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Abstract: Environmental Education (EE) has changed direction over time, now seeking the
active participation of citizens in the context of sustainable development. Declaratory texts of
international meetings on environmental education highlight the potential of Mass Media to
serve this purpose and at the same time express concerns about how environmental
information will be transferred to the public. The educational dimension of media associated
with remodeling of sensitized citizens' behavior through the diffusion of scientific information
to the public, generates discussion on how environmental issues are raised, are understood and
subject of public debate.
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Πεπίλεψε: Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έρεη αιιάμεη θαηεπζύλζεηο ζην πέξαζκα ηνπ
ρξόλνπ, επηδηώθνληαο πιένλ ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζην πιαίζην ηεο αεηθνξηθήο
αλάπηπμεο. ηα δηαθεξπθηηθά θείκελα ησλ δηεζλώλ ζπλαληήζεσλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε επηζεκαίλεηαη ε δπλαηόηεηα ησλ Μέζσλ καδηθήο Δπηθνηλσλίαο (Μ.Μ.Δ.) λα
ππεξεηήζνπλ ην ζθνπό απηό θαη ηαπηόρξνλα δηαηππώλνληαη πξνβιεκαηηζκνί γηα ην πώο ε
πεξηβαιινληηθή πιεξνθνξία ζα κεηαθεξζεί ζην θνηλό. Ζ εθπαηδεπηηθή δηάζηαζε ησλ Μ.Μ.Δ.
ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαδηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο επαηζζεηνπνηεκέλσλ πνιηηώλ κέζσ ηεο
δηάρπζεο ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο πξνο ην θνηλό, ζηνηρείν πνπ πξνθαιεί ζπδεηήζεηο
γηα ην πώο ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πξνβάιινληαη, θαηαλννύληαη θαη γίλνληαη
αληηθείκελν δεκόζηνπ δηαιόγνπ.
Λέξειρ κλειδιά: Άηππε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, επηζηεκνληθή πιεξνθνξία ζηα ΜΜΔ.

Ειζαγωγή
Σν παξόλ άξζξν εζηηάδεη ζηε δπλαηόηεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνύο ρξήζεο ησλ Μέζσλ καδηθήο
Δπηθνηλσλίαο (Μ.Μ.Δ.) σο εξγαιείνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Καηαξρήλ αλαιύεηαη
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δηαρξνληθά ην πεξηερόκελν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Π.Δ.) κε βάζε δηαθνξεηηθέο
αληηιήςεηο πνπ αληαλαθιώληαη θαη ζηα θείκελα ησλ πην ζεκαληηθώλ δηεζλώλ ζπλαληήζεσλ
γηα ηελ Π.Δ. Καηόπηλ ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζηα θείκελα πνπ ζπλδένπλ ηελ
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε κε ηε δπλαηόηεηα ησλ Μ.Μ.Δ. λα θηλεηνπνηνύλ ην θνηλό
ηνπο. Σέινο αλαιύεηαη ε δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο από ηα Μ.Μ.Δ. θαη ε
ακθηζβήηεζε πνπ εθθξάδεηαη 1) γηα ηε δπλαηόηεηα ησλ δεκνζηνγξάθσλ λα κεηαδώζνπλ
αμηόπηζηεο θαη αθξηβείο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαη 2) γηα ηνπο επηζηήκνλεο
λα επηθνηλσλήζνπλ απνηειεζκαηηθά κε ηελ θνηλή γλώκε.
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Π.Δ.) απνηειεί από ηε κηα πιεπξά, πξντόλ ηεο
ζπλεηδεηνπνίεζεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη από ηελ άιιε πιεπξά πξντόλ ηνπ
θνηλσληθνύ θηλήκαηνο γηα ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ. ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ΄60 ε
εθπαίδεπζε εηδηθώλ ζεσξήζεθε ελδεδεηγκέλν κέηξν, ζην πιαίζην ηεο αλάπηπμεο ησλ
πεξηβαιινληηθώλ επηζηεκώλ. Ζ αληίιεςε απηή δηαθνξνπνηήζεθε αξγόηεξα, όηαλ ζεσξήζεθε
όηη ε Π.Δ πξέπεη λα δηεπξπλζεί ζην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. Ζ λέα πξνζέγγηζε επαλεμέηαδε
ηελ έλλνηα ησλ αλαγθώλ πνπ ζηεξίδνπλ ηα θαηαλαισηηθά πξόηππα θαη γηα ην ιόγν απηό
επηθεληξσλόηαλ ζηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηώλ (Φινγαΐηε, 1998).
Ζ Γεκεηξίνπ (2009) δηαπηζηώλεη όηη σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηηο βαζηθέο επηδηώμεηο ηεο, ε
Π.Δ. έρεη αιιάμεη θαηεύζπλζε ζηελ πνξεία ηνπ ρξόλνπ. Αξρηθά επηδίσθε ηελ αλαβάζκηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο. Απηό ζπλεπαγόηαλ ζπζζώξεπζε γλώζεο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θύζεο θαη
αλάπηπμε δεμηνηήησλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ εμεύξεζε ιύζεσλ.
ηόρνο ηίζεηαη ε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. ηηο δεθαεηίεο ηνπ ΄80 θαη ΄90, ε έκθαζε δίλεηαη
ζηνπο νηθνλνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο παξάγνληεο πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ζπγθεθξηκέλεο
αλαπηπμηαθέο επηινγέο πνπ επζύλνληαη γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. ήκεξα ε Π.Δ.
επηδηώθεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη εζηηάδεη ζηε δηαρείξηζε ησλ
θπζηθώλ πόξσλ ππό ην πξίζκα ηεο αεηθνξίαο.
Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο ζηηο πξνζεγγίζεηο αληαλαθιώληαη ζηα θείκελα δηεζλώλ
ζπλαληήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη γηα ηελ Π.Δ. ηε δηεζλή δηάζθεςε ηεο ηνθρόικεο ην
1972, γηα πξώηε θνξά δηαπηζηώλεηαη ε παγθόζκηα δηάζηαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ θαη ε αλάγθε ζεζκηθήο αληηκεηώπηζήο ηνπο. Τηνζεηείηαη ε αλαγθαηόηεηα ηεο
Π.Δ., ελώ ε ζεώξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη ζαθώο αλζξσπνθεληξηθή, θαζώο γίλεηαη ιόγνο
γηα θαιύηεξε δηαρείξηζε ησλ πόξσλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε αλζξώπηλε επεκεξία
(Γαβξηιάθεο θαη νθνύιεο, 2005).
Απνηέιεζκα ηεο δηάζθεςεο ηεο ηνθρόικεο ήηαλ ε ίδξπζε ηνπ Πεξηβαιινληηθoύ
Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ πνπ αλέιαβε δξαζηεξηόηεηεο ζην ρώξν ηεο Π.Δ. θαη ε
αλάιεςε πξσηνβνπιίαο γηα ηελ δηάζθεςε ηνπ Βειηγξαδίνπ ην 1976. Ζ δηαθήξπμε πνπ έγηλε
γλσζηή σο «ράξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ», ζπλδέεη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα κε άιια
παγθόζκηα πξνβιήκαηα όπσο ε θηώρεηα, ν ππεξπιεζπζκόο θαη αλαγλσξίδεη 1) ην δηθαίσκα
όισλ ησλ πνιηηώλ γηα αλάπηπμε κέζα ζε όξηα θαη 2) ππνζηεξίδεη ηελ πηνζέηεζε ελόο λένπ
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ήζνπο, ηόζν γηα ηε ζρέζε αλζξώπσλ θαη πεξηβάιινληνο, όζν θαη αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο
αλζξώπνπο. θνπόο ηεο Π.Δ. ζεσξείηαη πιένλ ε ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ
πιεζπζκνύ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ε επίιπζή ηνπο θαη ε πξόιεςε λέσλ
(Παπαδεκεηξίνπ, 2006).
Ζ Γηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο ην 1977 δηνξγαλώλεηαη σο ε πξώηε δηαθπβεξλεηηθή ζπλάληεζε
εηδηθά γηα ηελ Π.Δ. θαη ζπλνςίδεη ζηα απνηειέζκαηά ηεο ηελ πνξεία ησλ ζπδεηήζεσλ πνπ
είραλ πξνεγεζεί ηελ πξνεγνύκελε δεθαεηία. ην δίιεκκα αλάπηπμε ή πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ε Γηάζθεςε απνθαίλεηαη όηη ε αλάπηπμε πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηε
κεγαιύηεξε σθέιεηα από ην πεξηβάιινλ ηόζν ζην παξόλ, όζν θαη ζην κέιινλ. Απηό
επηηπγράλεηαη κέζα από ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ νξίσλ ησλ θπζηθώλ ζπζηεκάησλ γηα
απνξξόθεζε ησλ αξλεηηθώλ επηπηώζεσλ από ηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο. Ζ αιιαγή
κπνξεί λα επέιζεη αλ ππάξμνπλ αιιαγέο ζην ζύζηεκα αμηώλ πνπ θαηεπζύλεη ηηο επηινγέο
ηόζν ζηελ νηθνλνκία όζν θαη ζηελ θνηλσλία (Φινγαΐηε, 1998).
Δθηόο από ηελ πνξεία ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ ε Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο ηνλίδεη όηη
ε Π.Δ. πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, όηη νη
ηνπηθνί πιεζπζκνί πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζή ηνπο, θαη ηέινο αλαγλσξίδεη ηελ
αλαγθαηόηεηα ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο (Γεκεηξίνπ, 2009).
Όζνλ αθνξά ηα ΜΜΔ, ε Γηαθήξπμε επηζεκαίλεη όηη «θέξνπλ ηελ επζύλε λα ζέζνπλ ηνπο
ηεξάζηηνπο πόξνπο ηνπο ζηελ ππεξεζία ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο». Γηα ην ιόγν απηό
ζεσξεί όηη ηα ΜΜΔ καδί κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα αμηνπνηεζνύλ
(Σζακπνύθνπ- θαλαβή, 2004).
Γέθα ρξόληα αξγόηεξα πξαγκαηνπνηείηαη ζηε Μόζρα δηεζλέο ζπλέδξην κε ζέκα
«Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε». Ζ έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο πνπ έρεη
αξρίζεη λα δηαδίδεηαη, εκθαλίδεηαη ζην ηειηθό θείκελν ηεο Γηάζθεςεο, σο αγαζό πνπ πξέπεη
λα πξνζηαηεπζεί (Γαβξηιάθεο θαη νθνύιεο, 2005). Ζ λένπ ηύπνπ αλάπηπμε αλαγλσξίδεηαη
σο ε ιύζε ζην δίιεκκα αλάπηπμε ή πεξηβάιινλ. Τπό ηε λέα απηή νπηηθή ε Π.Δ, νθείιεη λα
ζπκβάιιεη ζηελ πξνώζεζε ηεο λέαο έλλνηαο ηεο βηώζηκεο αλάπηπμεο (Φινγαΐηε, 1998).
