
i 
 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 

 

 

 

Αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης 
 

 

Μπουργουτζιάνης Μάριος 

Αριθμός Μητρώου: 260 

 

 

Επόπτης καθηγητής: Μακράκης Βασίλειος 

Συνεπόπτριες καθηγήτριες: Κωστούλα-Μακράκη Νέλλη, Κούρτη Ευαγγελία 

 

 

Ρέθυμνο 

2014 



ii 
 

 
Αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις 

ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης 
 

Μεταπτυχιακή Εργασία 

στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

 

του φοιτητή Μπουργουτζιάνη Μάριου 

Αριθμός Μητρώου: 260 

 

 

 

 

Τριμελής επιτροπή: 

Επόπτης καθηγητής: 

Μακράκης Βασίλειος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

 Έδρα UNESCO ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 

 

Συνεπόπτριες καθηγήτριες: 

Κωστούλα-Μακράκη Νέλλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,  

Πανεπιστήμιο Κρήτης 

Κούρτη Ευαγγελία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΑΠΗ,  

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

 



iii 
 

Περίληψη 

 

Η αυτόχθονη-τοπική γνώση αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από διεθνείς φορείς 

και οργανισμούς ως παράγοντας ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, μπορεί 

να επιδράσει σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα δίνουν τη 

δυνατότητα προώθησης και αξιοποίησης της τοπικής γνώσης. Η γνώση όλων αυτών των 

χρόνων βρίσκεται ακόμη και σήμερα, στους κατοίκους της Κρήτης και μπορεί να 

αποτελέσει βασικό παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης. Η παρούσα εργασία καλείται να 

εξερευνήσει και να παρουσιάσει τη σχέση αυτόχθονης-τοπικής γνώσης, βιώσιμης 

ανάπτυξης και ψηφιακών βιβλιοθηκών στην περιοχή της Κρήτης. Το Συμμετοχικό 

Βίντεο χρησιμοποιείται σαν μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάδειξη της αυτόχθονης-

τοπικής γνώσης, την επίδραση που μπορεί να έχει σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης στην 

περιοχή της Κρήτης, καθώς και σαν ψηφιακό αρχείο για το διαμοιρασμό και τη 

διατήρηση της τοπικής γνώσης για τις επόμενες γενιές. 

Λέξεις κλειδιά: αυτόχθονη-τοπική γνώση, βιώσιμη ανάπτυξη, ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

Κρήτη, συμμετοχικό βίντεο 

Επικοινωνία 

Μπουργουτζιάνης Μάριος,  mariosbourg@yahoo.gr  

 

Abstract 

The indigenous-local knowledge is increasingly recognized by international agencies 
and organizations as a factor in the development of local communities. In addition, it can 
affect sustainable development issues, while the contemporary digital media enable 
promotion and utilization of local knowledge. The knowledge of all these years is still 
today, among the inhabitants of Crete and may be a key factor in sustainable 
development. The present paper is called upon to explore and present the link between 
indigenous-local knowledge, sustainable development and digital libraries in the region 
of Crete. The Participatory Video is used as a methodological tool for the prominence of 
indigenous-local knowledge, the effect it may have on sustainable development in the 
region of Crete, as well as a digital archive for sharing and preserve the local knowledge 
for future generations. 

Key words: indigenous-local knowledge, sustainable development, digital libraries, 
Crete, participatory video  
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Εισαγωγή 

Ο ρόλος της αυτόχθονης γνώσης είναι αυξανόμενα αναγνωρίσιμος από διεθνείς 

φορείς και οργανισμούς όπως η UNESCO, τα Ηνωμένα Έθνη, η Παγκόσμια 

Τράπεζα και μια σειρά διεθνών φόρουμ και συνεδρίων. Επιπλέον, η αυτόχθονη 

γνώση φαίνεται να προσφέρει έναν ακόμη δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

(Gorjestani, 2000˙ Senanayake, 2006˙ United Nations, 2007˙ Eyong, 2007˙ Das 

Gupta, 2011). Ένα ζήτημα το οποίο έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια είναι η 

δυνατότητα ψηφιοποίησης, διαμερισμού και διατήρησης της αυτόχθονης γνώσης για 

της επόμενες γενιές (Διεθνής Ένωση Βιβλιοθηκών – IFLA, Witten κ.α., 2002˙ 

Griffin, 2009). Για πολλά χρόνια, παρουσιαζόταν μια σύγκρουση μεταξύ της 

αυτόχθονης γνώσης και της δυτικής επιστημονικής γνώσης (Nakashima & Roué, 

2002˙ Zazu, 2007˙ Briggs, 2013). Υπάρχει, και σε ποιο βαθμό η δυνατότητα 

σύγκλισης μεταξύ των δύο φαινομενικά αντίθετων πηγών γνώσης; Υπάρχουν πολλά 

παραδείγματα καλών πρακτικών στη χρήση της αυτόχθονης γνώσης, είτε πρόκειται 

για τη σχέση της με την βιώσιμη ανάπτυξη, είτε σε σχέση με τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια της μελέτης. 

Ο όρος αυτόχθων (indigenous) στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι συχνά συνδεδεμένος 

με την αποικιοκρατία και την κυριαρχία του δυτικού κόσμου στους κατοίκους 

άλλων εθνοτήτων (Eyong, 2007˙ Babaci-Wilhite κ.α., 2012). Σε αυτό το σημείο 

πρέπει να αναφερθεί πως υπάρχει μια δυσκολία προσέγγισης του όρου αυτόχθων 

στην ελληνική γλώσσα και πραγματικότητα, καθώς η μετάφραση του όρου από την 

αγγλική συναντά αρκετές δυσκολίες. Σε πολλά μέρη του κόσμου ο όρος αυτόχθων 

είναι συνώνυμος με τον όρο ιθαγενής (Zazu, 2007˙ Claxton, 2010˙ Jackson, 2013), 

έναν αποικιοκρατικό όρο, ίσως όχι πολιτικά ορθό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι στους 

οποίους αναφέρεται να στιγματίζονται (αυτό ενισχύεται και από την άποψη που 

συνδέει τους ιθαγενείς με κάτι το πρωτόγονο). Συνώνυμοι όροι στην αγγλική 

γλώσσα είναι οι όροι aboriginal, autochthonous, native, indigenous (Nakashima & 

Roué, 2002) όχι όμως πάντοτε με το ίδιο ακριβώς νόημα. 

Ενώ λοιπόν ο όρος αυτόχθων παρουσιάζεται να έχει το πλεονέκτημα να υποδεικνύει 

μια ομάδα ανθρώπων, δεν είναι δόκιμος σε όλες τις χώρες. Σε χώρες όπου οι 

κάτοικοι είναι γηγενείς ο όρος προκαλεί σύγχυση, σε αντίθεση με άλλες, όπως στην 

Αμερική ή την Αυστραλία όπου οι κάτοικοι μιας περιοχής πριν το κύμα των 

αποικιών μπορούν να χαρακτηριστούν αυτόχθονες, Αβοριγίνες ή ιθαγενείς κάτοικοι. 

Για να γίνεται λοιπόν περισσότερο κατανοητός ο όρος στη ελληνική γλώσσα και 

πραγματικότητα και για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης  θα χρησιμοποιείται ο 

διττός όρος αυτόχθων-τοπικός.   

Μια σύνοψη των χαρακτηριστικών της αυτόχθονης γνώσης (Ellen & Harris στο 

Senanayake, 2006˙ Mistry 2009˙ Das Gupta, 2011)  είναι ότι η αυτόχθονη γνώση: 



2 
   

 
 είναι τοπική, 

 είναι προφορική, 

 είναι αποτέλεσμα της καθημερινότητας και των εμπειριών των ανθρώπων της 

κοινότητας, 

 είναι περισσότερο εμπειρική παρά θεωρητική γνώση, 

 είναι επαναλαμβανόμενη και αλλάζει συνεχώς, χωρίς να είναι το κάτι 

στατικό, παράγεται και αναπαράγεται από τους ανθρώπους της κοινότητας, 

διαμοιράζεται μεταξύ των ανθρώπων σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα είδη 

γνώσης, 

 δεν υπάρχει στο σύνολο της σε μια περιοχή ή ένα άτομο και 

 εντοπίζεται μέσα στις ευρύτερες πολιτιστικές παραδόσεις. 

Εναλλακτικοί όροι στη βιβλιογραφία, είναι οι όροι τοπική γνώση, παραδοσιακή 

γνώση, γνώση της κοινότητας, παραδοσιακή οικολογική γνώση (Zazu, 2007). 

Παρόμοιοι όροι παρουσιάζονται και από άλλους μελετητές, όπως λαϊκή γνώση, 

παραδοσιακή περιβαλλοντική/οικολογική γνώση, κ.α. (Baumwoll, 2008˙ Das Gupta, 

2011). Ο όρος που χρησιμοποιείται από τον κάθε μελετητή όπως και για τον ορισμό 

της αυτόχθονης γνώσης εξαρτάται από το πεδίο από το οποίο την προσεγγίζει. 

 

Για να γίνει περισσότερο αντιληπτή η αξία που δίνεται στην αυτόχθονη γνώση σε 

σχέση με την βιώσιμη ανάπτυξη, αξίζει να αναφερθεί η διακήρυξη των Ηνωμένων 

Εθνών για τους ιθαγενείς πληθυσμούς, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ τον Ιούνιο του 2006 και εγκρίθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2007 και αναγνωρίζει ότι, «ο σεβασμός για την 

αυτόχθονη γνώση, τον πολιτισμό και τις παραδοσιακές πρακτικές συμβάλλει στη 

βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη και την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος». 

 

Η αυτόχθονη - τοπική γνώση μπορεί να εξελιχθεί σε κρίσιμο παράγοντα βιώσιμης 

ανάπτυξης. Εφαρμογές της υπάρχουν ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο. Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, αναπτυξιακός σχεδιασμός, κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, καινοτόμες 

εφαρμογές (Kothari, 2007˙ Eyong, 2007˙ Zazu, 2007˙ Vasquez, 2011˙ Hanna, 2011˙ 

Kasali 2011˙ Frankel, 2011˙ Ens κ.α., 2012). Η ένταξη των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στα συστήματα αυτόχθονης – τοπικής 

γνώσης και η δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών με ανάλογο υλικό, θεωρείται πως 

διευκολύνει τη διάχυση και τη διατήρηση της αυτόχθονης γνώσης (Lunch, 2004˙ 

Griffin, 2009˙ Capponi, 2010). Επιπλέον, τα ψηφιακά εργαλεία διευκολύνουν τη 

μετάδοση της αυτόχθονης γνώσης από τους αυτόχθονες κατοίκους προς την 

ακαδημαϊκή κοινότητα, τα κέντρα λήψης αποφάσεων και το ευρύ κοινό, 

ευαισθητοποιούν σχετικά με την αξία της και την αναδεικνύουν σε παράγοντα 

ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων (Ossai, 2010˙ Ormond-Parker & Sloggett, 2011˙ 

Resta, 2011˙ Hanna, 2011). 
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Η αυτόχθονη - τοπική γνώση αντιμετωπίζεται ήδη ως κεντρικό θέμα σε τομείς όπως 

ο αγροτικός, ο δασικός, ο τομέας της προστασίας της βιοποικιλότητας, της 

διαχείρισης φυσικών πόρων, της παραδοσιακής ιατρικής και της βιώσιμης 

ανάπτυξης. Επίσης, οι κοινότητες των αυτόχθονων αναγνωρίζονται ολοένα και 

περισσότερο ως σημαντική πηγή γνώσης για την αξιολόγηση και την προσαρμογή 

απέναντι στην κλιματική αλλαγή (UNESCO, 2014). Η καταγραφή και η 

αποθήκευση σε ψηφιακά μέσα της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης εγείρει ανησυχίες, 

με κυριότερη αυτή της βιοπειρατείας (Kothari, 2007). Ένα ζήτημα το οποίο 

αναδεύεται, από τη δικαιολογημένη ως ένα βαθμό ανησυχία, είναι πάνω σε ποιους 

ηθικούς κανόνες θα γίνει η ψηφιοποίηση του υλικού, ποια θα είναι τα όρια σε αυτή 

τη διαδικασία. Η συμμετοχή των αυτόχθονων κοινοτήτων στην παραπάνω 

διαδικασία και η συνεργασία με τους ερευνητές, φορείς ή οργανισμούς που 

αναλαμβάνουν τη διαδικασία, σε κλίμα αμοιβαιότητας και εμπιστοσύνης θεωρείται 

ζωτικής σημασίας (Ossai, 2010˙ Capponi, 2010˙ Ormond-Parker & Sloggett, 2010). 

Η επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας φανερώνει πως οι συμμετοχικές μέθοδοι 

έρευνας που συνδυάζουν ψηφιακά μέσα, όπως είναι το Συμμετοχικό Βίντεο, 

μπορούν να καλύψουν το σκοπό σύνδεσης της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες (Lunch, 2004˙ Lunch, 2006˙ Frantz, 

2007˙ Moletsane κ.α., 2009˙ Makrakis, 2012b ). 

Το νησί της Κρήτης κρατά μια μακραίωνη παράδοση, καθώς σύμφωνα και με τις 

αρχαιολογικές μελέτες κατοικείται εδώ και αιώνες, με τους κατοίκους της να έχουν 

αναπτύξει λαμπρό πολιτισμό. Η γνώση όλων αυτών των χρόνων βρίσκεται ακόμη 

και σήμερα, στους κατοίκους της Κρήτης και μπορεί να αποτελέσει βασικό 

παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι περιοχές που μπορεί να εφαρμοστεί η 

αυτόχθονη-τοπική γνώση της Κρήτης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη εκτείνονται σε μεγάλο εύρος. Πιθανές περιοχές που μπορεί να εφαρμοστεί 

η αυτόχθονη-τοπική γνώση για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην περιοχή της Κρήτης 

(RCE Crete, 2010) μπορεί να περιλαμβάνουν τομείς όπως:  

 Γεωργία και κηπουρική 

 Αστρονομία 

 Διαχείριση και επίλυση κρίσεων 

 Δασοκομία 

 Ανθρώπινη υγεία, παραδοσιακά φάρμακα και θεραπείες 

 Γνώση των ζώων, των ψαριών και των οικολογικών συστημάτων 

 Η αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος 

 Τα παραδοσιακά συστήματα ταξινόμησης για τη ζωή και άλλους πόρους 

 Τοπικά συστήματα και προφορικές παραδόσεις 

 Πνευματικότητα 

 Σύμβολα 

 Παραδοσιακές τέχνες και τον πολιτισμό 
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Αντίστοιχες μπορεί να είναι και οι περιοχές που θα καλύπτει μια ψηφιακή 

βιβλιοθήκη αυτόχθονης-τοπικής γνώση.  

Πρωτοβουλίες από φορείς αλλά και ιδιωτικές (συλλογικές ή ατομικές) 

πρωτοβουλίες, λαμβάνουν ήδη χώρα από άκρη σε άκρη στο νησί της Κρήτης, 

καθιστώντας την αυτόχθονη - τοπική γνώση της Κρήτης παράγοντα βιώσιμης 

ανάπτυξης, ενώ παρόμοιες ενέργειες υιοθετούνται για την ψηφιοποίηση της. Η 

Περιφέρεια και Δήμοι της Κρήτης, το Πανεπιστήμιο των Ορέων, το Περιφερειακό 

Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RCE 

Crete) στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, 

Αναπτυξιακές Εταιρείες των Δήμων, ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών του νησιού, 

οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, γυναικείοι συνεταιρισμοί, αλλά και ιδιώτες 

ενεργούν προς την κατεύθυνση σύνδεσης αυτόχθονης - τοπικής γνώσης, βιώσιμης 

ανάπτυξης και ψηφιοποίησης, διάδοσης και διάχυσης της τοπικής γνώσης της 

Κρήτης.  

Ο γενικός σκοπός της μελέτης 

Ο γενικός σκοπός της μελέτης και οι ερευνητικοί στόχοι 

 

Ο γενικός σκοπός της μελέτης είναι να εξερευνήσει και να παρουσιάσει τη σχέση 

μεταξύ της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης, με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης. Οι επιμέρους στόχοι που προκύπτουν από το 

γενικό ερευνητικό σκοπό είναι: 

 να εξετάσει πως θα ξεπεραστεί το φαινόμενο απώλειας της αυτόχθονης-

τοπικής γνώσης 

 να καταγράψει και να αναδείξει την αυτόχθονη - τοπική γνώση σε τομείς που 

σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 να μελετήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης 

στην προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή της Κρήτης 

 να ερευνήσει τους τρόπους με τους οποίους θα εμπλακούν φορείς, 

εκπαιδευτικοί, μαθητές, και γενικότερα η τοπική κοινωνία στην προώθηση 

και αξιοποίηση της τοπικής γνώσης με την υποστήριξη της ψηφιακής 

τεχνολογίας.  
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Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Σύμφωνα με τους παραπάνω στόχους που θέτει η έρευνα οι ερευνητικές ερωτήσεις 

είναι: 

1) Ποιες είναι ως τώρα οι προσπάθειες προώθησης και αξιοποίησης της 

αυτόχθονης-τοπικής γνώσης στην περιοχή της Κρήτης; 

2) Σε ποιο βαθμό έχει χαθεί η τοπική γνώση στην περιοχή της Κρήτης; 

3) Με ποιους τρόπους μπορεί να ξεπεραστεί το φαινόμενο απώλειας της 

αυτόχθονης-τοπικής γνώσης στην περιοχή της Κρήτης; 

4) Με ποιους τρόπους μπορούν να εμπλακούν φορείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές, 

γονείς και η τοπική κοινωνία στην καταγραφή, προώθηση και αξιοποίηση της 

τοπικής γνώσης; 

5) Ποια επίδραση μπορεί να έχει η τοπική γνώση σε θέματα βιώσιμης 

ανάπτυξης στην περιοχή της Κρήτης; 

6) Πώς μπορεί η αυτόχθονη-τοπική γνώση της Κρήτης να ψηφιοποιηθεί, να 

διαμοιραστεί και να διατηρηθεί για τις επόμενες γενιές; 
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Ενότητα 1η: Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Κεφάλαιο 1ο: Αυτόχθονη – τοπική γνώση 

1.1 Χαρακτηριστικά της αυτόχθονης γνώσης, τι είναι η αυτόχθονη γνώση, ο 

όρος «αυτόχθων» και άλλοι όροι 

 

Ο ορισμός της αυτόχθονης γνώσης δεν πάντοτε είναι μια εύκολη εργασία. Ο ορισμός 

παρουσιάζεται προβληματικός σε πολλά μέρη του κόσμου και διάφοροι ορισμοί 

έχουν δοθεί από ειδικούς ανά τον κόσμο. Η παρούσα μελέτη προσπαθεί να 

ερευνήσει και να παρουσιάσει τους διάφορους ορισμούς και απόψεις. Επίσης, 

προσπαθεί να ανακαλύψει τι εννοούμε με τον όρο «αυτόχθων» και στη συνέχεια να 

προχωρήσει στη συζήτηση πως διαφορετικοί μελετητές, ορίζουν τον σύνθετο όρο 

«αυτόχθονη γνώση». 

Ο όρος αυτόχθων (indigenous) στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι συχνά συνδεδεμένος 

με την αποικιοκρατία και την κυριαρχία του δυτικού κόσμου στους κατοίκους 

άλλων εθνοτήτων. Οι αυτόχθονες είναι άνθρωποι που ζουν σε μια περιοχή εντός 

ενός εθνικού κράτους, πριν ακόμα αυτό το εθνικό κράτος σχηματιστεί, αλλά μπορεί 

να αναγνωρίζονται μέσα σε αυτό και έχουν διατηρήσει ένα μεγάλο μέρος από τα 

ιδιαίτερα γλωσσικά, πολιτισμικά, κοινωνικά (και οργανωτικά, της οργάνωσης της 

ζωής τους) χαρακτηριστικά. Αυτά τους διαφοροποιούν σε κάποιο βαθμό από τους 

πληθυσμούς που τους περιβάλλουν και την κυρίαρχη κουλτούρα του εθνικού 

κράτους. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι για να είναι έγκυρο το γεγονός αυτό θα πρέπει 

και οι υπόλοιποι κάτοικοι του κράτους να θεωρούν αυτές τις ομάδες αυτόχθονες. 

Εντοπιζόμενοι κύρια στις περιοχές όπου έζησαν για χιλιάδες χρόνια, οι αυτόχθονες 

αποτελούν σχεδόν το ένα πέμπτο του πλανήτη. Η σύγχρονη διαμάχη για το ποιος 

είναι ιθαγενής και ποιος όχι, έχει οδηγήσει στη συζήτηση για τους αυτόχθονες 

κατοίκους, οι οποίοι είναι ιθαγενείς κάτοικοι και στους κατοίκους οι οποίοι είναι μη 

– ιθαγενείς ή μετανάστες (Eyong, 2007).  

O Hill (2000), όρισε ως αυτόχθων, αυτόν/αυτή που: α) γεννήθηκε στην περιοχή με 

την οποία διατηρεί μια άμεση και πνευματική σχέση, β) ανήκει σε μια ιδιαίτερη 

γλωσσικά πολιτισμική ομάδα, γ) έχει διατηρήσει μια συλλογική προφορική μνήμη η 

οποία φτάνει μέχρι τις αρχές της δημιουργίας του κόσμου, δ) έχει μοναδικά έθιμα 

και τελετές οι οποίες διατηρούν την πολιτισμική του επιβίωση και ευημερία  και ε) 

έχει διατηρήσει την άποψη πως οι γηραιότεροι είναι οι φορείς της γνώσης και οι 

ιστορικοί του πολιτισμού της περιοχής. 

Οι Nakashima και Roué στην Encyclopedia of Global Environmental Change 

(2002), υποστηρίζουν πως ενώ ο όρος αυτόχθων έχει το πλεονέκτημα να 
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υποδεικνύει μια από τις ομάδες ανθρώπων που έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον – 

αυτούς που υποδεικνύουν τους εαυτούς του ως αυτόχθονες – εγείρει άλλες 

ανησυχίες. Ποιος είναι αυτόχθων και ποιος όχι; Ποιοι άνθρωποι επιθυμούν να 

υποδεικνύονται με τον όρο αυτό και ποιοι δε το επιθυμούν; Είναι γεγονός, πως ο 

όρος παρουσιάζει δυσκολίες να ενσωματωθεί στην πραγματικότητα της Ασίας και 

της Αφρικής όπου οι όλοι οι κάτοικοι ντόπιοι και κάθε προσπάθεια να 

χαρακτηριστεί μια ομάδα ως αυτόχθονες, αλλά όχι κάποια άλλη προκαλεί σύγχυση. 

Στις περιοχές αυτές, αντίθετα από την Αμερική ή την Αυστραλία, η ιστορία της 

κατάληψης τους από άλλους ανθρώπους δεν ακολούθησε ένα σχέδιο, όπου ένα κύμα 

αποικιοκρατών που έρχονται από το εξωτερικό, κυριάρχησε στον πληθυσμό αυτό, ο 

οποίος λόγω της πρωθύστερης και μακράς παρουσίας του, είναι καθαρά 

αναγνωρίσιμος ως αυτόχθων ή αβορίγινας. 

Η κυριαρχία μεταξύ των αυτόχθονων κατοίκων και των δυτικών αποικιοκρατών, 

μοιάζει να είναι ευρύτερη, όχι μόνο στα εδάφη αλλά και στην καθημερινή ζωή και 

στις συνήθειες. Ο Ives (2001), σε μια μελέτη περίπτωσης στην Αλάσκα, υποστηρίζει 

πως η εισαγωγή των ναρκωτικών και του αλκοόλ, τα οποία ήταν παντελώς άγνωστα 

στην αυτόχθονη κοινότητα, μαζί με το δυτικό καταναλωτισμό είχαν ένα σημαντικό 

ρόλο στην πολιτισμική υποβάθμιση των ανθρώπων. Όσο ο πολιτισμός των 

ανθρώπων αυτών χάνεται, χάνονται οι γλώσσες και οι άνθρωποι αφομοιώνονται, 

τόσο χάνεται και η από χιλιετίες συσσωρευμένη γνώση του πώς να ζεις με τον 

καλύτερο τρόπο σε αυτό τον τόπο, δηλώνει ο Ives (ό.π.) 

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι αναφορές για την υποβάθμιση ή 

ολοκληρωτική εξαφάνιση από την εκπαίδευση των αυτόχθονων γλωσσών – που 

είναι δομικό στοιχείο της αυτόχθονης γνώσης – από τους αποικιοκράτες. Το γεγονός 

αυτό είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της αυτόχθονης γνώσης, αποτρέποντας 

τους λαούς από το να μαθαίνουν τοπικά και να συμμετέχουν παγκόσμια, με άλλα 

λόγια τους καταδίκασαν σε ένα ρόλο υποτελή (Babaci-Wilhite κ.α., 2012) 

Σε πολλά μέρη του κόσμου ο όρος αυτόχθων έχει γίνει συνώνυμος με τον όρο 

«ιθαγενής», έναν αποικιοκρατικό όρο ο οποίος αναφέρεται, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, στους κατοίκους εκείνους που δέχτηκαν το αποικιοκρατικό κύμα  

(Zazu, 2007). Με αυτή την έννοια ο όρος πολιτικοποιείται, με αποτέλεσμα οι 

άνθρωποι στους οποίους αναφέρεται να στιγματίζονται (αυτό ενισχύεται και από την 

άποψη που συνδέει τους ιθαγενείς με κάτι το πρωτόγονο). Ο όρος αυτόχθων 

περιγράφει μια συνεκτική κατηγορία ανθρώπων, έτσι και η αυτόχθονη γνώση. Ο 

Jackson (2013), σημειώνει πως ο όρος ¨αυτόχθων¨ αναφέρεται στο συνεχές προϊόν 

της σχέσης μεταξύ του γεωπολιτικού έλεγχου και της τοπικής αντίστασης, της 

περιθωριοποίησης της κοινωνίας ή των ανθρώπων, που μοιράζονται κοινά 

ενδιαφέροντα, αξίες, γνώση, θεσμούς και πρακτικές και τα υπερασπίζονται ενάντια 

στην καταπάτηση από την παγκόσμια ή εθνική εξουσία.   
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Για τον Hill (2000), ο όρος αυτόχθονη γνώση είναι από μόνος του μια πράξη 

αυτοδιάθεσης. Το κλειδί για την αυτοδιάθεση και την απελευθέρωση βρίσκεται στις 

παραδοσιακές αυτόχθονες δημιουργίες γνώσης, στους νόμους και τους θεσμούς. Το 

μοντέλο της αυτοδιάθεσης που μοιάζει να λειτουργεί καλύτερα, σύμφωνα με τους 

ερευνητές, αποτελεί αυτό της αναδημιουργίας των παραδοσιακών θεσμών σε ένα 

σύγχρονο περιβάλλον. Η ανάκτηση της εξουσίας από τους αυτόχθονες, είναι 

αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας απελευθέρωσης από την αποικιοκρατία. 

 

Αρχικά, ο όρος αυτόχθονη γνώση έγινε δημοφιλής στους κύκλους της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προτείνοντας πώς η αυτόχθονη γνώση και τα 

συστήματα αυτόχθονης γνώσης μπορούν να προσφέρουν πλεονεκτήματα και λύσεις 

στα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ο Possey (1989,  όπ. αναφ. στο Zazu, 2007) στο 

Συνέδριο Βιοποικιλότητας (Convention of Biological Diversity), επισήμανε πως η 

γενική συναίνεση ήταν πως ο όρος αυτόχθων ισχύει σε ανθρώπους  

 

οι οποίοι έχουν ιστορική συνέχεια στις κοινωνίες προ-εισβολής και προ-

αποικιοκρατίας, που έχουν αναπτυχθεί σε δικό τους έδαφος και οι οποίοι 

θεωρούν ότι διαφέρουν από άλλους τομείς της κοινωνίας που επικρατούν 

σήμερα στα εδάφη αυτά ή μέρος αυτών. Αποτελούν προς το παρόν μη 

κυρίαρχους τομείς της κοινωνίας και είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν, να 

αναπτύξουν και να μεταδώσουν στις μελλοντικές γενιές τα εδάφη των 

προγόνων τους, την εθνική τους ταυτότητα, ως βάση για συνέχιση της ύπαρξής 

τους, σύμφωνα με τις δικές τους πολιτιστικές συνήθειες, τους δικούς τους 

κοινωνικούς θεσμούς και τα δικά τους νομικά συστήματα. 

 

Η αυτόχθονη γνώση προϋποθέτει τη διάκριση από άλλα είδη γνώσης και 

συσσωρεύει την προφορική παράδοση-γλώσσα, την μνήμη και τις παραδόσεις που 

πέρασαν από γενιά σε γενιά. Συνδέεται στενά με τις κοινότητες (τοπικές ή 

περιφερειακές) και συχνά παρουσιάζεται εσφαλμένα σαν κάτι το οποίο ανήκει στο 

παρελθόν παρά σαν κάτι το οποίο είναι σύγχρονο και συνεχώς εξελίσσεται 

(Capponi, 2010). Ο ορισμός προσπαθεί να συγκρίνει την αυτόχθονη γνώση από τη 

μια και την «παγκόσμια» γνώση από την άλλη. Η «παγκόσμια» γνώση αναφέρεται 

στη γνώση που βρίσκεται σε βιβλιοθήκες και σε ψηφιακά μέσα, είναι διακριτή και 

εξειδικευμένη, αναφέρεται στο παγκόσμιο παρά στο τοπικό και είναι ευρύτερα 

αναγνωρίσιμη από τη δυτική κοινωνία και το δυτικό πολιτισμό. 

Ως τώρα σημειώνεται πως ο όρος αυτόχθων επηρεάζει τον όρο αυτόχθονη γνώση. 

Διαφορετικοί ερευνητές και μελετητές της αυτόχθονης γνώσης έχουν ορίσει την 

αυτόχθονη γνώση με διαφορετικούς τρόπους.  
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Ο Mistry (2009), αντιλαμβάνεται τη διαμάχη σχετικά με τον όρο ¨αυτόχθων¨ θεωρεί 

ωστόσο χρήσιμο να υπάρχουν κάποια κοινώς αποδεκτά χαρακτηριστικά της 

αυτόχθονης γνώσης: 

1. Τοπική – η αυτόχθονη γνώση έχει νόημα και πηγάζει από μια συγκεκριμένη 

περιοχή και από τις εμπειρίες των ανθρώπων της περιοχής αυτής. Η 

μεταφορά της σε άλλη περιοχή θα την καθιστούσε χωρίς νόημα. 

2. Μεταδίδεται προφορικά ή μέσω μίμησης και επίδειξης – είτε θα είναι ιστορίες, 

μύθοι ή τραγούδια, είτε μέσω ανθρώπων που συνοδεύουν άλλους ανθρώπους 

και μαθαίνουν από αυτούς, η αυτόχθονη γνώση σπάνια καταγράφεται. Στην 

πραγματικότητα, η καταγραφή της μπορεί να αλλάξει ορισμένες από τις 

βασικές ιδιότητες της. 

3. Ικανότητα προσαρμογής – μέσα στο χρόνο και μέσω των καθημερινών 

εμπειριών, η αυτόχθονη γνώση προσαρμόζεται μέσω της επανάληψης, της 

μάθησης, του πειραματισμού και της υιοθέτησης νέων λύσεων. Δεν είναι 

επομένως στατική αλλά αλλάζει συνεχώς. 

4. Κοινωνική μνήμη – η αυτόχθονη γνώση διαμοιράζεται σε μεγαλύτερο βαθμό 

από άλλα είδη γνώσης. Η κοινή αυτή κατανόηση και γνώση είναι σημαντική 

καθώς βοηθά στην κοινή κατανόηση του περιβάλλοντος. Η διάδοση της 

ωστόσο, μπορεί να είναι κοινωνικά διαφοροποιημένη. 

5. Ολιστική – η αυτόχθονη γνώση βρίσκεται σε πολλές και διαφορετικές 

εκφάνσεις της ζωής, είναι λοιπόν δύσκολο και μη πρακτικό να διασπαστεί.  

Ο Dei (2002, όπ. αναφ. στο Zazu, 2007), εννοιολογεί την αυτόχθονη γνώση σαν ένα 

σύνολο γνώσης που σχετίζεται με την μακρά παραμονή σε μία περιοχή και έχει 

διαμορφωθεί μέσα από τις παραδοσιακές νόρμες και κοινωνικές αξίες μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας. Ο ορισμός του μοιάζει να ταιριάζει με τον ορισμό του 

Συνεδρίου Βιοποικιλότητας (ό. π.) για το ποιος είναι αυτόχθων. 

Μία ακόμη ερευνητής στον τομέα της αυτόχθονης γνώσης, η Baumwoll (2008), 

δηλώνει πως η αυτόχθονη γνώση αναφέρεται σε προσεγγίσεις και πρακτικές ενός 

πολιτισμού ο οποίος έχει αναπτυχθεί λόγω της αυξημένης κατανόησης του 

περιβάλλοντος του και έχει διαμορφωθεί μέσω των γενεών. Επιπλέον, η γνώση του 

επεκτείνεται ως αποτέλεσμα της εμπειρίας και της πρακτικής μέσα από χρόνια 

παραμονής στο συγκεκριμένο περιβάλλον. Η εσωτερική προέλευση, η μη-τυπική 

μέθοδος διάδοσης, η συλλογική ιδιοκτησία και το πρακτικό είδος της γνώσης έχουν 

αναγνωριστεί ως πρόσθετα χαρακτηριστικά της αυτόχθονης γνώσης. 
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Οι Ellen και Harris (1996, όπ. αναφ. στο Senanayake, 2006) έχουν προσφέρει τα 

ακόλουθα δέκα χαρακτηριστικά της αυτόχθονης γνώσης τα οποία είναι πολύ 

κατανοητά και συμπερασματικά. 

1. Η αυτόχθονη γνώση είναι τοπική. Πηγάζει από ένα συγκεκριμένο μέρος και 

ένα σύνολο εμπειριών και παράγεται από τους ανθρώπους που ζουν στα μέρη 

αυτά. Το αποτέλεσμα είναι πως η μεταφορά της αυτόχθονης γνώσης σε άλλα 

μέρη ενέχει τον κίνδυνο αποπλαισίωσης της. 

2. Η αυτόχθονη γνώση είναι προφορική γνώση, ή μεταδίδεται μέσω της 

μίμησης και της επίδειξης. Οι συνέπειες της μεταφοράς της σε γραπτό 

κείμενο είναι να υπάρξουν αλλαγές στις βασικές της ιδιότητες. Η μεταφορά 

σε γραπτό κείμενο, κάνει την αυτόχθονη γνώση περισσότερο εύκολο να 

μεταφερθεί αλλά και πιο μόνιμη, ενισχύοντας την αποπλαισίωση που 

αναφέρεται στο 1. 

3. Η αυτόχθονη γνώση είναι η συνέπεια της πρακτικής εμπλοκής στην 

καθημερινή ζωή και ενισχύεται συνεχώς μέσω της εμπειρίας και της δοκιμής 

και πλάνης. Αυτή η εμπειρία είναι χαρακτηριστικά το προϊόν πολλών γενεών 

και η επιτυχία ή η αποτυχία έχει άμεσα αποτελέσματα στη ζωή αυτών που 

την εξασκούν. Είναι δοκιμασμένη στο εργαστήριο της επιβίωσης. 

4. Τα χαρακτηριστικά 1 και 3, υποστηρίζουν την γενική παρατήρηση πως είναι 

περισσότερο εμπειρική παρά θεωρητική γνώση. Σε κάποιο βαθμό, ο 

προφορικός της χαρακτήρας εμπεριέχει το είδος οργάνωσης που είναι 

απαραίτητο για την ανάπτυξη πραγματικά θεωρητικής γνώσης. 

5. Η επανάληψη είναι βασικό χαρακτηριστικό της παράδοσης, ακόμα και όταν 

νέα γνώση προστίθεται. Η επανάληψη συμβάλλει στη διατήρηση και την 

ενίσχυση των ιδεών. Επίσης, είναι μερικώς αποτέλεσμα των 

χαρακτηριστικών 1 και 2.  

6. Η παράδοση μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ένας ρευστός και μεταμορφωτικός 

παράγοντας χωρίς πραγματικά τέλος» όταν εφαρμόζεται στη γνώση και  

κεντρική του έννοια είναι η διαπραγμάτευση. Συνεπώς, η αυτόχθονη γνώση 

συνεχώς αλλάζει, παράγεται και αναπαράγεται, ανακαλύπτεται και χάνεται 

παρά το γεγονός πως συχνά παρουσιάζεται να είναι με κάποιο τρόπο στατική. 

7. Η αυτόχθονη γνώση είναι χαρακτηριστικά διαμοιραζόμενη σε μεγαλύτερο 

βαθμό από άλλα είδη γνώσης και γι’ αυτό συχνά αποκαλείται «λαϊκή 

γνώση».  Ωστόσο, η διάδοση της είναι ακόμη αποσπασματική και κοινωνικά 

συμπλεγμένη. Συνήθως είναι ασύμμετρα διαδεδομένη στον πληθυσμό, ανά 

φύλο και ηλικία και διατηρείται μέσω της διάδοσης στις αναμνήσεις 

διαφόρων ατόμων. Ειδικοί μπορεί να υπάρχουν μέσω της εμπειρίας. 

8. Αν και η αυτόχθονη γνώση μπορεί να επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα 

άτομα και ίσως σε κάποιο βαθμό να επιτυγχάνει συνοχή σε τελετές και άλλες 

συμβολικές αναπαραστάσεις, η διάδοση της είναι πάντα αποσπασματική. 

Γενικότερα, δεν υπάρχει στην ολότητα της σε ένα μέρος ή άτομο. Διαχέεται 
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στις πρακτικές και στις αλληλεπιδράσεις στις οποίες οι άνθρωποι παίρνουν 

μέρος.  

9. Παρά τους ισχυρισμούς για την ύπαρξη μιας ευρύτερα πολιτιστικής (όντως 

καθολικής) περίληψης της γνώσης, αυτοί οι ισχυρισμοί βασίζονται σε μη 

λειτουργικά κριτήρια. Όπου – και όταν – η αυτόχθονη γνώση είναι 

πυκνότερη και άμεσα εφαρμόσιμη, τότε είναι ουσιαστικά λειτουργική. 

10. Η αυτόχθονη γνώση εδράζεται στις ευρύτερες πολιτιστικές παραδόσεις. Ο 

διαχωρισμός τεχνικών και μη-τεχνικών θεμάτων, του λογικού από το 

παράλογο, δημιουργεί προβλήματα στην έκφραση της αυτόχθονης γνώσης. 

 

Ο ορισμός της αυτόχθονης γνώσης δεν είναι εύκολος και παρουσιάζεται ατελής σε 

πολλά μέρη της υφηλίου. Διάφοροι ορισμοί έχουν δοθεί από ειδικούς και ερευνητές 

της αυτόχθονης γνώσης. 

 

Ο ορισμός της αυτόχθονης γνώσης διαφέρει ανάλογα με την περίπτωση, ακόμα και 

αναλόγως με τη σκοπιά του συγγραφέα και που θέλει να εστιάσει (Nuffic & 

UNESCO’s Management of Social Transformations Programme, 2001 όπ. αναφ. στο 

Barasa, 2007). Οι συμμετέχοντες στο παραπάνω πρόγραμμα μελετητές, προσθέτουν 

ότι η αυτόχθονη γνώση μπορεί να αναφέρεται στη γνώση που αναγνωρίζει μια 

συγκεκριμένη εθνική ομάδα, για παράδειγμα: «η αυτόχθονη γνώση είναι η τοπική 

γνώση που είναι μοναδική σε μια δεδομένη περιοχή ή κουλτούρα και αποτελεί τη 

βάση σε τοπικό επίπεδο για αποφάσεις στην αγροτική καλλιέργεια, την υγεία, την 

προετοιμασία του φαγητού (γαστρονομία), την εκπαίδευση, τη διαχείριση των 

φυσικών πηγών και τη φιλοξενία άλλων δραστηριοτήτων των αγροτικών 

κοινοτήτων». Με αυτή την έννοια η αυτόχθονη γνώση είναι η γνώση που 

χρησιμοποιείται για τη διεκπεραίωση/διαχείριση όλων των τομέων των 

παραδοσιακών ή τοπικών ή  αγροτικών οικονομιών/κοινωνιών. 

 

Μια επιπλέον περιγραφή για την αυτόχθονη γνώση σαν βασικό κομμάτι της 

αναπτυξιακής πορείας των τοπικών κοινοτήτων έχει γίνει από τον Ossai (2010) και 

περιέχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

1. Η αυτόχθονη - τοπική γνώση πηγάζει από μια συγκεκριμένη κοινότητα και 

εδράζεται μέσα στις ευρύτερες πολιτισμικές παραδόσεις. Παράγεται μέσα 

στις κοινότητες, από το σύνολο των εμπειριών που παράγουν οι άνθρωποι 

που κατοικούν σε αυτές. Ο διαχωρισμός του τεχνικού μέρους από το μη 

τεχνικό, του λογικού από το παράλογο μπορεί να είναι προβληματικός. Ως 

αποτέλεσμα, η μεταφορά της γνώσης σε άλλα μέρη να καταστήσει την 

αυτόχθονη γνώση άτοπη. 

2. Η αυτόχθονη γνώση είναι γνώση που συχνά υπονοείται και γι΄αυτό το λόγο 

δεν είναι εύκολα κωδικοποιήσιμη. 
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3. Μεταδίδεται προφορικά ή μέσω μίμησης και επίδειξης. Η κωδικοποίηση της 

μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια μερικών ιδιοτήτων της. Ως εκ τούτου, η 

αυτόχθονη γνώση είναι προφορική και μέσα στη φύση. 

4. Είναι εμπειρική παρά θεωρητική γνώση. Η εμπειρία και η μέθοδος της 

δοκιμής και του λάθους, δοκιμασμένα στο εργαστήριο της επιβίωσης των 

τοπικών κοινοτήτων ενισχύσουν την αυτόχθονη γνώση. 

5. Μαθαίνεται μέσω της επανάληψης, το οποίο είναι καθοριστικό 

χαρακτηριστικό της παράδοσης, ακόμα και όταν νέα γνώση προστίθεται. Η 

επανάληψη στοχεύει  στη διατήρηση και ενίσχυση της αυτόχθονης γνώσης.  

6. Η αυτόχθονη γνώση είναι τοπικά και πολιτισμικά συγκεκριμένη. 

7. Αποτελεί βάση για λήψη αποφάσεων και στρατηγικές επιβίωσης. 

8. Η αυτόχθονη γνώση δεν καταγράφεται συστηματικά. 

9. Εγείρει κρίσιμα ζητήματα σχετικά με το ανθρώπινο και το φυσικό 

περιβάλλον, την πρωτογενή παραγωγή και τη διαχείριση των φυσικών 

πόρων. 

10. Η αυτόχθονη γνώση είναι δυναμική και βασίζεται στην καινοτομία, την 

αφομοίωση και τον πειραματισμό. 

 

Με παρόμοιο τρόπο, ο Claxton (2010), υποστήριξε πως ο όρος «αυτόχθων» σημαίνει 

τοπικός ή ιθαγενής σε μια χώρα, στους ανθρώπους ή σε μια κοινωνία. Επιπλέον, 

παρατηρείται πως σε σύντομο χρόνο μετά τον Ευρωπαϊκό αποικισμό, ο όρος 

βαθμιαία απέκτησε υποτιμητική χροιά. Στην πορεία του χρόνου, ο όρος βρήκε 

εφαρμογή αποκλειστικά σε μη Ευρωπαίους κατοίκους, οι οποίοι θεωρούνταν (και σε 

κάποιο βαθμό ακόμη θεωρούνται) κατώτεροι αυτών του Βορρά. Η διαστρεβλωμένη 

αυτή χρήση του όρου ήταν τόσο συστηματική και επίμονη, με αποτέλεσμα οι 

περισσότεροι άνθρωποι του Νότου υποσυνείδητα να συσχετίσουν το «αυτόχθων» με 

το «κατώτερος». 

 

Από τον τομέα της πολιτιστικής ανθρωπολογίας ο Das Gupta (2011), υποστηρίζει 

ότι τα γνωρίσματα της αυτόχθονης γνώσης είναι: 

 προφορική 

 μη καταγεγραμμένη 

 απλή, εξαρτώμενη από αξίες, νόρμες και παραδόσεις  

 παράγωγο άτυπων εμπειριών 

 περισσότερο πρακτική, παρά θεωρητική 

 ασύμμετρα κατανεμημένη 

Επιπρόσθετα της σχέσης με το φυσικό περιβάλλον την προσαρμογή σε αυτό και της 

σύνδεσης με το χρόνο, εντοπίζονται τέσσερα ακόμη χαρακτηριστικά της αυτόχθονης 

γνώσης. Αυτά περιλαμβάνουν την εσωτερική προέλευση, το μη τυπικό χαρακτήρα 

διάδοσης, τη συλλογική ιδιοκτησία και τον πρακτικό χαρακτήρα της γνώσης. 
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Η αυτόχθονη γνώση είναι το αποκορύφωμα γενεών γνώσης και διορατικότητας  και 

έχει διαβιβαστεί μέσω της προφορικής παράδοσης. Η γνώση αυτή είναι ολιστική στη 

φύση της ενσωματώνοντας πνευματικές, οικολογικές, ανθρώπινες και κοινωνικές 

εμπειρίες, σε μία κοινή κατανόηση της θέσης των αυτοχθόνων στο σύμπαν (Hoare 

κ.α., χ.χ.) 

 

Ο Gorjestani (2000) θεωρεί την αυτόχθονη γνώση περισσότερο εργαλείο των 

τοπικών κοινοτήτων, σαν μια βάση για αποφάσεις, σχετικά με την τροφή, την υγεία 

ανθρώπων και ζώων, την εκπαίδευση, τη διαχείριση των φυσικών πόρων και άλλων 

ζωτικών για την κοινότητα δραστηριοτήτων. Η αυτόχθονη γνώση είναι το βασικό 

στοιχείο του κοινωνικού κεφαλαίου των φτωχών και συνιστά το κύριο περιουσιακό 

στοιχείο στις προσπάθειες τους να έχουν τον έλεγχο της ζωής τους. 

