ηνπο ζηελ Π.Δ., 18 ζηνπο 50 θαζεγεηέο (36%) 

έρνπλ ιάβεη κέξνο θπξίσο ζε πξνγξάκκαηα κηθξήο δηάξθεηαο (θαηά ην κέγηζην 50 

σξώλ). Ωο θύξηεο πεγέο πιεξνθόξεζεο ηνπο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα νη 

θαζεγεηέο /ηξηεο αλαθέξνπλ θπξίσο ην θηιηθό πεξηβάιινλ θαη ηα βηβιία, ελώ 

αθνινπζνύλ ν ηύπνο, ην δηαδίθηπν, ε εθπαίδεπζε θ.ιπ. Ζ πιεηνςεθία  (84%) ζεσξεί 

απαξαίηεηε θαη πνιύ ζεκαληηθή ηελ επηκόξθσζή ηεο ζηελ Π.Δ. θαζώο ην 78% δελ 

ζεσξεί επαξθείο ηηο ζρεηηθέο γλώζεηο ηνπο. Μόιηο 19 (38%) έρνπλ πινπνηήζεη θάπνην 

πξόγξακκα Π.Δ .Οη ιόγνη πξαγκαηνπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ απηώλ είλαη θπξίσο 

ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζε ζέκαηα Π.Δ., νη νηθνινγηθέο αλεζπρίεο ηνπο θαζώο θαη ε 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Καηά ηελ δηεμαγσγή απηώλ ησλ πξνγξακκάησλ, 

αλαθέξζεθαλ δπζθνιίεο, θπξίσο ε έιιεηςε εμεηδίθεπζεο, ρξόλνπ θαη πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο αιιά θαη δεπηεξεπόλησο ε έιιεηςε δηάζεζεο θαη (νηθνλνκηθώλ) θηλήηξσλ. 

Από ηελ άιιε, νη θαζεγεηέο ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο θαη από 

ηελ πιεπξά ησλ καζεηώλ όπσο είλαη, αθελόο, ε έιιεηςε ρξόλνπ θαη θαηαλόεζεο ηεο 

ζεκαζίαο ηεο Π.Δ. θαη, αθεηέξνπ, ε έιιεηςε δηάζεζεο θαη ε αδηαθνξία γηα ζέκαηα 

πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ ηνπο. Όζνλ δε αθνξά 

ζην είδνο ησλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία νη θαζεγεηέο/ηξηεο ζα ήζειαλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ηα ζρνιεία ηνπο νη πεξηζζόηεξνη ζα επηζπκνύζαλ ηε ζπκκεηνρή ζε 



πξνγξάκκαηα θύηεπζεο δέλδξσλ θαη ζάκλσλ, αλαθύθισζεο, δεκηνπξγίαο 

ιαραλόθεπνπ, εμνηθνλόκεζεο λεξνύ θαη ζε κηθξόηεξν βαζκό δεκηνπξγίαο θνκπόζη. 

 

     Τν 14% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δελ είλαη επραξηζηεκέλνη κε ην εθπαηδεπηηθό ηνπο 

έξγν πνπ αθνξά ζηελ Π.Δ. Τν 96% ζεσξνύλ όηη ε βησκαηηθή εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη 

ζηελ θαιιηέξγεηα πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ησλ καζεηώλ ελώ επίζεο ζεσξνύλ όηη 

πξέπεη λα δνζνύλ θίλεηξα ζηνπο καζεηέο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε πξνγξάκκαηα 

Π.Δ., όπσο π.ρ. εθδξνκέο θαη επαθή ησλ παηδηώλ κε ηε θύζε, ηνληζκόο ηεο 

πξνζθνξάο ησλ παηδηώλ ζηελ επηβίσζε ηνπ πιαλήηε αιιά θαη, ζε κηθξόηεξν βαζκό, 

(νηθνλνκηθά) βξαβεία. 

