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Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Τού Δρος Κ.Γ . 'Αθανασόπουλου 

[Τ6 κείμενο πού όκολουθε ί άποδΙδει 
μικρό μέρος σειράς όμιλιών κατά τό 
όκαό . έτος 1979-80 τού κ . 'Αθανασόπου
λου έπΙ θεμάτων προστασίας τού περι
Βάλλοντος καί εΙδικώτερα έπ{ τών σχετι
κών νομικών ρυθμ{σεων. Έδώ δημοσιεύ
εται στήν όρχή ένα συντομο σημε{ωμα 
Υιά τήν έννοια Νπερι6άλλον .. καΙ άκολου
θεί όναφορά σέ θέματα ένημερώσεως Υιό 
θέματα περιΒάλλοντος . Βι6λΙΟΥροφΙο 
(πού δέν καταχωρείται έδώ έλλεΙψει χώ· 
ρου) καΙ 'περΙληψη τών όμιλιών αύτών ε1-
ναι στήν διάθεση τών ένδιαφερομένων] . 

·, 

Α. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

(Μία πρώτη προσέγγιση) 

Είναι γνωστό άπό πολύ παληά , δτι 

ύπάρχει μία στενή σχέση άνάμεσα 

στόν όνθρωπο (η σέ γενικώτερο έπΙ

πεδο ώς άνθρώπινη κοινωνία) καί στό 

περιβάλλον, στό όποίο ζεί καΙ κινείται 

καΙ έπομένως μία άμοιβαία έπίδραση 

τού ένός πάνω στόν όλλο . 

Ή σχέση αύτή μάς όδηγεί άναπό

φευκτα σέ μία εννοια τού περιβάλ

λοντος μεγαλύτερη τής εννοιας φυ

σικό περιβάλλον . 

ΟΙ προσπάθειες τών ε Ιδικών γιά 

τόν πληρέστερο προσδιορισμό τής 

εννοιας περιβάλλον, πού εχουν ηδη 

υίοθετηθή καΙ άπό έπιτροπές δι

εθνών όργανισμών 1 η εγιναν άνηκεί

μενο έρεύνης σέ διεθνείς διασκέ

ψεις2 , συνήθως περιλαμβάνουν τρείς 

έπί μέρους άπόψεις η τομείς : 

α. προστασΙα, άποκα:rάσταση, βελ

τίωση τού φυσικού περιβάλλοντος , 

β. προστασία, άποκατάσταση, βελ

τίωση τού άνθρωπογενούς περιβάλ

λοντος , 

γ. προστασΙα_ τής άνθρώπινης 

ύγείας (ψυχικής καί σωματικής) άπό 

τήν ρύπανση. 

Ή εννοια περ ιβάλλον κατέστη ηδη 

καί νομική , δεδομένου, δη εΙδική γι' 

αύτήν ρύθμιση προβλέπεται δχι μόνο 

άπό σειρά νόμων καί ύπουργικών 

άποφάσεων, άλλά καί άπό συνταγμα

τικές διατάξεις καΙ κείμενα διεθνών 

διασκέψεων, έδώ καί άλλού. 

ΕΙδικώτερα, σημειώνεται έδώ ή ρύ

θμιση τήν όποία άναφέρει τό Σύντα-

γμα τής 'Ελλάδος τού ετοuς 1975 
στό δρθρο 24 : 

«1. Ή προστασΙα τού φυσικού καί 

πολιτιστικού περιβάλλοντος όποτε-
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λεί ύποχρέωσιν τού Κρότους . Τό 
Κράτος ύποχρεούται νό λαμ6όνη Ιδι 
αΙτερα προληmικό η κατασταλτικά 
μέτρα πρός διαφύλαξιν αύτού .. . » . 

«6. Τό μνημεία καΙ αΙ παραδοσιακαί 
περιοχαί καί στοιχεία τελούν ύπό τήν 

. προστασΙαν τού Κρότους ..... ». 
Καί όκόμη, τό κείμενο τής Τελικής 

Πράξεως τής Διασκέψεως Άσφα

λείας καΙ Συνεργασlας εν Εύρώπη , 

πού συνήλθε στό Έλσίνκι τό 1975 καί 
τήν όποΙα ύπέγραψε καΙ η Έλλός, πε

ρΙ περι6όλλοντος3 . 

