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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 αυγή της Πρωτοχρονιάς του 2009 βρήκε τον κόσµο στη δίνη µιας διπλής 

παγκόσµιας κρίσης: οικονοµικής και περιβαλλοντικής. Στο διάστηµα που 

µεσολάβησε ήδη άρχισαν να εµφανίζονται δειλά-δειλά προβλέψεις για τη 

σταθεροποίηση και ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας, σε χρονικό 

ορίζοντα µηνών ή κάποιων ετών, χωρίς σε καµιά περίπτωση να υποεκτιµάται η σοβαρότητα της 

κρίσης. Αντίθετα δεν είναι αισιόδοξη η διαπίστωση της επιστηµονικής κοινότητας, η οποία 

προβλέπει ότι η περιβαλλοντική κρίση θα απασχολεί στον ένα ή στον άλλο βαθµό τον πλανήτη 

µας, κατά τη διάρκεια ολόκληρου του 21ου αιώνα. 

Είναι εξαιρετικά απογοητευτικό το γεγονός, ότι παρόλο που η Σύµβαση Πλαίσιο του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (United Nations Framework 

Convention on Climate Change) υπογράφηκε το 19921, χρειάστηκε µια πενταετία ακόµη για να 

µπορέσει να υπογραφεί µια υλοποιήσιµη συµφωνία, που δεν ήταν άλλη από το Πρωτόκολλο του 

Kyoto. Μια ακόµα πηγή απογοήτευσης ήταν το γεγονός ότι το Πρωτόκολλο του Kyoto, που 

απαιτούσε επικύρωση από έναν ελάχιστο αριθµό κρατών, τα οποία ευθύνονταν και ευθύνονται για 

ένα συγκεκριµένο ποσοστό εκποµπής ρύπων (αερίων του θερµοκηπίου), εµπόδισαν να τεθεί σε 

εφαρµογή µέχρι τις 16 Φεβρουαρίου του έτους 2005. Αυτό και µόνο το γεγονός µας παρέχει τη 

δυνατότητα έκφρασης ενός λυπηρού σχολιασµού για τη σηµασία που δίνει η παγκόσµια κοινότητα 

στο συγκεκριµένο και σε τόσα άλλα περιβαλλοντικά προβλήµατα.    

 Με την εργασία µας αυτή θα επιχειρήσουµε να θέσουµε κάποια ερωτήµατα σχετικά µε 

το που οδηγεί η παγκόσµια αλλά και η ευρωπαϊκή πολιτική για το περιβάλλον και την αειφόρο 

Ανάπτυξη. Εκκινώντας από την κατάσταση του περιβάλλοντος σε παγκόσµια κλίµακα, 

προσπαθούµε να εστιάσουµε στις δράσεις και τα µέτρα που λαµβάνονται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση.  Προφανώς δεν µπορούµε να ερµηνεύσουµε επαρκώς και στο βαθµό που θα επιθυµούσαµε 

τις πολιτικές που αυτή υιοθετεί. Ξεκινώντας όµως µε µια απόπειρα καταγραφής της σηµερινής 

κατάστασης στο παγκόσµιο και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, καταλήγουµε σε προτάσεις, που εν 

πολλοίς εµπεριέχουν στοιχεία υποκειµενικότητας, αλλά µέσα από τη διαδροµή αυτή δίνουµε το 

στίγµα της αντίληψης µας για όσα τεκταίνονται και αποτυπώνουµε τη δική µας εκδοχή. Τυχόν 

λάθη και παραλείψεις στην ανά χείρας εργασία αφορούν αποκλειστικά το γράφοντα και σε καµιά 

περίπτωση δεν «χρεώνονται» στο υλικό και στις πηγές που χρησιµοποιήθηκαν για την εκπόνηση 

της εργασίας αυτής. Επιπλέον, ένας αρκετά µεγάλος όγκος πληροφοριών και στοιχείων 

συλλέχθηκε από πρωτογενείς πηγές και βιωµατικές εµπειρίες του συντάκτη, ο οποίος -λόγω 

                                                 
1 Βλέπε γλωσσάριο -[31]. 

Η 
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επαγγελµατικής ιδιότητας2- έχει ασχοληθεί στην πράξη µε το αντικείµενο της προστασίας του 

περιβάλλοντος.    

Είναι σίγουρο ότι οι ανθρωπογενείς αλλαγές στον πλανήτη µας θα επιζήσουν 

περισσότερο και θα επηρεάσουν τις γενιές που θα ακολουθήσουν µελλοντικά τους σηµερινούς 

αναγνώστες αυτού του πονήµατος. Εµείς όµως, έχουµε την ευθύνη να προσπαθήσουµε µε τις 

µικρές µας δυνάµεις να σταµατήσουµε την -για πολλούς νοµοτελειακή- πορεία του κόσµου προς 

την καταστροφή. Το πώς θα αντιµετωπίσουµε την πρόκληση που βρίσκεται µπροστά µας, θα 

αποτελέσει για την Ιστορία ένα έπος, οποιαδήποτε κι αν είναι η επιλογή και η κατεύθυνση που θα 

ακολουθήσουµε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Αξιωµατικός Πυροσβεστικού Σώµατος- [Επιπυραγός]. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ABBREVIATIONS 

AEI Agri-Enviromental Indicator – ∆είκτης Περιβαλλοντικής Αγροτικής  (Χρήσης) 
BD Biodiversity - Βιοποικιλότητα 
CAP  Common Agricultural Policy  - Κοινή Αγροτική Πολιτική 
CCS Carbon Capture and Storage - ∆έσµευση και αποθήκευση άνθρακα 
CDM  Clean Development Mechanism  -Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης 
CO2 Carbon Dioxide - ∆ιοξείδιο του άνθρακα 
CO2-eq CO2 equivalent - Ισοδύναµο ∆ιοξειδίου του άνθρακα 
ETS Emissions Trading System - Σύστηµα Παρακολούθησης Εκποµπών 
EEA  European Environment Agency – Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος 
EMC  Environmentally Weighted Material Consumption - Περιβαλλοντική Στάθµιση 

Ύλης 
EVIL  Environmental Impact Load  - Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Φορτίου 
FAO  Food & Agricultural Organisation  U.Ν. - Οργανισµός Τροφίµων και Γεωργίας 

των Η.Ε. 
FAOSTAT  FAO Statistical Databases – Στατιστική Βάση ∆εδοµένων FAO 
GWP Global Warming Potential  - ∆υναµικό Παγκόσµιας Θέρµανσης 
GGCA Global Alliance for Gender and Climate-Παγκόσµια Συµµαχία για το Φύλο και το 

Κλίµα 
ITQ  Individual Transferable Quota - Μεταβιβάσιµες Ατοµικές Ποσοστώσεις 
JRC  Joint Research Centre  - Κοινό Κέντρο Ερευνών 
KP Kyoto Protocol - Πρωτόκολλο του Κιότο  
LCA  Life Cycle Assessments - Αναλύσεις Κύκλου Ζωής 
MAC  Maximum Allowable Concentrations  - Μέγιστες Επιτρεπτές Συγκεντρώσεις 
MFA  Material Flow Accounting and Analysis - Λογιστική Ανάλυση Ροής Ύλης 
MSY  Maximum Sustainable Yield - Μέγιστη Βιώσιµη Απόδοση 
N  Nitrogen - Άζωτο 
NECD  National Emission Ceilings Directive - Οδηγίες για τα Εθνικά Όρια Εκποµπών  
NH3  Ammonia -Αµµωνία 
NOx  Nitrogen oxide - Οξείδιο του Αζώτου 
NSIs  National Statistical Institutes -Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες 
P  Phosphorus -Φώσφορος  
RAINS  Regional Air Pollution Information -Τοπικές Πληροφορίες Ατµοσφαιρικής 

Ρύπανσης  
PESERA  Pan-European Soil Erosion Risk Assessment –Πανευρωπαϊκή Εκτίµηση 

∆ιάβρωσης Εδαφών 
RIVM  Dutch National Institute for Public Health and the Environment  
SAGE  Center for Sustainability and the Global Environment-Κέντρο για την Αειφορία 

και το Περιβάλλον του Πλανήτη    
SDS  Safety Data Sheet (REACH regulation) –∆ελτίο ∆εδοµένων Ασφάλειας 
TAC  Total Allowable Catch – Συνολικό Επιτρεπόµενο Αλίευµα 
TMDLs  Total Maximum Daily loads –Μέγιστα Συνολικά Ηµερήσια Φορτία 
USGS  United States Geological Service -Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωµένων 

Πολιτειών 
USLE  Universal Soil Loss Equation –Παγκόσµια Εξίσωση Εδαφικών Απωλειών  
WFD  Water Framework Directive - Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα 
WISE  Water Information System for Europe -Ευρωπαϊκό Σύστηµα Πληροφόρησης 

[Παρακολούθησης] Υδάτων 



«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ - Α.Μ.148 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

9 
 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ανθρωπότητα βιώνει τα τελευταία χρόνια µια συνεχή και ραγδαία αύξηση 

του πληθυσµού της3 µε σοβαρές απαιτήσεις από τις Χώρες του Τρίτου 

Κόσµου για αύξηση του βιοτικού τους επιπέδου, η οποία έχει ως άµεσο 

επακόλουθο και την αύξηση της ρύπανσης του πλανήτη. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν είναι τίποτε 

άλλο από εκείνο το σχέδιο που πρέπει παγκόσµια να εφαρµοστεί, δηµιουργώντας πρόοδο που θα 

ικανοποιεί το παρόν, χωρίς να υποθηκεύει το µέλλον και τις ανάγκες των επόµενων γενεών. 

Νερό, τροφή, οξυγόνο, ενέργεια και τόσες άλλες ανελαστικές ανθρώπινες ανάγκες. Ο 

άνθρωπος χρησιµοποιεί το περιβάλλον µε πολλούς τρόπους βασικής σηµασίας για τη ζωή του. 

Οφείλει να διαφυλάσσει το περιβάλλον του και να το εκµεταλλεύεται µε σύνεση: διακυβεύεται η 

υγεία του, εν πολλοίς ακόµη και η ίδια η επιβίωσή του. 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Ευρώπη ανέλαβε σταθερή δέσµευση όσον 

αφορά το περιβάλλον: η προστασία της ποιότητας του ατµοσφαιρικού αέρα και των υδάτων, η 

διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, η διαχείριση των αποβλήτων και των 

δραστηριοτήτων που έχουν δυσµενείς επιπτώσεις συγκαταλέγονται µεταξύ των πεδίων της 

ευρωπαϊκής δράσης, τόσο στο επίπεδο των κρατών- µελών, όσο και στον διεθνή χώρο. 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, που βασίζεται στο άρθρο 174 της 

Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, είναι η εξασφάλιση της αειφόρου 

ανάπτυξης του ευρωπαϊκού κοινωνικού µοντέλου, ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται για διορθωτικά 

µέτρα µε σκοπό την αντιµετώπιση συγκεκριµένων περιβαλλοντικών προβληµάτων ή για µέτρα που 

καλύπτουν περισσότερους τοµείς ή ενσωµατώνονται σε άλλους τοµείς άσκησης πολιτικής. Το 

θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος και των κλιµατικών αλλαγών έχει εισέλθει δυναµικά στο 

προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, καθώς οι συνέπειες της ανθρώπινης επέµβασης στο περιβάλλον 

και της ανόδου της θερµοκρασίας στον πλανήτη έχουν ήδη γίνει αισθητές µε ιδιαίτερα επώδυνο 

τρόπο. Στην ευρωπαϊκή ήπειρο ειδικότερα, η περίοδος ξηρασίας και οι υψηλές θερµοκρασίες που 

επικρατούν στη Μεσόγειο οδήγησαν στις εκτεταµένες πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2010, ενώ 

στη βόρεια Ευρώπη το καλοκαίρι επικράτησαν χαµηλές θερµοκρασίες και έντονες βροχοπτώσεις, 

που έγιναν αιτία εκτεταµένων πληµµυρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ωστόσο δεν περίµενε τις 

εξελίξεις αυτές για να ευαισθητοποιηθεί για τα περιβαλλοντικά θέµατα, καθώς το περιβάλλον και 

η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελούν προτεραιότητα της Ένωσης από την εποχή της ίδρυσής της. 

                                                 
3 Βλέπε Παράρτηµα 1. 
 

Η 
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Ειδικότερα, στο περιβάλλον ήταν αφιερωµένο το άρθρο 174 της Συνθήκης της Ρώµης, 

της ιδρυτικής συνθήκης της Ένωσης, όπου και απαριθµούνται ρητά οι στόχοι της κοινοτικής 

πολιτικής για το περιβάλλον. Αυτοί είναι συγκεκριµένα «η διατήρηση, προστασία και βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος, η προστασία της ανθρώπινης υγείας, η συνετή και ορθολογική 

διαχείριση των φυσικών πηγών και η προώθηση µέτρων σε διεθνές επίπεδο για την αντιµετώπιση 

περιφερειακών ή παγκόσµιων περιβαλλοντικών προβληµάτων
4». Επιπρόσθετα, το Άρθρο 6 της 

Συνθήκης αναφέρει πως «οι προϋποθέσεις για προστασία του περιβάλλοντος θα πρέπει να 

ενσωµατωθούν στον προσδιορισµό και την εφαρµογή των Κοινοτικών πολιτικών και 

δραστηριοτήτων, ειδικότερα µε σκοπό να προωθηθεί η αειφόρος ανάπτυξη». Βλέπει κανείς δηλαδή 

πως η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη αποτέλεσαν από την ίδρυσή της 

προτεραιότητες της Ένωσης (της τότε Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας), γεγονός που 

αντικατοπτρίζεται και στην πρόβλεψη θέσης Επιτρόπου Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, το κατ’ εξοχήν εκτελεστικό όργανο της Ένωσης. 

Κατά τη διάρκεια των ετών που ακολούθησαν την ίδρυσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ασχολήθηκε συστηµατικά µε το περιβάλλον, υπογράφοντας διεθνείς συµφωνίες και συνθήκες 

περιβαλλοντικής προστασίας και ενσωµατώνοντας κανονισµούς προστασίας του περιβάλλοντος 

στις διάφορες πολιτικές της, µε γνώµονα πάντα την αειφόρο ανάπτυξη. Ανάµεσα στις συµφωνίες 

και τις συµβάσεις αυτές ήταν η Σύµβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της ευρωπαϊκής πανίδας 

και του φυσικού περιβάλλοντος (1981), το Πρωτόκολλο του Montreal για τις ουσίες που βλάπτουν 

το στρώµα του όζοντος (1990), η Σύµβαση για την Προστασία των Άλπεων (1996) και το 

Πρωτόκολλο του Kyoto για την Κλιµατική Αλλαγή (2002). 

Τα πιο πρόσφατα περιβαλλοντικά ζητήµατα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση 

είναι αυτά της αειφόρου ανάπτυξης, της προστασίας της βιοποικιλότητας, της ενεργειακής 

επάρκειας και της προστασίας των δασών. Ειδικότερα, σχετικά µε το τελευταίο θέµα, που 

απασχολεί εύλογα την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, το «Σχέδιο δράσης για την Προστασία των 

∆ασών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» που προτάθηκε από την Επιτροπή στο Συµβούλιο και το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 15 Ιουνίου 2006, προβλέπει ένα σαφές πλαίσιο για πρωτοβουλίες 

σχετικές µε τα δάση και την προστασία τους σε Κοινοτικό επίπεδο. Το σχέδιο αυτό επικεντρώνεται 

γύρω από τέσσερις διακριτούς στόχους: τη βελτίωση της µακροπρόθεσµης ανταγωνιστικότητας 

του τοµέα της δασοκοµίας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

και την εγκαθίδρυση συνεργασίας και επικοινωνίας σε δια-τοµεακό επίπεδο. Για την επίτευξη των 

στόχων αυτών προτείνονται δεκαοκτώ (18) δράσεις-κλειδιά που έπρεπε να υλοποιηθούν κατά την 

περίοδο 2007-2011. 

                                                 
4 www.europa.int 
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Είναι σηµαντικό να τονισθεί πως τα δάση αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καλύπτουν το 37,8% της Ευρωπαϊκής Επικράτειας και παρέχουν 

εργασία σε 3,4 εκατοµµύρια ανθρώπους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη 

παραγωγό βιοµηχανικής ξυλείας -µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής- στον κόσµο ενώ 

παράγει το 80% του φελλού παγκοσµίως. Εποµένως, εκτός από τους καθαρά οικολογικούς και 

περιβαλλοντικούς, υφίστανται και οικονοµικοί λόγοι που επιβάλλουν την προστασία των δασών 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βέβαιο είναι ότι  συνδετικός ιστός της Ένωσης παραµένει ακόµα, 

σε µεγάλο βαθµό, η οικονοµία. Επιπρόσθετα, τα δάση για την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν, στα 

πλαίσια της κλιµατικής αλλαγής και της ενεργειακής ανεπάρκειας, σηµαντική πηγή βιοµάζας που 

θα µπορούσε µελλοντικά να χρησιµοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς, αποτελώντας πρώτη ύλη 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Τέλος, η ύπαρξη δασών αποτελεί σηµαντικό πόλο έλξης για 

τουρισµό και αθλητικές δραστηριότητες καθώς και αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της Ευρώπης. 

Σε αυτό το πλαίσιο το Σχέδιο ∆ράσης για την Προστασία των ∆ασών στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση προτείνει δεκαοκτώ (18) συνολικά δράσεις-κλειδιά, κάθε µία από τις οποίες αναφέρεται σε 

έναν από τους τέσσερις στόχους που προαναφέρθηκαν. Μεταξύ άλλων, οι δράσεις αυτές 

προβλέπουν µελέτες για την επίδραση της παγκοσµιοποίησης στην δασοκοµία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ενθάρρυνση της έρευνας και προώθηση της χρήσης της βιοµάζας για παραγωγή 

ενέργειας, προστασία των δασών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δηµιουργία Ευρωπαϊκού 

Συστήµατος Εποπτείας των ∆ασών, ενίσχυση της περιβαλλοντικής πληροφόρησης και 

εκπαίδευσης και ενίσχυση του διεθνούς προφίλ της Ένωσης σε θέµατα προστασίας των δασών. 

Τέλος η Επιτροπή, σύµφωνα µε αυτό το Σχέδιο δράσης, παύει να διαθέτει χρηµατοοικονοµικό 

όργανο σχεδιασµένο αποκλειστικά για τα δάση και προβλέπει χρηµατοδότηση από διάφορα 

κοινοτικά όργανα, όπως το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης, το χρηµατοδοτικό όργανο «Life+» 

για το περιβάλλον5 και το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο για την έρευνα. 

 

 

                                                 

5 Όπως φαίνεται και από το όνοµά του, το πρόγραµµα LIFE+ διαδέχεται το πρόγραµµα LIFE, το οποίο είχε ξεκινήσει το 1992. 
Ακριβώς όπως και το LIFE, το LIFE+ συγχρηµατοδοτεί έργα υπέρ του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και σε ορισµένες 
τρίτες χώρες (υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ χώρες, χώρες της Ελεύθερης Ζώνης Εµπορικών Συναλλαγών, µέλη του 
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Περιβάλλοντος, χώρες των ∆υτικών Βαλκανίων που συµµετέχουν στη διαδικασία σταθεροποίησης και 
σύνδεσης). Τα χρηµατοδοτούµενα έργα µπορούν να προέρχονται από δραστηριοποιούµενους φορείς, δηµόσιους ή ιδιωτικούς 
οργανισµούς ή ιδρύµατα. Το πρόγραµµα LIFE+ υποδιαιρείται σε τρία στοιχεία:1.LIFE+ «φύση και βιοποικιλότητα», 2. LIFE+ 
«πολιτική και διακυβέρνηση σε θέµατα περιβάλλοντος» και 3.LIFE+ «ενηµέρωση και επικοινωνία». Η χρηµατοδοτική κάλυψη του 
LIFE+ ανέρχεται σε 2.143.409 εκατοµµύρια euro για την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2007 έως 31ης ∆εκεµβρίου 2013. 
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2. Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

 σχέση του φυσικού περιβάλλοντος µε την ανθρωπότητα υπήρξε ανέκαθεν 

µια σχέση αλληλεπίδρασης. Η πεποίθηση που υπάρχει, είναι ότι ο άνθρωπος 

είναι σήµερα ο δυνάστης του περιβάλλοντος. Αυτό είναι σε πολύ µεγάλο 

βαθµό σωστό. Από την άλλη πλευρά δεν πρέπει να παραβλέπουµε ότι χάρη στις προσπάθειες 

ορισµένων ανθρώπων, ένα µεγάλο µέρος του φυσικού κεφαλαίου έχει διατηρηθεί µέχρι τις µέρες 

µας.  

Η φύση των αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις ανθρώπινες κοινωνίες και στο περιβάλλον 

µεταβάλλεται διαρκώς. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί την πηγή από την οποία αντλούµε τους 

φυσικούς πόρους αλλά δυστυχώς αποτελεί και τον αποδέκτη των ρύπων που παράγουν οι 

παραγωγικές δραστηριότητες της ανθρωπότητας. Οι προσπάθειες της παγκόσµιας κοινότητας 

σήµερα εστιάζονται στην προσπάθεια διατήρησης και αποκατάστασης της ποιότητας του φυσικού 

περιβάλλοντος έτσι ώστε αυτό να συνεχίζει να παρέχει τους φυσικούς του πόρους κατά τρόπο 

βιώσιµο.  

Στη διάρκεια των διαφόρων περιόδων της παρουσίας του ανθρώπου πάνω στη γη η 

αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος πέρασε από πολλά στάδια. Πιο συγκεκριµένα:  

� Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου, η οποία ξεκινά µε τη παρουσία του ανθρώπου πάνω στη 

γη και τελειώνει περίπου το 10.000 π.Χ. µε την εµφάνιση των πρώιµων µορφών αγροτικής 

οικονοµίας, ο άνθρωπος είναι απόλυτα εξαρτηµένος από το περιβάλλον του. Είναι έρµαιο των 

φυσικών και καιρικών φαινοµένων, ψάχνει για τροφή κυνηγώντας και αναζητά προστασία από τα 

φυσικά φαινόµενα στα διάφορα φυσικά σπήλαια. 

� Η δεύτερη περίοδος ξεκινά το 10.000 π.Χ. και φτάνει µέχρι περίπου το 1.800 µ.Χ., χρονικό 

σηµείο στο οποίο συντελείται η βιοµηχανική επανάσταση µε την ανακάλυψη της ατµοµηχανής. Στη 

διάρκεια αυτής της περιόδου ο άνθρωπος µαθαίνει να καλλιεργεί τα διάφορα γεωργικά είδη και 

εξηµερώνει τα ζώα µε στόχο την εξασφάλιση της τροφής του αλλά και την εκµετάλλευση της 

µυϊκής δύναµης των ζώων. Έχουµε τις πρώτες µορφές παρέµβασης του ανθρώπου στο φυσικό 

περιβάλλον, οι οποίες όµως είναι ήπιες και ενσωµατωµένες στους φυσικούς κύκλους. 

� Η τρίτη περίοδος ξεκινά µε την έναρξη της βιοµηχανικής επανάστασης και φτάνει µέχρι το 

δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο. Είναι η περίοδος των µεγάλων αλλαγών στην αλληλεπίδραση του 

ανθρώπου µε το περιβάλλον. Ο άνθρωπος πλέον έχοντας κατακτήσει τη δύναµη που του 

προσφέρουν οι ορυκτές πηγές ενέργειας, δηλαδή ο άνθρακας και το πετρέλαιο, γίνεται ο δυνάστης 

του περιβάλλοντος. Μεγάλες εκτάσεις εκχερσώνονται για να περάσουν οι σιδηροδροµικές γραµµές, 

αρχίζουν να λειτουργούν τα πρώτα µεγάλα εργοστάσια ενώ εµφανίζονται και τα πρώτα δείγµατα 

ρύπανσης της ατµόσφαιρας καθώς η καύση του άνθρακα εξέπεµπε πυκνά νέφη µαύρου καπνού. 

Η 
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� Με το τέλος του 2ου παγκόσµιου πολέµου και µέχρι τα µισά του εικοστού αιώνα, η επιβολή 

του ανθρώπου στο περιβάλλον γίνεται σαρωτική. Βρισκόµαστε στην εποχή της άγριας οικονοµικής 

ανάπτυξης όπου το περιβάλλον αποτελεί την πηγή από την οποία αντλούµε τους φυσικούς πόρους 

που χρειαζόµαστε για να κινηθούν οι δραστηριότητές µας. ∆υστυχώς, το φυσικό περιβάλλον 

αποτελεί και το σηµείο της ανεξέλεγκτης απόρριψης των ρύπων που παράγουν οι διάφορες 

ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι καµινάδες των εργοστασίων εκπέµπουν εκατοµµύρια κυβικά µέτρα 

ρύπων προς την ατµόσφαιρα, τα ποτάµια, οι λίµνες και οι ωκεανοί κατακλύζονται από υγρά 

απόβλητα ενώ και το έδαφος ρυπαίνεται από την ανεξέλεγκτη διάθεση σε αυτό των στερεών 

αποβλήτων που προκύπτουν από τις βιοµηχανικές, αλλά και τις αστικές δραστηριότητες. Τα πάντα 

θυσιάζονται στο βωµό της ανθρώπινης ευηµερίας και της ικανοποίησης των άκρατων επιθυµιών. 

Τη δεκαετία του 1960 αρχίζουν να διαφαίνονται τα πρώτα αδιέξοδα για την ποιότητα 

ζωής του ανθρωπίνου είδους που προέκυπταν από την αλόγιστη κατασπατάληση των φυσικών 

πόρων του πλανήτη και την απόρριψη σε αυτόν των επικίνδυνων αποβλήτων. Ο όρος «Οικολογική 

Κρίση» αποκτά απτό περιεχόµενο και η Οικολογία εισβάλει στο κοινωνικό πεδίο -όχι µόνο ως 

επιστήµη αλλά κυρίως- ως κοινωνική έκφραση του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον. Μνηµειώδες 

παραµένει το βιβλίο «Η Σιωπηλή Άνοιξη» της αµερικανίδας βιολόγου Rachel Carson6 το οποίο 

θεωρείται ως ο θεµέλιος λίθος του παγκόσµιου οικολογικού κινήµατος. Στο βιβλίο αυτό, που 

εκδόθηκε το 1962, η συγγραφέας περιγράφει τις ολέθριες επιπτώσεις που έχει στην αναπαραγωγή 

των πτηνών, η αλόγιστη χρήση εντοµοκτόνων και ζιζανιοκτόνων φυτοφαρµάκων. 

2.1 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ 

Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σε σχέση µε το περιβάλλον αποτελεί 

επιπλέον η προστασία της βιοποικιλότητας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η βιοποικιλότητα είναι 

απαραίτητο να διαφυλαχθεί, τόσο λόγω της ευχαρίστησης που προσφέρει ως πηγή αναψυχής και 

πόλος έλξης τουριστικών, ψυχαγωγικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων όσο και, κυρίως, λόγω 

της εξάρτησής µας από τη φύση και την οικολογική αλυσίδα για την ίδια µας την επιβίωση. Η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το 2006 ένα Σχέδιο ∆ράσης για τη µείωση της απώλειας της 

βιοποικιλότητας µέχρι το έτος 2010 (και µετά) και τη διαφύλαξη των οικοσυστηµάτων, το οποίο 

είναι διαχωρισµένο σε τέσσερις επιµέρους τοµείς πολιτικής: βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η παγκόσµια βιοποικιλότητα, βιοποικιλότητα και κλιµατική 

αλλαγή και βάση πληροφοριών. 

Η Επιτροπή τονίζει πως η εξαφάνιση των ειδών και η υποβάθµιση των 

οικοσυστηµάτων έχει ενταθεί σε ανησυχητικό βαθµό τα τελευταία χρόνια. Υπεύθυνη για αυτήν 

                                                 
6 http://classwebs.spea.indiana.edu/bakerr/v600/rachel_carson_and_silent_spring.htm 
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την εξέλιξη είναι κυρίως η αλλαγή στη χρήση γης εξαιτίας αναπτυξιακών και οικονοµικών λόγων, 

που οδηγεί σε καταστροφή των οικοσυστηµάτων, και η κλιµατική αλλαγή, η οποία γίνεται αιτία 

εξαφάνισης ορισµένων ειδών, προκαλεί δυσλειτουργίες στον αναπαραγωγικό κύκλο και αναγκάζει 

τα αποδηµητικά είδη να µεταναστεύουν σε διαφορετικές περιοχές από παλαιότερα για να βρουν 

τροφή. Επιπρόσθετες αιτίες για την απειλή της βιοποικιλότητας είναι η υπερεκµετάλλευση των 

υδάτινων και εδαφικών πόρων, η µόλυνση του περιβάλλοντος και η εισαγωγή ξένων, ως προς την 

ευρωπαϊκή χλωρίδα και πανίδα, ειδών που εξαπλώνονται σε βάρος των ήδη υπαρχόντων. 

