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Σε διάστηµα 30 ετών (1979-2009), όσο απέχουν χρονικά οι δύο δορυφορικές 
εικόνες της Γης που δηµοσίευσε η NASA, η τρύπα του όζοντος µεγαλώνει 
επικίνδυνα κλιµακώνοντας το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
 

 
 



ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
Ως το 2030 οι συνολικές εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα θα φτάσουν τα 43,7 
δισεκατοµµύρια τόνους (από 18,1 που είναι σήµερα).(1)  

Είναι όµως δυνατό να µειωθούν κατά 26,4 δισεκατοµµύρια τόνους και η 
σταθεροποίηση των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα  στα 650  ή 550 
µέρη ανά εκατοµµύριο δεν θα κοστίσει παρά µόνο το 0,3 ή το 0,6 αντίστοιχα 
του παγκόσµιου ΑΕΠ, σύµφωνα µε ένα σχέδιο που κατέθεσαν επιστήµονες 
στον ΟΗΕ πρόσφατα. 
 
ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ( ΜΑΙΟΣ 2007) 
 
1ον ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΥΒΡΙ∆ΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ 
Αυτοκίνητα που θα κινούνται µε βιοκαύσιµα. Η εξάπλωση του µέτρου 
αναµένεται να µειώσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 κατά 
3.200 εκατ. τόνους 
 
2ον  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 
Προτείνονται νέοι έλεγχοι σε βιοµηχανικούς ρυπαντές και επενδύσεις σε 
αποτελεσµατικότερη χρήση καυσίµων, υλικών, ηλεκτρικής ενέργειας και στην 
ανακύκλωση. Αναµένονται από τα  µέτρα αυτά µειώσεις των εκποµπών αερίων 
του θερµοκηπίου 6500 εκ.  τόνοι µέχρι το 2030 
 
3ον  ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΟΧΙ ΣΤΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 
 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, στροφή από τον άνθρακα στο αέριο. 
Αναµένεται µείωση 5.100 τόνων έως το 2030 
 
4ον ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΑΣΗ: ΦΡΕΝΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ 
Ένα συνδυασµός αναδάσωσης, αποφυγής αποψίλωσης και αγροτικής 
δασοκαλλιέργειας να αναµένεται να επιφέρει µείωση 6.000 τόνους έως το 2030. 
 
5ον  ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ: ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 
∆ιαχείριση απορριµµάτων  (ανακύκλωση, ελαχιστοποίηση, αειφόρος ανάπτυξη) 
µπορούν να βοηθήσουν ώστε να µειωθούν οι εκποµπές κατά 1.250 τόνους 
µέχρι το 2030 
 
6ον  ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 
Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (π.χ νέοι 
κατασκευαστικοί κανονισµοί) θα βοηθήσουν στη  µείωση των εκποµπών κατά 
4.400 τόνους έως το 2030. 
 
 
 (1) Πρέπει να σηµειωθεί ότι το διοξείδιο του άνθρακα αυξήθηκε 35% ταχύτερα 

απ’ ό,τι είχε προβλεφθεί το 2000. Σύµφωνα µε τους επιστήµονες η 



αναποτελεσµατική χρήση των ορυκτών καυσίµων αύξησε µέχρι και 17% τα 

επίπεδα. Η ταχύτατη ανάπτυξη της Ινδίας και της Κίνας, µε την παράλληλη 

κατασκευή εργοστασίων και εγκαταστάσεων που λειτουργούν µε πρώτη ύλη τον 

άνθρακα, είναι ένας από τους δύό πιο σηµαντικούς παράγοντες για την αύξηση 

των εκποµπών. Το υπόλοιπο 18% (από το 35% συνολικά) οφείλεται στο 

γεγονός ότι περιορίστηκε η φυσική ικανότητα της γης και των ωκεανών να 

απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα  

[http: www.globalcarbonproject.org/ και http://www. pnas.org/]  

 
Στόχος : 2050: δύο τόνοι ετησίως εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα ανά άτοµο παγκόσµια 
και όχι όπως τώρα 24 τόνους ανά άτοµο (ΗΠΑ), 12 τόνους ανά άτοµο (Ευρώπη) και   1,7 
(Κίνα και Ινδία)  
 

 
 

ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑ- ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ 
 

 
 
A. ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ THΣ ΛΕΙΨΥ∆ΡΙΑΣ 
Οι αλλαγές στο κλίµα του πλανήτη, η ρύπανση του περιβάλλοντος απειλούν µε 
καταστροφή τις επόµενες δεκαετίες µερικά από τα σηµαντικότερα ποτάµια του 
κόσµου. Ο Νείλος , ο Ινδός και ο Γάγγης , ο ∆ούναβης, ο Ρίο Γκράντε,  ο 
Γιανγκτσέ  κ.α. πεθαίνουν  σύµφωνα µε έκθεση της WWF. Σύµφωνα µε την 
ίδια έκθεση τo 41% του πληθυσµού της Γης ζει κοντά σε συστήµατα ποταµών.  
 
Η επερχόµενη καταστροφή οφείλεται στη βιοµηχανία, στα φυτοφάρµακα, στην 
εξαντλητική γεωργία, την εξαφάνιση των παγετώνων, την υπεράντληση, την 
κατασκευή φραγµάτων Η άνοδος της θερµοκρασίας (που οφείλεται στις 
εκποµπές αερίων) περιορίζει τις βροχοπτώσεις, τα φράγµατα εµποδίζουν τη 
ροή του νερού στη θάλασσα και τη µετακίνηση της πανίδας, η µόλυνση του 
περιβάλλοντος περιορίζει τη βιοποικιλότητα και η υπεράντληση µειώνει τον 
όγκο των υδάτων που φτάνει τελικά µέχρι το δέλτα. 
 

http://www.globalcarbonproject.org/
http://www/


 
Η ΛΥΣΗ 
• Προστασία των ποταµών, λιµνών και υγροτόπων που παρέχουν σε 

εκατοµµύρια ανθρώπους πόσιµο νερό.  
• Η πρόσβαση στο νερό να θεωρηθεί ως ανθρώπινο δικαίωµα . 
 
  
B.  Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΡΟΠΙΚΩΝ ∆ΑΣΩΝ  

 
Πάνε 20 χρόνια αφότου ενηµερωθήκαµε για την πραγµατικότητα της 
καταστροφής των τροπικών δασών (αποκαλούνται και δάση της βροχής): στα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 έγινε γνωστή στον 
κόσµο η µεγάλη κλίµακα της καταστροφής σε περιοχές όπως η βραζιλιάνικη 
Αµαζονία και αργότερα στην Ινδονησία. Όµως, 
στο διάστηµα που µεσολάβησε δεν κάναµε τίποτε. Οι τεράστιες 
κοινωνικοοικονοµικές δυνάµεις που βρίσκονταν πίσω από την 
καταστροφή των δασών στις αναπτυσσόµενες χώρες ήταν τόσο δύσκολο να 
τιθασευτούν, ώστε έµοιαζε αδύνατο να γίνει οτιδήποτε για να σταµατήσει η 
καταστροφή ή ακόµη και για να επιβραδυνθεί. 

 



 
Καθώς η απειλή της κλιµατικής αλλαγής γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρη, ο 
κόσµος αντελήφθη ότι το µεγαλύτερο όφελος από τα τροπικά δάση είναι η 
λειτουργία τους ως αποθήκης άνθρακα και ο µεγαλύτερος κίνδυνος από την 
καταστροφή τους είναι η απελευθέρωση διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα. 
Σε µια λωρίδα γύρω από τους τροπικούς, περίπου 130 εκατοµµύρια 
στρέµµατα φυσικού δάσους υλοτοµούνται και καίγονται κάθε χρόνο και το 
C02 που εκλύεται συνολικά φθάνει τα 5,8 δισεκατοµµύρια τόνους ετησίως. 
Είναι σχεδόν το 20% των συνολικών παγκόσµιων εκποµπών, περισσότερο από 
το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται από το σύνολο του τοµέα των 
µεταφορών σε όλο τον κόσµο. 

 
 

 
 
Έτσι αντιµετωπίστηκε θετικά η πρόταση που διατύπωσε το 2005 µια οµάδα 40 
χωρών µε µεγάλα δάση, από την Κόστα Ρίκα ως την Παπούα Νέα Γουινέα, 
και η οποία έλεγε «εµείς προφυλάσσουµε τα δάση µας, εσείς στον πλούσιο 



κόσµο µάς πληρώνετε για να το κάνουµε». Η πρόταση ονοµάστηκε Redd 
(από τα αρχικά της φράσης Reducing emissions from deforestation in 
developing countries/ Μείωση των εκποµπών από την αποδάσωση σε α-
ναπτυσσόµενες χώρες). Ο κύριος στόχος της πρότασης Redd, η οποία προω-
θείται από την Ε.Ε., είναι πως «όλα τα µέρη θα πρέπει να µειώσουν την 
καταστροφή των δασών στις ανα�τυσσόµενες χώρες κατά τουλάχιστον 50% 
ώς το 2020 σε σχέση µε τα σηµερινά επίπεδα». Αναφέρει επίσης πως «όλα τα 
µέρη θα πρέπει να έχουν στόχο να σταµατήσει η απώλεια δασικής κάλυψης 
στις αναπτυσσόµενες χώρες ως το 2030 το αργότερο». Η φράση «να 
σταµατήσει η απώλεια δασικής κάλυψης» σηµαίνει πως µπορείς να κόβεις 
δάση, αλλά να τα αντικαθιστάς µε άλλα δένδρα, ώστε η «δασική κάλυψη» να 
παραµένει η ίδια. 
 

 
 
Τα α�οθέµατα των δασών: 91 δισεκατοµµύρια τόνοι στην νότιο Αµερική 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ- ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗ 
 
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 
• Μεγιστοποίηση των περιόδων ξηρασίας, µείωση των βροχοπτώσεων, 

αύξηση της συχνότητας και της έντασης των ακραίων καιρικών φαινοµένων. 
• Λόγω της ανόδου της θερµοκρασίας θα ανέβει η στάθµη  της θάλασσας µε 

αποτέλεσµα πολλές παράκτιες περιοχές να κινδυνεύσουν µε πληµµύρες και 
διάβρωση των ακτών. Κυµατικές καταιγίδες θα πλήττουν παραθαλάσσιες 
οικιστικές περιοχές και υποδοµές όπως αεροδρόµια και δρόµους. Επιπλέον 
τα υδάτινα αποθέµατα αναµένεται να γίνουν ακατάλληλα για χρήση καθώς 
θα υπάρξει αυξηµένη διείσδυση αλµυρού νερού (υφαλµύρωση) σε ποταµούς 
και παράκτιους υδροφορείς. 

• Πίεση σε όλα τα οικοσυστήµατα µε κίνδυνο να καταρρεύσουν. 
• Θα δηµιουργηθούν «περιβαλλλοντικοί» πρόσφυγες. 
• Ο συνδυασµός της αύξησης της θερµοκρασίας και της ρύπανσης θα 

οδηγήσει σε έξαρση αναπνευστικών και µολυσµατικών ασθενειών. 
• Ατυχήµατα και τραυµατισµοί από πληµµύρες, καταιγίδες και άλλα ακραία 

καιρικά φαινόµενα. 
 
ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ 
Σύµφωνα µε τα πιο αισιόδοξα σενάρια η θάλασσα θα «φουσκώσει» κατά 10-20 
εκ. έως το 2025 και κατά 50 εκ. µέχρι το τέλος του αιώνα. Έρευνα του 
Αστεροσκοπείου Αθηνών επισηµαίνει ότι σε κόκκινο συναγερµό πρέπει να 
βρίσκεται η Θεσσαλονίκη και ο δυτικός Θερµαϊκός  (όπου ο κίνδυνος των 
πληµµυρών εντείνεται και λόγω της καθίζησης του βυθού), η Ρόδος όπου 
αναµένεται να σηµειωθεί άνοδος της θάλασσας από 60 εκ. έως 1 µέτρο και η 
νοτιοανατολική Κρήτη, η οποία ήδη βυθίζεται λόγω των τεκτονικών κινήσεως, 
κάτι που θα ενισχυθεί και λόγω της ανόδου της στάθµης της θάλασσας. 
 