Β . Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

αα. Δέν ύπόρχει καμμιό όμφι60λία, 

ότι, όπως έχουν τό πράγματα σήμε
ρα, εΙναι όπαραίτητη μιας μεγάλης 

κλΙμακος έπιχεΙρηση ένημερώσεως 

τού κοινού γιό θέματα προστασίας 

τού περι6όλλοντος στήν χώρα μας. 

Στήν συνέχεια θό παρατεθούν, 
πολύ συνοmικό, στοιχεία γιό τά μέσα 

έκείνα πρ060λής καΙ ενημερώσεως, 

πού στήν προκείμενη φόση θά μπο

ρούσαν νό χρησιμοποιηθούν όχι μόνο 

γιό νά παρουσιάσουν στήν σωστή του 

διάσταση τό πρό6λημα «περι6όλ

λQν», άλλό καί νό συνεχίσουν μία έκ

στρατεΙα «συντηρήσεως» τής όνόγ

κης συνεχούς σχετικής επαγρυπνή

σεως όλων μας . 

Α. ΤΥΠΟΣ 

α. 'Έννοια τού τύπου. Τύπος ση

μαίνει άρχικό τό τύmειν, τό κτύπημα, 

τό έκ τού κτυπήματος Ίχνος, τό άπο

τύπωμα. Ή λέξη άναφέρεται ύπό τού 

Ήροδότου, τού Ξενοφώντος, τού 
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Σοφοκλέους, τού Εύριπίδου , τής 

Καινής Διαθήκης. 

'Ως τύπος νοείται παν εκ τής τυπο

γραφlας η εκ παντός δλλου μηχανι

κού, χημικού η φωτοχημικού μέσου, 

μέ τό όποίο έπιτυγχόνεται ή παρα

γωγή μεγάλου άριθμού όμοΙων άντι

τύπων, προερχόμενο προϊόν4 . 

6. Διακρίσεις τού τύπου. Ό τύπος 
διακρΙνεται σΙ πολλές κατηγορίες, 

κυριώτερες τών όποίων εΙναι : 

1. Άνάλογα μέ τόν τόπο εκδόσεως 
καί τής άκτίνος κυκλοφορΙας σέ 

έθνικό καί τοπικό τύπο. 

2. Ήμερήσιος τύπος. 
3. Έ6δομαδιαίος, δισε6δομαδιαίος, 

μηνιαίος τύπος. 

4. Έξηρτημένος Ιδεολογικά η κομ
ματικά καί άνεξάρτητος τύπος. 

5. Πληροφοριακός τύπος καί τύπος 
εκφράσεως γνώμης. 

6. Περιοδικός καί μή περιοδικός 

τύπος, άνόλογα μέ τόν χρόνο εκδό

σεως. Ό περιοδικός τύπος 6ασικά 

διακρίνεται σέ έφημερίδες καί περι

οδικό5 • 

γ. Λειτουργίες τού τύπου. ΟΙ κυρι

ώτερες λειτουργίες τού τύπου εΙναιβ : 
1. ΕΙδησεογραφία. 
2. 'Εκπαίδευση, ητοι μετα6ί6αση 

τής λεγομένης κοινωνικής κληρονο

μίας . 

3. ΜορφοποΙηση καί έπηρεασμός 

τής πολιτικής 60υλήσεως τών μαζών. 

4. 'Έλεγχος. 
5. Κριτική. 
6. ΨυχαγωγΙα. 
7. Διαφήμιση . 

Β. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ 

Ή ραδιοφωνΙα7 εδωσε νέα διά

σταση στήν δημοσιότητα, κατέλα6ε 
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δέ σπουδαιοτάτη θέση μεταξύ τών 
μέσων μαζικής έπικοινωνίας, γιά 

πολλούς λόγους, μερικοί τών όποίων 

όναφέρονται συνοmικά στή συν

έχεια . 

