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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
     Κατά την καύση του λιγνίτη εκπέµπονται αέριοι ρύποι, όπως διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2), διοξείδιο του θείου (SO2) και οξείδια του αζώτου (NOX), οι οποίοι συνδέονται 

µε διασυνοριακά και παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα. Η παρούσα εργασία 

εστιάζει στην καταγραφή της ικανότητας των δασκάλων του νοµού Κοζάνης να 

συνδέσουν την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη µε το φαινόµενο θερµοκηπίου και την 

όξινη βροχή, και αποτελεί τµήµα µιας ευρύτερης έρευνας που εστιάζει στις αντιλήψεις 

και στις στάσεις των δασκάλων της περιοχής σχετικά µε την ενεργειακή αξιοποίηση του 

λιγνίτη. Από την επισκόπηση πεδίου που έγινε µε τη χρήση κατάλληλου 

ερωτηµατολογίου, διαπιστώνεται ότι οι δάσκαλοι σε ικανοποιητικό επίπεδο συνδέουν 

την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη µε το φαινόµενο του θερµοκηπίου, αλλά 

βρίσκονται σε σύγχυση και αδυνατούν να τη συνδέσουν µε τη δηµιουργία της όξινης 

βροχής. Η ανάδειξη των παραπάνω ευρηµάτων αναµένεται να συµβάλει στη µελλοντική 

υποστήριξη των δασκάλων για περαιτέρω εµβάθυνση στα παραπάνω περιβαλλοντικά 

προβλήµατα και, κατ’ επέκταση, στην εµπλοκή τους σε σχετικά περιβαλλοντικά 

προγράµµατα, το πλήθος των οποίων καταγράφεται ιδιαίτερα µικρό στην περιοχή. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη, παγκόσµια περιβαλλοντικά 

προβλήµατα, φαινόµενο θερµοκηπίου, διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήµατα, 

όξινη βροχή, δάσκαλοι Ν. Κοζάνης   

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
     Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι µία από τις ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερα δυναµική εξέλιξη. Στην Ελλάδα, η 

δυναµική αυτή εξέλιξη οφείλεται στις αυξανόµενες ανάγκες για εξοπλισµό/ 

συσκευές, κλιµατισµό και θέρµανση τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τοµέα 

(Νικολάου, 1994). 

 

     Στην Ελλάδα, η ηλεκτροπαραγωγή στηρίζεται κατά 61% περίπου στην 

εκµετάλλευση των εγχώριων λιγνιτών. Στο νοµό Κοζάνης εντοπίζονται τα 

σηµαντικότερα αποθέµατα λιγνίτη και λειτουργούν τρία από τα µεγαλύτερα ορυχεία 

της Ελλάδας και ισάριθµοι ατµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 



4
ο 
Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

(Α.Η.Σ.). Η παραπάνω δραστηριότητα δηµιουργεί µια σειρά περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων τόσο σε τοπικό όσο και σε διασυνοριακό και παγκόσµιο επίπεδο.  

 

     Σε επίπεδο τοπικό, αντικείµενο διερεύνησης έχουν αποτελέσει µόνο οι αντιλήψεις 

των κατοίκων της περιοχής του νοµού Κοζάνης για τα τοπικά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα (Βατάλης, κ.ά., 2005). Ωστόσο, στο χώρο της εκπαίδευσης, µετά από 

ανάλυση στοιχείων που αφορούν στη θεµατολογία των περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων που εκπονήθηκαν σε επίπεδο πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο νοµό 

