
 
 Το παρακάτω κείμενο – συνέντευξη συντάχθηκε για τις ανάγκες της συγγραφής 
άρθρου στο Νορβηγικό περιοδικό “ Tvergastein, 
Interdisciplinary Journal of the Environment.” το οποίο εκδίδεται από τους φοιτητές του 
διεπιστημονικού προγράμματος “Development, Environment and Cultural Change του 
Centre for Development and the Environment’ του Πανεπιστημίου του Όσλο.  
 
Πότε και πώς δημιουργήθηκε το ΜΙΚΡΟ ΔΕΝΤΡΟ και με ποιο σκοπό ;  
 
 Τον Αύγουστο του 2012 πραγματοποιήθηκε η πρώτη ελευθεριακή , αυτό-

οργανωμένη κατασκήνωση για παιδιά και ενήλικες στο φυτώριο Φλαμουρίου στο 

Βερτίσκο. Εκεί συναντηθήκαμε κόσμος από τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κέρκυρα και την 

Κρήτη διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον ελεύθερης αλληλεπίδρασης με σκοπό να 

μοιραστούμε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς μας σχετικά με το κυρίαρχο 

εκπαιδευτικό σύστημα και τις μαθησιακές διαδικασίες που ακολουθούνται σε αυτό. 

Μέσα από αυτές τις συζητήσεις, αναδείχθηκε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός 

αλλιώτικου σχολείου, ενός ελεύθερου περιβάλλοντος, δομημένου με τέτοιο τρόπο ώστε 

να αντιμετωπίζει με εμπιστοσύνη την αυτοδύναμη εξέλιξη του παιδιού και με σεβασμό 

στους ατομικούς ρυθμούς του κάθε ατόμου. Θελήσαμε να δημιουργήσουμε μια 

αυτοδιαχειριζόμενη κοινότητα όπου παιδιά, συνοδοί και γονείς θα συμβιώνουν ως 

ισότιμα μέλη. Απώτερος σκοπός, βέβαια , αποτελούσε από την αρχή η διάχυση της 

ελευθεριακής παιδαγωγικής σε όλο τον ελλαδικό χώρο και η δημιουργία κι άλλων 

παρόμοιων  σχολείων που θα συνθέσουν ένα δίκτυο ελευθεριακών σχολειών. Καθ’ αυτό 

τον τρόπο ξεκίνησε ένας κύκλος συνελεύσεων μιας μεγάλης ομάδας ανθρώπων, μιας 

ομάδας ανομοιογενούς και ετερόκλητης. Μέσα σε ενάμιση χρόνο είχε διαμορφωθεί το 

παιδαγωγικό πλαίσιο, είχε “ζυμωθεί” ο πολιτικός χαρακτήρας του εγχειρήματος και το 

περιβάλλον του σχολείου είχε ετοιμαστεί για την πρωινή καθημερινότητα των παιδιών. 

Πόσα παιδιά είναι περίπου στο ΜΙΚΡΟ ΔΕΝΤΡΟ κάθε χρόνο και ποιας ηλικίας είναι αυτα; 

 Η πρωινή καθημερινότητα στο Μικρό Δέντρο ξεκίνησε με 14 παιδιά και κάθε 

χρονιά από τότε βλέπουμε την παρουσία μιας δεκάδας παιδιών, κατά μέσο όρο. 

Παρατηρούμε, βέβαια, μια σταθερότητα στον αριθμό των παιδιών. Τα παιδιά στο Μικρό 

Δέντρο είναι από 2,5 έως  6 χρονών. 

Πώς κρίνετε την πορεία του ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ μέχρι τώρα; 

 Το Μικρό Δέντρο ξεκίνησε , από την αρχή της λειτουργίας του, μια δικτύωση με ένα 

παιδικό στέκι στην Κρήτη και με μια αυτοοργανωμένη παιδαγωγική κοινότητα στον Βόλο, 

σε μια προσπάθεια προώθησης του ζητήματος της ελευθεριακής παιδαγωγικής, ευρέως. 

Μετά από τέσσερα  χρόνια  και παρόλο που κανένα από τα παραπάνω εγχειρήματα δεν 

έχει σήμερα(2017) σχολική καθημερινότητα, το Μικρό Δέντρο συνεχίζει να αποτελεί ένα 

χώρο- σημείο αναφοράς της ελευθεριακής παιδαγωγικής και πράξης και έναν χώρο που 



προτάσσει  έμπρακτα την απελευθέρωση της παιδικής ηλικίας από τις προσδοκίες των 

ενηλίκων και γεφυρώνει το τρίπτυχο ‘σχολείο-σπίτι-κοινωνία’. 

 Μπορούμε, ακόμη, να πούμε πως το Μικρό Δέντρο είναι ένα  ζωντανό και μη 

στάσιμο εγχείρημα το οποίο από το ξεκίνημά του έως τώρα συνεχώς εμπλουτίζεται. Το 

παιδαγωγικό πλαίσιο επιδέχεται επεξεργασία και τροποποίηση τόσο μέσω των 

αυτομορφώσεων μας όσο και μέσα από μια διαδικασία αναστοχασμού των διαδικασιών 

του εγχειρήματος. Το περιβάλλον του σχολείου αναδιαμορφώνεται και νέο παιδαγωγικό 

υλικό κατασκευάζεται, όλα αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν από την 

πρωινή καθημερινότητα των παιδιών. Η ομάδα των συνοδών δεν είναι μια κλειστή ομάδα, 

αλλά μια ομάδα που η σύστασή της έχει δεχθεί νέα μέλη με το πέρασμα των χρόνων. Οι 

αυτομορφώσεις μεταξύ των συνοδών και αυτές που πλαισιώνονται από όλη την 

κοινότητα αφορούν διαδικασίες παιδαγωγικής και πολιτικής ζύμωσης από τις οποίες 

προκύπτουν και νέες ιδέες, προβληματισμοί, τρόποι σκέψης και προτάσεις.  Τα 

ερευνητικά μας ενδιαφέροντα σχετικά με την ελευθεριακή παιδαγωγική διευρύνονται 

χρόνο με το χρόνο. Οι αξιακές αρχές του εγχειρήματος, δηλαδή η αυτοοργάνωση, η 

συμμετοχικότητα, η αμεσοδημοκρατία , η ελευθερία και η αλληλεγγύη δουλεύονται 

συνεχώς μέσω των διαδικασιών και των σχέσεών μας, ως προς την κατάκτησή τους, σε 

όποιο βαθμό μπορεί αυτή να είναι εφικτή εντός του υπάρχοντος συστήματος. 

