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ΕΠΑ Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
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Ο.Α. Οικολογικό Αποτύπωμα 

Π.Π. Περιβαλλοντικά Προγράμματα 

ΠΕΕΚΠΕ Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

ΠΠΧΣΑΑ Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασμού Αειφόρου Ανάπτυξης 

ΡΑΕ  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Σ.Π.Π.Ε. Συνέδρια Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 Τ.Α.Β.Ε. Τοπικές ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

Τ.Α.Β.Υ. Τοπικές ανενεργές βιομηχανικές υποδομές 
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Πρόλογος 

 

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εκπονήθηκε στα πλαίσια του 

μεταπτυχιακού προγράμματος Επιστήμες της Αγωγής με θέμα που αφορά την 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία υπό την επίβλεψη της κ. 

Παπαδοπούλου Πηνελόπης. Η εργασία αποτέλεσε την ευκαιρία να 

συνδυαστούν η ιδιότητα μου ως μηχανικός σε έργα υποδομής και η εργασιακή 

μου απασχόληση σε σχολικές δομές.  

Η ισχυρή πεποίθηση ότι η παιδεία είναι βασικό κλειδί στην επίλυση 

προβλημάτων κατεύθυνε την αναζήτηση μου για το μέλλον των βιομηχανικών 

υποδομών στην περιοχή της Εορδαίας. Η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

αποτελεί καινοτομία και μπορεί να διαμορφώνει αντιλήψεις σε ενήλικες και 

παιδιά. Η εστίαση στους εκπαιδευτικούς εν ενεργεία ήταν ευκαιρία 

επισκέψεων στις σχολικές δομές και ανάπτυξη συζητήσεων για το τοπικό 

περιβαλλοντικό θέμα. Ευχαριστώ τους εκπαιδευτικούς που συμμετείχαν στην 

έρευνα αλλά και όσους δεν συμμετείχαν ωστόσο ενίσχυσαν την έρευνα με 

προώθηση και συζήτηση του ιδιαίτερου θέματος.   

Επίσης για την εκπόνηση της παρούσας θα ήθελα να ευχαριστήσω 

θερμά την κ. Παπαδοπούλου πρωτίστως που μου εμπιστεύτηκε την 

διαχείριση του θέματος αλλά κυρίως για την συμβουλευτική υποστήριξη και 

την ενθάρρυνσή της σε δυσμενείς συγκυρίες. Επιπλέον να ευχαριστήσω και 

τους κυρίους Κασβίκη Κωνσταντίνο και Μαλανδράκη Γεώργιο που ενίσχυσαν 

με την δική τους συμβολή την ολοκλήρωση της εργασίας.  

Τέλος θα ήθελα να αφιερώσω την εργασία στους αξιολάτρευτους 

γονείς μου και ιδιαίτερα στον πατέρα μου. 
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Περίληψη 

 

Στην εργασία που ακολουθεί γίνεται προσπάθεια διερεύνησης των 

απόψεων των εκπαιδευτικών για τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα που 

προκλήθηκαν από τις ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Η περιοχή 

μελέτης είναι ο Δήμος Εορδαίας καθώς περιέχει εντός των χωροταξικών του 

ορίων βαριά βιομηχανία η οποία πλέον δεν βρίσκεται σε λειτουργία 

αφήνοντας εκτάσεις και δομήματα εκτεθειμένα στην φθορά. Η λειτουργία της 

βασιζόταν στη ενεργειακή αξιοποίηση του ορυκτού πόρου λιγνίτη. Στα πλαίσια 

της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία κλήθηκαν οι λειτουργοί 

της εκπαίδευσης της περιοχής να εντοπίσουν το πρόβλημα και τις επιπτώσεις 

που προκαλούνται από την τοπική ανενεργή βιομηχανική υποδομή, να 

προκρίνουν λύσεις και να διατυπώσουν τις απόψεις τους για την ένταξη στην 

θεματολογία των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι απόψεις 

τους κρίνονται σημαντικές αφού οι ίδιοι μαζί με τους μαθητές βιώνουν τις 

επιπτώσεις και η σχολική κοινότητα ως ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας 

δύναται να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να αναζητήσει την λύση μέσα στα 

πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης.  

Στην έρευνα συμμετείχαν 154 εκπαιδευτικοί των δυο βαθμίδων 

εκπαίδευσης και απάντησαν σε ερωτηματολόγιο που διερευνά πώς βλέπουν 

το μέλλον της περιοχής μέσα από την διαχείριση τριών συγκεκριμένων 

υποδομών της περιοχής και ποια εκπαιδευτική πράξη θα επιδίωκαν κατά την 

εμπλοκή τους με την εν λόγω θεματική. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών 

φανέρωσε την πολυδιάστατη οπτική του προβλήματος και τα περιθώρια 

ανάπτυξης στην περιοχή εν μέσω της μεταλιγνιτικής περιόδου καθώς και την 

επιθυμία της πλειοψηφίας να ασχοληθούν με το τοπικό θέμα. Η έρευνα έδειξε 

πως υπάρχει ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας με στόχο 

την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Επιπρόσθετα συνδέουν το οικολογικό 

αποτύπωμα με τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τις ανενεργές 

βιομηχανικές υποδομές. Οι προτάσεις των εκπαιδευτικών υποστηρίζουν την 

ανάδειξη της τοπικής ιστορίας, αλλά παρουσιάζουν δυσπιστία ως προς το 

μελλοντικό πολιτιστικό τοπίο στην περιοχή μέσω της διατήρησης της 

βιομηχανικής κληρονομιάς. Σύμφωνα με τους συμμετέχοντες το τοπικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα συνδέεται με πλήθος γνωστικών αντικειμένων τα 
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οποία μέσω διερευνητικής και βιωματικής προσέγγισης οι ίδιοι θα 

αξιοποιούσαν στην εκπαιδευτική τους πράξη κάνοντας χρήση τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις, τις ΤΠΕ, το οικολογικό αποτύπωμα και το 

εκπαιδευτικό δράμα. Η ενημέρωσή τους βασίζεται κυρίως στο διαδίκτυο, στα 

ΜΜΕ και στις συζητήσεις με τους συναδέλφους αλλά η πλειοψηφία τους 

αγνοεί προτάσεις φορέων και σχολικά προγράμματα που αφορούν στην 

αξιοποίηση των ανενεργών εγκαταστάσεων. 

Η εργασία ολοκληρώνεται με προτάσεις που αίρουν τα εμπόδια της 

εκπαιδευτικής εμπλοκής και με την προσπάθεια διατύπωσης ερωτημάτων 

που στοχεύουν στην σύνδεση της σχολικής κοινότητας με την τοπική 

ανάπτυξη. 

 

Λέξεις κλειδιά: τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα, ανενεργή 

βιομηχανική υποδομή, βιομηχανική κληρονομιά, οικολογικό αποτύπωμα, 

απόψεις εκπαιδευτικών  

  



 
12 

 

Abstract 

 

The purpose of this master thesis is to investigate teacher's points of 

view about a local topic in the Municipality of Eordea. Municipality of Eordea, 

contains within its territory heavy industry which is no longer in use, thus 

leaving large areas and building structures exposed to decline and wear. Its 

operational existence was based on the consumption of lignite deposits. In the 

framework of educational programmes in relation to environmental and 

sustainable development, local teachers were asked to identify problems and 

implications caused by the local inactive industrial buildings. Their points of 

view are considered quite important, since they experience themselves 

together with their students the impacts of the above problem, so they are the 

most appropriate to find solution in terms of sustainable development.   

In this study, were participated 154 teachers from primary and 

secondary level of the Greek Educational System. They completed a 

questionnaire, which investigates how they appreciate future prospectives of 

the area by referring to three specific infrastructures of the region and which 

teaching method they would follow in relation to the above problem. Teachers' 

response revealed the multidimensional side of the problem and the 

development margins of the region, in this after lignite transition period, and 

moreover their desire to address this local problem. Additionally, they connect 

the impacts of inactive industrial units with ecological footprint. Also this 

research study has shown that there is a need of attitude change of the local 

community towards the sustainable development of the region. Teachers' 

suggestions highlighted the need to support the emergence of local history 

but also their mistrust in the idea to preserve industrial heritage as a future 

cultural tourism area.  According to the participants, the local environmental 

problem is associated with a number of cognitive objects and could use in 

their teaching methods with various ways such as educational visits, ICT and 

educational drama. They are informed up-to-date, basically from internet, 

media and discussions with colleagues, but the majority of them are unaware 

both of proposals from political actors and school programs regarding inactive 

industrial units. This dissertation thesis is completed in the end with 
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proposals, which aim to remove educational barriers and with research 

questions which attempt to link school community with local development.  

 

Keywords: local environmental problems, abandoned industrial 

infrastructure, industrial heritage, ecological footprint, teacher's points of view 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Γενικά 

 

Είναι γενικώς αποδεκτό ότι η κάθε περίοδος αποβιομηχάνισης αφήνει 

τα ίχνη της στο τοπίο, προκαλώντας ρύπανση στο περιβάλλον. Οι δομικές 

εγκαταστάσεις βιομηχανιών και οι παραγόμενοι ρύποι από την λειτουργία 

τους οι οποίοι απορροφώνται μέσα στο έδαφος, στον αέρα και στα ύδατα 

αποτελούν κατάλοιπα της βιομηχανικής δραστηριότητας. Ο βιομηχανικός 

τομέας της ηλεκτροπαραγωγής απαιτεί κατανάλωση φυσικών πόρων και 

προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα.  

Στην περιοχή της Εορδαίας του νομού Κοζάνης οι ανθρωπογενείς 

δραστηριότητες παρουσιάζουν ιδιαίτερη εξέλιξη επειδή οι ανάγκες ενέργειας 

στην καθημερινή ζωή αυξάνονται και το ενεργειακό κέντρο της Ελλάδας από 

το 1950 μέχρι και σήμερα που ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες βρίσκεται στο 

λεκανοπέδιο της Εορδαίας. Το γεγονός αυτό είχε ως συνέπεια η συγκεκριμένη 

πεδιάδα να ανήκει στις πιο επιβαρημένες περιβαλλοντικά περιοχές της 

Ελλάδας (Τσικριτζής, 2009, Μπλαντζάς, 2008).Οι εγκαταστάσεις 

ηλεκτροπαραγωγής από θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και η βιομηχανική 

μονάδα παραγωγής λιπασμάτων που υπάρχουν στην περιοχή αποτελούν την 

κύρια αιτία των περιβαλλοντικών της προβλημάτων. Η αποβιομηχάνιση που 

ξεκίνησε στην περιοχή, δυστυχώς προκαλεί και αυτή αρνητικές συνέπειες 

εξαιτίας των ανενεργών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Οι συγκεκριμένες 

λόγω παλαιότητας ή ακαταλληλότητας δεν λειτουργούν και καταλαμβάνουν 

ιδιαίτερα μεγάλες εκτάσεις σε απόσταση ελάχιστων χιλιόμετρων περιαστικά 

και νότια της πόλης Πτολεμαΐδας. Τα δε ίχνη τους αποτυπώνονται έντονα στο 

τοπίο σε μια πόλη που χαρακτηρίζεται βιομηχανική.  

Οι επιπτώσεις των ρύπων που παράγονται κατά την παραγωγική 

διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής και των λιπασμάτων γίνονται αντιληπτές 

στους κατοίκους δια μέσου των αισθήσεων κυρίως της όσφρησης και της 

όρασης καθώς και της απειλής κινδύνου που ελλοχεύει την υγεία τους. Οι 

σημαντικές αλλοιώσεις τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στη δομή των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων αποτελούν περιβαλλοντικά προβλήματα τα 

οποία προκαλεί η ανενεργή βιομηχανική υποδομή. Ακόμη, η δέσμευση και 
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καταστροφή μεγάλων εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης, η αλλοίωση στη 

μορφολογία του τοπίου και στην αισθητική της περιοχής, η υποβάθμιση του 

εδάφους και του χώρου που είναι πλέον σε αχρηστία είναι οι επιπτώσεις στο 

φυσικό περιβάλλον. 

Επιπλέον, τα άυλα ίχνη των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από 

την ανενεργή βιομηχανική υποδομή γίνονται αισθητά με το φαινόμενο της 

ανεργίας, η οποία ραγδαία έχει αυξηθεί στην περιοχή και μέσω της 

οικονομικής κρίσης έχει επηρεαστεί το αγοραστικό κοινό δηλώνοντας την 

μείωση του βιοτικού επίπεδου των κατοίκων. Οι μεταναστευτικές τάσεις που 

προκαλεί η ανεργία με την σειρά τους επιφέρουν διατάραξη στην κοινωνική 

συνοχή. Επιπροσθέτως, οι αλλαγές στις ανθρώπινες συμπεριφορές, 

συνήθειες και δραστηριότητες μεταβάλλουν την κοινωνικοοικονομική δομή της 

περιοχής. 

Προς όλα τα παραπάνω παρατηρείται ασθενής αντίδραση των πολιτών 

της τοπικής κοινωνίας στις όποιες επιπτώσεις της εγκαταλελειμμένης 

βιομηχανικής υποδομής που δημιουργούνται από την σταδιακή παύση 

χρήσης του λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και το κλείσιμο της 

λιπασματοβιομηχανίας. Η αφόρμηση για τα παρακάτω ερωτήματα ήταν η 

ανησυχία των κατοίκων της περιοχής για το μέλλον της δεδομένου του 

ακμαίου παρελθόν της, στους οποίους κατοίκους περιλαμβάνεται και η 

γράφουσα:  

 πως μπορεί ένα βιομηχανικό τοπίο να γίνει ελκυστικό;  

 ποιες εναλλακτικές κρύβει η εγκατάλειψη αυτών των 

εγκαταστάσεων;  

 πώς οι κάτοικοι είναι πρόθυμοι, έτοιμοι ή ενημερωμένοι να 

αντιμετωπίσουν μία υποβαθμισμένη γειτονική περιοχή;  

 η νέα γενιά που θα κληρονομήσει τις συνέπειες των επιλογών 

των παππούδων της γνωρίζει πως προέκυψαν; 

 η μεταλιγνιτική περίοδος είναι πλέον δεδομένο πως έχει αρχίσει 

και οι νέοι αντιλαμβάνονται το παρόν, αναρωτιούνται όμως πως 

ήταν το τοπίο πριν τον λιγνίτη; 

 ποιες μελλοντικές προοπτικές προβάλλονται για τους νέους της 

περιοχής;  
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Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και η ανάπτυξη 

περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης αποτελούν προϋπόθεση για την 

συμμετοχή των πολιτών στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και των επιπτώσεων που αυτά προκαλούν (Νικολάου, 1999α). 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση κινείται στην κατεύθυνση που στοχεύει στην 

διαμόρφωση ανθρώπων που κατανοούν καλύτερα το πρόβλημα και πιθανόν 

δραστηριοποιούνται για την εύρεση τρόπου αντιμετώπισής του. 

Αντικείμενο μελέτης για την πρόκληση συμμετοχής και δράσης μπορεί 

να γίνει το οικολογικό αποτύπωμα. Οι αντιθέσεις που παρουσιάζουν τα 

αριθμητικά δεδομένα και η στατιστική διεγείρουν ερωτήματα και 

προβληματισμό για τις επιλογές και τον τρόπο ζωής μας. Διαγράμματα που 

συνδέουν θέματα ασύνδετα μεταξύ τους (π.χ. κατοικία, διατροφή, ενέργεια) 

καταδεικνύουν τις ανισότητες μεταξύ των περιοχών. Για αυτό το οικολογικό 

αποτύπωμα μπορεί να γίνει εργαλείο που διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς να 

χειριστούν πολύπλοκα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική δικαιοσύνη και 

την διαγενεακή δικαιοσύνη. Το λειτούργημα της διαπαιδαγώγησης της νέας 

γενιάς είναι επιφορτισμένο µε την ευθύνη και τη δυνατότητα παρέμβασης στα 

διάφορα επίπεδα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής που θα έχουν ως 

υπεύθυνοι πολίτες. (Παπαναούµ, 1998). 

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν σημαντική κοινωνική ομάδα και είναι οι 

λειτουργοί αυτής της διαπαιδαγώγησης. Οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους μαθητές 

τους βιώνουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από 

την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή καθημερινά και αυτό αρκεί να 

λειτουργήσει ως κίνητρο για να επιλέξουν να ασχοληθούν µε το παραπάνω 

θέμα. Μέσα από την περιβαλλοντική αγωγή οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 

συνδέσουν το μαθητή µε τη φύση και να αναδείξουν τους περιβαλλοντικούς, 

κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς με τον τόπο τους. Η σύνδεση και η 

ανάδειξη επιβάλλεται να γίνουν μοχλός δράσης και ανάπτυξης 

φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς, διαμορφώνοντας πολίτες µε 

περιβαλλοντική συνείδηση και ευθύνη, με απώτερο σκοπό την διατήρηση και 

προστασία των ποιοτικών συνθηκών της ζωής τους (Αθανασάκης, 2000). 

Επιπρόσθετα, η διάσωση της δομημένης περιοχής θα αποτελέσει 

μοχλό ανάπτυξης εφόσον αναδειχτούν οι αξίες που κρύβονται στα 

εγκαταλελειμμένα οικιστικά και όχι μόνο στοιχεία. Αξίες που αναδεικνύονται 
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από την ιστορία του τόπου, δημιουργήθηκαν από τις κοινωνίες και τους 

ανθρώπους που πέρασαν και τις αφήνουν ως κληρονομιά. Η περιβαλλοντική 

εκπαίδευση δεν μπορεί να αδιαφορεί για την βιομηχανική κληρονομιά, καθώς 

συμβάλλει στην φυσιογνωμία του τόπου και μέσα από τις επιδιωκόμενες 

ολιστικές προσεγγίσεις που εφαρμόζει δεν μπορεί να λείπει η αναφορά στο 

παρελθόν. Είναι σημαντική η ιστορική διάσταση της προσέγγισης των 

σημερινών καταστάσεων του περιβάλλοντος σε τοπικό επίπεδο η οποία 

συμβάλλει στην καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης και συνείδησης. 

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, με δεδομένη τη μη ύπαρξη 

παρόμοιας έρευνας στην περιοχή, στην παρούσα εργασία γίνεται η 

προσπάθεια διερεύνησης των απόψεων των ενεργεία εκπαιδευτικών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή της Εορδαίας 

σχετικά µε το περιβαλλοντικό πρόβλημα που προκαλεί η εγκαταλελειμμένη 

βιομηχανική υποδομή στην περιοχή. Οι υποδομές που θα γίνουν αντικείμενο 

της έρευνας είναι οι κτιριακές εγκαταστάσεις που καταλαμβάνουν μεγάλες 

εκτάσεις γης. Συγκεκριμένα είναι οι ατμοηλεκτρικοί σταθμοί ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ και 

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και οι εγκαταστάσεις της βιομηχανίας παραγωγής 

λιπασμάτων ΑΕΒΑΛ. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα τέσσερα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι: 

1. Ποιες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι οι περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την 

εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή 

2. Η ανίχνευση των απόψεών τους όσον αφορά την αξιοποίηση και 

το μέλλον της περιοχής. 

3. Ποιες είναι οι πηγές της ενημέρωσης τους για θέματα που 

αφορούν: 

i. τις επιπτώσεις που προκαλούνται 

ii. τις προτάσεις και ενέργειες των ενδιαφερόμενων 

φορέων για το μέλλον των υποδομών.  
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4. Με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων που δημιουργούνται από την εγκαταλελειμμένη 

βιομηχανική περιοχή. 

 

Διάρθρωση της εργασίας 

 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η βιομηχανική υποδομή στην 

περιοχή μελέτης που αποτελείται από τους ατμοηλεκτρικούς σταθμούς ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ,  ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και από τις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας 

παραγωγής λιπασμάτων ΑΕΒΑΛ. Αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν γίνει 

μέχρι σήμερα από τους ενδιαφερόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων που προκαλούν. Ακολουθεί η παρουσίαση παραδειγμάτων 

από την Ευρωπαϊκή και την Ελληνική εμπειρία.   

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του 

γνωστικού υπόβαθρου που απαιτείται για την έρευνα. Η πρώτη ενότητα 

περιλαμβάνει την έννοια του περιβαλλοντικού προβλήματος και τους τρόπους 

αποτύπωσης που θα οδηγήσουν στην αντιμετώπιση του. Στη δεύτερη ενότητα 

παρουσιάζεται η εκπαιδευτική προσέγγιση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων που αφορά τη σχολική πραγματικότητα των εκπαιδευόμενων 

και των εκπαιδευτών τους στο πλαίσιο που προσφέρουν τα αναλυτικά 

προγράμματα σπουδών. 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

ερευνών 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται η αναγκαιότητα της έρευνας και 

αναλύεται η μεθοδολογία της. 

 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εμφανίζεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

 

Στο έκτο κεφάλαιο υπάρχει η συζήτηση και τα συμπεράσματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 

 

Περιοχή μελέτης 

 
Η περιοχή της Εορδαίας με πρωτεύουσα την πόλη της Πτολεμαΐδας 

καταλαμβάνει το βόρειο – κεντρικό τμήμα του νομού Κοζάνης και είναι ο 

δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. 

Περιλαμβάνει εκτός του οικιστικού συνόλου της πόλης και 32 οικισμούς με 

συνολικό πληθυσμό του Δήμου Εορδαίας, 45.450 κατοίκους (απογραφή 

2011) με το 70,5% να κατοικεί στην Πτολεμαΐδα.  

Τα τελευταία 50 χρόνια η περιοχή γνώρισε θεαματική πληθυσμιακή και 

οικονομική ανάπτυξη. Η εκμετάλλευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων, η 

λειτουργία των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και του 

συγκροτήματος της λιπασματοπαραγωγής μετασχημάτισαν σταδιακά την 

αγροτική περιοχή σε αστικό κέντρο. Το υπέδαφος της Εορδαίας κατείχε το 

80% των εκμεταλλεύσιμων λιγνιτικών κοιτασμάτων της Ελλάδας και με την 

παραγωγή του 50% της συνολικής ενέργειας της χώρας αποτελεί μέχρι και 

σήμερα την ενεργειακή καρδιά της χώρας.  

 
Πηγή : Googlemaps, ιδία επεξεργασία Χάρτης 1: Χωροθέτηση βιομηχανικών εγκαταστάσεων 
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Αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη της περιοχής να μεταβάλει τον 

χαρακτήρα της οικονομίας με αναδιάρθρωση της απασχόλησης υπέρ του 

δευτερογενούς τομέα εις βάρος όμως του πρωτογενούς. Η ευημερία των 

κατοίκων οφειλόταν στο εισόδημα που ήταν από τα υψηλότερα της χώρας. Το 

τελευταίο σε συνδυασμό με τις ανάγκες της ΔΕΗ για εξειδικευμένο προσωπικό 

κατέστησε την περιοχή σε πόλο έλξης μεταναστών. Η αύξηση του πληθυσμού 

συνοδευόταν από διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές οι οποίες 

διαμόρφωσαν την πολιτισμική κουλτούρα της περιοχής με έντονο το 

προσφυγικό στοιχείο αλλά χωρίς αισθητή παρουσία ενιαίου τοπικού 

παραδοσιακού μοντέλου. Η εκβιομηχάνιση εκτός από την μη κοινωνική 

συνοχή έφερε την περιοχή αντιμέτωπη με σημαντικά προβλήματα όπως 

προβλήματα αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος, μονοδιάστατη ανάπτυξη 

και υψηλά ποσοστά ανεργίας που όλα αποδίδονται στη μονομερή 

αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. 

Τα τελευταία χρόνια η περιοχή μελέτης διανύει τη μεταλιγνιτική περίοδο 

και είναι σημαντικό να γίνει ομαλά η μετάβαση της τοπικής κοινωνίας σε μία 

νέα πορεία ανάπτυξης. Σύμφωνα με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) 

η μετά-εξορυκτική πορεία ξεκινά από το 20021 και σημαίνει ότι ο λιγνίτης δεν 

σταμάτησε να εξορύσσεται αλλά άρχισε να περιορίζεται η χρήση του στην 

ηλεκτροπαραγωγή και ένας σημαντικός λόγος είναι η πτωτική τάση των 

αποθεμάτων του σε συνδυασμό με τη ρυπογόνα δράση του.  

Για τη μετάβαση στη μεταλιγνιτική περίοδο δεν υπάρχει στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014 – 2020 της Δυτικής 

Μακεδονίας η επισήμανση της αναγκαιότητας για την κατάρτιση ενός 

επιχειρησιακού σχεδίου παρά η έμμεση αναγνώριση της οικονομικής 

αναδιάρθρωσης της περιφέρειας, η οποία κρίνεται απαραίτητη για αυτήν τη 

μετάβαση. 

Στην έκθεση του WWF Ελλάς (2016) αναφέρονται οι κλάδοι που 

αποτελούν στρατηγικούς στόχους για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό 

μετάβασης στην εποχή μετά τον λιγνίτη. Οι κυρίαρχοι κλάδοι ανά τομέα 

παραγωγής είναι:  

                                            
1Το έτος 2002, σημείο κορύφωσης της λιγνιτικής παραγωγής που αγγίζει τους 55,8 εκατομμύρια τόνους. 
Στο ΤΕΕ – ΔΜ (2012). «Προσδιορισμός και Οριοθέτηση της Μεταλιγνιτικής Εποχής, για το Ενεργειακό 
Κέντρο της Δυτικής Μακεδονίας». Στο  http://goo.gl/1bCdpv Πρόσβαση: 5/10/2018 

 

http://goo.gl/1bCdpv
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1. Ενέργειας (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Τηλεθέρμανση) / 

Δευτερογενής τομέας παραγωγής 

2. Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων / Δευτερογενής τομέας 

παραγωγής 

3. Έρευνας και καινοτομίας / Τριτογενής τομέας παραγωγής 

4. Ανάδειξη των παραδοσιακών κλάδων Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Μεταποίησης / Πρωτογενής τομέας παραγωγής 

5. Ανάπτυξη Τουρισμού (οικοτουρισμός - βιομηχανικός τουρισμός) / 

Τριτογενής τομέας παραγωγής 

Η μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη στον δευτερογενή τομέα με τις 

βιομηχανικές δραστηριότητες που αποτελούσαν το 49% της παραγωγής 

(2013) μονοπώλησε το ενδιαφέρον παραμερίζοντας τον τομέα του 

Τουρισμού.  Σύμφωνα με την μελέτη σκοπιμότητας (2016) που παρουσιάζεται 

στην ίδια έκθεση υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης του Τουρισμού και 

μάλιστα του Βιομηχανικού Τουρισμού2. Αναφέρεται στην έκθεση ότι κατά τη 

λειτουργία του τεχνολογικού πάρκου που πρόκειται να δημιουργηθεί στον 

χώρο της ΑΕΒΑΛ τη δεκαετία 2020-2030 η αξία που προστίθεται άμεσα στην 

οικονομία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σύμφωνα με το σενάριο 

ισχυρής ανάπτυξης είναι 16,6 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, η έκθεση 

αναφέρει πως ο πρωτογενής τομέας περιορίστηκε σε πολύ χαμηλά ποσοστά. 

Αυτή η διάρθρωση της οικονομίας δικαίως χαρακτηρίζει την περιοχή ως 

βιομηχανική και αποτελεί μοναδική περίπτωση στην Ελλάδα η τεράστια 

εξάρτηση από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ. 

Στη Μελέτη Αξιολόγησης, Αναθεώρησης & Εξειδίκευσης ΠΠΧΣΑΑ3  

Δυτικής Μακεδονίας του ΥΠΕΚΑ κρίνεται αναγκαία η ανάδειξη της 

βιομηχανικής ιστορίας του Δήμου που άφησαν η ΔΕΗ, τα ορυχεία λιγνίτη και η 

ΑΕΒΑΛ. Η δράση ανάδειξης της προτείνεται μέσω επανάχρησης 

                                            
2 Ως βάση κατάρτισης της μελέτης του WWF Ελλάς (2016) ήταν προηγούμενη μελέτη του ΕΚΕΤΑ-ΙΤΕΣΚ 
(2004) «Μελέτη σκοπιμότητας – προμελέτη για τη δημιουργία Ενεργειακού Τεχνολογικού Πάρκου στο 
λεκανοπέδιο Πτολεμαΐδας – Αμυνταίου με στόχο την ανάπτυξη του Βιομηχανικού Τουρισμού» στο 
http://goo.gl/iH5Z5N Πρόσβαση: 30/9/2018  
3ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, Μελέτες Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και 
Εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού - Στάδιο Β, ΦΕΚ 1472 
Β/09.10.2003. Ανακτήθηκε απόhttp://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=514&language=el-GR Πρόσβαση: 
30/9/2018 

 

http://goo.gl/iH5Z5N
http://ypeka.gr/Default.aspx?tabid=514&language=el-GR
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βιομηχανικών μονάδων που είναι ανενεργές και μέσω αξιοποίησή τους προς 

την ανάπτυξη βιομηχανικού τουρισμού. 

Αξίζει να προστεθεί ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (τμήμα 

Δυτικής Μακεδονίας) (ΤΕΕ – ΔΜ) από το 2012 ασχολείται με τη βιομηχανική 

κληρονομιά και μέσα από ημερίδες4 πρότασσε την αξιοποίηση της υλικής και 

άυλης βιομηχανικής κληρονομιάς με τις παραδόσεις και τις τεχνοτροπίες της 

στον ενεργειακό άξονα της περιοχής που αφορά το βιομηχανικό και κτιριακό 

συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ, του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, της ΑΕΒΑΛ αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής που περιλαμβάνουν τους χώρους των ορυχείων. Το ΤΕΕ 

βρίσκεται σε διάλογο με τη ΔΕΗ και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς 

όπως Δήμο Εορδαίας, οικολογικές οργανώσεις, Περιφέρεια Δυτικής 

Μακεδονίας και Πανεπιστημιακή κοινότητα για να προγραμματιστεί ο 

σχεδιασμός τρισδιάστατης αποτύπωσης και καταγραφή της βιομηχανικής 

κληρονομιάς στην ενεργειακή λεκάνη της περιοχής. Τα στοιχεία που 

συνθέτουν το πολύπτυχο της υλικής και άυλης κληρονομιάς της περιοχής και 

σχετίζονται με την αξιολόγηση των ανενεργών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

και των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία 

είναι:  (Δεληγιάννη, 2011)  

 Το μέγεθος των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και 

λιπασματοβιομηχανίας 

 Ο ρόλος της βιομηχανικής απασχόλησης και των κατασκευών στην 

τεχνολογική εκπαίδευση 

 Η επαγγελματική διαφοροποίηση στην περιοχή 

 Η ανάπτυξη του προβληματισμού για την επίδραση των 

εγκαταστάσεων στο περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων 

 Οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών για τις ανάγκες της εξόρυξης λιγνίτη  

 Η μεταφορά τεχνολογίας ως προς τις μεθόδους της παραγωγής 

ενέργειας και των βιομηχανικών κατασκευών 

Η κινητικότητα των εμπλεκόμενων φορέων δεν αρκεί μέχρι σήμερα 

ώστε να υπάρξει ένα κοστολογημένο σχέδιο μετάβασης στη μεταλιγνιτική 

                                            
43ηςΜπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Αστικής Αποκατάστασης BRAU3 (“Biennale del Restauro 
Architettonico & Urbano III") Δυτικής Μακεδονίας, Δεκέμβριος 2015 
Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο στην Πτολεμαΐδα: «Η Βιομηχανική κληρονομιά ως μοχλός Βιώσιμης 
Ανάπτυξης: Η περίπτωση της ΛΙΠΤΟΛ», Μάρτιος 2017 
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περίοδο για την περιοχή. Πιθανό λόγο αποτελεί το θολό τοπίο για τον ρόλο 

του λιγνίτη στο μέλλον στην τοπική οικονομία. 

Στον Δήμο Εορδαίας λειτουργούσε μέχρι τις 9 Νοεμβρίου του                                   

2014 ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ο οποίος αποτέλεσε ενεργειακή υποδομή εθνικής 

σημασίας. Άλλες σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που είναι ανενεργές 

πάνω από 15 έτη και έχουν σημαδέψει την τοπική ιστορία είναι η πρώην 

Λιπασματοβιομηχανία ΑΕΒΑΛ και ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. Στη συνέχεια θα 

εξετάσουμε ξεχωριστά τις ανενεργές βιομηχανικές υποδομές καταγράφοντας 

το ιστορικό και τις προτάσεις για τη μελλοντική τους εξέλιξη. 

 

- ΑΕΒΑΛ 

 

Η ΑΕΒΑΛ (Ανώνυμη Εταιρεία Βιομηχανία Αζωτούχων Λιπασμάτων) 

βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από την πόλη της Πτολεμαΐδας και 

καταλαμβάνει έκταση 1.707 στρεμμάτων. Η δομημένη επιφάνεια αγγίζει τα 

32.000 τμ. Στο χώρο υπάρχουν υποδομές όπως δίκτυα ύδρευσης, 

αποχέτευσης, σιδηροδρομικό, τηλεπικοινωνιακό και ηλεκτροδότησης.  

 

 

 

Σύντομο ιστορικό της ΑΕΒΑΛ 

 

Η ανέγερση του Βιομηχανικού συγκροτήματος παραγωγής αζωτούχων 

λιπασμάτων της Πτολεμαΐδας έγινε με δαπάνες του ελληνικού δημοσίου και 

ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1963. Στις 15/9/1965 η Ελληνική Τράπεζα 

Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) ίδρυσε την εταιρεία ΑΕΒΑΛ που ανέλαβε τη 

Εικόνα 1 : Το συγκρότημα της ΑΕΒΑΛ πριν το 1997 και στο βάθος ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 

Πηγή : tdm.tee.gr  Πρόσβαση: 20/10/2018 
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λειτουργία του εργοστασίου, με έδρα την Πτολεμαΐδα έχοντας σκοπό την 

αξιοποίηση του τοπικού παραγόμενου λιγνίτη. Η παραγωγή της αμμωνίας 

γινόταν με εξαερίωση του λιγνίτη. Η διαδικασία της εξαερίωσης (Ανδρίτσος,  

2008) είναι η μετατροπή του άνθρακα (C) σε αέρια προϊόντα, όπως το 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το μεθάνιο (CH4) και το αέριο σύνθεσης 

(CO+Η2). Το τελευταίο αποτελεί την πρώτη ύλη για την παραγωγή πολλών 

βιομηχανικών προϊόντων, όπως της αμμωνίας (Ν2 + 3Η2 →2ΝΗ3) και της 

μεθανόλης (CO + 3Η2 →CH3OH). Η ΑΕΒΑΛ5 για την παραγωγή αμμωνίας 

παρήγαγε από το λιγνίτη το αέριο του υδρογόνου Η2. Στην 

λιπασματοβιομηχανία η αμμωνία, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς της σε 

άζωτο (82%), είναι η κύρια πρώτη ύλη. Στην τριακονταετία 1964 – 1995 η 

ΑΕΒΑΛ παρήγαγε αζωτούχα λιπάσματα (νιτρικά) εξ ολοκλήρου από αμμωνία 

(ΝΗ3) για αυτό είχε χαρακτηριστεί ως προϊόν στρατηγικής σημασίας. Για τα 

επόμενα δύο έτη που έκλεισε και η μονάδα, η εταιρεία παρήγαγε και σύνθετα 

λιπάσματα σε μικρές ποσότητες. 

Τα πρώτα είκοσι χρόνια παραγωγής η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος 

(ΑΤΕ) απορροφούσε όλη την παραγωγή της ΑΕΒΑΛ. Μετά την 

απελευθέρωση της αγοράς λιπασμάτων (1/5/1992), την παραγωγή την 

απορροφούσε υποχρεωτικά η συνεταιριστική εμπορική εταιρεία λιπασμάτων 

ΣΥΝΕΛ ΑΕ και αργότερα με την κατάργηση του νόμου 760/48 που αφορούσε 

τον καθορισμό των τιμών αγοράς λιπασμάτων, η ΑΕΒΑΛ μόνη της διέθετε την 

παραγωγή της στην εσωτερική αγορά έως τις 30/9/1993. Στη συνέχεια και 

μέχρι τον Ιούλιο του 1997 διέθετε όλη την παραγωγή της μέσω ΣΥΝΕΛ.  

Όμως, το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω του απαρχαιωμένου 

τμήματος παραγωγής αμμωνίας καθιστούσε το προϊόν συγκριτικά ακριβότερο 

από τα άλλα και μαζί με το μεγάλο αριθμό εργαζομένων ήταν αιτίες που  

δυσκόλευαν την εταιρεία να ανταγωνιστεί εγχώριες και ξένες 

λιπασματοβιομηχανίες. Το πρόγραμμα εξυγίανσης που εφαρμόστηκε το 1985    

περιελάμβανε τη διακοπή λειτουργίας των αντιοικονομικών μονάδων 

παραγωγής θειικού οξέος και θειικής αμμωνίας και από το 1990 και μετά 

ξεκίνησε η σταδιακή διακοπή της λειτουργίας όλου του συγκροτήματος με 

ανάλογη μείωση του προσωπικού. Όμως τον Ιούνιο του 1991 σταμάτησε η 

ηλεκτροδότηση του εργοστάσιου από την ΔΕΗ λόγω των χρεών που 

                                            
5 Διάγραμμα Παραγωγής ΑΕΒΑΛ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
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σημείωσε η ΑΕΒΑΛ εξαιτίας ανεξόφλητων οφειλών της ΣΥΝΕΛ ΑΕ προς την 

ΑΕΒΑΛ. Η μονάδα δεν λειτούργησε για 7 μήνες με τεράστια οικονομική ζημιά 

για την εταιρεία και παρά την πληρωμή προς τη ΔΕΗ το 1997 σταμάτησε η 

λειτουργία του εργοστασίου απολύοντας όλο το προσωπικό. 

Έτσι, για την εξόφληση των οφειλών προς την ΔΕΗ, η ΕΤΒΑ 

επιχείρησε να πουλήσει την ΑΕΒΑΛ, αλλά απέτυχαν και οι τρεις προσπάθειες 

πλειστηριασμού. Συνέπεια ήταν η διατάραξη της οικονομίας και της 

ανάπτυξης της περιοχής αφού οι εργαζόμενοι ανέρχονταν πάνω από χίλιους 

διακόσιους. Ο Δήμος Πτολεμαΐδας ενδιαφέρθηκε για την τύχη της ΑΕΒΑΛ με 

ατυχείς προσπάθειες επαναλειτουργίας και έπειτα προέβηκε σε απόκτηση 

των εγκαταστάσεων με στόχο την αξιοποίησή τους προς όφελος της 

περιοχής. Επιπλέον, για την αξιοποίηση των εγκαταστάσεών της κατέθεσε μια 

σειρά από προτάσεις θέλοντας να λυθεί το πρόβλημα της ανεργίας και να 

υπάρξει στην μεταλιγνιτική εποχή όπως προβλεπόταν αναπτυξιακή πορεία. 

Έπειτα το 2003 ο Δήμος απέκτησε την ΑΕΒΑΛ μέσω του προγράμματος 

Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης - 2ο ΕΑΠ6 και η ΔΕΗ παράλληλα παρέγραψε τα 

χρέη της εταιρείας. Είναι μία καινοτομία στην Ελλάδα, Οργανισμός Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης να εξαγοράζει έναν πρώην βιομηχανικό χώρο με σκοπό να τον 

αξιοποιήσει και να κατέχει πλέον ο Δήμος Εορδαίας το σύνολο της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας στη συγκεκριμένη περιοχή (οικόπεδα, κτίρια, εξοπλισμός 

κλπ). 

 

Οι δράσεις του Δήμου στην ΑΕΒΑΛ 

 

Ο Δήμος Εορδαίας επεξεργάζεται από το 2004 και υλοποιεί τμηματικά 

το σχέδιο αξιοποίησης της ΑΕΒΑΛ σε συνεργασία με λοιπούς φορείς, την 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Επιστημονική και την Εκπαιδευτική 

κοινότητα, οι οποίοι ορίζουν τους Άξονες που αποτελούν πόλους έλξης 

χρηματοδοτικών εργαλείων όπως η Έρευνα, η Επιχειρηματικότητα, η 

Εκπαίδευση, η Επίδειξη.  

                                            
6Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (ΕΑΠ): η ΔΕΗ αποδίδει σε ετήσια βάση στους Νομούς Κοζάνης και 
Φλώρινας ποσοστό 0,5% του ετήσιου κύκλου εργασιών της για αναπτυξιακά έργα και περιβαλλοντικές 
παρεμβάσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση (Ν. 2446/1996) συντάσσει  προτάσεις αναπτυξιακών έργων που 
αφορούν σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος για τις 
περιοχές που υπέστησαν σοβαρές συνέπειες από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ με στόχο την 
εξασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, κατά την διάρκεια ύφεσης των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ. 
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Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη των παρακάτω τομέων: 

1) Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας. Το ΒΙΟ.ΠΑ. Πτολεμαΐδας καταλαμβάνει 

506 στρέμματα. Ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 1464 β/24-10-2005 και εγκρίθηκε από το 

Γ’ ΚΠΣ / ΥΠΑΝ / ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Το Κτήριο Διοικητικών Υπηρεσιών 

ΒΙΟ.ΠΑ.Π. εμβαδού 1600τμ θα ανακαινιστεί για χρήση Υποστηρικτικών 

Υπηρεσιών των επιχειρήσεων. 

2) Εμπορευματικό και Διαμετακομιστικό Κέντρο και Σταθμός Βαρέων 
Οχημάτων. Η ανάπτυξή του μελετήθηκε να γίνει μέσω ΣΔΙΤ7, σε έκταση 150 

στρεμμάτων. Τα υφιστάμενα κτίρια ορίστηκαν για επανάχρηση σε επιφάνεια 

εμβαδού 10.050 τ.μ. 

 

3) Εκπαιδευτική και Μουσειακή Ζώνη. Στόχος να λειτουργήσει ΕΘΝΙΚΟ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΛΙΓΝΙΤΗ στην ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΖΩΝΗ της ΑΕΒΑΛ στο 

οποίο οι επισκέπτες θα ενημερώνονται αλληλεπιδραστικά για τη σημασία και 

τους τρόπους παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη και από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, την βιομηχανική ιστορία και την ενεργειακή φυσιογνωμία της 

περιοχής. Το Κτίριο 157 σε έκταση 75 στρεμμάτων στις διατηρητέες 

                                            
7http://www.sdit.mnec.gr/ Πρόσβαση: 30/9/2018  

Εικόνα 2 : Σχέδιο Αξιοποίησης Συγκροτήματος ΑΕΒΑΛ 
Πηγή: Μπακούρος Ι. (2011) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

http://www.sdit.mnec.gr/


 
27 

 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχει επιλεγεί για τις μελέτες προστασίας και 

ανάδειξης της βιομηχανικής κληρονομιάς. Η συμβολή του 3D Scanning στην 

γρήγορη και λεπτομερή αποτύπωση χρησιμοποιήθηκε στην πιλοτική δράση 

χαρτογράφησης του χώρου της ΑΕΒΑΛ. Η πρόταση για χρηματοδότηση 

τύπου JESSICA8 στοχεύει στη συνολική παρέμβαση για «Ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας με έμφαση στο βιομηχανικό τουρισμό» και σε ένα ευρύ 

φάσμα δράσεων, που θα μπορέσει να αναπτύξει μια δυναμική προσέκλυσης 

επισκεπτών και τουριστικού ρεύματος με προορισμό την ευρύτερη περιοχή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Ζώνη Εγκατάστασης Θερμοκηπίων με Τηλεθέρμανση (ΖΕΘ 

Πτολεμαΐδας). Σε έκταση  400 στρεμμάτων προκηρύχτηκε η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση επενδυτών στην ΖΕΘ. 

5) Πανεπιστημιακά Τμήματα – Κέντρο Έρευνας &Επιχειρηματικότητας. 
Στο τετραώροφο Κτήριο Διοίκησης ΑΕΒΑΛ εμβαδού 3.074 τμ μετά την 

ανακατασκευή του με βιοκλιματικό σχεδιασμό θα στεγασθούν το Ερευνητικό 

Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά 

Κέντρα και οι εγκαταστάσεις του Πόλου Καινοτομίας, της Θερμοκοιτίδας και 

των Cluster Επιχειρήσεων. Το ισόγειο θα περιλαμβάνει χώρους υποδοχής, 

αίθουσας συνεδριάσεων, βοηθητικούς χώρους (αίθουσα μηχανολογικού 

εξοπλισμού, κυλικείο και γραφεία). 
                                            
8JESSICA :Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas.Πρόσβαση: 30/9/2018 

Εικόνα 3 :Πιλοτική δράση χαρτογράφησης του χώρου της ΑΕΒΑΛ. 

 Πηγή: Κωνσταντίνος Νίκου. (2011) Δήμος Εορδαίας 
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Στον δεύτερο και τρίτο όροφο θα αναπτυχθεί η θερμοκοιτίδα νέων 

επιχειρήσεων συνολικού εμβαδού 450 τμ που θα περιλαμβάνει18  

θερμοκοιτίδες, ερευνητικά εργαστήρια και αίθουσα σεμιναρίων.  

Στον τέταρτο όροφο θα δημιουργηθεί η Εθνική Βιβλιοθήκη Ενέργειας, 

το Φυτώριο Νέων Ιδεών (Inspiration Zone) που θα χωρίζεται σε δύο αίθουσες 

και μια αίθουσα σεμιναρίων.  

6) Φωτοβολταϊκό Πάρκο ΔΕΤΗΠ. Μελετήθηκε η εγκατάσταση πάρκου 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, ισχύος 100KWp και είναι υπό εξαίρεση 

αδειοδότησης (ΡΑΕ) προς ένταξη και κατασκευή. 

Επιπλέον, το έγγραφο του Ελληνικού τμήματος του ΤΙCCIH στις 5 

Ιουλίου του 2001 αναφέρει μεταξύ άλλων για το συγκρότημα ΑΕΒΑΛ «Το 

σύνολο των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ κτιριακών και μηχανολογικών δεν 

έβαλε μόνο τη σφραγίδα του στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της 

περιοχής Πτολεμαΐδας αλλά και στο τοπίο που την περιβάλλει ως ένα ιστορικό 

σημείο αναφοράς. Η ΑΕΒΑΛ, σε συνδυασμό με τις γειτονικές ενεργειακές 

εγκαταστάσεις της ΔΕΗ μετέτρεψαν την αγροτική περιοχή σε μία βιομηχανική 

ζώνη καθοριστικής σημασίας για τη μεταπολεμική ανάπτυξη της Ελλάδας. Στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960, επενδύθηκε για τη βιομηχανική αυτή 

εγκατάσταση από το Δημόσιο ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά κονδύλια 

της εποχής.  Η ΑΕΒΑΛ ήταν και μπορεί να παραμείνει ένα σημαντικό σχολείο 

τεχνολογίας και τεχνογνωσίας εξασφαλίζοντας για το μέλλον τη δικτύωση της 

Εικόνα 4 : Κτήριο Διοίκησης ΑΕΒΑΛ 

Πηγή :  Δήμος Πτολεμαΐδας (2009) 
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πόλης με όλες τις πριν μια δεκαετία άσημες και τώρα φημισμένες ιστορικές 

ευρωπαϊκές βιομηχανικές περιοχές. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι τα αρμόδια 

υπουργεία σε συνεργασία με τους Ο.Τ.Α. και τα ΑΕΙ έχουν τη δυνατότητα να 

αναπτύξουν προγράμματα ανάπτυξης για την ΑΕΒΑΛ με βασικό στοιχείο την 

αναγνώριση και θετική αξιολόγηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ως 

συνόλου. Συνδυασμένες δράσεις διατήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού 

με συντήρηση και επανάχρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων είναι οι μόνες 

που εξασφαλίζουν προδιαγραφές αειφορίας σε συνδυασμό με εξασφάλιση 

θέσεων εργασίας.» 

Οι νέες προτάσεις που προκύψαν μετά την διεξαγωγή της BRAUIII9 για 

την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της ΑΕΒΑΛ ήταν η Δημιουργία Εθνικού 

Πολυθεματικού πάρκου Πολιτικής προστασίας και η εγκατάσταση της Νέας 

Πυροσβεστικής σχολής. Μέχρι σήμερα ελάχιστες παρεμβάσεις έγιναν στο 

συγκρότημα με πιο σημαντική τον καθαρισμό του χημείου, ωστόσο 

ναυάγησαν οι προτάσεις για την Πυροσβεστική σχολή, η οποία ιδρύθηκε σε 

άλλο κτίριο της πόλης ενώ σε μακρόχρονη φάση σχεδιασμού βρίσκονται οι 

ενέργειες για το πάρκο πολιτικής Προστασίας (Βασβατέκη, 2018). Σήμερα 

στεγάζονται στα κτίρια η αντιδημαρχία καθαριότητας και τα οχήματα που 

χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο τμήμα. 