από το 1999 έως το 2006, προκύπτει πως από τα 271 περιβαλλοντικά προγράµµατα 

µόνο τα 12 (4,42%) είχαν θέµα σχετικό µε την ενέργεια. Αν και µια σειρά ερευνών 

(Βουδρίσλης κ.ά, 2004; Χατζηµιχαήλ κ.ά., 2005) έχουν δείξει  πως τα θέµατα που 

αφορούν στην ενέργεια δεν είναι καθόλου δηµοφιλή στους δασκάλους, τα παραπάνω 

δεδοµένα θεωρήθηκαν ασύµβατα σε συνδυασµό µε τα χαρακτηριστικά του νοµού και 

αποτέλεσαν την αιτία διεξαγωγής της παρούσας έρευνας. Πιο συγκεκριµένα, η υπόψη 

έρευνα, η οποία πραγµατοποιήθηκε από 12 έως 31 Μαρτίου 2007, είχε ως σκοπό να 

καταγράψει την ικανότητα των δασκάλων να συνδέσουν την ενεργειακή αξιοποίηση 

του λιγνίτη µε το φαινόµενο θερµοκηπίου και την όξινη βροχή, και αποτελεί τµήµα 

µιας ευρύτερης έρευνας που εστιάζει στις αντιλήψεις και στις στάσεις των δασκάλων 

της περιοχής σχετικά µε την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη. 

 

     Η εστίαση σε αυτή την οµάδα του πληθυσµού εκτιµάται ότι ενδιαφέρει διττά, 

αφού «οι εκπαιδευτικοί όχι µόνο αποτελούν µια οµάδα επαγγελµατιών που έχει τη 

δυνατότητα να παρέµβει σε διάφορα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, 

αλλά είναι επιφορτισµένη µε την ευθύνη διαπαιδαγώγησης της νέας γενιάς» 

(Παπαναούµ, 1998). Όπως αναφέρει και ο Αθανασάκης (2000), οι εκπαιδευτικοί 

µπορούν µέσα από την περιβαλλοντική αγωγή, συνδέοντας περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και πολιτιστικά το παιδί µε τη φύση, να αλλάξουν τη δράση και τη 

συµπεριφορά του διαµορφώνοντας πολίτες µε περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη, 

οι οποίοι θα είναι έτοιµοι να δράσουν και να αντιδράσουν σε κάθε τι που απειλεί τη 

διατήρηση και προστασία των ποιοτικών συνθηκών ζωής τους. Επιπλέον, η 

αποτελεσµατικότητα της σχολικής εκπαίδευσης, όσον αφορά στο παραπάνω θέµα, 

εξαρτάται σηµαντικά από τις αντιλήψεις και τη στάση των εκπαιδευτικών της 

περιοχής για τις επιπτώσεις από την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη (∆ηµητρίου, 

2005:114).  

 

     Στο παραπάνω πλαίσιο, και µε δεδοµένο πως στην περιοχή δεν έχει γίνει παρόµοια 

έρευνα, το περιεχόµενο της παρούσας εργασίας εστιάζεται στη διερεύνηση της 

ικανότητας των δασκάλων σχετικά µε τη σύνδεση της ενεργειακής αξιοποίησης του 

λιγνίτη µε: α) παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα και β) διασυνοριακά 

περιβαλλοντικά προβλήµατα. Θεωρήθηκε σηµαντικό να διερευνηθεί εάν οι δάσκαλοι 

αντιλαµβάνονται πως η ρύπανση του περιβάλλοντος δε γνωρίζει σύνορα τοπικά ή 

εθνικά αλλά πως, µέσα από δευτερογενείς επιπτώσεις, επηρεάζει σε µακροχρόνια 

βάση τα οικοσυστήµατα του πλανήτη. Άλλωστε, πρόκειται για θέµατα που είτε 

περιλαµβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια των φυσικών επιστηµών, είτε σχολιάζονται 

έµµεσα στην οµάδα της τάξης αφού αποτελούν θέµατα της επικαιρότητας (Μιχαήλ & 

Στάµου, 2005). 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
     Ως πληθυσµός της έρευνας ορίστηκε το σύνολο των δασκάλων του νοµού Κοζάνης και το 

δείγµα αποτέλεσαν 161 δάσκαλοι του νοµού (20,6% του πληθυσµού). 
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Χρησιµοποιήθηκε η «κατά στρώµα» δειγµατοληψία  µε κατηγοριοποίηση των µελών 