ηε Γηάζθεςε ηεο Μόζραο νη αλαθνξέο ζηα ΜΜΔ θαηαξρήλ εζηηάδνπλ ζηηο δπζθνιίεο πνπ
εληνπίδνληαη γηα ηελ πξνβνιή πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ. Απηέο αθνξνύλ 1) ην νηθνλνκηθό
θόζηνο ησλ νπηηθναθνπζηηθώλ παξαγσγώλ θαζώο θαη ησλ δηθαησκάησλ εθκεηάιιεπζεο, 2)
ηελ έιιεηςε επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ εηδηθώλ θαη ηνπ θνηλνύ, 3) ηελ απνπζία νκάδσλ
πιεζπζκνύ αιιά θαη ηνπηθώλ θνηλσληώλ ζην πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο
επαηζζεηνπνίεζεο, 4) ηελ αζάθεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ πιεξνθνξηώλ. (Σζακπνύθνπθαλαβή, 2004).
Ζ ζύλδεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο κε ηελ εθπαίδεπζε γίλεηαη πην ζηέξεα ζηε Γηεζλή
Γηάζθεςε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αλάπηπμε ζην Ρίν (1992). Σν 36ν θεθάιαην ηνπ
ζπλνιηθνύ ζρεδίνπ δξάζεο, γλσζηνύ θαη σο αηδέληα 21, αθηεξώλεηαη ζηελ εθπαίδεπζε πνπ
«είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ πξνώζεζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο». Έηζη νξίδνληαη ηξεηο
ειίδα 213 από 269

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό «eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο»
Σόκνο 5, Σεύρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

θαηεπζύλζεηο νη νπνίεο αθνξνύλ ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκό ηεο εθπαίδεπζεο πξνο ην λέν
δεηνύκελν, ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηελ πξνώζεζε ηεο
επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο (Ληαξάθνπ θαη Φινγαΐηε, 2007).
ην ίδην θεθάιαην πξνηείλνληαη ελέξγεηεο γηα ηελ επξεία δηάδνζε πεξηβαιινληηθώλ
πιεξνθνξηώλ ζην θνηλό, όπσο ε ζπλεξγαζία κε ΜΜΔ θαη θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη
ζηε βηνκεραλία ηνπ ζεάκαηνο θαη ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο ώζηε λα κεηαθεξζεί ε γλώζε ησλ
θνξέσλ απηώλ γύξσ από ζέκαηα δηακόξθσζεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνηλνύ (Σζακπνύθνπθαλαβή, 2004).
Ο ίδηνο πξνζαλαηνιηζκόο ηζρύεη γηα ηα δηαθεξπθηηθά θείκελα ησλ Γηαζθέςεσλ ηεο
Θεζζαινλίθεο (1997) θαη Γηνράλεζκπνπξγθ (2002). Τηνζεηείηαη πιένλ ε εθπαίδεπζε γηα ην
πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθνξία, θαη θαηόπηλ ε εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε
(Γεκεηξίνπ, 2009).
ηε Γηαθήξπμε ηεο Θεζζαινλίθεο επηζεκαίλεηαη όηη ηα ΜΜΔ κπνξνύλ κε ηνπο κεραληζκνύο
πνπ δηαζέηνπλ, λα θηλεηνπνηνύλ ην θνηλό ηνπο κε ηελ κεηαηξνπή ηεο πεξίπινθεο
επηζηεκνληθήο γλώζεο ζε κελύκαηα πνπ κπνξνύλ εύθνια λα εξκελεπηνύλ (Σζακπνύθνπθαλαβή 2004).
Σν 2005 ηα Ζλσκέλα Έζλε δξνκνιόγεζαλ ηε Γεθαεηία ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθόξν
Αλάπηπμε κέρξη ην 2014. Ζ UNESCO αλέιαβε ηελ αλάπηπμε ελόο δηεζλνύο ζρεδίνπ γηα ηελ
πινπνίεζή ηεο. θνπόο ηεο είλαη λα ελζσκαηώζεη ηηο αμίεο πνπ αλαδεηθλύεη ε αεηθόξνο
αλάπηπμε ζε όιεο ηηο δηαζηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ αιιαγέο ζε
ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ώζηε ε αεηθόξνο θαη δίθαηε θνηλσλία λα είλαη πξαγκαηηθόηεηα γηα
ην ζύλνιν ησλ πνιηηώλ (Φινγαΐηε θαη Ληαξάθνπ, 2009).

1. Τα ΜΜΕ ωρ επγαλείο άηςπερ πεπιβαλλονηικήρ εκπαίδεςζερ
Έξεπλεο ζπλδένπλ ηε ζπρλή ρξήζε ησλ ΜΜΔ κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, θαζώο επίζεο θαη κε ηελ εμνηθείσζε ηνπ θνηλνύ κε αληίζηνηρα
ζέκαηα (Γεκόπνπινο θ. ζπλ., 2001). Σν εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη είλαη πώο επηδξνύλ ηα ΜΜΔ
ζηνλ ηξόπν ζθέςεο ηνπ θνηλνύ ηνπο.
Γύν είλαη ηα κνληέια πνπ ελζσκαηώλνπλ αληίζηνηρεο ζεσξίεο. Σν πξώην πεξηγξάθεη κηα
γξακκηθή ζρέζε πνπ ζηε κηα άθξε έρεη ηνλ πνκπό-επηζηεκνληθή θνηλόηεηα θαη ζηελ άιιε
άθξε ην θνηλό πνπ είλαη παζεηηθόο δέθηεο. Σα ΜΜΔ ζέηνπλ ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη όινη
νη δέθηεο κε ηε ζπρλή έθζεζε ζε παξόκνηα εξεζίζκαηα νδεγνύληαη ζε κηα ζπκβνιηθή
πξαγκαηηθόηεηα πνπ ηαπηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα. Ζ ηζρύο ηεο επηξξνήο
εμαξηάηαη από παξάγνληεο όπσο ε έληαζε ηεο θάιπςεο, ν βαζκόο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ε
πνξεία ηνπ δεηήκαηνο ζην δεκόζην δηάινγν.
