
Ταυτοποίηση της περιβαλλοντικής αντίληψης του  
αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης και των αιτιών διαμόρφωσής της 

Εισαγωγή & Στόχος Έργου 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση", Πράξη ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
και από εθνικούς πόρους (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013)" – Υποέργο 03. 

Γάλλιου Φένια1, Φουντουλάκης Μιχάλης1, Ζαμπετάκης Λεωνίδας1,2, Κριτσωτάκης Βαγγέλης1,3, Μαρκουλάκη Ειρήνη2, Πετράκη Κατερίνα2, Παπαδάκη Ακριβή1, Δασκαλάκης 
Γιώργος1, Σαμπαθιανάκης Γιάννης1, Μπούκη Χρυσούλα1, Φαρσάρη Ιωάννα5, Καφέτσιος Κωνσταντίνος2, Καλογεράκης Νικόλαος4, Μανιός Θρασύβουλος1, Μαρκάκης Γεώργιος1* 

 
1 ΤΕΙ Κρήτης, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Ηράκλειο, 2 Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Ψυχολογίας, Ηράκλειο, 3Πανεπιστήμιο Sheffield, Sheffield, 4Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Χανιά και 5 Πανεπιστήμιο Dalarna, Σουηδία 

Ευχαριστίες 

Αναφορές 

FAO, Coping with water scarcity: An action framework form agriculture and food security. FAO Water reports, Rome, Italy; 2012. 
Chartzoulakis, K.S. Paranychianakis, N.V. Angelakis A.N. (2001) Water resources management in the island of Crete, Greece, with emphasis on the agricultural use. Water Policy, 3(3), 193–205. 
Tsagarakis, K.P. Tsoumanis, P. Charzoulakis, K. Angelakis A.N. (2001) Water resources status including wastewater treatment and reuse in Greece: related problems and prospectives.  Water International, 26 (2), 252–258. 

Εικόνα 1.: 
 Έντυπη & ψηφιακή μορφή 

ερωτηματολογίου 

Το παρόν έργο, αποτελεί μία από τις πρώτες συστηματικές προσπάθειες αξιολόγησης της Περιβαλλοντικής Αντίληψης του 
Αγροτικού Πληθυσμού της Κρήτης, αλλά και των αιτιών διαμόρφωσης της αντίληψης αυτής. Για τον σκοπό αυτό 
πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου, με τη μορφή συνεντεύξεων, όπου συμπληρώθηκε ειδικά διαμορφωμένο για το έργο 
ερωτηματολόγιο. Στην έρευνα συμμετείχαν 1.800 κάτοικοι επιλεγμένων Δημοτικών Διαμερισμάτων, ηλικίας 18-65 ετών, από 
διαφορετικές γεωγραφικές διαιρέσεις της Περιφέρειας Κρήτης. Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ποσοτικές και ποιοτικές 
μεθοδολογίες για την ανάλυση των αποτελεσμάτων. με στόχο, α) τη διασφάλιση της εγκυρότητας και αξιοπιστίας των 
ερωτηματολογίων, β) τον εντοπισμό υπο-ομάδων με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γ) τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ των 
υπο-ομάδων.  

Χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες για την ανάλυση των αποτελεσμάτων, με στόχο, α) τη διασφάλιση της εγκυρότητας 
και αξιοπιστίας των ερωτηματολογίων, β) τον εντοπισμό υπο-ομάδων ατόμων με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και γ) τον εντοπισμό διαφορών μεταξύ 
των υπο-ομάδων. Εντοπίστηκαν τέσσερις (4) διαφορετικές ομάδες ερωτηθέντων ως προς τις γενικές συμπεριφορές που σχετίζονται με την προστασία του 
περιβάλλοντος και οι οποίες έχουν διαφορετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά. 

Αποτελέσματα 

Κύριοι στόχοι του έργου 

Ταυτοποίηση, δηλαδή αναλυτική και πολύ-
επίπεδη αποτύπωση της αντίληψης του 

αγροτικού πληθυσμού της Κρήτης, σχετικά 
με το Περιβάλλον και την υποβάθμιση που 

αυτό υφίσταται από την ανθρωπογενή 
δραστηριότητα 

Συσχετισμός της αντίληψης 
με μια σειρά από κοινωνικά 
και ατομικά χαρακτηριστικά. 

Συστηματική,  σε οικονομικό αλλά και 
κοινωνικό επίπεδο,  προσπάθεια 

καταγραφής των αιτιών  που οδήγησαν  
στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης 

αντίληψης σε προσωπικό & κοινωνικό 
επίπεδο 

Ομάδα 1 
(291 συμμετέχοντες –  16,3%) 

Ομάδα 2 
(618 συμμετέχοντες –  34,7%) 

Ομάδα 3 
(591 συμμετέχοντες –  33,2%) 

Ομάδα 4 
(280 συμμετέχοντες –  15,7%) 

-32% ηλικίες 18-30  
- 32,6% των είναι γυναίκες. 
- 31% είναι απόφοιτοι λυκείου  
- 32,6% κύριο επάγγελμα «αγρότης 
- 38,8% κατοικούν σε ημιορεινή περιοχή 
- 37,3% αγροτικά εισοδήματα  
-36,3%  δηλώνει ότι έχει εισόδημα από 301-700 ευρώ 