του πληθυσµού σε δύο επιµέρους αµοιβαίως αποκλειόµενες οµάδες (Ζαφειρόπουλος, 

2005; Παρασκευόπουλος, 1993). Η πρώτη περιελάµβανε τους δασκάλους που 

κατοικούν σε γειτονικούς οικισµούς µε τα ορυχεία και τους Α.Η.Σ., και η δεύτερη 

οµάδα τους υπόλοιπους δασκάλους. Στη συνέχεια, από κάθε οµάδα του πληθυσµού 

επιλέχθηκε κατά αναλογία ο αριθµός περιπτώσεων του δείγµατος. Η επιλογή του 

δείγµατος από κάθε οµάδα έγινε µε «κατά συστάδες» τυχαία δειγµατοληψία 

(Ζαφειρόπουλος, 2005; Φίλιας, 1993). Με βάση τους στόχους-άξονες της έρευνας 

προσδιορίστηκαν µετρήσιµα κριτήρια, τα οποία ακολούθως καθόρισαν τις 

αντίστοιχες πληροφορίες που έπρεπε να συλλεχθούν µέσω κατάλληλης διατύπωσης 

των ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. Στον Πίνακα 1 παρουσιάζεται ο σχεδιασµός 

για το τµήµα του ερωτηµατολογίου της ευρύτερης έρευνας στο οποίο αναφέρεται η 

παρούσα εργασία, ερωτήσεις 8-14. Οι ερωτήσεις 1-7 συνέλεξαν στοιχεία σχετικά µε 

την περιγραφή του δείγµατος . 
 

Πίνακας 1. Αντιστοίχιση αξόνων, κριτηρίων και ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου  

Άξονες Κριτήρια Ερωτήσεις 

α/α Περιγραφή Άξονα α/α Περιγραφή Κριτηρίου α/α  

1 
Ύπαρξη παγκόσµιων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
8 

2 
Αναγνώριση της σύνδεσης µε το 

φαινόµενο θερµοκηπίου 
9 1 

Ικανότητα σύνδεσης των 

επιπτώσεων της ενεργειακής 

αξιοποίησης του λιγνίτη µε 

παγκόσµια περιβαλλοντικά 

προβλήµατα 

3 
Περιγραφή του τρόπου σύνδεσης 

µε το φαινόµενο θερµοκηπίου 
10 

4 

∆ηµιουργία περιβαλλοντικών 

προβληµάτων στις γειτονικές 

χώρες 

11, 14 

5 
Συµβολή στη δηµιουργία της 

όξινης βροχής 
12 

2 

Ικανότητα σύνδεσης των 

επιπτώσεων της ενεργειακής 

αξιοποίησης του λιγνίτη µε 

διασυνοριακά περιβαλλοντικά 

προβλήµατα 

6 
Αναγνώριση των ρύπων που 

συµβάλλουν στο πρόβληµα 
13 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
     Η επεξεργασία των δεδοµένων έγινε µε το λογισµικό SPSS 14.0. Παρακάτω 

παρουσιάζονται και συζητώνται τα αποτελέσµατα σύµφωνα µε τη σειρά των αξόνων 

(βλ. Πίνακα 1). 
 

Περιγραφή του δείγµατος (ερωτήσεις 1-7) 
     Με τις ερωτήσεις 1-7 του ερωτηµατολογίου περιγράφονται οι ανεξάρτητες 

µεταβλητές: φύλο, ηλικία, βασικές και περαιτέρω σπουδές, παρακολούθηση 

περιβαλλοντικών σεµιναρίων, προϋπηρεσία σε διδασκαλία στην Ε ΄και ΣΤ΄ τάξη του 

∆ηµοτικού σχολείου, οικισµός εργασίας και διαµονής. Όπου αναδείχθηκε σηµαντική 
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συνάφεια µεταξύ αυτών των µεταβλητών και των εξαρτηµένων που περιλαµβάνονται 

στις επόµενες ερωτήσεις, σχολιάζεται στη συνέχεια.  

