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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 Η Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία ζπληζηά δηεπηζηεκνληθό πεδίν ζπλάληεζεο εηδηθώλ 

όρη κόλν εληόο ηεο Ψπρνινγίαο, αιιά θαη θιάδσλ ηόζν δηαθνξεηηθώλ όζν νη θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ε 

αξρηηεθηνληθή. Επηπιένλ, ε Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία απνηειεί πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

ζεσξηώλ ησλ παξαπάλσ θιάδσλ κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό παξεκβάζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξαθηηθώλ 

πξνβιεκάησλ. Ο ιεηηνπξγηθόο νξηζκόο ηνπ πεξηβάιινληνο σο «πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο» δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα γηα δηεμαγσγή εξεπλώλ πνπ εκπινπηίδνπλ ηε γλώζε καο πάλσ ζηε ζρεηηθή ζπκβνιή αηνκηθώλ 

θαη πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο – έλα από ηα θεληξηθά θαη πην 

ακθηιεγόκελα δεηήκαηα ζηελ Ψπρνινγία. Η Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία κειεηά έλα 

κεγάιν εύξνο θαηλνκέλσλ, όπσο ε αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο, ε ρξήζε ηνπ ρώξνπ σο επηθνηλσληαθνύ 

κέζνπ, ην πεξηβαιινληηθό άγρνο (αίζζεκα ζπλσζηηζκνύ, ζόξπβνο, ξύπαλζε), ν αξρηηεθηνληθόο 

ζρεδηαζκόο, νη επηπηώζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαηαζηξνθώλ ζηε ζπκπεξηθνξά, ε δηακόξθσζε θαη ε 

αιιαγή πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ. Σηελ παξνπζίαζε ζπδεηείηαη ε ζέζε ηεο Οηθνινγηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Ψπρνινγίαο ζηα αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ, νη δπλαηόηεηεο εμεηδίθεπζεο ζε 

κεηαπηπρηαθό επίπεδν θαη νη πξννπηηθέο απαζρόιεζεο ησλ απνθνίησλ ζηνλ εξεπλεηηθό θαη ηνλ 

εθαξκνζκέλν-επαγγεικαηηθό ηνκέα.  

 

ΛΔΞΔΙ-ΚΛΔΙΓΙΑ: Οηθνινγηθή Ψπρνινγία, Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία, πεξηβάιινλ, πιαίζην 

ζπκπεξηθνξάο 

 

ΟΡΙΜΟΙ-ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ 

 Η Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία αλαιύεη ηηο δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ αλζξώπηλσλ εκπεηξηώλ 

κε ηηο ζρεηηδόκελεο όςεηο ηνπ θπζηθνύ θαη θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο (Canter, 1988). Αθνξά, δειαδή, 

ζηε κειέηε ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζε ζπλάξηεζε κε ην θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ 

(Stokols & Altman, 1987). Γηα θάζε απόπεηξα αληηκεηώπηζεο πξνβιεκάησλ όπνπ εκπιέθεηαη ε 

αιιειεπίδξαζε αλζξώπνπ-πεξηβάιινληνο, απαηηείηαη έλα ζεσξεηηθό πξόηππν ηεο αλζξώπηλεο θύζεο 

πνπ λα πξνβιέπεη ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θάησ από ηηο νπνίεο νη άλζξσπνη ζα ζπκπεξηθεξζνύλ 

κε ηξόπν απνηειεζκαηηθό θαη δεκηνπξγηθό. Έλα ηέηνην πξόηππν είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ ζρεδηαζκό, ηελ 

πξνζηαζία ή ηελ απνθαηάζηαζε πεξηβαιιόλησλ πνπ δηεπθνιύλνπλ ηελ πξνζαξκνγή, γηα ηελ πξόβιεςε 

ηεο πηζαλήο έθβαζεο όηαλ νη ζπλζήθεο απηέο δελ ηθαλνπνηνύληαη, θαζώο θαη γηα ηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκό δπλεηηθά πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ. Η Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία επεμεξγάδεηαη έλα 

ηέηνην πξόηππν ηεο αλζξώπηλεο θύζεο κέζα από κηα δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε.  

 Η έλλνηα «πεξηβάιινλ» ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο πεξηβαιινληηθνύο ςπρνιόγνπο κε αξθεηά επξύ 

ηξόπν, ώζηε λα ζπκπεξηιάβεη νπνηνδήπνηε θπζηθό ζηνηρείν ζηνλ πιαλήηε. Δπηπιένλ, επεθηείλεηαη ζηα 

θνηλσληθά πιαίζηα θαη ζηα ρηηζηά πεξηβάιινληα, θαζώο επίζεο θαη ζε πην «εηδηθά» πιαίζηα, όπσο ηα 

πεξηβάιινληα κάζεζεο, πιεξνθνξηώλ θαη ςπραγσγίαο. Δμάιινπ, δύζθνια κπνξεί θαλείο λα θαληαζηεί 

έλα θπζηθό πιαίζην ην νπνίν λα είλαη εληειώο απνγπκλσκέλν από θάζε θνηλσληθν-πνιηηηζκηθό 

ζπκβνιηζκό. Από ην άιιν κέξνο, ην πεξηβάιινλ δελ εθιακβάλεηαη σο έλα αζαθέο θαη ρανηηθό πιαίζην 

πνπ απιώο «πεξηβάιιεη», αιιά σο πεγή εξεζηζκάησλ πνπ αζθνύλ θάπνηαο κνξθήο επίδξαζε ζηα 

άηνκα. Πξόθεηηαη, δειαδή, γηα έλα ζύζηεκα θπζηθώλ, βηνινγηθώλ θαη θνηλσληθώλ παξαγόλησλ, 

ηθαλώλ λα έρνπλ άκεζν ή έκκεζν, βξαρπρξόλην ή καθξνρξόλην απνηέιεζκα ζηνπο δώληεο νξγαληζκνύο 

θαη ζηηο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο (De Young, 1999).  

