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Στην ικανότητα των ανθρώπων 

να αισθάνονται… 
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Περίληψη 

 

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η διερεύνηση των αντιλήψεων των 

εθελοντών/ριών του Κέντρου ΓΑΙΑ του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας σε 

σχέση με τον προσδιορισμό των αξιών που καλλιεργούνται μέσα από τα 

προγράμματα μουσειακής εκπαίδευσης που προσφέρει και ο βαθμός συνάφειας με το 

όραμα των ιδρυτών του μουσείου. Στόχος είναι να εξεταστεί, στο πλαίσιο αυτό, ο 

τρόπος με τον οποίο οι εθελοντές προσεγγίζουν στην πράξη το στόχο αυτό και να 

διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσής τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 9 εθελοντές/ριες 

που υλοποιούν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Κέντρο ΓΑΙΑ. Η 

ερευνητική προσέγγιση που επιλέχτηκε ήταν η ποιοτική έρευνα και η συλλογή των 

δεδομένων έγινε μέσα από ατομικές εις βάθος συνεντεύξεις. Η εργασία αναμένεται 

να συνεισφέρει στην έρευνα ανάπτυξης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και 

ειδικότερα στην κατεύθυνση της καλλιέργειας του αξιακού συστήματος των 

συμμετεχόντων σε προγράμματα περιβαλλοντικής μουσειακής εκπαίδευσης. 

 

 

 

Λέξεις κλειδιά: μουσειοπαιδαγωγική, περιβαλλοντική εκπαίδευση, φροντίδα, ηθική 
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Abstract 

 

The objective of this research is to explore the perceptions of the volunteer staff who 

implements the educational programs of the environmental center GAIA regarding a 

set of basic human values in which they believe and try to promote through the 

educational programs. In addition, the aim is to outline the educational tools and 

techniques they employ in order to reinforce these  human values, as well as to record 

proposals of enhancement of the educational programs. The research involved 9 

volunteers. The collection and analysis of information was held through individual 

interviews as part of the qualitative research. It is expected to contribute in research 

dedicated to environmental ethics and museum education. 

 

 

 

Key words: museum education, environmental education, care, ethics 
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Εισαγωγή 

 

Μία ανάγνωση της φράσης του οράματος των ιδρυτών Άγγελου και Νίκης 

Γουλανδρή, γύρω από την οποία περιστρέφεται όλη η εργασία, αρκούσε για να γίνει 

εκείνο το αντικείμενο σκέψης που τους επόμενους μήνες, μέχρι τη στιγμή 

ολοκλήρωσης της διπλωματικής μου εργασίας, θα αφιέρωνα με επιθυμία το χρόνο για 

τη διερεύνησή του.  

Ένα όραμα το οποίο με εμπνέει απόλυτα,  ταυτίζομαι σε κάθε του πτυχή και 

λειτουργεί ως ένα εσωτερικό κίνητρο. Λόγια λιτά και μετρημένα, με μεγάλη, όμως, 

σοφία και βάθος στο νόημά τους.  

Σε προσωπικό επίπεδο, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ενασχόληση με 

θέματα που δεν συναντούμε συχνά στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, όπως η έννοια 

της Αγάπης, της Φροντίδας και της Σχέσης. Πόσο μάλλον σε συνδυασμό με το 

Περιβάλλον, υπό το πρίσμα της σχέσης Ανθρώπου-Φύσης.  

Ως μία συνολική προσπάθεια, στόχος της εργασίας αυτής είναι η ενασχόληση 

με τη διάσταση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όχι μόνο ως χώρο μάθησης και 

γνώσης, αλλά ως μία διαδικασία· ζύμωσης της ψυχής και της συνείδησης των 

ανθρώπων, σε κάθε ηλικία.  

Με απαρχή την πεποίθηση και την παρατήρηση ως παιδαγωγός, πως στην 

ανθρώπινη ζωή, σε πολλές από τις σχέσεις, τις συνδιαλλαγές και τις αλληλεπιδράσεις 

μας, ισχύουν κοινοί κανόνες και μοτίβα, θέλησα να διερευνήσω ακριβώς την 

αναλογία αυτή στην νοητική και ψυχική διασύνδεση που προτείνουν και 

υποστηρίζουν οι θεωρητικοί της Περιβαλλοντικής Ηθικής & Παιδαγωγικής της 

Φροντίδας στον τρόπο που μπορούμε να γνωρίσουμε, να αφιερώσουμε χρόνο και να 

αισθανθούμε την πηγαία ικανότητά μας για φροντίδα και ενδιαφέρον ως προς όλα τα 

στοιχεία, έμβια και μη που απαρτίζουν το Περιβάλλον. 

Μέσα από τη διαδικασία των συνεντεύξεων με τους εθελοντές του Κέντρου 

ΓΑΙΑ διερευνήσαμε τη δική τους καταρχήν προσέγγιση σε όλα αυτά, εστιάζοντας 

τελικά στην πραγμάτωση τους μέσα από τα προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης και τους τρόπους βελτίωσής τους σε αυτή την κατεύθυνση. 
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Το όραμα του Άγγελου και της Νίκης Γουλανδρή 

 

Στο χρόνο της ζωής μας, σίγουρα πέρασαν και θα συνεχίσουν να περνούν 

άνθρωποι από δίπλα μας, ο καθένας διαφορετικός από τον άλλο. Στη συνάντηση μας 

αυτή μαζί τους,  κάποιοι έτυχε να έχουμε πλάι μας ή να μάθουμε για ανθρώπους που 

έχουν μια λάμψη αλλιώτικη, λίγο μεγαλύτερη και για αυτό τους ξεχωρίσαμε. Έτσι, 

και στο ρου της ιστορίας φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, ίσως λόγω συγκυριών, αλλά 

και του βεληνεκούς της ύπαρξής τους, άφησαν ένα αποτύπωμα που τους έκανε να 

μνημονεύονται. 

Καθώς, λοιπόν, όλοι μεγαλώνοντας αποκτούμε, εγκαταλείπουμε και 

αναζητούμε ταυτότητες, άνθρωποι με όραμα, εμπνευστικοί αν μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε τη λέξη αυτή, πιθανότατα να ανοίξουν ένα μονοπάτι να βρούμε 

και εμείς τον εαυτό μας· να σκεφτούμε μία  ιδέα, να εμβαθύνουμε σε αυτή ή να δούμε 

από μία άλλη οπτική, να βρούμε αυτοπεποίθηση, να νοιώσουμε μία ώθηση για 

δράση. 

Τι σημαίνει όμως να έχεις όραμα και 

να πορεύεσαι με αυτό στη ζωή;  

Εικ. 1 Οι ιδρυτές του Μουσείου Γουλανδρή 

Φυσικής Ιστορίας, Άγγελος και Νίκη Γουλανδρή. 

Πηγή: https://www.gnhm.gr/ 

Ανοίγοντας το λεξικό, το όραμα 

φαίνεται να είναι μία προσδοκία 

για κάτι το ιδανικό, ακουμπώντας 

μακριά στον ορίζοντα· μία 

επιθυμία για ένα ιδεώδες που 

ατενίζει το μέλλον 

(Μπαμπινιώτης, 2002). 

  Σε άλλο λεξικό διαβάζουμε 

πως πρόκειται  για έναν 

«εξιδανικευμένο στόχο, στον οποίο 

επικεντρώνονται οι ελπίδες ή 

αποβλέπουν οι ενέργειες ενός 

ατόμου ή συνόλου»  

(Πύλη για την ελληνική γλώσσα, 

http://www.greek-language.gr/). 
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Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, πως το όραμα ξεκινά στη σκέψη, αφορά το 

μέλλον και πρόθεση είναι να πάρει σάρκα και οστά μέσα από πράξεις, ώστε από 

ιδεώδες να γίνει πραγματικότητα.  

Πρόκειται για έναν εσωτερικό κινητήριο μοχλό που διαποτίζει την ύπαρξη 

στη ζωή και ωθεί τον άνθρωπο στις επιλογές και τις ενέργειες εκείνες που θα τον 

φέρουν πιο κοντά στο όραμά του. Μπορούμε εύλογα να υποθέσουμε ότι απαιτεί ποσά 

ενέργειας, υπομονή και επιμονή, αφού η κοινή αναφορά των λεξικών στο μέλλον μας 

δείχνει πως χρειάζεται χρόνο για να δεις κάποιο αποτέλεσμα. 

 Ένα τέτοιο παράδειγμα ανθρώπων με όραμα στη ζωή υπήρξαν ο Άγγελος 

(1921-1996) και η Νίκη Γουλανδρή (1925-2019), όπως μπορούμε να τους δούμε στην 

Εικ.1. Πολυδιάστατες προσωπικότητες, με τη δική τους ξεχωριστή σκέψη, 

πρωτοφανή διορατικότητα, άνθρωποι με ευαισθησία. Το Μουσείο Γουλανδρή 

ιδρύθηκε μόλις το 1964 και αποτελεί το αποτέλεσμα της κοινής σκέψης και πορείας. 

Ήταν το πρώτο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα, 

θεμελιώνοντας την περιβαλλοντική εκπαίδευση στη χώρα μας. 

 Ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή υπήρξαν δύο άνθρωποι τυχεροί, θα 

μπορούσαμε,  επίσης, να πούμε που βρήκαν ο ένας στον άλλο έναν σύντροφο στη 

ζωή αλλά και έναν σύντροφο στα κοινά τους πιστεύω για τον Άνθρωπο, για τον 

κόσμο που ζούμε και που θα θέλαμε να ζήσουμε. Ανατρέχοντας κανείς στην 

ιστοσελίδα του μουσείου (https://www.gnhm.gr/), μπορεί να βρει εκεί ορισμένες 

σκέψεις διατυπωμένες, όπως εκφράστηκαν από τους ίδιους. Έμπνευση για το 

περιεχόμενο της εργασίας, που αντικατοπτρίζει και αυτό που αναζητούμε στην 

εργασία αυτή είναι η εξής φράση, το όραμα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής 

Ιστορίας: 

 

«η διάσωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η μετάβαση του ανθρώπου 

σε ένα νέο κώδικα αξιών» 

 

Διακρίνουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες πτυχές στο όραμα αυτό. Ας 

ξεκινήσουμε από τη διάσωση και την προστασία. Και οι δύο αυτές έννοιες 

αναφέρονται σε δράση και αποτέλεσμα. Ωστόσο, διαφέρουν ως προς το ότι η 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:21 EEST - 13.56.182.168

https://www.gnhm.gr/


διάσωση αφορά συνήθως μία αντίδραση σε κάτι που βρίσκεται υπό απειλή. Η 

προστασία από την άλλη τείνει να αναφέρεται σε ένα συνεχές ενδιαφέρον φροντίδας, 

πρόληψης και δράσης για την αποφυγή παραγόντων που θα μπορούσαν να είναι 

ζημιογόνοι ως προς τον αποδέκτη της φροντίδας, που στην περίπτωσή μας είναι το 

Περιβάλλον. 

Όσον αφορά τώρα το νέο κώδικα αξιών, η αναφορά αυτή δίνει μία άλλη 

διάσταση στο όραμα του Μουσείου. Στην προσωπική μου σκέψη μεταφράζεται ως η 

αναζήτηση μίας νέας κοσμοαντίληψης, ενός νέου τρόπου να υπάρχουμε στον κόσμο. 

Η κοσμοαντίληψη, ως κάτι πιο ευρύ, και αυτές οι νέες αξίες που θα θέλαμε να 

βρει ο άνθρωπος, ξεφεύγουν, όπως το συλλαμβάνουν οι ιδρυτές, από τη θεματική του 

Περιβάλλοντος. Πηγάζουν από αυτό και επιστρέφουν εκεί, μέσα από τον 

προβληματισμό μας για τη σχέση μας με το Περιβάλλον, αλλά αφορούν τελικά όλη 

την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας ως σύνολο. Αφορούν, επίσης, διαχρονικά τη 

συνύπαρξη και διεκδικούν το να είναι «η λύση» σε ένα νέο γίγνεσθαι χωρίς τα 

προβλήματα του παλαιού. 

Και κάπου εδώ, έρχεται η ερώτηση ποιες είναι αυτές οι νέες αξίες; Πώς η 

λειτουργία του Μουσείου, σήμερα ειδικά, σχετίζεται με το όραμα αυτό; Πώς μέσα 

από τη διερεύνηση της σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος, μπορούμε να οδηγηθούμε 

σε μία τέτοια συζήτηση για νέα κοσμοαντίληψη;  

Ένα ακόμη ζήτημα, μαζί με τα παραπάνω που θέτει το όραμα των ιδρυτών 

είναι και η σχέση γνωστικής και συναισθηματικής καλλιέργειας. Η ζωή και τα 

ενδιαφέροντα των ίδιων των ιδρυτών, όπως για παράδειγμα η ενασχόληση και των 

δύο με τις τέχνες-ο Άγγελος Γουλανδρής ασχολήθηκε με τη ζωγραφική και τη 

γλυπτική «με τις οποίες απέδωσε μαθηματικούς και γεωμετρικούς κανόνες της 

κοσμικής ισορροπίας» και η Νίκη Γουλανδρή ως καταξιωμένη βοτανική ζωγράφος 

«με την απεικόνιση της ελληνικής χλωρίδας» (https://www.gnhm.gr/) και η 

ενασχόλησή τους με ποικίλα επιστημονικά πεδία, αναδεικνύουν αυτό το πολύ ωραίο 

πάντρεμα επιστήμης, τεχνών, πολιτισμού, περιβάλλοντος, φιλοσοφίας· ολιστικής 

ανθρώπινης ανάπτυξης πέρα από διλήμματα, αλλά σε συνδυαστικά σχήματα. 

Με αφορμή λοιπόν, την αναζήτηση αυτής της νέας κατεύθυνσης και όλων των 

ερωτημάτων που προκύπτουν από εκεί, θα είχε ενδιαφέρον και σίγουρα θα είναι 

χρήσιμο να αφουγκραστούμε τον άνθρωπο σήμερα, προτού κοιτάξουμε στο μέλλον. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

1. Ο Δυϊσμός του σύγχρονου ανθρώπου 

 

  Η ιστορία του πλανήτη μας και η ύπαρξη του ανθρώπου σε αυτόν, όπως τη 

γνωρίζουμε έως σήμερα, μας δείχνει πως ο κόσμος γύρω μας, το περιβάλλον, 

προηγείται κατά πολύ χρονικά του ανθρώπινου είδους. Πιο συγκεκριμένα, η Γη μας 

εκτιμάται πως έχει ηλικία περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, ενώ το γένος Homo, 

πίσω στο οποίο εντοπίζονται οι ρίζες του σύγχρονου ανθρώπου, τοποθετείται περίπου 

στα 2,4 εκατομμύρια χρόνια, όπως αναφέρουν οι Campbell & Reece (2011). Στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου υπήρξαν πολλά είδη που ανήκουν στο γένος Homo, 

όπως για παράδειγμα ο Homo erectus, H. habilis, H. neanderthalensis κ.α., που 

ωστόσο σήμερα η ύπαρξή τους μαρτυρείται κυρίως μέσα από απολιθώματα που 

έχουν βρεθεί. O Ηomo Sapiens ή αλλιώς ο σύγχρονος άνθρωπος, όπως αναφέρεται, 

αποτελεί το μοναδικό επιζών μέλος του ευρύτερου γένους Homo και η εμφάνισή του 

εκτιμάται πως έγινε πριν από 200.000 περίπου χρόνια.  

 

 

Εικ. 2 Η εξελικτική πορεία της φυλής των Ανθρωπίνων (Hominin) έως τον σύγχρονο 

άνθρωπο Homo sapiens. 
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Σε αυτή τη σύντομη αναλογικά πορεία του ανθρώπου στη Γη, ενδιαφέρον έχει 

να σκεφτούμε την αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το περιβάλλον του και 

ενδεχομένως την αλλαγή στην υφή της αλληλεπίδρασης αυτής. Αυτή η αλλαγή, 

μπορούμε να πούμε ότι αντικατοπτρίζεται στην οικουμενική συζήτηση που έχει 

ξεκινήσει ήδη από το 1960 για την περιβαλλοντική κρίση και τα ανθρωπογενή αίτιά 

της (Illeris, 2012, Moolakkattu, 2010). Ο προβληματισμός αυτός γέννησε πολλά 

κινήματα, ρεύματα σκέψης και θεωρητικές προσεγγίσεις, με τα οποία θα 

ασχοληθούμε παρακάτω. Κοινός τόπος, ωστόσο, είναι πάντα ο άνθρωπος και οι 

επιλογές του (Anderson & Guyas, 2012, Galtung, 2011, Naess, 1973, 1979, 1989, 

1993; Mantere, 1992, 1995, 1998; Moolakkattu, 2010; van Boeckel, 2010).  

Σημαντικό, επομένως, είναι να αναρωτηθούμε το πώς αντιλαμβανόμαστε την 

έννοια «άνθρωπος» και την ουσία της έννοιας αυτής. Είναι κάτι που διαχρονικά είναι 

το ίδιο; Υπάρχει άραγε μία ενιαία αντίληψη από πολιτισμό σε πολιτισμό; Πρόκειται 

σίγουρα για μεγάλο ερώτημα, ανεξάντλητο χρονικά και χωρικά, και μία γενική 

απάντηση δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να καλύψει όλες αυτές τις 

παραμέτρους. Ωστόσο, δεν θα το εγκαταλείψουμε, αλλά θα περιοριστούμε στη 

σύγχρονη Δυτικοευρωπαϊκή ιστορία, όπου θα εξετάσουμε αυτό που ονομάζουμε 

δυϊσμό του σύγχρονου ανθρώπου. 

 

1.1  Νους και σώμα σε αντίθεση 
 

Ο τίτλος του υποκεφαλαίου αυτού πάλι μας παραπέμπει σε ένα αρχέγονο 

ζήτημα που αφορά την ψυχή, τον νου και το σώμα, την υπόστασή τους, αλλά και τη 

σχέση μεταξύ τους· κατά πόσο, δηλαδή, το σώμα και ο νους ή ψυχή είναι ένα ή 

αποτελούν διακριτά μέρη, αποτελούνται από ύλη ή όχι. Το ζήτημα αυτό, διαχρονικά, 

εμφανίζεται ως ένα δίπολο. Ωστόσο, όπως σημειώνουν οι Παναγής & Δαφέρμος 

(2008) φαίνεται πως η αρχική σχέση των πρωτόγονων κοινωνιών με το ζήτημα αυτό 

δεν είχε δυϊστική μορφή. Αντίθετα, ο πρωτόγονος άνθρωπος μοιάζει να 

αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως συνέχεια, μέρος του φυσικού κόσμου. Και η 

ανθρώπινη γλώσσα δείχνει να αντανακλά την αντίληψη αυτή. Έτσι, σε πολλές 

γλώσσες και πολιτισμούς η ψυχή, λόγου χάριν, ταυτίζεται με την αναπνοή και τον 

αέρα. Ένα παράδειγμα είναι η λέξη anima, -us στα λατινικά, ρίζες της οποίας 
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βρίσκουμε στην αρχαία ελληνική λέξη άημι, που σήμαινε πνέω, φυσώ, καθώς και στη 

λέξη άνεμος (Παναγής & Δαφέρμος, 2008). 

Στη φιλοσοφική σκέψη, μπορούμε να αποδώσουμε το σημείο εκκίνησης του 

δυϊσμού,  με πιο έντονο χαρακτήρα, στον Πλάτωνα (Πελεγρίνης, 2010). Έχοντας 

υιοθετήσει στο σύστημα σκέψης του την πίστη των Ορφικών πως η ψυχή προϋπάρχει 

της ενσώματης ζωής του ανθρώπου και εξακολουθεί να υπάρχει αφού αποσπαστεί 

από το σώμα τη στιγμή του θανάτου, ο Πλάτωνας διακρίνει την ψυχή από το σώμα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η θέση του, όπου ο λόγος εδράζεται στην ψυχή και είναι 

εκείνος που αποκαλύπτει στον άνθρωπο το σωστό, το ωραίο και το αληθές. 

Στη νεότερη φιλοσοφία, που μας ενδιαφέρει περισσότερο, η δυϊστική 

αντίληψη θεμελιώνεται ξανά στη συνείδηση του ανθρώπου, στο σύγχρονο  κόσμο, με 

τον Γάλλο φιλόσοφο René Descartes. Το σώμα νοείται ως κάτι που διαθέτει ύλη και 

είναι μη-νουνεχές (material/ unintelligent body), ενώ ο νους δύναται να 

πραγματοποιήσει σκέψεις, αλλά είναι κάτι ασώματο και άυλο (intelligent/immaterial 

mind) (Martinkova, 2017, σ. 102). Επιπλέον, ο Descartes αντιλαμβάνεται τα όντα του 

ζωικού βασιλείου ως μηχανές, που γεννιούνται, ζουν και πεθαίνουν αναπαράγοντας 

νόμους ενός μηχανιστικού ομοιόμορφου τρόπου ύπαρξης από την οποία δεν μπορούν 

να ξεφύγουν και να διαφοροποιηθούν, παρά την πολυπλοκότητά τους ως όντα 

(Kenny, 2005; Πελεγρίνης, 2008). Φυσικά, εκείνο που διαφοροποιεί τον άνθρωπο και 

υπερτονίζει ο Descartes είναι ο νους· όχι μόνο σαν τη δυνατότητα σκέψης, αλλά και 

σαν κατάσταση συνείδησης. Ο άνθρωπος είναι εκείνο το μοναδικό ξεχωριστό όν που 

έχει συνείδηση και σκέψη. 

Μέσα από αυτή την έμφαση στο νου, σε συνδυασμό με την αντίληψη του 

φιλοσόφου για τα ζώα, καταλαβαίνουμε πως ο τρόπος τελικά που γίνεται αντιληπτή η 

έννοια άνθρωπος παίρνει μία νέα μορφή. Μπορούμε να διακρίνουμε πως ο άνθρωπος 

έχει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά να διεκδικεί την κορυφή στην πυραμίδα του 

ζωικού βασιλείου, ακόμη και την πλήρη απομάκρυνσή του από αυτή ως ιδιαίτερο 

είδος. Ο Kenny (2005, σ. 164) αναφέρει πως «πράγματι σε ολόκληρη τη Δύση, 

εξακολουθεί να είναι η ευρύτερα διαδεδομένη θεωρία του νου μεταξύ των 

μορφωμένων ανθρώπων που δεν είναι επαγγελματίες φιλόσοφοι».  

Συνέπεια αυτής της συνειδητής και μη παγίωσης στο σύγχρονο κόσμο της 

σημαντικότητας του νου, της έλλογης σκέψης και κατά συνέπεια της παράλληλης 
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ανάπτυξης των θετικών επιστημών, που δίνουν εξίσου έμφαση σε αυτή την πτυχή του 

ανθρώπου, είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός ατομοκεντρικού ανθρώπου και 

μίας ανθρωποκεντρικής (ουμανιστικής) κοσμοθεωρίας (Martinkova 2017).  

 

1.2 Πολιτισμός και Φύση: πόλοι αντίθετοι, πόλοι αλληλένδετοι 
 

Η ανθρωποκεντρική αυτή κοσμοαντίληψη για την οποία μιλήσαμε παραπάνω, 

επηρεάζει όχι μόνο το πώς ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, δηλαδή αν 

κατηγοριοποιεί και αξιολογεί κάποιες πτυχές του ως περισσότερο σημαντικές ή όχι, 

ενδεχομένως, για παράδειγμα την πρόταξη της νοητικής καλλιέργειας έναντι της 

συναισθηματικής, αλλά επηρεάζει την ίδια στιγμή και το πώς αντιλαμβάνεται την 

ύπαρξή του σε σχέση με τους γύρω του, τον περιβάλλον και τον πλανήτη στον οποίο 

κατοικεί.  

Και οι δύο αυτές πτυχές είναι πάρα πολύ σημαντικές και καθοριστικές στο να 

καταλάβουμε τη σχέση ανθρώπου-φύσης, καθώς θέλουμε να μπούμε σε μία 

συζήτηση για την περιβαλλοντική κρίση και διαχείριση. Η οπτική αυτή μας δίνει τη 

δυνατότητα να εμβαθύνουμε στις ρίζες, τις αιτίες του προβλήματος, κάτι που σίγουρα 

έχει συνέπειες και για τις προτάσεις επίλυσης του. 

Το αρχέγονο, λοιπόν, αυτό ζήτημα νου-σώματος σε μία μεγαλύτερη κλίμακα 

αναδεικνύεται από τη βιβλιογραφία (βλ. Haila, 2000; Mazzocchi, 2016; Uggla, 2010; 

Whiteside, 2004), τελικά, ως δίπολο Πολιτισμού-Φύσης (Culture-Nature divide).  

Ο άνθρωπος αρχίζει και χάνει το σημείο επαφής του με τη φύση, το 

περιβάλλον, και η άλλοτε αλληλεπιδραστική σχέση, έχει πάρει περισσότερο τη μορφή 

σχέσης υποκειμένου-αντικειμένου (Haila, 2000). Η φύση, λοιπόν, στη 

κοσμοαντίληψη του σύγχρονου ανθρώπου καθιερώνεται ως ένας «άλλος»· ο 

άνθρωπος δεν προσλαμβάνει τον εαυτό του ως οργανικό μέρος ενός όλου, δεν 

αντιλαμβάνεται τον ίδιο και τη φύση ως «συνεχές» (continuum) (Mazzocchi, 2016). 

Ενδιαφέρον, ακόμη, έχει η παρατήρηση της Uggla (2010) πως ο άνθρωπος εκφράζει 

αντιφατικές εκδηλώσεις ως προς τη φύση.  Άλλοτε έχει μία ρομαντική διάθεση και 

άλλοτε η φύση τον φοβίζει. Άλλοτε η γη τον θρέφει, άλλοτε τον απειλεί. Κάποιες 

φορές πρέπει να είναι ο προστάτης της και κάποιες άλλες ο κατακτητής της, εκείνος 
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που θα τη δαμάσει και θα την εκμεταλλευτεί προς όφελος του. Ωστόσο, είτε στη μία 

είτε στην άλλη περίπτωση επίκεντρο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και η κατά περίπτωση 

θέση του. 

Πρώτο, επομένως, σημείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι η μορφή σχέσης 

που έχει καθιερωθεί. Επόμενο σημείο είναι η διάθεση του ανθρώπου στη σχέση αυτή. 

Η φύση και το περιβάλλον είναι οι «άλλος» ως προς τον οποίο ο άνθρωπος τείνει τα 

τελευταία χρόνια, κυρίως μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση, να έχει παρεμβατική 

και κυριαρχική διάθεση. Η ανθρώπινη επιβίωση, ανάπτυξη και ευημερία ή με άλλα 

λόγια ο σύγχρονος Δυτικός πολιτισμός είναι το άλλο μέρος της σχέσης αυτής.  

Μπροστά σε αυτό το τρίπτυχο (της επιβίωσης, της ανάπτυξης και της 

ευημερίας) ο άνθρωπος πρέπει να κάνει επιλογές όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο, αλλά 

και σε αξιολογικό επίπεδο, προβαίνοντας σε μία αξιολογική κατάταξη. Φαίνεται 

πολλές φορές σαν ο άνθρωπος να παλεύει με τον ίδιο του τον εαυτό· με πιο σαφή 

τρόπο το διατυπώνει ο Ματθαίος Γιωσαφάτ, προλογίζοντας το μεταφρασμένο στα 

ελληνικά βιβλίο του Sigmund Freud (1856-1939) «Ο πολιτισμός πηγή δυστυχίας», πως 

το υπό εξέταση πρόβλημα είναι «ο ασυμφιλίωτος ανταγωνισμός των απαιτήσεων των 

ενστίκτων και των περιορισμών που επιβάλλει ο πολιτισμός» (2015, σ. 9). Με πιο 

απλά λόγια, η αμφιταλάντευση του ανθρώπινου είδους μεταξύ αυτού που μπορεί και 

αυτού που πρέπει, αναζητώντας μία χρυσή τομή αναμεσά τους. Προσθέτοντας στον 

παραπάνω συλλογισμό, ο Επίκτητος (50 ≃ 135 μ.Χ), από την παράδοση των Στωικών 

φιλοσόφων, αναφέρει για τον άνθρωπο την εξής σκέψη στη «Β΄Διατριβή»,  όπως την 

μεταφράζει-αναλύει ο Ι.Σ. Χριστοδούλου (σ. 275): 

«Κάθε ζώο γενικότερα, και οπωσδήποτε ο άνθρωπος, με τίποτα δεν είναι 

εξοικειωμένο τόσο, όσο με το ιδιαίτερο συμφέρον του. Σε ό,τι αφορά τον άνθρωπο, η 

κατάστασή του εξαρτάται από το τί θα τοποθετήσει στη θέση του «εγώ» και τι θα 

θεωρήσει «δικό του».  

Οι Mazzocchi (2016) και Uggla (2010) επισημαίνουν πως αυτό διαφαίνεται 

και από το ότι η ίδια η έννοια της φύσης δεν ήταν και δεν είναι ενιαία για την 

ανθρωπότητα.  Σημειώνουν πως η έννοια της φύσης είναι «ελαστική» (Uggla, 2010, 

σ. 81) και διαμορφώνεται μέσα σε κοινωνικοοικονομικά πλαίσια σε βάθος χρόνου. 

Υπάρχει, δηλαδή, μία πολιτισμική νοηματοδότηση της έννοιας φύση/περιβάλλον. 

Αυτό επηρεάζει, προφανώς, και την αντίληψη περί εγγενούς αξίας της φύσης.  
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Στόχος, ωστόσο, όλων των παραπάνω σκέψεων σαφώς δεν είναι, προκειμένου 

να αποφύγουμε τον δυϊσμό του σύγχρονου ανθρώπου, να καταφύγουμε σε μία 

υποβίβαση του ως ένα ακόμη μέλος του ζωικού βασιλείου.  Ούτε να επιλέξουμε 

ανάμεσα στη Φύση και τον Πολιτισμό, ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον που ζει και 

αναπτύσσεται η ανθρωπότητα και τον πολιτισμό, το συνεχές δημιούργημα με τις 

αμέτρητες εκφάνσεις του που προσθέτει ο άνθρωπος στο γίγνεσθαι του πλανήτη. 

Είναι αδύνατον να παραγνωρίσουμε την ιδιαίτερη φύση μας και σίγουρα δεν είναι 

καθόλου απλό να βρει κανείς τη χρυσή τομή ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον και το 

πολιτισμικό αποτύπωμά μας. 

Εκείνο, όμως, στο οποίο γίνεται προτροπή είναι να εξετάσουμε το πώς 

σχετίζονται όλα αυτά μεταξύ τους, πώς οι κοσμοαντιλήψεις διαμορφώνονται από τον 

τρόπο ζωής μας και πώς διαμορφώνουν τρόπους ζωής. Αναλογιζόμενος κανείς όλα 

αυτά μπορεί να ξεκινήσει από την παραδοχή πως ο άνθρωπος πρέπει να μπει σε μια 

νέα εποχή με μία νέα σύλληψη της ύπαρξής μας και της θέσης μας στον κόσμο· 

αντιλαμβανόμενοι τη φύση και τον πολιτισμό, τη φύση και τον άνθρωπο όχι ως 

πόλους αντίθετους, αλλά αλληλένδετους. 

Ολοκληρώνοντας, λοιπόν,  το κεφάλαιο αυτό, έγινε προσπάθεια να 

σκιαγραφηθεί το ερώτημα «που βρίσκεται ο άνθρωπος σήμερα», ώστε στο επόμενο  

να προσεγγίσουμε τη συνέχεια της ερώτησης αυτής, δηλαδή, το «που θα θέλαμε να 

πάει ο άνθρωπος», σε συνάρτηση πάντα με το όραμα των ιδρυτών του Μουσείου 

Γουλανδρή. 
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2. Μεταουμανισμός: Νέα εποχή, νέες κοσμοαντιλήψεις; 

 

Η εποχή που ακολουθεί την έως τώρα ανθρωποκεντρική-ουμανιστική 

κοσμοαντίληψη έχει ήδη όνομα και λέγεται Μεταουμανισμός. Ο άνθρωπος είθισται 

να οριοθετεί περιόδους και με αυτόν τον τρόπο να τις ξεχωρίζει από τις προηγούμενες 

και εκείνες που ακολουθούν, όταν ακριβώς τις διατρέχουν διαφοροποιήσεις τέτοιες 

που σηματοδοτούν πως κάτι έχει αλλάξει. 

       Ο Μεταουμανισμός είναι ένα σχετικά καινοφανές ρεύμα σκέψης, με αρχή τη  

δεκαετία του 90΄, που οι εκπρόσωποι του προκρίνουν ως διάδοχο του Ουμανισμού 

και της πραγματικότητας που απορρέει από αυτόν (Ferrando, 2013). Με χαρακτήρα 

μετα-δυϊστικό και μετα-ανθρωποκεντρικό, στόχος του είναι ο επαναπροσδιορισμός 

της ουσίας και των αξιών του ανθρώπου (Peterson, 2011). Εδώ, ίσως, είναι και το 

κατάλληλο σημείο να επαναφέρουμε το όραμα των ιδρυτών του Μουσείου, Άγγελου 

και της Νίκης Γουλανδρή και να θυμηθούμε την ανάγκη που εξέφραζαν για 

μετάβαση σε ένα νέο κώδικα αξιών. 

Είναι χαρακτηριστικό πως η διαποτισμένη με το δυϊσμό ανθρώπινη ύπαρξη, 

εκφράζεται μέσα από πολλές πολωμένες αξιολογικές κατατάξεις αρχικά του ίδιου μας 

του είδους, όπως αντιλήψεις που μπορούν να χαρακτηριστούν σεξιστικές, 

ρατσιστικές, ομοφοβικές κα. (Ferrando, 2013). Το φαινόμενο αυτό κλιμακώνεται από 

το ατομικό και κοινωνικό επίπεδο σε ένα πιο ευρύ, τη σχέση μας ως προς τα άλλα 

έμβια όντα, τα αβιοτικά στοιχεία και εν γένει τον πλανήτη μας (Porpora, 2017). 

Ο επαναπροσδιορισμός των αξιών μας, επομένως, απαιτεί σίγουρα ως βήμα 

την εκ νέου και βαθιά κατανόηση της αίσθησης του «ανήκειν» μέσα από τις πολλές 

ταυτότητές μας και τα πολλαπλά επίπεδα στα οποία δρούμε (Hooks, 2009, όπως 

αναφέρεται στους Andrerson et al., 2012). Μία εσωτερική αναμόρφωση που ξεκινά 

με τον εαυτό μας ως άτομα, ως μέλη κοινωνιών και τέλος ως μέλη ενός εκτενούς 

δικτύου σχέσεων στον πλανήτη που ζούμε.  

Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε σε δύο ρεύματα της περιβαλλοντικής 

φιλοσοφίας, τα οποία συμμερίζονται κοινές αρχές με τον Μεταουμανισμό, 

εστιάζοντας ειδικά στο περιβάλλον και αναδεικνύουν σημαντικά σημεία της 

διαδικασίας επαναπροσδιορισμού μας.  
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2.1 Land Ethic 

 

Θα ξεκινήσουμε με την ηθική και περιβαλλοντική φιλοσοφία του Aldo 

Leopold, με πιο βασικό σύγγραμμα καταγραφής της σκέψης του το ‘’A County Sand 

Almanac’’, που εκδόθηκε λίγο μετά το θάνατό του το 1949.  

Ο Millstein (2015) αναφέρει πως για τον Leopold η ηθική είναι μέρος της 

εξελικτικής πορείας του ανθρώπινου είδους, όχι όμως με τη δαρβινική έννοια, ως 

βιολογική εξέλιξη, αλλά ως μέρος της κοινωνικής και πολιτισμικής εξέλιξης. 

Η εξέλιξη αυτή ιστορικά για τον Leopold αναπτύσσεται και διευρύνεται, όπως 

αναφέραμε και για τον Μεταουμανισμό από το άτομο ως προς τη «Βιοτική 

Κοινότητα» (biotic community), όπως την κατονομάζει ο ίδιος. Εδώ βρίσκεται, ίσως, 

η μεγαλύτερη συνεισφορά της φιλοσοφίας του και το «επαναστατικό» στοιχείο της 

ηθικής του. Ως μέλη, λοιπόν, της κοινότητας αυτής δεν νοούνται μόνο οι έμβιοι 

οργανισμοί. Ο Leopold συμπεριλαμβάνει και αβιοτικά στοιχεία, όπως το έδαφος και 

το νερό. Μάλιστα, ο ίδιος επεκτείνει ακόμη παραπέρα την ιδέα της διασύνδεσης 

(interdependence) που διατρέχει όλα τα μέλη της Βιοτικής Κοινότητας 

συμπεριλαμβάνοντας και τις μεταξύ τους λειτουργίες όπως το φαγητό, το καταφύγιο, 

τη σκιά (Millstein, 2015). 

Επαναπροσδιορίζει, επομένως, ποιοι μπορούν να νοούνται ως μέρη μίας 

σχέσης και μάλιστα ηθικής σχέσης. Το ηθικό σχήμα του Leopold είναι ολιστικό, 

διευρυμένο και περιλαμβάνει στην ουσία του ολόκληρο τον πλανήτη. Η ύπαρξη 

υπερβαίνει ως αξία την ύπαρξη ζωής ή όχι.  

H ψυχική και νοητική κατάσταση που βρίσκεται ως βάση στις σχέσεις αυτές 

έχουν να κάνουν για τον Leopold με την αγάπη, την πίστη, την κατανόηση, το 

σεβασμό, το θαυμασμό , τη συμπάθεια (Millstein, 2015). Ωστόσο, το Land Ethic δεν 

αποτελεί έναν οδηγό σωστού λάθους, αλλά προτείνει και αυτό μία κοσμοαντίληψη. 

Ιδιαίτερα για τη σχέση μας με τη γη, το έδαφος, ο Leopold αναφέρει πως πρέπει να 

έχουμε βιωματικές εμπειρίες. Ολόκληρη η ηθική του, βέβαια, μπορούμε να πούμε 

πως ο ίδιος θεωρεί ότι γεννιέται και αναπτύσσεται μέσα μας από το βίωμα και έχει τη 

μορφή μίας ηθικής της φροντίδας (https://www.aldoleopold.org/ ). 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:21 EEST - 13.56.182.168

https://www.aldoleopold.org/


2.1.1 Προφορική Μαρτυρία 

 του Γεώργιου Γ. Παπουτσή, γεννημένου στο  χωριό Δοκίμι Αγρινίου. Παιδί εξαμελούς 

αγροτική οικογένειας. Ο πατέρας του Γρηγόριος Παπουτσής διέθετε στρέμματα με 

καπνά, τριφύλλια, καλαμπόκια και ρύζι. 

«μέχρι το 1970 περίπου μιλάμε με τις εμπειρίες που έχω εγώ όσο ζούσα κάτω έτσι 

(σσ. στο χωριό Δοκίμι Αγρινίου) επειδή δεν υπήρχανε υπερκαλλιέργειες 

υπερεκμετάλλευση κάθε οικογένεια είχε  τον κλήρο της το χωράφι της με αυτό ήταν 

στενά συνδεδεμένη αυτό το πρόσεχε το περιποιούνταν έριχνε κοπριές φυσικά 

λιπάσματα  για να έχει την απόδοση για να βγάλει την παραγωγή για να ζήσει η 

οικογένεια δηλαδή με μικρούς κλήρους με σωστή καλλιέργεια όμως και  σωστή 

εκμετάλλευση σε σωστούς χρόνους και χρονικά διαστήματα έδινε η καλλιεργήσιμη γη 

απόδοση για να ζήσει και να συντηρηθεί μία οικογένεια. Μέχρι τότε τελείως άλλαξε 

μετά όταν πρώτα έβαζες σε ένα στρέμμα χίλια κιλά απόδοση μετά έβαζες 

φυτοφάρμακα έβαζες νερά έκανε το χώμα έχανε τα συστατικά του δεν αναπλήρωνε 

τόσο πολύ τα συστατικά το χώμα που είχε ούτως ώστε την επόμενη σεζόν να 

αποδώσει το ίδιο εξίσου αλλά το βίαζαν για να έχει μεγαλύτερη απόδοση με 

ενισχύσεις φυτοφαρμάκων που σημαίνει καταστρέφω τα συστατικά του εδάφους. Το 

έδαφος μπορεί να μην έχει ψυχή αλλά διαθέτει τον αναγκαίο βιο πώς να το πω 

μικροοοργανισμούς για να έχει μία απόδοση είτε είναι ασβέστιο είτε είναι σίδηρος 

ξέρω γω τι έχει  κάλλιο θειάφι όλα αυτά μετά το 1970-75 που αρχίσανε και 

μεγαλώνανε τα έξοδα βιάζαν τα χωράφια με ενισχύσεις παράλογες με αποτέλεσμα τα 

χωράφια κάποια στιγμή να μην μπορούν να αποδώσουν τελείωνε οι αγρότες τότε τι 

κάνανε τη μια χρονιά βάζανε καλαμπόκι την άλλη χρονιά βάζανε τριφύλλι βάζανε 

σιτάρι έβλεπες ντομάτες εδώ την άλλη χρονιά τις βάζανε αλλού κάνανε αλλαγές των 

αυτών που παρήγαγαν ντάξει σημαντικό είναι ότι οι άνθρωποι δούλευαν οι ίδιοι με 

τα χέρια τη γη την έπιαναν την έσκαβαν και για αυτό την πονούσαν ήξεραν ότι αυτό 

εκεί ότι χωράφι με ζει και γι αυτό τότε δεν γινόντουσαν εύκολα όπως σήμερα 

αγοροπωλησίες γιατί ο άλλος έλεγε είναι τα κτήματά μου η γη μου» 
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2.2 Βαθιά Οικολογία 

 

Η Βαθιά Οικολογία (Deep Ecology Movement) του Νορβηγού Φιλοσόφου 

Arne Naess αποτελεί σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά παραδείγματα σκέψης στο 

ευρύ Οικολογικό Κίνημα. Πρόκειται για ένα φιλοσοφικό σύστημα, αποκύημα της 

γκαντιανής φιλοσοφίας και του πρωτοπόρου στίγματος που άφησε η Σιωπηλή Άνοιξη 

της Rachel Carson, που κυκλοφόρησε το 1962 (Μοοlakkattu, 2010). Μαζί με το Land 

Ethic, επιλέχτηκε η παρουσίαση του, καθώς εκπροσωπεί τις ίδιες αρχές που έχουν 

υιοθετεί στην εργασία αυτή και διατρέχουν τόσο το θεωρητικό κομμάτι της όσο και 

το ερευνητικό. 

 Ένα από τα βασικότερα σημεία ταύτισης με τη φιλοσοφία του  Arne Naess 

(1989), αποτελεί η αναφορά του στην έμφαση του επιστημονικού πρίσματος μέσα 

από το οποίο εξετάζονται οι πολλαπλές θεματικές της συζήτησης γύρω από το 

Περιβάλλον, κάνοντας λόγω για την τάση της Οικο-επιστήμης (Eco-science), όπως ο 

ίδιος αναφέρεται σε αυτή. Με άλλα λόγια, εκείνο που θέλει να τονίσει είναι πως η 

τεχνοκρατική προσέγγιση μέσω της επιστημονικότητας, της γνώσης και της 

ενημέρωσης που καταλήγουν σε προτάσεις φιλοπεριβαλλοντικών πρακτικών δεν 

αρκεί για την αλλαγή, χωρίς να συνδυαστεί με μία πιο βαθιά καλλιέργεια του 

ανθρώπινου συναισθήματος και συνείδησης ως προς το ζήτημα αυτό.  

 Ο Naess εντοπίζει ένα μεγάλο έλλειμα στην ανθρώπινη συμπεριφορά ως προς 

την ανάπτυξη συμπάθειας και συναισθηματικής πρόσδεσης με τους οργανισμούς και 

τα στοιχεία με τα οποία κατοικεί από κοινού τον πλανήτη αυτό. Αντίθετα, θεωρεί πως 

πολλοί άνθρωποι ακολουθούν τον εύκολο δρόμο των πολλών μορφών βίας (Peterson, 

2011), της αξιολογικής επικράτησης των ατομικών επιθυμιών και της επιβολής της 

ατομικής μας ύπαρξης εν τέλει στο περιβάλλον που ζούμε και υπάρχει γύρω μας. 

 Μέσα από το κίνημα της Βαθιάς Οικολογίας  o Naess επιθυμεί να προσδώσει 

ξανά το πραγματικό νόημα σε αυτό το συναίσθημα της συμπάθειας προς τον πλησίον. 

Τον άνθρωπο που αισθάνεται έτσι τον θεωρεί ως έναν Οικολογικό Εαυτό, που πλέον 

έχει βιώσει την αυτό-πραγμάτωση. Δανειζόμενος την τελευταία αυτή έννοια από τη 

γκαντιανή φιλοσοφία (Moolakkattu, 2010), ο Οικολογικός Εαυτός νοείται ως το 

τελευταίο στάδιο μίας μακροχρόνιας πορείας προς την ωρίμανση του ανθρώπου 

(Naess, 1987). Συνειδητοποιώντας τον ατομικό του εαυτό στα πρώτα χρόνια της ζωής 
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του, θα περάσει στη συνέχεια στη συνειδητοποίηση μιας πιο διευρυμένης εκδοχής 

αυτού, τον κοινωνικό εαυτό· ο άνθρωπος είναι πλέον μέρος μίας κοινωνίας, πέρα από 

άτομο (Moolakkattu, 2010). Η ακόμη πιο διευρυμένη και υπέρτατη κατά τον Naess 

εκδοχή του εαυτού αυτού είναι ο Οικολογικός Εαυτός όπου αντιλαμβάνεται τον ίδιο 

ως μέρος και ισάξιο μέλος ενός κόσμου με απειρία έμψυχων όντων· ένας εαυτός που 

η αντίληψη της υπόστασής του διαπερνά το δέρμα του (Naess, 1989, σ. 189).  
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3. Αγάπη, Φροντίδα, Σχέση 

 

Στο κεφάλαιο αυτό ανοίγουμε μία νέα ενότητα στη συζήτησή μας. Έως εδώ 

με ενδιαφέρον ακουμπήσαμε το μεγεθυντικό φακό μας πάνω από τον άνθρωπο για να 

διερευνήσουμε το πώς σκέφτεται και το πώς μπορεί να μοιάζει η νέα εποχή στην 

οποία θα θέλαμε να εισέλθει. Μέσα από τη διαδρομή αυτή, ήδη, υπήρξαν αναφορές 

στα τρία σημεία που θα σταθούμε στο κεφάλαιο αυτό, που δεν είναι άλλα από το 

συναίσθημα της Αγάπης, από την εκδήλωση της Φροντίδας και από το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο μπορούν να συμβούν, τη Σχέση. 

 Ενδεχομένως, η ανάγκη ενός τέτοιου κεφαλαίου ως προς το γενικότερο θέμα 

της εργασίας που είναι η Μουσειακή Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να μην είναι 

αμέσως φανερή και κατανοητή. Έτσι, θεωρώ πως πριν προχωρήσουμε πιο βαθιά θα 

ήταν χρήσιμο να διασαφηνιστεί ο συνδετικός κρίκος ή η ροή σκέψης που ενώνει τα 

παραπάνω.  

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο όραμα των ιδρυτών, Άγγελου και 

Νίκης Γουλανδρή, προέκυψαν για δύο σκέψεις. Η μία είναι, όπως αναφέρθηκε και 

στην αρχή της εργασίας, ποια μπορεί να είναι η σχέση της γνωστικής και της 

συναισθηματικής καλλιέργειας στην εκπαίδευση. Αν δίνεται, δηλαδή,  εξίσου έμφαση 

στις δύο αυτές πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης. Η δεύτερη σκέψη, που τρόπον τινά 

έχει και εκείνη ήδη ειπωθεί, είναι η οικουμενικότητα του οράματος. Ενδεχομένως, 

κάτω από «τη διάσωση και την προστασία του περιβάλλοντος και τη μετάβαση του 

ανθρώπου σε ένα νέο κώδικα αξιών» κρύβονται εσωτερικά κίνητρα, θεμελιώδεις 

έννοιες και χαρακτηριστικά του ανθρώπινου ψυχισμού και σκέψης που η δύναμη και 

η δράση τους είναι τέτοια που υπερπηδούν τα όρια μίας προβληματικής περί της 

σχέσης ανθρώπου-περιβάλλοντος, αλλά η εφαρμογή τους ωφελεί κάθε ανθρώπινη 

σχέση και αλληλεπίδραση. 

Προκειμένου να ακολουθήσουμε τη ροή των θεωριών που έχουν αντληθεί από 

τη διεθνή βιβλιογραφία, μπορούμε να θέσουμε μερικές από τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

Ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε το τι είναι ο άνθρωπος επηρεάζει άραγε τον τρόπο 

ζωής μας και τις επιλογές μας;  Είναι ο άνθρωπος μόνο ένα σκεπτόμενο ον και κατά 

πόσο στην παιδεία που λαμβάνει δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια αυτής της πλευράς 
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του; Είναι όμως μόνο ένα νοήμον ον; Πόση έμφαση δίνεται εξίσου στην ξεχωριστή εί 

ικανότητα των ανθρώπων να αισθάνονται, να δημιουργούν σχέσεις;  

Με αφετηρία και πλαίσιο σε όλη την έκταση της παρούσας εργασίας τη σχέση 

Ανθρώπου-Περιβάλλοντος, προκαλεί σίγουρα ενδιαφέρον η ενασχόληση με την ίδια 

την έννοια της σχέσης.  Μέσα από τις παραπάνω, λοιπόν, ερωτήσεις αναδύονται 

βασικές έννοιες με τις οποίες στη συνέχεια καταπιάνεται η εργασία, όπως για 

παράδειγμα η έννοια της Σχέσης. Παράλληλα, καθώς η εργασία καταπιάνεται με την 

εκπαίδευση, ένα ακόμη κομμάτι που είναι εξετάζεται κατά πόσο η έννοια της σχέσης 

και της συναισθηματικής καλλιέργειας, με ό,τι αυτή περιλαμβάνει, μπορούν και με 

ποιον τρόπο να προσεγγιστούν μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε μέσα από το έργο κυρίως του ψυχολόγου Erich 

Fromm και της φιλοσόφου Nel Noddings την Αγάπη, τη Φροντίδα και τη Σχέση ως 

έννοιες και δυνατότητες, για να καταλήξουμε σε μία προσέγγιση που ενοποιεί την 

έως τώρα διαδρομή συζήτησης που έχουμε κάνει, την Περιβαλλοντική Παιδαγωγική 

της Φροντίδας. 

 

 

 

Εικ. 3 Έργο της Anna Revillia. Πηγή: Στιγμιότυπο από το ντοκιμαντέρ Wonders Of 

Northern Europe: Land of a (Hundred) Thousand Lakes-Boreal Finland. Σκηνοθέτης: 

Xavier Lefebvre/ Παραγωγή: Gedeon Programmes-Arte/ 2020  
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3.1 Η Αγάπη στην ψυχολογία του Erich Fromm 

 

Το παρόν κεφάλαιο έχει ως αντικείμενο ένα από τα θέματα που αποτελούν 

πυρήνα της εργασίας και επαναφέρει το ζήτημα της μετάβασης του ανθρώπου σε 

έναν νέο κώδικα αξιών. Έχοντας με μεγάλη συντομία σκιαγραφήσει την επικρατούσα 

κοσμοαντίληψη του σύγχρονου Δυτικού ανθρώπου, επόμενο βήμα είναι να 

εξετάσουμε το ερώτημα για το ποιες είναι οι αξίες αυτές που μας παροτρύνουν οι 

ιδρυτές του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Άγγελος και Νίκη Γουλανδρή, 

να αναζητήσουμε. 

H επιλογή και η έμπνευση για την προσθήκη ενός κεφαλαίου που θα 

αναφέρεται σε αυτή τη θεματική πηγάζει και πάλι από τους ιδρυτές του Μουσείου, 

αυτή τη φορά, όχι μόνο από τα λόγια των δύο αυτών ανθρώπων, αλλά από την κοινή 

τους πορεία και τον τρόπο που υπήρξαν μαζί σε αυτή: μία πορεία αέναης 

δημιουργίας.  

Οι ίδιοι ως άνθρωποι υπήρξαν σύντροφοι ο ένας για τον άλλο. 

Μετουσιώνοντας στην πράξη πρώτα οι ίδιοι τις έννοιες της αγάπης, της φροντίδας 

και της δημιουργίας που αργότερα θα θεμελιώσουν το Μουσείο. Ως κοινή πορεία, οι 

ιδρυτές Άγγελος και Νίκη Γουλανδρή σίγουρα συνένωσαν τις κοινές αξίες για τον 

άνθρωπο που ενστερνίζονταν, καθώς και την οπτική τους για τον τρόπο ζωής του 

ανθρώπου. Αφήνοντας το Μουσείο ως παρακαταθήκη, αυτό αποτελεί κάτι παραπάνω 

από έναν χώρο πολιτισμού. Αποτελεί ένα επιστεγασμένο όραμα, ένα αποτέλεσμα 

δημιουργίας, ευαισθησίας, αγάπης, φροντίδας προς το συνάνθρωπο και το μέλλον της 

ζωής στον πλανήτη μας.  

Στο όραμα αυτό λοιπόν, των ιδρυτών, που αναφέρεται στην αναζήτηση νέων 

αξιών,  η παρούσα εργασία προτείνει ως μία από αυτές την Αγάπη. Και ιδιαίτερα 

όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από το έργο του Γερμανού Ψυχολόγου Erich Fromm.  

Η Αγάπη για τον Fromm είναι ψυχική ικανότητα και αφορά στάση ζωής.  Στο 

ομώνυμο βιβλίο «Αγάπη» (μτφρ.  Ευάγγελος Γραμμένος, 1977), που περιλαμβάνει 

δοκίμια σημαντικών ψυχολόγων και φιλοσόφων πάνω στη θεματική αυτή, ο Fromm 

ξεκινάει την πραγματεία του με τη διατύπωση ενός παράδοξου. Θεωρεί πως ενώ η 

ανάγκη και η επιθυμία για να αγαπούμε και να μας αγαπούν είναι κάτι αιώνιο, ένα 
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διαχρονικό φαινόμενο στην ανθρωπότητα, κατά κάποιο τρόπο εγγεγραμμένο μέσα 

στον άνθρωπο, φαίνεται παρόλα αυτά ο άνθρωπος  να έχει στραμμένο το βλέμμα του 

αλλού.  

Το βλέμμα αυτό που κοιτά αλλού είναι στο «αντικείμενο». Πρόκειται στην 

πραγματικότητα για τη στάση μας ως προς τα πράγματα, με την ευρεία έννοια, είτε 

πρόκειται για άψυχα ή έμψυχα αντικείμενα, είτε για καταστάσεις. Για τον Fromm, η 

πλειονότητα των ανθρώπων θεωρεί πως «η Αγάπη είναι πρόβλημα αντικειμένου» 

(Γραμμένος, 1977, σ. 219). Οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται, όμως, πως η Αγάπη 

δεν έχει να κάνει με το αντικείμενο, αλλά ξεκινάει εσωτερικά στον κάθε άνθρωπο με 

το αν έχει καλλιεργήσει την ικανότητα να μπορεί να αναπτύξει το συναίσθημα αυτό 

και κατά συνέπεια να το εκφράσει και να το δεχτεί.  

Οι  αξίες πάνω στις οποίες βασίζεται ο σύγχρονος πολιτισμός επιδρούν και 

αντανακλούν σε ένα φαύλο κύκλο την αδυναμία πολλών ανθρώπων να αναπτύξουν 

την ψυχική τους ικανότητα για αγάπη. Ο πολιτισμός αυτός για τον Fromm βασίζεται 

πάνω σε σχέσεις υποκειμένου-αντικειμένου και την αγοραστική/καταναλωτική 

διάθεση με κυριολεκτική και μεταφορική έννοια. Ο άνθρωπος είναι το υποκείμενο 

και στην άλλη πλευρά της σχέσης βρίσκονται άνθρωποι, ζώα, τοπία, υλικά 

αντικείμενα και κάθε λογής πράγματα τα οποία ο άνθρωπος μπορεί να επιθυμεί. Η 

υφή των σχέσεων, κατά τον Fromm, στο σύγχρονο πολιτισμό βασίζεται «στην 

επιθυμία να αγοράζουμε, στην ιδέα μίας αμοιβαία ωφέλιμης ανταλλαγής» 

(Γραμμένος, 1977, σ. 219). Η ιδέα αυτή κινητοποιεί συγκινησιακά τον σύγχρονο 

άνθρωπο, ωστόσο η διάρκεια της χαράς του νέου αντικειμένου είναι σύντομη και τη 

θέση της παίρνει σε έναν αέναο κύκλο μία νέα επιθυμία. Έτσι, το αντικείμενο που 

μέχρι τώρα αποτελούσε επιθυμία χάνει τη λάμψη του. Σε αυτή τη σχέση, σαφώς, 

λείπουν δύο σημαντικά για τον Fromm πράγματα, ο χρόνος και η πρόσδεση. 

Η συνεχής αγοραστική διάθεση κάνει τα αντικείμενα μη μοναδικά και εύκολα 

αντικαταστάσιμα. Στη σύντομη ζωή τους ως επιθυμίες δεν βρίσκεται σε καμία 

περίπτωση ο αναγκαίος εκείνος χρόνος που θα ήταν αρκετός για τη δημιουργία 

ψυχικής και νοητικής πρόσδεσης μαζί τους. Η συνειδητή ή ασυνείδητη αντίληψη της 

μη μοναδικότητας και της αναλωσιμότητας αποτελεί βαθύ αίτιο, επίσης, στην 

ανάπτυξη της ικανότητας για πρόσδεση. Φυσικά, με την έννοια της πρόσδεσης 

εννοούμε τη δημιουργία σχέσης. 
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Περιγράφοντας τον άνθρωπο, ο Fromm τοποθετεί έναν ακόμη παράγοντα 

πλάι στα παραπάνω, στην πρόθεση του να εξηγήσει γιατί το ανθρώπινο βλέμμα 

βρίσκεται σε διάσπαση από την εγγενή αυτή επιθυμία του για Αγάπη. Ο Fromm 

θεωρεί πως το πρόβλημα δημιουργείται από το που ξοδεύουμε τους εαυτούς μας, 

δηλαδή ποιους στόχους τοποθετούμε υψηλότερα ως στόχους ζωής. Στο σύγχρονο 

άνθρωπο ο Fromm βλέπει ως πρωτεύοντα στόχο την εκπλήρωση του εκάστοτε 

κοινωνικού status επιτυχίας. Αυτό μπορούμε να το εντοπίσουμε σε όλες τις βαθμίδες 

της ζωής, όπως για παράδειγμα στη σχολική-ακαδημαϊκή επιτυχία και την 

επαγγελματική επιτυχία. Αυτοί αποτελούν τους δύο κύριους τομείς στους οποίους 

απορροφάται η ανθρώπινη ενέργεια. Κοινή συνισταμένη είναι η αντίληψη της 

επιτυχίας ως μετρήσιμης ποσότητας που υποβόσκει κάτω από το ευρέως αποδεκτό 

status επιτυχίας στις πτυχές αυτές της ζωής μας. Με άλλα λόγια, το κυνήγι του 

βαθμού στη σχολική ζωή και το εισοδηματικά προσοδοφόρο επάγγελμα στην 

επαγγελματική καριέρα. Με τα λόγια του Fromm: «παρόλο που η λαχτάρα για αγάπη 

είναι τόσο βαθιά ριζωμένη, σχεδόν όλα τα άλλα φαίνονται να είναι πιο σημαντικά από 

την αγάπη: επιτυχία, γόητρο, χρήματα, δύναμη». (Γραμμένος , 1977, σ. 222).  

Στις θέσεις αυτές ο Fromm αντανακλά την εποχή μας, αναδεικνύοντας 

προτεραιότητες και τελικά αυτό που αποκαλούμε lifestyle, τρόπο ζωής. Στον 

αντίποδα, αυτού του τρόπου ζωής ο Fromm βλέπει στην καλλιέργεια της ικανότητάς 

μας για αγάπη, όχι απλά ένα συναίσθημα, αλλά την καλλιέργεια «μίας αντίληψης 

ζωής ξεκάθαρα δημιουργικής» (Γραμμένος, 1977, σ. 239). Εδώ διαφαίνεται και η 

απόδοση στην έννοια της αγάπης, πέρα από τη διάσταση του συναισθήματος, εκείνη 

της πράξης. Η αγάπη είναι ενέργεια, πράξη δημιουργίας, προσφοράς. Και το 

ζητούμενο είναι να εκφράζεται πηγαία, χωρίς καταναγκασμό, ως ελεύθερη βούληση, 

καθώς μόνο τότε υφίσταται στην πραγματικότητα. Η ελευθερία στην εκδήλωση της 

πράξης είναι ένα από τα στοιχεία που κάνουν για τον Fromm μοναδική την ικανότητά 

του ανθρώπου για αγάπη και αξίζει να καλλιεργηθεί.  

Για να είναι ικανό το άτομο να υιοθετήσει αυτή την αντίληψη ζωής, που 

διέπει τις σχέσεις του με τα πάντα γύρω του, πρέπει να έχει απομακρυνθεί, να έχει 

ξεπεράσει αυτό που ο Fromm ονομάζει «ναρκισσιστική παντοδυναμία», δηλαδή να 

έχει μετατοπιστεί το εγώ του προς μία πιο ολιστική θεώρηση, όπως αναφερθήκαμε 

και στο ρεύμα του Μεταουμανισμού (κεφ. 2), τη θεωρία του Land Ethic του Aldo 

Leopold (κεφ. 2.1) και της Βαθιάς Οικολογίας του Arne Naess (κεφ. 2.2). Ως 
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ποιοτική αλλαγή αυτό σημαίνει τη σύνδεση με τον «άλλο» και όχι τη μεταχείρισή του 

ως αντικείμενο. 

Οι σχέσεις που διαμορφώνονται σε οποιαδήποτε μορφή αγάπης, είτε 

πρόκειται, για παράδειγμα, για αδερφική σχέση αγάπης είτε για συντροφική, 

διέπονται πάντα από τέσσερα κοινά στοιχεία: τη Φροντίδα, την Ευθύνη, το Σεβασμό 

και τη Γνώση. Αυτά αποτελούν τα θεμέλια της σχέσης σύμφωνα με τον Erich Fromm.  

Όσον αφορά τη Φροντίδα αυτή είναι συνυφασμένη με την αφιέρωση χρόνου. 

Όπως είδαμε παραπάνω, στην κριτική προσέγγιση του σύγχρονου τρόπου ζωής από 

τον Fromm, ο χρόνος είναι ένα σημαντικό στοιχείο που λείπει από τη σχέση μας με 

τον «άλλο». Αφιερώνοντας χρόνο σε όποιον ή ό,τι βρίσκεται στην άλλη μεριά της 

σχέσης, δίνουμε στον εαυτό μας τη δυνατότητα γνωριμίας μαζί του.  

Η Γνώση σε συνδυασμό με την αφιέρωση χρόνου έχει τη δυνατότητα να 

γεννήσει το αίσθημα της φροντίδας. Η φροντίδα με τη σειρά της σημαίνει ενδιαφέρον 

για τη απρόσκοπτη ανάπτυξη του «άλλου». Κάπως έτσι, είναι δυνατόν να αναπτυχθεί 

και ο σεβασμός, καθώς η γνώση οδηγεί στην αποδοχή του «άλλου» και η φροντίδα 

ως έκφραση-πράξη επιβεβαιώνει την αποδοχή. Ο Σεβασμός εμπεριέχει και τα δύο και 

αποτελεί ένα συνειδητό επίπεδο της αποδοχής αυτής. Αυτή η διανοητική και ψυχική 

κατάσταση αποδοχής τονίζει και την έννοια της ατομικότητας και της μοναδικότητας 

του «άλλου», απομακρύνοντάς μας από τη στάση της αναλωσιμότητας. 

Η δυνατότητα βίωσης των ευγενικών αυτών αισθημάτων σε συνδυασμό με τη 

γνώση, έχει ως προϋπόθεση τη συνεχή εσωτερική διεργασία του εαυτού μας, ο οποίος 

πρέπει να έχει φτάσει σε αυτό το διευρυμένο εγώ που είδαμε και στο Land Ethic και 

στη Βαθιά Οικολογία. Σε μία δημιουργική κοσμοαντίληψη, με περιορισμένη ή 

εξαλειμμένη, αν αυτό είναι δυνατόν, τη διάθεση κυριαρχίας και εκμετάλλευσης. 

Η Αγάπη, λοιπόν, για τον Erich Fromm, στηρίζεται στα τέσσερα στοιχεία της 

φροντίδας, της ευθύνης, του σεβασμού και της γνώσης. Ως αξία ζωής, επομένως, μας 

παρακινεί προς μία πιο ουσιαστική σχέση με τον κόσμο τελικά γύρω μας, με 

προέκταση ακόμη και στη σχέση του ανθρώπου με τη φύση (Γραμμένος, 1977, σ. 

283): 

 

 

«Το ενδιαφέρον για την ουσία των πραγμάτων, δεν σημαίνει ενδιαφέρον για κάτι 

πίσω από τα πράγματα, αλλά για το ουσιώδες, για το ειδικό και το καθολικό, για 

τα πιο γενικά και τα πιο λεπτά γνωρίσματα των φαινομένων, απαλλαγμένα από 

τις επιφανειακές και τυχαίες (λογικά άσχετες) απόψεις τους» 
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Εικ. 4 The Water Lilies-The Clouds (Les Nuages), Claude Monet, 1915/1926. Λάδι σε 

καμβά. Πηγή: https://artsandculture.google.com/asset/the-water-lilies-the-clouds/YQEt9_UVgiL-Og  

 

Η σειρά Water Lilies (Νούφαρα) του ιμπρεσιονιστή Γάλλου ζωγράφου Claude Monet 

περιέχει μερικούς από τους πλέον αναγνωρίσιμους πίνακες του καλλιτέχνη και ένα από 

τα πιο χαρακτηριστικά θέματα του, τα νούφαρα του κήπου του στο Givenchy της 

Γαλλίας. Στην παρατήρηση και την απεικόνιση τους αφιέρωσε τα τελευταία 30 χρόνια 

της ζωής του, δημιουργώντας 250 πίνακες με χρώματα λαδιού. Αν και τα νούφαρα 

εμφανίζονται ξανά και ξανά, κάθε φορά η απεικόνισή τους είναι μοναδική, κάνοντας 

κάθε πίνακα, επίσης, μοναδικό. Η ρευστότητα, όπως παντού, έτσι και στη φύση, κάνει 

κάθε σκιά, κάθε φως, τόνο, υφή, κάθε νούφαρο ανεπανάληπτο στη στιγμή που το 

βλέμμα του ζωγράφου πέφτει πάνω του μέχρι την επόμενη ματιά. Μπορούμε να 

διακρίνουμε την αφιέρωση χρόνου στο «αντικείμενο» ενδιαφέροντος, τη συνεχή 

επαναφορά σε αυτό και επανεξέταση του, με αποτέλεσμα μια (δημιουργική) σχέση. 
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3.2 H Ηθική της Φροντίδας στη φιλοσοφία της Nel Noddings 

 

Η έννοια της φροντίδας είναι εκείνη που θα μας απασχολήσει περισσότερο 

στο κεφάλαιο αυτό, μέσα από την Ηθική της Φροντίδας, όπως την καθιέρωσε η 

Αμερικανίδα φιλόσοφος Nel Noddings στη Σύγχρονη Φιλοσοφία, τόσο στον κλάδο 

της Ηθικής Φιλοσοφίας όσο και της Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης, αναμειγνύοντας 

τους μαζί.   

Η Ηθική της Φροντίδας έκανε την εμφάνιση της τη δεκαετία του 1980, στην 

οποία συνέβαλε εκτός από τη Noddings και μία και μία ακόμη γυναίκα, η 

Αμερικανίδα ψυχολόγος Carol Gilligan. Αρχικά, ως προσέγγιση της ηθικής 

φιλοσοφίας, η Ηθική της Φροντίδας περιόριζε το ενδιαφέρον της στα όρια των 

κοινωνικών σχέσεων μεταξύ οικογένειας, καθώς και σε επίπεδο κοινότητας. Σήμερα, 

ωστόσο, επιδίωξη των θεωρητικών που ασχολούνται και ενστερνίζονται την 

προσέγγιση αυτή είναι το άνοιγμα των ορίων αυτών σε κλίμακα παγκοσμιότητας. 

Έτσι, εξετάζεται η στάση και η διαμόρφωση σχέσεων φροντίδας του ανθρώπου σε 

όλο το εύρος του δικτύου σχέσεων. 

Ακούγεται, ίσως, αρκετά φιλόδοξη μία προσέγγιση με τόσο ανοιχτά όρια 

εξέτασης της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της σύναψης σχέσεων. Εντούτοις, αυτό 

έχει να κάνει με τον ορισμό της έννοιας της φροντίδας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Ο Γερμανός φιλόσοφος Martin Heidegger (1926/1962), όπως οι Owens & 

Ennis σημειώνουν (2005), ορίζει τη φροντίδα (γερμ. Sorge) ως το θεμέλιο του να 

υπάρχουμε στον κόσμο (the very Being of life). Στην έννοια και την ουσία της 

φροντίδας είναι αφιερωμένο το βιβλίο του φιλοσόφου Milton Mayeroff ‘On Caring’ 

(1971, όπως αναφέρεται στους Owens & Ennis, 2005), όπου η εκδήλωση φροντίδας 

συνίσταται στο ενδιαφέρον, την αφοσίωση και την προσπάθεια για την ανάπτυξη του 

«άλλου», είτε πρόκειται για έναν άνθρωπο είτε ακόμη και για ένα έργο τέχνης.  