 

Σύνδεση των επιπτώσεων της ενεργειακής αξιοποίησης του λιγνίτη µε 

παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα (άξονας 1ος ) 

Αναγνώριση παγκόσµιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων (κριτήριο 1-ερώτηση 8) 

     Η πλειοψηφία των δασκάλων, 120 δάσκαλοι (74,5%), θεωρεί πως η ενεργειακή 

αξιοποίηση του λιγνίτη συµβάλλει στη δηµιουργία παγκόσµιων περιβαλλοντικών 

προβληµάτων, όπως φαίνεται και στο σχήµα 1. Η παραπάνω άποψη του δείγµατος 

µπορεί να γενικευτεί και στον πληθυσµό όπως προκύπτεί από το Χ
2
(2)=122,994; 

p=0,0005 < 0,05. 

 

Σύνδεση της ενεργειακής αξοποιήσης τους λιγνίτη µε κάποιο 

παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα

12%

13%

75%

Όχι

∆ε γνωρίζω

Ναι

 
Σχήµα 1. Σύνδεση µε παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα 

 

Αναγνώριση της σύνδεσης µε το φαινόµενο θερµοκηπίου (κριτήριο 2-

ερώτηση 9) 

     Από την παραπάνω πλειοψηφία, οι 90 (75%) δάσκαλοι απαντούν πως η 

ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη συνδέεται µε το φαινόµενο θερµοκηπίου, οι 11 

(9,2%) µε την ατµοσφαιρική ρύπανση, οι 10 (8,3%) µε την τρύπα του όζοντος και 

οι 9 (7,5%) µε άλλα παγκόσµια περιβαλλοντικά προβλήµατα (ρύπανση υπόγειων 

νερών, όξινη βροχή, χρήση πυρηνικής ενέργειας, εξάντληση ενεργειακών πόρων) 

(Σχήµα 2). Η παραπάνω αντίληψη των δασκάλων του δείγµατος µπορεί να 

γενικευτεί και στον πληθυσµό, όπως προκύπτει από το Χ
2
(3)=160,067; p=0,0005 

< 0,05. 
 

Σύνδεση µε φαινόµενο θερµοκηπίου (n=120)
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Σχήµα 2. Εντοπισµός του παγκόσµιου περιβαλλοντικού προβλήµατος 

Περιγραφή του τρόπου σύνδεσης µε το φαινόµενο θερµοκηπίου  

(κριτήριο 3-ερώτηση 10) 
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     Από τους 90 δασκάλους που απαντούν πως η ενεργειακή αξιοποίηση του 

λιγνίτη συµβάλλει στη δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου, µόνο οι 

µισοί (45) γνωρίζουν πως αυτό οφείλεται κυρίως στην έκλυση του διοξειδίου του 

άνθρακα. Ένα µεγάλο ποσοστό (42%) το αποδίδει στη συσσώρευση ρύπων στην 

ατµόσφαιρα, χωρίς να προσδιορίζει τους ρύπους που το επιτείνουν (Σχήµα 3). 

Συµπερασµατικά, στο σύνολο των ερωτώµενων, µόνο 45 δάσκαλοι (28,1%) 

συνδέουν την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη µε την εκποµπή του διοξειδίου 

του άνθρακα και το φαινόµενο θερµοκηπίου, από τους οποίους οι 41 έχουν 

διδάξει στην Στ΄ τάξη. Τα παραπάνω συµπεράσµατα µπορούν να γενικευτούν από 

το δείγµα της έρευνας στον πληθυσµό, όπως προκύπτει από το Χ
2
(3)=65,822; 

p=0,0005 < 0,05. 
 