- 38,7% ηλικίες 31-45 
 - 32,9% είναι γυναίκες 
- 33% είναι απόφοιτοι λυκείου 
-23,8% κύριο επάγγελμα «αγρότης» 
- 36,9% κατοικούν σε ημιορεινή περιοχή 
-29,2 αγροτικά εισοδήματα 
- 30,6%  εισόδημα από 701-1200 ευρώ 

Και οι δυο ομάδες αποτελούνται από άτομα τα οποία από πλευράς 
περιβαλλοντικής αντίληψης τοποθετούνται μεταξύ των Ομάδων 1 και 2. 
Παρατηρούνται ωστόσο μεταξύ τους κάποιες διαφορές ως προς τις δημογραφικές 
μεταβλητές. Για παράδειγμα, το 34% της Ομάδας αποτελείται από γυναίκες 
(περίπου το ίδιο ποσοστό με τις Ομάδες 1 και 2), ενώ στην Ομάδα 4, μόλις το 20,4% 
είναι γυναίκες. Επίσης, στην Ομάδα 3, το 41% περίπου είναι  άτομα ηλικίας 31-45 
ετών, ενώ στην Ομάδα 4, μόλις το 27,5%. Στην Ομάδα 3, το 33% είναι απόφοιτοι 
δημοτικού, ενώ στην ομάδα 4 μόλις το 10,7% αυτών. 

Χαμηλότερη βαθμολογία στην εκδήλωση φιλο-περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς . Τα άτομα αυτής της ομάδας είναι λιγότερο 
αλλοκεντρικά από τα άτομα της Ομάδας 2, ενώ έχουν και την 
χαμηλότερη βαθμολογία στον παράγοντα της ψυχολογικής ευεξίας . 
Τέλος τα άτομα της ομάδας αυτής έχουν υψηλή βαθμολογία στο 
παράγοντα Νευρωτισμό. 

Υψηλότερη βαθμολογία στην εκδήλωση φιλο-περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς . Τα άτομα αυτής της ομάδας είναι περισσότερο 
αλλοκεντρικά, ενώ έχουν και την υψηλότερη βαθμολογία στον 
παράγοντα της ψυχολογικής ευεξίας. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν 
υψηλή βαθμολογία στη δεκτικότητα, στην εμπειρία και στη 
συνέπεια. 

Τα άτομα της Ομάδας 3 παρουσιάζουν μεγαλύτερη βαθμολογία στη διάσταση του 
αλλοκεντρισμού και της ψυχολογικής ευεξίας, σε σχέση με τα άτομα της Ομάδας 4.  

Στον αγρό,  μόνο το 3,4%  των ερωτηθέντων (το μικρότερο ποσοστό 
από τις άλλες ομάδες) χρησιμοποιεί την κομποστοποίηση ως μέθοδο 
διαχείρισης των φυτικών υπολειμμάτων. Μόνο το 9,6% ατόμων  (το 
μικρότερο ποσοστό από όλες τις ομάδες) ακολουθεί  τις οδηγίες των 
γεωπόνων σχετικά με τη ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούν για 
την άρδευση των καλλιεργειών. Το 13,4% (το μεγαλύτερο ποσοστό 
από όλες τις ομάδες), πετάει τις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων στο 
χωράφι.  

Στον αγρό,  το 11,2% χρησιμοποιεί την κομποστοποίηση ως μέθοδο 
διαχείρισης των φυτικών υπολειμμάτων, το 24,1% ακολουθεί  τις 
οδηγίες των γεωπόνων, σχετικά με τη ποσότητα του νερού που 
χρησιμοποιούν για την άρδευση των καλλιεργειών του και το 96,6% 
των ατόμων δεν πετάει τις συσκευασίες των φυτοφαρμάκων στο 
χωράφι. 

Ως προς τη συμπεριφορά των δυο Ομάδων στον αγρό,  το 18% περίπου των 
ατόμων της Ομάδας 3 και το 12% των ατόμων της Ομάδας 4 ακολουθεί  τις οδηγίες 
των γεωπόνων σχετικά με τη ποσότητα του νερού που χρησιμοποιούν για την 
άρδευση των καλλιεργειών τους. Το 5,4% των ατόμων της ομάδας 3, πετάει τις 
συσκευασίες των φυτοφαρμάκων στο χωράφι, σε σχέση με το 7,5% της Ομάδας 4.  

Αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν πολύ χαμηλή 
περιβαλλοντική αντίληψη,  τόσο ως προς τη στάση τους 

απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και ως προς 
τις συμπεριφορές τους. 

Αποτελείται από άτομα τα οποία έχουν πολύ υψηλή 
περιβαλλοντική αντίληψη, τόσο ως προς τη στάση τους 

απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και ως 
προς τις συμπεριφορές τους 

Τα άτομα της Ομάδας 3 έχουν κάπως 
μεγαλύτερη βαθμολογία στην 

εκδήλωση φιλο-περιβαλλοντικής 
συμπεριφοράς, ως προς τα άτομα της 

Ομάδας 4 

Κατατάσσεται στην τρίτη θέση ως 
προς την εκδήλωση της φιλο-

περιβαλλοντικής συμπεριφοράς 
των ατόμων της 

Εικόνα 2.: Οι 4 ομάδες κατηγοριοποιημένες σε έξι διαφορετικά διαγράμματα (ως προς το Νομό, το φύλλο, την ηλικία, το 
επίπεδο εκπαίδευσης, τον υψομετρικό προσδιορισμό και το κύριο επάγγελμα των συμμετεχόντων. 

Οι 4 ομάδες 