 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 Greenpeace WWF Αστεροσκοπείο Αθηνών 
Αύξηση 
θερµοκρασίας 

4-6οC 2-6οC 3-5οC 

Άνοδος 
στάθµης θάλασσας 

Έως 1m Έως 1m 50 cm κατά µέσο όρο 

Μείωση 
βροχοπτώσεων 

20-40% 20-40% Έως 40% τους θερινούς 
µήνες 

 
  
 
 
 



 

 
 
 
Ποσοστό 35% των εδαφών στην Ελλάδα απειλείται µε ερηµοποίηση. 
Σύµφωνα µε το «oλοκληρωµένο σύστηµα παρακολούθησης για την εκτίµηση 
του κινδύνου ερηµοποίησης»  (Moonrises),  το Κιλκίς, η Λέσβος, η Νάξος, η 
Κρήτη και η Αργολίδα έχουν χαρακτηριστεί και επισήµως περιοχές που 
βρίσκονται σε κίνδυνο ερηµοποίησης.  Στις περιοχές υψηλού κινδύνου 
συγκαταλέγονται επίσης τµήµα της Θεσσαλίας, η Ανατολική Στερεά, η 
Ανατολική Πελοπόννησος, η Νοτιανατολική Κρήτη, αλλά και τα νησιά του 
Αιγαίου που απειλούνται από την Αιολική διάβρωση των εδαφών. 

 



 
∆ΙΑΒΡΩΣΗ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΙΓΙΑΛΟΥ 
Η διάβρωση των παράκτιων ζωνών έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τους 
φυσικούς οικοτόπους και τις ανθρώπινες δραστηριότητες και µπορεί να 
καταστρέψει κατοικίες και υποδοµές. Μελέτη που εκπονήθηκε για λογαριασµό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξε ότι οι παράκτιες περιοχές της Ευρώπης 
αντιµετωπίζουν όλο και µεγαλύτερα προβλήµατα διάβρωσης, δηλαδή 
σταδιακής καταστροφής του εδάφους από τη θάλασσα. Το 1/5 των ακτών της 
Ευρώπης (περίπου 20.000 χιλιόµετρα) έχει επηρεαστεί ήδη σοβαρά ή 
αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα από τη διάβρωση, µε την ακτογραµµή να 
υποχωρεί κατά 0,5 έως δύο µέτρα κάθε χρόνο και σε κάποιες περιπτώσεις 
µέχρι και 15 µέτρα. Η Ελλάδα υποφέρει από τα υψηλότερα επίπεδα 
διάβρωσης (28,6%), το τέταρτο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη. 
 
Η διάβρωση προκαλείται σε ένα βαθµό από το «φαινόµενο του θερµοκηπίου» 
(άνοδος της στάθµης της θάλασσας και η µεγάλη συχνότητα καταιγίδων και 
πληµµύρων), αλλά σηµαντικότερη είναι η ανθρώπινη παρέµβαση, κυρίως από 
τις υπερβολικές κατασκευαστικές και άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. 
Κάθε χρόνο πάνω από 100.000.000 τόνοι γης που θα κατέληγαν µε φυσικές 
διαδικασίες στα παράκτια οικοσυστήµατα χρησιµοποιούνται σήµερα για 
κατασκευές (αµµοληψίες), συγκεντρώνονται από φράγµατα ποταµών ή 
µπλοκάρονται από τεχνικά έργα.  
 
Ένα ελληνικό �αράδειγµα: ∆ύο παράλληλες έρευνες, του ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης και του Πανεπιστηµίου Πατρών δείχνουν ότι στην 
Ανατολική Μακεδονία - Θράκη η θάλασσα εισχώρησε τα τελευταία είκοσι 
χρόνια, από 50 έως 150 µέτρα στη γη, ενώ αντίστοιχη απώλεια αιγιαλού έχει 
παρατηρηθεί και στην Αχαΐα. Η διάβρωση δυτικά των εκβολών του ποταµού 
Νέστου στον ∆ήµο Κεραµωτής του νοµού Καβάλας είναι συνεχής µε ρυθµό 
που µεταβάλλεται από µερικά εκατοστά έως και 25 µέτρα ανά έτος. Μέχρι 
τώρα οι συνέπειες αφορούν αγροτική γη. Συνολικά η περιοχή τα τελευταία 15 
χρόνια έχει χάσει ένα περίπου τετραγωνικό χιλιόµετρο εξαιτίας της απώλειας 
των φερτών υλών από τον ποταµό Νέστο.  



 
Η αιτία: Κατά µήκος του ποταµού Νέστου, επί ελληνικού εδάφους, έχουν 
κατασκευαστεί δύο υδροηλεκτρικά φράγµατα τα οποία έχουν περιορίσει τη 
µεταφορά των φερτών υλών από τον ποταµό προς την ακτή. Οι επιστήµονες 
του ∆ηµοκριτείου Πανεπιστηµίου Θράκης έχουν υπολογίσει ότι το ετήσιο 
στερεό φορτίο του Νέστου που τροφοδοτεί τις εκβολές του ποταµού και 
έµµεσα τις γειτονικές ακτές, µετά την κατασκευή των φραγµάτων έχει 
υποστεί µια δραµατική µείωση, περίπου κατά 82% (από 1,8 εκατοµµύρια 
τόνους σε 0,32) µε σοβαρό αντίκτυπο στη διάβρωση της παράκτιας ζώνης.  
 
Για την επίλυση του προβλήµατος, πέρα από τις λεγόµενες «σκληρές» 
µηχανικές λύσεις προτείνονται και ήπιες τεχνικές προστασίας (όπως η 
µεταφορά υποθαλάσσιας άµµου) που περιορίζουν τη διάβρωση. Μια τεράστια 
ποσότητα υποθαλάσσιας άµµου, που  εντόπισαν οι επιστήµονες του 
∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης στα Β.Α. της Θάσου, θεωρείται ότι 
µπορεί να δώσει τη λύση στο πρόβληµα της υποβάθµισής των ακτών της 
Κεραµωτής. 
 
ΠΡΟΤΑΣΗ 
Να γίνονται δίκτυα και µοντέλα παρακολούθησης και πρόβλεψης της 
ερηµοποίησης µε χρήση δορυφορικών εικόνων. Να γίνονται περιβαλλοντικές 
µελέτες για τα τεχνικά έργα. Πέρα από τα γενικά µέτρα να γίνουν ειδικές 
µελέτες για περιοχές που εµφανίζουν τα µεγαλύτερα προβλήµατα 
οπισθοχώρησης της ακτογραµµής, ώστε να ληφθούν αποφάσεις σχετικά µε 
τους όρους δόµησης. Να αποφεύγεται η εντατική χρήση γης και η 
µονοκαλλιέργεια. Να δηµιουργούνται αναβαθµοί από ξερολιθιές.  
 
 

 
 
 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 
 
 
Οι επιστήµονες (από τα πανεπιστήµια York και  Leeds) εξέτασαν τη σχέση 
µεταξύ κλίµατος και της βιοποικιλότητας κατά τη διάρκεια των προηγούµενων 
520 εκατοµµυρίων ετών και αποκάλυψαν τη σύνδεση µεταξύ των δύο αυτών 
παραγόντων. 
 
Όπως διαπίστωσαν, όταν οι θερµοκρασίες στη Γη ήταν σε µια κλιµατική φάση 
«θερµοκηπίου» το ποσοστό της εξάλειψης των ειδών ήταν σχετικά υψηλό, παρά 
όταν ήταν σε µια φάση παγετώνων (κρύες και ξηρές συνθήκες). Τέσσερα στα 
πέντε γεγονότα µαζικής εξάλειψης στη Γη συνδέονται µε φάσεις όπου η Γη 
περνούσε κλιµατική φάση «θερµοκηπίου» κατά την οποία καλύφθηκε µε 
διοξείδιο του άνθρακα ή αέρια µεθανίου. Η µεγαλύτερη εξάλειψη ειδών συνέβη 
251 εκατοµµύρια χρόνια πριν κατά την οποία εξαφανίστηκε το 95% των ειδών, 
ζώων και φυτών. Η πλέον πιθανή αιτία ήταν οι πληµµύρες της λάβας που 
εκτοξεύτηκε από την κεντρική ατλαντική περιοχή, ένα γεγονός που προκάλεσε 
το άνοιγµα του Ατλαντικού Ωκεανού. 
 
Αντίθετα κατά τη διάρκεια πιο δροσερών συνθηκών,  σε φάσεις παγετώνων, η 
βιοποικιλότητα αυξήθηκε. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 
Όπως προκύπτει από την παραπάνω µελέτη, εάν τα αποτελέσµατα της έρευνας 
ισχύσουν και για την τρέχουσα άνοδο της θερµοκρασίας, το µέγεθος της 
οποίας είναι συγκρίσιµο µε τις µακροπρόθεσµες διακυµάνσεις στο γήινο κλίµα, 
η βιοποικιλότητα θα απειληθεί. H άνοδος της θερµοκρασίας στον πλανήτη θα 
µπορούσε να προκαλέσει µια τεράστια εξάλειψη φυτών και ζώων.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

Μια �αλιά ιστορία:  
Ο µύθος της Βαβέλ και η αειφόρος ανά�τυξη των �όλεων 

 
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  ΛΑΘΩΝ 

• Στην αρχαιότητα, στη Μεσο�οταµία, α�έτυχε το σύστηµα άρδευσης 
και η κοιλάδα των �οταµών Τίγρη και Ευφράτη. µετατρά�ηκε σε 
έρηµο. 

 
Η ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΣΗΜΕΡΑ- ΟΡΙΣΜΟΙ 
Η Αειφόρος ανά�τυξη ή Βιώσιµη ανά�τυξη, είναι ένας νέος όρος που 
χρησιµοποιείται για τη µετάφραση του αγγλικού όρου Sustainable 
Development ή του γαλλικού dévelopment durable δηλαδή της οικονοµικής 
ανάπτυξης σε συνδυασµό µε την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όρος που 
δηλώνει µια πολιτική για συνεχή οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη που δεν 
συνεπάγεται την καταστροφή του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων αλλά, 
αντιθέτως, εγγυάται την ορθολογική βιωσιµότητά τους. ∆ηλώνει την 
προσπάθεια να εξασφαλιστεί διαρκής οικονοµική ανάπτυξη, χωρίς εξάντληση 
των φυσικών πόρων ούτε δυσµενή επίδραση σε οποιαδήποτε κοινωνική οµάδα.  
Η αρχή αυτή παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό στη 
Συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για τη Γη, που πραγµατοποιήθηκε στο Ρίο ντε 
Τζανέιρο το 1992 και έθεσε το διπλό στόχο ν’ αλλάξουν τα καταναλωτικά 
πρότυπα των βιοµηχανικών χωρών που οδηγούν σε σπατάλη πόρων, και να 
καταπολεµηθεί η φτώχεια.  



Στην Έκθεση της Παγκόσµιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη ή Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται ως:  «η ανά�τυξη, η ο�οία καλύ�τει τις 
ανάγκες του �αρόντος χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα των µελλοντικών γενεών να 
καλύψουν τις δικές τους ανάγκες». 
Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης αναφέρεται σε ένα πρότυπο ανάπτυξης το 
οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παρόντος χωρίς να υπονοµεύει την 
ικανότητα των µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. 
Αποσκοπεί στο να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων 
διαφυλάσσοντας παράλληλα το περιβάλλον τους σε βραχυπρόθεσµη, σε 
µεσοπρόθεσµη και, κυρίως, σε µακροπρόθεσµη βάση. Η αειφόρος ανάπτυξη 
έχει τριπλό στόχο: µια ανάπτυξη οικονοµικά αποτελεσµατική, κοινωνικά 
δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιµη. 
 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραµένει πρωτοπόρος σε θέµατα σχετικά µε τις 
ενέργειες που πρέπει να γίνονται στα πλαίσια της Αειφόρου Ανάπτυξης και που 
ήδη πραγµατοποιούνται από άλλες χώρες. Στη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ορίζεται ως «σεβόµενη το περιβάλλον ανάπτυξη», δηλαδή εκείνη που 
«εγγυάται την �εριβαλλοντική βιωσιµότητα».  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη της δρουν υπέρ της αειφόρου 
ανάπτυξης όχι µόνο στο εσωτερικό αλλά και εκτός των συνόρων τους, ιδίως 
στο πλαίσιο των διεθνών οργανισµών και στη διάρκεια διοργανώσεων όπως η 
παγκόσµια σύνοδος κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη που 
πραγµατοποιήθηκε στο Γιοχάνεσµπουργκ τον Αύγουστο-Σεπτέµβριο του 
2002. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Η αειφόρος ανάπτυξη αποτελεί σήµερα θεµελιώδη αρχή της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν περάσει επτά χρόνια από τη στιγµή που η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε το 2000 (στη Λισσαβώνα) «έναν νέο στρατηγικό 
στόχο για την επόµενη δεκαετία: να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναµική 
οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε 
περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και µε µεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή».  