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Σν άιιν κνληέιν δίλεη αθελόο βαξύλνπζα ζεκαζία ζηελ πιαηζίσζε ησλ ΜΜΔ, δηαδηθαζία
πνπ λνεκαηνδνηεί θάζε ζέκα πνπ πξνβάιιεηαη, αθεηέξνπ πξνβιέπεη ηε δπλαηόηεηα ηνπ
θνηλνύ λα ζέηεη ζέκαηα. Έηζη ηα ΜΜΔ άιινηε παίδνπλ δηακνξθσηηθό ξόιν θαη άιινηε
αληαλαθινύλ ηηο απόςεηο πνπ ηίζεηαη ζην δεκόζην πεδίν από ην θνηλό ηνπο. Ζ ζεσξία ηεο
εμάξηεζεο από ηα ΜΜΔ εμεγεί ηη από ηα δύν ζπκβαίλεη. Ζ ζεσξία επηζεκαίλεη όηη όζν
απμάλεηαη ε αλάγθε ησλ αηόκσλ λα θαηαλνήζνπλ ηελ πξαγκαηηθόηεηα θαη λα δξάζνπλ, ηόζν
κεγεζύλεηαη ε επίδξαζε ησλ ΜΜΔ (Γεκόπνπινο θ. ζπλ., 2001).
Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, αλ θαη ηαπηίδεηαη κε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζην
πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο, εληνύηνηο έρεη δηαπηζησζεί ε ρξεζηκόηεηά ηεο θαη ζηε κε
ηππηθή θαη ζηελ άηππε εθπαίδεπζε, κνξθέο ζηηο νπνίεο βαζηθό ξόιν δηαδξακαηίδνπλ ηα
ΜΜΔ.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή ε Π.Δ., πξέπεη ην θνηλό ζην νπνίν απεπζύλεηαη λα είλαη
πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλν. Σόηε κόλν ν πιεζπζκόο αληηιακβάλεηαη ηελ αμία ηεο
Π.Δ., δέρεηαη λα ζπκκεηέρεη ζε πξνγξάκκαηα θαη λα πξνζαλαηνιηζηεί ζε κηα πην
θηινπεξηβαιινληηθή ζπκπεξηθνξά. Δπνκέλσο ν ζηόρνο είλαη ε αλαδηακόξθσζε ηεο
ζπκπεξηθνξάο θαη γηα ην ιόγν απηό ηα ΜΜΔ πνπ απεπζύλνληαη ζε κεγάια ηκήκαηα ηνπ
πιεζπζκνύ θαη επεξεάδνπλ ηηο αληηιήςεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, κπνξνύλ λα εληαρζνύλ
ζηε δηαδηθαζία ηεο Π.Δ. (θαλαβή θαη αθειιάξε, 2002).
Ζ εξγαζία ησλ δεκνζηνγξάθσλ κπνξεί λα επαηζζεηνπνηεί θαη λα εθπαηδεύεη ην θνηλό κε ηε
δεκνζηνπνίεζε γεγνλόησλ πνπ αθνξνύλ ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνύο πόξνπο. Οη
δεκνζηνγξάθνη κε ην ιόγν ηνπο όκσο, όπσο δηαπηζηώλεη ε Εηάθα θ.ά., (2001), πξνβάιινπλ
ηηο θπξίαξρεο αλαπαξαζηάζεηο γηα ην κνληέιν ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηηο παξαγσγηθέο
ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη, ηηο αηηίεο γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα.
Δμάιινπ ζύκθσλα κε ηε Μπξηβήιε (2009) ηα ΜΜΔ ζεσξνύλ όηη δε κπνξνύλ λα παξέκβνπλ
γηα λα αιιάμνπλ ζηάζεηο νη πνιίηεο. Έρνπλ ράζεη ηελ πνιηηηθή ππόζηαζή ηνπο θαη αληί γη'
απηό αλαιώλνληαη ζε κηα απνζπαζκαηηθή δεκνζηνγξαθία ησλ απνθαιύςεσλ θαη ηνπ
ζεάκαηνο.
Σα ΜΜΔ έρνπλ έλαλ απμεκέλν θνηλσληθό ξόιν πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ,
ώζηε απηνί λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην κέγεζνο ηεο παγθόζκηαο νηθνινγηθήο θξίζεο
(Υξπζόγεινο, 2009). Ζ ελεκέξσζε απηή όκσο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη ελδειερήο. Σα
γεγνλόηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα, ηηο κεηαθνξέο, ηε γεσξγία θαη όιεο ηηο
δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ επηπηώζεηο ζην πεξηβάιινλ, πξέπεη λα θαιύπηνληαη
δεκνζηνγξαθηθά σο πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο δηάζηαζε (Υαξαιακπίδεο, 2009).
Γηεζλή ζπλέδξηα πξνηείλνπλ ηελ έληαμε ησλ ΜΜΔ ζηα εξγαιεία ηεο πεξηβαιινληηθήο
εθπαίδεπζεο. Ζ Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο πξνηείλεη:
λα ελζαξξπλζνύλ ηα ΜΜΔ λα αλαγλσξίζνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθό ηνπο ξόιν ζηε
δηακόξθσζε ηεο θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο,
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λα ελζαξξπλζνύλ ηα ΜΜΔ ζηε δηάδνζε ηεο γλώζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο,
λα νξγαλσζνύλ επηκνξθσηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ησλ ΜΜΔ, ώζηε
λα ρεηξίδνληαη θαηάιιεια ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα,
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ΜΜΔ γηα ηελ πξόζβαζε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξνπ
πιεζπζκνύ ζε πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο,
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα ΜΜΔ ζην πιαίζην αλάπηπμεο εθπαηδεπηηθήο κεζνδνινγίαο
αιιά θαη εξγαιείσλ αμηνιόγεζεο πξνγξακκάησλ επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ,
λα πξνκεζεπηνύλ ηα ΜΜΔ πιηθό πεξηβαιινληηθό εθπαίδεπζεο από ηηο εζληθέο
επηηξνπέο ηεο Unesco,
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θπξίσο ηα Οπηηθναθνπζηηθά Μέζα κέζσ θηλεκαηνγξαθηθώλ θαη
ηειενπηηθώλ παξαγσγώλ ζηελ πξνώζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο (Σζακπνύθνπθαλαβή, 2004).
