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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ηην παπούζα επγαζία αναλύεηαι διεξοδικά η αναγκαιόηηηα, μέζω ηηρ
Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ, ανάπηςξηρ ζςμπεπιθοπάρ ζηοςρ μαθηηέρ πος ζηοσεύει
ζηην επίλςζη ηων πεπιβαλλονηικών πποβλημάηων και ζςνανηάηαι ωρ «ςπεύθςνη
πεπιβαλλονηική ζςμπεπιθοπά». Με άλλα λόγια, αναπηύζζονηαι επισειπήμαηα ζύμθωνα
με ηα οποία ηο ζσολείο, μέζω ηος θεζμού ηηρ Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ, είναι ζε
θέζη να εκπαιδεύζει ηοςρ μαθηηέρ ζηα ζύγσπονα πεπιβαλλονηικά θέμαηα, να ηοςρ
ενημεπώζει και να ηοςρ πποκαλέζει ηο ενδιαθέπον για δπάζη. Παπάλληλα,
επιζημαίνεηαι όηι η Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη μποπεί να διαμοπθώζει ζε κάθε
μαθηηή έναν κώδικα ζςμπεπιθοπάρ γύπω από ηα θέμαηα πος αθοπούν ηην ποιόηηηα ηος
πεπιβάλλονηορ. Σέλορ, απώηεπορ ζκοπόρ ηων παπαπάνω είναι η αναγκαιόηηηα
διαμόπθωζηρ ςπεύθςνηρ πεπιβαλλονηικήρ ζςμπεπιθοπάρ ζηοςρ μαθηηέρ - μελλονηικούρ
πολίηερ - μέζα από ηην Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Θεωπία ηηρ ΠΔ και ηηρ Δκπαίδεςζηρ για ηο Πεπιβάλλον
και ηην Αειθοπία

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεπιβαλλονηική Δκπαίδεςζη, Τπεύθςνη πεπιβαλλονηική
ζςμπεπιθοπά, μαθηηέρ

ΕΙΑΓΩΓΗ
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη ν έιεγρνο ηεο θχζεο απφ ηνλ
άλζξσπν πξνζέιαβε ηε κνξθή εμνπζίαζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε κηα
επξείαο θιίκαθαο επέκβαζε ζην πεξηβάιινλ, ε νπνία φρη κφλν ήηαλ πεξηηηή θαη
αλψθειε, αιιά άθεζε αλεμίηεια ηα ίρλε ηεο αιινίσζεο ζηε θχζε, ε νπνία
ζεσξήζεθε θηήκα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ. Ο ζχγρξνλνο άλζξσπνο αδηαθφξεζε
πιήξσο γηα ηελ εγγελή ηζνξξνπία ηνπ θπζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο κε απνηέιεζκα ηε
ζηαδηαθή δηαηάξαμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηειεπηαίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ζρέζε κεηαμχ
ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ θαη ηεο θχζεο έρεη δηαηαξαρζεί, κε απνηέιεζκα λα
βξηζθφκαζηε ζε κηα Πεξηβαιινληηθή θξίζε πνπ απεηιεί φιν ηνλ πιαλήηε.
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αληηκεηψπηζε απηήο ηεο
Πεξηβαιινληηθήο θξίζεο. Μηα ζεκειηψδεο πξνυπφζεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
είλαη ε εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ – κειινληηθψλ πνιηηψλ - θαη εηδηθφηεξα ε
δηακφξθσζε ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ηελ
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.

ΘΕΩΡΗΣΙΚΗ ΣΕΚΜΗΡΙΩΗ
Τν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα (θαη νη εθπαηδεπηηθνί) κέζσ ηνπ ζεζκνχ ηεο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαιείηαη λα απνηειέζεη ηελ αηρκή θνηλσληθήο
αιιαγήο θαη ηδενινγηθήο κεηαηφπηζεο, λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο, ηνπο κειινληηθνχο
πνιίηεο ηνπ θφζκνπ, κε λέεο αληηιήςεηο, λέεο ζηάζεηο θαη λέν ήζνο. Όια απηά ηα
ζηνηρεία πξνζηδηάδνπλ θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο Φχζεο, κε
ζηφρν ηελ νηθνδφκεζε ελφο πγηέζηεξνπ κέιινληνο γηα φιν ηνλ πιαλήηε.