 Ακόμα, το σχολείο αποτελεί ένα αυτόνομο και αυτοχρηματοδοτούμενο εγχείρημα, 

το οποίο με την πάροδο των χρόνων μαθαίνουμε πώς να το διαχειριζόμαστε οικονομικά 

όλο και καλύτερα. Αναφορικά με τα εργαλεία της προπαγάνδισης του εγχειρήματος και 

γενικότερα της διακίνησης των ιδεών ελευθεριακής παιδαγωγικής, χρησιμοποιούμε 

σταθερά αλλά και με μια πιο συχνή χρήση πλέον την αφισοκόλληση, τα καλέσματα σε 

ανοιχτές εκδηλώσεις και αυτομορφώσεις,  την ανάρτηση κειμένων και δράσεων στην 

ιστοσελίδα μας. 

Λόγω όλων των παραπάνω, η πορεία του Μικρού Δέντρου είναι για εμάς αρκετά 

ανατροφοδοτική. 

Ο καπιταλιστικός τρόπος σκέψης που κυριαρχεί έχει, κατά πολλούς, οδηγήσει στον 
οικονομισμό, δηλαδή στην αναγωγή όλων των κοινωνικών σχέσεων σε οικονομικό 
επίπεδο και σε οικονομικές διαστάσεις, μέσω της απομείωσης (reduction) του 
κοινωνικού χαρακτήρα των σχέσεων, δηλαδή την «απογύμνωση» από το κοινωνικό 
τους περιεχόμενο.  
Πώς η ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων στο ΜΙΚΡΟ ΔΕΝΤΡΟ  διαφοροποιείται από αυτήν 
την κυρίαρχη λογική της αγοράς και πώς το εγχείρημα αποτελεί μία εναλλακτική στην 
παραπάνω λογική της απομείωσης των κοινωνικών σχέσεων (reduction) μορφή 
οργάνωσης ; Ποιοι είναι ειδικότερα οι τρόποι ή τα μέσα με τα οποία εκφράζεται η 
εναλλακτική λογική του ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ σε επίπεδο διοικητικό, οικονομικό και 
παιδαγωγικό;  
 
 



 
 Το μικρό δέντρο είναι ένα συμμετοχικό, κοινοτικό σχολείο που δημιουργήθηκε από 
γονείς, συνοδούς και παιδιά ως ισότιμα μέλη μιας αντιαυταρχικής ενότητας και 
παραμένει τέτοιο, παρ΄όλο που η αρχική σύσταση των ανθρώπων έχει αλλάξει και 
συνεχίζει να αλλάζει. Η μορφή αυτής της οργάνωσης εξασφαλίζεται μέσα από το 
Παιδαγωγικό Πλαίσιο του σχολείου. Είναι ο εσωτερικός κανονισμός και το αναλυτικό 
πρόγραμμα. Και είναι απαραίτητη προυπόθεση για γονείς, συνοδούς και συνεργάτες να 
γνωρίζουν το Π.Π. και να συμφωνούν με τις αρχές του, ενώ ταυτόχρονα να έχουν διάθεση 
να το κουβεντιάσουν και να προσπαθούν να το εφαρμόζουν.  

 Για να συμβαίνει λοιπόν ειρηνική και βιωματική εξερεύνηση του τι σημαίνει 
πρακτικά συμμετοχικό-κοινοτικό σχολείο χρειάζεται να εξασφαλίζουμε το χρόνο και τους 
όρους που θα συμβαίνει αυτή η εξερεύνηση. Δημιουργήσαμε ένα πλέγμα συνελεύσεων 
συνοδών-γονέων, γονέων, συνοδών, συνοδών-παιδιών που λειτουργούν με κυκλική 
τοποθέτηση και λαμβάνουν αποφάσεις με ομοφωνία. Παίρνουμε συλλογικές αποφάσεις 
και αναλαμβάνουμε ευθύνες ατομικά και συλλογικά. Οι διαδικασίες διαπνέονται από την 
αλληλεγγύη, τον σεβασμό και την ισότητα όταν τα άτομα είναι ελεύθερα να παίρνουν 
πρωτοβουλίες και να αναλαμβάνουν ευθύνες για το καλό του σχολείου. 

 Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να μην έχει αποκλειστεί κανένας από το σχολείο για 
οικονομικούς λόγους και το σχολείο να παράγει και να διακινεί ελεύθερα τη γνώση μέσα 
από κύκλους αυτομορώσεων όπως οργανώνουμε προβολές, ομιλίες, συζητήσεις ή 
βιωματικά εργαστήρια, για το πώς μπορεί να συμβεί η αυτοοργάνωση και για την 
απελευθέρωση της παιδικής ηλικίας. Μας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να 
εμπλουτίζουμε τα πεδία των συναντήσεών μας κι έτσι οι σχέσεις ενδιαφέροντος και 
φροντίδας κάποτε να προκύπτουν. 

 Ακόμη, μία βασική φιλοσοφία που ακολουθήσαμε από την αρχή για το χτίσιμο του 
σχολείου είναι ότι το φτιάχνουμε όλες μαζί. Διορθώνουμε τα λάθη του, τις ζημιές του, 
κατασκευάζουμε και εμπλουτίζουμε το παιδαγωγικό υλικό. Προτιμούμε να φτιάχνουμε το 
παιδαγωγικό υλικό και τον εξοπλισμό με φυσικά-ανακυκλώσιμα υλικά και όχι να 
αγοράζουμε από πολυεθνικές. Δεν χρηματοδοτούμαστε από το κράτος, από μ.κ.ο. ή από 
την ευρωπαϊκή ένωση. Φροντίζουμε να συνεισφέρουμε εμείς οικονομικά στο σχολείο και 
να κατασκευάζουμε παιδαγωγικό υλικό που πουλάμε είτε με συγκεκριμένο αντίτιμο είτε 
με ελεύθερη συνεισφορά. Από τα χρήματα αυτά καλύπτονται οι ανάγκες της κοινότητας ή 
δημιουργείται αποθεματικό αλλά δεν συσσωρεύεται κέρδος. Η χρηματοδότηση γίνεται 
ανάλογα με τις δυνατότητες των συμμετεχόντων και η οικονομική διαχείριση ρυθμίζεται 
από τις συλλογικές και τις ατομικές ανάγκες.  Έτσι διασφαλίζουμε ότι δεν δομούμε 
πελατειακές σχέσεις, αλλά σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας. Δεν εμφυσούμε στα 
παιδιά την κουλτούρα του καταναλωτισμού και τα πρότυπά του, δεν διαφημιζόμαστε σαν 
προϊόν αλλά προωθούμε μια ιδέα και προτείνουμε έναν τρόπο οργάνωσης και μια στάση 
ζωής. Έτσι, μπορεί αρχικά οι γονείς να διαλέγουν το Μικρό Δέντρο ως ένα κατάλληλο 
περιβάλλον για τα δικά τους παιδιά αλλά στο τέλος αισθάνονται ότι οφείλουν να το 
συντηρούν για όλα τα παιδιά. Για τα επόμενα.  

 Όλες μας οι διαδικασίες όταν κλείνουν τον κύκλο τους, έχουν αναστοχαστικό 
χαρακτήρα και υπαγορεύουν το επόμενο βήμα της κοινότητας. Αυτό διασφαλίζει στο 
εγχείρημά μας καλύτερους όρους για την επιβίωση και την διάδοσή του. 