Ζ Γηαθήξπμε ηεο Μόζραο πξνηείλεη κεηαμύ άιισλ ηελ παξαγσγή εθπαηδεπηηθώλ
πξνγξακκάησλ γηα ηα ΜΜΔ, ηε ρξήζε λέσλ κέζσλ επηθνηλσλίαο θαη εθπαηδεπηηθήο
κεζνδνινγίαο θαη ηε δεκηνπξγία ηξάπεδαο νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ. Δπίζεο ζηε Γηάζθεςε
ηνπ Ρίν πξνηείλεηαη ε UNICEF λα δηαζέζεη ζηα ΜΜΔ εθπαηδεπηηθό πιηθό γηα παηδηά θαη
ηέινο λα εκπινπηηζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ ησλ δεκνζηνγξαθηθώλ ζρνιώλ κε ζέκαηα
γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004).

2. Η επιζηεμονική πλεποθοπία ζηα ΜΜΕ
Ζ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο επηβάιιεη ηε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηηο πεξηβαιινληηθέο
απνθάζεηο. Γηα λα ζπκβεί απηό, νη πνιίηεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ηηο
αηηίεο αιιά θαη δεμηόηεηεο αλαδήηεζεο ιύζεσλ θαη ζπκκεηνρήο. Ζ επηθνηλσληαθή δηαδηθαζία
κεηαμύ πνιηηώλ, δνκώλ εμνπζίαο θαη εηδηθώλ πεξηγξάθεηαη σο Πεξηβαιινληηθή Δπηθνηλσλία,
ζηελ νπνία εληάζζνληαη θαη όιεο νη κνξθέο εθπαίδεπζεο (Σζακπνύθνπ-θαλαβή, 2004).
Οη Ληαξάθνπ θαη Φινγαΐηε (2007) επηζεκαίλνπλ όηη ε IUCN (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε
Γηαηήξεζε ηεο Φύζεο) έρεη κεηαζέζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα ηελ πξνζνρή ηεο από ηελ
εθπαίδεπζε ζηελ επηθνηλσλία. Με ηνλ ηξόπν απηό ε επηθνηλσλία γίλεηαη ζπζηαηηθό ζηνηρείν
ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ αεηθνξία. ηε θάζε ηεο δηεξεύλεζεο νη θπβεξλήζεηο ρξεζηκνπνηνύλ
ηελ επηθνηλσλία γηα ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλόηεηαο, ζηε θάζε ηεο
δηακόξθσζεο πξνγξακκάησλ ζπκβνπιεύνληαη ηνπο εκπιεθόκελνπο θνξείο θαη ζηε θάζε ηεο
πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο νη θπβεξλήζεηο αλαπηύζζνπλ επηθνηλσληαθέο θαη εθπαηδεπηηθέο
πξνζεγγίζεηο καδί κε ηηο ξπζκίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηέο νη αιιαγέο από ηνλ
πιεζπζκό.
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Ο πνιιαπιαζηαζκόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ θαη ην κέγεζνο ησλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ, ην ελδηαθέξνλ πνπ επηδεηθλύεη ην θνηλό ησλ ΜΜΔ γη΄απηά, ν ππεξεζληθόο
ραξαθηήξαο ησλ θηλδύλσλ θαη ε αλάγθε γηα εμεηδηθεπκέλε πιεξνθόξεζε έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο επηθνηλσλίαο ηεο δηαθηλδύλεπζεο (risk
communication). Οη έξεπλεο ζρεηηθά κε ηε ξαδηελέξγεηα κεηά ην δπζηύρεκα ηνπ Σζεξλνκπίι
ηε δεθαεηία ηνπ 1980 θαη νη επηπηώζεηο από ηελ πξνώζεζε ηεο βηνηερλνινγίαο ηελ επόκελε
δεθαεηία είλαη δύν ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα (Neverla, 2006).
Ζ δεκνζηνγξαθηθή επηθνηλσλία ηεο δηαθηλδύλεπζεο έρεη δύν κεηνλεθηήκαηα. Σν πξώην
αθνξά ζηελ εζηίαζε ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά παξαβιέπνληαο ην ηζηνξηθό θαη ηηο
επηζηεκνληθέο ζεσξήζεηο. Απνηέιεζκα είλαη λα απνπιαηζηώλνληαη ηα γεγνλόηα θαη επηπιένλ
λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη επίζεκεο αξρέο σο θύξηα πεγή πιεξνθόξεζεο. Σν δεύηεξν
ραξαθηεξηζηηθό αθνξά ζην εζλνθεληξηθό είδνο δεκνζηνγξαθίαο γηα ηνπο πεξηβαιινληηθνύο
θηλδύλνπο (Neverla, 2006).
Έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο δεκνζηνγξαθηθήο θάιπςεο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ ζα
κπνξνύζε λα ζπκπεξηιάβεη ηηο γλώζεηο πνπ πξνέξρνληαη από επηζηήκνλεο, εξεπλεηηθά δίθηπα
θαη πνξίζκαηα ππεξεζληθώλ εξεπλώλ. Αθόκε ε ιεηηνπξγία ηεο δεκνζηνγξαθίαο ζα κπνξνύζε
λα επεθηαζεί ζηε δηακόξθσζε απόςεσλ γηα ην δεκόζην ρώξν θαη ηνλ εθδεκνθξαηηζκό ηνπ
(Neverla, 2006).