Μετά από όλες τις παραπάνω προτάσεις παραμένει ο στόχος, να 

μετασχηματιστεί μία από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

στρατηγικής σημασίας για την χώρα μας ώστε να στεγάσει τις νέες 

προκλήσεις, ανάγκες και απαιτήσεις. 

 

- ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

 
 

Στο σύντομο ιστορικό της εκμετάλλευσης του λιγνίτη στην Πτολεμαΐδα 

είναι συνυφασμένη η ιστορία του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ. 

Οι λιγνίτες στην περιοχή ήταν γνωστοί από την εποχή της 

τουρκοκρατίας. Μια απλή εκσκαφή για τις ανάγκες της κοινωνίας (π.χ. πηγάδι, 

θεμελίωση κατοικίας) αρκούσε για να αποκαλυφτεί λιγνιτικό κοίτασμα και 

γίνονταν οι πρώτες υπόγειες εκμεταλλεύσεις για οικιακή θέρμανση. Το 1930 

                                            
9 ό. α. στην υποσημείωση 4 
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από ιδιωτική πρωτοβουλία άρχισαν οι συστηματικές υπόγειες εκμεταλλεύσεις  

και οκτώ χρόνια αργότερα υπάρχει κυβερνητικό ενδιαφέρον για χρήση του 

λιγνίτη ως καύσιμη ύλη στις μεταφορές σιδηροδρόμων και λειτουργία άλλων 

εργοστασίων με παράλληλη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κυβέρνηση 

αναθέτει τη διερεύνηση κοιτασμάτων λιγνίτη σε όλη την Ελλάδα στον Γερμανό 

καθηγητή K.F. Kegel. Στην έκθεση του ανέφερε πως τα κοιτάσματα της 

Πτολεμαΐδας αποτελούν σπουδαία εθνικά κεφάλαια. Η Ελλάδα εκείνη την 

περίοδο, κάλυπτε από εισαγωγές το 95% των ενεργειακών της αναγκών.  Ο 

πόλεμος καθυστέρησε την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου και στην 

έκθεση Kegel προστίθεται η μελέτη (1946) της ελληνικής αποστολής του 

Οργανισμού Περίθαλψης και Αποκατάστασης των Ηνωμένων Εθνών 

(UNRRA) με πρόεδρο τον Ιωάννη Ζίγδη, η οποία θέτει την Πτολεμαΐδα στο 

επίκεντρο σχεδιασμού του ενεργειακού χάρτη της χώρας. Τελικά στις 18 

Ιουνίου 1955 υπογράφεται η σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού δημοσίου και της 

Εταιρίας χημικών προϊόντων και λιπασμάτων του Πρόδρομου. Α. Μποδοσάκη 

για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος και σηματοδοτείται η έναρξη της 

περιόδου της βιομηχανίας λιγνίτη. 

Ο επιχειρηματίας Μποδοσάκης ιδρύει στις 7 Ιανουαρίου 1956 την 

«Ανώνυμη Ελληνική Μεταλλευτική και Βιομηχανική Εταιρία Λιγνιτωρυχείων 

Πτολεμαΐδας», εν συντομία ΛΙΠΤΟΛ. Η διάνοιξη του πρώτου λιγνιτωρυχείου 

στο Κύριο Πεδίο έγινε το 1957 και η πρώτη μελέτη αξιοποίησης Λιγνίτη που 

ενέκρινε το Υπουργείο Βιομηχανίας το Μάρτιο του 1956 προέβλεπε η εταιρία 

ΛΙΠΤΟΛ να κατασκευάσει εργοστάσιο παραγωγής λιγνιτοπλίνθων, να 

εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής ημικόκ και να κατασκευάσει Ατμοηλεκτρικό 

Σταθμό ισχύος 10 MW και 33 MW παραγωγής ατμού για την ξήρανση των 

λιγνιτοπλίνθων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδιοκατανάλωση των 

εγκαταστάσεων και του λιγνιτωρυχείου της ΛΙΠΤΟΛ. Η λειτουργία του ΑΗΣ 

ΛΙΠΤΟΛ (10 MW) ξεκίνησε την 1η Μαΐου του 1959 και λίγες μέρες αργότερα 

στις 15 Μαΐου λειτούργησε το εργοστάσιο λιγνιτοπλίνθων γνωστό στην 

περιοχή ως μπρικετάδικο. Την επόμενη δεκαετία κατασκευάζεται και 

λειτουργεί η δεύτερη μονάδα του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ (33 MW) και η εταιρία 

καθίσταται η σημαντικότερη συνιστώσα της ενεργειακής πολιτικής της 

Ελλάδας. Το 1975 στις 8 Δεκεμβρίου η ΛΙΠΤΟΛ συγχωνεύεται με την ΔΕΗ. 
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Το εργοστάσιο των λιγνιτοπλίνθων τροφοδοτούνταν με λιγνίτη και 

λειτούργησε έως τα μέσα του 2008. Οι λιγνιτοπλίνθοι ή μπρικέτες 

αποτελούσαν καύσιμη ύλη που προορίζονταν για οικιακή χρήση και ο ειδικός 

ξηρός λιγνίτης που παρήγαγε επιπλέον το εργοστάσιο ήταν για την εταιρία 

ΛΑΡΚΟ10. 

Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ βρίσκεται 6 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της 

Πτολεμαΐδας και είναι κατασκευασμένος σε χώρο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ, ο 

οποίος έχει περιέλθει σε αυτήν με την απαλλοτρίωση Α (ΒΔ 23/04/1956). Η 

έκταση που καταλαμβάνει είναι 22 στρέμματα και η περιοχή χαρακτηρίζεται 

από ομαλή σχεδόν μορφολογία με επίπεδη ανάπτυξη στο μεγαλύτερο τμήμα. 

Το υψόμετρο είναι 620 – 630 μ. και η μορφολογική κλίση στο χώρο είναι της 

τάξης 0 – 2 %. Στην ευρύτερη περιοχή την μεγαλύτερη έκταση περιμετρικά 

καταλαμβάνουν οι εκμεταλλεύσεις των ορυχείων Μαυροπηγής και Βόρειου 

Τομέα και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις των ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και 

Μπρικετάδικου.   

Ο ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ λειτούργησε μέχρι τις 28 Ιουνίου του 2013 και τέθηκε 

σε καθεστώς οριστικής παύσης λειτουργίας με την απόφαση ΡΑΕ/111/2014. 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2010/75/ΕΕ μετά την παύση λειτουργίας 

απαιτείται η εκπόνηση «Βασικής Έκθεσης» για τον προσδιορισμό ποιότητας 

                                            
10 Εργοστάσιο μεταλλουργίας στη Λάρυμνα που παρήγαγε κοβάλτιο και νικέλιο. 

Εικόνα 5: Το βιομηχανικό συγκρότημα της και το τοπίο των λιγνιτωρυχείων Πτολεμαΐδας το 1959 

Πηγή : Μαυροειδή Μ. (2017) 
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εδάφους και υπογείων νερών. Στην έκθεση τονίζεται ότι ο χώρος δεν 

πρόκειται να αποδοθεί στο κοινό και να λάβει κάποια ιδιαίτερη δραστηριότητα 

(καλλιέργειες ή μετατροπή σε πάρκο) επειδή στην περιοχή θα γίνει η 

επέκταση ορυχείου στα επόμενα δύο έτη. Τελευταίες πληροφορίες από 

αρμόδιους υπαλλήλους της ΔΕΗ επιβεβαίωσαν Σήμερα την έγκριση της 

έκθεσης από το Υπουργείο. 

Σε ημερίδα για τη βιομηχανική κληρονομιά του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

θεωρήθηκε πως το συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ αποτελεί ιδιαίτερα αξιόλογο11 

παράδειγμα επεξεργασίας λιγνίτη και παραγωγής ενέργειας σε τοπικό, εθνικό 

και διεθνές επίπεδο (Δεληγιάννη, 2017). Η σπουδαιότητά του απαιτεί 

διάσωση και διατήρηση, ιδιαίτερα τα τμήματα του μηχανολογικού εξοπλισμού 

που έπαιζαν ρόλο στην ηλεκτροπαραγωγή και αυτά που παρήγαγαν την 

κλασσική μπρικέτα. Η τελευταία υπήρξε δημοφιλής τη δεκαετία του 1960 και 

μετά, εξαιτίας του μικρού κόστους για την κάλυψη αναγκών θέρμανσης. 

Να σημειωθεί ότι ο συλλογικός σχεδιασμός για τη διατήρηση της 

βιομηχανικής κληρονομιάς είναι ανύπαρκτος. Η ΔΕΗ12 από τη μεριά της 

παρουσίασε πρόθεση να καταγράψει τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 

(Μαυροματίδης, 2017). Η αρχιτεκτονική μορφή των κτιρίων και ο 

μηχανολογικός εξοπλισμός τους είναι αξιόλογα επειδή αποδεικνύουν την 

υψηλή τεχνολογία και αισθητική εκείνης της εποχής. Τα στοιχεία που θα 

καταγραφούν μπορούν να στεγαστούν σε υφιστάμενα κτίρια και να είναι 

επισκέψιμος ο χώρος για το κοινό. Η τοπική κοινωνία πρέπει να έρθει σε 

επαφή με το αντικείμενο της βιομηχανικής κληρονομιάς της περιοχής της 

ακόμα και στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ώστε η ανάπτυξη κοινωνικής 

συνείδησης να φέρει κοντά κατοίκους, φορείς και επιστημονική κοινότητα 

(Υφαντή, 2018). Ο στόχος της ΔΕΗ είναι να αξιοποιήσει τα υφιστάμενα 

αξιόλογα κοιτάσματα λιγνίτη – σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ13– αφού 

προηγουμένως κατεδαφίσει τα κτίρια που είναι θεμελιωμένα επάνω τους.  

                                            
11 Στο ΦΕΚ 2578-3/7/2018 αναφέρεται ο κατάλογος 21 αντικειμένων του μηχανολογικού εξοπλισμού 
των βιομηχανικών συγκροτημάτων ΛΙΠΤΟΛ και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας που χαρακτηρίζονται κινητά μνημεία. 
12Άρθρο (χ.α.) (2018). ΔΕΗ: Διαχείριση της βιομηχανικής κληρονομιάς του βιομηχανικού συγκροτήματος 
της πρώην ΛΙΠΤΟΛ Πάρκο Λιγνιτικής Βιομηχανικής Κληρονομιάς στην Πτολεμαΐδα. Πολιτική & 
Οικονομία. Επικαιρότητα 30/12/2018 στο http://www.businessnews.gr/article/129652/dei-diaheirisi-tis-
viomihanikis-klironomias-toy-viomihanikoy-sygkrotimatos-tis-proin Πρόσβαση: 15/01/2019 
13Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  

http://www.businessnews.gr/category/politiki-oikonomia
http://www.businessnews.gr/category/politiki-oikonomia
http://www.businessnews.gr/article/129652/dei-diaheirisi-tis-viomihanikis-klironomias-toy-viomihanikoy-sygkrotimatos-tis-proin
http://www.businessnews.gr/article/129652/dei-diaheirisi-tis-viomihanikis-klironomias-toy-viomihanikoy-sygkrotimatos-tis-proin
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Ωστόσο, η ΔΕΗ προχώρησε σε ανατίναξη14 του μπρικετάδικου στις 

28/05/2016 προκαλώντας αντιδράσεις σε κατοίκους και πρώην εργαζομένους 

καθώς και στην επιστημονική κοινότητα. Οι αντιδράσεις εστίαζαν στην ανάγκη 

πραγματοποίησης μια συνολικής αξιολόγησης της βιομηχανικής κληρονομιάς 

στη ΛΙΠΤΟΛ αλλά και στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας από ομάδα εξειδικευμένων 

επιστημόνων, η οποία ομάδα θα κρίνει ποια κτίρια και ποιος εξοπλισμός 

φέρουν περιθώρια αξιοποίησης. 

 

Η τελική παραδοθείσα εργασία που πραγματοποίησε Επιτροπή της 

ΔΕΗ σχετικά με την αποτύπωση και τεκμηρίωση της υποδομής,  

διαφοροποιείται ως προς τον τρόπο που της προτάθηκε από το ΤΕΕ. Η ΔΕΗ 

αντιμετωπίζει τον τομέα της αποτύπωσης μόνο ως προς την γεωγραφική και 

τοπογραφική διάσταση και όχι όπως προτάθηκε κατά την διάρκεια της 

BRAUIII που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2015. Οι εξελίξεις όμως 

δείχνουν να μην υπάρχει μία συμφωνημένη κατευθυντήρια οδηγία προς τον 

σχεδιασμό της διάσωσης των εγκαταστάσεων σε επίπεδο ΔΕΗ, τοπικής 

αυτοδιοίκησης, υπουργείου και λοιπών εμπλεκόμενων φορέων.  

  

                                            
14https://www.youtube.com/watch?v=RPuxaKaZYH4   Πρόσβαση 15/9/2018 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=2h9e-9_54nAΠρόσβαση 15/9/2018 
 

Εικόνα 6 : Το μπρικετάδικο πριν και κατά την ανατίναξη. 
Πηγή http://kozani.tv/index.php και  https://e-ptolemeos.gr/  Πρόσβαση: 30/10/2018  

https://www.youtube.com/watch?v=RPuxaKaZYH4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=2h9e-9_54nA
http://kozani.tv/index.php
https://e-ptolemeos.gr/
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- ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

 

Ο λιγνίτης που εντοπίστηκε στο λεκανοπέδιο της περιοχής Εορδαίας  

αξιοποιήθηκε για όφελος όλης της χώρας και η πρώτη μελέτη που εγκρίθηκε 

από το τότε Υπουργείο Βιομηχανίας (1956) εκτός από το συγκρότημα της 

ΛΙΠΤΟΛ προέβλεπε επιπλέον, η ΔΕΗ να κατασκευάσει μονάδα παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 70MW. Τον Μάρτιο του 1959 ξεκίνησε η παραγωγή του 

λιγνίτη από το ορυχείο Κύριου Πεδίου και περί τα τέλη του ίδιου έτους κάπνισε 

για πρώτη φορά η καμινάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. Την επόμενη δεκαετία οι 

ανάγκες για κάλυψη της ζητούμενης ενέργειας αρχίζουν να αυξάνονται και 

ακολουθεί η ανέγερση των δύο μονάδων, ΙΙ και ΙΙΙ του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 

συνολικής ισχύος 250 ΜW. Πλέον στην περιοχή του λιγνιτικού κέντρου 

δουλεύουν σε 24ωρη βάση η εξόρυξη λιγνίτη στα ορυχεία και οι ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

με τις Ι και ΙΙ μονάδες και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας με τις τρεις μονάδες (Ι), (ΙΙ) και 

(ΙΙΙ). Την δεκαετία του 1970 οι ανάγκες οδηγούν στο άνοιγμα του δεύτερου 

ορυχείου Καρδιάς και αυτό με την σειρά του προκαλεί ανέγερση και άλλων 

μονάδων ΑΗΣ. Η τέταρτη ΙV μονάδα του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας είναι ισχύος 300 

ΜW και οι δύο μονάδες του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ είναι επίσης 300 ΜW η κάθε μία. 

 

 

Εικόνα 7 : Οι πρώτες τρεις μονάδες του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

Πηγή: Δεληγιάννη, 2017   
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Οι εγκαταστάσεις του σταθμού ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ήταν συνολικής 

εγκατεστημένης ισχύος 620 ΜW και βρίσκονται σε υψόμετρο 624 μέτρα σε 

έκταση 850.000 τμ. Ο σταθμός αποτελείται από κύριο κτήριο και βοηθητικά. 

Το κύριο είναι εμβαδού 120x184 τμ και αποτελείται από κοινή αίθουσα 

μηχανοστασίων εμβαδού 185x22 τμ με ύψος 30,5 μ. Σε ύψος 10 μ στο κτίριο 

των σιλό λιγνίτη των λεβήτων, εμβαδού 185x16 τμ, βρίσκονται οι θάλαμοι 

ελέγχου των μονάδων και τα κτίρια των λεβήτων. Τα τελευταία είναι 

διαχωρισμένα και ημιυπαίθρια σε ύψος αντίστοιχο της μονάδας Ι – 41,5μ, ΙΙ – 

47,8μ, ΙΙΙ – 50,7μ, IV– 80μ. Τα βοηθητικά κτήρια των εγκαταστάσεων του ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας αποτελούν τα συστήματα διακίνησης και θραύσης λιγνίτη, 

κατεργασίας νερού, μηχανουργεία, συνεργεία αυτοκινήτων, αποκομιδής 

τέφρας, αποθήκες, διοικητήριο, εστιατόριο, ξενώνες σταθμού, σταθμοί 

αυτοκινήτων προσωπικού και υπηρεσίας. Η κάθε μονάδα έχει ένα κτήριο 

αποθήκευσης – σιλό – στο οποίο συλλεγόταν η τέφρα, η ιπτάμενη και η υγρή 

από τα άκαυστα των λεβήτων, για να μεταφορτωθεί και διατεθεί σε χώρους 

απόθεσης. Το σιλό αυτό είναι κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα με 

ανάλογη χωρητικότητα ανά μονάδα Ι – 395 κμ, ΙΙ – 1300 κμ, ΙΙΙ – 1300 κμ, IV – 

1900 κμ. 

Η πολιτική βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και 

σύμφωνα με την δέσμευσή της στο Πρωτόκολλο του Κιότο (1992) για τη 

μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου έθεσε στόχους και 

Εικόνα 8 : Τέσσερις μονάδες σε λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδα. 
Πηγή : Δεληγιάννη, 2017 
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ενεργειακές πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την 

εντεινόμενη ανησυχία για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τις επιπτώσεις στη 

δημόσια υγεία, την οικονομική ύφεση και την βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας χάραξε το 2011 τον ενεργειακό χάρτη πορείας για τη 

μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων 

εκπομπών το 2050. Επιπλέον, από το 2013 προκύπτει το αυξανόμενο κόστος 

εκπομπών CO2 με την συμμετοχή του τομέα της ηλεκτροπαραγωγής στους 

πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών CO2, του Ευρωπαϊκού Συστήματος 

Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΕΣΕΔΕ), πληρώνοντας το σχετικό 

αντίτιμο για κάθε εκπεμπόμενο τόνο CO2. Το αντίτιμο για την ΔΕΗ των 34,3 

εκατομμυρίων εκπεμπόμενων τόνων CO2 για το έτος 2015 ήταν 251 

εκατομμύρια ευρώ.15 Η ΔΕΗ σε συμμόρφωση με τα όρια εκπομπών της 

οδηγίας 2010/75/ΕΕ βιομηχανικών εκπομπών έχει εντάξει υφιστάμενες 

λιγνιτικές μονάδες στο Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών 

(ΜΕΣΜΕ). Αυτό ήταν ένα από τα αίτια που οι μονάδες τέθηκαν εκτός 

λειτουργίας με πρώτη την μονάδα Ι του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας στις 18 Ιουνίου το 

2010. Ακολούθησαν και οι επόμενες όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 
 

Πίνακας 1 : Χρονοδιάγραμμα απόσυρσης λιγνιτικών μονάδων. 

Πηγή : Καλημέρης κ.ά. 2016 

 

 
                                            
15 Ετήσιες & Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (ΔΠΧΠ) στο www.dei.gr Πρόσβαση: 
16/1/2019 

Μονάδα 
Καθαρή 
ισχύς 
(MW) 

Έναρξη 
λειτουργίας 

Απόσυρση 
Καταναγκα-

στική 

Απόσυρση 
Προγραμ-
ματισμένη 

Σημείωση 
 

Πτολεμαΐδα Ι 64 09/1959 2010 2011 
Αποσύρθηκε στις 

18/06/2010 

Πτολεμαΐδα ΙΙ 116 10/1962 2012 2012 
Σε ψυχρή 

εφεδρεία από τις 
03/10/2013 

Πτολεμαΐδα ΙΙΙ 116 10/1965 2014 2014 
Πυρκαγιά στις 

09/11/2014 

Πτολεμαΐδα VΙ 274 04/1973 2015 2014 
Πυρκαγιά στις 

09/11/2014 

ΛΙΠΤΟΛ Ι 30 1959 2012 2012 
Αποσύρθηκε στις 

28/06/2013 

ΛΙΠΤΟΛ ΙI 8 1965 2012 2012 
Αποσύρθηκε στις 

28/06/2013 

http://www.dei.gr/
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Το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης μεταβλήθηκε μετά το ατύχημα 

πυρκαγιάς τον Νοέμβριο του 2014 με συνέπεια να σταματήσει η λειτουργία 

των μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μικτής ονομαστικής ισχύος 425 

ΜW. Ένα χρόνο αργότερα το 2015 η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε αίτημα για 

παράταση της λειτουργίας της μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, η οποία 

όμως απορρίφθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η απροσδόκητη 

απόσυρση των μονάδων επέφερε νωρίτερα τις κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις.  

Η μετακίνηση εργαζομένων σε άλλες θέσεις ήταν η αναγκαστική 

επιλογή εργασίας σε πιο μακρινή περιοχή που σε αρκετές περιπτώσεις 

υπήρχε και μετακόμιση όλου του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η αλλοίωση 

της κοινωνικής συνοχής και τα επιπλέον οικογενειακά έξοδα δημιούργησαν 

δυσφορία, από την άλλη κάτοικοι της περιοχής εντοπίζουν τη βελτίωση στην 

ατμόσφαιρα και τη μείωση του θορύβου. Η σταδιακή μείωση του προσωπικού 

στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας φαίνεται στο Διάγραμμα 1 και δεδομένου ότι το 80% 

των κατοίκων στην περιοχή εργάζονται στην ΔΕΗ η παύση λειτουργίας του 

συμβάλλει στην αύξηση της ανεργίας. Η απομάκρυνση εργατικού δυναμικού ή 

η παύση απασχόλησης του συμπαρασύρει την τοπική αγορά σε κάθοδο σε 

μία πόλη που ζει με το μοντέλο της «μονοκαλλιέργειας» του λιγνίτη και οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην τοπική οικονομία έχουν 

παράλληλη πορεία με τη ΔΕΗ. 
 

  

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Σταδιακή μείωση προσωπικού στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 
Πηγή :Καλημέρης κ.ά. 2016 
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Μέχρι σήμερα η ΔΕΗ δεν έχει προβεί στη σύνταξη «Βασικής Έκθεσης» 

για τον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας μετά την παύση λειτουργίας του σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία 2010/75/ΕΕ που αφορά στον προσδιορισμό ποιότητας 

εδάφους και υπογείων νερών. Ωστόσο η πρόθεση της ΔΕΗ είναι στην 

περιοχή να γίνει η επέκταση ορυχείου για να εκμεταλλευτεί τα σημαντικά 

κοιτάσματα λιγνίτη που υπάρχουν στο έδαφος κάτω από τους ΑΗΣ  ΛΙΠΤΟΛ 

και Πτολεμαΐδας βάσει της ΜΠΕ. Σήμερα στον περιφραγμένο χώρο υπάρχει 

ισχυρή μονάδα φύλαξης των κτιρίων με αυστηρό κανονισμό πρόσβασης στον 

χώρο και ελάχιστους εργαζόμενους στα γραφεία.  

 

Η αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς 

 

Η εδαφική και περιβαλλοντική ασφυξία στο ενεργειακό λεκανοπέδιο της 

Εορδαίας θέτει το θέμα για την βιωσιμότητα της περιοχής και την αειφόρο 

ανάπτυξη της. Η ηλεκτροπαραγωγή από εξορυκτικές δραστηριότητες επιφέρει  

προβλήματα τα οποία η διεθνής βιβλιογραφία διακρίνει σε περιβαλλοντικά, 

κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικής υποβάθμισης. Μετά την αναζήτηση 

αποδοτικών και αποτελεσματικών πρακτικών που ανάταξαν και αξιοποίησαν 

περιοχές υπό συγκεκριμένες συνθήκες με παρόμοια προβλήματα, το ζήτημα 

της μετάβασης σε μια βιώσιμη μεταλιγνιτική περίοδο για την Εορδαία 

πιθανολογείται εφικτό. Από τα εφαρμοσμένα παραδείγματα που ακολουθούν 

διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινή συνταγή καλών πρακτικών και ορθών 

πολιτικών μετάβασης για όλες τις περιπτώσεις. Ακόμη, η έλλειψη κοινής 

μεθοδολογίας μετάβασης μιας βιομηχανικής περιοχής σε βιώσιμη ανάπτυξη 

συνιστά να εξεταστεί ξεχωριστά η περιοχή αξιοποιώντας τις επιτυχημένες 

πρακτικές ώστε να καταρτιστεί ένα διακριτό σχέδιο προσαρμοσμένο στις 

ιδιαιτερότητες της υπό εξέταση περιοχής. 

 Παρακάτω θα παρουσιαστούν δύο καλές ευρωπαϊκές πρακτικές 

μετάβασης περιοχών με ηλεκτροπαραγωγή από εξορυκτικές δραστηριότητες 

και από την ελληνική εμπειρία παραδείγματα πρακτικών που αφορούν στην 

επιλογή της διαχείρισης της βιομηχανικής κληρονομιάς.  
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ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 
 

Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία έχει να δώσει πολλά παραδείγματα 

αξιοποίησης στο χώρο της βιομηχανικής κληρονομιάς και της αποκατάστασης 

τοπίου σε περιοχές με ηλεκτροπαραγωγή από την καύση λιγνίτη. O Διεθνής 

Αρχιτεκτονικός Γερμανικός φορέας (IBA_International Architecture Exhibition) 

(Steiner, 2011) που ασχολείται με τον αστικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική 

από τις πρώτες σημαντικές δράσεις του που μακροπρόθεσμα αποδείχθηκαν 

ευεργετικές ήταν να κερδηθεί χρόνος με την αναστολή των κατεδαφίσεων. 

 Η Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στην Ευρώπη από 

τον οποίο παράγει ηλεκτρική ενέργεια σε ατμοηλεκτρικούς σταθμούς κυρίως 

στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία και στη Σαξονία.  

Στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία η διαδρομή της βιομηχανικής 

υποδομής στο γερμανικό κρατίδιο περνάει μέσα από την περιοχή Ruhr που 

αποτελεί ένα παράδειγμα αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των οργανισμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και των τοπικών κοινωνιών. Η διαρθρωτική 

αναπροσαρμογή της οικονομίας του Ruhr από το 1968 είχε στόχο την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η αποβιομηχάνιση και η 

σταδιακή εγκατάλειψη της εξορυκτικής δραστηριότητας. Τα προβλήματα 

αφορούσαν στην δραστική μείωση της απασχόλησης στη βαριά βιομηχανία, 

στην αύξηση της ανεργίας, στην εγκατάλειψη βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

και στην υποβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος. 

Εφαρμόστηκαν πολιτικές μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και 

πρωτοβουλιών της τοπικής αυτοδιοίκησης που η διεκπεραίωση τους 

ανατέθηκε στις τοπικές αναπτυξιακές εταιρίες – 2002 «Μητρόπολη Ρουρ». 

Η σταδιακή μετάβαση της τοπικής οικονομίας από τον κυρίαρχο 

δευτερογενή τομέα στον τριτογενή έφερε αναπτυξιακά αποτελέσματα σε 

νέους διαφοροποιημένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, αναπτύχτηκαν τοπικά και περιφερειακά δίκτυα με στόχο την 

προστασία και την ανάδειξη της κοινής βιομηχανικής και πολιτισμικής 

κληρονομιάς των περιοχών με στόχο την τουριστική ανάπτυξη σε συνδυασμό 

με την δημιουργία του πυκνότερου δικτύου ανώτατων εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων στη Γερμανία και τεχνολογικών κέντρων(5 πανεπιστήμια και 8 
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τεχνικές σχολές). Ο συνδυασμός αποτέλεσε πόλο έλξης τουρισμού και 

παράλληλη δραστηριοποίηση 600 πλέον εταιριών στην περιοχή. 

 

 

Στην Ανατολική Γερμανία αντίστοιχα έχουμε το παράδειγμα της 

περιοχής Λουσατίας (Εικόνα 10)  που βρίσκεται στο κρατίδιο της Σαξονίας. Ο 

λιγνίτης εξορύσσεται από το 1924 και μεγάλες περιοχές βρίσκονταν υπό 

υποβάθμιση. Ο φορέας IBA από το 2000 έως το 2010 σχεδίασε 30 έργα κατά 

τη φάση του απαιτούμενου μετασχηματισμού με σκοπό την οικονομική, 

πολιτιστική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της εξορυκτικής περιοχής.   

H Διαδρομή Ενέργειας στη Λουσατία αναδεικνύει τη βιομηχανική 

κληρονομιά της περιοχής. Σε ένα μικρό κρατίδιο γεμάτο λίμνες στα 250 

χιλιόμετρα της ενεργειακής οδού αναδεικνύονται τα αξιοθέατα του με τα 

βιομηχανικά μνημεία να απεικονίζουν τις διαφορετικές περιόδους ανάπτυξης 

στην περιοχή. Το θεαματικό τοπίο της Λουσατίας αποτελείται από λίμνες που 

δημιουργήθηκαν από πρώην υπαίθρια ορυχεία.  Στην περιοχή δεσπόζουν και 

 

Μουσείο Ρουρ (2010) στο πρώην 
βιομηχανικό σύνολο ZollvereinXII στο 
Έσσεν 

Βιομηχανικό Μουσείο της Ρηνανίας (1984).  

Εικόνα 9 : «Η διαδρομή της βιομηχανικής υποδομής» στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. 
 Πηγή :  FarrenkopfMichael, 2017 
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ενεργά υπαίθρια ορυχεία. Το τοπίο μαρτυρά την παραγωγή ενέργειας κατά 

την διάρκεια 150 ετών. Η Ενεργειακή Διαδρομή της Βιομηχανικής 

Κληρονομιάς περνάει από τους πύργους Lauchhammer που χρησίμευαν για 

τον καθαρισμό των λυμάτων άνθρακα και σήμερα χρησιμοποιούνται ως τόποι 

μνήμης και εκδηλώσεων. Άλλος σταθμός της Ενεργειακής Διαδρομής είναι ο 

σταθμός ηλεκτροπαραγωγής Plessa, που αποτελείται από δύο καμινάδες 

ύψους πάνω από 100 μέτρα και είναι από τους παλαιότερους λιγνιτικούς 

σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη.  

Στη δυτική πλευρά της Σαξονίας νότια της Λειψίας έχουμε το 

παράδειγμα του Δήμου Zeitz (Εικόνα 11). Είναι μια περιοχή που είχε έντονη 

εξορυκτική δραστηριότητα - πάνω από 20 ορυχεία - και πολλές μονάδες 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Τα πέντε ορυχεία που 

λειτουργούν σήμερα τροφοδοτούν μόνο δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής 

(ΑΗΣ) με μεταφορά του λιγνίτη από απόσταση 30χλμ μέσω σιδηροδρομικού 

δικτύου. Το εργατικό δυναμικό είναι 2.000 άτομα και παράγονται τριπλάσιες 

θέσεις εργασίας στην περιοχή. Για το κλείσιμο των υπόλοιπων ορυχείων 

εφαρμόστηκε ένα μεγάλο πρόγραμμα αποκαταστάσεων σε όλη την περιοχή. 

Η εταιρεία που διαδέχτηκε την εξορυκτική εταιρεία ανέλαβε την εφαρμογή του 

προγράμματος αποκαταστάσεων δημιουργώντας 21 τεχνητές λίμνες με πιο 

χαρακτηριστική την λίμνη Geiseltalsee, έργο που κόστισε 350 εκατομμύρια 

ευρώ.  
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Εικόνα 10 : Η Ενεργειακή Διαδρομή της Λουσατίας με τα αξιοθέατα,  οι πύργοι Lauchhammer,  
ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής  Plessa  και το μπρικετάδικο Knappenrode. 

Πηγή :HelmuthPhil. Habil,  2017  - Ιδία επεξεργασία 
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Εικόνα 11 : Το παράδειγμα του Δήμου Zeitz. 

Πηγή: HelmuthPhil. Habil. 2017 

Ιδία επεξεργασία 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

Σημερινά κατάλοιπα της βιομηχανίας στην Ελλάδα από τον 19ο αιώνα 

και μέχρι τέλους του 20ού που η αποβιομηχάνιση είναι πλέον πραγματικότητα 

υπάρχουν σε ύπαιθρο και πόλεις. Εργοστασιακές εγκαταστάσεις, μηχανές, 

δίκτυα, περιοχές εξόρυξης, βιομηχανικές μονάδες που παρήγαγαν από λάδι 

και σαπούνι έως ηλεκτρική ενέργεια και άλλες υποδομές διασώζονται με την 

μορφή ερειπίων και μαρτυρούν την εποχή τους. 

Από το 1980 έρευνες και δράσεις πρωτοπόρων μελετητών που 

ενισχύθηκαν από επιστημονικά ιδρύματα και τοπικές πρωτοβουλίες, 

αναγνώρισαν τα ελληνικά βιομηχανικά και τεχνικά μνημεία ως πολιτιστικά 

αγαθά και το έργο τους συνεχίστηκε για την διάσωση αυτών. Τα επιβλητικά 

κτήρια που αποτελούν τοπία φέρουν μνήμες και τον χαρακτηρισμό 

βιομηχανική πόλη. Ανάλογα τοπία υπάρχουν σε περιοχές του Πειραιά, της 

Θεσσαλονίκης, της Ελευσίνας, του Λαυρίου, της Ερμούπολης, του Βόλου, της 

Πτολεμαΐδας και αλλού. 

Κατάλοιπα τεχνικού ή υλικού πολιτισμού που αποτελούν μέρος της 

νεώτερης ιστορίας της Ελλάδας ανέδειξε η έκθεση «Βιομηχανική Κληρονομιά 

στην Ελλάδα. Διάσωση - Έρευνα – Εκπαίδευση, 1980-2015» (Μαυροειδή Μ., 

2015)16. Η διοργάνωση ήταν του Ελληνικού Τμήματος TICCIH σε συνεργασία 

με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Ιστορικό Αρχείο της ΔΕΗ. Η έκθεση  

έγινε την άνοιξη του 2016 στο εμβληματικό κτήριο «Τ» των εγκαταστάσεων 

του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Νέου Φαλήρου. Η σημασία και η αξία της 

έκθεσης δεν επεκτείνεται στην κοινωνικοοικονομική ιστορία των τόπων, αλλά 

στην αρχαιολογική διάσταση του υλικού της. Το κτίριο όμως που την φιλοξενεί 

επιβάλει την αναζήτηση της οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας της εργασίας. 

 

Μνημεία και παραδείγματα  

Η επιλογή για την διατήρηση και ανάδειξη της βιομηχανικής 

κληρονομιάς μετασχημάτισε τα κτίσματα που δεν γκρεμιστήκαν και ήταν σε 

αχρηστία σε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την 

                                            
16Η Έκθεση φιλοξενήθηκε και στην Θεσσαλονίκη τον φθινόπωρο 2017 στο σχολικό 
συγκρότημα του «Ευκλείδη» με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου 
Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «ΝΟΗΣΙΣ». 
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στρατηγική προστασίας και διαχείρισης με βάσει το περιεχόμενο που φέρουν 

ως πολιτιστικοί πόροι. Μερικά παραδείγματα παρουσιάζονται παρακάτω: 

 Το Μουσείο Ύδρευσης της Θεσσαλονίκης λειτουργεί ως ζωντανός 

χώρος πολιτισμού. Στην αίθουσα του Αντλιοστασίου υπάρχει αυθεντικός 

μηχανολογικός εξοπλισμός που έχει αποκατασταθεί και τμήμα του 

αντλιοστασίου επαναλειτουργεί. Επιπλέον στο μουσείο λειτουργεί Κέντρο 

Τεκμηρίωσης για την έρευνα, την ανάδειξη του έργου της υδροδότησης και 

αίθουσα ενημέρωσης θεμάτων για την προστασία του νερού.  

 

 Στο χρωματουργείο Κατσιμαντή στην Ερμούπολη στεγάζεται το 

Τεχνικό Μουσείο Ερμούπολης. Το Κέντρο Βιομηχανικού Πολιτισμού 

Ερμούπολης λειτουργεί ως Κέντρο Επιστημών και Έρευνας μέσα στο 

Μουσείο. Αποτελεί ένα φορέα που καινοτομεί στην διατήρηση, διαχείριση και 

προβολή της κληρονομιάς. Το κέντρο περιλαμβάνει Βιομηχανικό Μουσείο, 

που παρουσιάζει την ιστορία της βιομηχανίας και ναυτιλίας της πόλης, 

μονάδες Τεκμηρίωσης και Εργαστηρίων και μονάδα Υποδοχής ερευνητικών 

και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

 

 

 

Πηγή: 
http://33dim.files.wordpress.com/2013/01/dsc03414.jpg?w=560&h=420http://33dim.files.wordpress.com/2

013/01/dsc034191.jpg Πρόσβαση: 30/10/2018 

Εικόνα 12 : Μουσείο  ύδρευσης Θεσσαλονίκης. 
 

http://33dim.files.wordpress.com/2013/01/dsc03414.jpg?w=560&h=420
http://33dim.files.wordpress.com/2013/01/dsc03414.jpg?w=560&h=420
http://33dim.files.wordpress.com/2013/01/dsc034191.jpg
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 Το συγκρότημα του παλαιού εργοστασίου φωταερίου στην Αθήνα 

λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία «Τεχνόπολις» και φιλοξενεί πολιτιστικές 

εκδηλώσεις. 

 

 

 

 Το βιομηχανικό συγκρότημα της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλείων 

Λαυρίου μετασχηματίστηκε και συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας και της 

τεχνολογίας, στην πολιτισμική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. 

Αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα μεγάλης εμβέλειας με στόχο να 

συνδυάσει την τεχνολογική πρόοδο με τον ανθρωπισμό. Είναι γνωστό ως 

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου και ο επιστημονικός φορέας είναι το 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  

Εικόνα 13 :Τεχνικό Μουσείο Ερμούπολης. 

Εικόνα 14 : Το εργοστάσιο και η σημερινή Τεχνόπολη που φιλοξενεί εικαστικές εκθέσεις και 
παραστάσεις. 

Πηγή: ιστοσελίδα http://syros.com.gr/industrial-museum-hermoupolis/ Πρόσβαση: 30/10/2018 

Πηγή: ιστοσελίδα http://www.technopolis-athens.com/web/guest/museum/home Πρόσβαση: 30/10/2018 

http://syros.com.gr/industrial-museum-hermoupolis/
http://www.technopolis-athens.com/web/guest/museum/home
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 Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) έχει δημιουργήσει 

ένα δίκτυο θεματικών μουσείων μέσα από τα οποία προβάλλεται η ελληνική 

κληρονομιά και η πολιτιστική ταυτότητα της χώρας. Το Π.Ι.Ο.Π. μελετά, 

διασώζει και προβάλλει την παραγωγική δραστηριότητα κάθε τόπου στο χώρο 

δράσης μετασχηματίζοντας τα παλαιά κτίσματα σε λειτουργικά οικήματα.  Τα 

μουσεία αυτά είναι τα εξής: το Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού στη 

Σπάρτη, το Μουσείο Μετάξης στο Σουφλί, το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης 

στη Δημητσάνα, το Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας στην Αγία Παρασκευή 

Λέσβου, το Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας στον Βόλο, το Μουσείο 

Μαρμαροτεχνίας στον Πύργο Τήνου και το Μουσείο Παραδοσιακών 

Επαγγελμάτων και Περιβάλλοντος Στυμφαλίας.   

 Στο Βόλο υπάρχουν μετασκευές σημαντικού αριθμού παλαιών 

εργοστασίων σε πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις. Η πόλη είχε διάσπαρτα 52 

εργοστάσια και από αυτά έχουν αξιοποιηθεί τα 31 με χαρακτηριστικό στο 

λιμάνι του Βόλου την καπναποθήκη Παπαστράτου που μετασχηματίστηκε σε 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και στεγάζει το τμήμα της Παιδαγωγικής σχολής. 

 

 

 

Πηγή: ιστοσελίδα http://www.ltp.ntua.gr/lavrion_park/photogallery Πρόσβαση: 30/10/2018 

Εικόνα 16: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Εικόνα 15 : Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 

Πηγή : Αδαμάκης, 2013 

http://www.ltp.ntua.gr/lavrion_park/photogallery
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 Ωστόσο υπάρχουν και κτήρια που χάθηκαν, όπως στη Δραπετσώνα 

στην είσοδο του λιμανιού του Πειραιά, τα κτήρια του συγκροτήματος της 

Ανώνυμης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόντων Λιπασμάτων (ΑΕΕΧΠΛ) 

που ιδρύθηκε το 1909 χάθηκαν μαζί με άλλα ιστορικά βιομηχανικά κτίρια της 

εποχής του μεσοπολέμου. 

 Το 1903 κατασκευάστηκε το πρώτο ελληνικό εργοστάσιο παραγωγής 

ενέργειας (Κουντή, 2016) με ισχύ 3.000 KW από ατμοηλεκτρικό σταθμό στο 

Φάληρο για την ηλεκτροδότηση σιδηροδρόμων, βιομηχανίας και για 

ηλεκτροφωτισμό στην πρωτεύουσα. Το κτίριο «Τ» που κατασκευάστηκε το 

1925 για να τροφοδοτήσει με ρεύμα τον διπλανό ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, 

διατηρεί σημαντικό μέρος του αρχικού εξοπλισμού του και έχει χαρακτηριστική 

κάτοψη για αυτό ονομάστηκε έτσι όταν το 1986 το Υπουργείο Πολιτισμού 

αναγνώρισε όλο το συγκρότημα του σταθμού ως διατηρητέο ιστορικό 

βιομηχανικό μνημείο. Στην διετία 1997 – 98 αποκαθίσταται μόνο το κτίριο «Τ» 

του συγκροτήματος, το οποίο λειτούργησε για λίγο ως χώρος σεμιναρίων και 

φιλοξένησε την έκθεση της ΔΕΗ για τη βιομηχανική κληρονομιά στην Ελλάδα.  

 

 Στο παράδειγμα της Νάουσας φαίνεται μια πόλη με πρώιμη 

βιομηχανική ανάπτυξη στον τομέα της νηματουργίας και υφαντουργίας λόγω 

του φυσικού πόρου των υδατοπτώσεων που ξεπέρασε τα εγχώρια όρια 

εμπορίου και άφησε μοναδικά μνημεία βιομηχανικής κληρονομιάς. Μνημεία 

που αξιοποιήθηκαν και μαρτυρούν σήμερα τον βιομηχανικό πολιτισμό μιας 

μικρής επαρχιακής πόλης. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Νάουσα ήταν το 

μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο των Βαλκανίων. Σήμερα ο τουρισμός της 

Εικόνα 17 : ΑΗΣ στο Φάληρο 

Πηγή : Μαυροειδή 2015, ενότητα 7.10 Ενέργεια 
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ενισχύεται από το Βιομηχανικό μονοπάτι κατά μήκος του ποταμού της όπου 

υπάρχουν τα σημαντικά κατάλοιπα βιομηχανικών μνημείων και 

χαρακτηρίζουν την πόλη ως Τεχνούπολη του βορειοελλαδικού χώρου.  

Στο αποκατεστημένο τμήμα του πρώτου και σημαντικότερου 

βιομηχανικού μνημείου (κλωστήριο Λόγγου – Κύρτση – Τουρπάλη)  

στεγάζονται τα Εικαστικά Εργαστήρια του Πολιτιστικού Οργανισμού Νάουσας. 

Το ιστορικό εργοστάσιο της Βέτλανς Νάουσα μετατράπηκε σε Κέντρο 

Τεκμηρίωσης της Βιομηχανικής Ιστορίας του τόπου. Το σησαμοτριβείο του 

Μάκη είναι τριώροφο κτίσμα και σήμερα φιλοξενεί το λαογραφικό σύλλογο 

«Γενίτσαροι και Μπούλες». Δυτικά του ποταμού υπάρχει το αρχοντικό και ο 

κυλινδρόμυλος Ματθαίου. Το κτίσμα και ο εξοπλισμός του μύλου έχουν 

χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού ως έργα τέχνης. Τέλος οι 

διατηρητέοι υδρόμυλοι της πόλης είναι δείγματα τοπικής λαϊκής 

παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. 

 

 

 

 

  

Εικόνα 18: Το κτήριο "Μάκη" πριν και μετά την παρέμβαση του Δήμου. 

Πηγή :Googleimage Πρόσβαση:30/10/2018 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2 : ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

 

Περιβαλλοντικό πρόβλημα 

 

Ο σύγχρονος τρόπος ανάπτυξης των ανθρώπινων κοινωνιών κυρίως 

στις δυτικές χώρες έχει ως απόρροια τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι 

παρεμβάσεις στη φύση είναι μεγέθους που ξεπερνούν τη φέρουσα ικανότητα 

των οικοσυστημάτων και διαταράσσουν την ισορροπία του περιβάλλοντος. 

(Αριανούτσου, κ.ά, 1999). Σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (1998) η έννοια του 

περιβαλλοντικού προβλήματος αφενός αφορά τα προβλήματα που 

προκύπτουν από τις διαταραχές των «συστημάτων υποστήριξης της ζωής» 

και είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων παρεμβάσεων που φέρουν 

επιπτώσεις σε όλα τα επίπεδα της ζωής επομένως και στις ανθρώπινες 

κοινωνίες και αφετέρου είναι τα κοινωνικά προβλήματα που προκύπτουν από 

τις διαταραχές αυτές. Συνεπώς τα περιβαλλοντικά προβλήματα ως 

συνάρτηση των ανθρώπινων παρεμβάσεων υπήρχαν από την αρχαιότητα, 

όμως με την ανάπτυξη της βιομηχανίας ενισχύθηκαν και έγιναν εντονότερα. Η 

εκμετάλλευση των φυσικών πόρων για την κάλυψη των αυξανόμενων 

ανθρώπινων αναγκών επέφερε τις διαταραχές στα φυσικά οικοσυστήματα και 

οι επιπτώσεις επεκτάθηκαν στις ανθρώπινες κοινωνίες και στις οικονομίες. 

Επιπλέον, ενισχυτικά προς την διόγκωση των προβλημάτων λειτουργεί η 

υπέρμετρη αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού όπου σε συνδυασμό με την 

μείωση των αποθεμάτων των φυσικών πόρων της γης, την αύξηση της 

ρύπανσης από την βιομηχανική δραστηριότητα και τις μεταφορές προκαλούν 

τον περιορισμό της φέρουσας βιολογικής ικανότητας της γης (Αριανούτσου, 

κ.ά, 1999). 

Οι φυσικοί πόροι που επηρεάζονται από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες είναι το έδαφος, η ατμόσφαιρα, ο ορυκτός πλούτος, η 

βιοποικιλότητα, η ενέργεια από ανανεώσιμους πόρους (ηλιακή, γεωθερμική, 

κινητική, βιομάζα), οι υδάτινοι πόροι, το κλίμα και ο χώρος. Ο απαραίτητος 

πόρος για όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ο χώρος αλλά είναι και 

σπουδαίος για την διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου για αυτό 

και απαιτεί πολύ προσεκτική διαχείριση γιατί είναι εύκολα καταναλώσιμος και 

καθίσταται άχρηστος από τις ανθρώπινες χρήσεις.  
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Εκτός από τους φυσικούς πόρους υπάρχουν και οι ανθρωπογενείς 

πόροι που έχουν αξία για τον άνθρωπο και του προσφέρουν ποιότητα ζωής. 

Η πολιτισμική κληρονομιά, οι υποδομές, οι οικισμοί, τα τοπία, το ανθρώπινο 

δυναμικό και το κεφάλαιο είναι ανανεώσιμοι ανθρωπογενείς πόροι, οι οποίοι 

απαιτούν κατανάλωση φυσικών πόρων για την αρχική κατασκευή και την 

ανανέωση τους. Από τους φυσικούς και τους ανθρωπογενείς πόρους 

υποβαθμίσιμοι εξαιτίας των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 

γίνονται ο χώρος, το έδαφος, η ατμόσφαιρα, το κλίμα, η πολιτισμική 

κληρονομιά, οι υποδομές, οι οικισμοί και τα τοπία. Από αυτούς που μπορούν 

να υποβαθμιστούν υπάρχουν κάποιοι που είναι ελαστικοί δηλαδή που 

μπορούν να αποκατασταθούν και είναι η πολιτιστική κληρονομιά, οι υποδομές 

και οι οικισμοί. Τα τοπία είναι ελαστικοί και ανελαστικοί πόροι, υπάρχουν 

όμως και τοπία που δεν μπορούν να αποκατασταθούν. Ακόμη, το έδαφος και 

ο χώρος είναι ανελαστικοί πόροι για αυτό και η διαχείριση τους πρέπει να είναι 

προσεκτική. Η υποβάθμιση που μπορεί να υποστούν αυτοί οι δυο φυσικοί 

πόροι είναι εξαιρετικά δύσκολο ή αδύνατον να επέλθει η αποκατάσταση τους, 

για παράδειγμα ο φυσικός χώρος όταν καταναλωθεί για αστικοποίηση δεν 

μπορεί να επανέλθει στην αρχική του μορφή και λειτουργία και κάθε 

προσπάθεια θα είναι εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα. (Παπαγιάννης, 

1999) 

Οι φυσικοί πόροι που γίνονται αποδέκτες των ρυπαντών της 

βιομηχανικής δραστηριότητας είναι το έδαφος, το νερό και ο ατμοσφαιρικός 

αέρας. Με βάση τα αβιοτικά στοιχεία του περιβάλλοντος που δέχονται τους 

ρύπους, η ρύπανση διακρίνεται σε ατμοσφαιρική, υδατική και εδαφική. 