 
Πώς αναπτύσσεται η οικολογική και κοινωνική συνείδηση στα πλαίσια του σχολείου ; 
Υποστηρίζει κάποιες ειδικότερες από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί στο πεδίο των 
κοινωνικών επιστημών και των φιλοσοφικών θεωριών για το περιβάλλον ;  
Κοινωνικές και περιβαλλοντικές αξίες είναι αναπόσπαστα εσωτερικά συνδεδεμένες 
μεταξύ τους στην αυτο-οργάνωση του σχολείου (ή είναι διαχωρίσιμες) ;  
Ποιοι παράγοντες έχουν συνδράμει το ΜΙΚΡΟ ΔΕΝΤΡΟ στην ανάπτυξη οικολογικής και 
κοινωνικής συνείδησης ; Ποιες δυσκολίες και εμπόδια αντιμετώπισε, αντιμετωπίζει ή 
πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίζει στο μέλλον προς την κατεύθυνση ανάπτυξης 
οικολογικής και κοινωνικής συνείδησης και ποιοι είναι οι απώτεροι στόχοι για το 
μέλλον προς αυτήν την κατεύθυνση;  
 

Κοινωνικές επιστήμες και φιλοσοφικές θεωρίες 

 
 Το Μικρό Δέντρο είναι ένα αυτοοργανωμένο παιδαγωγικό εγχείρημα, το οποίο 
εμπνέεται από ένα πλέγμα θεωριών  και δομείται από μια ποικιλία δράσεων. Πιο 
συγκεκριμένα μορφοποιείται εμπνεόμενο από την αναρχική και ελευθεριακή σκέψη.  
 Η πολιτική δράση και η φιλοσοφική θεώρηση του αναρχισμού γεννήθηκε το 19ο αι.. 
Οι φιλόσοφοι και οι ιστορικοί που ασχολήθηκαν με την θεωρία και δράση του κινήματος  
αναγνωρίζουν την πρόκληση της δημιουργίας ενός ενιαίου ορισμού, διότι οι εκφραστές 
και οι θεωρητικοί του αναρχισμού, πρότασσαν διαφορετικές αξίες του σαν πιο σημαντικές 
(J. Joll). Η μη ιδεολογική συνεκτικότητα του κινήματος έχει μόνο μια κοινή αρχή, αυτή της 
απόρριψης του κράτους και των εξουσιαστικών σχέσεων, με σκοπό την κοινωνική αλλαγή, 
την δημιουργία κοινοτήτων, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, την ατομική αυτονομία και την 
ελευθερία. Αυτή η έλλειψη συνεκτικότητας είναι και ένας από τους λόγους που η 
αναρχική ιδεολογία μονίμως παραλείπεται, περιθωριοποιείται και υποτιμάται ως 
ουτοπισμός ιστορικά και φιλοσοφικά(J. Suissa).  
 Στο μικρό δέντρο δεν ακολουθείται κάποια ιδεολογία σαν συνταγή για την 
ελευθερία σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, είναι όμως κοινή παραδοχή για εμάς, η 
σχέση εκπαίδευσης και κοινωνικής αλλαγής. Ο κοινωνικός αναρχισμός αποτελείται από 
διαφορετικές οπτικές και παραδόσεις που δημιουργήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. Στο παιδαγωγικό πλαίσιο του Μικρού Δέντρου συνδυάστηκαν κάποιες 
θεωρίες και χαρακτηριστικά του κοινωνικού αναρχισμού για να υλοποιηθεί το σχολείο 
στη ρεαλιστική συνθήκη του εδώ και του τώρα. Το παιδαγωγικό πλαίσιο και η 
αυτοοργάνωση της σχολικής κοινότητας είναι τα σημεία αναφοράς που μας επιτρέπουν 
να εφορμούμε στην πραγματικότητα. Τόσο η αναρχική όσο και η ελευθεριακή σκέψη 
θεωρούν την εκπαίδευση ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την κοινωνική αλλαγή σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο (J. Suissa).  

 
Αξίες και συνείδηση 

 Όταν το παιδαγωγικό ιδανικό εμπλουτίζεται από την επιθυμία για μια δίκαιη 
κοινωνία ισότητας και ελευθερίας, τότε δεν μπορεί να υπάρχει παιδαγωγική φιλοσοφία 
χωρίς κοινωνικό περιεχόμενο. Η εκπαίδευση είναι αδύνατο να απομονωθεί από 
ταυτότητες και αξίες, δεν μπορεί να είναι ουδέτερη, αντικειμενική ή να διατηρεί ίσες 
αποστάσεις(Α. Γεωργόπουλος). Η θέσεις  περί ουδετερότητας παράγουν και 