Για τους λόγους αυτούς, το Σχέδιο ∆ράσης της Επιτροπής προβλέπει την προστασία 

των σηµαντικότερων ειδών και οικοσυστηµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε την επέκταση του 

δικτύου «Natura 20007», που προβλέπει την οριοθέτηση και τον έλεγχο προστατευόµενων 

                                                 
7 Η Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» θεσµοθετήθηκε από 
το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων µε σκοπό να συµβάλλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλότητας, µέσω της 
διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών που 
εφαρµόζεται η συνθήκη. Τα µέτρα, τα οποία λαµβάνονται σύµφωνα µε την παρούσα οδηγία, αποσκοπούν στη διασφάλιση της 
διατήρησης ή της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας 
και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Κατά τη λήψη µέτρων, σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ, λαµβάνονται υπόψη οι 
οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές απαιτήσεις, καθώς και οι περιφερειακές και τοπικές ιδιοµορφίες. Οι τύποι οικοτόπων και τα 
είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που προστατεύονται από την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, IV και V.Το 
∆ίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό ∆ίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και 
οικοτόπους ειδών που είναι σηµαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών: Τις «Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας (ΖΕΠ)» (στα αγγλικά: Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EK, 
και τους «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ)» (στα αγγλικά: Sites of Community Importance – SCI) όπως ορίζονται στην Οδηγία 
92/43/ΕΟΚ. Για τον προσδιορισµό των ΤΚΣ λαµβάνονται υπόψη οι τύποι οικοτόπων και τα είδη των Παραρτηµάτων Ι και ΙΙ της 
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ καθώς και τα κριτήρια του Παραρτήµατος ΙΙΙ αυτής. Οι ΖΕΠ, µετά τον χαρακτηρισµό τους από τα Κράτη Μέλη, 
εντάσσονται αυτόµατα στο ∆ίκτυο Natura 2000, και η διαχείρισή τους ακολουθεί τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 4 της Οδηγίας 
92/43/ΕΚ και τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ. Αντίθετα, για την ένταξη των ΤΚΣ πραγµατοποιείται 
επιστηµονική αξιολόγηση και διαπραγµάτευση µεταξύ των Κρατών Mελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύµφωνα µε τα 
αποτελέσµατα των κατά οικολογική ενότητα Βιογεωγραφικών Σεµιναρίων. Οι ΤΚΣ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, 3, 
4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ο κατάλογος των Τόπων Κοινοτικής Σηµασίας όσον αφορά την Μεσογειακή ζώνη, στην οποία ανήκει εξ 
ολοκλήρου η Ελλάδα, οριστικοποιήθηκε και δηµοσιεύθηκε στην επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τεύχος µε αριθµό 
L259 vol.49 21/9/06.  Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των ΤΚΣ, τα Κράτη Μέλη υποχρεούνται να κηρύξουν τις περιοχές 
αυτές ως «Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης (ΕΖ∆)» (στα αγγλικά: Special Areas of Conservation - SAC)»  το αργότερο µέσα σε µια εξαετία 
και να καθορίσουν τις προτεραιότητες για την διατήρηση σε ικανοποιητική κατάσταση των τύπων οικοτόπων και ειδών κοινοτικού 
ενδιαφέροντος εντός αυτών. Οι ΕΖ∆ υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1, 2, 3, 4 της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.Η καταγραφή 
των τόπων που πληρούν τα κριτήρια της παρουσίας τύπων οικοτόπων και οικοτόπων ειδών της Οδηγίας 92/43/ΕΚ στη χώρα µας (296 
περιοχές – «Επιστηµονικός Κατάλογος»), έγινε από οµάδα περίπου 100 επιστηµόνων που συστήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος LIFE (1994-1996) µε τίτλο «Καταγραφή, Αναγνώριση, Εκτίµηση και Χαρτογράφηση των 
Τύπων Οικοτόπων και των Ειδών Χλωρίδας και Πανίδας της Ελλάδας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)». Στον «Επιστηµονικό Κατάλογο» 
εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των µέχρι τότε προστατευόµενων περιοχών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τον επιστηµονικό κατάλογο 
µπορεί κανείς να επισκεφτεί από την ιστοσελίδα του ∆ικτύου Ερευνητών ∆ιαχείρισης Περιβάλλοντος. Η επιλογή των τόπων που 
προτάθηκαν από τη χώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε από κοινή οµάδα εργασίας ΥΠΕΧΩ∆Ε – Υπουργείου Γεωργίας κατόπιν 
γνωµοδοτήσεων όλων των συναρµόδιων Υπουργείων. Οι συµπληρώσεις – τροποποιήσεις του καταλόγου βασίστηκαν στα 
συµπεράσµατα των βιογεωγραφικών σεµιναρίων για τη Μεσογειακή ζώνη και στον χαρακτηρισµό από το «Bird Life International». Η 
Ελλάδα έχει χαρακτηρίσει σήµερα 163 Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) και 239 Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας (ΤΚΣ). Οι δύο 
κατάλογοι περιοχών παρουσιάζουν µεταξύ τους επικαλύψεις όσον αφορά τις εκτάσεις τους. Μάλιστα, 31 τόποι έχουν οριστεί 
ταυτόχρονα ως ΖΕΠ και έχουν προταθεί και ως ΤΚΣ. Όλοι οι τόποι του ∆ικτύου Natura 2000, που περιλαµβάνονται στη βάση 
δεδοµένων, συνοδεύονται από δελτίο δεδοµένων µε γενικότερα περιγραφικά στοιχεία και ειδικότερες πληροφορίες για τους τύπους 
οικοτόπων και τα είδη που ενδιαιτούν στον κάθε τόπο και από χάρτη κλίµακας 1:100.000. Οι δραστηριότητες στις περιοχές του 
∆ικτύου Natura 2000 ρυθµίζονται µέχρι σήµερα από την Εθνική Νοµοθεσία. Η Οδηγία 79/409/ΕΚ εναρµονίστηκε στο ελληνικό 
∆ίκαιο µε τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 414985/29-11-85 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-85), 366599/16-12-96 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-96), 
294283/23-12-97 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-98).Η Οδηγία 92/43/ΕΚ εναρµονίστηκε στο ελληνικό ∆ίκαιο µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση 
33318/3028/11-12-98 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-98), η οποία συµπληρώθηκε µε την ΚΥΑ Η.Π. 14849/853 /Ε 103/4-4-2008 (ΦΕΚ 
645/Β/11-4-08). 
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περιοχών καθώς και τη συνοχή και συνεργασία ανάµεσα στις περιοχές του δικτύου αυτού, καθώς 

και µε τον προσδιορισµό «ειδών υπό εξαφάνιση» και µέτρων προστασίας αποµακρυσµένων 

περιοχών της Ένωσης. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνεται να συµβάλει και η Κοινή Αγροτική 

Πολιτική (Κ.Α.Π.) [Common Agricultural Policy: CAP], µε τα µέτρα που αυτή προβλέπει για την 

προστασία των αγροτικών και δασικών εκτάσεων «υψηλής φυσικής αξίας». Στο ίδιο πλαίσιο, το 

Σχέδιο ∆ράσης αναφέρεται στην προστασία της βιοποικιλότητας στο θαλάσσιο περιβάλλον, µε την 

αποκατάσταση των αλιευµάτων και την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστηµάτων µέσω της 

Κοινής Πολιτικής Αλιείας. Επιπλέον τονίζεται πως για την προστασία της βιοποικιλότητας 

σηµαντικό ρόλο παίζουν οι τοπικές και περιφερειακές αρχές, µε την προώθηση της αειφόρου 

ανάπτυξης και µε τη σύνταξη µελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε τοπικό και περιφερειακό 

επίπεδο. 

Σε ότι αφορά στις εξωτερικές σχέσεις της Ένωσης, το Σχέδιο ∆ράσης προβλέπει η 

εξωτερική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τρίτες χώρες να έχει ως στόχο την ενίσχυση της 

βιοποικιλότητας και της προστασίας των οικοσυστηµάτων, τόσο µέσω χρηµατοδότησης όσο και 

µέσω τοµεακών και γεωγραφικών επιχειρησιακών προγραµµάτων. Τέλος η Ένωση τονίζει πως για 

τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης απαραίτητη είναι η ενίσχυση της 

«βάσης πληροφοριών» σε σχέση µε τη βιοποικιλότητα, τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και 

διεθνώς. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η ενίσχυση των υποδοµών έρευνας, η ανταλλαγή 

δεδοµένων και η συλλογή ανεξάρτητων επιστηµονικών γνωµατεύσεων και συµβουλών για την 

αποτελεσµατική άσκηση πολιτικής στο θέµα αυτό. 

Στο Σχέδιο ∆ράσης της για τη διαφύλαξη της βιοποικιλότητας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

ορίζει τέσσερα βασικά µέτρα για την επίτευξη των στόχων της. Αυτά είναι:  

1. Η εξεύρεση επαρκούς χρηµατοδότησης για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, µε 

τη χρήση των Κοινοτικών εργαλείων που προβλέπονται για την περίοδο 2007-

2013.  

2. Η ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ένωσης για σχετικά θέµατα, 

συγκεκριµένα µέσω της βελτίωσης της συνεργασίας και του συντονισµού σε 

Ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, καθώς και µε το να λαµβάνεται 

υπόψη το περιβαλλοντικό κόστος σε κάθε λήψη απόφασης.  

3. Η θέσπιση συνεργασιών ανάµεσα στις κυβερνήσεις και τον ιδιωτικό, 

χρηµατοοικονοµικό και εκπαιδευτικό τοµέα, και 

4. Η αφύπνιση, συµµετοχή και εκπαίδευση της κοινής γνώµης για τα θέµατα αυτά. 
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 Η µακροπρόθεσµη οπτική, η επένδυση στην καινοτοµία, ο έλεγχος της αύξησης του 

πληθυσµού, η αλλαγή του τρόπου που ζούµε, η επούλωση των περιβαλλοντικών τραυµάτων του 

πλανήτη, οι ισχυροί θεσµοί, ο δίκαιος καταµερισµός, η οικονοµική σταθερότητα, η πολιτική 

σταθερότητα και η κινητοποίηση για αλλαγή, αποτελούν βασικούς σκοπούς προκειµένου η 

ποιότητα ζωής των επόµενων γενεών να µην υποβαθµιστεί περαιτέρω και να υπάρξει 

σταθεροποίηση και ανάκαµψη της σηµερινής παγκόσµιας δυσοίωνης κατάστασης. 

2.2 ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

Ένα αειφόρο σύστηµα είναι εκείνο που επιβιώνει και λειτουργεί σε µια συγκεκριµένη 

χρονική περίοδο. Σε κάθε δεδοµένο χρονικό διάστηµα, η γη ως σύνολο, και οι διάφορες περιοχές 

της έχουν περιορισµένη δυνατότητα να υποστηρίξουν διάφορες µορφές ζωής, µεταξύ των οποίων 

και τον άνθρωπο. Η αειφόρος κοινωνία χειρίζεται την οικονοµία της και το πληθυσµιακό της 

µέγεθος, χωρίς να ξεπερνά το σύνολο ή µέρος της δυνατότητας του πλανήτη να εξισορροπεί τις 

επιπτώσεις στο περιβάλλον, να ανανεώνει τους πόρους της και να διατηρεί τη ζωή για 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο, συνήθως για εκατοντάδες έως χιλιάδες χρόνια. Στη διάρκεια αυτής 

της περιόδου, ικανοποιεί τις ανάγκες των ανθρώπων χωρίς να µειώνει τα φυσικά αποθέµατα της 

γης, και συνεπώς χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τις πιθανότητες επιβίωσης της παρούσας και 

µελλοντικής γενιάς ανθρώπων και των άλλων ειδών. 

Αειφόρος διαβίωση σηµαίνει διαβίωση από το εισόδηµα, αλλά χωρίς µείωση του 

πρωτογενούς κεφαλαίου, που τροφοδοτεί αυτό το εισόδηµα. Ας φανταστούµε π.χ. ότι έχουµε 

κληρονοµήσει ένα εκατοµµύριο (1.000.000) euro. Εάν επενδύσουµε αυτό το κεφάλαιο µε επιτόκιο 

10% θα έχουµε ένα αειφόρο ετήσιο εισόδηµα 100.000 euro, δηλαδή θα µπορούµε να ξοδεύουµε 

µέχρι 100.000 euro το χρόνο, χωρίς να αγγίξουµε το αρχικό κεφάλαιο. Αν υποθέσουµε από την 

άλλη ότι θέλουµε να αγοράσουµε διαµάντια, σκάφη και ακριβά αυτοκίνητα ξοδεύοντας 200.000 

euro το χρόνο, το αρχικό κεφάλαιο θα δαπανηθεί µέσα σε µόλις επτά (7) χρόνια. Ακόµα κι αν 

ξοδεύουµε 110.000 euro το χρόνο, θα χρεοκοπήσουµε µέσα στον 18ο χρόνο. 

Το δίδαγµα που προκύπτει από το παραπάνω παράδειγµα δεν είναι καινούριο: «µη 

σκοτώνετε τη χήνα που γεννά χρυσά αυγά» µειώνοντας το αρχικό κεφάλαιο, µετακινούµενοι από 

τον αειφόρο στον µη αειφόρο τρόπο ζωής. Εάν είµαστε ιδιαίτερα άπληστοι, σύντοµα θα µείνουµε 

φτωχοί. Το ίδιο δίδαγµα ισχύει για τον πλανήτη που υποστηρίζει κάθε µορφή ζωής. Με τη βοήθεια 

της ηλιακής ενέργειας, οι φυσικές διαδικασίες, που αναπτύχθηκαν επί δισεκατοµµύρια έτη, 

µπορούν να ανανεώνουν συνεχώς την επιφάνεια του εδάφους, το νερό και τον αέρα, τα δάση, τους 

λειµώνες και την άγρια ζωή, όσο δεν χρησιµοποιούµε αυτούς τους πόρους µε ταχύτερο ρυθµό από 
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ότι µπορούν να ανανεωθούν. Αειφόρος διαβίωση σηµαίνει να µη σπαταλούµε ενέργεια και να 

στηριζόµαστε κατά κανόνα στην ανεξάντλητη ηλιακή ενέργεια, µε τη µορφή της ηλιακής 

ακτινοβολίας, του ανέµου, του νερού, του ανανεώσιµου ξύλου, του αερίου υδρογόνου που 

παράγεται από την ηλιακή ενέργεια µε τη διάσπαση του νερού και της θερµότητας που εκπέµπεται 

από το εσωτερικό του πλανήτη. Η βραχυχρόνια «εποχή των ορυκτών καυσίµων» που διανύουµε 

σήµερα, είναι κάθε άλλο παρά αειφόρος. Οι σταθερές ποσότητες άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού 

αερίου, που χρειάστηκαν εκατοµµύρια χρόνια για να σχηµατιστούν από την αποσύνθεση της ύλης, 

µειώνονται µε ταχύτατους ρυθµούς µέσα σε µερικές εκατοντάδες χρόνια, εκατοντάδες χιλιάδες 

φορές ταχύτερα από τους ρυθµούς παραγωγής τους8. 

Η ενέργεια του πετρελαίου, άνθρακα, φυσικού αερίου και πυρηνικών καυσίµων δεν 

µπορεί να ανακυκλωθεί. Μόλις χρησιµοποιηθεί έχει τελειώσει, ενώ η καύση τους απελευθερώνει 

τεράστιες ποσότητες ρυπαντών στην ατµόσφαιρα, µε το διοξείδιο του άνθρακα να απειλεί να 

αλλάξει το κλίµα του πλανήτη9. Με την απώλεια λιγότερης ενέργειας θα µπορούσαµε να κάνουµε 

αυτά τα καύσιµα να διαρκέσουν περισσότερο, να αµβλύνουµε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και 

να σηµειώσουµε µια ευκολότερη µετάβαση στη νέα εποχή της ανανεώσιµης ενέργειας.       

Σχετικό µε την προστασία της βιοποικιλότητας είναι και το ζήτηµα της αειφόρου 

ανάπτυξης, που αποτελεί µία ακόµα από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος 

«αειφόρος ανάπτυξη» χρησιµοποιείται για να ορίσει την ανάπτυξη εκείνη που ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες του παρόντος, χωρίς όµως να υπονοµεύει τις ανάγκες των µελλοντικών γενεών, και έχει 

ταυτόχρονα οικονοµικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

υιοθέτησε τα τελευταία χρόνια µια Στρατηγική για την Αειφόρο (Βιώσιµη) Ανάπτυξη, η οποία 

προσθέτει µία περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πολιτικές και τις δράσεις της. Η αειφόρος 

ανάπτυξη αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την Ένωση και µακροπρόθεσµα όλες οι σηµαντικές 

νοµοθετικές προτάσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν µία εκτίµηση των πιθανών οικονοµικών, 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτερηµάτων και µειονεκτηµάτων. 

Στην Στρατηγική αυτή προβλέπεται επιπρόσθετα ότι οι τιµές των προϊόντων 

µελλοντικά θα πρέπει να αντανακλούν και το κόστος τους σε περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς 

όρους, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσµα µία αγορά µε λιγότερα ρυπογόνα προϊόντα και µία 

διαφορετική και πιο υπεύθυνη καταναλωτική συµπεριφορά των πολιτών. Τονίζεται επιπλέον πως η 

επιστηµονική έρευνα και η τεχνολογική καινοτοµία θα πρέπει να έχει ως επίκεντρο την αειφόρο 

ανάπτυξη, καθώς και πως η πολιτική της Ένωσης για το θέµα αυτό δεν θα πρέπει να περιορίζεται 

                                                 
8 Βλέπε Παραρτήµατα [ 4, 5, 6 & 7]. 
9 G.Tyler Miller,Jr, p. 3. 
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στα στενά σύνορά της, αλλά να συµβάλλει µε όλες της τις δυνάµεις στην προσπάθεια για αειφόρο 

ανάπτυξη οπουδήποτε στον κόσµο. 

Η Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαριθµεί έξι (6) βασικούς τοµείς όπου είναι 

ανάγκη να ληφθεί δράση για την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης: 1. κοινωνικός αποκλεισµός, 

2. κοινωνία γερόντων, 3. κλιµατική αλλαγή, 4. υγεία, 5. πλουτοπαραγωγικές πηγές και 6. µεταφορές. 

Όµως ο βασικός µακροπρόθεσµος στόχος της Στρατηγικής είναι ο περιορισµός του φαινοµένου 

της κλιµατικής αλλαγής, καταρχήν µε την τήρηση των δεσµεύσεων που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο 

του Πρωτοκόλλου του Kyoto για τη µείωση της εκποµπής αερίων κατά µέσο όρο 1% το χρόνο 

µέχρι το 2020, αλλά και µε την περισσότερο συνετή χρήση των φυσικών πλουτοπαραγωγικών 

πηγών. Προβλέπεται επίσης σε κάθε εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο να γίνεται αποτίµηση της 

κατάστασης και της προόδου που έχει επιτευχθεί σχετικά µε την εφαρµογή της Στρατηγικής για 

την αειφόρο ανάπτυξη. 

2.3 ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ RIO [1992] ΣΤΗ ΣΥΝΟ∆Ο 
ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΟΥ JOHANNESBOURG [2002]:Η ∆ΕΚΑΕΤΙΑ ΤΩΝ 
∆ΙΣΤΑΓΜΩΝ 

 

Στη Σύνοδο Κορυφής του Rio10 για τη Γη, το 1992, οι ανεπτυγµένες χώρες δεσµεύτηκαν 

να αυξήσουν τη βοήθεια προς τις αναπτυσσόµενες χώρες, εφόσον αυτές στραφούν στην κατεύθυνση 

της προστασίας του περιβάλλοντος. ∆υστυχώς οι υποσχέσεις του Rio δεν τηρήθηκαν: η συνολική 

επίσηµη βοήθεια που θα έπρεπε να φτάνει το 0,7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος των 

πλούσιων χωρών, απείχε αρκετά από το στόχο. Οι ανάγκες, που εκτιµήθηκαν στα 125 

δισεκατοµµύρια δολάρια, καλύφθηκαν εν µέρει, καθώς η βοήθεια που χορηγήθηκε τη δεκαετία του 

1990 ανήλθε µόλις σε 40 δισεκατοµµύρια δολάρια. Στις συζητήσεις για το περιβάλλον, οι φτωχές 

και αναδυόµενες χώρες δεν λαµβάνονται σοβαρά υπόψη και επιπλέον οι θέσεις τους είναι συχνά 

αποκλίνουσες και αντικρουόµενες. Εξάλλου, η Σύµβαση-Πλαίσιο του 1992 διευκρινίζει ότι οι 

ανεπτυγµένες χώρες πρέπει να σταθεροποιήσουν τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου, ώστε το 

επίπεδό τους το 2000 να µην υπερβαίνει το αντίστοιχο του 1990. Αντίθετα, οι αναδυόµενες χώρες, 

ιδίως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία δεν υπάχθηκαν σε κανέναν περιορισµό. 

Όντως, οι στόχοι του 1992 δεν τηρήθηκαν και η Έκθεση της ∆ιακυβερνητικής Οµάδας 

Εµπειρογνωµόνων για την Εξέλιξη του Κλίµατος του 1995 έστειλε ένα ανησυχητικό µήνυµα που 

                                                 
10 Η ∆ιάσκεψη Κορυφής του Johannesburg παρήγαγε αποτελέσµατα σε τρία επίπεδα: (α) την Πολιτική ∆ιακήρυξη η οποία πλέον 

αναφέρεται ως «Johannesburg Declaration on Sustainable Development», (β) το Σχέδιο Εφαρµογής (Johannesburg Plan of 

Implementation)  και (γ) Εθελοντικές Συµφωνίες (Type II non-negotiated partnerships)  µεταξύ κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και µη-

κυβερνητικών οργανώσεων.  
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οδήγησε στο Πρωτόκολλο του Kyoto (1997). Αυτό είχε δύο σκέλη: Αφενός, όριζε για τις χώρες του 

ΟΟΣΑ και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης κανόνες µείωσης των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου την περίοδο 1998-2008, αφετέρου θέσπιζε ευέλικτους µηχανισµούς για την 

αγορά δικαιωµάτων εκποµπών. 

Οι δεσµεύσεις για µείωση των εκποµπών ποικίλλουν µεταξύ των χωρών. Έτσι το -8% 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιστοιχεί σε πολύ διαφορετικούς στόχους για τα κράτη-µέλη της. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε: -21% για τη Γερµανία, 0% για τη Γαλλία, +27% για την Πορτογαλία. 

Όπως προαναφέρθηκε, οι µηχανισµοί του Kyoto, επιτρέπουν σε µια χώρα να τηρεί τις δεσµεύσεις 

της αγοράζοντας πρόσθετα δικαιώµατα εκποµπών από άλλη χώρα, όπου το κόστος της µείωσης 

είναι πολύ χαµηλό. Η συµφωνία του Kyoto θα τεθεί σε εφαρµογή µόνον εφόσον την επικυρώσουν 

55 χώρες που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 55% των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

των βιοµηχανικών χωρών. Το ∆εκέµβριο του 2002 το κατώτατο όριο δεν είχε επιτευχθεί. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε ήδη στην επικύρωση, σε αντίθεση µε τις Ηνωµένες Πολιτείες της 

Αµερικής, που ευθύνονται για το ένα τέταρτο των παγκόσµιων εκποµπών. Το Πρωτόκολλο του 

Kyoto -που µέχρι σήµερα δεν έχει επικυρωθεί από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής- 

αποδέχεται την αρχή της ανισότητας στην κατανοµή των µελλοντικών δικαιωµάτων εκποµπών, 

λαµβάνοντας υπόψη το επίπεδο των προηγούµενων εκποµπών. Αυτό πρακτικά σηµαίνει  

πριµοδότηση των πλέον «απείθαρχων» χωρών εις βάρος των πιο «συνετών». Οι αναπτυσσόµενες 

χώρες, κυρίως η Ινδία, καταγγέλλουν την αρχή αυτή και προτείνουν οι κανόνες να θεσπίζονται σε 

βάση διαφορετική από τη συνολική ποσότητα εκποµπών ανά κάτοικο, πράγµα που ευνοεί τις 

λιγότερο εκβιοµηχανισµένες χώρες. 

Η Σύνοδος Κορυφής του Johannesburg (Αύγουστος 2002) έπρεπε, καταρχήν να δώσει 

νέα ώθηση στη διαδικασία αντιµετώπισης προβληµάτων που συνδέονται µε τη βιώσιµη ανάπτυξη. 

Πράγµατι, η διάσκεψη πρωτίστως έδωσε την ευκαιρία στις αναπτυσσόµενες χώρες να θίξουν 

ορισµένα εµπορικά θέµατα που χειρίζεται ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, ιδίως τις γεωργικές 

επιδοτήσεις που χορηγούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωµένες Πολιτείες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, 

υποστηριζόµενη από τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, αρνήθηκε να συζητήσει το θέµα στο 

συγκεκριµένο πλαίσιο. 

Αντίθετα, καµία ουσιαστική πρόοδος δεν διαφαίνεται στο κείµενο για την κοινωνική 

ρήτρα που, παρόλα αυτά, συνιστά ένα από τα βασικά στοιχεία της βιώσιµης ανάπτυξης. Στο επίπεδο 

της µείωσης εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαιώνει και πάλι τους 

στόχους του Kyoto. ∆εν παρέχει κανένα συγκεκριµένο στοιχείο για την εισαγωγή ανανεώσιµων 

πηγών ενέργειας, αλλά υπενθυµίζει το στόχο της µείωσης στο ήµισυ µέχρι το 2015, του αριθµού των 

κατοίκων που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιµο νερό (ένα δισεκατοµµύριο το 2001). Η γαλλική 

πρόταση για δηµιουργία Παγκόσµιου Οργανισµού Περιβάλλοντος, που µε το κύρος του στον τοµέα 
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των περιβαλλοντικών θεµάτων, θα µπορούσε να επιβάλλει κανόνες σε άλλους οργανισµούς, όπως ο 

Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, απορρίφθηκε εντελώς. 

 

2.4  ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ  (2007-2012) 

Μία σηµαντική παράµετρος της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για το 

περιβάλλον και τη βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί και το Σχέδιο ∆ράσης για την Ενεργειακή 

Επάρκεια, το οποίο προβλέπει µείωση κατά 20% της ενεργειακής κατανάλωσης ως το έτος 2020. 

Το ζήτηµα της ενέργειας είναι από τα βασικότερα ζητήµατα που απασχολούν τις οικονοµίες 

παγκοσµίως, καθώς οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας και ειδικότερα το πετρέλαιο11 αφενός 

µολύνουν την ατµόσφαιρα και ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για την αλλαγή του κλίµατος, 

αφετέρου τα αποθέµατά τους µειώνονται, µε αποτέλεσµα τη σηµαντική αύξηση της τιµής τους. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα αυτά σε πρώτη φάση µε τη 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο έδαφός της. 

Το Σχέδιο ∆ράσης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2006 είχε 

ως στόχο την αφύπνιση τόσο των πολιτών όσο και των φορέων της αγοράς και των πολιτικών για 

την όσο το δυνατόν αποτελεσµατικότερη χρήση των ενεργειακών πόρων µε την ανάπτυξη 

τεχνικών, προϊόντων και υπηρεσιών που θα καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια, αλλά και µε την 

αλλαγή των καταναλωτικών µας συνηθειών. Το Σχέδιο προτείνει διάφορα βραχυπρόθεσµα και 

µεσοπρόθεσµα µέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού, και διαρκεί για έξι χρόνια, από τον 

Ιανουάριο του 2007 ως το ∆εκέµβριο του 2012. Η Επιτροπή θεωρεί πως ενεργειακή οικονοµία 

µπορεί να επιτευχθεί κυρίως στις κατοικίες και τα εµπορικά κτίρια (27 και 30% αντίστοιχα), τη 

βιοµηχανική παραγωγή (25%) και τις µεταφορές (26%). 

Τα ειδικότερα µέτρα για τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας προβλέπουν τους 

παρακάτω στόχους µε την έννοια της δέσµευσης:  

1. Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Η Επιτροπή προβλέπει πως τα προϊόντα που 

καταναλώνουν ενέργεια θα πρέπει να τηρούν ελάχιστα επιτρεπτά όρια ενεργειακής απόδοσης, για 

το σκοπό αυτό θα θεσµοθετήσει οδηγίες, κώδικα συµπεριφοράς και διαδικασία πιστοποίησης που 

θα εφαρµόζονται σε όλα τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια.  

2. Βελτίωση στον τοµέα µετατροπής και µεταφοράς ενέργειας. Υπολογίζεται πως ο τοµέας 

παραγωγής και µετατροπής ενέργειας καταναλώνει µεγάλα ποσά ενέργειας σε σχέση µε όσα 

παράγει, ενώ σηµαντικό ποσοστό της παραγόµενης ενέργειας χάνεται κατά τη µεταφορά και 

                                                 
11 Βλέπε Παράρτηµα 5. 
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διανοµή της από τα δίκτυα. Η Επιτροπή είναι αποφασισµένη να δηµιουργήσει ελάχιστα όρια 

ενεργειακής απόδοσης για τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

3.  Περιορισµός του κόστους που σχετίζεται µε τις µεταφορές. Ο τοµέας των µεταφορών 

καταναλώνει σχεδόν το 20% της πρωτογενούς ενέργειας και είναι ο τοµέας εκείνος µε τη 

µεγαλύτερη αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Το γεγονός αυτό τον καθιστά ταυτόχρονα 

πρωταθλητή στην εξάρτηση από ορυκτά καύσιµα και στη µόλυνση του περιβάλλοντος, µε την 

αυξηµένη εκποµπή καυσαερίων. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, η Επιτροπή 

θεωρεί επιβεβληµένη τη λήψη µέτρων για τη µείωση της χρήσης αυτοκινήτων και την προώθηση 

καθαρότερων εναλλακτικών µέσων µεταφοράς. Μεταξύ των µέτρων αυτών προβλέπεται ο 

αυστηρότερος έλεγχος των εκποµπών καυσαερίων από τα αυτοκίνητα, η ενηµέρωση των πολιτών 

και των κρατικών αρχών για την αγορά «καθαρότερων» οχηµάτων και η ενίσχυση των αστικών 

συγκοινωνιών και της τηλεργασίας. 

4. Οικονοµικά κίνητρα για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης. Το Σχέδιο ∆ράσης προβλέπει 

µέτρα για τη διευκόλυνση των επενδύσεων που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής 

απόδοσης, ενώ η Επιτροπή καλεί τον τραπεζικό τοµέα να παρέχει ευκαιρίες χρηµατοδότησης σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις που θα προτείνουν σχέδια για εξοικονόµηση ενέργειας. Επιπλέον η 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανοικοδόµησης και Ανάπτυξης και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα 

διευκολύνουν τη θέσπιση συµπράξεων ιδιωτικού-δηµοσίου τοµέα, ενώ τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία θα 

ενισχύουν τις περιφέρειες που έχουν ανάγκη χρηµατοδότησης για ζητήµατα ενέργειας. 

5. Αλλαγή καταναλωτικής συµπεριφοράς των πολιτών. Η Επιτροπή θεωρεί πως η καταναλωτική 

συµπεριφορά των πολιτών σε θέµατα ενέργειας είναι αποφασιστικής σηµασίας για την επιτυχία 

του Σχεδίου. Για το σκοπό αυτό προτείνει τη θέσπιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για ζητήµατα 

ενέργειας και κλιµατικών αλλαγών, καθώς και τη διοργάνωση διαγωνισµού για το πιο ενεργειακά 

αποδοτικό σχολείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Συµπερασµατικά, βλέπει κανείς, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αναλάβει, από την 

ίδρυσή της, αλλά ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, πολλές και ποικίλες δράσεις για την προστασία 

του περιβάλλοντος και την προώθηση της βιώσιµης ανάπτυξης. Οι δράσεις που προαναφέρθηκαν 

είναι λίγες, ενδεικτικές µόνο από το σύνολο των πρωτοβουλιών, κανονισµών και οδηγιών της 

Ένωσης προς το σκοπό αυτό. Το κατά πόσον οι θεσµοθετηµένες αυτές πρωτοβουλίες της Ένωσης 

θα έχουν απτό αποτέλεσµα στο άµεσο µέλλον και αν αυτές επαρκούν, θα το διαπιστώσουµε στα 

χρόνια που έρχονται. Το µόνο σίγουρο πάντως είναι πως τίποτα δε µπορεί να έχει αποτέλεσµα 

χωρίς τη δική µας συµβολή και συνειδητή δράση για την προστασία του περιβάλλοντος και του 

µέλλοντός µας στον πλανήτη. Γιατί δεν αποτελεί υπερβολή να πούµε, ότι η κλιµατική αλλαγή είναι 

η µεγαλύτερη περιβαλλοντική, οικονοµική και κοινωνική κρίση στην ιστορία της ανθρωπότητας. 
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2.5 Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ 

 

Γνωρίζουµε ότι το ζήτηµα των εκποµπών των τοξικών αερίων και αερίων του 

θερµοκηπίου έχει τύχει της µέγιστης προσοχής στις διασκέψεις για τη βιώσιµη ανάπτυξη. Συνδέεται 

άλλωστε στενά µε το πρόβληµα της υπερθέρµανσης του πλανήτη, οι συνέπειες του οποίου 

κινδυνεύουν να αποβούν πολύ πιο σοβαρές για την παγκόσµια οικολογική ισορροπία. Στις εκποµπές 

αερίων από τις µεταφορές, τις βιοµηχανικές και οικιακές δραστηριότητες, θα οφείλεται, σύµφωνα µε 

τους επιστήµονες, η αύξηση της πλανητικής θερµοκρασίας στη Γη κατά αρκετούς βαθµούς τον 21ο 

αιώνα. Οι συνέπειές της θα είναι δραµατικές για τις παράκτιες περιοχές. Τα επόµενα χρόνια ο 

αυξηµένος αριθµός ακραίων κλιµατικών και καιρικών φαινοµένων (πληµµύρες, ξηρασίες, 

καταιγίδες), µπορεί να αποτελέσει ένδειξη απορρύθµισης του βιοµηχανικού πολιτισµού µας. Τα 

µέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο διεθνών συµφωνιών, ιδίως των συµφωνιών του Kyoto, είναι 

προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά εξαιτίας της αναβλητικότητας και της απροθυµίας των Ηνωµένων 

Πολιτειών της Αµερικής, έχουν ήσσονος σηµασίας αποτελέσµατα. Εξάλλου, τα εν λόγω µέτρα 

απέχουν πολύ από εκείνα που θα έπρεπε να επιβληθούν στην πραγµατικότητα, λαµβανοµένης 

υπόψη της βιοµηχανικής ανάπτυξης που αναµένεται σε ορισµένες αναδυόµενες πυκνοκατοικηµένες 

περιοχές, όπως η Ινδία, η Κίνα και η Ινδονησία.  

