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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
Σην θείκελν απηό εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά, ην θνηλωληθό θαη νηθνλνκηθό πιαίζην ηεο 

θξίζεο, ε αλάδπζε ηεο θνηλωληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο ωο ελαιιαθηηθήο 

δηεμόδνπ θαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπλεξγαηηζκό. Εμεηάδνληαη επίζεο, κεξηθά 

θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κέζνδνη, πνπ πεξηιακβάλνληαη ηόζν ζηε ζπλεηαηξηζηηθή όζν 

θαη ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζπλεξγαηηζκνύ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηέινο, ε αλάγθε ππνζηήξημεο θαη πεξαηηέξω αλάπηπμεο 

ηνπ ζπλεξγαηηζκνύ δηακέζνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  
     «Η Σχλνδνο Κνξπθήο ησλ ιαψλ θαη ε Γηάζθεςε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ 

Αεηθφξν Αλάπηπμε Rio +20 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα ζηηγκή θξίζεο ηνπ 

πνιηηηζκνχ πνπ εθθξάδεηαη κε κηα πνηθηιία θξίζεσλ: δηαηξνθηθή, νηθνινγηθή, 

ελεξγεηαθή, νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πνιηηηθήο εθπξνζψπεζεο. Καη δελ είλαη κε 

ηελ ίδηα ζθέςε θαη ην ίδην θνηλσληθφ κνληέιν πνπ δεκηνχξγεζαλ απηέο ηηο θξίζεηο, 

πνπ ζα βγνχκε απφ απηήλ! Η ππνηηζέκελε πξάζηλε νηθνλνκία, έηζη φπσο απηή 

παξνπζηάζηεθε απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηηο πνιπεζληθέο δελ είλαη παξά κηα 

επέθηαζε απηνχ ηνπ κνληέινπ δηακέζνπ ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ θνηλψλ 

αγαζψλ, σο λέα νδφο επέθηαζεο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζε θξίζε, ελψ ε αιιειέγγπα 

νηθνλνκία επηηξέπεη λα ρεηξαθεηεζνχκε. Σε φιεο ηηο επείξνπο, ζε θνηλφηεηεο, 

πεξηθέξεηεο θαη ρψξεο ππάξρνπλ ήδε θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο πξσηνβνπιίεο ζε 

πνιινχο ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνδεηθλχνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαη δσληαλή 

δπλαηφηεηα άιισλ κνληέισλ αλάπηπμεο, νξγάλσζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ 

θνηλσληψλ, φπνπ ε δσή, o πινπξαιηζκφο, ε απηνδηαρείξηζε, ε πεξηβαιινληηθή θαη 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε νξίδνπλ κηα αιιειέγγπα νηθνλνκία δηαθνξνπνηεκέλε απφ ηελ 

θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία. Η αιιειέγγπα νηθνλνκία είλαη έλα θνηλσληθφ θίλεκα πνπ, 

καδί κε άιια, ζπκβάιιεη ζηελ εδξαίσζε κηαο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαη 

πνιηηηθήο δεκνθξαηίαο» αλαθέξεηαη – κεηαμχ άιισλ – ζηε δηαθήξπμε, πνπ 

εθδφζεθε απφ ην Γηεπεηξσηηθφ Γίθηπν Πξνψζεζεο ηεο Κνηλσληθήο θαη 

Αιιειέγγπαο Οηθνλνκίαο (Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie 

Social Solidaire - RIPESS) ηνλ Ινχλην 2012 ζην Rio de Janeiro θαη έρνπλ ππνγξάςεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 370 ζπιινγηθφηεηεο απφ ηηο 5 επείξνπο (RIPESS, 2012). 
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     Η θξίζε επεξεάδεη φινπο ηνπο ηνκείο ηεο αεηθνξίαο (θνηλσλία, νηθνλνκία θαη 

πεξηβάιινλ). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεκεξηλήο θάζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, φινη νη 

ηνκείο ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο έρνπλ πιεγεί απφ ηελ νηθνλνκηθή χθεζε. 

Υπάξρνπλ άκεζεο θαη καθξνπξφζεζκεο ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ηεο θξίζεο. Φαηλνκεληθά, ε κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο 

ζα νδεγήζεη απηφκαηα ζε έλα ρακειφηεξν επίπεδν ηεο ξχπαλζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο κπνξεί λα γίλεη ρεηξφηεξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

θξίζεο, δηφηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαίλεηαη λα απνηειεί ρακειφηεξε 

πξνηεξαηφηεηα θαη ε βηψζηκε αλάπηπμε δελ είλαη πιένλ κηα «επηινγή» (Barbu, 2010, 

Berghäll & Perrels, 2010, Klare, 2008). 

     Σην θείκελν απηφ εμεηάδνληαη ζπλνπηηθά, ην θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πιαίζην 

ηεο θξίζεο, ε αλάδπζε ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο σο ελαιιαθηηθήο 

δηεμφδνπ θαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζην ζπλεξγαηηζκφ. Δμεηάδνληαη επίζεο, 

κεξηθά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά θαη κέζνδνη ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζπλεξγαηηζκνχ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηέινο, ε αλάγθε ππνζηήξημεο θαη πεξαηηέξσ 

αλάπηπμεο ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ δηακέζνπ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. 