αναπαράγουν το υπάρχον κοινωνικό και συνεπώς παιδαγωγικό σύστημα. Ο εθνοτικός και 
φυλετικός ρατσισμός, η ταξική ανισότητα, η έμφυλη καταπίεση, η ηλικιακή διάκριση, και 
η οικολογική κρίση δεν μπορούν να προσεγγιστούν με αντικειμενικότητα και 
παθητικότητα, γιατί έτσι διαιωνίζονται και κυριαρχούν.  
 Γειώνοντας τα παραπάνω στην παιδαγωγική σχέση ο/η παιδαγωγός δεν μπορεί να 
είναι ουδέτερος, αλλά αποτελεί πρότυπο συμπεριφοράς και μίμησης, μια σιωπηλή 
διδασκαλία αξιών όπως αναφέρει ο M. Apple(Στ. Καραγεωργάκης). Οι συνοδοί στο Μικρό 
Δέντρο δεν είναι παθητικές δέκτριες των καταστάσεων, ούτε και αντιμετωπίζουν τις 
καταστάσεις ουδέτερα. Βρίσκονται εκεί για τα παιδιά και ζούνε μαζί με τα παιδιά. Οι 
συνοδοί φέρουνε τις ταυτότητες τους προσπαθώντας παράλληλα να μην τις επεκτείνουν. 
Κάθε φορά που καλούνται  να εκφράσουν  μια άποψη, προσπαθούν να υπάρξουν εκεί με 
αυθεντικότητα. Οι συνοδοί και γενικότερα οι ενήλικες είναι φορείς ιδεών, αξιών αλλά και 
συναισθημάτων που ζητούμενο είναι να επικοινωνούνται στην σχολική κοινότητα. Η μη 
βίαιη επικοινωνία με σκοπό την επίλυση συγκρούσεων επιτυγχάνεται μέσω της 
ενσυναίσθησης και της ενεργητικής ακρόασης σε μια προσπάθεια να κατανοήσω τη θέση 
του/της άλλου/άλλης, χωρίς τα δίπολα του σωστού και λάθους. Όλα τα υποσύνολα της 
κοινότητας μαθαίνουν μαζί, γιατί ζούνε μαζί.  
 Η ελευθεριακή εκπαίδευση δεν επικεντρώνει σε κάποιον συγκεκριμένο άξονα 
ανάπτυξης γνωστικό-κοινωνικό-συναισθηματικό-κινητικό, αλλά ενδιαφέρεται για την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του ατόμου μέσα στην κοινότητα. Η μετάδοση αξιών και η  
ανάπτυξη της συνείδησης δεν εμπεριέχεται σε κανένα αναλυτικό πρόγραμμα ή εξεταστέα 
ύλη, αλλά είναι η ειρηνική εξερεύνηση του εαυτού και του άλλου. Μόνο μέσα από την 
συν κίνηση και το βίωμα χτίζεται η αυτοσυνείδηση και η αυτοπειθαρχία τόσο σε ατομικό 
όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Το κεντρικό εργαλείο της αυτοοργάνωσης είναι αυτό της 
αμεσοδημοκρατίας στην κοινότητα(Μ. Bookchin). Συνοδοί, γονείς και παιδιά εμπλέκονται 
στην παιδαγωγική διαδικασία χωρίς αυθεντίες και διαχωρισμούς, δημιουργώντας ένα 
ελευθεριακό σχολείο για όλους/όλες με σκοπό την ατομική και την συλλογική 
αυτορρύθμιση και αυτονομία. Ένα σχολείο που προσπάθεί να σπάσει τον ηλικιακό 
ρατσισμό και να απελευθερώσει το παιδί απο τα στερεότυπα της παιδικής ηλικίας και τις 
ενήλικες προσδοκίες.  
 Κεντρικός άξονας της παιδαγωγικής φιλοσοφίας είναι η μη κατευθυντική 
παρέμβαση μέσα από το τρίπτυχο ακούω-συνοδεύω-προτείνω(Μ. Lobrot). Η παιδαγωγική 
διαδικάσια συμβαίνει μέσα από την βιωματική μάθηση. Το βίωμα της άμεσης 
δημοκρατίας μέσα από ένα πλέγμα συνελεύσεων που οι αποφάσεις παίρνονται ομόφωνα, 
δεν είναι μία συνταγή, αλλά μια προσπάθεια για συνδιαμόρφωση. Το πλέγμα των 
συνελεύσεων είναι το εξής: Η παιδική, των συνοδών και των γονιών, και όλες 
συναντιούνται στην γενική συνέλευση, που η καθεμία αναλαμβάνει την ευθύνη για την 
υλοποίηση των αποφάσεων. Ακόμη υπάρχουν και οι συνελεύσεις με αυτοκριτικό και 
αναστοχαστικό χαρακτήρα του ατόμου και της κοινότητας. Η αλληλεγγγύη, η 
αλληλοβοήθεια, η συνεργατικότητα, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η ελευθερία και η 
ατομική αυτονομία είναι οι αξίες που επιθυμούμε να βιώνουμε και να προτάσουμε εμείς 
μαζί με τα νέα άτομα. Το σύνολο της παιδαγωγικής κοινότητας στη δομή και στην 
οργάνωση συντελεί τον εκπαιδευτικό και πολιτικό χαρακτήρα του εγχειρήματος.  
 
 Σύμφωνα με τον Μ. Bookchin βασικό εκπρόσωπο της κοινωνικής οικολογίας, τα 



οικολογικά προβλήματα είναι μέρος των κοινωνικών προβλημάτων, άρα και η επίλυση 
τους δεν μπορεί να συμβεί επιμέρους, αλλα παράλληλα με μια γενικότερη κοινωνική 
αλλαγή με ελευθεριακά χαρακτηριστικά. Αν προστεθεί η οικολογία στο αναλυτικό 
πρόγραμμα το νοησιαρχικού σχολείου θα μετατραπεί σε ακόμη έναν εξαναγκασμό για τα 
παιδιά. Αν όμως η οικολογία είναι στάση της κοινότητας θα ενσωματωθεί από τα παιδιά 
σαν δίκαιο και αυτονόητο. Παραθέτουμε το παρακάτω λόγια του P. Kropotkin που αν και 
γράφτηκαν το 1890 συμπυκώνουν το ιδεώδες της ελευθεριακής μάθησης: ”Όταν 
αναγκάζουμε τα παιδιά μας να μελετούν χειροπιαστά πράματα μόνο με γραφικές 
αναπαραστάσεις αντί να κατασκευάζουν μόνα τους τα πράματα αυτά, τα καταδικάζουμε 
να χάνουν τον πιο πολύτιμο χρόνο τους. Καταπονούμε ανώφελα το πνεύμα τους, τα 
συνηθίζουμε στις χειρότερους τρόπους εκμάθησης, σκοτώνουμε την ανεξάρτητη σκέξη εν 
τη γενέση της και πολύ σπάνια επιτυγχάνουμε να εμφυσήσουμε μια πραγματική γνώση 
του αντικείμενου διαδασκαλίας. Η επιπολαιότητα, η δουλική μίμηση, και η νοθρώτητα 
του πνεύματος είναι το αποτέλεσμα των εκαπιδευτικών μας μεθόδων, Δε διδάσκουμε τα 
παιδιά πως να μαθαίνουν.”  
 Η αυτενέργεια του ατόμου δεν προκύπτει ξέχωρα από την υπόλοιπη κοινότητα. Οι 
συλλογικές διαδικάσίες είναι ο μοχλός της κριτική σκέψης που μορφοποιεί στο άτομο την 
συνείδηση, και το οδηγεί στη δράση. Η πολιτική ταυτότητα του εαυτού είναι η ίδια 
εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και ο τρόπος που υπάρχει και παρεμβαίνει το άτομο στο 
κοινωνικό σύνολο(M. Bookchin).  
 Τέλος, θα ακολουθήσσει μια σύντομη αναφορά στην πρακτική εφαρμογή της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην παιδαγωγική διαδικάσια. Βασικό στοιχείο είναι το 
εργαλείο της παρατήρησης του περιβάλλοντος. Το σχολείο είναι κοντά σε δασική έκταση, 
με αρκετές ανθρώπινες παρεμβάσεις. Παρόλα αυτα μας δίνεται η δυνατότητα να 
μελετήσουμε τον κόσμο γύρω μας και να φέρουμε συνοδοί και παιδιά ερεθίσματα μέσα 
στο σχολείο. Στον κήπο του σχολείου υπάρχει η εξής δομή: Ένα μέρος της γης χωρίς 
ανθρώπινη παρέμβαση, ένα καλλιεργήσιμο μέρος με σπορείο και φυτώριο, ένα μέρος με 
άμμο και τέλος ένα μέρος με πλακίδια. Στην αυλή επίσης συμβαίνει και η φροντίδα των 
ζώων χωρίς να βρίσκονται σε περιφραγμένο μέρος, εκεί δίνεται οι δυνατότητα για 
παρατήρηση εντόμων-πτηνών και θηλαστικών. Στο εσωτερικό του σχολείου υπάρχουν 
θεματικές γωνιές που σχετίζονται με το περιβάλλον, όπως αυτές των φυτών, ζώων, 
εντόμων, ορυκτών, λίθων και ανακύκλωσης. Τα υλικά-εργαλεία του σχολείου είναι από 
ξύλο, γυαλί, μέταλλο, 'υφασμα και χαρτί με σκοπό όλα να μπορούν να ανακυκλωθούν, 
μεταποιηθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν. Αρχικός σκοπός είναι όλος ο σχολικός 
εξοπλισμός αλλά και τα παιδαγωγικά υλικά να είναι φτιαγμένα απο εμάς τις ίδιες με 
οικολογικές πρώτες ύλες. 
 