Ζ Σζακπνύθνπ-θαλαβή (2004) αλαθεξόκελε ζηνλ όξν risk communication θάλεη ιόγν γηα
ηελ επηθνηλσλία ηεο επηθηλδπλόηεηαο. Απηή πεξηιακβάλεη ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηελ
αλάιπζε, πεξηγξαθή θαη πιεξνθόξεζε γηα ζέκαηα πεξηβαιινληηθώλ θξίζεσλ, θπζηθώλ
θαηαζηξνθώλ, επηδεκηώλ. Οη εηδηθνί πνπ αζρνινύληαη, είλαη ζπλήζσο επηζηήκνλεο
επηθνηλσλίαο ζε παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά ηδξύκαηα, θαη πξνζεγγίδνπλ κηα θαηάζηαζε
επηθηλδπλόηεηαο εμεηάδνληαο ηηο αηηίεο, ηηο ζπλέπεηεο, ηηο νκάδεο ελδηαθέξνληνο θαη ηελ
αλαδήηεζε κηαο ιύζεο.
Σν ηξίπηπρν: Δπηζηήκνλεο-ΜΜΔ-θνηλή γλώκε ζπληζηά έλα μερσξηζηό επηθνηλσληαθό πιαίζην
ην νπνίν επηδξά ζηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πεξηβαιινληηθώλ πνιηηηθώλ (Παπαδεκεηξίνπ,
1998).
Οη πεξηζζόηεξνη επηζηήκνλεο πνπ πξαγκαηνπνηνύλ έξεπλεο δελ είλαη εμνηθεησκέλνη ζηελ
επηθνηλσλία κε ην θνηλό. Τπάξρεη κόλν έλαο κηθξόο αξηζκόο εμερόλησλ εξεπλεηώλ πνπ
δεκνζηεύεη έξεπλεο ζε επηζηεκνληθά έληππα ηα νπνία έρνπλ επξεία απήρεζε ζηνπο
δεκνζηνγξάθνπο. Μάιηζηα ζηηο επαθέο ηνπο κε ηα ΜΜΔ κπνξνύλ λα επεθηαζνύλ θαη ζε
ζέκαηα πνιηηηθήο, εζηθήο θιπ, όκσο νη πεξηζζόηεξνη δελ είλαη απνηειεζκαηηθνί ζηελ
επηθνηλσλία κε ην θνηλό. Γηα ην ιόγν απηό άιισζηε νη ίδηνη νη επηζηήκνλεο εθηηκνύλ ζε
πνζνζηό άλσ ηνπ 80% όηη πξέπεη λα επηκνξθσζνύλ ή λα θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα λα
ππεξπεδήζνπλ βαζηθά εκπόδηα, όπσο απηό ηεο γιώζζαο, δειαδή ηεο επηθνηλσλίαο κε ην
θνηλό ζε κηα γιώζζα πην θαηαλνεηή θαη όρη κε ηερληθή/επηζηεκνληθή νξνινγία (Weigold,
2001).
ειίδα 217 από 269

Δπηζηεκνληθό Δθπαηδεπηηθό Πεξηνδηθό «eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο»
Σόκνο 5, Σεύρνο 2, 2017 © eθπ@ηδεπηηθόο θύθινο ISSN: 2241-4576

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Sachsman (1999), νη δεκνζηνγξάθνη δηαθέξνπλ από ηνπο
επηζηήκνλεο ζε πνιινύο ηνκείο. Έρνπλ δηαθνξεηηθέο ζπνπδέο, πηνζεηνύλ δηαθνξεηηθνύο
ζηόρνπο, αθόκε θαη αμίεο κε απνηέιεζκα λα βιέπνπλ από δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία όια όζα
ζπκβαίλνπλ ζηνλ θόζκν. Οη δεκνζηνγξάθνη παξαδνζηαθά αμηνινγνύλ ηα γεγνλόηα κε βάζε
ην ρξόλν, ηελ εγγύηεηα, ην αλζξώπηλν ελδηαθέξνλ, ηε ζπαληόηεηα θαη ηηο ζπλέπεηέο ηνπο.
Ζ Katherine Richardson, εηδηθή ζην ζέκα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ζπκπιεξώλεη όηη νη
δεκνζηνγξάθνη δελ είλαη ηθαλνί λα πιεξνθνξήζνπλ ην θνηλό ηνπο γηα ην ζέκα απηό, θαζώο
εξγάδνληαη ζε θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο θαη γη΄ απηό ηα άξζξα ηνπο είλαη αλαθξηβή θαη
θαηαζηξνθνινγηθά (ΗΟΜ 2009).
Ο Roll-Hansen (1994) γηα ην ζέκα ηεο αμηνπηζηίαο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο θαη ηνπ
ρεηξηζκνύ ηεο από ηα ΜΜΔ, ηνλίδεη όηη ε εκπηζηνζύλε γηα ηε γλώκε ησλ εηδηθώλ είλαη
δεδνκέλε, όκσο ε θξηηηθή πνπ κπνξνύλ λα αζθήζνπλ ηα ΜΜΔ θαη νη πνιίηεο είλαη
απαξαίηεηε. Ζ επνηθνδνκεηηθή θξηηηθή, ζπκπιεξώλεη ν Roll-Hansen, κπνξεί λα είλαη
δύζθνιε, όκσο πξέπεη λα δηεμάγεηαη, είηε από εηδηθνύο ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ, είηε
από πνιίηεο πνπ εξεπλνύλ ηηο επηζηεκνληθέο απνδείμεηο θαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ
θαηαηίζεληαη.