Τον Ιούνιο του 2001, στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ, οι 
πολιτικοί ηγέτες της Ευρώπης ενέκριναν µια στρατηγική για την αειφόρο 
ανάπτυξη και πρόσθεσαν µια περιβαλλοντική διάσταση στη διαδικασία της 
Λισσαβώνας για την απασχόληση, την οικονοµική µεταρρύθµιση και την 
κοινωνική συνοχή. Πάνω απ’ όλα αναγνωρίστηκε ότι η οικονοµική ανάπτυξη 
πρέπει να συµβαδίζει µε την κοινωνική συνοχή και την προστασία του 



περιβάλλοντος. Η Ε.Ε εφαρµόζει έµπρακτα την Agenda 21, το διεθνές 
«σχεδιάγραµµα» της πορείας προς την αειφόρο ανάπτυξη, και υποβάλλει κάθε 
χρόνο έκθεση προόδου στην Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωµένων 
Εθνών (UN Commission on Sustainable Development ή UNCSD).  

Παλαιότερα, πολλοί θεωρούσαν ότι η προστασία του περιβάλλοντος 
συνεπάγεται χαµηλότερη οικονοµική ανάπτυξη αλλά και µείωση του βιοτικού 
επιπέδου. Αυτό φυσικά δεν ισχύει πια. Η περιβαλλοντική πολιτική της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχει τις κατευθυντήριες γραµµές ούτως ώστε να 
προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη παράλληλα µε την οικονοµική. Η Ευρωπαϊκή 
Ένωση ωθεί σήµερα την βιοµηχανία να αναπτύξει φιλικά προς το περιβάλλον 
προϊόντα και τεχνολογίες. Η αύξηση της ζήτησης επεκτείνεται στην αγορά 
αυτών των προϊόντων και τεχνολογιών, δηµιουργώντας θέσεις εργασίας και 
οικονοµική ανάπτυξη, γεγονός που µε τη σειρά του αποτελεί κίνητρο για νέες 
τεχνολογικές καινοτοµίες και επενδύσεις. Είναι γεγονός ότι οι νέες 
αντιρρυπαντικές τεχνολογίες συµβάλλουν προς την πρόοδο και την αειφόρο 
ανάπτυξη.  

Η �ολιτική της Ευρω�αϊκής Ένωσης για το �εριβάλλον 

Το άρθρο 3 ΣυνθΕΚ ορίζει ότι η δράση της Κοινότητας περιλαµβάνει «µια 
πολιτική στον τοµέα του περιβάλλοντος», ενώ κατά το άρθρο 174 παρ. 1 
(πρώην άρθρο 130 P) ΣυνθΕΚ η πολιτική της Κοινότητας έχει ως στόχο τη 
διατήρηση, προστασία και βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, την 
προστασία της υγείας του ανθρώπου, τη συνετή και ορθολογική 
χρησιµοποίηση των φυσικών πόρων και την προώθηση, σε διεθνές επίπεδο, 
µέτρων για την αντιµετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσµιων 
περιβαλλοντικών προβληµάτων.  

Η κοινοτική πολιτική για την προστασία του περιβάλλοντος ξεκίνησε 
ουσιαστικά µε τη Σύνοδο Κορυφής των Παρισίων (1974). Έκτοτε, έχουν γίνει 
αρκετά σηµαντικά βήµατα, τα οποία έχουν αναδείξει τον τοµέα της 
περιβαλλοντικής πολιτικής σε πρωτεύον ζήτηµα της αναπτυξιακής πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και τα περιβαλλοντικά 
µέτρα αυξάνονται συνεχώς, έχοντας ως απώτερο στόχο την πρόληψη και την 
αποτροπή µεγάλων περιβαλλοντικών καταστροφών που ήδη απειλούν τον 
πλανήτη.  

Σταθµός στην ουσιαστική επίλυση των παγκόσµιων περιβαλλοντικών 
προβληµάτων υπήρξε η Συνδιάσκεψη του Ρίο (1992), στην οποία 
αναγνωρίσθηκε από τη ∆ιεθνή Κοινότητα σε κυβερνητικό επίπεδο, η απόλυτη 
αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και ανάπτυξης, καθώς και οι κοινές, αλλά 
διαφορετικές, ευθύνες και υποχρεώσεις των Κρατών.  



Εξίσου σηµαντική υπήρξε και η παγκόσµια σύνοδος κορυφής για την αειφόρο 
ανάπτυξη στο Γιοχάνεσµπουργκ (26 Αυγούστου – 4 Σεπτεµβρίου 2002). Κατά 
την διάρκεια της συνόδου εγκρίθηκε πολιτική δήλωση και σχέδιο εφαρµογής, 
που περιλαµβάνει µεταξύ των στόχων του τη µείωση κατά το ήµισυ, το 
αργότερο µέχρι το 2015, του αριθµού των προσώπων που δεν έχουν 
πρόσβαση σε πόσιµο νερό και σε στοιχειώδεις συνθήκες υγιεινής, την 
αποκατάσταση των εξαντληµένων αλιευτικών αποθεµάτων και την επαναφορά 
τους σε βιώσιµο επίπεδο, τη µείωση, το αργότερο µέχρι το 2020, των 
αρνητικών επιπτώσεων των χηµικών προϊόντων για την υγεία και το 
περιβάλλον, τον τερµατισµό της απώλειας της βιοποικιλότητας πριν από το 
2010 και την αναστροφή της τάσης επιδείνωσης των φυσικών πόρων.  

α. Το Πρωτόκολλο του Κιότο (1997) και η Ευρω�αϊκή Ένωση 

Το 1997 πραγµατοποιήθηκε στο Κιότο της Ιαπωνίας η 3η ∆ιάσκεψη των 
Συµβαλλοµένων Μερών της Σύµβασης, η οποία κατέληξε στον καθορισµό 
ενός νοµικού εργαλείου για τον έλεγχο των εκποµπών, το γνωστό 
«Πρωτόκολλο του Κιότο». Το Πρωτόκολλο αυτό τέθηκε σε ισχύ στις 16 
Φεβρουαρίου 2005 και το έχουν ήδη υπογράψει πάνω από 150 χώρες. 
Κεντρικός άξονας του Πρωτοκόλλου είναι οι νοµικά κατοχυρωµένες 
δεσµεύσεις των βιοµηχανικά αναπτυγµένων κρατών να µειώσουν τις εκποµπές 
έξι αερίων του θερµοκηπίου (διοξειδίου του άνθρακα, µεθανίου, οξειδίων του 
αζώτου, υδροφθορανθράκων, υπερφθορανθράκων και εξαφθοριούχου θείου) 
την περίοδο 2008 – 2012 κατά 8% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990.  

Έχει γίνει αρκετά µεγάλη πρόοδος, η οποία αποδεικνύεται από τελευταίες 
µελέτες, που προβλέπουν ότι µέχρι το 2010 οι εκποµπές των αερίων του 
θερµοκηπίου θα µειωθούν κατά 6,8% σε σύγκριση µε το 1990. Επιπλέον, µε 
την χρήση των ελαστικών µηχανισµών της Κοινής Εφαρµογής (Joint 
Implementation) και του Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (Clean 
Development Mechanism) του Πρωτοκόλλου του Κιότο, µπορεί να 
επιτευχθεί µια περαιτέρω µείωση των εκποµπών κατά 2,5% (δηλ. συνολική 
µείωση των εκποµπών µέχρι 9,3%), η οποία ξεπερνάει τις προσδοκίες που 
έφταναν µέχρι το 8%.  

Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε το Πρώτο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα 
για τις Κλιµατικές Αλλαγές (ECCP I), έτσι ώστε να δηµιουργηθούν πολιτικές 
και µέτρα, τα οποία θα είναι περισσότερο αποτελεσµατικά (περιβαλλοντικά και 
οικονοµικά) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο τη 
µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. Το Πρόγραµµα αυτό κάλυπτε 
την περίοδο 2000-2004 και η εξέλιξή του είναι το ∆εύτερο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραµµα για τις Κλιµατικές Αλλαγές (ECCP II), το οποίο ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2005.  



Σηµαντική για τη µείωση των εκποµπών αερίων υπήρξε η θέσπιση (Ιανουάριος 
2005) του Συστήµατος Εµπορίας ∆ικαιωµάτων Εκποµπών της Ε.Ε, το οποίο 
διασφαλίζει τη µείωση των εκποµπών εκεί όπου αυτό είναι οικονοµικά 
συµφέρον και περιορίζει το συνολικό κόστος µείωσης των εκποµπών. 

β. Σηµαντικές �ρωτοβουλίες της Ευρω�αϊκής Ένωσης 

i. 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης 

Το 6ο Πρόγραµµα ∆ράσης καταρτίστηκε το 2001 από την Επιτροπή και έχει 
τίτλο: «Το περιβάλλον κατά το έτος 2010: το δικό µας µέλλον, η δική µας 
επιλογή». ∆ηµιουργήθηκε για να καλύψει τη χρονική περίοδο από την 1η 
Ιανουαρίου 2001 έως την 31η ∆εκεµβρίου 2010.  

Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα δράσης της Ε.Ε για την περίοδο 2001-2010 
ορίζει ότι πρέπει να ληφθούν περισσότερα µέτρα όσον αφορά στα ακόλουθα 
ζητήµατα: • Ατµοσφαιρική ρύπανση• Ανακύκλωση των αποβλήτων• 
∆ιαχείριση των πόρων• Προστασία του εδάφους• Αστικό περιβάλλον• 
Αειφόρος χρήση των γεωργικών φαρµάκων• Θαλάσσιο περιβάλλον 

ii. Ταµείο Ύδρευσης της Ε.Ε 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη προτείνει την ίδρυση ταµείου ύδρευσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε προϋπολογισµό 1 δις ευρώ, το οποίο θα συµβάλλει 
ώστε οι κάτοικοι των 77 χωρών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 
Ειρηνικού (ΑΚΕ), οι οποίες έχουν υπογράψει τη συµφωνία του Κοτονού 
(Ιούνιος 2000), να έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό και σε κατάλληλες 
εγκαταστάσεις υγιεινής. Το Ταµείο πρόκειται να λειτουργήσει ως καταλύτης – 
αναλαµβάνοντας πρωτοβουλίες, παρέχοντας πληροφόρηση, διαδραµατίζοντας 
κοµβικό ρόλο, αναπτύσσοντας τις ερευνητικές και διαχειριστικές ικανότητες 
στις χώρες ΑΚΕ.  

iii. LIFE + 

Το Σεπτέµβριο του 2007 θα υιοθετηθεί το LIFE + , το οποίο αποτελεί το 
µέσο χρηµατοδότησης περιβαλλοντικών προγραµµάτων τόσο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε τρίτες χώρες, και θα ισχύσει µέχρι το 2013 και 
µε το οποίο αναµένεται να υποστηριχθούν ενεργά οι προτεραιότητες του 6ου 
κοινοτικού προγράµµατος δράσης για το περιβάλλον. Αρχικά, το µέσο αυτό 
(LIFE I) και κάλυψε την περίοδο 1992-1995 διανέµοντας 400 εκ ευρώ, η 
δεύτερη φάση (LIFE II) κάλυψε την περίοδο 1996-1999 διανέµοντας περίπου 
450 εκ. ευρώ . Η τρίτη φάση (LIFE III) κάλυψε αρχικά την περίοδο 2000-
2004 έχοντας προϋπολογισµό ύψους 640 εκ. ευρώ και αργότερα επεκτάθηκε 
µέχρι το 2006 µε προϋπολογισµό 317 εκ. ευρώ. Το LIFE συµβάλλει στη 



λειτουργία, στην ανάπτυξη και στη βελτίωση των πολιτικών και της νοµοθεσίας 
που αφορούν στο περιβάλλον, αλλά και στη δηµιουργία νέων µορφών 
αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών προβληµάτων της Ε.Ε.  

iv. Ευρω�αϊκό Σχέδιο ∆ράσης για το Περιβάλλον και την Υγεία (2004-2010) 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για το 
Περιβάλλον και την Υγεία 2004-2010 . Στόχος αυτού του σχεδίου είναι να 
παράσχει στις εθνικές κυβερνήσεις επιστηµονικά ορθές πληροφορίες που είναι 
απαραίτητες για τη µείωση των αρνητικών επιπτώσεων ορισµένων 
περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία. Απώτερος στόχος της ΕΕ είναι η 
κάλυψη του κενού γνώσεων µέσω της ενίσχυσης της έρευνας και της 
αντιµετώπισης των νεοεµφανιζόµενων ζητηµάτων σχετικά µε το περιβάλλον και 
την υγεία, καθώς και η διάθεση των σχετικών πληροφοριών στο κοινό. 
 