 

2.6 ΑΠΕΡΗΜΩΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ 

 

Το ζήτηµα της απερήµωσης είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Για πολλούς λόγους που 

συνδέονται µε την υπερθέρµανση του πλανήτη και τις δραστηριότητες αποψίλωσης των δασών και 

υπερβολικής βόσκησης, η απερήµωση των αρόσιµων γαιών συνεχίζεται. Αφορά 800 εκατοµµύρια 

ανθρώπους στον κόσµο, οι οποίοι βρίσκονται συνήθως σε άγονες περιοχές. Το έδαφος εξαντλείται, 

πράγµα που προκαλεί νέες αποψιλώσεις. Τα πολυάριθµα κοπάδια καταλήγουν να αποξηραίνουν τα 

σηµεία υδροδότησης, άρα και το έδαφος. Η καταπολέµηση της απερήµωσης συνεπάγεται µαζικές 

δράσεις κατάρτισης και γενναιόδωρες οικονοµικές συνεισφορές. Υπάρχουν προγράµµατα όπως του 

Ταµείου για το Παγκόσµιο Περιβάλλον, που χρηµατοδοτούν προγράµµατα γεωργίας που 

διασφαλίζουν τη γονιµότητα του εδάφους. Επιπλέον, στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γη, αποφασίστηκε 

η εκπόνηση νέας σύµβασης για την καταπολέµηση της µειωµένης γονιµότητας των γαιών, η οποία 

µέχρι το 2002 είχε υπογραφεί από 114 χώρες. 

Η βούληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας αποτελεί επίσης µέρος των στόχων της 

βιώσιµης ανάπτυξης. Σήµερα έχουν καταγραφεί περίπου, 1,7 εκατοµµύρια είδη στη Γη και 11.000 

από αυτά απειλούνται µε άµεση εξαφάνιση. Με το σηµερινό ρυθµό στα µέσα του 21ου αιώνα τα 
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µισά είδη θα έχουν εξαφανιστεί. Το φαινόµενο αυτό συνδέεται ευρέως µε τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες. Αποψίλωση των δασών, απερήµωση, εντατική γεωργία και αλιεία, εξορύξεις 

ορυκτών και γενικά όλες οι ανθρώπινες δραστηριότητες που αποσκοπούν σε αυξηµένη παραγωγή, 

επιφέρουν συνάµα την εξαφάνιση φυτικών και ζωικών ειδών. Η επιδίωξη του κέρδους µε τη 

διακίνηση και τη σφαγή ζώων (ιδίως για την πώληση ελεφαντόδοντου) συµβάλλει επίσης στη 

µείωση της βιοποικιλότητας.    

3. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ - ΟΡΙΣΜΟΙ 

υσικοί πόροι είναι όλα αυτά µε τα οποία ερχόµαστε σε επαφή και µπορούµε να τα 

χρησιµοποιήσουµε για να εκτελέσουµε κάθε χρήσιµη λειτουργία. Σε µια 

ευρύτερη έννοια του όρου περιλαµβάνονται οι αγροτικές και δασικές εκτάσεις, οι 

φυσικές ζώνες οι οποίες προστατεύονται για λόγους αισθητικούς, επιστηµονικούς ή ψυχαγωγικούς, 

οι ψαρότοποι τόσο στη θάλασσα όσο και στις λίµνες και στα ποτάµια, οι ορυκτοί πόροι και οι 

υδατικοί πόροι.  

Οι φυσικοί πόροι είναι ουσιαστικά οι παραγωγικές δυνάµεις, ή το αποτέλεσµα των 

παραγωγικών δυνάµεων που υπάρχουν και δρουν στο φυσικό περιβάλλον και που για τον 

σηµερινό άνθρωπο µπορούν ή για τον µελλοντικό άνθρωπο θα µπορέσουν, να χρησιµοποιηθούν 

για την κάλυψη των αναγκών του. Επειδή η έννοια του φυσικού πόρου συνδέεται µε τις ανάγκες 

και την παρουσία του ανθρώπου µέσα στο περιβάλλον, δεν µπορεί διαχρονικά να διατηρεί το ίδιο 

συγκεκριµένο περιεχόµενο. Το περιεχόµενο της έννοιας των φυσικών πόρων, µεταβάλλεται 

ανάλογα µε τις ανθρώπινες ανάγκες και τις δυνατότητες κάθε φορά του ανθρώπου, να αξιοποιεί τις 

παραγωγικές αυτές δυνάµεις του φυσικού περιβάλλοντος.  

Πιο συγκεκριµένα στους φυσικούς πόρους περιλαµβάνονται12:  

α) Οι πρώτες ύλες όπως τα ορυκτά (όπου συµπεριλαµβάνονται οι ορυκτές πηγές ενέργειας 

και τα µεταλλεύµατα) και η βιοµάζα. Οι ορυκτές πηγές ενέργειας, τα µεταλλεύµατα και τα λοιπά 

ορυκτά (π.χ. γύψος, καολίνης) δεν είναι ανανεώσιµα, υπό την έννοια ότι δεν αναπληρώνονται 

εντός των ανθρώπινων χρονικών πλαισίων. Τα αποθέµατά τους είναι πεπερασµένα και 

εξαντλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Αντιθέτως, η βιοµάζα είναι, κατ’ αρχήν, 

ανανεώσιµη εντός των ανθρώπινων χρονικών πλαισίων. Περιλαµβάνει ταχέως και βραδέως 

ανανεώσιµους πόρους, όπως τα γεωργικά προϊόντα και η ξυλεία, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι 
                                                 
12 Ένωση Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003.   

Φ
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βιολογικοί αυτοί πόροι που χρησιµοποιούνται ως πρώτες ύλες είναι δυνατόν να εξαντληθούν εάν 

γίνεται υπερβολική εκµετάλλευσή τους. Αυτό αποτελεί σοβαρή απειλή για ορισµένα θαλάσσια 

είδη που αλιεύονται για εµπορικούς σκοπούς.  

β) Τα στοιχεία του περιβάλλοντος, όπως ο ατµοσφαιρικός αέρας, το νερό και το έδαφος. Οι 

πόροι αυτοί συντηρούν τη ζωή και παράγουν βιολογικούς πόρους. Σε αντίθεση µε τις πρώτες ύλες, 

αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι η υποβάθµιση της ποιότητάς τους. Το πρόβληµα δεν είναι η 

ποσότητα, αλλά η κατάσταση αυτών των πόρων. Λόγου χάριν, οι συνολικές ποσότητες αέρα και 

νερού πάνω στη γη δεν µεταβάλλονται εντός των ανθρώπινων χρονικών πλαισίων, αλλά, εξαιτίας 

της ρύπανσης, η ποιότητά τους είναι πολλές φορές κακή. Επιπλέον, η βιοποικιλότητα των 

περιβαλλοντικών πόρων είναι ζωτικής σηµασίας.  

γ) Οι ρέοντες πόροι όπως η αιολική, η γεωθερµική, η παλιρροϊκή και η ηλιακή ενέργεια. Οι 

πόροι αυτοί είναι ανεξάντλητοι, αλλά για την εκµετάλλευσή τους απαιτούνται άλλοι πόροι. Για 

παράδειγµα, για την κατασκευή ανεµογεννητριών ή ηλιακών συστοιχιών, χρειάζονται ενέργεια, 

πρώτες ύλες και χώρος.  

δ) Ο χώρος, καθώς είναι προφανές ότι χρειάζεται φυσικός χώρος για την παραγωγή ή τη 

διατήρηση όλων των ανωτέρω πόρων. Ενδεικτικά αναφέρεται η χρήση των γαιών για οικισµούς, 

υποδοµές, για τη βιοµηχανία, την εξόρυξη, τη γεωργία και τη δασοκοµία.  

Οι φυσικοί πόροι είναι λοιπόν πολυάριθµοι και πολυποίκιλοι, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν 

πολύ διαφορετικοί τρόποι οµαδοποίησής τους ανάλογα µε το κριτήριο κατηγοριοποίησης που 

λαµβάνεται: τα φυσικά και βιολογικά χαρακτηριστικά τους, τον τρόπο παραγωγής και 

αναπαραγωγής τους, το χρόνο ανασύστασής τους.  

• Ανανεώσιµος είναι ο φυσικός πόρος που µπορεί να αντικατασταθεί ενώ χρησιµοποιείται όπως είναι 

τα δέντρα.  

• Μη ανανεώσιµος φυσικός πόρος είναι αυτός του οποίου η συνολική φυσική του ποσότητα δεν 

αυξάνει σηµαντικά δια µέσου του χρόνου, δηλαδή η ποσότητα του πόρου είναι περιορισµένη.  

• Ανεξάντλητος είναι ο φυσικός πόρος που δεν τελειώνει ποτέ, όπως η ηλιακή ακτινοβολία.  

Η αποδοτικότητα ή παραγωγικότητα των πόρων µπορεί να οριστεί ως η αποδοτικότητα µε 

την οποία χρησιµοποιούµε την ενέργεια και τις ύλες στην οικονοµία, δηλαδή η προστιθέµενη αξία 

ανά µονάδα εισρέοντας πόρου. Αυτό σηµαίνει ότι ο ορισµός της παραγωγικότητας των πόρων 

είναι ανάλογος µε εκείνον της παραγωγικότητας της εργασίας: η προστιθέµενη αξία ανά µονάδα 

ανθρώπινου πόρου. Ένας τρόπος υπολογισµού της παραγωγικότητας των πόρων σε εθνικό επίπεδο 
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είναι µε διαίρεση της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας µιας χώρας (εκφραζόµενη σε ΑΕΠ) 

δια της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (π.χ. σε τόνους ισοδυνάµου πετρελαίου) ή δια της 

συνολικής κατανάλωσης υλών (σε τόνους).  

Αειφορία είναι η θεµελιώδης αρχή της δασοπονίας και της διαχείρισης ειδικότερα. Εκφράζει 

την ικανότητα του δάσους να παράγει διαρκώς κάτω από ιδανικές συνθήκες αύξησης και 

παραγωγής, διάφορα υλικά αγαθά και µη υλικές αξίες για την ικανοποίηση των αναγκών των 

σηµερινών και των µελλοντικών ανθρώπινων γενεών.  

Ο όρος «βιώσιµη ανάπτυξη» ή «αειφόρος ανάπτυξη»  (sustainable development) 

διατυπώθηκε το 1987 στην λεγόµενη αναφορά Brundtland της Παγκόσµιας Επιτροπής για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη µε τίτλο «Το Κοινό µας Μέλλον», και απευθυνόταν στη Γενική 

Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών. Στην Έκθεση αυτή, η αειφόρος ανάπτυξη ορίζεται ως η 

ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των 

µελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Προϋπόθεση για να επιτευχθεί αυτό 

στην πράξη είναι να συµβαδίζει η οικονοµική µεγέθυνση µε κοινωνική πρόοδο και βελτίωση της 

ποιότητας του περιβάλλοντος. Η οικονοµική ανάπτυξη µπορεί να προσφέρει τους πρόσθετους 

χρηµατοοικονοµικούς πόρους που απαιτούνται για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Η 

κοινωνική πολιτική στηρίζει τις επιδόσεις της οικονοµίας και βοηθά τους πολίτες να 

αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους. Η περιβαλλοντική πολιτική συµβάλλει στη διατήρηση των 

φυσικών πόρων και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.  

Στη διάσκεψη του Rio de Janeiro το 1992 από την οποία προέκυψε η ονοµαζόµενη «Agenda 

2113», διατυπώθηκαν για πρώτη φορά επίσηµα οι αρχές της βιώσιµης ανάπτυξης, από τις οποίες οι 

βασικότερες είναι:  

� Όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωµα σε µια υγιή και παραγωγική ζωή σε αρµονία µε τη φύση.  

                                                 

13 [Local Agenda 21]: Agenda:(από το λατινικό «agere» που σηµαίνει κάνω κάτι. Τα πράγµατα που έχω να κάνω 
21:Ο αριθµός που αντικατοπτρίζει τον 21ο αιώνα. «Τα πράγµατα που πρέπει να γίνουν τον 21ο αιώνα στην χώρα µας και 
παγκοσµίως». Η διεθνής κοινότητα θορυβηµένη από τις προγνώσεις για τις παγκόσµιες οικολογικές καταστροφές, ευαισθητοποιηµένη 
από ειδήσεις για την αλλαγή των καιρικών συνθηκών, λόγω της αύξησης της τρύπας του όζοντος και του φαινοµένου του 
θερµοκηπίου και ταυτόχρονα ενθαρρυµένη από το τέλος του Ψυχρού Πολέµου, άδραξε τη ευκαιρία για τη δηµιουργία µιας νέας 
ιστορικής δυναµικής στον τοµέα της παγκόσµιας συνεργασίας µεταξύ των άλλοτε σε διαφορετικά στρατόπεδα ευρισκόµενων κρατών. 
∆ιότι µόνο µέσα από µια οικουµενική συµµαχία και συνεργασία είναι εφικτό να βρεθούν µακροχρόνιες και βιώσιµες λύσεις στον 
τοµέα της ανάπτυξης, του περιβάλλοντος και της κοινωνικοοικονοµικής συνιστώσας. Τον Ιούνιο του 1992 στο Ρίο της Βραζιλίας και 
υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, δόθηκε τελικά ένα βροντερό παρών από κυβερνητικές αντιπροσωπείες 178 κρατών µελών του ΟΗΕ, µέλη 
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλων τοπικών αρχών, αντιπροσώπους αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών οργανώσεων 120 
χωρών, επιστήµονες και ερευνητές από ολόκληρο τον πλανήτη, προκειµένου να εξετασθούν ζητήµατα για την ανάπτυξη και το 
περιβάλλον στον 21ο αιώνα. 

 

 



«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ – Α.Μ.148 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

 
26

� Η προστασία του περιβάλλοντος θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της αναπτυξιακής 

διαδικασίας.  

� Η σηµερινή ανάπτυξη δεν πρέπει να υπονοµεύει την ανάπτυξη και τις περιβαλλοντικές 

ανάγκες των σηµερινών και µελλοντικών γενεών.  

� Θα χρησιµοποιείται η αρχή της πρόληψης για τη προστασία του περιβάλλοντος  

� Η ειρήνη, η ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία είναι αλληλοεξαρτώµενες και 

αδιαίρετες έννοιες.  

3.2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ ΚΑΙ  ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΙ  ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η ταξινόµηση των φυσικών πόρων είναι αµιγώς ανθρωποκεντρική και γίνεται 

σύµφωνα µε τη χρήση του πόρου. Είναι σηµαντικό να µπορούµε να αναλύσουµε τη χρήση του 

πόρου για να προσδιορίσουµε αν ο πόρος είναι ανανεώσιµος ή όχι. Έτσι το νερό, το έδαφος, ο 

αέρας (αποτελούν τους βασικούς πόρους) συνήθως θεωρούνται ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι.  

Το έδαφος χρησιµοποιείται στη γεωργία και για το µεγαλύτερο µέρος του είναι ένας 

ανανεώσιµος πόρος. Εάν όµως το έδαφος διαβρωθεί από τον άνεµο ή το νερό σε µία συγκεκριµένη 

θέση, τότε αυτό το έδαφος δεν αντικαθίσταται άµεσα εκτός και αν είχαµε 20.000 χρόνια στη 

διάθεση µας για να περιµένουµε την αναγέννηση του εδάφους σ' αυτήν την συγκεκριµένη περιοχή. 

Με την ίδια έννοια δεν αντικαθίσταται το πετρέλαιο µιας πετρελαιοπηγής, όταν αντλείται και 

τελικά εξαντλείται.  

Μια άλλη περίπτωση είναι το νερό το οποίο επίσης θεωρείται ανανεώσιµος πόρος. Αν 

το νερό αντλείται από µια πηγή γρηγορότερα απ' ότι µπορεί να αντικατασταθεί, τότε η πηγή θα 

εκκενωθεί και είναι το ίδιο όπως και η εξόρυξη του πετρελαίου, δηλαδή η πηγή θα αργήσει να 

ξαναδώσει νερό ή δεν θα δώσει ποτέ. Η ρύπανση µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν ένα παράδειγµα 

µετατροπής ενός ανανεώσιµου πόρου σε µη ανανεώσιµο. Έτσι τα ραδιενεργά απόβλητα συχνά 

επηρεάζουν το νερό και το έδαφος όπου διατίθενται και εποµένως δεν µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε το ρυπασµένο µε ραδιενέργεια νερό και έδαφος. Οι συγκεκριµένοι αυτοί πόροι 

έγιναν για µας µη ανανεώσιµοι.  

Συνήθως θεωρούµε τα είδη της άγριας ζωής ως έναν ανανεώσιµο φυσικό πόρο γιατί τα 

άγρια ζώα αναπαράγονται. Τα είδη που διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης θεωρούνται µη 

ανανεώσιµα διότι όταν εξαφανιστούν, εξαφανίζονται για πάντα.  



«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ - Α.Μ.148 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

27 
 

Από οικονοµική άποψη οι φυσικοί πόροι θεωρούνται ως συντελεστές παραγωγής που, 

συνδυαζόµενοι µε την εργασία, το κεφάλαιο και τις πρώτες ύλες, παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. 

Αναγνωρίζεται ότι οι περισσότεροι φυσικοί πόροι έχουν χαρακτηριστικά που τους κάνουν να 

µοιάζουν αρκετά µε το κεφάλαιο καθώς χρησιµοποιούνται στην κατανάλωση ή την παραγωγική 

διαδικασία. Όµως, πολλοί φυσικοί πόροι θα πρέπει προηγουµένως να εξαχθούν από τη γη ή να 

συλλεχθούν. Ο χαλκός, για παράδειγµα, θα πρέπει να εξαχθεί από ένα ορυχείο πριν 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικών καλωδίων. Τα ψάρια θα πρέπει να αλιευθούν πρώτα 

και στη συνέχεια να µετατραπούν σε κονσέρβες. Τα δέντρα του δάσους, για να γίνουν οικοδοµική 

ξυλεία, θα πρέπει να κοπούν. Άρα, από την άποψη της οικονοµικής ανάλυσης οι περισσότεροι 

πόροι πρέπει, όπως και το κεφάλαιο, να παραχθούν χρησιµοποιώντας άλλους παραγωγικούς 

συντελεστές, όπως είναι η εργασία. Επίσης, όπως το κεφάλαιο και οι φυσικοί πόροι παρέχουν 

παραγωγικές υπηρεσίες µέσα στο χρόνο. Ένα πληθυσµιακό απόθεµα ψαριών, ένα δάσος, ένα 

ορυχείο είναι σε θέση να παρέχουν πόρους για µεγάλες χρονικές περιόδους.  

Ο χρόνος είναι µία κρίσιµη συνιστώσα στην ανάλυση των φυσικών πόρων διότι 

επιτρέπει τη διάκριση σε διάφορους τύπους πόρων. Έτσι ένας ανανεώσιµος πόρος είναι ένας 

φυσικός πόρος, ο οποίος µπορεί να παρέχει απεριόριστες εισροές σε ένα σύστηµα (π.χ. 

οικονοµικό) ενώ ένας µη ανανεώσιµος πόρος είναι ένας φυσικός πόρος µε πεπερασµένο απόθεµα ή 

µε πεπερασµένη προσφορά.  

Κατά µία έννοια όλοι οι πόροι µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι ανανεώσιµοι. Αυτό 

που αλλάζει είναι µόνο ο χρόνος ανασύστασής τους. Η ηλιακή ενέργεια είναι ανανεώσιµος πόρος 

καθώς η ηµερήσια ροή ηλιακής ακτινοβολίας προς τη γη θα είναι σταθερή και θα διαρκέσει 

εκατοµµύρια χρόνια. Το πετρέλαιο µπορεί επίσης να θεωρηθεί ανανεώσιµος πόρος αλλά απαιτεί 

εκατοµµύρια χρόνια για να παραχθεί µέσω των γεωλογικών διαδικασιών. Από την άλλη πλευρά, οι 

περισσότεροι φυσικοί πόροι µπορεί να εξαντληθούν στην περίπτωση που είναι δυνατό να υπάρξει 

ένας ρυθµός χρησιµοποίησής του, ο οποίος προκαλεί µείωση των διαθέσιµών του έως την 

εξαφάνισή τους. Ένας πληθυσµός ψαριών µπορεί να αλιευθεί µέχρις εξαφανίσεως. ∆άση µπορούν 

να κοπούν και το έδαφος να διαβρωθεί έτσι που κανένα νέο δένδρο να µην µπορέσει να επιβιώσει, 

το υπόγειο νερό µπορεί να εξαντληθεί λόγω εντατικής αγροτικής άρδευσης, ο αέρας και το νερό 

µπορεί να µολυνθούν από τη ρύπανση. Τα όρια ανάµεσα στους ανανεώσιµους και εξαντλήσιµους 

πόρους είναι εποµένως πολύ ρευστά και δυσδιάκριτα.  

Η πρώτη κατηγορία πόρων, οι ανανεώσιµοι πόροι, συµπεριλαµβάνει τα φυτικά και 

ζωικά είδη, τον αέρα, το νερό ή ακόµα το στρώµα του όζοντος. Το βασικό πρόβληµα γι’ αυτούς 

τους πόρους είναι ότι η ικανότητά τους να αναγεννιούνται έχει τεθεί οριστικά υπό αµφισβήτηση. 
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Το ζήτηµα λοιπόν είναι να βρεθεί µια διαχρονική ισορροπία στη διαχείριση αυτών των πόρων, µε 

σεβασµό των βιολογικών και χηµικών περιορισµών και παρεµβάσεις για τη βελτίωση της 

αναπαραγωγής (π.χ. µε την επιλογή των σπόρων).  

Οι ανανεώσιµοι πόροι χρησιµοποιούνται στην κατανάλωση και τις διαδικασίες 

παραγωγής, όπως και όλοι οι φυσικοί πόροι. Θεωρούµε γενικά ότι οι εξαντλήσιµοι πόροι 

εξορύσσονται, ενώ οι ανανεώσιµοι πόροι συλλέγονται. Αυτή όµως η διαφορά στον όρο που 

χρησιµοποιούµε δεν είναι θεµελιώδης. Έτσι µπορούµε να λέµε επίσης ότι απλώς 

εκµεταλλευόµαστε όλους τους πόρους, ανανεώσιµους και εξαντλήσιµους. Έτσι το ορυκτό ενός 

ορυχείου, τα δάση και τα ψάρια πρέπει να τα εκµεταλλευτούµε πριν µεταποιηθούν.  

Ένα απόθεµα ψαριών ή ένα δάσος είναι ικανά να δώσουν πόρους για µια µεγάλη 

χρονική περίοδο. Για πολλούς ανανεώσιµους πόρους η συνέχεια και ο όγκος των ροών τους, 

καθώς και το µέγεθος και η επιβίωση των αποθεµάτων τους εξαρτώνται αποφασιστικά από τους 

ανθρώπους. Έτσι, ο αριθµός των ψαριών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την αλιεία. Για άλλους 

ανανεώσιµους πόρους η ροή είναι ανεξάρτητη από τον άνθρωπο (ηλιακή ενέργεια) και κατά 

συνέπεια το ποσό το οποίο καταναλώνεται από την παρούσα γενιά δεν µειώνει το ποσό που θα 

καταναλωθεί από τις µελλοντικές γενιές. Οι πόροι αυτού του είδους, οι οποίοι παρουσιάζουν 

συνεχή ροή στο χρόνο, συγκαταλέγονται µεταξύ των ανανεώσιµων πόρων. Όπως ήδη έχει 

αναφερθεί ότι οι περισσότεροι ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι µπορεί να εξαντληθούν, να καταστούν 

δηλαδή εξαντλήσιµοι. Το απόθεµα ψαριών µπορεί, για παράδειγµα, να αλιευθεί σε σηµείο που να 

επέλθει η εξάντλησή του. Η εξαφάνιση ενός είδους, φυτικού ή ζωικού, είναι το τελευταίο στάδιο 

µιας τέτοιας εξέλιξης.  

Ορισµένοι ανανεώσιµοι φυσικοί πόροι µπορούν να συσσωρευτούν, άλλοι όχι. Η πιο 

συνήθης µορφή συσσώρευσης είναι η συσσώρευση της ηλιακής ενέργειας στη βιοµάζα µε τη 

διαδικασία της φωτοσύνθεση. Η βιοµάζα, µε τη διάρκεια ζωής της και την ανανέωσή της, αποτελεί 

το µεγαλύτερο µέρος από τα αποθέµατα ανανεώσιµων πόρων (π.χ. δάση). Η συσσώρευση των 

ανανεώσιµων πόρων επιτρέπει το µετριασµό των διακυµάνσεων που οφείλονται στην έλλειψη 

ισορροπίας ανάµεσα στην προσφορά και τη ζήτηση.  

Το βασικότερο χαρακτηριστικό ενός ανανεώσιµου πόρου είναι ότι το απόθεµά του δεν 

είναι καθορισµένο και µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί. Θα αυξηθεί εφόσον το απόθεµα µπορεί να 

αναδηµιουργηθεί όπως στην περίπτωση κάποιων απλών ειδών ψαριών και του δάσους. Ωστόσο, 

υπάρχει ένα µέγιστο απόθεµα, διότι κανένας πόρος δεν µπορεί να αναδηµιουργείται σε επίπεδα 

υψηλότερα από την ικανότητα ανοχής του οικοσυστήµατος µέσα στο οποίο υφίσταται. Αντίθετα 
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µπορεί να µειωθεί αν ο ρυθµός ανάληψής του ξεπερνά για πολύ µεγάλο διάστηµα το ρυθµό 

αύξησής του.  

Καταλαβαίνουµε λοιπόν ότι, όχι µόνο έχουµε τη δυνατότητα να εκµεταλλευόµαστε επ’ 

αόριστον τους ανανεώσιµους πόρους, πάντα στη βάση ενός βιώσιµου ρυθµού εκµετάλλευσης, 

αλλά έχουµε επίσης την ευχέρεια να επενδύουµε (µέσα σε ορισµένα όρια) σε αυτούς τους πόρους, 

αν απλώς τους εκµεταλλευόµαστε σε βαθµό κάτω από το επίπεδο βιωσιµότητας. Κατά αυτές τις 

δύο έννοιες η αλιευτικοί και οι δασικοί πόροι είναι συναφείς, µε πολλά κοινά σηµεία µεταξύ τους. 

Ωστόσο, σε αντίθεση µε τα δάση και την πλειονότητα των άλλων ανανεώσιµων πόρων, οι 

αλιευτικοί πόροι παρουσιάζουν δυσκολίες διαχείρισης εξαιτίας του ότι αποτελούν κοινή 

ιδιοκτησία (είναι ελεύθερης πρόσβασης) και επιπλέον είναι εξαιρετικά κινητικοί. Τα ψάρια 

µπορούν εκτός των άλλων να υποχρεωθούν σε µετακίνηση κάτω από την επίδραση αρνητικών 

κλιµατικών µεταβολών ή κάτω από την πίεση ανταγωνιστικών δραστηριοτήτων.  

Η δεύτερη κατηγορία πόρων, οι εξαντλήσιµοι πόροι, περιλαµβάνουν τους ενεργειακούς 

και µη ενεργειακούς ορυκτούς πόρους τους οποίους δεν µπορούµε να τους κατασκευάσουµε και η 

ανανέωσή τους γίνεται σε γεωλογική χρονική κλίµακα. Με άλλα λόγια, µε τόσο πολύ µικρή 

ταχύτητα ώστε να είναι αµελητέα για το οικονοµικό σύστηµα. Από την άλλη πλευρά, αν και για 

ορισµένους ορυκτούς πόρους, όπως ο χαλκός, µπορεί να γίνει ανακύκλωση, θα πρέπει να ξέρουµε 

ότι το κόστος της είναι συχνά απαγορευτικό και κυρίως η ανακύκλωση δεν είναι ποτέ δυνατή 

100%. Το ζήτηµα είναι λοιπόν όχι µόνο να επιβραδυνθεί η ανεπάρκειά τους, αλλά και να 

κατανεµηθεί διαχρονικά η χρήση τους, ώστε να υπάρξει κίνητρο για έρευνα-ανάπτυξη κατασκευής 

υποκατάστατων.  

Για ένα δεδοµένο αρχικό απόθεµα εξαντλήσιµων πόρων, το οποίο µπορεί να είναι 

κατανεµηµένο σε διάφορες περιοχές, η διαθέσιµη ποσότητα πόρων µειώνεται στο µέτρο που 

καταναλώνεται. Το µέγεθος του αποθέµατος είναι φθίνουσα συνάρτηση του ποσοστού 

χρησιµοποίησης του πόρου. ∆εν είναι λοιπόν αναπαραγώγιµο. Παρ’ όλα αυτά, ο αριθµός των 

χρησιµοποιήσιµων κοιτασµάτων µπορεί να αυξηθεί είτε λόγω της ανακάλυψης νέων κοιτασµάτων 

είτε διότι ορισµένα κοιτάσµατα καθίστανται οικονοµικά εκµεταλλεύσιµα. Μπορούµε λοιπόν να 

πούµε ότι ο όρος πόροι είναι ο περισσότερο διευρυµένος. Περιλαµβάνει όλα τα κοιτάσµατα των 

οποίων η ύπαρξη είναι γεωλογικά αποδεδειγµένη, αλλά και εκείνα των οποίων απλώς υποθέτουµε 

την ύπαρξη, είτε είναι οικονοµικά εκµεταλλεύσιµα είτε όχι µε βάση τη σηµερινή τεχνολογία και τις 

συνθήκες της αγοράς. Αντίθετα, ο όρος αποθέµατα περιορίζεται στο τµήµα των πόρων οι οποίοι 

είναι γεωλογικά ταυτοποιηµένοι και κρίνονται τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµοι, 
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συνυπολογίζοντας τα κόστη εξόρυξης. Η εναποθήκευση των εξαντλήσιµων πόρων έχει σαν 

αποτέλεσµα να επιµηκύνει την οικονοµική ζωή τους.  

 

3.3  ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Η συνετή διαχείριση και χρήση των φυσικών πόρων αποτελεί το θεµέλιο λίθο της 

αειφόρου ανάπτυξης. Αυτό έχει αναγνωριστεί σε διεθνές επίπεδο, πιο πρόσφατα στην Παγκόσµια 

∆ιάσκεψη Κορυφής του Johannesburg  για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Εκεί συµφωνήθηκε ότι η 

προστασία και η διαχείριση των φυσικών πόρων, οι οποίοι συνιστούν τη βάση της οικονοµικής και 

κοινωνικής ανάπτυξης, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους και βασικές προϋποθέσεις της αειφόρου 

ανάπτυξης (Ε.Ε.Κ., 2003).  