Αιτίες που συµβάλλουν στη δηµιουργία του φαινοµένου 

του θερµοκηπίου (n=90)
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Σχήµα 3. Αιτιολόγηση της συµβολής της ενεργειακής αξιοποίησης του λιγνίτη στο 

φαινόµενο θερµοκηπίου 

 

Σύνδεση των επιπτώσεων της ενεργειακής αξιοποίησης του λιγνίτη µε 

διασυνοριακά περιβαλλοντικά προβλήµατα (άξονας 2ος ) 
 

∆ηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων στις γειτονικές χώρες (κριτήριο 4-

ερωτήσεις 11,14) 

     Όσον αφορά στη σύνδεση της ενεργειακής αξιοποίησης του λιγνίτη στην περιοχή 

του νοµού Κοζάνης µε τη δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων στις γειτονικές 

χώρες, οι 59 (36,6%) δάσκαλοι δηλώνουν πως δε γνωρίζουν εάν η αξιοποίηση του 

λιγνίτη συµβάλλει στη δηµιουργία τέτοιων προβληµάτων. Οι 56 (34,8%) θεωρούν 

πως συµβάλλει αλλά, ωστόσο, µόνο οι 11 από αυτούς -δηλαδή το 6,8% του συνόλου 

των δασκάλων- απαντούν πως υπάρχει διασπορά ρύπων στις γειτονικές χώρες, την 

οποία περιορίζουν στην Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. 

Σηµαντικό είναι και το ποσοστό (28,6%) αυτών που δηλώνουν πως η ενεργειακή 

αξιοποίηση του λιγνίτη δε συµβάλλει στη δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων 

στις γειτονικές χώρες (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2. Απόσταση στην οποία επιδρά αρνητικά η ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη 

*Συµβολή στη δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων στις γειτονικές χώρες 

Συµβάλλει η ενεργειακή 

αξιοποίηση του λιγνίτη στη 

δηµιουργία περιβαλλοντικών 

προβληµάτων στις γειτονικές 

χώρες;  

 ναι όχι δε γνωρίζω Σύνολο 

Συχνότητα 6 8 12 26 
στα όρια του 

νοµού 

Κοζάνης 

Σχετική 

συχνότητα 

%  

3,7% 5,0% 7,5% 16,1% 

Συχνότητα 12 19 16 47 
στους 

γειτονικούς 

νοµούς 

Σχετική 

Συχνότητα 

%  

7,5% 11,8% 9,9% 29,2% 

Συχνότητα 11 0 2 13 
στις 

γειτονικές 

χώρες 

Σχετική 

συχνότητα 

%  

6,8% 0% 1,2% 8,1% 

Συχνότητα 22 15 24 61 

δεν γνωρίζω 
Σχετική 

συχνότητα 

%  

13,7% 9,3% 14,9% 37,9% 

Συχνότητα 5 4 5 14 

Αρνητική 

επίδραση της 

ενεργειακής 

αξιοποίησης 

 του λιγνίτη 

αναπάντητη 
Σχετική 

συχνότητα 

% 

3,1% 2,5% 3,1% 8,7% 

Συχνότητα 56 46 59 161 

Σύνολο 

  
Σχετική 

συχνότητα 

% 

34,8

% 
28,6% 36,6% 100,0% 

 

     Η τάση που διαφαίνεται στο δείγµα για τη σύνδεση ή όχι της ενεργειακής 

αξιοποίησης του λιγνίτη µε περιβαλλοντικά προβλήµατα των γειτονικών χωρών δεν 

µπορεί να γενικευτεί στον πληθυσµό, γιατί η εφαρµογή του µη παραµετρικού 

Χ
2
(2)=1.727;p=0,422 > 0,05 δεν δίνει τη δυνατότητα απόρριψης της µηδενικής 

υπόθεσης. Κατά συνέπεια, δεν µπορούν να γενικευτούν και τα αποτελέσµατα των 

ερωτήσεων 12 και 13, οι οποίες στηρίχθηκαν στα αποτελέσµατα της ερώτησης 11. 

Αντίθετα, οι αντιλήψεις των δασκάλων του δείγµατος για την απόσταση στην οποία 

διασπείρονται οι ρύποι µπορούν να γενικευτούν και στον πληθυσµό, όπως προκύπτει 

από το Χ
2
(4)=55.491;p=0,0005 < 0,05. 