  Άλλοι φιλόσοφοι, μεταξύ των οποίων και η Nel Noddings, όπως επισημαίνουν 

πάλι οι Owens et al. (2005), επιμένουν στην έννοια αυτή ως πράξη που αφορά τη 

δημιουργία σχέσης και στους κόλπους της υπάρχει χώρος για αμοιβαία αποδοχή, 

ανάπτυξη, εξέλιξη, ενδυνάμωση, προστασία, αυτοπραγμάτωση των μερών της 

σχέσης, προάγοντας τελικά τον ανθρώπινο πολιτισμό. 
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Πιο συγκεκριμένα, η Noddings κάνει ειδική μνεία και εστιάζει πολύ στην 

πεποίθησή της πως η φροντίδα αποτελεί πανανθρώπινο χαρακτηριστικό, κάνοντας 

λόγο για οντολογικό στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης (Noddings, 2010, 2012).  

Πρόκειται για μία πηγαία ανάγκη και η ανάγκη αυτή να φροντίζουμε, αλλά και να 

μας φροντίζουν, να μοιραζόμαστε θετικές σχέσεις  με άλλους, είναι διαχρονική και 

παγκόσμια. Άλλωστε, όπως αναφέρει η Noddings, κάθε ανθρώπινη ζωή είναι 

αποκύημα μίας σχέσης, διανύει τη ζωή μέσα σε ένα σχεσιακό πλαίσιο και 

ολοκληρώνεται επίσης μέσα σε αυτό. 

Στον πανανθρώπινο χαρακτήρα της ανάγκης και της ικανότητας για φροντίδα 

βρίσκεται το κλειδί της φιλοσοφίας της Ηθικής της Φροντίδας, καθώς καταπιάνεται 

με ένα στοιχείο που είναι οικείο και μπορεί όταν ενσωματωθεί στην παιδαγωγική 

πράξη, όπως προτείνει η Noddings, δυνητικά να έχει απήχηση και αποτέλεσμα για 

τον άνθρωπο, αλλά και την ανθρωπότητα ως σύνολο. 

Αυτή η βλέψη στην παγκοσμιότητα και τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της 

έννοιας της φροντίδας έχει να κάνει και με τις ταυτότητές μας ως άτομα και τον 

κόσμο στον οποίο ζούμε. Η Ηθική της Φροντίδας εξετάζει τους ανθρώπους ως 

σύνολο, δηλαδή οι άνθρωποι ως άτομα, φίλοι, γονείς, πολίτες σε ένα παγκόσμιο 

διασυνδεδεμένο σήμερα. Η ερώτηση επί της ουσίας που τίθεται από την Ηθική της 

Φροντίδας είναι, σύμφωνα με τη Noddings (2012), το πώς να ζούμε τη ζωή μας ως 

άτομα, φίλοι, γονείς και πολίτες. Ο Bergman (2004) κάνει ακόμη πιο γενική την 

ερώτηση, εκφράζοντας σαφώς έναν τεράστιο και βαθύ υπαρξιακό προβληματισμό: 

Πώς πρέπει να ζούμε; 

Η φροντίδα λοιπόν στο φιλοσοφικό σύστημα που εξετάζουμε αντιμετωπίζεται 

ως απάντηση στο ερώτημα αυτό, αφού αντιπροσωπεύει στη βαθύτερη ουσία της έναν 

τρόπο ζωής, πρόσληψης των πραγμάτων, τον τρόπο τελικά να υπάρχουμε (Bergman, 

2004; McKenzie & Blenkinshop, 2006; Noddings, 2010, 2012; Owens et. al, 2005; 

Shelby, 2003; Stout, 2006 ) . 

 Στην πραγματεία του Erich Fromm στο προηγούμενο κεφάλαιο, είδαμε πως η 

Αγάπη γίνεται αντιληπτή με τον ίδιο τρόπο, ως μία δημιουργική κατεύθυνση ζωής και 

εν τέλει μία αξία ζωής. Μπορεί για τον Fromm, η φροντίδα να αποτελεί ένα 

θεμελιώδες συστατικό, για τη Noddings η φροντίδα, όμως, από μόνη της συνιστά μία 

αξία ζωής.  
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 Οι McKenzie & al. (2006) σημειώνουν πως στο σύγχρονο Δυτικό πολιτισμό, 

όπου προτάσσεται ως άξονας της ζωής το άτομο, είναι αναγκαίο να αναζωπυρωθεί 

στη ψυχή και το μυαλό των ανθρώπων εκ νέου η αξία της φροντίδας και της 

συμπόνιας (compassion). Ο Bergman (2004) σημειώνει πως στο φιλοσοφικό σύστημα 

της Ηθικής της Φροντίδας σε συνδυασμό με την τάση της έμφασης στον εαυτό ως 

επικρατούσα στάση ζωής, το στοιχείο πυρήνας είναι η ιδέα του «άλλου».  

 Στη δυαδική λοιπόν σχέση του εαυτού μας με τον «άλλο», η έμφαση είναι στη 

σχέση. Ακόμη, ως «άλλος» νοείται οτιδήποτε στον υλικό και άυλο κόσμο. Στη 

γλώσσα της Nel Noddings εμείς είμαστε αυτός που φροντίζει για κάτι (the carer) και 

το άλλο μέρος της σχέσης είναι ο αποδέκτης (the cared-for).  Η Noddings θεωρεί πως 

η πράξη της σχέσης, η εξάσκηση του να είμαστε σε σχέσεις, αφορά ακριβώς μία 

ηθική πρακτική και όχι έναν θεωρητικό ηθικό οδηγό.  

Η Noddings έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για την εφαρμογή των παραπάνω 

στην εκπαίδευση διαμορφώνοντας το ρεύμα της Παιδαγωγικής της Φροντίδας. Τα 

στάδια που προτείνει ως μέθοδο προς αυτή την κατεύθυνση είναι τέσσερα: η 

Στάση/δράση ως πρότυπο (Modeling), ο Διάλογος (Dialogue), η Εφαρμογή (Practice), 

η Επιβεβαίωση (Confirmation).  

Όσον αφορά την πρώτη μέθοδο, τη Στάση/δράση ως πρότυπο, δίνει έμφαση 

στην πράξη και όχι στη θεωρία. Μέσα από τον τρόπο που ο δάσκαλος διαχειρίζεται 

και αναπτύσσει τις σχέσεις του με τη μαθητική κοινότητα ο ίδιος πρώτα ως πρότυπο 

και καθοδηγητής δείχνει έμπρακτα τον τρόπο για το «πώς» καλλιεργούνται και 

διατηρούνται σχέσεις πραγματικού ενδιαφέροντος για τον «άλλο». Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφερθεί πως σαφώς αυτό έχει να κάνει και με τη στάση ζωής που έχει 

υιοθετήσει ο κάθε εκπαιδευτικός. 

Στην επόμενη μέθοδο, ο Διάλογος αποτελεί ένα εργαλείο για να κάνει τους 

μαθητές να μάθουν να σκέφτονται. Ο Bergman (2004) σημειώνει πως για όσους 

ενστερνίζονται την Παιδαγωγική της Φροντίδας  ο διάλογος οδηγεί σε αυτό που 

πίστευε ο αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος Σωκράτης ως σκοπό της εκπαίδευσης, δηλαδή 

να στέκονται κριτικά μπροστά στις επιλογές που κάνουν στη ζωή καθώς και στα 

μεγάλα ερωτήματα της ζωής και της ανθρωπότητας, εξετάζονται κριτικά τελικά την 

ίδια τη ζωή. 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:21 EEST - 13.56.182.168



Η Εφαρμογή, ως τρίτη μέθοδος, αναφέρεται σε συνθήκες πλαίσια που 

διευκολύνουν το να έχουν οι μαθητές πραγματικές ευκαιρίες τόσο μεταξύ τους αλλά 

και ως προς άλλους αποδέκτες που μπορεί να είναι κοινότητες, ζώα, δάση κ.α. για να 

προσφέρουν. 

Η τελευταία μέθοδος, η Επιβεβαίωση, έχει να κάνει με το να αναγνωρίζει ο 

εκπαιδευτικός κάθε σκέψη, συμπεριφορά και πράξη προς την κατεύθυνση εδραίωσης 

μία στάσης ζωής που εμπεριέχει την φροντίδα και το ενδιαφέρον για τον «άλλο», 

επιβεβαιώνοντας τον μαθητή. Περιγράφοντας αυτή τη διαδικασία, ο Bergman (2004, 

σ. 155) χαρακτηριστικά γράφει πως «όταν επιβεβαιώνεις κάποιον, αναγνωρίζεις έναν 

καλύτερο εαυτό και έτσι ενθαρρύνεις την εξέλιξη». 

Οι Owens et al.(2005) στο άρθρο τους ‘The Ethic of Care in Teaching: An 

Overview of Supportive Literature’’ παρουσιάζουν μία εκτενή συγκέντρωση ερευνών 

με υποστηρικτικά αποτελέσματα ως προς την ενσωμάτωση της φιλοσοφίας της 

Ηθικής της Φροντίδας στην εκπαιδευτική πράξη, που ως επί τω πλείστων 

συνηγορούν υπέρ των παραπάνω κατευθυντήριων γραμμών της Noddings και 

ιδιαίτερα του διαλόγου.  

Μεταξύ αυτών, οι έρευνες της Tarlow (1996) και της Mercado (1993) (όπως 

αναφέρονται στους Owens et al., 2005), επιμένουν καταφατικά και στην καταλυτική 

σημασία της αφιέρωσης χρόνου, ως παράγοντα κλειδί σε κάθε πτυχή της διαδικασίας 

δημιουργίας και διατήρησης σχέσεων φροντίδας και ενδιαφέροντος. Την έμφαση στο 

χρόνο και τη σύνδεσή του με τη φροντίδα και το σεβασμό την είδαμε επίσης στη 

θεωρία του Erich Fromm. 

Συνοψίζοντας, η Ηθική της Φροντίδας αποτελεί και αυτή μία πρόταση ως 

στάση ζωής και εμπεριέχει πολλές κοινές αξίες με την κοσμοαντίληψη που 

αναδεικνύεται από την προσέγγιση του Erich Fromm. Σύμφωνα με τον Bergman 

(2004), όλη η διαδικασία αυτή αποτυπώνεται στον άνθρωπο και πιθανότατα 

δημιουργείται αυτό που ο ίδιος αποκαλεί ως μνήμη της φροντίδας. Πλάι σε αυτό θα 

μπορούσαμε να προσθέσουμε τον όρο «σχεσιακή γνώση» (relational knowledge)  των 

Hollingsworth et al. (1992), τη γνώση, δηλαδή, που προκύπτει όταν η αφοσίωση στον 

«άλλο» μέσα από τη φροντίδα επηρεάζει τη γνώση μας για τον «άλλο».  
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Στη συνέχεια, θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στον τρόπο με τον οποίο τα 

παραπάνω σχετίζονται με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, εστιάζοντας στη σχέση 

ανθρώπου-φύσης ως στόχο. 

 

3.3 Περιβαλλοντική Παιδαγωγική της Φροντίδας 

 

Στο παρόν κεφάλαιο ολοκληρώνεται η πορεία σκέψης που έχει ακολουθηθεί 

από την αρχή της εργασίας έως εδώ. Ειδικότερα, το κεφάλαιο αυτό αποτελεί την 

παιδαγωγική πρόταση της παρούσας εργασίας και το αποτέλεσμα της συνένωσης της 

θεωρίας της έννοιας της Αγάπης του Erich Fromm και της Ηθικής της Φροντίδας της 

Nel Noddings. Η πρόταση αυτή επιλέχτηκε, όπως και οι προηγούμενες θεωρίες υπό 

το πρίσμα της αναζήτησης αξιών που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν μία στάση 

ζωής που θα αποκαταστήσει τη σχέση ανθρώπου-φύσης, όπως οραματίζονταν και οι 

ιδρυτές Άγγελος και Νίκη Γουλανδρή. 

Η Περιβαλλοντική Παιδαγωγική της Φροντίδας αποτελεί στην ουσία μία 

προέκταση της Ηθικής της Φροντίδας της Nel Noddings με πιο συγκεκριμένες 

αναφορές στη φύση και το περιβάλλον ως «άλλους» σε μία σχέση. Η βιβλιογραφία 

που εξειδικεύει το φιλοσοφικό σύστημα της Noddings στην Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη (βλ. Fien, 1997, 2003;  Goralnik, 

Millenbah,  Nelson & Thorp, 2012; Martin, 2007; Postma & Smeyers, 2012; Quigley 

& Lyons, 2017; Venter & Ferreira, 2014). Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, οι 

υποστηρικτές μίας τέτοιας παιδαγωγικής προσέγγισης, αυτό σχετίζεται με τα σημεία 

στα οποία το Δυτικό, κατά κύριο λόγο, εκπαιδευτικό σύστημα δίνει έμφαση, και κατ’ 

επέκταση και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που είναι ποιοτικά διαφορετικά από 

εκείνα της (Περιβαλλοντικής) Παιδαγωγικής και Ηθικής της Φροντίδας.  

Η ειδοποιός διαφορά της προσέγγισης αυτής έγκειται στην έμφαση που 

δίνεται από τους παραπάνω θεωρητικούς, καθώς και τη Noddings, στο ρόλο του 

συναισθήματος στην εκπαίδευση. Στον αντίποδα, όπως οι ίδιοι επισημαίνουν, 

βρίσκεται η έμφαση στην ποσότητα και τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Με άλλα λόγια 

αποδεικνύεται σημαντικότερος ο όγκος της γνώσης, το νοητικό δυναμικό του κάθε 

μαθητή με μέσο ελέγχου της επίδοσης του συνήθως ένα βαθμολογικό σύστημα. 
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Ως συνέπεια των παραπάνω, κάτι το οποίο αναφέρθηκε και στα κεφ. 1.2 

Πολιτισμός και Φύση και στο κεφ. 3.1 Η Αγάπη στην Ψυχολογία του Erich Fromm, 

αποτελεί η αίσθηση πως ζούμε σε έναν κόσμο που δεν νοιάζεται (uncaring world), 

όπως τον περιγράφει η Noddings (1984). Πλάι σε αυτό, ως συνεπακόλουθη επίπτωση 

μπορούμε να προσθέσουμε τον παραγκωνισμό της «διαμόρφωσης της ψυχής» (soul-

making) ως μέρος της ανθρώπινης ανάπτυξης (Wilson, 2008, σ. 35, όπως αναφέρεται 

στους Venter et al., 2014).  

Η Περιβαλλοντική Παιδαγωγική της Φροντίδας μοιράζεται το κοινό 

ενδιαφέρον με την Ηθική της Φροντίδας για την ανάπτυξη ανθρώπων που νοιάζονται. 

Ο πυρήνας της βρίσκεται στην πεποίθηση των θεωρητικών όπως οι Goralnik et al. 

(2012), Martin (2007) και Quigley et al. (2017) πως σε πολλά πράγματα στη ζωή μας 

ισχύουν ίδιοι κανόνες και ίδια μοτίβα. Η σχέση, δηλαδή, στο πλαίσιο αυτό, γίνεται 

αντιληπτή ως τη δημιουργία ενός συνδέσμου νοητικού και ψυχικού ανάμεσα σε δύο 

μέρη. Για τους περισσότερους ανθρώπους, το να κάνουν μία σχέση, σημαίνει 

αυτόματα ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Ωστόσο, η δημιουργία σχέσης, όπως 

προτείνουν, μπορεί να συμβεί με οτιδήποτε, κατ’ αναλογία με τις ανθρώπινες σχέσεις. 

Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι μπορεί να αναπαραχθούν σε κάθε μορφή σχέσης τα 

ίδια χαρακτηριστικά που διέπουν μία σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων. Επισημαίνεται, 

όμως, η δυνατότητα της σχεσιακής διασύνδεσης και η ανάπτυξη συναισθήματος από 

και προς το άλλο μέρος της σχέσης. 

Ο Fien (1997) κάνει ιδιαίτερη μνεία σε αυτό που η Noddings αποκαλούσε 

«σημεία φροντίδας» (centers of care), ως βήμα ενός curriculum που προάγει ισάξια τη 

συναισθηματική καλλιέργεια των μαθητών. Τα σημεία αυτά αντιστοιχούν στο προς 

ποιον κατευθύνεται φροντίδα και το ενδιαφέρον μας και ξεκινούν από το πιο οικείο 

μας πρόσωπο στον κόσμο, τον εαυτό μας και ακολουθούν σιγά σιγά ένα άνοιγμα προς 

τα έξω, τον κόσμο γύρω μας. Τα «σημεία φροντίδας» είναι τα εξής (Fien, 1997, σ. 

439): 

 

 ο εαυτός μας 

 οι κοντινοί «άλλοι» 

 οι γνωστοί μας 

 οι μακρινοί «άλλοι» / οι άγνωστοι 
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 τα ζώα 

 τα φυτά 

 το φυσικό περιβάλλον 

 το ανθρωπογενές περιβάλλον 

 τα αντικείμενα και οι δημιουργίες 

 οι ιδέες 

Προκειμένου να αποτελέσουν τα ζώα, τα φυτά και το περιβάλλον ως σύνολο 

με τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία του σημείο ενδιαφέροντος, ο Martin (2007) και η 

Noddings (1984;  1992), καθώς και οι υπόλοιποι θεωρητικοί που αναφέραμε 

παραπάνω, επισημαίνουν τρεις πολύ σημαντικούς παράγοντες: την Εγγύτητα 

(Relatedness), την Αμοιβαιότητα (Reciprocity) και τη Νοητική-Ψυχική 

Διανόηση/Κατανόηση (Conceptual & Emotive Understanding/Emotive & Rational 

Thought).  

Όσον αφορά την Εγγύτητα ως παράγοντα δίνεται πολύ μεγάλη έμφαση σε 

αυτό και θεωρείται ίσως το πιο καθοριστικό σημείο στο οποίο η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση και ειδικά η προσέγγιση της Π.Π. της Φροντίδας πρέπει να ενισχύσει. 

Εκείνο που τονίζεται είναι πως οι άνθρωποι τείνουν να δείχνουν ενδιαφέρον πρώτα 

για κάτι που τους είναι οικείο, γνώριμο και όχι για κάτι που ίσως να τους μοιάζει 

μακρινό, ασαφές και άγνωστο (Quigley et al., 2017). Ένα παράδειγμα για να το 

κατανοήσουμε καλύτερα είναι αυτό που δίνει ο Macnaghten (2003, σ. 63, όπως 

αναφέρεται στους Venter et al., 2014, σ. 35)  λέγοντας πως οι άνθρωποι σήμερα ζουν 

σε ένα κόσμο όπου το άτομο προάγεται περισσότερο και έτσι οι άνθρωποι δεν 

ενδιαφέρονται τόσο για «τη σωτηρία του πλανήτη/του περιβάλλοντος, της φάλαινας, 

της τίγρης», όσο για ό,τι τους αφορά άμεσα, δηλαδή το ευρύτερο ατομικό περιβάλλον 

τους.  

Ως πρακτική οδηγία, αυτό μεταφράζεται στην προσέγγιση των πολλαπλών 

θεμάτων που εμπίπτουν στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσα από τοπικά 

παραδείγματα που αφορούν την εκάστοτε μαθητική ομάδα. Οι Venter et al. (2014) 

προτρέπουν και στην καταγραφή των ζητημάτων εκείνων που έχουν εντοπίζει οι 

μαθητές και τους απασχολούν. Χαρτογραφώντας τις ανησυχίες τους, οι θεματικές 

μπορούν να προσαρμοστούν καλύτερα στο τι τους αφορά άμεσα ή αλλιώς τι τους 

είναι οικείο, εκπληρώνοντας έτσι το στοιχείο της Εγγύτητας.  Η εγγύτητα, βέβαια, δεν 
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περιορίζεται μόνο στο χώρο, αλλά αφορά και το χρόνο, με παραδείγματα που 

αναφέρονται στο τι συμβαίνει τώρα, που είναι σύγχρονα με τη ζωή μας και των 

μαθητών. 

Ο Martin (2007) κάνει μία πολύ ενδιαφέρουσα αναφορά στην έρευνα των 

Loughland, Reid Walner & Petocz του 2013 (σ. 14), όπου παρουσιάζεται το 

συμπέρασμα πως η πλειοψηφία των μαθητών τείνει να θεωρεί το περιβάλλον ως 

«κάτι εκεί έξω», ενώ μόνο 1 στους 8 αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ως μία σχέση 

που υποστηρίζει και εμπλουτίζει την ανθρώπινη ζωή και απαιτεί το ανθρώπινο 

ενδιαφέρον προκειμένου να διατηρηθεί. Καθώς, λοιπόν, οι μαθητές ασχολούνται με 

τα προβλήματα του «προσωπικού τους χώρου» (Venter at al., 2014, σ. 35), δύναται το 

περιβάλλον από κάτι το οποίο «είναι εκεί έξω» να μετατραπεί στη συνείδηση των 

μαθητών ως κάτι το οποίο είμαστε μέρος του. 

Η Αμοιβαιότητα αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο κάθε σχέσης καθώς την 

καθιστά υγιή, με την έννοια πως και οι δύο πλευρές συμμετέχουν για τη διατήρηση 

και την ανάπτυξη της σχέσης εξίσου και όχι μονομερώς. Η σχέση ανθρώπου-φύσης 

(περιλαμβάνοντας τα ζώα, τα φυτά και το φυσικό περιβάλλον), ωστόσο, έχει κάποιες 

ιδιαιτερότητες. Σε αντίθεση με τη διαπροσωπική σχέση με κάποιον άνθρωπο, όπου 

μπορούν τα μέρη της να εκφράσουν μέσω της λεκτικής επικοινωνίας σκέψεις και 

συναισθήματα, αυτό εκλείπει από τη σχέση ανθρώπου-φύσης. Εντούτοις, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω, δεν γίνεται λόγος για πιστή αναπαραγωγή των ανθρώπινων 

σχέσεων. Αντίθετα, χρειάζεται να κατανοήσουμε πώς μπορούμε να 

«επικοινωνήσουμε», για παράδειγμα, με ένα φυτό που έχουμε επιλέξει να 

φροντίσουμε. Να κατανοήσουμε με ποιο δικό του τρόπο δίνει ένα μήνυμα για τη 

φροντίδα που του παρέχουμε. Ένα τέτοιο μη λεκτικό μήνυμα θα μπορούσε να είναι 

τα νέα άνθη που χάρις το σωστό πότισμα έβγαλε το φυτό μας. Μπορεί να μην είναι 

δυνατό να πάρουμε πίσω ένα ευχαριστώ, αλλά η ανταμοιβή της φροντίδας έρχεται 

μέσα από την ευκαιρία της θέασης της ομορφιάς των νέων λουλουδιών και την 

όσφρηση του ευωδιαστού αρώματός τους. Διατηρώντας τη φροντίδα στο χρόνο, 

διατηρούμε τα άνθη. Παύοντας να φροντίζουμε, επέρχεται ο μαρασμός των 

λουλουδιών. 

Η παραπάνω περιγραφή αποτελεί έναν τρόπο σκέψης και προσέγγισης των 

πραγμάτων και είναι κάτι το οποίο χρειάζεται δουλειά με τους μαθητές μας. Σύμφωνα 
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με τον Martin (2007) είναι σημαντικό να καλλιεργήσουμε αυτή την αναλογία 

προσφοράς και ανταπόδοσης/απάντησης που μπορεί να υπάρξει στη σχέση 

ανθρώπου-φύσης, όπως στις ανθρώπινες σχέσεις. Ο ίδιος υπογραμμίζει πως η 

διάρκεια της σχέσης επηρεάζεται απόλυτα από την ικανότητα εκείνου που παρέχει τη 

φροντίδα να αντιληφθεί την  ανταπόκριση εκείνου που δέχεται τη φροντίδα.  

Ο Martin (2007) πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας τη δυνατότητα 

ανάπτυξης σχέσης με τα «σημεία ενδιαφέροντος» να καταστεί παιδαγωγικό εργαλείο. 

Στην τοποθέτηση του αυτή, προσθέτει πέραν της εγγύτητας και της αμοιβαιότητας, το 

στοιχείο της μεταφοράς και της μαγικής σκέψης.  Σύμφωνα με τον ίδιο, όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούμε να εντοπίσουμε κάποιες 

ομοιότητες ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις με τις σχέσεις με οτιδήποτε άλλο πέραν 

του ανθρώπου. Αυτό το στοιχείο των ομοιοτήτων μπορεί να λειτουργήσει στους 

μαθητές ως ένα μεταφορικό/φαντασιακό πλαίσιο, ενδεχομένως με στοιχεία 

ανιμισμού.  

Η απόδοση ανθρώπινων χαρακτηριστικών σε άψυχα και μη, αντικείμενα και 

όντα που μας περιβάλλουν, κυρίως στα παιδιά, είναι σύνηθες γεγονός. Για το λόγο 

αυτό, οι Postma et al. (2012) κάνουν και εκείνοι ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο της 

φαντασίας σημειώνοντας πως η δυνατότητα να πιστεύουμε πως στοιχεία του 

περιβάλλοντος μας ενέχουν ανθρώπινες «δυνάμεις», μας κάνει να απομακρυνόμαστε 

από την εντύπωση πως είμαστε το κέντρο του κόσμου. Ο ανιμισμός αυτός καθιστά 

και άλλα όντα/αντικείμενα πέρα από εμάς νοήμονα ή έμψυχα, αποκτώντας έτσι τις 

δύο πιο ξεχωριστές διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης. Επιπλέον, προσθέτουν πως 

όσο περισσότερο κανείς απαντάει στις «δυνάμεις» αυτές, άρα υπάρχει μία ενεργή 

σχεσιακή σύνδεση, «τόσο λιγότερο ναρκισσιστικές οι επιθυμίες, οι απόψεις και οι 

συμπεριφορές μας θα είναι» (σ. 406). Κατά αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να αξιοποιήσουν τη μαγική σκέψη των μαθητών ως εργαλείο με κατεύθυνση 

την καλλιέργεια της δημιουργίας σχέσεων πέραν των ανθρώπινων και της 

αναγνώρισης της ανταπόδοσης. 

Το φυσικό περιβάλλον και δραστηριότητες όπως η κηπουρική, η φροντίδα 

των ζώων ακόμη και η μαγειρική με υλικά από τον κήπο ή το χωράφι, αποτελούν το 

καλύτερο πεδίο και τον καλύτερο τρόπο να συμβούν τα παραπάνω. Πρόκειται για τη 

μάθηση στο πεδίο ή αλλιώς place based learning, την οποία όλοι οι θεωρητικοί που 
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αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό υποστηρίζουν (Fien, 1997, 2003;  Goralnik, 

Millenbah,  Nelson & Thorp, 2012; Martin, 2007; Postma & Smeyers, 2012; Quigley 

& Lyons, 2017; Venter & Ferreira, 2014). Η μάθηση στο πεδίο αποτελεί την 

καλύτερη ευκαιρία όπου η θεωρία γίνεται πράξη και οι μαθητές απολαμβάνουν μία 

πραγματικά σωματοποιημένη εμπειρία (Postma et al., 2012).  

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή μέχρι σήμερα είναι περιορισμένη και δύσκολα 

προσβάσιμη για πολλούς μαθητές, κυρίως για όσους είναι κάτοικοι αστικών κέντρων. 

Η μάθηση στο πεδίο είναι πράγματι αναντικατάστατη, ωστόσο η αδυναμία να 

βρεθούμε εκεί δεν είναι κάτι που πρέπει να μας πτοεί. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να 

αναζητούν εναλλακτικές με σκοπό να εξυπηρετήσουν όσο καλύτερα γίνεται τους 

στόχους τους. Έτσι, αν οι μαθητές δεν μπορούν να πάνε στο πεδίο, οι εκπαιδευτικοί 

μπορούν να το φέρουν στην τάξη χρησιμοποιώντας εικόνες, ταινίες, τηλεοπτικά 

προγράμματα, ντοκυμαντέρ, βιβλία, αφηγήσεις, ιστοριογραμμές, μεταφορές, 

κατασκευές, τέχνες και πολλά άλλα (Venter et al., 2014). Εξίσου σημαντική, επίσης, 

είναι η οργάνωση δράσεων που έχουν ως στόχο την κοινωνική προσφορά 

(community service). Οι δράσεις αυτές, μπορεί να μη σχετίζονται πάντα άμεσα με το 

περιβάλλον, εμπεριέχουν, όμως, την καλλιέργεια ψυχικών ικανοτήτων όπως η 

προσφορά, το ενδιαφέρον για τον «άλλο», η αναγνώριση της κατάστασής του, η 

κατανόηση, η συνεργασία, που τελικά είναι απαραίτητα για τη διαμόρφωση μίας 

κουλτούρας της φροντίδας και της προσφοράς. Η καλλιέργεια τέτοιων ικανοτήτων 

συνοδεύει για πάντα τον άνθρωπο σε όλες του τις εκφράσεις, κατά συνέπεια και στη 

σχέση του με τη φύση ως σύνολο. 

Η ενότητα αυτή ολοκληρώνεται με την αναφορά στο τρίτο και τελευταίο 

στοιχείο της Περιβαλλοντικής Παιδαγωγικής της Φροντίδας, τη Νοητική-Ψυχική 

Διανόηση/Κατανόηση. Το στοιχείο αυτό πολύ απλά αναφέρεται στο να σκεφτόμαστε 

και να επιλέγουμε βασιζόμενοι όχι μόνο στο νου, αλλά και στο συναίσθημά μας, 

αντλώντας και από τις δύο αυτές πηγές πληροφορίες.  

Οι Goralnik et. al. (2012) κάνουν ειδική μνεία στο ρόλο του συναισθήματος 

στη μάθηση, αναφερόμενοι και σε εργασίες άλλων ερευνητών (βλ. Weiss, 2000; 

Wolfe, 2006), σημειώνοντας πως η εμπλοκή του συναισθήματος στη μαθησιακή 

διαδικασία επιφέρει αύξηση της συγκέντρωσης και της προσοχής, καθώς ενισχύει και 

τη μνήμη. Συγκεκριμένα, αναφέρουν πως η ύπαρξη συναισθήματος σε συνδυασμό με 
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τη γνώση κάνουν το αντικείμενο της μάθησης να αποκτά μεγαλύτερο νόημα και να 

σημαίνει κάτι παραπάνω για εκείνον που μαθαίνει. Επιπλέον, το συναίσθημα από 

μόνο του δύναται να λειτουργήσει ως εσωτερικό κίνητρο, το οποίο σε συνδυασμό με 

τη γνώση δύναται να οδηγήσει σε συνειδητές πράξεις, που γνωρίζουμε γιατί τις 

κάνουμε και θέλουμε να τις κάνουμε. Η τελευταία αυτή πρόταση αποτυπώνει στην 

ουσία της το τι είναι η Περιβαλλοντική Παιδαγωγική της Φροντίδας· όπως 

αναφέρουν οι Quigley et. al. (2017, σ. 260): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η ηθική της φροντίδας δεν είναι μια σειρά από οδηγίες που πρέπει κανείς να μάθει.    

Είναι τρόπος ζωής που κατακτάται μέσα από πράξεις» 
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4. Μουσειακή Εκπαίδευση 

 

 Το ένστικτο του «συλλέγειν», δηλαδή η συγκέντρωση ομοειδών συνήθως 

αντικειμένων, σύμφωνα με τον μελετητή των προϊστορικών χρόνων της 

ανθρωπότητας Leroi-Gourhan είναι εγγεγραμμένο μέσα στον ανθρώπινο ψυχισμό και 

αντανακλά ταυτόχρονα τις δύο αντιθετικές τάσεις της ανθρώπινης φύσης (Λυριτζής 

& Ορφανίδη, 2003)· απαντά τόσο στα ζωικά ένστικτά του, ενδεχομένως για κατοχή 

πραγμάτων και εξασφάλιση της επιβίωσης με αυτόν τον τρόπο, όσο και στην έμφυτη 

ροπή του ανθρώπου προς τη γνώση.  

 Πάνω σε αυτή την εσωτερική ανάγκη διαχρονικά σχηματίστηκαν μικρές 

συλλογές, στην οποία μπορούμε να αναζητήσουμε και τη ρίζα του θεσμού του 

μουσείου. Ο πρώτος ορισμός για το τι είναι ένα μουσείο, δόθηκε, ωστόσο, το 1889 

από τον George Brown Goode, ο οποίος αναθεωρήθηκε λίγα χρόνια αργότερα το 

1895 και όριζε πως «μουσείο είναι ένας οργανισμός που διαφυλάσσει όσα αντικείμενα 

απεικονίζουν καλύτερα τα φυσικά φαινόμενα, τις τέχνες και τον πολιτισμό του 

ανθρώπου με σκοπό τον πλουτισμό των γνώσεων, τον διαφωτισμό και την πολιτισμική 

του ανύψωση» (Λυριτζής , 2003, σ. 5). 

 Καθώς η ανθρώπινη σκέψη εξελίσσεται μέσα στο χρόνο, οι επακόλουθες 

κοινωνικές αλλαγές σε όλους τους τομείς συμπαρασύρουν στην εξέλιξη και την 

αλλαγή κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Το Μουσείο, αποτελεί, έναν τέτοιο 

«ζωντανό οργανισμό» που αφουγκράζεται τις εξελίξεις και μεταβάλλεται, 

ανταποκρινόμενο στις επιταγές των καιρών. Αυτή η ζωντανή διαδικασία 

αποτυπώνεται και μέσα από την αναθεώρηση των ορισμών του τι είναι το μουσείο 

και ποια είναι η αποστολή του. Μέχρι σήμερα, ο πιο πρόσφατος κοινά αποδεκτός 

ορισμός αποτελεί εκείνος του ICOM (2007), όπου το μουσείο γίνεται αντιληπτό ως 

«ένας μη-κερδοσκοπικός, μόνιμος θεσμός/ οργανισμός, στην υπηρεσία της κοινωνίας 

και της ανάπτυξής της, ανοιχτός στο κοινό, ο οποίος αποκτά, συντηρεί, ερευνά, 

προβάλλει και εκθέτει την υλική και άυλη κληρονομιά της ανθρωπότητας και του 

περιβάλλοντός της, με στόχο την εκπαίδευση, μελέτη και ψυχαγωγία» (ICOM- 

Ελληνικό Τμήμα, 2014, σ. 89).  
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Το καλοκαίρι του 2019, μάλιστα, πραγματοποιήθηκε στο Kyoto της Ιαπωνίας 

η 34η Γενική Συνέλευση του ICOM, όπου τέθηκε προς διαβούλευση η επανεξέταση 

του υφιστάμενου ορισμού και προς ψήφιση νέα διατύπωση. Η νέα διατύπωση, αν και 

δεν επικυρώθηκε καθώς δεν ήταν κοινώς αποδεκτή, δίνει μία ακόμη πιο ευρεία 

διάσταση στη λειτουργία των μουσείων με πολιτική χροιά, θα έλεγε κανείς, καθώς 

αναφέρονται χαρακτηριστικά ως χώροι «εκδημοκρατικοποίησης, ενσωμάτωσης και 

πολυφωνίας που προάγουν τον κριτικό διάλογο σχετικά με το παρελθόν και το μέλλον. 

Αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας τις συγκρούσεις και τις προκλήσεις του 

παρόντος, φυλάσσουν αντικείμενα τέχνης και εμπιστεύονται δείγματα της κοινωνίας, 

διαφυλάσσουν ποικίλες μνήμες για τις μελλοντικές γενιές και εγγυώνται ίσα δικαιώματα 

και ισότιμη πρόσβαση για όλους τους ανθρώπους στην κληρονομιά» 

(https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-

that-will-be-subject-to-a-vote/).  

 Η αναφορά στους παραπάνω ορισμούς είναι ένα δείγμα, αλλά 

αντιπροσωπευτικό, που καταδεικνύει τη συνεχή διαδικασία ζύμωσης του θεσμού του 

μουσείου με τις κοινωνικές εξελίξεις. Ένα ακόμη παράδειγμα αποτελεί η αναγνώριση 

και η υιοθέτηση (Ψήφισμα αρ. 1) από τον κόσμο της μουσειολογίας των Στόχων 

Βιώσιμης Ανάπτυξης της Ατζέντας 2030 των Ηνωμένων Εθνών (βλ. 

https://unric.org/el). Η υιοθέτηση των στόχων διαπερνά όλες τις διαδικασίες και τις 

πτυχές της λειτουργίας των μουσείων και όπως με σαφήνεια αναφέρεται στην 

αναφορά του ενημερωτικού τεύχος του ελληνικού τμήματος του ICOM (2019), οι 

Σ.Β.Α. αφορούν και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. 

  Ένα ακόμη χαρακτηριστικό που αναδεικνύεται είναι το σταδιακό άνοιγμα των 

μουσείων στα διάφορα είδη κοινού και η συμπερίληψη τέτοιων ομάδων στον 

προγραμματισμό και τη γενικότερη φιλοσοφία του κάθε μουσείου, των ερμηνειών 

που μεταφέρει και της κοινωνικής αποστολής του ως προς τη γνώση, την εκπαίδευση 

και το περιεχόμενό τους. 

  Αξίζει, τέλος να σημειωθεί πως μέσα από αυτή την ενδεικτική αναδρομή στην 

εξέλιξη της αντίληψης για το «είναι» του μουσείου, η μεταφορά γνώσης και ο 

εκπαιδευτικός του ρόλος παραμένουν ως πάγια χαρακτηριστικά, κάτι που τονίζει και 

τη σημασία της αποστολής τους αυτής ως προς την κοινωνία. 

  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:21 EEST - 13.56.182.168

https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-that-will-be-subject-to-a-vote/
https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-that-will-be-subject-to-a-vote/
https://unric.org/el


4.1 Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ως φορέας πολιτισμού και 

εκπαίδευσης 

   

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας ιδρύθηκε το 1964 και υπήρξε 

πρωτοποριακό στη σύλληψη της αναγκαιότητάς του, όσο και διορατικό. Το 

χαρακτηρίζουν αναμφίβολα  η διαχρονικότητά του και η διαγενεακή του αξία. Αυτά 

τα δύο χαρακτηριστικά το καθιστούν σπουδαίο ως προς την αποστολή του και πάντα 

επίκαιρο, πόσο μάλλον μέσα στο παράδοξο σήμερα της παγκοσμιοποίησης. 

 Η παγκοσμιοποίηση σαν φαινόμενο ενώ καθιερώνει μία όψη ομοιομορφίας σε 

ευρεία κλίμακα για την ανθρωπότητα,  μέσω της σταδιακής διάβρωσης του τοπικού 

και παραδοσιακού στοιχείου, παράλληλα και με τρόπο ανορθόδοξο,  αναδεικνύει την 

τοπικότητα, λόγω της μοναδικότητάς της ως νησίδα μέσα στην ομοιομορφία. Αυτό το 

στοιχείο έχει ιδιαίτερη σημασία ως προς την Εκπαίδευση για την Αειφορία και το 

Περιβάλλον, καθώς καταδεικνύεται η ιδιάζουσα σχέση του τοπικού και του 

παγκόσμιου, του ανεξάρτητου αλλά και διασυνδεδεμένου, του παροντικού αλλά και 

μελλοντικού,  χαρακτήρα των αντικειμένων της Π.Ε.Α.   

 Στο Μουσείο Γουλανδρή στεγάζονται δύο εκθεσιακοί χώροι, όπου 

πραγματοποιούνται εκθέσεις και υλοποιούνται μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τις δύο εκθέσεις αποτελούν  η Μόνιμη Συλλογή και 

η έκθεση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΓΑΙΑ. Όσον αφορά το Κέντρο 

ΓΑΙΑ θα γίνει στη συνέχεια ξεχωριστή αναφορά στην έκθεση και ενδεικτικά σε 

ορισμένα από τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που υλοποιούνται στο χώρο.  

Η Μόνιμη Συλλογή του μουσείου περιλαμβάνει έναν εντυπωσιακό αριθμό 

από δείγματα της φυσικής ιστορίας του πλανήτη μας, τα οποία είναι 

κατηγοριοποιημένα και εκτίθενται στις αντίστοιχες συλλογές της Παλαιοντολογίας, 

της Γεωλογίας, της Βοτανικής, της Ορνιθολογίας, της Εντομολογίας, των 

Θηλαστικών και της Υδροβιολογίας. Το παγκόσμιου βεληνεκούς Βρετανικό 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας υπήρξε αρωγός στο ξεκίνημα του μουσειολογικού 

σχεδιασμού, συνεχίζοντας στην πορεία το Μουσείο Γουλανδρή με το δικό του 

στίγμα και φιλοσοφία. 
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Αυτό το οποίο κάνει ξεχωριστό το Μουσείο Γουλανδρή και αποτελεί τον λόγο 

για τον οποίο επιλέχτηκε ως αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι το όραμα του 

μουσείου, που είναι η διάσωση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και η 

μετάβαση του ανθρώπου σε ένα νέο κώδικα αξιών, όπως αναφέρθηκε και στην αρχή 

της εργασίας.  Ένα όραμα από το παρελθόν που έρχεται να επιβεβαιώσει το παρόν 

και τη σύγχρονη μουσειολογική σκέψη ως προς τον κοινωνικό και εκπαιδευτικό ρόλο 

του μουσείου.  

Η προοπτική του επαναπροσδιορισμού των ατομικών και κοινωνικών αξιών 

μέσα από την επαφή με τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης, αλλά και όλες τις δραστηριότητες, τις μόνιμες και περιοδικές του 

εκθέσεις, δίνουν μία διάσταση στη γνώση πέραν της απλής μεταφοράς πληροφοριών. 

Αποκτούν την υπόσταση μίας εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο να προσθέσουν 

κάτι στην προσωπική αυτοπραγμάτωση και στο μετασχηματισμό πρότερων 

αντιλήψεων και στάσεων που δεν προάγουν το άτομο και την ταυτότητά του ως 

πολίτη. Πίσω από τις λέξεις, όπως διατυπώνονται στο όραμα των ιδρυτών, μπορούμε 

να διαβάσουμε το όραμα ως προς το ποιον παιδαγωγικά τύπο ανθρώπου θέλει να 

προάγει. Και η απάντηση είναι έναν ενημερωμένο-ευαισθητοποιημένο-

συναισθηματικά καλλιεργημένο άνθρωπο και πολίτη που γνωρίζει, αισθάνεται και 

πράττει. Έναν άνθρωπο με συναίσθηση της ατομικής, συλλογικής-κοινωνικής και 

πολιτικής του ταυτότητας και ευθύνης, που δρα με συνείδηση και αλτρουιστική 

ευαισθησία στο κοινό γίγνεσθαι.  

Αυτός ο εκπαιδευτικός κοσμοπολιτισμός (educational cosmopolitanism, 

Hansen, 2008b όπως αναφέρεται στο Wahlström, 2016), που αναδύεται μέσα από την 

καίρια αναφορά στη σημασία των αξιών του ανθρώπου, συντάσσεται πλήρως με το 

«εννοιολογικό πλαίσιο των Μουσείων ως Πολιτιστικών Κόμβων» (ICOM-Ελληνικό 

Τμήμα, 2019, σ. 77) που ψηφίστηκε στη Γενική Συνέλευση του Kyoto. Αποτελεί 

ταυτόχρονα και την ουσία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στην τυπική και άτυπη 

εκπαίδευση, και τη μακροπρόθεσμη, διαγενεακή, αποστολή της ως προς τη σχέση 

Ανθρώπου-Φύσης. Αποτελεί την ουσία του πολιτισμού που οραματίζεται και προωθεί 

το μουσείο, αφού τελικά οι αξίες των ανθρώπων είναι συνυφασμένες με τον 

πολιτισμό που παράγουν. 
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4. 1. 1 Σκέψεις για το Κέντρο ΓΑΙΑ από τους ανθρώπους του Μουσείου 

 

Το 1997 το Μουσείο Γουλανδρή σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας του Λονδίνου, σχεδίασε την Έκθεση του Κέντρου ΓΑΙΑ με βασικό θέμα 

«Μαζί με τη Φύση: δημιουργώντας έναν βιώσιμο πλανήτη για εμάς και τις 

μελλοντικές γενιές». Η έκθεση έπρεπε να έχει έντονο το στοιχείο της ενεργού 

συμμετοχής των επισκεπτών και να τους ενθαρρύνει, προσφέροντας γνώση και 

τρόπους, να αναθεωρήσουν τη συμπεριφορά τους ως προς τις πηγές που συντηρούν 

τη ζωή. Θεωρήθηκε λοιπόν ότι δεν έπρεπε να αναζητηθεί το «ποιος φταίει» αλλά το 

τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθούν θετικές συμπεριφορές. 

Σχεδόν 25 χρόνια αργότερα, αν και έχουν υπάρξει αλλαγές στον εκθεσιακό 

χώρο, η ιδέα, το όραμα και ο στόχος παραμένουν ακόμα τα ίδια. Οι αλλαγές 

σχετίζονται με το θέμα της διάδρασης και ενεργού συμμετοχής, ακολουθώντας τη 

σύγχρονη τεχνολογία.  

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Μουσείου συμβάλλουν στην έγκυρη 

γνώση και στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης καθώς βοηθούν τα παιδιά 

κάθε ηλικίας να καταλάβουν πώς λειτουργεί ο πλανήτης μας και ό,τι υπάρχει πάνω σε 

αυτόν. Ήδη από το 1974 ομάδες μαθητών από όλη την Ελλάδα επισκέπτονται τους 

εκθεσιακούς χώρους με σκοπό την εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον, την 

κατανόηση των σχέσεων αλληλεξάρτησης που αναπτύσσονται σ' αυτό και την 

ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχει σήμερα.  Μέσω του 

Μουσείου τα παιδιά ενεργοποιούνται και ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση για το 

περιβάλλον και το κλίμα. 

Ναυσικά Παπαβλασοπούλου 

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικού Τμήματος Κέντρο ΓΑΙΑ 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
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Ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή, ενήργησαν έγκαιρα, έχοντας συλλάβει 

σχεδόν προφητικά το μήνυμα της απειλούμενης φύσης, όταν ακόμα δεν υπήρχε 

συνείδηση των κινδύνων. Ενήργησαν ως εναρμονιστές του σήμερα, 

συνειδητοποιώντας ότι η απώλεια της αρμονίας και της συμφιλίωσης με τη φύση 

οδηγεί στον αφανισμό του ίδιου του ανθρώπου. 

Έχοντας εκπαιδεύσει επί 6 και πλέον δεκαετίες μαθητές, εισάγοντας την 

έννοια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, συνέβαλαν καθοριστικά στην 

επαγρύπνηση και την ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινωνίας σε θέματα 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. 

Σήμερα, οι συνεχιστές τους, πιστοί στον κώδικα αξιών και την 

περιβαλλοντική ηθική που ο Άγγελος και η Νίκη Γουλανδρή υιοθέτησαν και 

προήγαγαν και εμπνεόμενοι από το πολυδιάστατο έργο τους, καλούνται να πάρουν 

θέση στο κρισιμότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα που ο άνθρωπος προκάλεσε και 

καλείται να αντιμετωπίσει, αυτό το της Κλιματικής Αλλαγής. 

Συνειδητοποιώντας ότι τα χρονικά περιθώρια για την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής λιγοστεύουν, το Μουσείο, υλοποιεί από το 

2019, το Μεγάλο Πρόγραμμα για την «Κλιματική Αλλαγή».  

Ο κύριος άξονας του Προγράμματος είναι η δημιουργία της Νέας Μόνιμης 

Έκθεσης ΓΑΙΑ,  όπου ο επισκέπτης δεν θα παραμένει απλά θεατής αλλά θα 

ενθαρρύνεται προς την ενσυνείδητη δράση. Η Έκθεση που αναμένεται να έχει 

ολοκληρωθεί ως τα τέλη του 2021, θα καλεί τους επισκέπτες της να υιοθετήσουν 

στάση ευθύνης απέναντι στη φύση και το περιβάλλον, να αφουγκραστούν το “νέο 

οικολογικό ήθος”, όπως ήταν και ο τίτλος της ομιλίας της Νίκης Γουλανδρή στις 

Βρυξέλες, όπου και εξελέγη παμψηφεί “Γυναίκα της Ευρώπης” το όχι και τόσο 

μακρινό 1991.   

Πιο συγκεκριμένα, οι επισκέπτες μέσα από ως επί πλείστων διαδραστικά 

εκθέματα και τη χρήση των πιο προηγμένων μουσειολογικών τεχνικών, θα 

ενημερώνονται για τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής, το περιβαλλοντικό τους 

αποτύπωμα, συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους όλοι μας μπορούμε να 

συμβάλλουμε στη μείωση των εκπομπών του CO2, θα ενημερώνονται για τους 17 

στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και θα δεσμεύονται έστω και για μικρές 

αλλαγές στην καθημερινότητά τους. 
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Το πρόγραμμα συμπληρώνουν η αναβαθμισμένη μεγάλη ΣΦΑΙΡΑ προβολών 

του Αιθρίου του Κέντρου ΓΑΙΑ, ο μικρός θόλος προβολών ταινιών animation 

εκπαιδευτικού-ψυχαγωγικού περιεχομένου και τα εκπαιδευτικά προγράμματα.  

Οι σημερινές δράσεις του Μουσείου, στοχεύουν στο να αποτελέσουν το 

όχημα που θα μεταφέρουν στη σύγχρονη εποχή και τη νέα γενιά, το όραμα των 

ιδρυτών του Μουσείου, Άγγελου και Νίκης Γουλανδρή, διαμορφώνοντας την 

περιβαλλοντική συνείδηση που οφείλει να έχει κάθε σύγχρονος, σκεπτόμενος 

άνθρωπος.   

 

Γιάννης Μαρνέλης 

Υπεύθυνος Εθελοντικών Πόρων 

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
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4.1.1 Κέντρο ΓΑΙΑ: Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης 

 

Στους χώρους του Μουσείου Γουλανδρή φιλοξενείται από το 2000 το Κέντρο 

ΓΑΙΑ, ένας κόμβος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, στο οποίο παρουσιάζεται μία 

ξεχωριστή μόνιμη έκθεση. Στο πλαίσιο της επιχειρείται η σκιαγράφηση του 

αποτυπώματος της ανθρωπογενούς δραστηριότητας τις τελευταίες δεκαετίες στον 

πλανήτη. Η έκθεση αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ του Μουσείου 

Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου και του Μουσείου Γουλανδρή. Εκείνο που 

εντυπωσιάζει είναι ο μουσειολογικός σχεδιασμός, ο οποίος αν και σήμερα κλείνει 20 

χρόνια ύπαρξης, παραμένει σύγχρονος τόσο στο περιεχόμενό του, αλλά και στο 

διαδραστικό χαρακτήρα παρουσίασής του.  

Το Κέντρο ΓΑΙΑ οφείλει το όνομά του στην αρχαία θεά Γαία, μητέρα κάθε 

έμβιας ζωής στον πλανήτη, συμβολίζοντας την αλληλεξάρτηση όλων των όντων για 

τη διατήρηση της ζωής. Επιπλέον, η Γεώσφαιρα (ημισφαιρικός περιστρεφόμενος 

θόλος) και ο Θόλος (dome) που βρίσκονται στο χώρο αποτελούν δύο σταθμούς 

προβολών που τραβούν έντονα την προσοχή και το ενδιαφέρον των επισκεπτών.  

 Η έκθεση εκτυλίσσεται γύρω από πέντε βασικές θεματικές που είναι α) οι 

Φυσικοί Πόροι, β) το Νερό, γ) η Ενέργεια, δ) οι Μεταφορές, ε) η Τροφή. Οι ενότητες 

αυτές εξετάζονται είτε μεμονωμένα είτε σε συσχέτιση μεταξύ τους υπό το πρίσμα της 

διερεύνησης των διαχειριστικών επιλογών, των αναγκών και των υποχρεώσεων του 

ανθρώπου ως προς όλα τα ζωοδόχα στοιχεία και όντα στη Γη. Κάθε ενότητα αποτελεί 

μία «πρόκληση» (επαν)εξέτασης και συγκερασμού των παραπάνω διαστάσεων, όπου 

οι συμμετέχοντες στα προγράμματα καλούνται να εμπλακούν με κριτικό στοχασμό, 

με απώτερο σκοπό την εύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων.  

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν τρία από τα προγράμματα που προσφέρονται 

στο Κέντρο ΓΑΙΑ και έχουν υλοποιηθεί περισσότερο από τους εθελοντές του 

Μουσείου. Οι εθελοντές, όπως θα παρουσιαστεί στο επόμενο κεφάλαιο, συμμετείχαν 

στο ερευνητικό μέρος της εργασίας με ατομικές εις βάθος συνεντεύξεις, 

καταθέτοντας την εμπειρία τους σχετικά με διάφορες πτυχές που αφορούν το 

παιδαγωγικό τους έργο μέσα από προγράμματα, όπως τα παρακάτω.  
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Α. Η ΓΗ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που απευθύνεται ηλικιακά στους μικρότερους 

επισκέπτες του Κέντρου ΓΑΙΑ, δηλαδή σε παιδιά νηπιαγωγείου, πρώτης και δευτέρας 

δημοτικού. Η διάρκεια του προγράμματος είναι κοντά στα 75 λεπτά.  

Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με συνοπτικό 

και κατάλληλο για την ηλικία τους τρόπο με μία ευρεία σειρά εννοιών και θεματικών 

που παρουσιάζονται στην έκθεση και αφορούν τις βασικότερες πτυχές της 

αλληλεπίδρασης ανθρώπου-φύσης στη Γη. Απώτερος στόχος είναι η κατανόηση της 

αλληλεπίδρασης αυτής, όπου αποκτώντας μία μεγαλύτερη εικόνα για την έννοια της 

ζωής στον πλανήτη, να τον αισθανθούν τελικά ως το μεγάλο σπίτι τους. 

Όλα τα προγράμματα ξεκινούν με την υποδοχή των ομάδων και την 

τοποθέτηση τους στο που βρισκόμαστε και γιατί. Οι εθελοντές-μουσειοπαιδαγωγοί 

αναλαμβάνουν την ομάδα τους και τους καλωσορίζουν στο Μουσείο. Στην είσοδο 

της έκθεσης του Κέντρου υπάρχει η θεά Γαία της αρχαιοελληνικής μυθολογίας, όπου 

συνήθως μέσα από διάλογο δίνονται οι σχετικές πληροφορίες για τη θεά που έδωσε 

και το όνομά της στην έκθεση. Με αφορμή τις πληροφορίες αυτές, οι μαθητές 

εισάγονται σε μία πρώτη συζήτηση για τη σχέση ανθρώπου-φύσης.  

Εν συνεχεία, οι μαθητές εισέρχονται στο Πλανητάριο-Dome, όπου 

παρακολουθούν μία σειρά από ολιγόλεπτα βίντεο με θεματική την ευρύτερη 

γαλαξιακή γειτονιά μας, αλλά και με εικόνες από τη Γη και διάφορες δραστηριότητες 

του ανθρώπου σε αυτή. Η εμπειρία στο θόλο είναι πάντα μαγική για τα παιδιά, καθώς 

τους προσφέρει την ψευδαίσθηση μίας πτήσης μέσα στις εικόνες, αλλά και την 

ποικιλία ερεθισμάτων. Η προβολή δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα παιδιά μια 

ευρύτερη αντίληψη για τη θέση της Γης στο ηλιακό μας σύστημα, καθώς και στους 

μουσειοπαιδαγωγούς να τονίσουν ακριβώς τη μοναδικότητα του πλανήτη μας λόγω 

της θέσης του και των συνθηκών για την ανάπτυξη ζωής.  

Κατόπιν, οι μαθητές κάνουν στάσεις σε διάφορα σημεία της έκθεσης, όπως 

είναι ο κύκλος του νερού, η ζωή στο δάσος, η βιτρίνα που παρουσιάζει διαχρονικά τις 

ανάγκες του ανθρώπου και την εξέλιξη των αντικειμένων με τα οποία τις ικανοποιεί, 

οι φυσικοί πόροι, η ανακύκλωση, το νερό και η τροφή.  
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Οι εθελοντές έχουν στη διάθεσή τους φυλλάδια που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν, αν το επιθυμούν. Ακόμη, σε κάθε στάση υπάρχει η δυνατότητα 

διάδρασης με σημεία της έκθεσης μέσω του αγγίγματος κουμπιών, ήχων και εικόνων. 

 

 

 

Εικ. 6  Προβολή στο Θόλο: μυριάδες πανέμορφες πεταλούδες κατακλύζουν το χώρο. 

Πηγή: προσωπικό αρχείο. 
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Β. ΝΕΡΟ: ΟΜΟΡΦΙΑ & ΖΩΗ 

 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε μαθητές των αμέσως επόμενων τάξεων 

του δημοτικού, δηλαδή της Τρίτης (Γ) και της Τετάρτης (Δ) δημοτικού. Η μέση 

διάρκεια του είναι παρόμοια με το προηγούμενο πρόγραμμα και είναι γύρω στα 70 

λεπτά. 

Σκοπός του προγράμματος είναι να απαντήσουμε, όσο πιο σφαιρικά γίνεται, 

την ερώτηση ποια είναι η σημασία του νερού για την ύπαρξη ζωής και ποιος ο ρόλος 

του στην υποστήριξη της ζωής στη Γη.  

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές παρακολουθούν στο Πλανητάριο τα 

ολιγόλεπτα βίντεο που ήδη αναφέραμε. Στο θόλο έχουν τη δυνατότητα να δουν την 

περιστρεφόμενη Γη σε μεγέθυνση. Αυτό αποτελεί αφορμή για τον παραλληλισμό του 

ανθρώπινου σώματος με τον πλανήτη μας, αναφέροντας πως αποτελούμαστε από το 

ίδιο ποσοστό νερού. Στη συνέχεια, κάνουμε στάση στον κύκλο του νερού και τον 

καταρράκτη. Πέρα από την ευχάριστη αίσθηση να αγγίξουν το τρεχούμενο νερό και 

ενίοτε να ρίξουν μερικές δροσερές σταγόνες ο ένας στον άλλο, οι μαθητές μαθαίνουν 

για το φαινόμενο αυτό. Συνειδητοποιούν πως το νερό εκτός από πόσιμο, αποτελεί και 

το σπίτι για πολλά είδη ζώων.  

Επόμενος σταθμός η υδατική ενέργεια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν για την 

ικανότητα του νερού να παράγει ενέργεια, αντιπαραβάλλοντας παλαιές (νερόμυλοι) 

και νέες (υδροηλεκτρικά φράγματα-εργοστάσια) μεθόδους εκμετάλλευσης της 

τεχνολογίας αυτής. 

Τέλος, οι μαθητές στο πλαίσιο συζήτησης τοποθετούνται και παράλληλα 

μαθαίνουν για διάφορα ζητήματα σχετικά με το νερό και την ανθρωπογενή 

δραστηριότητα, όπως η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, το πρόβλημα της ισότιμης 

πρόσβασης σε ένα βασικό αγαθό όπως το νερό, τα υγειονομικά προβλήματα από την 

πόση αφιλτράριστου νερού, τις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας στο 

λιώσιμο των πάγων, την αύξηση της στάθμης του νερού, την σπατάλη νερού, την 

επιρροή της διαφήμισης, του υπερπληθυσμού και του τουρισμού στην ποσότητα και 

την ποιότητα του νερού. 
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Γ. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΕΝΑΣ ΠΟΛΥΤΙΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ 

 

Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται, επίσης, στους μαθητές της τρίτης και της 

τετάρτης δημοτικού και  διάρκεια του είναι περίπου 70 λεπτά. 

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι οι μαθητές να κατανοήσουν 

έννοιες όπως τι είναι και ποιοι είναι οι φυσικοί πόροι, τι είναι οι ανανεώσιμες και μη 

φυσικοί πόροι, τρόπους καλής και κακής διαχείρισής τους από τον άνθρωπο και τις 

επιπτώσεις της κακοδιαχείρισης. 

Οι φυσικοί πόροι στους οποίους εστιάζει το πρόγραμμα είναι ο ήλιος, το νερό, 

ο αέρας, τα δάση, η τροφή, τα ορυκτά, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στη 

διαδρομή μέσα στην έκθεση υπάρχουν σημεία αφιερωμένα σε κάθε φυσικό πόρο και 

εκεί γίνεται και η ανάλογη στάση.  

Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου αφιερώνεται σε δραστηριότητες στο 

διαδραστικό πίνακα που γίνονται στο πλαίσιο της συζήτησης για τη διαχείριση των 

φυσικών πόρων από τους ανθρώπους και τα αποτελέσματα της. Οι μαθητές 

κατηγοριοποιούν με την αντιστοιχία εικόνων τους φυσικούς πόρους σε ανανεώσιμους 

και μη. Στη συνέχεια, εισάγεται η ιδέα της ανακύκλωσης. Ξανά στο διαδραστικό 

πίνακα, οι μαθητές αποφασίζουν τι θα «πετάξουν» στον αντίστοιχο κάδο 

ανακύκλωσης. Παράλληλα, γίνεται συζήτηση και δίνονται συμβουλές για 

ανακύκλωση υλικών με τον σωστό τρόπο πληρώντας κάποιες προϋποθέσεις, ώστε να 

μπορούν να ανακυκλωθούν. 

Η περιήγηση στο χώρο και το πρόγραμμα ολοκληρώνονται με δύο στάσεις 

που αφορούν το νερό και τέλος την τροφή. Όσον αφορά το νερό, οι μαθητές έχουν 

την ευκαιρία να μπουν στη θέση ενός ανθρώπου όπου η πρόσβαση στο νερό, τόσο σε 

ποσότητα όσο και σε ποιότητα, δεν είναι δεδομένη, όπως είναι για την πλειονότητα 

των μαθητών. Ένας δοκός με κουβάδες που κρέμονται δεξιά και αριστερά, ζυγίζοντας 

συνολικά 20 λίτρα, τους περιμένει να επιχειρήσουν να τον σηκώσουν για λίγο, όπως 

καθημερινά κάτοικοι περιοχών της Αφρικής είναι αναγκασμένοι να κάνουν  . Με 

αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν την ευκαιρία, να βιώσουν για λίγο την έλλειψη 

ευκολίας πρόσβασης στο νερό και να αναλογιστούν τη δική τους καθημερινότητα με 

αυτή τη μορφή.  
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Τέλος, στο χώρο της τροφής δίνεται συνέχεια στη θεματική της ορθής 

διαχείρισης των φυσικών πόρων. Οι μαθητές μέσα από συζήτηση μπορούν να 

μιλήσουν για τις δικές τους συνήθειες στην καθημερινότητά τους και της οικογένειάς 

τους, δίνοντας τη δική τους άποψη και ιδέες σχετικά με μια πιο ορθή διαχείριση της 

τροφής ως φυσικό πόρο. 
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Β ΜΕΡΟΣ  

 

5. Παρουσίαση Έρευνας 

 

Με την παρούσα ενότητα γίνεται η εισαγωγή στο ερευνητικό πλέον κομμάτι 

της εργασίας, όπου καταγράφονται στη συνέχεια όλα τα επιμέρους στοιχεία που 

λήφθηκαν υπόψιν κατά το σχεδιασμό της έρευνας.. Η ερευνητική μέθοδος που 

επιλέχτηκε είναι εκείνη της ποιοτικής έρευνας με εις βάθος συνεντεύξεις. 

 Η έρευνα σε όλα τα στάδια της, από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση και 

την ανάλυση των αποτελεσμάτων, υπήρξε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία, αφού 

κατά τη διάρκειά της και μέχρι την καταγραφή των συμπερασμάτων αποτέλεσε μία 

συνάντηση στην πράξη όλων αυτών των ιδεών που αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφία 

και πρεσβεύει-προτείνει η εργασία αυτή με την προσωπικό στοχασμό του κάθε 

συμμετέχοντα πάνω στις ιδέες αυτές. 

 Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, αντικείμενο της έρευνας υπήρξε η διερεύνηση της 

αντίληψης των εθελοντών του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, οι οποίοι 

υλοποιούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε σχέση με την ανάγκη καλλιέργειας του 

αξιακού συστήματος των ανθρώπων μέσα από τα παιδαγωγικά προγράμματα 

προκειμένου να αποκατασταθεί και να ενισχυθεί η σχέση του Ανθρώπου με τη Φύση.  

Στόχος υπήρξε να διακρίνουμε κατά πόσο ο κάθε εθελοντής που αναλαμβάνει το 

ρόλο του μουσειοπαιδαγωγού, μεμονωμένα αλλά και ως σύνολο, που υλοποιεί το 

όραμα των Ιδρυτών του Μουσείου, αφουγκράζεται το όραμα αυτό και τον 

αντιπροσωπεύει ως άνθρωπο και παιδαγωγό και κατ’ επέκταση, εάν η συνθήκη αυτή 

ισχύει, πώς το προσεγγίζει στην υλοποίηση και την εκπαιδευτική πράξη. 

Οι ατομικές συνεντεύξεις που έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας ξεκίνησαν τον 

Ιούνιο του 2020 και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Στις 

υποενότητες που ακολουθούν γίνεται αναφορά αναλυτικότερα στη μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε και σε όλα τα επί μέρους ζητήματα του ερευνητικού σχεδιασμού. 

 

 

 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:21 EEST - 13.56.182.168



5.1 Μεθοδολογία-Ερευνητικά Ερωτήματα 

 

Μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο που προηγείται της παρουσίασης και 

ανάλυσης του ερευνητικού περιεχομένου της εργασίας, επιχειρήθηκε να δοθεί ένα 

στίγμα του τρόπου σκέψης που διατρέχει σε κάθε της πτυχή την εργασία αυτή ως μία 

συνολική προσπάθεια.  

 Είναι έκδηλο πως στις σελίδες τις εμφανίζονται με ιδιαίτερη συχνότητα 

ορισμένες έννοιες, οι οποίες αποτελούν και τον πυρήνα σκέψης της. Η πρώτη  αφορά 

την έννοια της αξίας και του αξιακού συστήματος ως οδηγό του τρόπου να 

σκεφτόμαστε και να κάνουμε επιλογές στη ζωή. Η αξία εκείνη στην οποία δόθηκε 

έμφαση και έγινε προσπάθεια να αναδειχτεί το βάθος και η καθοριστική σημασία που 

μπορεί να έχει σε πολλές και διαφορετικές πτυχές του ανθρώπινου βίου είναι η 

Αγάπη· ως συναίσθημα, ως πράξη και ως ικανότητα της ανθρώπινης υπόστασης. Η 

φροντίδα, η αφιέρωση χρόνου και χώρου, η ικανότητα και πάλι της δημιουργίας 

σχέσεων, το ενεργό ενδιαφέρον για τους «άλλους», η συλλογικότητα, ο αλτρουισμός, 

η αποκόλληση από το «εγώ», ο μινιμαλισμός, στάθηκαν επίσης οι κύριες έννοιες και 

αξίες που δύναται, όπως υποστηρίχτηκε και μέσα από τη σχετική βιβλιογραφία να 

μετατοπίσουν και να ανάγουν τον άνθρωπο σε μία νέα μορφή συνείδησης και σχέσης 

με όλα τα έμβια και μη όντα, με το περιβάλλον εν τέλει στο σύνολό του. 

 Η επιλογή ως κύριας θεματικής προς διερεύνησης της σημαντικότητας του 

αξιακού συστήματος των ανθρώπων, εμπίπτει στη γενικότερη τοποθέτηση, πως 

διαβιούμε σε μία κοινωνία που έχει διαγνωστεί με την ανάγκη του αξιακού 

επαναπροσδιορισμού και της καλλιέργειας της ικανότητας για ψυχική διασύνδεση και 

συσχέτιση με τον «άλλο».  

Θέτοντας τα παραπάνω σημεία, προκύπτουν ερωτήματα για τον τρόπο με τον 

οποίο θα μπορούσε η εκπαιδευτική διαδικασία να μην είναι απλά μεταδότης ενός 

θεωρητικού αντικειμένου εστιάζοντας στη γνώση, αλλά να αναχθεί σε μία διαδικασία 

ζύμωσης όλων αυτών των ιδανικών, προβληματισμού και ενθάρρυνσης προς θετικές 

αλλαγές που θα έχουν ατομικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Με άλλα λόγια ποια είναι η 

σχέση γνωστικής και συναισθηματικής καλλιέργειας και το ρόλο τους στο δρόμο της 

ευαισθητοποίησης και της ενσυναίσθησης. 

 Σε αυτό επομένως το πλαίσιο σκέψης, η αξιακή-συναισθηματική μετατόπιση 

υπήρξε ο απώτερος στόχος προς εξέταση όλης της ερευνητικής προσπάθειας και 

διαμόρφωσε την ερευνητική υπόθεση και τα ερευνητικά ερωτήματα πάνω στα οποία 
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στηρίχτηκε κατόπιν όλος ο σχεδιασμός. Τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που 

διαμορφώθηκαν ήταν τα εξής: 

 

 Ποιες είναι οι πιο βασικές και σημαντικές αξίες που χρειάζεται να καλλιεργεί 

ο άνθρωπος γενικά στη ζωή και σε σχέση με το περιβάλλον; 

 Αποτελεί η καλλιέργεια φροντίδας και ενσυναίσθησης μία από τις αξίες αυτές; 

Σε ποιο βαθμό; 

 Τα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα του ΜΓΦΙ καλλιεργούν τις αξίες 

αυτές; 

 Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο αποτελεσματικά ως 

προς την καλλιέργεια βασικών αξιών; 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα υπήρξαν κατευθυντικά ως προς την επιλογή της 

μεθοδολογίας και των ερευνητικών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν. Η μέθοδος της 

ποιοτικής έρευνας με εις βάθος συνεντεύξεις που επιλέχτηκε, δίνει ακριβώς τη 

δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αναπτύξουν περαιτέρω την προσωπική τους 

τοποθέτηση με σκέψεις, παραδείγματα, βιώματα, εμπλουτίζοντας με τον τρόπο αυτό 

τις απαντήσεις και τον τρόπο που προσεγγίζουν κάθε ερώτημα (Ίσαρη & Πουρκός, 

2015,  Ιωσηφίδης, 2008). Πιο συγκεκριμένα, ως μεθοδολογία στο πλαίσιο της 

ποιοτικής έρευνας ακολουθήθηκε εκείνη της Ανάλυσης Περιεχομένου. Πρόκειται για 

μία μέθοδο ανάλυσης των ερευνητικών δεδομένων, η οποία εστιάζει στον εντοπισμό 

μοτίβων, θεματικών και εννοιών που ενυπάρχουν μέσα στο κείμενο.  