Συµ�εράσµατα 
Είναι γεγονός ότι η ταχύτατη αύξηση του πληθυσµού στον πλανήτη και το 
συνεχώς αυξανόµενο βιοτικό επίπεδο των έξι δισ. κατοίκων του δηµιουργούν 
τεράστια πίεση στη φύση. Οι µεγαλύτερες συνέπειες από την υπερκατανάλωση 
των πόρων είναι η αλλαγή του κλίµατος, η αποψίλωση δασικών εκτάσεων, η 
µειωµένη γεωργική παραγωγή και η εξαντλητική εκµετάλλευση των πόρων Τα 
τελευταία 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται όλο και πιο αποτελεσµατική 
στον τοµέα του περιβάλλοντος: εγκρίνει πολιτικές, θεσπίζει νοµοθεσία και 
µέτρα για την εφαρµογή της, παρέχει την συνδροµή της για τη εξάλειψη της 
ρύπανσης, διεξάγει έρευνα που έχει οδηγήσει σε περιβαλλοντικές καινοτοµίες 
και ευαισθητοποιεί το κοινό στα θέµατα αυτά. Στον διεθνή χώρο, η Ένωση 
διαδραµατίζει πάντα αποφασιστικό ρόλο, ασκώντας πιέσεις για την εφαρµογή 
αποτελεσµατικών µέτρων για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκπέµπει περίπου το 14% των αερίων θερµοκηπίου 
στον κόσµο σήµερα, βρίσκεται στην πρώτη γραµµή των διεθνών προσπαθειών 
για την καταπολέµηση των κλιµατικών αλλαγών Η Ένωση διαθέτει και τους 
πόρους αλλά και τη δυναµικότητα για να προωθήσει καλύτερες συνθήκες ζωής 
και να ανατρέψει την παραδοσιακή σύνδεση της οικονοµικής ανάπτυξης µε την 
καταστροφή του περιβάλλοντος. 
Η δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τοµέα του περιβάλλοντος αποσκοπεί στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής κάθε πολίτη, εστιάζοντας τις προσπάθειες στα µέτρα που µπορούν να 
αποδώσουν περισσότερο µε συνεργασία. Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί 
συνεργασία –σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο- µεταξύ των δηµοσίων αρχών, των 
επιχειρήσεων, των οµάδων πίεσης και των µη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και µεταξύ 
των ίδιων των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τηρεί πάνω απ’ όλα µε συνέπεια την αρχή της 
«αειφόρου ανάπτυξης», προσπαθώντας να εξισορροπήσει την προστασία του περιβάλλοντος 
µε την οικονοµική πρόοδο και την κοινωνική ανάπτυξη.  

 
 
 



  ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ - ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ και «οικολογικό χνάρι» 
 

Οι κλιµατικές αλλαγές µπορεί να είναι ένα παγκόσµιο πρόβληµα  
ωστόσο οι αιτίες τους είναι τοπικές  

 
Το αίτηµα της βιωσιµότητας-αειφορίας των ανθρωπογενών συστηµάτων 
(κοινωνία, οικονοµία, πόλεις) εµφανίστηκε ως ένα γενικά αποδεκτός και 
πρακτικά εφικτός στόχος τα τελευταία χρόνια. Αρχικά η βιωσιµότητα–
αειφορία αναφερόταν είτε σε αφηρηµένα είτε σε οικονοµικά και κοινωνικά 
συστήµατα µε εµφανή την απουσία κάθε χωρικής αναφοράς.  Η διάσταση του 
χώρου ως καθοριστική παράµετρος της βιωσιµότητας άρχισε να συζητιέται και 
να ανιχνεύεται µόλις πρόσφατα. 

 
Όλες οι σχετικές έρευνες καταλήγουν δυστυχώς σ’ ένα µάλλον σκληρό 
συµπέρασµα. Οι πόλεις δεν µπορούν να είναι περιβαλλοντικά βιώσιµα 
συστήµατα, όταν ξεπερνούν κάποια µεγέθη έκτασης και πυκνότητας 
πληθυσµού και δραστηριοτήτων. Πολύ περισσότερο οι πόλεις δεν µπορούν να 
έχουν µια περιβαλλοντικά βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη. Γιατί οι πόλεις (στις 
περισσότερες περιπτώσεις) προµηθεύονται τους φυσικούς πόρους που 
χρειάζονται για την οικονοµική τους διαδικασία από άλλες χωρικές οντότητες. 
Άρα εξετάζοντας τις πόλεις ως µεµονωµένες χωρικές οντότητες µπορούµε να 
ισχυριστούµε ότι αδυνατούν να εξασφαλίσουν τις συνθήκες της 
περιβαλλοντικής βιωσιµότητας τους. 

 
Υ�άρχουν όµως �ρωτοβουλίες �ρος αυτήν την κατεύθυνση 
Η αποτυχία των χωρών που υπέγραψαν το πρωτόκολλο του Κιότο να 
υλοποιήσουν δεσµεύσεις τους για µείωση των εκποµπών του διοξειδίου του 
άνθρακα  οδήγησε ορισµένες πόλεις στην Ευρώπη να πάρουν την κατάσταση 
στα χέρια τους. Οι πρωτοβουλίες των δηµοτικών αρχών αποτέλεσαν  την 
αιχµή του δόρατος για την «πράσινη σταυροφορία» και κατόρθωσαν ενίοτε να 
επηρεάσουν ακόµη και την εθνική πολιτική για το περιβάλλον. 
 
Με σηµαία την προσπάθεια της µικρή Σουηδική πόλη Βεξούρ, που τείνει να 
απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιµα, οι δηµοτικές αρχές σε δεκάδες 
ευρωπαϊκές πόλεις και µητροπόλεις ανέλαβαν δράση επιτυγχάνοντας 
θεαµατικά αποτελέσµατα µε απλές λύσεις. 

Από τα διόδια στο κέντρο του Λονδίνου (µειώθηκε η εκ�οµ�ή διοξειδίου του άνθρακα 
κατά 16%), έως το ποδηλατικό πρόγραµµα του Παρισιού και την εκστρατεία υπέρ 
της ηλιακής ενέργειας στη Βαρκελώνη (υιοθέτηση µια θεσµικής διάταξης �ου ε�ιβάλλει σε 
όλα τα νεόδµητα κτίρια την εγκατάσταση ηλικακών συλλεκτών �ου θα �ροσφέρουν ενέργεια 
για τουλάχιστον το 60% της ενέργεια �ου α�αιτείται για να θερµανθεί το νερό �ου 
χρησιµο�οιούν), το σύστηµα διαχείρισης απορριµµάτων της Κοπεγχάγης (µόνο το 3% 
των σκου�ιδιών της �όλης καταλήγει στις χωµατερές, ενώ η θερµική ενέργεια α�ό την καύση 
των µη ανακυκλούµενων σκου�ιδιών �ροσφέρει θέρµανση στο 97% των σ�ιτιών µέσα α�ό 
ένα δίκτυο 1.300 km σωλήνων) και τη θέρµανση από το γεωθερµικό πεδίο του 



Ρέκιαβικ (εξοικονοµούνται εκποµπές 4 εκατ. τόνων από την ατµόσφαιρα ετησίως) οι 
δηµοτικές πρωτοβουλίες επεκτείνονται σ’ ολόκληρο τον πλανήτη. 

 
Το Βεξούρ µια πόλη 80.000 κατοίκων στην καρδιά ενός δάσους µε έλατα 
αποφάσισε από το 1996 να απεξαρτηθεί από τα ορυκτά και έχει καταφέρει να 
µειώσει κατά 305 τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Βαδίζει πλέον 
ολοταχώς προς τον στόχο µείωσης τους κατά 50% το 2010 και φιλοδοξεί να 
τις έχει µειώσει κατά 70% έως το 2025. 
 
Η συγκεκριµένη πόλη αποτελεί περιβαλλοντικό πρότυπο προσελκύοντας 
συνεχώς πολιτικούς και επιστήµονες από όλον τον κόσµο. Μια από τις 
εντυπωσιακότερες εφαρµογές είναι το εργοστάσιο θέρµανσης και ενέργειας της 
πόλης, το οποίο δεν λειτουργεί πλέον µε πετρέλαιο, αλλά µε τη θερµική 
ενέργεια της καύσης των πριονιδιών από τα ξυλουργεία της περιοχής. Όσο για 
τη στάχτη, µεταφέρεται πίσω στο δάσος όπου συµπληρώνει τη φυσική αλυσίδα 
 
Στην κατεύθυνση της συσπείρωσης των Πόλεων του Κόσµου κινείται και η 
πρωτοβουλία C40, ένα δίκτυο 40 µεγαλουπόλεων ανά τον κόσµο –µεταξύ των 
οποίων και η Αθήνα – που ανταλλάσσουν ιδέες και τεχνογνωσία για την 
αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. 

Οι διαρκώς µεταβαλλόµενες αντιλήψεις για την πόλη, αρχικά ως οικότο�ο 
(habitat) του ανθρώπου, στη συνέχεια ως  οικοσύστηµα (συστηµική θεωρία) 
και πρόσφατα ως  κυκλικό (αειφόρο) οικοσύστηµα έχουν εξαιρετικό 
ενδιαφέρον 

 

 

 



Τα γενικότερα χαρακτηριστικά της πόλης (ως κυκλικό υποσύστηµα) 
µπορούν να συνοψισθούν γύρω από την µείωση των µετακινήσεων, που 
αποτελεί και το καθοριστικό στοιχείο του νέου σχεδιασµού. Η 
πολυκεντρική δοµή, µε συµπυκνώσεις ή πυρήνες που θα περιλαµβάνουν τις 
κεντρικές λειτουργίες θεωρείται ότι συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Γύρω από τους πυρήνες σε ακτίνα πεζού θα διατάσσεται ο ιστός της πόλης. 
Οι χρήσεις γης να είναι ανάµικτες.  

Πυκνή και συνεκτική ή αραιά δοµηµένη �όλη; 
Τα µεγάλα αστικά κέντρα συγκροτούνται από περιοχές ασφυκτικά κτισµένες 
και µεγάλες εκτάσεις χαλαρά δοµηµένες. Όταν φτάνει κανείς στην πόλη από 
την ύπαιθρο διέρχεται από τµήµατα γης που δεν µπορούν να χαρακτηριστούν 
ούτε φυσικά, ούτε αγροτικά, ούτε αστικά. Είναι τµήµατα µε εγκατεσπαρµένες 
αστικές χρήσεις γης µε απαρχές οικιστικής ανάπτυξης, µε αδρανείς αγροτικές 
εκτάσεις που περιµένουν αστικοποιηθούν. Αυτή η «διάχυτη» πόλη δηµιουργεί 
µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα.  
 

 

διάσπαρτη και οργανωµένη δόµηση  

 

 
 
 



 
 
Άσκηση:  
 

 
 
 
Παραδείγµατα  οικολογικών �όλεων α�ό τον διεθνή χώρο 

Το θαύµα του Ντόνγκταν, της ιδανικής «οικόπολης» κοντά στη Σαγκάη στην 
Κίνα, κινδυνεύει να επισκιαστεί από την Masdar City, την πειραµατική πόλη 
που χτίζεται στην έρηµο του Αµπού Ντάµπι. 

 
 



 

 

 
 

Στη Masdar City (έτσι θα ονοµαστεί η πόλη) τα πάντα θα λειτουργούν µε 
ηλιακή ενέργεια, δεν θα κυκλοφορεί ούτε ένα αυτοκίνητο, οι εκποµπές 
διοξειδίου του άνθρακα θα είναι µηδενικές, όπως επίσης και η παραγωγή 
απορριµµάτων - η ανακύκλωση τους θα είναι πλήρης. Η πυκνότητα του 
πληθυσµού θα είναι µάλλον υψηλή, αφού στα σχέδια του Βρετανού 
αρχιτέκτονα Norman Foster (γνωστός και για τις οικολογικές του ανησυχίες) 
είναι να στεγάσει 40.000 κατοίκους και 1.500 επιχειρήσεις σε µια έκταση 60 
στρεµµάτων. Ο Norman Foster, είναι ο άνθρωπος που έχει σχεδιάσει το νέο 
Ράiχσταγκ στο Βερολίνο, τη Γέφυρα της Χιλιετίας, τον πύργο των Λόιντς στο 
Λονδίνο, την τράπεζα της Σαγκάης στο Χονγκ Κονγκ, αλλά και το νέο 
αεροδρόµιο του Πεκίνου.  
 
Τα κτίρια θα οικοδοµηθούν το ένα δίπλα στο άλλο όπως σε ένα φρούριο και 
θα δροσίζονται από πύργους που θα συλλέγουν τους ανέµους της ερήµου. 
Περίπου το 80% της συνολικής επιφάνειας των στεγών των κτιρίων θα 
αξιοποιηθεί για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Οι περισσότεροι δρόµοι θα 



έχουν πλάτος µόνο 3 µέτρα και µήκος 70, προκειµένου να αναπτυχθεί ένα 
µικροκλίµα και να ευνοείται η κυκλοφορία του αέρα. Κανείς από τους 
κατοίκους της πόλης δεν θα απέχει πάνω από 200 µέτρα από τις δηµόσιες 
συγκοινωνίες. 