Σκόποι και δυσκολίες 

 Βασικός σκοπός του Μικρού Δέντρου είναι η δημιουργία ελευθεριακών κοινοτικών 
σχολείων στον ελλαδικό χώρο, η διάδοση της ελευθεριακής και αναρχικής εκπαίδευσης 
και η πρακτική εφαρμογή τους. Η διαχρονικότητα των αξιών που προτάσσουν οι 
παραπάνω βασίζονται στην εμπιστοσύνη στην 'κοινωνική' ανθρώπινη φύση που φέρει τα 
χαρακτηριστικά της συνεργασίας και της αλληλεγγύης. Φυσικά, δεν είναι αυτονόητη η 
άνευ όρων αποδοχή σε συστήματα και άτομα που έχουν χαρακτηριστικά μισαλοδοξίας 
και τάσσονται εχθρικά προς την κοινωνική ισότητα. Η άμεση δημοκρατία δεν είναι 



πλουραλισμός και έκθεση διαφορετικών ιδεών, αλλά κοινωνικό πρόταγμα με 
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Η αναρχική και ελευθεριακή θεωρία δεν φτάνει από μόνη 
της ”αν δεν γεννηθεί ένα κίνημα το οποίο να εμπνευστεί απ' αυτές τις θεωρίες και να 
καταφέρει να επιφέρει τις απαιτούμενες αλλαγές για μια πραγματική κοινωνικό-πολιτικό-
οικονομική αλλαγή με ελευθεριακά χαρακτηριστικά” (Στ. Καραγεωργάκης) Συγκεκριμένα  
η οικολογία στον ελλαδικό χώρο αρχίζει μόνο τα τελευταία χρόνια να γίνεται πιο ορατό 
φίλτρο στα πολιτική σκέψη, κι αυτή η καθυστέρηση μπορεί να αιτιολογηθεί από το ότι 
μετά τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, επικράτησε η μετεμφυλιακή ατμόσφαιρα και μετέπειτα η 
δικτατορία μέχρι το 1974, οπότε ο κεντρικός αγώνας ήταν για μια 'στοιχειώδη' 
δημοκρατία, ενάντια στην φυσική εξόντωση(Στ. Καραγεωργάκης).  
 
 
4. ενότητα ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
Ερώτηση α. : Ποιες από τις διαστάσεις που σκιαγραφούν ένα ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
συναντούμε στο ΜΙΚΡΟ ΔΕΝΤΡΟ;  
 
 
  Διαβάζοντας το παιδαγωγικό πλαίσιο του Μικρού Δέντρου που θα γίνει δάσος  
μπορούμε να διακρίνουμε αρκετές κοινές διαστάσεις με αυτές που σκιαγραφούν ένα 
Αειφόρο σχολείο. 
 
Το περιβάλλον 

 Ένας χώρος όπου τα παιδιά μπορούν να είναι ο εαυτός τους.  

 Ένα σχολειό, που επιθυμεί να δέχεται παιδιά από 3 έως 12 ετών ,που σέβεται την 
ατομικότητα , τους προσωπικούς ρυθμούς και τα συναισθήματα του κάθε παιδιού.  

  Ένα σχολειό όπου οι ανάγκες του πλάσματος στο σύνολο τους αντιμετωπίζονται με 
σοβαρότητα, ειλικρίνεια και συνέπεια.  

 Όπου τα παιδιά νιώθουν την ασφάλεια να αφουγκραστούν και να εκφράσουν τις 
δικές τους πραγματικές ανάγκες και τα συναισθήματα τους ελεύθερα και 
αυθόρμητα μακριά από ηθικές προσταγές και κοινωνικές νόρμες. 

 Ένα σχολειό όπου η εμπιστοσύνη στην ορμή του παιδιού για εξερεύνηση και 
ανακάλυψη κυριαρχεί. 

  Όπου η εμπιστοσύνη στην περιέργεια και την ικανότητα του παιδιού για 
αυτοδύναμη εξέλιξη το υποστηρίζει και του δίνει ώθηση.  

  Ένας τόπος ασφάλειας όπου τα παιδιά μπορούν να ανακαλύπτουν, να 
δημιουργούν, να κατανοούν, να αναπτύσσουν δεξιότητες, να κατακτήσουν με 
ηρεμία την προσωπική τους ανεξαρτησία και αυτονομία αλλά και την αίσθηση της 
συλλογικής ζωής και της αλληλεγγύης και κάποτε να μεγαλώσουν έξω από τα 
πλαίσια συμβάσεων και προκαταλήψεων . 

 Οι ενήλικες, στεκόμαστε δίπλα στα παιδιά και όχι μπροστά τους, με εργαλεία την 
μη κατευθυντικότητα, την ενεργητική ακρόαση, τη δόμηση ενός υλικού και 
συναισθηματικού περιβάλλοντος γεμάτου από διαφορετικές ποιότητες 
ερεθισμάτων και εμπειριών, με διαδικασίες βιωματικής μάθησης και εργαλεία 
ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης.  

 Ένα σχολειό όπου παιδιά, παιδαγωγοί και γονείς ζουν ως ισότιμα μέλη μιας 



αντιαυταρχικής αυτοδιαχειριζόμενης ενότητας.  

 Όπου κανένα δόγμα, καμία θρησκευτική ή πολιτική ιδεολογία δεν αναπαράγεται 
επεκτατικά πάνω στον κόσμο των παιδιών αλλά και όπου η πραγματικότητα δεν 
αποκρύπτεται.  

 Δομούμε μια σχολική κοινότητα προσβάσιμη ανεξάρτητα από 
εθνοτικά,έμφυλα,ταξικά και φυλετικά κριτήρια.  

  Ένα σχολειό βασισμένο στην ανάγκη μας για ελευθερία, για την ελευθερία ως τη 
δυνατότητα να αφουγκράζομαι και να σέβομαι τις ανάγκες του εαυτού και του 
άλλου.  

 Ένα σχολειό που δε χωρίζεται σε «τάξεις» ομηλίκων αλλά σε « παρέες» που 
μοιράζονται τη γνώση και την εμπειρία παίζοντας.  