.' Η ραδιοφωνία όκούγεται χάρις 

στίς τελευταίες τεχνολογικές επι

τεύξεις όπουδήποτε . 

Άκούγεται όποτεδήποτε. 

Μέ τήν ραδιοφωνία είναι δυνατή ή 

επικοινωνία μέ πάν πρόσωπο όνεξάρ

τητα όπό τήν μόρφωσή του. 

Ή ραδιοφωνία είναι ταχύτερη στήν 

μετάδοσΙί εκτακτων γεγονότων . 

Μέ τήν ραδιοφωνία όναπληρώνεται 

ό όκουστικός παράγων στήν εξ όπο

στάσεως ύποβολή « τό δέ δ,ταμον γί

νεται όντικείμενον ύποβολής ώς καί 

εν τή καταστάσει τής σωματικής 

συμπαρουσίας8 » . 

Γ . ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 

α . Ή τηλεόραση9 (όποκαλείται καί 

ενατη τέχνη) , πέραν τοϋ γεγονότος, 

δτι προσφέρει κατ' οίκον τό πλήρες 

θέαμα, όποτελεί ενα όπό τά βασικώ

τερα μέσα ενημερώσεως καί επικοι

νωνίας. Συνδυάζοντας τόν λόγο, τήν 

είκόνα, τόν ήχο, τό φώς, τό χρώμα, 

τήν κίνηση βοηθάει όφάνταστα τόν 

τηλεθεατή νά καταλάβει πλήρως τίς 

διάφορες εκπομπές καί νά τίς όφο

μοιώση . 

Γιά τήν παρακολούθηση τοϋ τηλε

οmικοϋ προγράμματος όπαιτείται 

στοιχειώδης πνευματική προσπάθεια . 

Ή τηλεόραση εχει, σέ σύγκριση πρός 

δ,λλα μέσα, περισσότερη «Ισχύ» καί 

επιβάλλεται ευχερέστερα επί τής 

προσωπικότητας τοϋ ότόμου 1Ο . 

Βέβαια, ή ευχέρεια τής δ,νετης 

παρακολ<?υθήσεως τής τηλεοράσεως 

δέν προσγράφεται όπό δλους στά 

ενεργητικά της στοιχεία καί εχουν 

διατυπωθεί φόβοι, δτι ή τηλεόραση 

όδηγεί στόν πολιτισμό τής εΙκόνος, 

στήν γλώσσα τής είικολίας, στήν Ισο

πέδωση τών άτόμων, σέ μωσαϊκό 

καλλιέργειας κ.λ. 

β . Άνεξάρτητα όπό τό βάσιμο η μή 

αύτών τών όπόψεων είναι γεγονός 

μή επιδεχόμενο όμφισβήτηση, δτι ή 

τηλεόραση μεταδίδει πολιτιστικά μη

νύματα σέ μεγάλες κατηγορίες άτό

μων , μερικά τών όποίων ουδέποτε θά 

τά ελάμβαναν, λόγω ύποκειμενικής 

όδυναμίας (όναλφάβητοι, χαμηλής 

μορφώσεως κ . λ . ). 

Δ. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Ό κινηματογράφος11, «μουσείο ζω

ής», είναι ταυτόχρονα άκρόαμα καί 

θέαμα, ή δέ είκόνα βασικώτατο στοι

χείο του. Ό κινηματογράφος εχει 

οίισιαστική κλίση πρός τήν κινητικό

τητα, τόν έλιγμό , έξ αύτοϋ δέ τοϋ 

στοιχείου προέρχεται ή προσφερό

μενη τέλεια όνταπόκριση στόν όνει

ρικό κόσμο. 

Ό κινηματογράφος, άπό τήν φύση 

του, άποτελεί σπουδαιότάτο καί τε

λεσφόρο μέσο δημοσιότητας, προ

γράμματα δέ δημοσιότητας έξυπηρε

τοϋνται κινηματογραφικά άπό ταινίες 

μικρού μήκους , κινηματογραφικά 

έπίκαιρα , ντοκυμανταίρ , ταινίες 

ίστορικοϋ καί έπιστημονικοϋ περι

εχομένου Κ.λ. 