 

Οι συνώνυμοι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν την αυτόχθονη γνώση 

ποικίλουν μεταξύ των διαφόρων επιστημόνων και ερευνητών. Ο Zazu (2007), στην 

έρευνα του χρησιμοποιεί όρους όπως τοπική γνώση, γνώση της κοινότητας, 

παραδοσιακή γνώση, παραδοσιακή οικολογική γνώση, επιπλέον του όρου 

αυτόχθονη γνώση. Όλοι οι παραπάνω όροι αναφέρονται στη γνώση των τοπικών 

κοινοτήτων και των ανθρώπων σχετικά με τις εμπειρίες της καθημερινής τους ζωής, 

συμπεριλαμβανομένου του τοπικού τους περιβάλλοντος. 

 

Ο  Kothari (2007), όρισε την παραδοσιακή γνώση ή άλλους συνώνυμους όρους, 

όπως η αυτόχθονη και η τοπική γνώση ως αυτούς που αναφέρονται σε πληροφορία 

που έχει διάρκεια, τη σοφία, τις παραδόσεις και τις πρακτικές συγκεκριμένων 

αυτόχθονων κατοίκων ή τοπικών κοινοτήτων. Σε πολλές περιπτώσεις, η 

παραδοσιακή γνώση έχει μεταδοθεί προφορικά από άνθρωπο σε άνθρωπο για γενιές. 

Ορισμένες μορφές της παραδοσιακής γνώσης εκφράζονται μέσω ιστοριών, θρύλων, 

παραμυθιών, τελετών, τραγουδιών, τέχνης, ακόμη και νόμων. 

 

Ο Das Gupta (2011), σχετικά πρόσφατα αναφέρει αρκετούς όρους για την 

αυτόχθονη γνώση, όπως λαϊκή γνώση, παραδοσιακή γνώση, τοπική γνώση, 

αυτόχθονη-τεχνική γνώση, παραδοσιακή περιβαλλοντική/οικολογική γνώση. 

Επίσης, αναφέρει πως οι όροι όπως επιστήμη των ανθρώπων ή εθνολογία συχνά 

προκαλούν σύγχυση και είναι επικαλυπτόμενοι. 

 

Σε πολλές Αφρικανικές χώρες, συγκεκριμένα σε πρώην αποικίες, ο όρος αυτόχθων 

έχει αποκτήσει αρνητική έννοια λόγω της χρήσης του όρου στο παρελθόν από τους 

αποικιοκράτες. Για το λόγο αυτό, η έκφραση γνώση των αγροτών ή τοπική γνώση 

συχνά προτιμούνται. Ο όρος τοπική γνώση έχει το πλεονέκτημα να μην αποκλείει μη 

αυτόχθονες γεωργούς, ψαράδες, επαγγελματίες υγείας και άλλους των οποίων η 

γνώση για το φυσικό περιβάλλον είναι επίσης προϊόν βιοπορισμού μέσω των 
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φυσικών πόρων και εκτείνεται σε πολλές γενιές. Η μεγαλύτερη αδυναμία του όρου 

είναι η έλλειψη εξειδίκευσης, καθώς οι περισσότερες μορφές γνώσης μπορούν να 

χαρακτηριστούν τοπική γνώση (Nakashima & Roué, 2002). 

 

Ο Cumar (2010), ορίζει την αυτόχθονη γνώση ως ένα σώμα γνώσης που βρίσκεται 

σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Γνώση των ντόπιων, παραδοσιακή 

γνώση, πολιτιστική γνώση και γνώση του πολιτισμού είναι συνώνυμοι, κατά την 

άποψη του, όροι. Η Baumwoll (2008), περιέλαβε τους όρους τοπική γνώση, 

παραδοσιακή γνώση, παραδοσιακή οικολογική γνώση, λαϊκή γνώση, εθνο-

βοτανολογία,  εθνο-οικολογία, γνώση των αγροτών, γνώση των ντόπιων και γνώση 

των ψαράδων.  

 

Τα χαρακτηριστικά της αυτόχθονης γνώσης σχηματίζουν ένα λειτουργικό σύστημα 

που ονομάζεται σύστημα αυτόχθονης γνώσης. Η ετυμολογία, η σταθερότητα, η 

μετάδοση, η διάδοση και η πρακτική εμπλοκή της αυτόχθονης γνώσης είναι διάφορα 

χαρακτηριστικά των συστημάτων αυτόχθονης γνώσης (Das Gupta, 2011). 

 

Η ανάλυση διαφόρων ορισμών της αυτόχθονης γνώσης (Netherlands Organization 

for International Cooperation in Higher Education / Indigenous Knowledge & 

UNESCO's Management of Social Transformations Programme, 2001), οδήγησε 

στις ακόλουθες πτυχές των Συστημάτων Αυτόχθονης Γνώσης που παρουσιάζουν να 

είναι περισσότερο ή λιγότερο συγκεκριμένα σχετικά με την αυτόχθονη γνώση: 

1. Τοπικά συνδεδεμένα, αυτόχθονα σε μια συγκεκριμένη περιοχή 

2. Συγκεκριμένα στον πολιτισμό και στο περιεχόμενο 

3. Μη τυπική μορφή γνώσης 

4. Προφορικά μεταδιδόμενη και γενικότερα μη καταγεγραμμένη 

5. Δυναμική και προσαρμόσιμη 

6. Ολιστική στη φύση της  

7. Στενά συνδεδεμένα με την επιβίωση και την ύπαρξη πολλών ανθρώπων σε 

όλο τον κόσμο 

 

Ένας ορισμός της αυτόχθονης γνώσης, πρέπει επομένως να συμφωνεί με την 

ολιστική και συχνά μεταφυσική βάση (κοσμοθεωρία) των συστημάτων αυτόχθονης 

γνώσης και των διαφόρων μορφών τους. Συνεπώς, τα συστήματα αυτόχθονης 

γνώσης εμπερικλείουν κοσμοθεωρίες, πολιτισμικές αξίες και πρακτικές και τα 

συστήματα γνώσης που προκύπτουν από αυτές τις κοσμοθεωρίες συνδέονται με το 

μεταφυσικό, οικολογικό, οικονομικό και επιστημονικό πεδίο (Breidlid, 2007) 

  

Επομένως προκύπτει πως δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός της αυτόχθονης γνώσης. Το τι 

σημαίνει να είσαι αυτόχθων, προκύπτει ως λειτουργία της σχέσης του όρου με την 

παγκόσμια δυναμική. Με πολλούς τρόπους εξαρτάται από την πλευρά η οποία 
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αφηγείται: ποιος εννοιολογεί τον όρο και για ποιο σκοπό (Jackson, 2013). Είναι 

προφανές, ότι όλοι οι όροι συνηγορούν στην ουσία του όρου και υπάρχει μια γενική 

κατανόηση ως προς το τι συνιστά την αυτόχθονη γνώση και πως ταυτίζεται συχνά με 

την τοπική γνώση. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιείται ο όρος αυτόχθονη-τοπική 

γνώση για να είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα και για να μπορεί να 

περιλάβει όλες τις περιοχές που μπορεί να εφαρμόζεται και να υφίσταται η γνώση 

αυτή.  

 

1.2 Γιατί υπήρξε ένα ξαφνικό ενδιαφέρον για τα συστήματα αυτόχθονης 

γνώσης τις τελευταίες τρεις δεκαετίες; 

 

Εδώ θα εξεταστεί γιατί η παγκόσμια κοινότητα, τα επιστημονικά και κοινωνικά 

ιδρύματα και οι οικονομικοί φορείς άρχισαν να δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

για την αυτόχθονη γνώση και για τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης. 

  

Η συνειδητοποίηση πως η παραδοσιακή γνώση δεν έχει γίνει περιττή στο σημερινό 

κόσμο ολοένα και αυξάνεται. Η παγκόσμια κοινότητα (Διακήρυξη του Ρίο, 

Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, Ηνωμένα Έθνη κ.α.), 

επιστημονικά και κοινωνικά ιδρύματα (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας,  UNESCO, 

UNEP, UNDP) και οικονομικοί φορείς (Παγκόσμια Τράπεζα, ιδρύματα για την 

έρευνα και ανάπτυξη) άρχισαν να δείχνουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

αυτόχθονη γνώση καθώς και για τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης (Kothari, 2007). 

 

Η επίγνωση της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης έχει αρχίσει να κερδίζει σταθερά 

έδαφος και στους ακαδημαϊκούς κύκλους, αμφότερα στις κοινωνικές και τις φυσικές 

επιστήμες. Για αυτούς τους λόγους, ιδρύματα για την έρευνα και την ανάπτυξη 

άρχισαν να περιλαμβάνουν στο πρόγραμμα τους όχι μόνο τον όρο, αλλά και όλες τις 

εκφάνσεις του (Cumar, 2010). 

 

Η αναγνώριση των αδυναμιών της δυτικής επιστήμης και της τεχνολογίας να 

βοηθήσει σε τοπικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι, μπορεί να μας 

βοηθήσει να εκτιμήσουμε γιατί ξαφνικά πολλοί άνθρωποι επιστρέφουν στη χρήση 

παραδοσιακών φαρμάκων, τροφίμων ακόμη και ενέργειας και γεωργικών 

τεχνολογιών (Zazu, 2007). 

 

Ακόμη, οργανισμοί που ασχολούνται με την παγκόσμια ανάπτυξη έχουν προωθήσει 

τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για το 

Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UNCTAD), η οποία ασχολείται με τις διεθνές 

οικονομικές σχέσεις, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην αυτόχθονη –  τοπική γνώση. 

Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του James D. Wolfensohn, πρώην προέδρου 
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της Παγκόσμιας Τράπεζας (στον Gorjestani, 2000) ότι: «Η αυτόχθονη γνώση είναι 

αδιαίρετο κομμάτι της ιστορίας και του πολιτισμού των τοπικών κοινοτήτων. Πρέπει 

να μάθουμε από τις τοπικές κοινότητες για να μπορέσουμε να εμπλουτίσουμε την 

αναπτυξιακή διαδικασία».  

 

Λόγοι που σχετίζονται με την οικονομία της αγοράς μπορούν να στρέψουν το 

παγκόσμιο ενδιαφέρον στην αυτόχθονη – τοπική γνώση. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά ο Das Gupta (2011), «Τώρα, οι υποστηρικτές της παγκόσμιας 

Οικονομίας της Αγοράς έχουν την άποψη να δημιουργήσουν ένα παγκόσμια 

εφαρμόσιμο Σύστημα Αυτόχθονης Γνώσης». Γι’ αυτούς, το σύστημα αυτό θα 

συμπεριφέρεται ως μέρος του παγκόσμιου συστήματος γνώσης και άμεσα θα 

λειτουργήσει παράλληλα με την παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία. Θα φέρει 

κάποια μορφή ¨παγκόσμιων δημόσιων υπηρεσιών¨, μέσω της άθροισης όλων των 

συστημάτων αυτόχθονης γνώσης και με αυτό τον τρόπο ελπίζεται να μειωθούν οι 

αρνητικές επιπτώσεις  της παγκόσμιας οικονομίας της αγοράς. 

 

Συμπερασματικά, το ανανεωμένο ενδιαφέρον σχετικά με τα συστήματα αυτόχθονης 

γνώσης οφείλεται (Zazu, 2007): 

1. στην αυξημένη αναγνώριση πως η δυτική επιστήμη απέτυχε να προσφέρει  

όλες τις απαντήσεις σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα 

2. η συνειδητοποίηση από τους αυτόχθονες της περιθωριοποίησης και της 

υποταγής στις δυτικές δυνάμεις 

3. το οικονομικό ενδιαφέρον μεγάλων οικονομικών οργανισμών, οι οποίοι 

επενδύουν σε έρευνα για την αυτόχθονη  γνώση, λόγω των πιθανών 

ευκαιριών κέρδους 

 

Η ανάγκη της παγκόσμιας κοινότητας για εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και 

απαντήσεων σε παγκόσμια ζητήματα δικαιολογούν τη στροφή προς την αυτόχθονη-

τοπική γνώση. Βιώσιμη ανάπτυξη, οικοτουρισμός, συστήματα μείωσης του κινδύνου 

από φυσικές καταστροφές, παραδοσιακές θεραπείες και φάρμακα, συστήματα 

διαχείρισης του φυσικού πλούτου, τρόφιμα και γεωργία, περιβαλλοντική 

εκπαίδευση, καθοδηγούμενα από την αυτόχθονη-τοπική γνώση φαίνεται να 

λειτουργούν όσο αποδοτικά όσο και η σύγχρονη/δυτική επιστήμη. Στα επόμενα 

κεφάλαια, θα γίνουν ακόμη πιο ξεκάθαροι οι λόγοι για τους οποίους η παγκόσμια 

κοινότητα στρέφεται στην αυτόχθονη γνώση και στα συστήματα αυτόχθονης 

γνώσης. 

 

1.3 Μέθοδοι έρευνας στην αυτόχθονη – τοπική γνώση 

 

Στο μέρος αυτό της βιβλιογραφικής ανασκόπησης θα δοθεί βάση στις διάφορες 

ερευνητικές μεθόδους και μεθοδολογίες που εντοπίζονται στην σχετική με την 
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αυτόχθονη γνώση βιβλιογραφία και στους ερευνητές και μελετητές της αυτόχθονης 

γνώσης. Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε μια αυτόχθονη κοινότητα οφείλουν να 

υπακούουν σε αρχές αμοιβαιότητας. Η προσέγγιση στην κοινότητα να γίνεται από 

τον ερευνητή ως μέρος της κοινότητας, σαν συγγενής, σαν οικογένεια. Τα νεότερα 

μέλη είναι πολύ σημαντικά, όπως και οι ενήλικες και φυσικά οι γηραιότεροι. Ο 

καθένας τους έχει κάποια σημαντική εμπειρία να μοιραστεί και κάθε εμπειρία 

σχηματίζει την κοινωνική πραγματικότητα με διαφορετικό τρόπο - αυτό που ήταν 

σημαντικό για τους εφήβους ίσως να μην είναι σημαντικό για τους γονείς του κ.ο.κ – 

έτσι η μεθοδολογία της αμοιβαιότητας απαιτεί ευθύνη από τον άνθρωπο, για τον 

άνθρωπο (Hill, 2000). 

 

Η Capponi (2010), σε μια διερευνητική μελέτη που είχε ως σκοπό να προσφέρει μια 

βάση για περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες αυτόχθονης 

γνώσης, ενέπλεξε ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας για να συγκεντρώσει 

δεδομένα για τις εμπειρίες και τις αντιλήψεις των μελών της κοινότητας σχετικά με 

τις ψηφιακές βιβλιοθήκες αυτόχθονης γνώσης και τις αντιλήψεις των επαγγελματιών 

της πληροφορίας σχετικά με την εμπλοκή τους με ψηφιακές βιβλιοθήκες αυτόχθονης 

γνώσης. Οι επιλεγμένες ερευνητικές μέθοδοι ήταν η καταγραφή και ανάλυση 

ψηφιακών βιβλιοθηκών αυτόχθονης γνώσης, η μελέτη περίπτωσης μιας ψηφιακής 

βιβλιοθήκης αυτόχθονης γνώσης, συνεντεύξεις και ποσοτική έρευνα. 

 

Μέσω ενός ποιοτικού ερευνητικού πλαισίου, ο Zazu (2007) διεξήγε μια έρευνα για 

την ενσωμάτωση των συστημάτων αυτόχθονης γνώσης στη διαδικασία 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ο ερευνητικός σχεδιασμός και η μεθοδολογία 

εμπεριείχε τρεις φάσεις. Την ανάλυση εγγράφων, συνεντεύξεις σε ομάδες εστίασης 

(focus group) και το σχηματισμό ενός εργαστηρίου, ενώ η τελική φάση αφορούσε 

την παραγωγή των δεδομένων. 

 

Ο Griffin (2009), ανέπτυξε μία μελέτη περίπτωσης σχετικά με τη διαχείριση των 

φυσικών πόρων βασισμένες στην αυτόχθονη γνώση σε τρεις κοινότητες ιθαγενών 

Αμερικανών. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν: η ανάπτυξη ενός 

ερωτηματολογίου στα μέλη των τριών κοινοτήτων, συνεντεύξεις από τους αρχηγούς 

των φυλών και από ειδικούς στους φυσικούς πόρους, η ανάλυση των θεμάτων και 

των λέξεων-κλειδιά που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο και τις συνεντεύξεις 

αντίστοιχα, ο μετασχηματισμός των συνεντεύξεων ψηφιακά για περαιτέρω ανάλυση, 

η εξέταση σχεδίων και πρακτικών στους φυσικούς πόρους των τριών φυλών και η 

ενσωμάτωση των παραπάνω πληροφοριών σε ένα βασισμένο στην αυτόχθονη γνώση 

πλάνο διαχείρισης των φυσικών πόρων, εντός της πολιτιστικής παράδοσης των 

τριών. Επομένως, οι μέθοδοι ήταν συνάμα περιγραφικές και ποιοτικές. 
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Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική μέθοδος επιλέχθηκε και από τον Ives (2011), 

με μη δομημένες ατομικές συνεντεύξεις των συμμετεχόντων. Η διαφορά με άλλες 

έρευνες όπου χρησιμοποιήθηκε η μελέτη περίπτωσης ήταν πως επιπλέον 

πληροφορίες, αντλήθηκαν από συναντήσεις και συνέδρια στην περιοχή μελέτης και 

μέσω μελέτης ενός σημαντικού αριθμού εγγράφων. 

 

Μια ποιοτική μελέτη περίπτωσης χρησιμοποιήθηκε για να απευθύνει ολιστικά τα 

ερευνητικά ερωτήματα μέσω εθνογραφικών τεχνικών από το Vazquez (2011). Οι 

μέθοδοι της μελέτης περιελάμβαναν συλλογή δεδομένων στο πεδίο μέσω 

συμμετοχικής παρατήρησης στη διάρκεια των επισκέψεων στην κοινότητα, 

συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης (focus groups) και μελέτη δημοσίων εγγράφων με 

σκοπό των τριγωνισμό των πληροφοριών που δόθηκαν από τις συνεντεύξεις και από 

τις ομάδες εστίασης, καθώς και για να προσφέρει περισσότερες πληροφορίες για το 

ιστορικό περιεχόμενο της κοινότητας ως ολότητα. 

 

Η μελέτη περίπτωσης μιας κοινότητας, ως ερευνητική μέθοδος μοιάζει δημοφιλής 

μεταξύ των ερευνητών και των μελετητών της αυτόχθονης γνώσης. Η Ovadja (2012) 

μελέτησε την περίπτωση μιας αυτόχθονης κοινωνίας βασιζόμενη σε ποιοτικά 

δεδομένα. Ορισμένα δεδομένα αντλήθηκαν από στατιστικές, όπως το προφίλ της 

κοινότητας. Ωστόσο, αυτό συνιστά μόνο ένα μικρό μέρος και επομένως η έρευνα 

που διενεργήθηκε βασίστηκε κύρια σε ποιοτικά δεδομένα. Η επιλογή διεξαγωγής 

αυτού του τύπου της έρευνας ήταν το γεγονός πως εκτενής έρευνα έχει ήδη 

διεξαχθεί, ειδικά όσον αφορά τα προβλήματα της βιωσιμότητας των παγκόσμιων 

συστημάτων, αλλά επίσης όσον αφορά τη γνώση παραδοσιακών και αυτόχθονων 

κοινοτήτων στο πεδίο της οικολογίας. Ένας ακόμη λόγος επιλογής ποιοτικής 

ερευνητικής στρατηγικής ήταν πως ο ερευνητής ήθελε να προχωρήσει περισσότερο 

από την περιγραφική έρευνα και να προχωρήσει σε βαθύτερη ανάλυση των 

προβλημάτων που η σύγχρονη κοινωνία αντιμετωπίζει σχετικά με το περιβάλλον και 

την μελλοντική οικονομική ανάπτυξη. 

 

Η Baumwoll (2008), για να αποκτήσει πρόσβαση στην αυτόχθονη γνώση, προτείνει 

ένα εργαλείο αξιολόγησης για τη μείωση της ευπάθειας της κοινότητας απέναντι 

στις φυσικές καταστροφές. Η αυτόχθονη γνώση χωρίστηκε σε τέσσερις κατηγορίες, 

οικολογική γνώση, περιβαλλοντική ηθική, πολιτισμικές παραδόσεις (που 

συσχετίζονται με τις φυσικές καταστροφές) και σύνδεση με ένα τόπο. Οι 

πληροφορίες συγκεντρώθηκαν με μεθόδους που περιελάμβαναν συνεντεύξεις και 

έρευνα παρατήρησης.  

 

Ο Eyong (2007) παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης για το ρόλο των συστημάτων 

αυτόχθονης γνώσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην κεντρική Αφρική. Η εργασία 

αποτέλεσε αρχικά προϊόν κριτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και εμπλουτίστηκε 
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επιπλέον με δεδομένα από ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Ο ερευνητής 

συμβουλεύτηκε ακόμη, έναν ειδικό στις αναγκαστικές μετεγκαταστάσεις 

πληθυσμών και ένα σύμβουλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, ώστε να παράσχουν 

πληροφορίες σχετικά με τη κατάσταση στη Δημοκρατία της Κεντρικής Αφρικής. 

Προσωπικές παρατηρήσεις του ερευνητή σχετικά με πρακτικές της ζωής και της 

επιβίωσης στην περιοχή της μελέτης, βοήθησαν στη συγκέντρωση δεδομένων 

σχετικά με τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης. 

 

Παρόμοια μεθοδολογία ακολουθήθηκε από τον Barasa (2007), στη μελέτη 

περίπτωσης του οικοτουριστικού προγράμματος Kaya Kinondo στη νότια ακτή της 

Κένυα, στο περιεχόμενο του ρόλου της αυτόχθονης γνώσης στη διατήρηση των 

ιερών δασών Kaya και βασίστηκε κυρίως σε δευτερογενείς πηγές όπως για 

παράδειγμα βιβλία, ημερολόγια, αναφορές σε εφημερίδες, πηγές από το διαδίκτυο 

και προσωπική επικοινωνία με στοχευμένους ανθρώπους, ειδικότερα με τοπικούς 

αξιωματούχους. 

 

Η μελέτη περίπτωσης σαν μέθοδος έρευνας συναντάται επίσης όταν η τοπική γνώση 

και η αγροτική βιωσιμότητα μελετάται. Η μέθοδος που εφαρμόστηκε από τον 

Kumar (2010), ήταν η εθνογραφική προσέγγιση, ως ένα σημαντικό ερευνητικό 

εργαλείο. Γενικά στοιχεία συγκεντρώθηκαν από τις πολιτισμικές πρακτικές των 

ανθρώπων, το πολιτικό, θρησκευτικό, οικονομικό και κοινωνικό σύστημα του 

χωριού και η σχέση του με τον έξω κόσμο. Συγκεκριμένα στοιχεία συγκεντρώθηκαν 

στη συνέχεια σχετικά με την αγροτική γνώση μέσω συνεντεύξεων, συζητήσεων με 

τις ομάδες εστίασης και ελεύθερων ανεπίσημων συζητήσεων. 

 

Μια σημαντική επισήμανση γίνεται από τον Ossai (2010),  σχετικά με τις πηγές της 

αυτόχθονης γνώσης στη διάρκεια μιας έρευνας. Ο Ossai αναφέρεται στην πιο 

σημαντική πηγή της Αφρικανικής αυτόχθονης γνώσης, που είναι η προφορική 

παράδοση, μα με ορισμένες τροποποιήσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα 

συστήματα αυτόχθονης γνώσης, όταν ο ερευνητής συγκεντρώνει προφορικές 

μαρτυρίες. Στο πρωταρχικό στάδιο, οι ερευνητές οφείλουν να είναι ιδιαίτερα 

προσεκτικοί όσον αφορά την κατάσταση του ερωτώμενου, τη θέση του/της στο 

σύστημα και τις διάφορες μορφές παραδοσιακής εξήγησης που δίνονται. Επίσης, 

πρέπει να γίνουν προκαταρκτικές ερωτήσεις σχετικά με την εθνική ταυτότητα της 

ομάδας ή της κοινότητας που σχετίζονται με την μοιραζόμενη προφορική 

πληροφορία. Θα πρέπει να γίνετε ξεκάθαρο αν η πληροφορία που μεταδίδεται 

προφορικά είναι μύθος, θρύλος, ύμνος, τραγούδι, αν είναι μη αναγνωρίσιμης ή μη 

αναγνωρισμένης προέλευσης. Ο ερευνητής θα πρέπει να καθορίσει αν η πληροφορία 

σχετίζεται με την ερευνώμενη γενεαλογία, παραδόσεις προέλευσης, μοτίβα 

μετανάστευσης ή αποικισμού, βιογραφία, πνευματικές ή θρησκευτικές τάσεις, 
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μουσικές τεχνικές, επεξεργασίας τροφίμων, ένδυσης, οικοδόμησης, αγροτικές ή 

άλλες μεθοδολογίες και αν ανήκει στο γενικότερο τρόπο ζωής. 

 

Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις οι οποίες κερδίζουν έδαφος είναι αυτές που καλούν 

τους αυτόχθονες να απεικονίσουν τον εαυτό τους. Η απεικόνιση προκύπτει μέσω της 

αφήγησης ιστοριών, της παρουσίασης φωτογραφιών, της δημιουργίας ταινιών και 

της συνέντευξης και στόχο έχουν να εργαστούν με τους αυτόχθονες για το πως θα 

παρουσίαζαν τον εαυτό τους στους φορείς λήψεις αποφάσεων ή σε κυβερνητικούς 

φορείς. Επιπλέον, παρουσιάζουν το ρόλο των γυναικών, τις παραδοσιακές σχέσεις 

των δύο φύλων και πως οι αποικιοκρατικές δυνάμεις διέκοψαν την πορεία τους, πως 

γυναίκες και άνδρες απεικονίζουν τις σχέσεις των δύο φύλων και τέλος το 

σημαντικό ρόλο των γυναικών στον τομέα της άτυπης οικονομίας (Smith, 1999).  

  

Στην αυτόχθονη έρευνα μια ακόμη μέθοδος που απαντάται, είναι η μέθοδος του 

Συμμετοχικού Βίντεο (Participatory Video) και του photovoice (μια μέθοδος που 

συνδυάζει τη φωτογραφία και την κοινωνική δράση). Η Moletsane κ.α. (2009), 

ενεργοποίησε γυναίκες που ζούσαν με τον ιό HIV να παρουσιάσουν τον εαυτό τους. 

Η Wang μαζί με τους συνεργάτες της με τη μέθοδο του photovoice, εργάστηκαν με 

γυναίκες σε κοινότητες στην Κίνα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν αλλαγές στις 

πολιτικές. Το πρόγραμμα αυτό ήταν ένα εκπαιδευτικό πείραμα, που προσπάθησε να 

ενοποιήσει την εκπαίδευση για την ενδυνάμωση, τη φεμινιστική θεωρία και το 

ντοκιμαντέρ έτσι ώστε οι γυναίκες αυτές να μάθουν από τις ίδιες και η μία από την 

άλλη, αλλά και να εκπαιδεύσουν άλλους (Wang κ.α., 1996). Η χρήση φωτογραφικών 

μηχανών και βιντεοκάμερας σε ανθρώπους με χαμηλό επίπεδο αλφαβητισμού, τους 

δίνει τη δυνατότητα να εκφραστούν και να παρουσιάσουν τα προβλήματα, τις 

ανησυχίες και τη γνώση τους, όπως οι ίδιοι επιθυμούν και μακριά από τα κυρίαρχα 

δυτικά μέσα (Jackson, 2013). 

 

Αρκετά διαδεδομένη στην έρευνα σε αυτόχθονες κοινότητες είναι η Συμμετοχική 

Έρευνα Δράση (Mcintyre, 2003˙ Foggin κ.α., 2011˙ Siew κ.α., 2013). Γενικότερα οι 

συμμετοχικές μεθοδολογίες παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένες και όχι άδικα, 

καθώς δε νοείται έρευνα σε μια κοινότητα χωρίς τη συμμετοχή της ίδιας της 

κοινότητας, αλλά και την ενεργή συμμετοχή του ερευνητή. Η επισκόπηση της 

σχετικής βιβλιογραφίας φανερώνει ότι η μεθοδολογία που ακολουθείται κυρίως 

είναι η μελέτη περίπτωσης μιας αυτόχθονης-τοπικής ομάδας ή κοινότητας. Τα 

εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην πλειοψηφία τους είναι συνεντεύξεις και 

συμμετοχική παρατήρηση. Η συμμετοχή του ερευνητή στην κοινότητα κρίνεται ως η 

πιο σημαντική αλλά δεν πρέπει να υποτιμάται η αξία της μελέτης εγγράφων και 

αρχείων της κοινότητας. Ιδιαίτερη προσοχή οφείλεται να δοθεί από τον ερευνητή σε 

θέματα που αφορούν την προφορική παράδοση και στους τρόπους με τους οποίους 

αυτή θα αποτυπωθεί. 
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Κεφάλαιο 2ο: Βιώσιμη ανάπτυξη και αυτόχθονη-τοπική γνώση 
 

2.1 Βιωσιμότητα και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Χαρακτηριστικά. 

 

Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη (ΒΑ) έγινε γνωστός από την Παγκόσμια Διάσκεψη για 

την Ανάπτυξη και το Περιβάλλον (World Commission on Environment and 

Development) σε μια αναφορά του 1987 με τίτλο: Το Κοινό μας Μέλλον (Our 

Common Future) γνωστή επίσης και ως αναφορά Brundtland. Ο σκοπός της 

διάσκεψης ήταν να βρει πρακτικούς τρόπους αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών 

και αναπτυξιακών προβλημάτων του κόσμου. Συγκεκριμένα, είχε τρεις γενικές 

στοχεύσεις: 

 Να επανεξετάσει τα κρίσιμα περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα και 

να διαμορφώσει ρεαλιστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση τους 

 Να προτείνει νέες μορφές διεθνούς συνεργασίας στα ζητήματα αυτά που θα 

επηρεάσουν τις πολιτικές και τα γεγονότα προς την κατεύθυνση των 

απαιτούμενων αλλαγών  

 Να αυξήσει το επίπεδο κατανόησης και αφοσίωσης στη δράση ατόμων, 

εθελοντικών οργανισμών, επιχειρήσεων, ινστιτούτων και κυβερνήσεων. 

 

Το «Κοινό μας Μέλλον» γράφτηκε μετά από τρία χρόνια δημοσίων ακροάσεων και 

μετά την υποβολή περισσοτέρων από πεντακοσίων γραπτών εισηγήσεων. Επίτροποι 

από είκοσι μία χώρες, ανέλυσαν το υλικό, με την τελική αναφορά να υποβάλλεται 

στη γενική διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών το 1987. Το Κοινό μας Μέλλον ανέφερε 

πολλές παγκόσμιες πραγματικότητες και πρότεινε άμεσες λύσεις σε οκτώ βασικά 

θέματα ώστε να εξασφαλιστεί πως η ανάπτυξη θα ήταν βιώσιμη. Τα οκτώ αυτά 

θέματα ήταν: 

- Πληθυσμός και Ανθρώπινοι Πόροι 

- Βιομηχανία 

- Επισιτιστική Ασφάλεια 

- Οικοσυστήματα και Είδη 

- Η Αστική Πρόκληση 

- Η Διαχείριση των Κοινών 

- Ενέργεια 

- Διαμάχες και Περιβαλλοντική Υποβάθμιση 

 

Η βιώσιμη ανάπτυξη ορίστηκε σαν η ανάπτυξη που «ικανοποιεί τις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να 

ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες». Έχουν επισημανθεί πολλοί περιορισμοί στον 

παραπάνω ορισμό, κυρίως για τον ανθρωποκεντρισμό του (επικεντρώνεται στο πως 

η ανάπτυξη θα υποστηρίζει τις ανθρώπινες ανάγκες, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις 
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ανάγκες των άλλων ειδών), ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το αίσθημα δικαίου 

και ότι είναι σε αυτή τη μορφή δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί (Kothari, 2007). 

 

Ένας πρακτικός ορισμός της ΒΑ πρέπει να περιλαμβάνει ζητήματα όπως η 

συνεργασία, η αφοσίωση, μεσοπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις των κάθε 

λογής ενεργειών, κοινές ανησυχίες, ζητήματα δικαιοσύνης, παραγωγής και 

κατανάλωσης. Απαιτεί επαρκή επικοινωνία, γνώση και η μεταφορά μεταξύ και εντός 

των γενεών, διαθεσιμότητα και θέληση για δράση σύμφωνα με τη διαθέσιμη γνώση 

(Eyong, 2007). Σύμφωνα με το Global Development Research Centre (όπ. αναφ. στο 

Makrakis κ.α., 2012), η ΒΑ διατηρεί την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ της 

ανθρώπινης ανάγκης για βελτίωση του τρόπου ζωής και της αίσθησης για ευημερία 

από τη μία, τη διατήρηση των φυσικών πόρων και των οικοσυστημάτων όπου οι 

παρούσες και μελλοντικές γενιές εξαρτώνται από την άλλη. 

 

Γίνεται σαφές ότι η ΒΑ μπορεί να πάρει πολλές μορφές και να εφαρμοστεί σε 

διαφορετικό ποσοστό από διάφορους φορείς. Αποκτά λοιπόν νόημα να 

αντιμετωπιστεί η ΒΑ σαν εργαλείο διασφάλισης της επιβίωσης μιας κοινωνίας και 

του φυσικού περιβάλλοντος από το οποίο η κοινωνία εξαρτάται. Αυτό επιπρόσθετα 

εξασφαλίζει τη συνέχεια της κοινωνίας και επομένως βοηθά στην ανάπτυξη. Σε 

παγκόσμια κλίμακα, η περιβαλλοντική υποβάθμιση απειλεί την συνέχιση της 

οικονομικής ανάπτυξης. Η ΒΑ λοιπόν λειτουργεί σαν ένα είδους εργαλείο που από 

τη μια δεν αρνείται την οικονομική ανάπτυξη και από την άλλη δεν υποβαθμίζει το 

περιβάλλον και φαίνεται να προσφέρει αρμονία μεταξύ ανθρώπων και φύσης, η 

οποία έχει χαθεί στις σύγχρονες κοινωνίες (Ives, 2011). 

 

Η έννοια της βιωσιμότητας χωρίς να είναι αποκλειστικά οικονομικός όρος μπορεί να 

χωριστεί σε τέσσερις κατηγορίες. Περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνικοπολιτική 

και πολιτιστική βιωσιμότητα. Στην περίοδο της Παγκοσμιοποίησης και της 

Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης, η κρίση  αυξάνεται σε όλες τις διαστάσεις: 

περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνικοπολιτική και πολιτισμικής ταυτότητας. Ο 

πόλεμος και η τρομοκρατία, όπως και η οικονομική και επισιτιστική ανασφάλεια 

επιτείνουν αυτό το υστερο – ψυχροπολεμικό σενάριο (Das Gupta, 2011). 

 

Ένας πιο λεπτομερής ορισμός είναι πως είναι μια συλλογή μεθόδων για τη 

δημιουργία και τη διατήρηση της ανάπτυξης που αναζητά λύσεις για την εξάλειψη 

της φτώχιας, να δημιουργήσει ίσες ευκαιρίες επιβίωσης, να ικανοποιήσει βασικές 

ανάγκες των ανθρώπων και να καθιερώσει βιώσιμες πολιτικές πρακτικές, ενώ 

εξασφαλίζει πως δε θα υπάρχουν μη αναστρέψιμες καταστροφές στους φυσικούς 

πόρους και το περιβάλλον. Όποιος και αν είναι ο ορισμός, οι χώρες και οι 

κοινότητες οφείλουν να συνειδητοποιήσουν ότι η ΒΑ μπορεί να υλοποιηθεί μόνο 

μέσω μιας σειράς δεικτών και κριτηρίων για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
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διαδικασιών ανάπτυξης. Ακολουθούμενα από έναν αριθμό διεθνών συνεδρίων και 

συνθηκών πάνω στο θέμα, αρκετές χώρες αρχίζουν να τα χρησιμοποιούν για να 

ελέγχουν αν βρίσκονται στο δρόμο της βιωσιμότητας (Kumar, 2010). 

 

Η ΒΑ είναι μια ορολογία που άρχισε να συζητείται όταν οι ειδικοί 

συνειδητοποίησαν πως το μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης οδηγούταν από 

«απληστία» και η ανάγκη διατήρησης αυτού του ρυθμού είχε γίνει μη βιώσιμο. Η 

ΒΑ καλεί τις χώρες να δημιουργήσουν μια ισορροπία μεταξύ της οικονομικής 

ανάπτυξης και της οικολογικής σταθερότητας ή προστασίας. « Η έννοια της 

βιωσιμότητας πρέπει να γίνει προτεραιότητα ως αρχή που θα οδηγήσει στην 

αναζήτηση της κοινωνικο-πολιτισμικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής 

ανάπτυξης» (Barasa, 2003: 23 όπ. αναφ. στο Barasa, 2007). 

 

Η βιωσιμότητα και η ΒΑ είναι δύο αλληλένδετες έννοιες. Η βιωσιμότητα είναι ο 

τελικός προορισμός και η ΒΑ το μέσο για να φτάσουμε εκεί. Οι δύο έννοιες είναι 

τόσο στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους που συχνά χρησιμοποιούνται από κοινού. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε, πως αν κάποιος στοχεύει σε ένα βιώσιμο μέλλον, η 

κατανόηση των εννοιών της βιωσιμότητας και της ΒΑ απαιτείται (Ives, 2011). 

 

Ένα πιο ανεπτυγμένο παράδειγμα της ΒΑ εγκρίθηκε κατά ανώτατο πολιτικό επίπεδο 

στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την ΒΑ στο Γιοχάνεσμπουργκ, το 2002. Η 

Πολιτική Διακήρυξη αναφέρει ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη στηρίζεται σε τρεις 

αλληλένδετους και αλληλοενισχυόμενους πυλώνες» - την οικονομική ανάπτυξη, την 

κοινωνική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος - τα οποία πρέπει να 

καθορίζονται σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο (UNESCO, 

2010). Αυτό το νέο πρότυπο της αειφόρου ανάπτυξης καθορίζει σχέσεις μεταξύ της 

καταπολέμησης της φτώχειας, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την 

ασφάλεια, την πολιτιστική ποικιλομορφία, τη βιοποικιλότητα, την επισιτιστική 

ασφάλεια, το καθαρό νερό και τις εγκαταστάσεις υγιεινής, τις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και την βιώσιμη χρήση των φυσικών 

πόρων. Η άποψη της βιώσιμης ανάπτυξης επιδιώκει να εξασφαλίσει μια καλύτερη 

ποιότητα ζωής για όλους τώρα και για τις επόμενες γενιές (UNESCO, 2010). 

 

Σε μία πρόσφατη επιτροπή 37 ειδικών (Makrakis, 2011 όπ. αναφ. στο Makrakis, 

2012a), η ΒΑ από κοινού ορίστηκε ως ¨η λήψη ενημερωμένων, συναφών και 

συνειδητών αποφάσεων οδηγούμενων από αρχές όπως η αλληλεγγύη, η δικαιοσύνη, 

η υποχρέωση λογοδοσίας, η λήψη ξεκάθαρης θέσης και διαφάνειας για το καλό των 

τωρινών και μελλοντικών γενεών, τοπικά και παγκόσμια και η δράση προς αυτές τις 

αποφάσεις για τη πρόοδο προς την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική 

ευημερία¨. Είναι επομένως κατανοητό, ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το κλειδί, όχι 

μόνο για να διασφαλιστεί το μέλλον των επόμενων γενεών, αλλά περιέχει επίσης τα 
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στοιχεία για ένα καλύτερο παρόν. Πολλοί το θεωρούν ως πανάκεια, αλλά σίγουρα 

μπορεί να ειπωθεί ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αφορά την αλληλεπίδραση μεταξύ των 

ανθρώπων και την αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού τους 

περιβάλλοντος. 

 

2.2 Αυτόχθονη γνώση και βιώσιμη ανάπτυξη. Βιωσιμότητα που 

κατευθύνεται από την αυτόχθονη – τοπική γνώση 

 

«Κάθε κοινωνία έχει μια βάση πίσω από τις πηγές της γνώσης της, η οποία την 

καθοδηγεί στην αναπτυξιακή διαδικασία. Ο χρόνος και η επαφή με άλλους 

επηρεάζουν τα συστήματα γνώσης καθώς και την ανάπτυξη της κοινωνίας» (Eyong, 

2007). Όπως ειπώθηκε η αυτόχθονη-τοπική γνώση και τα συστήματα αυτόχθονης-

τοπικής γνώσης είναι ολιστικά και συνδέονται  με την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Με αυτή την έννοια, η αυτόχθονη-τοπική γνώση πληροί τους όρους της βιώσιμης 

ανάπτυξης και είναι σε θέση να ενισχύσει και να αναδιαμορφώσει τη βιωσιμότητα 

και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Υπάρχουν παραδείγματα που ενισχύουν την άποψη αυτή 

σε όλο τον κόσμο, στα οποία η αυτόχθονη-τοπική γνώση και η βιώσιμη ανάπτυξη 

λειτουργούν ενιαία. 

 

Από τα τόσα προβλήματα που αντιμετωπίζει τώρα η ανθρωπότητα, τα συστήματα 

αυτόχθονης γνώσης μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία της βιοποικιλότητας, 

η οποία τάχιστα υποβαθμίζεται λόγω της μόλυνσης, της χωρίς σχέδιο 

εκμετάλλευσης των πόρων και τη χρήση γενετικά τροποποιημένων σπόρων στο 

όνομα του κέρδους, της ζήτησης και της πίεσης από τους ανθρώπους. Η 

βιοποικιλότητα υπό μία έννοια δεν μπορεί να εξειδικευτεί σε χλωρίδα και πανίδα, 

ιατρικά φυτά ή φυτά για σοδειά, οικόσιτα ή άγρια ζώα. Θα πρέπει να περιλάβει όλη 

την τροφική αλυσίδα, τον τροφικό ιστό στο οικοσύστημα (Das Gupta, 2011). 

 

Ο Eyong (2007), στην εργασία του παρουσιάζει κάποια παραδείγματα ΒΑ 

οδηγούμενα από την αυτόχθονη γνώση στην περιοχή της Κεντρικής Αφρικής: 

 αυτόχθονες θεραπευτικές πρακτικές, αναγνωρισμένες από τον Παγκόσμιο 

Οργανισμό Υγείας για τη μεγάλη τους συνεισφορά καθώς η ΒΑ στηρίζεται 

σε υγιή πληθυσμό 

 αυτόχθονα αγροτικά συστήματα, οι αυτόχθονες κάτοικοι στην Κεντρική 

Αφρική έχουν αναπτύξει και εφαρμόσει έναν αριθμό από αγροτικές τεχνικές 

που έχουν περάσει από γενιά σε γενιά. Παρουσιάζουν ένα τεράστιο πλούτο 

γνώσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιώσιμη αγροτική παραγωγή 

 γνώση των φυτών και των ζώων και των χρήσεων τους, οι αυτόχθονες 

κάτοικοι στην Κεντρική Αφρική έχουν ευρεία γνώση των φυτών και των 

ζώων που έχουν πολλές χρήσεις σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η 

οικονομική αξία των φυτών είναι τόσο μεγάλη στην παγκόσμια αγορά, μια 
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σημαντική πηγή εισοδήματος σε μια περιοχή που μαστίζεται από φτώχια. Τα 

φυτά αυτά χρησιμοποιούνται ως τροφή αλλά και φάρμακο για πολλές 

ασθένειες 

 έλεγχος των ασθενειών - αυτόχθονες τεχνικές συντήρησης, οι αυτόχθονες της 

Κεντρικής Αφρικής διατηρούν σημαντική γνώση σχετικά με το βιώσιμο 

τρόπο ζωής και τη διατήρησης της βιοποικιλότητας 

 

Στην Ινδία, έμφαση έχει δοθεί στα παραδοσιακά φάρμακα, όμως υπάρχουν ακόμη 

περισσότερα να γίνουν μέσω των συστημάτων αυτόχθονης γνώσης σε διάφορους 

τομείς, όπως: κοινωνική/πολιτισμική ανθρωπολογία, αγροτική οικονομία, οικολογία, 

εδαφολογία, αγροτική εκπαίδευση και ανάπτυξη, αγρονομία, κτηνιατρικά φάρμακα, 

αλιεία, εντομολογία, δασολογία, ανθρώπινη υγεία, διαχείριση της άγριας ζωής, 

διαχείριση των υδάτινων πόρων, βοτανολογία, ζωολογία, μαθηματικά, γεωγραφία, 

επικοινωνία κ.α. (Das Gupta, 2011). 

 

Ο Claxton (2010), επισημαίνει πως ο όρος «βιώσιμος», σημαίνει ικανός να μπορεί 

να διατηρηθεί. Η ΒΑ είναι δυνατή μόνο αν οι δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας 

εμπλακούν στην αναπτυξιακή διαδικασία και για να συμβεί αυτό, η αναπτυξιακή 

δράση πρέπει να οδηγείται από τον πολιτισμό της χώρας στην οποία εφαρμόζεται. 

Οι πηγές της δημιουργικότητας είναι βασικές για τον πολιτισμό. Η αυτόχθονη 

κουλτούρα και οι δημιουργικές πηγές της κοινωνίας, θα παράσχουν έμπνευση, 

δυναμισμό, την ικανότητα για προσαρμογή, εμπλοκή, ανακάλυψη. Η 

δημιουργικότητα σε μια αναπτυσσόμενη κοινωνία, ειδικά σε μια με μεγάλη 

παράδοση, είναι έτοιμη να βρεθεί και να εκδηλωθεί από τις πολιτιστικές 

παραδόσεις, την οικο-αυτόχθονη γνώση και τις τεχνικές, με τρόπους με τους οποίους 

η κοινωνία παραδοσιακά αντιμετώπισε τις προκλήσεις που τέθηκαν από το φυσικό 

περιβάλλον και τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. 