Αειφόρος χρήση των φυσικών πόρων σηµαίνει:  

1. ∆ιασφάλιση της διαθεσιµότητας των πόρων &  

2. ∆ιαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθώντας µια γενική, συντονισµένη 

προσέγγιση για την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της χρήσης φυσικών πόρων, 

υλών και προϊόντων, έχει δροµολογήσει τρεις αλληλένδετες πρωτοβουλίες για το περιβάλλον:  

• µια στρατηγική για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων,  

• µια στρατηγική για την πρόληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων και  

• µια ολοκληρωµένη πολιτική για τα προϊόντα µε σκοπό την αντιµετώπιση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεών τους.  

Η χρήση των φυσικών πόρων µπορεί να παρεµποδίσει την αειφόρο ανάπτυξη µε δύο 

τρόπους:  

Πρώτον, η χρήση των φυσικών πόρων εξαντλεί τα φυσικά αποθέµατα και, εποµένως, 

µπορεί να οδηγήσει σε ανεπάρκειά τους. Η ανεπάρκεια αυτή θα µπορούσε κατόπιν να θέσει σε 

κίνδυνο τη δυνατότητα των µελλοντικών γενεών να έχουν πρόσβαση στους πόρους που είναι 

αναγκαίοι για τη µελλοντική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Στην περίπτωση αυτή θα 

χρειαστεί να περιοριστεί η διαθεσιµότητά του στη σηµερινή γενιά. Αυτό θα απαιτήσει τον 

καθορισµό στόχων για τη µείωση της τρέχουσας και της µελλοντικής χρήσης των φυσικών πόρων. 

∆εύτερον, η χρήση των φυσικών πόρων µπορεί να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις που 
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υποβαθµίζουν την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος (ατµόσφαιρα, υδάτινοι όγκοι, έδαφος) µε 

τρόπο που απειλεί τα οικοσυστήµατα ή την ποιότητα της ανθρώπινης ζωής. Στην περίπτωση αυτή 

διασφαλίζεται ότι η χρήση των πόρων δεν προκαλεί απαράδεκτη υποβάθµιση του περιβάλλοντος 

πράγµα που µπορεί να γίνει µε την προώθηση καθαρών τεχνολογιών και πιο οικολογικών 

καταναλωτικών προϊόντων. Αυτό πιθανό να οδηγήσει και σε µείωση της ποσότητας των 

χρησιµοποιούµενων πόρων. Εποµένως όσον αφορά τους ανανεώσιµους φυσικούς πόρους πχ 

δάσος, αλιεύµατα, πρέπει ο ρυθµός εκµετάλλευσης τους να είναι µικρότερος ή το πολύ ίσος µε το 

ρυθµό αναγέννησης τους. Αν αναφερόµαστε σε µη ανανεώσιµους φυσικούς πόρους πχ ορυκτά 

καύσιµα, ή µεταλλεύµατα τότε ο βιώσιµος ρυθµός χρησιµοποίησης τους δεν µπορεί να είναι 

γρηγορότερος του ρυθµού µε τον οποίο ένας άλλος ανανεώσιµος φυσικός πόρος - 

χρησιµοποιούµενος αειφορικά - θα πάρει τη θέση του. Έτσι ένα απόθεµα ορυκτού καυσίµου, 

διαχειρίζεται αειφορικά αν η µερίδα των κερδών από την εκµετάλλευση του επενδύεται στην 

ανάπτυξη πχ της ηλιακής ενέργειας, έτσι ώστε όταν τελειώσει το απόθεµα αυτό η τελευταία να 

είναι σε θέση να προσφέρει το ίδιο ποσό ανανεώσιµης ενέργειας. Ολόκληρος ο κύκλος ζωής των 

φυσικών πόρων, από την απόληψή τους έως και την τελική διάθεση τους, υπό µορφή αποβλήτων, 

έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η χρήση των πόρων µπορεί να αποδεσµεύσει τοξικές ουσίες και 

να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα των εδαφών. Μετά τη χρήση τους, οι ύλες επιστρέφουν στο 

έδαφος συχνά πολύ πιο δραστικές, σε χηµικό ή φυσικό επίπεδο, σε σχέση µε την προηγούµενη 

κατάστασή τους. Η χρήση πολλών ανανεώσιµων πόρων, από το στάδιο της παραγωγής έως την 

τελική τους διάθεση, ασκεί επίσης πολλές πιέσεις και µπορεί να οδηγήσει σε απώλεια 

βιοποικιλότητας και υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Επίσης, κατά την καύση υλών µε ενεργειακό 

περιεχόµενο εκλύεται διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο συντελεί στην πλανητική αλλαγή του 

κλίµατος. Από την άλλη πλευρά, ορισµένοι ανανεώσιµοι πόροι έχουν την ικανότητα να αποφέρουν 

περιβαλλοντικά οφέλη, π.χ. η χρήση του ξύλου µπορεί να συµβάλει στο µετριασµό της αλλαγής 

του κλίµατος µέσω της δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα από τα δάση. Εποµένως, ο 

εµπλουτισµός των γνώσεων όσον αφορά τις σχέσεις που συνδέουν τη χρήση των πόρων και τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποτελεί προϋπόθεση της στρατηγικής για την αειφόρο χρήση των 

πόρων ενώ από πρόσφατες έρευνες προκύπτει ότι υπάρχει δυνατότητα να προσδιοριστούν οι ύλες 

και οι πόροι των οποίων η χρήση έχει τις σοβαρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.  

Οι εκκλήσεις για µείωση της κατανάλωσης των µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων 

πηγάζουν από την ανησυχία ότι, στο µέλλον, δεν θα υπάρχουν οι αναγκαίοι πόροι για τη στήριξη 

της οικονοµικής µεγέθυνσης και της κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εκκλήσεις αυτές αφορούν κυρίως 

τα ορυκτά, τα µέταλλα και τα ορυκτά καύσιµα, καθώς είναι δεδοµένο ότι τα συνολικά φυσικά 

αποθέµατά τους είναι πεπερασµένα. Η διαφαινόµενη εξάντληση  των µη ανανεώσιµων πόρων, 

προφανώς  δεν αποτελεί απειλή για την αειφόρο ανάπτυξη. Συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο: οδηγεί 
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την ανθρωπότητα στη χρήση ολοένα και περισσότερο ηπιότερων και καθαρότερων µορφών 

ενέργειας.  

Γίνεται αποδεκτό ότι αρκετοί ανανεώσιµοι πόροι αρχίζουν να σπανίζουν. Για 

παράδειγµα, η έλλειψη των αλιευµάτων οφείλεται κατά κύριο λόγο στην υπεραλίευση και η 

έλλειψη των γλυκών νερών οφείλεται κυρίως στη ρύπανση. Πολλές φορές όµως η διαθεσιµότητα 

ορισµένων πόρων είναι περιορισµένη για γεωπολιτικούς λόγους. Παράδειγµα αποτελεί η έλλειψη 

πετρελαίου τη δεκαετία του 1970, που ήταν συνέπεια ενός εµπορικού αποκλεισµού µε οικονοµικά 

και πολιτικά κίνητρα και όχι της φυσικής ανεπάρκειας του πόρου.  

Οι ποσότητες στις οποίες χρησιµοποιείται κάθε πόρος, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες 

στα οποία µετατρέπεται, καθώς και οι χρησιµοποιούµενες τεχνολογίες µεταβάλλονται διαρκώς. Εξ 

αιτίας των τεχνολογικών καινοτοµιών µερικοί πόροι είναι δυνατόν να καταστούν παρωχηµένοι 

(π.χ. φυσικό καουτσούκ) ενώ άλλοι µπορεί να έχουν αυξηµένη ζήτηση (π.χ. το νικέλιο επειδή είναι 

συστατικό του ανοξείδωτου χάλυβα). Η χρήση άλλων πόρων είναι δυνατόν να απαγορευθεί ή να 

καταργηθεί για λόγους υγείας, όπως συνέβη µε τον αµίαντο.  

Η χρήση των φυσικών πόρων αποτελεί τη βάση της ανθρώπινης ευηµερίας, αλλά οι 

ίδιοι πόροι µπορούν να έχουν ανεπιθύµητες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία κατά τις φάσεις της 

παραγωγής, της χρήσης και της διάθεσής τους. Η εξόρυξη των πόρων για παράδειγµα, ενέχει 

κινδύνους τραυµατισµών, εάν δεν λαµβάνονται προληπτικά µέτρα. Άλλα παραδείγµατα κυρίως 

από την χρήση των ορυκτών πόρων είναι ο αµίαντος ο οποίος έχει προκαλέσει καρκίνο σε πολλούς 

εργαζόµενους σε βιοµηχανικές εγκαταστάσεις ενώ δηµιουργεί προβλήµατα στην υγεία των 

ανθρώπων όταν χρησιµοποιείται σε κτίρια. Επίσης ο υδράργυρος ο οποίος βρέθηκε σαν 

βιοµηχανικό απόβλητο προκάλεσε τη νόσο «Minamata14» σε ανθρώπους οι οποίοι 

δηλητηριαστήκαν µε αιθυλικό υδράργυρο µέσω της τροφικής αλυσίδας.  

                                                 

14 Το Μάιο του 1956, τέσσερις ασθενείς από τη Minamata της Ιαπωνίας, µια πόλη στη δυτική ακτή του νότιου νησιού Kyushu, 

εξετάστηκαν στο νοσοκοµείο. Οι παθολόγοι µπερδεύτηκαν από τα συµπτώµατα που οι ασθενείς εµφάνισαν από κοινού: αυστηροί 

σπασµοί, περίοδοι ψύχωσης, απώλεια συνείδησης και κώµα. Τέλος, µετά από έναν πολύ υψηλό πυρετό, και οι τέσσερις ασθενείς 

πέθαναν. Οι παθολόγοι συγκλονίστηκαν στο υψηλό ποσοστό θνησιµότητας για τη νέα ασθένεια: διαπιστώθηκε ότι δέκα τρεις άλλοι 

άνθρωποι, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων από τα µικρά αλιευτικά χωριά κοντά στη Minamata είχαν πεθάνει µε τα ίδια συµπτώµατα, 

όπως και πολλά τοπικά κατοικίδια ζώα και πουλιά. ∆ιαπιστώθηκε ότι ένας κοινός παράγοντας όλων των θυµάτων είναι ότι όλα 

έφαγαν  µεγάλες ποσότητες ψαριών από τον Κόλπο της Minamata (Minamata Bay). Ερευνητές από Πανεπιστήµιο Kumamoto 

κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η ασθένεια δεν ήταν µια συνηθισµένη ασθένεια, αλλά µάλλον δηλητηρίαση από τοξικές ουσίες. Έγινε 

σαφές ότι οι δηλητηριάσεις συνδέθηκαν µε την παραγωγή αιθυλενίου και PVC, από την Εταιρία Chisso, µια επιχείρηση 

υδροηλεκτρικής δύναµης που παρήγαγε τα χηµικά λιπάσµατα. Κανείς δεν τολµούσε να µιλήσει δηµόσια ενάντια στην επιχείρηση,  

δεδοµένου ότι ήταν ο πλέον σηµαντικός εργοδότης στην πόλη. Τελικά, η οµάδα ιατρικής έρευνας συνήγαγε το δοκιµαστικό 
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Τα παραπάνω παραδείγµατα των επιπτώσεων στην υγεία των ανθρώπων από φυσικούς 

πόρους έχουν προκαλέσει µεγάλο ενδιαφέρον και έχουν ληφθεί µέτρα για την αποτροπή ή τον 

περιορισµό τέτοιων περιβαλλοντικών κινδύνων. Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας (Π.Ο.Υ.) 

εκτιµά ότι προκαλούνται ασθένειες από αρκετούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται 

µε τη χρήση των πόρων όπως είναι ο ατµοσφαιρικός αέρας, ο αέρας εσωτερικών χώρων, ο 

µόλυβδος, το νερό κ.α. Ο Π.Ο.Υ. έχει υπολογίσει ότι η έκθεση στα αιωρούµενα σωµατίδια του 

αέρα στους εξωτερικούς χώρους, προκαλεί ετησίως περίπου 100.000 θανάτους στην Ευρώπη.  

3.4  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ 

Από τα προηγούµενα εξάγεται το συµπέρασµα ότι οι πόροι είναι σπάνιοι και 

περιορισµένοι. Από το άλλο µέρος ο άνθρωπος έχει απεριόριστες ανάγκες και επιθυµίες. Έτσι το 

έδαφος, τα δάση, τα µέταλλα το νερό υφίστανται καταστροφική χρήση. Εποµένως πρέπει να 

ληφθούν µέτρα.  ∆ηλαδή πρέπει να γίνουν κάποιες ενέργειες και κάποιες επιλογές και να ληφθούν 

αποφάσεις σχετικά µε τη χρήση των διαφόρων πόρων. Οι επιλογές αυτές λαµβάνουν υπόψη τις 

επιθυµίες και ανάγκες του κοινωνικού συνόλου αλλά λαµβάνουν επίσης υπόψη και το γεγονός ότι 

οι φυσικοί πόροι χρειάζονται προστασία, συντήρηση και βελτίωση. Μιλάµε δηλαδή για διαχείριση.  

Εποµένως διαχείριση σηµαίνει ότι κάνουµε κάτι. Χρησιµοποιώντας την επιστηµονική 

γνώση, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων µε τη συµµετοχή όλων, λαµβάνοντας υπόψη τους 

περιορισµούς που επιβάλλει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστηµάτων, τις χρονικές κλίµακες 

στις οποίες λειτουργεί η φύση, και τις ανάγκες των µελλοντικών γενεών µπορούµε να 

διαχειριστούµε ορθά και βιώσιµα τους φυσικούς πόρους π.χ. µιας περιοχής, για την ευηµερία 

όλων. Αυτό µπορεί να γίνει µε την εφαρµογή συγκεκριµένου σχεδίου που καθορίζει τις 

δραστηριότητες που είναι δυνατό να υλοποιηθούν στην περιοχή, καθώς και τις δραστηριότητες που 

απαιτούνται για τη βελτίωσή της. Η πιο ενδεδειγµένη για την κατάσταση του κόσµου σήµερα είναι 

-όπως αναφέρθηκε και παραπάνω- η αειφορική διαχείριση.  

 

3.5  ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΡΩΝ - ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Σαν σύστηµα ορίζεται ένα ενιαίο σύνολο που αποτελείται από αλληλένδετα µέρη, 

δηλαδή από στοιχεία που έχουν διασυνδέσεις αλληλεξαρτήσεως και αλληλεπιδράσεως. Τα 
                                                                                                                                                                    
συµπέρασµα ότι οι θάνατοι προκλήθηκαν από δηλητηρίαση υδραργύρου µέσω της κατανάλωσης µολυσµένων ψαριών και 

οστρακόδερµων, στα  οποία ο υδράργυρος χρησιµοποιούταν από τη Chisso ως καταλύτης συντήρησης. 
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συστήµατα εξετάζονται και µελετώνται σύµφωνα µε τις αρχές της συστηµικής επιστήµης και 

µεθοδολογίας όπου κάθε αντικείµενο έρευνας αντιµετωπίζεται και µελετάται ως σύνολο δηλαδή 

ως σύστηµα, σε αντίθεση µε την κλασική αναλυτική µέθοδο, όπου το αντικείµενο έρευνας 

αναλύεται στα επί µέρους µέρη του για να µελετηθεί.  

Παράδειγµα συστήµατος αποτελεί το σύστηµα υδατικών πόρων το οποίο είναι ένας 

συνδυασµός εγκαταστάσεων ελέγχου και περιβαλλοντικών στοιχείων τα οποία συνεργάζονται για 

να επιτευχθούν οι σκοποί της διαχείρισης του νερού.  

Ένα σύστηµα περιγράφεται µε βάση τη δοµή, τη λειτουργία του και την εξέλιξή του.  

Λέγοντας δοµή συστήµατος εννοούµε τη σχετικά σταθερή οργάνωσή του στο χώρο και στο 

χρόνο. Ένα σύστηµα αποτελείται από:  

1. Τα στοιχεία του, που είναι τα σταθερά και ουσιώδη µέρη που µπορούν να αναγνωριστούν και 

συµβάλουν στην συµπεριφορά του συστήµατος σαν σύνολο. Ορισµένα από τα στοιχεία ενός 

συστήµατος µπορεί να είναι επίσης συστήµατα, υποσυστήµατα του µεγαλύτερου συστήµατος, µε 

διαφορετικές ιδιότητες και λειτουργίες και τα οποία µε τη σειρά τους ενδέχεται να εµπεριέχουν 

άλλα µικρότερα υποσυστήµατα. Έτσι δηµιουργείται µια ιεραρχική δοµή.     

2. Τις διασυνδέσεις που είναι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης που συνδέουν τα στοιχεία του συστήµατος.  

3. Τα όρια, που συµπίπτουν µε τη νοητή γραµµή που περικλείει τα στοιχεία και τις διασυνδέσεις.  

4. Το περιβάλλον που περιλαµβάνει τους παράγοντες που επηρεάζουν το σύστηµα ή επηρεάζονται 

από αυτό. Στα ανοικτά συστήµατα υπάρχει ροή ενέργειας, ύλης ή πληροφορίας από το περιβάλλον 

σε αντίθεση µε τα κλειστά συστήµατα τα οποία είναι αποµονωµένα. Στην πραγµατικότητα δεν 

υπάρχουν κλειστά συστήµατα (νόµος θερµοδυναµικής).  

 

3.6  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 Οι αλληλεπιδράσεις ενός ανοικτού συστήµατος µε το περιβάλλον του περιγράφονται µε 

τους παρακάτω όρους15:  

1. Είσοδος: είναι µια ορισµένη επίδραση του περιβάλλοντος στο σύστηµα που επηρεάζει τη 

συµπεριφορά του.  

2. Έξοδος: είναι µια ορισµένη επίδραση του συστήµατος στο περιβάλλον του.  

                                                 
15 ∆εκλερής Μ. σελ.99-103. 
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3. Μετατροπή: είναι η διαδικασία επεξεργασίας και µετασχηµατισµού των εισροών σε εκροές. Το κάθε 

στοιχείο του συστήµατος συµµετέχει στη διαδικασία µετατροπής µε το δικό του τρόπο.  

4. Έλεγχος: διατηρεί τη δοµή και λειτουργία του συστήµατος.  

5. Ανατροφοδότηση ή ανάδραση (feedback): αναµεταδίδει την πληροφορία από την έξοδο στην 

είσοδο. Εάν το σύστηµα αποκλίνει από τους στόχους του διορθώνει τη συµπεριφορά του µέσω αυτής 

της λειτουργίας.  

6. Εξέλιξη: Αυτή περιγράφεται µε την έννοια της ανάπτυξης που σχετίζεται µε το µέγεθος του 

συστήµατος δηλαδή την αύξηση των στοιχείων του, τη διαφοροποίησή τους και την αύξηση των 

επιπέδων ιεραρχίας και του βαθµού πολυπλοκότητάς του. Το σύστηµα υφίσταται συνεχείς µετατροπές 

ως αποτέλεσµα των προσαρµογών του στο περιβάλλον.  

Τα συστήµατα διακρίνονται σε σκληρά και µαλακά. Τα σκληρά είναι τα τεχνολογικά 

συστήµατα τα οποία µπορούν να περιγραφούν µε ακρίβεια, έχουν µετρήσιµες ιδιότητες και η 

διαχείρισή τους γίνεται σχετικά εύκολα. Στα µαλακά συστήµατα ανήκουν τα έµβια συστήµατα, 

όπως είναι οι ζωντανοί οργανισµοί, τα οικοσυστήµατα και τα ανθρώπινα συστήµατα. Τα 

συστήµατα αυτά είναι πολύπλοκα, µε πολλά στοιχεία και διασυνδέσεις, περιέχουν πολλές µη 

µετρήσιµες ιδιότητες και η περιγραφή τους µπορεί να γίνει µόνο κατά προσέγγιση και για το λόγο 

αυτό είναι δύσκολη η διαχείρισή τους.  

Η συστηµική ανάλυση π.χ. των υδατικών πόρων, είναι η εφαρµογή µοντέλων και 

βάσεων δεδοµένων σε µια ολιστική βάση µε σκοπό να δείξει πως αλληλεπιδρούν τα στοιχεία του 

συστήµατος µεταξύ τους και µε το εξωτερικό περιβάλλον.  

Ένα µοντέλο είναι µια συµβολική απεικόνιση της πραγµατικότητας, µ’ άλλα λόγια, µια 

υπόθεση για το πώς θα συµπεριφέρεται το πραγµατικό σύστηµα. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 

µοντέλων όπως:  

α. Εικονικά µοντέλα ή φυσικές αναπαραστάσεις σε κλίµακα: (π.χ. το µοντέλο ενός αεροπλάνου 

είναι ένα φυσικό µοντέλο).  

β. Αναλογικά µοντέλα ή σχηµατικές αναπαραστάσεις: (π.χ. το χρονοδιάγραµµα µιας κατασκευής ή 

το οργανόγραµµα ενός οργανισµού).  

γ. Μαθηµατικά µοντέλα: Είναι τα πιο σηµαντικά και τα πιο συνηθισµένα διότι είναι και πιο γενικά.  

Όλοι οι µαθηµατικοί τύποι που συναντούµε στις διάφορες εφαρµογές είναι µαθηµατικά µοντέλα.  
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3.7  ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Η έννοια η οποία συνδέεται στενά µε τη συστηµική ανάλυση είναι ο συστηµικός 

συλλογισµός, ο οποίος είναι χρήσιµος ως µέσο για να δούµε τα προβλήµατα ολιστικά. Συστηµικός 

συλλογισµός σηµαίνει να εξετάσουµε τις σχέσεις αιτίας αιτιατού των αποφάσεων, να εξετάσουµε 

δηλαδή αµέσως ολόκληρα τα συστήµατα. Ο Senge πιστεύει «ότι σήµερα ο συστηµικός συλλογισµός 

είναι περισσότερο αναγκαίος παρά ποτέ, επειδή κατακλυζόµαστε από πολυπλοκότητα. Είναι ένας 

κανόνας για να κατανοήσουµε τα σύνολα (όλο) και επίσης ένα πλαίσιο για να αντιληφθούµε τις 

αλληλεξαρτήσεις
16».   

Τα συστηµικά προβλήµατα γεννώνται όταν µέρη του συστήµατος διακόπτουν την 

ισορροπία των άλλων µερών, όπως συµβαίνει όταν συγκρούονται αξίες. Στους υδατικούς πόρους, 

µια συνήθης σύγκρουση είναι αυτή ανάµεσα στους προµηθευτές και τους περιβαλλοντολόγους και 

µια άλλη είναι η  σύγκρουση ανάµεσα σε ένα οικονοµικό στόχο για εκτροπή του νερού από µια 

κοιλάδα και σε ένα κοινωνικό στόχο για διατήρηση της αρδευόµενης γεωργίας στην κοιλάδα.  

Κατά τη συστηµική επίλυση του προβλήµατος, πρέπει κανείς να κατανοήσει τις 

σχέσεις ανάµεσα στα υποσυστήµατα και στα περιβάλλοντά τους. Εµείς αναζητούµε την εξάλειψη 

µάλλον παρά την επίλυση των προβληµάτων, το οποίο σηµαίνει εξάλειψη των συγκρούσεων 

ανάµεσα στα υποσυστήµατα και τα περιβάλλοντά τους.  

Τα συστηµικά προβλήµατα υποδιαιρούνται σε µηχανιστικά προβλήµατα, τα οποία 

εµπεριέχουν κλειστά συστήµατα και τα συστηµικά προβλήµατα τα οποία σχετίζονται µε 

προβλήµατα εκτός του κλειστού συστήµατος και γεννιούνται από την πολυπλοκότητα των 

καταστάσεων που απαιτούν µια συστηµική και όχι µηχανιστική προσέγγιση για την επίλυση του 

προβλήµατος
17.  

Η µηχανιστική επίλυση του προβλήµατος αποµονώνει τις αποκοµµένες συνιστώσες 

των συστηµάτων και επιδιορθώνει κάθε µια από αυτές. Επίσης, επιζητεί να κατανοήσει τις σχέσεις 

και την γενική κατάσταση και στη συνέχεια να επιδιορθώσει τις σχέσεις αυτές. Η µηχανιστική 

επίλυση του προβλήµατος εστιάζεται στους επιστηµονικούς νόµους και διαδικασίες, ενώ η 

συστηµική επίλυση του προβλήµατος: εστιάζεται στις σχέσεις (αλληλεξαρτήσεις). Σε µηχανιστικές 

καταστάσεις, τα προβλήµατα προσδιορίζονται από αυτόν που επιλύει το πρόβληµα, ενώ κατά τη 

συστηµική προσέγγιση, το πρόβληµα δεν προσδιορίζεται αλλά εξελίσσεται βαθµιαία κάτω από την 

επίδραση πεδίων δυνάµεων και της δυναµικής των συνιστωσών µερών.  

                                                 
16 Senge 1990. 
17 Cunningham and  Farquhanson, 1989. 
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Τα κοινωνικοτεχνικά συστήµατα είναι τεχνικά συστήµατα µε ισχυρούς δεσµούς µε την 

κοινωνία. Αυτά µπορεί να είναι µηχανιστικά (ένα τεχνολογικό σύστηµα τέτοιο όπως το τηλέφωνο), 

η συστηµικά, (το τηλέφωνο και οι επιπτώσεις του στην κοινωνία). Οι κοινωνικοί στοχαστές 

κρίνουν απλές έννοιες (ένα τηλέφωνο το οποίο λειτουργεί) και βλέπουν την µεγάλη εικόνα (τα 

τηλέφωνα αποµονώνουν τους ανθρώπους, αυτά δεν λειτουργούν πρόσωπο µε πρόσωπο και η 

κοινωνία αισθάνεται αποµονωµένη).  

Τα συστήµατα νερού ή υδατικά συστήµατα είναι κοινωνικοτεχνικά, φυσικά συστήµατα 

διαχείρισης, τα οποία συνίστανται από δραστηριότητες ατόµων, οµάδων και φυσικών συστηµάτων, 

ενεργοποιούµενων για να παράγουν αποτέλεσµα που να πληροί  ανάγκες τέτοιες όπως παραγωγή, 

διατήρηση, εφαρµογή και διαχείριση.  

Η εφαρµογή του συστηµικού συλλογισµού πχ στους υδατικούς πόρους φαίνεται να 

είναι ο καλύτερος τρόπος διαχείρισης καθώς θεωρείται αναγκαία η συµµετοχή του κοινού. Η 

συµµετοχή του κοινού αναγνωρίζει τους συµµετέχοντες, τους ενηµερώνει και τους εµπλέκει στη 

διαδικασία λήψης απόφασης και επιζητεί να ενσωµατώσει τις τεχνικές και κοινωνικές πλευρές των 

λύσεων.  

3.8  ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Οι αναπτυγµένες χώρες βρέθηκαν στην ανάγκη να αντιµετωπίσουν έντονα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα πολύ πιο γρήγορα από τον υπόλοιπο κόσµο, Είχαν εποµένως µεγάλο 

χρόνο για να αναπτύξουν αποτελεσµατικές µεθόδους για τη διαχείριση των πόρων αλλά και για 

τον έλεγχο της ρύπανσης.  

Οι παράγοντες από τους οποίους επηρεάζεται το σύστηµα, στο οποίο βασίζονται οι 

υπηρεσίες προστασίας του περιβάλλοντος (τοπικές και κεντρικές) για να διαµορφώσουν τα 

προγράµµατα ελέγχου της ρύπανσης αέρα, νερών και εδάφους είναι αρκετοί µεταξύ των οποίων: η 

φύση των προβληµάτων ρύπανσης, η υφιστάµενη υποδοµή άσκησης ελέγχου και επιβολής µέτρων, 

το νοµικό καθεστώς, η ευαισθησία των πολιτών, η διαθεσιµότητα πόρων για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Αυτό έχει σαν συνέπεια οι µεθοδολογίες ελέγχου που χρησιµοποιούνται να 

διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Παρά τις διαφορές όµως τα περισσότερα σχήµατα που 

χρησιµοποιούνται σήµερα διαιρούνται σε δύο βασικές κατηγορίες.18  

1. Σχήµατα διαχείρισης που βασίζονται στην εξισορρόπηση µεταξύ περιβαλλοντικής δράσης και 

πίεσης που ασκείται από τους πολίτες. Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα προκαλούν αναπόφευκτα, 

                                                 
18 Οικονοµόπουλος, σελ.91.  
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από κάποιο σηµείο και έπειτα, λαϊκή δυσφορία και αυτό µεταφράζεται σε αυξηµένη πίεση στις 

υπηρεσίες ελέγχου για αυστηρότερα µέτρα. Οι πιέσεις αυτές και η αυξανόµενη αυστηρότητα των 

µέτρων συνεχίζεται µέχρις ότου η κατάσταση να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα. Ο µηχανισµός 

αυτός είναι αποτελεσµατικός διότι έχει µικρό κόστος, µια και λαµβάνονται µέτρα µόνον εκεί και 

µόνο ως προς τον βαθµό που είναι πραγµατικά απαραίτητα. Η διαδικασία όµως είναι αργή, καθώς 

απαιτείται αρκετός χρόνος µέχρι να εµφανιστούν τα πρώτα αποτελέσµατα, ενώ ο µηχανισµός είναι 

καταλληλότερος για την επίλυση περιβαλλοντικών προβληµάτων τοπικής παρά ευρείας κλίµακας. 

Για παράδειγµα, η ρύπανση σε αστικές περιοχές είναι πιθανό ότι ευαισθητοποιεί περισσότερο τους 

κατοίκους αστικών περιοχών. Τα σχήµατα αυτά απαιτούν την ύπαρξη υποδοµής υψηλού επιπέδου 

στις υπηρεσίες ελέγχου ρύπανσης για την επιτόπου λήψη σωστών αποφάσεων, καθώς επίσης και 

την αµερόληπτη και οµαλή λειτουργία ολόκληρου του συστήµατος επιβολής.  

2. Σχήµατα που βασίζονται στην επιβολή µέτρων σύµφωνα µε την αρχή της καλύτερης δυνατής 

τεχνολογίας που είναι οικονοµικά εφαρµόσιµη. Τα σχήµατα αυτά είναι φανερό ότι έχουν 

υψηλότερο κόστος, καθώς οι καλύτερες τεχνολογίες αποτροπής ρύπανσης εφαρµόζονται πάντα, 

ακόµα και όταν η ύπαρξη τους δεν επιβάλλεται άµεσα από τα τοπικά προβλήµατα ρύπανσης. Οι 

στρατηγικές αυτές δίνουν τη δυνατότητα ταχύτερης εφαρµογής, καθώς σχετικά προγράµµατα 

ελέγχου προσχεδιάζονται από κεντρικές υπηρεσίες και εφαρµόζονται αυτόµατα σε µια ολόκληρη 

περιοχή ή χώρα. Επιπλέον, µε τα σχήµατα αυτά αντιµετωπίζονται µε τον καλύτερο δυνατό και 

περισσότερο περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο προβλήµατα ρύπανσης ευρείας κλίµακας. 

Προσεγγίσεις αυτού του τύπου, όπου υψηλού επιπέδου κεντρικές υπηρεσίες σχεδιάζουν τα 

προγράµµατα δράσης, είναι µεταξύ των πιο εύκολων για να εφαρµοστούν και ως εκ τούτου είναι 

κατάλληλες, από αυτήν την άποψη. Εν τούτοις το υψηλό κόστος των περιβαλλοντικών 

προγραµµάτων που προκύπτουν δεν παρέχει κατά τεκµήριο την καλύτερη κατανοµή των συχνά 

περιορισµένων πόρων.  