Ατμοσφαιρική ρύπανση 

Η μη επιθυμητή αλλαγή των φυσικών, χημικών και βιολογικών 

χαρακτηριστικών του αέρα αποτελεί την ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι 

ατμοσφαιρικοί ρύποι που εκπέμπονται απευθείας από μια πηγή ονομάζονται 

πρωτογενείς, ενώ εκείνοι που σχηματίζονται στην ατμόσφαιρα ύστερα από 

φωτοχημικές αντιδράσεις μεταξύ των πρωτογενών, ονομάζονται 

δευτερογενείς ρύποι (Αθανασάκης & Κουσουρής, 1999,; Νικολάου, 1999).Η 

παρουσία στην ατμόσφαιρα ρύπων σε ποσότητα, συγκέντρωση ή διάρκεια, 

έχουν ως αποτέλεσμα την αλλοίωση της δομής, της σύστασης και των 

χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας, αλλαγές που μπορούν να προκαλέσουν 
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αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία, στους ζωντανούς οργανισμούς και τα 

οικοσυστήματα και γενικά να καταστήσουν το περιβάλλον ακατάλληλο για τις 

επιθυμητές χρήσεις του. 

Ένας αέριος ρύπος είναι το διοξείδιο του θείου (SO2) περιγράφεται ως 

άχρωμο, άοσμο σε χαμηλές συγκεντρώσεις αλλά με έντονη ερεθιστική 

μυρωδιά σε πολύ ψηλές συγκεντρώσεις. Η μακροχρόνια έκθεση στο διοξείδιο 

του θείου μπορεί να προκαλέσει αναπνευστικά προβλήματα, να τροποποιήσει 

τον αμυντικό μηχανισμό των πνευμόνων και να επιδεινώσει τυχόν 

υπάρχουσες καρδιοαγγειακές παθήσεις (Χριστοδουλάκης, 2006).  

Η καύση των ορυκτών πόρων αποτελεί μια από τις βασικότερες πηγές 

αύξησης της συγκέντρωσης του σημαντικού αερίου διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2)στην ατμόσφαιρα το οποίο συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. 

Τα άλλα αέρια που συμβάλλουν στο φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι 

το μονοξείδιο (CO) του άνθρακα, το μεθάνιο (CH4), τα οξείδια του αζώτου 

(NOX), τα υποξείδια του αζώτου (N2O), οι χλωροφθοράνθρακες (CFC), οι 

πτητικές οργανικές ενώσεις (VCO) και το τροποσφαιρικό όζον, ως 

δευτερογενής ρύπος, που συμπεριφέρεται σαν αέριο θερμοκηπίου. Το 

διοξείδιο του άνθρακα συνεισφέρει περισσότερο στην υπερθέρμανση του 

πλανήτη με ποσοστό 55% (Καρτάλης, 1999) και δεν έχει άμεσες επιπτώσεις 

για την ανθρώπινη υγεία. 

Το φυσικό φαινόμενο του θερμοκηπίου συμβάλλει στην διατήρηση της 

μέσης θερμοκρασίας της γης περίπου στους 150C, διαφορετικά αυτή θα 

κατέβαινε στους -180C. Τα αέρια της ατμόσφαιρας έχουν την ικανότητα να 

απορροφούν μέρος της υπέρυθρης γήινης ακτινοβολίας και να την 

παγιδεύουν εμποδίζοντας την να διαφύγει στην ατμόσφαιρα. Μέρος αυτής της 

ακτινοβολίας μετατρέπεται σε θερμότητα και ένα άλλο επανεκπέμπεται στη 

γη. Όταν όμως βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις ευνοούν την παγίδευση 

μεγαλύτερων ποσοτήτων θερμότητας με αποτέλεσμα την αύξηση της 

θερμοκρασίας του πλανήτη. Τον αιώνα που διατρέχουμε υπολογίζεται πως θα 

έχουμε αύξηση της τάξης του 0,20C-1,50Cανά δεκαετία (Καρτάλης, 1999). Η 

συγκέντρωση του διοξειδίου του άνθρακα έχει αυξηθεί κατά15% τα τελευταία 

200 χρόνια (Αριανούτσου, 1999) και η συμβολή του στο φαινόμενο δεν 

οφείλεται στο θερμαντικό του δυναμικό όπως συμβαίνει με το μεθάνιο 

(CH4).Το φαινόμενο του θερμοκηπίου δημιουργεί σοβαρές κλιματικές αλλαγές 
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που προκαλούν παγκόσμιες επιπτώσεις σε όλα τα στοιχεία του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος όπως μετατόπιση των εποχών, ανύψωση της 

στάθμης των ωκεανών εξαιτίας υγροποίησης των πάγων και κάλυψη 

παραθαλάσσιων περιοχών (Αθασανάκης & Κουσουρής, 1999,; Μαρίνος-

Κουρής, 1999,; Χριστούλας & Νικολάου, 1999)  

Εδαφική ρύπανση 

Η ρύπανση των εδαφών από βιομηχανικά απόβλητα είναι μικροβιακή, 

χημική, ραδιενεργή, περιλαμβάνει τα τοξικά στερεά απόβλητα και προκαλεί 

υποβάθμιση της ποιότητας των εδαφών, η έκπλυση των οποίων από βροχή 

δημιουργεί απορροές που εισάγουν τους ρύπους στην τροφική αλυσίδα.  

Υδατική ρύπανση 

Είναι οι βιομηχανικές διεργασίες που απαιτούν τεράστιες ποσότητες 

νερού με αποτέλεσμα τις υπεραντλήσεις ισόποσων ποσοτήτων υπόγειων ή 

επιφανειακών υδάτων, που οδηγούν σε βαθμιαία εξάντληση των μόνιμων 

αποθεμάτων υπόγειων νερών. Η βιομηχανική χρήση του νερού καταλήγει στη 

θερμική ρύπανση των υδάτων. Η θερμική αλλοίωση είναι σημαντική για τους 

υδάτινους αποδέκτες και κυρίως για λίμνες και ποταμούς. Με την θερμική 

αλλοίωση επηρεάζονται τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υδάτων και 

συγκεκριμένα γίνεται μείωση του διαλυμένου οξυγόνου στο νερό με 

αποτέλεσμα να αυξάνεται η τοξικότητα των χημικών ρυπαντών. Συνακόλουθα 

η θερμική ρύπανση των υδάτινων αποδεκτών επιταχύνει τον ρυθμό των 

φυσιολογικών λειτουργιών στους οργανισμούς που σημειώνουν αλλαγές στην 

αναπαραγωγή, διαταράσσει την ομαλή ανάπτυξη της τροφικής αλυσίδας του 

οικοσυστήματος,  υποβοήθα το φαινόμενο του ευτροφισμού και οι επιπτώσεις 

γίνονται μη αναστρέψιμες.(Μαρίνος-Κουρής, 1999,; Νικολάου, 1999) 
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Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

 

Οι κοινωνικές συνέπειες που προκαλεί η αποβιομηχάνιση τέλη του 20ου 

αιώνα ως φαινόμενο οικονομικής αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δομών 

μεγεθύνουν το πρόβλημα της οικονομικής ανάκαμψης σε μία περιοχή. 

Σε περιοχές που υπάρχουν εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές υποδομές, 

η εγκατάλειψη μπορεί να οφείλεται σε ακαταλληλότητα τους και μεταφορά της 

παραγωγής σε υποδομή ασφαλέστερη και τεχνολογικά ανώτερη της 

προηγούμενης. Συνέπεια της μείωσης θέσεων εργασίας στη βιομηχανία λόγω 

των νέων χωροθετικών και εκσυγχρονιστικών προτύπων της βιομηχανικής 

παραγωγής είναι η αύξηση των επιπέδων ανεργίας. Παράλληλα όμως 

υπάρχουν και φαινόμενα υποαπασχόλησης. Στην ουσία πρόκειται για 

οικονομική επίπτωση η οποία δύσκολα μπορεί να ανατραπεί λόγω του 

χρόνου που απαιτείται για την προσαρμογή στα νέα οικονομικά δεδομένα της 

πληγείσας περιοχής και την εξεύρεση λύσεων ανάκτησης των χαμένων 

θέσεων εργασίας.  

Επιπροσθέτως, κοινωνικά στρώματα με πολύ χαμηλά εισοδήματα 

κατοικούν στις μετά-βιομηχανικές πόλεις λόγο της οικονομικής ύφεσης που 

διαρκεί παγιώνοντας την ύπαρξη θυλάκων ανεργίας και προκαλώντας έντονο 

συναίσθημα οικονομικής ανασφάλειας στους κατοίκους. Η προχωρημένη 

ηλικία ανέργων δεν επιτρέπει την εύκολη αναπροσαρμογή τους στις νέες 

απαιτήσεις που προκύπτουν από καινούριους οικονομικούς τομείς 

(εκσυγχρονισμός – νέα τεχνολογία – καινοτομίες). Επιπλέον η οικονομική 

τους δυσχέρεια επιτείνει το χαμηλό βιοτικό τους επίπεδο ώστε να μην 

μπορούν να εκπαιδευτούν για επαγγελματική εξειδίκευση με συνέπεια αυτής 

της στασιμότητας την εμφάνιση φαινόμενων περιθωριοποίησης και 

κοινωνικής παθογένειας που λειτουργούν καταλυτικά στην κοινωνική 

οργάνωση της περιοχής. Επιπλέον, στην υποβάθμιση του φυσικού 

περιβάλλοντος προστίθεται η υποβάθμιση των κοινωνικών στρωμάτων και 

επιπροσθέτως εμφανίζονται νέα στρώματα οικονομικών μεταναστών. Η 

ανάπτυξή κοινωνικών πληγών όπως διαφθορά, εγκληματικότητα, 

αναλφαβητισμός βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε τέτοιου είδους οικονομικά 

και κοινωνικά γκέτο. (Γιαννακόπουλος κ.ά, 2018) 
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Περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις στην περιοχή 

μελέτης 

 

Το περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή μελέτης προκύπτει από 

την βιομηχανική δραστηριότητα παραγωγής λιπασμάτων και 

ηλεκτροπαραγωγής. Η επιφανειακή εξόρυξη των λιγνιτικών κοιτασμάτων και η 

λειτουργία των ατμοηλεκτρικών σταθμών που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τον 

λιγνίτη προκαλούν ρύπους που διαταράσσουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Η 

αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλείται από τους σταθμούς που 

εκπέμπουν ρύπους και από το σύστημα μεταφοράς του λιγνίτη από τα 

ορυχεία στους σταθμούς, μέσω των ανοικτών ταινιόδρομων και της 

διακίνησης του με φορτηγά. Οι πρωτογενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 

την ηλεκτροπαραγωγή με καύση ορυκτών πόρων είναι: 

 οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που είναι υπεύθυνο για το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου,  

 οι εκπομπές διοξειδίου του θείου (SO2)
17 που είναι υπεύθυνο για την 

όξινη βροχή,  

και οι δευτερεύουσες επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι: 

 η ρύπανση του νερού  

 η διάθεση των στερεών αποβλήτων της καύσης 

 η ηχητική ρύπανση από τους σταθμούς παραγωγής. 

Ο γαιάνθρακας - λιγνίτης θεωρείται ως το καύσιμο που προκαλεί τη 

μεγαλύτερη περιβαλλοντική ρύπανση κατά την ενεργειακή αξιοποίηση του. Η 

καύση του λιγνίτη θεωρείται ως εκείνο το στάδιο της ενεργειακής αξιοποίησής 

του, που επιβαρύνει το περιβάλλον με τους περισσότερους ρύπους, προκαλεί 

περισσότερη αέρια ρύπανση ανά μονάδα ενέργειας από όλα τα ορυκτά 

καύσιμα, με συνέπεια να αποτελεί μέγιστο περιβαλλοντικό κίνδυνο. (Ψωμάς, 

2006) 

Το πρώτο σημαντικό πρόβλημα της περιοχής αποτελεί η ρύπανση της 

ατμόσφαιρας. Είναι ο φυσικός αποδέκτης που δέχεται τους περισσότερους 

ρύπους από την καύση του λιγνίτη. Σημαντικές επιπτώσεις υπάρχουν και 

στην ποσότητα και ποιότητα του υδάτινου δυναμικού που οφείλονται στην 

                                            
17http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/lignite#enviroment Πρόσβαση:15/10/2018 

http://www.wwf.gr/sustainable-economy/clean-energy/lignite#enviroment
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υπεράντληση και ρύπανση των υδάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση και 

τα στερεά απόβλητα της τέφρας (Τζικριτζής, 2002). Ο υδροφόρος ορίζοντας 

ρυπαίνεται κυρίως µε τοξικές ουσίες ενώ οι επιφανειακοί υδάτινοι αποδέκτες 

υφίστανται θερμική ρύπανση λόγω της συνεχούς άντλησης μεγάλων 

ποσοτήτων νερού για την ψύξη των πύργων και για πλύσεις.   

Οι επιπτώσεις στο έδαφος από την καύση λιγνίτη και την λειτουργία 

των ατμοηλεκτρικών σταθμών είναι κυρίως έμμεσες και οφείλονται στους 

αέριους ρύπους και τις δευτερογενείς επιπτώσεις τους (όξινη βροχή και 

φαινόμενο θερμοκηπίου) (Τσικριτζής, 2005).Η σημαντική επίδραση των 

βιομηχανικών συγκροτημάτων στο έδαφος αφορά μεταβολές στο ανάγλυφο 

του εδάφους, στη δομή και σύστασή του και στις χρήσεις γης. Η 

απαλλοτρίωση σημαντικών εκτάσεων καλλιεργήσιμης γης εκτός από την 

μεταβολή του τοπίου προκαλεί και μετακίνηση οικισμών λόγω 

μετεγκατάστασης και αυτές με την σειρά τους κοινωνικές επιπτώσεις. Ακόμη, 

η τέφρα από τα φίλτρα των ατμοηλεκτρικών εργοστασίων συγκεντρώνεται, 

μεταφέρεται και διατίθεται στις περιοχές των ορυχείων. Η κατανάλωση 

εκτάσεων για τη μεταφορά και απόθεση της τέφρας και η μη προσεκτική 

διαχείριση της που προκαλεί διάχυση αιωρούμενων σωματιδίων επιφέρει 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο έδαφος. 

 Να σημειωθεί ότι η ρύπανση των αβιοτικών στοιχείων γίνεται κατά την 

λειτουργία βιομηχανικών μονάδων. Η παύση λειτουργίας τους ενδέχεται να 

περιορίσει τη ρύπανση στην περιοχή αλλά δεν θα σταματήσει η επιβάρυνση 

του φυσικού περιβάλλοντος επειδή στο λεκανοπέδιο της δυτικής Μακεδονίας 

υπάρχουν και άλλες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με καύση 

λιγνίτη και βρίσκεται υπό κατασκευή με ταχύτατους ρυθμούς η νέα μονάδα 

«Πτολεμαΐδα V». Η ελαχιστοποίηση της ηχορύπανσης αποτελεί περιορισμό 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων αλλά από τη άλλη οι εναπομείναντες 

ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις που προκαλούν τις περιβαλλοντικές – 

χωρικές επιπτώσεις για τις οποίες γίνεται λόγος παρακάτω. Ωστόσο, 

εξακολουθούν να υπάρχουν οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις και να 

απειλείται η υγεία των κατοίκων της περιοχής. 

Σύμφωνα με στοιχεία από την επιδημιολογική μελέτη του Συχλετίδη 

Λάζαρου (2010) οι σημαντικότερες επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της 

περιοχής μελέτης προκαλούνται ακόμα και από τα χαμηλότερα επίπεδα 
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ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι άμεσες επιδράσεις στην υγεία, 

συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης της θνησιμότητας είναι: 

 Βλάβες αναπνευστικού συστήματος. Στην μελέτη Sichlelidis, et al (2005) 

διαπιστώθηκε πως συμπτώματα στο ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό 

σύστημα είναι συχνότερα σε παιδιά από ρυπασμένο ατμοσφαιρικό αέρα 

τοπικών κοινωνιών με δραστηριότητες άνθρακα. 

 Ανάπτυξη ασθενειών όπως το άσθμα, η οξεία βρογχίτιδα, η λοιμώδης 

βρογχίτιδα, η χρόνια ρινίτιδα, το εμφύσημα και διάφορες μορφές καρκίνου. 

 Αύξηση των κρουσμάτων των αναπνευστικών και καρδιαγγειακών 

παθήσεων και επιδείνωση των ήδη πασχόντων απ’ αυτές.  

 Επιβάρυνση της λειτουργίας του καρδιαγγειακού συστήματος, λόγω του 

εξαναγκασμού της καρδιάς και των πνευμόνων να λειτουργούν 

εντατικότερα.  

 Ερεθισμοί των οφθαλμών και του δέρματος.  

 Πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, ζαλάδες.  

 Νευρολογικές διαταραχές, δυσφορία.  

Σε άλλη μελέτη (Greenpeace, 2012) τα στοιχεία που αφορούν τις επιπτώσεις 

στη δημόσια υγεία αναφέρουν 67 θανάτους που προκάλεσε η λειτουργία του 

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας κατά την διάρκεια του έτους 2009. (Διάγραμμα 2) 

 

 
Διάγραμμα 2:Επιπτώσεις στην υγεία από την Λειτουργία του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

Πηγή: Greenpeace, 2009 
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 Στις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις ανήκει η μείωση της αγροτικής 

δραστηριότητας. Ένας από τους λόγους ήταν η επιφανειακή διάνοιξη των 

ορυχείων λιγνίτη, από τη μία καταναλώθηκαν εκτάσεις και από την άλλη 

υπέστη υποβάθμιση το έδαφος. Δεύτερος λόγος είναι η ραγδαία αύξηση του 

πληθυσμού στην περιοχή λόγω ζήτησης εξειδικευμένου προσωπικού για την 

λειτουργία της ηλεκτροπαραγωγής και της λιπασματοπαραγωγής. Ο 

μετασχηματισμός του αγροτικού τοπίου σε βιομηχανικό μεταβαίνοντας τον 

πληθυσμό από μια κατάσταση χαμηλής έντασης κοινωνικού κεφαλαίου σε 

υψηλότερης έντασης άλλαξε τα κοινωνικά πρότυπα και την κοινωνική 

συμπεριφορά.  

Η αύξηση της ανεργίας με την κατάργηση θέσεων εργασίας από το 

κλείσιμο της λιπασματοπαραγωγικής μονάδας ΑΕΒΑΛ και τις συνεχείς 

απαλλοτριώσεις οικισμών και αγρών της περιοχής για τις λειτουργίες της 

ηλεκτροπαραγωγής επέφεραν επιπλέον υποβάθμιση της αγροτικής 

δραστηριότητας και ευνόησαν το φαινόμενο της αστυφιλίας με τις εσωτερικές 

και εξωτερικές οικονομικές μεταναστεύσεις στην περιοχή. Με την παύση και 

των ατμοηλεκτρικών σταθμών καταργούνται και άλλες θέσεις εργασίας 

ενισχύοντας το φαινόμενο των μεταναστεύσεων και της ανεργίας. Η τοπική 

κοινωνία και οικονομία από το πλήθος μεταβιβάσεων και μετασχηματισμών 

που υπέστη επέφερε διατάραξη στην κοινωνική συνοχή. Ως συνέπεια ήρθε η 

ανάπτυξη μόνο μίας παραγωγικής δραστηριότητας της μονοκαλλιέργειας του 

λιγνίτη. Οι αρνητικές επιπτώσεις της λιγνιτικής μονοκαλλιέργειας εκτός από 

την συρρίκνωση άλλων πρωτογενών παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι και 

η εξάρτηση από αυτήν του τομέα των υπηρεσιών και του εμπορίου. Οι  

επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 55% μετά και από τη μείωση του μισθού των 

υπαλλήλων της ΔΕΗ Σε όλα τα παραπάνω αν προστεθεί και η υποβάθμιση 

της υγείας μπορεί να ειπωθεί ότι η περιοχή έχει υποστεί πολιτισμική 

υποβάθμιση (Υφαντή, 2018). 
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Περιβαλλοντικές - Χωρικές επιπτώσεις 

 

Από μια ολιστική οπτική γωνία η βιομηχανική δραστηριότητα προκαλεί 

και άλλες διαταραχές που απειλούν και άλλους πόρους και μάλιστα 

ανελαστικούς όπως το τοπίο και τον χώρο. Οι υποδομές και τα κτίρια 

καταναλώνουν χώρο και προκαλούν αισθητική όχληση. Η παύση λειτουργίας 

της βιομηχανικής δραστηριότητας οξύνει την αισθητική όχληση καθιστώντας 

τον χώρο σε αχρηστία. Η αξία του αποκαθίσταται όταν υπάρξει η αξιοποίηση 

του και αρθούν οι πιέσεις των επιπτώσεων ώστε να γίνει προσπάθεια 

αποκατάστασης των πόρων μετασχηματίζοντας τους σε νέους πόρους και 

μάλιστα μη ανελαστικούς. Ο οικοδομικός πλούτος μπορεί να ανανεωθεί 

καταναλώνοντας βέβαια άλλους πόρους, πιθανόν χώρο, πρώτη ύλη και 

ενέργεια αλλά, από την άλλη, έργα των προηγούμενων γενεών που 

συγκροτούν πολιτισμική κληρονομιά, έναν μη ανανεώσιμο πόρο, απαιτούν 

διαφύλαξη. Η ορθολογική χρήση των πόρων προϋποθέτει κάποιο βαθμό 

διαχείρισης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 

Μία άλλη συνέπεια είναι ότι οι εγκαταλειμμένες βιομηχανικές εκτάσεις 

προκαλούν και λειτουργούν ως μελανά σημεία στο χώρο. Εξαιτίας της 

υποβαθμισμένης εικόνας από αισθητικής πλευράς στην περιοχή, απωθούνται 

ή αποθαρρύνονται πολλές εμπορικές ή άλλες λειτουργίες από το να 

επιδιώκουν την χωροθέτηση κοντά σε αυτήν. Οι ανενεργές βιομηχανικές 

υποδομές μετασχηματίζονται σε πόλους αποφυγής γεγονός που έχει 

αντίκτυπο στις αξίες των γειτονικών οικοπέδων και προκαλούν τάση 

απορρύθμισης της λειτουργίας αγοράς της γης. Το φαινόμενο της 

υποβάθμισης των χώρων διεγείρει μια διαδικασία αναδιάρθρωσης των 

χρήσεων γης. Η δυνατότητα να απομακρυνθούν οι λειτουργίες από τις 

υποβαθμισμένες περιοχές μπορεί να υπάρξει και το πρόβλημα εστιάζεται στις 

ιδιοκτησίες που είναι ακίνητες πάνω στο χώρο και είναι διττό. Από τη μία οι 

ιδιοκτήτες γειτονικών εκτάσεων βλέπουν να μειώνεται η αξία της γης τους και 

από την άλλη οι ιδιοκτήτες των υποβαθμισμένων περιοχών επιζητούν την 

κάλυψη ατομικών συμφερόντων τους με επισφαλές κέρδος χωρίς επιπλέον 

κόστος, τακτική που οδηγεί σε διαιώνιση του προβλήματος. 

Επιπροσθέτως, η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων 

θέτει βιομηχανικό υλικό σε ανεξέλεγκτη έκθεση στις καιρικές συνθήκες 
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αυξάνοντας την πιθανότητα να προκαλέσει ρύπανση του εδάφους και της 

ατμόσφαιρας. Επιπλέον τεχνικά στοιχεία που άλλοτε ήταν καινοτόμα 

αφήνονται στη φθορά του χρόνου. Συχνά παρουσιάζεται το φαινόμενο της 

αυθαίρετης κατάληψης και οικειοποίησης των υποβαθμισμένων χώρων από 

παρακείμενες χρήσεις γης που οφείλεται στη χαλαρότητα του ιδιοκτησιακού 

καθεστώτος των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών εκτάσεων. Η απαξίωση 

γειτονικών τμημάτων γης, λόγω των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενισχύει 

τα προβλήματα των συγκεκριμένων βιομηχανικών εκτάσεων και η ευρύτερη 

περιοχή που υποβαθμίζεται αναγνωρίζεται με τον όρο «industrialbrownfields» 

(Smith, 2008). Η συνεχιζόμενη ύπαρξη των εκτάσεων που εξυπηρετούσαν 

βιομηχανικές λειτουργίες, εντείνει το πρόβλημα εύρεσης χώρων για την 

κάλυψη σύγχρονων χρήσεων και ωθεί προς την ανεύρεση άλλου χώρου για 

δημιουργία καινούριων υποδομών. 

Ο όρος «brownfields» αναφέρεται σε «περιοχές, ή στη δραστηριότητα 

αποκατάστασης και ανάπτυξης περιοχών, οι οποίες είναι ανενεργές ή 

εγκαταλελειμμένες έπειτα από τη πρότερη βιομηχανική ή εμπορική χρήση τους 

και εμφανίζουν κατάλοιπα ρύπανσης στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια 

ύδατα και ρέματα» σύμφωνα με τον ορισμό της IsoCarp18 (Smith, 2008). Σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια ειδικότερη τυπολογία στην εγκατάλειψη της 

βιομηχανικής χρήσης που διακρίνει την περίπτωση των εγκαταλελειμμένων 

εκτάσεων σε «παραδοσιακά» βιομηχανικές περιοχές και αφορούν σε 

περιφερειακές περιοχές, των οποίων η ανάπτυξη συνδέθηκε με την 

εγκατάσταση και λειτουργία των βιομηχανιών άνθρακα, χάλυβα και 

κλωστοϋφαντουργίας. Η αποβιομηχάνιση επηρέασε τις περιοχές με συνέπεια 

την εγκατάλειψη μεγάλων εκτάσεων γης, φαινόμενο που παρουσιάστηκε μετά 

την δεκαετία του 80, η αξία των οποίων μειώθηκε αρκετά εξαιτίας της 

εκτεταμένης ρύπανσης από την βαριά βιομηχανική δραστηριότητα και απαιτεί 

παρεμβάσεις περιβαλλοντικής αποκατάστασης. 

 Σημαντικό είναι να αποτελεί η ποιότητα του περιβάλλοντος κύρια 

προτεραιότητα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι αρχές της βιώσιμης 

ανάπτυξης ενισχύουν την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

της αποβιομηχάνισης με την αποκατάσταση της ποιότητας εδαφών που 

                                            
18INTERNATIONAL SOCIETY OF CITY AND REGIONAL PLANNERS στο44th ISOCARP 
Congress 2008 
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υποβαθμίστηκαν από βιομηχανικά κατάλοιπα και με στόχο την 

επαναχρησιμοποίηση απαξιωμένων περιβαλλοντικά εδαφών. Η κοινωνική και 

οικονομική διάσταση της διαδικασίας ανασχεδιασμού των εγκαταλελειμμένων 

βιομηχανικών περιοχών περιλαμβάνει την οικονομική ανάκαμψη, τον 

περιορισμό ανεργίας, ένα χώρο εν δυνάμει αξιοποιήσιμο ως κοινόχρηστο 

χώρο με περιαστικό πράσινο και κοινωνικές υποδομές. Η εμπλοκή του 

κοινωνικού συνόλου λαμβάνει χώρα με συμμετοχικές προσεγγίσεις και 

ενσωμάτωση διαδικασιών γνωμοδότησης της κοινότητας στις σχετικές 

αποφάσεις κατά τον σχεδιασμό των brownfields. Ο ρόλος της ιδιωτικής 

επένδυσης καθορίζεται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς των βιομηχανικών 

περιοχών. Το μεγάλο κόστος αποκατάστασης αυτών των περιοχών 

αντιμετωπίζεται με συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που 

περιλαμβάνει επιπλέον τη διαχείριση του ρίσκου, την διασφάλιση  δημόσιων 

συμφερόντων και την εκπλήρωση στόχων του κρατικού σχεδιασμού. 

 

Βιομηχανικό τοπίο - Βιομηχανική κληρονομιά 

 

Ο φυσικός πόρος του τοπίου βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με 

την ανθρώπινη δραστηριότητα η οποία αποτελεί τον κύριο παράγοντα 

αλλαγής. Η σχέση αλληλεπίδρασης καθιστά το τοπίο πυρήνα του 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που συντελεί στην εξέλιξη του κοινωνικού 

ιστού και του ιστορικού γίγνεσθαι, από την άλλη οι μορφές της ανθρώπινης 

δραστηριότητας διαμορφώνουν την ταυτότητα του τοπίου σε οικονομική, 

οικιστική, γεωφυσική και πολιτιστική διάσταση.  

Το τοπίο είναι  αποτέλεσμα οικονομικών δραστηριοτήτων, κοινωνικών 

σχέσεων, πολιτιστικών και θρησκευτικών αξιών στο φυσικό πεδίο που 

μεταβάλλεται στο χρόνο. Αποτελεί τον καθρέφτη της ζωής ενός πληθυσμού, 

κινούμενου στην καθημερινότητα και το σφραγίζει με τους συμβολισμούς του. 

Οι φυσικοί φορείς του τοπίου είναι ο χώρος και ο τόπος. Ο τόπος που 

συνδέεται με ένα τοπίο έχει υποστεί μια πολιτιστική επεξεργασία που αφορά 

είτε σε σύνολο καλλιτεχνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων είτε σε δομική 

κατασκευαστική παρέμβαση (Χασάναγας, 2010). Οι κοινωνίες των 

πληθυσμών διαμορφώνουν την κουλτούρα τους με πολιτισμικές πρακτικές και 



 
62 

 

κατασκευαστικά έργα, ορίζοντας τον τόπο τους μέσα από τις δικές τους 

αντιλήψεις. Στη σχέση αλληλεπίδρασης του φυσικού πόρου τοπίου με τις 

ανθρώπινες ενέργειες θα μπορούσαμε να βασίσουμε τον ισχυρισμό ότι οι 

χωρικές επιπτώσεις είναι η εκδήλωση των κοινωνικών επιπτώσεων επάνω 

στο χώρο.  

 Το τοπίο διαμορφώνει ιστορία και η ιστορία διαμορφώνει το τοπίο. 

Είναι το πεδίο συγκρότησης της ιστορίας, στο οποίο οι κοινωνίες 

σχηματίζονται, μεταλλάσσονται και εξελίσσονται. Τα ιστορικά γεγονότα 

αφήνουν ορατά και αόρατα ίχνη στο παρόν, δίνοντας μορφή στο τοπίο. Ένας 

χώρος συμπεριλαμβάνει μνημειακά τοπία και μνημεία, στοιχεία της 

συλλογικής μνήμης. Ένα γεγονός του παρελθόντος σε εκείνο το χώρο οι 

κάτοικοι του τόπου θα το θυμούνται και δεν αποκλείεται οι επιδράσεις του να 

συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Επομένως, το μνημείο αποτελεί χαρακτηριστικό 

της συνέχειας μιας κοινωνίας στο χρόνο και το χώρο. 

 Η εποχή της αποβιομηχάνισης έφερε τα προβλήματα των 

εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών περιοχών από την μακρόχρονη 

ανεξέλεγκτη έκθεση του βιομηχανικού υλικού στις καιρικές συνθήκες, στο 

τραπέζι διαλόγου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Το τοπίο στην “Κύρωση της 

Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου” (ELC, Φλωρεντία 20.10.00) ορίζεται ως 

«μια περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από ανθρώπους, του οποίου (τοπίου) ο 

χαρακτήρας είναι αποτέλεσμα της δράσης και της αλληλεπίδρασης των 

φυσικών και/ή ανθρωπογενών παραγόντων και διαδραματίζει ένα σημαντικό 

ρόλο δημοσίου ενδιαφέροντος από άποψη πολιτισμική, οικολογική, 

περιβαλλοντική και κοινωνική, συμβάλλοντας με καθοριστικό τρόπο στον 

προσδιορισμό της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων».  

Στην  Ελλάδα η θεσμική προσαρμογή έγινε με τον νόμο 3827/2010 

σύμφωνα με τον οποίο, το βιομηχανικό τοπίο με τα υλικά κατάλοιπά του και 

τις άυλες εγγενείς αξίες του, εντάσσεται εξ΄ορισμού στα πολιτιστικά αγαθά 

από τα οποία αποτελείται η πολιτιστική κληρονομιά. Στα τέλη του 20ου αιώνα 

στη μικρή «κλίμακα» του ελληνικού χώρου επικράτησαν μη βιώσιμες 

πρακτικές εντατικής εκμετάλλευσης ή/και εγκατάλειψης βιομηχανικών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων, προσδίδοντας στο τοπίο εκμεταλλευτική 

ταυτότητα σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος κυριαρχεί επί της φύσης, σε 

σημείο που να ελαχιστοποιεί ριζικά την άμεση εξάρτηση του από το φυσικό 



 
63 

 

περιβάλλον που τον περιστοιχίζει και από τη φέρουσα ικανότητα του. Στις 

κοινωνίες εκμεταλλευτικής ταυτότητας, συντελείται σταδιακά η αποδόμηση 

των χωρικών, κοινωνικών δομών και σχέσεων, πράγμα που οδηγεί με τη 

σειρά του σε ασυνέχεια ιστορικών δεσμών. 

Αποτελεί παραδοχή πως η αντίληψη του τοπίου και οι αξίες που το 

διέπουν επηρεάζουν αν όχι καθοδηγούν τον τρόπο προστασίας και 

διαχείρισής του. Το βιομηχανικό τοπίο είναι κληρονομιά που υπόκειται στην 

υποχρέωση διάσωσης και διαχείρισής του. Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής 

Σύμβασης και τα μέτρα παρέμβασης για τη διάσωση του πηγάζουν από τις 

θέσεις της επιστημονικής κοινότητας της βιομηχανικής κληρονομιάς οι οποίες 

εκφράζονται σε διεθνείς διακηρύξεις και χάρτες. Η βιομηχανική κληρονομιά 

εξιστορεί την πορεία του κεφαλαίου, αναφέρεται στις επινοήσεις, τα τεχνικά 

επιτεύγματα και τα αγαθά της βιομηχανικής εποχής που διαμόρφωσαν τον 

σύγχρονο τρόπο ζωής. Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της βιομηχανικής 

κληρονομιάς και της διαχείρισής της συναρτάται µε την καταγραφή και 

προστασία των αρχιτεκτονικών κελυφών καθώς δίνεται έμφαση στον κτιριακό 

πλούτο και στις διαδικασίες ανάπτυξης αυτού του τομέα. 

Δύο νέοι επιστημονικοί κλάδοι που ασχολούνται µε τη μελέτη της 

βιομηχανικής κληρονομιάς στο σύνολό της είναι η Βιομηχανική Αρχαιολογία 

(Industrial Archeology) και η Διαχείριση της Κληρονομιάς (Heritage 

Management). Η πρώτη είναι ο διεπιστημονικός κλάδος με διπλό χαρακτήρα, 

καθώς συνθέτει τα πορίσματα από πεδία επιστημονικών αναζητήσεων και 

συγχρόνως ερμηνεύει πολιτισμικές πρακτικές. Ο κλάδος μελετά το σύνολο 

των παραγωγικών εγκαταστάσεων και ενδιαφέρεται για την ανίχνευση, την 

έρευνα, την καταγραφή και ενδεχομένως τη διατήρηση των βιομηχανικών 

μνημείων. Σαν όρος εμφανίστηκε στην Μ. Βρετανία τη δεκαετία του ΄50 και σε 

Συνέδριο τον Μάιο του 1973 ιδρύθηκε ο διεθνής φορέας για τη διατήρηση της 

βιομηχανικής κληρονομιάς (TICCIH)19 ενώ το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς 

Επιτροπής ιδρύθηκε το 1992.Το επιστημονικό πεδίο της Διαχείρισης της 

Κληρονομιάς αντλεί στρατηγικές από τον επιχειρησιακό χώρο (διοίκηση - 

                                            
19

TICCIH: The International Committee for the Conservation of Industrial Heritage. Διεθνής 
Επιτροπή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς συνεργάζεται με το ICOMOS (Διεθνές 
Συμβούλιο Μνημείων) και την UNESCO. Σκοπός είναι η προστασία των καταλοίπων της βιομηχανίας σε 
όλο τον πλανήτη. 
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προώθηση) ορίζοντας την βιομηχανική κληρονομιά ως μοχλό ανάπτυξης μιας 

περιοχής και της οικονομίας της. 

Η διεθνής χάρτα για την αναγνώριση και προστασία της βιομηχανικής 

κληρονομιάς είναι η «Χάρτα του NizhnyTagil» που υιοθετήθηκε από το 

TICCIH. Στην Χάρτα αναφέρεται πως «η βιομηχανική κληρονομιά είναι τα 

κατάλοιπα του βιομηχανικού πολιτισμού που έχουν ιστορική, τεχνολογική, 

κοινωνική, αρχιτεκτονική ή επιστημονική αξία και μπορεί να περιλαμβάνουν 

από κτίρια και μηχανήματα, μέχρι χώρους μεταποίησης και διύλισης, καθώς 

και χώρους κοινωνικών δραστηριοτήτων σχετικών με τη βιομηχανία». Οι αξίες 

είναι εγγενείς στον ίδιο το χώρο, ιστό και συστατικά του, στα μηχανήματα και 

στο πλαίσιο τους, στο βιομηχανικό τοπίο, στα γραπτά τεκμήρια και επίσης στα 

άυλα ίχνη της βιομηχανίας που περιέχονται στις ανθρώπινες αναμνήσεις και 

στα ήθη. 

Το βιομηχανικό τοπίο γίνεται αντικείμενο μελέτης για την βιομηχανική 

αρχαιολογία στο βαθμό που το βιομηχανικό μνημείο αποτελεί έγκυρο φορέα 

ιστορικών πληροφοριών σχετικά με ένα σημαντικό τμήμα του τεχνικού 

πολιτισμού (Κασβίκης, 2008). Η θεώρηση ενός τεχνικού μνημείου ως φορέα 

πληροφοριών είναι σημαντική και αναγκαία, επειδή το ίδιο μνημείο φέρει το 

σύνολο των επιδράσεων του πολιτισμού και του περιβάλλοντος. Παρέχει 

πληροφορίες για την κοινωνική ιστορία, την οικονομία, την οικολογία, τις 

πολιτικές σχέσεις, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις συνθήκες εργασίας, τις 

παραγωγικές σχέσεις, το κλίμα και τις πρώτες ύλες, τις μεταβολές που 

αφορούν στους βιομηχανικούς χώρους (κατάργηση και 

επαναχρησιμοποίηση), αλλά και την σχέση όλων των παραπάνω με την 

καθημερινότητα των κοινωνιών που συνδέθηκαν και συνδέονται με την 

βιομηχανική κληρονομιά. Τα αντικείμενα της βιομηχανικής αρχαιολογίας που 

εντάσσονται στην πολιτιστική κληρονομιά είναι: α) τα βιομηχανικά κτίρια, β) οι 

εργατικές κατοικίες, γ) τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς, δ) οι μηχανές, τα 

εργαλεία (Slotta R.,1992; Pinard J.,1991). 

Μέσω της κατανόησης της βιομηχανικής κληρονομιάς κατοχυρώνονται 

οι αξίες, ιστορική, κοινωνική, τεχνολογική, επιστημονική και αισθητική, που 

φέρει μία βιομηχανική υποδομή μετά το τέλος της λειτουργικής χρήσης της και 

διατάσσει την στρατηγική παρέμβαση για την διάσωσή της. Η ιστορική αξία 

πηγάζει από την επιθυμία για ανάκτηση πραγμάτων ή την αναβίωση 
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καταστάσεων του παρελθόντος που δεν έχουν «αγγιχτεί» και αλλοιωθεί από 

το παρόν. Η διατήρηση της υλικής κληρονομιάς του παρελθόντος και η 

προστασία της από την απώλεια και την καταστροφή που συντελούνται στο 

εκάστοτε παρόν αποτελεί στόχο του κλάδου διαχείρισης της Πολιτισμικής 

κληρονομιάς που υποστηρίζεται από το αξιοκεντρικό μοντέλο διαχείρισης 

(Πούλιος, 2015). 

Η διαχείριση επιτελείται προς όφελος της κοινωνίας και νοείται ως μια 

συνεχής κοινωνική και πολιτική διαδικασία που επιτελείται με την ενεργό 

συμμετοχή της ευρύτερης κοινωνίας, υπό την επίβλεψη ειδικών στην βάση 

των επιστημονικών αρχών αλλά και παραδοσιακών που ορίζονται από την  

τοπική κοινωνία. Η διαφύλαξη των αξιών του παρελθόντος και του παρόντος 

για χάρη των μελλοντικών γενεών προσδίδει οικονομικά, εκπαιδευτικά, 

ψυχαγωγικά οφέλη στη τοπική κοινωνία και υπόσχεται βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Μεθοδολογία μελέτης του βιομηχανικού τοπίου 

 

Στην Διακήρυξη του Άμστερνταμ 1975 υποστηρίζεται η μεθοδολογία 

κριτικής προσέγγισης για τη μελέτη του βιομηχανικού τοπίου, αφού η έννοια 

της ολοκληρωμένης διαχείρισης μπορεί να εφαρμοστεί στα τρία στάδια 

κριτικής προσέγγισης:  

 ΕΡΕΥΝΑ – τεκμηρίωση των Αξιών 

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ανάπτυξη πολιτικής 

 ΔΡΑΣΕΙΣ – αειφορική διαχείριση 

Η καταγραφή θα πρέπει να αποτελέσει το κατώφλι της έρευνας με τον 

εντοπισμό των υλικών μαρτυρίων της βιομηχανικής κληρονομιάς, την 

αναγνώριση των αξιών και τη διασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης στο 

χώρο για την τεκμηρίωση των αξιών αυτών. Συγκεκριμένα δίνεται 

προτεραιότητα στον : 

i. Εντοπισμό υλικών μαρτυριών, έρευνα πεδίου και καταγραφή της 

βιομηχανικής κληρονομιάς, (φυσικοί πόροι – πρώτες ύλες και ενέργεια, 

κτίρια και εξοπλισμός, χαρακτηριστικά στοιχεία του τοπίου κ.ά. 

ii. Συλλογή και καταγραφή λοιπών πληροφοριών (αρχειακών, γραπτών, 

προφορικών κ.ά.) 
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iii. Συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση βάσει κριτηρίων 

iv. Σύνταξη κειμένου τεκμηρίωσης των αξιών. 

Το τελικό κείμενο αναγνώρισης και τεκμηρίωσης των υλικών και άυλων αξιών 

του βιομηχανικού τοπίου αναφέρει τις πιο πάνω αξίες με τις αναλύσεις 

σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακας 2. 

 

Πίνακας 2 : Αξίες βιομηχανικού τοπίου 

 

Το σύγχρονο ελληνικό θεσμικό εργαλείο μελέτης και προστασίας 

τοπίων βιομηχανικής κληρονομιάς, είναι ενσωματωμένο στις μελέτες 

«Αξιολόγησης – Αναθεώρησης & Εξειδίκευσης των θεσμοθετημένων 

ΠΠΧΣΑΑ20 (Περιφερειακά Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασμού Αειφόρου 

Ανάπτυξης)». 

Τα στοιχεία του βιομηχανικού τοπίου, του οικολογικού αποτυπώματος 

και της βιομηχανικής κληρονομιάς αποτελούν μέρη του κλάσματος που έχει 

κοινό παρανομαστή τον Τόπο. Η κοινωνία των ανθρώπων κατοικεί στον τόπο 

που με τις δραστηριότητές της μεταβάλλει το τοπίο σε βιομηχανικό. Σε αυτό το 

σημείο η ορθολογική χρήση των πόρων προϋποθέτει κάποιο βαθμό 

διαχείρισης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Όμως η εκμετάλλευση των 

                                            
20 ό. α. στην υποσημείωση 2  

Πολιτισμικές - πολιτιστικές αξίες 

Υποκειμενικές Αντικειμενικές Γεωστρατηγικές 

Αισθητικές 

μορφή, 
κλίμακα, 
υφή, 
χρώμα, 
ήχοι 
υλικό, 
οσμές,  

Κοινωνικές 
εστία 
πνευματικών, 
πολιτικών, 
ιστορικών, 
 εθνικών 
δραστηριοτήτων 
πηγή 
συναισθημάτων 
κ.ά. 

Επιστημονικές 
σπανιότητα,  
ποιότητα,  
αντιπροσωπευ-
τικότητα, 
καθετοποίηση 
παραγωγής 

Τεχνολογικές 
επίπεδο 
τεχνολογίας, 
στάδια  
εξέλιξης 
παραγωγικής 
διαδικασίας 
κ.ά. 
 

Διοικητικές 
κέντρο 
τοπικής  
ή 
υπερτοπικής 
σημασίας 
βιομηχανικής 
παραγωγής 

Ενεργειακές 
αυτοδιαχείριση 
ή μη πρώτων 
υλών και 
πηγών 
ενέργειας κ.ά. 
 

Οικονομικές αξίες 

Αξία 

χρήσης/επανάχρησης 

των κτηρίων και των 

πηγών ενέργειας 

Πολιτική αξία Προοπτικές προσέλκυσης 

επιχορηγήσεων/επενδυτών 

Τουριστική 

αξία 
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πόρων προκαλεί τα περιβαλλοντικά προβλήματα και η δυνατότητα 

περιορισμού αυτών χρήζει πολλαπλής προσέγγισης. Για τους φυσικούς 

πόρους του χώρου και του τοπίου επιβάλλεται να γίνεται η εκμετάλλευσή τους 

με αυστηρό έλεγχο και κατόπιν λήψεων αποφάσεων που εξυπηρετούν την 

κοινωνική δικαιοσύνη. Ωστόσο προκύπτουν ανισότητες που αποκαλύπτονται 

με την εξέταση περιβαλλοντικών ζητημάτων παγκόσμιας και τοπικής 

εμβέλειας οι οποίοι σχετίζονται με τον τρόπο ζωής του κάθε ανθρώπου.  

Οι ανισότητες που υπάρχουν μπορούν να υπολογιστούν με το εργαλείο 

του οικολογικού αποτυπώματος και να αποκαλυφθούν σημαντικές διαφορές 

ανάμεσα σε περιοχές αλλά και στα ίδια τα άτομα. Εκτός όμως από την 

καταγραφή αριθμητικών και την αποτύπωση γραφικών δεδομένων που 

φανερώνει τις διαστάσεις των περιβαλλοντικών προβλημάτων, το οικολογικό 

αποτύπωμα μπορεί να πυροδοτήσει τον διάλογο για κοινωνική δικαιοσύνη, 

συμμετοχή σε δράση, εξέταση πολλαπλών οπτικών, λήψη αποφάσεων και 

έτσι να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων. Επιπλέον, δύναται να 

λειτουργεί ως άξονας για διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων για τις 

υποδομές. Η διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς απαιτεί τη διαφύλαξη 

του τοπίου, την διαχείριση των υποδομών και στοχεύει στην ανάδειξη του 

τόπου ως μία ευκαιρία βιώσιμης κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.  
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Οικολογικό Αποτύπωμα 

 

Με το ξεκίνημα της αποβιομηχάνισης άρχισε και ο προβληματισμός για 

τον μέλλον της κατοικίας του ανθρώπου. Οι εμφανείς συνέπειες της 

βιομηχανικής δραστηριότητας, της αύξησης του πληθυσμού, της αστυφιλίας 

και της αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας ήταν τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

σε αστικές και περιαστικές περιοχές με επέκταση των προβλημάτων και σε 

πλανητικό επίπεδο όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η όξινη βροχή και οι 

κλιματικές αλλαγές. 

 Η ανθρώπινη δραστηριότητα τροποποίησε μεγάλο ποσοστό της 

χερσαίας γήινης έκτασης. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν η εντατική χρήση των 

ορυκτών καυσίμων και η αναπόφευκτη μείωση των αποθεμάτων τους, η 

μείωση των αποθεμάτων των φυσικών πόρων της γης, η ρύπανση αβιοτικών 

στοιχείων και ο περιορισμός της φέρουσας βιολογικής ικανότητας της γης. 