Oη επηζηήκνλεο ζπρλά παξαπνληνύληαη όηη ηα ΜΜΔ παξαπνηνύλ ζηαηηζηηθά κεγέζε πνπ
αθνξνύλ θηλδύλνπο, αιινηώλνπλ ηα γεγνλόηα θαη δίλνπλ ην ιόγν ζε θηλδπλνιόγνπο κε
απνηέιεζκα ηελ παξάινγε κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ θνηλνύ. Οη δε δεκνζηνγξάθνη
πεξηγξάθνληαη σο εζηζκέλνη ζηε δεκνζηνπνίεζε εηδήζεσλ πνπ αθνξνύλ απεηιέο κε ζθνπό λα
δηεγείξνπλ θαη λα ηξνκάμνπλ ηελ θνηλή γλώκε.
Μέιε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλόηεηαο, ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, επηζηήκνλεο θαη εθπξόζσπνη
πεξηβαιινληηθώλ νκάδσλ αζθνύλ θξηηηθή ζηα ΜΜΔ γηα ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηώλ ηνπο
θαη ζπγθεθξηκέλα, 1) γηα ηελ ππεξβνιή πνπ επηδεηθλύνπλ, όζνλ αθνξά ηελ πξνβνιή θάπνησλ
πεξηβαιινληηθώλ θηλδύλσλ, 2) γηα ηε δηαζηξέβισζε δεδνκέλσλ, 3) γηα ηελ ηάζε ηνπο λα
αγλννύλ ζνβαξνύο θηλδύλνπο θαη λα ελδηαθέξνληαη γηα κηθξόηεξεο ζεκαζίαο (Greenberg θ.
ά.,1990), 4) γηα ηελ ελαζρόιεζή ηνπο πεξηζζόηεξν κε ηα γεγνλόηα παξά κε ηα ζέκαηα, κε ην
ζεακαηηθό θαη επίθαηξν παξά κε ην καθξνρξόλην (Sachsman θ. ά., 2008), 5) ηελ εμάξηεζή
ηνπο από δηαθεκηζηηθέο εηαηξείεο θαη επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα (Kostarella θ. ά., 2013).
Ο Roll-Hansen (1994) εζηηάδεη ζηελ έιιεηςε γλώζεσλ θαη ελδηαθέξνληνο ησλ
δεκνζηνγξάθσλ λα αμηνινγήζνπλ ηα επηζηεκνληθά επηρεηξήκαηα. Αλαθέξεη ηελ πεξίπησζε
κηαο θνηλσληθήο επηζηήκνλα πνπ εξεπλνύζε ην δήηεκα ηεο επηζεηηθόηεηαο θαη αλαξσηηόηαλ
γηαηί νη δεκνζηνγξάθνη ζπάληα ηε ξσηνύζαλ πσο γλώξηδε ό,ηη γλώξηδε, ηη απνδείμεηο είρε γηα
όζα ηζρπξηδόηαλ θαη γηαηί νη ζέζεηο ηεο δηέθεξαλ από ηηο θξαηνύζεο αληηιήςεηο. Θέκαηα
δειαδή πνπ ζεσξνύληαη δεδνκέλα ζηελ επηζηεκνληθή θνηλόηεηα είλαη απόληα από ηηο
αλαθνξέο ησλ ΜΜΔ, επεηδή νη δεκνζηνγξάθνη θαη όζνη παίξλνπλ ζπλεληεύμεηο από
επηζηήκνλεο, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο δέρνληαη ρσξίο θαλέλα πξνβιεκαηηζκό ηηο απαληήζεηο
ηνπο.
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ε ηξεηο έξεπλεο γηα έληππα Μέζα θαη κηα έξεπλα γηα νπηηθναθνπζηηθά Μέζα δεηήζεθε από
επηζηήκνλεο λα αλαθέξνπλ ηα πην ζπλεζηζκέλα ιάζε πνπ εληνπίδνπλ ζε επηζηεκνληθά ζέκαηα
πνπ δεκνζηεύνληαη ζηα ΜΜΔ. Ζ παξάιεηςε αλαθνξώλ ζε βηβιηνγξαθηθέο πεγέο, νη
παξαπιαλεηηθνί ηίηινη θαη ην γεγνλόο όηη δελ αλαιύνληαη ζε βάζνο είλαη ηξία θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ εληνπίζηεθαλ (Greenberg θ. ά., 1990).
O Kitzinger (1999) επηζεκαίλεη όηη νη θαηεγνξίεο ελαληίνλ ησλ δεκνζηνγξάθσλ ζπζθνηίδνπλ
παξά δηαθσηίδνπλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δεκνζηνγξαθηθή θάιπςε. Αλαθέξεηαη
κάιηζηα ζε κηα κεηα-αλάιπζε 52 εξεπλώλ πνπ αθνξνύζαλ θάιπςε πεξηβαιινληηθώλ
θηλδύλσλ θαη θαηέιεμε όηη νη εηδήζεηο ήηαλ πεξηζζόηεξν θαζεζπραζηηθέο παξά
θηλδπλνινγηθέο.
Έλα αθόκε ζηνηρείν ην νπνίν ζεκεηώλνπλ νη εξεπλεηέο ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε
επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ από ηνπο δεκνζηνγξάθνπο αθνξά ην όηη αλακεηγλύνπλ ηηο
επηζηεκνληθέο απόςεηο κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη άιισλ πεδίσλ ηεο δεκόζηαο ζθαίξαο,
επεξεάδνληαη ζηηο θξίζεηο ηνπο θαη ζηηο πξνηεξαηόηεηεο ηνπο από πνιηηηζκηθνύο παξάγνληεο
θαη δε ρξεζηκνπνηνύλ σο πεγή, πιηθό πνπ δεκνζηεύεηαη ζε επηζηεκνληθά έληππα.