Μια σύγχρονη µέθοδος περιβαλλοντικής διαχείρισης, κατάλληλη για ευρεία χρήση, θα 

πρέπει να είναι σε θέση να παράγει στρατηγικές ελέγχου της ρύπανσης, που να είναι 

αποτελεσµατικές σε σχέση µε το κόστος για το σκοπό που προορίζονται, καθώς επίσης και 

εφαρµόσιµες µέσω της υπάρχουσας κρατικής υποδοµής. Οι δύο αυτές απαιτήσεις µπορούν να 

ικανοποιηθούν µε τη διαµόρφωση λεπτοµερών προγραµµάτων δράσης από ικανές οµάδες 

κεντρικών υπηρεσιών µε τη διαδικασία της συστηµικής ανάλυσης. 

1. Αντικειµενικός σκοπός: Αυτό, αποτελεί την πρώτη σηµαντική εργασία στο πλαίσια της 

συστηµικής ανάλυσης. Βασικός στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 

περιβάλλοντος γενικότερα (π.χ. η διατήρηση αποδεκτής ποιότητας και ποσότητας νερού για τις 
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επιθυµητές χρήσεις). Τούτο, στα πλαίσια των περιβαλλοντικών µελετών, µεταφράζεται πρακτικά 

ως ανάγκη τήρησης συγκεκριµένων ορίων ποιότητας. Για παράδειγµα, στην περίπτωση των 

λιµνών, είναι δυνατόν να τεθεί ως στόχος της περιβαλλοντικής στρατηγικής η διατήρηση της 

λίµνης σε ολιγοτροφική κατάσταση, ή τουλάχιστον η αποτροπή της δηµιουργίας ευτροφικών 

συνθηκών. Οι όροι ευτροφισµός και ολιγοτροφισµός αποτελούν γενικότερους παραµέτρους της 

ποιότητας του νερού από ότι η συγκέντρωση ενός ρύπου, µια και χαρακτηρίζουν σε αυτήν την 

περίπτωση µε πιο ουσιώδη τρόπο τη γενική κατάσταση όλου του οικοσυστήµατος της λίµνης.  

2. Ορισµός των κριτηρίων αποτελεσµατικότητας: Αυτό, αποτελεί τη δεύτερη σηµαντική εργασία 

στα πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης. Τα κριτήρια µε τα οποία κρίνεται η αποδοτικότητα µιας 

στρατηγικής είναι ανάγκη να είναι σε συµφωνία µε τους στόχους, όπως ορίστηκαν παραπάνω, 

ώστε ο µελετητής να µπορεί να γνωρίζει πότε οι στόχοι έχουν επιτευχθεί ή πόσο αποτελεσµατικό 

είναι ένα συγκεκριµένο σύνολο µέτρων σε σχέση µε την εκπλήρωση των στόχων. Με βάση τα 

παραπάνω, τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας είναι συνήθως οι συγκεντρώσεις ρύπων στους 

αποδέκτες, αέρα ή νερά. Το τελευταίο εξηγεί την ιδιαίτερη σηµασία των µοντέλων υπολογισµού 

της ποιότητας του αέρα και των νερών στις µελέτες περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς ο βασικός 

σκοπός τους είναι να «συνδέουν» τα εκλυόµενα ρυπαντικά φορτία, τα οποία προκύπτουν από την 

απογραφή των πηγών, µε τις συγκεντρώσεις ρύπων στο περιβάλλον. Για παράδειγµα στην 

περίπτωση των λιµνών, το κριτήριο αποτελεσµατικότητας µιας στρατηγικής θα µπορούσε να είναι 

η φόρτισή της µε φώσφορο.  

3. Εφαρµογή των κατάλληλων µοντέλων υπολογισµού της ποιότητας των νερών: Πρόκειται για 

την τρίτη σηµαντική εργασία στα πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης, η οποία επιτρέπει στους 

χρήστες να εκτιµήσουν τη φύση και τη σοβαρότητα του υπάρχοντος περιβαλλοντικού 

προβλήµατος και να ελέγξουν την αποτελεσµατικότητα εναλλακτικών µέτρων ελέγχου. Φυσικά, το 

τελικό αποτέλεσµα της εφαρµογής τέτοιων µοντέλων πρέπει να είναι συµβατό, τόσο µε τους 

στόχους που έχουν τεθεί, όσο και µε τα κριτήρια αποτελεσµατικότητας που έχουν επιλεγεί. Με 

αυτόν τον τρόπο ο µελετητής µπορεί να αποφασίσει κάτω από ποιες συνθήκες εκπληρούνται οι 

στόχοι και να µετρήσει την αποτελεσµατικότητα οποιασδήποτε στρατηγικής. Κατά την επιλογή 

των µέτρων και τη διαµόρφωση των στρατηγικών σεναρίων πρέπει να ληφθούν υπόψη οι 

υπάρχοντες περιορισµοί ώστε τα αποτελέσµατα να είναι πρακτικά, αποδεκτά και εφαρµόσιµα. 

Τέτοιοι περιορισµοί είναι δυνατό να προέρχονται από τη δυσκολία πρακτικής εφαρµογής 

ορισµένων µέτρων, από τις υπερβολικές αρνητικές επιπτώσεις σε ντόπιες παραγωγικές 

δραστηριότητες, από την αναµενόµενη αντιδηµοτικότητα ορισµένων µέτρων, από περιορισµένη 

διαθεσιµότητα ορισµένων αγαθών (π.χ. υγραερίου) κ.τ.λ.  

4. Έλεγχος εναλλακτικών επιλογών και ανάλυση ευαισθησίας: Πρόκειται για την τέταρτη 

σηµαντική εργασία στα πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης, η οποία περιλαµβάνει τη συστηµατική 
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αξιολόγηση όλων των διαθέσιµων µέτρων ελέγχου µε εκτίµηση της σχετικής τους 

αποτελεσµατικότητας σε σχέση µε το περιβάλλον, το κόστος και την εφαρµοσιµότητα. Με αυτόν 

τον τρόπο εξετάζεται η ευαισθησία του συστήµατος (π.χ. της ποιότητας του νερού µιας λίµνης) σε 

σχέση µε διάφορα εναλλακτικά µέτρα (π.χ. εξάλειψη των σηµειακών πηγών ρύπανσής της). Το 

τελικό προϊόν αυτής της διαδικασίας µπορεί να είναι ένας πίνακας που καταχωρεί την 

αποτελεσµατικότητα των επιλεγµένων µέτρων σε σχέση µε την εκπλήρωση των στόχων που έχουν 

τεθεί και κατατάσσει τα µέτρα αυτά ιεραρχικά, σύµφωνα µε την περιβαλλοντική τους 

αποδοτικότητα, αλλά και το σχετικό κόστος και µε την εφαρµοσιµότητά τους.  

5. ∆ιαµόρφωση βέλτιστων στρατηγικών: Πρόκειται για την πέµπτη σηµαντική εργασία στα 

πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης, η οποία περιλαµβάνει την επιλογή ενός συνόλου από 

εφαρµόσιµα µέτρα, δια των οποίων πληρούνται όλοι οι στόχοι που έχουν τεθεί µε το ελάχιστο 

δυνατόν κόστος. Για τη διαµόρφωση βέλτιστων στρατηγικών απαιτούνται λεπτοµερείς τεχνικές 

αναλύσεις, καθώς επίσης και οικονοµική θεώρηση κάθε εναλλακτικού µέτρου, θέτοντας ολόκληρη 

την ανάλυση σε µία τελείως διαφορετική βάση. Παρ' όλη την έλλειψη τέτοιων αναλυτικών 

τεχνικοοικονοµικών στοιχείων, είναι δυνατό να διαµορφώσει κανείς λογικές και πραγµατικά 

αποτελεσµατικές στρατηγικές µε κοινή λογική, εµπειρία. Για τη διαµόρφωση ορθολογικών 

στρατηγικών υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις, και η επιλογή της πιο κατάλληλης εξαρτάται 

κάθε φορά από τη διαθεσιµότητα ή όχι των µοντέλων υπολογισµού της ποιότητας του αέρα και 

των νερών για το υπό εξέταση πρόβληµα.  

6. Εφαρµογή της διαµορφωµένης στρατηγικής: Πρόκειται για την έκτη σηµαντική εργασία στα 

πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης. Τα µέτρα που επιλέγονται µέσω της στρατηγικής χρειάζονται 

περαιτέρω ανάλυση και επαλήθευση πριν από την εφαρµογή τους. Η έκταση της περαιτέρω 

ανάλυσης εξαρτάται φυσικά από το κόστος του συγκεκριµένου µέτρου και από το βαθµό της 

αβεβαιότητας που αισθανόµαστε σε σχέση µε τις προβλέψεις µας. Για παράδειγµα, αν η µείωση 

της περιεκτικότητας του θείου στο ντίζελ θέρµανσης φαίνεται απαραίτητη για την ελάττωση των 

υψηλών επιπέδων S02 σε µια αστική περιοχή µελέτης, το µέτρο µπορεί να προωθηθεί µε 

περιορισµένη περαιτέρω ανάλυση καθώς οι εκτιµήσεις των εκποµπών του SΟ2 θεωρούνται 

ακριβείς (σχετίζονται στοιχειοµετρικά µε τη περιεκτικότητα του θείου στο diesel). Πέρα από την 

πρόσθετη ανάλυση και επαλήθευση, είναι πιθανό ότι για µερικά πολύπλοκα µέτρα απαιτείται και 

µελέτη εφαρµογής πριν την εκτέλεση τους. Για παράδειγµα, προκειµένου να µειωθεί η 

τροφοδότηση της στήλης του νερού σε µια λίµνη µε θρεπτικά στοιχεία από τα ιζήµατα του 

πυθµένα µε προσθήκη π.χ. µαρµαρόσκονης σκόπιµο είναι να γίνει µια πρώτη εφαρµογή σε 

πιλοτική κλίµακα πριν την εφαρµογή σε συγκεκριµένο υδατικό σύστηµα. Προγράµµατα δράσης 

που διαµορφώνονται από την παρούσα µέθοδο παρέχουν, αφ' ενός µεν επακριβή προσδιορισµό 

κάθε µέτρου, αφ' ετέρου δε περιέχουν περιορισµένο αριθµό µέτρων. Τα χαρακτηριστικά αυτά είναι 
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πολύ σηµαντικά µια και ευνοούν την εφαρµοσιµότητα της στρατηγικής. Επίσης, τα µεµονωµένα 

µέτρα, που περιέχονται στη στρατηγική, επιλέγονται, µετά από ιεράρχηση. Το τελευταίο θέτει 

σαφή έµφαση στον έλεγχο των µεγαλύτερων πηγών ρύπανσης. Πράγµατι, οι εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας σε µεγάλες πηγές είναι περισσότερο αποτελεσµατικές ως προς το κόστος λόγω 

οικονοµίας κλίµακας, παρέχουν περισσότερο αξιόπιστη λειτουργία λόγω διαθεσιµότητας καλύτερα 

εξειδικευµένου προσωπικού και οργάνωσης, ενώ είναι πιο εύκολος ο έλεγχος της σωστής 

λειτουργίας τους. Ο αριθµός και η συνολική πολυπλοκότητα των µέτρων που προωθούνται 

επηρεάζουν σηµαντικά το βαθµό επιτυχίας του προγράµµατος εφαρµογής οποιασδήποτε 

στρατηγικής. Φιλόδοξες στρατηγικές µε πολυάριθµα µέτρα δεν επιτυγχάνουν πάντοτε το καλύτερο 

τελικό αποτέλεσµα καθώς η διαθέσιµη υποδοµή για έλεγχο και επιβολή των µέτρων από κάποιο 

σηµείο και µετά δεν επαρκεί µε αποτέλεσµα να χάνεται ο έλεγχος της κατάστασης. Η εµπειρία 

δείχνει ότι η απώλεια ελέγχου είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό θέµα και ότι τα αποτελέσµατα που 

επιτυγχάνονται στην πράξη από οποιαδήποτε στρατηγική εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από αυτό 

το κριτήριο.  

7. Εκτίµηση των αποτελεσµάτων: Πρόκειται για την έβδοµη και τελευταία σηµαντική εργασία στα 

πλαίσια της συστηµικής ανάλυσης, που περιλαµβάνει την ενδεχόµενη προσαρµογή της αρχικής 

στρατηγικής. Υπενθυµίζεται ότι οι διαδικασίες διαµόρφωσης στρατηγικών ελέγχου δεν αποτελούν 

µια µοναδική προσπάθεια, αλλά αντίθετα µια συνεχή διεργασία, η οποία προοδευτικά βελτιώνεται 

από την ανάδραση των προηγούµενων εµπειριών και αποτελεσµάτων.  

Εν τούτοις, η αυστηρή εφαρµογή της συστηµικής ανάλυσης στη διαχείριση του 

περιβάλλοντος είναι µια απαιτητική υπόθεση καθώς απαιτεί λεπτοµερείς απογραφές πηγών 

ρύπανσης, σειρά από τεχνικοοικονοµικές µελέτες που να αναλύουν τις διαθέσιµες επιλογές 

ελέγχου για όλες τις κύριες πηγές ρύπανσης, εφαρµογή µοντέλων υπολογισµού ποιότητας 

περιβάλλοντος, ανάλυση ευαισθησίας και διαµόρφωση βέλτιστων στρατηγικών σε σχέση µε τους 

στόχους που έχουν τεθεί19. Οι παραπάνω απαιτήσεις, παρά τα πιθανά οφέλη, καθιστούν την 

εφαρµογή των αυστηρών συστηµικών αναλύσεων απαγορευτική για τις περισσότερες περιπτώσεις 

στην πράξη. Εν τούτοις, οι αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος που πρέπει να 

ληφθούν και οι τεχνικές συστηµικής ανάλυσης µε απλοποιηµένες απαιτήσεις, που είναι 

ευκολότερο να εφαρµοστούν και ικανές να βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα των 

προωθούµενων µέτρων, αποκτούν µεγάλη πρακτική σηµασία.  

                                                 
19 Οικονοµόπουλος, ο.π.102. 
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3.9. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΤΟΣ 

Ο κόσµος δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον καιρό, κάτι που µάλλον δεν πρέπει να 

µας προκαλεί έκπληξη, αν αναλογιστούµε την επίδραση που έχει ο καιρός στη διάθεσή µας, στον 

τρόπο που ντυνόµαστε και στο τι τρώµε. Με τη λέξη «κλίµα», όµως, δεν εννοούµε τον καιρό. 

Πρόκειται για το µέσο όρο των καιρικών συνθηκών που επικρατούν σε µια ορισµένη περιοχή για 

µεγάλη χρονική περίοδο. Το κλίµα παρουσίαζε, και θα παρουσιάζει για πάντα, αποκλίσεις που 

οφείλονται σε φυσικά αίτια. Οι φυσικές αυτές αιτίες συµπεριλαµβάνουν τις ανεπαίσθητες 

µεταβολές της ηλιακής ακτινοβολίας, τις ηφαιστειακές εκρήξεις, οι οποίες µπορούν να καλύψουν 

τη γη µε σκόνη που αντανακλά την ηλιακή θερµότητα στο διάστηµα, καθώς και τις φυσικές 

αποκλίσεις του ίδιου του κλιµατικού συστήµατος. 

Εντούτοις, οι φυσικές αιτίες µπορούν να εξηγήσουν µόνο ένα µικρό µέρος αυτής της 

θέρµανσης. Η συντριπτική πλειοψηφία των επιστηµόνων συµφωνεί ότι οφείλεται στην αυξάνουσα 

συγκέντρωση αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα, τα οποία δεσµεύουν τη θερµότητα, και 

ευθύνονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες γι’ αυτό. 

Η ενέργεια του ήλιου θερµαίνει την επιφάνεια της γης και, καθώς η θερµοκρασία 

αυξάνεται, η θερµότητα αντανακλάται στην ατµόσφαιρα ως ενέργεια υπεριώδους ακτινοβολίας. 

Ένα µέρος της ενέργειας απορροφάται στην ατµόσφαιρα από τα αέρια του θερµοκηπίου. H 

ατµόσφαιρα λειτουργεί όπως τα τοιχώµατα ενός θερµοκηπίου, αφήνοντας το ορατό ηλιακό φως να 

εισέλθει και απορροφώντας την εξερχόµενη ενέργεια υπεριώδους ακτινοβολίας, διατηρώντας 

ζεστό το εσωτερικό του. Αυτή η φυσική διαδικασία ονοµάζεται «φαινόµενο του θερµοκηπίου».  

Χωρίς αυτό, η µέση θερµοκρασία στη γη θα ήταν -18° C, ενώ αυτή τη στιγµή φθάνει τους +15° C. 

Ωστόσο, οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες συντελούν στην αύξηση της συγκέντρωσης 

στην ατµόσφαιρα αερίων του θερµοκηπίου, ιδιαίτερα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), µεθανίου και 

πρωτοξειδίου του αζώτου, τα οποία ενισχύουν το φυσικό φαινόµενο του θερµοκηπίου και 

αυξάνουν τη θερµοκρασία. Αυτή η υπερθέρµανση που προκαλεί ο ανθρώπινος παράγοντας 

ονοµάζεται «ενισχυµένο» φαινόµενο του θερµοκηπίου. 
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4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

 Ευρωπαϊκή Ένωση ετοιµάζει νέες προτάσεις για καλύτερη εξοικονόµηση 

ενέργειας µέχρι το 2020 και για µια οικονοµία µε πραγµατικά χαµηλές 

εκποµπές άνθρακα µέχρι το 2050. Έτσι, θα µπορέσει να εξοικονοµήσει 

1.000 ευρώ για κάθε νοικοκυριό και να δηµιουργήσει δύο εκατοµµύρια θέσεις εργασίας. Οι 

προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιµετωπίσει την κλιµατική αλλαγή καλύπτοντας 

ταυτόχρονα τις ενεργειακές της ανάγκες εντάσσονται στην στρατηγική για την οικονοµική 

ανάπτυξη «Ευρώπη 2020». 

Η στρατηγική αυτή βασίζεται σε τρεις πρωταρχικούς στόχους που έχουν ήδη τεθεί για 

το 2020: µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά τουλάχιστον 20%, κάλυψη των 

ενεργειακών αναγκών από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας κατά 20% και µείωση της κατανάλωσης 

ενέργειας κατά 20%. Αν και η Ευρώπη σηµειώνει πρόοδο όσον αφορά τους στόχους της για 

µείωση των εκποµπών και κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών από ανανεώσιµες πηγές, 

παρουσιάζει καθυστέρηση όσον αφορά τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Γι’ αυτό, η 

Επιτροπή επιθυµεί να εντείνει τις προσπάθειες, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την υλοποίηση του 

οράµατός της για µεταµόρφωση της Ευρώπης σε µια οικονοµία χαµηλών επιπέδων άνθρακα, αλλά 

παράλληλα ανταγωνιστική. 

4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Το νέο σχέδιο ενεργειακής απόδοσης, το οποίο αναµένεται να βοηθήσει τα νοικοκυριά 

να εξοικονοµήσουν µέχρι και χίλια  (1.000)  euro τον χρόνο και να δηµιουργήσει µέχρι και δύο 

εκατοµµύρια (2.000.000) θέσεις εργασίας, κάνει επίσης έκκληση: 

� στις κυβερνήσεις να µειώνουν την κατανάλωση ενέργειας κατά 3% τουλάχιστον στα δηµόσια κτίρια 

κάθε χρόνο και να επιβάλλουν την ενεργειακή απόδοση ως όρο που πρέπει να πληρούν όλα τα αγαθά 

και οι υπηρεσίες που αγοράζουν 

� στις επιχειρήσεις να περιορίσουν τη χρήση ενέργειας στα εµπορικά κτίρια 

� για µεγαλύτερες µειώσεις όσον αφορά την ενέργεια που καταναλώνουν οι οικιακές συσκευές 

� για αποδοτικότερη παραγωγή ενέργειας και θερµότητας 

� για επιβολή προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης στον βιοµηχανικό εξοπλισµό 

� για ενεργειακούς ελέγχους και ενεργειακή διαχείριση στις µεγάλες επιχειρήσεις 

� για προώθηση έξυπνων δικτύων και µέτρων, παροχή στους πολίτες µέσων µείωσης της κατανάλωσης 

ενέργειας καθώς και υπολογισµού της εξοικονόµησης ενέργειας. 

Η 
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Οι στόχοι αυτοί είναι προφανώς φιλόδοξοι αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουµε. Ο 

ασθενής βρίσκεται ήδη σε κρίσιµη κατάσταση. Παρουσιάζει πολλαπλά συµπτώµατα. Η αναπνοή του 

είναι δύσοσµη. Έχει πυρετό και µάλιστα υψηλότερο από ποτέ. Οι προσπάθειες που γίνονται για να 

πέσει ο πυρετός αποτυγχάνουν. Τα σωµατικά υγρά έχουν δηλητηριαστεί. Όταν θεραπεύονται τα 

συµπτώµατα σε ένα µέρος του σώµατος, ξαφνικά εµφανίζονται περισσότερα σε άλλα µέλη του. Αν 

επρόκειτο για συνηθισµένο ασθενή, οι γιατροί πιθανότατα θα χαρακτήριζαν τις πολλαπλές ασθένειες 

χρόνιες και θανατηφόρες. Μη γνωρίζοντας τι άλλο να κάνουν, θα έπαιρναν απλώς µέτρα για να νιώσει 

ο ασθενής όσο το δυνατόν πιο άνετα µέχρι να καταλήξει. Ωστόσο αυτός ο ασθενής δεν είναι 

άνθρωπος. Είναι το σπίτι µας, είναι ο πλανήτης µας, είναι η Γη. Ο ακάθαρτος αέρας, η παγκόσµια 

αύξηση της θερµοκρασίας, τα µολυσµένα νερά και  τα τοξικά απόβλητα είναι µόνο κάποιες από τις 

παθήσεις του βαριά άρρωστου πλανήτη µας. Μπορούµε κι επιβάλλεται να τον σώσουµε. Από ποιους; 

Μα από εµάς τους ίδιους… 

 

4.2 ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ 

Ο χάρτης πορείας για χαµηλές εκποµπές άνθρακα παρουσιάζει αποδοτικούς τρόπους 

περαιτέρω µείωσης των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση -κατά 5-

20% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 µέχρι το 2050- µε ταυτόχρονη αύξηση της 

ανταγωνιστικότητάς της. 

Σύµφωνα µε το σχέδιο αυτό θα πρέπει να επενδύονται κάθε χρόνο 270 επιπλέον 

δισεκατοµµύρια euro σε πράσινες τεχνολογίες και µεταφορές, σε υποδοµές, όπως στα έξυπνα 

δίκτυα ηλεκτροδότησης, και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Οι επενδύσεις αυτές θα προστεθούν στις σηµερινές συνολικές επενδύσεις που 

αναλογούν στο 19% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το επιπλέον αυτό ποσό θα καλυφθεί µε 

την εξοικονόµηση 175-320 δισεκατοµµυρίων euro τον χρόνο χάρη στη µείωση των εισαγωγών 

πετρελαίου και φυσικού αερίου. Από την πλευρά της, η Greenpeace20 ζητάει µεγαλύτερη µείωση 

εκποµπών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

                                                 
20 ∆ιεθνής µη κερδοσκοπική οργάνωση που µε τη δράση της αναδεικνύει τα σηµαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα και 
προωθεί αποτελεσµατικές λύσεις για ένα «πράσινο» και ειρηνικό µέλλον. 
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4.3 ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Η έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης υπονοεί ότι η οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να 

κρίνεται σε σχέση µε τις επιπτώσεις της σε τέσσερα είδη κληρονοµιάς: το φυσικό κεφάλαιο και το 

οικονοµικό του αντιστάθµισµα, το ανθρώπινο κεφάλαιο (που αυξάνεται χάρη στην εκπαίδευση), το 

οικολογικό κεφάλαιο (το περιβάλλον) και το κοινωνικό κεφάλαιο (που ταυτίζεται µε τις κοινωνικές 

κατακτήσεις). Οι προηγούµενες εξελίξεις δείχνουν ότι οι διεθνείς οργανισµοί και οι κυβερνήσεις 

υπό την πίεση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των ενώσεων και των Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων, συνεκτιµούν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, ορισµένους στόχους για την αξιοποίηση 

του ανθρώπινου, του οικολογικού και του κοινωνικού κεφαλαίου, αντιδρώντας κατά της 

εµπορευµατικής κοινωνίας που έχει την τάση να δίνει προνοµιακή θέση στα αποτελέσµατα µόνο ως 

προς τις αποδόσεις του οικονοµικού κεφαλαίου. 

Οι επιχειρηµατίες κατηγορούνται συχνά γιατί αποφασίζουν µόνο ανάλογα µε την 

οικονοµική αποδοτικότητα, σε βάρος οιασδήποτε άλλης θεώρησης. Οι δόλιες πρακτικές ορισµένων 

πολύ µεγάλων επιχειρήσεων, όπως της Enron ή της Worldcom  το 2002, το µόνο που κατάφεραν 

ήταν να ενισχύσουν το αίσθηµα δυσπιστίας µεγάλου µέρους των εργαζοµένων, των µετόχων και της 

κοινωνίας των πολιτών απέναντι σε διευθυντικά στελέχη που φαίνονταν να ασχολούνται µόνο µε 

τον προσωπικό τους πλουτισµό. Ως αντίδραση σε αυτή την κατάσταση που δίνει µια πολύ αρνητική 

εικόνα του καπιταλισµού, ορισµένες επιχειρήσεις εκπονούν εκθέσεις που δείχνουν τα αποτελέσµατά 

τους σε κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους. Τα εν λόγω αποτελέσµατα είναι ολοένα και πιο 

εναρµονισµένα, ιδίως υπό την ώθηση των οργανισµών βαθµολόγησης (οργανισµοί «rating»), που 

αποσκοπούν να παράσχουν µια καθησυχαστική εικόνα στις διάφορες συνιστώσες της κοινωνίας, 

ιδίως στους µετόχους, ώστε να εξακολουθούν να έχουν εµπιστοσύνη στις χρηµατοοικονοµικές 

αγορές.  

 

5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

εν είναι λίγοι εκείνοι που ισχυρίζονται ότι το περιβάλλον και η κλιµατική 

αλλαγή κατέχουν µια ισχυρή θέση στα θέµατα της διεθνούς πολιτικής 

ατζέντας. Οι κλιµατικές αλλαγές εξαιτίας του εύρους των συνεπειών τους, 

αποτελούν το πλέον κρίσιµο περιβαλλοντικό, οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό πρόβληµα που 

αντιµετωπίζει ο σύγχρονος πολιτισµός. Πρόκειται να αλλάξουν σε βάθος το πλαίσιο διαµόρφωσης 

των πολιτικών, µιας και προκαλούν µια σειρά από αρνητικές επιπτώσεις µεταξύ των οποίων η 

∆
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άνοδος της θερµοκρασίας της γης, η αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας των ακραίων 

καιρικών φαινοµένων (πληµµύρες, καύσωνες, ξηρασίες, καταιγίδες) πολλές από τις οποίες τις 

αντιµετωπίζουµε ήδη και θα τις αντιµετωπίσουµε εντονότερα στο µέλλον. Η συνεχής αύξηση των 

αερίων του θερµοκηπίου και κυρίως του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα, προέρχεται 

από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και ιδιαίτερα από τα ορυκτά καύσιµα και την καταστροφή των 

δασών, που αποτελούν τη βασική αιτία ανόδου της θερµοκρασίας του πλανήτη, όπως 

διαπιστώνεται από το λιώσιµο των πάγων και του χιονιού και από την άνοδο της στάθµης της 

θάλασσας
21. 

Η αύξηση της θερµοκρασίας της γης, θα εξαφανίσει πολλά είδη ζωικής και φυτικής 

παραγωγής, ενώ εκατοµµύρια άνθρωποι που ζουν κοντά σε παράκτιες περιοχές θα τεθούν σε 

κίνδυνο από την άνοδο της στάθµης της θάλασσας και από τις συνακόλουθες πληµµύρες, ενώ το 

οικονοµικό και κοινωνικό υπόβαθρο πολλών περιοχών και η υγεία του ανθρώπινου πληθυσµού θα 

επηρεαστεί αρνητικά. Επίσης, και η µείωση της βροχόπτωσης, θα δηµιουργήσει παρατεταµένες 

περιόδους ξηρασίας, µειώνοντας τα υδάτινα αποθέµατα και αυξάνοντας τον κίνδυνο για καύσωνες 

και πυρκαγιές. Επιπλέον, ο τοµέας της ενέργειας συµβάλλει στην άνοδο των εκποµπών των αερίων 

του θερµοκηπίου κυρίως µε την καύση των ορυκτών καυσίµων, µε τη χρήση δηλαδή πετρελαίου 

και υποπροϊόντων του, µε τις εκποµπές ρύπων από βιοµηχανίες, από κτίρια και από απορρίµµατα. 

Όλα τα παραπάνω επιτείνουν το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και της γενικότερης 

καταστροφής του περιβάλλοντος, λόγω της προϊούσης καταστροφής του παγκόσµιου κλίµατος. 

Συνειδητοποιούµε εποµένως, το µέγεθος και τον επείγοντα χαρακτήρα των κλιµατικών 

αλλαγών για αυτό και πρέπει να δράσουµε άµεσα. Η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής είναι 

εφικτή, µέσα κυρίως από την εξοικονόµηση ενέργειας σε όλα τα επίπεδα, ώστε να µειωθούν τα 

φαινόµενα που προκαλούν την αύξηση των εκποµπών των βλαβερών αερίων στην ατµόσφαιρα, 

οδηγώντας σε όλες εκείνες τις αρνητικές συνέπειες που παραπάνω αναλύσαµε. Η εξοικονόµηση 

ενέργειας, µπορεί να γίνει µε τη δηµιουργία αποκεντρωµένων συστηµάτων παραγωγής, τη µαζική 

προώθηση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα µε 

προϋπόθεση τον αποκλεισµό χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. ∆εν χωρεί αµφιβολία ότι η 

κλιµατική αλλαγή έφτασε στον πλανήτη µας για να µείνει. Για την αποτροπή της δεν υπάρχει παρά 

µόνον ένας δρόµος: αυτός της απεξάρτησης από το σηµερινό ρυπογόνο µοντέλο, µε παράλληλη 

στροφή προς τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  Για να προωθηθούν οι ανανεώσιµες πηγές 

ενέργειας, σίγουρα χρειάζεται να εφαρµοστούν µέτρα που θα αφορούν τους πάντες, δηλαδή τους 

                                                 
21 Υπολογίζεται ότι η µέση θερµοκρασία του πλανήτη θα αυξηθεί από 1,1 έως 6,4 βαθµούς Κελσίου µέχρι το έτος 2100 σε σχέση µε 
τα επίπεδα του 1990 µε πιθανότερη µια άνοδο θερµοκρασίας από 1,8 µέχρι 4 βαθµούς Κελσίου, ανάλογα µε τα µέτρα που θα 
ληφθούν. Η στάθµη των ωκεανών θα ανέβει από 28 έως 54 εκατοστά σε σχέση µε το 1990, αν και η άνοδος θα µπορούσε να είναι και 
µεγαλύτερη σε περίπτωση που λιώσει το κάλυµµα πάγου στη Γροιλανδία και στην Ανταρκτική. Η δραστηριότητα των τροπικών 
κυκλώνων και τυφώνων θα ενταθεί µε πιθανότητα 66%. (www.in gr/news/article.asp/Ing.Entity.ID=775631).  
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πολίτες, τους πολιτικούς, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις εταιρείες, την Κοινωνία των Πολιτών και 

τους διακρατικούς και διεθνείς οργανισµούς. 