Παξάιιεια, ην ζρνιείν κέζσ ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο νθείιεη λα
πξνεηνηκάζεη ηνπο λένπο αλζξψπνπο, κέζσ ηεο νξζήο θαη ηεθκεξησκέλεο
ελεκέξσζεο θαη γλψζεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε
δηακφξθσζε ηεο παγθφζκηαο θνηλσλίαο ηνπ αχξην. Ωζηφζν, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο θαη εμ’ αξρήο δηέζεηε θαη
δηαζέηεη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ελφο «θηλήκαηνο» ηθαλνχ γηα ηνκέο θαη θαηλνηφκεο
ιχζεηο. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζήκεξα πνπ «ζέζεη» θαιείηαη λα ζηεξίμεη ηηο αξρέο ηηο
αεηθνξίαο, εηδηθφηεξα ηνπ αεηθνξηθνχ ζρνιείνπ θαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηακφξθσζε
ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο καζεηέο θαη κειινληηθνχο πνιίηεο
ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο (Καηζίθεο, 2007: 266).
Μέζα απφ ηα θείκελα πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ γξαθηεί θαη αλαθέξνληαη ζηελ
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, απαηηείηαη ε αλάπηπμε ζπκπεξηθνξάο πνπ ζηνρεχεη
ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλαληάηαη σο «ππεχζπλε
πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά»(Marcinkowski,1998).
Ωζηφζν, ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηεο Υπεχζπλεο Πεξηβαιινληηθήο Σπκπεξηθνξάο
θαη πνηεο κνξθέο ζπκπεξηθνξάο εληάζζνληαη ζε απηήλ, δελ έρνπλ επαξθψο
θαζνξηζηεί, παξά ηηο νπνίεο έξεπλεο έρνπλ γίλεη θαη ηηο εθάζηνηε πξνηάζεηο πνπ έρνπλ
δηαηππσζεί.
Σχκθσλα κε έλαλ επξχ νξηζκφ ηεο Υπεχζπλεο Πεξηβαιινληηθήο Σπκπεξηθνξάο,
ζηε ηειεπηαία εληάζζνληαη ην ζχλνιν ησλ παξαηεξνχκελσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ
ζθνπεχνπλ ή πξνηίζεληαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ (Marcinkowski,1998) ή κηα δξάζε πνπ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα, σο
απνηέιεζκα ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηάζεσλ ελφο αηφκνπ (Dawn & McDonough,
1999).
Παξφια απηά, ν ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο κεηνλεθηεί κε βάζε ην γεγνλφο φηη πνιιέο
θνξέο ππάξρεη αζπλέπεηα αλάκεζα ζηε πξφζεζε θαη ην απνηέιεζκα κηαο
ζπκπεξηθνξάο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη πξνζπάζεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα
ζπίηηα πνπ δελ νδεγνχλ φκσο ζε κείσζε ησλ ελδείμεσλ ηνπ κεηξεηή (Marcinkowski,
1998).

2

Ωζηφζν, ε Υπεχζπλε Πεξηβαιινληηθή Σπκπεξηθνξά παξακέλεη ν απψηαηνο ζηφρνο
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ππφ απηή ηε κνξθή είλαη ζπλψλπκε κε ηελ
πεξηβαιινληηθή βαζηθή εθπαίδεπζε (Sia et al., 1985).
Φαξαθηεξηζηηθά νη Hawthorne and Alabaster (1999) αλαθέξνπλ φηη: «Δάλ έρνπλ
ην θίλεηξν θαη ηελ επθαηξία, ηα πεξηβαιινληηθά κνξθσκέλα άηνκα ζα κεηαηξαπνχλ
ζε πεξηβαιινληηθνχο πνιίηεο, σο απνηέιεζκα ηεο ηθαλφηεηαο πνπ δηαζέηνπλ γηα
δξάζε». Δηδηθφηεξα, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ε αλαθνξά ζηε δξάζε θαη εηδηθφηεξα
ζηελ πεξηβαιινληηθή δξάζε εληνπίδεηαη είηε ζηελ άκεζε είηε ζηελ έκκεζε. Άκεζε
πεξηβαιινληηθή δξάζε ζεσξείηαη ε πξάμε ηεο αλαθχθισζεο, ε θξνληίδα γηα αγνξά
βηνινγηθψλ ηξνθψλ, ε ζπλεηδεηά ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ απηνθηλήηνπ θιπ.
Ωο έκκεζε πεξηβαιινληηθή δξάζε ζεσξείηαη ε δσξεά ρξεκάησλ ζε πεξηβαιινληηθνχο
θνξείο, ε πνιηηηθή δξάζε, ε ζπγγξαθή άξζξσλ γηα ην πεξηβάιινλ, θιπ
(Αλαζηφπνπινο θ.ά., 2005).
Ταπηφρξνλα, ζην θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γηάζθεςεο ηεο Τπθιίδαο (1977),
πνπ απνηειεί ην θχξην ζεσξεηηθφ πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη
θαζνξίδεη ηελ κεηέπεηηα πνξεία ηεο, ε αλαθνξά ζηελ ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή
ζπκπεξηθνξά δελ πεξηιακβάλεη κφλν γλψζεηο, ζηάζεηο θαη δεμηφηεηεο, αιιά θαη κηα
ελεξγή ζπκκεηνρή ζηε θνηλσλία (Hungerford & Volk,1990).