 
 
 Βλέπουμε λοιπόν πως το Μικρό Δέντρο προτάσει τις συμμετοχικές, συνεργατικές, 
ενεργές, κριτικές και βιωματικές διαδικασίες μάθησης . Ακόμα μέσα από την ανάδειξη της 
πολυπλοκότητας της πραγματικότητας αλλά και τη συνεκπαίδευση τα παιδιά έρχονται 
αντιμέτωπα με τη μελέτη και την επίλυση προβληματικών καταστάσεων. Έχοντας ως 
κύριο μέλημα το σεβασμό στις ανάγκες, τις επιθυμίες και το χρόνο κάθε παιδιού, μέσα σε 
αυτές τις διαδικασίες, καλλιεργείται ο σεβασμός στα δικαιώματα του εαυτού και του 
άλλου αλλά και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα του καθενός και της καθεμίας. 
 
 Μια ακόμα έννοια στην οποία παιδευόμαστε ενήλικες και παιδιά σε ένα 
αυτοοργανομένο αυτοχρηματοδοτούμενο σχολείο είναι αυτή της αλληλεγγύης. Η σχολική 
κοινότητα είναι προσβάσιμη ανεξάρτητα από οικονομικά, εθνοτικά, έμφυλα και φυλετικά 
κριτήρια,στο βαθμό που το επιτρέπει η διάδωση της ιδέας της ελευθεριακής παιδείας στο 
ευρύτερο κοινωνικό φάσμα. Το πρόβλημα κάποιου μέλους της κοινότητας είναι 
πρόβλημα που διαχειρίζεται η κοινότητα συλλογικά.  
 
 Στο περιβάλλον του σχολείου υπάρχουν γωνιές και δραστηριότητες που δίνουν τη 
δυνατότητα έκφρασης των παιδιών μέσω του θεάτρου, της μουσικής, της λογοτεχνίας και 
των εικαστικών. Σ'αυτές το παιδί μπορεί να δραστηριοποιείται σύμφωνα με τα 
ενδιαφέροντα και το χρονορυθμό του. Ακόμη, μέσα και έξω από το σχολείο υπάρχουν τα 
απαραίτητα εργαλεία- φυσικά ή φτιαγμένα από εμάς- όπου το παιδί χρησιμοποιεί για τη 
σωματική του άσκηση.  
 Η ελευθερία κίνησης και έκφρασης στο χώρο του σχολείου, όπως και η αποδοχή 
της ατομικότητας του καθενός και της καθεμίας δημιουργούν ένα ασφαλές περιβάλλον 
για την ολόπλευρη ανάπτυξη του. 
 
 Στην πρωινή καθημερινότητα του σχολείου παιδιά και συνοδοί ασχολούνται με τον 
κήπο του σχολείου και το φύτεμα. Μέσα από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν διάφορα 
θέματα τα οποία κουβεντιάζουμε και διαχειριζόμαστε όπως η διαχείρηση του νερού και η 
φροντίδα του περιβάλλοντος. Παρόμοια θέματα προτείνονται και μελετώνται όπως αυτό 
της ανακύκλωσης, με την ύπαρξη κάδου ανακύκλωσης, αλλά και της χρήσης των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, κατά τη γνωριμία με αυτά στις εκδρομές. Στο εσωτερικό του 
σχολείου,επίσης,έχουν δημιουργηθεί γωνιές και δραστηριότητες που προσφέρουν 



ερεθίσματα,όπως η γωνιά της γεωγραφίας και των επιστημών (μελέτη ζώων-φυτών) ή οι 
ταξινομημένες κάρτες με τα μέσα μεταφοράς. Επιπλέον η λογική που διέπει όλο το υλικό 
του σχολείου είναι αυτή της ανακύκλωσης και της μεταποίησης. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται είναι όλα φυσικά(γυαλί,ξύλο,μέταλλο κλπ) ώστε να μπορούν να 
επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. 
 
 Το μικρό δέντρο είναι ένα ανοιχτό σχολείο καθώς το περιβάλλον του 
διαμορφώνεται από ερεθίσματα που φέρνουν από έξω ενήλικες και παιδιά. Επίσης είναι 
ο πυρήνας μίας ολόκληρης κοινότητας που σκοπεύει στη δικτύωση με παρόμοια 
εγχειρήματα που λειτουργούν με βάση την αυτοοργάνωση, τη συνεργασία μεταξύ των 
μελών, την αλληλεγγύη, την ελεθευρία, την ανάληψη πρωτοβουλιών, την καλλιέργια 
κριτικής σκέψης, την επικοινωνία με σκοπό την ευημερία του ατόμου του συνόλου και 
του περιβάλλοντος. Ακόμη προσεγγίζουμε τα γνωστικά αντικείμενα ξεκινώντας πρώτα απ' 
όλα με το να ξυπνήσουμε το ενδιαφέρον και να εξάψουμε την φαντασία του παιδιού για 
το σύνολο του φυσικού κόσμου και του ανθρώπινου πολιτισμού. Δεν ξεκινούμε με την 
παρουσίαση των λεπτομερειών αλλά προσπαθώντας να βοηθήσουμε το παιδί να 
τοποθετήσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του μέσα σε έναν κόσμο πολύπλοκο, θαυμαστό και 
έτοιμο για εξερεύνηση. Το κέντρισμα του ενδιαφέροντος είναι και αυτό που θα 
δημιουργήσει τα κίνητρα για περαιτέρω διερεύνηση και μάθηση, η οποία θέλουμε να 
καθοδηγείται απο τον ενθουσιασμό ενσιχύοντας έτσι την φυσική αγάπη του παιδιού για 
τον κόσμο. 
 
 
Ερώτηση β. : Η οργάνωση και λειτουργία του ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΑΣΟΣ 
συναντά τα χαρακτηριστικά του πλαισίου ενός αειφόρου σχολείου; 
 
Το Μικρό Δέντρο είναι ένα αυτοοργανωμένο ελευθεριακό σχολείο το οποίο δεν 
ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα του υπουργείου παιδείας. Το παιδί μπορεί να 
επιλέξει με τι θα ασχοληθεί και να φτιάξει το δικό του ωρολόγιο πρόγραμμα. Οι 
παρεμβάσεις του ενήλικα και το περιβάλλον που έχει διαμορφώσει δίνουν στο παιδί, με 
βιωματικό τρόπο, τα ερεθίσματα που θα το φέρουν σε επαφή με έννοιες όπως αυτή της 
οικολογίας. 
 Προτάσσοντας την ελεύθερη διακίνηση της γνώσης γίνονται αυτομορφώσεις οι 
οποίες είτε είναι κλειστές μόνο για τα μέλη της κοινότητας και εξυπηρετούν στο δέσιμο 
της ομάδας των ενηλίκων, είτε είναι ανοιχτές σε όποιον/α ενδιαφέρεται. Αυτός είναι και 
ένας από τους τρόπους μοιράσματος όχι μόνο της γνώσης αλλά και των παιδαγωγικών 
εργαλείων. 
 Βασική επιδίωξη της παιδαγωγικής στο μικρό δέντρο είναι η ολιστική ανάπτυξη του 
ατόμου (γνωστική, κινητική, συναισθηματικη και κοινωνική). Για το λόγο αυτό στεκόμαστε 
δίπλα στα παιδιά με εργαλεία τη μη κατευθυντικότητα, την ενεργητική ακρόαση, τη 
δόμιση ενός συναισθηματικού και υλικού περιβάλλοντος γεμάτου από διάφορες 
ποιότητες ερεθισμάτων και εμπειριών με διαδικασίες βιωματικής μάθησης και εργαλεία 
ατομικής και συλλογικής ανάπτυξης. Ακόμη, η πόλη και η φύση είναι για εμάς από τα 
βασικότερα πεδία μάθησης, γι' αυτό επιλέγουμε τις εκδρομές ως ένα ακόμα εργαλείο 
βιώματος και κατάκτησης της καθημερινότητας στον τόπο που ζούμε.  