 Από ηνλ παξαπάλσ νξηζκό πξνθύπηνπλ δύν δηαπηζηώζεηο: (α) ην πεξηβάιινλ δελ είλαη θάηη πνπ 

βξίζθεηαη «έμσ» από ην άηνκν, έηζη ώζηε λα είκαζηε ζε ζέζε λα ην κειεηήζνπκε σο νπδέηεξνη 
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παξαηεξεηέο. Ο άλζξσπνο βξίζθεηαη κέζα ζην πεξηβάιινλ πνπ κειεηά, θαη απηό ελδέρεηαη λα έρεη 

επηπηώζεηο ηόζν ζηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε δηαδηθαζία ηεο παξαηήξεζεο, όζν θαη 

ζηε δηακόξθσζε ηνπ ίδηνπ ην πεξηβάιινληνο. Δπνκέλσο, ε Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία πξνζπαζεί λα 

εθαξκόδεη κεζόδνπο πνπ δηαηεξνύλ ην πεξηβάιινλ θαηά ην δπλαηόλ «άζηθην», δειαδή αλέπαθν. (β) Τν 

πεξηβάιινλ πξέπεη λα νξίδεηαη θάζε θνξά κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ λα επηηξέπνπλ ηε κέηξεζε 

ηεο επίδξαζεο ησλ εξεζηζκάησλ ζηε ζπκπεξηθνξά. Η αλάγθε γηα ιεηηνπξγηθό πξνζδηνξηζκό ηνπ 

πεξηβάιινληνο νδήγεζε ζηελ πηνζέηεζε ηεο έλλνηαο ηνπ «πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο» (Barker, 1968).  

 Τα πιαίζηα ζπκπεξηθνξάο είλαη άζηθηνη ρώξνη πνπ νξίδνληαη από θνηλσληθέο πξαγκαηηθόηεηεο. 

Σπληζηνύλ, ζα ιέγακε, ηε κνλάδα αλάιπζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Χπρνινγίαο. Απνηεινύληαη από ηα 

ζηαζεξά, νξαηά κέξε ηνπ πεξηβάιινληνο, θπζηθά θαη ζπκβνιηθά, δειαδή πξνζδηνξηζκέλα από 

θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο δπλάκεηο. Η πεξηγξαθή ελόο πιαηζίνπ ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλεη, θαηαξρήλ, 

ηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ: γεσγξαθηθόο ρώξνο, ρξόλνο θαη δηάξθεηα, πιεζπζκόο, θαηνρή, ζέζεηο, 

ηύπνη δξάζεσλ, κεραληζκνί ζπκπεξηθνξάο, πίεζε, απηνλνκία, επραξίζηεζε ησλ θαηνίθσλ. Απηό όκσο 

πνπ θπξίσο ραξαθηεξίδεη έλα πιαίζην ζπκπεξηθνξάο είλαη ηα δπλακηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, δειαδή νη 

δπλάκεηο εθείλεο πνπ ζπληεινύλ ζηε «ζπκκνξθία», δειαδή ζηελ εζσηεξηθή ελόηεηα κέζσ ηεο πίεζεο 

γηα νκνηνγελείο ζπκπεξηθνξέο (Σπγθνιιίηνπ, 1997). Τέηνηα ραξαθηεξηζηηθά εληνπίδνληαη ζηε θπζηθή 

δηακόξθσζε ηνπ ρώξνπ, ζηηο θνηλσληθέο λόξκεο πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ, ζηε δπλαηόηεηα επηινγήο 

ηνπ πιαηζίνπ από ηα άηνκα όζν θαη, αληηζηξόθσο, ζηελ επηινγή ησλ αηόκσλ από ην ίδην ην πιαίζην, 

θαζώο θαη ζηελ επίδξαζε πνπ αζθεί ε αλζξώπηλε ζπκπεξηθνξά ζην πεξηβάιινλ.  

 Σην ζεκείν απηό επηβάιιεηαη κηα ζεκεηνινγηθή – θαη όρη κόλν – δηεπθξίληζε: πνηνο είλαη ν 

«ζσζηόο» ηίηινο ηεο επηζηήκεο πνπ αζρνιείηαη κε ηα παξαπάλσ θαηλόκελα; Πεξηβαιινληηθή 

Χπρνινγία; Οηθνινγηθή Χπρνινγία; ή κήπσο Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία; Οη όξνη 

απηνί δελ παξαπέκπνπλ ηόζν ζε δηαθνξεηηθά γλσζηηθά αληηθείκελα, όζν κάιινλ αληαλαθινύλ ηηο 

δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο θαηεπζύλζεηο θαη ηζηνξηθέο ζπλζήθεο αλάδεημεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

επηζηεκνληθνύ πεδίνπ. Από γισζζνινγηθή άπνςε, ην επίζεην «νηθνινγηθόο» ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηα 

ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ζε αληηδηαζηνιή κε ηα επίζεηα «θνηλσληθόο» ή «πνιηηηζκηθόο». 