Κατά την πρώτη φάση της ανάλυσης, οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις 

απομαγνητοφωνήθηκαν σε γραπτό κείμενο. Στη συνέχεια ακολούθησαν 

αλλεπάλληλες αναγνώσεις των κειμένων αυτών, ώστε να εντοπιστούν τα μοτίβα και 

οι θεματικές που συστηματικά αναδύονταν μέσα από αυτά, τόσο σε κάθε ένα 

ξεχωριστά, όσο και μεταξύ εν συνεχεία των κειμένων σε ένα δεύτερο επίπεδο 

ανάγνωσης και ανάλυσης. Κατευθυντήριο οδηγό, καθ΄ όλη τη διαδικασία της 

επιλογής των θεματικών αποτέλεσαν, φυσικά, τα ερευνητικά ερωτήματα. Στο 

δεύτερο, λοιπόν, στάδιο, έγινε προσπάθεια της ομαδοποίησης των θεματικών που 

αρχικά καταγράφτηκαν σε πιο συγκεκριμένους εννοιολογικούς-θεματικούς 

«κώδικες». Το αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής παρουσιάζεται στην επόμενη 

ενότητα, καθώς και οι θεματικοί «κώδικες» ανάλυσης. 
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5.2 Ερευνητικά εργαλεία 

 

Τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη συλλογή δεδομένων 

είναι η ατομική συνέντευξη με τη χρήση ημι-δομημένου ερωτηματολογίου (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και οι οποίες ηχογραφήθηκαν με τη χρήση τηλεφώνου. Συνολικά 

πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με 9 ενήλικες εθελοντές. Η χρονική διάρκεια των 

συνεντεύξεων κινήθηκε από 20 έως 49 λεπτά με τις περισσότερες συνεντεύξεις να 

διαρκούν περίπου 30 λεπτά.  Μέσα από τις ατομικές συνεντεύξεις στόχος ήταν η 

καταγραφή  των αντιλήψεων των εθελοντών σε σχέση με την ανάγκη καλλιέργειας 

αξιών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του μουσείου, καθώς και στον 

προσδιορισμό αυτών και του τρόπου ενίσχυσης της αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων ως προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Οι ερωτήσεις που έγιναν στους εθελοντές αφορούσαν αρχικά τη συλλογή 

κάποιων δημογραφικών δεδομένων, όπως η ηλικία και το είδος των σπουδών, καθώς 

επίσης και ορισμένες πληροφορίες σε σχέση με το χρόνο εθελοντικής προσφοράς και 

το λόγο επιλογής του συγκεκριμένου μουσείου. 

 Στη συνέχεια, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων αφορούσαν τους στόχους 

που έχει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τις αξίες στις οποίες πιστεύουν οι 

εθελοντές πως το μουσείο καλλιεργεί και χρειάζεται να επιμείνουμε. Τέλος, οι 

υπόλοιπες αφορούσαν τον τομέα της υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας ως 

προς τους στόχους της Π.Ε. και των αξιών, ολοκληρώνοντας με βελτιωτικές 

προτάσεις από τους εθελοντές. 

       Η διαδικασία της συνέντευξης ήταν σε ορισμένες περιπτώσεις δια ζώσης και 

έλαβε χώρα στο μουσείο είτε σε κάποιο εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, με όσους 

εθελοντές ήταν δύσκολη μια συνάντηση, η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε 

διαδικτυακά. Με κάποιους εθελοντές υπήρχε πρότερη γνωριμία και συνεργασία στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα, αλλά όχι με όλους. Σε κάθε περίπτωση οι συνεντεύξεις 

ενήργησαν με θετικό τρόπο, ως αφορμή συνάντησης είτε γνωριμίας. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την κοινή ιδιότητα του εθελοντή-μουσειοπαιδαγωγού 

που μοιραζόμαστε να συνδράμει στο κλίμα οικειότητας και ενδιαφέροντος σε σχέση 

με τα θέματα που επρόκειτο να συζητήσουμε, καθιστώντας εύκολη την καλή 

επικοινωνία. 
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5.3 Δειγματοληψία 

 

Η επιλογή των συμμετεχόντων/ουσών έγινε με τη μέθοδο της σκόπιμης 

δειγματοληψίας (purposive sampling) (Ίσαρη & Πουρκός, 2015, Ιωσηφίδης, 2008). 

Όλοι οι συμμετέχοντες είναι εθελοντές στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

και συγκεκριμένα στο Περιβαλλοντικό Κέντρο ΓΑΙΑ. Συνολικά συμμετείχαν 9 

εθελοντές, οι οποίοι είναι ενεργοί από τον τελευταίο ένα χρόνο έως και δέκα χρόνια 

πριν. 

       Η μέθοδος δειγματοληψίας ήταν σκόπιμη μόνο ως προς την ιδιότητα του 

εθελοντή στο κέντρο ΓΑΙΑ και την προϋπόθεση να έχει απασχοληθεί στην 

υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που παρέχονται. Ως προς άλλα 

χαρακτηριστικά όπως το φύλο, την ηλικία ή το επίπεδο/αντικείμενο σπουδών δεν 

υπήρξε κάποιος περιορισμός, αλλά έγινε τυχαία δειγματοληψία. 

Σημειώνεται, πως για λόγους ευχέρειας και οικονομίας του λόγου στην 

ανάγνωση του κειμένου, θα χρησιμοποιείται σε σημεία που χρειάζεται το αρσενικό 

γένος αντιπροσωπεύοντας και τα δύο φύλα. 

 

 

5.4 Ηθικά Ζητήματα-Δεοντολογία 

 

Καθώς το δείγμα συμμετεχόντων της έρευνας αποτελείται από ενήλικες δεν 

δόθηκε κάποιο έγγραφο ενυπόγραφης συναίνεσης. Ωστόσο, πριν την έναρξη κάθε 

προγραμματισμένης συνέντευξης όλοι οι συμμετέχοντες πληροφορήθηκαν για το 

σκοπό της έρευνας, το δικαίωμα τους να παραμείνουν ανώνυμοι, τη δυνατότητά τους 

να μην απαντήσουν σε κάποια ερώτηση αν δεν το επιθυμούν, καθώς και για το μη 

δεσμευτικό χαρακτήρα της συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία και το δικαίωμα 

της απόσυρσης οποιαδήποτε στιγμή.  

Στο πλαίσιο της διατήρησης ενός ορθού κώδικα δεοντολογίας για τη 

διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών από τους συμμετέχοντες και 

της ανωνυμίας τους προβλέφθηκε η χρήση ψευδών ονομάτων εντός της ανάλυσης της 

έρευνας.  
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Τέλος, ορίζεται η δέσμευση μη δημοσιοποίησης και χρήσης του ηχογραφημένου 

υλικού που συγκεντρώθηκε για άλλους λόγους πέραν της χρήσης του εντός της 

έρευνας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ανάλυση αποτελεσμάτων 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται και αναλύονται όλα τα στοιχεία που 

συλλέχτηκαν στο πλαίσιο της ερευνητικής διαδικασίας. Το ερωτηματολόγιο ημι-

δομημένης συνέντευξης που σχεδιάστηκε περιείχε τρεις διακριτές ενότητες που 

αφορούσαν μία σύντομη γνωριμία με τους συμμετέχοντες, την αποτύπωση της 

άποψης τους σε σχέση με τους στόχους και τις αξίες που προάγει η Π.Ε. και εν τέλει 

την καταγραφή των μεθόδων υλοποίησης των προγραμμάτων και τρόπους βελτίωσης 

ως προς την επίτευξη των στόχων που ανέφεραν. Στη συνέχεια, λοιπόν, γίνεται η 

παρουσίαση των απαντήσεων των εθελοντών του μουσείου ανά θεματική ενότητα και 

η ανάλυση τους. 

Διευκρινίζεται πως στα αποσπάσματα συνεντεύξεων που παρατίθενται με 

κεφαλαία σε έντονη γραφή (Bold) γράμματα επισημαίνονται τα αρχικά των ονομάτων 

των συνεντευξιαζόμενων. Ειδικότερα, το κεφαλαίο γράμμα «Ε» αντιστοιχεί στην 

ερευνήτρια, ενώ το υπόλοιπα κεφαλαία γράμματα αναφέρονται κάθε φορά στο 

αρχικό γράμμα του ψευδωνύμου που έχει δοθεί σε κάθε συμμετέχοντα. 
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6.1 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

Η διαδικασία της ατομικής συνέντευξης ξεκίνησε για όλους τους 

συμμετέχοντες με την αναφορά σε κάποια στοιχεία σε σχέση με το προφίλ τους. 

Συνολικά συμμετείχαν 9 εθελοντές/τριες, εκ των οποίων οι 2 είναι άντρες και οι 

υπόλοιπες 7 είναι γυναίκες.  

Όσον αφορά το αντικείμενο των σπουδών, συναντάμε μεγάλο φάσμα ανάμεσα 

σε θεωρητικές όσο και θετικές επιστήμες. Πιο συγκεκριμένα, από το πεδίο των 

θεωρητικών επιστημών εμφανίζονται τα τμήματα των παιδαγωγικών, της φιλοσοφίας 

και της γαλλικής φιλολογίας. Στον κλάδο των θετικών επιστημών έχουμε τη 

γεωλογία, τη γεωγραφία, τα μαθηματικά, αλλά και τις οικονομικές επιστήμες.  

Ένα κομμάτι που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι το ηλικιακό εύρος της ομάδας 

των συμμετεχόντων-εθελοντών. Οι ηλικίες τείνουν να συγκεντρώνονται σε δύο 

πόλους. Ο ένας είναι η δεκαετία των 20-30 χρόνων, με τις ηλικίες να κυμαίνονται στα 

23-28 έτη και για τη δεύτερη ηλικιακή ομάδα γύρω από τα 60 έτη. Αυτό το στοιχείο 

έχει σημασία σε σχέση με τα όσα ανέφεραν οι συμμετέχοντες για το αξιακό σύστημα 

των ανθρώπων. Το στοιχείο εκείνο που δημιουργεί ενδιαφέρον είναι ακριβώς πως 

ενώ ηλικιακά μεσολαβούν ανάμεσά τους περίπου τρεις δεκαετίες και 

αντιπροσωπεύουν με αυτό τον τρόπο διαφορετικές γενιές, παρ’ όλα αυτά 

αναδεικνύεται μία διαγενεακή διαχρονικότητα ως προς τις βασικές αξίες που οφείλει 

κάθε άνθρωπος να καλλιεργεί και θα διαμορφώσουν μία πιο υγιή και ουσιαστική 

σχέση του με το περιβάλλον ως σύνολο. Αυτό το κοινό σημείο σκέψης διατρέχει, 

επίσης, όχι μόνο την αντίληψη τους ως προς το αξιακό σύστημα και την 

αναγκαιότητά του, αλλά και ως προς τη σημασία και τον καθοριστικό ρόλο του 

παιδαγωγού που αναλαμβάνει να φέρει σε αυτά τα μονοπάτια το ακροατήριό του. 

Στις ενότητες που ακολουθούν θα αναφερθούμε πιο διεξοδικά ως προς το ποιες είναι 

οι αξίες αυτές και τη συνεισφορά του μουσειοπαιδαγωγού. 

Ένα ακόμη στοιχείο που συμπληρώνει το προφίλ των εθελοντών είναι ο 

χρόνος δραστηριοποίησής τους στο Κέντρο ΓΑΙΑ, αλλά και ο λόγος για τον οποίο 

επέλεξαν το συγκεκριμένο μουσείο για να αφιερώσουν εθελοντικά το χρόνο τους. Σε 

σχέση, λοιπόν, με το χρόνο που βρίσκονται στο μουσείο, οι νεότεροι ηλικιακά 
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εθελοντές είναι και εκείνοι που φαίνεται πιο πρόσφατα να έχουν ξεκινήσει την 

εθελοντική προσφορά τους, η οποία κυμαίνεται για τους περισσότερους από 1-2 

χρόνια. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι εντυπωσιακό πως δείχνουν να έχουν μία 

σχέση αφοσίωσης στο Μουσείο Γουλανδρή και κατ’ επέκταση αληθινό ενδιαφέρον 

και αγάπη για αυτό που κάνουν, αφού η δραστηριοποίησή τους εκεί αγγίζει περίπου 

τα 10 χρόνια.  

Τέλος, κοινός παρονομαστής στη σχετική ερώτηση για το λόγο προτίμησης 

του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας υπήρξε το αντικείμενο, η σχετική με το 

περιβάλλον θεματολογία και το προσωπικό ενδιαφέρον-κίνητρο ενασχόλησης με 

αυτό το αντικείμενο. Αν και όπως ήδη αναφέρθηκε το πεδίο σπουδών των εθελοντών 

είναι αρκετά ευρύ και από διάφορες κατευθύνσεις, ωστόσο όλοι βρίσκουν στο 

συνδυασμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης συνάφεια με το αντικείμενό τους, είτε 

στο γνωστικό περιεχόμενο είτε στην παιδαγωγική κατάρτιση και την ενασχόληση με 

παιδιά. Δευτερεύοντες λόγοι υπήρξαν η εγγύτητα με τον τόπο κατοικίας για τον 

Οδυσσέα και η συχνή επισκεψιμότητα στο παρελθόν από την Μαρία, κάτι που της 

είχε δημιουργήσει οικειότητα με το χώρο. 

 

Ε στο μουσείο ποιο ήταν το κίνητρό και το επιλέξατε και δεν πήγατε σε κάποιον 

άλλο φορέα; 

Α γιατί είμαι και εγώ ευαισθητοποιημένη και όταν βρέθηκα διαθέσιμη σε 

εισαγωγικά από τον προσωπικό μου χρόνο […] σκέφτηκα αυτόν τον διαθέσιμο 

χρόνο να τον χρησιμοποιήσω για έναν χώρο που αγαπούσα 

(απόσπασμα 6ης συνέντευξης-Αλίκη) 

  

Χ επέλεξα το συγκεκριμένο μουσείο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρος 

καταρχήν και μου αρέσει και με ενδιαφέρει πολύ και το αντικείμενο με το οποίο 

ασχολείται […] και όταν αντιλήφθηκα ότι υπάρχει περιθώριο για εθελοντισμό  

γιατί απευθύνεται σε παιδιά με κάποιες δράσεις ήταν κάτι που με ενδιέφερε  

γιατί είχα να κάνω με ό,τι αγαπάω αγαπάω πολύ τα παιδιά και με ένα θέμα που 

ενδιαφέρει όλους 
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(απόσπασμα 7ης συνέντευξης-Χαρά) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 2 Το Αξιακό Σύστημα 

 

Η ενότητα αυτή αποτελεί το κυριότερο μέρος της ανάλυσης των ερευνητικών 

δεδομένων. Οι δύο βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί η ανάλυση τους είναι η 

αποτύπωση αρχικά από τους συμμετέχοντες των στόχων που επιδιώκονται μέσα από 

τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Το ενδιαφέρον μας στο σημείο αυτό 

εστιάζεται στο να προσδιορίσουμε τους τομείς στους οποίους κατευθύνονται οι 

στόχοι. Με άλλα λόγια, κατά πόσο δηλαδή και σε ποιο βαθμό αφορούν τη γνωστική 

ή/και συναισθηματική καλλιέργεια, καθώς και την εμπλοκή σε δράσεις.  

 Ο δεύτερος άξονας έχει βαθιά σύνδεση με τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και 

τη θεωρητική προσέγγιση που προτείνεται, καθώς αφορά την έννοια των ανθρώπινων 

αξιών. Με αφορμή το όραμα των ιδρυτών του Μουσείου Γουλανδρή, που προτείνουν 

και κρίνουν αναγκαία αυτή την προσωπική διερεύνηση του αξιακού μας συστήματος 

κα το οποίο εν συνεχεία εμπλέκεται σε όλες τις εκφάνσεις αλληλεπίδρασής μας με 

αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να τοποθετηθούν 

σχετικά με αυτό. Τους ζητήθηκε να εκφράσουν την προσωπική τους συμφωνία ή μη 

με το όραμα αυτό και στη συνέχεια να προσδιορίσουν ποιες είναι για εκείνους οι 
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αξίες που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για μια νέα συνειδητότητα ως προς το φαινόμενο 

της ύπαρξης και της ζωής. 

 Η ανταπόκριση των συμμετεχόντων στο συγκριμένο τμήμα της συνέντευξης 

είχε ενδιαφέρον, καθώς έδειξαν να τους προβληματίζει με θετικό τρόπο η σκέψη 

πάνω στο ερώτημα προσδιορισμού των αξιών και να ενέχει ένα βαθμό δυσκολίας με 

την έννοια πως επρόκειτο για ένα σημαντικό θέμα που χρειάζεται χρόνο και 

περισυλλογή. Ακόμη, οι συμμετέχοντες έδειξαν γενικά ενδιαφέρον για το κομμάτι 

αυτό ως αντικείμενο συζήτησης.  

  

 

 

 

 

 

6. 2. 1 Στόχοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 

Οι ερωτήσεις που σχετίζονται με τη θεματική αυτή ήταν εισαγωγικές στη 

συζήτηση που έγινε στο πλαίσιο της έρευνας και αφορούσαν τη διατύπωση των 

στόχων που εν γένει και από κοινού συμμερίζονται τα προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και φυσικά κατά πόσο αυτοί επιτελούνται ειδικότερα 

από τα προγράμματα του Κέντρου ΓΑΙΑ. 

Αρχικά, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τους στόχους της Π.Ε., όπως 

καταγράφτηκαν μέσα από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων, σε τρεις κατηγορίες. Η 

πρώτη έχει να κάνει με στόχους που αφορούν περισσότερο την ψυχική και 

συναισθηματική καλλιέργεια του ανθρώπου-αποδέκτη των προγραμμάτων. Η 

επόμενη κατηγορία αφορά στόχους που σχετίζονται με τη γνωστική και θεωρητική 

κατάρτιση, αλλά και τη συνείδηση ως παράγοντα που επηρεάζει και διαμορφώνει τον 

τρόπο ζωής μας (το lifestyle). H τρίτη κατηγορία στόχων εστιάζει στην ανάληψη 

δράσης και την έκφραση ενδιαφέροντος για το περιβάλλον μέσα από πράξεις. 

Συνοψίζοντας, λοιπόν, προκύπτουν οι κατηγορίες: 
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Στόχοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 Γνώση/Συνείδηση 

 Συναίσθημα-Ψυχική καλλιέργεια 

 Δράση-Πράξη  

Ξεκινώντας από την κατηγορία των στόχων που αφορούν το συναίσθημα και 

την ψυχική καλλιέργεια, υπήρξε ένας στόχος ο οποίος με συστηματικότητα 

αναφέρθηκε σε όλες τις συνεντεύξεις και ομόφωνα συγκαταλέγεται στους 

σημαντικότερους και απαραίτητους στόχους των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης.  

Ο στόχος αυτός είναι η Ευαισθητοποίηση. Η επανάληψη του στόχου αυτού σε 

κάθε συνέντευξη οδήγησε σε πιο διεξοδική διερεύνηση για τον τρόπο με τον οποίο 

αντιλαμβάνονται οι εθελοντές την έννοια αυτή και αν σε δεύτερο στάδιο είναι κοινός 

ο τρόπος πρόσληψης της ή διαφοροποιείται σε σημεία.  Ωστόσο, πιο εκτενής 

ανάλυση θα γίνει μετά την ολοκλήρωση αναφοράς στους στόχους.  

Ε [...] θα ήθελα γενικά να μου πείτε  ποιοι πιστεύετε ότι είναι  οι στόχοι 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που αποσκοπεί 

Κ αρχικά πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ευαισθητοποίηση όλων των 

ανθρώπων κυρίως των παιδιών […] θεωρώ δηλαδή ότι αν μπορέσουμε να 

δώσουμε στα παιδιά πόσο σημαντικό είναι να φροντίζουν το περιβάλλον και 

γενικά το χώρο που ζουν αυτό καταρχήν είναι μία ένδειξη πολιτισμού δεύτερον 

είναι για τα ίδια μία ποιότητα ζωής […] είναι κάτι στο οποίο πρέπει να τα 

ευαισθητοποιήσουμε […] 

(απόσπασμα 9ης συνέντευξης-Κατερίνα) 

Στο παραπάνω απόσπασμα, πέραν της ευαισθητοποίησης, γίνεται αναφορά 

και σε έναν επόμενο στόχο που ανέφεραν μαζί με την Κατερίνα και 2 ακόμη 

εθελόντριες, η Ζωή και η Βασιλική. Ο στόχος αυτός αφορά τον Αλτρουισμό, μία λέξη 

που στην ετυμολογία της βρίσκεται ο «άλλος» (μεταφορά του γαλλικού altruism < 

λατινικό alter «άλλος», Μπαμπινιώτης, 2002). Το πηγαίο, δηλαδή, ενδιαφέρον και η 

επιθυμία φροντίδας κάποιου «άλλου» ή κάποιου πράγματος υλικού και μη, πέραν του 

εαυτού μας. Πρόκειται, όπως ορίζεται και στο λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

για συνειδητή επιλογή του συλλογικού συμφέροντος έναντι του ατομικού. 
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Ένας ακόμη στόχος που συμπληρώνει τους δύο προηγούμενους και 

εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ψυχικής καλλιέργειας του ατόμου είναι εκείνος 

του Σεβασμού. . Ως στόχος της Π.Ε., σεβασμός αναφέρθηκε ξεκάθαρα μόνο από τη 

Ζωή. Ωστόσο, στις ερωτήσεις που αφορούσαν τον προσδιορισμό των αξιών και άλλοι 

εθελοντές αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη σημασία του να μάθω να σέβομαι. Μάλιστα, 

οι εθελοντές αναφέρθηκαν στο ποιοι είναι οι αποδέκτες του σεβασμού, διευρύνοντας 

το πεδίο πέραν των άλλων ανθρώπων. Πιο εκτενής αναφορά θα γίνει στην ενότητα 

των Αξιών.  

Ζ για εμένα προσωπικά τουλάχιστον το πιο σημαντικό κομμάτι της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχει να κάνει με το να μαθαίνουν τα παιδιά και 

κατά συνέπεια οι ενήλικες να σέβονται το περιβάλλον να καταλαβαίνουν ότι 

ανήκουν σε αυτό δηλαδή ότι είναι μέρος του […] 

(απόσπασμα 2ης συνέντευξης-Ζωή) 

 

Ο στόχος της Ενημέρωσης-Πληροφόρησης που σχετίζεται με το γνωστικό 

κομμάτι υπήρξε ο αμέσως επόμενος σε συχνότητα από την ευαισθητοποίηση.  Στο 

σύνολο των εθελοντών 5 ήταν εκείνοι που τον συμπεριέλαβαν στους στόχους, από 

τους οποίους 3 υπογράμμισαν το ότι αποτελεί μάλιστα τον κύριο στόχο των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παραθέτουμε στη συνέχεια το σχετικό κομμάτι από 

την απάντηση της Δήμητρας: 

Δ σίγουρα ο πρώτος στόχος είναι η πληροφορία που πολλές φορές λείπει 

ειδικά στην παιδική ηλικία από εκεί και πέρα ναι είναι η αφύπνιση έτσι της 

συνείδησης και η ευαισθητοποίηση και το να μας δείξει ένα νέο τρόπο ζωής να 

το δείξει και στα παιδιά ώστε με τη σειρά τους να γίνουν κοινωνοί αυτής της 

αλλαγής 

(απόσπασμα 5ης συνέντευξης-Δήμητρα) 

Το συγκεκριμένο απόσπασμα συγκεντρώνει με συνοπτικό τρόπο τους τομείς 

της γνώσης, του συναισθήματος και της πράξης, όπως ήδη έχουν αναφερθεί. 

Επιπλέον, γίνεται μνεία στην Αφύπνιση της Συνείδησης ως στόχο. Στο πλαίσιο αυτό, 2 

εθελόντριες, η Χαρά και η Ζωή συγκεκριμενοποίησαν το περιεχόμενο της 

πληροφόρησης, αναφερόμενες στο ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να 
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βοηθάει τον άνθρωπο να αποκτήσει επίγνωση της κλίμακας στην οποία λειτουργεί 

και αλληλοεπιδρά με τα στοιχεία που συγκροτούν το περιβάλλον. Επίσης, τόνισαν τη 

σημασία του να αντιληφθούμε κατά συνέπεια πως είμαστε μέρος ενός συνόλου που 

ονομάζεται περιβάλλον. 

Ζ […] θεωρώ ότι είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης να καταλαβαίνει κανείς την κλίμακα στην οποία 

λειτουργεί ο άνθρωπος γιατί συνήθως αφοσιωνόμαστε σε πολύ μικρά κομμάτια 

της ζωής μας ενώ το να μαθαίνεις για το περιβάλλον αισθάνομαι ότι διερευνάς 

περισσότερο το εύρος του περιβάλλοντος γύρω μας 

(απόσπασμα 2ης συνέντευξης-Ζωή) 

 

 Η αλλαγή στη συνείδηση και τον εμπλουτισμό των γνώσεων και του επιπέδου 

ενημέρωσης σε σχέση με τα ζητήματα που αφορούν με το περιβάλλον σχετίζονται με 

τον επόμενο στόχο της Πρόληψης-Προστασίας-Πράξης. Στο στόχο αυτό, 

αναφέρθηκαν εξίσου 5 εθελοντές, όπως και για την ενημέρωση-πληροφόρηση. 

Παραθέτουμε δύο σχετικά αποσπάσματα: 

Ι στόχος νομίζω είναι να ευαισθητοποιήσουν το κοινό που θα έρθει στο 

μουσείο είτε αυτό είναι αρκετά μικρό ηλικιακά δηλαδή από τάξεις νηπιαγωγείου 

είτε και πιο μεγάλοι γυμνάσιο λύκειο ε:: δεύτερος στόχος είναι για την σωστή 

ενημέρωση τι ξέρουμε πραγματικά τι δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι μύθος τι 

αλήθεια ε:: τρίτος στόχος είναι η πρόληψη η προστασία του περιβάλλοντος και 

γενικότερα του πλανήτη μας 

(απόσπασμα 3ης συνέντευξης-Ιάσωνας) 

 

Ε άρα στόχος του μουσείου είναι η ευαισθητοποίηση κατά κύριο λόγο 

Β να ευαισθητοποιηθούν με απώτερο στόχο την εφαρμογή στην πράξη της 

προστασίας 

(απόσπασμα 8ης συνέντευξης-Βασιλική) 
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Τα αποσπάσματα αυτά, επίσης, συμπυκνώνουν το τρίπτυχο των κύριων 

στόχων που με μεγαλύτερη συχνότητα από τους εθελοντές αναφέρθηκαν και είναι η 

Ευαισθητοποίηση, η Ενημέρωση και οι Πράξεις πρόληψης-προστασίας.  

Τέλος, 3 από τους εθελοντές ανέδειξαν και τόνισαν τη σημασία της Ατομικής 

Ευθύνης, ως στόχο της Π.Ε., η οποία εμπλέκεται σε όλα όσα περιγράψαμε παραπάνω 

και αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της κοινωνικής υπευθυνότητας και της 

λειτουργίας μίας κοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

6. 2. 2 Η Ευαισθητοποίηση 

Στην ενότητα που προηγήθηκε αναφερθήκαμε στην ευαισθητοποίηση ως τον 

πρώτο κατά σειρά στόχο που έθεσαν οι εθελοντές του Κέντρου ΓΑΙΑ. Οι εθελοντές 

ερωτήθηκαν περαιτέρω για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται την 

ευαισθητοποίηση σαν διαδικασία. Ακόμη, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

περιγράψουν κατά πόσο η ευαισθητοποίηση σχετίζεται με τη γνωστική και 

συναισθηματική καλλιέργεια και σε ποιο βαθμό με καθένα από αυτά.  

Όσον αφορά το ενεργό ενδιαφέρον γενικά για τα πράγματα γύρω μας, αλλά 

και ως προς τους άλλους, αναφέρθηκαν 3 εθελοντές, ο Οδυσσέας, η Δήμητρα και η 

Ζωή. Ο Οδυσσέας αναφέρθηκε και στη σημασία της καλλιέργειας των αξιών της 

αγάπης και της ικανότητας για ειλικρινή διασύνδεση με τους «άλλους», ενώ ο 

Ιάσωνας πρόσθεσε τη φροντίδα ως πτυχή της ευαισθητοποίησης. Ο ίδιος εθελοντής 

μαζί με τη Βασιλική και την Κατερίνα συσχέτισαν ξεκάθαρα την ευαισθητοποίηση με 

μία διαδικασία που σχετίζεται πολύ με την προσωπική ενασχόληση του καθενός με 

τον ψυχικό του κόσμο.  
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Άλλα χαρακτηριστικά που οι εθελοντές απέδωσαν στην ευαισθητοποίηση 

ήταν η αλλαγή του τρόπου σκέψης (Ιάσωνας, Ζωή), ο προβληματισμός και η ενεργή 

παρατήρηση (Οδυσσέας, Δήμητρα, Ζωή) και η γνωστική καλλιέργεια (Βασιλική, 

Κατερίνα).  

Καταληκτικά, η ανάληψη δράσης και η έμπρακτη έκφραση όλων των 

παραπάνω χαρακτηριστικών μέσα από πράξεις είναι κάτι στο οποίο έδωσαν έμφαση 

αρκετοί από τους εθελοντές, σημειώνοντας πως το τι πιστεύει ο καθένας και ο βαθμός 

στον οποίο ο καθένας μας είναι «ευαισθητοποιημένος», αποκτά υπόσταση και 

εγκυρότητα τελικά μέσα από τις πράξεις· όταν δηλαδή το ενδιαφέρον δεν μένει στη 

θεωρία αλλά γίνεται τρόπος ζωής, όπως τόνισαν ο Ιάσωνας και η Ζωή. 

Ο [..] πρέπει να είσαι ένας παρατηρητής καταρχήν ο οποίος να 

ευαισθητοποιείται από τις εικόνες και τα γεγονότα που συμβαίνουν και 

καταστρέφουν τη φύση  αυτό για εμένα είναι ευαισθητοποίηση και από εκεί και 

πέρα είναι να μπορεί να βοηθήσει ώστε να μη συμβαίνει αυτό το πράγμα το 

κακό το βλαβερό που βλέπει 

(απόσπασμα 1ης συνέντευξης-Οδυσσέας) 

6. 2. 3 Σχέση Γνώσης-Συναισθήματος 

Διερευνώντας ακόμη περισσότερο την έννοια της ευαισθητοποίησης, οι 

εθελοντές κατέθεσαν τη σκέψη τους σε σχέση με την αλληλεπίδραση της γνώσης και 

του συναισθήματος. 

Η τάση που δείχνουν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συγκλίνουν σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι πως 

πρόκειται για δύο πτυχές της ανθρώπινης υπόστασης οι οποίες είναι αλληλένδετες και 

«λειτουργούν» στο μέγιστο όταν κανείς δίνει φροντίδα και στα δύο, αναπτύσσοντας 

τα παράλληλα. Το δεύτερο κοινό σημείο είναι πως η γνώση φαίνεται να προηγείται 

του συναισθήματος και να αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία 

ευαισθητοποίησης.  

 Το εύρημα αυτό έχει ενδιαφέρον ως προς το όραμα του μουσείου και την 

προσέγγισή του μέσα από τα εκπαιδευτικά του προγράμματα. Από τη μία 

καταγράφεται η κοινή αποδοχή πως ο άνθρωπος είναι ένα όλον που χρειάζεται 

ολόπλευρη ανάπτυξη, από την άλλη όμως δίνεται ένα προβάδισμα στη γνώση ως 
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έδαφος στο οποίο μπορούν να εδραιωθούν ευαισθησίες και ενδιαφέροντα πέραν του 

εαυτού. Σε επόμενη ενότητα θα εξετάσουμε κατά πόσο οι εθελοντές πιστεύουν ότι το 

εκπαιδευτικά προγράμματα προσεγγίζουν το όραμα των ιδρυτών, αλλά και το στόχο 

της ευαισθητοποίησης, την καλλιέργεια γνώσης-συναισθήματος.  

 Ακολουθούν μερικά αντιπροσωπευτικά κομμάτια των απαντήσεων των 

εθελοντών: 

Ε για εσάς η ευαισθητοποίηση που μου είπατε τι σημαίνει έχει να κάνει με 

γνώσεις έχει να κάνει με συναίσθημα 

Κ πιστεύω και με τα δύο δηλαδή θεωρώ ότι αν κάποιος δεν γνωρίζει δεν μπορεί 

ευαισθητοποιηθεί σε κάτι […] αν δεν έχεις τη γνώση δεν μπορείς να 

ευαισθητοποιηθείς πολλές φορές δηλαδή θεωρούμε ότι κάποια πράγματα θα 

γίνουν από μόνα τους ή ότι τα έχουν αναλάβει κάποιοι άλλοι που είναι σε πιο 

υπεύθυνες θέσεις και εμείς λιγάκι επαναπαυόμαστε […] 

(απόσπασμα 9ης συνέντευξης-Κατερίνα) 

  

Χ εμ:: το ένα προϋποθέτει το άλλο (σς. η γνώση το συναίσθημα) νομίζω δηλαδή 

ότι και τα δύο πρώτα πρέπει να ξέρεις κάποια πράγματα και μετά θα 

ευαισθητοποιηθώ όταν γνωρίζεις κάποια πράγματα αμέσως αισθάνεσαι και 

διαφορετικά δηλαδή αγγίζει και το συναίσθημα η γνώση 

(απόσπασμα 7ης συνέντευξης-Χαρά) 
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6. 2. 4 Ανθρώπινες Αξίες 

Η υποενότητα αυτή αποτελεί το κυριότερο μέρος της ερευνητικής 

προσπάθειας της εργασίας αυτής. Στη συνέχεια καταγράφονται οι απόψεις των 

εθελοντών σε σχέση με τις αξίες του ανθρώπου.  