Έτσι, για την κατανόηση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων του 

ανθρώπου χρειάστηκε η μέτρηση του μεγέθους αυτών των επιπτώσεων. Στην 

αναζήτηση ενός μέσου για τον έλεγχο στα πρότυπα ανάπτυξης ώστε να 

υπάρχουν λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις πρωτοεμφανίστηκε στη 

παγκόσμια διάσκεψη του Ρίο (1992) σχετικά με το περιβάλλον η ιδέα της 

χρήσης των δεικτών για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας. Ο τελευταίος όρος 

στο βιβλίο «Η Παγκόσμια Στρατηγική Συντήρησης» (1980) πυροδότησε 

συζήτηση στην διεθνή κοινότητα. O πρώτος που εισήγαγε έναν δείκτη 

βιωσιμότητας ήταν ο William Rees το 1992 παρουσιάζοντας το οικολογικό 

αποτύπωμα που στην συνέχεια ο M. Wackernagel ανέπτυξε τη μεθοδολογία 

(Siche,  et al., 2008). Το οικολογικό αποτύπωμα αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 

για την μέτρηση και κατανόηση της επιρροής του ανθρώπου στο περιβάλλον, 

είναι ένας δείκτης εκτίμησης της βιωσιμότητας σε παγκόσμιο, εθνικό αλλά και 

περιφερειακό επίπεδο. 

Σύμφωνα με το WWF το οικολογικό αποτύπωμα είναι ένα εργαλείο που 

εκτιμά την έκταση της βιολογικά παραγωγικής γης και ύδατος, που απαιτείται 

για την παραγωγή των πόρων, οι οποίοι καταναλώνονται από δεδομένο 

πληθυσμό λαμβάνοντας υπόψη και την απορρόφηση των αποβλήτων από τις 

δραστηριότητες του με βάση την υπάρχουσα τεχνολογία (Living planet report 

2006).Το οικολογικό αποτύπωμα μπορεί να αναφέρεται σε έναν άνθρωπο, 
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μια κοινότητα, μια χώρα, μία περιοχή, ένα κτίριο και αφορά στο απαιτούμενο 

τμήμα εδάφους και νερού για την παραγωγή τροφής, ένδυσης, κάλυψη 

περιοχής για υποδομές (κτίρια, δρόμοι κτλ) και για διάθεση αποβλήτων, που 

προκύπτουν από την αξιοποίηση των πόρων. 

Το σημαντικό που απορρέει από το οικολογικό αποτύπωμα είναι ότι οι 

επιπτώσεις που μετρά και προσδιορίζονται ως περιοχές εκμετάλλευσης, 

μπορούν να συμβάλουν στον καθορισμό στόχων για διορθωτικές ενέργειες 

και μέτρα βελτίωσης (Scotti et al. 2009). Αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί να 

συμβάλει στη δημιουργία μιας ατζέντας για τις τοπικές πολιτικές. Τα οφέλη 

του οικολογικού αποτυπώματος σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

περιλαμβάνουν:(City and Regional Work, Global Footprint Network)21 

 Την παρακολούθηση ζήτησης μιας πόλης ή περιοχής για φυσικό κεφάλαιο 

από την κυβέρνηση ώστε να γίνει σύγκριση με το διαθέσιμο φυσικό 

κεφάλαιο.  

 Δίνει στοιχεία για πολιτικές που αφορούν τις μεταφορές και την 

οικοδόμηση για οικιστική ανάπτυξη.  

 Εφιστά την προσοχή στις αποφάσεις για τις μακροπρόθεσμες υποδομές, 

υποδεικνύοντας τις μελλοντικές ευκαιρίες ή κινδύνους.  

 Παρέχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ερμηνείας των υφιστάμενων συνόλων 

δεδομένων που σχετίζονται με την παραγωγή, το εμπόριο και τις 

περιβαλλοντικές επιδόσεις,  

 Συμβάλλει στην κατανόηση της συσχέτισης της τοπικής κατανάλωσης και 

των παγκόσμιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων  

 Ευαισθητοποιεί σε θέματα βιωσιμότητας και προκαλεί την ενεργό 

συμμετοχή των πολιτών  

Τα είδη του οικολογικού αποτυπώματος είναι :  

 Το αποτύπωμα της γης (land footprint)  

 Το αποτύπωμα του άνθρακα (carbon footprint)  

 Το αποτύπωμα του νερού (water footprint)  

Το αποτύπωμα της γης ή η πραγματική ζήτηση γης είναι μια μέθοδος 

για την εκτίμηση της συνολικής εγχώριας και ξένης γης που απαιτείται για την 

ικανοποίηση της τελικής κατανάλωσης αγαθών και υπηρεσιών μιας χώρας 

(Bruckner, 2012). Αυτό περιλαμβάνει διαφορετικούς τύπους χρήσεων της γης 

                                            
21https://www.footprintnetwork.org/our-work/cities/Πρόσβαση: 20/10/2018 

https://www.footprintnetwork.org/our-work/cities/
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που είναι οι δασικές εκτάσεις, τα βοσκοτόπια, οι εκτάσεις για καλλιέργεια και 

αλίευση και οι εκτάσεις οικιστικής γης. Η έκταση που μοιράζονται αυτοί οι 

τύπου χρήσεων γης είναι περίπου 12 δισεκατομμύρια εκτάρια 

(GlobalFootprintNetwork). Επιπλέον, το αποτύπωμα της γης αξιολογεί τις 

περιοχές της γης που χρειάζονται άμεσα ή έμμεσα για να ικανοποιηθεί η 

εγχώρια τελική κατανάλωση, περιοχές που ενδέχεται να είναι και εκτός 

συνόρων. Οι μελέτες του αποτυπώματος της γης συχνά επικεντρώνονται σε 

γεωργικές και δασικές περιοχές λόγω των περιορισμών στα δεδομένα (Giljum 

et. al 2013). 

Τα στοιχεία που υπολογίζονται στο αποτύπωμα της οικιστικής γης και 

αποτελούν την έκταση που καταλαμβάνουν οι ανθρώπινες υποδομές είναι η 

στέγαση, οι μεταφορές, η βιομηχανική παραγωγή και οι χώροι που 

καταλαμβάνονται από υδροηλεκτρικά φράγματα και ταμιευτήρες. Αξίζει να 

τονισθεί ότι το δομημένο περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο το έτος 2007 

κάλυπτε 167 εκατομμύρια εκτάρια. Η υπόθεση ότι οι ανθρώπινες υποδομές 

καταλαμβάνουν προϋπάρχουσες γόνιμες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις 

βασίζεται στην παρατήρηση ότι οι ανθρώπινοι οικισμοί τοποθετούνται κυρίως 

σε εύφορες αποδοτικές περιοχές (Wackernagel et al. 2002). Επιπλέον, το 

οικολογικό αποτύπωμα της οικιστικής γης των περιοχών που καταλαμβάνουν 

οι δομημένες εκτάσεις υπολογίζεται µε βάση την αγροτική παραγωγικότητα 

που χάνεται, δηλαδή το αποτύπωμα της γης που καταναλώθηκε για 

υποδομές, και ισούται µε την έκταση των καλλιεργησίμων εδαφών που 

αντικατέστησε (Rees, 2001). Ο ακριβέστερος υπολογισμός μπορεί να 

επιτευχθεί από την ορθότερη εκτίμηση του τύπου γης που η χτισμένη γη έχει 

αντικαταστήσει και δεδομένου ότι οι αγροτικές εκτάσεις είναι ο πιο 

παραγωγικός τύπος έκτασης, η υπόθεση ότι η χτισμένη γη καταλαμβάνει 

χώρο μόνο αγροτικών εκτάσεων μπορεί να οδηγήσει σε λάθος υπολογισμούς. 

Από την άλλη, ο χώρος που καταλαμβάνουν οι ανθρώπινες υποδομές ανήκει 

και σε άλλους τύπους γης (π.χ. τροπικές περιοχές που ήταν προηγούμενα 

τροπικά δάση, άνυδρες και μη παραγωγικές εκτάσεις, εύκρατες περιοχές που 

άλλοτε ήταν δασικές). Για τις περισσότερες όμως χώρες η εσφαλμένη 

εκτίμηση του οικολογικού αποτυπώματος της οικιστικής γης έχει μικρή 

συνέπεια, καθώς το οικολογικό αποτύπωμα της χτισμένης γης δεν αποτελεί 

βαρυσήμαντο μέρος του συνολικού τους οικολογικού αποτυπώματος (Εικόνα 
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19). Μάλιστα πολλοί μελετητές προτείνουν την εξάλειψη του οικολογικού 

αποτυπώματος της οικιστικής γης από τον υπολογισμό του συνολικού 

οικολογικού αποτυπώματος, αφού παύει η βιολογική παραγωγικότητα αυτών 

των εκτάσεων (WWF, 2005). Από την παραπάνω εικόνα φαίνεται πως το 

κύριο και σταθερά αυξανόμενο συστατικό του οικολογικού αποτυπώματος 

είναι το αποτύπωμα άνθρακα ή ενεργειακό αποτύπωμα 

(GlobalFootprintNetwork, 2018). 

 

Οι δύο έννοιες, αποτύπωμα άνθρακα και οικολογικό αποτύπωμα, 

συνδέονται λόγω της μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων κατά την παραγωγή ή κατανάλωση. Η διαφορά 

τους επικεντρώνεται στα είδη μέτρησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Συγκεκριμένα, το αποτύπωμα άνθρακα εμπλέκεται στις διαδικασίες και τις 

πρακτικές που σχετίζονται με τις εκπομπές του CO2 και των άλλων αερίων 

του Θερμοκηπίου δηλαδή μετράει μια φυσική ποσότητα του διοξειδίου του 

άνθρακα (ή ισοδύναμα αέρια) που προκύπτουν από τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Από την άλλη το οικολογικό αποτύπωμα μετρά την 

αναγεννητική ικανότητα του περιβάλλοντος (σε έκταση παραγωγικής γης). 

Εικόνα 19: ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΓΗΣ 

  (Πηγή: GlobalFootprintNetwork) Ιδία επεξεργασία 
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Μονάδες μέτρησης οικολογικού αποτυπώματος και βιοχωρητικότητα 

 

Το οικολογικό αποτύπωμα χρησιμοποιεί ως μονάδα μέτρησης για τον 

υπολογισμό της αναγεννητικής ικανότητας το εκτάριο. Αυτό αποτελεί μονάδα 

μέτρησης επιφάνειας και συμβολίζεται ως ha, ενώ η χρήση του ενδείκνυται για 

τη μέτρηση μεγάλων εκτάσεων γης. Ένα εκτάριο ισοδυναμεί με 10.000 

τετραγωνικά μέτρα (m2). Πιο χρήσιμο εργαλείο είναι το παγκόσμιο εκτάριο 

που συμβολίζεται ως gha και ένα παγκόσμιο εκτάριο ισούται µε ένα εκτάριο 

βιολογικά παραγωγικής γης, μέσης παραγωγικότητας σε ένα δεδομένο έτος. 

Οι βιολογικά παραγωγικές περιοχές γης περιλαμβάνουν τα δάση και τις 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις όχι όμως τις ερήμους και τον ανοικτό ωκεανό.  

Άλλη μονάδα μέτρησης είναι σε πλήθος πλανητών, δηλαδή πόσοι 

πλανήτες απαιτούνται για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες ενός πληθυσμού, με 

την προϋπόθεση ότι όλοι οι κάτοικοι της γης ζουν µε τους ίδιους µε αυτόν 

ρυθμούς κατανάλωσης αγαθών και παραγωγής απορριμμάτων. Σε αυτή την 

περίπτωση λέμε ότι ένας πλανήτης αντιπροσωπεύει την φέρουσα βιολογική 

ικανότητα της γης για τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου έτους (WWF, 2005). 

Σύμφωνα με την έκθεση του WWF (2016) η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί το 

ισοδύναμο 1,6 Γης για να παράγει πόρους και να απορροφηθούν τα 

απορρίμματα. Με άλλα λόγια, η Γη κάνει ένα χρόνο και έξι μήνες για να 

αναπαράγει αυτά που χρησιμοποιήθηκαν σε ένα χρόνο. Μέχρι το έτος 2020 

προβλέπεται πως η ανθρώπινη ζήτηση θα ξεπεράσει το 75% της 

αναγεννητικής χωρητικότητας της Γης. Αυτό σημαίνει πως η συνεχιζόμενη 

αύξηση της ζήτησης απαιτεί δυο πλανήτες Γης για την διαβίωση του 

ανθρώπου. 

Ο οργανισμός GlobalFootprint δίνει τον ορισμό της βιολογικής 

ικανότητας (biocapacity) ή βιοχωρητικότητας ως την ικανότητα των 

οικοσυστημάτων να αναπαράγουν βιολογικά υλικά διαθέσιμα για τον 

εφοδιασμό των ανθρώπινων απαιτήσεων μεταξύ αυτών και την απορρόφηση 

των απόβλητων τους (Kitzes & Wackernagel, 2009). Η βιοχωρητικότητα 

μετράται με την ίδια μονάδα με το οικολογικό αποτύπωμα δηλαδή το 

παγκόσμιο εκτάριο (gha) και μπορεί να υπολογιστεί για τους διάφορους 

τύπους χρήσεων της γης, όπως είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι δασικές 
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εκτάσεις, οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις και η οικιστική ζώνη. Ακόμη, η τιμή της 

μπορεί να αλλάζει σε σχέση με τη γεωγραφική περιοχή που μετράται αλλά και 

από διάφορα γεγονότα που επηρεάζουν την εκάστοτε κοινωνία όπως η 

οικονομία ενός τόπου και το κλίμα του. 

Σημαντική είναι η συσχέτιση του οικολογικού αποτυπώματος και της 

βιοχωρητικότητας, καθώς φανερώνει αν η περιοχή παρουσιάζει οικολογικό 

έλλειμμα ή πλεόνασμα. Σε περιπτώσεις που το οικολογικό αποτύπωμα 

ξεπερνά τη διαθέσιμη παραγωγική έκταση γης, παρατηρείται ένα «κενό 

βιωσιμότητας» που παραπέμπει στο λεγόμενο «οικολογικό έλλειμμα» 

(Wackernagel & Rees, 1998). Αν το οικολογικό αποτύπωμα ξεπεράσει τη 

βιοχωρητικότητα του περιβάλλοντός του η κατάσταση δεν είναι βιώσιμη.  

Αν σχεδιάσουμε τη βιοχωρητικότητα και το οικολογικό αποτύπωμα σε 

ένα διάγραμμα όπως φαίνεται και στην Εικόνα 20 θα μπορεί να γίνει 

σύγκριση. Το οικολογικό αποτύπωμα σε όλο τον κόσμο είναι 2,84gha/cap22 

σε σύγκριση με τη βιοχωρητικότητα παγκοσμίως που είναι 1,68 gha/cap και 

έτσι δημιουργείται η λεγόμενη υπέρβαση (overshoot). Αυτή η υπέρβαση 

δείχνει ότι η ανθρωπότητα χρησιμοποιεί 1,44 φορές περισσότερους πόρους 

από όσους είναι διαθέσιμοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
22Όπου cap αναφέρεται σε capital, δηλαδή ανά κάτοικο γης 

Εικόνα 20: Οικολογικό Έλλειμμα ή Πλεόνασμα 

Πηγή: GlobalFootprintNetwork - Ιδία επεξεργασία 
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Η σύγκριση ουσιαστικά των δύο μεγεθών (βιοχωρητικότητα και 

οικολογικό αποτύπωμα) βοηθά να κατανοήσουμε σε τι κατάσταση βρίσκεται ο 

πλανήτης, μας αποκαλύπτει τα αποτελέσματα των πράξεων μας σε αναλογία 

με τα αποθέματα και τα αγαθά που μας προσφέρει η φύση. Το μέγεθος 

«οικολογικό έλλειμμα» αποτελεί κύρια προϋπόθεση για την επίτευξη 

μακροπρόθεσμων βιώσιμων όρων. Με την χρήση του οικολογικού 

αποτυπώματος φανερώνονται στοιχεία που μπορούν να αξιοποιηθούν ως 

άξονες διαμόρφωσης πολιτικών και ενημέρωσης της κοινής γνώμης. 

Δύο είναι οι προσεγγίσεις στην διαδικασία υπολογισμού του 

οικολογικού αποτυπώματος. Η μία είναι η σύνθετη μέθοδος που ανήκει στους 

δημιουργούς του οικολογικού αποτυπώματος Wackernagel και Rees, και 

υπολογίζει το οικολογικό αποτύπωμα σε εθνικό επίπεδο. Την άλλη 

προσέγγιση αποτελεί, η συνθετική μέθοδος, η οποία αναπτύχθηκε τέσσερα 

χρόνια αργότερα υπολογίζοντας το οικολογικό αποτύπωμα σε άλλες χωρικές 

κλίμακες, μικρότερες από αυτές της σύνθετης μεθόδου όπως είναι οι 

περιφέρειες, οι πόλεις, οι οργανισμοί και τα νοικοκυριά. Αυτό που 

παρατηρείται είναι ότι οι δύο προσεγγίσεις μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ 

τους όμως χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές δεδομένων όσον αφορά τη 

βιοϊκανότητα των μελετώμενων οικοσυστημάτων και ακολουθούν διαφορετική 

συλλογιστική πορεία. 

Εικόνα 21: Συσχέτιση Οικολογικού αποτυπώματος με βιοχωρητικότητα 

Πηγή: GlobalFootprintNetwork 
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Συμπερασματικά, η έννοια του οικολογικού αποτυπώματος αποτελεί 

μία οικολογική προσέγγιση αφού η ανάλυση του υπενθυμίζει τις επιπτώσεις 

από την χρήση των πόρων και μέσα από απλές καθημερινές επιλογές, από 

την τροφή μέχρι τις μετακινήσεις και τη χρήση δομημένου χώρου, σε 

παγκόσμιο, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Αποκτά επιπλέον πολιτική 

διάσταση μέσω του μεγέθους οικολογικού ελλείμματος επειδή γίνεται άξονας 

για μακροπρόθεσμους σχεδιασμούς περιβαλλοντικής στρατηγικής και 

ενημέρωσης της κοινής γνώμης. Η προσπάθεια διατήρησης των φυσικών 

πόρων συμπεριλαμβάνει και τους πόρους που στηρίζουν τα οικονομικά 

συστήματα και επειδή η οικονομική ανάπτυξη διασφαλίζει και την 

μακροπρόθεσμη ευημερία των ανθρώπων το οικολογικό αποτύπωμα αποκτά 

και οικονομική διάσταση. Η μακροχρόνια διασφάλιση ευημερίας και άρα 

ποιότητας ζωής δίνει μελλοντική διάσταση στην ισότητα των ανθρώπων και 

μάλιστα στην διαγενεακή αποδεικνύοντας την κοινωνική διάσταση που 

περιέχει η έννοια του οικολογικού αποτυπώματος. Επομένως, η ανάλυση του 

οικολογικού αποτυπώματος στις τρεις διαστάσεις περιβάλλον – κοινωνία – 

οικονομία σε συνδυασμό με τις ανισότητες που προβάλει αποτελεί ένα 

εργαλείο διασύνδεσης πολύπλοκων ζητημάτων. Η επίλυση αυτών απαιτεί την 

ανάπτυξη κριτικής και συστημικής σκέψης, σεβασμού των διαφορετικών 

οπτικών, ενστάλαξη ηθικών αξιών και συμμετοχή. Γενικότερα απαιτεί μια 

παγκόσμια επανάσταση στον τρόπο σκέψης και δράσης των πολιτών που 

προσφέρει η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης που αναπτύσσεται στην 

επομένη ενότητα.  
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Περιβαλλοντική εκπαίδευση και Αειφόρος Ανάπτυξη 

 

Η φέρουσα βιολογική ικανότητα συνδέεται άμεσα με την έννοια της  

αειφόρου ανάπτυξης. Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μία έννοια που εφιστά τον 

έλεγχο και την αναθεώρηση στα αναπτυξιακά πρότυπα που ακολουθεί ο 

ανθρώπινος πολιτισμός.  

Στην έκθεση ορόσημο της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον 

Brundtland «Το κοινό μας μέλλον» ο ορισμός της Αειφορίας δίνεται ως 

«Αειφόρος Ανάπτυξη είναι εκείνη η μορφή της ανάπτυξης που ικανοποιεί τις 

ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών 

γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες» (Κούσουλας, 2009).Ο 

ανθρώπινος παράγοντας μπορεί να διαφυλάξει την ικανότητα των φυσικών 

συστημάτων να διατηρούν την παροχή των φυσικών πόρων με τις αλλαγές 

στα πεδία της πολιτικής, της κοινωνίας και της οικονομίας χωρίς να 

υπονομεύει την ακεραιότητά τους. Η Αειφορία απαιτεί συναίνεση όλης της 

κοινωνίας και μόνο μέσω της εκπαίδευσης μπορεί να επιτευχθεί αυτή η 

συναίνεση. Στην Ατζέντα 2030 (UNESCO,SDGs,2017) για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη συμφωνήθηκαν 17 Παγκόσμιοι Στόχοι στην 70η Γενική Συνέλευση 

του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2015 με όραμα να υλοποιηθούν στα επόμενα 

δεκαπέντε χρόνια. Οι Παγκόσμιοι Στόχοι θέλουν να οδηγήσουν στην εξάλειψη 

της φτώχειας, των ανισοτήτων και της κλιματικής αλλαγής. Ο 17ος στόχος 

αναφέρεται στην συλλογική ευθύνη όλων των κατοίκων του πλανήτη και στη 

συμμετοχή τους για την αλλαγή που θα επιφέρει οικονομική ανάπτυξη και 

προστασία του περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές. Η Εκπαίδευση 

αποτελεί τον τέταρτο Παγκόσμιο Στόχο και τονίζεται στην Ατζέντα ως το 

βασικό κλειδί για την υλοποίηση όλων των υπολοίπων στόχων. Η διασφάλιση 

για ελεύθερη, ισότιμη και ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί βασικό μοχλό των 

αλλαγών που στοχεύουν στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων 

και στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Η ποιοτική εκπαίδευση (Leicht, et al., 2018) προάγει τη 

δημιουργικότητα, αναπτύσσει τις δεξιότητες, τις αξίες και τις στάσεις που 

ενισχύουν τους πολίτες στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων ώστε να 

ανταποκρίνονται στις τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις δια μέσω της 

Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την αειφορία (World Education Forum, 
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2015). Η διάπλαση πολιτών ως περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών είναι 

βασικός σκοπός της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ο αντικειμενικός 

στόχος της είναι η προστασία του περιβάλλοντος δια μέσου της οποίας θα 

επέλθει η κοινωνική πρόοδος και η ανάπτυξη της οικονομίας. Η ύπαρξη της 

περιβαλλοντικής συνείδησης στους πολίτες ενισχύει την συμμετοχή τους στην 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκαλούν τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα (Παπαναούµ, 1998). Για τη διαμόρφωση των μαθητών που θα 

είναι αυριανοί πολίτες, πιθανόν και τοπικοί άρχοντες, είναι σημαντικό να 

κατανοήσουν το πρόβλημα και να δράσουν για την αντιμετώπιση του. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποκτά επιπλέον  

χαρακτηριστικά, γίνεται υποσύνολο της μετεξελισσόμενης Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Π.Ε.) δηλαδή της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την 

Αειφορία (ΕΠΑ). Αλλάζει το κέντρο βάρους της, γίνεται ανθρωποκεντρική  με 

τελικό στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΕΠΑ 

σχετίζονται με τον ολιστικό της χαρακτήρα, που επιδιώκει τη σφαιρική σκέψη 

και πρακτική έχοντας όραμα την αλλαγή, αναζητώντας εναλλακτικές επιλογές 

για το μέλλον, μαθαίνοντας από το παρελθόν και εμπνέοντας τη δέσμευση για 

τη συμμετοχή στο παρόν (UNESCO, 2011).Τα επιμέρους χαρακτηριστικά της 

εντοπίζονται : 

 στην κατανόηση και προσέγγιση του προβλήματος στη ρίζα του, 

 στην πρόληψη και λήψη μέτρων αντιμετώπισης των προβλημάτων,  

 στην αποσαφήνιση αξιών,  

 στην εμπλοκή διαλόγου για στοχασμό, αμφισβήτηση και 

διαπραγμάτευση,  

 στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργούς συμμετοχής,  

 στην διερεύνηση των απόψεων, 

 στην ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων που οδηγούν στην λήψη 

απόφασης,  

 στην εφαρμογή συστημικής σκέψης για ολιστική θεώρηση του κόσμου 

και ανάπτυξη ικανοτήτων για κοινωνικές αλλαγές,  

 στον ορισμό του ανθρώπου ως παράγοντα αλλαγής που επεκτείνεται και 

στην μεταβολή δομών και θεσμών, 
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 και τέλος στην νέα μαθησιακή προσέγγιση με καινοτόμους μεθόδους 

διδασκαλίας που επιτρέπει στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή να 

εμπλακούν με νέους ρόλους  

Οι Διαστάσεις της Αειφορίας, που φαίνονται στον παρακάτω Πίνακας 

3,απαιτούν μία ευδόκιμη εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία που 

στηρίζεται σε μεθοδολογία με παιδοκεντρικό χαρακτήρα δίνοντας βαρύτητα 

στη βιωματική προσέγγιση με στόχο τη συλλογική δράση. Επιπλέον η 

διερευνητική μάθηση κινητοποιεί την ενεργό συμμετοχή περιλαμβάνοντας την 

παρατήρηση, τον στοχασμό και τον αναστοχασμό στο υπό μελέτη ζήτημα 

προάγοντας το διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων. Η βιωματική μάθηση 

στην έρευνα πεδίου αναπτύσσει πειραματικές δεξιότητες. Η συμμετοχή στη 

δράση σχετίζεται με προηγούμενες εμπειρίες και συναισθήματα και 

μεταβάλλει την καθημερινότητα.  

 
Πίνακας 3: Οι διαστάσεις της Αειφορίας στην Εκπαίδευση23

 

Οικολογική Κοινωνική Οικονομική Πολιτική 

Βιοποικιλότητα 
Βασικές ανάγκες του 

ανθρώπου 
Ανάλυση κόστους – 

κέρδους 
Η Ιδιότητα του πολίτη 

Βιότοποι 
ενδιαιτήματα 

Πολιτισμική ποικιλότητα Οικονομική ανάπτυξη 
Δημοκρατία 

 

Φέρουσα ικανότητα Πολιτιστική κληρονομιά Οικονομική 
αποδοτικότητα 

Λήψη απόφασης 

Προστασία Ανθρώπινα δικαιώματα Ανάλυση κύκλου ζωής 
Ανοχή 

 

Οικολογικό 
αποτύπωμα 

Ισότητα μεταξύ των 
γενεών 

Φυσικό κεφάλαιο 
Δύναμη 

 

Οικόσφαιρα Συμμετοχή Φυσικός πόρος 
Σεβασμός 

 

Οικοσυστήματα Ειρήνη Οικονομίες σταθερής 
κατάστασης 

Επίλυση συγκρούσεων 

Ισότητα των ειδών Διαχείριση κινδύνου Αειφορική κατανάλωση 
 
 

Φυσικοί κύκλοι και 
συστήματα 

Κοινωνική δικαιοσύνη Αειφορική παραγωγή  

 

                                            
23 Australian Government-Department of Environment and Heritage. (2005). Educating for a 

Sustainable Future. Στο διαδίκτυο http://www.seedengr.com/sustainable-future.pdf Πρόσβαση: 
20/10/2018 

http://www.seedengr.com/sustainable-future.pdf
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Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι γέννημα της 

οικολογικής κρίσης που ξεπερνά τα όρια μελέτης του περιβάλλοντος που 

ούτως ή άλλως εμπεριέχεται ως αντικείμενο σε άλλα μαθήματα του 

αναλυτικού προγράμματος και συμβάλλει στην υιοθέτηση δραστικής 

συμμετοχής του κριτικά σκεπτόμενου μαθητή στην επίλυση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων (Παπαδημητρίου, 1998). 

Το πλαίσιο της ΕΠΑ παρέχει στο σχολείο εργαλείο ανάδειξης των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων σε κοινωνικά και πολιτικά πεδία ώστε να 

μετατοπίζει τις δράσεις από ατομικές σε συλλογικές. Το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία με εφαρμογή της ΕΠΑ προβάλλει σχεσιακές αξίες μεταξύ 

ατόμου-κοινωνίας-περιβάλλοντος με σκοπό την οικολογική ισορροπία, την 

κοινωνική συνοχή στη βάση της ποιότητας ζωής που διαιωνίζεται από το 

παρόν στο μέλλον. Τα διάφορα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο 

σχολείο ενοποιημένα αποτελούν την απαραίτητη βάση της ΕΠΑ και 

χαρακτηρίζουν την διεπιστημονική της φύση. Επιπρόσθετα διαθεματική 

σύνδεση των γνώσεων από τα διδασκόμενα γνωστικά αντικείμενα προάγει 

την κριτική σκέψη, την απόκτηση δεξιοτήτων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και 

την γέννηση ιδεών για την επίλυση προβλημάτων. 

Επισημαίνεται πως οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι κατά την επιλογή 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης πρέπει να λάβουν υπόψη τα 

αίτια της περιβαλλοντικής κρίσης καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης. Με 

αυτήν την ενέργεια θα φανεί ο βαθμός ευθύνης για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα των ατομικών και συλλογικών ανθρώπινων δραστηριοτήτων ή 

των επιμέρους κοινωνικών υποσυστημάτων (Kriwas, 1994). Επιπλέον οι 

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών επηρεάζουν την επιλογή προγραμμάτων 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τους μαθητές σχετικά με τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα (Δημητρίου, 2005). Οι εκπαιδευτικοί κατά την επιλογή των 

προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης έχουν την δυνατότητα να 

μεταφέρουν τις έννοιες του σεβασμού και της ευθύνης στους μαθητές για το 

φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Σε έρευνα (Teisl et al., 2010) που 

μετρήθηκε η συμπεριφορά των εκπαιδευομένων στο περιβάλλον βρέθηκε ότι 

άλλαξε σημαντικά αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις ανάλογα με το ποιος 

δίδασκε το μάθημα. Αυτό δηλώνει το βαθμό ευθύνης των εκπαιδευτών στην 

διαμόρφωση της φιλοπεριβαλλοντικής συμπεριφοράς των εκπαιδευομένων. 
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Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί έχουν σπουδαίο και σημαντικό ρόλο στη 

μεταφορά γνώσης από γενιά σε γενιά και στη διαπαιδαγώγηση πολιτών με 

ευθύνη. Τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας έχει αναδείξει την 

Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στοχεύοντας στην νέα γενιά 

να αναπτύξει περιβαλλοντική συνείδηση και να ενημερωθεί για κρίσιμα 

περιβαλλοντικά θέματα. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ζητήματα 

περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος έχουν προταθεί σε προτεραιότητα στα 

Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και έχουν ενσωματωθεί σε διάφορα 

γνωστικά αντικείμενα θέματα με Αειφορικές έννοιες. 

Στην αναθεωρημένη έκδοση (2014), του Νέου Προγράμματος 

Σπουδών (ΝΠΣ) «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ24 του 21ου αιώνα, αναφέρει πως οι 

μαθητές/τριες πρέπει ως υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες να κατανοήσουν και να 

εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους γνώσεις και διαδικασίες σχετικές με 

τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις 

θεμελιώδεις αρχές, την αλληλεξάρτηση και αλληλεπίδραση της ανθρώπινης 

ζωής με τις υπόλοιπες μορφές ζωής, το οικολογικό αποτύπωμα, την 

αναγνώριση πως η ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων έχει αντίκτυπο σε 

τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Στο Νέο πρόγραμμα σπουδών όπως φαίνεται στον Πίνακας 4 έχει 

εισαχθεί η έννοια του οικολογικού αποτυπώματος σε προγράμματα που 

ασχολούνται με την μείωση κατανάλωσης των φυσικών πόρων. Ο 

προσανατολισμός του σχολείου προς την Αειφορία ενισχύεται από τα 

προγράμματα Τοπικό περιβάλλον, Πολιτιστική κληρονομιά και Ζητήματα 

κοινωνικών σχέσεων. Οι θεματικές για το Περιβάλλον και την Αειφόρο 

Ανάπτυξη μπορεί να είναι τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας, 

υλοποιούνται με την μορφή περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε ευέλικτο 

σχολικό χρόνο και φιλοξενούνται στα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

(ΚΕΑ)25.  

Σε Εθνικό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης υλοποιήθηκε η 

θεματική της Βιομηχανικής κληρονομιάς που συντονίζει το ΚΠΕ Νάουσας από 

το 2005 με τίτλο «Βιομηχανική Κληρονομιά. Αξίες από το παρελθόν 

                                            
24Το πρόγραμμα στην τρέχουσα χρονική συγκυρία δεν εφαρμόζεται στην εκπαιδευτική πράξη 
25 Πρώην ΚΠΕ (Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) 
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παρακαταθήκη για το μέλλον…»26 και λειτουργεί ως φορέας κατανόησης της 

αναγκαιότητα διάσωσης της βιομηχανικής κληρονομιάς σε σχετικά 

προγράμματα 63 σχολείων της χώρας. Αρχικά το δίκτυο ήταν τοπικό από το 

2002 έχοντας προσδοκία την ορθολογικότερη χρήση του περιβάλλοντος από 

τον άνθρωπο με στόχο την αειφορική διαχείριση του. Μέσω αυτού του 

τρόπου, η θεματική περιστρέφεται γύρω από την καταλληλότερη μονάδα 

τοπικής ιστορίας που είναι ο τόπος και οι άνθρωποι. Η μελέτη του χώρου 

παρουσιάζει τα εμφανή ίχνη που άφησε ο άνθρωπος στο πέρασμα του, ο 

ίδιος μελετάται ως ένα στοιχείο μέσα στα εξελισσόμενα οικοσυστήματα και ο 

τόπος μελετάται ως μια περιβαλλοντική ενότητα με ιστορικές και πολιτισμικές 

μαρτυρίες. Στην Ελλάδα υπάρχουν σε αστικές και ημιαστικές περιοχές 

βιομηχανικά κτίσματα, πολύτιμα δείγματα της βιομηχανικής μας κληρονομιάς 

με ανεκτίμητη τεχνολογική – ιστορική – πολιτισμική αξία που έχουν 

εγκαταλειφθεί και απειλούνται από την φθορά. Είναι βιομηχανικά μνημεία του 

τόπου τους και η διάσωση τους χρήζει ανάδειξης και ενσωμάτωσης στην 

τοπική κουλτούρα.  

  

                                            
26http://www.viokliron.gr/ Πρόσβαση: 10/9/2018  

http://www.viokliron.gr/
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Πίνακας 4: ΝΠΣ – Περιβάλλον και εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη27
 

Βαθμίδα 
Εκπαίδευσης 

Πρόγραμμα Σπουδών 

Νηπιαγωγείο N1. Τοπικό Περιβάλλον : Διαχείριση Απορριμμάτων 

Α΄ Τάξη 
Δημοτικού 

A1. Τοπικό Περιβάλλον : Διατηρώ το περιβάλλον καθαρό 
A4. Πολιτιστική Κληρονομιά : Μνημεία πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
A5. Ενεργειακό ζήτημα Ενεργειακό αποτύπωμα : Μέσα 
μεταφοράς-μετακίνησης 

Β΄ Τάξη  
 

B1. Περιβάλλον και Υγεία : Καταλληλότητα ή Επικινδυνότητα 
υλικών, αντικειμένων και κατασκευών 
B6. Περιβάλλον και Ζητήματα κοινωνικών σχέσεων : Ανάγκες 
και Δικαιώματα των παιδιών 

Γ΄ Τάξη  
 

Γ1. Τοπικό Περιβάλλον : Ελεύθεροι Χώροι 
Γ4. Ενεργειακό Ζήτημα και Ενεργειακό Αποτύπωμα : 
Ενεργοβόρες συσκευές 
Γ5.Περιβάλλον και ζητήματα κοινωνικών σχέσεων :Φυσικά 
χαρακτηριστικά του ατόμου 

Δ΄ Τάξη  
 

Δ2. Αειφόρο Σχολείο : Εξοικονόμηση νερού και ενέργειας στο 
σχολείο 
Δ5. Πολιτιστική Κληρονομιά και Πολιτισμική Ποικιλότητα : 
Μνημεία και χώροι Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Ε΄ Τάξη  
 

Ε2. Γεωποικιλότητα : Χρήσεις γης, Ρύπανση και μόλυνση 
εδάφους και υπεδάφους 
Ε4. Ενεργειακό Ζήτημα και Ενεργειακό Αποτύπωμα : 
Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον 
Ε5. Περιβάλλον και Ζητήματα κοινωνικών σχέσεων : 
Ανθρώπινα δικαιώματα και υποχρεώσεις 

ΣΤ΄ Τάξη  
 

Στ1.Τοπικό Περιβάλλον : Ανθρώπινες δραστηριότητες εντός 
της φέρουσας ικανότητας της πόλης ή του οικισμού 
Στ2. Αειφόρο σχολείο και Αειφόρος κατοικία : Οικολογικό 
αποτύπωμα 

Α΄ Τάξη 
Γυμνασίου 

Α3. Ανάπτυξη αστικών, αγροτικών, παράκτιων και νησιωτικών 
περιοχών : Αειφόρος Τουρισμός 
Α6. Γεωποικιλότητα : Λόγοι διατήρησης και ανάδειξης της 
γεωλογικής κληρονομιάς 

Β΄ Τάξη  B1.Τοπικό Περιβάλλον : Αρχές της Αειφόρου Ανάπτυξης 

Γ΄ Τάξη 

Γ1. Τοπικό Περιβάλλον : Αειφόρος Ανάπτυξη και Πρότυπα 
ανάπτυξης μιας περιοχής 
Γ2. Πολιτιστική Κληρονομιά Πολιτισμική Ποικιλότητα :Υλικός 
και άυλος πολιτισμός 
Γ3. Περιβάλλον και Ζητήματα κοινωνικών/ ανθρώπινων 
σχέσεων : Ενεργός πολίτης 

 

  

                                            
27 Προσαρμοσμένος πίνακας  
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Η τοπική ιστορία ως Περιβαλλοντικό Αντικείμενο  

 

Η εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη βρίσκεται 

σε σχέση διάδρασης με την Τοπική Ιστορία. Η αποτελεσματικότητα της μιας 

είναι σε συνάρτηση με την αξιοποίηση της άλλης. Τα δύο πεδία συγκλίνουν σε 

δομικά χαρακτηριστικά ως προς το αντικείμενο μελέτης που είναι το τοπικό 

περιβάλλον και ως προς την μεθοδολογία προσέγγισης που είναι η 

ερευνητική δραστηριότητα, ευνοούν την μαθητοκεντρική διδασκαλία και 

προσανατολίζονται στην μάθηση «από το περιβάλλον» (Περδικης, 2005). 

Συγκλίσεις παρουσιάζουν και ως προς τον διεπιστημονικό τους χαρακτήρα, τη 

χρήση αξιολογικών κρίσεων και τα κίνητρα μάθησης. Στη στοχοθεσία 

υπάρχουν ομοιότητες ή/και ταυτίσεις που ισοδυναμούν µε τον ηθικό 

προσανατολισμό, την ανάπτυξη οικολογικής σκέψης και δράσης, τη 

διαμόρφωση ενός προσωπικού κώδικα αξιών και την ενεργοποίηση για λήψη 

αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων. Τέλος, στην διαμόρφωση 

θεματολογίας τα δύο πεδία συνθέτουν τους παράγοντες που ορίζουν τα 

γνωστικά αντικείμενα που εξετάζουν, το ένα πεδίο δανείζει την καταλληλότερη 

μονάδα τοπικής ιστορίας που είναι ο τόπος και οι άνθρωποι και το άλλο την 

μονάδα αναφοράς του που είναι το φυσικό περιβάλλον (Περδικης, 2005). 

Η αποτελεσματικότητα της ΕΠΑ εξαρτάται από τη μελέτη 

περιβαλλοντικών προβλημάτων που ενδιαφέρουν άμεσα τον μαθητή, 

πρόκειται για φαινόμενα που εντάσσονται στην καθημερινότητά του και στα 

προβλήματα της κοινότητας που ο ίδιος ανήκει. Τα κίνητρα δράσης 

ενεργοποιούνται και ο μαθητής αντιμετωπίζει τα προβλήματα με στόχο τη 

βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Η αντίληψη και η κατανόηση του 

πλέγματος των οικολογικών, κοινωνικών και οικονομικών φαινομένων σε 

τοπικό επίπεδο αρκεί για να συνειδητοποιήσει την επέκταση του πλέγματος 

σε πλανητικό επίπεδο, ότι δηλαδή προβλήματα υπάρχουν και σε πιο µακρινά 

μέρη και σε άλλες διαφορετικές κοινωνίες που τον αφορούν εξίσου (Φλογαΐτη, 

1998). 

Το σχολικό αντικείμενο της Τοπικής Ιστορίας ενδυναμώνει τη σχέση 

του μαθητή µε το περιβάλλον και μάλιστα το άμεσο. Ο μαθητής νοηµατοδοτεί 

το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον και η πληρέστερη κατανόηση των 
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μεταβολών του τόπου του και του τοπίου τον εμπλέκουν στην σύγχρονη 

εξέλιξη τους.  

Η μελέτη της ιστορίας του τόπου βοηθά στη διαμόρφωση 

φιλοπεριβαλλοντικής συνείδησης καθώς συνδέει το μαθητή με το παρελθόν 

και συμβάλλει στην υιοθέτηση νέων στάσεων απέναντι στο παρόν. Η 

διαμόρφωση της προσωπικής του ταυτότητας και η συνειδητοποίηση της 

κοινής ιστορικής μνήμης εξυπηρετεί στην ανακάλυψη των αιτιών των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Με την κριτική προσέγγιση δια μέσου της  

ερευνητικής διαδικασίας ο μαθητής αναπτύσσοντας υπεύθυνη στάση 

απέναντι στο φυσικό και ιστορικό τοπίο αυτενεργεί προς εξεύρεση λύσεων 

τεκμηριώνοντας θέσεις και αντιθέσεις. Μέσα από τις ιστορικές πηγές 

ανατροφοδοτεί την έρευνα με νέα ερωτήματα που τείνουν σε 

επαναπροσδιορισμό των εξεταζόμενων προβλημάτων (Ρεπούση, 2004). 

Με αφετηρία το παρόν, ο μαθητής μελετώντας την Τοπική Ιστορία στο 

σχολείο, συνδέει στη συνείδηση του συγκεκριμένες καταστάσεις από το 

φυσικό και κοινωνικό χώρο, τις επιπτώσεις των ενεργειών των προγόνων στο 

παρόν και πιθανόν να αναλογίζεται τις επιπτώσεις του παρόντος στο μέλλον 

του τόπου. Η σύνδεση αυτή τον ενεργοποιεί και τον καλεί σε ετοιμότητα για 

λήψη αποφάσεων, επιπλέον συμβάλλει στην διεύρυνση του ενδιαφέροντος 

του για τις συνθήκες και τις αξίες που διέπουν τον τόπο του. Ένας από τους 

διδακτικούς στόχους της τοπικής ιστορίας είναι ο μαθητής να αναπτύξει 

επαγωγική σκέψη, με άλλα λόγια να είναι σε συστηµατική επαφή µε το 

παρελθόν, να μελετά τα στοιχεία των πηγών, να προσεγγίζει τα προβλήματα 

και τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν, να αναλύει, να συνθέτει, να αξιολογεί, 

να διασαφηνίζει, να εκτιμάει, να συγκρίνει, να παρατηρεί, να περιγράφει, και 

να εξηγεί τα αίτια για την τροπή των σημερινών καταστάσεων στο τόπο του. Η 

έρευνα στην τοπική ιστορία ενισχύει : 

Α. τη μάθηση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων ώστε ο 

μαθητής να διατυπώνει υποθέσεις εργασίας, να κατανοεί το περιβάλλον ως 

ολότητα και πλέγμα φυσικών και κοινωνικοπολιτισμικών συστημάτων που 

μεταβάλλεται χωροχρονικά,  

Β. τη διαμόρφωση στάσεων μέσω της καλλιέργειας ηθικών, κοινωνικών 

και αισθητικών αξιών ώστε ο μαθητής να ενεργεί για την διατήρηση τη 
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πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου και να δυναμώνει τους δεσμούς µε τον 

τόπο του. 

Ένα σημαντικό αποτέλεσμα από τη μελέτης της Τοπικής Ιστορίας είναι 

η ενασχόληση του μαθητή με το περιβάλλον που τον παρακινεί να 

δημιουργήσει ισχυρό δεσμό µε αυτό. Επόμενο αποτέλεσμα του δεσμού είναι ο 

σεβασμός στο περιβάλλον που θα ανακόψει την προσβολή κτιρίων και 

μνημείων.  

Σε αυτό το σημείο ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός προς 

µια βιωματική σχέση του εκπαιδευόμενου µε το περιβάλλον. Η προσοχή θα 

πρέπει να εστιάζει στις σημασίες που κρύβονται σε συγκεκριμένους τόπους, 

στο πως διαμορφώνονται η κουλτούρα και η ταυτότητα μας από τον τόπο και 

ο ρόλο µας ως δημιουργοί τόπων. Σημαντικό είναι, καθώς οι μαθητές 

προβληματίζονται για τις λειτουργίες του τόπου, τις μεταβολές και τις χρήσεις 

του, να συγκρίνουν το παρόν των δημοσίων και ιδιωτικών τόπων. 

Επιπρόσθετα, ωφελεί να  προσέξουν πως το φυσικό τοπίο ιδιωτικοποιείται και 

συνδέεται με ιδεολογίες τύπου καπιταλισμού και υπερκατανάλωσης – 

αλόγιστης χρήσης του χώρου χρησιμοποιώντας συνειδητοποιημένες πολιτικές 

διαδικασίες που φτάνουν να διαμορφώσουν τον πολιτισμικό τόπο. 

Εν κατακλείδι, η καινοτόμος εκπαιδευτική προσέγγιση της τοπικής 

ιστορίας που είναι ερευνητική και κριτική μέσα στην ολιστική προσέγγιση της 

ΕΠΑ λειτουργεί ενισχυτικά προς τη διαμόρφωση θετικών στάσεων, 

δεξιοτήτων και αξιών για την ορθολογικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, 

για την αναγνώριση του τοπίου εκτός από φυσικό πόρο και ως πολιτιστικό 

αγαθό οδεύοντας στην αειφορική ανάπτυξη και προστασία του 

περιβάλλοντος. 

Η συσχέτιση των δύο πεδίων της ΕΠΑ και της τοπικής ιστορίας σε ένα 

σχολικό πρόγραμμα ΠΕ έχει παρατηρηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας. 

Συνήθως τέτοια θέματα αφορούν σε έρευνες στο παρελθόν και στο παρόν για 

στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς που υπάρχουν στο άμεσο περιβάλλον των 

μαθητών. Η επισήμανση αυτής της τάση έχει διευρυνθεί και στα δύο πεδία 

(Περδίκης, 2000; Βαϊνά, 1997). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΣΥΝΤΟΜΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
 
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται μία σύντομη ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας που αφορά έρευνες που σχετίζονται με τη διερεύνηση 

απόψεων διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων για τα ευρύτερα περιβαλλοντικά 

προβλήματα. Σε εκτενή αναζήτηση σε έρευνες που αφορούν την άποψη των 

εν ενεργεία εκπαιδευτικών για περιβαλλοντικά προβλήματα και τα οποία 

συγκεκριμένα προκαλούνται από την τοπική εγκαταλελειμμένη βιομηχανική 

υποδομή, δεν κατέστη δυνατή η εύρεση τους. Στον Ελλαδικό χώρο υπάρχει 

αυξητική τάση του αριθμού των ερευνών που αφορούν θέματα εκπαίδευσης 

για το περιβάλλον και την αειφορία οι οποίες παρουσιάζονται στα Συνέδρια  

της ΠΕΕΚΠΕ και στα Συνέδρια Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Σ.Π.Π.Ε). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για την επιλογή της βιβλιογραφίας που 

παρουσιάζεται παρακάτω κριτήριο αποτελούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς και η προσπάθεια 

αντιμετώπισης αυτών σε τοπικό επίπεδο μέσα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, έγινε αναζήτηση ερευνών που αφορούν τις απόψεις εκπαιδευτικών 

για τη διαχείριση της τοπικής βιομηχανικής κληρονομιάς. Κατά την αναζήτηση 

χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά σε μηχανές αναζήτησης όπως «ανενεργή» ή 

«εγκαταλελειμμένη βιομηχανική υποδομή», «βιομηχανική κληρονομιά», 

«τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα», «οικολογικό αποτύπωμα», «απόψεις 

εκπαιδευτικών». Στη συνέχεια, παρουσιάζονται αρχικά έρευνες που αφορούν 

την καταγραφή αντιλήψεων για τα περιβαλλοντικά προβλήματα διαφόρων 

ομάδων πολιτών και πολιτών της περιοχής μελέτης κυρίως μαθητών.  