Παξάιιεια, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη έρνπλ αλαπηπρζεί πνιιέο ζεσξίεο γηα λα
εμεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία ζρεκαηηζκνχ ηεο Υπεχζπλεο Πεξηβαιινληηθά
Σπκπεξηθνξάο ζαλ απνηέιεζκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζηεξηδφκελεο ζηε
ινγηθή φηη θχξηνο ζηφρνο ηεο ΠΔ είλαη ε αλαδηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο
ζπκπεξηθνξάο (Hwang et al., 2000). Τέηνηεο ζεσξίεο είλαη νη παξαθάησ:
1) «Σο ππώηο μονηέλο Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ»: Σχκθσλα κε απηφ ην κνληέιν
επηθξάηεζε ε άπνςε φηη κπνξνχκε λα αιιάμνπκε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά
απέλαληη ζην πεξηβάιινλ παξέρνληαο πεξηζζφηεξε γλψζε γχξσ απφ απηφ θαη ηα
πξνβιήκαηα ηνπ (Hungerford and Volk, 1990; Hungerford, 1996).
2) «Σο Γιάγπαμμα Ροήρ ηηρ ςμπεπιθοπάρ (Behavior Flow Chart) απφ ηνπο
Hungerford θαη Volk (1990)»: Σχκθσλα κε απηφ, αλ ζέινπκε απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα απνδερηνχλ ηελ επζχλε ηνπο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη λα
είλαη πξφζπκνη λα αγσληζηνχλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ζε ηνπηθφ επίπεδν,
πξέπεη λα αηζζάλνληαη ηα δεηήκαηα απηά «θηήκα» ηνπο θαη πξνζσπηθή ηνπο ππφζεζε
θαη ηαπηφρξνλα λα ληψζνπλ φηη έρνπλ ηε δχλακε θαη ηηο ηθαλφηεηεο λα δξάζνπλ
(Hungerford, 1996).
3) «Η Θεωπία ηηρ Πποκαθοπιζμένηρ ςμπεπιθοπάρ (The Theory of Planned
Behavior), ε νπνία δηαηππψζεθε απφ ηνλ Icec Ajzen ην 1991»: Η ζεσξία απηή κειεηά
ηε ζπκπεξηθνξά πνπ αλαπηχζζνπλ νη άλζξσπνη θάησ απφ ζπλζήθεο, φπνπ ε απφθαζε
γηα ην αλ ζα ζπκπεξηθεξζνχλ ή φρη κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν δελ εμαξηάηαη κφλν
απφ ηνπο ίδηνπο. Η ζπκπεξηθνξά πνπ παξνπζηάδνπλ ηειηθά, δελ είλαη απνηέιεζκα
κνλάρα ηεο δηθήο ηνπο βνχιεζεο θαη ζέιεζεο. Σχκθσλα κε ηε παξαπάλσ ζεσξία, ε
αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά πεγάδεη θαηεπζείαλ απφ ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα
ζπκπεξηθεξζεί κε θάπνην ηξφπν, κε βάζε ην ζθεπηηθφ φηη φζν πην δπλαηή είλαη ε
πξφζεζε ηνπ λα ζπλδεζεί κε κηα ζπκπεξηθνξά, ηφζν πην πηζαλφ είλαη θαη ην γεγνλφο
λα ηελ θάλεη πξάμε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεσξία ηεο Πξνθαζνξηζκέλεο
Σπκπεξηθνξάο επηθεληξψλεηαη πάληνηε ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά κε
θαζνξηζκέλν πεξηερφκελν, φπσο είλαη ε πξνζθνξά ρξεκάησλ ζηνλ Δξπζξφ Σηαπξφ.
Καηά ζπλέπεηα, ζε απηή ηελ πεξίπησζε εθηηκά ηελ πξφζεζε ηνπ αηφκνπ λα δψζεη
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ρξήκαηα ζηνλ Δξπζξφ Σηαπξφ ζπγθεθξηκέλα, θαη φρη αλ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη
ρξήκαηα, γεληθφηεξα, γηα θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο ή αλ ζέιεη λα βνεζήζεη ηνλ
Δξπζξφ Σηαπξφ (Ajzen, 1991).