 

Ο Kothari (2007), επισήμανε πως ορισμένοι διεθνείς οργανισμοί έχουν επίσης 

προτείνει ή ενσωματώσει αρχές της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης σε σχέση με τη 

ΒΑ. Το Διεθνές Συμβούλιο των Επιστημών (International Council for Science) και η 

UNESCO για παράδειγμα, πρότεινε τις ακόλουθες αρχές (ICSU, 2002): 

 Η διασφάλιση ολοκληρωτικής και αποτελεσματικής συμμετοχής των 

αυτόχθονων σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των πολιτικών, σχεδιασμού και 

προγραμματισμού της ΒΑ, μαζί με την επιστημονική και τεχνολογική 

κοινότητα 

 Αναγνώριση και σεβασμός της κοινωνικής και πολιτισμικής βάσης, 

συμπεριλαμβανομένου των ιεραρχικών δομών όπου η αυτόχθονη γνώση 

παράγεται 
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 Αναγνώριση των δικαιωμάτων των αυτόχθονων στην ιδιοκτησία, επιλογή 

πρόσβασης και διαμοιρασμού της γνώσης τους, των πηγών τους και των 

προϊόντων τους 

 Διασφάλιση πως οι κάτοχοι της παραδοσιακής γνώσης είναι πλήρως 

ενημερωμένοι για τυχόν συνεργασίες και συνεργάζονται μετά από δική τους 

συναίνεση 

 Προώθηση μοντέλων περιβαλλοντικής και βιώσιμης ηγεσίας που εισάγει τις 

αρχές της γνήσιας συνεργασίας μεταξύ επιστημονικής και παραδοσιακής 

γνώσης 

 Προώθηση της εκπαίδευσης ώστε οι νέοι επιστήμονες και οι αυτόχθονες να 

είναι καλύτερα καταρτισμένοι στην διεξαγωγή μιας έρευνας για την 

αυτόχθονη γνώση 

 

Η Διακήρυξη του Ρίο, η Συνδιάσκεψη για τη Βιοποικιλότητα, τα έγγραφα που 

προέρχονται από την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 

μια σειρά από διεθνή όργανα και φόρουμ έχουν τονίσει την τρέχουσα (και 

μελλοντική) σχέση της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης και της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Παρόμοια αναγνώριση υπάρχει και από άλλους οργανισμούς, όπως ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, του 

Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, την 

UNESCO και από μια σειρά από άλλους διεθνείς οργανισμούς (OHCHR, 2001). 

  

Ο Ford (χ.χ.) ενισχύει την άποψη αυτή λέγοντας πως υπάρχει άμεση ανάγκη να 

εργαστούμε για τη βιωσιμότητα αν επιθυμούμε πραγματικά να γίνουμε βιώσιμοι. 

Κατ΄ ελάχιστο, απαιτούνται όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας για την 

προώθηση θεμάτων βιωσιμότητας. Δε θα ήταν λοιπόν σοφό να απορρίψουμε την 

πιθανή συνεισφορά της βιώσιμης ανάπτυξης. Η συμμετοχή αυτόχθονων ειδικών στη 

συμμετοχική λύση προβλημάτων, μοιάζει με ένα θετικό βήμα προς ένα επιτυχημένο 

σχεδιασμό βιωσιμότητας, ενώ και ο Breidlid (2007) υποστηρίζει τη διαφαινόμενη 

χρησιμότητα των συστημάτων αυτόχθονης γνώσης, ως εργαλείο για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

 

Έχοντας επισκιαστεί από τις υποσχέσεις της μοντέρνας επιστήμης και τεχνολογίας, 

τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης είχαν μπει στο περιθώριο μέχρι πρόσφατα. Ενώ 

οι επιστήμονες και οι αναπτυξιακές υπηρεσίες μόλις άρχισαν να αναγνωρίζουν τη 

σημαντικότητα τους, ο διαρκής ρόλος τους για τη διατήρηση της τοπικής παραγωγής 

ειδών διατροφής και της διασφάλισης της υγείας στον αναπτυσσόμενο κόσμο, είναι 

αδιαμφισβήτητη. Στην υπο – Σαχάρια Αφρική για παράδειγμα, η τοπική γνώση 

οδηγεί τις αποφάσεις και τις πρακτικές αγροτών και ψαράδων μικρής κλίμακας. 

Επίσης, υπολογίζεται πως περίπου το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού καλύπτει την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας με χρήση παραδοσιακών φαρμάκων. Ακόμη και σε 
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βιομηχανοποιημένες χώρες, η τοπική γνώση συνεχίζει να έχει βασικό ρόλο στη ζωή 

μέρους των κατοίκων (Nakashima and Roué, 2002). 

 

Για αιώνες, οι αγρότες σχεδίαζαν την αγροτική παραγωγή και διατηρούσαν τους 

φυσικούς πόρους υιοθετώντας την αυτόχθονη γνώση. Η ανάπτυξη των συστημάτων 

αυτόχθονης γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του φυσικού 

περιβάλλοντος, έχει υπάρξει ζήτημα επιβίωσης των ανθρώπων που παράγουν αυτά 

τα συστήματα. Με τις αυξανόμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές, οικονομικές και 

πολιτικές αλλαγές στις περιοχές των αυτόχθονων, υπάρχει ο κίνδυνος η αυτόχθονη 

γνώση που κατέχουν να χαθεί. Το θετικό είναι πως η αυξημένη προσοχή και η 

επιστημονική έρευνα έχουν καταστήσει δυνατό να αναγνωριστούν οι αυτόχθονες, 

όπως οι αγρότες, ως καινοτόμοι, βασιζόμενοι στις μοναδικές πρακτικές τους στον 

τομέα της βιώσιμης αγροτικής καλλιέργειας (Kumar, 2010). 

 

Ο Posey (1995) από τη σκοπιά της λήψης αποφάσεων, αναφέρει πως η αυτόχθονη 

γνώση προσφέρει τη βάση για λήψη αποφάσεων. Έχει βρεθεί πως η αυτόχθονη 

γνώση των οικολογικών ζωνών, των φυσικών πόρων, των αγροτικών καλλιεργειών, 

των δασών κ.α. είναι πολύ πιο εξελιγμένη από ότι υποθέταμε πριν. Επιπλέον, η 

γνώση αυτή προσφέρει νέα μοντέλα ανάπτυξης τα οποία είναι και οικολογικά και 

κοινωνικά στραμμένα. Επομένως, είναι γνωστό το γεγονός πως οι αναπτυξιακές 

δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός και διαμέσου της αυτόχθονης γνώσης 

έχουν αρκετά σημαντικά πλεονεκτήματα από προγράμματα που λειτουργούν έξω 

από αυτήν. Ο Senanayake (2006) σε ένα άρθρο με τίτλο «Η χρήση της αυτόχθονης 

γνώσης στη βιώσιμη αναπτυξιακή διαδικασία» αναφέρει πως σχεδόν όλοι οι 

αναπτυξιακοί παράγοντες, τώρα αναγνωρίζουν την αξία της συμμετοχικής 

προσέγγισης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

Η αυτόχθονη γνώση είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η 

ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων είναι προαπαιτούμενο για τη διάχυση της 

αυτόχθονης γνώσης στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη 

συνεισφέρει στην αποδοτικότητα της επίδρασης της ΒΑ. Η αυτόχθονη γνώση, όπως 

κάθε γνώση, απαιτεί συνεχή χρήση, πρόκληση και περαιτέρω προσαρμογή στα 

εξελισσόμενα τοπικά πλαίσια (Gorjestani, 2000). 

 

Ο Griffin (2009), διεξήγε μια έρευνα σχετικά με την αυτόχθονη γνώση για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη, σε τρεις αυτόχθονες φυλές στο Γουισκόνσιν των Ηνωμένων 

Πολιτειών Αμερικής (Wisconsin, USA). Στην έρευνα, έφτασε στο συμπέρασμα, πως 

η αυτόχθονη γνώση μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμη πηγή μάθησης σχετικά με 

τη βιωσιμότητα από τους αυτόχθονες, τι χρησιμοποιούσαν για γενιές και ακόμη 

χρησιμοποιούν για να ανταποκριθούν στις διάφορες προκλήσεις. Η παλιά γνώση από 
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το Wisconsin και από άλλους αυτόχθονες μπορεί να αναγνωριστεί ως εργαλείο για 

τη διαχείριση των φυσικών πόρων για ένα βιώσιμο μέλλον. 

 

Η παραδοσιακή γνώση δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μέρος ενός ρομαντικού 

παρελθόντος, ως το κύριο εμπόδιο για την ανάπτυξη, αλλά ως το αναγκαίο σημείο 

εκκίνησης και ως κρίσιμο στοιχείο μιας πολιτισμικής εναλλακτικής απέναντι στον 

εκμοντερνισμό (Norgaard, 1984 όπ. αναφ. στο Das Gupta, 2011).  Η παραδοσιακή 

γνώση αντιμετωπίζεται ως η γνώση της αγροτικής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, 

όπως και ως βιώσιμη ανάπτυξη (Das Gupta, 2011). Σε ορισμένες περιπτώσεις οι 

γνώσεις των αυτοχθόνων ενδέχεται να έχουν φτάσει σε αδιέξοδο και έχουν μικρό 

αντίκτυπο στην αναπτυξιακή πρακτική. Ένας τρόπος να αρθεί αυτό αδιέξοδο είναι 

να γίνουν αντιληπτές οι γνώσεις των αυτοχθόνων, περισσότερο ως ένας τρόπος για 

να γνωρίζεις κάτι, ή ως διαδικασία ή πρακτική, με λιγότερη έμφαση στο 

περιεχόμενο και περισσότερο στην επιστημολογία (Briggs, 2013) 

 

Γίνεται λοιπόν φανερό πως υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της αυτόχθονης γνώσης 

και της βιώσιμης ανάπτυξης. Υπάρχουν παραδείγματα που ενισχύουν την άποψη 

αυτή σε όλο τον κόσμο, στα οποία η αυτόχθονη-τοπική γνώση και η βιώσιμη 

ανάπτυξη λειτουργούν ενιαία. Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται εφαρμογές στην 

γεωργία, σε παραδοσιακές θεραπείες και φάρμακα, στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, στην διαχείριση περιβαλλοντικών πόρων κ.α. όπως αναπτύχθηκε 

προηγουμένως. Η αναγνώριση από έναν σημαντικό αριθμό διεθνών οργανισμών και 

φορέων, φανερώνει τη συμβολή της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης και των 

παραδοσιακών πρακτικών στην βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

2.3 Διαφορές μεταξύ Δυτικής επιστημονικής γνώσης και αυτόχθονης – 

τοπικής γνώσης – Δυνατότητα σύγκλισης 

 

Έχει προταθεί και υιοθετηθεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο των 

Επιστημών (International Council for Science) το 2002, ότι στην μελλοντική 

επιστημονική έρευνα, οι αρχές που προέρχονται από την μοντέρνα – δυτική 

επιστημονική γνώση και από την παραδοσιακή γνώση πρέπει να εμπλέκονται, όταν 

επιχειρείται να βρεθούν βιώσιμα μοντέλα για το μέλλον. Αυτή η πρόταση, 

προσφέρεται σαν βάση για συνεργασία μεταξύ αυτόχθονων κοινοτήτων και 

επιστημόνων για να διευκολυνθεί η βιώσιμη ανάπτυξη.  

 

Ένα δίλημμα των ανθρώπων που ερευνούν την αυτόχθονη γνώση είναι πως θα 

βρεθούν με διαφορετικές ερμηνείες του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος, ή καλύτερα 

με διαφορετικές πολιτισμικές ερμηνείες της ανθρώπινης ύπαρξης. Η πρόταση «Τι θα 

συμβεί εάν η αυτόχθονη γνώση έρθει σε αντίθεση με την αποδεκτά επιστημονικά 

ευρήματα;» (Fowler, 2000 στο Witt, 2007), προτείνει μια αυτόχθονη ερμηνεία που 
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απειλεί την αποδεκτή επιστημονική κοσμοθεωρία. Ο όρος, ¨αποδεκτά επιστημονικά 

ευρήματα¨, μοιάζει ατυχής, σε μια προσπάθεια επιστράτευσης της επιστημονικής 

κοινότητας να ενισχύσει την υποψία αντιθέσεων μεταξύ αυτόχθονης και 

επιστημονικής γνώσης. Στην πραγματικότητα η αποδοχή της αυτόχθονης γνώσης 

δεν είναι τόσο αποκλεισμένη όσο η προηγούμενη ερώτηση υπονοεί. Βεβαίως, από 

την άλλη το status quo της επιστημονικής γνώσης, που παράγεται από τους 

ακαδημαϊκούς κύκλους παραμένει. Λύσεις μπορούν να δοθούν, όσο ακόμα και η 

παρουσία της αυτόχθονης γνώσης δεν αντιμετωπίζεται ως απειλή και όταν οι 

κανόνες της έρευνας και αποδοχής της γνώσης, δεν λειτουργούν σαν μηχανισμός 

ελέγχου (Witt, 2007). 

Η επιστήμη παίζει ένα κρίσιμο ρόλο σε αυτό το περίπλοκο οικοδόμημα, αλλά η 

επιστήμη δεν (και δεν το επιδιώκει) βασίζεται σε ηθικές αρχές. Η επιστήμη 

ξεκαθαρίζει της συγκεκριμένες υποχρεώσεις της ανθρωπότητας, αλλά δεν εγκαθιστά 

την αξία της ανθρώπινης συνείδησης ή της συνείδησης της πολιτικής. Η επιστήμη 

βοηθά, προσφέροντας την κατανόηση της φύσης, και αυτό είναι ουσιώδες για την 

οικοδόμηση της Δυτικής σκέψης, αλλά αποφάσεις που βασίζονται στην ηθική 

οφείλουν να προσγειώνουν αυτές τις απόψεις και να βοηθούν στην εγκαθίδρυση 

μιας περιβαλλοντικής ηθικής, που θα προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο το οποίο θα 

υποστηρίζει και τις ανθρώπινες ανάγκες και τη διατήρηση του περιβάλλοντος 

(Griffin, 2009).  

 

Όπως επισημάνθηκε πρωτύτερα, υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση στην παγκόσμια 

κοινότητα ότι η επιστήμη και οι επιστήμες που ασχολούνται με μοντέρνες τεχνικές 

προστασίας του περιβάλλοντος έχουν αποτύχει να προσφέρουν λύσεις στα ολοένα 

αυξανόμενα τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα (Zazu, 2007). 

Φαίνεται, ότι οι πολίτες αναρωτιούνται γιατί η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση 

αυξάνει, παρόλο που η δυτική επιστημονική γνώση και οι τεχνολογικές καινοτομίες 

προοδεύουν. Τελικά υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ της επιστημονικής και 

αυτόχθονης - τοπικής γνώσης ή υπάρχει δυνατότητα σύγκλισης των δύο; 

 

Σύμφωνα με τους Kidwell & Nabokov (όπ. αναφ. στο Griffin, 2009), «Στη δυτική 

επιστήμη, τα πειράματα επιτρέπουν στους ανθρώπους να προβλέψουν με κάποιο 

βαθμό βεβαιότητας, ποια γεγονότα θα συμβούν σε παρόμοιες συνθήκες. Η αλλαγή 

των μεταβλητών επιτρέπει τη δοκιμή των υποθέσεων σχετικά με την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Στην κουλτούρα των ιθαγενών Αμερικανών ωστόσο, οι άνθρωποι 

επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα της φυσικής διαδικασίας». Η μονοπώληση της 

αλήθειας θρυμματίζεται, όσο περισσότεροι και περισσότεροι αυτόχθονες, 

Αφρικανοί, Ασιάτες και γυναίκες ξεκινούν και προκαλούν τη Δυτική διανόηση (Hill, 

2000). 
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Η ιστορία της διαχείρισης των φυσικών πόρων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 

είναι γεμάτη καλές προθέσεις (για παράδειγμα, δημιουργία φραγμάτων για τον 

έλεγχο των πλημμυρών, καταστολή των φυσικών δασικών φωτιών, βιομηχανικές 

φάρμες βασισμένες σε πετροχημικά για την μεγιστοποίηση της παραγωγής 

τροφίμων). Με αυτές τις ενέργειες επέφεραν συνέπειες που δεν ήταν ορατές αρχικά 

και οικολογική καταστροφή, λόγω της αποτυχίας αναγνώρισης ότι η φύση είναι ένας 

συνεκτικός ιστός και όχι κατακερματισμένα κομμάτια (Griffin, 2009). Ο Dei (όπ. 

αναφ. στο Zazu, 2007), υποστηρίζει ότι η αναγνώριση των όχι «πάντα» θετικών 

επιπτώσεων των επιστημονικών λύσεων στα περιβαλλοντικά ζητήματα, κάνει τους 

πολίτες να ξανασκεφτούν την αυτόχθονη γνώση σαν μια εναλλακτική. 

 

Ο Griffin (ό.π.) συνεχίζει λέγοντας πως υπάρχουν πολλά παραδείγματα καλών 

προθέσεων, όπως η λεγόμενη επανάσταση των πετροχημικών, η μονο-ποικιλιακή 

μηχανοποιημένη παραγωγή τροφίμων και βιομηχανικά δάση φτιαγμένα από τον 

άνθρωπο. Η οικολογική καταστροφή είναι αποτέλεσμα των συνεπειών της 

προσέγγισης «των καλών προθέσεων» της δυτικής επιστήμης, στην διαχείριση των 

φυσικών πόρων, χωρίς την κατανόηση της ολιστικής, ακέραιας φύσης του 

περιβάλλοντος. Αντίθετα, η αυτόχθονη γνώση περιβάλλει την ολιστική και ακέραια 

φύση του περιβάλλοντος λόγω της άμεσης παρατήρησης μέσω γενεών και γενεών. 

 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, το παγκόσμιο σύστημα γνώσης συντίθεται από τη 

μοντέρνα/επιστημονική γνώση και τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης. Τα 

συστήματα αυτόχθονης γνώσης σε συνεργασία με τη δυτική επιστημονική γνώση 

μπορούν να δώσουν λύσεις σε πολλά προβλήματα, ειδικά αυτό τον καιρό όπου ο 

πλανήτης υποφέρει από αριθμό προβλημάτων, όπως η μόλυνση, η υπερθέρμανση 

του πλανήτη, η απώλεια της βιοποικιλότητας, οι πόλεμοι και η οικονομική κρίση, η 

συνεχιζόμενη ενεργειακή και επισιτιστική κρίση, η χρήση γενετικά τροποποιημένων 

τροφίμων, η βιο-πειρατεία κλπ (Das Gupta, 2011). 

  

Οι Nakashima and Roué (2002), προσφέρουν την «Επιστημολογία της Επιστήμης 

και της Αυτόχθονης Γνώσης». Η επιστήμη είναι μια κοινωνική κατασκευή της 

κοινωνίας μας, η οποία ορίζεται ιστορικά και γεωγραφικά. Προϋποθέτει το 

διαχωρισμό του πνευματικού από το υλικό, της θρησκείας από τη γνώση, του 

πολιτισμού από τη φύση. Η παραπάνω άποψη δεν γίνεται κατανοητή από τους 

αυτόχθονες πολιτισμούς των οποίων η φιλοσοφία χαρακτηρίζεται με τις έννοιες της 

κοσμοθεωρίας και της ολιστικής προσέγγισης. Για το λόγο αυτό, η προώθηση της 

γνώσης των αυτόχθονων ως επιστήμη είναι διαστρέβλωση. 

 

Ο Deloria (όπ. αναφ. στο Griffin, 2009) παρατηρεί πως η διαφορά μεταξύ 

αυτόχθονης και δυτικής γνώσης είναι πως η γνώση είναι προσωπική για τους 

αυτόχθονες και απρόσωπη για τους δυτικούς επιστήμονες. «Οι περισσότεροι 
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Αμερικανοί θεωρούν πως οποιοσδήποτε μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γνώση. Για 

τους ιθαγενείς Αμερικανούς, μόνο σε όσους έχει δοθεί η γνώση, μπορούν να τη 

χρησιμοποιήσουν σωστά». Η Hoppers (όπ. αναφ. στο Babaci-Wilhite, 2002), έχει 

υποστηρίξει πως σε αντίθεση με τον ¨Παγκόσμιο Βορρά¨ που βασίζεται στην 

επιστημονική παράδοση για την παγκόσμια αλήθεια, τα παιδιά των αυτόχθονων 

διδάσκονται από την επιστημολογία, η οποία τους μεταδόθηκε από τους προγόνους 

τους μέσω της αφήγησης.  

 

Αν και η αυτόχθονη γνώση αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο μέσα  στη διαδικασία 

ανάπτυξης των λαών, κάποιοι ειδικοί μπορεί να την αντιμετωπίσουν σαν γνώση που 

δεν υφίσταται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και να τη χωρίσουν σε μέρη, 

προσπαθώντας να ταιριάζει στα αναλυτικά παραδείγματα της δυτικής επιστημονικής 

γνώσης (Mistry, 2009). Επομένως, η συνάντηση μεταξύ της επιστημονικής και της 

αυτόχθονης γνώσης πρέπει να εκληφθεί ως μια συνάντηση πολιτισμών, με την 

πολιτιστική συνιστώσα τόσο εμφανή τόσο στο ένα στρατόπεδο όσο και στο άλλο. 

Πρέπει να δοθεί έμφαση στη δημιουργία ισότιμων όρων, εκτιμώντας την αυτόχθονη 

γνώση, όχι απλά ενσωματώνοντας την στην επιστήμη, αλλά σαν δυναμικό στοιχείο 

των σύγχρονων τοπικών κοινωνιών και πολιτισμών (Nakashima and Roué, ό.π.).   

 

Βασιζόμενοι στα χαρακτηριστικά της αυτόχθονης γνώσης, ορισμένες διαφορές 

μεταξύ αυτής και της επιστημονικής (ή δυτικής) γνώσης προκύπτουν, δίνοντας μια 

προστιθέμενη αξία. Η αυτόχθονη γνώση υπάρχει λόγω των εναλλακτικών 

στρατηγικών και της διαφορετικής κοσμοαντίληψης, αναπτύσσεται μέσω των 

εμπειριών σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, βασισμένη σε αποδείξεις που προήλθαν 

από αυτό. Αντίθετα, η επιστημονική γνώση αποσυναρμολογεί και συνθέτει τα 

δεδομένα συχνά μακριά από τον τόπο που έλαβε μέρος η συγκεκριμένη εμπειρία. 

Δεύτερον, η αυτόχθονη γνώση προέρχεται από την κοινότητα, είναι τοπική, 

βασισμένη στην πραγματικότητα της συγκεκριμένης κοινότητας και όλων των 

πολιτισμικών, ηθικών και πολιτικών προεκτάσεων. Η επιστημονική γνώση 

περηφανεύεται για τη παγκόσμια εγκυρότητα, εξαιρούμενη από το τοπικό πλαίσιο. 

Τρίτον, η επιστημονική γνώση καταγράφεται, ως μέσο διατήρησης, διάδοσης και 

εγκυρότητας της, ενώ η αυτόχθονη γνώση μεταδίδεται προφορικά, κάτι που 

ταιριάζει στο δυναμικό και τοπικό της χαρακτήρα. Τέταρτον, ο συλλογικός 

χαρακτήρας της αυτόχθονης γνώσης την κάνει να μοιράζεται στα μέλη της 

κοινότητας, ενώ η επιστημονική γνώση συχνά είναι στα χέρια «ειδικών» ή 

αποκεντρωμένη σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή κράτος. Τελευταίο, η αυτόχθονη 

γνώση συνήθως περιέχει λεπτομερείς πληροφορίες για την ζωή και την 

καθημερινότητα, ενώ η επιστημονική γνώση συχνά επικεντρώνεται σε αφηρημένες 

ιδέες και φιλοσοφίες (Baumwoll, 2008). 
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Ο Ossai (2010), συγκρίνοντας την αυτόχθονη Αφρικανική γνώση και τη μοντέρνα 

επιστημονική γνώση σημειώνει πως οι βασικές διαφορές των δύο περικλείονται σε 

ένα παλιό Αφρικανικό ρητό «όταν ένας ηλικιωμένος πεθαίνει, μια ολόκληρη 

βιβλιοθήκη εξαφανίζεται». Όσο οι άνθρωποι που γνωρίζουν την αυτόχθονη γνώση 

φεύγουν από τη ζωή (μαζί με την απροθυμία των νέων να μάθουν), απειλείται 

σοβαρά η ύπαρξη και βιωσιμότητα αυτού του τρόπου ζωής. Αντίθετα με την 

καταγεγραμμένη επιστημονική γνώση, το μεγαλύτερο μέρος της παραδοσιακής 

Αφρικανικής γνώσης μεταδίδεται προφορικά, μέσω κοινών πρακτικών και 

αφήγησης. 

 

Η Capponi (2010), συγκρίνοντας την αυτόχθονη γνώση και την «παγκόσμια» γνώση, 

αναφερόμενη στο ευρύτερα αναγνωρισμένο σύστημα γνώσης (που υποστηρίζεται 

και από τις ΤΠΕ), παρουσιάζει την αυτόχθονη γνώση ως βασισμένη στην προφορική 

παράδοση, τη γλώσσα, τη μνήμη και τις παραδόσεις, ως κάτι που ανήκει στην 

κοινότητα και συχνά παρουσιάζεται σαν κάτι το παλιό και ξεπερασμένο παρά σαν 

κάτι σύγχρονο που συνεχώς εξελίσσεται και ως ολιστική μορφή γνώσης με 

πολλαπλές μοναδικές μορφές. Από την άλλη, η «παγκόσμια» γνώση είναι 

καταγεγραμμένη, ατομικής ιδιοκτησίας, συχνά παρουσιάζεται σαν μια πρόσφατη 

επανάσταση, αντικαθιστά τις προφορικές παραδόσεις, ανήκει στην παγκόσμια 

κοινότητα, ξεχωριστή και εξατομικευμένη και ως ένα ευρύτερα αναγνωρισμένο 

σύστημα. 

 

Ορισμένοι αμφισβητούν τη χρησιμότητα της αυτόχθονης γνώσης να λύσει 

προβλήματα παγκοσμίου επιπέδου, όπως η ερημοποίηση και η παγκόσμια κλιματική 

αλλαγή, που αντιμετωπίζονται σε πολλές περιοχές. Από τη άλλη, η δυτική επιστήμη 

και τα συστήματα γνώσης της αμφισβητούνται και κριτικάρονται από έναν αριθμό 

μελετητών και πολιτικών στην Αφρική και την Ασία, αλλά και στο Δυτικό κόσμο 

(Breidlid, 2009). Ωστόσο, στην πραγματικότητα η αυτόχθονη γνώση και η 

επιστημονική γνώση μπορεί να έχουν περισσότερα κοινά από ότι 

αντιλαμβανόμαστε. Για παράδειγμα, είναι και οι δύο πειραματικές, βασίζονται στην 

παρατήρηση και αποκτούνται με την πάροδο του χρόνου. Με την αυτόχθονη γνώση, 

αυτή η διαδικασία μάθησης συμβαίνει συνήθως σε ένα μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα. Γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ αυτόχθονης-τοπικής γνώσης και δυτικής-

επιστημονικής γνώσης, μπορεί να διευκολυνθεί η εφαρμογή της αυτόχθονης γνώσης 

στην ανάπτυξη ως μέρος της λύσης σε μεγαλύτερα προβλήματα (Vazquez, 2011). 

 

Στη σύγκριση της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης και δυτικής-επιστημονικής γνώσης, 

αναπόφευκτα εντοπίζονται διαφορές. Αξίζει να πούμε ότι ανεξάρτητα από τις 

διαφορές μεταξύ των δύο παραδειγμάτων, μπορούν να θεωρηθούν περισσότερα 

αυτά που τους ενώνουν, από αυτά που τους χωρίζουν. Η αυτόχθονη γνώση και η 

επιστήμη έχουν εργαστεί μέσα στους αιώνες για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να 
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εξελιχθούν και να επιβιώσουν. Γνώστες της τοπικής γνώσης και επιστήμονες 

μπορούν να εργαστούν μαζί, κρατώντας ο καθένας τα δικά του μοναδικά 

χαρακτηριστικά. Συμπερασματικά, σημαντική είναι η διαπίστωση από το Παγκόσμιο 

Συνέδριο Επιστημών, που οργανώθηκε από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο 

Επιστημών (2002), όπου στη Διακήρυξη για τις Επιστήμες και τη Χρήση της 

Επιστημονικής Γνώσης, ρητά αναγνωρίζει τη σημαντικότητα της αυτόχθονης - 

τοπικής γνώσης και την ανάγκη για σεβασμό και ενίσχυση για τη χρήση της σε 

διάφορες μορφές της ανθρώπινης προσπάθειας. 

Κεφάλαιο 3ο: Ψηφιακές Βιβλιοθήκες, Τεχνολογίες Πληροφορίας 

και Επικοινωνίας και Αυτόχθονη – Τοπική Γνώση 
 

3.1 Χαρακτηριστικά των ψηφιακών βιβλιοθηκών 

 

Η  δημιουργία του όρου «ψηφιακή βιβλιοθήκη» σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την 

ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Η 

σύνδεση μεταξύ των ΤΠΕ και της ΒΑ προκύπτει από εκτεταμένες συζητήσεις και 

έρευνα που αναγνωρίζουν την πρόκληση την οποία οι ΤΠΕ θέτουν στον 

επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης έτσι ώστε να μάθουμε να ζούμε βιώσιμα 

(Makrakis, 2006˙ Makrakis, 2010abc˙ Makrakis, 2011˙ Makrakis, 2013). Οι ΤΠΕ 

έχουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της εκπαίδευσης για τη ΒΑ με τρεις τρόπους, 

α) αυξάνοντας την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με τη βιωσιμότητα, β) 

συμβάλλοντας στην προώθηση νέων τρόπων διαδραστικής μάθησης για θέματα ΒΑ 

και γ) μέσω της ανοικτής πρόσβασης στην πληροφορία και στη γνώση (Makrakis,  

2010b˙ Makrakis 2011). 

  

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες καλούνται να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα του 

τοπίου που έχει αναπτυχθεί σχετικά με την αποθήκευση, διανομή και 

προσβασιμότητα στην πληροφορία. Πολλά έχουν γραφτεί σχετικά με την έλλειψη 

ενός ξεκάθαρου ορισμού της ψηφιακής βιβλιοθήκης και των συνεπειών και των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ερευνητές, ως αποτέλεσμα της πληθώρας 

χρήσεων του όρου (Capponi, 2010). 

 

Για τους συνεργάτες του οργανισμού Digital Library Federation, ο λειτουργικός 

ορισμός που δίνουν στον όρο ψηφιακή βιβλιοθήκη, για να υπάρχει μια βάση κοινής 

κατανόησης είναι: 

 

«Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες αποτελούν οργανισμούς που προσφέρουν πρόσβαση σε 

πηγές, συμπεριλαμβανομένου εξειδικευμένου προσωπικού, για την ερμηνεία, 

διανομή, διατήρηση συλλογών ψηφιακών έργων έτσι ώστε να είναι εύκολα και 
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οικονομικά διαθέσιμες προς χρήση από μια καθορισμένη κοινότητα ή ένα σύνολο 

κοινοτήτων». 

 

Ένας ακόμη οργανισμός, “The International Conference on Theory and Practice of 

Digital Libraries”, του οποίου κύρια αποστολή είναι η προώθηση της έρευνας και 

της ανάπτυξης στον τομέα των ψηφιακών βιβλιοθηκών αναφέρει πως οι ψηφιακές 

βιβλιοθήκες μετασχηματίζονται σε κρίσιμο κομμάτι των ¨αναδυόμενων 

περιβαλλόντων μάθησης¨, τα οποία μπορούν να προσφέρουν πρόσβαση 

κυριολεκτικά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης γνώσης. Με αυτό τον τρόπο, το 

πεδίο μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης είναι «δημιουργία πληροφορίας, απόκτηση, 

πρόσβαση επεξεργασία, διανομή, αξιολόγηση και διατήρηση σε ψηφιακές 

βιβλιοθήκες, αλλά και σε μουσεία, αρχεία και άλλες ψηφιακές συλλογές 

δεδομένων». Κύριες εφαρμογές αυτής της έρευνας και της τεχνολογίας 

περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την επιστήμη, τη μηχανική, το εμπόριο, την ιατρική 

και τις τέχνες.  

 

Ο Borgman (όπ. αναφ. στο Capponi, 2010), αναγνωρίζει διάφορες μεταξύ των 

ορισμών που προσανατολίζονται στην έρευνα και αυτών που προσανατολίζονται 

στην πράξη, προτείνοντας πως οι περισσότεροι ερευνητές ορίζουν τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες με όρους βάσης δεδομένων, με περιεχόμενο και μια τεχνική δομή που 

επικεντρώνεται στην πληροφορία που χρειάζεται μια συγκεκριμένη κοινότητα 

χρηστών. Ωστόσο, οι άνθρωποι της πράξης, τείνουν να βλέπουν τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες ως ιδρύματα ή υπηρεσία που προσφέρουν πρόσβαση σε πηγές (και σε 

προσωπικό), απαραίτητα για την υποστήριξη των χρηστών στη χρήση του ψηφιακού 

περιεχομένου και μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερες από μία κοινότητες. 

 

Ένα ακόμη σημαντικό χαρακτηριστικό των ψηφιακών βιβλιοθηκών που τις 

ξεχωρίζει από τις παραδοσιακές βιβλιοθήκες αποτελεί το περιβάλλον διεπαφής 

(interface). Όπως δηλώνει ο Cool (όπ. αναφ. στο Capponi, 2010), «οι ψηφιακές 

βιβλιοθήκες χρειάζονται νέες μορφές συστημάτων ανάκτησης της πληροφορίας για 

να μπορέσουν αποτελεσματικά να βοηθήσουν τους χρήστες να βρουν την 

πληροφορία που χρειάζονται σε πολυμεσικό υλικό ή ετερογενείς συλλογές, με την 

οποία αλληλεπιδρούν από απόσταση». 

 

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν επιπλέον, να προωθήσουν την ανάπτυξη στις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Ο Witten (κ.α., 2002) καταγράφει πέντε περιοχές στις 

οποίες οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να επιτελέσουν τον παραπάνω σκοπό: 

1. Στη διάδοση πληροφορίας ανθρωπιστικού περιεχομένου. 

2. Στη διευκόλυνση του αισθήματος ανακούφισης με την παροχή της 

κατάλληλης πληροφορίας. 

3. Στη διατήρηση και διάδοση της αυτόχθονης κουλτούρας. 
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4. Στη δημιουργία συλλογών τοπικά παραγόμενης πληροφορίας. 

5. Στη δημιουργία νέων επαγγελματικών ευκαιριών στην παγκόσμια αγορά. 

 

Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορούν να μεταμορφώσουν τον τρόπο με τον οποίο 

μαθαίνουμε, παρέχοντας πηγές και υπηρεσίες, λειτουργώντας ως αποκεντρωμένο 

αλλά σύγχρονο/εικονικό περιβάλλον μάθησης, ως αποθετήρια τα οποία προωθούν τη 

χρήση και επαναχρησιμοποίηση του μαθησιακού αντικειμένου (Fox κ.α., 2004). Οι 

αυτόχθονες κοινότητες μπορούν να οργανωθούν γύρω από τις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

αίροντας τα τοπικά, περιφερειακά, εθνικά σύνορα όσο αυτή η διαδικασία 

διευκολύνεται και ενθαρρύνεται.  

 

3.2 Ψηφιακές Βιβλιοθήκες αυτόχθονης γνώσης. Ο πιθανός ρόλος των 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη διατήρηση και διάδοση 

της αυτόχθονης γνώσης 

 

Η αναγνώριση της σημασίας και της συνεισφοράς της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης 

στην παγκόσμια κοινότητα ολοένα αυξάνεται. Η Διεθνής Ένωση Βιβλιοθηκών, 

ΙFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) για 

παράδειγμα, αναγνωρίζει την αξία και τη σημασία της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης 

και της γνώσης των τοπικών κοινοτήτων και την ανάγκη: 

 της αναγνώρισης της σημασίας, σχετικότητας και αξίας της αυτόχθονης – 

τοπικής γνώσης και της γνώσης των τοπικών κοινοτήτων, έτσι ώστε η γνώση 

αυτή να χρησιμοποιείται όταν αναπτύσσονται λύσεις σε δύσκολα σύγχρονα 

ζητήματα και στην εφαρμογή προγραμμάτων 

 της προστασίας της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης και της γνώσης των 

τοπικών κοινοτήτων προς το συμφέρον των αυτόχθονων καθώς και για το 

συμφέρον όλου του κόσμου - η γνώση αυτή είναι ευάλωτη, επειδή είναι 

εύκολα εκμεταλλεύσιμη και κάποιοι την εκμεταλλεύονται και επειδή οι 

γηραιότεροι που κατέχουν τη γνώση χάνονται και η μεταφορά της γνώσης 

προς τις νεότερες γενιές φθίνει, μπροστά στις πιέσεις για εκμοντερνισμό 

 εφαρμογής αποτελεσματικών μηχανισμών για τη μεταφορά της τεχνολογίας, 

ανάπτυξης ικανοτήτων και προστασίας από την εκμετάλλευση σύμφωνα με 

τις συνθήκες Convention on Biological Diversity˙ the ILO Convention 169 

και άλλες συνθήκες σχετικές με τη ΒΑ και τα ενδιαφέροντα των αυτόχθονων 

 

Παραδείγματα από ψηφιακές βιβλιοθήκες αυτόχθονης γνώσης εντοπίζονται από 

οργανισμούς και πανεπιστημιακά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Στόχος αυτών των 

προσπαθειών είναι οι αυτόχθονες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

σχετικά με αυτούς, καθώς και η δραστηριοποίηση τους στην ψηφιοποίηση της 

αυτόχθονης γνώσης. Επίσης, στοχεύουν να βοηθήσουν αυτόχθονες κατοίκους, 

κυβερνητικούς φορείς, φορείς χρηματοδότησης, ερευνητές, εκπαιδευτικούς  και το 
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ευρύ κοινό να αποκτήσουν πρόσβαση στη βάση της γνώσης, που έχει αποκτηθεί 

μέσα από συσσωρευμένη εμπειρία χιλιετιών (Lunch, 2004˙ Griffin, 2009˙ Capponi, 

2010).  

 

Οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους να εξερευνήσουν έννοιες, να 

εμπλακούν στη λύση προβλημάτων και στην αυθεντική μάθηση, να ενισχύσουν τις 

μετα-γνωστικές δεξιότητες και στην παρουσίαση πληροφοριών με τη χρήση 

πολλαπλών μέσων (Makrakis, 2011˙ Makrakis, 2013). Επιπλέον, κοινωνικά, 

οικονομικά και περιβαλλοντικά θέματα, μπορούν να προσφέρουν ένα ουσιαστικό 

και γεμάτο προκλήσεις πλαίσιο για την ανάπτυξη μεγάλου εύρους δεξιοτήτων στις 

ΤΠΕ (Makrakis, 2013). 

 

Η Αυστραλία είναι πρωτοπόρος στις επιστήμες έρευνας της πληροφορίας σχετικά με 

την αυτόχθονη γνώση και οι κοινότητες των Αβορίγινων ιδιαίτερα έχουν υιοθετήσει 

τις ΤΠΕ με καινοτόμους τρόπους (Ormond-Parker & Sloggett, 2011). Το ¨Aboriginal 

and Torres Strait Islander Library and Information Resources Network (ATSILIRN)¨ 

εξέδωσε πρωτόκολλα για βιβλιοθήκες, αρχεία και υπηρεσίας πληροφορίας το 1995 

(τα οποία ανανεώθηκαν το 2005). Η δυνατότητα που προσφέρεται στους αυτόχθονες 

για πρόσβαση στην πληροφορία, συμπεριλαμβανομένης και εξειδικευμένης 

πληροφορίας για αυτούς και η επιστράτευση αυτόχθονων κατοίκων για εργασία σε 

πολιτιστικά ιδρύματα, είναι θέματα κλειδιά σε αυτά τα πρωτόκολλα. Η δουλειά του 

δικτύου εφαρμόστηκε και στην αμερικανική ήπειρο, με τη δημιουργία παρόμοιων 

πρωτοκόλλων (Protocols for Native American Archival Material) για τη βελτίωση 

και ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των αυτόχθονων και μη-αυτόχθονων ιδρυμάτων 

που έχουν αρχειακό υλικό των Αμερικανών Ινδιάνων (Capponi, 2010). 

 

Η αρχειοθέτηση, η διατήρηση της πληροφορίας, η ανάπτυξη σχετικών 

προγραμμάτων και δραστηριοτήτων εντός των κοινοτήτων των Αβοριγίνων, 

προσφέρει νέους και καινοτόμους τρόπους με τους  οποίους οι άνθρωποι θα 

μπορούν να έχουν πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία σε τοπικό επίπεδο. Τα 

πλεονεκτήματα που προκύπτουν είναι η ενδυνάμωση της οικονομίας μέσω της 

ανάπτυξης και διανομής του νέου αυτού προϊόντος, η ενδυνάμωση της κοινότητας 

αφού πλέον ¨κατέχουν¨ τις δικές τους ιστορίες, φωτογραφικό και άλλο υλικό και 

μπορούν να το διαχειριστούν και να έχουν πρόσβαση σε αυτό και τέλος η ανάπτυξη 

ευκαιριών για τους νέους (Ormond-Parker & Sloggett, 2011).  

 

Το Πανεπιστήμιο Alaska-Fairbanks έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο αυτόχθονης 

γνώσης (Alaska Native Knowledge Network) το οποίο λειτουργεί ως πηγή για 

σύνθεση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών με τα συστήματα αυτόχθονης 

γνώσης της Αλάσκα. Το δίκτυο δημιουργήθηκε ώστε να βοηθήσει τους ιθαγενείς 

κατοίκους, τις κυβερνητικές υπηρεσίες, εκπαιδευτές και το γενικό πληθυσμό να 
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αποκτήσει πρόσβαση στη γνώση των αυτόχθονων κατοίκων της Αλάσκα, που έχουν 

αποκτήσει μέσω εμπειρίας αιώνων (Griffin, 2009). Παρόμοια, αυτόχθονες 

οργανισμοί και μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στη Βολιβία εργάζονται συλλογικά 

για τη δημιουργία μιας τεράστιας συλλογής πολυμέσων αυτόχθονης γνώσης και 

οικονομικών πρακτικών στη Βολιβία (Resta, 2011). 

Πολλά από τα προγράμματα δημιουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών αυτόχθονης 

γνώσης έχουν ξεκινήσει και χρηματοδοτούνται από τοπικές κυβερνήσεις και 

ιδρύματα, ενώ κάποια άλλα έχουν αναπτυχθεί μέσω της διεθνούς συνεργασίας. Το 

Million Books Project, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ίδρυμα επιστήμης των 

ΗΠΑ (US National Science Foundation) και τις κυβερνήσεις της Κίνας και της 

Ινδίας, αποτελεί ένα παράδειγμα δημιουργίας μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης 

αυτόχθονου περιεχομένου μέσω της διεθνούς συνεργασίας (Chowdhury, 2002). 

Οργανισμοί που παρουσιάζουν εμπειρία με ψηφιακές βιβλιοθήκες αυτόχθονης 

γνώσης (Capponi, 2010) συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά:  

 Alaska Native Knowledge Network, στο πανεπιστήμιο της Alaska 

 Native American digital collection, στο πανεπιστήμιο της Washington 

 ένα κοινό δικτυακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου της Utah και του 

Department of Community and Culture 

 το ψηφιακό αποθετήριο παραδοσιακής ζωής στη βιβλιοθήκη του Κογκρέσου  

 το NativeWeb, ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί 

θέματα και πηγές που σχετίζονται με τους αυτόχθονες μέσω τηλεπικοινωνιών 

 

Στο πανεπιστήμιο Iowa State, ιδρύθηκε το 1897, ένα κέντρο (Center for Indigenous 

Knowledge for Agriculture and Rural Development) που ασχολείται με την έρευνα 

και την ταξινόμηση της υπάρχουσας αυτόχθονης γνώσης. Το κέντρο επικεντρώνει 

τις δραστηριότητες του στην καταγραφή και διατήρηση της αυτόχθονης γνώσης 

αγροτών και άλλων ανθρώπων της φύσης σε όλο τον κόσμο (Warren and McKiernan 

όπ. αναφ. στο Kumar, 2010). 

 

Η ψηφιακή βιβλιοθήκη μπορεί να πάρει και τη μορφή ενός συστήματος διαχείρισης 

της αυτόχθονης γνώσης, όπως στην περίπτωση του eToro, ενός συστήματος 

διαχείρισης αυτόχθονης γνώσης που αναπτύχθηκε από μια ομάδα  ερευνητών με τη 

συνδρομή της τοπικής κοινότητας. Το πρόγραμμα αυτό δεν έδειξε απλά την 

ανάπτυξη μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης και την καταγραφή της αυτόχθονης γνώσης, 

αλλά και τη συνεργασία νέων και γηραιότερων σε ένα προϊόν αποδεκτό από όλους 

(Siew κ.α., 2013). 

 

Οι ΤΠΕ επιδρούν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και συνάμα κατέχουν 

στρατηγική σημασία στην ενεργοποίηση της εθνικής ανάπτυξης και των 
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στρατηγικών για τη μείωση της φτώχιας (Hanna,  2011). Επιπλέον, η παροχή τους 

σε απομακρυσμένες και αγροτικές κοινότητες μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της 

κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης των κοινοτήτων ενώ στα πλεονεκτήματα τους 

συμπεριλαμβάνεται η πρόσβαση στη γνώση, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η παροχή 

επαγγελματικών ευκαιριών κ.α. (UNESCAP όπ. αναφ. στο Siew κ.α., 2013). Είναι 

επομένως κατανοητό πως οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν όχι μόνο στην καταγραφή 

και το διαμοιρασμό της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης, αλλά και να αποτελέσουν 

εργαλείο ανάπτυξης των αυτόχθονων και των τοπικών κοινοτήτων. 