Ε. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ 

1. Σύνθημα. 'Ως σύνθημα μπορεί νά 
χρησιμοποιηθεί μία λέξη η μΙα πρό

ταση. Τό σύνθημα πρέπει νά εχει χα-
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ρακτήρα έπιτακτικό (π.χ. προστα

τέψτε τό περιβάλλον) . 

2. Σύμβολο (γραφικό, ήχητικό, κι

νητικό , κ . λ . ) . 

3. Ή τέχνη . 

4. ΕΙκών (φωτογραφία, σχεδι

άγραμμα κ.λ.) . 

5. 'Αφίσσα. 

6. Έκθέσεις (πολιτιστικές, άρχαι

ολογικές, τεχνικές Κ.λ . ) 

7. Έπισκέψεις (σέ άρχαιολογικούς 
χώρους, έργοστάσια κ . λ.). 

ββ. 'Όπως εϋκολα συμπεραίνει 

κάποιος, δλα αυτά τά μέσα μπορεί 

καί πρέπει νά χρησιμοποιηθούν γιά 

τήν σωστή πληροφόρηση τόσο των 

1. Q.H.E. 1972. 
2. Διάσκεψη της Στοκχόλμης, 1972. 
3. Βλ. Διάσκεψις Άσφαλείας καί Συνεργα

σίας έν Εύρώπη, Τελική Πράξις. Έλσίνκι -
'Αθήναι , 1975, σ. 44 έπ., 96. 

4. Βλ. έν έκτόσεl : Κ . Γ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ: 
Βασικές διατάξεις τής έλληνlκής νομοθεσίας 

περί τύπου : 'Αθήναι, 1979, σ. 6 έπ. 
5. Βλ. έν έκτάσει : Κ.Γ . ΑθΑΝΑΣΟΠΟΥΛογ: 

Τά περί τύπου διοικητικό μέτρα . Άθηναl, 1974, 
Ό. 20 έπ. 

6. Βλ. έν έκτάσει : Κ . Γ . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ : 
Μεθοδολογία τής προβολής . Άθήναι, Ε ' fκδ. 
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ύπευθύνων παραγόντων, δσο καί τού 

κοινού . Αύτονόητο εΙναι πως μεταξύ 
των πρωταρχικων έπιδιώξεων, όποι

ασδήποτε προσπάθειας διαφωτίσεως 

πρέπει νά εΙναι ή ευαισθητοποΙηση 

υπευθύνων παραγόντων καΙ κοινού 

σέ θέματα περιβάλλοντος καΙ ή δη

μιουργία «περιβαλλοντικής συνειδή

σεως,> στόν 'Έλληναl2 . 

Τέλος , δέν κρΙνεται όσκοπο νά το

νισθεί έδω ή άνάγκη εΙσαγωγής εΙδι

κων ένημερωτικων προγραμμάτων 

γιά θέματα παραδόσεως καΙ περιβάλ

λοντος στήν έκπαΙδευση δλων των 

βαθμίδων, ή όργάνωση έκδηλώσεων, 

έπισκέψεων, ταξιδιων μέ περιβαλ

λοντικούς στόχους Κ.ό . 

1979, σ. 84 έπ. 
7. Ένθ ' όν , σ . 108 έπ. 

θ . ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ ΠΛ.: Ή κοινή γνώμη . Άθη
ναι, 1960, σ. 65. 

9 . Βλ. Κ . Γ . ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ : Μεθοδολογία 
προβολής . 'Αθήναι, Ε ' tκδ . 1979, σ. 111 έπ. 

10. CAZENEUVE J .: SOCIOΙOGIE DE LA RΑ
DIO-TELEVISION. P.U.F. PARIS, 1968, σ. 52. 

11 . AGEL Η.: ESTHETIQUE ου CINEMA. 
P.U.F., PARIS, 1965, σ. 11 . 
12 . ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜογ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟ

ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ : Πρόγραμμα άναπτύξεως 
1976-80. 'Αθήναι, 1976, σ. 47. 
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