 Η παιδαγωγική ομάδα,ούσα μέλος ενός εγχειρήματος ζωντανού και εξελισόμμενου, 
δε μένει στάσιμη αλλά διαρκώς ερευνά, αυτομορφώνεται  και εμβαθύνει σε νέα εργαλεία 
που εξυπηρετούν στην εφαρμογή της ελευθεριακής εκπαίδευσης στην πράξη. 
 Ο τρόπος οργάνωσης του μικρού  δέντρου είναι το πρόταγμά μας, όχι μόνο όσον 
αφορά την οργάνωση των σχολείων αλλά και ολόκληρης της κοινωνίας. Επιδιώκουμε 
λοιπόν την κοινωνική αλλαγή ως προϋπόθεση και τρόπο αντιμετώπισης προβλημάτων, 
ένα από τα οποία είναι και η οικολογική κρίση. 
 
5. ενότητα ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ  
Μελέτες και έρευνες έχουν δείξει πως το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα της 
εποχής μας- και το πιο επείγον να αντιμετωπιστεί άμεσα και δραστικά από τα κράτη 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η οικολογική ισορροπία του πλανήτη 
μας- είναι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, το οποίο έχει προκληθεί από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα.  
Η επιστημονική κοινότητα έχει επανειλημμένα περιγράψει και προειδοποιήσει για το 
πρόβλημα αυτό. Παρόλο αυτά, ειδικοί οικονομικοί κύκλοι σε διάφορες χώρες έχουν 
επιστρατεύσει εδώ και δεκαετίες τους δικούς τους εμπειρογνώμονες και αναλυτές 
προκειμένου να πείσουν το κοινό, μέσω διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (media, 
internet κλπ), πως είτε ότι το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής δεν υφίσταται είτε ότι 
δεν οφείλεται στον ανθρώπινο παράγοντα αλλά πρόκειται για φυσικό φαινόμενο- και 
ότι, άρα, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της εκστρατείας αυτής, η ανθρώπινη 
δραστηριότητα για την (οικονομική) «ανάπτυξη» (ανάπτυξη, παραγωγή, 
καταναλωτισμός κλπ) θα πρέπει να εξακολουθήσει απρόσκοπτα στα κράτη.  
Ερώτηση α. : ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΔΕΝΤΡΟ  συμφωνεί με τα παραπάνω ; Πώς αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής ; 
 
 H κοινότητα του Μικρού Δέντρου αναγνωρίζει το τεράστιο πρόβλημα της 
κλιματικής αλλαγής ως μία ακόμη έκφραση της πολιτικής, οικολογικής και κοινωνικής 
κρίσης και ως εκ τούτου δεν το αποδίδει σε φυσικούς παράγοντες αλλά στην 
εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος απο τον άνθρωπο για τις ανάγκες της 
“ανάπτυξης” του καπιταλιστικού μοντέλου. Ο καπιταλισμός είναι απο μόνος του ένα 
σύστημα το οποίο ανάγει την φύση σε “πόρους” προς εκμετάλευση με γνώμονα την ίδια 
την επιβίωση και την ανάπτυξη του. Ο καπιταλισμός στοχεύει στην μεγιστοποίηση των 
κερδών και η επίτευξη κάποιας οικολογικής ή κοινωνικής ισορροπίας εντός του μοιάζει 
ανέφικτη. 

  Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για 
την κλιματική αλλαγή και οι περισσότερες απο τις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες 
χώρες προσπαθούν να λάβουν μέτρα σχετικά με την μείωση των ρύπων και να 
επικεντρώσουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ταυτόχρονα διάφορες εταιρείες 
προωθούν ένα νέο είδος καταναλωτισμού, τον “πράσινο” καταναλωτισμό και προάγουν 
την “πράσινη” ανάπτυξη. 

 Ο Brian Tokar, συνεχιστής του κινήματος της κοινωνικής οικολογίας, στο άρθρο του 
“Για τις ουτοπικές φιλοδοξίες του κλιματικού κινήματος” αναλύει τις λύσεις στο 
περιβαλλοντικό ζήτημα που προωθεί ο νεοφιλελευθερισμός και εξηγεί το γιατί αυτές όχι 
μόνο δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα όπως διατείνονται αλλά σε κάποιες 



περιπτώσεις (όπως στην περίπτωση των αντισταθμιστικών μέτρων) μπορούν ακόμη και να 
το επιδεινώσουν. 

 Ο Tokar διακρίνει τις λύσεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Στις τεχνολογικές 
παρεμβάσεις (όπως είναι τα βιοκαύσιμα και η πυρηνική ενέργεια) και στα εργαλεία της 
“ελεύθερης αγοράς” (όπως οι άδειες ανταλλαγής ρύπων και η χρήση αντισταθμιστικών 
μέτρων). 

 Η σε βιομηχανική κλίμακα καλλιέργεια των φυτών που χρησιμοποιήθηκαν για 
βιοκαύσιμα όπως το καλαμπόκι, η σόγια και η ελαιοκράμβη προκάλεσαν κατά τον Tokar 
περισσότερα προβλήματα παρά λύσεις. Μεταξύ άλλων παρατηρήθηκε απότομη αύξηση 
της τιμής των τροφίμων, δέσμευση μεγάλων εκτάσεων γης που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για την καλλιέργεια βρώσιμων δημητριακών, αποψίλωση των δασών, 
καταστροφή του 80% των τροπικών δασών της Μαλαισίας και της Ινδονησίας, σπατάλη 
νερού κ.α. Όσο για τις άδειες ανταλλαγής ρύπων και την χρήση αντισταθμιστικών μέτρων 
(επενδύσεις σε τεχνολογίες υποτιθέμενων χαμηλών ρυπαντικών εκπομπών σε άλλες 
χώρες με λιγότερο αυστηρή νομοθεσία και φθηνότερο εργατικό δυναμικό) ο Tokar τα 
περιγράφει απλώς ως οικονομικά παιχνίδια που σε καμία περίπτωση δεν οδηγούν σε 
μηδαμινές εκπομπές ρύπων στο μέλλον, μάλιστα αναφέρει οτι στην περίπτωση των 
δεύτερων “ευνοείται η μετατροπή των ενδημικών δασών σε μονοκαλλιέργειες, 
διαιωνίζονται οι ρυπογόνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και οι επιχωματώσεις τοξικών 
αποβλήτων και παράγονται ανισότητες.” 