Η χρήση των ΤΠΕ στην αυτόχθονη γνώση παρουσιάζεται επαρκώς από τον Eyong 

(2007). Επισήμανε, πως υπάρχει η ανάγκη προώθησης πληροφοριών τοπικού 

περιεχομένου, συνεργασίας μεταξύ τοπικών ιδρυμάτων και ενίσχυση της 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Η χρήση ρεαλιστικών τεχνολογιών ενισχύουν και 

προσθέτουν αξία στα υπάρχουσα συστήματα γνώσης. Η δημιουργία κοινοτήτων 

γνώσης και συνεργασιών οι οποίες θα λειτουργούν σε επίπεδο κράτους, έθνους και 

θα υπερβαίνουν τα κοινωνικά σύνορα δείχνουν πολλά υποσχόμενες και θα 

προσθέσουν αξία στα ήδη υπάρχουσα συστήματα. Οι προσπάθειες να γεφυρωθεί το 

ψηφιακό χάσμα θα πέσουν στο κενό, αν οι χώρες σε κάθε περιοχή δεν αναλάβουν 

παράλληλες προσπάθειες να συμμετέχουν στο διαδίκτυο σαν παραγωγοί ιδεών, αντί 

απλά σαν αποδέκτες. Η εισαγωγή των ΤΠΕ θα πρέπει να εξασφαλίσει κοινά οφέλη 

στο εμπόριο, να ενισχύσει την εκπαίδευση και την πολιτισμική ανάπτυξη, αλλιώς θα 

συνεχίσουν να ενθαρρύνουν την εξάρτηση, την προώθηση του πολιτισμικού 

ιμπεριαλισμού και μιας νέας τελικά αποικιοκρατίας. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των ΤΠΕ ενώ κάνουν τη ζωή ευκολότερη, 

δημιουργούν και ένα κοινωνικό χάσμα, γνωστό σαν το ψηφιακό χάσμα. Οι 

αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζουν έλλειψη στην έρευνα και ανάπτυξη ψηφιακών 

βιβλιοθηκών, λόγω του ψηφιακού χάσματος και της έλλειψης των απαραίτητων 

πηγών για έρευνα και ανάπτυξη. Η δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών αυτόχθονης 

– τοπικής γνώσης, είναι ένα σημαντικό βήμα για την γεφύρωση του ψηφιακού αυτού 

χάσματος (Chowdhury, 2002). 

 

Υπάρχουν παραδείγματα του τρόπου με τον οποίο οι ΤΠΕ, όταν είναι κατάλληλα 

προσαρμοσμένες και υπό τον έλεγχο των αυτόχθονων, μπορούν να είναι 

υποστηρικτικές στη γλώσσα και τον πολιτισμό και να προσφέρουν νέες 

επαγγελματικές ευκαιρίες μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων στις ΤΠΕ. 

Οι ΤΠΕ μπορούν επίσης να προσφέρουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες στους αυτόχθονες 

μαθητές που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές (Resta, 2011). 

 

Η εμπλοκή των ΤΠΕ στην αυτόχθονη γνώση επισημάνθηκε επίσης από τον Ossai 

(2010) αναφερόμενος στην επιτροπή του κοινοβουλίου της Νότιας Αφρικής που 

σχετίζεται με τις τέχνες, τον πολιτισμό, την επιστήμη, τη γλώσσα και την τεχνολογία 
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και η οποία εισήγαγε την αυτόχθονη γνώση ως δομικό στοιχείο της ανοικοδόμησης 

του συστήματος επιστήμης και τεχνολογίας της Νότιας Αφρικής. Ο Ossai (ό.π.), 

προτείνει εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη μετάβαση και την 

ανταλλαγή της αυτόχθονης γνώσης. Τέτοια εργαλεία είναι: 

 Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές σε τοπική γλώσσα που θα 

μπορούσαν να διαδώσουν αυτόχθονες πρακτικές με τη χρήση τεχνικών 

αφήγησης, ειδικά σε αγροτικές περιοχές 

 Τηλε-κέντρα, τα οποία θα βοηθούσαν την ανταλλαγή της γνώσης, από και 

προς τις τοπικές κοινότητες (αυτόχθονες πρακτικές), από και προς την 

παγκόσμια κοινότητα (διεθνείς πρακτικές) 

 Δημιουργία δικτύων με χρήση ΤΠΕ για την εγκαθίδρυση συστήματος 

ανταλλαγών μεταξύ των ομάδων και σύνδεσης των σχεδόν δεκάδων τοπικών 

κέντρων που ασχολούνται με την αυτόχθονη γνώση σε διάφορες χώρες 

 

Ο Ossai (ό.π.), αναφέρεται στα συστήματα αυτόχθονης γνώσης της Αφρικής, όμως 

οι προτάσεις του μπορούν να μεταφερθούν σε συστήματα αυτόχθονης γνώσης ανά 

την υφήλιο. Η αδυναμία χρήσης ή εμπλοκής των ΤΠΕ στην καταγραφή, 

αποθήκευση και επεξεργασία των περισσοτέρων συστημάτων αυτόχθονης γνώσης 

αποτελεί μεγάλο μειονέκτημα στην διάχυση και διάδοση τους. Η έλλειψη 

σύγχρονων εργαλείων (ΤΠΕ) για τη μεταφορά και ανταλλαγή της αυτόχθονης 

γνώσης, έχει κάνει τη διάχυση της εξαιρετικά αργή. 

 

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να τελεστεί η συνεργασία των ΤΠΕ και της 

αυτόχθονης γνώσης, είναι το γεγονός πως συχνά τα παγκόσμια, δυτικής προέλευσης 

μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν προβάλλουν και δε στηρίζουν υλικό με τοπικό 

περιεχόμενο και όπως ο Eyong (2007) χαρακτηριστικά αναφέρει, «Χωρίς την 

προώθηση υλικού τοπικού περιεχομένου, τα δυτικά μέσα θα καταστρέψουν τον 

αυτόχθονα πολιτισμό, θα υποβαθμίσουν την περιοχή στο παρελθόν της και θα 

δυσκολέψουν κάθε προσπάθεια για μελλοντική πολιτισμική ανάπτυξη». Γίνεται 

λοιπόν φανερό, πως οι ΤΠΕ με προσανατολισμό  στην αυτόχθονη γνώση μπορούν 

να αφυπνίσουν την κοινωνία σχετικά με την αξία της.  

 

Τα συνεργατικά ΤΠΕ εργαλεία έχουν δημιουργήσει νέα μοντέλα διαμοιρασμού της 

γνώσης και συλλογικής παραγωγής ιδεών και καινοτομιών, τα οποία συχνά 

παρακάμπτουν τα κλειστού τύπου συστήματα. Η δύναμη αυτών των εργαλείων 

αντανακλάται σε προϊόντα και δομές γνώσης όπως το οικοσύστημα Linux, η 

Wikipedia και τα λογισμικά ανοιχτού τύπου. Βασίζονται στη συλλογική ευφυΐα και 

στη μαζική συνεργασία. Τα εργαλεία αυτά μπορούν επίσης να προωθήσουν 

αποκλειστικά την καινοτομία των λιγότερο εύπορων, θα απευθύνεται σε αυτούς 

ώστε να βοηθήσουν στο διαμοιρασμό της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης και να 

ενισχύσουν τοπικές καινοτομίες (Hanna, 2011). Οι ΤΠΕ μπορούν να διευκολύνουν 
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τη μάθηση και την πρακτική γνώση, την ίδια στιγμή που μπορούν να ενδυναμώσουν 

τους λιγότερο εύπορους και περιθωριοποιημένους πληθυσμούς να υψώσουν τη φωνή 

τους για τα δικαιώματα τους (Makrakis κ.α., 2012).  

Στη χρήση των ΤΠΕ στη διατήρηση και διαιώνιση της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης 

υπάρχει η ανάγκη προώθησης υλικού τοπικού περιεχομένου και ανταλλαγής του 

μεταξύ των κατοίκων σε τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ένταξη των 

ΤΠΕ μπορεί να προσθέσει στα υφιστάμενα συστήματα γνώσης και να εξαλείψει 

τυχόν εθνικές, μειονοτικές και κοινωνικές ανισότητες. Εργαλεία ΤΠΕ δύναται να 

χρησιμοποιηθούν για να διευκολύνουν την μετάδοση, ανταλλαγή και διάχυση της 

αυτόχθονης-τοπικής γνώσης, όπως το βίντεο για παράδειγμα, να επιταχύνουν τις 

παραπάνω διαδικασίες και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με την αξία της 

αυτόχθονης-τοπικής γνώσης. 

 

3.3 Αρχές στην ψηφιοποίηση του υλικού αυτόχθονης γνώσης. Όρια – Ηθικοί 

κανόνες   

 

Ένα θέμα που προκύπτει στην ψηφιοποίηση της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης είναι 

σε ποιες αρχές αυτή η διαδικασία θα λάβει χώρα. Η ανησυχία μεταξύ των 

αυτοχθόνων είναι ότι η κληρονομιά τους, μπορεί να αξιοποιηθεί από εταιρείες με 

αποκλειστικό σκοπό το κέρδος. Υπάρχουν παραδείγματα όπου οι κατοχυρωμένοι 

και νόμιμοι ιδιοκτήτες της γνώσης, δηλαδή οι αυτόχθονες, δεν μπορούσαν να τη 

χρησιμοποιούν πια. Η αυτόχθονη γνώση αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της 

εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης και η προστασία της θα πρέπει να είναι 

ζήτημα. Επιπλέον, δημιουργούνται ανησυχίες σχετικά με την διανομή, τη συμμετοχή 

και τη διαθεσιμότητα του υλικού στην κοινότητα και την παρουσίαση ευαίσθητου ή 

θρησκευτικού περιεχομένου υλικού. Ως εκ τούτου, ποια οφείλεται να είναι τα όρια 

και οι ηθικοί κανόνες στην ψηφιοποίηση του υλικού της αυτόχθονης-τοπικής 

γνώσης; 

 

Η ερώτηση μπορεί να απαντηθεί εξετάζοντας σύντομα τη σχετική βιβλιογραφία για 

το τι εγείρει αυτές τις ανησυχίες. Οι Nakashima και Roué (2002), παρουσίασαν 

παραδείγματα ξένων εταιριών ή ατόμων οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν τα αποκλειστικά 

δικαιώματα χρήσης συγκεκριμένων «εφευρέσεων», που στην πραγματικότητα 

βασιζόταν στην αυτόχθονη γνώση, όπως φαρμακευτικά προϊόντα στην Ινδία και 

αγροτικά προϊόντα στη Βολιβία. Η καθιέρωση δικαιωμάτων πνευματικής 

ιδιοκτησίας μπορεί να διασφαλίσει τα δικαιώματα των αυτόχθονων απέναντι στην 

απειλή της βιοπειρατείας, δηλαδή της διαδικασίας αναγνώρισης δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας – πατέντας ζωντανών φυσικών πόρων ή παραδοσιακών γνώσεων από 

εταιρείες. 
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Γενικότερα, η καταγραφή της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης, όχι μόνο 

χρησιμοποιώντας ΤΠΕ, αλλά και με άλλα μέσα έχει εγείρει ανησυχίες. Ο Kothari 

(2007), παρατηρεί πως η καταγραφή της παραδοσιακής γνώσης μέσω της 

εθνοβιολογίας και άλλων μέσων μελέτης, μπορεί να είναι σημαντικό και να 

συμβάλλει στην συνέχεια της, αλλά αυτό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να 

αντικαταστήσει την εξέλιξη της γνώσης μέσω των ανθρώπων που την παράγουν και 

τη διατηρούν. Ο κυριότερος λόγος για αυτές τις ανησυχίες αποτελεί η απειλή της 

βιοπειρατείας. Στην Ινδία για παράδειγμα το κίνημα καταγραφής της αυτόχθονης – 

τοπικής γνώσης μέσω των ¨Peoples Biodiversity Registers (or Community 

Biodiversity Registers)¨ κερδίζει συνεχώς έδαφος. Ένας αριθμός κοινοτικών 

οργανισμών και μη κυβερνητικών οργανώσεων εκφράζουν την ανησυχία τους 

σχετικά με το αν η προφορική παραδοσιακή γνώση είναι επιρρεπής στην πειρατεία, 

εάν οι προαναφερόμενοι οργανισμοί δεν παράσχουν την απαραίτητη προστασία. 

 

Ο Ossai (2010) επισημαίνει πως η εμπλοκή των ΤΠΕ στα συστήματα αυτόχθονης 

γνώσης, έχει ως αποτέλεσμα την ανταλλαγή και τη διάδοση της αυτόχθονης γνώσης. 

Η διαδικασία αυτή διαμέσου και μεταξύ των αναπτυσσόμενων χωρών και μεταξύ 

των αναπτυσσόμενων και βιομηχανοποιημένων χωρών θα πρέπει να εμπεριέχει έξι 

ουσιαστικά βήματα: 

1. Αναγνώριση και ταυτοποίηση: Μέρος της αυτόχθονης γνώσης μπορεί να 

εμπεριέχεται σε ένα μίγμα τεχνολογιών ή πολιτιστικών αξιών, που το 

καθιστά μη αναγνωρίσιμο με την πρώτη επαφή από τον εξωτερικό 

παρατηρητή. 

2. Εγκυρότητα: Αυτό το βήμα εμπεριέχει την αξιολόγηση της σημαντικότητας 

της αυτόχθονης γνώσης και την σχετικότητα, την αξιοπιστία, τη 

λειτουργικότητα, την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα μεταφοράς. 

3. Η καταγραφή είναι μια μέγιστη πρόκληση λόγω της  φύσης της αυτόχθονης 

γνώσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα 

εργαλεία, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ίσως θα ήταν περισσότερο κατάλληλες 

πιο παραδοσιακές μέθοδοι όπως η καταγραφή της αφήγησης σε κασέτα ή σε 

σχέδια. 

4. Καταγραφή σε ανακτήσιμα αποθετήρια: Η αποθήκευση δεν περιορίζεται σε 

γραπτό κείμενο ή σε ηλεκτρονική μορφή, αλλά μπορεί να περιλαμβάνει 

κασέτες, φιλμ, αφήγηση κ.α. 

5. Μεταφορά: Το βήμα αυτό υπερβαίνει την απλή μεταφορά της γνώσης στον 

αποδέκτη αλλά περιλαμβάνει τη δοκιμή της γνώσης στο νέο περιβάλλον. 

6. Η διάχυση σε μια ευρύτερη κοινότητα προσθέτει την αναπτυξιακή διάσταση 

στην ανταλλαγή της γνώσης και θα μπορούσε να προωθήσει την ευρύτερη 

και βαθύτερη επίδραση της μεταφερόμενης γνώσης. 
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Η Capponi (2010), προτείνει τα ακόλουθα ερωτήματα προς περισυλλογή όταν 

αναπτύσσεται ή αξιολογείται μια συλλογή υλικού αυτόχθονης – τοπικής γνώσης. 

1. Σε ποιο βαθμό τα μέλη της αυτόχθονης κοινότητας συμπεριελήφθησαν στην 

ανάπτυξη της ψηφιακής βιβλιοθήκης αυτόχθονης γνώσης; 

2. Υπάρχει διαδικασία βασισμένη στην κοινότητα, σχετικά με την 

αυθεντικότητα του υλικού; 

3. Με ποιο τρόπο η συλλογή προστατεύει πως η αυτόχθονη – τοπική γνώση θα 

εκτιμηθεί όπως της αρμόζει;  

4. Προβάλλει η συλλογή ευαίσθητο ή πιθανώς προσβλητικό για κάποιους υλικό; 

5. Προσφέρει η συλλογή τη δυνατότητα ειδικής πρόσβασης (μέσω κωδικού) σε 

¨ειδικό¨ (ιερό για τους αυτόχθονες) περιεχόμενο; 

6. Φιλοξενεί η συλλογή τις αυτόχθονες αντιλήψεις, μέσω διαφορετικών μορφών 

και μεθόδων πρόσβασης; 

 

Οι έξι αυτές ερωτήσεις, αποτελούν έξι κριτήρια τα οποία θα πρέπει να απευθύνονται 

στους δημιουργούς μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης αυτόχθονης γνώσης. Σχετίζονται με 

το βασικό ρόλο των ηγετών σε μια αυτόχθονη κοινότητα να αποφασίσουν, πως η 

αυτόχθονη γνώση αναπαριστάται στα ψηφιακά μέσα και ποιου η γνώση 

καταγράφεται σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη. Επίσης, εγείρουν ανησυχίες σχετικά με 

την ευκολία την οποία το ψηφιακό περιεχόμενο μπορεί να αλλάξει και/ή να 

αφαιρεθεί από το ευρύτερο πλαίσιο. Επιπλέον, συλλογές με καταγεγραμμένο υλικό 

της σοφίας των μελών μιας αυτόχθονης κοινότητας, που είναι διαθέσιμες στο 

διαδίκτυο ή σε άλλες ψηφιακές συλλογές και μπορεί να είναι ελεύθερες για 

περιήγηση, οφείλεται να προσεχθεί πως παρουσιάζονται οι καταγραφές, οι εικόνες 

και τα κείμενα. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι η αναγνώριση του ιστορικού πλαισίου 

και του πόσο σημαντικού είναι για τους αυτόχθονες, τους προγόνους και την 

κουλτούρα τους. Τέλος, στην ανεξέλεγκτη διασπορά πληροφοριών, ελλοχεύει ο 

κίνδυνος να γίνει η κοινότητα ευάλωτη. Οι κοινότητες πρέπει να ελέγχουν την 

πρόσβαση σε ιερή ή ευαίσθητη για αυτούς πληροφορία, ψηφιακή ή οποιουδήποτε 

άλλου είδους (Capponi, ο.π.). 

 

Η απειλή στην προστασία, διατήρηση, συλλογή και χρήση του υλικού αυτόχθονης 

γνώσης, μπορεί να προέλθει επιπλέον από τη δυνατότητα μιας αυτόχθονης 

κοινότητας να τη διαχειριστεί. Οι τεχνολογικές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν, 

η έλλειψη εξειδίκευσης στις ΤΠΕ και στην αρχειοθέτηση του υλικού, η έλλειψη 

γνώσης ή συμφωνίας για το σύστημα αρχειοθέτησης, τις αρχές και τα πρότυπα και 

πολλά άλλα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την προσπάθεια. Οι Ormond-Parker & 

Sloggett (2011), εκτός από τις ανησυχίες που εκφράζουν, προτείνουν και λύσεις. Το 

αρχειακό υλικό που διατηρείται και αναπτύσσεται από τις κοινότητες, να 

αναπτύσσεται σε εθνικό πλαίσιο, με τις κοινότητες να είναι αυτές οι οποίες θα 
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θέτουν τα πρωτόκολλα πάνω στα οποία θα συντελείται η όλη διαδικασία και θα 

διατηρούν τη διαχείριση της διαδικασίας αυτής.  

 

Συνοψίζοντας, ο Hanna (2011) μας αναφέρει ορισμένα από τα ρίσκα που μπορεί να 

περιλαμβάνει η επίδραση των ΤΠΕ: εξάντληση των δυσεύρετων φυσικών πόρων, 

μεγιστοποίηση των ανισοτήτων, ενίσχυση των δυνάμεων ελέγχου, έλεγχος παρά 

ενίσχυση του ατόμου. Τα θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα των νέων τεχνολογιών 

δεν είναι προκαθορισμένα, αλλά αποτελούν αποτελέσματα των οικονομικών 

πολιτικών και των κοινωνικό-πολιτικών επιλογών. Παρόμοια διάσταση έχει και το 

ζήτημα της ψηφιοποίησης και διατήρησης συλλογών αυτόχθονης γνώσης. Η 

τεχνολογία δε θα καθορίσει από μόνη της το θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο που θα 

έχει η διαδικασία αυτή στην αυτόχθονη γνώση. Οι αρχές και οι πολιτικές πάνω στις 

οποίες θα γίνει η διαδικασία αυτή έχουν τον πρώτο λόγο. Γενικότερα, προσοχή θα 

πρέπει να δίνεται κατά την καταγραφή της αυτόχθονης γνώσης, έτσι ώστε να μην 

οδηγήσει στο γενικότερο φαινόμενο της παρουσίασης της εκτός του πλαισίου της. 

Το πρόβλημα που πηγάζει από την απο-πλαισίωση είναι να μην λαμβάνει της 

κατάλληλης αποδοχής και εκτίμησης από μη τοπικούς παράγοντες (Mistry, 2009). 

 

Κεφάλαιο 4ο: Σύνδεση της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης με το 

περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία, τον πολιτισμό και την 

εκπαίδευση 
 

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζεται το πως διάφοροι ερευνητές και μελετητές της 

αυτόχθονης γνώσης επικεντρωθήκαν σε διάφορες μορφές και εκφάνσεις της. Το 

ζήτημα της αυτόχθονης γνώσης όπως έγινε σαφές σε προηγούμενα σημεία της 

παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι ευρύ και η τοπική γνώση, μπορεί να 

εφαρμοστεί σε διάφορες δραστηριότητες, όχι μόνο στην καθημερινή ζωή, αλλά και 

να παρεμβαίνει αποτελεσματικά σε περιοχές που μέχρι σήμερα κυριαρχεί η δυτική, 

επιστημονική γνώση. Έτσι, θα είναι μια σύντομη ανασκόπηση των περιοχών όπου η 

αυτόχθονη – τοπική γνώση μπορεί να εφαρμοστεί και τη συσχέτιση που μπορεί να 

έχει με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, τις στρατηγικές ανάπτυξης, τη διαχείριση 

φυσικών πόρων, των συστημάτων τροφίμων, με την κοινωνία και την οικονομία 

καθώς και με καινοτόμες εφαρμογές της.  

 

4.1 Αυτόχθονη - τοπική γνώση και περιβαλλοντική εκπαίδευση 

 

Όπως ειπώθηκε προηγουμένως η αυτόχθονη – τοπική γνώση έγινε δημοφιλής 

μεταξύ των περιβαλλοντικών κύκλων. Η παραδοσιακή οικολογική γνώση συνδέει 

τις τοπικές κοινότητες με το περιβάλλον και μπορεί να εφαρμοστεί στην 
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περιβαλλοντική εκπαίδευση. Σχολιάζοντας την ανάγκη συσχέτισης της αυτόχθονης 

γνώσης στις διαδικασίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ο Agyeman (όπ. αναφ. 

στο Zazu, 2007), επεσήμανε το γεγονός ότι ως τώρα η περιβαλλοντική εκπαίδευση 

δεν έχει επιτύχει να εξετάσει δια – πολιτισμικά ζητήματα. Η οπτική του Agyeman 

ήταν πως στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, η διδασκαλία και η μάθηση αναμένεται 

να περιλαμβάνουν δραστηριότητες σχετικές με τους αυτόχθονες (τον ντόπιο 

πληθυσμό), το περιβάλλον τους και τις σχέσεις των ανθρώπων με τα πράγματα γύρω 

τους. 

Ο Zazu (2007), επισημαίνει πως η περιορισμένη εισαγωγή των συστημάτων 

αυτόχθονης γνώσης στις διαδικασίες της σύγχρονης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, 

δημιούργησε μια κατάσταση στην οποία οι αυτόχθονες εκπαιδευόμενοι να δέχονται 

δύο διαφορετικές κοσμοθεωρίες. Την δυτική επιστημονική κοσμοθεωρία και αυτή 

της καθημερινότητας τους. Η ένταξη αυτοχθόνων συστημάτων γνώσης στην 

σύγχρονη εκπαίδευση είναι ένας τρόπος συγκειμενοποίησης της εκπαίδευσης και 

βελτίωσης της σχέσης του εκπαιδευόμενου με το κοινωνικό – πολιτιστικό του 

περιβάλλον. 

Η γενικότερη εντύπωση του (ό.π.) ήταν πως οι ίδιες ιστορίες λεγόταν με διαφορετικό 

τρόπο, καταλήγοντας όμως στην ουσία στο ίδιο συμπέρασμα. Ωστόσο, είναι 

σημαντικό να σημειώσουμε πως η τρέχουσα διαμάχη σχετικά με τη σημαντικότητα 

της αυτόχθονης γνώσης, στις διαδικασίες της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

συνεχίζει. Αυτό συμβαίνει καθώς η σημαντικότητα, οι αντιλήψεις και η εκτίμηση 

των ανθρώπων για αυτού του είδους τη γνώση, ποικίλλουν. 

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση μέσω της αυτόχθονης γνώσης μπορεί να εφαρμοστεί 

σε προγράμματα δια βίου μάθησης. Η Vazquez (2011), μας ενημερώνει πως σε 

αρκετά προγράμματα που οργανώνονται από ιθαγενείς φυλές στις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής, εκπαιδεύουν τους ανθρώπους νέους αλλά και μεγαλύτερους σε 

ηλικία, πώς να καλλιεργούν το δικό τους φαγητό, μαθαίνουν βασικές δεξιότητες 

στην παραγωγή λαχανικών και άλλους πώς να μαγειρεύουν υγιεινά. Σε άλλο 

πρόγραμμα, οργανώνονται εργαστήρια κηπουρικής, αναγνώρισης βοτάνων, 

καλλιέργειας φρούτων, κονσερβοποίησης, αποθήκευσης και συντήρησης τροφίμων. 

Ακόμη, οργανώνονται επιδείξεις και μικρά εργαστήρια για τη διατήρηση σπόρων 

και την κομποστοποίηση. Επομένως, η περιβαλλοντική εκπαίδευση με την 

αυτόχθονη γνώση μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες μορφές. 

Ενώ παρατηρούνται σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αξίζει να αναφερθούν οι επισημάνσεις ορισμένων 

ειδικών και μελετητών σχετικά με τη διάχυση του τοπικού περιεχομένου στη γενική 

εκπαίδευση. Οι Babaci-Wilhite κ.α. (2012), αναφέρουν συγκεκριμένα το παράδειγμα 

της Αφρικής, όπου παρατηρείται άρνηση της χρήσης των αυτόχθονων γλωσσών στη 

σχολική μεταρρύθμιση, ενώ ταυτόχρονα παρατηρούν πως οι όποιες δομικές αλλαγές 
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προτείνονται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα 

μοιάζουν να έχουν μικρή αναφορά στις τοπικές ανάγκες. Η μελέτη τους υποστηρίζει 

τη θέση πως η χρήση μη-αυτόχθονων γλωσσών στα σχολεία, είναι τελικά εμπόδιο 

στην παγκόσμιο εγγραμματισμό, την πρόοδο και την ανάπτυξη στην Αφρική. 

Τέλος, στις ΗΠΑ δεκαεννιά σχολεία με παιδιά αυτόχθονων σε συνεργασία με 

ιδιωτικά και δημόσια πανεπιστήμια και άλλους φορείς και τη χρήση ΤΠΕ, 

αναμορφώνουν το πρόγραμμα τους, εισάγοντας στοιχεία του τοπικού πολιτισμού και 

τοπικού συστήματος αξιών, δημιουργούν ¨εικονικές κοινότητες¨ αυτόχθονων 

δασκάλων και μαθητών, δημιουργούν βάσεις δεδομένων με πολιτισμικά κατάλληλο 

εκπαιδευτικό και άλλου είδους υλικό και δημιουργούν μοντέλα αξιολόγησης με 

βάση την έρευνα (Resta, 2011).  

 

4.2 Αναπτυξιακές στρατηγικές που εμπεριέχουν την αυτόχθονη - τοπική 

γνώση 

 

Αυξανόμενα, η αυτόχθονη γνώση αντιμετωπίζεται ως πηγή ανάπτυξης και 

υιοθετείται από μεγάλα αναπτυξιακά ιδρύματα, και μη κυβερνητικούς οργανισμούς 

(ΜΚΟ), όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για 

την ανάπτυξη (Vazquez, 2011). Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι ακαδημαϊκοί κύκλοι, 

ΜΚΟ και κυβερνητικοί φορείς αγκάλιασαν την τοπική γνώση ως αποτέλεσμα 

πολιτικών και οικονομικών πιέσεων, ώστε να επανορθώσουν τις συνέπειες 

προηγούμενων αναπτυξιακών στρατηγικών (Ellen and Harris, όπ. αναφ. στο 

Vazquez, 2011).  

Σε κάθε συζήτηση σχετική με την ανάπτυξη, κεντρικό θέμα συζήτησης οφείλει να 

είναι πλέον και η αυτόχθονη γνώση. Οι αυτόχθονοι πολίτες θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως αντικείμενα και όχι σαν υποκείμενα στον κοινωνικό 

προγραμματισμό και σχεδιασμό (Mcintyre, 2003). Η αποικιοκρατία, η 

παγκοσμιοποίηση και οι κυρίαρχες αναπτυξιακές προσεγγίσεις έχουν καταστρέψει 

σε μεγάλο βαθμό τις αυτόχθονες κοινότητες σε όλη την υφήλιο και επιτέλους ο 

κόσμος, στο σύνολο του, έχει αρχίσει να το προσέχει (Vazquez, ό.π.).  

Παρόμοια, σε όλο τον κόσμο, μεγάλοι εμπορικοί οργανισμοί επενδύουν στην έρευνα 

για την αυτόχθονη γνώση, για παράδειγμα μελέτες για συστήματα αυτόχθονης 

γνώσης σχετικά με φαρμακευτικές και ιατρικές ιδιότητες και χρήσεις ορισμένων 

ειδών άγριων φυτών. Μπορεί να σχολιαστεί πως αυτό γίνεται όχι για να 

διαμοιραστεί η γνώση με τις τοπικές κοινότητες, αλλά πιθανόν επειδή η γνώση και 

οι εφαρμογές της μπορούν να προσφέρουν εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες 

(Zazu, 2007). 
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Όσο η αναζήτηση για νέες αναπτυξιακές θεωρίες αλλά και πρακτικές εφαρμογές 

γίνεται ακόμη πιο επιτακτική, η αυτόχθονη γνώση ως μία προσέγγιση για ανάπτυξη 

έχει αποδειχθεί χρήσιμη στη δημιουργία νέων στρατηγικών που μπορούν να 

σχεδιαστούν, να εμπλέξουν και να διατηρηθούν από τους αυτόχθονες με τρόπο που 

ταιριάζει καλύτερα στις επιδιώξεις τους (Vazquez, 2011). Στο σύγχρονο παγκόσμιο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον μεγάλες πόλεις του ως τώρα αναπτυσσόμενου κόσμου, 

όπως στην Κίνα ή τη Σιγκαπούρη, προσβλέπουν να εξασφαλίσουν και να 

ενισχύσουν τα πλεονεκτήματα τους στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αναζητούν 

να συνδυάσουν την πλούσια τοπική τους γνώση και τις καλύτερες από τις διεθνείς 

πρακτικές (Hanna,  2011).  

Σε μια επισκόπηση της αυτόχθονης γνώσης για την ανάπτυξη, ο Warren (1991),  

βρήκε πως η αυτόχθονη γνώση ήταν εξαιρετική χρήσιμη όταν αντιμετωπιζόταν ως 

αρχικό σημείο για ένα κύκλο ανάπτυξης, στον οποίο η αυτόχθονη γνώση ήταν η 

βάση για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ενεργειών σε τοπικό επίπεδο. 

Δηλώνει επίσης, πως η αυτόχθονη γνώση έχει κερδίσει δημοφιλία από τη στιγμή που 

οι συμμετοχικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη αναδύθηκαν, με αποτέλεσμα ένα 

μεγάλο και συνεχώς αυξανόμενο σώμα βιβλιογραφικών αναφορών για την 

αυτόχθονη γνώση. Η πλειονότητα αυτής της βιβλιογραφίας επικεντρώνεται στην 

ανάπτυξη και συγκεκριμένα στην παραγωγική ανάπτυξη (γεωργία, κτηνοτροφία, 

δασοκομία). Αυτού του είδους η γνώση πέρασε από γενιά σε γενιά, σε πολλές 

κοινωνίες με προφορικό τρόπο. Η αυτόχθονη γνώση, δεν έχει αξία μόνο για την 

κουλτούρα στην οποία υπάρχει, αλλά επιπλέον για τους επιστήμονες και τους 

σχεδιαστές πολιτικής που προσπαθούν να βελτιώσουν τις συνθήκες σε αγροτικές 

κοινωνίες.  

 

4.3 Η διαχείριση των φυσικών πόρων με τη συμμετοχή της αυτόχθονης – 

τοπικής γνώσης 

 

Προηγούμενες στρατηγικές διαχείρισης φυσικών πόρων δεν λάμβαναν υπόψη, την 

παραδοσιακή γνώση ή τις πολιτιστικές πρακτικές. Η προσέγγιση της αυτόχθονης 

γνώσης στη διαχείριση φυσικών πόρων προέρχεται από μια ολιστική φιλοσοφία ότι 

ο άνθρωπος είναι ίσος με τις άλλες μορφές ζωής και ενσωματώνεται στο περιβάλλον 

του ως ίσος, με ένα ολιστικό και αρμονικό τρόπο (Griffin, 2009). Η φιλοσοφική 

βάση της αυτόχθονης γνώσης ιστορικά τείνει στη διατήρηση της βιολογικής 

ακεραιότητας μέσα στις κοινότητες. Οι τρέχοντες πρακτικές διαχείρισης φυσικών 

πόρων στερούνται παραδοσιακής γνώσης και πολιτισμικής σκέψης (Griffin, ό.π.). 

Η εφαρμογή συνδυασμού μεθόδων αυτόχθονης γνώσης, με αυτές μη-αυτόχθονης 

γνώσης αποδεικνύονται αποτελεσματικές στη διαχείριση των φυσικών και 
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πολιτιστικών πόρων (Ens κ.α., 2012). Με ένα περιορισμένο τρόπο, η δυτικού τρόπου 

διαχείριση φυσικών πόρων έχει αρχίσει να ενσωματώνει την αυτόχθονη γνώση και 

γίνεται πρακτική μέσω της βιώσιμης χρήσης των φυσικών πηγών. Οι αποφάσεις της 

¨δυτικής¨ διαχείρισης φυσικών πόρων βασίζονται συνήθως στο παρόν ή στο 

βραχυπρόθεσμο μέλλον και συχνά οδηγούνται προς ένα συγκεκριμένο είδος. Η 

αυτόχθονη γνώση για τη βιώσιμη ανάπτυξη αναπαριστά μια ολόκληρη κουλτούρα 

και σοφία για τις φυσικές πηγές που εμπεριέχει φροντίδα και σεβασμό. Κοινός τόπος 

παρατηρείται μεταξύ των οικολογικών προσεγγίσεων και των προσεγγίσεων των 

αυτόχθονων στη διαχείριση φυσικών πόρων και αναδύονται προοπτικές στροφής 

στη βιωσιμότητα (Griffin, ό.π.). 

Παγκόσμια, οι συνεργατικές προσεγγίσεις στη διαχείριση φυσικών πόρων όπως για 

παράδειγμα τα Εθνικά Πάρκα, εξελίσσονται. Η δημιουργία προγραμμάτων 

βασισμένα στην κοινότητα και η συν-διαχείριση των φυσικών πόρων με τους 

φορείς, αποτελούν ενέργειες βιώσιμης ανάπτυξης (Folke κ.α., 2002). Παραδείγματα 

προσέγγισης της διαχείρισης φυσικών πόρων με τη χρήση της αυτόχθονης γνώσης 

σε περιοχές αυτόχθονων, εντοπίζονται σε ολόκληρο τον Καναδά και τις Ηνωμένες 

Πολιτείες Αμερικής. Ο Griffin (ό.π.), στην έρευνα του παρουσιάζει ορισμένα από 

αυτά, που σχετίζονται με την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων, τη διαχείριση 

των υδάτων, τη δασοκομία, τη σημαντικότητα των φυσικών φωτιών και την αλιεία. 

Ενώ λοιπόν η αυτόχθονη γνώση εμφανίζεται σημαντική στη διαχείριση των φυσικών 

πόρων και στη ζωή στο περιβάλλον ολιστικά και βιώσιμα, η κατανόηση της απαιτεί 

βαθύτερη μελέτη των παραδόσεων και των πιστεύω, τα οποία δεν μπορούν να 

μεταφερθούν εύκολα από τη μία ομάδα στην άλλη. Η έλλειψη διαμοιρασμού, γίνεται 

ακόμη πιο δύσκολη επειδή η δυτική επιστήμη προσπαθεί να αποτελεί την απόλυτη 

απάντηση στα περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ίδια η δυτική επιστήμη περιορίζει την 

πλήρη αποδοχή των αυτόχθονων πρακτικών. 

 

Το πρόγραμμα της UΝESCO σχετικά με τα συστήματα τοπικής και αυτόχθονης 

γνώσης ¨Local and Indigenous Knowledge Systems (LINKS) programme¨ , αποτελεί 

μια πρωτοβουλία για τη διασφάλιση του ενεργού και δίκαιου ρόλου των τοπικών 

κοινοτήτων στη διαχείριση πόρων, ενδυναμώνει τη μετάδοση της γνώσης διαμέσου 

και εντός των γενεών και ερευνά τρόπους ώστε να υπάρχει ισορροπία μεταξύ της 

γνώσης που είναι βασισμένη στην κοινότητα και στην παγκόσμια γνώση, στην 

επίσημη αλλά και ανεπίσημη (άτυπη) εκπαίδευση.  

 

Με τις παρούσες πρακτικές βιωσιμότητας, είναι απαραίτητο να ανακαλύψουμε 

εναλλακτικές μεθόδους για να διαχειριστούμε τις φυσικές πηγές μας.  Η γνώση της 

αλλαγής του κλίματος, το μολυσμένο νερό και έδαφος σε πολλές περιοχές του 

πλανήτη, δραστηριοποιούν τους απλούς ανθρώπους σε τοπικό επίπεδο να κάνουν 

μικρά βήματα υπέρ της βιωσιμότητας, στην καθημερινή τους ζωή. Η αφύπνιση της 
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οικολογικής συνείδησης φαίνεται πολλά υποσχόμενη για τη αλλαγή συμπεριφορών 

στη σύγχρονη κοινωνία ώστε να ενστερνιστεί τη βιωσιμότητα (Griffin, ό.π.). 

 

Ορισμένες από τις πρακτικές της προστασίας του περιβάλλοντος και της διαχείρισης 

φυσικών πόρων που βασίζονται στην αυτόχθονη γνώση, εφαρμόζονται και από τα 

συμβατικά συστήματα διαχείρισης, βασισμένα στη Δυτική επιστήμη. Ωστόσο, 

υπάρχουν και άλλες πρακτικές, βασισμένες στην αυτόχθονη γνώση που έχουν 

εγκαταλειφθεί από τις συμβατικές μεθόδους διαχείρισης. Αυτές περιλαμβάνουν: τη 

διαχείριση πολλαπλών ειδών, για παράδειγμα, μέσω ανεπτυγμένων συστημάτων 

καλλιέργειας˙ εναλλαγή πηγών, για παράδειγμα, νομαδικές στρατηγικές βόσκησης˙ 

αλλαγές στα συστήματα καλλιέργειας που κάνουν χρήση καθαρής και ανανεώσιμης 

βλάστησης. Τέλος, υπάρχουν ορισμένες πρακτικές που σπάνια εντοπίζονται στα 

συμβατικά συστήματα διαχείρισης, όπως  η ύπαρξη διαφορετικών πρακτικών και 

κανόνων για πόρους μεγαλύτερης ή μικρότερης κλίμακας, η διατήρηση κάποιων 

περιοχών όπως ιερών τόπων και η ανανέωση του οικοσυστήματος με τη χρήση 

φωτιάς (Mistry, 2009). 

 

4.4 Κοινωνικοοικονομική αποτίμηση της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης 

 

Κοινωνική αποτίμηση της αυτόχθονης γνώσης, σημαίνει αναγνώριση της 

λειτουργικότητας και ευχρηστίας των συστημάτων αυτόχθονης γνώσης. Τα 

συστήματα αυτά εμπεριέχουν πολιτισμικές αξίες (επίγνωση του πολιτισμού, 

αίσθημα δικαίου), οικολογικές αξίες (οικολογική βιωσιμότητα), που συνήθως 

μετρούνται και παρακολουθούνται με τη χρήση δεικτών για τη συνεισφορά τους 

στην ακεραιότητα, προσαρμοστικότητα και τη δυνατότητα γενίκευσης. Η 

οικονομική τους αξία αποτιμάται από την δυνατότητα κέρδους και αποδοχής της 

μεγάλης συνεισφοράς των συστημάτων αυτόχθονης γνώσης στις σύγχρονες 

επιστημονικές ανακαλύψεις και στη βοήθεια που προσφέρουν σε μεγάλης κλίμακας 

προβλήματα. Υπάρχει ανάγκη ύπαρξης πολλαπλών κριτηρίων στην ανάλυση αυτών 

των συστημάτων για την αποτίμηση της συνολικής τους οικονομικής αξίας που 

περιλαμβάνει: αξία χρήσης, αξία επιλογής (διασφάλιση μελλοντικής χρήσης) και 

αξία μη χρησιμοποίησης (παθητική χρήση ή αξία που βασίζεται στην απλή ύπαρξη 

του συστήματος) (Eyong, 2007). 

 

Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παρόλα τα σύγχρονα συστήματα ιατρικής, είναι 

σε διαφορετικό βαθμό, ακόμη εξαρτώμενη από την παραδοσιακή γνώση, ή στο 

συνδυασμό παραδοσιακής γνώσης και σύγχρονης επιστήμης (Kothari, 2007). 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (2008), η πλειονότητα 

του παγκόσμιου πληθυσμού (μέχρι και 80% σε περιοχές της Αφρικής ή της Ασίας) 

βασίζεται σε παραδοσιακά φάρμακα για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Οι 

φαρμακευτικές εταιρείες οφείλουν να δώσουν προτεραιότητα στην αύξηση των 
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επιχορηγήσεων προς τις αυτόχθονες πρακτικές και τη συνεισφορά τους, ως μέρος 

των προγραμμάτων κοινωνικής και εταιρικής ευθύνης που διαθέτουν (Eyong, 2007). 

 

Ο ρόλος της παραδοσιακής γνώσης είναι αποδεκτός συχνότερα σε «παραδοσιακούς» 

ή πρωτογενείς τομείς της οικονομίας: γεωργία και κτηνοτροφία, αλιεία και φυσικά 

προϊόντα όπως χειροτεχνία, έπιπλα, είδη σπιτιού, κ.ο.κ. Ωστόσο, ο ρόλος της 

αυτόχθονης – τοπικής γνώσης σε δευτερογενείς και τριτογενείς τομείς της 

οικονομίας γίνεται περισσότερο εμφανής. Αποτιμάται πως μια σειρά βιομηχανικών 

προϊόντων όπως για παράδειγμα, κλωστοϋφαντουργικά, φαρμακευτικά, σπιτιού κ.α. 

βασίζονται σε αυτήν (Posey όπ. αναφ. στο Kothari, 2007). 

 

Το μικρό αλλά ολοένα αυξανόμενο διατροφικό κίνημα στις αυτόχθονες κοινότητες 

προσφέρει μια ματιά εκ των έσω στον τρόπο με τον οποίο η αυτόχθονη γνώση είναι 

ήδη ή μπορεί να είναι μέρος της ανάπτυξης ενός συστήματος διατροφής στις ΗΠΑ. 

Ορισμένες από αυτές τις ομάδες εργάζονται αποκλειστικά προς την κατεύθυνση της 

διατροφικής αυτονομίας, ενώ σε άλλες κοινότητες, οι στόχοι ανάπτυξης ενός 

διατροφικού συστήματος είναι περισσότερο διευρυμένοι. Μελέτες περίπτωσης για 

την αυτόχθονη γνώση στην αγροτική παραγωγή και στην ανάπτυξη της υπαίθρου 

εντοπίζονται στη Γκάνα, εμπλέκοντας την αστρονομία με την παραγωγή πουλερικών 

ή στην Ονδούρα με τη χαρτογράφηση της γης και τη βιοποικιλότητα. Σκεπτόμενοι 

το ρόλο της αυτόχθονης γνώσης στη δημιουργία διατροφικής αυτονομίας, φαίνεται 

πως καινοτομία προέρχεται από το γεγονός ότι η αυτόχθονη γνώση, είναι 

πραγματικά ενεργή γνώση (Vazquez, 2011). 

 

Μια μελέτη σε επαρχίες της Κένυα (Songok κ.α., 2011), έδειξε πως τα συστήματα 

αυτόχθονης γνώσης έχουν σημαντικό ρόλο στην πρόβλεψη της βροχόπτωσης, στην 

αγροτική παραγωγή, στην προσαρμογή απέναντι στην κλιματική αλλαγή και στην 

επισιτιστική ασφάλεια. Επισημαίνεται πως υπάρχει η ανάγκη συνδυασμού 

αυτόχθονων και επιστημονικών τεχνικών, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες 

που σχετίζονται με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την επισιτιστική 

ασφάλεια και να διαδοθεί η μεταφορά των συστημάτων αυτόχθονης γνώσης 

διαμέσου και εντός των γενεών. 

 

Πολυάριθμες μελέτες έχουν αποδείξει τη συνεισφορά της παραδοσιακής γνώσης στη 

σύγχρονη φαρμακευτική βιομηχανία και στη σύγχρονη ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη, μια συνεισφορά που μπορεί μονάχα να αυξηθεί όσο οι άνθρωποι στο 

δυτικό κόσμο (συμπεριλαμβανομένου των ανθρώπων που ζουν σε αναπτυσσόμενες 

χώρες αλλά έχουν δυτικότροπη συμπεριφορά) γίνουν πιο δεκτικοί και 

συνειδητοποιημένοι σε θεραπείες που έχουν βάση τους τα φυτά. Ο Π.Ο.Υ. 

υπολογίζει επίσης ότι το 25% περίπου των σύγχρονων φαρμάκων προέρχονται από 

φυτά που αρχικά χρησιμοποιήθηκαν με παραδοσιακό τρόπο. Υπηρεσίες όπως η 
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διανομή τροφίμων, η εκπαίδευση, η πρόβλεψη του καιρού, η έγκαιρη προειδοποίηση 

για φυσικά φαινόμενα και η κοινοτική αλληλεγγύη συνεχίζουν σε αρκετές περιοχές 

να λειτουργούν με τον παραδοσιακό τρόπο. Σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και 

σύγχρονα ιδρύματα, κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας ανακαλύπτουν τη αξία 

αυτών των υπηρεσιών (Kothari, 2007). 