Συµβολή στη δηµιουργία της όξινης βροχής (κριτήριο 5-ερώτηση 12) 

     Από τους 56 δασκάλους που θεωρούν πως η ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη 

συµβάλλει στη δηµιουργία περιβαλλοντικών προβληµάτων στις γειτονικές χώρες, η 

πλειονότητα (87,5%) θεωρεί πως το πρόβληµα είναι γενικά η ατµοσφαιρική ρύπανση 

και µόνο ένας δάσκαλος αναφέρεται στο φαινόµενο της όξινης βροχής (Σχήµα 4).  
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Περιβαλλοντικό πρόβληµα (n=56)

7.10%
1.80% 3.60%

87.50%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

ατµοσφαιρική

ρύπανση

επιβάρυνση των

υδάτων

όξινη βροχή αναπάντητη

Π
ο
σ
ο
σ
τό
 %

 
Σχήµα 4. Περιβαλλοντικά προβλήµατα των γειτονικών χωρών, τα οποία  

οφείλονται στην ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη  

 

Αναγνώριση των ρύπων που συµβάλλουν στο πρόβληµα (κριτήριο 6-ερώτηση 

13) 
     Οι περισσότεροι από τους παραπάνω 56 δασκάλους (75%) θεωρούν πως ο ρύπος που 

κυρίως δηµιουργεί το πρόβληµα είναι τα αιωρούµενα σωµατίδια της τέφρας, στα 

οποία αποδίδουν και την τοπική ατµοσφαιρική ρύπανση, και ακολουθεί το διοξείδιο 

του άνθρακα σε ποσοστό (64,3%) (Σχήµα 5).  

 

Ρύποι (n=56)

44.60%

64.30%

25%

75%

1.80%
8.90%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

SO2 CO2 NOX PST άλλο δε γνωρίζω

Π
ο
σ
ο
σ
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 %

 
Σχήµα 5. Αέριοι ρύποι που συµβάλλουν στη δηµιουργία  

περιβαλλοντικών προβληµάτων στις γειτονικές χώρες 

Μελέτη συνάφειας  
     Η µελέτη της συνάφειας των ανεξάρτητων (ερωτήσεις 1-7) και των εξαρτηµένων 

µεταβλητών (ερωτήσεις 8-14) της παρούσας έρευνας ως προς τη συµµετρική της 

θεώρηση οδήγησε στην εύρεση µόνο µίας συστηµατικής αλλά χαλαρής σχέσης, µε 

την τιµή του δείκτη C=0.249, ανάµεσα στην ανεξάρτητη µεταβλητή 

«παρακολούθηση περιβαλλοντικών σεµιναρίων» και την εξαρτηµένη  «παγκόσµιο 

περιβαλλοντικό πρόβληµα µε το οποίο µπορεί να συνδεθεί η ενεργειακή χρήση του 

λιγνίτη» (Χλουβεράκης, 2002). Έτσι, οι δάσκαλοι που έχουν παρακολουθήσει 

περιβαλλοντικά σεµινάρια έχουν, συγκριτικά µε αυτούς που δεν έχουν 

παρακολουθήσει, µεγαλύτερη πιθανότητα να συνδέουν το φαινόµενο θερµοκηπίου µε 

την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη. Η παραπάνω σχέση ως προς την ασύµµετρη 
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θεώρηση της οδήγησε στην εύρεση πολύ χαµηλού επιπέδου µείωσης στο σφάλµα 

πρόβλεψης µε συνέπεια να είναι δύσκολη η πρόβλεψη της ανεξάρτητης µεταβλητής 

εάν γνωρίζουµε τις τιµές της εξαρτηµένης (Παρασκευόπουλος, 1984; ∆αφέρµος, 

2005). 