Είναι γεγονός ότι η ∆ιεθνής Κοινότητα, προσπάθησε από αρκετά νωρίς, ήδη από το 

1989, να ασχοληθεί µε το θέµα των κλιµατικών αλλαγών. Την περίοδο αυτή, συστάθηκε η 

∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή
22, από τον Παγκόσµιο Οργανισµό 

Μετεωρολογίας, µε σκοπό να συντάξει µια έκθεση σχετικά µε τις συνέπειες της ανθρώπινης 

παρέµβασης στο παγκόσµιο κλίµα. Η Έκθεση της Επιτροπής, αποτέλεσε τη βάση για να υπογραφεί 

η Σύµβαση-Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή στο Rio de Janeiro το 199223, που καλεί τα κράτη 

να σταθεροποιήσουν τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου σε τέτοια επίπεδα που θα 

προλάβουν τις επικίνδυνες επιπτώσεις από την παρέµβαση του ανθρώπου στο κλίµα. Στη συνέχεια 

το Πρωτόκολλο του Kyoto (υπεγράφη το 1997) βασίστηκε στην προηγούµενη σύµβαση και 

προσπάθησε και αυτό να µειώσει της εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου στην ατµόσφαιρα. Η 

µείωση των εκποµπών που προβλέπει το Πρωτόκολλο για τις ανεπτυγµένες χώρες στην περίοδο 

2008-2012 ανέρχεται στο 5,2% σε σχέση µε τα επίπεδα του 199024. Το κείµενο αυτό υπήρξε το 

µόνο διεθνές δεσµευτικό εγχείρηµα στον τοµέα αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής. Μέσα στα 

πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρµόζοντας το Πρωτόκολλο, υιοθετεί προγράµµατα που 

καλούν τα κράτη να µειώσουν τις εκποµπές των αερίων τους κατά 8% σε σχέση µε τα επίπεδα του 

1990.  Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσφατα υιοθέτησε µια δέσµη µέτρων για τη µείωση των 

εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020 σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990, 

για 20% αύξηση του ποσοστού χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και για µείωση κατά 

20% της ενεργειακής κατανάλωσης µε σκοπό την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης25.  

Συνεπώς είναι προφανές ότι η αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, εκτός από 

διακηρύξεις χρειάζεται ολοκληρωµένη προσέγγιση και ευρύ φάσµα πολιτικών, τόσο στο επίπεδο 

του µετριασµού των εκποµπών, όσο και στο επίπεδο της προσαρµογής, µε στόχο των περιορισµό 

των ζηµιών και των κινδύνων που οφείλονται στις σηµερινές αλλά και στις µελλοντικές συνέπειες. 

Είναι κοινά παραδεκτό, ότι απαιτείται η συντονισµένη δράση της παγκόσµιας και της ευρωπαϊκής 

                                                 
22 Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή, είναι ένα διακυβερνητικό σώµα, που συνεδριάζει µια φορά το χρόνο για 
να καθοριστούν η εσωτερική λειτουργία, οι αρχές και το πρόγραµµα δράσης της ή για να εγκρίνει τις Εκθέσεις που 
συντάσσει.(www.rff.org/documents/RFF-CCI-2.pdf. 
23 Γρηγορίου Η. Παναγιώτης, Σαµιώτης ∆. και Τσάλτας Ι. Γρηγόρης, Η Συνδιάσκεψη των Ηνωµένων Εθνών (Rio de Janeiro), για το 
περιβάλλον και την ανάπτυξη, νοµική και θεσµική διάσταση, σ.σ.165-172.  
24 Το Πρωτόκολλο του Kyoto ετέθη σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου του 2005, µετά την επικύρωσή του από τη Ρωσία. Προκειµένου τα 
κράτη να µειώσουν τις εκποµπές των αερίων τους θα πρέπει να υιοθετήσουν έναν από τους τρεις ευέλικτους µηχανισµούς και αυτοί 
είναι το σύστηµα εµπορίας εκποµπών, ο µηχανισµός καθαρής ανάπτυξης και η από κοινού υλοποίηση. Το Πρωτόκολλο του Kyoto 
δεν περιέχει δεσµεύσεις για τις  αναπτυσσόµενες χώρες, αλλά µόνο για τις ανεπτυγµένες, δεδοµένου ότι αυτές προκαλούν το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου και εποµένως αυτές θα πρέπει να κάνουν το πρώτο βήµα για τον έλεγχο της µείωσης των αερίων ρύπων 
(www.unfccc.int/recource/docs/convkp/kpeng.html)  
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή των Περιφερειών σε συνδιάσκεψη για την αλλαγή κλίµατος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το σχέδιο δράσης 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλ. www.energy.eu/directives/com2008.  
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κοινότητας, προκειµένου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος συντονισµός και η αποτελεσµατικότητα 

των µέτρων αντιµετώπισης των επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή, µε το σχεδιασµό 

ολοκληρωµένων πολιτικών που λειτουργούν συµπληρωµατικά των µέτρων που αφορούν την 

εξοικονόµηση ενέργειας. Πρέπει να γίνει ευρύτερα κατανοητό, ότι η οργανωµένη και συστηµατική 

εκµετάλλευση του δυναµικού των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µπορεί να αποδώσει µεγάλα 

οφέλη δηµιουργώντας θέσεις εργασίας, ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, αλλά και 

της κατασκευαστικής δραστηριότητας σε διάφορους κλάδους. Είναι προς το συµφέρον όλων µας η 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας που θα συµβάλλουν στην ενίσχυση της ενεργειακής 

εξοικονόµησης και στην προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των 

κατοίκων του πλανήτη µας. 

Το 1992 στη Συνάντηση Κορυφής του Rio de Janeiro, ο στόχος της αειφόρου 

ανάπτυξης έγινε ευρύτατος στόχος. Οι επικεφαλής των περισσότερων χωρών πίστευαν ότι ο 

στόχος θα µπορούσε να επιτευχθεί µε την ανάπτυξη βελτιωµένης τεχνολογίας και µε τη θέσπιση 

ουσιαστικότερων νόµων, συµφωνιών και την ενίσχυση αυτών. ∆υστυχώς, αυτή η προσέγγιση 

απέτυχε και δεν φτάσαµε στην αειφορία, επειδή ακριβώς δεν κατανοήθηκε η φύση της κρίσης που 

διατρέχει ολόκληρο τον πλανήτη.  

Ας δοκιµάσουµε ένα νοητό πείραµα: φανταστείτε ότι όλοι οι άνθρωποι εξαφανίζονται 

και µένουν πίσω όλοι οι δρόµοι, τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, τα εργοστάσια και κάθε µορφή τεχνικής 

κατασκευής. Τι θα συµβεί τότε; Μετά από 2-3 αιώνες τα κτίρια θα καταρρεύσουν, τα αυτοκίνητα 

θα σκουριάσουν, τα φυτά θα κατακτήσουν τα χωράφια και τους δρόµους, τα πάρκα και ότι έχει 

αποµείνει από τις ανθρώπινες κατασκευές. Ο αέρας, το νερό και το έδαφος σταδιακά θα 

καθαρίσουν. Κάποια είδη υπό εξαφάνιση θα επανέλθουν. Η φύση θα µπορέσει να ανθίσει και 

χωρίς τη δική µας παρουσία. 

Αυτό το νοητό πείραµα καθιστά σαφές ότι δεν διερχόµαστε µια περιβαλλοντική κρίση, 

αλλά µια κρίση πολιτισµού. Οι επικεφαλής των χωρών που µετείχαν στη Συνάντηση Κορυφής, 

ούτε κατάλαβαν, ούτε και ασχολήθηκαν µε το πιο σηµαντικό πρόβληµα του πολιτισµού: τον 

άνθρωπο που παράγει τόσο ραγδαία, ώστε ο παγκόσµιος πληθυσµός θα διπλασιαστεί σε 15 µόλις 

χρόνια (11 δισεκατοµµύρια άνθρωποι). Η µείωση των φυσικών πόρων και η δηµιουργία 

αποβλήτων θα τριπλασιαστεί µέσα στην ίδια χρονική περίοδο. Οι αποθέσεις αποβλήτων ήδη 

άρχισαν να αλλάζουν τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργεί η βιόσφαιρα. Οι κλιµατικές µεταβολές και 

η απώλεια του όζοντος θα µειώσουν την παραγωγικότητα των οικοσυστηµάτων, ακριβώς τη 

στιγµή που οι ορδές των νέων ανθρώπων θα αναζητούν τρόπο συντήρησης και θα καταρρίπτουν 

την εµπιστοσύνη που χρειάζονται προκειµένου να επενδύσουν στο µέλλον. 
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Χωρίς να στοχεύουµε σε αυτό το αποτέλεσµα, δηµιουργήσαµε έναν πολιτισµό, ο 

οποίος µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγείται στην καταστροφή. Είτε θα µάθουµε να ελέγχουµε την 

αύξηση του πληθυσµού µας και τις οικονοµικές µας δραστηριότητες, είτε η ίδια η φύση θα 

χρησιµοποιήσει το θάνατό µας για να µας θέσει υπό έλεγχο. 

Η κοινωνία του σήµερα δεν µπορεί να δώσει µια λύση επειδή αποδυναµώνεται από 

τους ηγέτες της, οι οποίοι συνεχώς διακηρύττουν: οικονοµική ανάπτυξη, θέσεις εργασίας, 

καταναλωτισµός, ανταγωνισµός, δύναµη και κυριαρχία. Οι κοινωνίες επιδιώκουν αυτούς τους 

στόχους µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να µειώσουν τη χρήση των φυσικών πόρων, την 

υποβάθµιση της φύσης, τη δηλητηρίαση της ίδιας της ζωής µε απόβλητα και την αναταραχή των 

συστηµάτων της βιόσφαιρας. ∆εν έχουµε άλλη επιλογή, παρά µόνο να αλλάξουµε. Η αντίσταση 

στην αλλαγή θα µας κάνει θύµατα της αλλαγής. 

Η ζωή σε ένα βιώσιµο οικοσύστηµα πρέπει να γίνει κεντρική αξία σε µια αειφόρο 

κοινωνία. Αυτό ισχύει για όλες τις µορφές ζωής και όχι µόνο για την ανθρώπινη. Τα 

οικοσυστήµατα λειτουργούν θαυµάσια και χωρίς τον άνθρωπο, όµως ό άνθρωπος θα αφανιστεί 

χωρίς τα βιώσιµα οικοσυστήµατα. Τα άτοµα που αναζητούν ποιότητα ζωής χρειάζονται µια 

κοινωνία λειτουργική, προκειµένου να βιώσουν σε οικοσυστήµατα που λειτουργούν σωστά. 

Πρέπει εποµένως να δώσουµε µέγιστη προτεραιότητα στα οικοσυστήµατα που µας υποστηρίζουν 

και την επόµενη προτεραιότητα στις κοινωνίες µας. Μια αειφόρος κοινωνία θα εδραιώσει την 

αλληλεγύη ως θεµελιώδη αξία όχι µόνο για όσους βρίσκονται κοντά µας, αλλά και για τους 

υπόλοιπους ανθρώπους σε άλλες χώρες, στις µελλοντικές γενιές και στα υπόλοιπα είδη. Μια 

αειφόρος κοινωνία δίνει έµφαση στη συνεργασία και όχι στην κυριαρχία, στη συνεργασία έναντι 

του ανταγωνισµού, στη συντροφικότητα έναντι των συγκρούσεων και στην αλληλεγγύη έναντι της 

ισχύος. Μια αειφόρος κοινωνία σταθεροποιεί τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια, τα οποία θεωρεί 

βασικές προϋποθέσεις της ίδιας της αναπαραγωγικής της ύπαρξης.     

 

5.1 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΠΟ∆ΟΣΗ 

Στο σηµείο αυτό, θα αναφερθούµε στους βασικότερους σταθµούς της Ευρωπαϊκής 

Νοµοθεσίας, στον τοµέα εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια. Αρχικά, θα αναλύσουµε τις δύο 

Πράσινες Βίβλους που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα [(COM (2005) 265 τελικό και το 

COM/2006/0105 τελικό),   τις τρεις (3) ανακοινώσεις (COM/2002/0247 τελικό, COM/2006/0545 

τελικό και COM/2006/0545 τελικό) και τέλος τις Οδηγίες (93/16/ΕΟΚ και 2006/32/ΕΚ). Όπως 
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παρατηρούµε δεν ακολουθείται χρονολογική σειρά στην ανάλυση του νοµοθετικού πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας αλλά ξεκινάµε την ανάλυση από τα λιγότερο νοµικά δεσµευτικά κείµενα, 

όπως οι Πράσινες Βίβλοι και καταλήγουµε στα δεσµευτικά όπως οι Οδηγίες. 

5.2 . ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ  
[ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΜΕΣΑ]. 

Η Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση υιοθετήθηκε στις 22 Ιουνίου 2005 από 

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή26 και προσπαθεί να αναζωογονήσει το πρόγραµµα προώθησης της 

ενεργειακής απόδοσης µέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε τη Βίβλο αυτή, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση θα µπορέσει να µειώσει την ενεργειακή της κατανάλωση κατά 20% µέχρι το έτος 2020. 

Αυτό µπορεί να ωφελήσει τους Ευρωπαίους πολίτες µε δύο τρόπους:  

• Να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας και έτσι να δηµιουργηθούν 

θέσεις εργασίας (για παράδειγµα στον τοµέα των ενεργειακά αποδοτικών τεχνολογιών) και 

• Να επιτύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της να µειώσει τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2) µε βάση το Πρωτόκολλο του Kyoto27, ώστε να δηµιουργήσει ένα υγιεινό και βιώσιµο 

περιβάλλον για τους πολίτες της. 

Βεβαίως, η Πράσινη Βίβλος στέκεται περισσότερο στα προβλήµατα εκείνα που 

εµποδίζουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, µε τα σηµαντικότερα να αφορούν την έλλειψη 

των κατάλληλων κινήτρων, την έλλειψη πληροφοριών και την έλλειψη µηχανισµών 

χρηµατοδότησης. Για αυτό και η Πράσινη Βίβλος, προτείνει την κατάρτιση ετησίων σχεδίων 

δράσης για την ενεργειακή απόδοση σε εθνικό επίπεδο, όπου προσδιορίζονται τα µέτρα που θα 

λαµβάνονται και η παρακολούθηση της επιτυχίας τους, η καλύτερη πληροφόρηση των πολιτών µε 

εκστρατείες ενηµέρωσης, η χρήση νέων µέτρων χρηµατοδότησης σε εταιρείες και νοικοκυριά για 

τη χρήση τεχνολογίας ενεργειακής εξοικονόµησης και η καλύτερη στοχοθέτηση και αξιοποίηση 

των κρατικών ενισχύσεων, όπου η δηµόσια στήριξη είναι αιτιολογηµένη και αναλογική, σε µέτρα 

που αφορούν την οικολογική καινοτοµία. 

Επιπλέον, οι τοµείς που η Ευρωπαϊκή Ένωση µπορεί να επιτύχει την εξοικονόµηση 

ενέργειας είναι τρεις28 (3): 

                                                 
26 http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/127061.htm. 
27 Απόφαση της Επιτροπής της 14ης ∆εκεµβρίου 2006 για τον καθορισµό των αντίστοιχων επιπέδων εκποµπών αέριων ρύπων που 
επιµετρούνται στην Κοινότητα και στο κάθε κράτος-µέλος δυνάµει του Πρωτοκόλλου του Kyoto σύµφωνα µε την Απόφαση 
2002/358/ΕΚ του Συµβουλίου. Σύµφωνα µε την Απόφαση αυτή τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να µειώσουν τις 
εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα σε ποσοστό 8% στο διάστηµα 2008-2012.  
28 COM  / 2005 / 265 Τελικό.  Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση ή περισσότερα αποτελέσµατα µε λιγότερα µέσα. 
http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc. 
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1. Ο τοµέας των µεταφορών. 

2. Ο τοµέας των κτιρίων (είτε πρόκειται για σπίτια, είτε για γραφεία) & 

3. Ο τοµέας της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Όσον αφορά στον τοµέα των κτιρίων, η Πράσινη Βίβλος τονίζει την ανάγκη να 

εφαρµοστεί η Οδηγία 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ή να αναθεωρηθεί και 

στην ουσία να προκύψει µια νέα Οδηγία, που θα είναι πιο αποτελεσµατική στην εφαρµογή της. 

Βέβαια, το θέµα είναι η ενεργειακή απόδοση να επιτυγχάνεται άµεσα σε συνδυασµό πάντα µε το 

οικονοµικό κόστος της ανακαίνισης. Τέλος, και η δυνητική εξοικονόµηση ενέργειας, θα µπορούσε 

να συµβάλει και στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, όπως µε την αντικατάσταση των 

συνηθισµένων φωτιστικών µε λαµπτήρες που εξοικονοµούν ενέργεια και είναι φιλικοί προς το 

περιβάλλον. Αυτό υπολογίζεται στην ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας ύψους 100 περίπου euro ανά 

έτος. Συνεπώς, µε µικρά αλλά σηµαντικά βήµατα η Ένωση καλεί τα κράτη-µέλη να λάβουν µέτρα 

στον κτιριακό τοµέα, ώστε να εξοικονοµήσουν ενέργεια µειώνοντας παράλληλα την ενεργειακή 

τους σπατάλη. 

Συµπερασµατικά, ή Πράσινη Βίβλος δίνει το έναυσµα να ξεκινήσει µια συζήτηση σε 

θέµατα ενεργειακής εξοικονόµησης και µια συζήτηση για την ενηµέρωση για σχέδια δράσης, που 

θα περιλαµβάνει δράσεις σε τοπικό, εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο, µε στόχο να επιτευχθεί 

η µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Το κλειδί για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 

είναι να δοθούν στα κράτη-µέλη, τις περιφέρειες και τους πολίτες, τα απαραίτητα κίνητρα και 

εργαλεία, ώστε να προβούν στις απαραίτητες δράσεις µείωσης της ενεργειακής σπατάλης µε 

θετικό λόγο κόστους-οφέλους, ώστε τα πλεονεκτήµατα που θα προκύψουν από την ολοκλήρωση 

της δράσης να είναι εµφανή στον κάθε ένα πολίτη των πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) 

του πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Η αειφορία ορίζεται µε περισσότερη ακρίβεια ως ένας µακροχρόνιος στόχος πάνω 

στον οποίο υπάρχει ευρύτατη και αναπτυσσόµενη συναίνεση. Η καθιέρωση αυτού του στόχου 

αποτελεί βασικά µια κοινωνική απόφαση εξαιτίας της επιθυµίας µας για ένα βιώσιµο και 

οικολογικό σύστηµα. Ο ορισµός της αειφορίας ως στόχος είναι σχετικά σαφής, θέλουµε δηλαδή να 

διαρκέσει το σύστηµα όσο γίνεται περισσότερο, ενώ ορίζουµε τη χωρική και τη χρονική του 

κλίµακα. Το πρόβληµα στην ουσία δεν εντοπίζεται στον ορισµό του στόχου, όσο στην πρόβλεψη 

των τακτικών που θα ακολουθήσουµε για την επίτευξή του. Εδώ προσφέρεται άφθονος χώρος 

αλλά και ανάγκη για έντονες συζητήσεις, αναλύσεις, αµφισβητήσεις και αποδείξεις, ώστε να 

προσδιορίσουµε ποιες τακτικές έχουν τις περισσότερες πιθανότητες για την επίτευξη της 

αειφορίας. Με δεδοµένο τις τεράστιες αβεβαιότητες που περιλαµβάνει, έχει ιδιαίτερη σηµασία να 
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επιλέξουµε τις τακτικές που θα παίζουν ρόλο προφύλαξης. ∆ηλαδή, δεν υπεισέρχονται σε 

περιττούς κινδύνους που θα µείωναν τις ευκαιρίες της αειφορίας και δε βασίζονται στα 

επιτεύγµατα της τεχνολογίας για να πετύχουν. Αειφόρο σύστηµα τελικά, είναι ότι διατηρείται καθ΄ 

όλη την αναµενόµενη διάρκεια ζωής, µε δεδοµένο ότι κανένα σύστηµα, ακόµη και το ίδιο το 

διάστηµα, δεν αναµένεται να διατηρηθεί στο διηνεκές. 

 

 

6. ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΙΜΑΤΟΣ - ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ  ΤΗΣ ΓΗΣ - 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

 αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη µας είναι µια σοβαρή απειλή για την υγεία µας. 

Οι αλλαγές του κλίµατος που προκαλούνται ευνοούν την εξάπλωση ορισµένων 

µεταδοτικών µολυσµατικών ασθενειών. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι και άλλες 

ασθένειες, καρδιακές, αγγειακές, νευρολογικές, πνευµονολογικές και επαγγελµατικές, έχουν αυξηθεί 

λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας του πλανήτη. Η αύξηση της θερµοκρασίας του πλανήτη 

προκαλείται από την αύξηση της απελευθέρωσης διοξειδίου του άνθρακα (CO2).  

Έχει παρατηρηθεί και καταµετρηθεί ότι κατά τα τελευταία 30 χρόνια υπάρχει µια 

σταθερή αύξηση της απελευθέρωσης του διοξειδίου του άνθρακα, το οποίο προέρχεται από τη 

χρήση διαφόρων µορφών καυσίµων και από άλλες βιοµηχανικές δραστηριότητες. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσµα την δηµιουργία του φαινοµένου του θερµοκηπίου. Η αύξηση της θερµοκρασίας της γης 

κατά 0,3 έως 0,6 βαθµούς Κελσίου για τα τελευταία 100 χρόνια, έχει οδηγήσει στην θέρµανση της 

ατµόσφαιρας, το λιώσιµο των παγετώνων και την αύξηση του επιπέδου των θαλασσών. 

Επιστήµονες από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης σε πρόσφατη έρευνά 

τους επισηµαίνουν ότι οι θάνατοι και οι ασθένειες θα αυξηθούν λόγω της συνεχιζόµενης αύξησης 

της θερµοκρασίας της γης. Το φαινόµενο αυτό προκαλεί αλλαγές στα υπάρχοντα οικοσυστήµατα µε 

άµεσες απειλές για την υγεία. Προβλέπουν µάλιστα ότι θα υπάρξουν περισσότερες φυσικές 

καταστροφές λόγω των αλλαγών που παρατηρούνται στο κλίµα. Οι τροπικές ζώνες θα αυξηθούν 

λόγω της αύξησης της θερµοκρασίας και ανάλογα θα αλλάξει και η βλάστηση. Οι µολυσµατικές 

µεταδοτικές ασθένειες θα αυξηθούν λόγω των αλλαγών που παρατηρούνται σε µικροοργανισµούς 

και µικρόβια που αναπτύσσονται και προσαρµόζονται στις νέες καιρικές συνθήκες.  

Ο κύκλος ζωής ορισµένων µικροβίων αλλάζει µε την θέρµανση του κλίµατος. Ήδη 

υπάρχουν φόβοι για περισσότερη εξάπλωση ασθενειών που µεταδίδονται από κουνούπια (malaria) 

και από τρωκτικά. ∆εν αποκλείεται να επανέλθουν ασθένειες οι οποίες είχαν καταπολεµηθεί 

Η
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αποτελεσµατικά παλαιότερα. Η απώλεια του όζοντος στην ατµόσφαιρα έχει συσχετισθεί µε 

αυξηµένη ευαισθησία στις λοιµώξεις. Η υπερθέρµανση του πλανήτη µας µπορεί να προκαλέσει την 

αύξηση µικροβίων και βακτηριδίων. Ο συνδυασµός των δύο αυτών φαινοµένων θα οδηγήσουν σε 

αύξηση των λοιµώξεων. Η ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί σοβαρές βλάβες στο περιβάλλον. Η 

απώλεια του όζοντος και η αύξηση της θερµοκρασίας της γης είναι δυστυχώς φαινόµενα που 

συνεχίζονται. Οι βιολογικές επιδράσεις των φαινοµένων αυτών είναι απρόβλεπτες και τα αρνητικά 

τους αποτελέσµατα µπορεί να έχουν καταστροφικές επιδράσεις στον άνθρωπο.  

∆ιάφοροι διεθνείς και εθνικοί οργανισµοί όπως και τα Ηνωµένα Έθνη προωθούν έρευνες 

που παρακολουθούν και αξιολογούν την κατάσταση στο τοµέα αυτό. Το Πρωτόκολλο του Kyoto 

έχει θέσει ορισµένους στόχους (όπως η µείωση κατά 7% της απελευθέρωσης του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατµόσφαιρα κατά τα επόµενα δέκα [10] χρόνια) που πρέπει να επιτευχθούν µέσω της 

διεθνούς συνεργασίας. 

6.1 ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Στην εποχή µας έχει υπολογιστεί ότι το φυσικό περιβάλλον ευθύνεται κατά 20% για το 

αν είµαστε υγιείς ή άρρωστοι. Όσο δηλαδή και τα γονίδιά µας. Ενώ, όµως, στο παρελθόν οι 

περιβαλλοντικές αλλαγές ήταν αργές και ο άνθρωπος είχε το χρόνο να προσαρµόζεται σε σηµαντικό 

βαθµό σε αυτές, τα τελευταία χρόνια η παγκόσµια εκβιοµηχάνιση, η αστικοποίηση και 

υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων και πολλά άλλα που συντείνουν στη συνεχή υποβάθµιση 

του περιβάλλοντος, σε κλιµατικές αλλαγές και σε οικολογικές καταστροφές, έχουν αυξήσει 

δραµατικά τις αρνητικές επιπτώσεις που ασκεί το σύγχρονο φυσικό περιβάλλον στην υγεία των 

ανθρώπων. 

Ο Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας ανακοίνωσε για πρώτη φορά το 2007 τον αντίκτυπο 

σε κάθε χώρα των περιβαλλοντικών παραγόντων στην υγεία. Τα δεδοµένα καταδεικνύουν τεράστιες 

ανισότητες. Καταδεικνύουν επίσης πως σε κάθε χώρα η υγεία θα µπορούσε να βελτιωθεί 

µειώνοντας τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένης της µόλυνσης, τους κινδύνους 

στο εργασιακό περιβάλλον, την υπεριώδη ακτινοβολία, το θόρυβο, τους αγροτικούς κινδύνους, τις 

αλλαγές στο κλίµα και στο οικοσύστηµα.  

Σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα, 13 εκατοµµύρια θάνατοι παγκοσµίως θα µπορούσαν να 

προλαµβάνονται κάθε χρόνο µέσα από τη δηµιουργία ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος. Σε κάποιες 

χώρες, περισσότερο από το 1/3 των χαµένων χρόνων ζωής λόγω ασθενειών θα µπορούσαν να 

προληφθούν µέσα από περιβαλλοντικές βελτιώσεις. Τα µέτρα θα µπορούσαν να περιλαµβάνουν τη 

χρήση καθαρότερων καυσίµων, ή της ηλεκτρικής ενέργειας, τη χρήση καλύτερων συσκευών 
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µαγειρικής, τη βελτίωση του εξαερισµού και της συµπεριφοράς του πληθυσµού. Η µείωση του 

επιπέδου ρύπανσης του αέρα, όπως ορίζεται στις οδηγίες για την ποιότητα του αέρα του 

Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, υπολογίζεται ότι θα µπορούσε να σώσει 865.000 ζωές το χρόνο. 

Οι επαρκώς δοκιµασµένες περιβαλλοντικές παρεµβάσεις για την υγεία θα µπορούσαν να 

οδηγήσουν σε 20% µείωση των συνολικού αριθµού των θανάτων στην Ευρώπη, δηλαδή περίπου 1,8 

εκατοµµύρια ζωές το χρόνο. Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υψηλότερη αναλογία χαµένων 

χρόνων ζωής παρουσιάζεται στην Εσθονία (39/1.000 κατοίκους). Στην Ελλάδα, το έτος 2002, 

εκτιµάται ότι σηµειώθηκαν 19.966 θάνατοι ως αποτέλεσµα των περιβαλλοντικών παραγόντων 

κινδύνου. Αντίστοιχα, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι αποτέλεσαν την αιτία για το 16% της απώλειας 

των χρόνων ζωής των κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

6.2 ΟΙ  ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Με κοινή επιστολή η πρώην Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, Τίνα Μπιρµπίλη, και άλλοι έξι (6) Υπουργοί Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ζητούν τη µείωση κατά 30% εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου έως το 2020. Ακολουθεί το 

κείµενο της επιστολής: 

«Ο Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονοµία χαµηλών εκποµπών σε 

άνθρακα µέχρι το 2050, ο οποίος δόθηκε στη δηµοσιότητα την προηγούµενη εβδοµάδα, επισηµαίνει 

την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει τους υφιστάµενους στόχους µείωσης εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου πέραν του χρονικού ορίζοντα του 2020.Παρότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 

συµφωνήσει ότι οι εκποµπές αερίων θερµοκηπίου θα πρέπει να µειωθούν τουλάχιστον 

κατά 80% µέχρι τα µέσα του αιώνα, δεν έχει καθοριστεί ο τρόπος που αυτό θα καταστεί εφικτό. 

Πιστεύουµε ότι είναι ζωτικής σηµασίας να εφαρµόσουµε σήµερα και όχι σε 40 χρόνια ένα σχέδιο, το 

οποίο θα προωθήσει τις κατάλληλες επενδύσεις στις τεχνολογίες και στις υποδοµές χαµηλού άνθρακα 

εξασφαλίζοντας ένα µέλλον χαµηλών εκποµπών άνθρακα για την Ευρώπη. 

Τώρα είναι η στιγµή να συζητήσουµε την πιο αποτελεσµατική µέθοδο για να πετύχουµε 

τους στόχους µας µε χρονικό όριο το 2050, µεγιστοποιώντας την ανάπτυξη, την ευηµερία και την 

προσφορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη. ∆εν ξεκινάµε από το µηδέν: στην ΕΕ έχουµε ήδη µειώσει τις 

εκποµπές αερίου του θερµοκηπίου κατά 17% από το 1990 έως το 2009. 

Ο Οδικός Χάρτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθιστά σαφές ότι η παρούσα δέσµευσή 

µας για µείωση 20% δεν είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για να φτάσουµε τον τελικό µας στόχο 
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του 2050, επισηµαίνοντας ότι ήδη διαθέτουµε τα εργαλεία και τις πολιτικές για να µειώσουµε τις 

εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου κατά 25% στο εσωτερικό µας. 

Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο ενεργειακής αποδοτικότητας, το οποίο καλωσορίζουµε 

καταδεικνύει εξίσου τα ιδιαίτερα αποτελέσµατα που µπορεί η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας να 

επιφέρει. Το αίτηµα για να προχωρήσουµε κατά προτεραιότητα σε ένα στόχο 30% µείωσης αερίων 

του θερµοκηπίου έως το 2020προβάλει πλέον πιο επιτακτικό από ποτέ. Στη σηµερινή συγκυρία που η 

τιµή του πετρελαίου αυξάνεται, η υλοποίηση ενός φιλόδοξου σχεδίου για το µέλλον µιας Ευρώπης 

χαµηλού άνθρακα θα έχει ευρύτερα αποτελέσµατα πέρα από την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής. Θα ενδυναµώσει την θωράκιση της ηπείρου µας από τις διακυµάνσεις των τιµών του 

πετρελαίου και θα µειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενεργειακών πόρων. Επιπλέον, θα 

βοηθήσει την Ευρώπη να ανταγωνιστεί τις αναδυόµενες οικονοµίες στον τοµέα των ταχέως 

εξελισσόµενων αγορών πράσινων αγαθών και υπηρεσιών. Αντιλαµβανόµαστε ότι ορισµένες 

βιοµηχανίες ανησυχούν για τον τρόπο που θα µπορέσουν να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα, 

ωστόσο λύσεις υπάρχουν. Στο πλαίσιο της µακράς παράδοσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας 

µπορούµε να δουλέψουµε µαζί για να αντιµετωπίσουµε αυτές τις προκλήσεις. 

Καλούµε όλα τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµµετάσχουν σε αυτή την 

επείγουσα διαβούλευση σχετικά µε το µέλλον της Ευρώπης και να συµφωνήσουν για τον τρόπο που 

θα τεθεί σε ισχύ ο Οδικός Χάρτης ώστε η Ευρώπη, αντί να έπεται, να ηγηθεί της προσπάθειας για µια 

οικονοµία χαµηλού άνθρακα29». 

Οι Υπουργοί που υπογράφουν την παραπάνω επιστολή είναι: 

1.Τίνα Μπιρµπίλη, Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ελλάδα. 

2. Chris Huhne, Υπουργός Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Ηνωµένο Βασίλειο. 

3. Andreas Carlgren, Υπουργός Περιβάλλοντος, Σουηδία. 

4. Lykke Friis, Υπουργός Κλίµατος και Ενέργειας, ∆ανία. 

5.Rosa Aguilar Rivero, Υπουργός Περιβάλλοντος, Αγροτικών και Θαλασσίων Υποθέσεων, Ισπανία. 

6. Humberto D. Rosa, Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Πορτογαλία. 

7. Dr Norbert Röttgen, Οµοσπονδιακός Υπουργός Περιβάλλοντος, Προστασίας της Φύσης και Πυρηνικής 

Ασφάλειας, Γερµανία. 

                                                 
29 http://www.econews.gr/2011/03/15/ypeka-reduce-emissions-eu/ 
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7. ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 και η κλιµατική αλλαγή θα επηρεάσει τον πληθυσµό σε ολόκληρο 

τον πλανήτη, οι επιπτώσεις της θα κατανεµηθούν µε διαφορετικό 

τρόπο στους άνδρες και τις γυναίκες. Το ίδιο εξάλλου θα συµβεί 

σε σχέση µε τη γεωγραφική περιοχή, την ηλικιακή οµάδα, το εισόδηµα, την κοινωνική τάξη και το 

επάγγελµα. Οι φτωχοί, που η πλειονότητά τους είναι γυναίκες που ζουν σε αναπτυσσόµενες χώρες, 

θα πληγούν σε δυσανάλογα µεγάλο βαθµό. Ωστόσο, µέχρι σήµερα, οι περισσότερες από τις 

συζητήσεις για το κλίµα έχουν αδιαφορήσει παντελώς για τη διάσταση του φύλου που υπάρχει σε 

αυτό το πρόβληµα. 

Η ανισότητα των φύλων και η κλιµατική αλλαγή είναι αναµφίβολα συνδεδεµένες µεταξύ 

τους µε τρόπους που δεν είναι ξεκάθαροι. ∆εδοµένου ότι η κλιµατική αλλαγή επιδεινώνει συνολικά 

τις υφιστάµενες ανισότητες, αυτή επιβραδύνει την πρόοδο σε θέµατα που σχετίζονται µε την 

ισότητα των φύλων. Συνεπώς, εµποδίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη ευρύτερων στόχων, όπως 

είναι ο περιορισµός της φτώχειας και η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 

οι γυναίκες αποτελούν σηµαντικό παράγοντα για την αλλαγή και η ανάληψη ηγετικού ρόλου από 

την πλευρά τους στο ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής είναι κρίσιµη. Οι γυναίκες µπορούν να 

συµβάλλουν-ή και να φέρουν προσκόµµατα- στις στρατηγικές που αφορούν-µεταξύ πολλών άλλων- 

τη χρήση ενέργειας, την αποψίλωση των δασών, τη δηµογραφία, την οικονοµική ανάπτυξη, καθώς 

και την επιστήµη και την τεχνολογία. 

 

7.1  ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

Η κλιµατική αλλαγή µπορεί να έχει δυσανάλογα σοβαρές επιπτώσεις στην ευηµερία των 

γυναικών. ∆εδοµένων των άµεσων και έµµεσων κινδύνων που εγκυµονεί, η κλιµατική αλλαγή 

µπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητα των γυναικών να εξασφαλίσουν τα αγαθά που είναι 

αναγκαία για την επιβίωση της οικογένειάς τους, το διαθέσιµο χρόνο και τον προσδόκιµο χρόνο 

ζωής τους. Για παράδειγµα η αύξηση της συχνότητας µε την οποία κάνουν την εµφάνισή τους 

ασθένειες που οφείλονται ή συνδέονται µε το κλίµα, θα έχει πολύ διαφορετικές επιπτώσεις στις 

γυναίκες από ότι στους άνδρες. «Κάθε χρόνο, µένουν έγκυες περίπου πενήντα εκατοµµύρια 

(50.000.000) γυναίκες που ζουν σε χώρες, όπου η ελονοσία αποτελεί µια ενδηµική ασθένεια. Οι µισές 

από αυτές ζουν σε τροπικές περιοχές της Αφρικής, στις οποίες παρατηρούνται υψηλά ποσοστά 

µετάδοσης του παράσιτου που προκαλεί την ελονοσία. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις, 10.000 από αυτές τις 

γυναίκες και 200.000 έµβρυα πεθαίνουν από λοιµώξεις που προκαλούνται από την ελονοσία κατά τη 

ΑΝ
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διάρκεια της εγκυµοσύνης. Οι µισοί περίπου από αυτούς τους θανάτους οφείλονται στη σοβαρή 

αναιµία που προκαλεί η ελονοσία30». 

Το πόσο ευάλωτο είναι ένα άτοµο απέναντι στους κινδύνους εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό 

από τα περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει. Οι γυναίκες - και ιδιαίτερα οι φτωχές -  είναι ευάλωτες 

µε διαφορετικό τρόπο από ότι οι άνδρες. Περίπου το 70% των ατόµων που ζουν µε εισόδηµα 

µικρότερο του ενός δολαρίου την ηµέρα είναι γυναίκες. Πολλές από αυτές ζουν σε συνθήκες 

κοινωνικού αποκλεισµού. Ορισµένες γυναίκες µπορεί να αντιµετωπίζουν περιορισµούς στην 

κινητικότητα ή στη συµπεριφορά τους, που περιορίζουν - για παράδειγµα – τη δυνατότητά τους να 

αλλάξουν τόπο κατοικίας χωρίς τη σχετική συγκατάθεση ενός άνδρα. 

Γενικά οι γυναίκες τείνουν να έχουν µικρότερη πρόσβαση στα ακίνητα περιουσιακά 

στοιχεία και στο κεφάλαιο (οικονοµικό, κοινωνικό, ανθρώπινο & φυσικό), τα οποία θα µπορούσαν 

να τις βοηθήσουν να προσαρµοστούν στην κλιµατική αλλαγή: για παράδειγµα, έχουν περιορισµένη 

πρόσβαση στη γη, στις πιστώσεις, στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, στις αγροτικές εισροές, στην 

τεχνολογία και την εκπαίδευση. Συνεπώς, κάθε στρατηγική για την προσαρµογή στην κλιµατική 

αλλαγή θα πρέπει να περιλαµβάνει δράσεις που θα βοηθήσουν τις γυναίκες να αποκτήσουν 

περιουσιακά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια αυτών των παρεµβάσεων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στην ανάγκη ενίσχυσης της κοινότητας των γυναικών να αντιµετωπίζουν τους κινδύνους. 

Μάλιστα, κατά κύριο λόγο, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιµετώπιση της ευάλωτης 

θέσης των γυναικών και στη διατήρηση- ή και στην αύξηση- των αναπτυξιακών ευκαιριών που τους 

προσφέρονται. 

 

7.2 ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ  ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

Οι τρόποι για τον περιορισµό των κινδύνων για τις γυναίκες, που οφείλονται ή 

συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, περιλαµβάνουν τα ακόλουθα31: 

� Βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην επαγγελµατική κατάρτιση και στη γνώση. 

� Ενίσχυση της ικανότητας των γυναικών να προετοιµάζονται για τις φυσικές καταστροφές και να τις 

αντιµετωπίζουν όταν συµβαίνουν. 

� Υποστήριξη των πολιτικών διεκδικήσεων τους για πρόσβαση στα όργανα που είναι αρµόδια για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων. 

� Στήριξη των νοικοκυριών για να αποκτήσουν µεγαλύτερη πρόσβαση στις πιστώσεις, στις αγορές και στην 

κοινωνική ασφάλιση. 

                                                 
30 Lorena Aguilar, ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC), 
«Κλιµατική Αλλαγή 2007: Επιπτώσεις, Προσαρµογή και Ευπάθεια [«Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability»]: 
Cambridge University Press, 2007).   
31 ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (IPCC), «Περίληψη για τους ∆ιαµορφωτές Πολιτικής, Κλιµατική Αλλαγή 
2001: Επιπτώσεις, Προσαρµογή και Ευπάθεια» [«Summary for Policymakers. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and 
Vulnerability»] (Γενεύη: 2001). 
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Παρά το πλήθος των προκλήσεων µε τις οποίες βρίσκονται αντιµέτωπες, οι γυναίκες 

διαδραµατίζουν ήδη σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη στρατηγικών για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής. Ανέκαθεν διαδραµάτιζαν ηγετικό ρόλο στη διαχείριση των φυσικών πόρων και 

στην αναζωογόνηση της κοινότητας µέσα στην οποία ζούσαν. Μάλιστα, υπάρχουν αµέτρητες 

περιπτώσεις, όπου η συµµετοχή τους υπήρξε κρίσιµη για την ίδια την επιβίωση της κοινότητας. Για 

παράδειγµα στην Honduras, το χωριό La Masica, υπήρξε η µοναδική κοινότητα στην οποία ο 

τυφώνας Mits δεν προκάλεσε νεκρούς. Έξι µήνες νωρίτερα, µια Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, 

είχε πραγµατοποιήσει προγράµµατα εκπαίδευσης των γυναικών της κοινότητας πάνω στα 

συστήµατα έγκαιρης προειδοποίησης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών. Οι γυναίκες ανέλαβαν 

το παραµεληµένο καθήκον της διαρκούς παρακολούθησης του συστήµατος προειδοποίησης. Έτσι, 

οι δηµοτικές υπηρεσίες κατόρθωσαν να εκκενώσουν έγκαιρα την περιοχή που έπληξε ο τυφώνας. 

Επίσης οι γυναίκες διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στις στρατηγικές για την προστασία 

των δασών, ενώ συµβάλλουν και στην αύξηση των καταβόθρων άνθρακα (carbon sinks) µε την 

αποκατάσταση των δασών και την αναδάσωση. Για παράδειγµα, από το 2001, οι γυναίκες στη 

Guatemala, στη Nicaragua, στο El Salvador και στο Mexico φύτεψαν περισσότερες από 400.000 

καρυδιές των Maya στο πλαίσιο σχετικού προγράµµατος (Mayan Nuts Project) που υποστηρίχθηκε 

από το Ταµείο Εξισορρόπησης (Equilibrium Fund). Εκτός των άλλων πλεονεκτηµάτων, το 

πρόγραµµα αυτό συνέβαλλε και στην αύξηση της προσφοράς τροφίµων στις τοπικές κοινότητες. 

Όλα αυτά αποδεικνύουν σε πόσο µεγάλο βαθµό τα εξειδικευµένα προγράµµατα µπορούν να 

βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των γυναικών και να αποτελέσουν ταυτόχρονα στρατηγικές για τον 

µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν.      

Από την άλλη πλευρά στην Kenya το Κίνηµα της Πράσινης Ζώνης (Green Belt 

Movement) και το Κοινοτικό Αναπτυξιακό Ταµείο Άνθρακα (Community Development Carbon 

Fund) της Παγκόσµιας Τράπεζας υπέγραψαν το Νοέµβριο του 2006 µια συµφωνία για τη µείωση 

των εκποµπών του αερίου του θερµοκηπίου, η οποία προβλέπει την αναδάσωση δύο ορεινών 

περιοχών. Οµάδες γυναικών φυτεύουν χιλιάδες δένδρα, µια δραστηριότητα που προσφέρει στις 

φτωχές γυναίκες της υπαίθρου ένα µικρό εισόδηµα και κάποιο επίπεδο οικονοµικής ανεξαρτησίας, 

ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίσει τη δέσµευση 350.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα, θα 

συντελέσει στην αποκατάσταση των εδαφών που έχουν διαβρωθεί και θα συµβάλλει στην 

εξοµάλυνση του κύκλου των βροχοπτώσεων, ο οποίος έχει εξαιρετική σηµασία για τους αγρότες της 

Kenya και τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών µονάδων της χώρας. 

Πολύ συχνά οι γυναίκες των ιθαγενών κοινοτήτων γνωρίζουν πλήθος «έξυπνων» 

στρατηγικών που χρησιµοποιούνταν παραδοσιακά για την αντιµετώπιση της αστάθειας και της 

αλλαγής του κλίµατος. Στη Ruanda, οι γυναίκες παράγουν περισσότερες από 600 ποικιλίες 

φασολιών, ενώ στο Peru καλλιεργούν περισσότερες από εξήντα (60) ποικιλίες µανιόκας. Αυτό το 
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µεγάλο εύρος ποικιλιών, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων, τους επιτρέπει να 

προσαρµόζουν τις καλλιέργειές τους στις διάφορες βιοφυσικές παραµέτρους, όπως είναι η ποιότητα 

και η κλίση του εδάφους, η θερµοκρασία και ο προσανατολισµός του αγρού και η αντοχή µιας 

ποικιλίας στις ασθένειες. 

Παρά την εµπειρία και τη γνώση τους, στις γυναίκες δεν δίνονται ίσες ευκαιρίες για να 

συµµετάσχουν στη λήψη των κρίσιµων αποφάσεων για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και 

την προσαρµογή σε αυτήν. Κάθε σωστή προσέγγιση της κλιµατικής αλλαγής θα πρέπει να 

περιλαµβάνει τις κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτισµικές διαστάσεις του ζητήµατος, 

συµπεριλαµβανοµένης και της ανάλυσης των σχέσεων ανάµεσα στα φύλα.      

7.3  ΠΡΟΩΘΗΣΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Το πρώτο σηµαντικό βήµα είναι µια προώθηση µιας διεθνούς πολιτικής, η οποία θα 

συνδυάζει τα κλιµατικά ζητήµατα µε την ισότητα των φύλων. Οι διαπραγµατεύσεις για το κλιµατικό 

καθεστώς µετά το 2012, που θα πραγµατοποιηθούν στο πλαίσιο της Σύµβασης-Πλαισίου του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή (UNFCCC), θα πρέπει να περιλαµβάνουν 

τις αρχές της ισότητας και της ισότιµης εκπροσώπησης των δύο φύλων σε όλα τα επίπεδα, από την 

έρευνα και την ανάλυση έως το σχεδιασµό και την εφαρµογή των στρατηγικών για το µετριασµό της 

κλιµατικής αλλαγής και την προσαρµογή σε αυτήν. Σε αυτή την κατεύθυνση, κρίσιµο ρόλο θα 

διαδραµατίσει η αναγνώριση της σηµασίας του φύλου στις συναντήσεις που θα οργανώσει η 

Γραµµατεία της Σύµβασης Πλαισίου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική Αλλαγή, 

καθώς και η λήψη των αναγκαίων µέτρων για το σεβασµό των θεµελιωδών ανθρώπινων 

δικαιωµάτων και του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει τις σχέσεις των δύο φύλων, ειδικά τη 

Σύµβαση για την Εξάλειψη Όλων των Μορφών ∆ιακρίσεων Απέναντι στις Γυναίκες (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW). Θα χρειαστεί εποµένως 

η διαµόρφωση ενός «οδικού χάρτη», ο οποίος θα επικεντρώνεται στα ζητήµατα του φύλου, θα 

επενδύσει σε εξειδικευµένη έρευνα για τις σχέσεις ανάµεσα στο φύλο και την κλιµατική αλλαγή, 

αλλά και θα εγγυηθεί τη συµµετοχή των γυναικών και εµπειρογνωµόνων σε ζητήµατα φύλου σε 

όλες τις συναντήσεις, όπως και κατά τη διάρκεια της σύνταξης των σχετικών εκθέσεων. Επιπλέον η 

Σύµβαση-Πλαίσιο για την Κλιµατική Αλλαγή, θα πρέπει να δηµιουργήσει ένα σύστηµα δεικτών για 

τα ζητήµατα του φύλου, οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται τόσο για τη σύνταξη των εθνικών εκθέσεων, 

όσο και για το σχεδιασµό των στρατηγικών για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή ή για τα 

προγράµµατα που θα εκπονηθούν στο πλαίσιο του Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (Clean 

Development Mechanism – CDM32). 

                                                 
32 Βλέπε γλωσσάριο-[12]. 
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∆εύτερον, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν δράση σε διεθνές, εθνικό και τοπικό 

επίπεδο, συµπεριλαµβάνοντας την ενσωµάτωση των διεθνών συµφωνιών στην εθνική πολιτική τους. 

Μπορούν επίσης να αναπτύξουν στρατηγικές για τη βελτίωση και κατοχύρωση της πρόσβασης και 

του ελέγχου των γυναικών στους πόρους, να χρησιµοποιήσουν την εξειδικευµένη γνώση και τις 

ικανότητες που έχουν αποκτήσει οι γυναίκες κατά τη διαδικασία της κατάστρωσης των στρατηγικών 

για την επιβίωση και την προσαρµογή στις φυσικές καταστροφές, να προσφέρουν στις γυναίκες 

ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης στα ζητήµατα της κλιµατικής αλλαγής, να 

λάβουν µέτρα για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού και τη µεταφορά τεχνογνωσίας, αλλά 

και να διαθέσουν ειδικούς πόρους για να διασφαλίσουν την ισότιµη συµµετοχή των γυναικών στα 

κέρδη και στις ευκαιρίες που θα προκύψουν από τα µέτρα για το µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής 

και την προσαρµογή σε αυτήν. 

Τρίτον, όλοι οι οικονοµικοί µηχανισµοί και τα εργαλεία που συνδέονται µε την 

κλιµατική αλλαγή θα πρέπει να περιλαµβάνουν µέτρα µε τα οποία τα ζητήµατα ισότητας των φύλων 

και ο στόχος της ενίσχυσης της δύναµης των γυναικών, θα πάψουν να αποτελούν µια περιθωριακή 

υπόθεση και θα ενσωµατωθούν στην τρέχουσα κοινωνική προβληµατική. Για παράδειγµα, τα ταµεία 

για την προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή θα πρέπει να εγγυηθούν την ενσωµάτωση των 

ζητηµάτων που έχουν σχέση µε το φύλο και να δροµολογήσουν πρωτοβουλίες, οι οποίες θα 

καλύπτουν τις ανάγκες των γυναικών. Επίσης, θα πρέπει να περιλαµβάνονται γυναίκες σε όλα τα 

επίπεδα σχεδιασµού, εφαρµογής και αξιολόγησης των προγραµµάτων αποκατάστασης δασών, 

αναδάσωσης και προστασίας του φυσικού πλούτου, τα οποία χρηµατοδοτούνται για τις 

περιβαλλοντικές υπηρεσίες που προσφέρουν. Τέλος ο Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης (CDM), 

πρέπει να χρηµατοδοτεί προγράµµατα τα οποία θα διευκολύνουν τις γυναίκες να αποκτήσουν 

πρόσβαση στις τεχνολογίες των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες 

τους σε ενέργεια. 

Τέταρτον, το πλήθος των οργανισµών, υπουργείων και υπηρεσιών που ασχολούνται µε 

τα ζητήµατα των γυναικών- συµπεριλαµβανοµένου και του Αναπτυξιακού Ταµείου του Οργανισµού 

Ηνωµένων Εθνών για τις Γυναίκες (United Nations Development Fund for Women), πρέπει να 

διαδραµατίσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στις συζητήσεις και στη λήψη των αποφάσεων για την 

κλιµατική αλλαγή. Αυτή, καθεαυτή δεν µπορεί να θεωρηθεί αποκλειστικά περιβαλλοντικό 

πρόβληµα: πρέπει να γίνει κατανοητή µέσα από όλες τις παραµέτρους της που επηρεάζουν την 

ανάπτυξη. 

Ένα ενθαρρυντικό σηµάδι προόδου σε αυτά τα ζητήµατα υπήρξε η δηµιουργία της 

Παγκόσµιας Συµµαχίας για το Φύλο και το Κλίµα (Global Gender and Climate Alliance) το 

∆εκέµβριο του 2007, στη ∆ιάσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών της Σύµβασης Πλαισίου του 

Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για της Κλιµατική Αλλαγή στο Bali. Ο φορέας αυτός ιδρύθηκε από 
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το Πρόγραµµα Ανάπτυξης του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (United Nations Development 

Programme-UNDP) τη ∆ιεθνή Ένωση για τη ∆ιατήρηση της Φύσης (International Union for 

Conservation of Nature –IUCN) και την Οργάνωση Γυναικών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη 

(Women’s Environment and Development Organization), έτσι ώστε να αντιµετωπιστεί το ζήτηµα 

της παραµέλησης της διάστασης του φύλου στις υπάρχουσες πρωτοβουλίες και στη χάραξη 

στρατηγικών για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής. 

7.4  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ∆ΡΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Η Παγκόσµια Συµµαχία για το Φύλο και το Κλίµα (GGCA33) σχεδιάζει τις ακόλουθες 

ενέργειες για το επόµενο διάστηµα: 

                                                 

33 Η κλιµατική αλλαγή δεν αποτελεί «µόνο» έναν µείζονα οικολογικό κίνδυνο. Αποτελεί ίσως µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις 
για τους πολιτικούς θεσµούς, τις αξίες, την οικονοµία και την εξέλιξη του πολιτισµού. Το παγκόσµιο κλίµα συνιστά έναν παγκόσµιο 
κοινό πόρο. Προκειµένου να υιοθετήσουµε ως παγκόσµια κοινωνία, κράτη και πολίτες αποτελεσµατικές πολιτικές για το περιβάλλον, 
που να είναι δίκαιες, καινοτόµες και να προσφέρουν ένα νέο µοντέλο οργάνωσης της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής, οφείλουµε να 
αναγνωρίσουµε τη σύνθετη σχέση αλληλεπίδρασης ανάµεσα στις κλιµατικές, τις οικονοµικές, τις κοινωνικές κρίσεις και «τύχες» 
όπως και τη σηµασία της συνεργασίας σε παγκόσµιο επίπεδο ως στρατηγική επιβίωσης και ανάπτυξης. Η κλιµατική αλλαγή 
µεταµορφώνει το πολιτιστικό µας τοπίο, την καθηµερινή εµπειρία ζωής αλλά και τη σχέση µας µε το µέλλον µας. Μέσα σε αυτό το 
αναθεωρηµένο σύνθετο και ολιστικό µοντέλο προσέγγισης, τον Σεπτέµβριο του 2000 στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη των Ηνωµένων 
Εθνών στη Νέα Υόρκη, υπογράφεται από τους πολιτικούς ηγέτες η ∆ιακήρυξη για τους Στόχους της Χιλιετίας. Μια παγκόσµια 
συµµαχία 192 κρατών-µελών του ΟΗΕ και 23 διεθνών οργανισµών (ανάµεσά τους, η Παγκόσµια Τράπεζα, ο Παγκόσµιος 
Οργανισµός Υγείας, η Παγκόσµια Οργάνωση Εργασίας, η UΝΕSCΟ, το UΝΕΡ, η UΝΑΙDS κ.ά.) δεσµεύονται να υλοποιήσουν οκτώ 
δύσκολους στόχους. Η παγκόσµια κοινότητα διαµορφώνει ένα ακόµη πλαίσιο συνεργασίας που στηρίζεται σε αµοιβαίες δεσµεύσεις 
και υποχρεώσεις για να αντιµετωπίσει από κοινού τις σηµαντικότερες προκλήσεις και κρίσεις του πλανήτη. Στις αρχές του νέου αιώνα 
υπάρχει κλίµα αισιοδοξίας ότι είναι εφικτό να υλοποιηθούν οκτώ αλληλένδετοι στόχοι µε ορίζοντα το 2015: 1. Εξάλειψη της ακραίας 
φτώχειας και πείνας. 2. Παροχή πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. 3. Προώθηση της ισότητας των φύλων και ενδυνάµωση 
των γυναικών. 4. Μείωση της παιδικής θνησιµότητας. 5. Περιορισµός της µητρικής θνησιµότητας και βελτίωση της αναπαραγωγικής 
υγείας των γυναικών. 6. Καταπολέµηση του ΗΙV/ΑΙDS, της χολέρας και άλλων επιδηµιών. 7. Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και 
διασφάλιση της περιβαλλοντικής αειφορίας. 8. Ενδυνάµωση µιας παγκόσµιας συµµαχίας (ανάµεσα σε διεθνείς οργανισµούς, στον 
δηµόσιο/κρατικό, τον κοινωνικό και τον ιδιωτικό τοµέα) για την ανάπτυξη. Οι οκτώ Στόχοι της Χιλιετίας, µε υπέρτερο όλων την 
αντιµετώπιση της ακραίας φτώχειας, αναλύονται σε επί µέρους εξειδικευµένους άξονες δράσης. ∆ιαµορφώνονται δείκτες, µετρήσεις 
και ετήσιες αναφορές αξιολόγησης του φιλόδοξου πλανητικού εγχειρήµατος. Η κλιµατική αλλαγή δεν αποτελεί  µόνο ένα από τα 
κρίσιµα παγκόσµια προβλήµατα. Από την ορθή και έγκαιρη αντιµετώπισή της θα εξαρτηθεί και η επίτευξη των άλλων στόχων της 
χιλιετίας. Και οι οκτώ στόχοι συνιστούν αλληλένδετες παραµέτρους µιας συνολικότερης κρίσης. Το ανθρώπινο και οικονοµικό 
οικοσύστηµα, το περιβάλλον, έχει χάσει την ισορροπία του. Αναθεωρούνται αξίες, συµπεριφορές, οικονοµικές πρακτικές, µοντέλα 
διακυβέρνησης. Ποτέ δεν είχε γίνει τόσο απτή και άµεσα αισθητή η έννοια της παγκόσµιας αλληλεξάρτησής µας. Η αλληλεξάρτηση 
δεν χαρακτηρίζει µόνο την παγκόσµια οικονοµία, που περνά µία από τις σηµαντικότερες και απειλητικότερες υφέσεις για το µοντέλο 
των αξιών και του τρόπου ζωής. Η κλιµατική αλλαγή επηρεάζει και επηρεάζεται από την ακραία φτώχεια, την έλλειψη βασικής 
παιδείας, τις ανισότητες, την υγεία και την ικανότητα συνεργασίας των λαών. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα του ΟΗΕ (UΝΕΡ) 
συσχέτισε και εξειδίκευσε τους κινδύνους που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή µε κάθε επί µέρους Στόχο της Χιλιετίας: 1. 
Εξάλειψη ακραίας φτώχειας: Οι αλλαγές στα φυσικά συστήµατα θα περιορίσουν τα µέσα επιβίωσης των φτωχών λαών και ανθρώπων, 
θα περιορίσουν τον ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης αλλά και θα µειώσουν την ασφάλεια των τροφίµων. 2. Καθολική πρωτοβάθµια 
εκπαίδευση: Οι συνέπειες της κλιµατικής αλλαγής µπορεί να θέσουν φραγµούς στις ευκαιρίες εκπαίδευσης των παιδιών. Ενδεικτικά ας 
σηµειώσουµε την καταστροφή δηµόσιων υποδοµών όπως είναι τα σχολεία, την ώθηση των παιδιών στην εργασία ώστε να 
συµπληρώνουν το οικογενειακό εισόδηµα αλλά και την οικιστική µετανάστευση. 3. Ισότητα των φύλων: Φυσικές καταστροφές που 
συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή έχουν επιπτώσεις στην αγροτική παραγωγή επιβαρύνοντας περαιτέρω την υγεία των γυναικών, τη 
δυνατότητά τους να βρουν εργασία αλλά και να µετέχουν στη λήψη αποφάσεων. 4, 5, 6. Μητρική, παιδική υγεία και ασθένειες: 
Αναµένονται αύξηση της παιδικής θνησιµότητας, λιγότερο καλή µητρική υγεία, προβλήµατα διατροφικής υγείας αλλά και µεγαλύτερη 
δυσκολία στην αντιµετώπιση του ΗΙV/ΑΙDS καθώς η κλιµατική αλλαγή µπορεί να συνδέεται µε ακραία καιρικά φαινόµενα, µείωση της 
ασφάλειας των τροφίµων, µείωση των αποθεµάτων καθαρού νερού αλλά και αύξηση των θανάτων λόγω των αυξηµένων θερµοκρασιών. 
7. Περιβαλλοντική αειφορία: Η κλιµατική αλλαγή θα έχει άµεση επίδραση σε όλο το φυσικό περιβάλλον καθώς σηµειώνονται µεταβολές 
στην ισορροπία του οικοσυστήµατος και µειώνεται η παραγωγικότητά του και µεταβάλλεται η ποιότητα και η ποσότητα των φυσικών 
πόρων.   Αυτή η απαρίθµηση των πιθανών κινδύνων που συνδέουν την κλιµατική αλλαγή µε τα περιθώρια που έχουµε να 
αντιµετωπίσουµε παλιά και νέα τοπικά και παγκόσµια κοινωνικά και οικονοµικά προβλήµατα και κρίσεις καθιστά τους στόχους της 
χιλιετίας έναν οδηγό δράσης για τη διεθνή κοινωνία, τα κράτη και τους πολίτες. Η παρούσα οικονοµική κρίση έχει δηµιουργήσει 
σοβαρές ανησυχίες στις οργανώσεις που δραστηριοποιούνται για την υλοποίηση των στόχων, ότι µπορεί να λειτουργήσει ως άλλοθι 
ώστε οι παγκόσµιοι ηγέτες να αποµακρυνθούν από τις δεσµεύσεις τους. Πάνω από 100 εκατοµµύρια άνθρωποι σε όλον τον κόσµο 
συµµετείχαν σε εκδηλώσεις µε κεντρικό σύνθηµα «Stand Up-Τake Αction» για να απαιτήσουν από τις πολιτικές και οικονοµικές 
ηγεσίες να µείνουν πιστές στις δεσµεύσεις τους. Η τελευταία αναφορά του 2008 για την πρόοδο που έχει σηµειωθεί ως τώρα στην 
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� Ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου στην παγκόσµια χάραξη στρατηγικών και στη λήψη 

αποφάσεων, για να διασφαλιστεί ότι εφαρµόζονται πλήρως οι αποφάσεις του Οργανισµού Ηνωµένων 

Εθνών για την ισότητα των γυναικών. 

� Θέσπιση προδιαγραφών και κριτηρίων για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και την 

προσαρµογή σε αυτήν, τα οποία θα ενσωµατώνουν τις αρχές της ισότητας και της ισοτιµίας των 

φύλων. 