  

Είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο να αναφερθεί πως η Επιτροπή Εμπορίου και Ανάπτυξης 

των Ηνωμένων Εθνών, η οποία ουσιαστικά διαχειρίζεται διεθνείς οικονομικές 

σχέσεις, έχει δώσει στην αυτόχθονη – τοπική γνώση ιδιαίτερη αξία. Από το 2000, 

όταν τα μέλη της αποφάσισαν να ασχοληθούν με το θέμα της χρήσης και 

προστασίας της παραδοσιακής γνώσης, προωθείται σημαντικά το θέμα, 

συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης διακοσίων πενήντα  ειδικών από  ογδόντα 

χώρες τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο του 2000. Τα πρακτικά της συνάντησης 

περιλαμβάνουν μια σειρά άρθρων, όπου παρουσιάζονται διάφορες όψεις του ρόλου 

της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης στην ανθρώπινη ευημερία και στη βιώσιμη 

ανάπτυξη (Twarog and Kapoor, όπ. αναφ. στο Kothari, 2007).  

 

Ένα μεγάλο μέρος του συνόλου της οικονομίας σε χώρες της υπο-Σαχάριας 

Αφρικής, της Λατινικής Αμερικής, της Νοτιοανατολικής και της Νότιας Ασίας 

προέρχεται από μαύρη εργασία και δραστηριότητες της οικονομίας που δεν 

καταγράφονται από τις επίσημες κυβερνήσεις. Εκτός από το γεγονός πως προσφέρει 

οικονομικούς πόρους στους αυτόχθονες, μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων τους, 

βασίζεται στην αυτόχθονη γνώση και στις εφαρμογές της. Ο τομέας αυτός μπορεί να 

προσφέρει εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες για την αυτόχθονη γνώση, σε αντίθεση 

με επίσημους φορείς στους εμπορικούς τομείς και στο δημόσιο τομέα, που ίσως 

τελικά να μην αντανακλά άμεσα τη γνώση αυτή (Jackson, 2013). 

 

Ο οικοτουρισμός είναι ένας ακόμη τομέας, όπου η αυτόχθονη γνώση και η 

οικονομία συναντούνται. Σχετικό παράδειγμα εντοπίζεται στον Barasa (2007) και 

στην αναφορά του σε ένα πρόγραμμα στην Κένυα όπου αυτόχθονες από δύο χωριά 

ανέλαβαν τη διαχείριση ενός σχετικού προγράμματος (Kaya Kinondo). Η αναφορά 

αυτή γίνεται ώστε να αναδειχθεί η βιωσιμότητα παρόμοιων προγραμμάτων ως μέσο 

διασύνδεσης της αυτόχθονης γνώσης με κοινωνικοπολιτισμικά, οικονομικά και 

περιβαλλοντικά οφέλη για τις τοπικές κοινότητες. Συμπερασματικά, τα συστήματα 

αυτόχθονης γνώσης και ο οικοτουρισμός είναι απολύτως σχετικά και περαιτέρω 

έρευνα στον τομέα αυτό μπορεί να αποδείξει την αξία που μπορεί να έχει η τοπική 

γνώση στην βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού. Η διάχυση των συστημάτων τοπικής 

γνώσης στον οικοτουρισμό θα βοηθήσει να διασφαλιστεί πως τέτοια πολύτιμη 

γνώση δεν θα εξαφανιστεί. 
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Δημόσιες υπηρεσίες μέσω συστημάτων αυτόχθονης γνώσης θα ήταν εξαιρετικά 

χρήσιμες για να καλύψουν τα κενά μεταξύ της επιστημονικής γνώσης και της 

προσπάθειας να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα σε αναπτυξιακά προγράμματα. Θα 

πρέπει να υπάρξει μια άμεση σχέση μεταξύ παραγωγικών και τεχνικών πρακτικών 

σε συστήματα αγροτικής παραγωγής, της διατήρησης των ποικιλιών, των 

εναλλακτικών μορφών αγροτικής παραγωγής, της διατήρησης της καλής διατροφής 

και των παραδοσιακών γνώσεων για την υγεία, την οικοτεχνία, τη βιοποικιλότητα, 

τη διαχείριση φυσικών πόρων, τη βιώσιμη αγροτική και ανθρώπινη ανάπτυξη κ.α. 

(Das Gupta, 2011). 

 

Ο Daly (όπ. αναφ. στο Ovadja, 2012), επισημαίνει πως για τους οικονομολόγους της 

οικολογίας, η ιδανική κατάσταση είναι αυτή στην οποία η οικονομία είναι βιώσιμη, 

δηλαδή μολύνει όσο το δυνατόν λιγότερο και δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους 

γρηγορότερα από τη δυνατότητα τους να αναπληρωθούν. Αυτού του είδους η 

οικονομία, που δεν επηρεάζει υπερβολικά το οικοσύστημα μέσα στο οποίο 

διαμορφώνεται, είναι ιδανική για τη συνεχή ισορροπία με το περιβάλλον. 

 

Τα αποτελέσματα από τη δημιουργία ενός συστήματος τροφίμων που θα βασίζεται 

σε τοπικό επίπεδο είναι η βελτίωση της υγείας, η οικονομική ανάπτυξη, η βελτίωση 

της περιβαλλοντικής ποιότητας, η αναγέννηση της τοπικής κοινότητας, η 

αναγέννηση των παραδόσεων και η σταθερότητα. Η Vazquez (2011), στην έρευνα 

της τονίζει πως μέσω της δημιουργίας ενός συστήματος τροφίμων που θα βασίζεται 

σε τοπικό επίπεδο, όλα τα μέλη της κοινότητας, είτε είναι αυτόχθονες είτε όχι, 

εργάζονται μαζί και οι γνώσεις του καθενός προστίθενται στο κίνημα. Με αυτό τον 

τρόπο, το φαγητό και η αγροτική παραγωγή προσφέρουν τα μέσα στην κοινότητα 

για να εκφραστεί και να ορίσει την ταυτότητα της, μέσω της δημιουργίας υγιών και 

ανεξάρτητων σχέσεων. Σε αυτή τη διαδικασία οι τοπικοί διοικητικοί παράγοντες, 

οφείλουν να προωθούν τα τοπικά προϊόντα, να προωθούν έναν υγιεινό τρόπο ζωής, 

να αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση και να παρέχουν τους απαραίτητους πόρους 

για την ανάπτυξη αυτού του είδους των ενεργειών. 

 

Τυπικά, τα είδη του φυσικού περιβάλλοντος αποτελούν είτε τροφή για τον άνθρωπο, 

είτε μια κάποια οικονομική αξία. Ιστορικά, οι οικονομικοί λόγοι έπαιξαν σπουδαίο 

ρόλο στις αποφάσεις ή τις σκέψεις της δυτικότροπης διαχείρισης φυσικών πόρων. Η 

ευημερία του οικοσυστήματος ή η σκέψη για τις συνέπειες που μπορεί να έχει η 

αλληλεπίδραση ανθρώπου και οικοσυστημάτων, μέχρι πρόσφατα, κατείχε μια μικρή 

θέση στο σχεδιασμό οικονομικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων (Griffin, 2009). 

Η μεταφορά της δυτικής επιστήμης και τεχνολογίας λίγο έχουν βοηθήσει τους 

κατοίκους στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης που 

λειτουργούν με τον τοπικό πληθυσμό, με την αυτόχθονη γνώση, φαίνεται να 
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προσφέρουν ριζική αλλαγή για την επιτυχημένη οικονομική αλλαγή στις ζωές αυτών 

των ανθρώπων (Briggs, 2013) 

 

4.5 Καινοτομία και αυτόχθονη – τοπική γνώση 

 

Η αυτόχθονη γνώση σαν αναπτυξιακή προσέγγιση παρέχει τα μέσα για σκέψη 

λαμβάνοντας μαθήματα από το παρελθόν, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες 

πρακτικές και έτσι ουσιαστικά καινοτομεί (Vazquez, 2011). Ένα θετικό παράδειγμα 

της χρήσης της Αφρικανικής αυτόχθονης γνώσης στην παγκόσμια υγεία και σε 

περιβαλλοντικά θέματα είναι ένα είδος μούρου, το endod (Phytolacca dodecandra). 

Το μούρο αυτό έχει ιδιότητες ελέγχου μια ασθένειας, της σχιστοσωμίασης, μιας 

τοπικής ασθένειας που μεταδίδεται από τα σαλιγκάρια του γλυκού νερού. Αυτό το 

χαμηλού κόστους και φυσικό προϊόν έχει χαρακτηριστεί μεγάλη επιστημονική 

ανακάλυψη, καθώς ελέγχει τη σχιστοσωμίαση σε εβδομήντα έξι χώρες στην τροπική 

Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, η οποία απέφερε περί τους 200.000 

θανάτους κάθε χρόνο (Eyong, 2007). 

 

Το προαναφερόμενο φυτό, ως αυτόχθονη τεχνολογία, βοήθησε και ανεπτυγμένες 

χώρες ώστε να αποτρέψει αποτελεσματικά ένα παράσιτο (zebra mussels - Dreissena 

polymorpha), που υπήρχε στους σωλήνες ύδρευσης στη Βόρειο Αμερική. Το φυτό 

αυτό γνωστό και ως μούρο-σαπούνι, συλλεγόταν για αιώνες από πολλές αυτόχθονες 

φυλές Αφρικανών, που χρησιμοποιούσαν το μούρο ως σαπούνι και σαμπουάν. 

Αποτελεί ένα ευρέως φάσματος απολυμαντικό, το οποίο χρησιμοποιούν για την 

αλιεία, για τη φαγούρα στο δέρμα, για την αντιμετώπιση εντερικών παρασίτων, τη 

γονόρροια, τον άνθρακα και τη λύσσα (Eyong, 2007). 

 

Ένας ακόμη τομέας στον οποίο εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές αποτελεί ο 

τομέας των αγροτικών προϊόντων και πιο συγκεκριμένα των σπόρων. Οι αγρότες 

συνεχώς αναθεωρούν ή αναπτύσσουν νέους τρόπους ώστε να επιλύσουν τοπικά 

προβλήματα που αφορούν τους σπόρους για τις σοδιές τους. Αυτές οι τοπικές 

τεχνικές και/ή καινοτομίες συνεισφέρουν στην παραγωγή και τη διαθεσιμότητα των 

σπόρων της σοδιάς σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Το πρόβλημα που 

παρουσιάζεται είναι πως οι καινοτόμοι αγρότες είναι λίγοι και το πνεύμα 

καινοτομίας τους αρχίζει να εξασθενεί στην προσπάθεια ενίσχυσης τοπικών 

καινοτόμων συστημάτων (Chowdhury κ.α., 2010).  

 

Η παραδοσιακή γνώση παρουσιάζει μεγάλο αριθμό καινοτόμων εφαρμογών. Αυτό 

αναδεικνύεται κυρίων από τρίτους, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες που 

χρησιμοποιούν την αυτόχθονη γνώση. Η γνώση των ιδιοτήτων ενός φυτού μπορεί να 

οδηγήσει τον ερευνητή στην καινοτόμα χρήση του φυτού, που μπορεί να είναι 

φαρμακευτική ή κοσμητική χρήση. Συχνά η καινοτομία δεν αποδίδεται στους 
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αυτόχθονες αλλά στους νέους χρήστες της γνώσης. Δεν υποστηρίζεται πως ο 

ερευνητής δεν καινοτομεί, απλά η διαδικασία από την οποία προκύπτει η καινοτομία 

δεν είναι αποκλειστικά δική του. Καινοτόμες πρακτικές των αυτόχθονων 

εντοπίζονται στο μέλι manuka των Μαόρι, γνωστό για τις επουλωτικές και 

αντιβακτηριδιακές ιδιότητες ή στις τεχνικές ελέγχου των πυρκαγιών των 

Αβοριγίνων, που προσαρμόστηκαν στις σύγχρονες συνθήκες (Frankel, 2011).  

 

Οι καινοτόμες πρακτικές των αυτόχθονων δεν αφορούν μόνο το παρελθόν, αλλά και 

το παρόν και πολύ περισσότερο το μέλλον. Πώς θα μπορούσε να σχολιαστεί 

διαφορετικά η πρωτοβουλία καταγραφής της αυτόχθονης γνώσης από τους ίδιους 

τους γηραιότερους μιας κοινότητας στο Θιβέτ, καθώς αντιλήφθηκαν πως θα 

μπορούσε να βοηθήσει στη διατήρηση της (Siew κ.α., 2013). O Rerkasem κ.α. 

(2009), έδειξαν πως η αυτόχθονη – τοπική γνώση μπορεί να συνεισφέρει στη 

βελτίωση της διαχείρισης των δασών και να προωθήσει τη διατήρηση της 

βιοποικιλότητας. Αυτό επιτευχθεί χάρη στη συνεχή προσαρμογή και διαχείριση των 

όποιων προκλήσεων εμφανιζόταν μεταξύ δασικών και καλλιεργητικών πρακτικών. 

Η δημιουργία δικτύων κρίνεται επίσης θετική, όπως το Honey Bee Network στην 

Ινδία, το οποίο αποτελεί μια βάση δεδομένων σε τοπικές γλώσσες, με ιδέες και 

καινοτομίες για τον πολιτισμό, τη βιοποικιλότητα και την ιατρική βασισμένη σε 

βότανα (Resta, 2011). 

 

Οι αγροτικές πρακτικές που συνδυάζουν την επιστημονική γνώση και τις πρακτικές 

της αυτόχθονης γνώσης, μπορούν να προσφέρουν πολύ καλά αποτελέσματα όσον 

αφορά την ξηρασία και τις πλημμύρες και με αυτό τον τρόπο τα συστήματα 

αυτόχθονης γνώσης συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην προσαρμογή στην 

κλιματική αλλαγή σε τοπικό επίπεδο (Kasali, 2011).  

 

Οι αυτόχθονες κοινότητες στην κεντρική Αφρική βασίζονταν σε άτομα με ειδικές 

ικανότητες, ώστε να διαβάζουν τα σημάδια της φύσης, να προβλέπουν ένα γεγονός 

και κατά συνέπεια να προειδοποιούν τους χωρικούς. Οι άνθρωποι αυτοί προσέφεραν 

τις υπηρεσίες τους δωρεάν και σε ορισμένες περιπτώσεις, η πληρωμή τους ήταν 

κάποιο προϊόν από το δάσος. Οι άνθρωποι αυτοί με την εμπειρία χρόνων 

κατανόησης και παρατήρησης των φυσικών φαινομένων κατάφερναν να 

προβλέψουν την υπερχείλιση ενός ποταμού ή την καταστροφή της σοδειάς, ώστε οι 

χωρικοί να πάρουν τα μέτρα τους. Τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης είναι 

σημαντικά για τη αντιμετώπιση ασθενειών όπως το HIV/AIDS, η μαλάρια και άλλες 

στην κεντρική Αφρική. Επομένως, η συντήρηση των φαρμακευτικών φυτών, θα 

πρέπει να υποστηριχθεί και να επιτραπεί στους αυτόχθονες να αναλάβουν αυτές τις 

προσπάθειες και πρωτοβουλίες (Eyong, 2007). Η ευρύτερη οικολογική γνώση των 

αυτοχθόνων εφαρμόζεται σε διαφορετικό βαθμό σε ποικίλες περιβαλλοντικές 

πρακτικές παγκοσμίως (Coombe, 2005). 
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Ένα ακόμη παράδειγμα (Mekoya κ.α., 2008) εντοπίζεται στα υψίπεδα της Αιθιοπίας 

όπου οι αγρότες της περιοχής προτιμούν τοπικές ποικιλίες σε φυτά που προορίζονται 

για ζωοτροφή. Αν και τα φυτά εισαγωγής είναι περισσότερο αποδοτικά, οι αγρότες 

προτιμούν τις τοπικές ποικιλίες γιατί έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, 

παρουσιάζονται πολύ-λειτουργικές και είναι πιο συμβατές με το τοπικό 

οικοσύστημα. Τα συστήματα αυτόχθονης γνώσης πλέον έχουν την προσοχή 

ερευνητών, ιδρυμάτων, φαρμακευτικών οργανισμών, κυβερνήσεων, μη 

κυβερνητικών οργανισμών κτλ., από ότι είχαν μόλις λίγα χρόνια πριν. Πρόσφατα, ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας, αναγνώρισε τις εφαρμογές της 

παραδοσιακής γνώσης, τα τοπικά συστήματα καινοτομίας και τα πνευματικά 

δικαιώματα ιδιοκτησίας αυτών. Αυτή είναι θετική χειρονομία, η οποία προσφέρει τη 

βάση για προστασία των τοπικών συστημάτων καινοτομίας μέσω της χορήγησης 

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οποτεδήποτε τέτοιου είδους καινοτομίες 

εφευρίσκονται (Eyong, 2007). 

 

Στα προγράμματα και στις ενέργειες προς την κατεύθυνση της καινοτομίας, θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, πως η ανάπτυξη και η αναγέννηση της αυτόχθονης 

καινοτομίας θα επέλθει με τη χρήση της τοπικής γλώσσας ως ακέραιο και δομικό 

κομμάτι της κουλτούρας και των φυσικών πηγών της κοινότητας (Babaci-Wilhite 

κ.α., 2012). Είναι γεγονός πως υπάρχει η ανάγκη να μάθουμε από τις τοπικές 

κοινότητες,  όχι μόνο προς την κατεύθυνση της καινοτομίας, αλλά συνολικά για τον 

εμπλουτισμό της αναπτυξιακής διαδικασίας. Όπως γίνεται φανερό, τα παραδείγματα 

καινοτομίας και αυτόχθονης – τοπικής γνώσης εκτείνονται από χαμηλού κόστους 

βιοδιασπώμενα εντομοκτόνα και ευρείας χρήσεως αλκοολούχα διαλύματα ως 

φαρμακευτικά φυτά. Η αυτόχθονη γνώση ήταν και εξακολουθεί να είναι σε πολλές 

περιπτώσεις μέρος της τοπικής κοινότητας. Για πολλά χρόνια, αυτή η γνώση ήταν σε 

θέση να δώσει λύσεις σε διάφορες πτυχές της ζωής των αυτόχθονων πληθυσμών. 

 

Το κεφάλαιο αυτό επικεντρώνει στις εφαρμογές της αυτόχθονης γνώσης σε περιοχές 

όπως, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, οι αναπτυξιακές στρατηγικές, η διαχείριση 

φυσικών πόρων και τα συστήματα διατροφής. Γίνεται πλέον αντιληπτό πως 

συγκεκριμένες εφαρμογές της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης που ορισμένοι θα 

θεωρούσαν ως κάτι μονοδιάστατο και παλιό, πράγματι προσφέρουν πολλές 

καινοτόμες λύσεις. 
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Κεφάλαιο 5ο :  Αυτόχθονη - τοπική γνώση, βιώσιμη ανάπτυξη και 

ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης 
 

Το νησί της Κρήτης κρατά μια μακραίωνη παράδοση, καθώς σύμφωνα και με τις 

αρχαιολογικές μελέτες κατοικείται εδώ και αιώνες, με τους κατοίκους της να έχουν 

αναπτύξει λαμπρό πολιτισμό. Η γνώση όλων αυτών των χρόνων βρίσκεται ακόμη 

και σήμερα, στους κατοίκους της Κρήτης και μπορεί να αποτελέσει βασικό 

παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης. Οι περιοχές που μπορεί να εφαρμοστεί η 

αυτόχθονη – τοπική γνώση της Κρήτης που μπορούν να συμβάλλουν στη βιώσιμη 

ανάπτυξη εκτείνονται σε μεγάλο εύρος (RCE Crete, 2010). Πρωτοβουλίες από 

φορείς αλλά και ιδιωτικές (συλλογικές ή ατομικές) πρωτοβουλίες, λαμβάνουν ήδη 

χώρα από άκρη σε άκρη στο νησί της Κρήτης, καθιστώντας την αυτόχθονη - τοπική 

γνώση της Κρήτης παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης, ενώ παρόμοιες ενέργειες 

υιοθετούνται για την ψηφιοποίηση της. 

Παρακάτω γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθούν δράσεις και ενέργειες όπου 

εφαρμόζεται και αξιοποιείται η αυτόχθονη – τοπική γνώση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

στην περιοχή της Κρήτης. Οι τομείς στους οποίους έγινε η καταγραφή αυτή, 

ποικίλουν τόσο στο φορέα υλοποίησης της δράσης, όσο και στην περιοχή της 

αυτόχθονης – τοπικής γνώσης την οποία καλύπτουν. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

αναφερθεί το γεγονός ότι κύρια πηγή πληροφόρησης ήταν το διαδίκτυο, τοπικά μέσα 

ενημέρωσης καθώς και πληροφόρηση του ίδιου του ερευνητή σχετικά με ενέργειες 

που προωθούν την αυτόχθονη – τοπική γνώση στην περιοχή της Κρήτης για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη.  

Μια προσπάθεια η οποία συνδυάζει την αυτόχθονη – τοπική γνώση με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες αποτελεί η ανάπτυξη και τοποθέτηση ενός 

διαδραστικού συστήματος και καινοτόμων εφαρμογών με την ονομασία «Creative 

Crete», για την προβολή της Κρήτης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος 

Καζαντζάκης»1. Η πρωτοβουλία ανήκει στην Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με 

το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Για τα νέα 

τεχνολογικά συστήματα, όπως είπαν οι ερευνητές έγινε συνδυασμός διαφορετικών 

τεχνολογιών για να «μπορέσουμε να δώσουμε στον επισκέπτη, σημαντικές πτυχές 

από την Κρήτη μέσω τεσσάρων διαδραστικών εφαρμογών, που παραπέμπουν στα 

αξιοθέατα του νησιού, στην ιστορία, στον πολιτισμό, στην παράδοση, στα προϊόντα 

και στην Κρητική διατροφή». Με τέτοιου είδους αναπτυξιακές δράσεις γίνεται 

αντιληπτό πως προωθείται η αειφόρος ανάπτυξη της Κρήτης. Παρόμοιες συσκευές 

τοποθετούνται ή πρόκειται να τοποθετηθούν και στις υπόλοιπες πύλες εισόδου του 

νησιού (αεροδρόμια, λιμάνια). 

                                                
1 Περιφέρεια Κρήτης. (2013). Διεθνή πρωτοπορία στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Διαδραστικά συστήματα-
καινοτόμες εφαρμογές με την ονομασία ‘Creative Crete’ παρουσίασε σήμερα ο Περιφερειάρχης με 

ερευνητές του ΙΤΕ. 
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Ένας ακόμα φορέας ο οποίος εντοπίζεται να προωθεί παρόμοιες προσπάθειες για την 

ανάδειξη της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης αποτελεί και το Πανεπιστήμιο των 

Ορέων (http://www.panoreon.gr/). Καταλύτης της δημιουργίας του υπήρξε η 

διαπίστωση πως οι ορεινές περιοχές της Κρήτης απειλούνται από οικονομικό 

μαρασμό που έχει ως αποτέλεσμα την φυγή των νέων προς τα αστικά κέντρα και την 

παραβατικότητα. Επιπλέον, αυτή η αβεβαιότητα για το μέλλον και το δύσκολο 

παρόν συμβάλουν στη διάλυση του κοινωνικού ιστού και το χαμηλό επίπεδο 

αυτοεκτίμησης των κατοίκων οι οποίοι είναι φορείς του λαϊκού μας πολιτισμού.  Οι 

κύριοι στόχοι του Πανεπιστημίου των Ορέων, όπως γίνεται αναφορά στο 

διαδικτυακό του ιστότοπο, είναι: 

1. Να υποστηριχθούν με τεχνογνωσία και προγράμματα οι παραδοσιακές και 

φιλικές προς το περιβάλλον αναπτυξιακές δραστηριότητες (οικολογικός 

τουρισμός, τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά επαγγέλματα) 

2. Να μελετηθεί και να ενισχυθεί η πλούσια λαϊκή παράδοση, που διατηρεί ως 

ένα βαθμό τη βιωματική γνώση και τις αξίες της αλληλοβοήθειας και τις 

κοινωνικής προσφοράς 

3. Να διασυνδεθεί η επιστημονική έρευνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 

τοπικών κοινωνιών, κοντολογίς να βγει το πανεπιστήμιο από τον ελεφάντινο 

πύργο του 

4. Να αναληφθούν καινοτόμες πρωτοβουλίες στον κρίσιμο τομέα της 

εκπαίδευσης και της υγείας 

Πλήθος παρουσιάσεων και εισηγήσεων έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια 

που συσχετίζουν την τοπική γνώση με τη βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών της Κρήτης. 

Την ίδια σκοποθεσία έχει και η αναβίωση της υφαντικής τέχνης μέσα από τη μη 

κερδοσκοπική πράξη του Πανεπιστημίου των Ορέων 

(http://www.panoreon.gr/gandhi/identity), «Αποστολή Πηνελόπη Gandhi, η Ιερή 

Τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα» (Τερζάκη – Παλλήκαρη, 2013). Στόχοι της 

αποστολής είναι: 

 η τοποθέτηση και λειτουργία 100 εργαστηρίων σε σπίτια νέων γυναικών της 

Κρήτης, που θα διδαχθούν την τέχνη της υφαντικής από τις λαϊκές, πλέον 

υπερήλικες, υφάντρες 

 η δημιουργία καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων στα σχολεία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Κρήτης  

 η οργάνωση και υλοποίηση διαφόρων δράσεων, επί τόπου επισκέψεων, 

συζητήσεων και ανταλλαγή γνώσεων, καταγραφών και βιντεοσκοπήσεων 

των συναντήσεων με τις υφάντριες, καθώς και των διηγήσεων και των έργων 

που διατηρούνται ακόμη στις κασέλες των σπιτιών 
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 η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων, των πόλεων και της υπαίθρου και η 

ανάπτυξη οικονομιών μικρής κλίμακας, μέσω μιας προσωπικής ενασχόλησης 

και παραγωγής μεγάλης αξίας.  

Σε συνδυασμό με την υφαντική τέχνη, αξίζει να αναφερθεί ο τρόπος βαφής των 

πρώτων υλών για τα υφαντά. Οι βαφές από φυτικά ή ζωικά χρώματα ακολουθούν 

μια αρχέγονη παράδοση. Οι γυναίκες, σε παλιότερες εποχές, επεξεργάζονταν και 

έβαφαν μόνες τους το μαλλί, τα βαμβακερά και το μετάξι. Ενδεικτικά, για το 

κόκκινο χρώμα χρησιμοποιούσαν την πορφύρα των κοχυλιών, το «πρινοκούκι», ένα 

έντομο του φυλλώματος του πρίνου, της βελανιδιάς και του κέδρου, το θαλάσσιο 

φύκι και το ριζάρι. Για το κίτρινο χρώμα χρησιμοποιούσαν τα φύλλα της λυγαριάς, 

τα λουλούδια της οξινίδας ή του χρυσάνθεμου, τα μανουσάκια, τον κρόκο και τα 

φλούδια του ροδιού. Το πράσινο χρώμα ήταν αποτέλεσμα των φύλλων της 

αμυγδαλιάς και της ροδιάς ή του θάμνου «ακόνιζα». Ο φλοιός των καρυδιών, τα 

φύλλα της καρυδιάς και του πλατάνου και η σκουριά έδιναν καφέ χρώμα.. Για το 

μαύρο χρησιμοποιούσαν καπνιά, ενώ το λουλάκι ήταν η μόνη από τις βαφές του 

εμπορίου που χρησιμοποιούσαν και έδινε μπλε χρώμα (Παπαδάκη, 2010˙ 

Πιτσικάκη, 2012). 

Παρόμοια δράση σχετικά με την υφαντική τέχνη, τη βιοποικιλότητα και την 

πολιτισμική βιοποικιλότητα διοργανώθηκε από το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) Ανωγείων (2013) σε συνεργασία με τους Υπευθύνους 

Σχολικών Δραστηριοτήτων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης των νομών της 

Κρήτης. Το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με θέμα «Σχεδιάζοντας προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: Από τη βιοποικιλότητα στην πολιτισμική 

ποικιλότητα: ο κύκλος του μαλλιού και η τέχνη της υφαντικής», έλαβε χώρα το 

Μάρτιο του 2013 και οι εισηγητές του συνεδρίου στις παρουσιάσεις τους 

προσέγγισαν την τέχνη της υφαντικής στην αρχαιότητα, τις φυτικές χρωστικές και 

μέσα από βιωματικά εργαστήρια τη σχέση φύσης και ύφανσης. 

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

εδράζεται από το 2010, το Περιφερειακό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην 

Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RCE Crete). To RCE Crete (2010) είναι ένα 

από τα 117 ομώνυμα κέντρα που λειτουργούν παγκοσμίως, το πρώτο στη νοτιο-

ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί ένα κέντρο παγκόσμιας εμβέλειας πιστοποιημένο 

από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών. Κατά την ίδρυση του, πλήθος τοπικών 

φορέων συνέπραξαν και υποστήριξαν, όπως οι Νομαρχίες Ηρακλείου, Λασιθίου και 

Ρεθύμνου, ο Δήμος Ρεθύμνου, το Εμπορικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, το 

Περιφερειακό Εκπαιδευτικό Κέντρο Κρήτης, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

και η Ερευνητική Μονάδα Αθλητικού Τουρισμού του ΤΕΙ Κρήτης. 
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Αποστολή του RCE Crete (ό.π.) είναι να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις σχετικά με 

θέματα βιωσιμότητας και να συνεισφέρει στην προώθηση της εκπαίδευσης για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Στόχος του κέντρου ακόμη είναι να φέρει σε επαφή τους 

τοπικούς φορείς για την αντιμετώπιση σημαντικών περιφερειακών προκλήσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης σε σχέση με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, ενώ στα σχέδια του κέντρου είναι η δημιουργία μιας ψηφιακής 

βιβλιοθήκης αυτόχθονης γνώσης. 

Στο RCE Κρήτης (ό.π.) δραστηριοποιούνται μια σειρά από άτομα, φορείς, 

περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και σχολεία 

για την υλοποίηση προγραμμάτων που σχετίζονται με σημαντικές περιφερειακές 

προκλήσεις. Επίσης, στο πρόγραμμα σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, προσφερόμενο μάθημα του 

προπτυχιακού κύκλου σπουδών είναι οι «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη». 

Πρωτοβουλίες στην περιοχή ανθρώπινης υγείας, των παραδοσιακών φαρμάκων και 

θεραπειών εντοπίζονται από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Λαϊκή Ιατρική - Γητειές και Γιατροσόφια»2 (2013), που 

πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο και Απρίλιο του 2013 ήταν ένα εκπαιδευτικό 

βιωματικό πρόγραμμα με σκοπό να έρθουν οι μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων 

του Δημοτικού Σχολείου, σε επαφή με τη λαϊκή ιατρική όπως αυτή ασκούνταν μέχρι 

και τον προηγούμενο αιώνα, να γνωρίσουν γητειές και γιατροσόφια εκείνης της 

εποχής.  

Στον ίδιο προσανατολισμό το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η Κλινική Κοινωνικής και 

Οικογενειακής Ιατρικής σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Leiden στην 

Ολλανδία, έχουν εκπονηθεί περισσότερες από δέκα πτυχιακές εργασίες σχετικές με 

την ύπαρξη αυτόχθονων συστημάτων γνώσης σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης 

(Σκανδαλάκη, 2005). Όμως και σε επίπεδο μεταπτυχιακών εργασιών συναντούνται 

εργασίες σχετικές με τη γνώση και χρήση αυτόχθονων πρακτικών υγείας και 

θεραπείας. Επιπλέον το 1996, ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στον τομέα 

Κοινωνικής Ιατρικής, το Ελληνικό Κέντρο Αυτόχθονης Γνώσης (Emery, 2000). Από 

τα παραπάνω εξάγεται το συμπέρασμα πως γίνονται προσπάθειες για την 

καταγραφή, μελέτη και ανάλυση της πλούσιας κληρονομιάς που υπάρχει στην 

Κρήτη για τοπικές – παραδοσιακές μορφές ίασης και θεραπείας, καθώς και σχετικά 

με τη γνώση και χρήση φυτών, βοτάνων και ιαμάτων. 

Επίσης, στο Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης, ενδεικτικά αναφέροντας τα τμήματα Νοσηλευτικής 

και Διατροφής και Διαιτολογίας παρουσιάζονται κάποιες ενδιαφέρουσες 

προσπάθειες προς την κατεύθυνση της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης. Η έρευνα, 

                                                
2
 Διαθέσιμο στο: http://dipe.ira.sch.gr/portal/index.php/sxolikes-drasthriothtes/1471-

130307diaforasxoldrast 
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«Παραδοσιακές θεραπευτικές πρακτικές – Αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών 

σε επιλεγμένο αγροτικό πληθυσμό της νήσου Κρήτης» (Καραβατάκη κ.ά., 2008) στο 

τμήμα Νοσηλευτικής, ερεύνησε και κατέγραψε παραδοσιακές θεραπευτικές 

πρακτικές με τους ερευνητές να επισημαίνουν την σημασία της διαφύλαξης αυτών 

των μεθόδων. Στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας, θέμα έρευνας αποτέλεσε «Η 

Επίδραση Εκχυλισμάτων από Ενδημικά / Αυτοφυή Φυτά της Κρήτης στο 

Μεταβολισμό Θηλαστικών και Ανθρώπου» (Φραγκιαδάκης, 2007). 

Η απόλυτη αξιοποίηση των κρητικών βοτάνων με τις αυστηρές προδιαγραφές που 

θέτει η φαρμακευτική επιστήμη συνδυάζονται στην κρητική ασπιρίνη, ένα φυσικό 

προϊόν συσκευασμένο σε κάψουλα που αποτελείται από τρία είδη κρητικών 

βοτάνων σε ελαιόλαδο. Η κάψουλα παρασκευάστηκε από ομάδα καθηγητών του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και αποτελεί παγκόσμια πατέντα με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. 

Εμπνευστές της έρευνας είναι οι καθηγητές Ιατρικής Ηλίας Καστανάς και Χρήστος 

Λιόνης και ο καθηγητής Βιολογίας Στέργιος Πυρίντσος. Για την παρασκευή του 

φαρμάκου συνεργάστηκαν, επίσης, η Ένωση Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου 

και ελληνική φαρμακοβιομηχανία (Μύττης, 2011). 

Η έρευνα του πανεπιστήμιου βασίζονταν σε λαϊκές παραδόσεις, μαρτυρούσαν πως 

το συγκεκριμένο κρητικό αφέψημα χρησιμοποιείτο από παλιά στις ντόπιες κρητικές 

συνταγές και προστάτευε τους Κρητικούς από τη γρίπη. Η επιστημονική 

παρατήρηση ήλθε να επιβεβαιώσει τις λαϊκές παραδόσεις. Η δωδεκάχρονη έρευνα 

που έγινε από την επιστημονική ομάδα ανέδειξε ότι ο οργανισμός των Κρητικών 

που κατανάλωναν το κοκτέιλ βοτάνων παρουσίαζε ισχυρή αντίσταση στα 

κρυολογήματα και στις λοιμώξεις3. Οι προοπτικές της κρητικής ασπιρίνης, από τη 

στιγμή που θα εγκριθεί από τον ΕΟΦ, αναμένεται να ξεπεράσουν τα σύνορα της 

χώρας και το φάρμακο αναμένεται να πιστοποιηθεί τόσο από τις ευρωπαϊκές αρχές 

όσο και από τον αμερικανικό οργανισμό FDA (Food and Drug Administration). 

Η αυτόχθονη γνώση για τις ιδιότητες των κρητικών βοτάνων και φυτών μπορεί να 

προσφέρει βάσιμες βιώσιμες αναπτυξιακές προοπτικές. Εκτός από τους 

πανεπιστημιακούς φορείς που εντοπίστηκαν παραπάνω, υπάρχουν και αρκετές 

προσπάθειες ιδιωτών προς την κατεύθυνση αυτή, με την παραγωγή και διάθεση 

φυσικών καλλυντικών από εκχυλίσματα βοτάνων και αιθέρια έλαια και προϊόντων 

προσωπικής φροντίδας. 

Παραδείγματα τέτοιου είδους πρωτοβουλιών εντοπίζονται και σε βιομηχανικής 

κλίμακας παραγωγικές δραστηριότητες αλλά και σε μικρότερης κλίμακας, 

οικογενειακές επιχειρήσεις και εργαστήρια. Δίκταμο, φασκόμηλο, μαντζουράνα, 

μαλοτήρα (τσάι του βουνού), θυμάρι, φραγκόσυκο, αγκινάρα, σταφύλι, λάδι και ελιά 

αποτελούν την πρώτη ύλη για τη δημιουργία σειράς φυσικών καλλυντικών από μία 

                                                
3 Βιολογική ασπιρίνη..με κρητική σφραγίδα. (2013) 
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εταιρεία (Βασιλείου, 2012), ενώ δίκταμο σε συνδυασμό με ελαιόλαδο και 

μελισσοκέρι χρησιμοποιούνται από μια άλλη εταιρεία4 για την παρασκευή της 

παραδοσιακής κεραλοιφής, μιας κρέμας επούλωσης πληγών και ερεθισμών γνωστή 

σε πολλές περιοχές της Κρήτης εδώ και πολλά χρόνια. Τέλος, σε μια μικρή 

οικογενειακή επιχείρηση5 παρασκευάζονται σαπούνια και προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας με βάση το βιολογικό κρητικό ελαιόλαδο. Οι επιχειρήσεις που 

αναφέρονται φυσικά είναι ένα δείγμα αυτών που δραστηριοποιούνται στο χώρο. 

Εκτός όμως από το ελαιόλαδο και τα βότανα της Κρήτης, έδαφος κερδίζουν και 

φυτά τα οποία τα τελευταία χρόνια δεν αξιοποιούνταν ή καταναλώνονταν από τον 

πληθυσμό, υπάρχουν όμως σε αφθονία στη χλωρίδα της κρητικής γης, όπως το 

χαρούπι και το φραγκόσυκο. Το χαρούπι (Συνολάκης, 2013), αποτελεί ένα εύγεστο 

αλλά ξεχασμένο προϊόν, το οποίο είχε καταφέρει να θρέψει πλήθος Κρητικών, 

κυρίως κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου πολέμου. Σήμερα γίνονται 

προσπάθειες αναβίωσης της καλλιέργειας και συγκομιδής του καθώς μπορεί να 

προσφέρει πληθώρα παράγωγων προϊόντων, υψηλής διατροφικής αξίας. Ορισμένα 

από τα είδη που παράγονται από χαρούπι είναι το χαρουπόμελο, το χαρουπάλευρο, 

παξιμάδια, κουλουράκια, ζυμαρικά, τσάι, γλυκίσματα, μπισκότα, σοκολάτα και 

καφές από χαρούπι. Επιπλέον, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή, είτε το 

σαρκώδες τμήμα του, είτε τα φύλλα και οι φρέσκοι βλαστοί, ιδιαίτερα σε περιόδους 

ξηρασίας. Ήδη υπάρχουν εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και 

διάθεση προϊόντων χαρουπιού και οι Κρητικοί έχουν μπει στη διαδικασία 

συγκομιδής6. Το χαρούπι μπορεί να προστεθεί με επιτυχία στη διατροφή όταν 

επιτελούνται καινοτόμες δράσεις, όπως της παραγωγής σνακ από χαρούπι7. Η ομάδα 

"Caborites" με τη δημιουργία του κατάφερε να κερδίσει το πρώτο βραβείο στον 4ο 

Διαγωνισμό Καινοτόμων προϊόντων Διατροφής ECOTROPELLA 2014. 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η αξία της χαρουπιάς ως δασικό δέντρο (Μιχελάκης, 

2013). Η χαρουπιά εμποδίζει την εξάπλωση της φωτιάς, έτσι είναι κατάλληλο για 

αναδασώσεις, μπορεί να επιβιώσει σε άγονα βραχώδη εδάφη και να προστατεύσει το 

έδαφος από τη διάβρωση. Εκτός λοιπόν από τη διατροφική αξία και τις δυνατότητες 

του χαρουπιού, η χαρουπιά σαν δέντρο μπορεί να έχει σημαντικό περιβαλλοντικό 

μέλλον, καθώς μπορεί να αλλάξει τη φυσιογνωμία αρκετών περιοχών της Κρήτης, 

καθιστώντας τα ελκυστικότερα για τους επισκέπτες με δυνατότητα ανάπτυξης  του 

αγροτουρισμού.  

Το φραγκόσυκο8 είναι ένα φρούτο του οποίου τόσο η κατανάλωση όσο και η 

παραγωγή είχε ατονήσει τα τελευταία χρόνια. Η καλλιέργεια και η διάθεση του 

                                                
4 Διαθέσιμο στο: http://www.cretashop.eu/el/ 
5 Διαθέσιμο στο: http://www.fisikashop.com 
6 Διαθέσιμο στο: http://cretacarob.com/ 
7 Η Ηρακλειώτισσα που βραβεύτηκε για το σοκολατάκι της με βάση το χαρούπι. (2014)  
8 Το Φραγκόσυκο, μια νέα και αποδοτική καλλιέργεια. (2013) 



61 
   

 
όμως σήμερα μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική στον πρωτογενή και 

δευτερογενή τομέα (Αριστείδου, 2013). Το έδαφος και οι κλιματολογικές συνθήκες 

της Κρήτης ευνοούν την παραγωγή του και το φραγκόσυκο εκτός από φρούτο 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μαρμελάδες, γλυκά, κομπόστες, οινοπνευματώδη ποτά, 

καλλυντικά, το φύλλο του χρησιμοποιείται στη μαγειρική, ενώ στις χρήσεις του 

συμπεριλαμβάνεται και η διάθεση του ως ζωοτροφή. Ήδη ομάδες παραγωγών και 

εταιρικά σχήματα δραστηριοποιούνται προς αυτήν την κατεύθυνση9. 

Εκτός από το χαρούπι και το φραγκόσυκο, εντοπίζονται και επιπλέον προϊόντα που 

έχουν εγκαταλειφτεί, αλλά μπορούν να αποτελέσουν λύση για τις τοπικές 

κοινότητες, μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που δίνει ο πρωτογενής τομέας 

της οικονομίας. Σταφίδα, αλάδανος, κίτρο, χοχλιοί (σαλιγκάρια), παραγωγή 

κάρβουνου είναι μερικά από τα προϊόντα και καλλιέργειες της παραδοσιακής 

οικονομίας της Κρήτης  που μπορούν να έχουν θέση στην εγχώρια και διεθνή αγορά 

(Κλάδος, 2014). 

Ένα μεγάλο κεφάλαιο της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης της Κρήτης για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη αποτελεί η τεχνοτροπία του νησιού. Αυτή εκτείνεται σε ένα μεγάλο 

φάσμα δραστηριοτήτων (αναφέρθηκε ήδη η υφαντική τέχνη και οι ενέργειες 

αναβίωσης της). Οργανοποιία, παραδοσιακές στολές, κεραμική, ξυλογλυπτική, 

καλαθοπλεκτική, μαχαιροποιία συνεχίζουν μια μακραίωνη χειροτεχνική - 

οικοτεχνική παράδοση με πανάρχαιες ρίζες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 

οικισμός ¨Βερέκυνθος¨ στο νομό Χανίων της Κρήτης10, όπου λειτουργούν 

εργαστήρια χειροτεχνίας που είναι συνυφασμένα με τη ζωή και τον πολιτισμό του 

Κρητικού λαού. Στο καλλιτεχνικό αυτό χωριό παράγονται έργα χειροτεχνίας, ενώ 

παράλληλα γίνονται μαθήματα σε τέχνες όπως της κεραμικής, της υφαντικής κ.α. 

Χωριά με πλούσια παράδοση στον τομέα της αγγειοπλαστικής που συνεχίζουν 

ακόμη και σήμερα είναι οι Μαργαρίτες στο νομό Ρεθύμνου και το Θραψανό στο 

νομό Ηρακλείου. 

Ένας ακόμη τομέας για τον οποίο αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά είναι η κρητική 

διατροφή. Η παραδοσιακή κρητική διατροφή φέρει τις ρίζες της από την Κρήτη του 

Μίνωα και αποτελεί σημαντικό κομμάτι της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κρήτης 

και της Ελλάδας. Ο τρόπος διατροφής των Κρητικών περιλαμβάνει άφθονα 

ακατέργαστα δημητριακά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ψωμιού και 

παξιμαδιών, όσπρια, άγρια χόρτα και φρέσκα λαχανικά, ξηρούς καρπούς, μέλι, 

φρούτα, τυρί και γιαούρτι, ψάρι κα πουλερικά, ελάχιστη κατανάλωση κόκκινου 

κρέατος, τα ενδημικά βότανα, μέτρια κατανάλωση κρασιού, πλαισιωμένα με 

παρθένο ελαιόλαδο και ελιές11. Έρευνες έχουν δείξει πως ο παραπάνω τρόπος 

                                                
9 Το πρώτο εργοστάσιο τυποποίησης φραγκόσυκου στην Ελλάδα. (2013) 
10 Το χωριό Βερέκυνθος στα Χανιά που αναζητά νέους κατοίκους. (2014) 
11 Περιφέρεια Κρήτης. 

Διαθέσιμο στο: http://www.cretan-nutrition.gr & http://www.incrediblecrete.gr/14/index.el.html 
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διατροφής μπορεί να λειτουργήσει σαν ασπίδα ενάντια στις συχνότερες αιτίες 

θανάτου στο δυτικό πολιτισμό, που είναι η καρδιαγγειακή νόσος και ο καρκίνος και 

στην οποία αποδίδεται η μακροζωία και η καλή υγεία των Κρητικών (Keys κ.α., 

1986˙ Kris-Etherton κ.α., 2001).  