 

 
 
Άλλα �αραδείγµατα 
Ωστόσο, η αναζήτηση της ενεργειακής αυτάρκειας δεν περιορίζεται σε 
φουτουριστικές ουτοπίες. Στη µάχη για την υπερθέρµανση του πλανήτη, όλο 
και περισσότερες πόλεις αξιώνουν να απελευθερωθούν από τα ορυκτά καύσιµα. 
Η Κοπενχάγη, η πρωτεύουσα της ∆ανίας κινδυνεύει να χάσει τα πρωτεία από 
µια µικρή πόλη στην ίδια χώρα. Το Φρέντερικσαβν των 25.000 κατοίκων 
φιλοδοξεί να γίνει έως το 2015 η πρώτη πόλη στον κόσµο που θα 
τροφοδοτείται εξ ολοκλήρου από εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Το 2008 το 
Φρέντερικσαβν δέχτηκε ένα ισχυρό πλήγµα στην απασχόληση από το 
κλείσιµο των ναυπηγείων του. Η απάντηση των τοπικών αρχών είναι µια 
κούρσα ταχύτητας που θα κρατήσει επτά χρόνια µε στόχο τη δηµιουργία 
«πράσινων» θέσεων εργασίας. Οι Σκανδιναβοί δεν είναι µόνοι τους στην 
κούρσα: µαζί τους τρέχουν και οι Αγγλοσάξονες. Η Αδελαϊδα στην Αυστραλία 
και το Newcastle στη Βρετανία φιλοδοξούν επίσης να επιτύχουν τη λεγόµενη 
«ουδετερότητα σε εκ�οµ�ές άνθρακα» έως το 2020 και το 2025 αντίστοιχα. 
 
Η ευρύτητα του όρου «βιωσιµότητα» οδηγεί άλλους στο να τον ερµηνεύουν ως 
ικανότητα διατήρησης των οικοσυστηµάτων και άλλους ως ικανότητα 
αντιµετώπισης αρνητικών επιδράσεων ή στην ελαχιστοποίηση της χρήσης µη 
ανανεώσιµων πόρων (έννοια της προσαρµοστικότητας). Στην τελευταία 
περίπτωση (αυτήν της προσαρµοστικότητας) προϋπόθεση µιας βιώσιµης πόλης 
είναι να διατηρούνται κάποια επίπεδα στα αποθέµατα των φυσικών πόρων και 
ιδιαίτερα σε αυτούς του πόρους που ονοµάζουµε κρίσιµους ( οι πόροι που δεν 
έχουν υποκατάστατα). Το ζήτηµα είναι αρκετά περίπλοκο γιατί οι χρήστες των 
κρίσιµων πόρων βρίσκονται συνήθως σε διαφορετικές χωρικές ενότητες 
(πόλεις, κράτη, περιφέρειες). Το γεγονός αυτό µας οδήγησε στη χρήση 



δεικτών, από τους οποίους ο πιο συνηθισµένος είναι το «οικολογικό χνάρι» 
µιας χωρικής ενότητας.  
Ουσιαστικά το «οικολογικό χνάρι» αντιπροσωπεύει το βαθµό εξάρτησης που 
έχει αναπτύξει µια χώρα, περιφέρεια ή πόλη από εξωτερικούς πόρους. Για 
παράδειγµα ως οικολογικό χνάρι µπορεί να θεωρηθεί η γη που απαιτείται ώστε 
να ικανοποιηθούν οι διατροφικές απαιτήσεις του πληθυσµού, η δασική γη που 
αιτείται για να απορροφηθούν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα κλπ. Αν το 
«οικολογικό χνάρι» είναι µεγαλύτερο από τη γη που διαθέτει η χώρα, τότε η 
χώρα αυτή έχει οικολογικό χνάρι πάνω σε άλλες περιοχές.  

 

 
Προς επίλυση αυτού του ζητήµατος προτάθηκε και δηµιουργήθηκε ένα 
«οικολογικό ισοζύγιο �ληρωµών». Πολύ απλά υποστηρίχθηκε η αρχή: «Ο 
ρυπαίνων πληρώνει». Όταν για παράδειγµα η παραγωγή ενός προϊόντος (και 
άρα η ευηµερία µιας περιοχής) µπορεί να παράγει ρύπους και να πλήξει την 
ευηµερία άλλων λαών/περιοχών, θα πρέπει οι πρώτοι να καταβάλλουν το 
αντιστάθµισµα. Αν και το όλον ζήτηµα εξακολουθεί να συνοδεύεσαι από 
διαµάχες και αµφισβητήσεις φαίνεται ότι η έννοια των «κρίσιµων πόρων» και 
των «οικολογικών ισοζυγίων πληρωµών» θα κερδίζει ολοένα και περισσότερο 
έδαφος τα επόµενα χρόνια. 
 
 
 
 
 



Νέες �ρωτοβουλίες  
∆εδοµένου ότι το µεγαλύτερο µέρος του παγκόσµιου πληθυσµού ζει σε πόλεις, 
η βιωσιµότητα τους απασχόλησε προφανώς και τους πολιτικούς. Το 
µεγαλύτερο µέρος των συζητήσεων περί «βιώσιµων πόλεων» που γίνεται από 
την σκοπιά της πολιτικής επικεντρωνόταν µέχρι πρόσφατα  στο να µειωθούν τα 
επίπεδα της περιβαλλοντικής µόλυνσης. Το πέρασµα σε πιο δραστικές 
πολιτικές είναι φαινόµενο εντελώς πρόσφατο. Για παράδειγµα τον περασµένο 
Απρίλιο ο δήµαρχος της Νέας Υόρκης της ανακοίνωσε ένα πολύπλευρο 
σχέδιο για την ενεργειακή εξοικονόµηση στην πόλη. Μεταξύ άλλων σχεδιάζει 
να «φυτέψει» 1 εκατ. δέντρα και να «στήσει» ανεµογεννήτριες πάνω στους 
ουρανοξύστες. Παράλληλα προανήγγειλε την προετοιµασία νοµοσχεδίων και 
πρωτοβουλιών για τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του 
Μανχάταν. Οι νέες ρυθµίσεις θα είναι υποχρεωτικές και θα αφορούν τα πάντα: 
από τους καυστήρες της θέρµανση, ως τη µόνωση των κτιρίων και τις λάµπες 
που φωτίζουν το εσωτερικό τους. Το πακέτο των ρυθµίσεων και των 
πρωτοβουλιών θα αρχίσει να εφαρµόζεται από το 2013 και έχει στόχο την 
πραγµατοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 2,9 δισ. δολαρίων και τη 
δηµιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας µόνο για τη βελτίωση των κτιρίων ως 
το 2022. Ο δήµαρχος της Νέας Υόρκης προγραµµατίζει τον διπλασιασµό του 
εργατικού δυναµικού που απασχολείται στον τοµέα της πράσινης οικονοµίας 
τα επόµενα δέκα χρόνια. Εκτιµά ότι θα δηµιουργηθούν 13.000 θέσεις 
εργασίας και ότι η επένδυση της πόλης στο πράσινο εγχείρηµα (σε διάφορα 
επίπεδα) θα της επιτρέψει να ανταγωνιστεί το Λονδίνο στη νέα και ταχύτατα 
αναπτυσσόµενη αγορά, αυτή της αγορα�ωλησίας ρύ�ων (carbon trading). 
 
Η αγοραπωλησία ρύπων είναι ένας µηχανισµός της αγοράς που άρχισε να 
λειτουργεί µετά την έναρξη εφαρµογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο (2005) 
για την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών. Σχηµατικά η ανταλλαγή ρύπων 
λειτουργεί ως εξής: σε κάθε παραγωγική µονάδα αντιστοιχούν µονάδες 
εκποµπών αεριών του θερµοκηπίου που καθορίζονται από την κυβέρνηση ενός 
κράτους ή έναν διεθνή θεσµό. Οι «καθαρές» επιχειρήσεις, αυτές που ρυπαίνουν 
λιγότερο από το προκαθορισµένο όριο, µπορούν να πουλήσουν τις επιπλέον 
µονάδες αεριών του θερµοκηπίου (µέχρι του προκαθορισµένου ορίου) σε 
ρυπογόνες επιχειρήσεις που βρίσκονται πάνω από το όριο. Η αγοραπωλησία 
γίνεται σε ένα ιδιότυπο χρηµατιστήριο ανταλλαγής αερίων, όπου 
διαµορφώνεται και η τιµή της µονάδας. Το Λονδίνο προετοιµάστηκε έγκαιρα 
για την εφαρµογή του συστήµατος αυτού: νοµικοί, λογιστές και άλλοι ειδικοί 
εκπαιδεύτηκαν ταχύτατα και σήµερα η πόλη αποκαλείται η έδρα του 
«χρηµατιστηρίου διοξειδίου του άνθρακα». Το παράδειγµα του Λονδίνου 
επιθυµεί τώρα να το ακολουθήσει η Νέα Υόρκη, µε στόχο φυσικά να το 
ξεπεράσει. 
 
Τελικά θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι οι «βιώσιµες πόλεις» δεν είναι 
κάποιο µοντέλο ή µια συνταγή για καλές ή καλλίτερες πόλεις. Είναι κυρίως 



ένας νέος τρόπος σκέψης στην θεωρία και την πρακτική του αστικού 
σχεδιασµού και ένας νέος τρόπος διαχείρισης της αστικής ανάπτυξης. 
 
 

ΤΑ (ΝΕΑ) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ (ΒΙΩΣΙΜΗΣ) 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 

∆ύο σηµαντικά κείµενα η Χάρτα του Aalborg (1994) και η Νέα Χάρτα των 
Αθηνών (1998) βοηθούν σηµαντικά στο να γίνει πιο συγκεκριµένη η έννοια της 
αειφορίας στην πόλη. Και τα δύο συµφωνούν ως προς την βελτίωση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών και την ποιότητα ζωής, την τόνωση της αστικής 
οικονοµίας και απασχόλησης, την ανάµειξη των χρήσεων, τον περιορισµό της 
ανάγκης για µετακινήσεις και για χρήση του ιδιωτικού αυτοκινήτου στα κέντρα 
πόλης.  

Ο �ολεοδοµικός σχεδιασµός �ρέ�ει να ενθαρρύνει: 

• Τη διατήρηση των µη ανανεούµενων πόρων 
• Την εξοικονόµηση ενέργειας και τη µη ρυπαίνουσα τεχνολογία 
• Τη µείωση της ρύπανσης 
• Την αποφυγή δηµιουργίας απορριµµάτων, τη µείωση της ποσότητας 

τους και την ανακύκλωση τους 
• Την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων 
• Την καλλιέργεια της γης ως οικονοµικού πόρου και την αναγέννηση των 

«γκρίζων» περιοχών 

Οι άξονες στρατηγικής για τη αειφόρο ανά�τυξη των �όλεων 

• ένα αξιόπιστο σύστηµα µεταφορών, φιλικό στο αστικό περιβάλλον 
• βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων (ενέργεια, νερό κ.λπ.) 
• ενίσχυση της καινοτοµίας και της ειδικευµένης εργασίας 
• µετάβαση από τη µονοκεντρική στην πολυκεντρική πόλη 
• βελτιωµένη απόδοση της διοίκησης 
• ενσωµάτωση της πόλης στις ευρωπαϊκές δοµές  

Εκ�όνηση στρατηγικών σχεδίων ανά�τυξης (ευρω�αϊκές �όλεις) 

• Τα παραδείγµατα της Βαρκελώνης, Πράγας, (συνεργασία σε 
στόχους δηµόσιων, ιδιωτικών και κοινωνικών φορέων) 

Η ελληνική στρατηγική �ρος την αειφόρο ανά�τυξη 
 

• Λειτουργεί από το 2002 το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης  (ΕΚΠΑΑ) στα πλαίσια του ΥΠΕΧΩ∆Ε 



 

Οι διαφορές των (�αλιών) ρυθµιστικών σχεδίων α�ό τα (νέα) στρατηγικά 
σχέδια 

• Τα Ρυθµιστικά και Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) 
εµφανίζονται συνήθως ως µια κρατική υπόθεση προκαλώντας σχεδόν 
πάντα πολιτικές αποφάσεις  

• Τα Στρατηγικά Σχέδια δεν µπορούν βέβαια να περιορίσουν 
κοινωνικές αντιθέσεις . Επειδή όµως δεν αποτελούν µονοµερή 
κρατική ενέργεια αλλά µια ανοικτή διαδικασία στην οποία µπορούν 
να εµπλακούν όλοι οι κοινωνικοί φορεία , η κοινωνική συναίνεση 
αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο. 