Αρχικά, το όραμα του Άγγελου και της Νίκης Γουλανδρή για την ανάγκη 

αναζήτησης νέων αξιών, διαβάστηκε σε όλους του συμμετέχοντες, όπως ακριβώς 

αναφέρεται στην ιστοσελίδα του μουσείου (https://www.gnhm.gr/). Κατόπιν, 

ζητήθηκε από τους εθελοντές να εκφράσουν το αν και κατά πόσο τους 

αντιπροσωπεύει το όραμα των ιδρυτών. Έπειτα, οι εθελοντές κλήθηκαν να 

αναφέρουν ποιες κατά τη γνώμη τους είναι οι θεμελιώδεις αξίες στις οποίες μας 

προτρέπουν οι ιδρυτές και θεωρούν οι ίδιοι οι εθελοντές πολύ σημαντικές με 

ειδικότερο ενδιαφέρον για τη σχέση Ανθρώπου-Φύσης. Τέλος, οι συμμετέχοντες 

αναφέρθηκαν στο κατά πόσο το μουσείο και ειδικά το Κέντρο ΓΑΙΑ πετυχαίνει να 

οδηγήσει τους επισκέπτες του στο μονοπάτι του αξιακού προβληματισμού. 
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Την ανάλυση μας θα ξεκινήσουμε με την τοποθέτηση της Κατερίνας ως προς 

τις Αξίες, σαν έννοια πέραν από το ποιες αυτές μπορεί να είναι. Σύμφωνα, λοιπόν, με 

την Κατερίνα οι αξίες αποτελούν «μία μεγάλη ιδέα» (απόσπασμα 9ης συνέντευξης). 

Το όραμα των ιδρυτών είναι μία θέση που ασπάζονται όλοι οι εθελοντές, όπως 

δήλωσαν, και τους αντιπροσωπεύει απόλυτα. 

Η αξία εκείνη στην οποία στάθηκαν οι περισσότεροι εθελοντές, 6 στους 9, 

είναι το ενδιαφέρον για τον «άλλο», ο Αλτρουισμός. Ο Ιάσωνας συγκεκριμένα 

αναφέρθηκε  στη σημασία του να μάθω να σκέφτομαι το αντίκτυπο των πράξεων 

μου. Πρόκειται φυσικά για μία ικανότητα που σημαίνει να έχει μάθει κανείς να 

προσθέτει στη σκέψη  και τις επιλογές του το φίλτρο επεξεργασίας που σχετίζεται με 

την ύπαρξη, τα θέλω και τα δικαιώματα των «άλλων».  Η Μαρία έκανε λόγο για την 

απομάκρυνση από τον ατομικισμό και τον εγωισμό, και ένα άνοιγμα σε πιο 

συλλογική σκέψη. Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκαν και οι υπόλοιπες 4 εθελόντριες.   

Δ λοιπόν το όραμα του μουσείου σαφώς το επικροτώ θεωρώ ότι σαφώς 

αντικατοπτρίζει το πνεύμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφορίας 

[…] το πιο ωραίο (σς. από το όραμα) ήταν αυτό το τρίτο σκέλος με τις αξίες 

που έχουν χαθεί […] και αφορούν […] τη συλλογικότητα το αίσθημα της κοινής 

ευθύνης γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι οι δικές μας πράξεις είναι που είτε θα 

βελτιώσουν είτε θα κάνουν ακόμη χειρότερη την κατάσταση οπότε νομίζω ότι 

ερχόμενος κάποιος στο μουσείο εκτός από το περιβάλλον αυτό καθευατό 

έρχεται να μελετήσει και τη σχέση του ίδιου του του εαυτού με τον κόσμο γύρω 

του τις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους με την ευθύνη που έχουμε έναντι του 

κόσμου μας ε::μ και είναι αξίες που θα τις συναντήσεις στο μουσείο 

(απόσπασμα 5ης συνέντευξης-Δήμητρα) 

 

Μ ε:: σίγουρα υπάρχει και κάποιο ηθικό σκέλος (σς. που πρέπει να 

καλλιεργηθεί) γιατί πιθανότατα αυτός που δεν νοιάζεται καθόλου είναι εγωιστής 

βασικά και δεν σκέφτεται τους υπόλοιπους και ότι ο πλανήτης δεν αρχίζει και 

τελειώνει με αυτόν  δεν σκέφτεται να τον διατηρήσει γιατί αυτός θα συνεχίσει να 

υπάρχει και αφότου αυτός φύγει και πρέπει να τον διατηρήσει για τους 

επόμενους    
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(απόσπασμα 4ης συνέντευξης-Μαρία) 

 

Στο πλαίσιο αυτό, της έννοιας του «άλλου», στο απόσπασμα της Μαρίας 

διακρίνουμε το ρόλο αυτού να έχουν μάλιστα όχι ένας μεμονωμένος άνθρωπος ή 

κάποιο ζώο, αλλά ολόκληρες γενιές που θα ακολουθήσουν τη δική μας. Μπορούμε 

έτσι να κάνουμε λόγο για ένα αίσθημα διαγενεακής φροντίδας. Την επισήμανση 

αυτή, για τη μέριμνα ως προς τις επόμενες γενιές έκανε, επίσης, και η Ζωή. 

Επόμενη αξία στην οποία αναφέρθηκαν 4 από τους εθελοντές ήταν ο 

Σεβασμός. Ενδιαφέρον στο σημείο αυτό είχε πως οι συμμετέχοντες αναφέρθηκαν 

στους αποδέκτες του σεβασμού, ο οποίος ξεκάθαρα και για όλους δεν πρέπει να 

περιορίζεται μόνο από άνθρωπο προς άνθρωπο.  

Ο πρώτος αποδέκτης του σεβασμού, λοιπόν, είναι ο εαυτός. Από το σημείο 

αυτό ξεκινά και ο σεβασμός ως προς τους άλλους, καθώς έμμεσα επιστρέφει και πάλι 

σε εμάς, μας αφορά. Εκκινώντας, επομένως, από έναν ομόκεντρο κύκλο με σημείο 

τον εαυτό μας και καθώς αυτός ανοίγεται προς τα έξω, ακολουθεί ο διπλανός μας και 

ο χώρος γύρω μας ως αποδέκτες του σεβασμού μας. Καθώς συνεχίζουμε, τα ζώα, τα 

φυτά, αλλά και τα μη έμβια όντα, δηλαδή όλα τα ανόργανα στοιχεία έχουν σειρά. Η 

αναφορά αυτή στα μία έμβια όντα έγινε από 2 εθελόντριες, τη Βασιλική και τη Χαρά. 

Μία ακόμη ενδιαφέρουσα διατύπωση ήταν εκείνη της Βασιλικής λέγοντας πως εν 

τέλει αποδέκτης του σεβασμού, αλλά και των αξιών της αγάπης και της φροντίδας, 

όπως τόνισε, οφείλει να είναι η ζωή ως φαινόμενο: 

Β ναι σαν φαινόμενο γενικά (σς. η ζωή) θα έπρεπε ακόμη και το 

γουρουνάκι και το ξύλο τον άνθρωπο όλα να τα σεβόμαστε και σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο να έχουμε ενδιαφέρον όχι μόνο γύρω μας εκεί που εμείς μένουμε ή 

μόνο στην Ελλάδα αλλά ευρύτερα σε όλη τη Γη 

(απόσπασμα 8ης συνέντευξης-Βασιλική) 

Στο απόσπασμα αυτό, όπως και σε πολλά σημεία στις συνεντεύξεις όλων των 

εθελοντών έχουμε αναφορά και στο ζήτημα της τοπικότητας, το οποίο θα εξετάσουμε 

ξεχωριστά σε άλλο σημείο.  
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Ως κατακλείδα της ενότητας, αφήσαμε την αξία της Αγάπης. Πρόκειται για 

την έννοια στην οποία έχει αφιερωθεί μεγάλο μέρος της βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης, εστιάζοντας στο έργο του ψυχολόγου Erich Fromm. Αναμφίβολα, 

λοιπόν, υπήρξε αρκετό ενδιαφέρον για τις σχετικές αναφορές των εθελοντών που 

αναδείκνυαν την αγάπη ως μία και για κάποιους τη σημαντικότερη από όλες τις αξίες 

την οποία ο άνθρωπος οφείλει να επαναπροσδιορίσει. 

Έχοντας, λοιπόν καίρια θέση σε ολόκληρη την εργασία θα παραθέσουμε τα 

πλέον χαρακτηριστικά σημεία των συνεντεύξεων που αφορούν την αξία της αγάπης. 

Οι εθελοντές που έδωσαν την πρώτη θέση στην αξία αυτή ήταν 4. Και οι τέσσερις 

εθελοντές, όταν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, μίλησαν με ιδιαίτερη έμφαση, 

αλλάζοντας το ηχόχρωμα και τον επιτονισμό των λέξεων με σκοπό να δώσουν 

έμφαση στη λέξη «αγάπη» και τη σκέψη που συνόδευε την επιλογή τους αυτή. 

Θα ξεκινήσουμε με τον Οδυσσέα ο οποίος μίλησε για τα υψηλά ιδεώδη που 

ενστερνίστηκε και βίωσε ως παιδί στους κόλπους του Προσκοπισμού. Τα υψηλά αυτά 

ιδεώδη ή αλλιώς οι βασικές αξίες της ζωής, όπως δηλώνει, είναι (τουλάχιστον) τρεις: 

α) η Αγάπη, β) η αδελφοσύνη (προς τους προσκόπους), γ) το να είσαι φίλος για 

όλους.  

Ο Οδυσσέας θεωρεί πως οι αρχές αυτές, που αρχικά διατυπωμένες έτσι 

αναφέρονται στο σύστημα των προσκόπων, από πίσω κρύβουν μία στάση ζωής που 

μπορεί κάθε άνθρωπος να υιοθετήσει και να προσαρμόσει στη δικιά του ζωή. Αυτή η 

στάση ζωής διέπεται  από την ικανότητα ψυχικής διασύνδεσης, η οποία παρουσιάζει 

βάθος και δεν αφορά μία επιδερμική επιφανειακή σχέση. Έχει αποδέκτες τους πιο 

κοντινούς μας ανθρώπους, χωρίς να περιορίζεται βέβαια σε αυτούς.  

Ο […] εγώ θα τις ονόμαζα βασικές αξίες της ζωής […] είναι λίγο πολύ 

αυτές που ανέφερα που ζούσαμε και πιστεύαμε στον προσκοπισμό  

Ο […] ο νόμος των προσκόπων  αποτελείται από δέκα άρθρα θα σου 

πω δύο τρία μόνο για να καταλάβεις πόση αξία έχει που από παιδιά δώδεκα 

χρονών ακούγαμε και ορκιστήκαμε σε αυτό το πράγμα (.) ο πρόσκοπος αγαπάει 

και προστατεύει τα ζώα και τα φυτά ο πρόσκοπος είναι αδερφός προς κάθε 

πρόσκοπο φίλος προς όλους και αδερφός προς κάθε πρόσκοπο μιλάμε για 

υψηλά ιδεώδη 
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(αποσπάσματα 1ης συνέντευξης-Οδυσσέας) 

Σε ίδιο ακριβώς πνεύμα βρίσκονται και τα λόγια της Αλίκης η οποία με 

ιδιαίτερη θέρμη μίλησε για τη σημασία των αξιών. Αναγνώρισε τη διορατικότητα 

αλλά και την ορθότητα της προτροπής του Άγγελου και της Νίκης Γουλανδρή ως 

προς τη διερεύνηση του αξιακού μας συστήματος. Αναφέρθηκε, μάλιστα, στην υφή 

της σημερινής κοινωνίας, στην οποία φαίνεται η συνισταμένη της κατοχής ύλης-

προϊόντων και η ικανοποίηση μέσω αυτής, να απομακρύνει τον άνθρωπο από 

βασικούς οδηγούς της ζωής. 

Α νομίζω ότι οι ιδρυτές του μουσείου τα έχουν πει όλα δεν το συζητάμε αυτό το 

να υπάρχουν αξίες είναι το άλφα και το ωμέγα της ζωής του καθενός του 

σύμπαντος είναι τα πάντα το θέμα είναι πώς θα υλοποιηθούν αυτές και αυτό 

είναι το δύσκολο γιατί έχουμε κάνει την κοινωνία λιγάκι υλιστική και έχουμε 

βάλει στην άκρη τις αξίες και αυτή είναι η τιμωρία μας 

Α για εμένα η αξία που τα καλύπτει ΟΛΑ και τα δύο δηλαδή και το γενικά και 

το περιβαλλοντικά είναι η αγάπη αν αγαπάς το περιβάλλον έχεις τελειώσει δεν 

θα κάνεις κακό στα ζώα δεν θα καταστρέψεις τα λουλούδια θα τα βοηθήσεις 

τέλος πάντων οτιδήποτε και στη συνέχει αγαπώντας δεν θα κάνεις κακό στον 

κόσμο και είναι η αρχή της αξίας η αγάπη έτσι νομίζω 

(αποσπάσματα 6ης συνέντευξης-Αλίκη) 

 

Κλείνουμε το κομμάτι αυτό των αξιών με ένα ακόμη απόσπασμα από τη 

συνέντευξη (8η) της Βασιλικής, το οποίο συμπεριλαμβάνει όλα όσα ανέφεραν στο 

σύνολό τους οι εθελοντές: 

Β θα έβαζα πρώτη από όλες τις αξίες την αγάπη για το περιβάλλον και την 

αγάπη για τον άνθρωπο και για τη ζωή δηλαδή η αγάπη για το περιβάλλον 

θεωρώ ότι μέσα έχει και τη φροντίδα και την ευαισθητοποίηση και την 

προσαρμογή και την προστασία όλα αυτά είναι η αγάπη για το περιβάλλον και 

εν τέλει η αγάπη για τον άνθρωπο και για τη ζωή για την καλυτέρευση της ζωής 

κάθε ανθρώπου με απώτερο σκοπό δηλαδή η αγάπη για τον άνθρωπο τον ίδιο 

και όχι μόνο για τον άνθρωπο και για τα ζώα και για όλα τα έμβια όντα 
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Η ανάλυση της θεματικής αυτής ολοκληρώνεται με τον απολογισμό ως προς 

το βαθμό επίτευξης του μουσείου να προσεγγίσει το όραμα των ιδρυτών του. Κατά 

πλειοψηφία, 8 στους 9 εθελοντές, εξέφρασαν την πεποίθηση πως το Κέντρο ΓΑΙΑ με 

τα προγράμματά του, αλλά και το Μουσείο Γουλανδρή στο σύνολό του ως φορέας, 

κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση και σε ένα αρκετά καλό ποσοστό το πετυχαίνει.  

 Η Μαρία ήταν η εθελόντρια που διαφοροποιήθηκε, θεωρώντας πως τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν ξεκάθαρα έμφαση στο θεωρητικό-γνωστικό 

κομμάτι και την πληροφόρηση. Θα έπρεπε, ωστόσο, συμφωνεί να ενδυναμωθεί και το 

υπόλοιπο κομμάτι και ο τρόπος ίσως βρίσκεται στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων 

με πιο πρακτικές εφαρμογές και δραστηριότητες.  

 Για τους υπόλοιπους εθελοντές, τα προγράμματα αποτελούν μία αφορμή 

κινητοποίησης προς αυτή την κατεύθυνση, βάζοντας ένα λιθαράκι σε όλη την 

προσπάθεια. Οι περισσότεροι αναγνωρίζουν περιορισμούς, όπως ο διαθέσιμος 

χρόνος, ο περιορισμός στη συστηματικότητα, δεδομένου πως πρόκειται για 

μεμονωμένες επισκέψεις, τα οποία πιθανότατα επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα. 

Εντούτοις, ο καθένας προσωπικά ως άτομο και ως εθελοντής μουσειοπαιδαγωγός 

κάνει την προσπάθειά του προς το στόχο αυτό. 

 

 

 

6.3 Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα 

 

Η ενότητα αυτή αφορά την καταγραφή των μεθόδων που οι εθελοντές 

ανέφεραν πως χρησιμοποιούν προκειμένου να  υλοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο 

τα εκπαιδευτικά προγράμματα του μουσείου. Επιπλέον, εξετάζεται η ανταπόκριση 

των μαθητών ανά ηλικιακή ομάδα σε αυτά. Τέλος, σκιαγραφούνται τα 

χαρακτηριστικά εκείνα που ως άνθρωπος και παιδαγωγός είναι θεμιτό να έχει όποιος 

απασχολείται σε αντίστοιχη θέση, καθώς επίσης και ο βαθμός συμβολής του στην 

προσέγγιση του οράματος των ιδρυτών του μουσείου.  
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6.3.1 Μέθοδοι Υλοποίησης   

Οι εθελοντές τοποθέτησαν στην κορυφή των μεθόδων που κάνουν τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα πιο ελκυστικά και αυξάνουν το βαθμό επιτυχίας τους τη 

Διάδραση. Όλοι οι συμμετέχοντες χαρακτήρισαν το μουσειολογικό σχεδιασμό της 

έκθεσης ως διαδραστικό, αναφερόμενοι στους «σταθμούς», όπου κάποιος επισκέπτης 

έχει τη δυνατότητα να αγγίξει κάτι, να πατήσει κάποιο κουμπί, να δει κάποια 

κινούμενη εικόνα ή βίντεο, να ακούσει ήχους, να θέσει σε λειτουργία κάποιο έκθεμα 

προσομοίωσης.  

 Το διαδραστικό στοιχείο, όπως είπαν, εμπεριέχει επίσης την έκπληξη, το 

παιχνίδι, την αμεσότητα, το βίωμα και την προσωπική εμπειρία, την πράξη, τη 

συμμετοχικότητα, την ενεργητική παρουσία, τις αισθήσεις. Το Παιχνίδι, ειδικότερα, 

αξιολογείται από ορισμένους εθελοντές (4/9) ως ιδιαίτερα σημαντικό και έγινε σε 

αυτό ξεχωριστή αναφορά. 

Σε κάθε περίπτωση, η πρόκληση διάδρασης αναγνωρίζεται από όλους ως το 

πιο σημαντικό στοιχείο που αναβαθμίζει την εμπειρία του επισκέπτη και ειδικά των 

παιδιών. Ωστόσο, η διάδραση δεν έγκειται μόνο στο σχεδιασμό της έκθεσης και του 

χώρου, αλλά και στον τρόπο που έχει στηθεί ένα πρόγραμμα και τις δραστηριότητες 

που περιέχει, καθώς και στην προσέγγιση του παιδαγωγού.  

Υποστηρικτικά, λοιπόν, προς την άμεση εμπλοκή του επισκέπτη, αρκετοί από 

τους εθελοντές (5/9), δήλωσαν ως συχνή μέθοδο εκείνη της Ερώτησης-Απάντησης.  

Στο ίδιο πνεύμα εμπίπτει και η μέθοδος της Συζήτησης, που πρόσθεσαν 3 εθελοντές. 

Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη τεχνική αποσκοπούν στο ίδιο πράγμα, την ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών και στο να δώσουν χώρο και χρόνο στον κάθε μαθητή. Με 

τον τρόπο αυτή η εμπειρία τους στο πρόγραμμα είναι πιο προσωπική και άμεση, 

καθώς καλούνται να καταθέσουν τη σκέψη τους, αλλά και την προσωπική τους 

εμπειρία.  

Στην προσπάθεια αυτή ώστε να γίνει η επίσκεψη μία εμπειρία που να αφορά 

άμεσα του ίδιους τους μαθητές, 2 εθελόντριες ανέφεραν πως έχουν εντάξει Μύθους 

και Ιστορίες, καθώς και Παραδείγματα Από Την Καθημερινότητα. Και οι δύο αυτοί 

τρόποι, έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τη δημιουργία οικειότητας, η οποία με τη 

σειρά της κάνει κάτι που μας είναι γνώριμο και «δικό» μας, κατά κάποιο τρόπο, ως 

βίωμα, να μας αφορά περισσότερο και να το κατανοούμε, ενδεχομένως, καλύτερα. Εν 
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τέλει αποτελεί μία αφετηρία στη συζήτηση, η οποία δεν γίνεται από το μηδέν, αλλά 

έχει ήδη μία βάση. Σε συνδυασμό τα στοιχεία αυτά, δύναται να προξενήσουν και 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον εμπλοκής στο πρόγραμμα. 

Η πτυχή της Oικειότητας και της Tοπικότητας υπήρξαν θέματα που σημείωσαν 

όλοι οι εθελοντές ως προς τη δύναμή τους να μεγιστοποιήσουν την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Στη συνέχεια παρατίθενται δύο 

παραδείγματα, από το πώς οι ίδιες οι εθελόντριες στην πράξη εφαρμόζουν τις 

μεθόδους αυτές. Η Ζωή θα αναφερθεί στην πολύ πετυχημένη και διαδεδομένη σειρά 

Game of Thrones, ενώ η Βασιλική στην καθημερινότητα ανθρώπων στην Αφρική: 

 

Ζ […] προσπαθώ να φέρω παραδείγματα από άλλα μέρη της ζωής τους 

για παράδειγα είχαμε πέρσυ τα ορυκτά και ο άνθρωπος και κάποια στιγμή 

αναφέραμε τον οψιδιανό που δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε δει γκειμ οφ 

θροουνς ήταν αυτό που το έλεγαν ντράγκον γκλας ηφαιστειακό γυαλί το οποίο 

[…] έχει κάποια χαρακτηριστικά που βοήθησαν τον άνθρωπο να αναπτύξει 

εργαλεία όλο αυτό όταν πει ο άλλος γκειμ οφ θρόουνς πώς συνδέεται αυτό με το 

μουσείο ξαφνικά τους κάνει ένα κλικ και θα αρχίσουν να παρατηρούν λίγο 

περισσότερο […] 

(απόσπασμα 2ης συνέντευξης-Ζωή) 

Β […] όταν έκανα το πρόγραμμα του νερού τα παιδιά είχαν 

ενθουσιαστεί και εκπλαγεί με το γεγονός ότι τους δίναμε παραπάνω 

παραδείγματα πιχι με την Αφρική που τους λέγαμε πώς είναι η ζωή εκεί κα πώς 

είναι εδώ […] μετά έφευγαν λίγο σοκαρισμένοι λε΄γανε ναι κυρία θα κλείσουμε 

το νερό όταν θα πλένουμε τα δόντια […] θα το περιορίσουμε […] δηλαδή είχαν 

αλλάξει νοοτροπία […] ήξεραν αλλά δεν το είχαν συνειδητοποιήσει στην πράξη 

[…] 

(απόσπασμα 8ης συνέντευξης-Βασιλική) 

Η τελευταία κατηγορία τεχνικών που χρησιμοποιούν οι εθελοντές για να 

ενισχύσουν την προσπάθεια τους έχει να κάνει με τον Τρόπο Ομιλίας τους και τη 

Γλώσσα Του Σώματος.  Πιο συγκεκριμένα, 3 από τους εθελοντές σχολίασαν τη 

σημασία που έχει ακόμη και ο τόνος της φωνής, το ηχόχρωμα και οι λέξεις που 
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επιλέγει κανείς ανά περίπτωση. Το σώμα μπορεί, επίσης, να δώσει τον ανάλογο τόνο 

και ύφος σε σχέση με το στόχο που θέλει να επιτύχει ο παιδαγωγός κατά τη διάρκεια 

του προγράμματος. Η Κατερίνα, για παράδειγμα, αναφέρθηκε στο γεγονός πως τα 

παιδιά της νηπιακής, συνήθως, ηλικίας προτιμούν τη θεατρικότητα στην ομιλία και 

τις κινήσεις, κάτι που κρατά πιο ζωντανό το ενδιαφέρον τους. 

 

6.3.2 Ανταπόκριση Ανά Ηλικιακή Ομάδα 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δεν έχουν την ίδια ανταπόκριση στους μαθητές 

υπογράμμισαν οι εθελοντές σε σχετικό ερώτημα. Στο σύνολό τους τείνουν να 

θεωρούν, μέσα από την προσωπική τους παρατήρηση και εμπειρία, πως οι μικρότερες 

ηλικίες είναι πιο ενθουσιώδεις και δεκτικές. Αντίθετα, όσο η ηλικία των παιδιών 

μεγαλώνει τόσο φαίνεται να φθίνει το ενδιαφέρον τους.  

Η διαφοροποίηση αυτή έγκειται τόσο ως προς τον τρόπο προσέγγισης της 

θεματικής κάθε προγράμματος και το τι τελικά ταιριάζει σε κάθε ηλικία, αλλά και ως 

προς το περιεχόμενο των προγραμμάτων.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, ωστόσο, το γεγονός πως στη διάδραση και γενικά 

σε οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπεριέχει κάποιου είδους βιωματική, hands-on 

εμπειρία, κάποιο πρακτικό σκέλος ή προσομοίωση, όλες οι ηλικίες ανταποκρίνονται 

καλύτερα. 

6.3.3 Ο Μουσειοπαιδαγωγός 

 

Ο η έκθεση είναι ένα άψυχο πράγμα εκείνος που δίνει ζωή είναι ο 

παρουσιαστής μπορεί να μη δώσει τίποτα ή να εμφυσήσει προβληματισμό να 

προκαλέσει ευαισθητοποίηση 

(απόσπασμα 1ης συνέντευξης-Οδυσσέας) 

Ο άνθρωπος που αναλαμβάνει το παιδαγωγικό κομμάτι και εκείνο της 

υλοποίησης των προγραμμάτων, αποτελεί για όλους τους εθελοντές έναν ρόλο κλειδί 

σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων ως προς τους στόχους τους 

οποίους αναλύσαμε στην προηγούμενη ενότητα, αλλά και ειδικότερα ως προς την 

αποστολή του μουσείου για μία αναζήτηση-επαναπροσδιορισμό των αξιών μας.  
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Αυτό αναδεικνύει τη βαθιά σχέση που έχουν οι προσωπικές μας πεποιθήσεις 

(εν προκειμένω το όραμα των ιδρυτών) με την προσωπική μας στοχοθεσία ως 

παιδαγωγοί και την κατεύθυνση που θέλουμε εν τέλει να δώσουμε σε ένα 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα.  

Ο μουσειοπαιδαγωγός, λοιπόν, είναι ένα πρόσωπο που πρέπει να 

συγκεντρώνει πολλά και διάφορα χαρακτηριστικά για να ανταπεξέλθει στο ρόλο του. 

Μια ιδιότητα, στην οποία αναφέρθηκαν οι περισσότεροι εθελοντές, έχει να κάνει με 

τη διάθεση του, κατά πόσο δηλαδή είναι ένας άνθρωπος Ευχάριστος με καλή διάθεση, 

έχει Όρεξη-Θέληση για αυτό που κάνει και είναι ένας άνθρωπος Οικείος-Φιλικός. Τα 

τρία αυτά χαρακτηριστικά ξεχώρισαν ως προς τα κυριότερα και από εκείνα που 

δίνουν, ήδη, πριν το ξεκίνημα ενός προγράμματος το στίγμα για την εξέλιξή του. Οι 

εθελοντές, τόνισαν πως η καλή διάθεση και το να έχει κάποιος την ευχέρεια να 

δημιουργήσει ένα φιλικό κλίμα μπορεί να μετατρέψει ακόμη και ένα ανιαρό 

περιεχόμενο ή έναν αρνητικά διακείμενο-αδιάφορο επισκέπτη σε ενεργό 

συμμετέχοντα και ενδιαφέρον περιεχόμενο. Και αυτό γιατί το προσωπικό ενδιαφέρον 

του παιδαγωγού περνάει μέσα από την ενέργειά του και τη στάση του ως προς αυτό 

που κάνει στους επισκέπτες και εν συνεχεία μπορεί να επέλθει η ταύτιση μίμηση 

μέσω αυτής της θετικής ενέργειας.  

Μία ακόμη προϋπόθεση, όπως διατύπωσαν δύο (2) εθελόντριες, είναι η Αγάπη 

για  τα παιδιά και το αντικείμενο. Πλάι σε αυτό, έρχονται σύμφωνα με τη Μαρία η 

Υπομονή και η Ηρεμία, δηλαδή η αποφυγή εντάσεων και φωνής.  

Η Γνώση, αλλά και η ισορροπία στο να μην παρουσιάζεται κανείς ως 

Αυθεντία, αποτελούν δύο ακόμη στοιχεία του καλού παιδαγωγού. Όσον αφορά τη 

γνώση, η Ζωή και η Κατερίνα μίλησαν για την ανάγκη να έχει κανείς γενικές 

γνώσεις, ώστε να έχει τη δυνατότητα να ενσωματώσει σε παραδείγματα (όπως με το 

παράδειγμα του Game of Thrones) πληροφορίες που θέλει να μεταδώσει. Η Μαρία 

και η Λίνα έκαναν λόγο για το ότι η στάση ως αυθεντία, και κατ΄ επέκταση το 

δασκαλοκεντρικό σύστημα απωθεί τον ακροατή παρά τον έλκει.  

Τέλος, δύο ακόμη χαρακτηριστικά στα οποία έγινε αναφορά ήταν η ικανότητα 

της Προσαρμοστικότητας και η Ηλικία.  Σε σχέση με το πρώτο, μίλησαν τρεις (3) 

εθελοντές. Σύμφωνα με αυτούς, η προσαρμοστικότητα έχει να κάνει με την αντίληψη 

του παιδαγωγού, ο οποίος θα πρέπει να μπορεί καθ΄ όλη τη διάρκεια του 
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προγράμματος να τροποποιεί αναλόγως ό,τι χρειάζεται προκειμένου η όλη εμπειρία 

να ταιριάζει καλύτερα στο εκάστοτε κοινό. Η Χαρά, έδωσε το παράδειγμα πως ο 

παιδαγωγός θα πρέπει να αντιλαμβάνεται πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάζει 

τα ερεθίσματα και να μετατοπίζει την προσοχή αφού αντιληφθεί ότι κάτι είναι σε 

κορεσμό. Στην ηλικία του παιδαγωγού αναφέρθηκε μόνο η Κατερίνα, καθώς πιστεύει 

ότι δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά αυτό που τελικά μετράει είναι η θέληση και η καλή 

διάθεση που αναφέραμε και στην αρχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.3.4 Προτάσεις Βελτίωσης  

Η ενότητα σε σχέση με την υλοποίηση των προγραμμάτων του Κέντρου 

ΓΑΙΑ ολοκληρώνεται με τις προτάσεις που έκαναν οι εθελοντές σε ένα πλαίσιο 

βελτίωσης της συνολικής εμπειρίας που προσφέρουν και της αποτελεσματικότητάς 

τους. Να σημειωθεί πως οι προτάσεις καταγράφτηκαν ως ιδέες, χωρίς τους 

παράγοντες που ενδεχομένως να επηρέαζαν την υλοποίησή τους. 

Οι προτάσεις αφορούν τόσο το περιεχόμενο όσο και τον τρόπο διεξαγωγής 

τους. Ξεκινώντας με εκείνες που αφορούν το περιεχόμενο, οι εθελοντές πρότειναν τη 

Συχνότερη Ανανέωση της έκθεσης ή την Επικαιροποίησή της. Αναγνωρίζοντας όλοι 

πως μία εξ’ ολοκλήρου αναδιαμόρφωση μίας έκθεσης είναι κάτι δύσκολο και 

κοστοβόρο, οι εθελοντές (3/9) εστίασαν σε ενδεχόμενες μικρές προσθήκες-

ανανεώσεις ανά διαστήματα. Αυτές, για παράδειγμα, θα μπορούσαν να είναι ο 

εμπλουτισμός των βίντεο που προβάλει, ώστε σε διαφορετική χρονική στιγμή ένας 
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επισκέπτης που θε έρθει ξανά να δει κάτι καινούριο. Στο ίδιο θέμα, η Χαρά εκδήλωσε 

την επιθυμία να ήταν σε πιο συστηματική βάση ανοιχτή η Σφαίρα Προβολών.  

Σε σχέση πάλι με το περιεχόμενο, δύο (2) εθελόντριες ανέφεραν πως οι 

πληροφορίες που υπάρχουν στην έκθεση είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά 

από ποσοτικής άποψης είναι πάρα πολλές. Επομένως, προτείνουν την αφαίρεση 

κάποιων πληροφοριών, καθώς επίσης και τη προσθήκη σημείων όπου θα 

αναγράφεται συνοπτικά κάποιου είδους περίληψη, με μεγάλα ευκρινή γράμματα, 

ώστε και ένας επισκέπτης με λιγότερο χρόνο στη διάθεσή του, οι μαθητές, αλλά και 

οποιοσδήποτε επισκέπτης να έχει κάποια σημεία αναφοράς που να αντλεί τις πιο 

βασικές πληροφορίες.  Τρεις (3), ακόμη, εθελόντριες μίλησαν ειδικότερα για τις 

ανάγκες των ενηλίκων ως προς την πληροφόρηση. Σύμφωνα με τα όσα είπαν, ο 

ενήλικας επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί μόνος του σε μία έκθεση. Αντίστοιχα με 

τα σημεία-περίληψης πληροφοριών, οι εθελοντές προτείνουν σημεία αυτόνομης 

περιήγησης των ενηλίκων τα οποία θα περιέχουν ποιοτικά και ποσοτικά πληροφορίες 

προσαρμοσμένες στις ανάγκες του ενήλικα.  

Η χωρική κατανομή της έκθεσης υπήρξε ένα ακόμη ζήτημα για το οποίο όμως 

μόνο μία (1) εθελόντρια μίλησε, δείχνοντας πως δεν εντοπίζεται γενικότερα κάποια 

ιδιαίτερη ανάγκη βελτίωσης. Η Μαρία, λοιπόν, ανέφερε πως η μορφή ζιγκ-ζαγκ που 

αυτή τη στιγμή έχει ο χώρος είναι κάτι που κουράζει. Ωστόσο, δεν απέκλεισε το 

ενδεχόμενο αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό αντιθέτως να δημιουργεί 

ενδιαφέρον σε κάποιους επισκέπτες.  

Ένα επόμενο θέμα που συζήτησαν δύο (2) εθελόντριες είναι ο Αριθμός Των 

Ατόμων Ανά Ομάδα και η δυνατότητα σχετικής απομόνωσής τους, ώστε να 

διευκολύνεται και η κίνηση τους στο χώρο, αλλά και η αυτονομία στη διαχείριση του 

χρόνου σε σχέση με τις στάσεις στην έκθεση, καθώς και η αποφυγή ενοχλήσεων των 

ομάδων από τους ήχους της μίας ως προς την άλλη. 

Ορισμένοι εθελοντές εστίασαν σε τρόπους που θα μπορούσαν να ενισχύσουν 

την άμεση εμπλοκή των επισκεπτών στα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα από πιο 

πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας. Πιο συγκεκριμένα, τρεις (3) εθελοντές 

επισήμαναν πως τα προγράμματα θα πρέπει να τονώσουν ακόμη περισσότερο το 

Διαδραστικό κομμάτι. Αυτό θα μπορούσε να γίνει, όπως είπαν, με την ενσωμάτωση 

ακόμη περισσότερων παιχνιδιών, κυρίως για τα μικρότερα παιδιά. Η Ζωή και ο 
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Οδυσσέας μίλησαν για τον εμπλουτισμό της έκθεσης με αναπαραστάσεις και 

προσομοιώσεις, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία για οπτικοποίηση της πληροφορίας, 

συμμετοχή και άλλων αισθήσεων πέραν της ακοής και δημιουργούν ένα βίωμα-

εμπειρία που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό της βιωματικής εμπειρίας εντάσσεται και η Σύνδεση Με 

Παραδείγματα και την Καθημερινότητα. Μαζί με τη διάδραση, τα πρακτικά-

πραγματικά παραδείγματα και η διάσταση της καθημερινότητας αποτελούν τα δύο 

σημεία εκείνα στα οποία αναφέρθηκαν οι περισσότεροι εθελοντές (6/9) καθ’ όλη τη 

διάρκεια της συνέντευξης και όχι μόνο στο σκέλος των προτάσεων βελτίωσης. Η 

Μαρία τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό εν τέλει ένα πρόγραμμα να απαντά στην 

ερώτηση «τι μπορώ να κάνω στην πραγματική ζωή» και «πώς αφορά αυτό που 

μαθαίνω την καθημερινότητα». Η Χαρά έγινε πιο συγκεκριμένη, προτείνοντας τη 

δημιουργία μίας λίστας επικαιρότητας, την οποία θα μπορούν να συμβουλεύονται οι 

εθελοντές-μουσειοπαιδαγωγοί και να κάνουν σχετικές αναφορές κατά τη διάρκεια 

των προγραμμάτων.  