Σε αυτήν την προσπάθεια ανάδειξης και συνέχισης του κρητικού τόπου διατροφής 

συνεισφέρει η διοργάνωση της «Γιορτής Κρητικής Διατροφής» 

(http://www.cretandietfestival.gr), η οποία πραγματοποιείται από το 2012 στο 

Ρέθυμνο και σκοπό έχει να μυήσει ντόπιους και επισκέπτες του νησιού  στην 

αυτόχθονη γνώση που έχει οδηγήσει μέσα από τους αιώνες στο διατροφικό μοντέλο 

που ονομάζεται «Κρητική Διατροφή» και περιλαμβάνει τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Η ενσωμάτωση μαθητών, εκπαιδευτικών, τοπικής γνώσης και ψηφιακής τεχνολογίας 

παρουσιάζεται με εξαιρετικό τρόπο από το 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου, στα πλαίσια 

προγράμματος που πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2010-2011, 

«Φωτογραφίζοντας ψηφιακά», η φωτογραφική ομάδα του 7ου Γυμνασίου 

«Μαγειρεύει , φωτογραφίζει και προωθεί την Κρητική κουζίνα»12. Στο πλαίσιο του 

παραπάνω προγράμματος, δημιουργήθηκε βίντεο με υλικό από το βιβλίο ¨Κρητική 

διατροφή και υγεία-ανάδειξη πολιτισμού¨, προϊόν περίληψης εργασιών 189 

μαθητών, αποτέλεσμα σύμπραξης 10 σχολείων (στα πλαίσια των προγραμμάτων 

Αγωγής υγείας), με υπεύθυνο το 7ο Γυμνάσιο Ηρακλείου και συντονιστή του 

προγράμματος τον καθηγητή κ. Τσαμάνδουρα Ζαχαρία. 

Οι πολυάριθμοι γυναικείοι συνεταιρισμοί στο νησί της Κρήτης παρασκευάζουν και 

διανέμουν επάξια τα παραδοσιακά προϊόντα της κρητικής γης. Οι γυναίκες της 

Κρήτης βασιζόμενες σε παραδοσιακές συνταγές των γιαγιάδων τους και με αγνές 

πρώτες ύλες προβάλλουν και αναδεικνύουν το πρότυπο της κρητικής διατροφής και 

προσφέρουν στις τοπικές τους οικονομίες. 

Ένα γεγονός το οποίο αξίζει αναφοράς, είναι πως η UNESCO  ενέκρινε την εγγραφή 

της Μεσογειακής Διατροφής στον Κατάλογο της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

της ανθρωπότητας, σε κοινή αίτηση που είχε κατατεθεί από την Ελλάδα, την 

Ισπανία και το Μαρόκο (2010). Παρόμοιο φάκελο υποψηφιότητας προς έγκριση στο 

Υπουργείο Πολιτισμού είχαν καταθέσει φορείς της Κρήτης, με την υποστήριξη 

προσωπικοτήτων του νησιού (2011). Η διαφωνία στηρίζεται πως αν και υπάρχουν 

κάποιες ομοιότητες στις διατροφικές συνήθειες μεταξύ των μεσογειακών χωρών, 

αυτές διαφοροποιούνται όχι μόνο από χώρα σε χώρα αλλά και από περιοχή σε 

περιοχή και η προβολή του όρου «μεσογειακή διατροφή» δεν εμπνέουν τις τοπικές 

κοινωνίες ώστε να αναδείξουν τις τοπικές διατροφικές παραδόσεις σε στοιχείο της 

συμβολικής τους ταυτότητας. Στηρίζουν επίσης την διαφοροποίηση της κρητικής 

διατροφής σε πλήθος επιστημονικών μελετών σχετικά με τη διατροφική της αξία και 

                                                
12http://www.i-

create.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=688:krhtika_mag&Itemid=232&lang=el 
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τα ευεργετικά οφέλη που μπορεί να έχει για τον ανθρώπινο οργανισμό13 και 

παράλληλα προχωρούν σε εκδηλώσεις για την ανάδειξη της κρητικής διατροφή 

(ΣΕΔΗΚ, 2013), ως διατροφικό και πολιτιστικό αγαθό. 

Η θεσμική κατοχύρωση των ¨μικρών¨ παραδοσιακών παραγωγών και της 

οικοτεχνίας στο νησί της Κρήτης, επιχειρείται από την Περιφέρεια Κρήτης14. Η 

πιστοποίηση με το brand name «ΚΡΗΤΗ» σε αγροτικά και κτηνοτροφικά προϊόντα, 

θα προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στον αγροτικό τομέα, ενώ παράλληλα 

διασυνδέεται ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό και αναδεικνύεται η παράδοση, 

η γαστρονομία και ο πολιτισμός. 

Η Κρήτη αποτελεί κατεξοχήν τουριστικό προορισμό για μεγάλο αριθμό Ελλήνων 

και ξένων τουριστών. Το είδος των τουριστικών δραστηριοτήτων στο νησί ποικίλει  

και ο επισκέπτης μπορεί να επιλέξει αυτή που του ταιριάζει καλύτερα. Στην Κρήτη 

προσφέρονται όμως και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, μέσω των οποίων ο 

επισκέπτης μπορεί να γνωρίσει την αυτόχθονη – τοπική γνώση της Κρήτης και στο 

νησί την δυνατότητα να αναπτυχθεί με όρους βιώσιμης ανάπτυξης. Ο εναλλακτικός 

τουρισμός στην Κρήτη επιδιώκει να εξοικειώσει τον επισκέπτη με τις τοπικές αξίες, 

τον τρόπο ζωής των κατοίκων, την κρητική κουζίνα, τις αγροτοκτηνοτροφικές 

δραστηριότητες των κατοίκων, με την πανίδα και τη χλωρίδα της κρητικής γης. 

Ο εναλλακτικός τουρισμός συνδέεται με την προστασία της τοπικής κουλτούρας, 

την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στην Κρήτη απαντάται με τη μορφή 

του αγροτουρισμού, του θρησκευτικού ή προσκυνηματικού τουρισμού, του 

οικοτουρισμού, του οινοτουρισμού, του καταδυτικού τουρισμού, του γαστρονομικού 

και του συνεδριακού τουρισμού15. 

Ειδικότερα αν κάποιος επιλέξει τον αγροτουρισμό, έχει τη δυνατότητα να 

συμμετέχει στην καλλιέργεια της γης ή σε κτηνοτροφικές εργασίες, να κάνει ιππασία 

και να γίνει μέρος της τοπικής κοινωνίας16. Μπορεί να γνωρίσει τις αγροτικές 

δραστηριότητες που συντελούνται στο νησί, όπως ο τρύγος, η παραγωγή τσικουδιάς 

και τα ρακοκάζανα, την ελιά, την κτηνοτροφία και την τυροκομία, το μέλι και τα 

εσπεριδοειδή. Οι αγροτουριστικές μονάδες είναι πολλές και ο επισκέπτης μπορεί να 

επιλέξει.     

                                                
13Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ηρακλείου. (2013). Διαθέσιμο στο:  http://www.ebeh.gr _ 
14 Στηρίζει και πιστοποιεί «μικρούς» παραγωγούς και παραδοσιακή οικοτεχνία η Περιφέρεια.(2014); Η 
Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει τους «μικρούς» παραγωγούς και τη παραδοσιακή οικοτεχνία.(2014) 
15 Περιφέρεια Κρήτης. (2013). Διαθέσιμο στο: http://www.incrediblecrete.gr/7/index.el.html 
16 Ιδιαίτερη αναφορά στο σημείο αυτό, αξίζει να γίνει στο κρητικό άλογο και τον κρητικό ιχνηλάτη. Το 

κρητικό άλογο ή «γιοργαλίδικο» αποτελεί πολιτιστική κληρονομιά της Κρήτης και είναι συνδεδεμένο με 
την ιστορία του τόπου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια για τη διάσωση και 
αναπαραγωγή του κρητικού αλόγου από συλλόγους ενώ έχει επιτευχθεί η διεθνής αναγνώριση της 
κρητικής φυλής του αλόγου με τον ειδικό τρόπο βαδίσματος. Ο κρητικός ιχνηλάτης, αποτελεί την 
αρχαιότερη κυνηγετική φυλή σκύλου στην Ευρώπη και όπως με το κρητικό άλογο οι ενέργειες για τη 

διαφύλαξη της φυλής και την περαιτέρω ανάδειξη και προστασία της είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. 
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Ο οικοτουρισμός είναι μια μορφή τουρισμού που συνδέεται με δραστηριότητες που 

οργανώνονται στο φυσικό περιβάλλον. Η Κρήτη με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον 

της είναι ιδανικός προορισμός καθώς διαθέτει τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.  

Ο οινοτουρισμός περιλαμβάνει επισκέψεις σε οινοποιεία της Κρήτης ώστε ο 

επισκέπτης να μπορεί να πληροφορηθεί για την οινοποιία στο νησί, για τον κρητικό 

αμπελώνα και τους τοπικούς οίνους. Οι «Δρόμοι του Κρασιού» (Αναπτυξιακή 

Ηρακλείου, 2007), αποτελεί μια προσπάθεια για τη δημιουργία ενός δικτύου 

επισκέψιμων οινοποιείων στο νομό Ηρακλείου και την ανάπτυξη κάθε 

δραστηριότητας που θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης και 

των θεσμών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική 

σπουδαιότητα των προϊόντων αμπέλου και οίνου της Κρήτης. Το δίκτυο έχει 

επεκταθεί και στις περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Μέσα από τις διαδρομές 

ο επισκέπτης εκτός από οινοποιεία επισκέπτεται τις αμπελουργικές ζώνες της 

περιοχής,  αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους και παραδοσιακούς οικισμούς.  

Το δίκτυο των οινοποιών προχωρά σε ενέργειες17 για να υποστηρίξει, να διαφυλάξει 

την αυτόχθονη γνώση σχετικά με το αμπέλι και το κρασί, καθώς δύναται να 

ενισχύσει βιώσιμες μορφές ανάπτυξης. Στα πλαίσια της ανάδειξης και αξιοποίησης 

του αμπελώνα της Κρήτης, υπάρχουν πρωτοβουλίες σχετικά με την παραδοσιακή 

κρητική ποικιλία της «μαλβαζίας», αλλά και άλλων κρητικών ποικιλιών κρασιού, 

καθώς ο αμπελώνας της Κρήτης διαθέτει έντεκα αυτόχθονες ποικιλίες αμπέλου. Ο 

αμπελώνας της Κρήτης είναι ο παλαιότερος στην Ελλάδα με την Κρήτη να διαθέτει 

οινική παράδοση 4000 ετών, όπως μαρτυρούν τα αρχαιολογικά ευρήματα, ενώ η 

λογική κατανάλωση κρασιού στα πλαίσια της Κρητικής διατροφής έχει 

αναγνωρισμένα θετική επίδραση για τον οργανισμό.  

Μέσω της εφαρμογής “Wines of Crete Mobile App”18, που διατίθεται δωρεάν για 

έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones) και ταμπλέτες (tablet) στα αντίστοιχα 

διαδικτυακά καταστήματα για λειτουργικά συστήματα Android και iOS, οι χρήστες 

μπορούν να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τα οινοποιεία και τα 

προϊόντα τους, να μάθουν για τις ποικιλίες που καλλιεργούνται στο νησί, να έρθουν 

σε επαφή με την μεσογειακή κουζίνα και να συνδυάζουν συνταγές με κρητικά 

κρασιά. Επιπλέον, παρέχονται χάρτες σχετικοί με τον οινοτουρισμό στην Κρήτη και 

σαρωτής γραμμωτού κώδικα για την πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με το 

κρητικό κρασί. 

Τέλος, η μακρόχρονη πνευματική παράδοση της Κρήτης αποτυπώνεται στους 

αρχαίους μινωικούς ναούς, τα ιερά στις κορυφές αφιερωμένα στο Δία, τους ναούς, 

τα μοναστήρια και τα παρεκκλήσια. Μέσω του θρησκευτικού τουρισμού ο 

                                                
17 με την ανάπτυξη του διαδικτυακού τόπου http://www.winesofcrete.gr και την έκδοση προωθητικού 
υλικού 
18

 Διαθέσιμο στο: Google Play και στο iTunes  
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επισκέπτης έχει τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής προσέγγισης. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλές μονές ασχολούνται με τη βιολογική 

καλλιέργεια, η ύπαρξη της αειφορίας σε αυτές μέσω της βιοκλιματικής τους 

αρχιτεκτονικής, την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την αξιοποίηση των 

υδάτινων πόρων και την αρμονία με την οποία είναι χτισμένες με το φυσικό 

περιβάλλον. Μια εξαιρετική προσπάθεια σχετικά με τον θρησκευτικό τουρισμό 

εντοπίζεται στο Λασίθι, με τη συνεργασία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και του 

Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Μέσω μιας ενημερωμένης ιστοσελίδας 

(http://lasithitour.bpis.teicrete.gr/religious/map.php?lang=el&page=map), δίνονται 

19 διαδρομές στο νομό Λασιθίου που περιλαμβάνουν γραφικά χωριά, εκκλησίες και 

μονές της περιοχής.  

Με την επίσκεψη στην ιστοσελίδα μπορεί ο επισκέπτης να πληροφορηθεί για τον 

τύπο κάθε διαδρομής (με αυτοκίνητο, ποδήλατο ή πεζός), το χρόνο που απαιτείται, 

τη δυσκολία της, την απόσταση καθώς και να λάβει τη διαδρομή σε αρχείο για τη 

συσκευή GPS που τυχόν διαθέτει. Η προώθηση σαν ταξιδιωτική εμπειρία, μπορεί να 

βοηθήσει ώστε η παράδοση, η τοπική γνώση και εμπειρία να μη χαθούν στο χρόνο 

από τη μια και από την άλλη να βοηθήσουν τους ντόπιους πληθυσμούς να 

αναπτυχθούν βιώσιμα. 

Μέσω της ιστοσελίδας του έργου «Διαδρομές στο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό 

απόθεμα, Κύπρος-Κρήτη-Λέσβος, Οικοπεριηγητές» (www.walking-trails.net), οι 

επισκέπτες και οι κάτοικοι της Κύπρου, της Κρήτης και της Λέσβου ακολουθούν 

διαδρομές στο περιβαλλοντικό και πολιτιστικό απόθεμα των νησιών και 

δημιουργούν ένα δίκτυο περιήγησης μέσα στη φύση και τον πολιτισμό τους. Οι 

«Οικοπεριηγητές» δημιουργηθήκαν από τη συνεργασία τεσσάρων αναπτυξιακών 

εταιριών και ενός Δήμου, με στόχο την ανάδειξη της μοναδικής ταυτότητας του 

περιβάλλοντος των περιοχών και της ιδιαιτερότητας του πολιτισμού αυτών. 

Το έργο «Οικοπεριηγητές», εκτός από την έκδοση των λογισμικών για ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, προχώρησε και ένα βήμα παραπάνω με τη δημιουργία καινοτόμων 

εφαρμογών για smartphone και tablet και διατίθενται ελεύθερα στα αντίστοιχα 

¨καταστήματα¨ για λειτουργικά συστήματα Android και iOS19. Οι εφαρμογές που 

δημιουργήθηκαν είναι τρεις: οικο-διαδρομές, οικο-παιχνίδια και οικο-προϊόντα και 

έχουν αναπτυχθεί και οι τρεις ξεχωριστά για το νησί της Λέσβου, το Ηράκλειο 

Κρήτης, την Πάφο και τη Λάρνακα στην Κύπρο. Η εφαρμογή OikoΤrails 

περιλαμβάνει διαδρομές στο περιβαλλοντικό και πολιτισμικό απόθεμα της 

αντίστοιχης περιοχής. Η εφαρμογή OikoGames είναι μια σειρά εκπαιδευτικών – 

ψηφιακών εφαρμογών για παιδιά των τάξεων του Δημοτικού ώστε να ενισχυθεί η 

γνώση για το περιβάλλον και τον πολιτισμό της περιοχής. Αξιοσημείωτο στην 

παρούσα εφαρμογή είναι πως τα κείμενα, οι ερωτήσεις και η προσέγγιση έγινε εκτός 

                                                
19

 Διαθέσιμες στο: Google Play και στο iTunes 
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από έρευνα σε έντυπες πηγές και σε πηγές του διαδικτύου, από παραδόσεις που 

μεταφέρονται από παλιούς κατοίκους. Τέλος, η εφαρμογή OikoProducts μεταφέρει 

στο χρήστη την εμπειρία που μπορεί να βιώσει ως επισκέπτης, από κάποια 

χαρακτηριστικά προϊόντα και τον πολιτισμό που αυτά δημιουργούν. 

Η καταγραφή της παράδοσης μέσω συνεντεύξεων και η αποτύπωση τους σε βίντεο 

γίνεται από το Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά20, στο Ρέθυμνο της Κρήτης. Η 

καθημερινή ζωή των κατοίκων της περιοχής, τα σχολικά χρόνια, τα όνειρα που είχαν 

οι άνθρωποι αυτοί καταγράφονται σε βίντεο, οι μαθητές εκπαιδεύονται στη 

διαδικασία των συνεντεύξεων και δημιουργούν ένα ψηφιακό αρχείο ζωντανό στο 

πέρασμα των αιώνων. Επιπλέον, η συμμετοχή του σχολείου μαζί με άλλα σχολεία 

στο δίκτυο «Σχολεία των Όρεων»21, αποσκοπεί στη συνεργασία μεταξύ ορεινών 

σχολείων, μια προσπάθεια γνωριμίας με τον τόπο που ζουν οι μαθητές, των 

παραδόσεων του και τη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες. Το δίκτυο ξεκίνησε το 

Νοέμβριο του 2011 και έχει δημιουργήσει πάνω από δεκαπέντε μικρής διάρκειας 

ντοκιμαντέρ, με βασικό στόχο την κοινή χρήση της γλώσσας για επικοινωνία μεταξύ 

των μαθητών, των κοινοτήτων και της παράδοσης που φέρει η καθεμία από αυτές. 

Στο κείμενο αυτό έγινε προσπάθεια να αποτυπωθούν ενέργειες που σχετίζονται με 

την αυτόχθονη-τοπική γνώση της Κρήτης και πως αυτή η γνώση μπορεί να γίνει 

παράγοντας βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού και των κατοίκων της. Επιπλέον, 

καταγράφηκαν προσπάθειες ψηφιοποίησης, διάδοσης και διάχυσης της τοπικής 

γνώσης της Κρήτης. Η εξέλιξη της ερευνητικής διαδικασίας στα πλαίσια του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Τεχνολογίες Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» στο Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και με τη συνδρομή μαθητών, 

εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων και του RCE Crete, θα προσφέρει περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με την αυτόχθονη-τοπική γνώση της Κρήτης, τη δημιουργία 

ψηφιακών βιβλιοθηκών με αυτό το υλικό και τους τομείς όπου η τοπική γνώση 

μπορεί να εφαρμοστεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη ανθρώπων και κοινοτήτων της 

Κρήτης. 

 

 

 

 

 

                                                
20 Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά. Σχολικό μουσείο προφορικής ιστορίας. Διαθέσιμο στο: 
http://schprofist.wordpress.com/  
21 Δημοτικό Σχολείο Φουρφουρά. Projects - A School of Nature and Colours. Διαθέσιμο στο: 

http://schoolf.weebly.com/projects.html  
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Ενότητα 2η: Μεθοδολογία της έρευνας 

Κεφάλαιο 1ο: Η μέθοδος του Συμμετοχικού Βίντεο  

1.1 Ορισμός της μεθόδου του Συμμετοχικού Βίντεο (ΣΒ) - Αναδρομή στην 

πορεία του Συμμετοχικού Βίντεο 

Το Συμμετοχικό Βίντεο (ΣΒ), είναι ένα σύνολο τεχνικών όπου μία ομάδα ή μία 

κοινότητα διαμορφώνει και δημιουργεί τη δική της ταινία. Η ιδέα πίσω από το 

συμμετοχικό βίντεο είναι ότι το να δημιουργηθεί ένα βίντεο είναι μία σχετικά 

εύκολη και προσβάσιμη από όλους διαδικασία, ενώ επιπλέον αποτελεί έναν 

σπουδαίο τρόπο να έρθουν κοντά τα άτομα έτσι ώστε να ερευνήσουν θέματα, να 

εκφράσουν τις ανησυχίες τους ή απλά να είναι δημιουργικοί και να πουν τις δικές 

τους ιστορίες (Lunch Nick & Chris, 2006). 

Το Συμμετοχικό Βίντεο (ΣΒ) ορίζεται με διάφορους τρόπους και η μεθοδολογία του 

πηγάζει από τη συμμετοχική έρευνα δράση. Ο Johannsen κ.α. (1999, 35 όπ. αναφ. 

στο Boldrini & Bracchini, 2013), ορίζει το ΣΒ ως «μία χωρίς σενάριο διαδικασία 

βίντεο, η οποία σκηνοθετείται από μία ομάδα απλών ανθρώπων, με τη διαδικασία 

συχνά να προχωρά με επαναλαμβανόμενους κύκλους γυρίσματος και επανεξέτασης. 

Ο σκοπός είναι να δημιουργηθούν αφηγήσεις βίντεο για να επικοινωνήσουν αυτοί 

που συμμετέχουν στη διαδικασία, αυτά που στην πραγματικότητα επιθυμούν να 

επικοινωνήσουν, με ένα τρόπο τον οποίο θεωρούν κατάλληλο. Οι συμμετέχοντες 

συμμετέχουν σε μέρος ή στο σύνολο της διαδικασίας γυρίσματος, συγγραφής του 

σεναρίου και καθορισμού του περιεχομένου». 

Η Mann (2006) ορίζει το ΣΒ σαν μια μέθοδο διευκόλυνσης της ομάδας και 

παραγωγής βίντεο που στόχο έχει να εμπλέξει ένα σύνολο ατόμων στη συνεργατική 

παραγωγή ενός αφηγηματικού βίντεο ή μηνύματος. Τυπικά, η πρακτική συνεπάγεται 

τη συμμετοχή αυτών των οποίων η φωνή συχνά δεν ακούγεται ή εκτιμάται, αυτών 

που ίσως δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοιου είδους τεχνολογία και αυτών που 

στερούνται γλωσσικές δεξιότητες, ώστε να αναδείξουν την άποψη τους με πιο 

συμβατικούς τρόπους.  

Ως εκ τούτου, το ΣΒ μπορεί να αποδειχθεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για να 

εμπλέξει και να κινητοποιήσει ομάδες που βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και 

να τους βοηθήσει να εφαρμόσουν τις δικές τους μορφές της βιώσιμης ανάπτυξης με 

βάση τις τοπικές ανάγκες. Το ΣΒ δίνει στα άτομα τη δυνατότητα να αποφασίσουν τι 

θα μελετηθεί στην έρευνα, να συμμετάσχουν σε διάφορα στάδια της, να αποκτήσουν 

ερευνητικές δεξιότητες, να υπάρχει δημοκρατία στην παραγωγή της γνώσης και τα 

αποτελέσματα να μοιράζονται ανάμεσα στα άτομα, την κοινότητα αλλά και σε 

ολόκληρο τον κόσμο (Lunch, 2006).  
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Το αποτέλεσμα, το παράγωγο υλικό από το συμμετοχικό βίντεο, γίνεται ένα ισχυρό 

εργαλείο που τεκμηριώνει εμπειρία, ανάγκες, ελπίδες, απόψεις και προσδοκίες. Το 

συμμετοχικό βίντεο έχει τη δύναμη να δώσει φωνή και πρόσωπο σε εκείνους που 

συνήθως δεν ακούγονται και δεν είναι ορατοί στους άλλους (VISTA, 2011). Γίνεται 

λοιπόν φανερό το γεγονός ότι το ΣΒ είναι μια μεθοδολογία προσανατολισμένη στη 

διαδικασία, και όχι μόνο στο παραγόμενο προϊόν.  

Όπως αναφέρει η Κούρτη (2003, σελ. 49), «οι πιο εντυπωσιακές αλλαγές που 

παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα αφορούν τον τομέα της 

αναπαραγωγής και μετάδοσης μηνυμάτων και τη δυνατότητα πολλαπλασιασμού 

ενός μηνύματος μέσω ηχητικών ή οπτικών οδών, με στόχο τη διάδοση του σε ένα 

μεγάλο αριθμό ατόμων». Το ΣΒ μπορεί να είναι το μέσο για την προώθηση αλλαγών 

σε στάσεις και κοινωνικές συμπεριφορές και να βοηθήσει τις κοινότητες να 

αναπτύξουν λύσεις και να μεταδώσουν το μήνυμα τους στους φορείς λήψης 

αποφάσεων (White, 2003). Αποτελεί λοιπόν εργαλείο και για αλλαγή στάσεων και 

κοινωνικών συμπεριφορών. 

Αντίθετα από ότι θα περίμενε κάποιος, οι απαρχές των μέσων ενημέρωσης τα οποία 

θα ελέγχονται από την κοινότητα, προήλθαν από το κέντρο των χειραγωγήσιμων 

μέσων ενημέρωσης, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με νόμο που προέβλεπε το 

ποσοστό της ελεύθερης πρόσβασης στα μέσα ενημέρωσης από τις κοινότητες 

(Satheesh, χ.χ.). Τα πρώτα πειράματα σχετικά με το ΣΒ ήταν έργο του Καναδού Don 

Snowden, πιθανότατα ενός από τους πρωτοπόρους στον τομέα των μέσων 

επικοινωνίας για την ανάπτυξη. Ο Snowden (1999), πρωτοστάτησε χρησιμοποιώντας 

τα μέσα επικοινωνίας για να επιτύχει μια ανθρωποκεντρική, βασισμένη στην 

κοινότητα, αναπτυξιακή προσέγγιση.  

Η διαδικασία αυτή έλαβε τελικά χώρα το 1967 στα νησιά Fogo, μια μικρή κοινότητα 

ψαράδων στην ανατολική ακτή του Καναδά. Παρακολουθώντας ταινίες των άλλων, 

διαφορετικές κοινότητες στο νησί έφτασαν στο συμπέρασμα ότι αντιμετωπίζουν τα 

ίδια προβλήματα και συνειδητοποίησαν πως αν συνεργαστούν θα μπορούσαν να 

λύσουν κάποια από αυτά. Οι ταινίες βίντεο παρουσιάστηκαν επίσης σε πολιτικούς 

που ζούσαν μακριά και ήταν πολυάσχολοι ώστε να μπορέσουν να επισκεφτούν τις 

κοινότητες στο νησί. Το αποτέλεσμα αυτού του διαλόγου ήταν οι κυβερνητικές 

πολιτικές και δράσεις να αλλάξουν. Η τεχνική που ακολουθήθηκε από το Snowden 

έγινε γνωστή σε όλο τον κόσμο σαν διαδικασία Fogo. Ο Snowden εφάρμοσε τη 

διαδικασία Fogo σε όλο τον κόσμο μέχρι το θάνατό του στην Ινδία το 1984. Δεν 

υπήρχε επίσημη αξιολόγηση του Fogo project, έτσι υπάρχει μια δυσκολία 

κατανόησης του βαθμού επιτυχίας των ταινιών ως αναπτυξιακού εργαλείου, αλλά 

σύντομα μετά την παραγωγή των ταινιών, ένας συνεταιρισμός αλιείας και ένα 

σχολείο ιδρύθηκαν στο νησί Fogo (Frantz, 2007). 
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Η πρώτη ταινία βίντεο που δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από κοινότητα ήταν το 

1969 από τον φορέα Challenge for Change και γυρίστηκε σε μια φτωχή γειτονιά του 

Μόντρεαλ. Οι σκηνοθέτες εκπαίδευσαν μέλη της κοινότητας στο βίντεο ώστε να 

εκπροσωπήσουν οι ίδιοι τον αγώνα τους για οικονομικά προσιτή και  προσβάσιμη 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το έργο του VTR St-Jacques (Stoney, 1969) 

παρουσιάστηκε σε ολόκληρο τον Καναδά και τις ΗΠΑ με αποτέλεσμα να 

κινητοποιήσει και άλλες ομάδες. Από τότε, πολλά και διαφορετικά άτομα και 

ομάδες, ερευνητές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, παρουσιάζουν παραγωγές ΣΒ. 

Το ΣΒ γνωρίζει μεγάλης ανάπτυξης λόγω και της προσβασιμότητας στον εξοπλισμό 

που απαιτείται για να γυριστεί ένα βίντεο. 

Οι τύποι που συναντούνται στο ΣΒ, ή καλύτερα οι διαφορετικοί αναπτυξιακοί 

στόχοι του ΣΒ, σύμφωνα με το Huber (1999) είναι ως θεραπεία, ως ακτιβισμός και 

ως ενδυνάμωση. Ανάλογα με τον τύπο – αναπτυξιακό στόχο, ορίζονται και οι 

διαδικασίες του ΣΒ. Αν είναι προσανατολισμένο στη διαδικασία ή το προϊόν, αν 

αναπτύσσεται σενάριο ή όχι και από ποιους, ποιος επεξεργάζεται το βίντεο, ποιος 

επωφελείται από το ΣΒ, ποιο είναι το κοινό που στοχεύει, ποιος κατέχει την 

παραγωγή και τη διανομή του ΣΒ, αν είναι κατάλληλο για ερευνητικό εργαλείο. 

Το ΣΒ ως διαδικασία για έρευνα ή/και για ανάπτυξη δεν μπορεί να μη δεχθεί 

κριτικής. Το πρώτο θέμα αφορά το γεγονός πως το βίντεο συνήθως χρησιμοποιείται 

ως μέρος μιας μεγαλύτερης συμμετοχικής έρευνας ή αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 

και ως τέτοιο δέχεται κριτικής για την τυραννία της συμμετοχής, που σχετίζεται με 

το ρόλο των ατόμων που είναι υπεύθυνα για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, 

την πειθαρχία που απαιτούν οι συμμετοχικές μέθοδοι και την επιθυμία για 

συναίνεση της ομάδας. Το δεύτερο, αφορά το κόστος και την ιδιοκτησία των 

τεχνικών πόρων που θα χρησιμοποιούν για το ΣΒ, καθώς και για το χρόνο που 

απαιτείται για τη διαδικασία εκμάθησης αυτών από τους συμμετέχοντες. Το τρίτο 

θέμα κριτικής σχετίζεται με ζητήματα ηθικής, σχετικά με τη συμμετοχή των ατόμων 

στα διάφορα στάδια της διαδικασίας και τον τρόπο με τον οποίο αναπαριστούνται οι 

πληροφορίες στο ΣΒ, τις ερμηνείες και χρήσεις που μπορεί να έχουν. Τέταρτο θέμα 

κριτικής είναι σχετικό με το κοινό στο οποίο απευθύνεται το έργο του ΣΒ και κατά 

πόσο θα επηρεαστεί ή θα προκαλέσει εξελίξεις σχετικά με αυτό που βλέπει και το 

ΣΒ επιθυμεί να το αλλάξει. Στα θετικά του ΣΒ περιλαμβάνεται η κριτική 

συνειδητοποίηση των συμμετεχόντων, η έμφαση σε περισσότερο δημοκρατικές και 

οριζόντιες μορφές επικοινωνίας, ισχυροποιώντας τη φωνή των αδυνάτων και τέλος η 

κοινωνική κατασκευή της γνώσης (Kindon, 2009). 

Όπως παρατηρείται, στην πορεία της μεθόδου του ΣΒ παρουσιάζονται δύο απόψεις 

σχετικά με την χρησιμότητα ύπαρξης σεναρίου ή απουσίας του σεναρίου. Ο 

Chowdhury (κ.α., 2010), στη μελέτη του συνέκρινε δύο στυλ ΣΒ, με και χωρίς 

σενάριο, στην ενίσχυση της καινοτομίας στη χρήση ντόπιων σπόρων στο 

Μπαγκλαντές. Τα ευρήματα και η ανάλυση της μελέτης υποδεικνύουν πως το βίντεο 
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με σενάριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη των ικανοτήτων των 

γεωργών μέσω της εκπαίδευσης, της δικτύωσης και του χωρισμού σε μέρη της 

τοπικής γνώσης, ενώ οι δεξιότητες έχουν τοπική συνάφεια. Από την άλλη, το βίντεο 

χωρίς σενάριο μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμο στον έλεγχο των τοπικών συστημάτων 

καινοτομίας, την καλλιέργεια ενός πνεύματος αυτο-συντήρησης της ομάδας 

παρέχοντας ιδιοκτησία και προωθώντας τον οπτικό εγγραμματισμό και τέλος, να 

συμπληρώνει άλλες συμμετοχικές διαδικασίες και μεθόδους. Οι δύο προσεγγίσεις 

έχουν συγκεκριμένη χρησιμότητα και μπορούν να συνδυαστούν. Για παράδειγμα, το 

χωρίς σενάριο στυλ μπορεί να ενεργοποιήσει τη δημιουργικότητα και τη συνοχή 

ανάμεσα στους συμμετέχοντες και τη δικτύωση τους. Μόλις τα θέματα γίνουν 

γνωστά η μορφή ΣΒ με την εμπλοκή σεναρίου, μπορεί να υιοθετηθεί για την 

ανάπτυξη μαθησιακών εργαλείων για την εκπαίδευση των αγροτών και χωρίζοντας 

σε μέρη τις τοπικές καινοτομίες.    

 

Το ΣΒ βασίζεται σε συμμετοχικές δραστηριότητες με σκοπό την ενδυνάμωση και τη 

χειραφέτηση των συμμετεχόντων, είτε πρόκειται για ομάδες, είτε πρόκειται για 

άτομα. Η μεθοδολογία που ακολουθείται στη μέθοδο του ΣΒ (Satheesh, χ.χ.) είναι:  

 Ομαδική συζήτηση 

 Οπτική αναπαράσταση: καταγραφή των εννοιών και των όρων 

 Συμμετοχική δημιουργία ενός γλωσσάριου: δημιουργία νέου τεχνικού 

λεξιλογίου στην τοπική διάλεκτο χρησιμοποιώντας λέξεις των ντόπιων και 

τις εμπειρίες τους 

 Παιχνίδια μάθησης για κατανόηση των ιδεών 

 Πρακτική εξάσκηση στην βιντεοκάμερα 

 Ανάλυση της δουλειάς του κάθε μέλους της ομάδας για να διευκολυνθεί η 

διαδικασία της μάθησης της ομάδας  

Οι Nick & Chris Lunch (2006), βασισμένοι σε αρχές που αναπτύχθηκαν από το 

KFPE (1998), ανέπτυξαν πως το ΣΒ μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα 

της επικοινωνίας και τη διάχυση σε όλα τα επίπεδα σε συνεργατικά ερευνητικά 

έργα. 

1. Συναποφασίζουμε για τους στόχους. Το ΣΒ εκφράζει τις απόψεις μιας ομάδας 

ή μιας κοινότητας και όχι ενός ατόμου. 

2. Αναπτύσσουμε αμοιβαία εμπιστοσύνη. Οι μέθοδοι που αναπτύσσονται στο ΣΒ 

παρέχουν αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των δημιουργών του ΣΒ, των 

ερευνητών – βοηθών και των άλλων ομάδων που τυχόν να εμπλέκονται. 

3. Μοιραζόμαστε την πληροφορία, αναπτύσσουμε δίκτυα. Το ΣΒ είναι ένα 

χαμηλού κόστους μέσο για να επωφεληθούμε από τους κατά τόπους ειδικούς 

και να μοιράσουμε την πληροφορία, είτε οριζόντια στις κοινότητες, είτε 

κάθετα, σε οργανισμούς και υπευθύνους για τη χάραξη πολιτικής . 
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4. Μοιραζόμαστε την ευθύνη. Η επικοινωνία ελέγχεται από τις κοινότητες και τις 

ομάδες. 

5. Δημιουργούμε διαφάνεια. Το ΣΒ μπορεί να προσφέρει μια ξεκάθαρη 

επικοινωνία μεταξύ των ερευνητών και των συμμετεχόντων ομάδων. 

6. Παρακολουθούμε και αξιολογούμε τη συνεργασία. Το ΣΒ είναι ένα εξαίρετο 

εργαλείο για έλεγχο και αξιολόγηση της διαδικασίας, καθώς είναι στα χέρια 

των ίδιων των συμμετεχόντων – επιπλέον, μπορεί να γίνει υποστηρικτικό 

υλικό για επιστημονικές εκδόσεις και βιβλία εκφράζοντας την άποψη των 

ομάδων. 

7. Διαδίδουμε τα αποτελέσματα. Η διάδοση των αποτελεσμάτων του ΣΒ έχει 

μεγάλες δυνατότητες ως εργαλείο μάθησης και διάδοσης των 

αποτελεσμάτων. 

8. Εφαρμόζουμε τα αποτελέσματα. Το ΣΒ μεταφέρει την άποψη αυτών που 

συχνά δεν έχουν ευκαιρία να την εκφράσουν. 

9. Μοιραζόμαστε τα «κέρδη» δίκαια. Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του ΣΒ, κάθε 

βήμα της μεθόδου παρέχει σε περισσότερα άτομα πρόσβαση σε καινούρια 

γνώση και πληροφορία. 

10. Αυξάνουμε την ικανότητα έρευνας. Το ερευνητικό μοντέλο του ΣΒ και τα 

βήματα που ακολουθούνται δίνει τη δυνατότητα σε όσους συμμετέχουν να 

διαδώσουν και να διεξάγουν τη μέθοδο και οι ίδιοι. 

11. Οικοδομούμε πάνω στα από κοινού επιτεύγματα. Μακροπρόθεσμα και μέσω 

των βάσεων που παρέχει το ΣΒ, οι ντόπιοι κάτοικοι θα μπορούν να ελέγχουν 

τα μέσα για επικοινωνία εντός και πέρα από τις δικές τους κοινότητες. 

Το ΣΒ πηγάζει από την επιθυμία για αλλαγή. Από τις αρχές του στον Καναδά πριν 

περίπου πενήντα χρόνια, η χρήση του βίντεο για συμμετοχική ανάπτυξη, 

επικοινωνία και δράση έχει γίνει δυνατή, αφενός με την άνοδο των εναλλακτικών 

παραδειγμάτων στην οικονομική ανάπτυξη και τις κοινωνικές επιστήμες, αφετέρου 

με τις αλλαγές στην τεχνολογία και τη μείωση στο μέγεθος και το κόστος αυτής. Οι 

παρούσες χρήσεις του είναι: ως εργαλείο για την ανάπτυξη των κοινοτήτων, ως 

ερευνητική μεθοδολογία που προσανατολίζεται στη δράση και ως εργαλείο για την 

υπεράσπιση και την αντίσταση των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (Kindon, 

2009).  

 

Η παιδαγωγική του Φρέιρε (1970) και η έννοια της «κριτικής συνειδητοποίησης» 

είναι η κυριότερη αναφορά όσον αφορά τη φιλοσοφία πίσω από το ΣΒ, όπως και σε 

πολλές συμμετοχικές μεθόδους (Huber, 1999). Η θεωρία, η έννοια της «κριτικής 

συνειδητοποίησης» επιδιώκει να εμπλέξει τα άτομα για δημιουργικότητα, αληθινή 

δράση και σκέψη πάνω στην πραγματικότητα που βιώνουν, ώστε να είναι ικανοί να 

τη μετασχηματίσουν (Φρέιρε, 1970).  
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1.2 Το Συμμετοχικό Βίντεο στη χρήση της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης 

 

Ο Mistry (2009), επισημαίνει πως όσο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι τρόποι 

επικοινωνίας διευρύνουν τα όρια τους, η διάκριση μεταξύ παγκόσμιου – τοπικού 

γίνεται όλο και πιο θολή. Είναι λοιπόν δυνατό να θεωρηθεί η αυτόχθονη – τοπική 

γνώση σαν κάτι το διακριτό ή θα παγιδευτούμε σε αναπαραστάσεις των αυτόχθονων 

και της γνώσης τους από τα παγκόσμια (Δυτικά) μέσα μαζικής ενημέρωσης. 

Αναρωτιέται λοιπόν ο ερευνητής, με ποιο τρόπο οι αυτόχθονες, που γνωρίζουν να 

χρησιμοποιούν την αυτόχθονη γνώση, θα εγείρουν το ενδιαφέρον σχετικά με τα 

ζητήματα τους; 

 

Εμπνευσμένες από την παιδαγωγική του Φρέιρε (1970), πολλές πρωτοβουλίες για 

έλεγχο των μέσων μαζικής ενημέρωσης από απλούς πολίτες αναδύθηκαν, ως 

αντιστάθμισμα των μέσων ενημέρωσης από το κράτος (Huber, 1999). Η 

εναλλακτική αυτή μορφή του βίντεο, το Συμμετοχικό Βίντεο (ΣΒ), μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να εμπλέξει τους ενδιαφερόμενους, για να διευκολύνει τον 

αναπτυξιακό διάλογο, αλλά και ως εργαλείο για το διαμοιρασμό τοπικών 

καινοτομιών (Lunch, 2004). Στο ίδιο μοτίβο, το ΣΒ αποτελεί μία εξαιρετικά 

ευέλικτη μέθοδο, της οποίας το κύριο χαρακτηριστικό είναι η καταγραφή και η 

ανάπτυξη των τοπικών καινοτομιών μαζί με τους αγροτικούς πληθυσμούς, 

εμπλέκοντας τους σε διαφορετικά στάδια της ανάπτυξης του βίντεο (Chowdhury 

κ.α., 2010). 

 

Επιπλέον, οι ντόπιοι μαθαίνουν δεξιότητες χειρισμού εργαλείων, όπως η κάμερα για 

παράδειγμα, σκέφτονται μέσω του σεναρίου (της σειράς οπτικών αναπαραστάσεων 

που παρουσιάζουν την ιστορία) και δημιουργούν το δικό τους σενάριο, (την ιστορία 

ως αφήγηση) για να δημιουργήσουν τις δικές τους ταινίες. Η διαδικασία αυτή μπορεί 

να τους εμπλέξει ακόμη χρησιμοποιώντας τις φωνές τους στην ταινία ή να τους 

εμπλέξει σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό, με τη συμμετοχή τους σε όλα τα στάδια 

καταγραφής και επεξεργασίας του φιλμ (Chowdhury κ.α., 2010). 

 

Η παραγωγή έργων πολυμεσικού περιεχομένου μπορεί να ενισχύσει και να 

ενδυναμώσει την κοινότητα με μια ευρύτερη έννοια. Η ενδυνάμωση των 

συμμετεχόντων μέσα από την διαδικασία του ΣΒ προέρχεται από την ενεργοποίηση 

τους, για να αποκτήσουν μια πιο ξεκάθαρη κατανόηση των δικών τους αναγκών 

(Gurstein, 2010). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη του Kindon (όπ. αναφ. στο 

Moletsane κ.α., 2009), πως το ΣΒ έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζεται σε άνισες 

σχέσεις εξουσίας και να παρέχει δυνατότητες για τη διεξαγωγή έρευνας με τους 

συμμετέχοντες παρά πάνω σε αυτούς. Στη συμμετοχική δημιουργία βίντεο, η ομάδα 

των συμμετεχόντων εμπλέκονται πρωταρχικά στην κατασκευή των δικών τους 

απόψεων στο σενάριο του βίντεο, με την ελάχιστη δυνατή βοήθεια από τον 
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ερευνητή. Τα χαρακτηριστικά συμμετοχικότητας και συλλογικότητας που εμπεριέχει 

το ΣΒ είναι ουσιώδη για την κοινωνική αλλαγή (Moletsane κ.α., 2009). 

 

Σημαντικό θεωρείται επίσης στη διαδικασία του ΣΒ να προωθεί τη φωνή των 

συμμετεχόντων και όχι του εκάστοτε επαγγελματία που εφαρμόζει το πρόγραμμα 

και της ατζέντας του. Κάθε παραγόμενο βίντεο περιλαμβάνει μόνο όσα οι 

συμμετέχοντες επιθυμούν και θεωρούν κατάλληλα. Η διαδικασία ανήκει στους 

ίδιους, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα την κατάσταση τους από οποιοδήποτε 

άλλο (Mann, 2006). 

 

Η διαδικασία του ΣΒ είναι ουσιαστικά αρκετά απλή και ο εξοπλισμός που απαιτείται 

είναι σχετικά εύκολα προσβάσιμος και προσιτός οικονομικά. Τα βήματα που 

ακολουθούνται στη διαδικασία του ΣΒ (Lunch, 2006) είναι: 

 Τα άτομα της κοινότητας ή της ομάδας μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν τον 

εξοπλισμό μέσα από παιχνίδια και ασκήσεις, συνεπικουρούμενοι από 

βοηθό/ους 

 Οι βοηθοί – συντονιστές βοηθούν τα άτομα να αναγνωρίσουν και να 

αναλύσουν σημαντικά ζητήματα της κοινότητας τους και να σχεδιάσουν πως 

θα τα παρουσιάσουν και θα τα αναδείξουν σε ένα βίντεο 

 Οι ταινίες – βίντεο γυρίζονται από τις τοπικές ομάδες 

 Το αποτέλεσμα του βίντεο παρουσιάζεται σε καθημερινή βάση, θέτοντας μια 

δυναμική ανταλλαγή ιδεών και αντιλήψεων 

 Τα ολοκληρωμένα βίντεο χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουν μεταξύ 

τους πολλοί και διαφορετικοί άνθρωποι και οργανισμοί 

Η πρακτική του ΣΒ απαιτεί από αυτόν/αυτή που εφαρμόζει το πρόγραμμα να είναι 

σε θέση να δώσει τον έλεγχο στους συμμετέχοντες, να εμπιστευτεί τις ιδέες τους και 

να σεβαστεί τη γνώμη τους. Η έμφαση στο ΣΒ είναι στη διαδικασία και όχι στο 

τελικό προϊόν (Mann, 2006). 