Ενδιαφέρον αποτελούν οι τρεις μελέτες των Ψαλίδα κ.ά. (2005),  

Κοσκινά (2000) και Παντή κ. ά. (1996) οι οποίες παρουσιάζουν τα 

αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν τις αντιλήψεις πολιτών διαφόρων 

ηλικιών σχετικά με το περιβάλλον. Οι έρευνες έδειξαν πως οι πολίτες έχουν 

περιορισμένη γνώση των περιβαλλοντικών προβλημάτων. Σημαντικότερο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα οι πολίτες θεωρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση 

που υπάρχει στην περιοχή τους. Η έμπρακτη εμπλοκή τους για την 

αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων επηρεάζεται ανάλογα με το επίπεδο 
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ενημέρωση τους από τα ΜΜΕ. Κοινό εύρημα των ερευνών αποτελεί το 

σημαντικά υψηλό ποσοστό πάνω από 90% των πολιτών που δεν 

συμμετέχουν σε περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώ υπάρχει η προθυμία.  

Σε έρευνες που αφορούσαν την περιοχή μελέτης οι στόχοι ήταν η 

ανάδειξη των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων 

που προκύπτουν από την εξορυκτική και βιομηχανική δραστηριότητα της ΔΕΗ 

Η αντίληψη των κατοίκων Πτολεμαΐδας – Κοζάνης για το περιβάλλον της 

περιοχής τους ανιχνεύτηκε στην έρευνα των Βατάλης, κ. ά. (2005) με χρήση 

ερωτηματολόγιου. Η ποιότητα του περιβάλλοντος καταγράφηκε ως κακή με 

σημαντικότερο πρόβλημα της περιοχής τη ρύπανση του αέρα, των υδάτων 

και του εδάφους. Η ενημέρωση των κάτοικων γίνεται κυρίως από την 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο ενώ από το σχολείο ενημερώνονται ελάχιστα. 

Αυτό το συμπέρασμα εξάγεται από το εύρημα που εμφανίζει το σχολείο στη 

χαμηλότερη θέση από τις υπόλοιπες πηγές ενημέρωσης.  

Ακόμα, η πρόθεση των κατοίκων να πληρώσουν ένα μέρος του 

εισοδήματός τους προκειμένου η ανάπτυξη της περιοχής να είναι 

περισσότερο αειφορική (Vatalis, 2010) θεωρείται σημαντικό εύρημα που 

υποδηλώνει την ανησυχία των κατοίκων και την κρίσιμη κατάσταση στην 

περιοχή. Επιπλέον διαπιστώθηκε πως οι υψηλόμισθοι κάτοικοι ανησυχούσαν 

περισσότερο σε σχέση με τους μη ευνοημένους μισθολογικά. Σχετικά με το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των κατοίκων μικρό ενδιαφέρον έδειξαν τα άτομα με 

χαμηλό επίπεδο μόρφωσης σε σύγκριση με αυτούς που διέθεταν ανώτερο 

επίπεδο. Αναφορικά με τις ηλικίες των κατοίκων διαπιστώθηκε πως 

περισσότερο ενδιαφέρον αποτελούσε το προσωπικό όφελος των 

ερωτηθέντων μεγαλύτερων ηλικιών. 

 Σε μία πρόσφατη εμπειρική διερεύνηση ποιοτικού τύπου στην περιοχή 

της Πτολεμαΐδας (Υφαντή, 2018) 26 εκπρόσωποι τοπικών φορέων ηλικίας 

από 25 έως 75 ετών ανέπτυξαν τις απόψεις τους για την ανάδειξη και 

κατανόηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων από την εγκατάσταση, 

λειτουργία και τωρινή κατάσταση υπολειτουργίας των μονάδων παραγωγής 

ενέργειας στην περιοχή. Τα σημαντικότερα προβλήματα που εντόπισαν οι 

συνεντευξιαζόμενοι ήταν η υγεία των κατοίκων της περιοχής, το ζήτημα των 

μετεγκαταστάσεων και οι καταστροφικές συνέπειες για το περιβάλλον 

(ατμόσφαιρα, υδροφόρο ορίζοντα, ποιότητα και ποσότητα του νερού και 
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αλλοίωση του τοπίου). Η πλειονότητα των εκπροσώπων των τοπικών 

φορέων εστίασε στα οικονομικά προβλήματα, στην εξάρτηση από τη 

μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη, στα υψηλά ποσοστά ανεργίας και στην έλλειψη 

τουρισμού στην περιοχή λόγω της ΔΕΗ. Ενώ από την άλλη, εντοπίστηκε ως 

θετική οικονομική επίπτωση το υψηλό βιοτικό επίπεδο, η ευμάρεια στην 

περιοχή και η λειτουργία του συστήματος τηλεθέρμανσης. Ακόμη, από την 

έρευνα διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχουν οργανωμένες αντιδράσεις και 

κινητοποιήσεις της τοπικής κοινωνίας αλλά δυσφορία για την ανυπαρξία 

επίσημης θέσης για την βιωσιμότητα της περιοχής της Εορδαίας. Σημαντικό 

εύρημα είναι και η ανυπαρξία της συναίνεσης των φορέων της τοπικής 

κοινωνίας για την πολιτική της ενεργειακής απελευθέρωσης από τον λιγνίτη. 

Επιπρόσθετα, σε έρευνες και εργασίες που υλοποιήθηκαν σε μαθητές 

της ευρύτερης περιοχής διερευνήθηκε η αντίληψη των μαθητών για τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και η συμμετοχή και οι δράσεις των μαθητών για 

την αντιμετώπισή τους.  

Στην όμορη περιοχή της Φλώρινας η έρευνα των Δογούλη και 

Φλογαΐτη (2015) κατέγραψε τις αντιλήψεις 118 μαθητών που φοιτούν στο 

ΕΠΑΛ Φλώρινας, όσον αφορά τις τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 

την λειτουργία του ΑΗΣ Μελίτης. Η έρευνα έδειξε ότι οι μαθητές θεωρούν τους 

αέριους ρύπους σημαντικό πρόβλημα και κατέταξαν ως δεύτερο σημαντικό 

πρόβλημα την επίπτωση στην υγεία των κατοίκων. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε 

την πρόθεση των μαθητών (83%) να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά 

προγράμματα και να πάρουν μέρος σε δράσεις με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος. Οι μαθητές θεωρούν ότι η συμμετοχή τους σε τοπικές 

περιβαλλοντικές οργανώσεις θα ενισχύσει τη δραστηριοποίησή τους για την 

προστασία του περιβάλλοντος και η πλειοψηφία των μαθητών θα ήθελε να 

συμμετάσχει και μελλοντικά. Ακόμη, σημαντικό θεωρήθηκε η δήλωση της 

επιθυμίας των μαθητών που δεν έχουν συμμετάσχει σε περιβαλλοντικά 

προγράμματα σχετικά με τον ΑΗΣ Μελίτης, να επισκεφτούν τις εγκαταστάσεις 

του σταθμού και να ενημερωθούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του. 

Σε μία άλλη εργασία που αφορά μαθητές (Μπλαντζά, 2008) 

αναφέρονται τα 100 περιβαλλοντικά προγράμματα επταετίας στα οποία 

συμμετείχαν 2875 μαθητές Α/βαθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Ν. 

Κοζάνης με θέματα που αφορούσαν τα προβλήματα της περιοχής εξαιτίας της 
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λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων. Οι μαθητές γνώρισαν τα προβλήματα και 

δραστηριοποιήθηκαν με διάφορες εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση και 

ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης. Στην εργασία προτάσσεται η συνέχιση 

της υλοποίησης περιβαλλοντικών προγραμμάτων που στοχεύει στην αλλαγή 

προτεραιοτήτων και νοοτροπίας ενόψει της επερχόμενης μεταλιγνιτικής 

περιόδου. 

Αξίζει να σημειωθεί ιδιαίτερα ότι σε παρεμφερή έρευνα των 

Βασιλειάδου κ. ά. (2015) καταγράφεται η αυξημένη επιθυμία των μαθητών της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης να συμμετάσχουν σε περιβαλλοντικά 

προγράμματα με ποσοστό 34,91%. Στον Δήμο Εορδαίας, παρόλο που 

περιλαμβάνεται στους πιο επιβαρυμένους περιβαλλοντικά του νομού, οι 

μαθητές ενδιαφέρονται για τα περιβαλλοντικά προγράμματα σε μικρό 

ποσοστό 21,77% ενώ προτιμούν τη συμμετοχή τους σε προγράμματα αγωγής 

υγείας με ποσοστό 24,64%. Ωστόσο οι μαθητές του Δήμου Εορδαίας σε 

ποσοστό των ερωτηθέντων μαθητών 73,04% δηλώνουν πως το σχολείο τους 

δραστηριοποιείται σε προγράμματα. Ακόμη, εκτιμούν σημαντικότερο 

περιβαλλοντικό πρόβλημα στην περιοχή τους την ατμοσφαιρική ρύπανση, 

ακολουθούν τα στερεά απορρίμματα και τελευταίο η πυκνοκατοίκηση. Ως 

σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη θεωρούν την τρύπα 

του όζοντος και την ατμοσφαιρική ρύπανση.  

Επιπρόσθετα, από δεδομένα ερευνών και στοιχεία των εκπαιδευτικών 

διευθύνσεων του Νομού Κοζάνης εξετάστηκαν τα Περιβαλλοντικά 

Προγράμματα που υλοποιήθηκαν στην περιοχή μελέτης ως προς την 

θεματολογία τους για το αν αφορά τις τοπικές ανενεργές βιομηχανικές 

υποδομές. Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση του νομού από το 2003 έως το 

2016 προκύπτει πως από τα 90 προγράμματα, τα 13 (ποσοστό 14,44%) είχαν 

θέμα σχετικό µε τον τόπο, την ιστορία του και τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή της Εορδαίας και μόνο ένα 

(ποσοστό 1,11%) πρόγραμμα ήταν σχετικό με την ανενεργή βιομηχανική 

υποδομή που εξετάζουμε και ανήκε στο θεματικό δίκτυο Βιώσιμες πόλεις & 

Βιομηχανική Κληρονομιά. Το συγκεκριμένο  πρόγραμμα ήταν διετούς (2002-

2004) με θέμα «Οι Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ΑΕΒΑΛ και η μελλοντική 

της αξιοποίηση ως Βιομηχανικό μνημείο». Από τους 224 εκπαιδευτικούς της 

Β΄/θµιας Εκπαίδευσης που εκπόνησαν περιβαλλοντικά προγράμματα µόνο οι 
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34 (ποσοστό 15,18%) ασχολήθηκαν µε θεματολογία που αφορούσε τον τόπο, 

την ιστορία του και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι μαθητές που 

συμμετείχαν στα συγκεκριμένα προγράμματα ήταν 315 από το σύνολο των 

2437 μαθητών που συμμετείχαν σε Περιβαλλοντικά προγράμματα και µόνο 17 

(ποσοστό 0,68%) ασχολήθηκαν µε το θέμα της ανενεργής βιομηχανικής 

υποδομής.  

Αντίστοιχα στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 

Κοζάνης, σε δέκα διδακτικά έτη στο μεσοδιάστημα 1999-2013 υλοποιηθήκαν  

105 προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τα οποία μόνο 11 

(ποσοστό 10,47%) είχαν θέμα σχετικό µε τον τόπο, την ιστορία του και τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην 

περιοχή της Εορδαίας. Από τους 240 εκπαιδευτικούς της Α΄/θµιας 

Εκπαίδευσης που εκπόνησαν περιβαλλοντικά προγράμματα µόνο οι 27 

(ποσοστό 11,25%) ασχολήθηκαν µε θεματολογία που αφορούσε τον τόπο, 

την ιστορία του και τα περιβαλλοντικά προβλήματα. Οι μαθητές που 

συμμετείχαν στα συγκεκριμένα προγράμματα ήταν 314 από το σύνολο των 

3318 μαθητών που συμμετείχαν σε Περιβαλλοντικά προγράμματα και κανένας 

δεν ασχολήθηκε µε το θέμα της ανενεργής βιομηχανικής υποδομής.  

Επιπλέον μπορεί να σημειωθεί η εργασία της Μήλιου (2010) στην 

οποία διερευνήθηκε η θεματολογία 64 προγραμμάτων του σχολικού έτους 

2009-2010 της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κοζάνης και η σχέση τους 

με το θεματικό έτος «Ενέργεια-Ανανεώσιμες Πηγές και Τοπικές Κοινωνίες» 

καθώς και τις διαστάσεις της αειφορίας. Σημειώθηκε σχετικά υψηλή 

καταγραφή της κοινωνικής διάστασης που αποδόθηκε στο ενδιαφέρον των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών για το τόπο τους που μεταβάλλεται συνεχώς 

από τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της περιοχής. 

Τα ευρήματα της απουσίας της πολιτικής διάστασης και της ισχνής παρουσίας 

της οικονομικής διάστασης έρχονται σε αντίθεση με την υψηλή παρουσία της 

περιβαλλοντικής διάστασης της οποίας η θεματική αφορά τα περιβαλλοντικά 

ζητήματα όπως ρύπανση, μόλυνση και προστασία του περιβάλλοντος,  

απορρίμματα και ανακύκλωση, ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές και 

ατμοσφαιρική ρύπανση. Σε ελάχιστα προγράμματα η θεματική αφορούσε την 

τοπική ιστορία. Ο περιορισμός των άλλων διαστάσεων σε σχέση με την 

περιβαλλοντική έρχεται σε συμφωνία ως εύρημα με την έρευνα των 
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Παπαδοπούλου και Κουδούνη (2006) στην οποία επισημαίνεται η έννοια του 

οικολογικού αποτυπώματος και η ανάγκη να εισαχθεί σε Περιβαλλοντικά 

Προγράμματα με προσανατολισμό στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων και 

στην κοινωνική δικαιοσύνη. Οι ανισότητες που καταγράφονται μέσω 

εμπειρικής αποτίμησής του οικολογικού αποτυπώματος από διαδικτυακά 

λογισμικά, υπενθυμίζουν τις επιπτώσεις από  την μη ορθολογική κατανάλωση 

των  φυσικών πόρων και συμβάλλουν στην κατανόηση και στον σχεδιασμό 

πολιτικής για την εξομάλυνση τους. 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν έρευνες που ανιχνεύουν τις 

αντιλήψεις εκπαιδευτικών σχετικά με το ποια περιβαλλοντικά προβλήματα 

θεωρούν σημαντικά και ποιες είναι οι πηγές από τις οποίες ενημερώνονται για 

αυτά. 

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος CHATTS (Children And 

Teachers Talking Science) η έρευνα των Κουλαϊζίδη κ. ά. (1994) κατέγραψε 

με ημιδομημένες συνεντεύξεις τις απόψεις των εκπαιδευτικών για το 

φαινόμενο θερμοκηπίου και τη σύνδεσή του με την καύση υλικών. Στην 

έρευνα η καύση των ορυκτών καυσίμων και του άνθρακα δεν συνδέεται άμεσα 

με το φαινόμενο. Από την άλλη οι εκπαιδευτικοί που ήταν ενημερωμένοι για το 

φαινόμενο της όξινης βροχής απέδωσαν τα αίτιά του στην καύση του 

πετρελαίου και του κάρβουνου. 

Σε άλλη ποιοτική έρευνα (Δημητρίου, 2005) που υλοποιήθηκε με 

ημιδομημένες συνεντεύξεις σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης οι οποίοι υπηρετούσαν σε διαφορετικούς νομούς της Ελλάδας, η 

ανάλυση παρουσίασε πως σημαντικότερο περιβαλλοντικό πρόβλημα 

θεωρείται το φαινόμενο θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα αέριων ρύπων. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί δε θεωρούν πως συμβάλλουν με τις καθημερινές 

τους δραστηριότητες στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το εύρημα αυτό 

πηγάζει από την μη αναφορά του φαινομένου του θερμοκηπίου ως φυσικό 

φαινόμενο της ατμόσφαιρας και δεύτερον από την θεώρηση πως το διοξείδιο 

του άνθρακα αποτελεί ένα από τα αέρια του θερμοκηπίου. Οι εκπαιδευτικοί 

φαίνεται να συγχέουν τα διαφορετικά περιβαλλοντικά φαινόμενα όπως 

προέκυψε από την έρευνα και συγκεκριμένα ταυτίζουν τις κλιματικές αλλαγές 

με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η κύρια πηγή ενημέρωσης τους είναι τα 
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ΜΜΕ. Επιπρόσθετα, και η έρευνα των Μιχαήλ και Στάμου (2005) παρουσιάζει 

παρανοήσεις εκπαιδευτικών σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και της 

όξινης βροχής παρόλο που έχουν ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων.  

Αντίθετα σε άλλη έρευνα ποσοτική, που διεξήχθη με χρήση 

ερωτηματολογίου σε εκπαιδευτικούς της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 

εκπαίδευσης του νομού Θεσσαλονίκης διερευνήθηκαν οι απόψεις τους για το 

περιβάλλον και τα προβλήματά του (Παπαναούμ, 1998).  Η έρευνα έδειξε 

πως οι 250 εκπαιδευτικοί κατατάσσουν το φαινόμενο θερμοκηπίου, την όξινη 

βροχή και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας στα πρώτα περιβαλλοντικά 

προβλήματα παγκόσμιας εμβέλειας. Ακόμα, θεωρούν πως τα φαινόμενα 

χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και οι εκπαιδευτικοί της Α/βάθμιας κατά την 

διδασκαλίας τους κάνουν αναφορά σε περιβαλλοντικά προβλήματα στα 

μαθήματα της Γλώσσας και Μελέτης Περιβάλλοντος. Η ενημέρωσή τους 

γίνεται επί το πλείστον από ΜΜΕ και ελάχιστα από επιστημονικά άρθρα και 

βιβλία. Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι δυσκολεύονται στην 

υλοποίηση Περιβαλλοντικών προγραμμάτων από τα ανελαστικά Αναλυτικά 

Προγράμματα, την δυσκολία στις μετακινήσεις, την έλλειψη επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών αλλά και την αδιαφορία συναδέλφων. Επιπλέον, παράγοντες 

που εμποδίζουν για την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων ανέδειξε 

η έρευνα των Δημητρίου και Ζαχαριάδου (2005) και είναι η ανεπαρκής 

οικονομική στήριξη, η έλλειψη χρόνου και οι πολυπληθείς τάξεις. Στην ίδια 

έρευνα οι εκπαιδευτικοί  Α/βάθμιας Εκπαίδευσης στο Ν. Έβρου 

ενημερώνονται για περιβαλλοντικά ζητήματα από τα ΜΜΕ και από σεμινάρια.    

Παρακάτω οι επόμενες δύο έρευνες αφορούν τους εκπαιδευτικούς 

προσχολικής εκπαίδευσης. Στην έρευνα καταγραφής αντιλήψεων σε 

νηπιαγωγούς για περιβαλλοντικά θέματα των Δημητρίου και Χατζηνικήτα 

(2003), υπάρχει η πεποίθηση της πλειοψηφίας ότι είναι ενημερωμένοι σε 

υψηλό βαθμό. Οι ίδιοι φανερώνουν την διάθεση να δράσουν σε ατομικό 

επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στην έρευνα οι νηπιαγωγοί ανέφεραν τις 

πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν για τη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης, τη μείωση των απορριμμάτων και την ορθολογική κατανάλωση 

νερού.  
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Στην δεύτερη έρευνα, που αφορά τις αντιλήψεις των νηπιαγωγών για 

τα περιβαλλοντικά προβλήματα σημειώνεται αυτά που θεωρούνται ως 

σημαντικότερα και είναι η ρύπανση των νερών, η αποψίλωση των δασών, η 

ατμοσφαιρική ρύπανση, η εξάντληση βιοποικιλότητας, η τρύπα του όζοντος 

και τα πυρηνικά κατατάσσοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε χαμηλή 

θέση (Λιαράκου και συν., 2006). Ένα ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί η 

πλειοψηφία των νηπιαγωγών που συνδέει το περιβάλλον με τα κοινωνικά 

προβλήματα, ωστόσο δεν το θεωρούν σημαντικότερο από ζητήματα που 

απειλούν την ανθρώπινη ζωή. Από την έρευνα φάνηκε πως η θεματολογία 

των εφαρμοσμένων περιβαλλοντικών προγραμμάτων αντανακλά την 

ιεράρχηση των προβλημάτων του περιβάλλοντος που θεωρούν οι νηπιαγωγοί 

ως τα πιο σημαντικά. Κατά σειρά επιλογής οι πηγές ενημέρωσης τους είναι τα 

ΜΜΕ, οι εγκυκλοπαίδειες και το διαδίκτυο. 

 

Στην αναζήτηση ερευνών σχετικά με τοπικά περιβαλλοντικά θέματα 

βρέθηκαν οι δύο επόμενες έρευνες οι οποίες υποδεικνύουν τα εν λόγω 

περιβαλλοντικά θέματα και τη συσχέτισή τους με τα παγκόσμια και με την 

τοπική κοινωνία.  

Στην πρώτη έρευνα οι 92 φοιτητές που συμμετείχαν ήταν του τμήματος 

Δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστήμιου Maha Saraswati (Unmas) στην  

Ντενπασάρ της Ινδονησίας (Putu, S. 2017). Οι φοιτητές κλήθηκαν να 

συμπληρώσουν το τροποποιημένο ερευνητικό εργαλείο 

NewEcologicalParadigm (NEP).Η προσαρμογή του εργαλείου σε τοπική 

κλίμακα LocalEcologicalParadigm (LEP) στόχευε να εκτιμηθεί εάν οι απόψεις 

των φοιτητών για τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα συνδέονται με την 

ανησυχία τους για τα τοπικά θέματα τα οποία σχετίζονται με την παραδοσιακή 

κληρονομιά του τοπίου. Οι 92 φοιτητές ολοκλήρωσαν τα δύο μαθήματα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης χωρίς να ενημερωθούν για τους στόχους και το 

εργαλείο, για αυτό τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν τον Ιούνιο του 

2016. Με δεδομένο ότι το τοπικό περιβάλλον αποτελεί πεδίο για κοινωνική 

υπηρεσία, αύξηση της επιστημονικής κατανόησης και σύνδεσης των φοιτητών 

με τον τόπο διαμονής τους, τα μαθήματα περιελάμβαναν εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που σχετίζονται με το παραδοσιακό σύστημα καλλιέργειας, το 

οποίο είναι καλά προσαρμοσμένο στα χαρακτηριστικά του Μπαλί, γνωστό ως 
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Balinese Subak System και αποτελεί αρχαίο τοπίο πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι πεποιθήσεις των φοιτητών προς 

τα διεθνή περιβαλλοντικά ζητήματα είχαν υψηλή θετική συσχέτιση με τις 

τοπικές περιβαλλοντικές τους απόψεις.  Ωστόσο το εύρημα της μελέτης ότι η 

κλίμακα NEP είχε μεγαλύτερο μέσο όρο από την τοπική κλίμακα LEP 

υποδεικνύει ότι οι περιβαλλοντικές ανησυχίες των φοιτητών προς τα τοπικά 

ζητήματα δεν είναι τόσο ισχυρές όσο είναι για τα  παγκόσμια ζητήματα. Από 

την έρευνα διεξήχθησαν ως συμπεράσματα η ανθεκτικότητα του εργαλείου 

NEP και η ανάγκη αναθεώρησης των δύο μαθημάτων περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου. 

Σε αντιστοίχιση με τη μελέτη που μόλις παρουσιάστηκε, μπορεί να 

εξεταστεί και η επόμενη που αφορά τη συσχέτιση αντιλήψεων φοιτητών για τα 

παγκόσμια και τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Πιο συγκεκριμένα, στο 

Τεχνικό Πανεπιστήμιο Μέση Ανατολή της Τουρκίας έγινε έρευνα με σκοπό να 

εξετάσει τις αντιλήψεις των φοιτητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έναντι των 

παγκόσμιων και τοπικών περιβαλλοντικών ζητημάτων (Ünal, 2008). Το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλάμβανε 5 τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα 

που αντλήθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκίας 

και 9 παγκόσμια που περιλάμβανε το αρχικό εργαλείο. Η στατιστική ανάλυση 

έδειξε πως οι φοιτητές θεωρούν περισσότερο σημαντικά τα παγκόσμια 

περιβαλλοντικά ζητήματα από τα τοπικά. Συγκεκριμένα, θεωρούν πως τα 

παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα μπορεί να αλλάξουν την ζωή τους και 

προκαλούν χειρότερες επιπτώσεις από τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα, 

ωστόσο θεωρούν πως και οι δύο κατηγορίες περιβαλλοντικών προβλημάτων 

θα επιδεινωθούν μελλοντικά. Επιπλέον, οι φοιτητές Προσχολικής Αγωγής 

παρουσίασαν μεγαλύτερη ανησυχία για τα περιβαλλοντικά θέματα από τους 

φοιτητές των τμημάτων Θετικών Επιστημών της Δημοτικής Εκπαίδευσης, το 

οποίο ερμηνεύτηκε ως αποτέλεσμα του πληθυσμού της προσχολικής που 

απαρτίζεται κυρίως από το γυναικείο φύλο και το οποίο εκδηλώνει 

περισσότερη ευαισθησία. Από την έρευνα φάνηκε πως τα σχολεία και τα 

ΜΜΕ δεν εστιάζουν στα τοπικά περιβαλλοντικά θέματα και υπάρχει ανάγκη 

αλλαγής της κοινωνίας με στόχο να αναλάβει δράση για την επίλυση των 

προβλημάτων. Έτσι, θα μετατραπεί και η απαισιόδοξη μελλοντική οπτική που 
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εκφράζει η κοινωνία. Αξίζει να επισημανθούν τα 5 τοπικά περιβαλλοντικά 

ζητήματα έναντι των 9 παγκόσμιων περιβαλλοντικών προβλημάτων:    

 

1. Παράκτια ρύπανση 

2. Ατμοσφαιρική ρύπανση 

στις βιομηχανικές πόλεις 

3. Διάβρωση του εδάφους 

4. Απώλεια γεωργικής γης 

5. Αστικοποίηση 

1. Κλιματική αλλαγή 

2. Ρύπανση των υδάτων 

3. Λειψυδρία 

4. Αποψίλωση των δασών 

5. Ερημοποίηση 

6. Απώλεια της βιοποικιλότητας 

7. Μείωση του όζοντος 

8. Απόρριψη αποβλήτων 

9. Παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας  
 

 

 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστούν μελέτες που αφορούν στην έννοια της 

κληρονομιάς και της εκπαίδευσης της. Στον Ελλαδικό χώρο έρευνα για τις 

αντιλήψεις πολιτών σχετικά με την έννοια της βιομηχανικής κληρονομιάς 

διεξήχθη σε 100 φοιτητές του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι 

Πειραιά. Στην εμπειρική μελέτη των Moira και Parthenis (2008) που έγινε τον 

Ιούνιο του 2007 με χρήση ερωτηματολόγιου 25 ερωτήσεων κλειστού τύπου ο 

σκοπός ήταν να διαπιστωθεί τι θεωρούν οι φοιτητές ως βιομηχανική 

κληρονομιά, ποια είναι η άποψή τους για το μέλλον των βιομηχανικών πόρων 

και ποια η σημασία τους για τις τοπικές κοινωνίες. Επιπλέον, στην έρευνα 

επιδιώχθηκε να εξακριβωθεί ο βαθμός αναγνώρισης της προστασίας της 

βιομηχανικής κληρονομιάς με στόχο την προώθηση της ως ειδική μορφή 

τουρισμού για την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το 77% των 

φοιτητών δεν έλαβαν ποτέ εκπαίδευση για την βιομηχανική κληρονομιά, ενώ 

το 23% διδάχτηκε σχετικά κάποια περίοδο στο σχολείο ή μετά το σχολείο. 

Στην ερώτηση σχετικά με το τι είναι η βιομηχανική κληρονομιά μιας περιοχής 

και τι περιλαμβάνει, το 67% απάντησε τα «εργοστάσια» και τα «βιομηχανικά 

κτίρια» και το 57% ανέφερε τα «ορυχεία». Λιγότεροι από τους μισούς 

ερωτηθέντες (42%) απάντησαν τα «μηχανήματα», τα «παραδοσιακά 

επαγγέλματα» (48%) και τον «τρόπο ζωής και εργασίας του παρελθόντος» 

(49%) ενώ μόνο το 9% των ερωτηθέντων αναφέρει τις «κατοικίες των 
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εργαζομένων». Σημαντικό εύρημα ήταν η απάντηση του ποσοστού 56% ότι τα 

βιομηχανικά κτίρια έχουν εγγενή αξία μόνο κατά τη χρήση τους και το 20% 

των φοιτητών δεν γνώριζε να απαντήσει. Επιπρόσθετα, από την έρευνα 

προέκυψε πως οι φοιτητές σε ποσοστό 64% αναγνωρίζουν ότι η 

εκμετάλλευση της βιομηχανικής κληρονομιάς μπορεί να συμβάλει στην 

οικονομική αναγέννηση μιας περιοχής, στην κατανόηση της ιστορίας και του 

χαρακτήρα μιας περιοχής. Ωστόσο, οι φοιτητές σε ποσοστό 30% δεν 

αναγνωρίζουν τη συμβολή της βιομηχανικής κληρονομιάς στη διατήρηση της 

συλλογικής μνήμης και στη διαφοροποίηση της τοπικής οικονομίας. Επιπλέον 

το 81% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η προστασία της βιομηχανικής 

κληρονομιάς στην Ελλάδα είναι ευθύνη του κράτους και το 70% θεωρεί ότι η 

ευθύνη είναι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην έρευνα φάνηκε ακόμη ότι 

παρόλο που ο αριθμός των μουσείων και των χώρων βιοτεχνικής και 

βιομηχανικής κληρονομιάς στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια, οι σπουδαστές δεν τα έχουν επισκεφθεί και οι καταγεγραμμένες 

επισκέψεις σχετίζονται κυρίως με εκπαιδευτική επίσκεψη. Τα παραπάνω 

συμπεράσματα επιβεβαιώνουν ότι η βιομηχανική κληρονομιά ως έννοια δεν 

είναι εξοικειωμένη και αποδεκτή από τους νέους. Οι απαντήσεις των φοιτητών 

δεν ήταν ικανοποιητικές και αυτό οφείλεται στην αδυναμία του εκπαιδευτικού 

συστήματος σε όλα τις βαθμίδες. Συμπερασματικά, υπάρχει έλλειψη 

διδασκαλίας της βιομηχανικής κληρονομιάς στα σχολεία και δεύτερον οι 

φοιτητές δεν αντιλαμβάνονται τα υλικά πολιτιστικά αγαθά όπως οι κατοικίες 

των εργαζομένων, τα μηχανήματα κλπ. καθώς και τα άυλα πολιτιστικά αγαθά 

ως μέρος της βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση για την κληρονομιά αποτελεί ενδιαφέρον 

με τις εργασίες των Pérez, et al. (2010) και Estepa, et al. (2008),  στις οποίες 

παρουσιάζεται ανάλυση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών για την έννοια, τη 

διδασκαλία και διάδοση της κληρονομιάς στην Ισπανία. Οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μια παραδοσιακή άποψη για την  

κληρονομιά και την αποδίδουν απλούστατα με την οπτική της ιστορίας. Οι 

δάσκαλοι κατέχουν επιστημολογικά και εννοιολογικά εμπόδια που δεν τους 

επιτρέπουν μια ολιστική αντίληψη της κληρονομιάς, δηλαδή έχουν ελλείψεις 

σχετικά με τη γνώση και την κατανόηση θεμάτων που σχετίζονται με την 
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κληρονομιά και τις διαδικασίες της. Επόμενο είναι να αντιμετωπίζουν με 

δυσκολία το θέμα στην τάξη. Αντίθετα, οι καθηγητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που διδάσκουν Ιστορία / Γεωγραφία και Βιολογία / Γεωλογία 

έχουν ευρύτερη και πιο ολοκληρωμένη άποψη, ενώ οι καθηγητές που 

διδάσκουν Φυσική / Χημεία σημείωσαν υψηλή αποχή που υποδηλώνει την 

έλλειψη ενδιαφέροντος για την εκπαίδευση της κληρονομιάς. Από την άλλη, οι 

εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν μεγαλύτερη ευκολία 

από τους δασκάλους στο χειρισμό των θεμάτων κληρονομιάς λόγω της φύσης 

του γνωστικού αντικειμένου που διδάσκουν καθώς επιτρέπει γενικότερα την 

εμπλοκή με κοινωνικά και ιστορικά θέματα. Ωστόσο, η επιστημολογική και 

εννοιολογική κατάρτισή τους για την κληρονομιά ιδιαίτερα των καθηγητών που 

διδάσκουν Ιστορία / Γεωγραφία δεν λύνει τα μεθοδολογικά προβλήματα που 

αφορούν τη συνεργασία με τους μαθητές τους για το θέμα. Με άλλα λόγια, ο 

εκπαιδευτικός που κατέχει άριστα τη γνώση του διδακτικού αντικειμένου δεν 

εξασφαλίζει ότι οδηγείται σε καλύτερη Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου. 

Στην συνέχεια αξίζει να αναφερθούν οι επόμενες έρευνες που 

αποδεικνύουν τη σημαντικότητα της συμβολής των εκπαιδευτικών στην 

εκπαίδευση για την κληρονομιά και την αντιμετώπιση τοπικών 

περιβαλλοντικών ζητημάτων επειδή έχει τη δύναμη να διαμορφώσει θετικές 

στάσεις προς μία βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. 

Η πρώτη έρευνα διεξήχθη στην πόλη Aydin της δυτικής Ανατολίας στην 

Τουρκία στα πλαίσια της οποίας εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα σε μαθητές 

ηλικιών 12 έως 14 με στόχο να τους ευαισθητοποιήσουν για την πολιτιστική 

κληρονομιά του τόπου τους, να αναγνωρίσουν την ανάγκη διατήρηση της και 

να αποκτήσουν κριτική επίγνωση των περιβαλλοντικών προβλημάτων που 

σχετίζονται με αυτούς (Simsek, G. & Elitok Kesici A., 2012). Κατά την 

εκπαιδευτική πράξη έγινε χρήση του Εκπαιδευτικού Δράμα και η εφαρμογή 

των δραστηριοτήτων πραγματοποιήθηκε μέσα και έξω από την σχολική τάξη 

από πέντε ομάδες που αποτελούνταν από 32 μαθητές η κάθε μία. Οι 164 

μαθητές επιλέχτηκαν από δέκα δημοτικά σχολεία της πόλης και δεν γνώριζαν 

την αξία της κληρονομιάς του τόπου τους. Το πρόγραμμα επέτρεψε στους 

μαθητές να βιώσουν την πολιτιστική τους κληρονομιά, να αναπτύξουν 

κοινωνικές δεξιότητες και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, να έχουν την 
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αίσθηση του ανήκειν σε έναν τόπο. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με την 

μεθοδολογία του εκπαιδευτικού Δράμα και αφορούσαν το ιστορικό υπόβαθρο 

του τόπου, έθιγαν τα προβλήματα που σχετίζονται με την παράνομη εκσκαφή 

στο λόφο της πόλης και υλοποιήθηκαν με την μορφή επισκέψεων σε μουσεία 

και αρχαιολογικούς χώρους, με παιχνίδι ρόλων και παντομίμα, ανάπτυξη 

συζητήσεων για ανατροφοδότηση και διεξαγωγή συνεντεύξεων. Στο τέλος, οι 

μαθητές αναγνώρισαν την αξία του τόπου τους και έκαναν προτάσεις για την 

καλύτερη πληροφόρηση στους χώρους κληρονομιάς, την ασφαλή πρόσβαση, 

την προστασία και την διατήρησή τους.   

Στην άλλη άκρη της υφηλίου οι Gough και Robottom (1993) ενίσχυσαν 

το Queenscliff HighSchool της Αυστραλίας να προχωρήσει σε δράσεις για την 

αντιμετώπιση περιβαλλοντικού τοπικού θέματος. Μαθητές και εκπαιδευτικοί 

του σχολείου συμμετείχαν σε έρευνα περιβαλλοντικού ζητήματος και 

ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα που επιβεβαίωσε τη ρύπανση τοπικών παραλίων 

από απόβλητα. Η άρνηση των αρμόδιων φορέων για συνεργασία οδήγησε το 

σχολείο στο να δημοσιεύσει την έρευνα στον τοπικό τύπο, γεγονός που 

κινητοποίησε την κοινότητα και άσκησε πιέσεις μέχρι που ανάγκασε το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος να βελτιώσει το σύστημα βιολογικού καθαρισμού. 

Ο ισχυρισμός πως η κριτική περιβαλλοντική εκπαίδευση υποστηρίζει ότι η 

γνώση διαμορφώθηκε από τους συμμετέχοντες είναι σημαντικός, γιατί έτσι 

κατανόησαν το περιβαλλοντικό πρόβλημα και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες οι 

οποίες έφεραν την αλλαγή στα όρια της τοπικής κοινωνίας με αποτέλεσμα 

αυτή να δράσει, αλλάζοντας με τη σειρά της την πρακτική αντιμετώπισης. 

Αποτελεί σπουδαίο γεγονός ότι η σχέση εμπιστοσύνης χτίστηκε πάνω στην 

επιστημονική πληροφορία του σχολείου για τη ρύπανση και η κοινότητα 

υποστήριξε οικονομικά τις δράσεις. Από την άλλη, τα ΜΜΕ πρόβαλαν το 

πρόγραμμα των μαθητών για να αναδείξουν το θέμα και έγιναν το αίτιο για να 

συμμετάσχουν και να ακουστεί η φωνή των μαθητών. Το περιβαλλοντικό 

πρόβλημα θεωρήθηκε κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα, ενώ ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών ήταν η οργάνωση των δραστηριοτήτων στο χρόνο υλοποίησης 

του προγράμματος, η επικοινωνία με την κοινότητα και η προτροπή σύνταξης 

αναφορών από το σχολείο.  
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Ακόμη μία έρευνα που αποδεικνύει τη σημαντική συμβολή του 

εκπαιδευτικού έργου για τη βιώσιμη ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο αφορά τη 

χρήση του οικολογικού αποτυπώματος ως εκπαιδευτικό εργαλείο (Keleş, et 

al., 2010). Στην έρευνα συμμετείχαν 49 φοιτητές, μελλοντικοί καθηγητές των 

θετικών επιστημών από το Τουρκικό Πανεπιστήμιο Gazi. Οι φοιτητές 

συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 35 ερωτήσεων με χρήση της κλίμακας τύπου 

Likert πριν και μετά από διδακτική παρέμβαση διάρκειας πέντε εβδομάδων 

για να μετρηθεί η αντίληψη, η στάση και η συμπεριφορά τους προς τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Κατά την διάρκεια της παρέμβασης υπήρξαν δραστηριότητες για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την τέταρτη εβδομάδα οι φοιτητές μέτρησαν το 

οικολογικό τους αποτύπωμα μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Τα ευρήματα της 

μελέτης έδειξαν ότι η αντίληψη για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

αλλάζει θετικά μέσα από την διδασκαλία και κατανόηση του οικολογικού 

αποτυπώματος και ότι αυτή η αλλαγή επηρεάζει θετικά τις στάσεις και  

εξασφαλίζει την υπεύθυνη συμπεριφορά των μελλοντικών καθηγητών θετικών 

επιστημών.   

 

Μετά την σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση ακολουθεί ο σχεδιασμός 

της έρευνας κατά τον οποίο παραθέτονται οι λόγοι, ο σκοπός και η 

μεθοδολογία.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Αναγκαιότητα της παρούσας έρευνας 

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην παρούσα έρευνα πηγάζουν πρωτίστως 

από την ανησυχία για το μέλλον της περιοχής και αφετέρου από την 

αναζήτηση ενεργειών προς την βιώσιμη ανάπτυξη. Η παύση λειτουργίας του 

ΑΗΣ Πτολεμαΐδας (2014) ενέτεινε την ανησυχία καθώς τα προβλήματα που 

προκύπτουν αγγίζουν και το μέλλον των νέων της περιοχής. Η κάθε γενιά 

διαμορφώνεται και από την παιδεία που παρέχεται στη σχολική ζωή. Η 

εκπαίδευση στα σχολεία και ακόμα καλύτερα η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον 

και την Αειφορία μπορεί να συμβάλει στην γνώση για τον τόπο, τα 

προβλήματα και την ανάπτυξή του. Στα Αναλυτικά Σχολικά Προγράμματα δεν 

αναφέρεται η περιβαλλοντική εκπαίδευση και η τοπική ιστορία ως γνωστικό 

αντικείμενο και η προσέγγισή τους γίνεται μέσω υλοποίησης σχολικών 

προγραμμάτων.  

Στην επισκόπηση ερευνών για την θεματολογία των Περιβαλλοντικών 

Προγραμμάτων παρατηρείται ότι κατά το χρονικό διάστημα 1999 – 2016 δεν 

επιλέγεται στην εκπαιδευτική πράξη των σχολικών προγραμμάτων του Δήμου 

Εορδαίας η θεματική της τοπικής εγκαταλελειμμένης βιομηχανικής υποδομής. 

Εύλογα ξεπροβάλλουν ερωτήματα γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν επιλέγουν να 

ασχοληθούν µε το θέμα αφού μαζί με τους μαθητές ζουν στον τόπο με την 

ιδιαίτερα αισθητή παρουσία των συγκεκριμένων υποδομών και καθημερινά 

βιώνουν τις επιπτώσεις. Άραγε οι εκπαιδευτικοί της περιοχής σε ποιο βαθμό 

είναι ενημερωμένοι για τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές 

επιπτώσεις από την βιομηχανική υποδομή που είναι πλέον ανενεργή; Ποιοι 

παράγοντες αποτρέπουν τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν με το θέμα;  

Εν κατακλείδι, οι τοπικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 

αλλαγές δημιουργούν αυξανόμενες πιέσεις που απαιτούν από τους 

εκπαιδευτικούς της ΕΠΑ την βελτίωση των δραστηριοτήτων που σχεδιάσουν 

προς την κατεύθυνση ολιστικής και κριτικής προσέγγισης. Στην περιοχή 

μελέτης κρίνεται απαραίτητη η ενασχόληση με την ΕΠΑ εξαιτίας της 
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βιομηχανικής κληρονομιάς που κατέχει ως ενεργειακό κέντρο. Η ενημέρωση 

των πολιτών σε θέματα που ανακύπτουν από την μεταλιγνιτική περίοδο 

αποτελεί προϋπόθεση για την συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων καθώς και η 

επίλυση προβλημάτων προϋποθέτει πολίτες ευαισθητοποιημένους και 

διατεθειμένους για δράση. 

 

Σκοπός και στόχοι της έρευνας 

 

Στην παρούσα έρευνα επιδιώκεται να γίνει διερεύνηση των απόψεων 

των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 

περιοχής της Εορδαίας με βάση την προβληματική που αναπτύσσεσαι από 

τις επιπτώσεις των ανενεργών βιομηχανικών υποδομών οι οποίες έχουν 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.  

Ο σκοπός της έρευνας είναι να προσεγγίσει το τοπικό περιβαλλοντικό 

πρόβλημα μέσω της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δύναμη να 

διαμορφώσουν την νέα γενιά για να αναλάβει πρωτοβουλίες για το μέλλον της 

και επαγωγικά για το μέλλον της τοπικής κοινωνίας.   

Ο κύριος στόχος της έρευνας είναι να καταγράψει τις απόψεις των 

εκπαιδευτικών, να ανιχνευτούν λόγοι μη ενασχόλησης με το θέμα και τρόποι 

αντιμετώπισης του. Οι απόψεις τους για το μέλλον της περιοχής ενεργοποιούν 

τον τρόπο σχεδιασμού και αντιμετώπισης του θέματος στην τάξη, μέρος 

αυτού αποτελεί και ο προσδιορισμός της στάσης της τοπικής κοινωνίας όπως 

την εκλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της. 
 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι : 

1. Ποιες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές 

και οικονομικές επιπτώσεις από την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή 

2. Ποιες είναι οι απόψεις των εκπαιδευτικών  όσον αφορά την αξιοποίηση 

και το μέλλον της περιοχής. 

3. Ποιες είναι οι πηγές της ενημέρωσης τους για θέματα που αφορούν: 

i. τις επιπτώσεις που προκαλούνται 
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ii. τις προτάσεις και ενέργειες των ενδιαφερόμενων φορέων για το 

μέλλον των υποδομών.  

4. Με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων που δημιουργούνται από την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική 

περιοχή; 

 

 

Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

 

Η μέθοδος που επιλέχτηκε στην παρούσα έρευνα είναι η ποσοτική και 

βασίζεται σε δειγματοληπτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου παρέχοντας  

στον ερευνητή τη δυνατότητα να διεξάγει τον έλεγχο των ερευνητικών 

ερωτημάτων προσεγγίζοντας μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Η συγκεκριμένη 

μέθοδος αποτελεί την πιο διαδεδομένη μορφή εμπειρικής έρευνας. Σύμφωνα 

με την μέθοδο για την διεξαγωγή της έρευνας απαιτείται η συλλογή ενός 

αντιπροσωπευτικού δείγματος από τον πληθυσμό μελέτης και η διαμόρφωση 

ενός ερωτηματολογίου κατάλληλο για την έρευνα. 

 

 

Καθορισμός δείγματος 

 

 

Στην περιοχή μελέτης οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτουργούν είναι: 

 37 Νηπιαγωγεία που περιλαμβάνουν 4 ιδιωτικά και 1 Ειδικό 

Νηπιαγωγείο 

 24 Δημοτικά σχολεία που περιλαμβάνουν 1 Ειδικό Δημοτικό  

 11 Γυμνάσια που περιλαμβάνουν 1 Ειδικό Γυμνάσιο  

 6 Λύκεια (3 ΓΕΛ, 2 ΕΠΑΛ και το Εσπερινό) 

 και την Ειδική δομή ΕΕΕΕΚ (Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης)  

Στην έρευνα μας ο πληθυσμός είναι οι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί της 

περιοχής και των δυο βαθμίδων εκπαίδευσης. Το ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκε σε όλα τα σχολεία ηλεκτρονικά και επιπλέον σε σχολεία εντός 
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της πόλης καθώς και σε ελάχιστους οικισμούς διανεμήθηκε και σε έντυπη 

μορφή. Η ηλεκτρονική αποστολή στα σχολεία επαναλήφθηκε μετά από δυο 

εβδομάδες με στόχο την υπενθύμιση, ζητήθηκε και τηλεφωνικώς σε ορισμένες 

σχολικές μονάδες από τους διευθυντές να προβούν προς προφορική 

ενημέρωση στους συλλόγους διδασκόντων. Για την διανομή και συλλογή των 

ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκαν σχεδόν σε όλα τα σχολεία της πόλης 

τουλάχιστον δύο επισκέψεις από την ερευνήτρια. 

Το τελικό δείγμα σχηματίσθηκε από 154 εκπαιδευτικούς του Δήμου 

Εορδαίας, όσους δηλαδή απάντησαν στο ερωτηματολόγιο. 

Το προφίλ των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα 

παρουσιάζεται στην πρώτη ενότητα των αποτελεσμάτων. 

 

Το ερευνητικό εργαλείο  
 

Με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα και το θεωρητικό υπόβαθρο που 

παρουσιάστηκε σε προηγούμενα κεφάλαια αναπτύχτηκε ένα αρχικό 

ερωτηματολόγιο. Για την εφαρμοσιμότητα του έγινε πιλοτική διανομή σε μικρό 

αριθμό εκπαιδευτικών και ακολούθησαν συνεντεύξεις που αφορούσαν στο 

περιεχόμενο και την διαχείριση του εργαλείου από τους ερωτηθέντες. Το 

εργαλείο της έρευνας αξιολογήθηκε ταυτόχρονα και από ερευνητές με 

ειδίκευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ). Τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης οδήγησαν σε ριζικές αλλαγές: 

 με στόχο να ελαφρυνθεί το ερωτηματολόγιο το περίπλοκο εννοιολογικό 

περιεχόμενο κυρίως αυτό που αφορούσε τις κοινωνικές ανισότητες και 

φάνηκε από την πιλοτική έρευνα ότι δεν έγιναν κατανοητές. Επίσης και 

ο όρος βιωσιμότητα των υποδομών δεν ήταν κατανοητός και 

τροποποιήθηκαν τα ερωτήματα που αφορούσαν σε αυτόν τον όρο. 

 Το νέο εργαλείο αξιολογήθηκε από ειδικούς ερευνητές ο ένας με 

ειδίκευση στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) 

και σε έναν με ειδίκευση στην εκπαίδευση της Τοπικής Ιστορίας. 

 Μετά και την αξιολόγηση των ειδικών διανεμήθηκε το νέο  

ερωτηματολόγιο στο ίδιο δείγμα. Ακολούθησε συνέντευξη που 

αφορούσε στην διαχείριση του νέου ερωτηματολογίου. Πιο 
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συγκεκριμένα και στις δύο πιλοτικές έρευνες για την ανάπτυξη και 

οριστικοποίηση του εργαλείου διερευνήθηκαν μέσω συνεντεύξεων 

θέματα που αφορούσαν: 

 τον  χρόνο συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου 

 τα σημεία δυσκολίας όπως δυσνόητο εννοιολογικό περιεχόμενο, 

παρανοήσεις κατά την εκφώνηση, δυσλειτουργία στην παραγωγή 

γραπτού λόγου κτλ 

 την αίσθηση που προξένησε η διαχείριση του ερωτηματολογίου 

όπως σύγχυση, δυσφορία, προβληματισμό, ενδιαφέρον, 

ικανοποίηση κ.ά. 

