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Ενώ ακόμη και προχτές στη συνέντευξή του ο πρωθυπουργός μιλούσε για «πράσινη
ανάπτυξη», έχουν περάσει σχεδόν δυο μήνες σχεδόν από την επιστροφή των
εκπαιδευτικών στα σχολεία και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Βάμου
παραμένει κλειστό, καθώς η κυβέρνηση δεν ανανέωσε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών
που υπηρετούσαν σε αυτό, ούτε φρόντισε να τους αντικαταστήσει.
Το ερώτημα για τον κ. πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι: Μπορεί να υπάρξει «πράσινη
ανάπτυξη», στροφή προς μια οικονομία που βασίζεται στην προστασία του περιβάλλοντος,
χωρίς αλλαγή των συνειδήσεων των πολιτών; Σε αυτόν τον τομέα, της αλλαγής της
συνείδησης των πολιτών, της Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μαθητών στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, λειτουργούσαν τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των
οποίων η κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου περιόρισε ή και ανέστειλε τη λειτουργία. Άλλα
λέμε στις τηλεοράσεις κι άλλα κάνουμε στην πράξη;

Η πορεία προς το κλείσιμο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου ξεκίνησε από
την προηγούμενη κυβέρνηση, όταν αποφάσισαν να περικόψουν το μικρό επίδομα θέσης που
λάμβαναν οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν στα ΚΠΕ, κι όχι μόνο αυτό, αλλά τους το
ζητούσαν πίσω αναδρομικά για τα 3-4 χρόνια που υπηρετούσαν σε αυτά. Δηλαδή ζητούσαν
επιστροφή 3.000 – 4.000 ευρώ από κάθε εκπαιδευτικό! Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε κύμα
φυγής από τα ΚΠΕ, κάτι που εντάθηκε όταν πέρσι, στη μέση της σχολικής χρονιάς, η νέα
πλέον κυβέρνηση, με απόφαση της κ. Διαμαντοπούλου ανέστειλε όλο τον προγραμματισμό
των ΚΠΕ, ακύρωσε τα Σεμινάρια Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που είχαν
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προγραμματιστεί, την παραγωγή διδακτικού υλικού και πολλές επισκέψεις σχολείων σε
αυτά.
Σε όλα αυτά ήρθε να προστεθεί η μη υπογραφή των αποσπάσεων των εκπαιδευτικών που
υπηρετούν στα ΚΠΕ από τον Ιούλιο έως τα τέλη Σεπτεμβρίου, με αποτέλεσμα οι
εκπαιδευτικοί αυτοί να αναγκαστούν να αναλάβουν καθήκοντα στα σχολεία της οργανικής
τους θέσης.

Η τακτική αυτή του Υπουργείου δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση στα σχολεία και στους
εκπαιδευτικούς κι αποτελεί καίριο πλήγμα στο θεσμό της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία των ΚΠΕ στην Ελλάδα, από το 1992, που παρέμειναν
κλειστά στην αρχή της σχολικής χρονιάς, και μάλιστα με αποκλειστική ευθύνη μιας
κυβέρνησης που προεκλογικά μιλούσε για «πράσινη ανάπτυξη» και «προστασία του
περιβάλλοντος».

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν πρέπει να πέσει θύμα του μνημονίου και της τρόικας. Δεν
είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη των καιρών μας, στην εποχή της κλιματικής αλλαγής και της
λειψυδρίας. Τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί κι οι μαθητές χρειάζονται τη στήριξη
δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, χρειάζονται Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης που να μπορούν να επισκέπτονται για εκπαίδευση μαθητών κι εκπαιδευτικών.

Η κυβέρνηση πρέπει να ανοίξει άμεσα το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου και
να εξασφαλίσει όλους τους εκπαιδευτικούς και τα κονδύλια που απαιτούνται για τη
λειτουργία του. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει την αναστήλωση και τον πλήρη εξοπλισμό
του Κέντρου αυτού κι όσο παραμένει κλειστό αποτελεί εγκληματική ολιγωρία, δείγμα
αναξιοπιστίας του πολιτικού μας συστήματος: Τα έργα γίνονται για να καταναλώνονται
χρήματα στις εργολαβίες, ή για να λειτουργούν και να προσφέρουν στην κοινωνία θεσμοί
όπως τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης;
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