Δλώ ν πξνζδηνξηζκόο «πεξηβαιινληηθόο» αλαθέξεηαη ζηελ εμσηεξηθή πξαγκαηηθόηεηα, γεληθά 

(αληίζεηα: «εζσηεξηθόο», «λνεξόο»), δειαδή πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηόζν ηνπ θπζηθνύ όζν θαη ηνπ 

θνηλσληθνύ πιαηζίνπ. Η Οηθνινγηθή Χπρνινγία αλαδύζεθε θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ ’50 θαη ’60 κέζα 

από ηνπο θόιπνπο θπξίσο ηεο Κνηλσληθήο Χπρνινγίαο, σο αληίδξαζε ζηε ληεηεξκηληζηηθή ζεώξεζε 

ηεο αλζξώπηλεο θύζεο θαηά ηνλ – ηόηε – ζπκπεξηθνξηζκό θαη ηελ απζηεξή ρξήζε ηεο πεηξακαηηθήο 

κεζνδνινγίαο ζην ηερλεηό πεξηβάιινλ ηνπ ςπρνινγηθνύ εξγαζηεξίνπ. Έδσζε έκθαζε ζηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζα ζην πιαίζην όπνπ απηή εθηπιίζζεηαη. Από ην άιιν κέξνο, ε 

Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία γλώξηζε ζεκαληηθή αλάπηπμε κεηά ην 1970, κε ηε ζπκβνιή 

επηζηεκνληθώλ θιάδσλ εληόο θαη εθηόο ηεο Χπρνινγίαο, ππό ηελ πίεζε αλαδπόκελσλ θνηλσληθώλ 

πξνβιεκάησλ όπσο ε αζηηθνπνίεζε, ε πεξηβαιινληηθή ξύπαλζε θαη ε εμάληιεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ. 

Η πξνζέγγηζή ηεο πηνζεηεί ηε ζθνπηά ηεο Οηθνινγηθήο Χπρνινγίαο, ηελ νπνία ελζσκαηώλεη, ελώ 

επηπιένλ πεξηιακβάλεη κεγαιύηεξν εύξνο εξεπλεηηθώλ ελδηαθεξόλησλ, ηα νπνία ηε θέξλνπλ ζπρλά ζε 

ζπλάληεζε κε αξθεηά δηαθνξεηηθνύο θιάδνπο, όπσο ε Αξρηηεθηνληθή, ε Γεσγξαθία θαη ε Βηνινγία. Η 

δπλακηθή ηνπ ρώξνπ δηαθαίλεηαη από ηνλ ζρεηηθά πξόζθαην όξν «Πεξηβαιινληηθή Δπηζηήκε» πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλνςίζεη όιεο ηηο παξαπάλσ ηάζεηο. Σην εμήο, ζην θείκελν απηό ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε «ζύλζεηε νλνκαζία» Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία, ε νπνία – αλ θαη 

θάπσο πιενλαζκαηηθή – δελ αθήλεη πεξηζώξηα γηα αζάθεηα θαη απνθιεηζκνύο ζρεηηθά κε ηελ 

ηαπηόηεηα ηνπ θιάδνπ θαη ην πεξηερόκελν ησλ θαηλνκέλσλ πνπ εμεηάδεη.   

  

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ ΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

 Η Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία πεξηιακβάλεη κεγάιν εύξνο εξεπλεηηθώλ 

ελδηαθεξόλησλ όπσο είλαη, κεηαμύ άιισλ, ε αληίιεςε, πεξηγξαθή θαη αμηνιόγεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, 

ε πινήγεζε θαη ν πξνζαλαηνιηζκόο ζηνλ ρώξν, ν πξνζσπηθόο ρώξνο θαη ε ξύζκηζε ηεο 

δηαπξνζσπηθήο απόζηαζεο, νη επηπηώζεηο ησλ δηαθόξσλ πεγώλ πεξηβαιινληηθνύ ζηξεο (π.ρ. ζόξπβνο, 

αίζζεκα ζπλσζηηζκνύ, ξύπαλζε, θ.ά.) ζηελ πξνζαξκνγή, ηε κάζεζε θαη ηελ απόδνζε ζε απιά ή 

ζύλζεηα έξγα, ε επίδξαζε ηνπ ρηηζηνύ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αξρηηεθηνληθήο ζηε ζπκπεξηθνξά, νη 

ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ θαηαζηξνθώλ (θπζηθώλ ή ηερλνινγηθώλ), ε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πόξσλ θαη ε πξναγσγή ζεηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ. Πξνθαλώο, πνιιά από ηα ζέκαηα απηά εκπίπηνπλ εληόο ησλ 

ελδηαθεξόλησλ άιισλ ςπρνινγηθώλ θιάδσλ, όπσο ε Γλσζηηθή Χπρνινγία (πεξηβαιινληηθή αληίιεςε, 