 Από την παρατήρηση των απαντήσεων και την συνέντευξη της 

επαναληπτικής πιλοτικής σημειώθηκαν μικρές αλλαγές του εργαλείου 

συγκεκριμένα σε δύο εκφωνήσεις με στόχο την διευκρίνιση στον τρόπο 

απαντήσεων. Μετά την μικρή τροποποίηση του εργαλείου 

αποφασίστηκε η χρήση του στο μεγαλύτερο δείγμα της έρευνας. 

Το ερωτηματολόγιο (παρατίθεται σε πλήρη ανάπτυξη στο παράρτημα, σελίδα 

182) αποτελείται από 26 ερωτήσεις πλέον των δημογραφικών. Η δομή του 

σχηματίζεται από την ταξινόμηση των 26 ερωτήσεων σε:  

 8 ανοικτές (1,2,3,11,16,19,22,23) 

 4 τύπου Linkert (6,7,9,21) 

 6 διχοτομικές (8,12,14,18,20,24) 

 5 πολλαπλών επιλογών (10,15,17,25,26) 

 1 ιεράρχησης και ταξινόμησης (4) 

 και 2 απλής επιλογής (5,13). 

Οι ερωτήσεις συγκροτήθηκαν στην βάση τριών θεματικών αξόνων. Ο 

κάθε άξονας διαπραγματεύεται και ένα ερευνητικό ερώτημα. Αναλύεται σε 

θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα ερευνητικά υποερωτήματα.    

Ανάλυση του ερωτηματολογίου κατά θεματικό άξονα: 

Ο πρώτος θεματικός άξονας διαπραγματεύεται το πρώτο ερευνητικό ερώτημα 

σε δύο ενότητες που αφορούν οι 8 πρώτες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου 

και είναι 3 ανοικτές - 2  τύπου Linkert - 1 ιεράρχησης και ταξινόμησης - 1 

απλής επιλογής - 1 διχοτομική.  
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Οι επόμενες 8 ερωτήσεις (9-16) αφορούν στον δεύτερο θεματικό άξονα με τις 

δύο θεματικές ενότητες και είναι 2 ανοικτές - 1  τύπου Linkert -  2 πολλαπλών 

επιλογών - 1 απλής επιλογής - 2 διχοτομικές.  

1ος  άξονας:   Ποιες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι οι περιβαλλοντικές, 

κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την εγκαταλελειμμένη 

βιομηχανική περιοχή 

Ενότητα 1: Εντοπισμός του 

περιβαλλοντικού προβλήματος 

Ενότητα 2: Σύνδεση με το οικολογικό 

αποτύπωμα 

Στόχοι / υποερωτήματα : 

 Να διερευνηθούν οι επιπτώσεις που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί από 

την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή. (επιπτώσεις στο περιβάλλον, 

στην κοινωνία, στην οικονομία της περιοχής) 

 Να ανιχνευτούν οι συσχετισμοί των τοπικών υποδομών με το οικολογικό 

αποτύπωμα που προσδιορίζουν οι εκπαιδευτικοί 

2ος  άξονας:    Η ανίχνευση των απόψεών τους όσον αφορά την αξιοποίηση 

και το μέλλον της περιοχής 

Ενότητα 1:  Τεχνικό μνημείο – σύνδεση 

με την βιομηχανική κληρονομιά/αξίες 

Ενότητα 2:  Αξιοποίηση τοπίου  - 

Μοχλός ανάπτυξης τόπου;  

Στόχοι / υποερωτήματα : 

 Να προσδιοριστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την μεταβολή 

του τοπίου της περιοχής. 

 Να ανιχνευτούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της 

τοπικής ανενεργής βιομηχανικής υποδομής.  

 Να προσδιοριστούν οι αξίες που διαπιστώνουν οι εκπαιδευτικοί της 

εγκαταλελειμμένης βιομηχανικής περιοχής. 

 Να ανιχνευτούν οι ιδέες των εκπαιδευτικών για το μέλλον της περιοχής. 

 Να προσδιοριστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την σύνδεση 

της επιλογής της διαχείρισης της βιομηχανικής υποδομής με την 

ανάπτυξη και το μέλλον της περιοχής. 



 
106 

 

Στον τρίτο θεματικό άξονα ανήκουν οι επόμενες 8 (17-24) ερωτήσεις και είναι 

3 ανοικτές - 1  τύπου Linkert -  1 πολλαπλών επιλογών -  3 διχοτομικές.  

 

 

 

 

 

 

 

3ος  άξονας:     Με ποιο τρόπο μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση 

των επιπτώσεων που δημιουργούνται από την εγκαταλελειμμένη 

βιομηχανική περιοχή. 

Ενότητα 1:  Εμπλοκή με την 

θεματική και τα 

Περιβαλλοντικά 

προγράμματα   

Ενότητα 2:   

Διαθεματικότητα και 

Μέθοδοι διδασκαλίας 

Ενότητα 3: 

Ανταπόκριση τοπικής 

κοινωνίας στην 

εκπαιδευτική εμπλοκή 

Στόχοι / υποερωτήματα : 

 Να ανιχνευτούν οι εκπαιδευτικές δράσεις των εκπαιδευτικών ως προς την 

εμπλοκή τους με το θέμα  

 Να καταγραφούν πιθανά προβλήματα που εμποδίζουν τους εκπαιδευτικούς 

στην ενασχόλησή τους με το ζήτημα.  

 Να προσδιοριστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς την 

διαθεματικότητα που διέπει το θέμα.  

 Να διερευνηθεί η εκπαιδευτική προσέγγιση του ζητήματος από τους 

συμμετέχοντες.  

 Να αναδειχθεί συσχέτιση των βασικών χαρακτηριστικών των 

συμμετεχόντων σχετικά με τις απόψεις τους.  

 Να ανιχνευτεί η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας ως προς την εκπαιδευτική 

εμπλοκή με το θέμα  
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Τέλος οι δύο τελευταίες του ερωτηματολογίου (25,26) είναι πολλαπλών 

επιλογών και αφορούν στο ερευνητικό ερώτημα: 

 

 

Μέθοδος ανάλυσης δεδομένων 

 

Μετά την συλλογή των ερωτηματολογίων ακολούθησε η καταγραφή και 

ανάλυση των απαντήσεων. Η επεξεργασία των ποσοτικών δεδομένων έγινε 

στο στατιστικό πρόγραμμα SPSS και τα ποιοτικά που ελήφθησαν από τις 8 

ανοικτές ερωτήσεις αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν με την θεματική 

σύγκρισης των μονάδων πληροφορίας.  Οι μονάδες πληροφορίας (προτάσεις 

με πλήρες και ολοκληρωμένο νόημα) ανά ερώτημα συγκεντρώθηκαν και 

ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες που επέτρεπαν την καταμέτρησή τους, με 

αυτό τον τρόπο ποσοτικοποιήθηκαν τα ποιοτικά δεδομένα σε όλες τις 

ανοικτές ερωτήσεις.  

  

Με ποιο τρόπο ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για τις επιπτώσεις που 

προκαλούνται από την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή και για τις 

προτάσεις για την αξιοποίηση της. 

Στόχοι / υποερωτήματα : 

 Να ανιχνευτούν οι πηγές ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις 

επιπτώσεις που προκαλούν οι τοπικές ανενεργές βιομηχανικές υποδομές 

 Να ανιχνευτούν οι πηγές ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για τις 

προτάσεις από την πολιτεία  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 :  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας 

κατά ενότητα που θα αντιστοιχεί στους άξονες σχεδιασμού του 

ερωτηματολογίου. Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάλυση που 

πραγματοποιήθηκε ακολουθεί τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, 

προσπαθώντας να διερευνήσει, να καταγράψει και να συγκρίνει τα ευρήματα  

που προέκυψαν από την συλλογή των δεδομένων.  

Αρχικά αναλύονται τα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων της έρευνας 

από τα δημογραφικά στοιχεία που προκύπτουν από το ερευνητικό εργαλείο 

του ερωτηματολογίου. Έπειτα πραγματοποιείται διερεύνηση σε κάθε θεματικό 

άξονα ξεχωριστά και αναδεικνύονται οι επικρατέστερες απόψεις των 

εκπαιδευτικών που προκύπτουν από τις ανοικτές ερωτήσεις.  

 

Ανάλυση των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων/ουσών της 
έρευνας 

 

Οι συμμετέχοντες/ουσες συνολικά ήταν 154 εκπαιδευτικοί. Στο 

Γράφημα 1 που ακολουθεί διακρίνεται πως από τους εκπαιδευτικούς που 

συμμετείχαν στην έρευνα, το 29,9% (Ν=46) του συνολικού πληθυσμού ήταν 

άντρες, ενώ γυναίκες ήταν το 70,1% (Ν=108).  

 

Γράφημα 1 : Κατανομή του φύλου συμμετεχόντων στην έρευνα 

29.9 

70.1 

Φύλο 

ΑΡΡΕΝ 

ΘΗΛΥ 
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Η ηλικία των 111 συμμετεχόντων ήταν πάνω από 41 ετών και όπως δείχνει το 

Γράφημα 2 το συγκεκριμένο πλήθος σχεδόν ισοκατανέμεται στα εύρη ηλικιών 

41 – 50 ετών και 51 ετών και πάνω. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες 

μόνο 9 εκπαιδευτικοί είναι κάτω των 30 ετών.  

 

Γράφημα 2 : Ηλικίες του συνολικού πληθυσμού του δείγματος 

 

Το σύνολο μοιράζεται σχεδόν στις δύο βαθμίδες Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα 

οι 79 (51,3%) εκπαιδευτικοί εργάζονται στην Πρωτοβάθμια και οι 75 (48,7%) 

εργάζονται στην Δευτεροβάθμια. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο στον 

Πίνακας 5 διακρίνεται ότι τα 2/3 των εκπαιδευτικών είναι Τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και σχεδόν το 1/3 έχει υλοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές.   

Πίνακας 5 : Μορφωτικό επίπεδο πληθυσμού δείγματος 

Μορφωτικό Επίπεδο Συχνότητα Εκπαιδευτικών 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 98 

Μεταπτυχιακό 52 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 3 

Μεταδευτεροβάθμια Εκπαίδευση 1 

ΣΥΝΟΛΟ 154 

 

9 

34 

56 55 

Συχνότητα Εκπαιδευτικών 

Εύρος ηλικίας 

23-30 ετών 31-40 ετών 41-50 ετών 51 ετών και πάνω 
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Η κύρια ειδικότητα εκπαιδευτικών που απαντάται στην έρευνα είναι των 

δασκάλων (Ν=47) και ακολουθούν οι νηπιαγωγοί (Ν=17) και οι φιλόλογοι 

(Ν=11). Με 10 συμμετοχές εμφανίζονται οι ειδικότητες των πληροφορικής, 

μηχανολόγων και φυσικών επιστημών ενώ με 7 συμμετοχές εμφανίζονται οι 

εκπαιδευτικοί με ειδικότητα στα οικονομικά (Γράφημα 3). Με εξαίρεση τις 10 

συμμετοχές που δεν δήλωσαν κωδικό ειδικότητας οι υπόλοιπες 32 

διανέμονται σε επιπλέον 18 διαφορετικές ειδικότητες. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων εκτός των εκπαιδευτών πρωτοβάθμιας ασχολούνται με 

διδακτικά αντικείμενα τεχνολογικής (Ν=31) και θεωρητικής κατεύθυνσης 

(Ν=23) όπως δείχνει το Γράφημα 4. 

 

 

Γράφημα 3: Ειδικότητες εκπαιδευτικών που συμμετείχαν 
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Γράφημα 4: Διδακτικά αντικείμενα εκπαιδευτικών 

Από το σύνολο των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ο μεγαλύτερος αριθμός -

Ν=38 (24,7%) - εργάζεται στην περιοχή μελέτης λιγότερο από 6 χρόνια. Όμως 

οι περισσότεροι του δείγματος Ν=84 (54,5%) εργάζονται πάνω από 13 χρόνια 

και λιγότερο από 30όπως δείχνει το Γράφημα 5. 

 

Γράφημα 5 :Έτη εργασίας στην Εορδαία 
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Η διάρκεια κατοικίας των εκπαιδευτικών στην περιοχή φαίνεται στο Γράφημα 

6 σύμφωνα με το οποίο οι 104 (67,5%) που είναι περισσότεροι από τα 2/3 του 

δείγματος διαμένουν στην περιοχή περισσότερα από 21 έτη με κυρίαρχες 

ομάδες ετών διαμονής τα 22-32 και 44-54. Από το σύνολο του δείγματος μόνο 

4 δεν κατοικούν στην περιοχή μελέτης.  

 

 

Γράφημα 6: Έτη διαμονής στην Εορδαία 

 

Ένα εύρημα αποτελεί το ποσοστό 50% των εκπαιδευτικών του 

δείγματος που έχουν υλοποιήσει Περιβαλλοντικά Προγράμματα από τα οποία 

πλειοψηφεί η θεματολογία που αφορά κυρίως στο Ανθρωπογενές 

περιβάλλον. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατηγοριοποίηση και η ιεράρχηση στην 

θεματολογία που δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί έγινε με βάση την εγγύτητα ως 

προς το θέμα της παρούσας έρευνας και ως προς τις τρεις επιλογές των 

θεματικών Εθνικών Δικτύων της ΕΠΑ που προβάλλονται στο ερώτημα 17 του 

ερωτηματολογίου.   
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Πίνακας 6 : Κατηγοριοποίηση – Ιεράρχηση Θεματικών των Π.Π 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ Παράδειγμα 

1ο Τοπικά θέματα 
Επίσκεψη σε μνημεία του τόπου μου 

2ο Οικολογικό Αποτύπωμα 
Οικολογικό αποτύπωμα διατροφής 

3ο Βιομηχανική κληρονομιά ---- 

4ο 
Βιώσιμη Ανάπτυξη - 

Αειφορία 
Βιώσιμη ανάπτυξη στην πόλη της 

Πτολεμαΐδας 

5ο 
Περιβαλλοντικά 

προβλήματα 
Κλιματική αλλαγή – Διαχείριση CO2 

 

6ο Ανθρωπογενές Περιβάλλον Ανακύκλωση – ΑΠΕ – Γέφυρες  

7ο Φυσικό περιβάλλον 
Σχολικός κήπος – Νερό  

 

8ο Άλλα 
Γνωρίζοντας τα ΚΠE (πλέον ΚΕΑ) 

 

Στο Γράφημα 7 φαίνεται ότι από τους 77 εκπαιδευτικούς που 

υλοποίησαν Περιβαλλοντικά προγράμματα μόνο 12 ασχολήθηκαν με θέματα 

τοπικού ενδιαφέροντος, ένας με το Οικολογικό Αποτύπωμα, κανένας με την 

Βιομηχανική κληρονομιά, 5 με την Βιώσιμη Ανάπτυξη – Αειφορία και 9 με τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα.   

 

Γράφημα 7 : Θεματολογία των Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν 
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Παρουσίαση αποτελεσμάτων 1ου θεματικού άξονα 

 

Το ερευνητικό ερώτημα του 1ου άξονα αφορούσε στο πως οι 

εκπαιδευτικοί εντοπίζουν το τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα από την 

εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή. Στο ερωτηματολόγιο τους ζητήθηκε 

αρχικά να προσδιορίσουν την τοπική βιομηχανική υποδομή και αφού 

τοποθετηθούν ως προς το εάν αποτελεί πρόβλημα η εγκατάλειψή της, να 

ιεραρχήσουν και να χαρακτηρίσουν τις προκύπτουσες επιπτώσεις. Από τους 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς 80 απάντησαν ότι υπάρχουν 3 ή περισσότερες 

υποδομές βαριάς βιομηχανίας στην Εορδαία, ανάμεσά τους απάντησαν οι : 

Συχνότητα εκπαιδευτικών Πλήθος υποδομών βαριάς βιομηχανίας  

Ν=4 10 

Ν=1 8 

Ν=3 7 

Ν=4 6 

Ν=16 5 

Ν=20 4 

Ν=29 3 

 

ενώ 55 απαντούν ότι υπάρχουν 1 ή 2 όπως  

Συχνότητα εκπαιδευτικών Πλήθος βαριάς βιομηχανικής υποδομής 

Ν=31 1 

Ν=23 2 

 

Από τους υπόλοιπους, 5 απαντούν ότι δεν υπάρχει αυτή η υποδομή 

ενώ 4 δεν γνωρίζουν.  

Στο ζήτημα να κατονομάσουν τις ανενεργές βιομηχανικές υποδομές 

στην Εορδαία (Γράφημα 8) 32 εκπαιδευτικοί απάντησαν ότι είναι 3 ή 

περισσότερες και οι Ν=23 από αυτούς σημείωσαν τις υποδομές ΑΕΒΑΛ – 

ΛΙΠΤΟΛ – ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ. Από το σύνολο των 154 του δείγματος του 

πληθυσμού 17 δεν απάντησαν, 20 δεν κατονόμασαν ενώ οι 99 που 
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απάντησαν ότι υπάρχουν οι ανενεργές υποδομές και είναι 1 ή 2σε πλήθος 

κατονομάζοντας μία ή δύο από τις παραπάνω τρεις κάνοντας αναφορά και σε 

άλλες όπως ΑΗΣ Αμυνταίου, Κομάνου, Φιλώτα, ΜΑΒΕ, ΜΕΚΑΣΟΛ, ΑΗΣ 

ΚΑΡΔΙΑΣ. Στην ίδια συγκεχυμένη αναφορά κατατάσσονται και οι υπόλοιποι 

που απάντησαν 3 ή περισσότερες. Να σημειωθεί ότι κατονομάστηκε η μονάδα 

Πτολεμαΐδα V ως νέα υπό ανέγερση βιομηχανική υποδομή από συμμετέχοντα 

που απάντησε δεν υπάρχει καμία (0) υποδομή βαριάς βιομηχανίας στην 

περιοχή. Παρατηρείται αδυναμία σε μεγάλο μέρος του δείγματος να κάνει τη 

διάκριση μεταξύ ενεργής/ανενεργής βαριάς βιομηχανικής υποδομής στην 

Εορδαία.  

 

 

 

 
 
 

Γράφημα 8 : Υποδομές βαριάς βιομηχανίας στην Εορδαία 
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Ωστόσο μεγάλη πλειοψηφία των συμμετεχόντων το 91,5% (Ν=140) 

απάντησε πως η εγκατάλειψη των βιομηχανικών εγκαταστάσεων αποτελεί 

πρόβλημα για την περιοχή ενώ μόλις το 8,5%(Ν=13) απάντησαν ΟΧΙ 

(Γράφημα 9). 

 
Γράφημα 9: H εγκατάλειψη των Τ.Α.Β.Ε. εάν αποτελεί πρόβλημα 

 

Οι αιτιολογήσεις που κατέγραψαν οι εκπαιδευτικοί ομαδοποιήθηκαν σε 

τέσσερις κατηγορίες συγκεντρώνοντας 202 λόγους στην απάντηση ΝΑΙ και 9 

λόγους στην απάντηση ΟΧΙ όπως κατανέμονται στο Γράφημα 10. 

 

 

 

Γράφημα 10 : Αιτιολόγηση του προβλήματος εγκατάλειψης 
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Η ομαδοποίηση των αιτιολογήσεων στις απαντήσεις ΝΑΙ και ΟΧΙ  με τους πιο 

αντιπροσωπευτικούς λόγους ανά κατηγορία παρουσιάζεται στον Πίνακας 7 

που ακολουθεί: 

 

Πίνακας 7 :Η ομαδοποίηση και οι αιτιολογήσεις στο πρόβλημα της εγκατάλειψης 

Αιτιολογήσεις απάντησης ΝΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ  

Καταστροφή της γης 
από τις γεωτρήσεις 

και υποβάθμιση 
εδάφους  

Βίαιη 
μετάβαση σε 

άλλο 
καθεστώς 

χωρίς να είναι 
προετοιμασμέ-

νη η κοινωνία  

Ελλιπής μέριμνα 
αποκατάστασης 

των 
εγκαταστάσεων 

και των εδαφικών 
εκτάσεων 

Μείωση 
παραγωγής 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 

Εστίες ρύπανσης και 
μόλυνσης 

Αρνητικές 
επιπτώσεις 
στην υγεία 

Δεν διατηρείται - 
προφυλάσσεται ο 

ιστορικός 
μηχανολογικός 

εξοπλισμός  

Μη ανάπτυξη 
επιχειρηματικό-

τητας  

Αισθητική 
υποβάθμιση 

Ασφάλεια / 
κλοπές 

Αναξιοποίητοι 
χώροι π.χ. ως 
βιομηχανικά 

μουσεία 

Πτώση 

αγοραστικής 
δύναμης  

Μετατροπή τους σε 
χωματερές 

Μετακινήσεις 
πληθυσμών 

Πολιτισμική 
υποβάθμιση   

Αποεπένδυση 

Κατανάλωση χώρου / 
Ερείπια 

Κοινωνική 
υποβάθμιση 

Αναδιάρθρωση 
χρήσεων γης  

Ανεργία 

Αιτιολογήσεις απάντησης ΟΧΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΙ 

Δεν υπάρχουν θέσεις 
εργασίας 

Λιγότερη ρύπανση 

Έκλεισε ένας κύκλος 
ευκαιρία να ανοίξει ένας 

νέος 

Οι εργαζόμενοι 
συνταξιοδοτήθηκαν ή 
απασχολήθηκαν στη 

ΔΕΗ 

Είναι εκτός πόλης 

Θα μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν για άλλες 

δράσεις 
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Οι προκύπτουσες επιπτώσεις που δόθηκαν στους συμμετέχοντες ήταν 

δεκατρείς και τους ζητήθηκε να τις κατηγοριοποιήσουν στις 3 κατηγορίες 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Στο Γράφημα 

11διακρίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί σε ποσοστό 84,4% κατατάσσουν την 

Διατάραξη κοινωνικής συνοχής ως ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ επίπτωση, παρόμοια σε 

ποσοστό 76,6% κατατάσσουν την Μη ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα ως 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ επίπτωση και την Ρύπανση των αβιοτικών ως 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ σε ποσοστό 83,3%.  Το χαρακτηριστικό εύρημα είναι ότι 

σε τρεις επιπτώσεις (Αύξηση ανεργίας – Κατανάλωση χώρου που δεν μπορεί 

να ανακτηθεί – Κατάληψη γεωργικής γης) οι συμμετέχοντες τις κατέταξαν 

εξίσου σε δυο κατηγορίες, ιδιαίτερα τον φυσικό πόρο του χώρου που είναι 

ανελαστικός, πολύ σημαντικός και χρήζει ιδιαίτερης προσοχής η διαχείριση 

του.       

 
 

Γράφημα 11 :Κατάταξη επιπτώσεων των τοπικών ανενεργών βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

Μετακιν
ήσεις 

πληθυσ
μών 

Διατάρα
ξη 

κοινωνικ
ής 

συνοχής 

Πολιτιστ
ική 

υποβάθ
μιση 

Αρνητικ
ές 

επιπτώ
σεις 
στην 
υγεία 

Αύξηση 
ανεργία
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Μη 
ανταγω
νιστική 

επιχειρη
ματικότη

τα 

Αναδιάρ
θρωση 
χρήσεω

ν γης 
και αξία 
ακινήτω

ν 

Εξάρτη
ση από 

την 
μονοκαλ
λιέργεια 

του 
λιγνίτη 

Κατανάλ
ωση 

χώρου 
που δεν 
μπορεί 

να 
ανακτηθ

εί 

Κατάλη
ψη 

γεωργικ
ής 

καλλιερ
γήσιμης 

γης 

Αισθητικ
ή 

υποβάθ
μιση 

τοπίου 

Υποβάθ
μιση 

εδάφου
ς 

Ρύπανσ
η 

αβιοτικ
ών 

στοιχείω
ν 

Κοινωνικές 82.5 84.4 78.6 58.4 37.7 7.8 9.1 4.5 9.7 5.2 14.3 1.9 3.2

 Οικονομικές 3.9 2.6 2.6 5.2 49.4 76.6 68.2 64.3 35.1 42.9 3.2 7.8 1.3

Περιβαλλοντικές 0.6 1.3 5.2 22.1 1.9 0.6 8.4 16.9 39.6 40.3 70.8 77.3 83.8
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Κατά την ιεράρχηση των δεκατριών επιπτώσεων οι 

συμμετέχοντες/ουσες της έρευνας κρίνουν ως σημαντικότερη την Αύξηση 

ανεργίας σε ποσοστό 49,4% (Ν=76) των ερωτηθέντων, δεύτερη σημαντική 

επίπτωση κρίνονται οι Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία  σε ποσοστό 21,4% 

(Ν=33) ενώ τρίτη σημαντική επίπτωση κρίνουν οι εκπαιδευτικοί τις τρεις, 

Αισθητική υποβάθμιση τοπίου - Κατάληψη γεωργικής καλλιεργήσιμης γης - 

Υποβάθμιση εδάφους σε ποσοστό 15,6% (Ν=24). Από το Γράφημα 

12διακρίνεται ότι τις πέντε περιβαλλοντικές επιπτώσεις Αισθητική υποβάθμιση 

τοπίου - Κατάληψη γεωργικής καλλιεργήσιμης γης - Υποβάθμιση εδάφους - 

Ρύπανση αβιοτικών στοιχείων - Κατανάλωση χώρου που δεν μπορεί να 

ανακτηθεί οι εκπαιδευτικοί τις ιεραρχούν πιο σημαντικές από τις υπόλοιπες 

κοινωνικοοικονομικές, ενώ την Κατανάλωση χώρου που δεν μπορεί να 

ανακτηθεί την ιεραρχούν ως 7η σημαντική επίπτωση σε ποσοστό 11,7% 

(Ν=18) και τελευταία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές. Ακόμα, την επίπτωση 

Εξάρτηση από την μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη την ιεραρχούν στην 10η θέση 

σε ποσοστό 7,1% (Ν=11) και ως δεύτερη ανάμεσα στις οικονομικές 

επιπτώσεις. 
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Γράφημα 12 : Ιεράρχηση σημαντικότερων επιπτώσεων των Τ.Α.Β.Ε 

 

Στην συνέχεια οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να αποδώσουν την έννοια του 

Οικολογικού αποτυπώματος μεταξύ τεσσάρων επιλογών και από το Γράφημα 

13 παρατηρείται ότι δεν εμφανίζεται η τέταρτη επιλογή Ελέγχει την ποιότητα 

του αέρα επειδή δεν επιλέχτηκε από τους ερωτηθέντες. Σε χαρακτηριστική 

πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί νοηματοδοτούν το Οικολογικό αποτύπωμα ως 

επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον. 

 
Γράφημα 13 : Τι νόημα αποδίδεται στο Οικολογικό Αποτύπωμα; 
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Ιεράρχηση των επιπτώσεων των Τ.Α.Β.Ε.   
Ποσοστό % 

2% 7% 

91% 

Τι νόημα αποδίδεται στο 
 Οικολογικό Αποτύπωμα; 

α) Συγκρίνει την κατανάλωση 
νερού μεταξύ δύο κατοικιών 

β) Βοηθά στην κατανόηση του 
τρόπου ρύπανσης του εδάφους 

γ) Μετρά την επίδραση του 
ανθρώπου στο περιβάλλον 
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Στην βάση του νοήματος του οικολογικού αποτυπώματος οι 

συμμετέχοντες ρωτήθηκαν εάν οι κατασκευές υποδομών (συγκοινωνιακών, 

δικτύων, κτιριακών κτλ) επηρεάζουν το οικολογικό αποτύπωμα και επιπλέον 

εάν η ύπαρξη εγκαταλελειμμένων υποδομών επηρεάζει το οικολογικό 

αποτύπωμα. Από το σύνολο των 154 του πληθυσμού του δείγματος 

απάντησαν αντιστοίχως Ν=136 εκπαιδευτικοί Πολύ / Πάρα πολύ και Ν=130 

εκπαιδευτικοί Πολύ / Πάρα πολύ σε ποσοστό και οι δύο απαντήσεις που 

ξεπερνούν το 85%. Οι απαντήσεις αυτές δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 

συνδέουν το Ο.Α. με τις ανενεργές βιομηχανικές υποδομές και ρωτήθηκαν 

πώς θα μπορούσε η αξιοποίηση των αντίστοιχων υποδομών στην Εορδαία να 

επηρεάσει το οικολογικό αποτύπωμα. Στο Γράφημα 14 παρουσιάζονται οι 

απαντήσεις των Ν=89 εκπαιδευτικών που δηλώνουν την αύξηση του Ο.Α. ενώ 

οι Ν=64 εκπαιδευτικοί δηλώνουν την μείωση του Ο.Α. στην περίπτωση 

αξιοποίησης των Τ.Α.Β.Υ.     

 
 

Γράφημα 14 : Μεταβολή του Ο.Α. από την αξιοποίηση των Τ.Α.Β.Υ. 

 

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 2ου θεματικού άξονα 

 

 

Το ερευνητικό ερώτημα του 2ου άξονα αφορά στην ανίχνευση των 

απόψεων των εκπαιδευτικών όσον αφορά την αξιοποίηση και το μέλλον της 

περιοχής. Η πρώτη θεματική αυτού του άξονα διερευνά τις απόψεις των 

89 
64 

Αύξηση Ο.Α. 

Μείωση Ο.Α. 
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εκπαιδευτικών για την αναγκαιότητα αξιοποίησης της τοπικής ανενεργής 

βιομηχανικής υποδομής μέσα από σύστημα αξιών και από την ανίχνευση των 

ιδεών τους απέναντι στον όρο «Τεχνικό μνημείο». Στην δεύτερη θεματική του 

άξονα εμπλέκονται οι όροι τοπίο-τόπος-ανάπτυξη στο πρίσμα του μέλλοντος 

και καλούνται οι συμμετέχοντες να καταγράψουν τις απόψεις τους.  

Στο σύνολο των εκπαιδευτικών το 81,8% (Ν=126) απάντησε ότι 

υπάρχει Πολύ / Πάρα πολύ αναγκαιότητα διάσωσης της τοπικής ανενεργής 

βιομηχανικής υποδομής, το 11% (Ν=17) απάντησε Λίγο και μόλις το 7,1% 

(Ν=11) απάντησε Σχεδόν καθόλου / Καθόλου (Γράφημα 15). Η πλειοψηφία 

του πληθυσμού διακρίνει την επιλογή της διάσωσης των συγκεκριμένων 

υποδομών και στην αναζήτηση για το ποιες αξίες θα αναγνώριζαν οι 

εκπαιδευτικοί απαντούν όπως φαίνεται στο Γράφημα 16.       

Την πρώτη αξία που αναγνωρίζουν οι συμμετέχοντες σε ποσοστό 

70,1% (Ν=108) είναι η Οικονομική ακολουθεί η Επιστημονική & Τεχνολογική  

σε ποσοστό 57,1% (Ν=88), οι δύο αξίες Τουριστική και Αισθητική χρήζουν 

ίσης αναγνώρισης από τους εκπαιδευτικούς ενώ η Πολιτισμική – πολιτιστική 

αναγνωρίζεται από το ποσοστό 38,3% (Ν=59) των εκπαιδευτικών. Η 

Κοινωνική αξία αναγνωρίζεται στο ποσοστό 35,1% (Ν=54) και τελευταία η  

Γεωστρατηγική στο ποσοστό 29,2% (Ν=45). 

 

 
Γράφημα 15 :  Αναγκαιότητα διάσωσης της Τ.Α.Β.Υ 
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Πολύ Πάρα πολύ Λίγο Σχεδόν καθόλου Καθόλου 

Κατά πόσο υπάρχει αναγκαιότητα διάσωσης της τοπικής 
ανενεργής βιομηχανικής υποδομής; 

Συχνότητα Εκπαιδευτικών Ποσοστό % 
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Γράφημα 16: Αναγνώριση αξιών στις Τ.Α.Β.Ε. Εορδαίας 

 

Από τους 154 ερωτηθέντες στην ερώτηση αν θα έβλεπαν τις τοπικές 

ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τα τεχνικά στοιχεία που περιέχουν 

ως Τεχνικό Μνημείο το ποσοστό 81,8% (Ν=126) απάντησε ΝΑΙ και από 

αυτούς οι Ν=89 αιτιολόγησαν ενώ ΟΧΙ απάντησαν Ν=27 και από αυτούς 

αιτιολόγησαν οι Ν=15. Επιπλέον το 80,5% (Ν=124) απάντησε ΝΑΙ αν ο 

συγκεκριμένος χαρακτηρισμός θα μπορούσε να συμβάλει για να γίνουν οι 

τοπικές ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις μοχλός ανάπτυξης για την 

περιοχή (Γράφημα 17). 

 

Οικονομική 
(πεδίο 

επένδυσης) 

Επιστημονικ
ή & 

Τεχνολογική 
Τουριστική Αισθητική 

Πολιτισμική– 
πολιτιστική 

Κοινωνική 
(εστία 

πνευματικών
, ιστορικών, 

εθνικών 
δραστηριοτή

των) 

Γεωστρατηγι
κή (κέντρο 

αυτοδιαχείρι
σης πρώτων 

υλών) 

Συχνότητα 
Εκπαιδευτικών 

108 88 68 67 59 54 45

Ποσοστό % 70.1 57.1 44.2 43.5 38.3 35.1 29.2
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Γράφημα 17 : Τεχνικό μνημείο – Τ.Α.Β.Υ. μοχλός ανάπτυξης 

 

Η παραπάνω αιτιολόγηση των απαντήσεων ΝΑΙ / ΟΧΙ για το Τεχνικό 

Μνημείο παρουσιάζεται στα Γραφήματα 18 και19. 
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Συχνότητα Εκπαιδευτικών Ποσοστό % 

ΝΑΙ 
Θα μπορούσατε να δείτε τις τοπικές ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τα 
τεχνικά στοιχεία που περιέχουν ως Τεχνικό Μνημείο; 
Ο χαρακτηρισμός ως Τεχνικό Μνημείο θα μπορούσε να βοηθήσει  ώστε οι 
T.A.B.Y. να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή; 
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Γράφημα 18 : Αιτιολόγηση - ΝΑΙ για το Τεχνικό μνημείο 

 

Οι λόγοι (N=110) που επικαλέστηκαν οι εκπαιδευτικοί στην απάντηση τους ότι 

θα μπορούσαν να θεωρούν ως Τεχνικό μνημείο τις τοπικές ανενεργές 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τα τεχνικά στοιχεία που περιέχουν 

ομαδοποιήθηκαν στις πέντε κατηγορίες του γραφήματος 18. Χαρακτηριστικές 

απαντήσεις της καταφατικής αιτιολόγησης εμφανίζουν σύνδεση με την 

βιομηχανική κληρονομιά και τις αξίες της όπως «Είναι μέρος της πολιτιστικής 

κληρονομιάς του τόπου, έχουν ιστορική, επιστημονική και τεχνολογική 

σημασία και αξία», «Εκθέματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων, διατήρηση 

ιστορικής μνήμης, φορέας πληροφοριών μεταξύ πολιτισμού και 

περιβάλλοντος», «Μοναδικά δείγματα της πρώτης λιγνιτικής τεχνολογίας στην 

Ελλάδα - Βιομηχανικός & Μηχανολογικός εξοπλισμός», « ….. οι ανενεργές 

εγκαταστάσεις της περιοχής μας αποτελούν "μαρτυρία" πως υπήρχαν κάποιες 

συνθήκες όπου χιλιάδες άνθρωποι εργάζονταν για την παραγωγή του 

ρεύματος», «Η παλαιότητα και ο τρόπος της κατασκευής τους τα καθιστούν 

Τεχνικά μνημεία», «Σε αυτές τις εγκαταστάσεις μπορούμε να διακρίνουμε 

κοινωνική και τεχνολογική ιστορία», «Να θυμούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν 

οι νέοι», «Θα μπορούσα να το δω φτάνει ο απώτερος σκοπός της 

επανάχρησης να είναι η ανάπτυξη πολιτιστικών και ψυχαγωγικών πόλων 

έλξης και η αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου» 
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Γράφημα 19: Αιτιολόγηση - ΟΧΙ για το Τεχνικό μνημείο 

 

Οι λόγοι (Ν=15) που επικαλέστηκαν οι εκπαιδευτικοί στην απάντηση 

τους ότι δεν θα μπορούσαν να θεωρούν ως Τεχνικό μνημείο τις τοπικές 

ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις με τα τεχνικά στοιχεία που περιέχουν 

ομαδοποιήθηκαν στις πέντε κατηγορίες του γραφήματος19. Οι απαντήσεις της 

αρνητικής αιτιολόγησης περιέχουν προτάσεις αξιοποίησης όπως «Αξιοποίηση 

σε πιο ενεργές χρήσεις», «Διότι υπάρχουν ενεργές βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις» και η άρνηση υποστηρίζεται από τις χαρακτηριστικές 

προτάσεις όπως «Καμία μουσειακή αξία, εντελώς απαρχαιωμένες και 

απαξιωμένες τεχνολογικά», «Δεν είναι πολύ ελκυστικό», «Είναι κακής 

αισθητικής σε μια περιοχή σεληνιακού τοπίου» 

Στα υποερωτήματα που αφορούν στους όρους τοπίο-τόπος-ανάπτυξη 

επιδιώκεται να προσδιοριστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την 

μεταβολή του τοπίου της περιοχής και δεύτερον με το πώς σχετίζεται η 

επιλογή τους για τον τρόπο διαχείρισης των τριών υποδομών ΑΕΒΑΛ – 

ΛΙΠΤΟΛ – ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ με την ανάπτυξη στην περιοχή. Με την 

παραδοχή της μεταβολής του τοπίου κατά το παρελθόν στην πρόσφατη 

τοπική ιστορία από αγροτικό σε βιομηχανικό ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να διακρίνουν το τύπο του μελλοντικού τοπίου. Από το σύνολο 

του πληθυσμού η πλειοψηφία με ποσοστό 57,8% (Ν=89) διακρίνει Μίξη 

6 

4 

2 2 

1 

Λόγω μη αξιοποίησης τους  Διατήρηση της ενεργής 
βιομηχανίας 

Καμμία μουσειακή αξία / νεκρό 
μνημείο 

Αισθητική 
υποβάθμιση/ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΥ 

ΤΟΠΙΟΥ  

Περιβαλλοντικής επίπτωσης 

ΟΧΙ 

Συχνότητα 
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μερικών τοπίων από τις επιλογές που δόθηκαν, το 22,1% (Ν=34) διακρίνει 

Μίξη όλων των τοπίων από τις επιλογές που δόθηκαν. Ενδιαφέρον είναι το 

εύρημα που παρουσιάζεται στο Γράφημα 20 πως περισσότεροι εκπαιδευτικοί 

του δείγματος διακρίνουν το Αγροτικό τοπίο από αυτούς που διακρίνουν την 

συνέχιση του Βιομηχανικού ενώ ελάχιστοι από το σύνολο του πληθυσμού 

είχαν τις επιλογές Τουριστικό ή Πολιτιστικό.   

 

 
Γράφημα 20: Μελλοντικό τοπίο στην περιοχή μελέτης 

 

Στην ερώτηση 14 του ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε η ανίχνευση 

γνώσεων άλλων παραδειγμάτων ή προτάσεων σχετικά με το μέλλον των 

τοπικών ανενεργών βιομηχανικών υποδομών. Οι συμμετέχοντες απάντησαν 

πως γνωρίζουν άλλα παραδείγματα σε ποσοστό 42,9% (Ν=66) και το 44,2% 

(Ν=68) γνωρίζει προτάσεις της πολιτείας και των τοπικών φορέων για τις 

συγκεκριμένες υποδομές της Εορδαίας. Στο Γράφημα 21φαίνονται τα 

ποσοστά αυτών που απάντησαν ΝΑΙ στις δύο ερωτήσεις και είναι κάτω του 

45%. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά των συμμετεχόντων που απάντησαν ΟΧΙ 

στις δύο ερωτήσεις είναι πλέον του 50%. 
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13 

34 

89 
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Γράφημα 21 : Ανίχνευση γνώσης παραδειγμάτων ή προτάσεων αξιοποίησης 

 
 

Στο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν 

για τις τρεις τοπικές βιομηχανικές υποδομές ΑΕΒΑΛ – ΛΙΠΤΟΛ – ΑΗΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ που έχει σταματήσει η λειτουργία τους κάποια από τις τρεις 

εναλλακτικές που προτάθηκαν (Κατεδάφιση – Αξιοποίηση – Καμία ενέργεια). 

Στο Γράφημα 22 παρουσιάζονται οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών με βάση 

τις εναλλακτικές και παρακάτω αναλύονται με βάση τις υποδομές. 

Για την υποδομή ΑΕΒΑΛ από τους 150 εκπαιδευτικούς που 

απάντησαν το 83,8% (Ν=129) επέλεξαν την Αξιοποίηση, το 12,3% (Ν=19) 

επέλεξαν την Κατεδάφιση και το 1,3% (Ν=2) επέλεξαν Καμία Ενέργεια. 

Για την υποδομή ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ από τους 147 εκπαιδευτικούς που 

απάντησαν το 76% (Ν=117) επέλεξαν την Αξιοποίηση, το 19,5% (Ν=30) 

επέλεξαν την Κατεδάφιση και κανένας (Ν=0) δεν επέλεξε Καμία Ενέργεια. 

Για την υποδομή ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ από τους 

152εκπαιδευτικούςπου απάντησαν το 90,3% (Ν=139) επέλεξαν την 

Αξιοποίηση, το 7,8% (Ν=12) επέλεξαν την Κατεδάφιση και το 0,6% (Ν=1) 

επέλεξε Καμία Ενέργεια. 

66 

42.9 

68 

44.2 

Συχνότητα Εκπαιδευτικών Ποσοστό % 

ΝΑΙ 

Γνωρίζεται παραδείγματα αξιοποίησης άλλων εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών 
υποδομών; (Εγχώριες ή του εξωτερικού) 

Γνωρίζεται εάν υπάρχουν προτάσεις από την πολιτεία και τους τοπικούς φορείς 
για τον μέλλον των T.A.B.Y. της Εορδαίας; 
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Γράφημα 22 : Εναλλακτικές προτάσεις των εκπαιδευτικών για τις υποδομές  

ΑΕΒΑΛ – ΛΙΠΤΟΛ – ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 
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Έτσι συγκεντρωτικά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών επέλεξε την 

αξιοποίηση των τριών υποδομών σύμφωνα με τον Πίνακας 11  

 

Πίνακας 11: Προτάσεις εκπαιδευτικών για τις τρεις υποδομές 

Συχνότητα Εκπαιδευτικών Κατεδάφιση Αξιοποίηση Καμία ενέργεια 

ΑΕΒΑΛ 19 129 2 

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 30 117 0 

ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 12 139 1 

 

Οι παραπάνω τρεις βιομηχανικές υποδομές ΑΕΒΑΛ – ΛΙΠΤΟΛ – ΑΗΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ αποτελούν για τον τόπο κληρονομιά και η όποια επιλογή για 

την διαχείρισή τους θα μπορούσε να συμβάλλει ως μοχλός ανάπτυξης για την 

περιοχή. Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να αιτιολογήσουν ποια από τις 

δικές τους επιλογές θα προωθούσε την ανάπτυξη του τόπου. Από το σύνολο 

του πληθυσμού υπήρξαν 120 απαντήσεις από αυτές 7 ήταν «ΚΑΜΜΙΑ», 12 

ήταν «Αξιοποίηση» και 101 ήταν απαντήσεις με αιτιολογήσεις και προτάσεις 

για μοχλό ανάπτυξης. Από τις 101 απαντήσεις οι 63 ήταν προτάσεις με 

αναφορά στο σύνολο των τριών ενώ από τις υπόλοιπες υπήρχαν 49 

προτάσεις που έκαναν ονομαστικές αναφορές στις υποδομές.  

Από τις 63 απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν οι προτάσεις σε 12 ομάδες 

(Γράφημα 23) και απαριθμήθηκαν σε 103 για Αξιοποίηση και 1 για 

Κατεδάφιση. Αντιπροσωπευτικές απαντήσεις για το σύνολο των τριών είναι οι 

παρακάτω: 

 Η επανάχρηση και ανάπλαση των βιομηχανικών υποδομών θα 

δημιουργούσε νέες θέσεις εργασίας και θα αποτελούσε ένα σημαντικό 

μοχλό ανάπτυξης με οφέλη οικονομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και 

ιστορικά. 

 Η αξιοποίηση τους θα μπορούσε να αναβαθμίσει το πολιτισμικό και 

περιβαλλοντικό επίπεδο της περιοχής. 

 ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 Συνδυαστική αξιοποίηση, έρευνα και μελέτη για βιώσιμες λύσεις   

 Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΡΕΤΡΩΝ  
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 Η αξιοποίηση για τη διατήρηση της βιομηχανικής κληρονομιάς και την 

τουριστική εκμετάλλευση 

 Η αξιοποίηση τους καθώς με αυτήν θα διατηρηθεί η ιστορική μνήμη 

όλων αυτών των εγκαταστάσεων με όλα τα επακόλουθα που επέφεραν 

στην περιοχή της Εορδαίας  

 Η αξιοποίηση καθώς θα συμβάλει στη μείωση του Ο.Α. προσφέροντας 

γνώση, αισθητική αναβάθμιση και επισκεψιμότητα 

 Με την κατεδάφιση όλων, καταρχήν θα "καθαρίσει" το τοπίο και 

δεύτερον θα δημιουργηθούν εκτάσεις προς εκμετάλλευση (αγροτικός 

τομέας, κτηνοτροφία, μελισσοκομεία κτλ) 
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Γράφημα 23: Προτάσεις για αξιοποίηση του συνόλου των 3 υποδομών 
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Οι 49 προτάσεις των απαντήσεων με ονομαστικές αναφορές στις υποδομές 

φαίνονται ανά ομάδες στο Γράφημα 24 για την ΑΕΒΑΛ και στο Γράφημα 25 

για τον ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ. 

 

 
Γράφημα 24: Προτάσεις Αξιοποίησης ΑΕΒΑΛ 

Η κατηγορία Αξιοποίηση ΑΕΒΑΛ περιλαμβάνει απαντήσεις των 

εκπαιδευτικών που επιλέγουν αυτήν την υποδομή προς αξιοποίηση χωρίς να 

προτάσσουν κάτι συγκεκριμένο όπως φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα 

απαντήσεων ανά κατηγορία : 

Αξιοποίηση 

ΑΕΒΑΛ  

 Γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα πλέον 

 Ιστορική μνήμη  Να αξιοποιηθεί για να την επισκέπτονται και να γνωρίσουν 

την ιστορία του τόπου/ιστορικά γεγονότα του εργοστασίου. 

ΑΠΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Βιομηχανικό 

μουσείο 

Ο χώρος της ΑΕΒΑΛ θα μπορούσε να γίνει μουσείο με 

σχετικά εκθέματα από την ΑΕΒΑΛ ή από την ΔΕΗ κτλ που 

θα παρουσιάζουν και ιστορικά γεγονότα των εργοστασίων 

για να μπορούν να ενημερώνονται οι κάτοικοι οι μαθητές 

και οι επισκέπτες. 

Εκπαιδευτικούς 

σκοπούς  

Η ΑΕΒΑΛ θα μπορούσε να γίνει εργαστήριο για φοιτητές 

και μαθητές, καθώς είχε μεγάλο χημείο 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟ 

ΠΑΡΚΟ 

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

Οικονομικούς 

λόγους 

Κίνητρα σε επιχειρηματίες 

Καλλιτεχνικούς 

σκοπούς 

Η ΑΕΒΑΛ βρίσκεται απομονωμένη, έτσι θα μπορούσε να 

χρησιμοποιηθεί στον καλλιτεχνικό χώρο προς αποφυγή 

ηχορύπανσης 

Αθλητικές 

εγκαταστάσεις 

Η ΑΕΒΑΛ και τα ορυχεία ως πίστες ΜΟΤΟ ΚΡΟΣ και 

αγώνων αυτοκινήτων 

 

 

Το σύνολο προτάσεων για τον ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ είναι πέντε όπως 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 8 και η κατηγορία ΛΙΠΤΟΛ περιλαμβάνει 

απάντηση που επιλέγεται πως η κατεδάφιση αυτής της υποδομής θα επιφέρει 

ανάπτυξη στην περιοχή.  
 