 

     Τν 56% ησλ θαζεγεηώλ/ηξηώλ ζεσξνύλ όηη νη καζεηέο δελ είλαη αξθεηά 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Πεξαηηέξσ νη θαζεγεηέο/ηξηεο 

ζεσξνύλ όηη ε ζρνιηθή εθπαίδεπζε, ην θηιηθό πεξηβάιινλ θαη ηα επηκνξθσηηθά 

πξνγξάκκαηα παίδνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ. Τν 48 % 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ δήισζε όηη εθκεηαιιεύεηαη ζπρλά, ελώ ην 36% πόηε – πόηε, ηηο 

επθαηξίεο πνπ ηνπο παξνπζηάδνληαη γηα λα κηιήζνπλ ζηελ ηάμε γηα πεξηβαιινληηθά 

ζέκαηα. Καηά ηε γλώκε ηνπο (80%) νη καζεηέο δείρλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ηέηνηνπ 

είδνπο ζπδεηήζεηο. Οη θαζεγεηέο ζεσξνύλ όηη ε θύηεπζε – πηνζέηεζε ελόο θπηνύ, 

εθδξνκέο ζηε θύζε θαη καζήκαηα γηα ην πεξηβάιινλ είλαη ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο νη 

καζεηέο ζα κπνξνύζαλ λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην πξάζηλν ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν 

ησλ ζρνιείσλ. 

 

     Όζνλ αθνξά ζηελ άπνςε ησλ θαζεγεηώλ/ηξηώλ ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε πξαζίλνπ 

ζην ζρνιείν, όινη αλεμαηξέησο ηελ θξίλνπλ σο απαξαίηεηε, θαζώο ζεσξνύλ όηη ε 

ύπαξμε νξγαλσκέλεο θύηεπζεο ζην πξναύιην ρώξν ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ 

ζπλζεθώλ πεξηβάιινληνο, ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ πξνβάιινληνο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο αηζζεηηθήο ηνπ ρώξνπ. Σηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεσξνύλ όηη ν δηαζέζηκνο ρώξνο 

γηα θύηεπζε ζηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ησλ ζρνιείσλ ηνπο είλαη αξθεηόο αλ θαη ην 

40% ηνλ θξίλεη κάιινλ πεξηνξηζκέλν. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε άπνςή ηνπο ζρεηηθά κε 

ην πξάζηλν ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ. Τν 48% ζεσξεί όηη ε αηζζεηηθή εηθόλα ηεο 

θύηεπζεο είλαη θαιή, ην 34% κέηξηα θαη ην 18% κε ηθαλνπνηεηηθή. 

 

     Τέινο, ζηε βάζε ηεο αλάιπζεο κε πίλαθεο δηπιήο εηζόδνπ πξνθύπηνπλ ηα εμήο. Ζ 

επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Π.Δ. απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα όζνλ 

αθνξά ηόζν ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ όζν θαη 

εθκεηάιιεπζεο ησλ όπνησλ επθαηξηώλ ηνπο παξνπζηάδνληαη γηα λα ζπδεηήζνπλ κε 

καζεηέο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, νη θαζεγεηέο/ηξηεο κε επηκόξθσζε ζηελ 

Π.Δ., αιιά θαη νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θαη νη άληξεο εκθαλίδνληαη σο πην ελήκεξνη 

γηα θάπνηα πξνγξάκκαηα ΠΔ. Όπσο εμάιινπ είλαη αλακελόκελν, όζνη θαζεγεηέο δελ 

έρνπλ επηκόξθσζε ζηελ Π.Δ. αμηνινγνύλ ρακειόηεξα ηελ επάξθεηα ησλ γλώζεσλ 

ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ Π.Δ. 

 

     Οη θαζεγεηέο/ηξηεο κε κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζεσξνύλ όηη ε ΠΔ είλαη απαξαίηεηε ζηε 

Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελώ παξάιιεια ζεσξνύλ ζε κηθξόηεξν βαζκό, ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππόινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, όηη νη καζεηέο είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Αληίζεηα, νη κεγαιύηεξνη ζε ειηθία θαη νη κε κεγαιύηεξε 

πξνϋπεξεζία εθπαηδεπηηθνί ζεσξνύλ ζε κεγαιύηεξν βαζκό όηη νη καζεηέο είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη έρνπλ ζεηηθόηεξε γλώκε ζε ζρέζε 



κε ηνπο λεώηεξνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ 

ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. 