Μία ακόμη πρόταση ενίσχυσης της διάδρασης αφορούσε την προσθήκη 

κάποιων Κατασκευών στα προγράμματα, ως δραστηριότητα ομαδοσυνεργατικής, 

αλλά και πιο πρακτικού σκέλους πέραν των πληροφοριών.  

Ως επιπλέον επεκτάσεις των δράσεων του μουσείου, προτάθηκαν οι 

Δραστηριότητες Σε Εξωτερικό Χώρο και η διεύρυνση των Δράσεων Για Το Ευρύ 

Κοινό, εστιασμένες στους ενήλικες, με ακόμη περισσότερες ημερίδες, συνέδρια και 

άλλες  τέτοιες δράσεις.  

Οι δύο επόμενες βελτιώσεις σχετίζονται με την Ψηφιακή Παρουσία του 

μουσείου. Μία (1) εθελόντρια επισήμανε πως η εμπειρία της δια ζώσης επίσκεψης 

σίγουρα έχει περιθώρια βελτίωσης και είναι κάτι επιθυμητό. Ωστόσο, αρκετοί 

άνθρωποι δεν έχουν την ευκαιρία μίας ζωντανής επίσκεψης στο μουσείο. Έτσι, το 

μουσείο θα μπορούσε να προσθέσει ακόμη περισσότερο υλικό online, είτε με τη 

μορφή πληροφοριών, είτε δημιουργώντας παιχνίδια, δραστηριότητες, ακόμη και 

σύντομες ξεναγήσεις. Όσον αφορά το ψηφιακό μάρκετινγκ του μουσείου και των 

προγραμμάτων, μία (1) εθελόντρια έκανε ειδική αναφορά στην ανάγκη μεγαλύτερης 

προβολής προς τα έξω του αξιόλογου έργου που γίνεται. 
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Το τελευταίο κομμάτι, στο οποίο αναφέρθηκαν και τόνισαν εξίσου αρκετοί 

εθελοντές (4/9), είναι η Συστηματικότητα. Η ιδιότητα αυτή είναι κάτι που αναφέρθηκε 

ως ένας παράγοντας που γενικότερα στη ζωή μας βοηθάει ως προς το να γίνει ένα 

βίωμα συνήθεια και να το υιοθετήσουμε στην καθημερινότητά μας και στο lifestyle 

μας. Οι εθελοντές αναγνωρίζουν, βέβαια, τη δυσκολία στο να υπάρχει κάποια 

συνέχεια-επαφή με τις ομάδες που επισκέπτονται το μουσείο και παρακολουθούν τα 

προγράμματα του. Αν και δεν αποσαφήνισαν τον τρόπο, δήλωσαν πως κάποια 

μέθοδος, ώστε να υπάρχει μία Συνέχεια Στην Επικοινωνία (follow up) θα ήταν πολύ 

ενδιαφέρον και ως μέσο αξιολόγησης της μακροπρόθεσμης επιρροής και επίτευξης 

ως προς τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το όραμα των ιδρυτών 

του μουσείου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Συμπεράσματα 

Με το κεφάλαιο αυτό ολοκληρώνεται η ανάλυση των αποτελεσμάτων της 

ερευνητικής διαδικασίας. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις 

θεματικές. Η πρώτη αφορά τα δημογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στη 

συνέντευξη και τη δημιουργία ενός προφίλ σε σχέση με την εκπαίδευση τους, το 

χρόνο εθελοντικής προσφοράς και κυρίως το λόγο επιλογής του Μουσείου 

Γουλανδρή. Η δεύτερη θεματική, πυρήνας της εργασίας, επικεντρώνεται στο αξιακό 

σύστημα των ανθρώπων, όπου καταγράφονται οι απόψεις των εθελοντών σε σχέση 

με τους στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, την έννοια της 

ευαισθητοποίησης, τη σχέση γνώσης-συναισθήματος-ευαισθητοποίησης και τις 

βασικές αξίες του ανθρώπου. Η τελευταία ενότητα περιστρέφεται γύρω από τους 

τρόπους υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τις προτάσεις βελτίωσής 
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τους, και τα δύο υπό το πρίσμα της αποτελεσματικότητας σε σχέση με τους στόχους 

της Π.Ε. και τις αξίες που τέθηκαν στη δεύτερη ενότητα. 

Μέσα από τις απαντήσεις των εθελοντών μπορούμε να διακρίνουμε πολλά 

σημεία τα οποία βρίσκονται σε συμφωνία και στην ίδια κατεύθυνση με τους βασικούς 

άξονες που ακολουθήθηκαν στη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Αυτή η ταύτιση 

αποτελεί ένα ενδιαφέρον εύρημα, καθώς ενισχύει τη θεωρία στην πράξη.  

Επανερχόμενοι, λοιπόν, στη δεύτερη ενότητα, η έννοια που αναδείχθηκε από 

όλους τους εθελοντές είναι ο «άλλος». Με άλλα λόγια τονίστηκε από όλους, η 

ανάγκη να συμπεριλάβουμε στη σκέψη μας, στο συναισθηματικό μας χώρο, στις 

επιλογές μας, στις πράξεις μας, στον τρόπο ζωής μας τελικά (lifestyle) και τους 

«άλλους» πέραν του εαυτού μας.  

Το φίλτρο αυτό που λέγεται οι «άλλοι» το είδαμε να κυριαρχεί στη θεωρία της 

Ηθικής της  Φροντίδας της Nel Noddings και το σύστημα των «σημείων φροντίδας» 

(centers of care). Τα σημεία αυτά, να υπενθυμίσουμε, ξεκινούν από τον ίδιο μας τον 

εαυτό, όπως και οι εθελοντές ανέφεραν, και απομακρύνονται από εμάς ώστε να 

φτάσουμε στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, με όλα τα έμβια και μη όντα, 

αλλά φτάνει να περιλαμβάνει ακόμη και άυλα πράγματα, όπως οι ιδέες (Fien, 1997). 

Τη διεύρυνση αυτή του ενδιαφέροντος πέραν του εαυτού, τη συναντήσαμε στη 

θεωρία του Erich Fromm, ως υπερπήδηση της «ναρκισσιστικής παντοδυναμίας», 

στον Aldo Leopold και τη θεωρία του Land Ethic, πρωτοστατώντας στη συμπερίληψη 

των αβιοτικών στοιχείων, αλλά και στην έννοια του Οικολογικού Εαυτού του Arne 

Naess. 

Η κοινή πεποίθηση που συναντάμε στη βιβλιογραφία που παρουσιάστηκε και 

τους εθελοντές, όπου αναδεικνύονται ως βασικές ανθρώπινες αξίες το ενδιαφέρον για 

τον  «άλλο» και ο αλτρουισμός, η αγάπη, ο σεβασμός και η φροντίδα, αποτελεί μία 

πολύ σημαντική απαρχή, καθώς δεν είναι τίποτα αυτονόητο. Έχοντας ως κοινό 

θεμελιακό άξονα τις αξίες αυτές, τα θεμέλια κάθε σχέσης σύμφωνα με τον Erich 

Fromm, στη συνέχεια ακολουθεί το ερώτημα με ποιους τρόπους στην παιδαγωγική 

πράξη μπορεί να ενισχυθεί ή/και να επιτευχθεί η διαδικασία της αναζήτησης-

επαναπροσδιορισμού των αξιών, όπως το έθεσαν οι ιδρυτές Άγγελος και Νίκη 

Γουλανδρή και το ενστερνίζονται οι εθελοντές-παιδαγωγοί. 
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Σύγκλιση μεταξύ της σκέψης των εθελοντών και της βιβλιογραφίας για την 

Περιβαλλοντική Ηθική της Φροντίδας βρίσκουμε και ως προς την παιδαγωγική 

πράξη. Σύμφωνα με τους Martin (2007) και Noddings (1984;  1992), όπως είδαμε στη 

σχετική ενότητα, τρεις πυλώνες διατρέχουν κατά κύριο λόγο την παιδαγωγική 

προσέγγιση που προτείνουν και είναι η Εγγύτητα (Relatedness), η Αμοιβαιότητα 

(Reciprocity) και η Νοητική-Ψυχική Διανόηση/Κατανόηση (Conceptual & Emotive 

Understanding/Emotive & Rational Thought). Στο τελευταίο σκέλος διακρίνουμε 

τόσο το στόχο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως προς τη γνωστική και 

θεωρητική κατάρτιση, όπως τον έθεσαν οι εθελοντές, αλλά και τον επόμενο στόχο 

της συναισθηματικής-ψυχικής καλλιέργειας που ανέδειξαν. Στα χαρακτηριστικά της 

εγγύτητας και της αμοιβαιότητας βρίσκουμε ταύτιση με τις πτυχές της οικειότητας 

και της τοπικότητας που ομόφωνα αναφέρθηκαν από όλους τους εθελοντές ως 

αναγκαία στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στη μεθοδολογική προσέγγιση 

των μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων του μουσείου. 

Προέκταση των παραπάνω και μία ακόμη πλευρά σύζευξης αποτελούν η 

χρήση μύθων και παραδειγμάτων από την καθημερινότητα από τους εθελοντές με τη 

μεταφορά και την αξιοποίηση της μαγικής σκέψης που σημειώνει ο Martin (2007) ως 

μεθοδολογικά εργαλεία υλοποίησης των προγραμμάτων και ενίσχυσης τους 

αισθήματος της οικειότητας. Ακόμη, η πρόταση των εθελοντών για τον εμπλουτισμό 

και τη συχνότερη υλοποίηση εξωτερικών δράσεων στα πλαίσια της βελτίωσης των 

προγραμμάτων ως προς τους στόχους της Π.Ε. και το όραμα των ιδρυτών, βρίσκεται 

και εκείνη σε συνάφεια με την στήριξη των θεωρητικών της Περιβαλλοντικής Ηθικής 

της Φροντίδας υπέρ του place based learning. 

Τα παραπάνω αποτελούν τα βασικότερα σημεία μέσα από τα οποία 

αναδεικνύεται η κοινή τάση σκέψης εθελοντών και των τριών θεωριών που 

παρουσιάστηκαν στην εργασία αυτή. Η σύμπνοια αυτή απαντάται ειδικά σε σχέση με 

τις έννοιες-πυρήνα τις εργασίας που είναι οι βασικές αξίες της ζωής και μετουσίωσή 

τους μέσα από πράξεις και σχέσεις. Θα μπορούσαμε, συμπερασματικά, να πούμε ότι 

αποκύημα τόσο της διερεύνησης των θέσεων των εθελοντών είναι η ουσία της 

Περιβαλλοντικής Ηθικής της Φροντίδας, δηλαδή η καλλιέργεια των αξιών αυτών 

μέσω της άσκησής μας σε δημιουργικές σχέσεις, ένα lifestyle με νέο αξιακό 

προσανατολισμό. 
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Περιορισμοί 

 

Κάθε εγχείρημα, όπως και η παρούσα εργασία, διαθέτει πάντοτε περιθώρια 

βελτίωσης, ενίοτε και επανασχεδιασμού των αδύνατων σημείων. Στο στάδιο αυτό της 

ολοκλήρωσης, σαφώς και είναι δυνατόν να γίνει αναγνώριση πλέον των σημείων 

αυτών.   

Τον πιο σημαντικό περιορισμό αποτελεί η αδυναμία αξιολόγησης της 

προσπάθειας κάθε εθελοντή-παιδαγωγού μέσα από τα προγράμματα στην 

κατεύθυνση του αξιακού επαναπροσδιορισμού. Με άλλα λόγια, η έλλειψη ενός 

συστήματος αξιολόγησης του αντίκτυπου που έχουν τα προγράμματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του Κέντρου ΓΑΙΑ, σε ατομικό επίπεδο και μέσα  σε 

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:21 EEST - 13.56.182.168



ένα χρονικό πλαίσιο· εάν έχει, δηλαδή, κάποια βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη 

επιρροή. Πρόκειται, αναμφίβολα, για κάτι πραγματικά πολύ δύσκολο με τεράστιο, 

όμως, ενδιαφέρον.  

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται η έννοια και ανάγκη της συστηματικότητας, που 

αναδείχτηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση και είναι πιο αδύναμη σε σχέση με 

άλλες έννοιες με τις οποίες υπήρξε ταύτιση εθελοντών-βιβλιογραφίας. 

Οι περιορισμοί αυτοί και παράλληλα θεματικές που μπορούν να αποτελέσουν 

αντικείμενα ειδικότερης μελέτης σε ερευνητικό επίπεδο, συνθέτουν εκ φύσεως 

περιορισμούς της μουσειακής εκπαίδευσης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Προτάσεις  

Ένα e-forum συνάντησης και συνεργασίας των σχολικών τάξεων-επισκεπτών 

υπό την αιγίδα του Κέντρου ΓΑΙΑ 

Επιθυμώντας να μετατραπεί η δυσκολία αυτή αξιολόγησης του αντίκτυπου 

των προγραμμάτων του Κέντρου ΓΑΙΑ στους μαθητές που συμμετέχουν σε αυτά, 

προτείνεται η δημιουργία ενός ψηφιακού δικτύου-forum, το οποίο θα μπορούσε να 

λειτουργεί και να συντονίζεται από το Κέντρο ΓΑΙΑ με ομάδες-μέλη τους μαθητές 

των τάξεων που επισκέπτονται την έκθεση και συμμετέχουν σε κάποιο από τα 

εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει.  

Στην πλατφόρμα αυτή, αρχικά, κάθε τμήμα που επισκέπτεται το Κέντρο ΓΑΙΑ 

θα είχε τη δυνατότητα να κάνει εγγραφή και να δημιουργήσει ένα δικό της προφίλ με 
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τους μαθητές-μέλη της και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της. Όσον αφορά το 

περιεχόμενό της, το Κέντρο ΓΑΙΑ, θα μπορούσε να έχει διαμορφώσει κάποιες 

κατηγορίες θεματικών που να σχετίζονται με τα θέματα των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του. Σε κάθε μία θεματική, θα προσφέρονταν από το Κέντρο ΓΑΙΑ 

ορισμένες έτοιμες και ολοκληρωμένες προτάσεις υλοποίησης, στο πλαίσιο της 

σχολικής κοινότητας, ενός project σχετικού με την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Οι 

μαθητές ως τμήμα, θα είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν να εργαστούν και να 

υλοποιήσουν στο χώρο του σχολείου τους κάποια ή κάποιες από τις προτεινόμενες 

δράσεις. Μέσω του forum, οι ομάδες θα μπορούν να καταγράφουν το project που 

έχουν υιοθετήσει και όλες τις ενέργειες που κάνουν γύρω από αυτό, δημοσιεύοντας 

φωτογραφίες, καταγράφοντας τα βήματα που ακολουθούν, τις δυσκολίες που 

ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν, τα συναισθήματα τους σε σχέση με τη διαδικασία, 

tip που τους έχουν βοηθήσει και θέλουν να μοιραστούν κ.α. Κάθε ομάδα με αυτόν 

τον τρόπο, θα μπορεί να βλέπει τι έχουν κάνει άλλες ομάδες, στην περιοχή τους αλλά 

και γενικά στην Ελλάδα, σε κοντινή ηλικία με τη δικιά τους, στο ίδιο ή σε άλλα 

project και φυσικά να έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν, να γνωριστούν και 

ανταλλάξουν απόψεις-εμπειρίες.  

Το Κέντρο ΓΑΙΑ από τη μεριά του, θα είναι υπεύθυνο τόσο για το σχεδιασμό 

και τον εμπλουτισμό των project, όσο και για την εύρυθμη λειτουργία του forum, 

προσφέροντας έτσι ένα είδος καθοδήγησης 

Απώτερος σκοπός της ανάληψης κάθε project, με τις προτεινόμενες οδηγίες 

υλοποίησης του, θα ήταν το πέρασμα από τη θεωρία και τη γνώση στην πράξη. 

Επιπλέον, η διαδικασία αυτή ως πολύ σημαντικούς ακόμη στόχους θα είχε τη 

συνέχεια της «συνομιλίας» των μαθητών με το μουσείο και το Κέντρο ΓΑΙΑ και η 

ενίσχυση του λεγόμενου Citizen Science, της επιστήμης της κοινωνίας  των πολιτών. 

Με τον τρόπο αυτό η εκπαιδευτική λειτουργία του Κέντρου ΓΑΙΑ επεκτείνεται πέραν 

του φυσικού του χώρου. Δημιουργεί στην πραγματικότητα και στην ουσία του μία 

κοινότητα ανθρώπων που κινητοποιούνται στην πράξη, πραγματώνοντας έτσι το «δια 

ταύτα» της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Επιπλέον, παρατείνει χρονικά την εμπλοκή 

των μαθητών με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, τους βάζει σε μία 

διαδικασία στοχοθεσίας και εσωτερικών κινήτρων, κάνοντας κάτι να τους αφορά, 

αφού συμβαίνει στο χώρο τους. Η δυνατότητα προβολής της προσπάθειας και η 

αίσθηση του «ανήκειν» σε ένα ευρύτερο δίκτυο συνομηλίκων με κοινά ενδιαφέροντα, 
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θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μερικά ακόμη πολύ θετικά στοιχεία της πρότασης 

αυτής. 

Τέλος, προεκτείνοντας περισσότερο την ιδέα της λειτουργίας ενός τέτοιου 

δικτύου-forum, θα μπορούσαν οι εγγεγραμμένες ομάδες, πάντοτε με τη βοήθεια και 

τη συνδιοργάνωση με το Κέντρο ΓΑΙΑ να συντονίζουν και κάποιο «συνέδριο» 

συνάντησης, ομιλιών των μαθητών και των εκπαιδευτικών, παρουσίασης 

δραστηριοτήτων, απολογισμό του αντίκτυπου στο σχολείο και στους ίδιους.   

Φυσικά, ένα τέτοιο δίκτυο, σε διαφορετική ενδεχομένως πλατφόρμα θα 

μπορούσε να απευθύνεται και σε οικογένειες, φοιτητές ή και μεμονωμένους 

επισκέπτες, με ανάλογες τροποποιήσεις στη λειτουργία του. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

Α. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΗΜΙΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: Εθελοντές εκπαιδευτικών προγραμμάτων Περιβαλλοντικού 

Κέντρου ΓΑΙΑ-ΜΦΓΙ 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Ποιοτικές συνεντεύξεις σε βάθος με τη χρήση μαγνητοφώνου 
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Η συνέντευξη πραγματοποιείται στα πλαίσια της συλλογής δεδομένων για τη 

διπλωματική εργασία με τίτλο «Μουσειακή Εκπαίδευση & Περιβαλλοντική Ηθική της 

Φροντίδας», από τη φοιτήτρια Αργυρώ Παπουτσή. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο 

οποίο εντάσσεται έχει τίτλο «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον» και 

βρίσκεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Σκοπός της συνέντευξης 

είναι η καταγραφή των αντιλήψεων των εθελοντών του κέντρου ΓΑΙΑ σε σχέση με 

τις αξίες που καλλιεργούν τα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης του 

Κέντρου ΓΑΙΑ, τις μεθόδους που ακολουθούν για την υλοποίηση τους και τις 

προτάσεις βελτίωσής του. Όλοι οι συμμετέχοντες θα παραμείνουν ανώνυμοι με τη 

χρήση ψευδωνύμων. Ορίζεται η δέσμευση για μη δημοσιοποίηση ή χρήση πέραν του 

πλαισίου της εργασίας οποιασδήποτε πληροφορίας ή ηχογραφημένου αποσπάσματος. 

Κάθε συμμετέχων/ουσα διατηρεί το δικαίωμα της απόσυρσης από τη διαδικασία 

οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί. 

 

 Πόσο καιρό είσαι εθελοντής; 

 Γιατί επέλεξες το συγκεκριμένο Μουσείο; 

 Για εσένα ποιοι είναι γενικά οι στόχοι της Π.Ε.; 

 Γιατί θεωρείς ότι χρειάζονται σήμερα προγράμματα Π.Ε.; 

 Πώς αντιλαμβάνεσαι το ρόλο του μουσείου ως προς την κοινωνία ειδικά 

σε σχέση με την Π.Ε.; 

 Ποια προγράμματα έχεις υλοποιήσει; 

 Ποιοι είναι για εσένα οι στόχοι αυτών των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του μουσείου; 

 Με ποιον τρόπο προσεγγίζονται οι στόχοι; 

 Που εστιάζει το καθένα; 

 Ποιο πρόγραμμα έχεις ξεχωρίσει; Γιατί; 

 Ποιος είναι ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών; 

 Με ποιον τρόπο εμπλέκονται οι μαθητές; (παραδείγματα) 

 Ο παιδαγωγός που υλοποιεί το πρόγραμμα ποια χαρακτηριστικά θεωρείς 

πως είναι  καλό να έχει;  

 Ποια η συμβολή του στην υλοποίηση και αποτελεσματικότητα των 

προγραμμάτων; 
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 Προσωπικά τι επιδιώκεις να έχει ως αντίκτυπο το πρόγραμμα που κάνεις; 

 Πώς θα περιέγραφες τη σχέση των μαθητών με το περιβάλλον; 

 Οι μαθητές πώς ανταποκρίνονται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα; 

 Έχεις υλοποιήσει προγράμματα Π.Ε. σε άλλους φορείς; Αν ναι, 

ανέφερε κάποιες ομοιότητες διαφορές με τα προγράμματα του μουσείου 

 Το όραμα των ιδρυτών είναι η διάσωση και η προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και η επαναφορά του ανθρώπου σε ένα νέο 

κώδικα αξιών.  

 Τι σκέψεις κάνεις για το όραμα αυτό; Σε αντιπροσωπεύει, αν ναι σε 

ποιο βαθμό; 

  Ποιες θα έλεγες ό τι είναι οι αξίες αυτές στις οποίες αναφέρονται;  

 Με ποιον τρόπο μπορούν να καλλιεργηθούν; 

 Πώς θα περιέγραφες τελικά τον άνθρωπο που έχει περιβαλλοντική 

συνείδηση; 

 Πόσο κοντά σε αυτό βρίσκονται τα προγράμματα του μουσείου; 

 Ποιες προτάσεις θα έκανε ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικά ως προς 

αυτή την κατεύθυνση; 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 7η 

 

Στοιχεία 
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Ε κυρία Χαρά καλησπέρα είμαι η Αργυρώ θα κάνουμε μαζί μία συνέντευξη για τη 

διπλωματική μου για το μεταπτυχιακό εκπαίδευση για την αειφορία και το 

περιβάλλον θέλω να διερευνήσω τις απόψεις των ανθρώπων που κάνουν τα 

προγράμματα του μουσείου για τους στόχους των προγραμμάτων τον τρόπο που 

υλοποιούνται και τι προτάσεις έτσι έχετε να κάνετε θα ηχογραφήσουμε τη 

συνέντευξη και θα είστε ανώνυμη ωστόσο αν συμφωνείτε προχωράμε  

Χ καλησπέρα Αργυρώ χαίρομαι που είμαι μαζί σου και εύχομαι καλή επιτυχία σε ό,τι 

κάνεις οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε  

Ε ωραία η πρώτη μου έτσι ερώτηση είναι γιατί επιλέξατε το συγκεκριμένο μουσείο 

και δεν πήγατε σε κάποιο άλλο μουσείο ως εθελόντρια  

Χ επέλεξα το συγκεκριμένο μουσείο γιατί μου αρέσει πάρα πολύ σαν χώρος 

καταρχήν και μου αρέσει και με ενδιαφέρει πολύ και το αντικείμενο με το οποίο 

ασχολείται ήδη μόνη με φίλη με τα παιδιά μου είχα επισκεφτεί το μουσείο οπότε 

ήξερα ακριβώς τι προβάλλει και όταν αντιλήφθηκα ότι υπάρχει περιθώριο για 

εθελοντισμό γιατί απευθύνεται σε παιδιά με κάποιες δράσεις ήταν κάτι το οποίο με 

ενδιέφερε γιατί είχα να κάνω με ό,τι αγαπάω αγαπάω πολύ τα παιδιά και με ένα θέμα 

που ενδιαφέρει όλους     

Ε πολύ ωραία γιατί θεωρείτε ότι σήμερα πρέπει να υπάρχουν τέτοια προγράμματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και εκτός του μουσείου σε οποιονδήποτε φορέα  

Χ ναι πιστεύω ότι σήμερα περισσότερο ίσως από κάθε άλλη εποχή είναι καλό να 

υπάρχουν τέτοια προγράμματα γιατί βλέπουμε ότι το περιβάλλον είναι κάτι ε:: που 

αφορά όλους που κινδυνεύει και που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μας με 

ιδιαίτερη σοβαρότητα αυτά τα προγράμματα απευθύνονται στα παιδιά που πιστεύω 

ότι  πρέπει με κάποιον τρόπο να ενημερωθούν από τη μία πλευρά και από την άλλη 

ευαισθητοποιηθούν για όλα αυτά που γίνονται στο περιβάλλον για όλα αυτά που 

βλέπουν στην καθημερινή τους που ζουν στην καθημερινότητά τους για να έχουν και 

μία διαφορετική αντιμετώπιση 

Ε ωραία οπότε σαν στόχους γενικά της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αλλά και των 

προγραμμάτων του μουσείου ποιοι θα λέγατε ότι είναι  

Χ αυτό που είπα και προηγουμένως περισσότερο είναι τα παιδιά καταρχήν 

εντυπωσιάζονται μετά και δείχνουν και ενθουσιασμό μετά η επόμενη θα λέγαμε έτσι 
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αντίδραση είναι ότι μαθαίνουν κάποια πράγματα αρχίζουν και μαθαίνουν κάποια 

πράγματα τα οποία ίσως δεν γνώριζαν και μετά από τη γνώση θέλω να πιστεύω ότι 

ακολουθεί μία ευαισθητοποίηση ε;: νομίζω ότι πολλά παιδιά σίγουρα από αυτά που 

επισκέπτονται το μουσείο  θα όταν θα γυρίσουν σπίτι τους ή κάποια άλλη στιγμή θα 

ψάξουν να βρουν σε κάποιο άλλο βιβλίο περισσότερες πληροφορίες για αυτά που 

έχουν ήδη δει και θα δείχνουν μία μεγαλύτερη ευαισθησία σε όλα αυτά τα οποία 

θίξαμε στο μουσείο  

Ε για εσάς τι είναι η ευαισθητοποίηση είναι γνωστική έτσι καλλιέργεια είναι 

συναισθηματική είναι και τα δύο μαζί πώς το αντιλαμβάνεστε  

Χ εμ:: το ένα προϋποθέτει το άλλο νομίζω δηλαδή και τα δύο πρώτα πρέπει να ξέρεις 

κάποια πράγματα και μετά ευαισθητοποιώ όταν γνωρίζεις κάποια πράγματα αμέσως 

αισθάνεσαι και διαφορετικά δηλαδή αγγίζει και το συναίσθημα η γνώση  

Ε άρα το μουσείο με τα προγράμματα που έχει και αυτά που έχετε κάνει και εσείς το 

πετυχαίνει αυτό την ευαισθητοποίηση στα παιδιά ή καλύπτει και το στόχο της 

ενημέρωσης επαρκώς  

Χ θέλω αν πιστεύω πω::ς καλύπτει βέβαια πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης  

αυτό είναι σίγουρο γιατί είναι και ένας τομέας που ε:: συνέχεια έχει να κάνει με την 

επιστήμη την πρόοδο της επιστήμης με κάποια δεδομένα που αλλάζουν από τη μία 

μέρα στην άλλη οπότε δεν είναι ένα μουσείο που έχει εκθέματα μιας παλαιότερης 

εποχής και τέλος είναι ένα μουσείο που απευθύνεται που έχει να κάνει με το χτες το 

σήμερα και το μέλλον επομένως επιδέχεται συνεχούς βελτίωσης θα έλεγα και 

αλίμονο αν σταματήσουμε εδώ πέρα που είμαστε  

Ε τα προγράμματα τώρα αυτά που έχετε κάνε ή που έχετε δει  έχουν όλα έτσι κοινό 

στόχο από ότι καταλαβαίνω και την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση συνέχεια 

αλλά εστιάζει το καθένα σε κάτι πιο πολύ που είναι διαφορετικό ανάλογα με την 

ηλικία των παιδιών  

Χ ναι ναι σίγουρα παραδείγματος χάριν από τότε που ξεκίνησα περισσότερο 

παρακολουθώ ένα πρόγραμμα με θέμα το νερό οπότε τα παιδιά μαθαίνουν πως θα 

ξοδεύουν όσο γίνεται λιγότερο νερό  και πώς ε:: εκτιμούν αυτό που έχουν γιατί τους 

δείχνουμε μέσα στο μουσείο ότι την ίδια στιγμή που  εκείνα μπορεί να σπαταλούν το 

νερό υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά που το στερούνται και είναι κρίμα αυτό 
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Ε βλέπετε έτσι κάποια ηλικιακή ομάδα να έχει μεγαλύτερη ανταπόκριση στα 

προγράμματα δηλαδή να ενθουσιάζεται ίσως πιο πολύ:: 

Χ να σας πω την αλήθεια μου νομίζω ότι είναι τέτοια η ιδιαιτερότητα του μουσείου 

που σε όποια ηλικία και αν είναι κάποιος αρχίζοντας από παιδί μέχρι και πολύ 

μεγαλύτερος έτσι και αλλιώς ενθουσιάζεται με το που έρχεται στον συγκεκριμένο 

χώρο και εντυπωσιάζετε από εκεί και πέρα ε:: έγκειται στο μουσείο αν θέλει να 

προσεγγίσει περισσότερο κάποιες ηλικίες και να πλησιάσει τα ενδιαφέροντα ίσως και 

ανθρώπων που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία ίσως θα πρέπει να εμπλουτίζει τα βίντεο ή 

κάποια:: πως το λένε κάποια σημεία με πληροφορίες που ενδιαφέρουν περισσότερο 

κάποιους μεγαλύτερους ανθρώπους πέρα από τους μαθητές γιατί οι μαθητές που 

μπορεί να είναι σε ηλικίες της τετάρτης της πέμπτης δημοτικού σας λέω 

ενθουσιάζονται με αυτό που βλέπουν εκείνη την ώρα δεν τα ψάχνουν τόσο πολύ ίσως 

εκ των υστέρων όπως είπα και πριν σιγά σιγά ίσως ευαισθητοποιηθούν και τα ψάξουν 

περισσότερο  αλλά ένας μεγαλύτερος όταν έρχεται στο μουσείο θέλω να πιστεύω ότι 

ήδη έχει ψάξει κάποια πράγματα οπότε πολλά ίσως από αυτά που βλέπει εμ:: ίσως τα 

ξέρει και θα θέλει να μάθει ακόμη περισσότερα να είναι πιο ποιοτικές οι πληροφορίες 

πιο πολλές  

Ε ωραία ο άνθρωπος που υλοποιεί τώρα τα προγράμματα εσείς αλλά και γενικά ποιος 

είναι ο ρόλος τους στο να έχουν έναν αντίκτυπο τα προγράμματα ή εσείς με ποιον 

τρόπο προσπαθείτε να έχουν κάποιο αποτέλεσμα πώς προσεγγίζετε τους μαθητές σας 

Χ  πώς προσεγγίζω τους μαθητέ::ς  

Ε ναι δηλαδή προσπαθείτε να το κάνετε διαδραστικό ή θέλετε εσείς να τους λέτε 

περισσότερο τις πληροφορίες θέλετε να τους βάλετε να σκεφτούν με ποιο τρόπο να 

είναι διαδραστικό αυτό ας πούμε για αρχή  

Χ με ενδιαφέρει περισσότερο να κρατήσω αμείωτο το ενδιαφέρον τους γιατί ακριβώς 

επειδή ο χώρος του μουσείου έχει πάρα πολλές πληροφορίες πολλές φορές τα παιδιά 

ξεφεύγουν ή κουράζονται πολύ γρήγορα πάνε παρακάτω να δουν το  επόμενο γιατί 

είναι πολύ περίεργα η κύρια μου έννοια είναι να κρατάω το ενδιαφέρον αμείωτο όσο 

γίνεται με τον τόνο της φωνής μου τα διάφορα εκθέματα να προσελκύω το 

ενδιαφέρον τους ε:: αυτό γιατί το μουσείο έτσι και αλλιώς είναι ενδιαφέρον από εκεί 

και πέρα έγκειται στον εισηγητή αυτόν που παρουσιάζει τα θέματα του μουσείου πώς 

θα παρουσιάσει το πρόγραμμα που ήδη έχει ακόμη και με το χρωματισμό της φωνής 
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ή όταν καταλαβαίνει ότι κουράζονται να δείχνει κάτι που είναι εντυπωσιακό και θα 

τους κεντρίσει το ενδιαφέρον κάνοντας έναν ήχο δείχνοντας κάτι που κάνει έναν ήχο 

οπότε αμέσως αμέσως κάνει ένα διάλειμμα από αυτά που έχουν ακούσει επί πέντε 

δέκα λεπτά για την ενέργεια και για τη βιομάζα που μπορεί να τους έχει κουράσει και 

αμέσως ξεχνιούνται και πάνε σε κάτι άλλο που τους αναζωπυρώνει τον ενθουσιασμό 

τους  

Ε εσείς τα βλέπετε να είναι ενημερωμένα ήδη δεν ξέρω σε σχέση με τις γενιές τις 

δικές μας έχουν ήδη μια ευαισθητοποίηση σαν κοινό  

Χ ναι βλέπω ότι πολλά παιδιά είναι ήδη ευαισθητοποιημένα ήδη ενημερωμένα από το 

περιβάλλον τους ξέρουνε πάρα πολλά πράγματα γιατί τα βλέπουνε και δίπλα τους 

πλέον δεν τους είναι άγνωστα ούτε ο κάδος που είναι για την ανακύκλωση μερικά 

μπορεί να έχουν έρθει με τους δικούς τους υπάρχουν όντως παιδιά που είναι 

ενημερωμένα και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον  

Ε έτσι βελτιωτικά τι θα προτείνατε είτε ως προς το πώς υλοποιούνται τα 

προγράμματα είτε για οτιδήποτε για το χώρο το περιεχόμενο του προγράμματος 

κάποια άλλη ιδέα δικιά σας  

Χ κοιτάξτε εμ:: εμένα με το που μπαίνει κάποιος στο χώρο σας είπα και πριν ότι είναι 