γλσζηηθνί ράξηεο), ε Κνηλσληθή Χπρνινγία (πξνζσπηθόο ρώξνο, πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο) θαη ε 
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Κιηληθή Χπρνινγία (πεξηβαιινληηθό ζηξεο). Κνηλόο παξνλνκαζηήο εδώ είλαη ε δπλακηθή 

αιιειεπίδξαζε αηόκνπ-πεξηβάιινληνο, ε νπνία θαζνξίδεη ηελ νπηηθή ηεο Οηθνινγηθήο θαη Πεξηβαι-

ινληηθήο Χπρνινγίαο. Όπσο εύζηνρα ην έζεζε ν Roger Barker (1968), δελ είλαη εθηθηή ε πξόβιεςε 

ηεο αλζξώπηλεο ζπκπεξηθνξάο, παξά κόλν εθόζνλ γλσξίδνπκε ηηο ζπλζήθεο/ην πιαίζην/ην πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν ζθέπηεηαη, αηζζάλεηαη θαη ελεξγεί ην άηνκν. Η πξνζέγγηζε απηή δίλεη ηε δπλαηόηεηα γηα 

δηεμαγσγή εξεπλώλ πνπ εκπινπηίδνπλ ηε γλώζε καο πάλσ ζηε ζρεηηθή ζπκβνιή αηνκηθώλ θαη 

πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ γηα ηε δηακόξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο – έλα από ηα θεληξηθά θαη πην 

ακθηιεγόκελα δεηήκαηα ζηελ Χπρνινγία. Σήκεξα, βεβαίσο, δερόκαζηε όηη ην εξώηεκα «θύζε ή 

αλαηξνθή;» απνηειεί έλα ςεπδνδίιεκκα, θαζώο έρεη απνδεηρζεί ε ζπκβνιή θαη ησλ δύν ζηελ 

ςπρνινγηθή δηαθνξνπνίεζε. Ψζηόζν, δελ έρνπκε θαηαλνήζεη αθόκα επαξθώο κε πνηνπο ηξόπνπο θαη 

κέζσ πνησλ κεραληζκώλ ιακβάλεη ρώξα ε αιιειεπίδξαζε αηόκνπ-πεξηβάιινληνο.  

 Όπσο ελδερνκέλσο έρεη ήδε δηαθαλεί, ε Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία δελ 

επηδηώθεη λα δώζεη ζεσξεηηθέο απαληήζεηο πάλσ ζε θηινζνθηθνύ ηύπνπ εξσηήκαηα. Αληηζέησο, έρεη 

έληνλα εθαξκνζκέλν ραξαθηήξα θαη πξαθηηθό πξνζαλαηνιηζκό. Οξηζκέλα ελδεηθηηθά παξαδείγκαηα: 

Η κειέηε ηεο επίδξαζεο ηνπ αξρηηεθηνληθνύ ζρεδηαζκνύ ζηε ζπκπεξηθνξά δελ γίλεηαη γηα λα 

ζηεξηρζνύλ κε επηρεηξήκαηα αληηθξνπόκελεο ζεσξεηηθέο ζέζεηο, όπσο απηέο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ 

ληεηεξκηληζκνύ, πνζηκπηιηζκνύ ή πξνκπακπηιηζκνύ (βι. Σπγθνιιίηνπ, 1997), αιιά απνζθνπνύλ ζηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ρηηζηώλ πεξηβαιιόλησλ ώζηε λα εμππεξεηνύλ πην απνηειεζκαηηθά ηηο 

πνηθίιεο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ, θαζώο θαη λα ηζνξξνπνύλ αλάκεζα ζε αληηηηζέκελεο απαηηήζεηο 

εξγνλνκίαο θαη αηζζεηηθήο, θόζηνπο θαη πνηόηεηαο, κεζνπξόζεζκεο ρξήζεο θαη καθξνπξόζεζκεο 

πξννπηηθήο. Από ηηο πξώηεο εθαξκνγέο ζην ρώξν, εμάιινπ, ήηαλ ν επαλαζρεδηαζκόο πεξηβαιιόλησλ, 

όπσο ςπρηαηξεία, λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θαη θπιαθέο. Τα κνληέια γηα ηελ αληίιεςε ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ πξόιεςε ησλ εξγαζηαθώλ αηπρεκάησλ πνπ 

νθείινληαη ζηε ιεγόκελε «εμνηθείσζε κε ηνλ θίλδπλν». Οη ζεσξίεο γηα ηνλ πξνζσπηθό ρώξν έρνπλ 

επζείεο εθαξκνγέο ζε όζεο πεξηπηώζεηο απαηηείηαη ξύζκηζε ηεο δηαπξνζσπηθήο αιιειεπίδξαζεο, 

δειαδή νπζηαζηηθά ζην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ θαζεκεξηλώλ καο ζπλαιιαγώλ. Τα ζπκπεξάζκαηα ησλ 

εξεπλώλ γηα ηελ εδαθηθόηεηα είλαη δπλαηό λα εθαξκνζηνύλ γηα ηε κείσζε ησλ θαηλνκέλσλ 

βαλδαιηζκνύ θαη θαηαζηξνθήο δεκόζησλ ρώξσλ. Οη εξκελείεο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ ζηξεο κπνξνύλ λα 

αμηνπνηεζνύλ γηα ηε δηακόξθσζε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ ζην αζηηθό πιαίζην, θαζώο θαη ζε ρώξνπο 

κάζεζεο θαη εξγαζίαο. Η έλλνηα ηεο «πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο» αλαθέξεηαη ζηηο κεζόδνπο θαη 

ηερληθέο πνπ απνζθνπνύλ ζηε δηακόξθσζε θηιηθώλ πεξηβαιινληηθώλ ζηάζεσλ θαη πξνσζνύλ ηε 

βηώζηκε αλάπηπμε. Ο θαηάινγνο απηόο, αλ ζπλερηζηεί, κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθά καθξύο.  