 

ΣΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΚΡΗΖ 
     Η ζεκεξηλή θξίζε δελ είλαη θαηλνχξγηα, αιιά άξρηζε εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Απηφ 

πνπ βηψλνπκε ζήκεξα είλαη ε θάζε φμπλζεο ηεο θξίζεο. Αο ηελ εμεηάζνπκε ινηπφλ 

δηαρξνληθά. 

     Η ρξνληθή πεξίνδνο πνπ αθνινχζεζε ην δεχηεξν παγθφζκην πφιεκν θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε ηξηαθνληαεηία 1946-1975, ραξαθηεξίζζεθε ζαλ «ε ρξπζή πεξίνδνο 

ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο» ή «ε έλδνμε ηξηαθνληαεηία». Έγηλαλ ηφζν ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ δσήο, ψζηε δελ είλαη κφλν ην επίπεδν δσήο πνπ άιιαμε, αιιά 

θαη ν ηξφπνο δσήο. Η νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλδέζεθε κε ζνβαξέο θνηλσληθέο 

αλαθαηαηάμεηο (Fourastié, 1979). 

     Τν κεγάιν κπζηηθφ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ήηαλ ην δίπνιν: αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο - αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Η αχμεζε ηεο παξαγσγήο ήηαλ αλαπφθεπθην 

λα ζπλδπαζζεί κε ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πνπ πξνυπνζέηεη εθζπγρξνληζκφ 

ησλ ηερληθψλ κέζσλ γηα λα είλαη εθηθηή ε παξαγσγή πξντφλησλ ζε κηθξφηεξν ρξφλν, 

αιιά θαη εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ αληίζηνηρε ηνπ ηερλνινγηθνχ 

εθζπγρξνληζκνχ. Οη δχν απηέο πξνυπνζέζεηο νδήγεζαλ ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

εξγαζηαθήο δηαδηθαζίαο θαη ζε λέεο ηερληθέο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο (Clerc et al., 

1983, Coriat, 1979). 

     Η αχμεζε ηεο παξαγσγήο δελ ζα είρε θαλέλα απνιχησο λφεκα αλ δελ 

ζπλνδεπφηαλ θαη απφ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο. Απηφ δελ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί 

παξά κφλν κε ηελ άλνδν ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο πιαηχηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζηξσκάησλ, ηε δεκηνπξγία δειαδή, κηαο καδηθήο θαηαλάισζεο θαη ηελ εκθάληζε 

ηειηθά ηεο νλνκαδφκελεο «θνηλσλίαο ηεο θαηαλάισζεο» (Clerc et al., 1983). 

     Η γελίθεπζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο δηακέζνπ ηνπ δίπνινπ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο - αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ζηε βηνκεραλία (δεπηεξνγελήο ηνκέαο) θαη 

ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ (ηξηηνγελήο ηνκέαο), δεκηνχξγεζε ηε κεγάιε αχμεζε ησλ 

κηζζσηψλ θαη ηε κεηαθίλεζε, θπξίσο λέσλ, απφ ηηο επαξρίεο ζηηο πφιεηο. Η αιιαγή 

ηνπ ηξφπνπ δσήο ήηαλ πιένλ γεγνλφο. Η θαηαλαισηηθή δπλαηφηεηα θαη αθζνλία πνπ 

ήηαλ κέρξη ηφηε πξνλφκην νιίγσλ, είλαη πιένλ εθηθηή γηα κεγάιν κέξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ. Η πξναλαθεξφκελε αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία (αχμεζε παξαγσγήο-

θαηαλάισζεο) εθαξκνδφκελε ζε κία κφλν ρψξα, ζα ήηαλ πξνθαλψο νξηαθή. Η ιχζε 



 

 

ζ’ απηφ ήηαλ απιή: ε παγθνζκηνπνίεζε. Έηζη, νη θαλφλεο θαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο 

κεγέζπλζεο πεξλνχλ ζε παγθφζκην επίπεδν (Lipietz, 1983). 

     Τφηε φκσο (ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80), ην ζπζζσξεπκέλν θεθάιαην ηεο 

ρξπζήο ηξηαθνληαεηίαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ άξρηζε λα επελδχεηαη θπξίσο ζε 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα, θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα, έηζη ψζηε λα δίλνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξα θέξδε θαη λα είλαη αθνξνιφγεηα. Έηζη, έζπαζε ην δίπνιν «παξάγνπκε 

πνιχ – θαηαλαιψλνπκε πνιχ» θαη μεθίλεζε ε θξίζε, πνπ ηε θάζε φμπλζήο ηεο 

βηψλνπκε ζήκεξα (Νηθνιάνπ, 2011β). Όιε απηή ε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε (πνπ είλαη 

ςεπδν-αλάπηπμε θαη φρη αλάπηπμε, φπσο δηαζηξεβισκέλα απνθαιείηαη) ζηεξίρζεθε 

ζηελ πξνυπάξρνπζα θνηλσληθή αληζφηεηα, ηελ νπνία αλαπαξήγαγε θαη ελίζρπζε 

πεξαηηέξσ θαη έθζαζε ζήκεξα ζε ηέηνηα αθξαία φξηα, φπνπ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ 