σαν χώρος πάρα πολύ επιβλητικός και εντυπωσιακός πρώτα δεξιά υπάρχει η σφαίρα 

η γη αυτή θα ήθελα κάθε φορά που μπαίνουνε μέσα ένα γκρουπ να είναι σε 

λειτουργία  

Ε ναι ναι ναι 

Χ γιατί είναι το πρώτο εντυπωσιακό που τους μένει το πρώτο που βλέπουν και η 

τελευταία ματιά που θα ρίξουν φεύγοντας από το μουσείο σίγουρα είναι μεγάλο το 

κόστος για να είναι  

Ε ναι ανεξάρτητα από το πόσο υλοποιήσιμο είναι:: 

Χ ναι αυτό μου αρέσει μπαίνοντας να βλέπω τη σφαίρα να είναι με φως και να δείχνει 

να βλέπω την υδρόγειο σφαίρα ε:: μετά κάτι άλλο που θα μπορούσα να προτείνω 

είναι να εμπλουτίζονται τα προγράμματα κάθε τόσο αν όχι με καινούρια εκθέματα 

γιατί δεν είναι εύκολο τουλάχιστον με κάποια καινούρια βίντεο που μπορεί να είναι 

πιο εύκολο ε:: (.) άλλο είναι  ό::τι σαν άλλη ιδέα εμείς που παρουσιάζουμε τα 
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προγράμματα καλό είναι να συνδέουμε αυτά που παρουσιάζουμε με κάποια θέματα 

από την επικαιρότητα τα οποία άπτονται όμως με θέματα του περιβάλλοντος δηλαδή 

όταν είχαμε τις φωτιές στην Αυστραλία θα μπορούσαμε να θίξουμε κάποια πράγματα 

ότι να το δάσος αλλά είδατε τι έγινε με τις φωτιές στην  Αυστραλία ότι να που 

κάηκαν το ένα πέμπτο των δασικών εκτάσεων ή ακόμη και τώρα με τον κόβιντ όταν 

με το καλό ξαναανοίξουμε να πούμε στα παιδιά ότι μπορεί εμείς να κλειστήκαμε 

μέσα εκείνος όμως ο οποίος ευνοήθηκε είναι η γη και τα ζώα και η φύση να το πούμε 

αυτό να το καταλάβουν τα παιδιά δηλαδή είναι ένα μουσείο ένα κέντρο 

περιβαλλοντικό αλλά δεν είναι πρέπει να είναι συνδεδεμένο με το παρόν με την 

επικαιρότητα δηλαδή έρχονται τα παιδιά και το βλέπουν αλλά να ξέρουν ότι αυτά που 

βλέπουν είναι άμεσα συνυφασμένο με τη ζωή τους με την καθημερινότητά τους και 

με το αύριο και ότι αυτά είναι ότι αυτά είναι από τα οποία εξαρτάται το αύριο και εδώ 

θα ήθελα να προσθέσω και έχω ιδιαίτερη χαρά που υποδέχομαι τα παιδιά γιατί μου 

αρέσουν ιδιαίτερα τα παιδιά έτσι σε μαθητικές ηλικίες είναι σαν να απευθυνόμαστε 

και έτσι πρέπει να το δούμε αν πραγματικά μας ενδιαφέρει η ευαισθητοποίηση  και 

αν θέλουμε να έχει ένα αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε είναι σαν να απευθυνόμαστε 

στον αυριανό πολίτη ο οποίος ο αυριανός πολίτης θα είναι ο αυριανός επιστήμονας 

γεωπόνος φυσικός θα ασχοληθεί με όλα αυτά που του δείχνουμε στο μουσείο και θα 

τα πάει πιο πέρα ή θα είναι ένας αυριανός πολιτικός που θα πάρει κάποιες αποφάσεις 

για τη ζωή όλων μας  

Ε και ένας μπαμπάς που θα κάνει ένα παιδί  

Χ και ένας μπαμπάς που θα κάνει ακριβώς ένα παιδί ή τα παιδιά του θα μεταφέρουν 

τα μηνύματα στο σπίτι τους λοιπόν όλα αυτά είναι αλληλένδετα και πρέπει να τα 

έχουμε υπόψιν μας σίγουρα έχει επιρροή στα παιδιά στην οικογένεια στην κοινωνία 

και έτσι πρέπει να είναι το θέμα είναι αυτό που είπα και πριν είναι κάτι που πρέπει 

συνέχεια να συγχρονίζεται να επικαιροποιείται  

Ε κατάλαβα 

Χ και αν θα γινόταν γιατί ακόμη και οι εθελοντές δεν είναι σε θέση πολλές φορές να 

ενημερώνονται θα μπορούσα κάθε τόσο αν είναι ένα γεγονός που αξίζει να αναφερθεί 

να υπάρχει  

Ε μία σαν λίστα  
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Χ σαν αναφορά ότι στην Αυστραλία έγινε αυτό ή ότι θα μπορούσατε αναφέρετε αυτό  

Ε πολύ ωραίο  

Χ ναι μία υπενθύμιση γιατί μπορεί ο καθένας μας να μην το έχει σκεφτεί να μην 

έτυχε να αναφερθεί μέσα στην εβδομάδα  

Ε πολύ ωραίο 

Χ εμένα με ενδιαφέρει φεύγοντας κάποιος να πει Α είδα αυτό αλλά ΝΑ και αυτό που 

άκουσα στις ειδήσεις που έχει άμεση σχέση με αυτό που είδα στο μουσείο 

Ε σωστό σωστό  

Χ γιατί το ένα έχει σχέση με το άλλο και το βλέπουμε καθημερινά αυτό ότι η ζωή μας 

το περιβάλλον μας το περιβάλλον επηρεάζει τη ζωή μας καθημερινά και αυτό πρέπει 

να γίνει ε::μ:: ε:: αντιληπτό και από εμάς και από τα παιδιά και από όλους  

Ε ένα άλλο τώρα έτσι ζήτημα για εμένα είναι ότι στο σάιτ του μουσείου αναφέρει ως 

όραμα ότι είναι από οτυς ιδρυτές οτυ μουσείου η διάσωση και η προστασία του 

περιβάλλοντος αλλά και το να επαναθεωρήσει και το να αποκτήσει ο άνθρωπος ίσως 

νέες αξίες οπότε θα ήθελα να μου κάνετε ένα σχόλιο εσάς πώς σας ακούγεται αυτό 

σαν όραμα αν σαν αντιπροσωπεύει και ποιες αξίες θα μπορούσαν να είναι αυτές ας 

πούμε  

Χ ένας άνθρωπος να πω ότι αυτό το οποίο σκοτώνει τον άνθρωπο είναι η αδιαφορία 

άρα λοιπόν από τη στιγμή που κάποιος αρχίζει και ενδιαφέρεται για το περιβάλλον 

του ε:: αγαπάει και δείχνει ενδιαφέρον για τα δέντρα τα ζώα τα λουλούδια τα δάση τις 

θάλασσες τον άνθρωπο τι πιο σημαντικό από αυτό να δείχνει την αγάπη του 

έμπρακτα σε όλα τα έμβια όντα που είναι πάνω στη γη και:: 

Ε έμβια και μη 

Χ έμβια και μη ναι ναι σε όλο το περιβάλλον  

Ε η αγάπη είναι ίσως αυτή:: 

Χ η αγάπη η αγάπη σίγουρα είναι η εκτίμηση η ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που μας 

παρέχει η γη και το να εκτιμάμε αυτά που έχουμε γιατί πραγματικά είναι πολύ 

σημαντικό να εκτιμάμε αυτά που έχουμε από τη μία και να είμαστε και ευγνώμονες 
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για όλα αυτά που μας παρέχει η γη και η φύση γιατί πολλές φορές επειδή κάποιοι 

είναι αγνώμονες δεχόμαστε και τις συνέπειες των πράξεων αυτών 

Ε άρα ένας άνθρωπος που θα λέγαμε ότι είναι περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένος 

διαθέτει αυτές τις αξίες που μου είπατε 

Χ αυτό είναι σίγουρο ότι αγαπάει το περιβάλλον και το συνάνθρωπό του εκτιμάει και 

είναι ευγνώμων για όλα αυτά τα καλά που έχει  

Ε άρα το μουσείο τα καλλιεργεί αυτά πλησιάζει ως προς το όραμα αυτό και ως προς  

τις αξίες αυτές τις νέες  

Χ ναι σε ένα μεγάλο βαθμό ναι γιατί και τα προγράμματα που κάνουμε σε μεγάλο 

βαθμό θίγουν αυτές τις αξίες έχουν και την ενσυναίσθηση ότι μπες στη θέση του 

άλλου υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν νερό να πιούν άρα και η ενσυναίσθηση το να 

αντιλαμβάνεσαι πώς μπορεί να νοιώθει ένας άνθρωπος που δεν έχει αυτά που εσύ τα 

θεωρείς δεδομένα είναι πάρα πολύ σημαντικό  

Ε πολύ ωραία έτσι δεν ξέρω αν έχετε εμπειρία με προγράμματα περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης αντίστοιχα σε άλλους φορείς να κάνατε έτσι μια σύγκριση ίσως 

Χ δεν έχω να πω την αλήθεια  

Ε μ:: ωραία  

Χ πολύ πολύ  παλιά όταν ήταν μικρότερα τα παιδιά μου πήγαινα και 

παρακολουθούσα στο ίδρυμα το που είναι στη συγγρού του ευγενίδειο  

Ε στον ελληνικό κόσμο 

Χ και στον ελληνικό κόσμο παρακολουθούσαν τα παιδιά μου όλα τα προγράμματα 

αλλά και στο ευγενίδειο 

Ε ωραία εγώ είμαι καλυμμένη δεν ξέρω αν εσείς έχετε τίποτα άλλο που θέλετε να 

πείτε  

Χ όχι τίποτα απλά να συνεχιστούν όλες αυτές οι δράσεις του μουσείου πραγματικά 

γιατί είναι αξιόλογες αξιέπαινες είναι κάτι καλό ε:: που:: (.) προτρέπει τους 

ανθρώπους για το υψηλότερο και το καλύτερο και είναι σημαντικό να μένουμε σε 

αυτό  

Ε πολύ ωραία ευχαριστώ πάρα πολύ  

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:34:21 EEST - 13.56.182.168



Χ και εγώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 5η 

 

Στοιχεία 

Ψευδώνυμο: Δήμητρα  (Δ) 

Ημερομηνία: 7/07/2020 

Διάρκεια: 24.01 

Τοποθεσία: εξ αποστάσεως μέσω Skype 

 

 

Ε Δήμητρα καλησπέρα είμαι η Αργυρώ 

Δ καλησπέρα 

Ε θα  κάνουμε μαζί μία συνέντευξη για τη διπλωματική μου στο πλαίσιο του 

μεταπτυχιακού εκπαίδευση για την αειφορία και το περιβάλλον και με τις 
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συνεντεύξεις αυτές θέλω να διερευνήσω τις απόψεις των ανθρώπων που υλοποιούν 

τα προγράμματα στο μουσείο γουλανδρή τα περιβαλλοντικά προγράμματα ε:: ως 

προς τους στόχους τον τρόπο υλοποίησης και αν έχουν να προτείνουν κάποιες 

προτάσεις βελτίωσης τους ως προς τους στόχους αυτούς θα το ηχογραφήσουμε αλλά 

θα παραμείνεις ανώνυμη αν συμφωνείς μπορούμε να ξεκινήσουμε 

Δ ωραία συμφωνώ μπορούμε να ξεκινήσουμε 

Ε πολύ ωραία λοιπόν θα ήθελα να μου πεις για αρχή πόσων χρονών είσαι και ποιες 

είναι οι σπουδές σου 

Δ ωραία είμαι εικοσιπέντε χρονών το πρώτο μου πτυχίο είναι από το τμήμα 

γεωγραφίας του χαροκοπείου πανεπιστημίου στη συνέχεια έχω κάνει μεταπτυχιακό 

πάνω στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση φυσικών πόρων μάλιστα μάλιστα με 

κατεύθυνση την οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων και τώρα συνεχίζω στο 

δεύτερο κύκλο σπουδών μου με μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και την ενιαία 

εκπαίδευση  

Ε ωραία ήσουν εθελόντρια στο μουσείο γουλανδρή στο κέντρο γαία γιατί επέλεξες το 

συγκεκριμένο μουσείο ως φορέα και όχι κάποιο άλλο 

Δ ε:: λοιπόν είμαι εθελόντρια στο μουσείο γουλανδρή τα τελευταία δύο χρόνια και το 

επέλεξα ξεκινώντας το μεταπτυχιακό μου γιατί πίστευα ότι παντρεύει πάρα πολύ 

ωραία το ενδιαφέρον μου για την περιβαλλοντική εκπαίδευση με το ενδιαφέρον και 

την αγάπη μου για τους χώρους πολιτισμού οπότε πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ωραία 

ευκαιρία να είμαι σε έναν χώρο που έχει καθαρά προσανατολισμό την αειφορία και 

ταυτόχρονα έχει τον εκπαιδευτικό αυτό χαρακτήρα  

Ε πολύ ωραία είχες ασχοληθεί και στο παρελθόν έτσι σε άλλους φορείς που να είχαν 

κάποιο παρόμοιο αντικείμενο 

Δ ε:: είχα ασχοληθεί με σχολεία δηλαδή είχα κάνει την πρακτική μου άσκηση σε 

σχολείο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και εκεί συμμετείχα και στις θεματικές 

εβδομάδες που είχαν πολιτιστικές δράσεις σχετικές με το περιβάλλον  

Ε πολύ ωραία  

Δ οπότε ήδη είχα μία επαφή με περιβαλλοντικά προγράμματα καλλιτεχνικού έτσι 

περιεχομένου 
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Ε ωραία θα ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις πιο γενικές έτσι για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση και μετά θα την πάμε στο μουσείο 

Δ ωραία  

Ε ε:: θέλω να μου πεις για εσένα προσωπικά ποιοι θα έλεγες ότι είναι οι στόχοι της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης γενικά  

Δ οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πιστεύω ότι αφορούν τρία κομμάτια 

αφορούν το περιβάλλον αυτό καθαυτό την οικονομία και την κοινωνία άρα πιστεύω 

ότι όταν αναφερόμαστε σε περιβαλλοντική εκπαίδευση αναφερόμαστε σε τρόπους 

που οι τρεις αυτοί παράγοντες μπορούν να συνδιαμορφώσουν ένα βιώσιμο μέλλον  

Ε έτσι ας πούμε πιο παιδαγωγικούς στόχους δηλαδή αν για παράδειγμα η 

περιβαλλοντική εκπαίδευση στοχεύει στην αλλαγή συνείδησης στην 

ευαισθητοποίηση στην ενημέρωση σε όλα αυτά σε κάτι άλλο επίσης  

Δ σίγουρα ο πρώτος στόχος είναι η πληροφορία που πολλές φορές λείπει ειδικά στην 

παιδική ηλικία από εκεί και πέρα ναι είναι η αφύπνιση έτσι της συνείδησης και η 

ευαισθητοποίηση και το να μας δείξει ένα νέο τρόπο ζωής να το δείξει και στα παιδιά 

ώστε με τη σειρά τους να γίνουν οι κοινωνοί αυτής της αλλαγής 

Ε πολύ ωραία το μουσείο τώρα ως προς αυτά που ήδη μου ανέφερες τους στόχους 

και στην αρχή και στη συνέχεια είναι οι στόχοι του μουσείου αυτοί έχει κάποιον 

στόχο στον οποίο εστιάζει περισσότερο με τα προγράμματά του στο γαία 

Δ πιστεύω ότι εστιάζει πολύ στο κομμάτι της κοινωνίας και της εκπαίδευσης γιατί 

είναι γνωστό για τα περιβαλλοντικά του προγράμματα τα οποία υλοποιούνται σε 

μαθητές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας οπότε σίγουρα έχει καλύψει το 

κομμάτι της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα 

μπορούσε να επικοινωνήσει ακόμη περισσότερο το κομμάτι της περιβαλλοντικής 

προστασίας μέσα από σχετικές δράσεις  

Ε οπότε έτσι δύο πράγματα να μου διευκρινήσεις όταν λες προστασία αναφέρεσαι πιο 

πολύ σε πρακτικές δηλαδή στο να δώσεις κάποιες κατευθύνσεις σε εφαρμογή 

κάποιων οδηγιών και το πως αντιλαμβάνεσαι επίσης και την ευαισθητοποίηση αν 

είναι κάτι ε:: καλλιεργείται ας πούμε το συναισθηματικό κομμάτι του ανθρώπου ή και 

το γνωστικό  
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Δ ωραία να ξεκινήσω λοιπόν αντίστροφα από τη δεύτερη ερώτηση πιστεύω ότι 

καλλιεργεί το γνωστικό προσπαθεί όμως ταυτόχρονα να αφυπνίσει και το 

συναίσθημα προσπαθεί δηλαδή να μας δείξει κάποια πράγματα που κάνουμε λάθος ή 

κάποιες επιλογές που κάνουμε και θα μπορούσαμε να κάνουμε και να βελτιώσουμε 

τον τρόπο που διαχειριζόμαστε το περιβάλλον και τους πόρους τώρα όσον αφορά το 

κομμάτι της ενημέρωσης και των δράσεων που είπα ίσως όχι τόσο με την  έννοια των 

κατευθυντήριων γραμμών και οδηγιών όσο και με δράσεις για ενήλικες δηλαδή να 

μην αφορά μόνο εκπαιδευτικά παιδαγωγικά προγράμματα αλλά και ημερίδες 

συνέδρια και λοιπά κάτι δηλαδή που να απευθύνεται και σε ενήλικες ξέρω ότι κάνει 

απλά θα μπορούσε να γίνεται πιο εστιασμένα ή σε πιο μόνιμη βάση 

Ε πολύ ωραία αυτό θα στο ρωτούσα έτσι προς το τέλος και θα το ξαναπιάσουμε έτσι 

για προτάσεις και για τα παιδιά αλλά και για αυτό που είπες για τους ενήλικες οπότε 

θα ήθελα να μου πεις ποια προγράμματα εσύ είχες κάνει αν θυμάσαι  

Δ έχω κάνει όλα τα προγράμματα εμ:: και σε όλες τις ηλικίες δηλαδή από νήπια μέχρι 

λύκειο τα θυμάμαι τα προγράμματα ποια είναι δηλαδή αν χρειάζεται να αναφερθούν 

Ε όχι όχι εντάξει ε:: και σε ομάδες έτσι πιο ιδιαίτερες επίσης  

Δ ναι έχω κάνει ξεναγήσεις και στα αγγλικά σε γκρουπ και σε ομάδες ατόμων με 

ειδικές ανάγκες  

Ε ωραία ε:: υπάρχει έτσι κάποιο πρόγραμμα που εσύ το έχεις ξεχωρίσει και για πιο 

λόγο έτσι το προτιμάς  

Δ νομίζω ότι μου αρέσουν τρία προγράμματα περισσότερο το ένα είναι το νερό το 

άλλο είναι η ενέργεια και το άλλο είναι οι φυσικοί πόροι αν εστίαζα τώρα σε κάποιο 

από όλα θα ήταν η ενέργεια σε συνδυασμό με τους φυσικούς πόρους γιατί μας δίνουν 

τη δυνατότητα να εμπλέξουμε καλύτερα κάποιες συνήθειες που έχουμε στην 

καθημερινότητά μας και κάποιους τρόπους που θα μπορούσαμε να αλλάξουμε τις 

συνήθειες αυτές  

Ε ωραία τα προγράμματα τώρα όλα αυτά που είναι και πολύ καλό ότι έχεις  εικόνα 

για όλα ε::μ:: θεωρείς ότι έχουν ένα χαρακτήρα έτσι πιο πολύ ενημερωτικό 

πληροφοριακό ή εστιάζουν πιο πολύ σε πιο πράγμα ως αντίκτυπο 
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Δ λαμβάνοντας υπόψιν και τη χρονική διάρκεια ενός προγράμματος νομίζω ότι όντως 

μένουν πιο πολύ στο γνωστικό κομμάτι όμως δίνουν και ένα έναυσμα στο μαθητή να 

ασχοληθεί μετά περαιτέρω φυτεύουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο και το σπόρο ώστε 

να αλλάξει λίγο η συνείδησή μας και να ασχοληθούμε παραπάνω και μετά το πέρας 

αυτής της μίας ώρας που διαρκεί το πρόγραμμα και που παίρνουμε τις βασικές 

πληροφορίες να πάμε να ψάξουμε και εμείς κάτι περαιτέρω μετά  

Ε ωραία εσύ πώς βλέπεις τους μαθητές να ανταποκρίνονται στα προγράμματα που 

έχεις κάνει 

Δ στις πιο μικρές ηλικίες σίγουρα τα παιδιά εντυπωσιάζονται πιο πολύ από το 

διαδραστικό χαρακτήρα του μουσείου και ίσως να συγκρατούν λιγότερο τις 

πληροφορίες οπότε δεν είμαι σίγουρη αν η περιβαλλοντική εκπαίδευση περνάει τόσο 

πολύ έτσι σε παιδιά νηπιακής ηλικίας και της πρώτης δημοτικού από εκεί και πέρα 

όμως βλέπω όμως ότι οι μαθητές γνωρίσουν έρχονται και έχουν γνώσεις για τα 

βασικά πράγματα που θα αναπτύξουμε και εμείς στη συνέχεια και έχουν και κάποιες 

προτάσεις να μας προτείνουν και οι ίδιοι οπότε νομίζω από την Τρίτη δημοτικού και 

μετά συμμετέχουν πολύ πιο ενεργά  

Ε γενικά θα έλεγες ότι είναι έτσι διαδραστικά τα προγράμματα και ότι εμπλέκουν 

τους μαθητές και με ποιον τρόπο το κάνουν αυτό 

Δ σίγουρα τα προγράμματα είναι διαδραστικά και σε ό,τι αφορά τον χώρο της 

έκθεσης αυτόν καθαυτόν και στη διαδικασία όμως που ακολουθείται που κυρίως 

είναι ομαδοσυνεργατική όχι τόσο του να διδάξουμε εμείς το γνωστικό αντικείμενο 

είναι πιο πολύ να το ανακαλύψουν μόνοι τους δουλεύοντας κάνοντας ερωτήσεις για 

αυτά που βλέπουν δοκιμάζοντας δραστηριότητες μεταξύ τους και όχι να 

αποστηθίσουν κάτι και να πάνε στο σχολείο να πουν κάτι που εμείς θα τους έχουμε 

μάθει   

Ε πολύ ωραία θα έλεγες επίσης ότι διαφοροποιούνται τα προγράμματα ανά ηλικιακή 

ομάδα έτσι ως προς το περιεχόμενο  

Δ ναι σίγουρα τα προγράμματα έχουν έτσι διαβαθμίσεις σε επίπεδο σε δυσκολίας στα 

πιο μικρά παιδιά οι γνώσεις είναι βασικές στη συνέχεια αρχίζουν και χτίζουν τη 

γνώση και πατάνε σε γνώσεις που υποθέτουμε και εμείς ότι έχουν τα παιδιά και πάνω 

εκεί τους δίνουμε κάποια έτσι εναύσματα να συνεχίσουν την αναζήτηση 
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Ε ωραία τώρα ο άνθρωπος που τα υλοποιεί εν προκειμένω εσύ και γενικά όποιος 

είναι σε αυτή τη θέση ε:: τι ρόλο πιστεύεις παίζει στο να έχει κάποιο αντίκτυπο εν 

τέλει το πρόγραμμα  ε:: και ποια χαρακτηριστικά έτσι θα μπορούσες αν αναφέρεις ότι 

είναι καλό να έχει  

Δ πιστεύω ότι σαφώς ο άνθρωπος που υλοποιεί τα προγράμματα παίζει ρόλο γι αυτό 

και το ίδιο πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα 

κάθε φορά από τον ξεναγό το ένα κομμάτι είναι το γνωστικό δηλαδή ο άνθρωπος που 

παρουσιάζει το πρόγραμμα έχει το επιστημονικό υπόβαθρο και μέχρι ποιο σημείο 

μπορεί να δώσει πληροφορίες πόσο συγκεκριμένες μπορεί να είναι να εμβαθύνουν ή 

όχι στο θέμα από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ σημαντική η αμεσότητα να μπορεί να 

χτίσει ένα μαθησιακό περιβάλλον που να είναι θετικό και να συμμετέχουν τα παιδιά 

γιατί τελικά δεν είμαστε σε τάξη δεν είμαστε σε σχολείο ε:: θέλουμε να 

προκαλέσουμε τους μαθητές να συμμετέχουν ενεργά άφοβα χωρίς να σκέφτονται το 

σωστό ή το λάθος και να είναι μία θετική εμπειρία για αυτούς μία μάθηση κατά 

κάποιο τρόπο μέσα από το παιχνίδι 

Ε ωραία επίσης έτσι κάτι άλλο που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι πως στο σάιτ του 

μουσείου ας πούμε ως όραμα από τους ιδρυτές αναφέρει ότι έχει τρία σκέλη το ένα 

είναι η διάσωση του περιβάλλοντος η προστασία του αλλά και το να καταφέρει το 

μουσείο να γεννήσει στους ανθρώπους κάποιες αξίες καινούριες ή χαμένες ε:: και θα 

ήθελα έτσι να μου σχολιάσεις το όραμα αυτό πώς σου φαίνεται και στη συνέχεια αν 

μπορείς να μου πεις ποιες για εσένα είναι αυτές οι νέες αξίες για τις οποίες κάνουν 

λόγο 

Δ λοιπόν το όραμα του μουσείου σαφώς το επικροτώ θεωρώ ότι σαφώς 

αντικατοπτρίζει το πνεύμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αειφορίας είναι 

ένα δύσκολο εγχείρημα όλοι και αυτοί οι τρεις παράμετροι να πραγματοποιηθούν 

είναι κάτι που θέλει συνεχή προσπάθεια δεν πιστεύω ότι μπορεί να υλοποιηθεί από 

τον καθένα μας έτσι εύκολα από εκεί και πέρα οι αξίες το πιο ωραίο ήταν αυτό το 

τρίτο σκέλος με τις αξίες που έχουν χαθεί και που καλούμαστε να τις αναβιώσουμε 

κατά κάποιο τρόπο ε:: και αυτές αφορούν και το περιβάλλον ως προστασία του 

φυσικού κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε και χωρίς αυτόν δεν θα ήμασταν και εμείς 

εδώ δεν θα ήμασταν μέρος του και  της συλλογικότητας του αισθήματος της κοινής 

ευθύνης γιατί πολλές φορές ξεχνάμε ότι οι δικιές μας οι πράξεις είναι που είτε θα 
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βελτιώσουν είτε θα κάνουν ακόμη χειρότερη την κατάσταση οπότε νομίζω ότι 

ερχόμενος κάποιος στο μουσείο εκτός από το περιβάλλον αυτό καθαυτό έρχεται να 

μελετήσει και τη σχέση του του ίδιου του του εαυτού με τον κόσμο γύρω του τις 

σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους με την ευθύνη που έχουμε έναντι του κόσμου μας 

εμ:: και είναι αξίες που θα τις συναντήσεις στο μουσείο  

Ε πολύ ωραία άρα το μουσείο προσεγγίζει σε ένα ποσοστό δεν ξέρω ποιο είναι και 

για εσένα και το τρίτο αυτό κομμάτι πέραν των πληροφοριών την ευρύτερή μας θέση 

στα πράγματα 

Δ σίγουρα για εμένα σίγουρα το προσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι είναι και 

από τους στόχους τουλάχιστον εγώ όταν υλοποιώ ένα πρόγραμμα είναι ένας από τους 

στόχους ότι δεν είμαστε εδώ μόνο για να μάθουμε αλλά να δούμε και τον εαυτό μας 

μέσα στον κόσμο και όχι ως μια γνώση που είναι αποκομμένη από εμάς που ήρθαμε 

εδώ να την αποκτήσουμε κα αυτή  

Ε ωραία θα έλεγες επίσης ότι καλλιεργεί ή αν υπάρχει και η ανάγκη να το κάνει 

πέραν του γνωστικού και το συναίσθημα της φροντίδας ως προς το περιβάλλον ή 

μεμονωμένα ως προς τα ζώα τη φύση οτιδήποτε έτσι κάνει αίσθηση στον καθένα  

Δ ναι ναι σίγουρα πιστεύω ότι καλλιεργεί αυτό το αίσθημα και ολοκληρωμένα και πιο 

πολύ θα έλεγα ολοκληρωμένα αντί για τα ζώα ή για κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα 

θα έλεγα ότι μας προβληματίζει ευρύτερα για το περιβάλλον και μας δείχνει σφαιρικά 

τους παράγοντες που το συνδιαμορφώνουν  

Ε άρα πιστεύεις ναι ότι ξυπνάει μέσα σε κάποιον το να θέλει να φροντίσει το 

περιβάλλον γενικά 

Δ ναι  

Ε πολύ ωραία μου είπες σε κάποιο σημείο για κάποιες αλλαγές επέκταση ίσως και 

κάποιων προγραμμάτων σε ενήλικες ε:: οπότε θα ήθελα να μου πεις αν έχεις έτσι 

γενικότερα ιδέες ή κάτι για αλλαγή για βελτίωση είτε ως προς τους στόχους είτε ως 

προς την υλοποίηση είτε ως προς το περιεχόμενο γενικά ό,τι θες 

Δ ως προς τους στόχους πιστεύω ότι οι στόχοι σωστά είναι αυτοί που είναι και ότι 

καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα οπότε δεν θα είχα να προσθέσω κάτι στους στόχους 

ως προς την υλοποίηση επίσης με βρίσκει σύμφωνη τώρα όσον αφορά τρόπους 
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πιστεύω όμως ότι θα πρέπει σίγουρα να διευρύνει το πεδίο δράσης του αλλά το 

επικοινωνιακό του κομμάτι δηλαδή πιστεύω ότι γίνεται ένα αρκετά σημαντικό έργο 

το οποίο δεν βγαίνει προς τα έξω στο βαθμό που θα μπορούσε εκεί πιστεύω θα 

μπορούσε να γίνει και με δράσεις που αφορούν ανήλικες όχι μόνο επιστημονικές 

ημερίδες που αν αφορούν ας πούμε ένα πνευματικό κομμάτι που αν αφορά μια μερίδα 

ανθρώπων που να ανήκουν σε ένα ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης αλλά δράσεις που 

αν φορούν το ευρύ κοινό γιατί πιστεύω ότι εκτός από τα παιδιά μας και εμείς οι ίδιοι 

οι ενήλικες δεν γνωρίζουμε όσα πιστεύουμε για το περιβάλλον στους γρήγορου έτσι 

ρυθμούς της σύγχρονης πραγματικότητας ίσως και να έχουμε αποκοπεί περισσότερο 

από τα παιδιά από τις αξίες αυτές της συλλογικότητας και της κοινής ευθύνης  

Ε ωραία δράσεις έτσι πιο:: 

Δ ναι δράσεις και επιστημονικού ενδιαφέροντος αλλά και απλές δράσεις που να 

εμπλέκουν ενήλικες έτσι από το ευρύ κοινό 

Ε ωραία έτσι και μία ερώτηση για το κλείσιμο αν και περίπου μου τα έχεις ήδη πει ε:: 

ένας άνθρωπος λοιπόν περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένος και με περιβαλλοντική 

συνείδηση ποια στοιχεία πρέπει να διαθέτει να καλλιεργήσει μάλλον για να πούμε 

προς οδεύει προς τα εκεί 

Δ ένα κομμάτι ίσως και το εύκολο είναι να αναζητήσει ο ίδιος πληροφορίες για την 

τρέχουσα κατάσταση για τις ανάγκες και τους κινδύνους για το σημείο στο οποίο 

βρισκόμαστε και στο πώς μπορούμε αν όχι να το βελτιώσουμε μάλλον να το 

σώσουμε να το βελτιώσουμε τουλάχιστον αυτό όμως είναι το εύκολο κομμάτι όπως 

είπα το πιο δύσκολο κομμάτι είναι το να αναζητήσει τις αξίες που θα τον φέρουν 

κοντά με τους συνανθρώπους του ώστε να εργαστεί από το επίπεδο της γειτονιάς του 

ώστε να βελτιώσει πρώτα τον πιο κοντινό του χώρο και μετά να έρθει και σε δράσεις 

μεγαλύτερης εμβέλειας στο να επικοινωνήσει όσα ξέρει με τους γνωστούς του με 

τους οικείους του με τα παιδιά που μπορεί να γνωρίζει και έτσι σιγά σιγά να μπορεί 

να είναι ενεργός  

Ε οκέι οπότε εμένα με έχεις καλύψει δεν ξέρω αν εσύ θέλεις να προσθέσεις κάτι  

Δ όχι νομίζω τα έχω πει όλα εντάξει  

Ε πολύ ωραία και εγώ έτσι πιστεύω ευχαριστώ πολύ 
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Δ ευχαριστώ και εγώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όλα του σώματος χάνουν το νόημά 

τους 

ενώ του δένδρου το άνθος πάντα κάτι 

σημαίνει 

επιμένει ν’ ανοίγει και στη γη να πέφτει 

χωρίς να περιμένει προσωπικές 

απολαβές 

χωρίς να λογαριάζει τι λειψή αθανασία 

είναι ο καρπός… 

Κοίτα τι οικειότητα με τον γκρεμό 

έχει το κάθε τι π’ ανθίζει! 

Πως το λουλούδι δε λέει ποτέ 

να μην εκτελέσει τον προορισμό του; 

Πως όντας αποκομμένο απ’ την 

ανθρώπινη μοίρα 

Γ. ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ 

Η ΥΛΗ ΜΟΝΗ 

2001 

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΓΓΕΛΑΚΗ-

ΡΟΥΚ 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ 
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τη στεφανώνει στο τέλος; 

Γιατί η μνήμη των ματιών 

που λάτρεψα δε με παρηγορεί 

ενώ ακάθεκτη κατεβαίνω 

και μόνο τα μυριοπέταλα γελάκια της 

φύσης 

υψώνουν το στήθος μου; 

Α, λέω, υπάρχουν μυστικά 

που μόνο χάνοντας τα μαθαίνεις… 

Αυτό που θέλω να μάθω απ’ έξω 

είναι οι αόρατες πλευρές του ορατού 

το τοπίο να δω σαν κέντρο του κόσμου 

κι όχι πια σαν το θεϊκό περίβλημα 

«εκείνου». 

Να μ’ αφοπλίζει αποκλειστικά το δάσος 

με τις αειθαλείς λαμπάδες του 

κι η νύχτα 

να προχωράει μέσα μου 

άπειρους ουρανούς βαθιά 

χωρίς κανένα υποκοριστικό… 

Φως να βγαίνει απ’ τις χλοερές 

χαραμάδες των φύλλων 

όπως παλιά απ’ τις ίριδες των εραστών. 

Α! πότε η φυλλοβόλα ομορφιά 

θα μου επιβληθεί τελειωτικά 

πότε θα μάθω ότι η φύση όλη είναι 

έρωτας; 
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