 Ο παξαπάλσ ζηόρνη εμππεξεηνύληαη από ηηο κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Οηθνινγηθή θαη 

Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία. Φαξαθηεξηζηηθή εδώ είλαη ε δηαηύπσζε πνπ απνδίδεηαη ζηνλ J. J. Gibson, 

όηη δελ έρεη ζεκαζία ηη βξίζθεηαη κέζα ζην θεθάιη καο, αιιά κέζα ζε ηη – δειαδή, ζε πνην 

πεξηβαιινληηθό πιαίζην – βξίζθεηαη ην θεθάιη καο! Η αλαηξνπή απηή καο σζεί λα πξνζεγγίζνπκε ηα 

θαηλόκελα πνπ κειεηάκε από δηαθνξεηηθή ζθνπηά. Παξόιν πνπ νη πεηξακαηηθέο έξεπλεο δελ 

απνπζηάδνπλ εληειώο, νη λαηνπξαιηζηηθέο ηερληθέο, ηδηαίηεξα ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε, είλαη 

αξθεηά ζπρλόηεξεο εδώ ζπγθξηηηθά κε άιινπο ςπρνινγηθνύο θιάδνπο, αθξηβώο επεηδή έρνπλ ηελ 

ηδηόηεηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή παξέκβαζε ηνπ εξεπλεηή θαη λα δηαηεξνύλ ην 

πεξηβάιινλ «άζηθην». Αλ θάηη ηέηνην δπζρεξαίλεη ηε δπλαηόηεηα απόδνζεο αηηησδώλ ζρέζεσλ, 

απμάλεη σζηόζν ζεκαληηθά ηελ νηθνινγηθή εγθπξόηεηα ησλ κεηξήζεσλ, ε νπνία είλαη ην θύξην 

δεηνύκελν ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο.  

 

ΥΔΗ ΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

ΜΔ ΑΛΛΟΤ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟΤ ΚΛΑΓΟΤ 

 Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

πξνο ηελ επίιπζε πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ. Γηα ην ζθνπό απηό ζπρλά πηνζεηεί ζεσξίεο θαη κεζόδνπο 

επηζηεκνληθώλ πεδίσλ, όπσο ε Χπρνινγία, ε Κνηλσληνινγία, ε Αλζξσπνινγία, ε Βηνινγία, ε 

Δζνινγία, ε Οηθνινγία θαη ε Αξρηηεθηνληθή. Από ηε ζπλάληεζε απηή πξνθύπηνπλ ζύλζεηα 

βηνςπρνθνηλσληθά κνληέια γηα ηελ εξκελεία ηεο ζρέζεο αλζξώπνπ-πεξηβάιινληνο.  

 Δληόο ηνπ ρώξνπ ηεο Χπρνινγίαο, ε Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία δηαηεξεί 

κεγαιύηεξε εγγύηεηα κε ηελ Κνηλσληθή Χπρνινγία, ηεο νπνίαο ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο έλα από 

ηα ζεκαληηθά πεδία έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ. Σπρλά ζα ζπλαληήζνπκε θεθάιαηα ζρεηηθά κε ην 

πεξηβάιινλ ζε εγρεηξίδηα Κνηλσληθήο Χπρνινγίαο ή Δθαξκνζκέλεο Κνηλσληθήο Χπρνινγίαο. Έλα 

θνηλό ζηνηρείν κεηαμύ ησλ δύν θιάδσλ, όπσο επίζεο θαη κε ην λεόηεξν πεδίν ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο 

Χπρνινγίαο, είλαη ε επηθέληξσζή ηνπο ζε παξάγνληεο θαη δπλάκεηο πνπ βξίζθνληαη έμσ από ην ίδην ην 
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άηνκν γηα ηελ θαηαλόεζε θαη εξκελεία ηεο ζπκπεξηθνξάο. Αλακθηζβήηεηα ζηελή είλαη ε ζρέζε ηεο 

Οηθνινγηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο Χπρνινγίαο κε ηε Γλσζηηθή Χπρνινγία. Τν νηθνινγηθό κνληέιν 

ηνπ Gibson (2002), ελόο από ηνπο ηζηνξηθνύο ηδξπηέο ηνπ όξνπ «Οηθνινγηθή Χπρνινγία», είλαη 

ηαπηόρξνλα κηα ζεσξία γηα ηελ αληίιεςε. Σπγγελείο ζηόρνπο εληνπίδνπκε θαη κε ηελ Χπρνινγία ηεο 

Υγείαο, ε νπνία επίζεο ελδηαθέξεηαη γηα ην ππνθεηκεληθό αίζζεκα επεμίαο θαη ηελ πξναγσγή ηεο 

γεληθήο πγείαο ηνπ αηόκνπ. Δμάιινπ αξθεηνί από ηνπο παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ αξλεηηθά ζηελ 

πνηόηεηα δσήο ησλ αλζξώπσλ εληνπίδνληαη αθξηβώο ζην πεδίν κειέηεο ηεο Οηθνινγηθήο θαη 

Πεξηβαιινληηθήο Χπρνινγίαο. 