 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 
 

 
H αισθητική ενός φυσικού το�ίου 
 

• Η αισθητική ενός φυσικού τοπίου αναφέρεται κυρίως στο ανάγλυφο τη 
γεωµορφολογία και τη βλάστηση, τα χαρακτηριστικά δηλαδή που 
µπορούν εύκολα να αποτυπωθούν στην ανθρώπινη µνήµη 

• Η �ροστασία του �εριβάλλοντος και η �ροστασία του το�ίου είναι 
δύο έννοιες που συχνά συνυπάρχουν στη νοµοθεσία. Κατηγορίες 
προστασίας για περιοχές µε ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία 
περιλαµβάνουν και την αξία του τόπου, ενώ κατηγορίες προστασίας για 
περιοχές µε ιδιαίτερη πολιτιστικά αξία χρησιµοποιούνται και για την 
προστασία της φύσης. 

• Για παράδειγµα οι εθνικοί δρυµοί (Πάρνηθα, Σούνιο κ.λπ. /Ν.∆ 
996/1971) τα αισθητικά δάση (Καισαριανής, Τεµπών, Εύβοιας κ.λπ.)  

• Παρόµοια σχεδόν κατηγορία προστατευοµένων περιοχών αναφέρεται 
και στη νοµοθεσία για την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς. 
Αφορά τα «το�ία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους» και αποτελεί επέκταση 
της προστασίας για τους περιβάλλοντες τα µνηµεία χώρους.  
 
Ο νόµος επίσης για το περιβάλλον (Ν.1650/1986) περιλαµβάνει και τα 
�ροστατευόµενα το�ία δηλαδή «περιοχές µεγάλης αισθητικής ή 
πολιτιστικής αξίας και εκτάσεις που είναι ιδιαίτερα πρόσφορες για την 
αναψυχή του κοινού ή συµβάλλουν στην προστασία φυσικών πόρων»  
 

 



Σηµείωση: Στην περιοχή Σερρών ως «�εριοχή ιδιαίτερου φυσικού 
κάλλους» έχει κηρυχθεί το δάσος του Λαϊλιά  ( ΥΑ 1171/ 13-3-1997/ 
ΦΕΚ 275, τχ 4ο / 7-4-1997). 

 
Το Ευρω�αϊκό δίκτυο �ροστατευόµενων �εριοχών Natura 2000 

Οι δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΕ για τα 
Πουλιά και για τους Φυσικούς Οικότοπους (βλάστηση, χλωρίδα, πανίδα) 
αντίστοιχα, προέβλεπαν τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου 
προστατευόµενων περιοχών µε την ονοµασία "Natura 2000". Το ∆ίκτυο 
αυτό απαρτίζεται από περιοχές όπου βρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων µε 
σηµαντικά χαρακτηριστικά ή και οικοτόπων όπου ζουν συγκεκριµένα είδη 
φυτών και ζώων, η διατήρηση των οποίων αποτελεί προτεραιότητα για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός του ∆ικτύου ήταν να διασφαλίσει τη διατήρηση ή, 
ενδεχοµένως, να αποκαταστήσει σε κάποιο ικανοποιητικό βαθµό τα φυσικά 
οικοσυστήµατα και τα σπάνια ή απειλούµενα είδη στους χώρους όπου διαβιούν 

 

To LIFE είναι το χρηµατοδοτικό µέσο που υποστηρίζει την περιβαλλοντική 
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκδόθηκε το 1992 και κάλυψε αρχικά την 
περίοδο 1992-1995. Το 1996 εκδόθηκε ένας αναθεωρηµένος κανονισµός για 
την περίοδο 1996-1999. Ο Κανονισµός (ΕC) 1655/2000 κάλυπτε την 
περίοδο 2000-2004 και υιοθετήθηκε στις 17 Ιουλίου 2000. Τέλος, µε ένα νέο 
κανονισµό που καλύπτει την περίοδο 2005 - 2006 αποφασίσθηκε η συνέχιση 
του LIFE µε το ποσό των 317 δις Ευρώ.  
Το LIFE αποσκοπεί στη συγχρηµατοδότηση δράσεων τόσο για τη 
διατήρηση της φύσης (LIFE-Φύση) όσο και άλλων τοµέων που αφορούν 
στο περιβάλλον (LIFE-Περιβάλλον), καθώς και σε συγκεκριµένες 
περιβαλλοντικές δράσεις εκτός Ε.Ε. (LIFE Τρίτες Χώρες).  
Στο πλαίσιο του LIFE, οι δράσεις διατήρησης της φύσης είναι εκείνες που 
"α�αιτούνται για να διατηρηθούν ή να α�οκατασταθούν τα φυσικά ενδιαιτήµατα 
(οικότο�οι) και οι �ληθυσµοί ειδών αγρίας �ανίδας και χλωρίδας σε ικανο�οιητική 
κατάσταση". 



Στην πράξη, το LIFE-Φύση πρέπει να συµβάλει στην εφαρµογή των 
Κοινοτικών οδηγιών για τα Πτηνά (79/409/ΕΕC) και για τα Ενδιαιτήµατα 
(Οικοτόπους) (92/43/EEC) και, συγκεκριµένα, στη δηµιουργία του 
Ευρωπαϊκού δικτύου προστατευόµενων περιοχών - NATURA 2000 - µε 
στόχο την επί τόπου διαχείριση και διατήρηση των πολυτιµότερων ειδών 
πανίδας και χλωρίδας και των φυσικών ενδιαιτηµάτων και της χλωρίδας στην 
Ένωση. Από το 2007 και έπειτα το πρόγραµµα LIFE αλλάζει δοµή ως 
χρηµατοδοτικό µέσο και ονοµάζεται πια πρόγραµµα LIFE+ (plus). 

 
Ένα �αράδειγµα στο ελληνικό  χώρο 

Το ευρω�αϊκό �ρόγραµµα Life-Φύση στο νησί Τήλος 
Το νησί της Τήλου βρίσκεται στα ∆ωδεκάνησα, βόρεια της Ρόδου στο Νότιο 
Αιγαίο Πέλαγος. Οι περίπου πεντακόσιοι µόνιµοι κάτοικοι του νησιού, 
ασχολούνται κυρίως µε τον τουρισµό και τον αγροτικό τοµέα. Το νησί παρά 
το µικρό του µέγεθος, φιλοξενεί πολλά σπάνια είδη χλωρίδας και πανίδας. 
Η Τήλος φιλοξενεί συνολικά 127 είδη πτηνών, εκ των οποίων τα 46 τελούν 
υπό ειδικό καθεστώς προστασίας. Μεταξύ τους, ο Σπιζαετός, ο 
Μαυροπετρίτης (το νησί είναι η εποχική πατρίδα του 10% του παγκόσµιου 
πληθυσµού αυτού του είδους του γερακιού, µε πάνω από 625 αναπαραγωγικά 
ζευγάρια) και ο Θαλασσοκόρακας, είδη που κατόρθωσαν να επιβιώσουν και 
να αναπαραχθούν στο νησί χάρη στον πυκνό πληθυσµό της νησιώτικης 
Πέρδικας, που αποτελεί τον σηµαντικότερο τροφικό πόρο για τα 
απειλούµενα είδη αρπακτικών. (η πέρδικα, ως γνωστόν, αποτελεί το κατ’ 
εξοχήν θήραµα των κυνηγών).  
Η ύπαρξη στο νησί τριών πολύ σηµαντικών -για την Ευρώπη- ειδών πουλιών, 
καθιστούν το νησί της Τήλου σπουδαία περιοχή για την διατήρηση της 
ορνιθοπανίδας στο Αιγαίο και είναι ήδη χαρακτηρισµένο ως Σηµαντική 
Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ).  
Λόγω της ύπαρξης των σπάνιων αυτών ειδών, η Τήλος είναι το µόνο νησί της 
Μεσογείου που έχει ενταχθεί ολόκληρο στο δίκτυο Natura 2000, όπως επίσης 
έχει χαρακτηρισθεί ως Ειδική Περιοχή για την Προστασία των Πτηνών και 
έχει αναγνωρισθεί ως Βιότοπος ιδιαίτερης σηµασίας, χάρη στους 16 
διαφορετικούς βιοτόπους που συντηρούνται από ένα δίκτυο υπόγειων πηγών 
καθαρού νερού.  
Το πρώτο βήµα έγινε δέκα χρόνια πριν, τότε που στα 64 τετραγωνικά 
χιλιόµετρα του νησιού απαγορεύθηκε το κυνήγι. Οι αντιδράσεις ήταν τότε 
έντονες, ωστόσο µε την πάροδο των χρόνων, οι κάτοικοι του νησιού έγιναν οι 
θερµότεροι υποστηρικτές της τολµηρής αυτής κίνησης. Εκατοντάδες τουρίστες 
απ’ όλο τον κόσµο, γοητευµένοι από την φυσική οµορφιά, τον πλούτο της 
άγριας ζωής και την απουσία δόµησης, συρρέουν στο νησί, όχι µόνο το 
καλοκαίρι, αλλά και την άνοιξη και το φθινόπωρο.  



Για τη προστασία και διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού 
υλοποιείται από το 2004 το πρόγραµµα LIFE – Φύση µε τίτλο «Tilos: 
Conservation management of an island Special Protected Area»  
(LIFE04NAT/GR/000101).  
Οι απειλές που εκτιµήθηκε ότι υπάρχουν στο φυσικό περιβάλλον του νησιού 
ώστε να είναι απαραίτητη η αντιµετώπισή τους µε µια σειρά δράσεων από το 
πρόγραµµα LIFE είναι οι εξής: 

• Μείωση των θηραµάτων λόγω: α) Μικρής διαθεσιµότητας γλυκού νερού 
στην άγρια πανίδα, που έχει ως αποτέλεσµα την έλλειψη θηραµάτων για 
τα είδη πουλιών προτεραιότητας, β) Εγκατάλειψης των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων και απώλειας των παραδοσιακά 
καλλιεργούµενων ενδιαιτηµάτων, που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 
των θηραµάτων για τα είδη πουλιών προτεραιότητας,  

• Ενόχληση των αναπαραγωγικών περιοχών και απουσία προστασίας και 
διαχείρισης των πληθυσµών των ειδών προτεραιότητας  

• Έλλειψη κατανόησης και εκτίµησης της αξίας για την προστασία της 
Ζώνης Ειδικής Προστασίας από ντόπιους και επισκέπτες,  

• Έλλειψη κινήτρων και διαχειριστικών προτάσεων.  

Συνοπτικά, οι δράσεις και τα µέσα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
LIFE - Φύση για την αντιµετώπιση των απειλών είναι:  

• ∆ιαχείριση πουλιών: ∆ηµιουργία νερόλακων γλυκού νερού, πειραµατική 
φύτευση ντόπιων ποικιλιών δηµητριακών, ενίσχυση των πηγών τροφής 
(θηράµατα), επιστηµονική παρακολούθηση και επιτήρηση των αποικιών 
αναπαραγωγής των πουλιών 

• Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση: παροχή φυλλαδίων και υλικού 
σχετικά µε τα είδη πουλιών προτεραιότητας και το πρόγραµµα, 
λειτουργία Κέντρου Ενηµέρωσης, παροχή καθοδηγούµενων διαδροµών 
(ξεναγήσεις)  

• Οργάνωση ενός εθελοντικού σχεδίου ενεργειών για επιτήρηση και 
οικοξενάγηση, συνέδριο µε θέµα την προστασία µικρών νησιών  

• Ερµηνεία: δηµιουργία εκπαιδευτικού µονοπατιού, πινακίδων 
ενηµέρωσης  

• ∆ιαχείριση περιοχής: εκπόνηση προτάσεων για τη µελλοντική 
διαχείριση των ειδών προτεραιότητας και την ενίσχυση των 
παραδοσιακών καλλιεργειών 

Στόχος τώρα είναι η Τήλος και οι 16 βραχονησίδες που την περιβάλλουν να 
χαρακτηρισθούν περιοχή οικοανάπτυξης. Ήδη εγκρίθηκε η Ειδική 
Περιβαλλοντική Μελέτη για την ίδρυση του «Φυσικού Πάρκου Τήλου», που 
αποτελεί το επόµενο βήµα για µια ολοκληρωµένη βιώσιµη ανάπτυξη. 