 

     Επίσης, η µελέτη της συνάφειας του φύλλου των δασκάλων µε τις εξαρτηµένες 

µεταβλητές οδήγησε στην εύρεση µιας µη συστηµατικής συνάφειας (η τιµή του τεστ 

προσοµοίωσης Monte Carlo p=0,068>0,05 δεν έδωσε τη δυνατότητα απόρριψης της 

µηδενικής υπόθεσης ανεξαρτησίας των µεταβλητών) µε την εξαρτηµένη µεταβλητή 

«παγκόσµιο περιβαλλοντικό πρόβληµα µε το οποίο µπορεί να συνδεθεί η ενεργειακή 

χρήση του λιγνίτη». Κατά συνέπεια, υπάρχει µεγαλύτερη πιθανότητα οι άνδρες 

δάσκαλοι να συνδέουν το φαινόµενο θερµοκηπίου µε την ενεργειακή αξιοποίηση του 

λιγνίτη. Η παραπάνω παρατήρηση οδηγεί στο συµπέρασµα πως οι άνδρες του 

δείγµατος φαίνεται να είναι καλύτερα ενηµερωµένοι από τις γυναίκες όσον αφορά 

στη συσχέτιση της ενεργειακής αξιοποίησης του λιγνίτη µε το φαινόµενο 

θερµοκηπίου. Ωστόσο, δε δόθηκε η δυνατότητα από την στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων να γενικευτεί το παραπάνω συµπέρασµα και στον πληθυσµό, αν και 

αποτελεί εύρηµα στο οποίο κατέληξε και η έρευνα των Μιχαήλ και Στάµου (2005). 

Οι παραπάνω ερευνητές αποδίδουν τη διαφοροποίηση ανάµεσα στα δύο φύλα στο 

γεγονός πως οι άνδρες διδάσκουν κυρίως στις µεγαλύτερες τάξεις (κάτι που 

παρατηρήθηκε και στο δείγµα της παρούσας έρευνας) στις οποίες το θέµα του 

θερµοκηπίου αποτελεί τµήµα της ύλης τους (Μιχαήλ & Στάµου, 2005). 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Από την ανάλυση των στοιχείων της έρευνας προέκυψε πως οι δάσκαλοι στην 

πλειοψηφία τους θεωρούν πως η ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη στο νοµό 

Κοζάνης συµβάλλει στη δηµιουργία παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

Πάνω από τους µισούς δασκάλους αναγνωρίζουν πως το παγκόσµιο περιβαλλοντικό 

πρόβληµα στο οποίο συµβάλλει η ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη είναι το 

φαινόµενο θερµοκηπίου, αλλά µόνο οι µισοί από αυτούς συνδέουν τη συµβολή της 

ενεργειακή αξιοποίησης του λιγνίτη στο φαινόµενο θερµοκηπίου µε την έκλυση του 

διοξειδίου του άνθρακα κατά την καύση του λιγνίτη. Οι υπόλοιποι δάσκαλοι θεωρούν 

πως η ενίσχυση του φαινοµένου του θερµοκηπίου οφείλεται γενικά στη συσσώρευση 

ρύπων στην ατµόσφαιρα. Σε έρευνα των Κουλαϊζίδη κ.ά. (1994), η οποία αφορούσε 

στην καταγραφή των απόψεων των δασκάλων για το φαινόµενο θερµοκηπίου, οι 

δάσκαλοι δεν συνέδεαν άµεσα το φαινόµενο θερµοκηπίου µε την καύση των ορυκτών 

καυσίµων. Η διαφοροποίηση µε την παρούσα έρευνα µπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 

πως στη χρονική περίοδο πριν την διεξαγωγή της έρευνας υπήρχαν συχνές αναφορές 

στο Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης τόσο στο φαινόµενο θερµοκηπίου όσο και στη 

συµβολή της χώρας µας σε αυτό, κυρίως µε τη λειτουργία των Α.Η.Σ. και την 

ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη. Έρευνες που έγιναν στις Η.Π.Α. έδειξαν πως 