 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ε Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία ζπλεζίδεη λα θηινμελείηαη 

ζε άιια παλεπηζηεκηαθά ηκήκαηα, εθηόο Χπρνινγίαο. Δλδεηθηηθόο είλαη ν όξνο «Αξρηηεθηνληθή 

Χπρνινγία», ν νπνίνο πξσηνεκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ ’60 θαη, παξόιν πνπ ηειηθά δελ 

ρξεζηκνπνηήζεθε επξύηεξα, ζηελ πξάμε ν πεξηβαιινληηθόο ζρεδηαζκόο απνηειεί ζήκεξα δηδαθηηθό 

αληηθείκελν ζε πνιιά Πνιπηερληθά Τκήκαηα. Παξνκνίσο, δηδαθηηθέο ελόηεηεο αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε 

πεξηβάιινληνο-ζπκπεξηθνξάο πεξηιακβάλνληαη ζε δηεπηζηεκνληθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ κε βαζηθό 

άμνλα ηε Βηνινγία ή ηελ Οηθνινγία. Τα παξαπάλσ απνδεηθλύνπλ ηνλ εθαξκνζκέλν όζν θαη 

δηεπηζηεκνληθό ραξαθηήξα ηνπ θιάδνπ.  

 

ΠΟΤΓΔ ΣΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΦΤΥΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΙ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ 

 Δίηε σο Οηθνινγηθή Χπρνινγία είηε, ζπλεζέζηεξα, σο Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία, ην γλσζηηθό 

απηό αληηθείκελν δηδάζθεηαη ζε πνιιά πξνπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ Χπρνινγίαο δηεζλώο, αλ 

θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο σο επηιεγόκελν παξά σο ππνρξεσηηθό. Μάιηζηα, νξηζκέλεο 

παλεπηζηεκηαθέο Σρνιέο ή Τκήκαηα (Schools/Faculties) δηαζέηνπλ απηνηειείο Τνκείο (Departments) 

ζε ζπλαθή πεδία, όπσο Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία, Κνηλσληθή Οηθνινγία ή Πεξηβαιινληηθόο 

Σρεδηαζκόο θαη Αλάπηπμε, ηα νπνία ρνξεγνύλ αληίζηνηρνπο ηίηινπο ζπνπδώλ.  

 Σηελ Διιάδα, μερσξίδεη ε παξνπζία ηεο Έθεο Σπγθνιιίηνπ, Καζεγήηξηαο ζην Αξηζηνηέιεην 

Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ε νπνία κε ην δηδαθηηθό, εξεπλεηηθό θαη ζπγγξαθηθό έξγν ηεο έρεη 

ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνώζεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο Χπρνινγίαο ζηε ρώξα καο. Η ίδηα δηδάζθεη 

ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζηελ Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία» ζην Τκήκα Χπρνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ. Σην ίδην Τκήκα ζπλαληάκε ην κάζεκα «Σύγρξνλα Παγθόζκηα Πξνβιήκαηα θαη ε 

Δπζύλε ηνπ Δπηζηήκνλα: Γηεπηζηεκνληθέο Πξνζεγγίζεηο», κε εθηελή δηδαθηηθή ελόηεηα αθηεξσκέλε 

ζηα παγθόζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Τν ελδηαθέξνλ απηό κάζεκα είλαη ζεζκνζεηεκέλε Έδξα 

ηεο UNESCO κεηά από εηδηθή ζπκθσλία πνπ ππέγξαςε κε ην Aξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην. Δξεπλεηηθό 

ελδηαθέξνλ, πνπ κάιηζηα απνηππώζεθε ζε ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο, είρε επηδείμεη παιαηόηεξα ν 

Καζεγεηήο Γεκήηξηνο Γεώξγαο ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, σζηόζν ζηε ζπλέρεηα ηα ελδηαθέξνληά 

ηνπ επηθεληξώζεθαλ ζηε Γηαπνιηηηζκηθή Χπρνινγία. Σήκεξα, ην κάζεκα Οηθνινγηθή θαη 

Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία πξνζθέξεηαη ζην Πξόγξακκα Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ σο 

επηιεγόκελν ηνπ θύθινπ καζεκάησλ Κνηλσληθήο Χπρνινγίαο θαη δηδάζθεηαη από ηνλ Λέθηνξα Βαζίιε 

Παπιόπνπιν. Η Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία δηδάρζεθε ην 2001 ζην Τκήκα Χπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, αιιά ην κάζεκα δηαγξάθεθε αξγόηεξα από ηνλ θαηάινγν εθόζνλ δελ ππήξμε 

δηδάζθσλ ηα επόκελα έηε.  

 Μεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα εηδίθεπζεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία δελ ππάξρνπλ ζηελ 

Διιάδα. Αληίζεηα, ζην εμσηεξηθό νη επηινγέο είλαη αξθεηέο θαη ζε δηάθνξεο ρώξεο, όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ ελδεηθηηθό θαηάινγν πνπ παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα 1. Σηα πεξηζζόηεξα από ηα πξνγξάκκαηα 

απηά ε εηδίθεπζε, ζε επίπεδν Master’s ή δηδαθηνξηθνύ δηπιώκαηνο, ζηε ζρέζε πεξηβάιινληνο-

ζπκπεξηθνξάο απνηειεί δηεπηζηεκνληθό, δηαηκεκαηηθό αληηθείκελν ζπνπδώλ κε έκθαζε ζηελ 

αληηκεηώπηζε πξαθηηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπηθνύ ή δηεζλνύο ελδηαθέξνληνο. Άιινηε πάιη εληάζζεηαη 

ζηνπο ηνκείο εθαξκνγώλ ηεο Κνηλσληθήο Χπρνινγίαο.  

 Δπνκέλσο, ζπληζηάηαη έληνλα ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο λα εμεηάζνπλ πξνζεθηηθά ηνλ αλαιπηηθό 

θαηάινγν καζεκάησλ, ηα ζπλεξγαδόκελα Τκήκαηα ή Τνκείο θαη ην αθαδεκατθό-εξεπλεηηθό πξνθίι 

ησλ δηδαζθόλησλ ώζηε λα γλσξίδνπλ ζαθώο πνηνο είλαη ν ραξαθηήξαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο. Άιια πξνγξάκκαηα πξνεηνηκάδνπλ εηδηθνύο γηα απνξξόθεζε ζηνπο 

ηνκείο ηεο πξόιεςεο θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, άιια κε έκθαζε ζηνλ αξρηηεθηνληθό ζρεδηαζκό, 

άιια γηα ελαζρόιεζε κε ηελ έξεπλα, γηα λα αλαθέξνπκε κεξηθέο από ηηο δηαζέζηκεο ελαιιαθηηθέο. Η 

επηινγή κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη πξνθαλέο όηη ζα επεξεάζεη αληίζηνηρα ηηο πξννπηηθέο 

επαγγεικαηηθήο απνξξόθεζεο ησλ απνθνίησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο.  

 

http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=20
http://www.psy.auth.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=177&Itemid=20
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M.S. in Human Factors, M.S. in Design, 
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M.S. + Ph.D. in Applied Social Psychology with a 

concentration on Environmental Psychology 

 Cornell University,  

Ithaca, NY 
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Πίνακας 1:   Ελδεηθηηθόο θαηάινγνο ηδξπκάησλ πνπ πξνζθέξνπλ κεηαπηπρηαθνύο ηίηινπο εηδίθεπζεο ζε αληηθείκελα 

ζπλαθή κε ηελ Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Ψπρνινγία (πεγή: S. Amin, University of Toronto, Canada,  

δηαζέζηκν ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε http://www3.sympatico.ca/skrepostman/) 

 

 Σηελ Διιάδα νη εηδηθνί επηζηήκνλεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία κπνξνύλ λα απαζρνιεζνύλ 

ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ εξγαζηαθώλ ζπλζεθώλ ησλ 

ππαιιήισλ θαη ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο, ζε θνξείο πνπ αζρνινύληαη κε ηε κειέηε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ κεγάιεο θιίκαθαο ηερληθώλ έξγσλ, θαη ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ πξνώζεζε πξαθηηθώλ βηώζηκεο αλάπηπμεο ζε 

επίπεδν αηνκηθώλ ζπκπεξηθνξώλ, ζπιινγηθώλ δξάζεσλ θαη πνιηηηθνύ ζρεδηαζκνύ. Οη ζέζεηο απηέο 

ζήκεξα εκθαλίδνληαη κάιινλ πεξηνξηζκέλεο, σζηόζν αληίζηνηρα κηθξόο είλαη θαη ν αξηζκόο ηεο 

πξνζθνξάο, ελώ ε ελαζρόιεζε κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ πεξηβάιινληνο αλακέλεηαη λα 

παξνπζηάζεη απμεηηθέο ηάζεηο ιόγσ ησλ ζεκαληηθώλ όζν θαη πξσηόγλσξσλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνβιεκάησλ ζε ηνπηθό θαη δηεζλέο επίπεδν. Σε θάζε πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ζπζηεκαηηθόο 

πξνγξακκαηηζκόο θαη ελεξγεηηθή παξαθνινύζεζε ησλ εμειίμεσλ κε ζπκκεηνρή ζε ζεκηλάξηα θαη 

ζπλέδξηα, αθόκα θαη κε εζεινληηθή πξνζθνξά εξγαζίαο ζε θνξείο όπσο νη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί. Αο κελ μερλάκε όηη ε επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε δελ είλαη κόλν ζέκα δήηεζεο, αιιά 

θαη πξνζσπηθήο πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνςεθίσλ. 