 

     Όζνλ, ηέινο, αθνξά ζην δηαζέζηκν ρώξν πξαζίλνπ ησλ ζρνιείσλ, νη κεγαιύηεξνη 

ζε ειηθία θαζεγεηέο/ηξηεο πηζηεύνπλ όηη ν δηαζέζηκνο ρώξνο πξαζίλνπ είλαη επαξθήο, 

ελώ νη λεόηεξνη ηνλ ζεσξνύλ αλεπαξθή. 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
     Από ηελ έξεπλα πνπ δηεμήρζε ηόζν κε ηνπο καζεηέο όζν θαη κε ηνπο θαζεγεηέο 

ηεο Γ’ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη Λπθείνπ Μάλδξαο πξνθύπηεη κηα ζεηξά 

ελδηαθεξόλησλ ζπκπεξαζκάησλ. Καηαξρήλ, δηαπηζηώλεηαη όηη νη καζεηέο/ηξηεο ησλ 

ζρνιηθώλ απηώλ κνλάδσλ δείρλνπλ, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, ελδηαθέξνλ ηόζν, 

γεληθόηεξα, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο όζν θαη, εηδηθόηεξα, γηα ην 

πξάζηλν ζηνλ πξναύιην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ ηνπο. Ηδηαίηεξα πξέπεη λα ηνληζηεί ε 

επηζπκία ηνπο γηα ηε ζπκπεξίιεςε ζρεηηθνύ καζήκαηνο ζην πξόγξακκα ζπνπδώλ 

ηνπο αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο ζε πξόγξακκα Π.Δ. Πιελ όκσο, 

θαίλεηαη όηη ην ζρνιείν δελ πξνζθέξεη αληίζηνηρεο επθαηξίεο κάζεζεο, γεγνλόο πνπ 

άιισζηε επηβεβαηώλεηαη θαη από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο. Ζ έιιεηςε απηή είλαη 

ζεκαληηθή θαζώο από ηελ παξνύζα έξεπλα δηαπηζηώλεηαη όηη ε ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ην πξάζηλν ή ην πεξηβάιινλ πξάγκαηη επαηζζεηνπνηνύλ ηνπο καζεηέο. Σεκαληηθόο 

βέβαηα παξακέλεη ν ρώξνο ηνπ νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο θαζώο δηαθνξνπνηεί ηηο 

ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο ησλ καζεηώλ (π.ρ. ε κόξθσζε ηνπ παηέξα, ε ύπαξμε θπηώλ 

ζην ζπίηη θαη ε ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ κε ηε θξνληίδα ηνπο θιπ.). Αμίδεη ηέινο λα 

ζεκεησζεί ε δηαθνξνπνίεζε ησλ αληηιήςεσλ, αθελόο, κεηαμύ αγνξηώλ θαη θνξηηζηώλ 

θαη, αθεηέξνπ, κεηαμύ καζεηώλ Γπκλαζίνπ θαη καζεηώλ Λπθείνπ ηόζν σο πξνο 

γεληθόηεξα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο όζν θαη 

εηδηθόηεξα ζε ζρέζε κε ην πξάζηλν ζηνλ πξναύιην ρώξν ησλ ζρνιείσλ ηνπο. 

 

     Όζνλ δε αθνξά ζηνπο θαζεγεηέο ηνπο επηζεκαίλεηαη ν ρακειόο βαζκόο 

επηκόξθσζήο ηνπο είηε ζε ζρέζε κε ηελ ΠΔ είηε ζε επίπεδν κεηαπηπρηαθώλ ζπνπδώλ. 

Καηά ζπλέπεηα, όπσο επηζεκαίλνπλ θαη νη ίδηνη, ε ηθαλνπνίεζε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο, ηόζν σο πξνο ηε δηδαζθαιία ζπλαθώλ ζεκάησλ, όζν θαη 

σο πξνο ηε (γλώζε θαη) δηεμαγσγή πξνγξακκάησλ ΠΔ θξίλεηαη σο πεξηνξηζκέλε. 