Ζ θξηηηθή ζε βάξνο ησλ δεκνζηνγξάθσλ γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν θαιύπηνπλ
πεξηβαιινληηθά θαη επξύηεξα επηζηεκνληθά ζέκαηα ζρεηίδεηαη κε ηνπο δύν θπξίαξρνπο
ηξόπνπο θάιπςεο επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ ζηνλ ηύπν. ε αληηδηαζηνιή κε ηνλ «εθιατθεπηηθό
– δηαθσηηζηηθό» ηξόπν, αληηπαξαβάιιεηαη ν «εηδεζενγξαθηθόο» ,κε ραξαθηεξηζηηθά ηε κε
εμεηδηθεπκέλε θάιπςε, ηα ιίγα ηερλν-επηζηεκνληθά ζηνηρεία, ηελ αλαθνξά ζε αξλεηηθέο
επηπηώζεηο θαη ηε ρξήζε θώδηθα ρακειήο/κέηξηαο επεμεξγαζίαο (Γεκόπνπινο θ. ά., 2001).
Οη δύν απηνί ηξόπνη θάιπςεο επηζηεκνληθώλ ζεκάησλ δηακνξθώλνπλ κάιηζηα δύν
δηαθνξεηηθέο θνηλσληθέο ηαπηόηεηεο. Πξόθεηηαη γηα ππνζεηηθέο θαηαζθεπέο θνηλνύ πνπ
αληαπνθξίλεηαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ζηηο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο πνπ δεκνζηεύνληαη.
Γηα παξάδεηγκα ν «εηδεζενγξαθηθόο» ηξόπνο θάιπςεο απεπζύλεηαη ζε έλα θνηλό πνπ δελ έρεη
ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα επηζηεκνληθά ζέκαηα, δελ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηζηεκνληθή
κέζνδν, αληαπνθξίλεηαη ζηηο θηλδπλνινγηθέο πξνβιέςεηο θαη δελ είλαη ζπλεζηζκέλν ζηνλ
επεμεξγαζκέλν θώδηθα κε ηνλ νπνίν θαιύπηνληαη ηα επηζηεκνληθά ζέκαηα. ε αληηδηαζηνιή
πξνβάιιεηαη ην «ελήκεξν» θνηλό (Γεκόπνπινο θ. ά., 2001).
Ζ δηαρείξηζε ηεο επηζηεκνληθήο πιεξνθνξίαο ζηα ΜΜΔ απαζρνιεί ηελ επηζηεκνληθή
θνηλόηεηα όρη κόλν πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο θξηηηθήο ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο. Απηό πνπ
αλαδεηθλύεηαη είλαη ε επηζπκία ησλ επηζηεκόλσλ λα δηαπξαγκαηεύνληαη κε ην θνηλό. Σν 2002
Βξεηαλνί επηζηήκνλεο είραλ πξνηείλεη ηε κεηάβαζε από ηελ «θαηαλόεζε ηεο επηζηήκεο από
ην θνηλό» (public understanding of science) ζηελ «εκπινθή ηνπ θνηλνύ ζηελ έξεπλα θαη ηελ
ηερλνινγία» (public engagement with science and technology). Ζ λέα πξνζέγγηζε
ζπλεπάγεηαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνύ ζε δεκόζην δηάινγν κε ηνπο επηζηήκνλεο. Με ηνλ
ηξόπν απηό νη κε εηδηθνί κεηαηξέπνληαη ζε πξσηαγσληζηέο ζε επηζηεκνληθέο επηινγέο πνπ
έρνπλ θνηλσληθέο επηπηώζεηο (Pitrelli, 2003).
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Σςμπεπάζμαηα
Σα Μ.Μ.Δ. κε ηε δηεηζδπηηθόηεηα πνπ έρνπλ ζε νκάδεο πιεζπζκνύ κέζσ ησλ ελεκεξσηηθώλ
ηνπο πξνγξακκάησλ κπνξνύλ λα επαηζζεηνπνηνύλ ην θνηλό ηνπο γηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο θαη ηε δηεζλή θνηλή γλώκε. Έηζη κπνξνύλ
λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εξγαιείν άηππεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ζπκπιεξσκαηηθά κε
ηνπο επίζεκνπο εθπαηδεπηηθνύο θνξείο πνπ πξνσζνύλ θηινπεξηβαιινληηθέο ζπκπεξηθνξέο. Ζ
δηακεζνιάβεζή ηνπο κεηαμύ ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο θαη ησλ πνιηηώλ θαζίζηαηαη
απνηειεζκαηηθή, κόλν όηαλ νη δηαρεηξηζηέο ηεο πιεξνθνξίαο αληηιακβάλνληαη ηνλ θνηλσληθό
ηνπο ξόιν, επηκνξθώλνληαη ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο επηζηήκνλεο
θαη αληηκεησπίδνπλ ην θνηλό ηνπο σο ελεξγό ζηνηρείν ηεο πεξηβαιινληηθήο επηθνηλσλίαο.
ηελ Διιάδα ε έξεπλα πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί, αθνξά θπξίσο ηελ αλάιπζε άξζξσλ
πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ θαη πεξηνξηζκέλεο έξεπλεο γηα ηηο γλώζεηο θαη ηηο ζηάζεηο
δεκνζηνγξάθσλ γη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Πεξαηηέξσ έξεπλα ζα κπνξνύζε λα εζηηάζεη 1)
ζηηο επηκνξθσηηθέο αλάγθεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ πνπ θαιύπηνπλ πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 2)
ζηνπο πεξηνξηζκνύο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο, 3) ζηε
ζπρλόηεηα θαη ηνκείο παξνπζίαο εηδηθώλ πνπ αζρνινύληαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ζηα
ΜΜΔ 4) ζηε ρξήζε έληππνπ θαη νπηηθναθνπζηηθνύ δεκνζηνγξαθηθνύ πιηθνύ
πεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην πιαίζην ηεο ηππηθήο εθπαίδεπζεο.
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