 

ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

 «Υ�οσχέθηκα στο ουράνιο τόξο µια καλύτερη γη,  
µια ε�οχή γεµάτη α�ό φρέσκο χώµα  

µε αµόλυντο χαµοµήλι στα γυµνά �όδια...!» 
Α�ό το έργο «Ολόκληρος ο Κόσµος» του Οδυσσέα Ελύτη  

 
ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  
Έρευνα µε ερωτηµατολόγια σε τρεις περιοχές µε διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (Καβάλα, Καϊµακτσαλάν, ∆άσος ∆αδιάς) : 

Περιοχή Καβάλας Η περιοχή χαρακτηρίζεται από εγγύτητα στη θάλασσα, 
προσφορά πολλών διαφορετικών δραστηριοτήτων όπως: µικρό χιονοδροµικό 
κέντρο και περιοχή NATURA στο Παγγαίο, παραποτάµιες δραστηριότητες στο 
Νέστο και σπήλαια στο Παγγαίο, αλλά και τη νήσο Θάσο. 
Ορεινός όγκος Καϊµακτσαλάν Η περιοχή χαρακτηρίζεται από διαµορφωµένο 
τουριστικό ρεύµα, κύρια για το χιονοδροµικό κέντρο στο Καϊµακτσαλάν (ορεινός 
– χειµερινός τουρισµός), για τον ιαµατικό τουρισµό στο Λουτράκι Αριδαίας, γιατί 
βρίσκεται στην ηπειρωτική χώρα και γιατί είναι παραµεθόρια περιοχή. 
∆άσος ∆αδιάς Η περιοχή χαρακτηρίζεται από την αξιοποίηση του δάσους της 
∆αδιάς (περιοχή NATURA – περιβαλλοντικός τουρισµός) και το παραποτάµιο 
οικοσύστηµα του Εβρου. 

σκιαγράφησε τους ε�ισκέ�τες ως εξής 
• Η πλειοψηφία των επισκεπτών (63%), είναι νέοι άνθρωποι, 

ηλικίας 18-44 ετών,  
• Το 70% των επισκεπτών ανήκει στην µεσαία εισοδηµατική τάξη 

(10.000 – 30.000€) 
• Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (46%), επισκέφθηκαν την 

συγκεκριµένη περιοχή για πρώτη φορά, 
• Η πλειοψηφία (65%) των επισκεπτών, συνηθίζει να επιλέγει συχνά 

περιοχές αγροτικού τουρισµού 
• Οι µισοί από τους επισκέπτες (50%), δεν είναι διατεθειµένοι να 

δαπανήσουν πάνω από 45€ τη βραδιά. 
 
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
Προτεραιότητες 
Με βάση τις απαντήσεις των επισκεπτών σε κάθε περιοχή που εξετάστηκε οι 
βασικές απαιτήσεις των επισκεπτών εστιάζονται (µε µικρές διαφοροποιήσεις 
ανά περιοχή) κατά σειρά προτεραιότητας στην καθαριότητα, στην �οιότητα 
των υ�ηρεσιών, στις υ�οδοµές, στον �ολιτισµό, στην το�ική γαστρονοµία 
και τα �αραδοσιακά �ροϊόντα και στις εναλλακτικές τουριστικές 
δραστηριότητες.  
 
 
 



Προτρε�τικοί �αράγοντες: 
Με βάση τις απαντήσεις των επισκεπτών ο κύριος �ροτρε�τικός �αράγοντας 
για να ε�ισκεφθεί ξανά ο ε�ισκέ�της την �εριοχή εµφανίζεται (σε κάθε 
περιοχή) να είναι το φυσικό �εριβάλλον. Άλλοι προτρεπτικοί παράγοντες 
φαίνεται να είναι (µε διαφοροποιήσεις σε κάθε περιοχή) οι αρχαιολογικοί 
χώροι, οι παραδοσιακοί οικισµοί, τα χιονοδροµικά κέντα, οι ιαµατικές πηγές, 
η γαστρονοµία κλπ.  
 
Ανασταλτικοί �αράγοντες  
Με βάση τις απαντήσεις των επισκεπτών ο κύριος ανασταλτικός �αράγοντας 
για να ε�ισκεφθεί ξανά ο ε�ισκέ�της την �εριοχή εµφανίζεται (σε κάθε 
περιοχή) να είναι το οδικό δίκτυο. Άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες φαίνεται να 
είναι (µε διαφοροποιήσεις σε κάθε περιοχή) η έλλειψη σήµανσης, οι υψηλές 
τιµές, η έλλειψη υποδοµών, η καθαριότητα κλπ.  
 

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ 
Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκε ένας µεθοδολογικός οδηγός µε στόχο να 
δώσει στις περιοχές που αποτελούν οικο-τουριστικούς προορισµούς, τους 
τρόπους και τα εργαλεία που θα τις βοηθήσουν να βελτιώσουν την 
ανταγωνιστικότητα της περιοχής τους.Για κάθε µια περιοχή αναπτύχθηκε 
σχέδιο δράσης και περιλάµβανε τις εξής ενότητες:  
♦ εισαγωγή  
♦ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής 
♦ υποδοχή – προσανατολισµός - ενηµέρωση  
♦ διαµονή  
♦ τοπικά προϊόντα 
♦ αξιοθέατα – πολιτιστικά γεγονότα  
♦ δραστηριότητες στην ύπαιθρο 
♦ περιβάλλον και υποδοµές  
♦ marketing και επικοινωνιακή στρατηγική 

 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
Στην Ελλάδα ο οικοτουρισµός ή αγροτικός τουρισµός είναι εναλλακτική 
µορφή τουρισµού που επιλέγεται κυρίως από νέους, καθώς ο κύριος όγκος των 
επισκεπτών αγροτοτουριστικών προορισµών ανήκει στις µικρές οµάδες 
ηλικιών. Θεωρείται επίσης ως φθηνός τουρισµός, διότι οι επισκέπτες της 
περιοχών αυτών, παρ΄ όλες τις απαιτήσεις που εκφράζουν για ποιότητα των 
παρεχόµενων αγροτοτουριστικών υπηρεσιών και αγαθών που συνθέτουν το 
αγροτοτουριστικό προϊόν της κάθε περιοχής, δεν προτίθενται να δαπανήσουν 
υψηλά ποσά προκειµένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις αυτές.  
Επίσης, έντονες είναι οι απαιτήσεις των επισκεπτών σε βασικές υποδοµές όπως 
ποιότητα επαρχιακού οδικού δικτύου, σήµανση και χώροι στάθµευσης, σε 



τοπικό επίπεδο, γεγονός που πρέπει να κατευθύνει τους τοπικούς φορείς προς 
την κατασκευή έργων υποδοµής, εάν επιθυµούν την ανάπτυξη του αγροτικού 
τουρισµού στην περιοχή τους. 
Συµπερασµατικά, θα µπορούσαµε να πούµε ότι ο αγροτικός τουρισµός, έτσι 
όπως εκφράζεται από τους επισκέπτες αγροτοτουριστικών προορισµών, αλλά κι 
έτσι όπως έχει καταγραφεί κατά τη διάρκεια της επιτόπιας έρευνας, φαίνεται να 
έχει εκτρα�εί α�ό τους βασικούς στόχους του και να µην �ροσδιορίζεται 
α�ό τις το�ικές ιδιαιτερότητες των �εριβαλλοντικών, �ολιτισµικών και 
κοινωνικών χαρακτηριστικών των τόπων και κοινωνιών όπου αναπτύσσεται 
και υπάρχει κίνδυνος να εξελιχθεί σε µαζικό τουρισµό (τουρισµός χωρίς 
κοινωνική – περιβαλλοντική - πολιτιστική διάσταση) στις ορεινές – 
µειονεκτικές περιοχές.  
Η βελτίωση της �οιότητας των �ροσφερόµενων υ�οδοµών, υ�ηρεσιών και 
αγαθών, µέσω της εφαρµογής αυστηρών προδιαγραφών ποιότητας, κατά 
περίπτωση, οι οποίες θα λαµβάνουν υπ’ όψιν τους τις τοπικές ιδιαιτερότητες, θα 
οδηγήσει στη καθιέρωση του αγροτικού τουρισµού ως διακριτής µορφής 
τουρισµού. Για το λόγο αυτό, η ένταξη των ε�ιχειρήσεων σε το�ικά 
σύµφωνα �οιότητας κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. 

 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ 
 

Σε πολλές χώρες της Κοινότητας διάφοροι οικονοµικοί φορείς, τόσο δηµόσιοι 
όσο και ιδιωτικοί ανέλαβαν πρωτοβουλίες για την απονοµή κάποιου 
οικολογικού σήµατος σε προϊόντα και υπηρεσίες. Τα µέτρα αυτά, σε πολλές 
περιπτώσεις, διαφέρουν από το ένα κράτος µέλος στο άλλο. 
Από τα εθνικά οικολογικά σήµατα το αρχαιότερα και πιο γνωστό είναι ο 
γερµανικός «γαλάζιος άγγελος» που τέθηκε σε ισχύ από το 1977. Άλλα 
περιβαλλοντικά σήµατα που απονέµονται είναι ο «σκανδιναβικός κύκνος» από 
το 1980, το γαλλικό «NF-Environment» από το 1990, το αυστριακό 
«Umweltzeichen-Baome» από το 1991, το ισπανικό «Aenor-Medio 
Ambiente» από το 1993 κ.ά.  
 
Για τον συντονισµό των περιβαλλοντικών δράσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο η 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης προώθησε το Κοινοτικό Σύστηµα 
Απονοµής Οικολογικού Σήµατος,  που τέθηκε σε εφαρµογή από τον Μάρτιο 
του 1992 και αναθεωρήθηκε το 2000. Το Οικολογικό Σήµα απονέµεται από 
το Συµβούλιο Οικολογικής Σήµανσης (ΕUEB) στα προϊόντα µε τις 
µικρότερες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Αφού τους χορηγηθεί η 
σχετική σήµανση οι κατασκευαστές µπορούν να χρησιµοποιούν στα 
εγκεκριµένα προϊόντα τους το επίσηµο λογότυπο, δηλαδή ένα λουλούδι µε 12 
αστέρια. 
 



Το Κοινοτικό Σύστηµα Απονοµής Οικολογικού Σήµατος είναι προαιρετικό σε 
αντίθεση µε το σήµα CE. ∆ηλαδή οι κατασκευαστές µπορούν να αποφασίζουν 
ελευθέρα αν θέλουν να υποβάλλουν αίτηση. Είναι όµως σηµαντικό, γιατί χάρη 
στο οικολογικό σήµα ο καταναλωτής είναι σε θέση να αναγνωρίζει τα προϊόντα 
που σέβονται το περιβάλλον σ’ ολόκληρον τον κόσµο, ανεξάρτητα από τη 
χώρα κατασκευής τους και οι επιχειρήσεις να αποδεικνύουν στους καταναλωτές 
ότι τα προϊόντα τους ανταποκρίνονται στα αυστηρά οικολογικά πρότυπα που 
καθορίζονται για το Οικολογικό Σήµα. 

          

 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 
Μας κατακλύζουν κάθε µέρα απειλές και προειδοποιήσεις για το 

οικολογικό πρόβληµα. Η καθηµερινή, πληθωρική και επίµονη 
κατατροµοκράτηση µοιάζει να έχει κίνητρα αγαθά: να ενηµερωθούµε οι 
κάτοικοι του πλανήτη, να µας γίνει συνείδηση ο κίνδυνος και να 
παροτρυνθούµε σε αλλαγή συµπεριφοράς. Να ασκήσουµε πιέσεις ώστε να 
αναχαιτισθεί µε θεσµικά µέσα η περιβαλλοντική καταστροφή.1  

Όµως για να αντιµετωπισθεί το οικολογικό πρόβληµα πρέπει να αλλάξει 
(αν προλάβει) το πολιτιστικό µας «παράδειγµα». Θα γεννηθεί η αλλαγή όταν 
µεταβληθούν οι προτεραιότητες των αναγκών µας, η ιεράρχηση των στόχων 
µας. Θα προστατέψουµε αποτελεσµατικά τη φύση όταν πρώτη κοινή µας 
ανάγκη και χαρά θα είναι ο σεβασµός της φύσης, όχι η «κατανάλωση» της 
φύσης. 

Σύµφωνα µε τις παραπάνω σκέψεις φαίνεται πόσο σηµαντικός είναι ο 
ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Αν και εισήχθηκε στα σχολεία τη 
                                                 
1 Το πόσο δύσκολη είναι αυτή η θεσµική παρέµβαση φάνηκε και στην πρόσφατη σύνοδο στο Μπαλί 
(2007). Η σύναψη συµφωνίας για τη διατύπωση ενός νέου οδικού χάρτη που θα κατέληγε στη νέα 
συνθήκη για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής δεν έχει ακόµη επιτευχθεί, βρίσκεται ακόµη 
στο στάδιο των διαπραγµατεύσεων. Η συζήτηση έχει επικεντρωθεί σε δύο στόχους: στην άµβλυνση 
των συνεπειών της κλιµατικής αλλαγής και στην προσαρµογή σ’ αυτές.  



