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ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 

Χρυσούλα Αθανασίου, Υπεύθυνη του ΚΠΕ 

Κυρίες – κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην ενημερωτική εκδήλωση - 

συζήτηση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & 

Βερτίσκου (ΚΠΕ) με θέμα «Η ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Δήμο Κορδελιού 

Ευόσμου».  

To ΚΠΕ είναι φορέας του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

λειτουργεί στο Ελευθέριο Κορδελιό από το 1996 και αποστολή μας είναι η προώθηση 

της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης – ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης στα σχολεία 

(μαθητές και εκπαιδευτικούς) και στην τοπική κοινωνία. 

Τα παιδιά σας, οι μαθητές μας, έρχονται στο ΚΠΕ και με εκπαιδευτικά προγράμματα 

που έχουμε ετοιμάσει προσεγγίζουμε με παιδαγωγικό τρόπο διάφορα 

περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχολούν  τον σύγχρονο άνθρωπο (τους φυσικούς 

πόρους, πως τους καταναλώνουμε και τις επιπτώσεις της κατανάλωσης αυτής στη ζωή 

μας,  την ζωή στην πόλη μας κλπ). Η εκπαιδευτική εστίαση των προγραμμάτων αυτών 

δεν είναι τόσο η επιστημονική γνώση (αυτή την παίρνουν τα παιδιά στο σχολείο) όσο 

η κριτική σκέψη.  

Εστιάζουμε λοιπόν περισσότερο:  

-στην κατανόηση της πραγματικότητας,  

-στο πως τα διάφορα ζητήματα αλληλοσχετίζονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,  

-στους θεσμούς που διαχειρίζονται την πραγματικότητα αυτή,  

-στις αξίες που κρύβονται πίσω από τις εκάστοτε επιλογές μας ως άτομα και ως 

κοινωνία,  

-στην αναζήτηση και ανάληψη της προσωπικής και της συλλογικής ευθύνης,  

-στην ανάγκη για συνεργασία και  

-στην ενδυνάμωση για συμμετοχή για την αλλαγή όσων δεν προάγουν την αειφορία 

και τη βιωσιμότητα του πλανήτη.  

Οι ερευνητές αυτών των ζητημάτων συμφωνούν πως δεν είναι τόσο η επιστημονική 

γνώση αυτή που μας λείπει για να αντιμετωπίσουμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα 
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αλλά γνώσεις  και δεξιότητες όπως η κριτική σκέψη, η επικοινωνία, η  διασαφήνιση 

των αξιών, η ενεργοποίηση για συμμετοχή.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να θέσω το πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης που προέκυψε 

ως ανάγκη μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά δυσοσμίας και δυσφορίας που 

αισθάνονται όσοι κατοικούν εδώ και ανησυχίας για την επικινδυνότητα και τις 

επιπτώσεις της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην υγεία μας.  

Για μας αυτή η εκδήλωση είναι μια εκπαιδευτική δράση που δεν απευθύνεται σε 

μαθητές ή εκπαιδευτικούς στους οποίους απευθυνόμαστε συνήθως, αλλά σε 

ενήλικους, πολίτες που βιώνουν ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόβλημα (την 

ποιότητα της ατμόσφαιρας στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου) ανησυχούν για τις 

επιπτώσεις στη ζωή τους και ενδιαφέρονται να βρεθεί μια λύση.  

Εκπαιδευτική δράση λοιπόν που ως προς το μέρος της ενημέρωσης για το θέμα που 

μας απασχολεί, το ΚΠΕ ζήτησε την συμβολή έμπειρων, έγκυρων και εξειδικευμένων 

επιστημόνων που γνωρίζουν το θέμα καλύτερα από τον καθένα μας και θα 

εμπλουτίσουν την αντίληψή μας για το θέμα που μας απασχολεί. Παράλληλα 

προσκλήθηκαν οι  υπηρεσίες, του Δήμου μας και της Περιφέρειας μας, που έχουν την 

αποστολή να παρακολουθούν τα θέματα της ποιότητας της ατμόσφαιρας και να 

λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπισή τους. Κάποιες από τις ενέργειες για την 