Πίνακας 8 : Προτάσεις για ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

1 ΛΙΠΤΟΛ κατεδάφιση 

1 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 

1 ΜΟΥΣΕΙΟ 

Μπορεί να γίνει χώρος επισκέψιμος σαν 

μουσείο, όπου θα περιγράφεται με σαφήνεια 

η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 

2 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ – 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 

- Πολιτιστικές δραστηριότητες  

-  Θα μπορούσε να μετατραπεί σε 

εκθεσιακούς χώρους ή χώρους τύπου 

μουσείου που σκοπό έχουν να συμβάλλουν 

στη βελτίωση και την ανάπτυξη της περιοχής 

(χώροι πολιτιστικής και τουριστικής έλξης) 
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Γράφημα 25: Προτάσεις Αξιοποίησης ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ 

 

Η κατηγορία Αξιοποίηση ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ περιλαμβάνει απαντήσεις 

επιλογής της υποδομής προς αξιοποίησή της για ανάπτυξη της περιοχής 

αλλά οι προτάσεις των εκπαιδευτικών δεν αφορούν συγκεκριμένες ενέργειες. 

Αντιπροσωπευτικά αποσπάσματα ανά κατηγορία είναι: 

Αξιοποίηση ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας 

-γιατί χάρις σε αυτή τη δομή, η πόλη ζούσε και 

απασχολούσε τοπικό πληθυσμό  

- γιατί λειτουργούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια και 

μπορεί να αξιοποιηθεί ακόμη  

- λόγω ταύτισης με την περιοχή 

Μουσείο  … θα μπορούσε να γίνει μουσείο να μάθει ο 

κόσμος πως λειτουργούσε ένα ΑΗΣ παλιά 

Πολιτιστική αξιοποίηση  Κινηματογράφος - Εκθεσιακοί χώροι - Πολιτιστικές 

δραστηριότητες 

Τουριστικός πόλος έλξης …….θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης 

τουριστών μέσα από την παρουσίαση της αξίας 
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του λιγνίτη και της βιομηχανίας αλλά και τις 

επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτό 

Βιομηχανική επανάχρηση ………..μετατροπή του σε εργοστάσιο παραγωγής 

άλλων υλικών 

Ιστορική μνήμη θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για να τον 

επισκέπτονται και να γνωρίσουν την ιστορία του 

τόπου 

Εκπαιδευτικούς σκοπούς Να αποτελεί χώρο που μπορούν να εκπαιδευτούν 

σπουδαστές 

ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ 

 

Οι εκπαιδευτικοί μέχρι αυτό το σημείο κλήθηκαν να απαντήσουν ως 

δημότες, να προσδιορίσουν δηλαδή τις επιπτώσεις των ανενεργών 

βιομηχανικών υποδομών της περιοχής που κατοικούν ή/και εργάζονται, να 

εντοπίσουν το οικολογικό αποτύπωμα πως συνδέεται με αυτές και να δώσουν 

την δική τους οπτική για τον μέλλον της σε συνάρτηση με τις συγκεκριμένες 

υποδομές. Στην συνέχεια θα κληθούν να απαντήσουν ως λειτουργοί της 

εκπαίδευσης και να εκφράσουν τις ιδέες τους σχετικά με την εφαρμογή της 

διδασκαλίας τους στο τοπικό περιβαλλοντικό ζήτημα.     

 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 3ου θεματικού άξονα 

 

Στον τρίτο άξονα το ερευνητικό ερώτημα αφορά στην αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων που δημιουργούνται από την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική 

περιοχή από το εκπαιδευτικό έργο των ερωτηθέντων. Ο θεματικός άξονας 

ξεκινά με τον τρόπο εμπλοκής των εκπαιδευτικών με την θεματική και τα 

Περιβαλλοντικά Προγράμματα (Π.Π.), τρία συγκεκριμένα των Εθνικών 

Δικτύων της ΕΠΑ είναι τα πιο χαρακτηριστικά για να διαχειριστούν το τοπικό 

θέμα. Στο Γράφημα 26 φαίνονται τα ποσοστά προτίμησης των προγραμμάτων 

των Εθνικών Δικτύων από τους εκπαιδευτικούς. Πρώτο σε προτίμηση των 

εκπαιδευτικών έρχεται το πρόγραμμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & 

οικολογικό αποτύπωμα» σε ποσοστό 38% (Ν=86), ακολουθεί το 

«Βιομηχανία: Βιομηχανική κληρονομιά» σε ποσοστό 32% (Ν=73) και τρίτο σε 

http://kpenaousas.gr/thematika-diktya/syntonismos/biomichaniki-klironomia


 

 
137 

 

προτίμηση το πρόγραμμα «Αστικό περιβάλλον/Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως 

πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» σε ποσοστό 30% (Ν=67) 
 

 
 

Γράφημα 26 : Θεματικές προτίμησης των Εκπαιδευτικών για τις Τ.Α.Β.Υ. 

 

Η προτίμηση της θεματικής στα προγράμματα δεν αρκεί για την 

εμπλοκή η οποία εξαρτάται και από άλλες παραμέτρους. Κάποιες παράμετροι  

εμφανίζονται στο Γράφημα 27 και σχετίζονται με την στάση που έχουν οι 

εκπαιδευτικοί απέναντι στο θέμα και άλλες στο Γράφημα 29 στο οποίο 

φαίνεται τι θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ως πιθανά εμπόδια στην ενασχόλησή 

τους με το ζήτημα. 

Από το σύνολο των εκπαιδευτικών το 74,7% (Ν=115) δήλωσαν πως θα 

επέλεγαν θέμα σε Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που να αφορά τις ανενεργές 

βιομηχανικές υποδομές της περιοχής. Ακόμα, το 83,8% (Ν=129) πιστεύει ότι 

συνδέεται το μέλλον των υποδομών με το μέλλον των παιδιών και το 77,3% 

(Ν=119) πιστεύουν ότι το θέμα αποτελεί ενδιαφέρον για τους μαθητές. 

Περισσότεροι από τα 2/3 του πληθυσμού θα χρησιμοποιούσαν στην 

εκπαιδευτική πράξη παραδείγματα αξιοποίησης ανενεργών βιομηχανικών 

υποδομών ενώ σε προηγούμενη ερώτηση ανιχνεύτηκε πως λιγότεροι από το 

Αστικό 
περιβάλλον/ 

Βιώσιμη πόλη: Η 
πόλη ως πεδίο 

εκπαίδευσης για 
την αειφορία 

30% 

Βιομηχανία: 
Βιομηχανική 
κληρονομιά 

 

32% 

Ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας & 

οικολογικό 
αποτύπωμα 

 

38%  

Ποιες από τις 3 θεματικές των Εθνικών Δικτύων της 
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) θα 

ήταν πιο κατάλληλη για την ενασχόληση με το θέμα των 
Τ.Α.Β.Υ.;  

http://www.kpe-thess.gr/biosimipoli/
http://www.kpe-thess.gr/biosimipoli/
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1/3 γνωρίζουν άλλα παραδείγματα. Πολύ μικρό ποσοστό 7,8% (Ν=12) 

γνωρίζει την υλοποίηση άλλων αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων για το 

συγκεκριμένο θέμα. Από αυτούς που απάντησαν ΟΧΙ δεν ήταν υποχρεωτική η 

απάντηση στο ερώτημα «κατά πόσο πιστεύετε έγιναν αντιληπτές οι επιπτώσεις 

των συγκεκριμένων υποδομών από την τοπική κοινωνία;» ωστόσο Ν=20 από 

αυτούς απάντησαν και προστέθηκαν στους 12 που δήλωσαν ότι είναι γνώστες 

υλοποίησης αντίστοιχου σχολικού προγράμματος. Έτσι από τις 32 

απαντήσεις μόνο οι 13 απαντούν ότι η τοπική κοινωνία αντιλήφθηκε τις 

επιπτώσεις των Τ.Α.Β.Υ. Αρκετά/ Κατά πολύ ενώ οι αντιπροσωπευτικές 

απαντήσεις των υπολοίπων 19 είναι: «πιστεύω ότι δεν έχουν γίνει αντιληπτές 

οι επιπτώσεις, η τοπική κοινωνία δεν γνωρίζει βρίσκεται σε άγνοια», «όχι όσο 

θα έπρεπε λόγω μη σωστής ενημέρωσης». 

 

 
 

Γράφημα 27 : Στάση εκπαιδευτικών απέναντι στο θέμα των Τ.Α.Β.Υ. 

 

Με βάση τα παραπάνω και τις απαντήσεις από τους 154 

εκπαιδευτικούς στο πως θα αντιδρούσε η τοπική κοινωνία στην περίπτωση 

διαχείρισης του θέματος στην σχολική τάξη που εμφανίζονται στο Γράφημα 28 

καλύπτεται η τρίτη ενότητα του 3ου άξονα που αφορά στην ανταπόκριση της 
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Γνωρίζεται εάν έχει υλοποιηθεί άλλο αντίστοιχο 
σχολικό πρόγραμμα για το θέμα των τοπικών 

ανενεργών βιομηχανικών υποδομών; 

Θα επιλέγατε θέμα σε Περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα που να αφορά τις ανενεργές 

βιομηχανικές υποδομές της περιοχής; 

Πιστεύεται αποτελεί ενδιαφέρον θέμα για τους 
μαθητές; 

Συνδέεται το μέλλον των υποδομών με το μέλλον 
των παιδιών; 

Θα χρησιμοποιούσατε στην εκπαιδευτική πράξη 
παραδείγματα αξιοποίησης ανενεργών 

βιομηχανικών υποδομών; 

Ποσοστό % Συχνότητα Εκπαιδευτικών 
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τοπικής κοινωνίας κατά την εκπαιδευτική εμπλοκή με το θέμα. Σύμφωνα με το 

γράφημα 27 το 64,3% (Ν=99) των απαντήσεων είναι Θετικά / Πολύ θετικά ενώ 

το υπόλοιπο 35,7% (Ν=55) είναι Αδιάφορα. Είναι ενδιαφέρον ότι κανένας 

εκπαιδευτικός από το δείγμα της έρευνας δεν επέλεξε τις απαντήσεις Αρνητικά 

/ Πολύ αρνητικά ερμηνεύοντας το εύρημα ότι δεν αποτελεί εμπόδιο για τους 

εκπαιδευτικούς ώστε να εμπλακούν με το θέμα. 

 

 

Γράφημα 28: Αντίδραση τοπικής κοινωνίας στην περίπτωση διαχείρισης του θέματος στην 
σχολική τάξη 

 

Στην αναζήτηση εμποδίων που θα απέτρεπαν τους εκπαιδευτικούς να 

εμπλακούν με τις επιπτώσεις από την παύση λειτουργίας των τοπικών 

βιομηχανιών και το μέλλον της περιοχής, προβαίνουν οι απαντήσεις στο 

εικοστό ερώτημα του εργαλείου της έρευνας (Γράφημα 29). Τα αποτελέσματα 

έδειξαν πρώτο εμπόδιο τις Ανεπαρκείς γνώσεις στο 63% (Ν=97) των 

συμμετεχόντων, δεύτερο τη μη σχετικότητα με το διδασκόμενο αντικείμενο στο 

42,9% (Ν=66), τρίτο εμπόδιο την Ανεπάρκεια πόρων στο 40,9% (Ν=63). Την 

Απροθυμία φορέων και ιδιοκτητών των τοπικών ανενεργών βιομηχανικών 

εγκαταστάσεων για συνεργασία οι εκπαιδευτικοί (Ν=51) και (Ν=50)  αντίστοιχα 

την ιεραρχούν ως τέταρτο εμπόδιο ενώ την Απροθυμία μαθητών μόνο Ν=24 
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35.7 

50 

14.3 

Αδιάφορα Θετικά Πολύ θετικά 

Κατά την γνώμη σας πώς θα αντιδρούσε η τοπική κοινωνία 
στην περίπτωση διαχείρισης του θέματος στην σχολική τάξη; 

Συχνότητα Εκπαιδευτικών Ποσοστό % 
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εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι αποτελεί εμπόδιο. Η συνεργασία με τους 

συναδέλφους δεν αποτελεί εμπόδιο στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(85,7%) και η μειοψηφία τους (7,1%) θεωρεί ότι υπάρχουν και άλλα εμπόδια 

που αποτρέπουν την εμπλοκή τους με αυτήν την θεματική.  

 

 

Γράφημα 29 : Εμπόδια εμπλοκής με το θέμα των Τ.Α.Β.Υ. 

 

Τα υποερωτήματα της 2ης ενότητας του 3ου άξονα στοχεύουν στην 

ανίχνευση της διαθεματικότητας με τον τρόπο που προσεγγίζουν οι 

εκπαιδευτικοί και στις μεθόδους διδασκαλίας που ενδέχεται να εφαρμόσουν. 

Πιο συγκεκριμένα διερευνήθηκε η εκπαιδευτική προσέγγιση του ζητήματος 

από τους συμμετέχοντες, οι δράσεις που προτίθενται να αναλάβουν και με 

ποια άλλα γνωστικά διδακτικά αντικείμενα συνδέουν το θέμα.  

Από τους 134 που απάντησαν στο ερώτημα ως προς την 

διαθεματικότητα που διέπει το θέμα προέκυψαν 21 ομάδες διδακτικών 

αντικειμένων συμπεριλαμβανομένων και την Ευέλικτη Ζώνη / projectκαθώς 

και την Με όλα που εννοείται με όλα τα γνωστικά αντικείμενα όπως 

απάντησαν οι ερωτηθέντες. 
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Ποιοι από τους παρακάτω λόγους πιστεύετε θα αποτελούσε 
εμπόδιο να ασχοληθείτε με το θέμα;  

Συχνότητα Εκπαιδευτικών Ποσοστό % 
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Γράφημα 30: Σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

7 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

12 

13 

21 

21 

37 

40 

0 10 20 30 40 50

Ξένη γλώσσα 

θρησκευτικά 

Φυσικοί πόροι 

Γεωγραφία 

Παιδί και περιβάλλον 

Βιολογία: 

Λοιπές Αγωγές 

Με όλα 

Χημεία 

Οικονομία 

Τεχνικά Μαθήματα 

Μαθηματικά 

Ε.Ζ. / project 

Τεχνολογία 

ΤΠΕ 

Γλώσσα 

Αγωγή Πολίτη 

Εικαστικά/ Αισθ Αγωγή 

Φυσική 

 Μελέτη Περιβάλλοντος 

Ιστορία  

Μαθήματα που συνδέουν οι εκπαιδευτικοί 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 



 

 
142 

 

Οι πιο αντιπροσωπευτικές απαντήσεις των στόχων που έθεταν οι 

εκπαιδευτικοί ανά μάθημα παρουσιάζονται παρακάτω ενώ σύμφωνα με το 

Γράφημα 30 μεγάλο πλήθος εκπαιδευτικών (Ν=40) συνδέουν το μάθημα της 

Ιστορίας με τις τοπικές βιομηχανικές υποδομές εστιάζοντας στην ανάδειξη 

τοπικής ιστορίας βάζοντας στόχους όπως: 

 «Ανάδειξη της βιομηχανικής εποχής για την περιοχή κι η σταδιακή 

υποβάθμισή της» 

 «Μελέτη σύγχρονης τοπικής ιστορίας»  

 «Τοπική ιστορία: Να γνωρίσουν πως ξεκίνησε η αύξηση του 

πληθυσμού της πόλης» 

 «Η κατανόηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών» 

 «Κοινωνική προσαρμογή με στόχο την διδασκαλία της τοπικής 

ιστορίας» 

 «Να μελετηθούν τρόποι αξιοποίησης ανάλογων θεμάτων» 

 «Τα παιδιά να ενημερωθούν αλλά και να διδαχθούν από τις ενέργειες 

των προηγούμενων γενεών» 

 «Γνώση της ιστορικής διαδρομής της ενέργειας στην περιοχή, να 

μάθουν πώς ξεκίνησε η λειτουργία αυτών των εργοστασίων». 

Σχεδόν ίδιο πλήθος εκπαιδευτικών (Ν=37) συνδέουν το μάθημα της Μελέτη 

περιβάλλοντος και εδώ οι εκπαιδευτικοί είναι κυρίως της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, ένας καλλιτεχνικών και ένας Πληροφορικής θέτοντας στόχους 

όπως: 

 «Να ζωγραφίσουν τα παιδιά πως ήταν μια περιοχή πριν γίνει η εξόρυξη 

λιγνίτη και πως μετά»  

 «Ευαισθητοποίηση για την υποβάθμιση  του τοπίου και του εδάφους»  

 «Μελέτη μεταβολής τοπίου»  

 «Βελτίωση ποιότητας ζωής»   

 «Να αναλογιστούν το κατά πόσο οι εγκαταστάσεις αυτές επηρέασαν ή 

επηρεάζουν ακόμα το περιβάλλον» 

 «Να κατανοήσουν οι μαθητές θετικές - αρνητικές συνέπειες των 

υποδομών στο περιβάλλον» 

 «Μελέτη τοπικής βιομηχανίας – χαρτογράφηση» 
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 «Να γνωρίσουν τα προβλήματα που δημιουργούνται, για 

προβληματισμό και εύρεση λύσεων» 

 «Να γνωρίσουν τις βιομηχανικές υποδομές, ενεργές-ανενεργές» 

 «Με στόχο να ενημερωθούν οι μαθητές για τις καίριες ορολογίες του 

σχετιζόμενου προγράμματος» 

Τρίτο μάθημα στην προτεραιότητα του δείγματος των εκπαιδευτικών (Ν=21) 

είναι η Φυσική με τους αντιπροσωπευτικότερους στόχους να είναι: 

 «Χρήση ανακυκλώσιμων πηγών ενέργειας» 

 «Γνωριμία με τις πηγές ενέργειας γενικά και τις πηγές ενέργειας του 

τόπου» 

 «Να καταλάβουν το μέγεθος της εκμετάλλευσης του εδάφους» 

 «Τη κατανόηση της μετεξέλιξης του περιβάλλοντος» 

 «Την διδασκαλία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος» 

και τα Εικαστικά / Αισθητική Αγωγή (Ν=21) με στόχους όπως δήλωσαν οι 

εκπαιδευτικοί: 

 «Αποτύπωση των αλλαγών» 

 «Με στόχο τον εξωραϊσμό των χώρων» 

 «Να αποτυπωθεί στα έργα των παιδιών η δική τους οπτική των 

εγκαταστάσεων» 

 «Την κατασκευή κάποιας μακέτας της βιομηχανικής περιοχής» 

 «Αισθητική αγωγή : προτάσεις ανάπλασης και διαμόρφωσης χώρου» 

 «Να ζωγραφίσουν έναν χώρο έπειτα από επίσκεψη» 

 «Να αναδείξουμε την ομορφιά μέσα από τα χαλάσματα» 

Οι επόμενες 17 ομάδες μαθημάτων με το πλήθος των εκπαιδευτικών που 

εντοπίζουν την σύνδεση αυτών με το θέμα παρουσιάζονται σε πίνακα που 

ακολουθεί σε αντιστοιχία με τους αντιπροσωπευτικότερους στόχους όπως 

καταγράφηκαν. 
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Πίνακας 9 : Διαθεματικότητα που διέπει το θέμα των Τ.Α.Β.Υ. 

ΜΑΘΗΜΑ Αντιπροσωπευτικοί στόχοι 

Αγωγή του Πολίτη 
(Ν=13) 

 Κοινωνικοπολιτική αγωγή με στόχο ενεργούς και 
συνειδητοποιημένους πολίτες 

 Επιπτώσεις στην ζωή των κατοίκων 

 Πολιτιστική υποβάθμιση και φαινόμενα κοινωνικής 
αναταραχής 

 Ενσυναίσθηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών γύρω 
από το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό θέμα 

 Νοητικές Δεξιότητες - Κοινωνική Προσαρμογή 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ:ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Γλώσσα 
(Ν=12) 

 Ιστορική κληρονομιά 

 Παραγωγή κειμένων (μαρτυρίες), επιπτώσεις της 
μετακίνησης πληθυσμών, αλλαγή περιβάλλοντος 

 Επιχειρηματολογία πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα 

 Ειδικό λεξιλόγιο  
 Εννοιολογική προσέγγιση 

 Προβληματισμός, ευαισθητοποίηση, ερεθίσματα για 
σκέψη, διατύπωση ιδεών - γλωσσική ανάπτυξη 

Τεχνολογία  
(Ν=11) 

 Τεχνολογική ιστορία και εξέλιξη μηχανών 

 Κριτική σκέψη γύρω από περιβαλλοντικά θέματα – 
προώθηση της δημιουργικότητας – δημιουργία μακέτας 
που απεικονίζει την αξιοποίηση των εγκαταστάσεων 

 Με στόχο την επιχειρηματικότητα 

 Να ερευνήσουν εναλλακτικές ενός τεχνολογικού 
προβλήματος 

 Την λειτουργία των εγκαταστάσεων  

Πληροφορική(Ν=11) 

 Συσχέτιση με την μόλυνση του περιβάλλοντος από τις 
ηλεκτρονικές συσκευές (π.χ. Η/Υ) 

 Να ανατρέξουν στο διαδίκτυο για να βρουν πληροφορίες 
για τις εγκαταστάσεις αυτές, να δουν φωτογραφίες κλπ 

 Οπτικοποίηση 

Μαθηματικά(Ν=10) 
 

 Γνωριμία με οικονομικούς όρους και στατιστικά στοιχεία 

 Μέτρηση χώρων - εκτάσεων - χρόνου 

 Εισοδήματα υπαλλήλων μηνιαία και ετήσια. Οικονομικά 
οφέλη/κέρδη από αξιοποίηση 

 Υπολογισμός επιπτώσεων – στατιστική / γραφήματα  

Ευέλικτη 
ζώνη(Ν=10) 

 Συντήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς τεχνικών μνημείων: 
Δημιουργία στο χώρο του σχολείου μια νέας τεχνικής 
ειδικότητας που να ασχολείται με τεχνικές συντήρησης 
τεχνικών μνημείων 

 Διοργάνωση Ημερίδας σε χώρο σχολείου και σε επίπεδο 
τάξης: Ο στόχος του συγκεκριμένου αντικειμένου είναι να 
δημιουργήσει στο χώρο του σχολείου ομάδες που να είναι 
ικανές να καταθέσουν προτάσεις υλοποίησης. 
 Κατασκευή από τον μηχανολογικό τομέα του σχολείου μου 
φωτοβολταϊκών για χώρους τεχνικών μνημείων: Ο στόχος εδώ 
είναι η αναβάθμιση των συγκεκριμένων χώρων με μια υποδομή 
που θα καλύπτει την δωρεάν παροχή ενέργειας στο χώρο και 
θα ενεργοποιήσει και άλλες τεχνικές ειδικότητες να 
δημιουργήσουν αντίστοιχα project 
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 Διαδραστική παρουσίαση τεχνικών μνημείων της Ελλάδας: 
Ευαισθητοποίηση πολιτών με συχνές παρουσιάσεις που να 
στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού πολιτών που να 
συμμετέχουν σε τέτοιες δράσεις. 

Χημεία(Ν=9) 

 Ευαισθητοποίηση και ανάπτυξη της οικολογικής 
συνείδησης των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα 

 Αξιοποίηση και εύρεση πόρων 

 Ρύπανση - Μελέτη χημικών αντιδράσεων - αλλοίωση 
υλικών 

 Λειτουργία ΑΕΒΑΛ 

 Διαχείριση νερού 

Οικονομία(Ν=9) 

 Οικιακή οικονομία: Σωστή διαχείριση των υπαρχουσών 
υποδομών -- Κοινωνικές επιπτώσεις 

 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Αξιοποίηση - οφέλη από την 
αξιοποίηση 

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ : Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση 

 Ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα (Τουριστικά)  

 Επίδραση στην οικονομική ζωή του τόπου 

 Στατιστική:  Δειγματοληψία, εκτίμηση, επεξεργασία, 
στατιστικά μέτρα και Λογιστική: Εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες της λογιστικής και σύνδεση με έξοδα κ έσοδα από 
την εκμετάλλευση των υποδομών 

Τεχνικά 
Μαθήματα(Ν=9) 

 Ηλεκτρική ενέργεια και περιβάλλον: Να χρησιμοποιηθούν 
οι υπάρχουσες υποδομές για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας με ήπιες μορφές – ανανεώσιμες 

 Μηχανολογία : Αξιοποίηση παραμένοντος μηχ/κού 
εξοπλισμού 

 Ήπιες μορφές ενέργειας ΗΜΕ: Χρήση παλαιών υποδομών 
με ανάλογες μεταρρυθμίσεις για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από άλλες ήπιες μορφές ενέργειας και να 
αποκτήσουν οικολογική συνείδηση 

 Στοιχεία βιομηχανικών εγκαταστάσεων: ΟΙ 
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 Στοιχεία Μηχανών: με στόχο την κατανόηση τους στην 
πράξη 

 Ηλεκτρολογία: Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 
βιομηχανικών χώρων (κίνηση - Υποσταθμοί) 

 Δομική: Κατασκευή Βιομηχανικών χώρων. Θεμελιώσεις - 
Αντιστηρίξεις. 

 Ύδρευση-αποχέτευση-θέρμανση: Μείωση της μόλυνσης 
του περιβάλλοντος 

Με όλα (Ν=7)  Η πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών και η πολυδιάστατη 
προσέγγιση του θέματος 

 
Λοιπές 
 
 Αγωγές 
(Ν=7) 

 Θεατρική αγωγή: βιωματική μάθηση 

 Συναισθηματική αγωγή: να εκφράσουν τα οποιαδήποτε 
συναισθήματα τους που τους προκαλούνται βλέποντας 
αυτά τα κτίρια, και ότι άλλο σχετικά με το θέμα 

 Αγωγή Υγείας: Επιπτώσεις στον Άνθρωπο 

 Πολιτιστικά 

 Δημιουργία και έκφραση: μέσα από προγράμματα 
ενεργοποιούνται οι φυσικές ικανότητες των παιδιών, 
αφυπνίζεται η περιέργεια τους, κινητοποιείται η φαντασία 
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τους και καλλιεργείται η δημιουργικότητα τους. 

Βιολογία(Ν=6) 

 Με στόχο την κατανόηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον  
 Ενημέρωση για επιπτώσεις στον άνθρωπο και την φύση. 
 Ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης κατανόηση του 

οικολογικού αποτυπώματος 

Παιδί και 
περιβάλλον(Ν=5) 

  Εναλλακτικοί τρόποι παραγωγής ενέργειας 

 Ανακύκλωση και Ορυχεία (αλλαγή περιβάλλοντος) 

Γεωγραφία (Ν=4) 
 Αλλαγές στο ανάγλυφο της γης (δημιουργία ορυχείων και 

μη αποκατάσταση αυτών) 
 ΤΟΠΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Φυσικών 
πόρων(Ν=3) 

 Ενημέρωση για την αναγέννηση των κληρονομούμενων 
πόρων 

 Διαχείριση φυσικών πόρων 

Ξένη γλώσσα(Ν=2) 
 Αγγλικά: εκμάθηση ξένης γλώσσας και ευαισθητοποίηση 

των μαθητών γύρω από το θέμα 

Θρησκευτικά (Ν=2) 

 Κακή διαχείριση του περιβάλλοντος, ευθύνη του 
ανθρώπου για την δημιουργία ως έργο θεού, 
υπερκαταναλωτισμός - κερδοφορία αντίθετα με τον 
αληθινό σκοπό της ζωής  

 Για την σχέση ανθρώπου με το περιβάλλον. 
 

Στα επόμενα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής εμπλοκής με την 

θεματική που εξετάζουμε φαίνεται ποια εκπαιδευτική προσέγγιση και 

παρέμβαση θα επιδίωκαν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Συγκεκριμένα 

ζητήθηκε από τους 154 συμμετέχοντες να καταγράψουν την εκπαιδευτική 

προσέγγιση που θα επιδίωκαν ώστε οι μαθητές τους να ανακαλύψουν τις 

ρίζες των σημερινών επιπτώσεων που προκαλούν οι τοπικές ανενεργές 

βιομηχανικές υποδομές. Οι 118 από αυτούς κατέγραψαν και οι δηλώσεις τους 

κατηγοριοποιήθηκαν σε οκτώ ομάδες όπως δείχνει το Γράφημα 31. Έτσι η 

καταγραφή Συνδυασμό προσεγγίσεων συγκεντρώνει το μεγαλύτερο πλήθος 

εκπαιδευτικών (Ν=29), δεύτερη καταγραφή είναι οι Επισκέψεις/Εκδρομές 

(Ν=28), περίπου ίδιο πλήθος εκπαιδευτικών δηλώνει την προσέγγιση μέσω 

έρευνας - Διερευνητική (Ν=25), ενώ οι επόμενες δύο καταγραφές είναι 

Βιωματική (Ν=13) και Μέσω γνωστικού αντικειμένου (Ν=11). Το υπόλοιπο 

πλήθος εκπαιδευτικών που απάντησε στο ερώτημα ισοκατανέμεται στις 

καταγραφές Άλλες (Ν=4) Ομαδοσυνεργατική (Ν=4), Παρατήρηση (Ν=4). 
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Γράφημα 31: Εκπαιδευτική προσέγγιση των εκπαιδευτικών 

 

Οι πιο αντιπροσωπευτικές δηλώσεις από τις καταγραφές των εκπαιδευτικών 

είναι: 

 

 

Ερευνητική 
 

 χρήση ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη 

σε παρόμοιες περιπτώσεις 

 Ενημέρωση από ειδικούς  

 Έρευνα πεδίου 

 Διερεύνηση η οποία θα περιελάμβανε την συλλογή 

δεδομένων από πολλαπλές πηγές, π.χ. επίσκεψη πεδίου, 

διαδίκτυο, συζήτηση με φορείς - συνεντεύξεις, βιβλιογραφία 

 Ενημέρωση, επικοινωνία - συνεργασία με τοπικούς φορείς 

 Συγκριτική θεώρηση του θέματος και έρευνα 

 

 

 

29 28 
25 

13 
11 

4 4 4 

Εκπαιδευτική Προσέγγιση 
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Συνδυασμό  

προσεγγίσεων 

 Ερωτήσεις, καταιγισμός ιδεών, παρουσίαση κάποιας 

θεωρίας, εικόνες με επιπτώσεις του προβλήματος, φύλλο 

δραστηριοτήτων(να γράψουν και να προτείνουν τρόπους 

αντιμετώπισης) 

 Διάλεξη – επιτόπια επίσκεψη – εκπόνηση εργασίας  

 Συζήτηση - Έρευνα - Συνεντεύξεις - Βιωματική μάθηση - 

project 

 Βιωματική προσέγγιση, ανακαλυπτική μάθηση, 

ομαδοσυνεργατική 

 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ - ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ - 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ - ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ- 

ΜΕΘΟΔΟΣ PROJECT  

 

 

 

 

 

 

 

ΆΛΛΕΣ 

 Η ενσώματη μάθηση  

 Ανακάλυψης 

 Μελέτη περίπτωσης, παιχνίδι ρόλων, συζήτηση με τους 

μαθητές και παρακολούθηση ιστοριών και εκπαιδευτικών 

βίντεο 

 

Ομαδοσυνεργατική 

 Δουλεύοντας σε ομάδες να επιχειρούσα να 

προσεγγίσω το θέμα από ιστορική, κοινωνική, 

οικονομική και περιβαλλοντική πλευρά. Αναζητώντας 

λύσεις- προτάσεις αξιοποίησης τους. 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με εκμαίευση 

πληροφοριών μέσα από διάφορες πηγές ενημέρωσης 
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Μέσω 

γνωστικού 

περιεχομένου 

 Αναδίφηση στην ιστορία του δήμου μας 

 Ιστορική ανάδρομη με χρήση Τ.Π.Ε. 

 Αειφορία 

 Ότι όλα αυτά έχουν σαν τελικό αποτέλεσμα της μείωσης 

της ποιότητας της ζωής μας  

 Ξεκινώντας από την μόλυνση που προκαλούν τα 

ηλεκτρονικά σκουπίδια θα μπορούσαμε να συσχετίσουμε 

και να αναλύσουμε τις επιπτώσεις των ανενεργών 

βιομηχανικών υποδομών 

 Περί της εγκατάλειψης των βιομηχανιών αυτών 

 

 

 

 

Επισκέψεις 

/Εκδρομές 

 Η εκπαιδευτική προσέγγιση που θα επεδίωκα με τους μαθητές 

μου θα ήταν μια επίσκεψη στο χώρο των ανενεργών 

βιομηχανικών μονάδων και στην συνέχεια κατάθεση 

προτάσεων από τους ίδιους τους μαθητές σε φορείς της 

περιοχής προς υλοποίηση. 

 Ξενάγηση σε κάποιο εργοστάσιο με τις όποιες επιπτώσεις στην 

χλωρίδα & πανίδα - εναλλακτικές λύσεις. Όλα αυτά σε 

πρόγραμμα που τρέχει όλον τον χρόνο.  

 Για διαπίστωση των επιπτώσεων (υδροφόρου ορίζοντα κ. ά.)  

 Εκπαιδευτική εκδρομή στους συγκεκριμένους χώρους που θα 

συνοδεύεται από ειδικούς στο θέμα ομιλία και συνομιλία με 

πρώην εργαζόμενους 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 Θα χρησιμοποιούσα ως εκπαιδευτική προσέγγιση την 

μέθοδο της παρατήρησης και της αυτοψίας 

 Παρουσίαση με οπτικοακουστικό υλικό παρόμοιων 

περιπτώσεων. 
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Για την εφαρμογή των παραπάνω εκπαιδευτικών προσεγγίσεων ρωτήθηκαν 

οι συμμετέχοντες ποιες διδακτικές τεχνικές θα χρησιμοποιούσαν από τις 

προτεινόμενες και δόθηκε η επιλογή να προτείνουν επιπλέον τεχνικές στο 

πεδίο του ερωτήματος 24στ. Τα αποτελέσματα που εμφανίζονται στο 

Γράφημα 32 δείχνουν το 95,5% (Ν=147) των εκπαιδευτικών επέλεξε τις 

Επισκέψεις στο πεδίο υποδομών, επόμενη διδακτική τεχνική αποτελεί η 

Χρήση των ΤΠΕ με το 90,3% (Ν=139) των εκπαιδευτικών να την επιλέγει, 

τρίτη σε προτίμηση έρχεται η Μελέτη της τοπικής ιστορίας στο 87,7% (Ν=135) 

των εκπαιδευτικών και με επίσης υψηλό ποσοστό 80,5% (Ν=124) οι 

εκπαιδευτικοί επιλέγουν την Ενασχόληση με το οικολογικό αποτύπωμα, τέλος 

περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς 57,1% (Ν=88) επιλέγουν την 

Χρήση της Τέχνης.  

 

 

Γράφημα 32 : Χρήση διδακτικών τεχνικών 
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Επισκέψεις στο 
πεδίο των 
υποδομών 

Χρήση των ΤΠΕ Μελέτη Τοπικής 
Ιστορίας 

Ενασχόληση με 
το οικολογικό 
αποτύπωμα 

Χρήση της 
Τέχνης (π.χ. 
Εκπαιδευτικό 
Δράμα, κ ά.) 

Άλλο 

  Τι είδους διδακτικές τεχνικές (διδακτικές προσεγγίσεις, 
μεθοδολογίες) θα χρησιμοποιούσατε για να προσεγγίσετε τους 

στόχους σας; 

Συχνότητα Εκπαιδευτικών Ποσοστό % 
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 Από τους 154 συμμετέχοντες 18 κατέγραψαν τις ιδέες τους για τις διδακτικές 

τεχνικές, οι πιο αντιπροσωπευτικές παρουσιάζονται στον Πίνακας 10 που 

ακολουθεί: 

 

Πίνακας 10 : Προτάσεις διδακτικών τεχνικών 

Project 
Βιβλιογραφικές 

πηγές 

Μελέτη πεδίου από μαθητές-

ερευνητές 

Παιχνίδι 
Μελέτη 

περίπτωσης 
Δεν χρειάζεται κάτι άλλο 

Συνεντεύξεις από 

επιστήμονες 

Κατασκευή 

ομοιώματος 

Συναντήσεις με ανθρώπους που 

σχετίζονται με αυτά τα κτίρια 

Αφήγηση ιστοριών, 

κριτική αντιμετώπιση 

των διλημματικών 

καταστάσεων 

Συνεργασία με 

φορείς, 

συνεντεύξεις, 

ψηφίσματα κτλ 

Συναντήσεις ή επισκέψεις στην 

τάξη μας, με ανθρώπους οι 

οποίοι έζησαν και δούλεψαν σε 

αυτές τις εγκαταστάσεις 

Συζήτηση για το πώς 

φαντάζονται οι 

μαθητές το μέλλον 

της περιοχής 

Επισκέψεις αντίστοιχων πεδίων υποδομών εκτός 

περιοχής. Θα μπορούσε επίσης να γίνει προσέγγιση 

του θέματος σε συνεργασία με σχολεία του εξωτερικού 

μέσω προγραμμάτων και αδελφοποίησης. 
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Πηγές ενημέρωσης 

 

Το τελευταίο ερευνητικό ερώτημα του ερωτηματολογίου αφορά στον 

τρόπο που ενημερώνονται οι εκπαιδευτικοί για τις επιπτώσεις που 

προκαλούνται από την εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή και για τις 

προτάσεις για την αξιοποίηση της.  

Όσον αφορά την ενημέρωση για τις επιπτώσεις τα αποτελέσματα φαίνονται 

στο Γράφημα 33 σύμφωνα με το οποίο η κύρια πηγή ενημέρωσης είναι το 

Διαδίκτυο στο 82,5% (Ν=127) των εκπαιδευτικών του δείγματος, δεύτερη 

πηγή είναι τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής & εθνικής εμβέλειας στο 

78,5% (Ν=121) και τρίτη οι συζητήσεις με συναδέλφους/φίλους με ποσοστό 

53,2% (Ν=82). Σε ποσοστά κάτω του 50% των εκπαιδευτικών του δείγματος 

είναι οι πηγές Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, 

Επιστημονικά βιβλία / Επιστημονικά περιοδικά, Συνέδρια – Σεμινάρια– 

Διαλέξεις, Συνδικάτα / Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / 

Πανεπιστημιακές σπουδές, Επιμορφώσεις του φορέα εργασίας και τέλος το 

5,2% (Ν=8) των εκπαιδευτικών να ενημερώνονται από τους Ιδιοκτήτες των 

βιομηχανικών υποδομών.  
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Γράφημα 33: Πηγές ενημέρωσης εκπαιδευτικών για τις επιπτώσεις των Τ.Α.Β.Υ. 
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Ιδιοκτήτες των βιομηχανικών υποδομών 

Επιμορφώσεις του φορέα εργασίας σας 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / 
Πανεπιστημιακές σπουδές 

Συνδικάτα / Επιμελητήρια 

Συνέδρια - Σεμινάρια – Διαλέξεις 

Επιστημονικά βιβλία / Επιστημονικά 
περιοδικά 

Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις 

Από συζητήσεις με συναδέλφους/φίλους 

 Μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής κ 
εθνικής εμβέλειας 

Διαδίκτυο 

Ποιες είναι οι πηγές ενημέρωσης σας για τις επιπτώσεις των 
τοπικών ανενεργών βιομηχανικών υποδομών;  

Ποσοστό % Συχνότητα Εκπαιδευτικών 
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Το δεύτερο υποερώτημα του τελευταίου ερευνητικού ερωτήματος αφορά την 

ενημέρωση για τις προτάσεις αξιοποίησης των τοπικών ανενεργών 

βιομηχανικών υποδομών.  Στο Γράφημα 34 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

κατά τα οποία το κύριο μέσο ενημέρωσης των εκπαιδευτικών του δείγματος 

είναι το Διαδίκτυο στο 82,5% (Ν=127), τα Μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής 

& εθνικής εμβέλειας είναι το δεύτερο μέσο στο 77,3% (Ν=119) των 

εκπαιδευτικών. Τρίτο μέσο ενημέρωσης είναι οι συζητήσεις με 

συναδέλφους/φίλους με ποσοστό 47,4% (Ν=73) κάτω του 50% των 

εκπαιδευτικών του δείγματος μαζί με τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης όπως 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιστημονικά βιβλία / 

Επιστημονικά περιοδικά, Συνέδρια – Σεμινάρια – Διαλέξεις, Συνδικάτα / 

Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Πανεπιστημιακές σπουδές, 

Επιμορφώσεις του φορέα εργασίας και τέλος το 3,2% (Ν=5) των 

εκπαιδευτικών να ενημερώνονται για τις προτάσεις αξιοποίησης από τους 

Ιδιοκτήτες των βιομηχανικών υποδομών. 
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Γράφημα 34:Μέσα ενημέρωσης εκπαιδευτικών για τις προτάσεις αξιοποίησης των Τ.Α.Β.Υ. 
 

 

Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται συζήτηση των αποτελεσμάτων και σχολιάζονται 

τα ευρήματα που αποτελούν ενδιαφέρον κατά την ερευνήτρια.   
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Από συζητήσεις με συναδέλφους/φίλους 

 Μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής κ 
εθνικής εμβέλειας 

Διαδίκτυο 

Ποια είναι τα μέσα από τα οποία ενημερώνεστε για τις 
προτάσεις και ενέργειες των ενδιαφερόμενων φορέων για το 
μέλλον των τοπικών ανενεργών βιομηχανικών υποδομών; 

Ποσοστό % Συχνότητα Εκπαιδευτικών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στο κεφάλαιο αρχικά θα περιγραφεί το προφίλ των εκπαιδευτικών  που 

συμμετείχαν στην έρευνα με τα χαρακτηριστικά του και την συμμετοχή του 

στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η διάρθρωση στην υπόλοιπη ενότητα που 

ακολουθεί θα γίνει με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα δοθούν οι 

απαντήσεις και θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα. Παράλληλα θα 

εκφραστούν και προτάσεις της ερευνήτριας στον άξονα που εξετάζεται η 

εκπαιδευτική εμπλοκή.  

 Τέλος κατά την εκτίμηση της ερευνήτριας θα διατυπωθούν προτάσεις 

που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα για πεδία έρευνας που θα άξιζαν 

διερεύνησης στο μέλλον.  

 

Τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών 

 

Στην έρευνα συμμετείχαν 154 εκπαιδευτικοί που εργάζονται και στις 

δύο βαθμίδες εκπαίδευσης σε σχολικές δομές στην περιοχή της Εορδαίας. 

Κατά 70,1% ήταν γυναίκες με κυρίαρχη ηλικιακή ομάδα πάνω από 41 ετών σε 

ποσοστό 72,1%. Οι εκπαιδευτικοί εργάζονται στην περιοχή για περισσότερα 

από 12 έτη (59,7%) ενώ το 67,5% κατοικούν στην Εορδαία περισσότερα από 

21 έτη.  

Το 1/3 του συνόλου έχει υλοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές ενώ 

σχεδόν το υπόλοιπο 2/3 έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης. Παρόλο που το 44,6% του συνόλου είναι δάσκαλοι και 

νηπιαγωγοί, οι ειδικότητες που εργάζονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

αποτελούν το 8% των συμμετεχόντων και σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί 

(48,7%) του συνόλου εργάζονται στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  Επιπλέον, 

από αυτούς σχεδόν το 40% ασχολούνται με διδακτικά αντικείμενα 

Τεχνολογικής κατεύθυνσης.  

Οι μισοί εκπαιδευτικοί (ακριβώς το 50% του δείγματος) συμμετέχουν σε 

περιβαλλοντικά προγράμματα και η θεματολογία με την οποία ασχολήθηκαν 

δεν ήταν σχετική με την Βιομηχανική κληρονομιά. Μόνο οι 28 από τους 77 
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ασχολήθηκαν με τοπικά θέματα, περιβαλλοντικά προβλήματα, βιώσιμη 

ανάπτυξη και οικολογικό αποτύπωμα.   

Σε αυτό το προφίλ του δείγματος αντιστοιχούν τα αποτελέσματα της 

έρευνας που απαντούν στα επόμενα ερευνητικά ερωτήματα. 

 

 

1o ερευνητικό ερώτημα: Ποιες θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι είναι οι 

περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις από την 

εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή. 

 

Το ερώτημα απαιτούσε τον προσδιορισμό της βιομηχανικής υποδομής 

και στην συνέχεια τον προσδιορισμό αυτών που είναι εγκαταλελειμμένες ώστε 

να εντοπισθούν και οι επιπτώσεις που προκύπτουν. Τα αποτελέσματα έδειξαν 

μία σύγχυση και αδυναμία προσδιορισμού της βαριάς βιομηχανικής 

υποδομής, ενεργής ή ανενεργής, αρχικά σε ποσότητα και δευτερεύοντος σε 

ονομαστική καταγραφή.  

Οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε έξι ομάδες και για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό υπήρχε κοινή απάντηση περίπου στο 1/3 του δείγματος οι 

οποίοι απάντησαν ότι είναι πάνω από τρεις οι υποδομές. Στον προσδιορισμό 

ονομαστικά των ανενεργών υποδομών η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών 

αναφερόταν σε δύο αλλά όχι τις ίδιες, μάλιστα η αναφορά περιλάμβανε 

υποδομές που δεν ανήκουν στα χωροταξικά όρια το Δήμου Εορδαίας ή 

υποδομές ιδιοκτησίας εταιριών που καταλάμβαναν μικρές εκτάσεις σε σχέση 

με τις τρεις υποδομές που αποτελούσαν προσδοκώμενη απάντηση. Αυτή 

ήταν 3 (τρεις) / ΑΕΒΑΛ – ΛΙΠΤΟΛ – ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ και βρέθηκαν μόνο 

23 εκπαιδευτικοί που την κατέγραψαν. Απαντήσεις που θεωρήθηκαν 

συγκεχυμένες ήταν «μέρος ορυχείων», «τηλεθέρμανση», «σταθμός βιολογικού 

καθαρισμού», «παλιά εργοστάσια ΔΕΗ» γιατί οι τέσσερις είναι ενεργές 

υποδομές και η πέμπτη δεν ορίζει ρητά παλιό εργοστάσιο τον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας.  

Ωστόσο η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι η εγκατάλειψη 

τους είναι πρόβλημα. Η αιτιολόγηση τους σχημάτισε τέσσερις ομάδες λόγων 

(περιβαλλοντικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί, πολιτισμικοί) και από τις 
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καταγραφές τους επιβεβαιώθηκε σύνδεση του τοπικού περιβάλλον με τα 

κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά προβλήματα. Η σύνδεση αυτή έρχεται 

σε συμφωνία με την έρευνα της Λιαράκου (2006). 

Οι λόγοι που ανέφεραν οι εκπαιδευτικοί έχουν ομοιότητες με τις 

επιπτώσεις που κλήθηκαν να ιεραρχήσουν και να κατατάξουν. Η Αύξηση 

ανεργίας ιεραρχείται ως πιο σημαντική επίπτωση και θεωρείται κοινωνική, 

περισσότερο όμως οικονομική επίπτωση. Από την κατάταξη φάνηκε ότι οι 

εκπαιδευτικοί ξεχωρίζουν τις επιπτώσεις ανά κατηγορία πλην της διγνωμίας 

που φάνηκε στην κατάταξη των δύο επιπτώσεων (Κατανάλωση χώρου που 

δεν μπορεί να ανακτηθεί – Κατάληψη γεωργικής γης) ως οικονομική και 

περιβαλλοντική αφήνοντας μία υποψία προβληματικής στο διαχωρισμό των 

επιπτώσεων. Επιπλέον η ιεράρχηση της Κατανάλωσης του χώρου που δεν 

μπορεί να ανακτηθεί ως τελευταία ανάμεσα στις περιβαλλοντικές εστιάζει στην 

άγνοια της σπουδαιότητας του συγκεκριμένου φυσικού πόρου από τους 

εκπαιδευτικούς. Ενώ η ιεράρχηση των πέντε περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

ως πιο σημαντικές μετά τις δυο πρώτες (ανεργία και διατάραξη υγείας)δείχνει 

πως οι εκπαιδευτικοί του δείγματος έχουν περιβαλλοντικές ανησυχίες. Από 

την άλλη η ιεράρχηση της επίπτωσης Εξάρτηση από την μονοκαλλιέργεια του 

λιγνίτη στις τελευταίες θέσεις και από ελάχιστους εκπαιδευτικούς δείχνει ότι 

δεν την θεωρούν σημαντική επίπτωση αφήνοντας το ερωτηματικό: εάν η 

τοπική κοινωνία μπαίνει σε τροχιά για την πολιτική της ενεργειακής 

απελευθέρωσης από τον λιγνίτη ή αν υπάρχει αδυναμία αντίληψης της 

σημαντικότητας της συγκεκριμένης εξάρτησης από τους πολλούς 

εκπαιδευτικούς; Σύμφωνα με έρευνα της Υφαντή (2018) η πλειονότητα των 

εκπροσώπων των τοπικών φορέων εστίασε στην εξάρτηση της 

μονοκαλλιέργειας του λιγνίτη πράγμα που έρχεται σε ταύτιση με την δεύτερη 

εκδοχή που προαναφέρθηκε. Ενισχυτικά προς την ταύτιση θεωρείται και η 

ιεράρχηση της συγκεκριμένης επίπτωσης ως πιο σημαντική από την Μη 

ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα επειδή στην προαναφερθείσα έρευνα 

τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις στην περιοχή μελέτης λειτουργούν δορυφορικά με 

τις δραστηριότητες της ΔΕΗ. 