 Γίνεται φανερό λοιπόν απο τα παραπάνω οτι ο καπιταλισμός δεν μπορεί να δώσει 
λύση στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής γιατί τα προβλήματα που διατείνεται οτι 
μπορεί να λύσει είναι πολύ λιγότερα απο αυτά που ο ίδιος προκαλεί. Όπως αναφέρει ο 
Καραγεωργάκης:  

“Αυτή είναι όμως η πηγή του κακού. Γι’ αυτό δεν περιορίζουμε τη βιομηχανία, αλλά 
βάζουμε φίλτρα στα φουγάρα των εργοστασίων, δεν μειώνουμε την κατανάλωση 
ενέργειας, αλλά επενδύουμε στην πράσινη ενέργεια, δεν μειώνουμε τις μετακινήσεις και 
τις άσκοπες μεταφορές προιόντων, αλλά ψάχνουμε τεχνολογίες “οικολογικών” καυσίμων.” 
(Σ.Καραγεωργάκης, Περιβαλλοντική φιλοσοφία και περιβαλλοντική εκπαίδευση, 2016, 
σελ.83). Έτσι, οδηγούμαστε στο παράδοξο του να υπάρχει μεγαλύτερη οικονομική 
μεγένθυνση μέσω της “πράσινης” ανάπτυξης επιβαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη 
περισσότερο το περιβάλλον. Ταυτόχρονα ο "πράσινος" καταναλωτής ζει μέσα στην 
ψευδαίσθηση οτι προστατεύει το περιβάλλον ενώ την ίδια στιγμή απλώς αναπαράγει το 
υπάρχον σύστημα. Πόσο μάλλον όταν τα προιόντα αυτά απευθύνονται μόνο σε μία 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που έχει την δυνατότητα να τα αγοράσει. 

 Όμως χωρίς μία κοινωνία βασισμένη στην αλληλεγγύη, την ισότητα και την 
κοινωνική δικαιοσύνη δεν θα μπορούσε να υπάρξει ένα ισορροπημένο και υγιές 
οικολογικό σύστημα στον πλανήτη. Ο Murray Bookchin, κύριος εκφραστής του ρεύματος 
της κοινωνικής οικολογίας ισχυρίστηκε ότι η οικολογική κρίση μπορεί να ειδωθεί μόνο ως 
μία κρίση προτίστως κοινωνική και πολιτική. Ο ίδιος μίλησε για μία οικολογία που δεν θα 
στοχεύει κυρίαρχα στην εξυπηρέτηση των ανθρωπίνων αναγκών και δεν θα χρησιμοποιεί 
την φύση με έναν εργαλειακό τρόπο αλλά θα “προωθεί μία ευρύτερη αντίληψη της 
φύσης και της σχέσης της ανθρωπότητας με τον φυσικό κόσμο” (M.Bookchin, Προς μια 
οικολογική κοινωνία). Μια πραγματική λοιπόν οικολογία προωθεί την βιοποικιλότητα για 



χάρη της σταθερότητας του συστήματος εφ’ ενός αλλά και για χάρη της ίδιας της 
βιοποικιλότητας αφ’ ετέρου. Απορρίπτει την ιδέα του ανθρωποκεντρισμού και προάγει τις 
αντιιεραρχικές σχέσεις μέσα σε κοινότητες οργανωμένες απο τα κάτω. 

 Το Μικρό Δέντρο είναι ένα παιδαγωγικό και πολιτικό εγχείρημα που έχει σαν στόχο 
να αναδείξει μία τέτοια μορφή οργάνωσης ως αντίσταση στην αχαλίνωτη εκμετάλλευση 
και κερδοφορία του καπιταλιστικού μοντέλου. Το Μικρό Δέντρο, πέρα απο τα 
παιδαγωγικά εργαλεία που χρησιμοποιεί στην πρωινή καθημερινότητα, προσπαθεί να 
αντιμετωπίσει την οικολογική και κοινωνική κρίση όντας ένα αυτοοργανωμένο εγχείρημα 
που λειτουργεί με γενική συνέλευση και αντιιεραρχική οργάνωση και που προωθεί και 
στηρίζει την δημιουργία παρόμοιων εγχειρημάτων (collectives) και σε άλλα μέρη του 
ελλαδικού χώρου μέσω της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και της δικτύωσης. Το Μικρό 
Δέντρο παράγει λόγο ενάντια στο πατριαρχικό μοντέλο και στις όποιες έμφυλες, 
φυλετικές, εθνοτικές, ταξικές και ηλικιακές διακρίσεις γιατί όπως λέει ο Bookchin: “ Η ιδέα 
οτι ο σκοπός  του ανθρώπου είναι να κυριαρχεί στην φύση πηγάζει απο την κυριαρχία του 
ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο, και ίσως ακόμα πιο πριν, απο την κυριαρχία του άνδρα 
πάνω στην γυναίκα και την κυριαρχία των γηραιότερων πάνω στους νέους.”(M. Bookchin, 
Προς μια οικολογική κοινωνία) 

 Μέσα απο την παιδαγωγική μας θέλουμε να εμφυσήσουμε στα παιδιά την ιδέα οτι 
ο κόσμος δεν είναι φτιαγμένος για να εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες αλλά αποτελεί 
μία οργανική ενότητα απο την βιοποικιλότητα και την ισορροπία της οποίας εξαρτάται η 
επιβίωση και η ανάπτυξη όλων των μερών της, την ιδέα δηλαδή οτι η φύση έχει μία 
εγγενή αξία. Τα παιδιά συμμετέχουν τα ίδια με έναν ισότιμο τρόπο στην δημιουργία μια 
οργανικής κοινότητας η οποία μαθαίνει, συμβιώνει, αποφασίζει και αναπτύσσεται μέσα 
σε ένα ελεύθερο περιβάλλον. Γιατί όπως λέει και ο Tokar: “Είναι φανερό ότι, όταν οι 
άνθρωποι έχουν την ευκαιρία να δράσουν με βάση τις βαθύτερες επιθυμίες τους για μια 
συνεκτικότερη ιδέα της κοινότητας, για την υγεία των οικογενειών τους και των γειτόνων 
τους, και για ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον, τότε συχνά, τα καλύτερα ανθρώπινα ένστικτα 
θριαμβεύουν επί των στενών συμφερόντων.” (αναρχισμός και οικολογία, σελ.125) 
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