στην πλειονότητά τους οι πολίτες της χώρας διαθέτουν υψηλά επίπεδα γνώσης σε ότι 

αφορά στο φαινόµενο θερµοκηπίου για το οποίο θεωρούν κυρίως υπεύθυνη τη χρήση 

των ορυκτών καυσίµων (Farhar, 1980;1994). Επίσης, και οι Ευρωπαίοι πολίτες 

θεωρούν πως η χρήση των ορυκτών καυσίµων συµβάλλει σηµαντικά στην ενίσχυση 

του φαινοµένου του θερµοκηπίου (Rohan, 2006). Από τα παραπάνω φαίνεται πως οι 

δάσκαλοι του νοµού µπορούν σε ικανοποιητικό επίπεδο να συνδέσουν την 

ενεργειακή χρήση του λιγνίτη µε το φαινόµενο θερµοκηπίου, αλλά δεν κατανοούν 

στην πλειονότητα τους τα αίτια της σύνδεσης. 
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     Ωστόσο οι δάσκαλοι βρίσκονται σε σύγχυση όσον αφορά στη σύνδεση της 

ενεργειακής αξιοποίησης του λιγνίτη στο νοµό Κοζάνης µε τη δηµιουργία 

περιβαλλοντικών προβληµάτων στις γειτονικές χώρες, αφού ακόµα και όταν 

δηλώνουν πως υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις στις γειτονικές χώρες, δε 

θεωρούν πως υπάρχει διασπορά ρύπων σε αυτές. Αξιοσηµείωτο είναι πως, όσον 

αφορά στο περιβαλλοντικό πρόβληµα των γειτονικών χωρών το οποίο µπορεί να 

συνδεθεί µε την ενεργειακή αξιοποίηση του λιγνίτη, περίπου το ένα τρίτο των 

δασκάλων αναφέρει την ατµοσφαιρική ρύπανση µε κυριότερο αέριο ρύπο τα 

αιωρούµενα σωµατίδια ιπτάµενης τέφρας και µόνο ένας δάσκαλος αναφέρεται στο 

φαινόµενο της όξινης βροχής και τις πιθανές επιπτώσεις του στις γειτονικές χώρες. 

Κατά συνέπεια, οι δάσκαλοι δε συνδέουν το φαινόµενο της όξινης βροχής µε την 

καύση του άνθρακα είτε γιατί δε γνωρίζουν το φαινόµενο της όξινης βροχής και το 

µηχανισµό δηµιουργίας του, είτε γιατί δε γνωρίζουν τους αέριους ρύπους που 

παράγονται από την καύση του άνθρακα. Το παραπάνω συµπέρασµα έρχεται σε 

αντίθεση µε την έρευνα των Κουλαϊζίδη κ.ά (1994) καθώς και των Μιχαήλ και 

Στάµου (2006) όπου οι δάσκαλοι φάνηκε να κατέχουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο 

γνώσεων όσον αφορά στο φαινόµενο της όξινης βροχής και µάλιστα το απέδιδαν 

κυρίως στην καύση των ορυκτών καυσίµων, αν και έφεραν αρκετές παρανοήσεις 

όσον αφορά στη σύνδεση του φαινοµένου µε το διοξείδιο του θείου. Οι παραπάνω 

ερευνητές απέδωσαν τα αποτελέσµατα των ερευνών τους στην προβολή του θέµατος 

από τα Μ.Μ.Ε. αφού, όπως αναφέρουν, το σώµα των δασκάλων αντλεί την 

περιβαλλοντική ενηµέρωση του κυρίως από τα Μ.Μ.Ε.. 

 

     Τα παραπάνω ευρήµατα θα µπορούσαν να αξιοποιηθούν ως βάση για την 

οργάνωση περιβαλλοντικών σεµιναρίων για τους υπόψη δασκάλους µε στόχο να 

ενισχυθούν στο εκπαιδευτικό τους έργο άλλο και στο ρόλο τους ως ενεργοί πολίτες 

σε µια ιδιαίτερα ευαίσθητη από περιβαλλοντική άποψη περιοχή. 
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