θεθάιαην θαηέρεη ζε «ραξηηά» (θαη φρη ζε πξαγκαηηθά ρξήκαηα) - κε «νλνκαζηηθή 

αμία» - πνιιέο θνξέο ην ΑΔΠ ηνπ πιαλήηε! Τν ζχζηεκα ινηπφλ δελ πεξλάεη απιά 

θάπνηα θξίζε, αιιά βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε αηαμίαο θαη ράνπο κε ηελ επηζηεκνληθή 

έλλνηα ηνπ φξνπ, δειαδή, «καθξάλ ηεο ηζνξξνπίαο». Γηεξεπλψληαο δηαιεθηηθά ηε 

γέλλεζε θαη ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο αλαθαιχπηνπκε φηη ε θξίζε γελλήζεθε θαη 

νμχλζεθε έλεθα ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο θαη φηη ε ζεκεξηλή αθξαία αηαμία ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζνξίζζεθε απφ απηέο ηηο αξρηθέο ηνπ ζπλζήθεο (Νηθνιάνπ, 2011β, 

Prigogine, 1994). 

     Δπεηδή ηα πξναλαθεξφκελα άπια ρξεκαηνπηζησηηθά «ραξηηά» δελ είλαη δπλαηφλ 

λα εμαξγπξσζνχλ (αθνχ νιφθιεξν ην ΑΔΠ ηνπ πιαλήηε είλαη πνιιέο θνξέο 

κηθξφηεξν απφ ηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία), ν κφλνο δξφκνο εμαζθάιηζήο ηνπο είλαη ε 

«αληηθαηάζηαζή» ηνπο κε θάηη πιηθφ. Σε απηφ ζπκβάιιεη ν λενθηιειεπζεξηζκφο κε 

ηελ «αγία ηξηάδα» ηνπ (Klein, 2010): α) αθξσηεξηαζκφο θαη απνξξχζκηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα, β) ηδησηηθνπνηήζεηο θαη απφιπηε ειεπζεξία γηα ηηο εηαηξείεο θαη γ) 

κεγάιεο πεξηθνπέο ζηηο θνηλσληθέο δαπάλεο. 

     Όζν πεξηζζφηεξν ζπλερίδεηαη ζε πιάηνο θαη ζε βάζνο ε εθαξκνγή ηεο «αγίαο 

ηξηάδαο» ησλ λενθηιειεχζεξσλ επηινγψλ, ηφζν πεξηζζφηεξν βαζαίλεη θαη νμχλεηαη ε 

θξίζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η φμπλζε ηεο θξίζεο δελ ελνριεί ηνπο πάληεο. Γηα κεξηθνχο 

είλαη επθαηξία γηα ηε κέγηζηε δπλαηή απνθφκηζε θεξδψλ κε ηελ ηδησηηθνπνίεζε (φπνπ 

απηή δελ ππάξρεη αθφκα) ησλ βαζηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ δηαβίσζεο θαη θνηλήο 

σθέιεηαο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ βαζηθψλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ 

θαη πφξσλ, πνπ δέρνληαη ηελ επίζεζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, θπξίαξρε ζέζε έρνπλ 4 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο (θαζφινπ ηπραία), ζπλαξζξσκέλνη ζ’ έλα εληαίν ζχλνιν: ην 

Νεξφ, ε Δλέξγεηα, ε Τξνθή θαη ηα Απφβιεηα (Ν.Δ.Τ.Α.). 

 

Ζ ΑΝΑΓΤΖ ΣΟΤ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ 
     Σηνλ αληίπνδα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, πνπ παξνπζηάδεηαη σο κνλφδξνκνο απφ ηνλ 

λενθηιειεπζεξηζκφ, αλαδχεηαη ε ελαιιαθηηθή ιχζε ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ, ηεο 

απηνδηαρείξηζεο, ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο κε άκεζε δεκνθξαηία 

(Νηθνιάνπ, 2011α). «Η αιιειέγγπα νηθνλνκία νηθνδνκεί κνληέια παξαγσγήο θαη 

ππεξεζηψλ καδί κε φινπο θαη γηα φινπο. Απηέο νη πξσηνβνπιίεο δελ κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ σο απιά “πξνγξάκκαηα επηδηφξζσζεο θαη θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο”. 

Αληίζεηα, εγγπψληαη απφ ηε θχζε ηνπο ηε δηθαηνζχλε ζε φιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο, 

παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ρσξίο ηε ζπγθέληξσζε 

πινχηνπ πιηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ θαη ρσξίο δεκηνπξγία θηψρεηαο» (RIPESS, 2012). 

     Έλαο ζπλεηαηξηζκφο αλήθεη ζηελ θνηλσληθή θαη αιιειέγγπα νηθνλνκία, εθφζνλ 

ζηεξίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο βαζηθέο αξρέο, είλαη αλεμάξηεην δεκηνχξγεκα ησλ 

πνιηηψλ θαη δελ έρεη εμαξηήζεηο απφ ην θξάηνο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα (Marx, 1875). Απηνί νη ζπλεηαηξηζκνί αληηζηξαηεχνληαη 



 

 

ηνλ θαπηηαιηζηηθφ αληαγσληζκφ, δηφηη δελ ζηεξίδνληαη ζηελ θεξδνζθνπία, αιιά ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ, πιηθψλ θαη άπισλ θαη φηαλ 

πξνθχπηεη πιεφλαζκα, απηφ επηζηξέθεηαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν σο θνηλσληθή 

αιιειεγγχε θαη φρη σο θηιαλζξσπία ή ειεεκνζχλε. 