χώρας µας µε το Νόµο 1982/1990 η περιβαλλοντική εκπαίδευση παραµένει 
εν πολλοίς περιθωριακή δραστηριότητα. Η διεθνώς ενδεδειγµένη µεθοδολογία 
σήµερα είναι η διάχυση-ενσωµάτωση των περιβαλλοντικών θεµάτων στα 
γνωστικά αντικείµενα του αναλυτικού προγράµµατος. Το «πρασίνισµα» δηλαδή 
των βιβλίων µε την εισαγωγή θεµάτων όπως οι κλιµατικές αλλαγές, το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου, οι οικολογικοί πρόσφυγες, τα οικονοµικά του 
περιβάλλοντος κ.λπ.  

Η διδασκαλία δηλαδή των περιβαλλοντικών θεµάτων δεν πρέπει να είναι 
στείρα αναφορά περιγραφών, µοντέλων, διαγνώσεων κ.λπ.,  αλλά η προσπάθεια 
για καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και συµπεριφορών.  

 
 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 
Θα κλείσουµε την σύντοµη αυτή επισκόπηση θεµάτων Οικολογίας και 
Αειφόρου Ανάπτυξης µε µια διοικητική πρόταση περιβαλλοντικής προστασίας.  
Αναπτύξαµε ότι η απουσία ολοκληρωµένης και αποτελεσµατικής διοίκησης σε 
δασικές και γεωργικές εκτάσεις, αλλά και σε αστικές και σε περιαστικές, οι 
υπεραρδεύσεις, οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές και η άναρχη δόµηση, η έλλειψη 
χωροταξικών σχεδίων µε σαφή προσανατολισµό περιβαλλοντικής προστασίας 
οδηγούν σε φθορά και υποβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος. Εκείνο που 
γίνεται εύκολα αντιληπτό είναι ότι λείπει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα που να 
αντιµετωπίζει το περιβάλλον ως σύνολο. Οι αρχές και τα σχέδια προστασίας 
είναι αποσπασµατικά. ∆εν πρέπει επίσης να µας διαφεύγει  ότι το περιβάλλον 
αποτελείται από συνέχειες (αέρας, νερά, ποτάµια, λίµνες, δάση, κόλποι, ακτές 
κ.λπ.), οι οποίες δεν σταµατούν στα διοικητικά όρια των ∆ήµων, Νοµαρχιών 
και Περιφερειών. Χρειάζεται εποµένως µια νέα θεώρηση της οργάνωσης της 
διοίκησης, ένας νέος σχεδιασµός για την προστασία του περιβάλλοντος που να 
το αντιµετωπίζει ως σύνολο, ολότητα, συσσώρευση.  
 
Στα πλαίσια αυτά προτείνεται από διάφορους ερευνητές,  ένα µοντέλο 
διοίκησης  µε τη δηµιουργία «περιβαλλοντικών αρχών», που θα έχουν την 
ευθύνη ολοκληρωµένων δράσεων προστασίας στις ζώνες ευθύνης τους. Οι 
«περιβαλλοντικές αρχές» θα πρέπει να έχουν τα χαρακτηριστικά ενός νοµικού 
προσώπου ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου µε ευέλικτη λειτουργία, σύγχρονα 
µέσα και οικονοµική αυτοτέλεια. Για παράδειγµα µπορούν να δηµιουργηθούν 
πιλοτικά πέντε περιβαλλοντικές αρχές–φορείς διαχείρισης, που θα 
αντιστοιχούν  στις  λεκάνες των κόλπων Σαρωνικού (Αττικής), Θερµαϊκού 
(Θεσσαλονίκη), Παγασητικού (Βόλος), Στρυµονικού (Σέρρες) και 
Αµβρακικού (Αιτωλοακαρνανία), µε σκοπό να δώσουν την απαιτούµενη 
εµπειρία για τη µετέπειτα επέκταση σε όλη τη χώρα.  
 



 
Χωρική αρµοδιότητα περιβαλλοντικών αρχών 

 

 

 

MΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ Ι∆ΕΕΣ - ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

 
Πολλές φορές οι µεγάλες οικολογικές ιδέες καταλήγουν σε αποτυχία, 
όπως τα Hλιακά πυροφάνια της Osram στην Κένυα, η Βιόσφαιρα I I  
στην  Αρ ι ζόνα ,  αλλά και το Πάρκο «Α. Τρίτσης» στην Αθήνα. Αυτός 
δεν είναι όµως λόγος για να παραιτηθούµε. 
 
1. Το όραµα της Osram στην Κένυα 
Στην Κένυα, στις όχθες της λίµνης Βικτόρια, οι ψαράδες δεν θέλουν να 
χρησιµοποιήσουν επαναφορτιζόµενες λάµπες για το νυχτερινό ψάρεµα, που 
κοστίζουν µόλις 20 ευρώ. Είναι µια προβληµατική, επένδυση της γνωστής εταιρείας 
Osram και παρ' όλες τις καλές προθέσεις και την προσεκτική δουλειά που έκαναν 
οι άνθρωποι της εταιρείας έχουµε ακόµη µια «πράσινη» λύση γεννηµένη σε 
λάθος εποχή και τόπο. Στο µυαλό µας η άρνηση των φτωχών ψαράδων να δώσουν 
τα 20 ευρώ φαίνεται σχεδόν παράλογη. Η αποτυχία ενός σχεδίου µε τόσο καλή 
για το περιβάλλον επίδραση, αφού δεν θα χρησιµοποιούσαν πλέον �ετρέλαιο για 
τις λάµ�ες τους, και την ιδέα να παίρνουν ενέργεια για το νυχτερινό ψάρεµα από 
τον ήλιο της ηµέρας, το τοποθετεί αναγκαστικά δίπλα σε άλλα µεγαλόπνοα 



σχέδια του παρελθόντος, τα οποία ενώ ήταν πολύ φιλικά προς το περιβάλλον και θα 
έπρεπε εδώ και χρόνια να έχουν σταθεί στα πόδια τους, είτε έχουν ναυαγήσει 
οριστικά, είτε προσπαθούν µάταια να προχωρήσουν. 
Η εταιρεία Osram  έφτιαξε, δαπανώντας 2 εκατ. ευρώ, έναν πιλοτικό σταθµό µε 
φωτοβολταϊκά στοιχεία, στις όχθες της λίµνης Βικτόρια που δέχονται την ηλιακή 
ενέργεια, τη µετατρέπουν σε ηλεκτρική και την αποθηκεύουν σε φορητές 
µπαταρίες. Αυτές τις δίνουν µαζί µε τη λάµπα για το ψάρεµα 20 ευρώ, όσα 
βγάζουν δηλαδή οι άνθρωποι γύρω στη λίµνη από την ψαριά µιας ολόκληρης 
εβδοµάδας. Και η δαπάνη για κάθε βραδιά είναι το ένα πέµπτο από ό,τι 
χρειάζονται για µια λάµπα πετρελαίου, οπότε ένας µήνας θα ήταν αρκετός για να 
κάνουν απόσβεση. Και όµως µόλις εκατό θέλησαν να δοκιµάσουν. Υπάρχει τέτοια 
φτώχεια εκεί κάτω που οι άνθρωποι δεν µπορούν να προγραµµατίσουν τη ζωή 
τους για περισσότερο από µία εβδοµάδα. Για την εξοικονόµηση ενέργειας ποιος να 
νοιαστεί;  
Ήταν µια ωραία ιδέα, αλλά σε λάθος χρόνο, και το σύνθηµα µε µεγάλα φωτεινά 
γράµµατα στην ταράτσα του σταθµού «Umeme Kwa Wote» - σηµαίνει 
«Ρεύµα για όλους» - ποιος να το διαβάσει; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Βιόσφαιρα  
Η Βιόσφαιρα II, ήταν µια εκπληκτική προσπάθεια µε κόστος 250 εκατ. δολάρια. 
Στην Αριζόνα σε µια έκταση 12,5 στρεµµάτων έφτιαξαν µια Γη, που θεωρείται η 
Βιόσφαιρα Ι σε µικρογραφία. Με θάλασσα, τροπικό δάσος, σαβάνα, αγρούς, ζώα 
οικόσιτα, κοραλλιογενείς υφάλους, κλεισµένη και αποµονωµένη από τον υπόλοιπο 
κόσµο, µε δική της παραγωγή οξυγόνου, όπου προσπάθησαν να επιζήσουν εκεί 
µέσα οκτώ άτοµα επί δύο χρόνια. ∆εν τα κατάφεραν, αλλά από το όλο πείραµα 
βγήκαν εκπληκτικές πληροφορίες.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.Ηλιακό Χωριό και Πάρκο «Α. Τρίτσης» 
Έχουµε και στην Ελλάδα τις δικές µας «οικολογικές» ιστορίες που πληγώνουν.  
 
 
Α. Πηγαίνοντας µε το αυτοκίνητο από τη Μεταµόρφωση προς την Κάτω 
Κηφισιά συναντάς το «Ηλιακό Χωριό». Τι κάνουν εκεί µέσα; αναρωτιόνταν οι 
περαστικοί όταν ακόµη τα σπίτια χτίζονταν, χωρίς την παραµικρή σκέψη για 
οικονοµία στις ενεργειακές απαιτήσεις τις δικές τους και των ενοίκων τους. Ο 
οικισµός αυτός λοιπόν δηµιουργήθηκε µε βάση µια διακρατική συµφωνία µεταξύ 
Ελλάδας και Γερµανίας από το 1981 σε οικόπεδο 90,5 στρεµµάτων που διέθεσε ο 
Οργανισµός Εργατικής Κατοικίας, ενώ πλήρωσε για το χτίσιµο 435 συνηθισµένων 
εργατικών κατοικιών αλλά στην πραγµατικότητα πήρε σαν δώρο πρότυπες 
βιοκλιµατικές κατασκευές ήδη από το 1989(!). Με έξι διαφορετικά συστήµατα 
εξοικονόµησης ενέργειας παθητικά και ενεργητικά σε διάφορους συνδυασµούς 
και παραλλαγές. Τηλεθέρµανση, τοίχοι µε νερό που θερµαίνεται την ηµέρα από 
τον ήλιο και ακτινοβολεί τη ζεστασιά του στο εσωτερικό τη νύχτα, µικρά 
ανοίγµατα στον βορρά, µεγάλα στον νότο, τοίχους-θερµοκήπια, δεξαµενή 500 
κυβικών γεµάτη νερό για αποθήκευση θερµότητας. Αλλά και ταράτσες που 
τρέχουν, συστήµατα θέρµανσης ελαττωµατικά από την αρχή, µε αποτέλεσµα 
ατέλειωτα παράπονα των ενοίκων. Ήταν δηλαδή µια εξαιρετική ιδέα ενός ηλιακού 
χωριού που ποτέ δεν έγινε κατανοητή η αξία του και έφθασε να είναι πέρα από 
κάθε προσδοκία πετρελαιοκίνητο! 
 
 
 
 
 



Β. Όταν η βασίλισσα Αµαλία (από το 1848 ως το 1861), γοητευµένη από την 
τοποθεσία που βρίσκεται ανάµεσα στους ∆ήµους Ιλίου, Καµατερού και Αγίων 
Αναργύρων, απέκτησε ένα κτήµα 2.500 στρεµµάτων εκεί, θέλησε να δηµιουρ-
γήσει τη δική της... βιόσφαιρα. Φύτεψε χιλιάδες οπωροφόρα, 3.700 µουριές, 
σπάνια φυτά, φιστικιές, αµπέλια, έφερε αγελάδες, πρόβατα µερινός, άλογα από την 
Αραβία, και, ναι, ακόµη και καµηλοπαρδάλεις. Από αυτόν τον παράδεισο, που 
έµεινε γνωστός µε το όνοµα «Πύργος Βασιλίσσης», έχουν µείνει σήµερα 1.000 
στρέµµατα αποτελώντας ένα κατ' όνοµα Πάρκο «Περιβαλλοντικής Ευαισθητο-
ποίησης» Αντώνη Τρίτση. Όλα αυτά για έναν χώρο όπου τώρα συνυπάρχουν 
σκουπίδια, τεχνητές λίµνες, καλαµιώνες, χέρσα γη και πολλά, πάρα πολλά πουλιά. 
Χάρη στις πολύ αποτελεσµατικές προσπάθειες της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας, που πρόσθεσε από πλωτές σχεδίες έως νούφαρα, σώθηκαν οι µικροί 
υγρότοποι του χώρου και έγινε ένα από τα τελευταία καταφύγια στην Αττική, 
µετά και τις πυρκαγιές της Πάρνηθας, για 168 διαφορετικά είδη πουλιών. Πριν 
από λίγες ηµέρες ανακοινώθηκε ότι διατέθηκαν για αυτό το (διαρκές) πείραµα σε 
(διαρκή) παρακµή που υπάρχει από τον 19ο αιώνα 1.200.000 ευρώ.  
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