  

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΔ ΠΗΓΔ 

 Οη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα εληνπίζνπλ πινύζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ Οηθνινγηθή θαη 

Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία, θαζώο θαη γηα ζπνπδέο ζε ζπλαθή αληηθείκελα ζε δηάθνξεο πεγέο ζην 

Γηαδίθηπν. Από απηέο, μερσξίδεη αλακθίβνια ν δηθηπαθόο ηόπνο πνπ έρεη ζρεδηάζεη ε Sonya Amin από 

ην Παλεπηζηήκην ηνπ Τνξόλην ζηνλ Καλαδά (http://www3.sympatico.ca/skrepostman/) γηα ηελ 

θαιαηζζεζία, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ πιηθνύ. Οη πιεξνθνξίεο ηνπ Πίλαθα 1 βαζίδνληαη 

ελ πνιινίο ζηελ πεγή απηή. 

 Η Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία αληηζηνηρεί ζηνλ θιάδν 34 ηνπ American Psychological 

Association (http://www.apa34.org/). Ο θιάδνο πεξηιακβάλεη ηξεηο επηκέξνπο ηνκείο πνπ αθνξνύλ, 

http://www3.sympatico.ca/skrepostman/
http://www3.sympatico.ca/skrepostman/
http://www.apa34.org/
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αληίζηνηρα (α) ζηε κειέηε ησλ ςπρνινγηθώλ επηπηώζεσλ ζηνλ πιεζπζκό εμαηηίαο πξνβιεκάησλ όπσο 

ε πςειή ππθλόηεηα, νη ηερλνινγηθέο θαηαζηξνθέο, θ.ά., (β) ζηε κειέηε δεηεκάησλ πνπ άπηνληαη ηνπ 

ρηηζηνύ πεξηβάιινληνο, όπσο ν αξρηηεθηνληθόο ζρεδηαζκόο, ν πνιενδνκηθόο ζρεδηαζκόο, ε αεηθόξνο 

αλάπηπμε, θ.ά., θαη (γ) ζηε κειέηε ηεο ςπρνινγηθήο απόθξηζεο ζε ζρέζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, 

όπσο νη πεξηβαιινληηθέο ζηάζεηο θαη πξνηηκήζεηο.  

 Τν πξώην πξαγκαηηθό εγρεηξίδην Πεξηβαιινληηθήο Χπρνινγίαο ήηαλ απηό ησλ Daniel Stokols θαη 

Irwin Altman (1987), αλ θαη πξνεγήζεθε ην εμάηνκν έξγν πνπ επηκειήζεθε ν Andrew Baum κε νκάδα 

ζπλεξγαηώλ (1978). Πην πξόζθαην είλαη ην εγρεηξίδην πνπ επηκειήζεθαλ νη Robert Bechtel & Arza 

Churchman (2002), ηα 42 θεθάιαηα ηνπ νπνίνπ απνθαιύπηνπλ έλα έληνλα ελεξγό θαη δπλακηθά 

αλαπηπζζόκελν εξεπλεηηθό πεδίν. Σηελ Διιάδα, ηδηαίηεξα θαηαηνπηζηηθόο είλαη ν ηόκνο ηεο Έθεο 

Σπγθνιιίηνπ (1987) πνπ έρεη ραξαθηήξα δηδαθηηθνύ εγρεηξηδίνπ. Η ίδηα επηκειήζεθε πξόζθαηα ηελ 

έθδνζε ζπιινγηθνύ ηόκνπ (Σπγθνιιίηνπ, 2006) πνπ πεξηιακβάλεη ζύγρξνλεο εξεπλεηηθέο απόπεηξεο 

ζηνλ ειιεληθό ρώξν. Αμηόινγν είλαη ην ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ Πάλνπ Κνζκόπνπινπ ν νπνίνο, εθηόο 

από ην εγρεηξίδην πνπ έρεη ζπγγξάςεη ν ίδηνο (Κνζκόπνπινο, 2000), έρεη επηκειεζεί  ηελ έθδνζε δύν 

ηόκσλ ηνπ David Canter (1988, 1996) ζηελ ειιεληθή γιώζζα. Τν βηβιίν ηνπ Αξηέκε Αζαλαζάθε 

(2000) ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηελ νηθνινγηθή θαη ηελ πεξηβαιινληηθή νπηηθή, αθελόο, θαη αλάκεζα ζηελ 

Χπρνινγία θαη ηελ Παηδαγσγηθή, αθεηέξνπ. Γύν εηζαγσγηθά θεθάιαηα, γηα ηελ Οηθνινγηθή Χπρνινγία 

θαη ηελ Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία, αληίζηνηρα, πεξηιακβάλεη ε δίηνκε Κνηλσληθή Χπρνινγία ηνπ 

Γεκ. Γεώξγα (1995α,β). Τειεπηαία, αιιά όρη ιηγόηεξν ζεκαληηθή, αλαθέξνπκε ηε κεηάθξαζε ηνπ 

θιαζηθνύ έξγνπ ηνπ Gibson (2002) ζε επηζηεκνληθή επηκέιεηα ηνπ Μάξηνπ Πνπξθνύ.  

 Σηα ειιεληθά πεξηνδηθά Χπρνινγίαο ζπαλίδνπλ νη δεκνζηεπκέλεο εκπεηξηθέο έξεπλεο ζρεηηθά κε 

ηελ Οηθνινγηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Χπρνινγία. Οη ελδηαθεξόκελνη παξαπέκπνληαη ζηα αγγιόθσλα, 

δηεζλή πεξηνδηθά Journal of Environmental Psychology, Journal of Ecological Psychology θαη 

Environment and Behaviour.  
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