Ωζηφζν, παξφιεο ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο κέζσ ησλ ζεσξηψλ γηα ηελ
Υπεχζπλε Πεξηβαιινληηθά Σπκπεξηθνξά, νη Hungerford θαη Volk (1990) νξίδνπλ ηνλ
«πεξηβαιινληηθά ππεχζπλν πνιίηε», ζαλ ην άηνκν πνπ δηαζέηεη ηα εμήο
ραξαθηεξηζηηθά - ζηνηρεία:
 Αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο σο ζχλνιν θαη λα είλαη επαηζζεηνπνηεκέλν ζηα
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα.
 Βαζηθή θαηαλφεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ ζρεηηθψλ κε
απηφ πξνβιεκάησλ.
 Αηζζήκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ην πεξηβάιινλ θαη λα επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη
ελεξγά ζηε βειηίσζε θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Τηο ηθαλφηεηεο γηα ηελ πηζηνπνίεζε θαη επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ.
 Δλεξγή εκπινθή ζε φια ηα επίπεδα γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πξνβιεκάησλ.
Δπηπξφζζεηα, νη Hungerford θαη Volk (1990) ζεκεηψλνπλ φηη γηα λα επηηεπρζεί ε
αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ – εθπαηδεπφκελσλ- πξνο κηα λέα πην
ππεχζπλε πεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά, ην ζρνιείν νθείιεη:
1. Να δηδάζθεη πεξηβαιινληηθά ζεκαληηθέο νηθνινγηθέο έλλνηεο θαη ηηο
πεξηβαιινληηθέο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηηο
ζπγθεθξηκέλεο έλλνηεο.
2. Να παξέρεη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλεο θαη ζε βάζνο επθαηξίεο γηα ηνπο καζεηέο,
έηζη ψζηε νη ηειεπηαίνη λα αλαπηχμνπλ έλα επίπεδν πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο, ην
νπνίν ζα ελζαξξχλεη ηελ επηζπκία ηνπο λα ζπκπεξηθεξζνχλ κε θαηάιιεινπο ηξφπνπο.
3. Να παξέρεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε ζε βάζνο
γλψζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ.
4. Να παξέρεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν ζα δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο πσο
κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηε δηεξεχλεζε ησλ
ζεκάησλ θαη παξάιιεια λα παξέρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
ηθαλνηήησλ απηψλ.
5. Να παξέρεη έλα πξφγξακκα ζπνπδψλ ην νπνίν ζα δηδάζθεη ζηνπο καζεηέο ηνπο
ηξφπνπο πνπ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο ζπκκεηνρήο, κέζα απφ ηελ ηδηφηεηα
ηνπο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ σο πνιίηεο θαη πσο κπνξνχλ λα ηηο εθαξκφζνπλ
γηα ηελ επίιπζε ησλ ζεκάησλ θαη παξάιιεια λα παξέρνπλ ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα
ηελ εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ.
6.Να παξέρεη έλα εθπαηδεπηηθφ πεξηβάιινλ ην νπνίν ζα ελζαξξχλεη ηελ πξνζδνθία
ησλ καζεηψλ φηη ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ζα ηνπο πξνζδψζεη
κεγαιχηεξε ηζρχ.
Σχκθσλα κε ηνπο Hungerford θαη Volk (1990) ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ηηο έμη
θχξηεο εθπαηδεπηηθέο ζπληζηψζεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο
πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Σπκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα ηζρπξηζζεί θαλείο φηη ην ζρνιείν κέζσ ηνπ ζεζκνχ
ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ζε ζέζε λα εθπαηδεχζεη ηνπο καζεηέο ζηα
ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, λα ηνπο ελεκεξψζεη θαη λα ηνπο πξνθαιέζεη ην
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ελδηαθέξνλ γηα δξάζε. Αθφκε, ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα
δηακνξθψζεη ζε θάζε καζεηή έλαλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γχξσ απφ ηα ζέκαηα πνπ
αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζαθέο φηη ε
Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε μεπεξλά ηα ζηελά πιαίζηα ηνπ επίζεκνπ εθπαηδεπηηθνχ
ζπζηήκαηνο, επεθηείλεηαη θαη ζε άιινπο θνηλσληθνχο θαη ζεζκηθνχο θνξείο, κε ζθνπφ
ηελ αλάπηπμε κηαο ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο (Φινγαΐηε, 1998).
Με άιια ιφγηα, είλαη αλαγθαίν λα επηζεκαλζεί φηη γηα έλα δήηεκα πνπ είλαη
νηθνπκεληθφ θαη αδηαίξεην, φπσο είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, θπξίαξρνο
ζηφρνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο επηβάιιεηαη λα είλαη ε δηακφξθσζε
ππεχζπλεο πεξηβαιινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηνπο καζεηέο θαη κειινληηθνχο πνιίηεο
ηνπ πιαλήηε, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίδνπλ ην πεξηβάιινλ θηιηθά,
πξνιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά.
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