Όλοι οι άνθρωποι στην κοινότητα, όποιο και αν είναι το επίπεδο μόρφωσης τους, 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ΣΒ για να επικοινωνήσουν τις προοπτικές τους, 

καθώς ενισχύει δυναμικά υπάρχουσες μορφές επικοινωνίας, όπως είναι η διήγηση 

ιστοριών (μύθοι, λαϊκά παραμύθια) ή/και οι τοπικές αγορές. Τα ολοκληρωμένα 

βίντεο μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σκοπό να αφυπνίσουν και να ενισχύσουν 

την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ των ατόμων της κοινότητας ή άλλων 

κοινοτήτων. Το ΣΒ παρέχει ένα δίαυλο για επικοινωνία ιδεών, καινοτομιών, 

θεωριών και αποφάσεων, όχι μόνο μεταξύ των κοινοτήτων, αλλά επίσης σε 

ερευνητές και οργανισμούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη. Τα βίντεο 

επιπρόσθετα, μπορούν να φανούν χρήσιμα στην άσκηση πίεσης και την υπεράσπιση 

θέσεων στους ιθύνοντες σε τοπικό, εθνικό ή ακόμη και σε διεθνές επίπεδο. Το 
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βίντεο λοιπόν ως μέσο μεταφέρεται εύκολα και μοιράζεται εξίσου εύκολα, με άλλα 

λόγια μπορεί να «εξαπλωθεί» (Lunch, 2004). 

Το InsightShare ( www.insightshare.org ) για παράδειγμα, ένας μη Κυβερνητικός 

Οργανισμός, συστάθηκε σε μια προσπάθεια να ενεργοποιήσει ομάδες και κοινότητες 

γύρω από το κόσμο για να εκφράσουν τη δική τους μορφή βιώσιμης ανάπτυξης με 

βάση τις τοπικές ανάγκες. Το InsightShare προσπαθεί να κάνει κάτι το οποίο είναι 

πολύ απλό και προφανές – να τοποθετήσει μια βιντεοκάμερα στα χέρια εκείνων που 

γνωρίζουν καλύτερα, χωρίς να έχει σημασία αν είναι εγγράμματος ή αναλφάβητος, 

αν είναι πλούσιος ή φτωχός, άνδρας ή γυναίκα, γέρος ή νέος - η μέθοδος αυτή 

επιτρέπει στον καθένα να καταγράψει και να πει την ιστορία του και η φωνή του να 

ακουστεί. 

Το ΣΒ έχει την ικανότητα μέσω αναπαραστάσεων εικόνας, ήχου και κειμένου να 

παρέχει πλούσιες περιγραφές των πληροφοριών, μέσα από μία σειρά αξιολογήσεων 

που τελικά σχηματίζουν μία ιστορία. Με την αποδοχή του τι συνιστά τελικά 

δεδομένο με την ευρεία έννοια, η ικανότητα του ΣΒ να συμβάλλει στο σχεδιασμό 

και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων περιορίζεται μόνο από τη δημιουργική 

εφαρμογή της διαδικασίας (Frantz, 2007). 

Το ΣΒ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την καταγραφή και τις 

επικοινωνιακές δεξιότητες και στην υπεράσπιση και στην επίλυση προβλημάτων, οι 

οποίες συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της κοινότητας. Το ΣΒ βασίζεται στην οπτική 

και λεκτική επικοινωνία. Ως εκ τούτου, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει στους 

τρόπους επικοινωνίας των αυτόχθονων κατοίκων, που κατά κύριο λόγο είναι οπτική 

και λεκτική (Lunch, 2006). 

 

1.3 Πρακτικές και εμπειρίες από τη χρήση του ΣΒ με έμφαση στην 

αυτόχθονη - τοπική γνώση 

 

Υπάρχουν ποικίλα παραδείγματα καλών πρακτικών χρήσης του Συμμετοχικού 

Βίντεο σε όλο τον κόσμο, που δίνουν έμφαση στην αυτόχθονη - τοπική γνώση σε 

τομείς που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Προσπάθειες με τη χρήση του ΣΒ 

εντοπίζονται στη σχετική βιβλιογραφία είτε από ακαδημαϊκούς κύκλους, είτε από 

ΜΚΟ, διεθνείς φορείς και οργανισμούς. 

Ένα πρώτο παράδειγμα (Lunch, 2004˙ Lunch, 2006) εντοπίζεται σε ένα πρόγραμμα 

του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού Insight στο Τουρκμενιστάν, στην Κεντρική 

Ασία. Εκεί σκοπός των δραστηριοτήτων του ΣΒ ήταν να ενεργοποιήσει δύο ομάδες 

αυτόχθονων αγροτών να επικοινωνήσουν και να μπορέσουν να εντοπίσουν τα οφέλη 

από την κοινή τους συνεργασία. Τα μέλη των δύο ομάδων γρήγορα εκτίμησαν τις 
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δυνατότητες που προσφέρει το βίντεο για την καταγραφή και διάχυση των διαφόρων 

μορφών της γνώσης και να δώσει στους λιγότερο έμπειρους αγρότες την ευκαιρία να 

μάθουν από τους «ειδικούς» της κοινότητας, τους καινοτόμους και τα άτομα που 

γνωρίζουν την αυτόχθονη – τοπική γνώση. Στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος, το 

ΣΒ έδωσε «φωνή» και στις γυναίκες του Τουρκμενιστάν εστιάζοντας σε τρόπους 

παραγωγής υψηλής ποιότητας τοπικών προϊόντων. Το ΣΒ στα χέρια των ντόπιων 

έγινε ένα εργαλείο, παρουσίασης του τρόπου ζωής των αυτόχθονων κατοίκων και 

της αυτόχθονης γνώσης τους μέσα από τη δική τους προοπτική από τη μία και από 

την άλλη, εργαλείο ώστε να επιστήσουν την προσοχή των υπευθύνων για τη χάραξη 

της αγροτικής πολιτικής στη χώρα. 

Τα ΣΒ με τη μορφή ιστοριών βίντεο μελετούν πώς η αυτόχθονη - τοπική γνώση 

μπορεί να είναι η λύση σε σημαντικά προβλήματα, καθώς και τις διαδικασίες που 

χρησιμοποιούνται για να αποκαλύψουν την αυτόχθονη γνώση, να την αξιολογήσουν, 

να την εφαρμόσουν και να την ενσωματώσουν σε αναπτυξιακά προγράμματα των 

κοινοτήτων σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μια τέτοια προσπάθεια εντοπίζεται από 

το Penn State University, όπου με μια σειρά βίντεο αναδεικνύεται η σημασία της 

αυτόχθονης γνώσης στην αντιμετώπιση αναπτυξιακών προκλήσεων. Αυτές οι 

ιστορίες βίντεο τονίζουν πως η αυτόχθονη γνώση βοήθησε να λυθεί ένα σημαντικό 

πρόβλημα ή παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες για μια συγκεκριμένη πτυχή ενός 

προβλήματος. Κάθε ιστορία έχει ένα θέμα και απαντά σε μια ερώτηση σχετική με 

την ανάπτυξη. Οι δύο πρωταρχικοί στόχοι αυτού του έργου-βίντεο είναι να 

δημιουργήσει ένα κλίμα εκτίμησης για τη σημασία της αυτόχθονης γνώση σε 

επιχειρηματικές προσπάθειες και να τονίσει αποτελεσματικούς τρόπους εισαγωγής 

εναλλακτικής γνώσης στους ακαδημαϊκούς κύκλους (Mehta κ.α., 2011). 

Επιπρόσθετα, η χρήση της μεθόδου του ΣΒ βρίσκει εφαρμογή από αυτόχθονες 

κοινότητες για να καταγράψει, να διατηρήσει και να αναζωογονήσει παραδοσιακές 

διατροφικές πρακτικές. Μέσω της μεθόδου, αυτόχθονες κάτοικοι καταγράφουν 

πολιτιστικές διατροφικές πρακτικές, ενδυναμώνουν την παραδοσιακή γνώση για το 

περιβάλλον και οικοδομούν στρατηγικές για ένα βιώσιμο και ανθεκτικό μέλλον. 

Πρόσφατα παραδείγματα σχεδίων ΣΒ (www.insightshare.org) εντοπίζονται στην 

Meghalaya στην Ινδία, στα Gamo Highlands της Αιθιοπίας και στο Chiang Mai της 

Ταϊλάνδης.  

Το ΣΒ στο παράδειγμα της Ινδίας έφερε στην επιφάνεια τις παραδοσιακές 

καλλιέργειες κεχριού, τη συλλογή άγριων ριζών για την παραγωγή φαρμακευτικών 

αφεψημάτων και τη μελισσοκομία. Οι μεγαλύτεροι μοιράστηκαν τη γνώση με τους 

νέους, οι οποίοι με τη σειρά τους απέκτησαν εμπειρίες για να συνδέσουν την 

πολιτιστική τους κληρονομιά και μπόρεσαν να εμβαθύνουν στην κατανόηση της 

τοπικής βιοποικιλότητας. Στη Αιθιοπία με τη χρήση του ΣΒ τέσσερα γειτονικά 

χωριά κατάφεραν να καταγράψουν ζητήματα που τους απασχολούν, από την 

κλιματική αλλαγή μέχρι τοπικά προϊόντα και καλλιέργειες και τη σημαντικότητα 
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που έχουν για τις κοινότητες. Τέλος, στην Ταϊλάνδη το παραγόμενο ΣΒ είχε σκοπό 

να καταγράψει, να διατηρήσει και να διαδώσει τα έθιμα και την αξία της τοπικής 

διατροφής καθώς και τα πλεονεκτήματα που έχει για την υγεία, η διατροφή με το 

φαγητό των αυτόχθονων.  

Ανάλογες προσπάθειες με τη χρήση του ΣΒ παρουσιάζονται από τους Lunch (2006), 

και οργανώνονται είτε από ακαδημαϊκούς κύκλους, είτε από ΜΚΟ, διεθνείς φορείς 

και οργανισμούς. Επιγραμματικά τέτοια παραδείγματα είναι: 

 UNDP Global environment Facility Small Grants Projects (GEF SGP) 

 HURIST (a joint programme of UNDP and OHCHR) 

 The Civil Society Organisations (CSO) Division 

 COMPAS (COMPAring and Supporting endogenous development) 

 The Institute of Development Studies (IDS) 

 PROLINNOVA 

Οι εμπειρίες από την εφαρμογή του ΣΒ δείχνει ότι μπορεί να προσφέρει πολλά για 

να ενεργοποιήσει αυτόχθονες κατοίκους για να μοιραστούν τις καινοτομίες, τις 

γνώσεις και τις εμπειρίες τους, καθώς και να τις επικοινωνήσουν με άλλες 

κοινότητες, με τοπικούς και κυβερνητικούς φορείς, οργανισμούς και επιχειρηματίες 

(Richardson & Paisley, 1998). Το εύρος εφαρμογής της μεθόδου, όπως 

παρουσιάζεται και από τα παραδείγματα που εντοπίζονται στη βιβλιογραφία, μπορεί 

να ποικίλει. Η διαχείριση του περιβάλλοντος και το μικροκλίμα κάθε περιοχής, οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι βιώσιμες αγροτικές τεχνικές, η διαχείριση 

υδάτινων πόρων, η διατροφή είναι μερικοί από τους τομείς που μπορεί και έχει 

καλύψει ως τώρα με απτά παραδείγματα η μέθοδος του ΣΒ.  

 

Κεφάλαιο 2ο: Η μεθοδολογία της έρευνας «Αυτόχθονη – τοπική 

γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης» 
 

Η πρόσβαση στις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας, όπως είναι το διαδίκτυο, τα κινητά 

τηλέφωνα (με την ολοένα και μεγαλύτερη μερίδα αυτών να είναι έξυπνα κινητά 

τηλέφωνα – smartphone), τα ηλεκτρονική παιχνίδια και οι συσκευές αναπαραγωγής 

πολυμέσων (ipod), προσφέρει στους χρήστες τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι 

παραγωγοί μιντιακών κειμένων. Επιτρέπεται επομένως η δημιουργική έκφραση των 

χρηστών, ευνοείται ο «κοσμοπολιτισμός» και προσφέρεται σε παιδιά και νέους η 

ευκαιρία να γίνουν παραγωγοί πολιτισμού, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές 

κουλτούρες και να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτές (Drotner & Livingstone όπ. αναφ. 

στο Κούρτη, 2012). 
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Επιπλέον, σύμφωνα με τον κριτικό κονστρουκτιβισμό, οι έννοιες διαμορφώνονται 

και η γνώση χτίζεται από τα παιδιά μέσω της αλληλεπίδρασης, της συζήτησης και 

της κριτικής σκέψης που οδηγεί σε αλλαγή θέσης και στάσης. Το ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η γνώση είναι ζωτικής σημασίας. Ο 

κριτικός κονστρουκτιβισμός ενδυναμώνει τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση για 

την κοινωνική μεταρρύθμιση (Kostoulas-Makrakis & Makrakis, 2006).  

 

Στηριζόμενοι σε αυτή τη θεώρηση, ο βασικός ερευνητικός σχεδιασμός της μελέτης, 

είναι μαθητές δημοτικών σχολείων μαζί με τον/την εκπαιδευτικό της κάθε τάξης, 

στην περιοχή της Κρήτης, να ερευνήσουν την αυτόχθονη - τοπική γνώση της 

περιοχής τους, να δημιουργηθούν φιλμ-ταινίες βασισμένα στο Συμμετοχικό Βίντεο 

(ΣΒ), από τους συμμετέχοντες και τα ψηφιακά βίντεο να αποτελέσουν μια ψηφιακή 

βιβλιοθήκη της αυτόχθονης - τοπικής γνώσης της Κρήτης, καθώς και να 

διαμοιραστούν με την κοινότητα σε τοπικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Το 

ΣΒ χρησιμοποιείται σαν μεθοδολογικό εργαλείο για την ανάδειξη της αυτόχθονης - 

τοπικής γνώσης, την επίδραση που μπορεί να έχει σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης 

στην περιοχή της Κρήτης, καθώς και σαν ψηφιακό αρχείο για το διαμοιρασμό και τη 

διατήρηση της τοπικής γνώσης για τις επόμενες γενιές.  

 

Η επιλογή του ΣΒ σαν μεθοδολογικό εργαλείο βασίζεται στο γεγονός ότι ιδέα και 

σκοπός του ΣΒ είναι η αλλαγή είτε αυτή είναι ατομική, είτε ομαδική. Όπως και στη 

συμμετοχική έρευνα δράση, ο βαθμός ανάμιξης των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό 

των στόχων και της διαδικασίας διαφέρει από πρόγραμμα σε πρόγραμμα (Okahashi, 

2000 όπ. αναφ. στο Nathaniels, 2005). Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να 

ενεργοποιήσει το μετασχηματισμό των συμμετεχόντων αλλά και των εκπαιδευτικών 

ως ¨αναμορφωτές διανοούμενους¨ (Makrakis, 2012b). Αυτή η διαδικασία μπορεί 

λοιπόν να είναι ιδιαίτερα ενδυναμωτική, επιτρέποντας στην ομάδα ή την κοινότητα 

να πάρει πρωτοβουλίες για να λύσει τα δικά της προβλήματα καθώς και να 

επικοινωνήσει τις ανάγκες και τις ιδέες της στα κέντρα λήψης αποφάσεων και/ή σε 

άλλες ομάδες ή κοινότητες (Lunch, 2006). 

 

Επιπρόσθετα, το ΣΒ, όπως συζητήθηκε στις προηγούμενες ενότητες, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε έρευνα σχετική με την αυτόχθονη – τοπική γνώση και τη βιώσιμη 

ανάπτυξη. Επιπλέον, το παραγόμενο υλικό θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία 

μιας ψηφιακής βιβλιοθήκης σχετική με την αυτόχθονη - τοπική γνώση στην περιοχή 

της Κρήτης. Μετά από τη μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας σχετικά με το 

συμμετοχικό βίντεο, τα βήματα που θα ακολουθηθούν για την υλοποίηση της 

έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω. 
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Η αυτόχθονη – τοπική γνώση και οι τοπικές πρακτικές συνήθως καταγράφονται και 

διαδίδονται από άτομα έξω από την κοινότητα, οι οποίοι κάνουν τις δικές τους 

ερμηνείες πάνω στη διαδικασία. Το ΣΒ παρέχει τη δυνατότητα στους αυτόχθονες 

πληθυσμούς να καταγράψουν οι ίδιοι τη γνώση και τις εμπειρίες τους και να 

εκφράσουν τα θέλω και τις ελπίδες τους μέσα από τις δικές τους προοπτικές (Lunch, 

2004˙ Lunch, 2006˙ Lunch N. & C., 2006) και εδώ έγκειται η σχέση του ΣΒ, με το 

σκοπό και το περιεχόμενο της έρευνας. 

 

Tο πλαίσιο στο οποίο σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν οι δράσεις, διαρθρώθηκαν σε 

βήματα σύμφωνα με τα τέσσερα αλληλοσυνδεόμενα στάδια υλοποίησης 

παρέμβασης με το ΣΒ, 1) προσχεδιασμός, 2) σχεδιασμός, 3) παραγωγή και 4) 

δημοσίευση (Makrakis, 2012b). 

Προσχεδιασμός 

Βήμα 1- Αναζητώντας και μελετώντας θετικά παραδείγματα: Ο/Η εκπαιδευτικός της 

τάξης ενημερώνει τους μαθητές της τάξης για τη συμμετοχή τους στην έρευνα και 

την υλοποίηση του προγράμματος. Μαζί αναζητούν και μελετούν παραδείγματα 

αυτόχθονης-τοπικής γνώσης, συζητούν για τη σημαντικότητα της αυτόχθονης-

τοπικής γνώσης για όλους τους ανθρώπους και ειδικότερα για τους ανθρώπους της 

Κρήτης. Ομοίως εργάζονται για την έννοια της ΒΑ. Ενθαρρύνονται να 

παρακολουθήσουν ΣΒ-κλιπ που  συσχετίζουν την αυτόχθονη-τοπική γνώση και τη 

βιώσιμη ανάπτυξη. Στην παραπάνω διαδικασία οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν 

στην έρευνα απευθύνονται στον ερευνητή για όποιες πληροφορίες χρειάζονται, 

σχετικά με την ενημέρωση των μαθητών αλλά και των ιδίων.  

Βήμα 2- Αναγνωρίζοντας και αναλύοντας το πρόβλημα: Οι συμμετέχοντες 

αναγνωρίζουν το ζήτημα της σταδιακής απώλειας της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης 

και την ανάγκη καταγραφής, αξιοποίησης και ανάδειξης της αυτόχθονης-τοπικής 

γνώσης σε τομείς που σχετίζονται με τη ΒΑ.   

Βήμα 3- Αναζητώντας τους συμμετέχοντες: Το ζητήματα που θα μελετηθούν με το 

ΣΒ έχουν τώρα διαμορφωθεί και οι μαθητές καλούνται να γίνουν συν-ερευνητές, 

αναζητώντας παράλληλα πηγές-συμμετέχοντες, από όπου θα αντλήσουν 

πληροφορίες. 

Βήμα 4- Χτίζοντας συμμετοχική επικοινωνία: Οι πηγές της γνώσης μπορεί να είναι 

το κοινωνικό περιβάλλον του μαθητή όπως γονείς, συγγενείς, φίλοι, γείτονες, 

πολιτιστικοί σύλλογοι κ.α. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αντί να ψάχνουν σε βιβλία 

ή στο διαδίκτυο στρέφονται στο ντόπιο «ειδικό», ενεργοποιώντας το κοινωνικό 

περιβάλλον. Το πρόγραμμα σε αυτή τη φάση έχει ως στόχο την ανάπτυξη ενός 

συστήματος μεταφοράς, επικοινωνίας της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης από άτομα 
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μεγαλύτερης ηλικίας / συλλόγους / ντόπιους «ειδικούς» / επαγγελματίες, στους 

μαθητές. 

Σχεδιασμός 

Το στάδιο του σχεδιασμού είναι ίσως το κρισιμότερο, προκειμένου να παραχθεί ένα 

επιτυχημένο και με νόημα ΣΒ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 

Βήμα 5- Θέτοντας το σκοπό, τους στόχους και τις στρατηγικές: Η ομάδα των 

μαθητών έχει αναγνωρίσει το ζήτημα της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης σε σχέση με 

τη ΒΑ, τους παράγοντες και τις δυναμικές και με συμμετοχικό τρόπο θέτουν το 

σκοπό και τους στόχους του ΣΒ. Οι ερωτήσεις προς τις πηγές σχετικά με την τοπική 

γνώση προέρχονται από τη συνεργασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, του 

ερευνητή και/ή της τοπικής κοινότητας. Για την καταγραφή της αυτόχθονης – 

τοπικής γνώσης οι μαθητές χρησιμοποιούν την καρτέλα συν-ερευνητή με σκοπό τη 

διευκόλυνση των συμμετεχόντων στην καταγραφή της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης. 

Στην καρτέλα εκτός από την καταγραφή της πληροφορίας, υπάρχει χώρος για 

σχόλια από τον συν-ερευνητή μαθητή, με στόχο την ανάπτυξη της κριτικής 

κατανόησης και της γνώσης και τη σύνδεση της με τη δράση (Κωστούλα-Μακράκη, 

2010). 

Βήμα 6- Ερευνώντας βαθύτερα: Η ερευνητική διαδικασία που άρχισε στο στάδιο 

του προσχεδιασμού συνεχίζεται. Οι μαθητές συζητούν σχετικά με τις πληροφορίες 

που έχουν συγκεντρώσει και παρουσιάζουν τα δεδομένα τους στις άλλες ομάδες. 

Γίνεται η συσχέτιση της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Δηλαδή, ποιες πληροφορίες από την τοπική γνώση της περιοχής που συγκέντρωσαν 

οι μαθητές, μπορούν να προσφέρουν μια βιώσιμη ματιά του κόσμου και της σχέσης 

μας με αυτόν.  

Βήμα 7- Προγραμματίζοντας: Προχωρούν στην αποδελτίωση της καρτέλας και την 

αρχειοθέτηση σε τομείς γνώσης. Η αποδελτίωση της κάθε καρτέλας γίνεται ομαδικά. 

Με αυτόν τον τρόπο προγραμματίζουν τις δράσεις, ορίζοντας ένα ρεαλιστικό 

χρονοδιάγραμμα. Οι τομείς στους οποίους προτείνεται να ταξινομηθεί η αυτόχθονη 

– τοπική γνώση είναι: 

 Γεωργία – κτηνοτροφία - δασοκομία (παραδοσιακές ποικιλίες, χλωρίδα και 

πανίδα, κρητικά βότανα και φυτά) 

 Κρητική διατροφή (τοπικά προϊόντα ) 

 Τεχνοτροπία του νησιού - παραδοσιακά επαγγέλματα (υφαντική, 

οργανοποιία, παραδοσιακές στολές, κεραμική, ξυλογλυπτική, 

καλαθοπλεκτική, μαχαιροποιία) 

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – αγροτουρισμός 



80 
   

 
 Τοπικές παραδοσιακές μορφές ίασης και θεραπείας – γνώση και χρήση 

φυτών, βοτάνων και ιαμάτων – γητειές και γιατροσόφια 

 Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός – προφορικές παραδόσεις 

Βήμα 8- Γράφοντας/αναθεωρώντας το σενάριο:  Η ομάδα συζητά ζητήματα που 

σχετίζονται με την αυτόχθονη – τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο 

εκπαιδευτικός σε συνεργασία με τον ερευνητή, βοηθά την ομάδα να εστιάσει σε ένα 

ζήτημα που είναι σημαντικό για την ομάδα. Οι ομάδες ενθαρρύνονται να 

ολοκληρώσουν το σενάριο του ΣΒ το οποίο μπορεί να αναθεωρηθεί στην ανάπτυξη 

του εικονογραφημένου σεναρίου. Το σενάριο δεν αντιμετωπίζεται ως τελικό προϊόν, 

αλλά ως διαδικασία, αφήνοντας χώρο για αναθεώρηση και διορθώσεις.  

Βήμα 9- Εικονογραφημένο σενάριο: Η ομάδα οργανώνει τις ιδέες της, σχεδιάζοντας 

ένα εικονογραφημένο σενάριο. Το εικονογραφημένο σενάριο αποτυπώνει τις 

δράσεις σε κάθε σκηνή του ΣΒ με τη βοήθεια ενός πίνακα. Η ομάδα αποφασίζει τι 

τελικά θα παρουσιάσει και τους ρόλους που θα έχει ο καθένας στην δημιουργία του 

βίντεο (ποιος θα μιλήσει, ποιος θα έχει την κάμερα κτλ). 

Παραγωγή  

Βήμα 10- Εγγραφή: Προχωρούν στην εγγραφή του βίντεο στο οποίο παρουσιάζουν 

την αυτόχθονη – τοπική γνώση της περιοχής τους και πως μπορεί αυτή να βοηθήσει 

στη βιώσιμη ανάπτυξη της. Η διαδικασία της εγγραφής είναι η πιο απαιτητική, 

καθώς απαιτούνται ειδικές γνώσεις και δεξιότητες. Τα ψηφιακά εργαλεία για την 

καταγραφή του βίντεο, μπορούν να είναι αρκετά απλά, όπως ένα κινητό τηλέφωνο ή 

μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, ανάλογα με τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν 

κατά τη διάρκεια του προγράμματος και τα διαθέσιμα μέσα.  

Βήμα 11- Τίτλοι και κείμενο: Το κομμάτι αυτό μπορεί να είναι μέρος της 

διαδικασίας εγγραφής, αλλά μπορεί να είναι και ξεχωριστό βήμα της διαδικασίας. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας των πηγών. Οι 

τίτλοι των έργων μελετούνται ώστε να αντανακλούν τα σωστά μηνύματα και 

εξετάζεται η ανάγκη ύπαρξης αφήγησης ή και υποτίτλων. 

Βήμα 12- Εισαγωγή και επεξεργασία του βίντεο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) 

με το κατάλληλο λογισμικό επεξεργασίας: Μόλις το έργο βίντεο γυριστεί, η ομάδα 

το βλέπει και στη συνέχεια το εισάγει στον Η/Υ χρησιμοποιώντας το κατάλληλο 

εργαλείο λογισμικού. Συζητούν, έτσι ώστε συμμετοχικά να αποφασίσουν τα πλάνα 

και τις εγγραφές που θα ενταχθούν στο τελικό προϊόν. 

Βήμα 13- Διαμορφωτική αξιολόγηση, ανατροφοδότηση από τους συμμετέχοντες: Σε 

όλα τα στάδια και τα βήματα που αυτά περιλαμβάνουν, υπάρχει η ανάγκη οι 

συμμετέχοντες να διαμορφώνουν το σχεδιασμό και τη διαδικασία που ακολουθείται. 

Καθώς η διαδικασία φτάνει στο τέλος της, είναι σημαντικό να υπάρχει αρκετός 
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διαθέσιμος χρόνος αντίδρασης για ανατροφοδότηση μέσα από τις συζητήσεις. Το 

τελικό βίντεο εξετάζεται, ώστε να διαπιστωθεί ο βαθμός στον οποίο πετυχαίνει το 

σκοπό και τους στόχους που είχαν τεθεί από την ομάδα του ΣΒ στα βήματα που 

προηγήθηκαν και αν αντανακλώνται σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότερο. 

Δημοσίευση 

Βήμα 14- Εγγραφή σε CD/CVD/ανάρτηση στο διαδίκτυο: Με τη συναίνεση των 

συμμετεχόντων είναι και ένας τρόπος προβολής στα υπόλοιπα τμήματα των 

σχολείων, στις τοπικές κοινωνίες και/ή σε φορείς των όσων η τοπική γνώση μπορεί 

να προσφέρει, ενώ η προβολή τους μεταξύ των σχολείων, θα αποτελέσει γόνιμο 

έδαφος για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. Γίνεται η εγγραφή του 

έργου σε CD/DVD και αναρτάται στο διαδίκτυο (YouTube). Με τον τρόπο αυτό οι 

συμμετέχοντες στην έρευνα δημιουργούν ένα ψηφιακό αρχείο αυτόχθονης – τοπικής 

γνώσης σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμβάλλοντας με τον τρόπο τους στη 

διατήρηση και τη διάδοση της. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικές εμπειρίες και λύσεις 

γίνονται γνωστές και πολύτιμες γνώσεις ανθρώπων της Κρήτης που κινδυνεύουν να 

χαθούν αξιοποιούνται.  

Ο ερευνητής στην όλη παραπάνω διαδικασία είναι συμμέτοχος, συντονιστής και 

συν-ερευνητής. Η δράση του επιπλέον είναι: 

 να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την 

αυτόχθονη – τοπική γνώση και τη βιώσιμη ανάπτυξη 

 να βοηθά τους συμμετέχοντες στη διατύπωση των κατάλληλων ερωτήσεων 

προς τις πηγές από όπου θα προέλθουν οι πληροφορίες σχετικά με την τοπική 

γνώση της Κρήτης 

 να συντονίζει και να οργανώνει την ταξινόμηση των πληροφοριών σε τομείς 

αυτόχθονης – τοπικής γνώσης 

 να βοηθά εκπαιδευτικούς και μαθητές στη συσχέτιση τοπικής γνώσης και 

βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και να συμβουλεύει στη δημιουργία των βίντεο 
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Ενότητα 3η: Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα της μελέτης προκύπτουν σε πρώτο βαθμό από δύο πηγές, από τις 

καρτέλες συν-ερευνητή και από τα παραγόμενα βίντεο. Σε δεύτερο βαθμό, πηγή 

αποτελεσμάτων της μελέτης, θεωρείται το πέμπτο κεφάλαιο της ενότητας της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης, στο οποίο αποτυπώνονται δράσεις και ενέργειες όπου 

εφαρμόζεται και αξιοποιείται η αυτόχθονη – τοπική γνώση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

στην περιοχή της Κρήτης και παρουσιάζονται προσπάθειες καταγραφής και 

αξιοποίησης της με τη χρήση των ΤΠΕ και άλλων ψηφιακών μέσων. 

Η βιβλιογραφική καταγραφή της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης σε σχέση με τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης ξεκίνησε 

το Δεκέμβριο του 2012. Από την περίοδο εκείνη και έπειτα, ο ερευνητής κατέγραφε 

υφιστάμενες και σε εξέλιξη δραστηριότητες που σχετίζονται με τον γενικό σκοπό 

της μελέτης. Η διάρκεια της μελέτης, με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση του 

Συμμετοχικού Βίντεο, ήταν κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Συγκεντρώθηκαν 

εξήντα καρτέλες συν-ερευνητή από πέντε σχολεία της Κρήτης. Οι μαθητές που 

συμμετείχαν στην έρευνα καλύπτουν ένα ηλικιακό εύρος επτά έως δώδεκα ετών, 

που μεταφράζεται από την δευτέρα έως την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου. Οι 

πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τοπικής γνώσης.  

Οι πηγές στις οποίες στράφηκαν ήταν κυρίως άτομα του οικογενειακού και φιλικού 

περιβάλλοντος, ντόπιοι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο περιβάλλον του 

μαθητή, σύλλογοι που ασχολούνται με την παράδοση και τον πολιτισμό της Κρήτης, 

καθώς και πληροφορίες που γνώριζαν οι ίδιοι οι μαθητές σχετικά με τη αυτόχθονη-

τοπική γνώση της περιοχής τους και είχαν μεταφερθεί σε αυτούς σε προγενέστερο 

χρόνο. Έγινε προσπάθεια από τον ερευνητή και από τους συμμετέχοντες στην 

έρευνα εκπαιδευτικούς να περιοριστεί η συγκέντρωση της πληροφορίας από πηγές 

όπως το διαδίκτυο και/ή βιβλία, με τα αποτελέσματα να είναι πολύ ικανοποιητικά. 

Έτσι προκύπτει πως η πλειονότητα των πληροφοριών αυτόχθονης-τοπικής γνώσης 

που κατέγραψαν οι μαθητές, είναι από πρωτογενείς πηγές. 

Η πρώτη ανάλυση των δεδομένων και διαχωρισμός σε τομείς αυτόχθονης-τοπικής 

γνώσης έγινε από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των τάξεων με τη βοήθεια 

του ερευνητή. Μια δεύτερη ανάγνωση έγινε και από τον ίδιο τον ερευνητή, χωρίς να 

υπάρξουν αλλαγές. Πολλές φορές οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες κατατάσσονται 

σε περισσότερους του ενός τομείς, γεγονός που κρίνεται όμως θεμιτό λόγω της 

ολιστικής θεώρησης που έχει η αυτόχθονη-τοπική γνώση. Οι πληροφορίες που 



83 
   

 
συγκεντρώθηκαν χωρισμένες ανά τομέα, συγκεντρωτικά και συνοπτικά 

παρουσιάζονται στη συνέχεια. 

Γεωργία-κτηνοτροφία-δασοκομία: 

 Βότανα της Κρήτης-αρωματικά βότανα-χρήσεις 

 Ενδημικά φυτά-κρητικός έβενος-κρητικός φοίνικας-πρίνος, κρητική δρυς 

 Γεωργικά προϊόντα της Κρήτης-αγροτικά εργαλεία-ντόπιοι σπόροι 

 Ενδημική πανίδα της Κρήτης και κρητικό γεωργαλίδικο άλογο 

 Χαρουπιά, χαρούπι και τα προϊόντα του χαρουπιού 

 Φραγκόσυκο 

 Φυσική λίπανση του εδάφους 

 Κτηνοτροφία-κουρές (κούρεμα) των προβάτων-μαλλί 

 Παραδοσιακές ποικιλίες κρητικών αμπέλων 

 Σαλιγκάρια (χοχλιοί)  

Κρητική διατροφή: 

 Συνταγές-παρασκευή φαγητού 

 Συντήρηση τροφίμων 

 Οικιακή οικονομία 

 Τοπικά προϊόντα 

Τεχνοτροπία του νησιού - παραδοσιακά επαγγέλματα: 

 Υφαντική-αργαλειός-πλεκτά και κεντητά-στολισμός του σπιτιού-νοικοκυριό 

 Αγγειοπλαστική 

 Οργανοποιία 

 Μαχαιροποιία 

 Υποδηματοποιία 

 Παραδοσιακή ενδυμασία 

 Παραδοσιακά επαγγέλματα 

 Καρβουνοκάμινα-ασβεστοκάμινα 

Εναλλακτικές μορφές τουρισμού-αγροτουρισμός: 

 Ανάδειξη μνημείου 

 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού με έμφαση στην παράδοση και τον 

πολιτισμό της Κρήτης 

 Πολιτιστικοί σύλλογοι και παραδοσιακά εργαστήρια 
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Τοπικές μορφές ίασης και θεραπείας-γνώση και χρήση φυτών, βοτάνων και ιαμάτων-

γητειές και γιατροσόφια: 

 Γνώση και χρήση των βοτάνων για θεραπεία ασθενειών ή ανακούφιση των 

συμπτωμάτων 

 Γιατροσόφια 

 Πρακτικές αλοιφές 

 Γητειά 

Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός-προφορικές παραδόσεις: 

 Καθημερινότητα του κρητικού λαού 

 Κρητικό ιδίωμα 

 Κρητικοί χοροί 

 Παραδοσιακή μουσική 

 Παραδοσιακά παιχνίδια 

 Μαντινάδες 

Στη συνέχεια η αυτόχθονη-τοπική γνώση και σύμφωνα με το μεθοδολογικό 

σχεδιασμό, έγινε αντικείμενο συζήτησης στη σχολική τάξη και συνδέθηκε με τις 

έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης. Το φίλτρο των εννοιών της βιώσιμης ανάπτυξης 

ήταν αυτό που οδήγησε τελικά τους συμμετέχοντες στη δημιουργία βίντεο, 

αυτόχθονης-τοπικής γνώσης σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης. Στη 

δημιουργία των βίντεο προχώρησαν τέσσερα σχολεία με δεκατέσσερα συνολικά 

έργα. Το περιεχόμενο του κάθε βίντεο αποτυπώνει την κατανόηση των 

συμμετεχόντων γύρω από τις έννοιες αυτόχθονη-τοπική γνώση και βιώσιμη 

ανάπτυξη της Κρήτης. Τα θέματα που πραγματεύονται στα βίντεο είναι: 

 Τοπική γνώση της Κρήτης: αγγειοπλαστική-υφαντική παράδοση-

μαχαιροποιία-αμπελουργία-γεωργία (φυσικοί τρόποι λίπανσης) 

 Βότανα και γιατροσόφια (δύο βίντεο) 

 Κρητικό άλογο 

 Καρβουνοκάμινα και ασβεστοκάμινα 

 Μαντινάδες για τα φυτά της Κρήτης 

 Συνέντευξη από επαγγελματία στην τυποποίηση βοτάνων 

 Χαρούπι – η σοκολάτα της Κρήτης 

 Χαρούπι – φραγκόσυκο 

 Κουτσαμπαδιανός χορός (χορός της Κρήτης) 

 Παραδοσιακά παιχνίδια 

 Παλιά επαγγέλματα 

 Γνωρίζω την κρητική διατροφή, μαγειρεύοντας με τα φυτά της Κρήτης 

 Γνωρίζω τα φυτά ενός κρητικού κήπου 
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Ο τομέας αυτόχθονης – τοπικής γνώσης που συγκέντρωσε έναν αρκετά αριθμό 

πληροφοριών αφορά τη γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δασοκομία της περιοχής 

της Κρήτης. Ο πρωτογενής αυτός τομέας παραγωγής αγαθών λειτουργεί ως βάση 

και συνδετικός κρίκος σχεδόν για όλους τους τομείς αυτόχθονης – τοπικής γνώσης, 

όπως παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια. Μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

πρωτογενής τομέας παραγωγής αυτόχθονης – τοπικής γνώσης για τους κατοίκους 

της Κρήτης, αλλά και ως βάση για δράσεις που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη 

του νησιού.  

Οι μαθητές συν-ερευνητές άντλησαν σημαντικό αριθμό πληροφοριών σχετικά με τα 

βότανα και τα φυτά της Κρήτης. Η χρήση των βοτάνων από τους κατοίκους της 

Κρήτης εντοπίζεται σε δύο τομείς. Ο πρώτος αφορά την Κρητική διατροφή ως 

αρωματικό και μπαχαρικό, ενώ ο δεύτερος, ο οποίος παρουσιάζει και εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, αφορά τη γνώση και χρήση των βοτάνων και των φυτών για ίαση και 

θεραπεία ή την ανακούφιση των συμπτωμάτων ασθενειών, για την παραγωγή 

αφεψημάτων, ιαμάτων και πρακτικών αλοιφών. Βότανα και φυτά που 

καταγράφηκαν είναι το χαμομήλι, η μαντζουράνα, το δίκταμο, η αλόη, το τήλιο, η 

μαλοτήρα, η μολόχα, το φασκόμηλο, ο δυόσμος κ.α.  

Οι συμμετέχοντες κατέγραψαν τη γνώση που σχετίζεται με αυτά τα βότανα και φυτά 

για τη θεραπεία και ανακούφιση συμπτωμάτων που σχετίζονται με στομαχόπονο, 

εγκαύματα, δερματικά προβλήματα, πονοκέφαλο, πονόλαιμο και γενικότερα με την 

πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στις καρτέλες τους αλλά και σε ΣΒ. Το ΣΒ 

¨Συνέντευξη από έναν επαγγελματία στην τυποποίηση βοτάνων¨, δείχνει την αξία 

των βοτάνων ως προϊόν, τις βάσιμες αναπτυξιακές προοπτικές της γνώσης των 

βοτάνων και των φυτών, αλλά και την άμεση σχέση του Κρητικού με τα βότανα και 

τα φυτά της Κρήτης, από μικρή κιόλας ηλικία. Τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

μεταφορά της  αυτόχθονης – τοπικής γνώσης, στην προκειμένη περίπτωση από τον 

παππού στην εγγονή βλέπουμε στο ΣΒ, ¨Γνωρίζω τα φυτά ενός κρητικού κήπου¨.  

Η αξία των βοτάνων και η τοπική γνώση της λαϊκής ιατρικής των κατοίκων της 

Κρήτης εμπεριέχει πνευματικότητα. Οι ασκούντες την λαϊκή ιατρική 

χρησιμοποιούσαν γητειές, δηλαδή σύντομα έμμετρα ποιήματα που σχετίζονταν με 

την ασθένεια, τα οποία έλεγαν μαζί με τις υπόλοιπες θεραπευτικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούσαν. Μια γητειά για την αιμορραγία, όπως καταγράφηκε από συν-

ερευνητή μαθητή ήταν, «Τρεις αγγέλοι τη βαστούνε και άλλοι τρεις την ερωτούνε, 

κόψετε λέω την κλωστή και το αίμα να σταθεί». Την καταγραφή και το διαμοιρασμό 

της λαϊκής ιατρικής με μαθητές δημοτικού, είχε και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

«Λαϊκή Ιατρική - Γητειές και Γιατροσόφια»22 (2013) στην Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

                                                
22Διαθέσιμο στο: http://dipe.ira.sch.gr/portal/index.php/sxolikes-drasthriothtes/1471-

130307diaforasxoldrast 
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Η αυτόχθονη – τοπική γνώση που σχετίζεται με τα παραπάνω εμφανίζεται να 

διατηρείται από τους μεγαλύτερους ηλικιακά κατοίκους ενώ ταυτόχρονα 

εντοπίζονται πρωτοβουλίες από την ακαδημαϊκή κοινότητα (Σκανδαλάκη, 2005˙ 

Φραγκιαδάκης, 2007˙ Καραβατάκη κ.ά., 2008) στη γνώση και χρήση αυτόχθονων 

πρακτικών υγείας και θεραπείας αλλά και από τους ιδιώτες για την παραγωγή και 

διάθεση καλλυντικών και προϊόντων προσωπικής φροντίδας από βότανα23. Τα 

διάφορα φυτά μπορούν επιπλέον να χρησιμοποιηθούν και ως φυτικές χρωστικές 

υφασμάτων (Παπαδάκη, 2010˙ Πιτσικάκη 2012) και η χρήση τους αυτή γίνεται 

γνωστή και από τις δευτερογενείς πηγές που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφική 

επισκόπηση.  

Η κριτική σκέψη των μαθητών γύρω από την αξία των πρακτικών και της 

αυτόχθονης γνώσης γύρω από τα βότανα αποτυπώνεται στο σχόλιο ενός από τους 

συν-ερευνητές, που αναφέρει, «Είναι πολύ σημαντικό που κατάφερναν και 

αντιμετώπιζαν τις αρρώστιες με φυσικό τρόπο (με μέσα από τη φύση)», ενώ άλλος 

γράφει, «Μου άρεσε πολύ αυτή η έρευνα που κάναμε και χάρηκα πάρα πολύ που με 

βοηθήσανε για όλο αυτό», δείχνοντας τη σχέση που επιθυμούν οι νέοι να έχουν με 

την αυτόχθονη – τοπική γνώση της Κρήτης και τους φορείς αυτής της γνώσης, 

δηλαδή τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες.  

Η σχέση των Κρητικών με τα φυτά και τα βότανα της περιοχής της Κρήτης, μπορεί 

να γίνει περισσότερο εμφανής μέσα από το ΣΒ με τίτλο ¨Μαντινάδες για τα φυτά της 

Κρήτης¨. Η πλούσια προφορική παράδοση του νησιού που συνδυάζεται με τη 

μουσική του παράδοση, κρατάει ένα κομμάτι της και το αφιερώνει σε αυτά που η 

φύση χάρισε απλόχερα στη κρητική γη. Τα φυτά και τα βότανα της Κρήτης και 

κυρίως η γνώση γύρω από τις χρήσεις τους, αποτελεί ήδη και μπορεί να αποτελέσει 

και στο μέλλον παράγοντα βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού. 

Καταγράφηκαν από τους μαθητές συν-ερευνητές ενδημικά φυτά όπως ο κρητικός 

έβενος, ο κρητικός φοίνικας και ο πρίνος ή κρητική δρυς. Τα ενδημικά φυτά της 

Κρήτης, εκτός από την αξία τους στη διατήρηση του κρητικού τοπίου και της 

βιοποικιλότητας της περιοχής της Κρήτης, μπορούν να προσφέρουν στον τομέα του 

οικοτουρισμού, μέσω της διασύνδεσης του τουρισμού με δραστηριότητες στο 

φυσικό περιβάλλον και τα ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς τοπία που διαθέτει η Κρήτη. 

Στο ίδιο κλίμα, παρόμοιας αξιοποίησης μπορούν να τύχουν η ενδημική πανίδα της 

Κρήτης και το κρητικό γεωργαλίδικο άλογο που επίσης καταγράφηκε από τους 

συμμετέχοντες και αποτυπώθηκε σε ΣΒ. 

Η καταγραφή σχετικά με την κτηνοτροφία του νησιού παρουσιάζει τα είδη των 

ζώων που διατηρούν οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης, την παραγωγή τυροκομικών 

προϊόντων και κυρίως τη διαδικασία του κουρέματος των προβάτων και της 

                                                
23 Διαθέσιμα στο: http://www.cretashop.eu/el/ και http://www.fisikashop.com 
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συγκέντρωσης του μαλλιού. Ειδικότερα για το τελευταίο, δεν εντοπίστηκε κάποιος 

ιδιαίτερος τρόπος αξιοποίησης της διαδικασίας αυτής, που για τους Κρητικούς 

κτηνοτρόφους λαμβάνει μορφή τελετουργίας, ενώ δεν είναι γνωστός και ο τρόπος 

εκμετάλλευσης. Χαρακτηριστικά, ένας μαθητής από ημι-ορεινό χωριό της Κρήτης, 

που συμμετείχε στην ερευνητική διαδικασία με πατέρα κτηνοτρόφο, ανέφερε στον 

ερευνητή πως το αντίτιμο που λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι για το μαλλί είναι 

ιδιαιτέρως χαμηλό. Από την άλλη, η παραγωγή κρέατος και τυροκομικών προϊόντων 

βρίσκεται σε πολύ καλή βάση με την ανάπτυξη σύγχρονων κτηνοτροφικών 

μονάδων, ενώ η καταγραφή από τους συμμετέχοντες δείχνει πως σε μεγάλο βαθμό 

τα τυροκομικά προϊόντα παράγονται σύμφωνα με παραδόσεις και διαδικασίες 

αιώνων. 