     Ιδέεο φπσο ηεο ζπλεξγαηηθήο απηνδηαρείξηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαηαλαισηψλ ή/θαη ησλ ζπλεηαηξηζκψλ παξαγσγψλ-θαηαλαισηψλ, 

πνπ παξακεξίδνπλ ηνπο κεζάδνληεο, θαηαξγνχλ θαη αληηθαζηζηνχλ ηνπο θαπηηαιηζηέο 

ζηε ζέζε ηνπ θαξπσηή ηεο ππεξαμίαο πνπ νη ίδηνη παξάγνπλ, απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα κηαο γεληθφηεξεο πξνζέγγηζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε απνπζία ηεο 

ήηαλ ε θαζνξηζηηθή αηηία, πνπ αλέηξεςε ηηο θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη ην θξάηνο 

πξφλνηαο ζηηο θαπηηαιηζηηθέο ρψξεο (Wolff, 2011). Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη ε ινγηθή 

ζπλέπεηα ησλ δηαζέζηκσλ - εδψ θαη ελάκηζε αηψλα - επηζηεκνληθψλ αλαιχζεσλ θαη 

ζεσξηψλ γηα ηελ ππεξαμία θαη πνπ δείρλνπλ φηη ν ζπλεξγαηηζκφο απνηειεί «κηα 

αθφκα κεγαιχηεξε λίθε ηεο πνιηηηθήο νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο επί ηεο πνιηηηθήο 

νηθνλνκίαο ηεο ηδηνθηεζίαο» (Marx, 1864, 1954, 1968). 

     Τα ηδενινγηθά θαη αμηαθά ζεκέιηα ιεηηνπξγίαο ελφο αιιειέγγπνπ θνηλσληθνχ 

ζπλεηαηξηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην αλζξψπηλν δηθαίσκα ηνπ θαζέλα ζηελ 

ειεπζεξία ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη (ΟΗΔ, 1948), ηηο ηδέεο ηεο θνηλσληθήο θαη 

αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο θαη ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο, φπσο απηέο αλαδεηθλχνληαη 

απφ ηα ζρεηηθά παγθφζκηα θηλήκαηα, θαζψο θαη ηηο δηεζλείο ζπλεηαηξηζηηθέο αμίεο θαη 

αξρέο φπσο απηέο πηνζεηήζεθαλ δηεζλψο (ICA, 1995). 

     Οη βαζηθέο ηδέεο ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο πεξηιακβάλνπλ – 

κεηαμχ άιισλ – ηε ζπιινγηθή ηδηνθηεζία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (έλαο πνιίηεο - κία 

ςήθνο), ηελ αλαηξνπή ηεο θαπηηαιηζηηθήο ζρέζεο θεθαιαίνπ – εξγαζίαο, ηελ κε-

απνμέλσζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζην ζπλεηαηξηζκφ απφ ην πξντφλ ηεο εξγαζίαο ηνπ, ηε 

δεκηνπξγία ηζφηεηαο απφ ηνλ πινχην πνπ παξάγεηαη θαη φρη αληζφηεηαο φπσο ζην 

θπξίαξρν νηθνλνκηθφ κνληέιν, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ηελ 

πηνζέηεζε επηινγψλ θαη πξαθηηθψλ, πνπ έρνπλ ηηο ειάρηζηεο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο – δηαλνκήο – θαηαλάισζεο πξντφλησλ 

θαη παξνρήο ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ φπνπ ε ειεχζεξε αλάπηπμε ηνπ 

θαζελφο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηελ ειεχζεξε αλάπηπμε φισλ, ηε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηεο ζπλεξγαηηθήο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαπηηαιηζηηθή θαη ηε δηαξθή απφδεημε ηεο ηθαλφηεηαο ηεο αλζξψπηλεο θχζεο λα 

δηαρεηξίδεηαη πεξίπινθεο θνηλσληθέο ζρέζεηο κε ακεζνδεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

     Η θαηαζηαηηθή εμαζθάιηζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο κε ηε δπλαηφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ θαη ειέγρνπ ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ απφ ηα κέιε ηνπ ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο 

δελ αξθεί γηα ηελ πινπνίεζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο. Απηή εμαξηάηαη απφ ηελ 

ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ ηφζν ζηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο, φζν θαη ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ. Η πινπνίεζε ηεο άκεζεο δεκνθξαηίαο είλαη 

ππφζεζε ησλ ίδησλ ησλ κειψλ. 

     Οη δηεζλείο ζπλεηαηξηζηηθέο αμίεο είλαη απηέο ηεο απηνβνήζεηαο, απηνεπζχλεο, 

δεκνθξαηίαο, ηζφηεηαο, δηθαηνζχλεο θαη αιιειεγγχεο. Οη εζηθέο αμίεο ηεο 

ζπλεηαηξηζηηθήο παξάδνζεο, πνπ νθείινπλ λα πηνζεηνχλ ηα κέιε είλαη απηέο ηεο 

εληηκφηεηαο, εηιηθξίλεηαο, θνηλσληθήο επζχλεο θαη κέξηκλαο γηα ηνπο άιινπο. 