αντιμετώπιση του προβλήματος έχουν ήδη δρομολογηθεί και δημοσιοποιηθεί, 

ωστόσο εδώ με την βοήθειά τους θα έχουμε τη δυνατότητα να  αποκτήσουμε μια πιο 

ολοκληρωμένη εικόνα του τι συμβαίνει και τι μέριμνα έχει ληφθεί. Η εικόνα θα 

συμπληρωθεί με τις τοποθετήσεις – ερωτήσεις άλλων φορέων και πολιτών που θα 

γίνουν στη συνέχεια της εκδήλωσης. 

Το δεύτερο σκέλος αυτής της εκπαιδευτικής δράσης που αποτελεί μια πρόκληση στην 

οποία σας καλέσαμε να συμμετέχετε και εσείς ως φορείς ή ως άτομα είναι η ίδια η 

διαδικασία διεξαγωγής αυτού του διαλόγου.  

Η ποιότητα του δημόσιου διαλόγου που θα διεξαχθεί μέσα σε αυτόν τον 

εκπαιδευτικό χώρο είναι το δεύτερο σκέλος αυτής της δράσης που λέγεται «συζήτηση 

για την ποιότητα της ατμόσφαιρας στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου». Πολίτες, ειδικοί 

επιστήμονες και φορείς διαλέγονται πολιτισμένα με στόχο να: 

 κατανοήσουν όλες τις διαστάσεις του ζητήματος που μας απασχολεί, 



3 
 

 κατανοήσουν ο ένας τον άλλο, να κατανοήσουν δηλαδή τις ανάγκες, τους 

προβληματισμούς, τις ανησυχίες, τις προσδοκίες και τις προθέσεις ο ένας του 

άλλου 

 και στη συνέχεια να αποφασίσουν ή να  επαναπροσδιορίσουν ή να ξεκαθαρίσουν 

την πορεία των δράσεών τους. 

 

Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τις ομιλήτριες και τους ομιλητές την κ. Σαμαρά, την κ. 

Καζαντζίδου, τον κ. Νικολάου και τον κ. Λάτσιο που δέχτηκαν με προθυμία να 

συμμετέχουν και να μας διαφωτίσουν (το έχουν κάνει και στο παρελθόν άλλωστε 

κάθε φορά που τους το ζητήσαμε), τους φορείς και κάθε έναν από εσάς που ήρθατε 

στην εκδήλωσή μας. Μαζί μας έχουμε, σύμφωνα με τον κατάλογο όσων έχουν 

δηλώσει την ιδιότητά τους στην εκδήλωση, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος και 

Ανάπτυξης της ΠΚΜ κ. Κ. Γιουτίκα, τον Δήμαρχο Κορδελιού Ευόσμου κ. Π. Σούλα,  

Αντιδημάρχους και  Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, την 

Ένωση πολιτών "Η Αναπνοή είναι δικαίωμα", εκπροσώπους των ΕΛΠΕ και ELPEDISON 

καθώς και αρκετούς δημοσιογράφους από ΜΜΕ.  Ελπίζουμε να έχουμε έναν ζωντανό 

και εποικοδομητικό διάλογο που θα συμβάλλει στην πληρέστερη ενημέρωση όλων. 

Τελειώνοντας θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους συναδέλφους μου που απαρτίσουν 

την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ και είναι εδώ για να διευκολύνουν αυτή τη 

διαδικασία, την Αναπληρώτρια Υπεύθυνη του ΚΠΕ κυρία Νικολέτα Ριφάκη στην 

γραμματεία της εκδήλωσης, τους εθελοντές μας (φοιτητές και συναδέλφους 

εκπαιδευτικούς) και τους κυρίους Γιώργο Σλαυκίδη και Γιώργο Υφαντή μέλη της 

Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ, στους οποίους δίνω αμέσως τον λόγο για να σας 

παρουσιάσουν τη διαδικασία και να συντονίσουν την εκδήλωση.  