Ο γεωργικός τομέας της περιοχής της Κρήτης εμφάνισε προϊόντα που καλλιεργούν 

οι κάτοικοι της όπως ελιές, αμπέλια, χόρτα, λαχανικά, όσπρια, φρούτα. Σε μερικές 

καταγραφές αναφέρεται πως οι κάτοικοι χρησιμοποιούν ντόπιους σπόρους που 

διατηρούν οι ίδιοι. Σε μια καρτέλα αναφέρεται ότι «Η νοστιμιά τους είναι 

ασύγκριτη», δίνοντας την αίσθηση στο μαθητή συν-ερευνητή πως η γεωργική 

παραγωγή που βασίζεται σε τοπικές ποικιλίες και ντόπιους σπόρους δίνει ένα τελικό 

προϊόν ανώτερης ποιότητας. Σε μία άλλη καρτέλα αναφέρεται, «Τα τρόφιμα που 

τρώγανε τα βγάζανε με πολύ κόπο από τις καλλιέργειες τους και για αυτό ήταν 

υγιεινά», αναγνωρίζεται επομένως η σχέση της ποιότητας ενός προϊόντος με τον 

κόπο που απαιτούσε στο παρελθόν από τον άνθρωπο για να παραχθεί, σε 

αντιδιαστολή με τη φαινόμενο του γρήγορου φαγητού και της μαζικής παραγωγής 

αγαθών διατροφής. «Από τα όσα άκουσα οι τροφές τότε ήταν πιο αγνές από τις 

σημερινές. Όλα τα προϊόντα ήταν υγιεινά και πιο νόστιμα», καταλήγει να σχολιάζει 

ένας συν-ερευνητής. 

Στο ίδιο μοτίβο είναι και η καταγραφή και παρουσίαση σε ΣΒ φυσικών τρόπων 

λίπανσης και εμπλουτισμού του εδάφους βασισμένοι στην τοπική γνώση των 

κατοίκων, που έχει ως αποτέλεσμα ένα ποιοτικότερο αποτέλεσμα. Η αποτύπωση 

αυτή στο ΣΒ έγινε από τους ίδιους τους συμμετέχοντες με γλαφυρό τρόπο, 

παρουσιάζοντας την ανάπτυξη και την εν γένει υγεία που παρουσιάζει ένα αμπέλι 

που έχει λιπανθεί με φυσικό τρόπο, σε αντίθεση με ένα αμπέλι στο οποίο 

χρησιμοποιούνται χημικά λιπάσματα.  

Δύο αγαθά με βάσιμες βιώσιμες αναπτυξιακές προοπτικές αποτελούν το χαρούπι και 

το φραγκόσυκο. Η αυτόχθονη – τοπική γνώση γύρω από τα δύο ξεχασμένα σε 

μεγάλο βαθμό προϊόντα, αποτυπώθηκε στις καρτέλες συν-ερευνητή αλλά και με την 

παραγωγή δύο έργων ΣΒ και αποδεικνύεται πλούσια. Ειδικότερα για το χαρούπι ή 

«σοκολάτα της Κρήτης» όπως λέγεται, οι μνήμες για τη δυνατότητα επιβίωσης που 

προσέφερε στους κατοίκους της Κρήτης κατά τη διάρκεια της κατοχής στο 2ο 

Παγκόσμιο Πόλεμο είναι ακόμα νωπές. Η τωρινή βιομηχανική και εμπορική 
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διάθεση του χαρουπιού24 έρχεται να ενισχύσει την αξία του στο σύγχρονο κόσμο, ως 

διατροφικό αγαθό με την ποικιλία των ειδών που μπορούν να παραχθούν από αυτό 

(Συνολάκης, 2013˙ Μιχελάκης, 2013). Πρόσφατα, η δημιουργία σνακ από χαρούπι25, 

δείχνει πως μπορεί να έχει θέση και στη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων 

διατροφής. Το φραγκόσυκο26, αποτελεί ένα φυτό με ελάχιστες απαιτήσεις σε νερό, 

ελαχιστοποιώντας τη σπατάλη των υδάτινων φυσικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα η 

επεξεργασία του να δώσει ένα μεγάλο αριθμό προϊόντων (Αριστείδου, 2013).  

«Είναι πολύ σημαντικό που οι συγγενείς μας, που ζούσαν εκείνα τα χρόνια, θυμούνται 

όλα αυτά και μας τα λένε». Το σχόλιο του συν-ερευνητή σε μια καρτέλα καταγραφής 

για το φραγκόσυκο και το χαρούπι, καταδεικνύει πως η μαθήτρια αναγνωρίζει την 

αξία της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης και την ανάγκη μεταφοράς της προς τις 

νεότερες γενιές.  

Μερικά ακόμη προϊόντα που αποτυπώνουν την αυτόχθονη – τοπική γνώση της 

Κρήτης και μπορούν να αποτελέσουν λύση για τις τοπικές κοινότητες, με βάσιμες 

αναπτυξιακές προοπτικές είναι η σταφίδα, η παραγωγή σαλιγκαριών, η παραγωγή 

κάρβουνου. Άρθρα όπως του Κλάδου (2014), σε τοπικό μέσο ενημέρωσης ενισχύουν 

την άποψη αυτή. Το ΣΒ ¨Καρβουνοκάμινα και ασβεστοκάμινα¨, αποκάλυψε και 

στον ίδιο τον ερευνητή δύο ξεχασμένους τομείς της παραδοσιακής οικονομίας της 

Κρήτης, που μαζί με την αξιοποίηση της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης των 

κατοίκων στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της παραδοσιακής οικονομίας, 

δύναται να προσφέρουν στη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. 

Η κτηνοτροφία και κυρίως η γεωργία της περιοχής της Κρήτης και η αυτόχθονη – 

τοπική γνώση των κατοίκων της σχετικά με τα δύο αυτά αντικείμενα συνδέεται 

άμεσα και με έναν άλλο τομέα αυτόχθονης – τοπικής γνώσης, αυτόν της Κρητικής 

διατροφής. Η αξία της κρητικής διατροφής είναι αδιαμφισβήτητη για την ανθρώπινη 

υγεία (Keys κ.α., 1986˙ Kris-Etherton κ.α., 2001), ενώ ενέργειες διατήρησης και 

προώθησης της Κρητικής διατροφής γίνονται από φορείς του νησιού (Περιφέρεια 

Κρήτης˙ http://www.cretandietfestival.gr), από συνεταιρισμούς και ιδιώτες. 

Η  Κρητική διατροφή διατηρεί τα οφέλη της αλλά και τις βιώσιμες αναπτυξιακές 

προοπτικές της όταν είναι συνδεδεμένη με τα τοπικά προϊόντα, τις παραδοσιακές 

συνταγές και την παραδοσιακή οικιακή οικονομία. «Οι Κρητικοί τρέφονται με 

προϊόντα που παράγει η γη τους» και «Το λάδι αποτελεί τη βασική πηγή λίπους» είναι 

δύο παραδείγματα από τη γνώση που συνοδεύει την κρητική διατροφή. Οι συν-

ερευνητές επιπλέον κατέγραψαν παραδοσιακές συνταγές και τρόπους παρασκευής 

του φαγητού. Ακόμη, ο τομέας της κρητικής διατροφής εμπεριέχει την τοπική γνώση 

που σχετίζεται με τη συντήρηση του φαγητού. Ορισμένες μέθοδοι συντήρησης 

                                                
24

 Διαθέσιμο στο: http://cretacarob.com/ 
25

 Η Ηρακλειώτισσα που βραβεύτηκε για το σοκολατάκι της με βάση το χαρούπι. (2014) 
26

 Το Φραγκόσυκο, μια νέα και αποδοτική καλλιέργεια. (2013) 
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τροφίμων είναι εξαιρετικά δημοφιλής και σήμερα, προσφέροντας επιτυχημένα 

τοπικά προϊόντα, όπως το κρητικό απάκι και το κρητικό λουκάνικο. Η συντήρηση 

γίνεται επίσης σε άλμη για μεγάλο αριθμό τροφίμων και το κρέας καπνιζόταν ή 

αποθηκευόταν μέσα στο λίπος του. 

Άλλη μέθοδος συντήρησης τροφίμων και ειδικότερα των λαχανικών ήταν η 

αποξήρανση. «Το χειμώνα τα αποξηραίνανε γιατί δεν είχανε να τα συντηρήσουνε 

(λαχανικά όπως πιπεριές, σύκα, μπάμιες και άλλα)». Οι συν-ερευνητές καταγράψανε 

επίσης πως το τυρί το συντηρούσαν μέσα στο ελαιόλαδο, συνήθως μέσα σε πιθάρια. 

«Τα πιθάρια ήταν μικρά και μεγάλα, ανάλογα με τα τρόφιμα που αποθήκευαν μέσα και 

συνήθως βρίσκονταν στο υπόγειο του σπιτιού. Έτσι λόγω του σκοτεινού περιβάλλοντος 

και της χαμηλής θερμοκρασίας, δεν αναπτύσσονταν μικρόβια και μύκητες για να 

αλλοιώσουν τα τρόφιμα». Η συντήρηση των τροφίμων αλλά και άλλες ανάγκες 

αποθήκευσης, ήδη από την εποχή της Μινωικής Κρήτης, οδήγησαν στην άνθιση των 

εργαστηρίων αγγειοπλαστικής στο νησί και την παραγωγή του έργου ΣΒ σχετικά με 

την αγγειοπλαστική και τις δυνατότητες που δίνει η τέχνη αυτή για βιώσιμη 

ανάπτυξη. 

Με αφορμή την αγγειοπλαστική παράδοση, η Κρήτη φιλοξενεί αξιόλογη τοπική 

γνώση που σχετίζεται με την τεχνοτροπία του νησιού και τα παραδοσιακά 

επαγγέλματα. Οργανοποιία, μαχαιροποιία, υποδηματοποιία, κατασκευή 

παραδοσιακής ενδυμασίας είναι τα παραδοσιακά επαγγέλματα των οποίων η γνώση 

διατηρείται, συμβάλλοντας την ίδια στιγμή και στην οικονομία και στον πολιτισμό 

της Κρήτης. Οι δυνατότητες που προσφέρει η αυτόχθονη γνώση της τεχνοτροπίας 

του νησιού, είναι μεγάλες καθώς η συνέχιση ή η αναβίωση σε κάποιες περιπτώσεις 

της χειροτεχνικής – οικοτεχνικής παράδοσης μπορεί να προσφέρει στη βιώσιμη 

ανάπτυξη του νησιού. Για παράδειγμα, ο οικισμός ¨Βερέκυνθος¨27 στο νομό Χανίων 

της Κρήτης, φιλοδοξεί να συγκεντρώσει καλλιτέχνες και χειροτέχνες για το σκοπό 

αυτό. 

Η υφαντική παράδοση της Κρήτης έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια καθώς οι 

υφάντρες είναι κυρίως γυναίκες μεγάλης ηλικίας. Η καταγραφή από τους συν-

ερευνητές αποτυπώνει πως ο αργαλειός ήταν απαραίτητος σε κάθε σπίτι και σε κάθε 

νοικοκυρά, «για να φτιάξουν την προίκα των κοριτσιών ή για εμπόριο». Η αναβίωση 

της υφαντικής τέχνης μπορεί να προσφέρει στη δημιουργία οικονομιών μικρής 

κλίμακας και την ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και η «Αποστολή Πηνελόπη 

Gandhi, η Ιερή Τέχνη της Υφαντικής στην Κρήτη σήμερα» έχει αυτή τη σκοποθεσία 

(Τερζάκη – Παλλήκαρη, 2013). 

Αναγνωρίζοντας τη σχέση μεταξύ της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης που βρίσκεται 

στην τεχνοτροπία της Κρήτης και τη βιώσιμη ανάπτυξη οι συμμετέχοντες, συν-

                                                
27

 Το χωριό Βερέκυνθος στα Χανιά που αναζητά νέους κατοίκους. (2014) 
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ερευνητές προχώρησαν στο έργο ΣΒ ¨Τοπική γνώση της Κρήτης¨, όπου περιέχονται 

(εκτός των άλλων) η υφαντική παράδοση και η μαχαιροποιία και στο έργο ΣΒ 

¨Παλιά επαγγέλματα¨. «Τη σημερινή εποχή λόγω της οικονομικής κρίσης οι άνθρωποι 

επισκευάζουν και διορθώνουν τα παπούτσια και τα ρούχα τους». Βλέπουμε λοιπόν 

επαγγέλματα που είχαν σχεδόν εκλείψει να αναβιώνουν και όλο και περισσότεροι 

νέοι να ασχολούνται με αυτά. 

Η Κρήτη αποτελεί ένα δημοφιλή τουριστικό προορισμό. Οι συν-ερευνητές 

εκτιμώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η αυτόχθονη – τοπική γνώση για την 

οργάνωση και προσφορά στους επισκέπτες του νησιού εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού, κατέγραψαν σχετικές δραστηριότητες με έμφαση στην παράδοση και τον 

πολιτισμό της Κρήτης, πολιτιστικούς συλλόγους και εργαστήρια. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή μιας συν-ερευνήτριας. Σε μία εκδρομή με το 

σχολείο κατέγραψε τις πληροφορίες που της έδωσε ένας υπεύθυνος σχετικά με την 

ανασκαφή μιας εκκλησίας και πως το κομμάτι αυτό του πολιτισμού θα μπορούσε να 

διασωθεί. Το σχόλιο της είναι ενδεικτικό της ανάγκης για καταγραφή, διατήρηση 

και προβολή των στοιχείων του πολιτισμού της Κρήτης, ως εργαλείων για τη 

βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. «Πιστεύω πως αυτό το σπουδαίο μνημείο θα έπρεπε 

να είχε διατηρηθεί καλύτερα γιατί ήταν κομμάτι του πολιτισμού μας και χάθηκε». 

Ολοκληρώνουμε με τις καταγραφές αυτόχθονης – τοπικής γνώσης για τη λαϊκή 

παράδοση, τον πολιτισμό και τις προφορικές παραδόσεις της Κρήτης. Η 

καθημερινότητα του κρητικού λαού, το κρητικό γλωσσικό ιδίωμα, οι κρητικοί χοροί, 

η παραδοσιακή μουσική, τα παραδοσιακά παιχνίδια και οι μαντινάδες συνθέτουν το 

μοναδικό μίγμα γνώσης του πολιτισμού της Κρήτης. Συνήθως βρίσκονται ανάμικτα 

με άλλα είδη γνώσης όπως είδαμε και παραπάνω. Αν μπορούν να βοηθήσουν στη 

βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού; Πολιτισμός και κοινωνία είναι δύο από τους 

βασικούς πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Η λαϊκή παράδοση της Κρήτης συνιστά 

πολιτισμό που πηγάζει από την κοινωνία και τους ανθρώπους της. Είναι δύσκολο 

λοιπόν να φανταστούμε κανενός είδους βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αυτά τα δύο δομικά 

στοιχεία. 

Τα ¨Παραδοσιακά παιχνίδια¨ που παρουσιάζονται σε ένα ΣΒ και ο 

¨Κουτσαμπαδιανός χορός (χορός της Κρήτης)¨που παρουσιάζεται σε ένα δεύτερο 

είναι δύο μέρη της λαϊκής παράδοσης που επέλεξαν να προβάλουν οι συν-ερευνητές, 

όχι μόνο για να μη χαθούν, αλλά για να τα γνωρίσουν και άλλοι άνθρωποι εντός και 

εκτός Κρήτης. Ο κουτσαμπαδιανός χορός είναι ένας χορός που δημιουργήθηκε όταν 

ένας άνθρωπος με κινητικά προβλήματα αποφάσισε να χορέψει αλλά κούτσαινε. Οι 

υπόλοιποι χορευτές για να τον ενισχύσουν χόρευαν και αυτοί με τον ίδιο τρόπο, 

σέρνοντας το ένα τους πόδι. Γίνεται αντιληπτό από αυτό το παράδειγμα, πως μέσα 

στις πολυπληθείς έννοιες της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης εντοπίζονται και οι 

έννοιες της αποδοχής και της διαφορετικότητας. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για αυτές 
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τις έννοιες, μια προσεκτικότερη ματιά στην τοπική γνώση, μπορεί να δώσει 

διδάγματα και τρόπους να τις κάνουμε πράξη. 

 

Συζήτηση 

 

Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν βασισμένη στο συμμετοχικό και συνεργατικό 

χαρακτήρα του ΣΒ. Έτσι, η πρώτη ανάλυση των πληροφοριών αυτόχθονης-τοπικής 

γνώσης και ο διαχωρισμός τους σε τομείς γνώσης, έγινε από τους ίδιους τους 

συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Στο στάδιο αυτό χρειάστηκε η 

συνδρομή του ερευνητή για την αποσαφήνιση ιδεών και/ή παρερμηνεύσεων σχετικά 

με το τι είναι αυτόχθονη-τοπική γνώση και σε ποιο από τους προαποφασισμένους 

τομείς θα έπρεπε να αρχειοθετηθεί. Παρόμοια ήταν και η διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στη συσχέτιση αυτόχθονης-τοπικής γνώσης και βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στην παραπάνω διαδικασία έγινε προσπάθεια ο ρόλος του ερευνητή να παραμείνει 

αυτός του αρωγού και του συμβούλου, σεβόμενος τις επιθυμίες και τις απόψεις των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, ειδικά στην τελική επιλογή της θεματολογίας των 

βίντεο που δημιούργησαν οι συμμετέχοντες. Η επικοινωνία γινόταν μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου και δια ζώσης συναντήσεων. 

Στο πρώτο στάδιο του προγράμματος, της καταγραφής της αυτόχθονης-τοπικής 

γνώσης, ένα ζήτημα το οποίο αναδείχτηκε και επισημάνθηκε από τους 

εκπαιδευτικούς των τάξεων και από τον ερευνητή, ήταν η δυσκολία μεταφοράς της 

γνώσης από τους γονείς των μαθητών, στους μαθητές. Η διαδικασία αυτή ήταν 

ευκολότερη, όταν οι μαθητές απευθύνθηκαν σε μεγαλύτερους σε ηλικία, όπως 

παππούδες ή γιαγιάδες ή όταν απευθύνθηκαν σε πολιτιστικούς συλλόγους και σε 

επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, την τυποποίηση ή το 

εμπόριο τοπικών προϊόντων. Η εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι, πως οι γονείς 

των μαθητών δεν έχουν ή δεν είχαν άμεση επαφή με τη γνώση αυτή σε σύγκριση με 

τους μεγαλύτερους σε ηλικία, τους συλλόγους ή τους επαγγελματίες. Διαφορές 

επίσης παρατηρήθηκαν μεταξύ των σχολείων που βρίσκονται σε αγροτικές ή 

ημιαστικές περιοχές, σε σύγκριση με σχολεία που βρίσκονται σε αστικό περιβάλλον, 

ως προς τον αριθμό των πληροφοριών αυτόχθονης-τοπικής γνώσης που 

συγκέντρωσαν οι μαθητές. 

Στόχευση της ερευνητικής διαδικασίας ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές και μια 

κριτική ματιά ως προς την πληροφορία που συγκέντρωναν, με την ύπαρξη του 

εδαφίου ¨σχόλιο του συν-ερευνητή¨ στην καρτέλα συν-ερευνητή. Οι μαθητές δεν 

ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη αυτού του εδαφίου, σύμφωνα με την 

πρόθεση του ερευνητή. Ο λόγος της μη συμπλήρωσης εντοπίζεται στη γενικότερη 

δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μαθητές στο να κρίνουν μια πληροφορία. Αντίθετα, 
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οι μαθητές παρουσιάστηκαν πιο δεκτικοί στην ανάληψη δράσης όσον αφορά τη 

δημιουργία των ΣΒ. 

Δεν υπήρξαν ιδιαίτερες δυσκολίες στην παραγωγή των βίντεο όσον αφορά τη χρήση 

της κάμερας. Πρόθεση ήταν η χρήση της κάμερας να γίνει από τους μαθητές, όμως 

τελικά αυτό δεν κατέστη δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις, ειδικά στους μαθητές 

μικρότερων ηλικιών. Γενικότερα παρατηρήθηκε πως οι νέοι έχουν οικειότητα στη 

χρήση των ψηφιακών μέσων.  Η επεξεργασία των βίντεο έγινε από τους ενήλικους 

συμμετέχοντες στην έρευνα, καθώς αφενός πολλά σχολεία αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα υλικοτεχνικής υποδομής, όπως υπολογιστές με τις κατάλληλες 

επεξεργαστικές δυνατότητες, και αφετέρου λόγω έλλειψης του απαιτούμενου 

χρόνου μέσα στο σχολικό ωράριο για να πραγματοποιηθεί αυτή η εργασία. 

Η ανταλλαγή των βίντεο μεταξύ των σχολείων δημιούργησε θετικό κλίμα 

ανταλλαγής απόψεων, είτε οι μαθητές παρακολουθούσαν τα δικά τους βίντεο, είτε 

τα βίντεο άλλων μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο ισχυροποιήθηκε το αίσθημα 

υπερηφάνειας για τη συμμετοχή σε μια κοινή δράση, όπως αναφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί. Το γεγονός ότι η παραγωγή των βίντεο έγινε στο τέλος της σχολικής 

χρονιάς δεν επέτρεψε να συστηματοποιηθεί η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα 

βίντεο μεταξύ των συμμετεχόντων. Κρίνεται πως τα βίντεο θα έπρεπε να έχουν 

ολοκληρωθεί νωρίτερα ώστε να μείνει χρόνος για αυτή τη διαδικασία. Η ανάρτηση 

των βίντεο στο διαδίκτυο με την ύπαρξη δυνατότητας σχολίων δύναται να αμβλύνει 

το γεγονός αυτό. 

Ολοκληρώνοντας, να αναφερθεί η δυσκολία εύρεσης συνεργατών για συμμετοχή 

στην έρευνα, αν και από την πλευρά του ερευνητή έγιναν οι απαραίτητες προς αυτή 

την κατεύθυνση ενέργειες. Γενικότερα εντοπίζεται απροθυμία από αρκετά μεγάλη 

μερίδα εκπαιδευτικών στη συμμετοχή σε μια έρευνα που απαιτεί την ενεργή 

συμμετοχή τους. Από την άλλη η διάθεση όσων τελικά συμμετείχαν κρίνεται θετική, 

τόσο από την πλευρά των μαθητών, όσο και από την πλευρά των εκπαιδευτικών. 

Ιδιαίτερα η διαδικασία που αφορούσε τη δημιουργία των βίντεο, ήταν ευχάριστη και 

διασκεδαστική για τους μαθητές, παρήγαγαν πρωτότυπη εργασία συνδυάζοντας σε 

αυτή τις ιδέες τους, τα κείμενα τους, μουσική, κίνηση και ζωγραφικά έργα. Με 

αυτόν τον τρόπο δημιούργησαν οι ίδιοι μια ψηφιακή βιβλιοθήκη αυτόχθονης-

τοπικής γνώσης συμβάλλοντας στη διατήρηση, το διαμοιρασμό και τη διάδοση της, 

γνώρισαν και ανέδειξαν τη σύνδεση που μπορεί να έχει η γνώση αυτή με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη της Κρήτης. 

Ως γενική αίσθηση από την ερευνητική διαδικασία και σε συνδυασμό με τα στοιχεία 

του πέμπτου κεφαλαίου της ενότητας της βιβλιογραφικής επισκόπησης, καθώς δεν 

υπάρχουν μετρήσιμα ερευνητικά δεδομένα, η αυτόχθονη – τοπική γνώση στην 

περιοχή της Κρήτης υφίσταται ακόμη σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Τα στοιχεία τα 

οποία όμως την καθιστούν ευάλωτη, συμπερασματικά, είναι πως παρουσιάζεται μια 
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δυσκολία μεταφοράς της γνώσης από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες προς τις 

μικρότερες ηλικιακές ομάδες. Επίσης, το γεγονός πως ενώ παρουσιάζεται σε 

πληθώρα ενεργειών σχέση μεταξύ της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης και της 

βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής της Κρήτης, δεν εντοπίζεται μια οργανωμένη και 

με ξεκάθαρη στοχοθέτηση ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.  

Οι προσπάθειες προώθησης και αξιοποίησης της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης στην 

περιοχή της Κρήτης κρίνονται άκρως ικανοποιητικές, όπως αναπτύχθηκαν και 

παρουσιάζονται στο πέμπτο κεφάλαιο της ενότητας της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης. Στο χρονικό σημείο της παρούσας καταγραφής τίθενται περιορισμοί 

όσον αφορά τα στοιχεία που έχουν αποτυπωθεί στην παρούσα μελέτη, καθώς μπορεί 

να υπάρχουν περιπτώσεις ενεργειών αυτόχθονης – τοπικής γνώσης σε σχέση είτε με 

τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της Κρήτης, είτε με τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, 

που δεν έχουν καταγραφεί. Ο περιορισμός αυτός υπάρχει καθώς δεν εντοπίζεται 

βάση δεδομένων με ανάλογο υλικό. 
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Ενότητα 4η: Συμπεράσματα 

Η μελέτη «Αυτόχθονη-τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις 

ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης», αποτύπωσε στο βαθμό που η 

ερευνητική της δυνατότητα επέτρεψε την αυτόχθονη-τοπική γνώση της Κρήτης. 

Έδειξε στους συμμετέχοντες πως η γνώση αυτή δεν είναι κάτι το παλιό και 

ξεπερασμένο, αλλά ενεργό και δοκιμασμένο από τους ανθρώπους της Κρήτης.  

Ανέπτυξε ένα θετικό μαθησιακό περιβάλλον σχετικά με την αυτόχθονη-τοπική 

γνώση της Κρήτης και της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του ΣΒ και 

βοήθησε τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν ερευνητικές ικανότητες μέσω της 

συμμετοχής σε μια έρευνα. Επιπρόσθετα, αναπτύχθηκαν ανάμεσα στους 

συμμετέχοντες δεξιότητες στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών βίντεο, ως 

εργαλείων για την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με την 

αυτόχθονη – τοπική γνώση της Κρήτης σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη του 

νησιού. Επιπλέον, προχώρησε στη βιβλιογραφική επισκόπηση ενεργειών όπου 

εφαρμόζεται και αξιοποιείται η αυτόχθονη – τοπική γνώση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 

στην περιοχή της Κρήτης, καθώς και δράσεων όπου η αυτόχθονη – τοπική γνώση 

της Κρήτης με την υποστήριξη των ΤΠΕ και άλλων ψηφιακών μέσων συμβάλλει 

στη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού. 

Μέσω της μεθοδολογίας του ΣΒ έδειξε πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή, για την 

ανάπτυξη του σχολείου και σε πρωτοβουλίες που βασίζονται για την προώθηση και 

διατήρηση της τοπικής γνώσης της Κρήτης σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Τέλος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα μαθητές, ανέπτυξαν την αίσθηση της 

υπερηφάνειας και της αυτο-αποτελεσματικότητας στην υλοποίηση ενός βίντεο 

σχετικό με την περιοχή τους και τον τόπο τους. Ο βαθμός προαγωγής της βιώσιμης 

ανάπτυξης μέσω της αξιοποίησης της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης κρίνεται άκρως 

ικανοποιητικός μελετώντας τα παραγόμενα βίντεο και αναμένεται να ενισχυθεί με τη 

διάχυση τους μέσω του διαδικτύου, προσφέροντας συνέχεια στην ερευνητική 

διαδικασία. Θεωρείται πως μπορεί να προσφέρει τρόπους κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος σε καιρούς οικονομικής 

αβεβαιότητας, ενώ δημιουργεί μια προστιθέμενη αξία στους τομείς έρευνας για την 

αυτόχθονη – τοπική γνώση και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Κρήτης. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης δεν μπορούν να γενικευτούν, καθώς περιορίζονται 

στις συγκεκριμένες σχολικές τάξεις και περιλαμβάνεται στους περιορισμούς της 

παρούσας μελέτης. Προτείνεται η συνέχιση της έρευνας με την ίδια σκοποθεσία 

καθώς θεωρείται πως η σχέση αυτόχθονης-τοπικής γνώσης, βιώσιμης ανάπτυξης και 

ψηφιακών βιβλιοθηκών στην περιοχή της Κρήτης χρίζει περαιτέρω διερεύνησης. Η 

δημιουργία ενός δικτύου σχολείων στην Κρήτη με αντικείμενο συνεργασίας την 

αυτόχθονη – τοπική γνώση, σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού και με την 



95 
   

 
υποστήριξη των ΤΠΕ θα ενισχύσει την κατεύθυνση αυτή. Σεμινάρια σε 

εκπαιδευτικούς για την αυτόχθονη-τοπική γνώση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη 

χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών θα βοηθήσει ώστε να είναι περισσότερο 

προετοιμασμένοι και καταρτισμένοι σχετικά με το αντικείμενο της μελέτης. Η 

δημιουργία ιστοσελίδας σχετικής με το αντικείμενο ώστε οι ενδιαφερόμενοι να 

μπορούν να αντλούν πληροφορίες ή να αναρτούν δικό τους υλικό και η λειτουργία 

διαδικτυακού φόρουμ ή wiki-ιστοσελίδας θα διευκολύνει τις διαδικασίες 

επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης.  

Τέλος, η επικοινωνία με φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της τοπικής 

γνώσης και της εκπαίδευσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και με φορείς της 

τοπικής κοινωνίας, θα προσφέρει υποστήριξη στο όλο εγχείρημα της δημιουργίας 

οργανωμένης και στοχευμένης προσπάθειας ανάδειξης, καταγραφής και 

διαμοιρασμού της αυτόχθονης – τοπικής γνώσης και συσχέτισης της με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη στην περιοχή της Κρήτης. 
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Παράρτημα 

 

1) Επιστολή προς εκπαιδευτικούς  

Συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω και να σας καλέσω να συμμετέχετε 
στην έρευνα την οποία πραγματοποιώ στο πλαίσιο της διπλωματικής μου εργασίας, στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις 
ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης». Η έρευνα επικεντρώνεται στην τοπική γνώση 
της Κρήτης, την καταγραφή, ανάδειξη και αξιοποίηση της σε τομείς που σχετίζονται με τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και τους τρόπους με τους οποίους θα εμπλακούν εκπαιδευτικοί, μαθητές, 
φορείς και γενικότερα η τοπική κοινωνία στην προώθηση και αξιοποίηση της τοπικής γνώσης 
με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας.  

Το νησί της Κρήτης κρατά μια μακραίωνη παράδοση, καθώς σύμφωνα και με τις αρχαιολογικές 
μελέτες κατοικείται εδώ και αιώνες, με τους κατοίκους της να έχουν αναπτύξει λαμπρό 
πολιτισμό. Η γνώση όλων αυτών των χρόνων βρίσκεται ακόμη και σήμερα, στους κατοίκους της 
Κρήτης. Η αυτόχθονη-τοπική γνώση αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από διεθνείς 
φορείς και οργανισμούς ως παράγοντας ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Μια σύνοψη των 
χαρακτηριστικών της αυτόχθονης γνώσης είναι ότι η αυτόχθονη γνώση: 

 είναι τοπική 
 είναι προφορική 
 είναι αποτέλεσμα της καθημερινότητας και των εμπειριών των ανθρώπων της 
κοινότητας 
 είναι περισσότερο εμπειρική παρά θεωρητική γνώση 
 είναι επαναλαμβανόμενη και αλλάζει συνεχώς, χωρίς να είναι το κάτι στατικό, 
παράγεται και αναπαράγεται από τους ανθρώπους της κοινότητας, διαμοιράζεται μεταξύ των 
ανθρώπων σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα είδη γνώσης 
 δεν υπάρχει στο σύνολο της σε μια περιοχή ή ένα άτομο 
 εντοπίζεται μέσα στις ευρύτερες πολιτιστικές παραδόσεις  

Θα ήθελα λοιπόν τη βοήθεια σας, ώστε μαζί με την τάξη σας να ερευνήσετε και να καταγράψετε 
θέματα που σχετίζονται με την αυτόχθονη – τοπική γνώση της περιοχής σας και μπορεί να 
καλύπτουν τομείς όπως: 

 Γεωργία – κτηνοτροφία - δασοκομία (παραδοσιακές ποικιλίες, χλωρίδα και πανίδα, 
κρητικά βότανα και φυτά) 
 Κρητική διατροφή (τοπικά προϊόντα ) 
 Τεχνοτροπία του νησιού - παραδοσιακά επαγγέλματα (υφαντική, οργανοποιία, 
παραδοσιακές στολές, κεραμική, ξυλογλυπτική, καλαθοπλεκτική, μαχαιροποιία) 
 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – αγροτουρισμός 
 Τοπικές παραδοσιακές μορφές ίασης και θεραπείας – Γνώση και χρήση φυτών, βοτάνων 
και ιαμάτων – Γητειές και γιατροσόφια 
 Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός – Προφορικές παραδόσεις 
Φυσικά, οι τομείς και τα θέματα μπορεί να υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο καθώς η αυτόχθονη – 
τοπική γνώση παρουσιάζει την ολιστική θεώρηση ανθρώπου, κοινότητας, φυσικού 
περιβάλλοντος. 
 
Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα αναδείξει την τοπική γνώση της Κρήτης και θα αποτελέσει το 
έναυσμα για τη μελέτη αξιοποίησης της δυνατότητας της αυτόχθονης-τοπικής γνώσης να 
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προάγει την βιώσιμη ανάπτυξη, στην περιοχή της Κρήτης. Στη συνέχεια με την χρήση 
ψηφιακών μέσων, θα εμπλακούν φορείς, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γενικότερα η τοπική 
κοινωνία για την προώθηση και αξιοποίηση της τοπικής γνώσης.  

Σκοπός μας είναι μέσω της συνεργασίας μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων και 
γενικότερα της τοπικής κοινωνίας, σε μια ανοιχτή διαδικασία συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και 
ενσωμάτωσης στις καθημερινές πρακτικές, ώστε: 

 να μη χαθεί η πλούσια κληρονομιά της Κρήτης και των ανθρώπων της 
 να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπων και των κοινοτήτων της Κρήτης 
 τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων να 
διαμοιραστούν και να αποτελέσουν ένα αρχείο τοπικής γνώσης 
 
Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στην έρευνα θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής από το 
Περιφερειακό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (RCE 
Crete), το οποίο εδράζεται στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, αναγνωρισμένο από το 
Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών.  
 
Θα μπορούσατε να εντάξετε τις δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην πορεία της 
έρευνας στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων σας, στο πλαίσιο αναφοράς της 
εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη -Αειφόρο ανάπτυξη, καθώς σύμφωνα με την UNESCO, τα έτη 
2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη». 

Βρίσκομαι κοντά σας για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μπορεί να έχετε σχετικά με την 
έρευνα και το ρόλο σας σε αυτή. Η υποστήριξη που θα έχετε, σε περίπτωση που αποφασίσετε 
να συμμετέχετε θα είναι διαρκής. 
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2) Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

 

Φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην έρευνα: 

«Η αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες 

στην περιοχή της Κρήτης» 

Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού:  

Σχολείο – Οργανικότητα σχολείου:  

Τάξη:  

Αριθμός μαθητών:  

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  

e-mail επικοινωνίας:  

Παρατηρήσεις:  
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3) Επιστολή προς τους γονείς των μαθητών 

 

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί κηδεμόνες, 

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να σας ενημερώσω και να ζητήσω τη συγκατάθεση σας για 
τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα την οποία πραγματοποιώ στο πλαίσιο της διπλωματικής 
μου εργασίας, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης». Η έρευνα επικεντρώνεται στην 
τοπική γνώση της Κρήτης, την καταγραφή, ανάδειξη και αξιοποίηση της σε τομείς που 
σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους τρόπους με τους οποίους θα εμπλακούν 
εκπαιδευτικοί, μαθητές, φορείς και γενικότερα η τοπική κοινωνία στην προώθηση και 
αξιοποίηση της τοπικής γνώσης με την υποστήριξη της ψηφιακής τεχνολογίας.  

Το νησί της Κρήτης κρατά μια μακραίωνη παράδοση, καθώς σύμφωνα και με τις αρχαιολογικές 
μελέτες κατοικείται εδώ και αιώνες, με τους κατοίκους της να έχουν αναπτύξει λαμπρό 
πολιτισμό. Η γνώση όλων αυτών των χρόνων βρίσκεται ακόμη και σήμερα, στους κατοίκους της 
Κρήτης. Η αυτόχθονη-τοπική γνώση αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο από διεθνείς φορείς 
και οργανισμούς ως παράγοντας ανάπτυξης των τοπικών κοινοτήτων. Μπορεί να επιδράσει στην 
βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, δηλαδή ανάπτυξης που θα εξασφαλίζει ένα βιώσιμο μέλλον, με 
βασικούς πυλώνες την κοινωνία, την οικονομία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Επιπλέον, τα 
σύγχρονα ψηφιακά μέσα δίνουν τη δυνατότητα προώθησης, αξιοποίησης και διατήρησης της 
τοπικής γνώσης. 

Σκοπός της έρευνας, είναι μέσω της συνεργασίας μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, φορέων και 
γενικότερα της τοπικής κοινωνίας, σε μια ανοιχτή διαδικασία συνεργασίας, αλληλοβοήθειας και 
ενσωμάτωσης στις καθημερινές πρακτικές, ώστε: 

 να μη χαθεί η πλούσια κληρονομιά της Κρήτης και των ανθρώπων της 
 να συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη των ανθρώπων και των κοινοτήτων της Κρήτης 
 τα θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε και με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων να 
διαμοιραστούν και να αποτελέσουν ένα αρχείο τοπικής γνώσης 
 
Οι μαθητές μαζί με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, θα ερευνήσουν και θα καταγράψουν 
θέματα που σχετίζονται με την αυτόχθονη – τοπική γνώση της περιοχής σας και μπορεί να 
καλύπτουν τομείς όπως: 
 Γεωργία – κτηνοτροφία - δασοκομία (παραδοσιακές ποικιλίες, χλωρίδα και πανίδα, 
κρητικά βότανα και φυτά) 
 Κρητική διατροφή (τοπικά προϊόντα ) 
 Τεχνοτροπία του νησιού - παραδοσιακά επαγγέλματα (υφαντική, οργανοποιία, 
παραδοσιακές στολές, κεραμική, ξυλογλυπτική, καλαθοπλεκτική, μαχαιροποιία) 
 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού – αγροτουρισμός 
 Τοπικές παραδοσιακές μορφές ίασης και θεραπείας – Γνώση και χρήση φυτών, βοτάνων 
και ιαμάτων – Γητειές και γιατροσόφια 
 Λαϊκή παράδοση και πολιτισμός – Προφορικές παραδόσεις 
Φυσικά, οι τομείς και τα θέματα μπορεί να υπερκαλύπτουν το ένα το άλλο καθώς η αυτόχθονη – 
τοπική γνώση παρουσιάζει την ολιστική θεώρηση ανθρώπου, κοινότητας, φυσικού 
περιβάλλοντος. 
 
Με τη συναίνεση σας οι μαθητές στο πλαίσιο της έρευνας θα προχωρήσουν στη δημιουργία 

βίντεο για την αυτόχθονη – τοπική γνώση της περιοχής τους και πως μπορεί αυτή να βοηθήσει 

στη βιώσιμη ανάπτυξη της. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές-συμμετέχοντες στην έρευνα, θα 
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δημιουργήσουν ένα ψηφιακό αρχείο αυτόχθονης – τοπικής γνώσης σε σχέση με τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, συμβάλλοντας με τον τρόπο τους στη διατήρηση και τη διάδοση της. Ως αποτέλεσμα, 

οι τοπικές εμπειρίες και λύσεις γίνονται γνωστές και πολύτιμες γνώσεις ανθρώπων της Κρήτης 

που κινδυνεύουν να χαθούν αξιοποιούνται. 

 

Επιπλέον, με τη συναίνεση σας είναι και ένας τρόπος προβολής στα υπόλοιπα τμήματα των 

σχολείων, στις τοπικές κοινωνίες, σε φορείς, των όσων η τοπική γνώση μπορεί να προσφέρει, 

ενώ η προβολή τους μεταξύ των σχολείων, θα αποτελέσει γόνιμο έδαφος για ανταλλαγή 

απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 
Τα πιθανά οφέλη που αναμένονται από τη συμμετοχή των μαθητών στην έρευνα είναι: 
 η ανάπτυξη ενός θετικού μαθησιακού περιβάλλοντος σχετικά με την τοπική γνώση της 
Κρήτης και της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης 
 η ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων μέσω της συμμετοχής στην πραγματοποίηση μιας 
έρευνας 
 η ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών βίντεο ως εργαλεία για 
την οργάνωση και την παρουσίαση πληροφοριών σχετικά με την αυτόχθονη – τοπική γνώση της 
Κρήτης σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού 
 η ανάπτυξη της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η συμμετοχική έρευνα δράση 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη του σχολείου και σε πρωτοβουλίες που βασίζονται 
για την προώθηση και διατήρηση της τοπικής γνώσης της Κρήτης σε σχέση με τη βιώσιμη 
ανάπτυξη 
 μια ανεπτυγμένη αίσθηση της υπερηφάνειας και της αυτο-αποτελεσματικότητας στην 
υλοποίηση του βίντεο σχετικό με την περιοχή τους και τον τόπο τους 

Οι μαθητές καθώς και τα σχολεία που θα συμμετέχουν στην έρευνα θα λάβουν βεβαίωση 

συμμετοχής από το Περιφερειακό Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη 

Ανάπτυξη (RCE Crete), το οποίο εδράζεται στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, 

αναγνωρισμένο από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών.  

Οι δράσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στην πορεία της έρευνας σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο 

αναφοράς της εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη -Αειφόρο ανάπτυξη, καθώς σύμφωνα με την 

UNESCO, τα έτη 2005-2014 έχουν οριστεί ως η «Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Βιώσιμη 

Ανάπτυξη». Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μπορεί να έχετε σχετικά με την έρευνα μπορείτε 

να απευθύνεστε είτε στον εκπαιδευτικό της τάξης, είτε στον ερευνητή. Σας ευχαριστώ για τη 

δυνατότητα επικοινωνίας και για το χρόνο σας. 
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4) Καρτέλα συν-ερευνητή 

 
 
 

 

Καρτέλα συν-ερευνητή 

 

 

 

 

Σχολείο: σημειώνεται το σχολείο του μαθητή 

Τόπος έρευνας (περιοχή / χωριό): σημειώνεται ο τόπος από τον οποίο ο μαθητής παίρνει την 

πληροφορία σχετικά με την τοπική γνώση  

«Ειδικός»: σημειώνεται το άτομο ή η ομάδα από όπου ο μαθητής άντλησε 

την αυτόχθονη – τοπική γνώση 

Τομέας αυτόχθονης – τοπικής γνώσης: σημειώνεται ο τομέας στον οποίο ανήκει η γνώση και την 

οποία καταγράφει ο μαθητής (γεωργία, κτηνοτροφία, 

διατροφή, παραδοσιακή ιατρική κτλ) 

Καταγραφή: 

στο πλαίσιο αυτό ο μαθητής καταγράφει τις πληροφορίες αυτόχθονης – τοπικής γνώσης  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Σχόλιο του συν-ερευνητή: 

ο μαθητής  σημειώνει τις δικές του ιδέες, σκέψεις, απόψεις σχετικά με αυτά που έχει καταγράψει 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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5) Επιστολή συναίνεσης για τη δημιουργία του συμμετοχικού βίντεο 

Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί κηδεμόνες 

Στο πλαίσιο της έρευνας την οποία πραγματοποιώ για τη διπλωματική μου εργασία, στο 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Κρήτης, «Η αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις 

ψηφιακές βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης», ζητώ τη συγκατάθεση σας ώστε οι μαθητές, 

σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης τους να προχωρήσουν στη δημιουργία βίντεο για 

την τοπική γνώση της περιοχής τους. 

Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές-συμμετέχοντες στην έρευνα θα δημιουργήσουν ένα 

ψηφιακό αρχείο τοπικής γνώσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο τους στη διατήρηση και τη 

διάδοση της. Ως αποτέλεσμα, οι τοπικές εμπειρίες και λύσεις γίνονται γνωστές και πολύτιμες 

γνώσεις ανθρώπων της Κρήτης που κινδυνεύουν να χαθούν αξιοποιούνται. 

Επιπλέον, με τη συναίνεση σας, το βίντεο αποτελεί και ένα μέσο προβολής στα 

υπόλοιπα τμήματα των σχολείων, στις τοπικές κοινωνίες, σε φορείς, των όσων η τοπική γνώση 

μπορεί να προσφέρει. Παράλληλα η προβολή μεταξύ των σχολείων και σε βάση δεδομένων στο 

διαδίκτυο, θα αποτελέσει γόνιμο έδαφος για ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Το βίντεο το οποίο θα δημιουργηθεί έχει αποκλειστικά εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς 

σκοπούς.  

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία μπορεί να έχετε σχετικά με την έρευνα μπορείτε 

να απευθύνεστε είτε στον εκπαιδευτικό της τάξης, είτε στον ερευνητή. Σας ευχαριστώ για τη 

δυνατότητα επικοινωνίας και για το χρόνο σας. 

                                                                                     Με τιμή,  Μπουργουτζιάνης Μάριος 

Δάσκαλος, μεταπτυχιακός φοιτητής του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης 

επικοινωνία: mariosbourg@yahoo.gr 

τηλέφωνο εργασίας: 2810 871213 

 

Ο / Η υπογράφων __________________________ ____________________ γονέας του μαθητή 

/ μαθήτριας ____________________________ _____________________ του ____ 

Δ.Σ.__________________________________ συμφωνώ να συμμετέχει στη δημιουργία βίντεο 

σχετικά με την αυτόχθονη – τοπική γνώση της Κρήτης στην έρευνα που διεξάγει ο 

Μπουργουτζιάνης Μάριος-Δάσκαλος, στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας, στο Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Κρήτης, «Η αυτόχθονη - τοπική γνώση σε σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες στην περιοχή της Κρήτης» 

------------------------------------        ----------------------------------------------- 

                                    (τόπος)                (ημερομηνία) 

                                                 --------------------------------- 

               (υπογραφή) 
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6) Βεβαίωση εκπαιδευτικού 

 

7) Έπαινος μαθητή/μαθήτριας 

 