     Οη δηεζλείο ζπλεηαηξηζηηθέο αξρέο είλαη: 1) Δζεινληηθή θαη αλνηθηή ζπκκεηνρή, 2) 

Γεκνθξαηηθφο έιεγρνο ησλ κειψλ, 3) Οηθνλνκηθή ζπκκεηνρή ησλ κειψλ, 4) 

Απηνλνκία θαη αλεμαξηεζία, 5) Δθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πιεξνθφξεζε, 6) 

Σπλεξγαζία κεηαμχ ζπλεηαηξηζκψλ θαη 7) Κνηλνηηθφ ελδηαθέξνλ. 

 



 

 

 ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
     Σχκθσλα κε ηελ 5

ε
 δηεζλή ζπλεηαηξηζηηθή αξρή, έλαο ζπλεηαηξηζκφο νθείιεη λα 

εμαζθαιίδεη εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε γηα ηα κέιε, ηνπο αηξεηνχο αληηπξνζψπνπο 

θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ελεξγά ζηελ αλάπηπμή 

ηνπ. Ο ζπλεηαηξηζκφο νθείιεη επίζεο, λα ελεκεξψλεη ηνπο πνιίηεο - ηδηαίηεξα ηνπο 

λένπο θαη ηνπο δηακνξθσηέο ηεο θνηλήο γλψκεο - γηα ηε θχζε ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ θαη 

ηα σθειήκαηα πνπ πξνζθέξεη. Ο ζηφρνο ησλ παξαπάλσ είλαη ηφζν ε δεκηνπξγία ηεο 

δπλαηφηεηαο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο φισλ, φζν θαη ε αιιαγή ζηάζεο δσήο. 

     Η ζπλεξγαηηθή αληίιεςε είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ζηελ Διιάδα θαη ηδίσο ζηηο 

αζηηθέο πεξηνρέο. Αθφκα πεξηζζφηεξν πεξηνξηζκέλε είλαη ε ζπλεηαηξηζηηθή 

εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε θαη πιεξνθφξεζε. Αληίζεηα, ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

έρεη αθνινπζήζεη κηα αμηνζεκείσηε δηαρξνληθή πνξεία θαη ην ζεκαηηθφ ηεο 

πεξηερφκελν ηαπηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνκείο φπνπ ν ζπλεξγαηηζκφο 

αλαπηχζζεηαη ήδε ή πνπ ζα κπνξνχζε λα αλαπηπρζεί. 

     Τα πξνγξάκκαηα ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο έρνπλ 

πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Μηα πνηνηηθή ζχγθξηζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

θαη κεζφδσλ ησλ πξνγξακκάησλ ηνπο παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα 1. 

 
Πίνακας 1: Πνηνηηθή ζχγθξηζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη κεζφδσλ ησλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

 

     Η πνηνηηθή ζχγθξηζε δείρλεη φηη ε ζπλεηαηξηζηηθή θαη ε πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε παξνπζηάδνπλ πνιινχο θνηλνχο ζηφρνπο θαη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία. 

Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζζεί φηη θαη νη δχν εζηηάδνπλ ηδηαίηεξα 

ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή, ζηελ αλάγθε γηα εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη ζηε 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. 

     Τα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπλεηαηξηζηηθήο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο ζπληζηνχλ κηα ζεκαληηθή βάζε γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεο. Οη εθπαηδεπηηθνί ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ 

ην ζπλεξγαηηζκφ ζε πνιιά απφ ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

έηζη, λα επεθηείλνπλ ηε δπλακηθή ηεο, αιιά θαη λα αλαπηχμνπλ ηε ζπλεξγαηηθή 

αληίιεςε ζηνπο λένπο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ βαζκίδσλ θαιχπηνληαο κε 

πξσηνπνξηαθφ ηξφπν ηα θελά πνπ απηή εκθαλίδεη ζήκεξα ζηελ Διιάδα. 

 

Υαπακηηπιζηικά ηων 

ππογπαμμάηων 

ςνεηαιπιζηική 

εκπαίδεςζη 

Πεπιβαλλονηική 

εκπαίδεςζη 

Φξαγκνί πξφζβαζεο Όρη Όρη 

Αλνηθηά ζε θάζε ελδηαθεξφκελν Ναη Ναη 

Αλνηθηά γηα θάζε ειηθία Δμαξηάηαη Δίλαη δπλαηφλ 

Δθαξκφζηκα ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο 

βαζκίδεο 

Δίλαη δπλαηφλ Δίλαη δπλαηφλ 

Σπλδηακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνθίι απφ ηνπο ζπνπδαζηέο 

Πάληα Πάληα 

Γηακφξθσζε ρξφλνπ – ηφπνπ – 

ξπζκνχ κειέηεο απφ ηνπο ζπνπδαζηέο 

Πάληα Πάληα 

Αλάγθε γηα εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ Υπνρξεσηηθά Υπνρξεσηηθά 

Φξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ Αλαγθαία Δίλαη δπλαηφλ 

Σεκαζία εθπφλεζεο εξγαζίαο - 

πξνγξάκκαηνο (project) 

Πνιχ ζεκαληηθή Σπλήζσο 

ζεκαληηθή 

Δλεξγφο ζπκκεηνρή ησλ ζπνπδαζηψλ Υπνρξεσηηθά Υπνρξεσηηθά 



 

 

 ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑΣΑ ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΖΣΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ 

ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟΤ ΣΖΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
     Όπσο πξναλαθέξζεθε, κεηαμχ ησλ βαζηθψλ αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη πφξσλ, ησλ 