Εν συνεχεία, το εγχείρημα σύνδεσης του οικολογικού αποτυπώματος 

με τις υποδομές απαιτούσε να νοηματοδοτηθεί αρχικά ο περιβαλλοντικός 
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δείκτης από τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι σε συντριπτική πλειοψηφία 

υποστηρίζουν ότι μετρά την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον. Οι 

επιπτώσεις ως αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων συνδέονται με 

το οικολογικό αποτύπωμα. Οι εκπαιδευτικοί όμως το συνδέουν με τις 

ανενεργές βιομηχανικές υποδομές αλλά οι περισσότεροι απαντούν ότι η 

αξιοποίηση των αντίστοιχων υποδομών στην Εορδαία αυξάνει το οικολογικό 

αποτύπωμα. Μία ερμηνεία που μπορεί να αποδοθεί σε αυτή την απάντηση 

είναι πως η αξιοποίηση των ανανεώσιμων ανθρωπογενών πόρων όπως οι 

υποδομές, που ως ελαστικός πόρος μπορεί να αποκατασταθεί, απαιτεί 

επιπλέον κατανάλωση φυσικών πόρων και άρα επιδρά στο περιβάλλον. Έτσι, 

η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών να εξέλαβε την αξιοποίηση στην ερώτηση 

ως επιπλέον επίδραση στο περιβάλλον. 

 

 

2o ερευνητικό ερώτημα: Η ανίχνευση των απόψεών τους όσον αφορά την 

αξιοποίηση και το μέλλον της περιοχής. 

 

Μετά την σχέση του οικολογικού αποτυπώματος με την αξιοποίηση της 

τοπικής ανενεργής βιομηχανικής υποδομής γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης 

της αναγκαιότητας αυτής της αξιοποίησης εκμαιεύοντας ιδέες των 

εκπαιδευτικών. Η απάντηση της πλειοψηφίας κρίνει αναγκαία την διάσωση 

των συγκεκριμένων υποδομών έχοντας ως πρώτη αναγνωρίσιμη αξία τους 

την Οικονομική ως πεδίο επένδυσης. Η Πολιτισμική – πολιτιστική αξία των 

υποδομών και η Κοινωνική κατατάσσονται πέμπτη και έκτη αντίστοιχα στο 

σύνολο των αξιών που προσδιορίζουν οι εκπαιδευτικοί του δείγματος. Σε 

συνδυασμό με την ιεράρχηση της κοινωνικής επίπτωσης της Πολιτιστικής 

υποβάθμισης στις τελευταίες θέσεις διακρίνεται ότι οι ερωτηθέντες αδυνατούν 

να διακρίνουν τον πολιτιστικό πλούτο της βιομηχανικής κληρονομιάς στην 

περιοχή και εστιάζουν σε οικονομικά κριτήρια.      

Η θεώρηση αυτών των εγκαταστάσεων με τα τεχνικά στοιχεία που 

περιέχουν ως Τεχνικό Μνημείο και η συμβολή του ως μοχλό ανάπτυξης για 

την περιοχή έγινε εφικτή σε ποσοστό πάνω από το 80% του πληθυσμού του 

δείγματος. Επιπλέον οι λόγοι που επικαλέστηκαν όπως «Είναι μέρος της 
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πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, έχουν ιστορική, επιστημονική και 

τεχνολογική σημασία και αξία», «Μοναδικά δείγματα της πρώτης λιγνιτικής 

τεχνολογίας στην Ελλάδα» κ. ά. ενέχουν αξίες της Βιομηχανικής κληρονομιάς. 

Με βάση το σύστημα αξιών που όρισαν προηγούμενα οι εκπαιδευτικοί 

παρατηρείται εδώ μία αντίθεση με τους επικαλούμενους λόγους.  

Μία ερμηνεία που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την αντίθεση πηγάζει 

από τον συνδυασμό των χαρακτηριστικών του δείγματος του πληθυσμού με 

το μοντέλο μονομερής ανάπτυξης στην περιοχή. Η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών ως κάτοικοι πολλών ετών στην περιοχή με ηλικιακό προφίλ 

πάνω των 41 ετών βίωσαν την ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων στην βάση 

του δευτερογενή τομέα με τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Επιπλέον, η 

μονοδιάστατη ανάπτυξη μονοπώλησε το ενδιαφέρον παραμερίζοντας τον 

τομέα του Τουρισμού, αναδιαρθρώνοντας την απασχόληση εις βάρος του 

πρωτογενούς τομέα και εδραιώνοντας διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές 

από την εισροή οικονομικών μεταναστών. Έτσι προκύπτει μία ανάγκη 

αναδιάρθρωσης στο σύστημα αξιών που ορίζουν οι εκπαιδευτικοί για τις 

συγκεκριμένες υποδομές ενόψει των νέων δεδομένων της μεταλιγνιτικής 

περιόδου. Είναι η ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας, 

αλλαγή που σηματοδοτεί ως μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης ο 17ος Παγκόσμιος 

Στόχος της Ατζέντας 2030 και αναφέρεται στην συλλογική ευθύνη των 

κατοίκων. Αυτή η αλλαγή είναι και το όραμα της ΕΠΑ που για τις μελλοντικές 

επιλογές στηρίζεται στο παρελθόν και εμπνέει τη συμμετοχή στο παρόν. 

Ένα έναυσμα για αυτήν την αναδιάρθρωση μετά την προσπάθεια 

σύνδεσης της αναγκαιότητας αξιοποίησης με την επιλογή της διαχείρισης της 

Βιομηχανικής Κληρονομιάς ήταν η απάντηση σε ποιο τοπίο οδηγείτε η 

περιοχή μετά το βιομηχανικό. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών στην πλειοψηφία 

τους υποστηρίζουν την Μίξη μερικών τοπίων και ως δεύτερη επιλογή την Μίξη 

όλων των τοπίων. Το εύρημα ότι περισσότεροι εκπαιδευτικοί του δείγματος 

διακρίνουν το Αγροτικό τοπίο από αυτούς που διακρίνουν την συνέχιση του 

Βιομηχανικού ενώ ελάχιστοι του δείγματος είχαν τις επιλογές Τουριστικό ή 

Πολιτιστικό είναι ενδιαφέρον γιατί από την μία επιβεβαιώνει την έλλειψη 

αναγνώρισης πολιτιστικής αξίας και από την άλλη η επιστροφή στο αγροτικό 

τοπίο προβάλει μεταβολή του μοντέλου ανάπτυξης στην περιοχή. Μία 
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ερμηνεία γιατί η επιλογή Μίξη όλων των τοπίων δεν είναι η πρώτη στις 

προτιμήσεις του δείγματος εκτός από την έλλειψη αναγνώρισης πολιτιστικής 

αξίας είναι και η αιτιολόγηση «Διότι υπάρχουν ενεργές βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις» που δόθηκε σε προηγούμενη ερώτηση με έκθεση του όρου 

«Τεχνικό Μνημείο».  

Στην συνέχεια υπό το πρίσμα του μέλλοντος κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί 

να καταγράψουν τις απόψεις τους για τον τρόπο διαχείρισης των τριών 

υποδομών ΑΕΒΑΛ – ΛΙΠΤΟΛ – ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ και δεύτερον για το  

πώς σχετίζεται η επιλογή τους με την ανάπτυξη στην περιοχή. 

Οι εκπαιδευτικοί διέκριναν την ανάπτυξη στην περιοχή μέσα από την  

αξιοποίηση των τριών υποδομών με την δημιουργία τουριστικών 

εκπαιδευτικών θέρετρων προσφέροντας γνώση, αισθητική αναβάθμιση και 

επισκεψιμότητα καθώς η αξιοποίηση θα συμβάλει στη μείωση του οικολογικού 

αποτυπώματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η πρόταση για δημιουργία 

Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (πρώην ΚΕΠ) καθώς αποτελεί 

γεγονός η έλλειψη ενός Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) στην 

περιοχή που έχει υπάρξει χαρακτηριστικά έντονη βιομηχανική δραστηριότητα. 

Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως μία συνδυαστική αξιοποίηση των τριών μέσα από 

μελέτη και έρευνα μπορεί να οδηγήσει σε βιώσιμες λύσεις για την ανάπτυξη 

στην Εορδαία. Συγκεκριμένα οι δύο ΑΗΣ ως θεματικά πάρκα - «ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 

ως ΠΑΡΚΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» και «ΑΗΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ ως ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ» - δύναται να αποτελέσουν 

τουριστικό ενδιαφέρον αναδεικνύοντας την τοπική ιστορία των τελευταίων 

εβδομήντα χρόνων σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα 

της ενέργειας. Επιπροσθέτως η ύπαρξη ενός ΚΕΑ θα δημιουργούσε δεσμούς 

μεταξύ εκπαίδευσης και έρευνας. Η πρόταση για την ΑΕΒΑΛ αξιοποίηση ως 

πίστες ΜΟΤΟ ΚΡΟΣ και αγώνων αυτοκινήτων ξεχωρίζει επειδή προωθεί τον 

τουρισμό μέσω του αθλητισμού και δεδομένου της ύπαρξης άλλων ιδιαίτερων 

αθλητικών κέντρων στην περιοχή (αθλημάτων τένις και κολύμβησης) δίνει 

διαστάσεις ανάπτυξης τοπίου που δεν θίχτηκαν στην παρούσα έρευνα.     

 

Συνοψίζοντας, από τις απαντήσεις που δόθηκαν στον άξονα του 2ου 

ερευνητικού ερωτήματος προκύπτει η επιθυμία για την διάσωση των 
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υποδομών, αλλά δεν υποστηρίζονται από τις κοινωνικοπολιτισμικές αξίες σε 

ένα μελλοντικό πολυσύνθετο τοπίο για την περιοχή. Παρόλα αυτά εμμένουν 

στην επιλογή της αξιοποίησης των τριών υποδομών δίνοντας πολιτιστικές, 

τουριστικές και κοινωνικές διαστάσεις και αποδέχονται τον χαρακτηρισμό τους 

με τον όρο «Τεχνικό Μνημείο». Από την άλλη είναι αξιοπρόσεκτο το εύρημα 

του μηδενικού σεναρίου για την ΛΙΠΤΟΛ αφού κανένας δεν επέλεξε την 

επιλογή Καμία ενέργεια. Η επιλογή της Κατεδάφισης από τους εκπαιδευτικούς 

ήταν αισθητά μεγαλύτερη για την ΛΙΠΤΟΛ από την ΑΕΒΑΛ και τον ΑΗΣ 

Πτολεμαΐδας και συνδυαστικά με την αρνητική αιτιολόγηση της θεώρησής 

τους ως τεχνικά μνημεία «Έκλεισε ένας κύκλος ευκαιρία να ανοίξει ένας νέος» 

αφήνει εικασίες πως οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η παλαιότητα 

επιτάσσει κατεδάφιση. 

Οι ιδέες και οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για τις τρεις συγκεκριμένες 

υποδομές αναδεικνύουν την επιθυμία πολιτών – κατοίκων της περιοχής για 

βιώσιμες λύσεις προς ανάπτυξή της καθώς η επιλογή της αξιοποίησης και όχι 

τόσο της κατεδάφισης μπορεί να συμβάλλει ώστε η περιοχή να αποτελέσει 

πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία. 

 

 

Αντιστοίχως οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν την επιθυμία τους ως λειτουργοί της 

εκπαίδευσης στο 3ο ερευνητικό ερώτημα: Με ποιο τρόπο μπορούν να 

συμβάλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που δημιουργούνται από την 

εγκαταλελειμμένη βιομηχανική περιοχή. 

 

Ο τρόπος εμπλοκής που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί φάνηκε από την 

θεματική προτίμησης των προγραμμάτων των Εθνικών Δικτύων. Το 

πρόγραμμα «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & οικολογικό αποτύπωμα» το 

προτιμούν περισσότερο από τα προγράμματα «Βιομηχανία: Βιομηχανική 

κληρονομιά» και «Αστικό περιβάλλον/Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο 

εκπαίδευσης για την αειφορία». Οι μικρές διαφορές στα ποσοστά προτίμησης 

ανάμεσα στα τρία προγράμματα δεν αποτελεί κάποιο εύρημα απλώς ας 

επιτραπεί το σχόλιο πως η θεματική του πρώτου είναι πιο συγκεκριμένη και 

πιθανόν πιο γνώριμο το θέμα της ενέργειας.  

http://kpenaousas.gr/thematika-diktya/syntonismos/biomichaniki-klironomia
http://kpenaousas.gr/thematika-diktya/syntonismos/biomichaniki-klironomia
http://www.kpe-thess.gr/biosimipoli/
http://www.kpe-thess.gr/biosimipoli/
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Από τα αποτελέσματα της στάσης των εκπαιδευτικών ως προς την 

εμπλοκή τους είναι θετικό το εύρημα της πλειοψηφίας των εκπαιδευτικών που 

θα επέλεγαν να ασχοληθούν με τις ανενεργές βιομηχανικές υποδομές της 

περιοχής. Ο θετικά προσκείμενος εκπαιδευτικός συνδέει το μέλλον των 

υποδομών με το μέλλον των παιδιών, πιστεύει ότι το θέμα αποτελεί 

ενδιαφέρον για τους μαθητές και θα χρησιμοποιήσει στην εκπαιδευτική πράξη 

παραδείγματα αξιοποίησης αντίστοιχων υποδομών ακόμα και στην 

περίπτωση που αγνοεί την ύπαρξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Το 

τελευταίο υπονοεί την διερεύνηση που θα κληθεί να εφαρμόσει πρώτα ο ίδιος 

ο εκπαιδευτικός. Ωστόσο πολλά εμπόδια θα υπάρχουν κατά την εμπλοκή του 

με το θέμα και η πλειοψηφία του δείγματος τα ιεράρχησε με πρώτο τις 

Ανεπαρκείς γνώσεις και ακολουθούν η μη σχετικότητα με το διδασκόμενο 

αντικείμενο και η Ανεπάρκεια πόρων. Η Απροθυμία τρίτων εμπλεκόμενων 

(φορέων, ιδιοκτητών, μαθητών και συναδέλφων) δεν αποτελεί ιδιαίτερο 

εμπόδιο στην πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα και πιστεύεται ότι 

θα υπάρχουν και άλλοι φραγμοί που αποτρέπουν την εμπλοκή των 

εκπαιδευτικών με την εν λόγω θεματική. Ο θετικά προσκείμενος εκπαιδευτικός 

μέσω της προσωπικής διερεύνησης μπορεί να άρει τα πρωταρχικά εμπόδια, 

αν και με δυσκολία το εμπόδιο της ανεπάρκειας πόρων. Συνεπώς μπορεί να 

εισαχθεί στα σχολεία το παρόν τοπικό θέμα και να αποτελέσει σταθμό για την 

προβολή του στην τοπική κοινωνία.        

Ωστόσο σε ερώτηση εάν είναι γνώστες άλλου αντίστοιχου σχολικού 

προγράμματος μεγάλο ποσοστό του δείγματος δεν γνωρίζει την υλοποίηση 

άλλων αντίστοιχων σχολικών προγραμμάτων για το συγκεκριμένο θέμα 

δηλαδή αγνοεί το σχετικό πρόγραμμα για την ανενεργή βιομηχανική υποδομή 

που ανήκε στο θεματικό δίκτυο Βιώσιμες πόλεις & Βιομηχανική Κληρονομιά το 

οποίο υλοποιήθηκε την διετία 2002-2004 με θέμα «Οι Περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις της ΑΕΒΑΛ και η μελλοντική της αξιοποίηση ως Βιομηχανικό 

μνημείο». Οι 17 μαθητές που συμμετείχαν φοιτούσαν στην Β΄/θµια 

Εκπαίδευση και οι εκπαιδευτικοί ήταν τρεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 

πρόγραμμα είχε παρουσιαστεί σε πνευματικό κέντρο του Δήμου παρουσία 

τοπικών πολιτικών ηγετών και επιστημόνων που κατείχαν την προεδρία στο 

ελληνικό τμήμα του TICCIH. Από την άλλη είναι το μόνο που υλοποιήθηκε και 
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μάλιστα αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Το μικρό ποσοστό των 

εκπαιδευτικών του δείγματος της έρευνας μας που γνωρίζει άλλο αντίστοιχο 

σχολικό πρόγραμμα απάντησε στο ερώτημα «κατά πόσο πιστεύετε έγιναν 

αντιληπτές οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων υποδομών από την τοπική 

κοινωνία;» ότι η τοπική κοινωνία δεν αντιλήφθηκε αυτές τις επιπτώσεις. Ενώ 

ακόμα πιο μικρό ποσοστό (Ν=13) απάντησε το αντίθετο.  

Μετά από τα παραπάνω οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι η ανταπόκριση 

της τοπικής κοινωνίας κατά την δική τους εκπαιδευτική εμπλοκή με το θέμα θα 

είναι θετική. Αποτελεί ενδιαφέρον το γεγονός ότι κανένας εκπαιδευτικός από 

το δείγμα της έρευνας δεν πιστεύει σε αρνητική ανταπόκριση γεγονός που 

δηλώνει άρση ενός ακόμα πιθανού εμπόδιου για μελλοντική εμπλοκή με το 

θέμα. Επιπλέον η άγνοια της πλειοψηφίας για το υλοποιημένο σχολικό 

πρόγραμμα (2002-2004) με θέμα τις εγκαταστάσεις της ΑΕΒΑΛ υπογραμμίζει 

την ανάγκη υλοποίησης σχολικών προγραμμάτων με την συγκεκριμένη 

θεματική σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και σε συχνότερο ρυθμό ώστε το 

σχολείο να εξαλείψει την άγνοια πρωτίστως στην εκπαιδευτική κοινότητα της 

Εορδαίας και μετέπειτα να αποτελέσει σταθμό για την προβολή του 

περιβαλλοντικού προβλήματος στην τοπική κοινωνία.        

Η εισαγωγή του θέματος στα σχολεία προϋποθέτει την αναγνώριση της 

διαθεματικότητας που το διέπει από τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς, τους 

στόχους που θέτουν, τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές 

που θα εφαρμόσουν. Οι προϋποθέσεις εξετάστηκαν στα υποερωτήματα της 

δεύτερης ενότητας του τρίτου ερευνητικού ερωτήματος στα αποτελέσματα των 

οποίων η αναγνώριση της διαθεματικότητας των τοπικών υποδομών 

προκύπτει από 21 ομάδες διδακτικών αντικειμένων. Μεγάλο μέρος 

εκπαιδευτικών του δείγματος εστιάζουν στην ανάδειξη τοπικής ιστορίας και 

σχεδόν ο ίδιος αριθμός εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσα από 

το μάθημα της Μελέτης περιβάλλοντος θέτουν στόχο να γνωρίσουν οι μαθητές 

τις τοπικές βιομηχανικές υποδομές, ενεργές – ανενεργές με χαρτογράφηση 

τους και να αναλογιστούν πως επηρεάζουν το περιβάλλον μέσα από την 

μεταβολή του τοπίου και την ποιότητα ζωής. Πολύ ενδιαφέρον το μάθημα των 

Εικαστικών και οι στόχοι που δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί αφενός με την 

ανάδειξη ομορφιάς μέσα από τα χαλάσματα κατασκευάζοντας μακέτα για 
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αποτύπωση των αλλαγών ή ζωγραφίζοντας έναν χώρο έπειτα από επίσκεψη 

και αφετέρου με τις προτάσεις ανάπλασης και διαμόρφωσης για τον 

εξωραϊσμό των χώρων. Οι εκπαιδευτικοί νηπιαγωγοί έθεσαν αξιόλογους 

στόχους μέσα από όλα τα διδακτικά αντικείμενα τους με 

αντιπροσωπευτικότερο την ενημέρωση και την αναγέννηση των 

κληρονομούμενων πόρων. Οι 4 στους 6 εκπαιδευτικούς ξένων γλωσσών δεν 

συνδέουν το μάθημά τους με τις υποδομές ενώ οι υπόλοιποι θέτουν στόχο την 

σύγκριση κουλτούρων και πολιτισμών στον τρόπο αντιμετώπισης 

αξιοποίησης των ανενεργών βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Παρόμοια από 

τους δέκα εκπαιδευτικούς της Πληροφορικής μόνο τρείς συνδέουν το μάθημά 

τους και μαζί με τις υπόλοιπες οκτώ συνδέσεις η χρήση των ΤΠΕ περιορίζεται 

στην αναζήτηση πληροφοριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του 

προγράμματος HISTCAPE28 είχε δημιουργηθεί η ιστοσελίδα σε εθνικό 

επίπεδο που αφορούσε καταγραφή δράσεων και εφαρμογών για την 

διατήρηση της μνήμης μέσω της Βιομηχανικής Κληρονομιάς και λειτούργησε 

για ένα μικρό χρονικό διάστημα λόγω ανεπάρκειας οικονομικών πόρων. Μία 

πρόταση δημιουργίας ιστοσελίδας με την θεματική των συγκεκριμένων 

υποδομών από σύσσωμη πρωτοβουλία όλων των σχολείων της περιοχής με 

πρωτοπόρους τους εκπαιδευτικούς της πληροφορικής και οικονομικό πάροχο 

την σχολική επιτροπή του Δήμου Εορδαίας θα αποτελούσε άνοιγμα του 

σχολείου στην τοπική κοινωνία, συνεργασία των βαθμίδων εκπαίδευσης και 

απόδραση από την μονοδιάστατη χρήση των ΤΠΕ.   

Αντίστοιχες προτάσεις στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης / Project 

διατυπώθηκαν από εκπαιδευτικούς με στόχο την ευαισθητοποίηση και 

πρόκληση ενεργούς συμμετοχής των πολιτών με συχνές διαδραστικές 

παρουσιάσεις τεχνικών μνημείων της Ελλάδας. Οι εκπαιδευτικοί τεχνικών 

ειδικοτήτων πρόταξαν την διοργάνωση ημερίδας εντός σχολείου για κατάθεση 

προτάσεων από μαθητές, την δημιουργία νέας τεχνικής ειδικότητας που να 

ασχολείται με τεχνικές συντήρησης τεχνικών μνημείων και την αναβάθμιση 

των χώρων των υποδομών από φωτοβολταϊκά κατασκευασμένα από μαθητές 

για δωρεάν παροχή ενέργειας στο χώρο ενεργοποιώντας και άλλες τεχνικές 

                                            
28 e-ptolemeos team. (2013).  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ: Πιλοτική Δράση του προγράμματος 
Histcape για την προβολή και αξιοποίηση της βιομηχανικής κληρονομιάς. Τοπική Επικαιρότητα. Στο e-
ptolemeos.gr Πρόσβαση: 17/10/2018 

https://e-ptolemeos.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4/
https://e-ptolemeos.gr/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%b9%cf%86%ce%b5%cf%81%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%b4%cf%85%cf%84-%ce%bc%ce%b1%ce%ba%ce%b5%ce%b4%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%83-%cf%80%ce%b9%ce%bb%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b4/
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ειδικότητες να δημιουργήσουν αντίστοιχα Project. Ενδιαφέρον στις προτάσεις 

που κατέθεσαν οι εκπαιδευτικοί της τεχνικής εκπαίδευσης αποτελούν η 

ανάγκη συχνότητας με την ενασχόληση της θεματικής και η χαρακτηριστική 

απομάκρυνση από το στείρο, ανελαστικό αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

κεντρίζοντας το ενδιαφέρον μαθητών και πολιτών. Αντίστοιχη προσδοκώμενη 

ανταπόκριση δεν παρατηρήθηκε από τους εκπαιδευτικούς της θετικής 

κατεύθυνσης οι οποίοι περιορίζουν τους στόχους τους σε ακαδημαϊκές 

δεξιότητες πιθανόν επειδή δεν έχουν εμπλακεί σε πρόγραμμα αντίστοιχης 

θεματικής ούτε γνωρίζουν άλλα υλοποιημένα προγράμματα. Ωστόσο από 

τους 13 που συμμετείχαν μόνο ένας δεν θα επέλεγε την συγκεκριμένη 

θεματική.   

Η υλοποίηση των στόχων θα επιταχθεί μέσα από την εκπαιδευτική 

προσέγγιση που οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προτιμούν να είναι 

συνδυασμός προσεγγίσεων κυρίως όμως βιωματική και διερευνητική 

προσέγγιση. Η Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία αποτελεί  

καινοτόμο εκπαιδευτική προσέγγιση και με τον ολιστικό της χαρακτήρα 

περιλαμβάνει την βιωματική και διερευνητική προσέγγιση. Επιπλέον 

χαρακτηριστικό της ΕΠΑ αποτελεί η κριτική προσέγγιση που επιτρέπει την 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης και την αναζήτηση εναλλακτικών σεναρίων. 

Επομένως οι εκπαιδευτικοί διατυπώνοντας περιγραφικά την προσέγγιση τους 

δηλώνουν την καινοτομία που διέπει την ΕΠΑ να εμπλέκεται με την τοπική 

ιστορία («Αναδίφηση στην ιστορία του δήμου μας»), την ποιότητα της ζωής 

(«……….τελικό αποτέλεσμα της μείωσης της ποιότητας της ζωής μας») και να 

επιτρέπει την μελέτη άλλων πρακτικών για παραδειγματισμό και δημιουργία 

σεναρίων προς εξεύρεση λύσεων («…χρήση ερευνών που έχουν 

πραγματοποιηθεί στην Ευρώπη», «Συγκριτική θεώρηση του θέματος……»). Η 

περιγραφή των προσεγγίσεων τους από τους ίδιους έμπλεκε σε αρκετές 

περιπτώσεις και διδακτικές μεθόδους ή τεχνικές όπως για παράδειγμα 

«μέθοδο της παρατήρησης», «ομαδοσυνεργατική μέθοδος», «παιχνίδι 

ρόλων», «καταιγισμός ιδεών» που όλες είχαν σκοπό την διερεύνηση και το 

βίωμα. Ενισχυτικά προς αυτό τον σκοπό οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν και τις 

εκπαιδευτικές επισκέψεις – εκδρομές επί τόπου των βιομηχανικών χώρων 

προς διαπίστωση από μέρους των μαθητών της περιβαλλοντικής 
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υποβάθμισης. Οι Επισκέψεις στο πεδίο υποδομών είναι επιλογή διδακτικής 

τεχνικής από το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην 

έρευνα ενώ η Χρήση των ΤΠΕ και η Μελέτη της τοπικής ιστορίας είναι 

δεύτερες στην προτεραιότητα των επιλογών των εκπαιδευτικών. Το 

οικολογικό αποτύπωμα φάνηκε και στα άλλα ερευνητικά υποερωτήματα ότι οι 

εκπαιδευτικοί του δείγματος το συνδέουν με το θέμα των εν λόγω 

βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επιλέγουν την ενασχόληση τους με αυτό 

στα πλαίσια Περιβαλλοντικού Προγράμματος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει που 

περισσότεροι από τους μισούς του δείγματος θέλουν να χρησιμοποιήσουν και 

την τέχνη παρόλο που μόνο μία εκπαιδευτικός ειδικότητας Κοινωνικών 

επιστημών κατέγραψε την θεατρική αγωγή ως μάθημα σύνδεσης με το 

εξεταζόμενο θέμα. Το εκπαιδευτικό δράμα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 

στις προτάσεις των εκπαιδευτικών για τις επιπλέον διδακτικές τεχνικές που 

καταγράφουν π.χ. για την κριτική αντιμετώπιση των διλημματικών 

καταστάσεων, για το πώς φαντάζονται οι μαθητές το μέλλον της περιοχής, για 

παιχνίδι ρόλων σε πάνελ συνεντεύξεων και σε ψηφίσματα για την λήψη 

αποφάσεων. Αξιόλογη πρόταση αποτελεί και η επίσκεψη σε αντίστοιχες άλλες 

υποδομές σε πνεύμα συνεργασίας με σχολεία του εξωτερικού μέσω 

προγραμμάτων και αδελφοποίησης. 

 Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν ως διδακτική τεχνική την επίσκεψη στο 

πεδίο υποδομών, από την άλλη τοπικοί φορείς βλέπουν θετικά τις ξεναγήσεις  

σε σχολεία και προτείνουν να γίνονται συστηματικότερα ακόμα και στην 

κατάσταση στην οποία βρίσκονται ώστε να προβληθούν στην τοπική κοινωνία 

(Υφαντή, 2018). Κοινός φορέας όλων των σχολικών δομών είναι η σχολική 

επιτροπή του Δήμου η οποία θα μπορούσε να διαθέσει μεταφορικό όχημα για 

συχνές επισκέψεις με ολιγοπληθή ομάδες μαθητών. Ο ρόλος του 

εκπαιδευτικού θα είναι διεκπεραιωτικός και συντονιστικός σε κυλιόμενο 

πρόγραμμα επισκέψεων με στόχο όλοι οι μαθητές του Δήμου να επισκεφτούν 

τις ανενεργές υποδομές. Η πρόταση αποτελεί μία τακτική άρσης εμποδίου 

εκπαιδευτικής εμπλοκής με την εν λόγω θεματική και συγκεκριμένα της 

ανεπάρκειας πόρων. 
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Στην έρευνα επιδιώχθηκε η ανίχνευση γνώσεων άλλων παραδειγμάτων 

ή προτάσεων σχετικά με το μέλλον των τοπικών ανενεργών βιομηχανικών 

υποδομών. Περισσότεροι από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματος δεν 

γνωρίζουν άλλα παραδείγματα αξιοποίησης αντίστοιχων υποδομών ή 

προτάσεις της πολιτείας και των τοπικών φορέων για τις εν λόγω υποδομές 

της Εορδαίας. Για το μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών που βρίσκονται σε 

άγνοια θα μπορούσε η ύπαρξη ενός Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

(ΚΕΑ) στην περιοχή να συμβάλλει στην μείωσή του.  

Τελευταίο ερευνητικό ερώτημα αποτελεί ο εντοπισμός των πηγών 

ενημέρωσης των εκπαιδευτικών για θέματα που αφορούν: 

 τις επιπτώσεις που προκαλούνται από τις τοπικές ανενεργές 

βιομηχανικές υποδομές,  

 τις προτάσεις και ενέργειες των ενδιαφερόμενων φορέων για το 

μέλλον των υποδομών.  

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως κύρια πηγή ενημέρωσης αποτελεί το 

Διαδίκτυο ενώ τα ΜΜΕ και η συζήτηση με συναδέλφους ακολουθούν Για 

λιγότερους από τους μισούς εκπαιδευτικούς του δείγματος είναι οι πηγές 

Περιβαλλοντικές οργανώσεις, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Επιστημονικά βιβλία / 

Επιστημονικά περιοδικά, Συνέδρια – Σεμινάρια– Διαλέξεις, Συνδικάτα / 

Επιμελητήρια, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Πανεπιστημιακές σπουδές, 

Επιμορφώσεις του φορέα εργασίας και ελάχιστο ποσοστό των εκπαιδευτικών 

ενημερώνεται από τους Ιδιοκτήτες των βιομηχανικών υποδομών.  

Το διαδίκτυο είναι μέσο πληροφόρησης που δεν απαιτεί χρόνο 

αναμονής ή ιδιαίτερες γνώσεις για να φτάσει στην πληροφορία που αναζητά ο 

καθένας, απαιτείται όμως αξιολόγηση της πηγής και «φιλτάρισμα» της 

πληροφορίας που σημαίνει ότι είναι προσωπική ευθύνη του καθένα η έγκυρη 

και έγκαιρη ενημέρωση. Από τις υπόλοιπες πηγές μόνο η συζήτηση με 

συναδέλφους και φίλους μπορεί να ενέχει μεροληψία κατά την διάδοση της 

πληροφορίας. Στις άλλες πηγές που χαρακτηρίζονται αξιόπιστες συναντάται 

το πρόβλημα της προσέγγισης της πληροφορίας που μεταφέρει πάλι την 

ευθύνη της ενημέρωσης στα άτομα. Επομένως εκτός από την έλλειψη ενός 

ΚΕΑ η ευθύνη για την ενημέρωση τοπικών θεμάτων και μάλιστα τόσο 
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σημαντικών όπως το μέλλον των εν λόγω υποδομών στην περιοχή και η 

σύνδεσή του με την βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου Εορδαίας φέρει προσωπικό 

χαρακτήρα για τον κάθε κάτοικο ανεξαρτήτου επαγγελματικής του 

δραστηριότητας.   

Από τα αποτελέσματα φάνηκε πως οι μισοί των ερωτηθέντων δεν 

γνωρίζουν προτάσεις ούτε παραδείγματα αξιοποίησης αντίστοιχων υποδομών 

όμως το διαδίκτυο, τα ΜΜΕ και οι συνάδελφοι αποτελούν κύρια πηγή 

ενημέρωσης για αυτούς. Από πληροφορίες της ερευνήτριας μία από τους 

τρεις εκπαιδευτικούς που υλοποίησαν το πρόγραμμα του 2002-2004 

βρίσκεται εν ενεργεία και εργάζεται στην περιοχή, δεν αρκεί όμως ένας 

εκπαιδευτικός επειδή υλοποίησε αντίστοιχο Π.Π. να αποτελεί πηγή 

ενημέρωσης. Πιθανολογείται πως οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε άγνοια 

επειδή δεν υλοποιούνται συχνά αντίστοιχα προγράμματα ή δεν αποτελεί 

ενδιαφέρον το θέμα για αυτούς ή επιβεβαιώνεται πως η ενημέρωση του 

πολίτη της τοπικής κοινωνίας είναι προσωπική του ευθύνη.     

 

 

Προτάσεις διερεύνησης στο μέλλον  

 

Μελλοντικές μελέτες θα μπορούσαν να υλοποιηθούν όπως προτάθηκε 

στην έρευνα του Μπλαντζά (2008) η υλοποίηση Π.Π. που στοχεύουν στην 

αλλαγή προτεραιοτήτων και νοοτροπίας ενόψει της επερχόμενης 

μεταλιγνιτικής περιόδου. Στην παρούσα μελέτη η πρόταση για περαιτέρω 

έρευνα αφορά στο πιθανό ερευνητικό ερώτημα Πόσα περιβαλλοντικά 

προγράμματα και με ποια θεματική υλοποιήθηκαν που στόχευαν στην αλλαγή 

νοοτροπίας της τοπικής κοινωνίας. Επιπλέον ερωτήματα που θα άξιζαν 

διερεύνησης στο μέλλον αποτελούν η έλλειψη της πολιτιστικής/πολιτισμικής 

αξίας θα μπορούσε να διερευνηθεί και σε άλλα θεματικά πεδία. Ακόμα μία 

πρόταση αποτελεί η έρευνα με στόχο την αλίευση των ιδεών των μαθητών 

σχετικά με τις τρεις υποδομές και την σύνδεση τους σε ένα ενιαίο τοπικό 

πολιτιστικό μοντέλο με αφετηρία το τοπωνύμιο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας. 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία θα αποτελούσε επισφράγισή 

της η χρησιμοποίηση της ως κίνητρο, έμπνευση για άλλες έρευνες που στόχο 
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έχουν να εξυπηρετήσουν την έρευνα, την επιστημονική κοινότητα, την 

εκπαίδευση και ιδιαίτερα την Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Γενικά στοιχεία  

ΦΥΛΟ:  ΑΡΡΕΝ       ΘΗΛΥ   

ΗΛΙΚΙΑ : 23 – 30  31 – 40  41 – 50  51 και πάνω   

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : ____________________________ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ   ____________________________ 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΠΟΥΔΩΝ 

 
 
 
 

ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  Α/ΒΑΘΜΙΑ  Β/ΒΑΘΜΙΑ  

ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ:  

ΕΤΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: 

 
ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΑ 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ : 

Έχετε υλοποιήσει 

περιβαλλοντικά προγράμματα;    ΝΑΙ    ΟΧΙ    

Αν ΝΑΙ σε ποια θεματολογία αφορούσαν; 
1) ________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________ 
3) ________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. Στην περιοχή Εορδαίας υπάρχει υποδομή βαριάς βιομηχανίας. Πόσες 

είναι;  Σημειώστε αριθμητικά και ολογράφως    ______________ 

2. Πόσες και ποιες από τις τοπικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις δεν 

λειτουργούν πλέον;  Σημειώστε αριθμητικά  Αναφέρετε ποιες:       

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ  

1. 

2. 

3. 
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3. Αποτελεί πρόβλημα για την περιοχή η εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων; 

ΝΑΙ      ΟΧΙ    
Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Η τοπική ανενεργή βιομηχανική υποδομή προκαλεί στην περιοχή 

επιπτώσεις. 

4 (i).  Επιλέξτε μόνο πέντε που νομίζετε ότι είναι οι πιο σημαντικές 
επιπτώσεις, ιεραρχώντας τις με τη σειρά από το 1 έως το 5 
όπου το 1δηλώνει την πιο σημαντική επίπτωση και το 5 την 
λιγότερο σημαντική. 

 

α/α ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ 
Σειρά κατάταξης 

1έως το 5 
1 Αύξηση ανεργίας   

2 Αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία  

3 Κατάληψη γεωργικής καλλιεργήσιμης γης  

4 Αισθητική υποβάθμιση τοπίου   

5 Ρύπανση αβιοτικών στοιχείων  

6 Κατανάλωση χώρου που δεν μπορεί να ανακτηθεί  

7 Εξάρτηση από την μονοκαλλιέργεια του λιγνίτη  

8 Αναδιάρθρωση χρήσεων γης και αξία ακινήτων  

9 Πολιτιστική υποβάθμιση  

10 Μη ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα  

11 Υποβάθμιση εδάφους  

12 Μετακινήσεις πληθυσμών   

13 Διατάραξη κοινωνικής συνοχής  

 
 

4 (ii).  Κατατάξτε τις 13 επιπτώσεις στις παρακάτω τρεις κατηγορίες 
συμπληρώνοντας μόνο τον αριθμό τους στις αντίστοιχες 
στήλες. 

 
Κοινωνικές Οικονομικές Περιβαλλοντικές 
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5. Τι νόημα αποδίδετε στο Οικολογικό Αποτύπωμα; Συμπληρώστε με    
την απάντησή σας. (Μία επιλογή) 

 
 
 
6. Οι κατασκευές υποδομών (συγκοινωνιακών, δικτύων, κτιριακών κτλ) 

κατά την γνώμη σας επηρεάζουν το οικολογικό αποτύπωμα;  

 

Καθόλου  Σχεδόν 
καθόλου  Λίγο Πολύ  Πάρα Πολύ 

     

 

7. Η ύπαρξη των εγκαταλελειμμένων υποδομών (συγκοινωνιακών, 
δικτύων, κτιριακών κτλ) κατά την γνώμη σας επηρεάζουν το οικολογικό 
αποτύπωμα;  

 

Καθόλου  Σχεδόν 
καθόλου  Λίγο Πολύ  Πάρα Πολύ 

     

 

8. Η αξιοποίηση των ανενεργών βιομηχανικών υποδομών στην περιοχή 
της Εορδαίας πως επηρεάζει το οικολογικό αποτύπωμα (Ο.Α.); 
Συμπληρώστε με    την απάντησή σας. 

 

Αύξηση Ο.Α.     Μείωση Ο.Α.   
 

9. Σύμφωνα με την γνώμη σας κατά πόσο υπάρχει αναγκαιότητα 
διάσωσης της τοπικής ανενεργής βιομηχανικής υποδομής; 

Καθόλου 
Σχεδόν 

καθόλου 
Λίγο Πολύ Πάρα Πολύ 

     

α Συγκρίνει την κατανάλωση νερού μεταξύ δύο κατοικιών   

β Βοηθά στην κατανόηση του τρόπου ρύπανσης του εδάφους  

γ Μετρά την επίδραση του ανθρώπου στο περιβάλλον  

δ Ελέγχει την ποιότητα του αέρα  
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10. Ποιες από τις παρακάτω αξίες θα αναγνωρίζατε ότι υπάρχουν στις 
ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής Εορδαίας; 
Συμπληρώστε με    την απάντησή σας. 

 

11. Θα μπορούσατε να δείτε τις τοπικές ανενεργές βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις με τα τεχνικά στοιχεία που περιέχουν ως Τεχνικό 
Μνημείο;  

ΝΑΙ      ΟΧΙ    

Παρακαλώ αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

12. Ο χαρακτηρισμός ως Τεχνικό Μνημείο θα μπορούσε να βοηθήσει  
ώστε οι τοπικές ανενεργές βιομηχανικές εγκαταστάσεις να 
αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για την περιοχή; Συμπληρώστε με    
την απάντησή σας. 

ΝΑΙ      ΟΧΙ    

13. Στο παρελθόν οι κάτοικοι της περιοχής μετέτρεψαν το τοπίο από 
αγροτικό σε βιομηχανικό. Σήμερα, στην μεταλιγνιτική περίοδο προς 
ποιο τοπίο οδεύουμε; Συμπληρώστε με    την απάντησή σας. (Μία 
επιλογή) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

α Αισθητική  

β 
Κοινωνική (εστία πνευματικών, ιστορικών, εθνικών 
δραστηριοτήτων) 

 

γ Επιστημονική & Τεχνολογική  
δ Οικονομική (πεδίο επένδυσης)  
ε Γεωστρατηγική (κέντρο αυτοδιαχείρισης πρώτων υλών)  
στ Πολιτισμική– πολιτιστική   
ζ Τουριστική   

α Βιομηχανικό  

β Αγροτικό  

γ Πολιτιστικό  

δ Τουριστικό  

ε Μίξη όλων των παραπάνω  

στ Μίξη μερικών των παραπάνω  
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14. Συμπληρώστε με    την απάντησή σας. 

 
 
15. Ποια από τις ακόλουθες εναλλακτικές προτάσεις θα υποστηρίζατε για 

τον μέλλον των τοπικών ανενεργών βιομηχανικών υποδομών; 
 

 

Συμπληρώστε με    
την απάντησή σας. 

Κατεδάφιση Αξιοποίηση Καμία ενέργεια 

ΑΕΒΑΛ    

ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ    

ΑΗΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

   

 
 

16. Ο τόπος κληρονόμησε από τις προηγούμενες γενιές τις παραπάνω 
βιομηχανικές υποδομές. Ποια από τις εναλλακτικές που επιλέξατε θα 
μπορούσε να γίνει μοχλός ανάπτυξης για τον τόπο; Αιτιολογήστε  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

17. Κατά την άποψή σας ποιες από τις 3 παρακάτω θεματικές των 
Εθνικών Δικτύων της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία 
(ΕΠΑ)θα ήταν πιο κατάλληλη για την ενασχόληση με το θέμα των 
τοπικών ανενεργών βιομηχανικών εγκαταστάσεων; Επιλέξτε όσες 
θεωρείτε. 

 

 Αστικό περιβάλλον/Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία  

 Βιομηχανία: Βιομηχανική κληρονομιά        

 Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & οικολογικό αποτύπωμα     

 
 
 
 

 ΝΑΙ ΟΧΙ 

α 
Γνωρίζετε  παραδείγματα αξιοποίησης άλλων 
εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών υποδομών; (Εγχώριες ή 
του εξωτερικού) 

  

β 
Γνωρίζετε εάν υπάρχουν προτάσεις από την πολιτεία και 
τους τοπικούς φορείς για τον μέλλον των ανενεργών 
βιομηχανικών υποδομών της Εορδαίας; 

  

http://www.kpe-thess.gr/biosimipoli/
http://kpenaousas.gr/thematika-diktya/syntonismos/biomichaniki-klironomia
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18. Συμπληρώστε με    την απάντησή σας. 
  ΝΑΙ ΟΧΙ 

α 
Θα επιλέγατε θέμα σε Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 
που να αφορά τις ανενεργές βιομηχανικές υποδομές 
της περιοχής;  

  

β 
Πιστεύετε αποτελεί ενδιαφέρον θέμα για τους 
μαθητές;    

γ 
Συνδέεται το μέλλον των υποδομών με το μέλλον των 
παιδιών;   

δ 
Θα χρησιμοποιούσατε στην εκπαιδευτική πράξη 
παραδείγματα αξιοποίησης ανενεργών βιομηχανικών 
υποδομών;   

  

ε 
Γνωρίζετε εάν έχει υλοποιηθεί άλλο αντίστοιχο 
σχολικό πρόγραμμα για το θέμα των τοπικών 
ανενεργών βιομηχανικών υποδομών; 

  

 

 

19. Εάν απαντήσατε «ΝΑΙ» στην ερώτηση 18.ε κατά πόσο πιστεύετε έγιναν 
αντιληπτές οι επιπτώσεις των συγκεκριμένων υποδομών από την 
τοπική κοινωνία; 

___________________________________________________________
__________________________________________________________ 

20. Ποιοι από τους παρακάτω λόγους πιστεύετε θα αποτελούσε εμπόδιο 
να ασχοληθείτε με το θέμα; Συμπληρώστε με    την απάντησή σας. 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
α Ανεπαρκείς γνώσεις   

β Δεν είναι σχετικό με το αντικείμενο που διδάσκω   

γ Ανεπάρκεια πόρων (πηγών, οικονομικών,  κ ά.)    

δ Απροθυμία μαθητών   

ε Απροθυμία συναδέλφων για συνεργασία   

στ Απροθυμία φορέων για συνεργασία   

ζ 
Απροθυμία ιδιοκτητών των τοπικών ανενεργών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων για συνεργασία 

  

η Άλλο   

 

21. Κατά την γνώμη σας πώς θα αντιδρούσε η τοπική κοινωνία στην 
περίπτωση διαχείρισης του θέματος στην σχολική τάξη; 

 

Πολύ 
Αρνητικά 

Αρνητικά Αδιάφορα Θετικά Πολύ θετικά 
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22. Με ποια άλλα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται στο σχολείο σας 
θα συνδέατε το θέμα; Με ποιο στόχο; 

Σύνδεση με άλλα 
γνωστικά 

αντικείμενα 

Στόχος 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

23. Ποια εκπαιδευτική προσέγγιση θα επιδιώκατε με τους μαθητές σας 
ώστε να ανακαλυφθούν οι ρίζες των σημερινών επιπτώσεων που 
προκαλούν οι τοπικές ανενεργές βιομηχανικές υποδομές; 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

24. Τι είδους διδακτικές τεχνικές (διδακτικές προσεγγίσεις, μεθοδολογίες) 
θα χρησιμοποιούσατε για να προσεγγίσετε τους στόχους σας; 

  ΝΑΙ ΟΧΙ 
α Επισκέψεις στο πεδίο των υποδομών    

β Χρήση των ΤΠΕ   

γ Ενασχόληση με το οικολογικό αποτύπωμα   

δ 
Χρήση της Τέχνης (π.χ. Εκπαιδευτικό Δράμα, κ 
ά.)   

ε Μελέτη Τοπικής Ιστορίας   

στ Άλλο………… Προτείνετε 
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25. Ποιες είναι οι πηγές ενημέρωσης σας για τις επιπτώσεις των τοπικών 

ανενεργών βιομηχανικών υποδομών;  Να επιλέξετε όσες ισχύουν. 
 

1.  Μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής κ εθνικής εμβέλειας 
2.  Ιδιοκτήτες των βιομηχανικών υποδομών  
3.  Διαδίκτυο 
4.  Συνδικάτα / Επιμελητήρια 
5.  Από συζητήσεις με συναδέλφους/φίλους 
6.  Συνέδρια - Σεμινάρια – Διαλέξεις 
7.  Επιμορφώσεις του φορέα εργασίας σας   
8.  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Πανεπιστημιακές σπουδές 
9.  Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
10.  Επιστημονικά βιβλία / Επιστημονικά περιοδικά  
11.  Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 
 

26. Ποια είναι τα μέσα από τα οποία ενημερώνεστε για τις προτάσεις και 
ενέργειες των ενδιαφερόμενων φορέων για το μέλλον των τοπικών 
ανενεργών βιομηχανικών υποδομών;  Να επιλέξετε όσα ισχύουν. 

 
1.  Μέσα μαζικής ενημέρωσης τοπικής κ εθνικής εμβέλειας 
2.  Ιδιοκτήτες των βιομηχανικών υποδομών 
3.  Διαδίκτυο 
4.  Τοπικά Συνδικάτα / Τοπικά Επιμελητήρια 
5.  Από συζητήσεις με συναδέλφους/φίλους 
6.  Συνέδρια - Σεμινάρια – Διαλέξεις 
7.  Επιμορφώσεις του φορέα εργασίας σας   
8.  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα / Πανεπιστημιακές σπουδές 
9.  Περιβαλλοντικές οργανώσεις 
10.  Επιστημονικά βιβλία / Επιστημονικά περιοδικά 
11.  Τοπική Αυτοδιοίκηση 

 

Σας ευχαριστώ πολύ! 

Παρακαλώ εάν επιθυμείτε να λάβετε τα αποτελέσματα της έρευνας παρακαλώ 
σημειώστε το email σας.  

 

 

 
 
 
 

 



 

 
190 

 

Β. Η ιστοσελίδα industrialheritage.gr 

 

Γ. Διάγραμμα Παραγωγής στην ΑΕΒΑΛ 
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