Απνηέιεζκα ησλ ειιείςεσλ απηώλ είλαη, θαηά ηελ θξίζε ηνπο, θαη παξά ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ, ν πεξηνξηζκέλνο βαζκόο πεξηβαιινληηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ καζεηώλ, αλ θαη νη κεγαιύηεξεο ειηθίαο θαη κε κεγαιύηεξε 

πξνϋπεξεζία εθπαηδεπηηθνί έρνπλ πην ζεηηθή άπνςε ζην δήηεκα απηό. Πξέπεη 

επηπιένλ λα ζεκεησζεί όηη νη θαζεγεηέο/ηξηεο απνδίδνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ 

ύπαξμε πξαζίλνπ ζηηο ζρνιηθέο απιέο ελώ επίζεο ζεσξνύλ όηη ε θαηάζηαζε ζηηο δύν 

ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ εμεηάδνληαη εδώ είλαη κάιινλ κέηξηα. Αμίδεη ηέινο λα 

ζεκεησζεί ε επηζήκαλζε ησλ πεξηνξηζκώλ πνπ δηαπηζηώλνπλ νη θαζεγεηέο ζε ζρέζε 

κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ: απηνί αθελόο αθνξνύλ ζηνπο ίδηνπο 

(θπξίσο έιιεηςε εμεηδίθεπζεο, ρξόλνπ θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο) θαη αθεηέξνπ 

ζηνπο καζεηέο, κε έκθαζε ζηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ θαη ηελ 

ζπλεπαθόινπζε αδηαθνξία ησλ καζεηώλ. 

 

    Πέξαλ ησλ γεληθόηεξσλ δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ησλ πνιιαπιώλ αδπλακηώλ ηεο 

Π.Δ. ζην ρώξν ηεο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ε παξνύζα εξγαζία αλαδείρλεη θαη 

ηε ζεκαζία ηεο ύπαξμεο πξαζίλνπ ζηηο ζρνιηθέο απιέο. Όπσο δηαπηζηώζεθε από ηελ 

παξνύζα έξεπλα, ζε γεληθέο γξακκέο, ε παξαθνινύζεζε δηαιέμεσλ ζρεηηθά κε ην 



πξάζηλν επαηζζεηνπνηεί ηνπο καζεηέο/ηξηεο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ύπαξμε ρώξσλ πξαζίλνπ δίλεη επηπξόζζεηεο 

δπλαηόηεηεο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ δηακέζνπ ηεο πινπνίεζεο 

ζρεηηθώλ δξάζεσλ, αιιά θαη γεληθόηεξα δξάζεσλ Π.Δ., ζηα ζρνιεία. Από ηε κηα, νη 

καζεηέο απνθηνύλ ρώξν γηα δξάζε, εμεξεύλεζε θαη γλσξηκία κε ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ελώ, από ηελ άιιε, νη εθπαηδεπηηθνί απνθηνύλ ηε δπλαηόηεηα λα 

επεθηείλνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πέξα έμσ ηελ ηάμε θαη λα θάλνπλ πξάμε 

ζύγρξνλεο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο. Σπλνςίδνληαο, ε Π.Δ. κπνξεί λα δηεπθνιπλζεί θαη 

λα ιεηηνπξγήζεη θαιύηεξα δηακέζνπ ηεο άκεζεο επαθήο ησλ καζεηώλ κε ην πξάζηλν 

ζηνπο πξναύιηνπο ρώξνπο ησλ ζρνιείσλ. Σε ζπλδπαζκό κάιηζηα κε ηελ θαηάξηηζε 

ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Π.Δ. αιιά θαη ηελ απαηηνύκελε πιηθνηερληθή ζηήξημε 

ζρεηηθώλ πξνγξακκάησλ, ε ύπαξμε πξαζίλνπ ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη πην απνηειεζκαηηθά ζηε δηακόξθσζε πνιηηώλ κε πεξηβαιινληηθέο 

επαηζζεζίεο πνπ ζα είλαη ζε ζέζε λα αλαιάβνπλ θαη δξάζε ζε ζρέζε κε ηελ επίιπζε 

πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ζην ρώξν όπνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη. 
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