νπνίσλ επηρεηξείηαη ε ηδησηηθνπνίεζε, θπξίαξρε ζέζε έρνπλ 4 ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, 

ζπλαξζξσκέλνη ζ’ έλα εληαίν ζχλνιν: ην Νεξφ, ε Δλέξγεηα, ε Τξνθή θαη ηα 

Απφβιεηα (Ν.Δ.Τ.Α.). Σε απηνχο ηνπο ηνκείο ηνπ Ν.Δ.Τ.Α. είλαη πνπ δξνκνινγνχληαη 

ζήκεξα πξσηνβνπιίεο (δηεζλψο θαη ζηελ Διιάδα) γηα λα αλαιάβνπλ νη ίδηνη νη 

πνιίηεο ηε ζπλεξγαηηθή δηαρείξηζή ηνπο. Οη 4 ηνκείο ηνπ Ν.Δ.Τ.Α. απνηεινχλ 

επίθαηξα, αλαγθαία θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δπλαηνηήησλ εθαξκνγήο ηνπ 

ζπλεξγαηηζκνχ ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη γη’ απηφ 

παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά παξαθάησ. 

 

Νεπό 
     Δδψ θαη 20 ρξφληα, νη ππνζηεξηθηέο ηεο ηδησηηθνπνίεζεο, αληηκεησπίδνληαο ην 

λεξφ σο εκπφξεπκα, ππνζρέζεθαλ παγθφζκηα απμεκέλεο επελδχζεηο θαη κεγάιε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Η θπξίαξρε κνξθή ηδησηηθνπνίεζεο 

δηεζλψο ήηαλ ην ιεγφκελν «Γαιιηθφ κνληέιν» ζχκπξαμεο δεκφζηνπ-ηδησηηθνχ ηνκέα, 

θαηά ην νπνίν νη επελδχζεηο θαη ε ηδηνθηεζία ησλ ππνδνκψλ αλήθνπλ ζην δεκφζην 

θαη ε δηαρείξηζε – δηαλνκή ηνπ λεξνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Οη έξεπλεο γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ζε φιεο ηηο επείξνπο, ζηηο ΗΠΑ, ζηελ Δπξψπε, 

θαζψο θαη έξεπλα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη 

παληνχ, φπνπ ππήξμε ηδησηηθνπνίεζε, απηή ζπλνδεχζεθε απφ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, αχμεζε ηεο απψιεηαο λεξνχ, ππνβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ θαη 

αχμεζε ησλ ηηκψλ. Έηζη ζήκεξα, νη πφιεηο ζηελ Δπξψπε θαη ζ’ φιν ηνλ θφζκν, 

χζηεξα απφ δεθαεηίεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο χδξεπζεο, εγθαηαιείπνπλ πιένλ ηελ 

ηδησηηθή δηαρείξηζε. 

     Η παγθφζκηα εκπεηξία απέδεημε φηη ην κνληέιν ηεο ζχκπξαμεο δεκφζηνπ-

θνηλνηηθνχ ηνκέα (ησλ πνιηηψλ), πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ 

θνξέσλ, ζπλεηαηξηζκψλ, εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη άιισλ ζπιινγηθνηήησλ κηαο 

θνηλφηεηαο, δίλνληαο έκθαζε ζηε εκπινθή ηεο θνηλφηεηαο (ησλ πνιηηψλ), είλαη απηφ, 

πνπ δηαζθαιίδεη πςειή πνηφηεηα λεξνχ, κηθξέο απψιεηεο θαη ρακειέο ηηκέο κε 

θνηλσληθή δηθαηνζχλε. Οη δηαθεξχμεηο ηνπ ΟΗΔ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηη ην 

λεξφ είλαη θνηλσληθφ αγαζφ θαη ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα, κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ κφλν κε ηε δεκφζηα-θνηλσληθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ (Νηθνιάνπ, 

2012α). 

     Σηελ Διιάδα έρνπλ δξνκνινγεζεί νη δηαδηθαζίεο πψιεζεο απφ ην δεκφζην ηεο 

ΔΥΓΑΠ Α.Δ. (Δηαηξείαο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο Πξσηεχνπζαο) θαη ηεο ΔΥΑΘ 

ΑΔ (Δηαηξεία Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο Θεζζαινλίθεο). Τν θχξην θίλεκα θαηά ηεο 

ηδησηηθνπνίεζεο θαη ππέξ ηεο δεκφζηαο-θνηλσληθήο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ 

εκθαλίζζεθε ην 2011 ζηε Θεζζαινλίθε κε ηελ «Κίλεζε 136» ζχκθσλα κε ηελ νπνία, 

νη πνιίηεο κπνξνχλ λα πάξνπλ ζηα ρέξηα ηνπο ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ 

δεκηνπξγψληαο ζπλεηαηξηζκνχο θαη δηεθδηθψληαο ηελ εμαγνξά ηνπ πξνο πψιεζε 

πνζνζηνχ απφ ην δεκφζην θαη ηε κε θεξδνζθνπηθή δηαρείξηζε ηεο ΔΥΑΘ (Νηθνιάνπ, 

2011γ). 

 

Απόβληηα 
     Σηελ Διιάδα ζήκεξα, ηα αζηηθά ζηεξεά απνξξίκκαηα (ΑΣΑ) θαηαιήγνπλ είηε ζε 

αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο (ΦΑΓΑ) είηε ζε ρψξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ 

(ΦΥΤΑ). Σηε ζέζε απηψλ, πξνσζείηαη παλειιαδηθά ε εγθαηάζηαζε εξγνζηαζίσλ 

θαχζεο – ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ ΑΣΑ ζηα πιαίζηα ηδησηηθνπνίεζεο ηεο 



 

 

δηαρείξηζεο ησλ ΑΣΑ. Υπάξρεη φκσο, κηα επηζηεκνληθά θαη ζεζκηθά δηεζλψο 

απνδεθηή ηεξάξρεζε ησλ κεζφδσλ δηαρείξηζεο ησλ ΑΣΑ, πνπ αλαδεηθλχεη ηηο ιχζεηο 

πνπ σθεινχλ ηελ θνηλσλία. Η ηεξάξρεζε απηή πξνθχπηεη κε βάζε ηα πνξίζκαηα ηεο 

επηζηήκεο δηεζλψο, ηελ παγθφζκηα εκπεηξία, ηηο επξσπατθέο νδεγίεο θαη πνιηηηθέο. 

Σχκθσλα κε απηήλ, ε ζεκεξηλή θαηάζηαζε κε ηηο ρσκαηεξέο θαη ηνπο ΦΥΤΑ 

απνηειεί ηελ ηειεπηαία θαη ρεηξφηεξε ιχζε δηαρείξηζεο, ελψ ε ζρεδηαδφκελε κε ηα 

εξγνζηάζηα θαχζεο – παξαγσγήο ελέξγεηαο απνηειεί ηελ πξνηειεπηαία ρεηξφηεξε 

ιχζε απφ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πεξηβαιινληηθή άπνςε (Νηθνιάνπ, 2011δ). 

     Σχκθσλα κε ηελ ίδηα ηεξάξρεζε, νη θαιχηεξεο ιχζεηο θνηλσληθά-νηθνλνκηθά-

πεξηβαιινληηθά είλαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο: 1) ε πξφιεςε-κείσζε, 2) ε 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 3) ε αλαθχθισζε-ιηπαζκαηνπνίεζε ησλ απνξξηκκάησλ. Οη 

ηξεηο απηέο ιχζεηο (ζε ζπλδπαζκφ) είλαη νη θζελφηεξεο, πξνζηαηεχνπλ ην 

πεξηβάιινλ, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηα νθέιε λα ηα 

θαξπσζεί ε θνηλσλία. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ην κνληέιν δεκφζηαο-

θνηλσληθήο δηαρείξηζεο ησλ ΑΣΑ, θαηά ην νπνίν ε ζπλνιηθή δηαρείξηζε 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππνδνκψλ) ζηεξίδεηαη ζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ δεκφζησλ 

θνξέσλ (θξάηνο ή ηνπηθή απηνδηνίθεζε), ζπλεηαηξηζκψλ (θνηλσληθήο αιιειέγγπαο 

νηθνλνκίαο θαη άκεζεο δεκνθξαηίαο), εξγαηηθψλ ζσκαηείσλ θαη άιισλ 

ζπιινγηθνηήησλ κηαο θνηλφηεηαο, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηνλ θνηλσληθφ έιεγρν, 

ζηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ θαη ζηηο δηαδηθαζίεο δεκνθξαηηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ 

(Νηθνιάνπ, 2012β). 

     Μηα δηαρείξηζε ησλ ΑΣΑ κε ην ρακειφηεξν θφζηνο, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη κε 

θνηλσληθά δίθαηε θαηαλνκή ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ είλαη εθηθηή, φηαλ πξφθεηηαη 

γηα δεκφζηα-θνηλσληθή δηαρείξηζε, απνθεληξσκέλε (ζε επίπεδν δήκνπ ή 

δηαρεηξηζηηθήο ελφηεηαο δήκσλ, κε κηθξήο θιίκαθαο εγθαηαζηάζεηο) θαη 

νινθιεξσκέλε, δειαδή, φηαλ βαζίδεηαη ζηνπο ηξεηο άμνλεο: κείσζε-πξφιεςε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε-ιηπαζκαηνπνίεζε, έηζη ψζηε κηα πνιχ κηθξή - 

έσο κεδεληθή - πνζφηεηα αδξαλψλ απνξξηκκάησλ λα θαηαιήγεη ζε ρψξν 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ - ΦΥΤΥ (Νηθνιάνπ, 2012γ). 

 

Σποθή 
     Η ζπλερήο πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζπλερή άλνδν ησλ ηηκψλ 

βαζηθψλ πξντφλησλ θαη κε ηελ ακθηβνιία γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο φιν θαη λα 

κεγαιψλεη (έλεθα αζχδνηεο θεξδνζθνπίαο), θαζηζηά ηε δεκηνπξγία αιιειέγγπσλ 

θνηλσληθψλ θαηαλαισηηθψλ ζπλεηαηξηζκψλ εμαηξεηηθά αλαγθαία, επίθαηξε θαη 

πξψηεο πξνηεξαηφηεηαο (Νηθνιάνπ, 2012δ). 

     Έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην εγρείξεκα ηνπ Κνηλσληθνχ 

Καηαλαισηηθνχ Σπλεηαηξηζκνχ Θεζζαινλίθεο “Βίνο Coop”, ν νπνίνο είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ πξνκήζεηα ηνπηθψλ θαη εγρψξησλ, θαηά πξνηίκεζε, 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο θαη ρακειήο ηηκήο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο αληίζηνηρεο παξαγσγήο, 

ηαπηφρξνλα κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ κειψλ ηνπ θαη φισλ ησλ πνιηηψλ ζε 

αγαζά θαη ππεξεζίεο κε φξνπο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Η ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο 

παξαγσγνχο ζπκβάιιεη επίζεο, ζηε κείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο απφ ηε 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ. Οη ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ απηψλ βαζίδνληαη 

ζην γεγνλφο φηη δελ ππάξρνπλ νη ρνλδξέκπνξνη κεζάδνληεο νχηε ηα 

αθξηβνπιεξσκέλα ξάθηα ζηε ζπλεξγαζία κε ηηο πξσηνγελείο παξαγσγηθέο κνλάδεο. 

Ο ζπλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί κε θεξδνζθνπηθά θαη ην φθεινο απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ 



 

 

κεζαδφλησλ κνηξάδεηαη ζε ηξία κέξε: ζηνπο παξαγσγνχο, ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ζηε 

ιεηηνπξγία θαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ (Νηθνιάνπ, 2012ε). 

 

Δνέπγεια 
     Η άλνδνο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ νδεγνχλ ζε πξνζπάζεηεο 

απεμάξηεζεο απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη αλαδεηθλχνληαη σο ελαιιαθηηθή ιχζε νη 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ). Δίλαη φκσο ηδηαίηεξα αμηνζεκείσην ην γεγνλφο 

φηη ζηελ Δπξψπε αλαδχεηαη κηα λέα ηάζε, θαηά ηελ νπνία ε αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ 

γίλεηαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο (θπξίσο δηα κέζνπ ελεξγεηαθψλ ζπλεηαηξηζκψλ), 

κε απνθεληξσκέλε ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ζε κηθξή θιίκαθα, κε ήπηνπο ηξφπνπο, 

κε ηνπηθή θαηαλάισζε (ε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη εθεί πνπ παξάγεηαη), κε 

ελεξγεηαθή απηνλνκία νιφθιεξσλ πεξηνρψλ θαη κε ειεθηξηθφ ξεχκα ζε ηηκέο πην 

ρακειέο απφ ηηο ζεκεξηλέο. Δλδεηθηηθά ζηε Γεξκαλία, πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ 

παξαγφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ΑΠΔ αλήθεη ζηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο. 

     Οη δπλαηφηεηεο ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα θαη είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο, 

πνπ θαληάδεηαη θαλείο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε Μεηξνπνιηηηθή Πεξηνρή Θεζζαινλίθεο 

(ε νπνία πεξηιακβάλεη ζαλ θχξην θνξκφ ηεο, ηνπο Ννκνχο Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο θαη 

Φαιθηδηθήο) ζχκθσλα κε πξφζθαηεο έξεπλεο, ην ηερληθά θαη νηθνλνκηθά 

εθκεηαιιεχζηκν αηνιηθφ θαη ειηαθφ δπλακηθφ ηεο – θαη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

πεξηνρψλ, πνπ δελ επηηξέπεηαη ε εγθαηάζηαζε αηνιηθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ – 

νδεγεί ζηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ηνπ 100% ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

κφλνλ απφ ΑΠΔ (Nikolaou & Koutsoumaraki, 2009). 

 

 ΣΖΡΗΕΟΝΣΑ ΣΟ ΤΝΔΡΓΑΣΗΜΟ ΓΗΑΜΔΟΤ ΣΖ 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 
     Οη δπλαηφηεηεο πνπ έρεη ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

κηα δηέμνδν γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεκεξηλψλ πξναλαθεξφκελσλ αλαγθψλ ηνπ 

ζπλεξγαηηζκνχ ζηελ Διιάδα. 

     Σ’ απηφ ην πιαίζην, ε ηππηθή πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (απεπζπλφκελε θπξίσο 

ζηνπο λένπο) ζηηο δηάθνξεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε 

ζηήξημε θαη αλάπηπμε ηνπ ζπλεξγαηηζκνχ κειινληηθά, ελψ ε άηππε πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε (απεπζπλφκελε θπξίσο ζηνπο ελήιηθεο) κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ζεκεξηλέο 

αλάγθεο. 

     Η ππάξρνπζα δηεζλήο εκπεηξία απφ ηηο πξνζπάζεηεο εθαξκνγήο πνιηηηθψλ ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο, απνθαιχπηεη φηη ε κηθξή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ απνηειεί ζπρλά 

ην ζεκαληηθφηεξν εκπφδην. Η ζπκκεηνρή γηα λα πξνθχςεη, πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνυπνζέηεη ηε γλψζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζεκάησλ. Τν πέξαζκα απφ ηε γλψζε θαη ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ζηε ζπκκεηνρή 

πινπνηείηαη κε ηε δηακφξθσζε αληίζηνηρεο ζηάζεο δσήο, πνπ απνηειεί θαζεκεξηλή 

δηαδηθαζία θαη είλαη απνηέιεζκα καθξφρξνλεο πξνζπάζεηαο. Η χπαξμε 

εθπαηδεπκέλσλ πνιηηψλ θαη φρη απιά ελεκεξσκέλσλ, απνηειεί πξνυπφζεζε ψζηε λα 

είλαη νπζία ε δεκνθξαηία θαη φρη ηχπνο. 
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