� ∆ιασφάλιση για το ότι στους χρηµατοδοτικούς µηχανισµούς του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για το 

µετριασµό της κλιµατικής αλλαγής και για το ότι θα υπάρχει ισότιµη εκπροσώπηση των φτωχών 

αντρών και γυναικών. 

� Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού σε παγκόσµιο, διεθνές και τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε να µπορέσει να 

σχεδιάσει και να εφαρµόσει πολιτικές, στρατηγικές και προγράµµατα για την αντιµετώπιση της 

κλιµατικής αλλαγής, όπου θα ενσωµατώνεται και η διάσταση του φύλου. 

� Να φέρει τη φωνή των γυναικών στην αρένα της κλιµατικής αλλαγής. 

Γενικότερα, η κλιµατική αλλαγή αποτελεί ένα πρόβληµα που αφορά την παγκόσµια 

ασφάλεια, την ελευθερία και τα ανθρώπινα δικαιώµατα. Μάλιστα, τόσο για τη σηµερινή όσο και για 

τις µελλοντικές γενιές, η κλιµατική αλλαγή αποτελεί µια σοβαρή πρόκληση για την αειφόρο 

ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων. 

Με δεδοµένο ότι τα τελευταία 10.000 χρόνια ήταν µια περίοδος ασυνήθιστα σταθερού κλίµατος και 

ότι αυτό αποτέλεσε ευνοϊκό παράγοντα ανάπτυξης του ανθρώπινου πολιτισµού, θα πρέπει να 

σκεφτούµε πλέον ότι αυτή η κατάσταση παύει να είναι δεδοµένη και να προσαρµοστούµε στις 

επερχόµενες αλλαγές του κλίµατος. 

 

8. ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 

να βασικό εµπόδιο στη δηµιουργία πιο ανθεκτικών τοπικών και εθνικών 

θεσµών, αποτελεί η περιορισµένη διάθεση κονδυλίων. Τα κόστη της 

προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή είναι τεράστια: ενώ είναι δύσκολο να 

γίνουν ακριβείς υπολογισµοί, η Παγκόσµια Τράπεζα εκτιµά ότι απαιτείται ένα ποσό µεταξύ 10 και 

40 δισεκατοµµυρίων δολαρίων ετησίως για επενδύσεις «διασφάλισης του κλίµατος» (climate-

proofing investments), στις αναπτυσσόµενες χώρες. Όµως η εκτίµηση αυτή έχει δεχτεί επικρίσεις 

επειδή δεν µπόρεσε να συνυπολογίσει πολλούς πρόσθετους παράγοντες, όπως το υφιστάµενο 

                                                                                                                                                                    
επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας µάς αφήνει µε την αίσθηση ότι, παρά τα θετικά βήµατα, ουσιαστικά έχουµε χάσει χρόνο και 
ευκαιρίες. Ο συνδυασµός της περιβαλλοντικής και της οικονοµικής κρίσης µάς θέτει και πάλι µπροστά στις ευθύνες αλλά και στην 
αναµέτρηση µε τις αξίες µας. Το κεντρικό σύνθηµα της καµπάνιας για την επίτευξη των Στόχων της Χιλιετίας είναι «Μake it 
Ηappen». 

 

Έ
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δυναµικό φυσικού και υλικού κεφαλαίου για τον έλεγχο του κλίµατος εκεί όπου δεν σχεδιάστηκαν 

νέες επενδύσεις, τη χρηµατοδότηση νέων επενδύσεων ειδικά για την αντιµετώπιση της κλιµατικής 

αλλαγής, καθώς και τα κόστη προσαρµογής που αντιµετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι κοινότητες34. 

Ο ιδιωτικός τοµέας µπορεί να προσφέρει κάποιες επιλογές για τη χρηµατοδότηση της 

οικοδόµησης ανθεκτικότητας, αλλά έως τώρα αυτές έχουν φανεί να είναι περιορισµένες, ειδικά σε 

ότι αφορά την εξασφάλιση δυνατότητας προσαρµογής στους πλέον ευάλωτους πληθυσµούς. Για το 

λόγο αυτό η προσοχή έχει σήµερα εστιαστεί περισσότερο στη βελτίωση της δυναµικότητας των 

υπαρχόντων τοπικών φορέων, που διαθέτουν γνώση και εµπειρία έχοντας δουλέψει µε τις πλέον 

ευπαθείς οµάδες, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν τα κενά ανάµεσα στις τοπικές και τις εθνικές 

διαδικασίες και να διασφαλιστεί ότι οι χρηµατοδοτικοί πόροι θα φθάσουν σε εκείνους που µπορούν 

να τους χρησιµοποιήσουν κατά τον επωφελέστερο τρόπο. Αυτό απαιτεί την εµπλοκή τοπικών 

οµάδων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που έχουν τη γνώση και την ικανότητα να 

ενεργοποιηθούν, αλλά και την προθυµία των κυβερνήσεων να εργασθούν για την ενίσχυση των 

κατώτερων εισοδηµατικών οµάδων του πληθυσµού τους.  

 

8.1 Ο ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ  
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

 
Κατά το πρόσφατο παρελθόν, η Ένωση απέδειξε τη σαφή της δέσµευση για αειφόρο 

ανάπτυξη και ενσωµάτωσε επιτυχώς την αειφόρο διάσταση σε πολλούς τοµείς πολιτικής. Οι 

πολιτικές της σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές και την ενέργεια αποδεικνύουν τον αντίκτυπο της 

στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη στην πολιτική ατζέντα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

ενσωµάτωσε τη διάσταση της αειφόρου ανάπτυξης σε πολλούς άλλους τοµείς πολιτικών. 

Το πρόγραµµα της Ένωσης για τη βελτίωση της νοµοθεσίας συνέβαλε στην 

ενσωµάτωση πολιτικών στόχων και τη βελτίωση της σχέσης κόστους & αποτελεσµατικότητας 

αποφάσεων πολιτικής. Αυτό επιτεύχθηκε µέσω της απλούστευσης της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και της µείωσης του διοικητικού φόρτου. Πρέπει να υπογραµµιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος της 

εκτίµησης επιπτώσεων. Το σύστηµα εκτίµησης επιπτώσεων της Επιτροπής συµβάλλει στην αειφόρο 

ανάπτυξη, µε την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων της νέας νοµοθεσίας ή των προτάσεων 

πολιτικής στους τοµείς της οικονοµίας, των κοινωνικών υπηρεσιών και του περιβάλλοντος µέσω 

µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης. Η αναθεωρηµένη κοινωνική ατζέντα της Επιτροπής παρουσίασε 

µία ολοκληρωµένη και σφαιρική προσέγγιση και αρκετές πολιτικές πρωτοβουλίες, όπου 

συµπεριλαµβάνονται διάφοροι τοµείς πολιτικής. Η αναθεωρηµένη κοινωνική ατζέντα υπογράµµισε 

                                                 
34 Παγκόσµια Τράπεζα, «Καθαρή Ενέργεια και Ανάπτυξη: Προς Ένα Πλαίσιο Επενδύσεων» (Washington:2006). Action Aid USA, 
«Compensating for Climate Change: Principle and Lessons for Equitable Adaptation Funding» (Washington: 2007). Oxfam 
International, «Adapting to Climate Change: What’s Needed in Poor Countries, and Who Should Pay», Oxfam Briefing Paper No 104 
(Washington: 2007).   
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τη σηµασία που προσδίδει η Επιτροπή στην αειφόρο ανάπτυξη των κοινωνιών µας και ανήγγειλε 

την ανάπτυξη στόχων ευηµερίας «πέραν του ΑΕΠ». 

Οι κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση αποτελούν τµήµα της ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για την απασχόληση και παρέχουν το πλαίσιο για την ανάπτυξη και την εφαρµογή 

µέτρων που ευθυγραµµίζονται µε στόχους στρατηγικής αειφόρου ανάπτυξης. Για παράδειγµα, µέσω 

των διαρθρωτικών ταµείων, η Ένωση στηρίζει τα κράτη µέλη στις προσπάθειές τους για την 

προώθηση µιας οικονοµίας χαµηλής κατανάλωσης άνθρακα και αποτελεσµατικής χρήσης των 

πόρων. Η περαιτέρω ανάπτυξη της οικονοµίας χαµηλής κατανάλωσης άνθρακα θα αποτελέσει 

επίσης το κλειδί για να οδηγηθεί η Ευρώπη στην ανάκαµψη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη 

αποτελεί ευκαιρία για τις επιχειρήσεις να συνδυάσουν οικονοµικούς, κοινωνικούς και 

περιβαλλοντικούς στόχους. Μια µεγαλύτερη δέσµευση έναντι της ευθύνης αυτής εκ µέρους των 

ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα ενισχύσει την ικανότητα της Ευρώπης για αειφόρο ανάπτυξη. Η 

Επιτροπή και πολλά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέτειναν τις προσπάθειές τους για την 

προώθηση της αποδοχής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, µε έµφαση στον διάλογο µεταξύ των 

ενδιαφεροµένων φορέων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης σηµείωσε πρόοδο εντάσσοντας την ατζέντα της Συνθήκης 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη στις εξωτερικές της πολιτικές, παραδείγµατος χάριν µέσω αξιολογήσεων 

των επιπτώσεων στην αειφορία που διεξάχθηκαν στο πλαίσιο της προετοιµασίας συµφωνιών 

ελεύθερων συναλλαγών και εργασιών σχετικά µε τις κλιµατικές αλλαγές. Τα κράτη µέλη 

αναπτύσσουν επίσης καινοτόµες λύσεις που συνδέονται µε την ατζέντα για την αειφόρο ανάπτυξη. 

Η χρήση εικονικών τιµών άνθρακα για να αναδειχθεί το κοινωνικό κόστος των εκποµπών αερίων 

του θερµοκηπίου (GHG) για την εκτίµηση εναλλακτικών λύσεων δηµόσιας πολιτικής γίνεται όλο 

και πιο συχνή. Η Γαλλία δεσµεύτηκε σε ουδέτερες επενδύσεις άνθρακα µε κονδύλια για την 

πολιτική συνοχής για την περίοδο 2007-2013. Η χορήγηση «προϋπολογισµών» άνθρακα σε 

υπηρεσίες (Ηνωµένο Βασίλειο) αποτελεί ένα ακόµη παράδειγµα. Σηµειώνεται πρόοδος στον 

αποθηκευµένο άνθρακα που χρησιµοποιείται από εταιρείες. Επίσης, αποτελέσµατα δοκιµών σε 

ορισµένα κράτη µέλη απέδειξαν ότι η χρήση ευφυών µετρήσεων µπορεί να χαµηλώσει την 

κατανάλωση ενέργειας έως 10%. Ορισµένα κράτη µέλη έχουν αναπτύξει νέα συστήµατα 

ενεργειακού ελέγχου, επίσης µε οικονοµική στήριξη, πράγµα που βοήθησε αισθητά τη µείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας στον οικοδοµικό τοµέα. Επίσης, στη Γαλλία, η «Grenelle de l´ 

Environnement» συγκέντρωσε την κυβέρνηση, τον επιχειρηµατικό κόσµο και την Κοινωνία των 

Πολιτών σε έναν υψηλού επιπέδου διάλογο σχετικά µε τα νέα µέτρα για την αειφόρο ανάπτυξη. 
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9. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

 Ελλάδα είναι χώρα ορεινή, µε µεγάλη ποικιλία ανάγλυφου γεωλογικών 

σχηµατισµών, εδαφών, µικροκλιµάτων και µικρών περιβαλλόντων. Το 

γεγονός αυτό έχει άµεσο αντίκτυπο στη βλάστηση και τη χλωρίδα της και 

στη βιοποικιλότητα γενικότερα. Η Ελλάδα είναι µια από τις δυο χώρες µε την πλουσιότερη χλωρίδα 

στην Ευρώπη. Παρόλο που η βλάστηση υποβλήθηκε για πολλές χιλιάδες χρόνια στην 

καταστρεπτική επίδραση του ανθρώπου, πάνω από 6000 είδη φυτών κατάφεραν να επιζήσουν µέχρι 

σήµερα. Αν λάβουµε υπόψη τη σχέση ανάµεσα στον αριθµό των ειδών και την έκταση της χώρας θα 

διαπιστώσουµε πως η σχέση αυτή είναι έξι φορές µεγαλύτερη στην Ελλάδα από ότι στα κράτη της 

Βορειοδυτικής Ευρώπης (Γαλλία, Γερµανία, κ.α.). Ακόµα πιο εντυπωσιακός είναι ο αριθµός των 

ενδηµικών φυτών (φυτών που συναντώνται µόνο στην Ελλάδα) αφού στη χώρα µας υπάρχουν γύρω 

στα 700 ενώ σε άλλες χώρες δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα.  

Ο πλούτος όµως αυτός δεν είναι γνωστός ανά τον κόσµο και οι περισσότεροι θεωρούν 

ότι η Ελλάδα είναι µια χώρα µε ζεστό και ξηρό κλίµα και βραχώδη νησιά και παραλίες. Για να δει 

κανείς το µεγαλείο του φυσικού περιβάλλοντος θα πρέπει να ταξιδέψει στην ενδοχώρα και στα ψηλά 

βουνά. Επίσης δεν είναι όλες οι περιοχές πλούσιες σε φυτικά είδη. Κάποια από τα βουνά µας τα 

οποία έµειναν σχετικά ανέπαφα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα χαρακτηρίζονται ως βοτανικοί 

παράδεισοι αφού σε αυτά συναντά κανείς φυτά µοναδικά στον κόσµο. Τέτοια είναι ο Όλυµπος, ο 

Ταΰγετος, ο Άθως, τα βουνά της Κρήτης, η Ροδόπη, ο Γράµµος, τα βουνά της Ευρυτανίας, η Πίνδος 

κ.α. 

Πολλά από τα παραπάνω φυτά έχουν εξαιρετικές φαρµακευτικές ιδιότητες οι οποίες 

ήταν γνωστές από την αρχαιότητα. ∆εν είναι όµως µόνο ο πλούτος της χλωρίδας που χαρακτηρίζει 

το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας. Ανάλογη περίπου είναι η κατάσταση στην πανίδα όπου είδη τα 

οποία σε άλλες χώρες έχουν εξαφανισθεί εδώ και αιώνες , στη χώρα µας διατηρούνται σε 

ικανοποιητικούς πληθυσµούς. Αναφέρουµε χαρακτηριστικά την καφετιά αρκούδα, το λύκο, τον 

αγριόκιουρκο και τα διάφορα αρπακτικά, τα οποία µας ξαφνιάζουν ευχάριστα στις διάφορες φυσικές 

περιοχές της χώρας.  

Άλλο ένα σηµαντικό στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος της Ελλάδος είναι οι 

γεωλογικοί σχηµατισµοί, οι οποίοι υπάρχουν σχεδόν σε όλες τις γωνιές της. Αναφέρουµε 

χαρακτηριστικά την κοιλάδα των Tεµπών, το φαράγγι του Βίκου, την κοιλάδα του Αώου, το 

Φαράγγι του Ενιπέα και το Φαράγγι της Σαµαριάς στα Χανιά της Κρήτης.  

Η 



«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ – Α.Μ.148 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

 
66

Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος προκάλεσε το ενδιαφέρον και το θαυµασµό του 

ανθρώπου από την αρχαιότητα. Αναφορές στο φυσικό περιβάλλον και ιδιαίτερα στα δάση 

απαντώνται στα έργα του Οµήρου, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Θεόφραστου και άλλων. Ο 

Όµηρος αναφέρεται σε µεγάλης χρονικής διάρκειας δασικές πυρκαγιές και σε µεγάλους αριθµούς 

αιγών οι οποίες έβοσκαν µέσα στα δάση, ενώ ο Αριστοτέλης αναφέρει εκτενή παραγωγικά δάση στη 

δυτική Κρήτη και στη Μακεδονία.  

Το λιµάνι της αρχαίας Αµφίπολης στη Μακεδονία χρησιµοποιούνταν για την εξαγωγή 

ξύλου κατάλληλου για την κατασκευή πλοίων. Είδη άγριων ζώων τα οποία σήµερα έχουν 

εξαφανισθεί, ζούσαν στα δάση της αρχαίας Ελλάδας, όπως βίσωνες (βουβάλια), «µακρύκεροι 

ταύροι» και λιοντάρια.  

Πολλά από τα δάση της αρχαίας Ελλάδος έχουν συνδεθεί µε τη θρησκεία και πολλά από 

αυτά θεωρούνταν ιερά. Για το λόγο αυτό πολλά από αυτά  προστατεύονταν αυστηρά και αφήνονταν 

στη φυσική τους εξέλιξη. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στο να αποκτήσουν εντυπωσιακή πολυόροφη 

δοµή παρθένων δασών. Παραδείγµατα τέτοιων δασών είναι:  

- Το ιερό άλσος της αρχαίας Αθήνας  

- Το ιερό άλσος του Άργους  

- Το ιερό άλσος της Αρτέµιδος στη Σκυλούντα  

- Το ιερό άλσος της ∆έσποινας στην Αρκαδία  

- Το ιερό άλσος της ∆ωδώνης  

- Το ιερό άλσος του Ευµενίδη στον Κολωνό  

- Το ιερό άλσος του ∆ιός στην Ολυµπία, το οποίο ανακηρύχθηκε από τον Ηρακλή και ονοµάστηκε 

«Άλτις» κ.α.  

Αυτά τα αρχαία άλση διατηρήθηκαν και διασώθηκαν µε το χρόνο, ακριβώς όπως και οι 

ναοί των αρχαίων θεών οι οποίοι στη συνέχεια µετατράπηκαν σε χριστιανικούς ναούς.  

Θεά των ελληνικών δασών, του κυνηγιού και ολόκληρης της φύσης, ήταν η δραστήρια ορεσίβια θεά 

Άρτεµις, αδελφή του θεού Απόλλωνα ο οποίος ήταν ο θεός του φωτός, της αρµονίας, των επιστηµών 

και τεχνών και επίσης ο προστάτης των δασών και των ιερών αλσών.  
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Η Ρέα ή Κυβέλη, η µεγάλη θεά ή Μητέρα των Θεών, σύζυγος του Κρόνου, ήταν η θεά 

της ελεύθερης φύσης και των Ορέων. Αυτή  φυγάδευσε το γιό της το ∆ία για να τον προστατέψει 

από τον πατέρα του τον Κρόνο. Άλλες θεότητες σχετικές µε το φυσικό περιβάλλον (βουνά και δάση) 

ήταν οι Μούσες και οι Νύµφες, ενώ ο Πάνας ήταν θεός των βοσκών.  

Όσον αφορά τη σηµερινή κατάσταση στην Ελλάδα, η περιβαλλοντική πολιτική µπορεί 

να θεωρηθεί από ισχνή έως ανύπαρκτη. Οι πολιτικές δυνάµεις που εναλλάσσονται στην εξουσία δεν 

ασχολήθηκαν ποτέ σοβαρά µε το θέµα της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι ελάχιστες 

προσπάθειες που έγιναν έπεσαν στο κενό λόγω απουσίας συνολικού και ολοκληρωµένου πλαισίου 

πολιτικής.  

9.1 ΤΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ 

 

Από την αρχαιότητα µέχρι τα πρόσφατα χρόνια, οι ακαλλιέργητες εκτάσεις αποτελούσαν 

αναπόσπαστο τµήµα του πολιτιστικού τοπίου και παρείχαν νοµή για κτηνοτροφία, καύσιµη ύλη, 

κυνήγι, σαλιγκάρια, εδώδιµα είδη φυτών, καθώς και φαρµακευτικές ύλες φυτικής, ζωικής ή ορυκτής 

προέλευσης
35. Στη Νότια Ευρώπη είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη η αντίληψη περί ύπαρξης απέραντων 

πυκνών δασών κατά την αρχαιότητα, πλούσιων σε άγρια πανίδα, ένα φυσικό παράδεισο που ο 

ανθρώπινος πολιτισµός άρχισε να καταστρέφει εδώ και αιώνες, ολοκληρώνοντας πρόσφατα το έργο 

του. Οι αιτίες που περιγράφονται για την εξαφάνιση ή τον περιορισµό των απέραντων αυτών 

µυθικών δασών είναι βασικά η αποψίλωση για τη δηµιουργία καλλιεργήσιµης γης, η ναυπήγηση 

πλοίων
36 και η µεταλλουργία για να καλύψει τις ανάγκες τις σε ξυλάνθρακα. Όσον αφορά τις 

γεωργικές καλλιέργειες, είναι βέβαιο ότι οι εκχερσώσεις αφορούν αποκλειστικά τα γόνιµα εδάφη 

των πεδινών περιοχών. Πρόσφατες µελέτες έχουν αποδείξει πως η ναυπήγηση και η µεταλλουργία 

µπορούν να αναπτυχθούν ακόµα και σε περιοχές µε αραιή δασοκάλυψη, χωρίς να εξαντλήσουν το 

απόθεµά τους37. Παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις συνεχίζονται ακόµα να θεωρούνται ως 

βασικοί παράγοντες εκχέρσωσης των δασών. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασµα που ακολουθεί: 

«Η καταστροφή των δασών έλαβε χώρα κυρίως κοντά σε περιοχές µε µεγάλο πληθυσµό όπως η Αθήνα 

και η Κρήτη. Οι εκχερσώσεις για τη δηµιουργία καλλιεργήσιµης γης, η ξύλευση για την κατασκευή 

πλοίων και κατοικιών, για την παραγωγή καύσιµης ύλης και η βόσκηση µε τις επαναλαµβανόµενες 

πυρκαγιές µέσω των αιώνων, είχε σαν αποτέλεσµα τη µείωση των δασωµένων εκτάσεων στο σηµερινό 

τους µέγεθος. Τα υπόλοιπα δάση βρίσκονται σε κακή κατάσταση. Σαν αποτέλεσµα, λιγότερο από το ένα 

τέταρτο της παραγωγής ξυλείας των ελληνικών δασών είναι κατάλληλο για κατασκευές και 
                                                 
35 Forbes, 1996. 
36 Πρόκειται για µια συνηθισµένη «ερµηνεία» της αποψίλωσης των δασών τόσο στη Μινωική Κρήτη, όσο και στην Αναγεννησιακή 
Ισπανία, όπου η υποτιθέµενη εξαφάνιση των δασών πραγµατοποιήθηκε κατά τη βασιλεία του Φερδινάνδου και της Ισαβέλλας (1479-
1504), µε σκοπό την κατασκευή της λεγόµενης «Αήττητης Αρµάδας» (Crove & Rackham,2001). 
37 Crove & Rackham, 2001. 
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βιοµηχανική χρήση, ενώ το υπόλοιπο χρησιµοποιείται σαν καύσιµη ύλη. Πολλές περιοχές έχουν 

απογυµνωθεί σε τέτοιο βαθµό, που η αναδάσωση είναι πρακτικά αδύνατη38».   

Αποτελεί αναµφισβήτητο γεγονός ότι ο εκσυγχρονισµός ανέτρεψε τις σχέσεις µεταξύ 

ανθρώπων και βλάστησης. Ο αυξανόµενος πληθυσµός ενέτεινε τις πιέσεις στη χρήση γης, επέκτεινε 

τις καλλιέργειες ακόµα και σε ακατάλληλα εδάφη και εντατικοποίησε την εκµετάλλευση της 

αυτοφυούς βλάστησης. Η ναυπηγική έφτασε στη µέγιστη κατανάλωση ξυλείας τον 19ο αιώνα και οι 

ατµοκίνητες αµαξοστοιχίες τη διαδέχθηκαν στην κατανάλωση ξυλείας κατώτερης ποιότητας. Οι 

πιέσεις επιδεινώθηκαν σε µερικές χώρες υπό την επίδραση του ∆ιαφωτισµού και των αυξανόµενων 

κυβερνητικών παρεµβάσεων. Περισσότερο σοβαρές συνέπειες από την απλή υλοτοµία είχαν η 

εµµονή της «Εποχής της Λογικής» για το διαχωρισµό του δάσους από τις καλλιέργειες και η 

επικρατούσα αντίληψη ότι οι κυβερνήσεις µπορούσαν να διαχειριστούν τις περιοχές καλύτερα από 

τους κατοίκους. Οι δασολόγοι θεωρούσαν τη µεσογειακή σαβάνα39 ως δασική περιοχή που 

υποβαθµίστηκε εξαιτίας της υλοτοµίας και της βόσκησης. Ενέκριναν την υλοτοµία ολόκληρου του 

κορµού ενός δέντρου, αλλά αποδοκίµαζαν το κορφολόγηµα και το κλάδεµα των δέντρων. 

Εντούτοις, σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι αντιλήψεις δεν πρόλαβαν να επιδράσουν, πριν µειωθούν 

οι τοπικοί πληθυσµοί, και αρχίσει η ανάκαµψη της βλάστησης.   

 

 

9.2 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 

ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ 

 

Ο ελληνικός πληθυσµός µειώθηκε δραµατικά κατά τη Ρωµαϊκή εποχή. Η πόλη των 

Θηβών µετατράπηκε σε µικρό οικισµό και η πόλη του Πειραιά σε µικρό χωριό. Η Ήπειρος 

αναφέρεται από την Οµηρική Εποχή ως φτωχή σε δάση και πλούσια σε λιβάδια όπως σήµερα, ενώ η 

Μακεδονία ως πλούσια σε δάση. Γενικά, κατά τη διάρκεια της ρωµαϊκής εποχής, λόγω της µείωσης 

των πληθυσµών και της επακόλουθης µείωσης των αναγκών βόσκησης και καυσόξυλων, τα δάση 

αυξήθηκαν ακόµα και στη Νότια Ελλάδα και την Ήπειρο.  

Η κατάσταση έµεινε σταθερή µέχρι τη βυζαντινή εποχή. Καταστροφές δασών από 

αλόγιστες υλοτοµίες, δασικές πυρκαγιές και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες παρατηρήθηκαν 

γύρω από τις πόλεις των Αθηνών, της Πάτρας, της Κορίνθου, των Θηβών, του Άργους, της 

Θεσσαλονίκης και κατά µήκος των παραλίων.  

                                                 
38 Xanthopoulos, 2001. 
39 Ο όρος «σαβάνα» έχει πιθανώς ινδιάνικη προέλευση και χρησιµοποιείται για την περιγραφή αραιών δασών, µε δέντρα µεγάλου  
ύψους και πλούσιο υποόροφο, κυρίως µε αγρωστώδη. Ο όρος µεσογειακή σαβάνα αναφέρεται στα αραιά δάση µε υψηλά ποσοστά 
φυτοκάλυψης ποωδών φυτών, στη µεσογειακή λεκάνη. Ο όρος απαντάται επίσης και σε αµερικανούς ερευνητές στην περιγραφή 
οικοτόπων σε περιοχές κυρίως της δυτικής ακτής (California) που προσοµοιάζουν µε τα αραιά δάση της Μεσογείου.   
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Ωστόσο, τα δάση στο εσωτερικό της χώρας και ιδιαίτερα εκείνα των ψηλών βουνών 

έµειναν ανέπαφα. Κατά τη διάρκεια της βυζαντινής εποχής (1332 µ.Χ.) η Πελοπόννησος και 

ειδικότερα το δυτικό τµήµα της, παρήγαγε ξύλο δρυός και πεύκης κατάλληλο για ναυπηγική και 

αυτό συνεχίστηκε µέχρι το 1890µ.Χ. Αυτή τη χρονική περίοδο τα ελληνικά δάση αυξήθηκαν, εκτός 

των εκτάσεων οι οποίες καταστράφηκαν, στη διάρκεια των πρώιµων πολιτισµών(Μινωικού, 

Κλασσικού, Μακεδονικού κ.λ.π.)  

Τα δάση εκµεταλλεύονταν επίσης ως χώροι βόσκησης αιγοπροβάτων και είχαν ιδιαίτερη 

αξία ως χώροι κυνηγιού. Μεγάλη σηµασία δόθηκε και από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες στο 

κυνήγι.  

Κατά την περίοδο της Τουρκικής κατοχής πολλές γεωργικές εκτάσεις εγκαταλείφθηκαν 

εξαιτίας της επιβαλλόµενης φορολογίας στη γεωργική παραγωγή. Αυτό είχε ως επακόλουθο τη 

φυσική αναδάσωση των εκτάσεων αυτών και την αύξηση της δασοκάλυψης της Ελλάδος κατά τη 

χρονική αυτή περίοδο.  

Ο ελληνικός πληθυσµός µετακινήθηκε σε υπο-ορεινές και ορεινές περιοχές (υψόµετρα 

500 -1000 µ.) και οι ανάγκες τους σε καυσόξυλα και τεχνικό ξύλο καλύπτονταν από τα γειτονικά 

δάση τα αποκαλούµενα «Μπαλνταλίκια». Τα δάση τα οποία υπέφεραν περισσότερο αυτή την 

περίοδο ήταν τα δάση δρυός και οξιάς.  

 

9.3 ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ 

 

Τα πιο ορεινά δασικά συµπλέγµατα έµειναν ανέπαφα µέχρι τον 20οαιώνα και πολλά από 

αυτά λόγω της φυσικότητας, της σύνθεσης, του οικολογικού ενδιαφέροντος, της φυσικής οµορφιάς 

και άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, κηρύχθηκαν ως προστατευόµενες περιοχές στη διάρκεια 

του περασµένου αιώνα.  

Η ιδέα της κήρυξης κάποιων συγκεκριµένων δασικών εκτάσεων ως φυσικών 

αποθεµάτων για τη διατήρηση των φυσικών χαρακτηριστικών τους γεννήθηκε και µπήκε σε 

εφαρµογή το έτος 1937 από τη δασική υπηρεσία. Το έτος αυτό ψηφίστηκε ο νόµος 856/1937 ο 

οποίος προέβλεπε την ίδρυση εθνικών δρυµών. Το πρώτο από αυτά ιδρύθηκε το έτος 1938 στον 

Όλυµπο, την κατοικία των δώδεκα θεών της ελληνικής µυθολογίας. Το έτος 1971 µε τον νόµο 

996/1971θεσπίστηκαν δύο ακόµα κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών γνωστές ως αισθητικά 

δάση και προστατευόµενα µνηµεία της φύσης. Ο νόµος αυτός προέβλεπε επίσης την προστασία της 

πανίδας, της χλωρίδας και των οικοτόπων, ρύθµιζε το κυνήγι και προέβλεπε την ίδρυση καταφυγίων 

θηραµάτων, εκτροφείων θηραµάτων και ελεγχόµενες κυνηγετικές περιοχές.  
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Το έτος 1986 ψηφίστηκε ο νόµος 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο 

νόµος αυτός προβλέπει πέντε κατηγορίες προστατευόµενων περιοχών οι οποίες είναι:  

� Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης. 

� Περιοχές προστασίας της φύσης  

� Εθνικά πάρκα  

� Προστατευόµενοι φυσικοί σχηµατισµοί. 

� Προστατευόµενα τοπία 

�  Στοιχεία του τοπίου & 

� Περιοχές οικο-ανάπτυξης  

Το έτος 1998 τα καταφύγια θηραµάτων µετονοµάστηκαν σε καταφύγια άγριας ζωής 

(νόµος 2637/1998) λαµβάνοντας υπόψη ότι αυτά δεν διαχειρίζονταν µόνο για την προστασία των 

άγριων ζώων αλλά επίσης ως περιοχές προστασίας της φύσης.  

Το ίδιο έτος δηµοσιεύθηκε υπουργική απόφαση η οποία προέβλεπε τη συγκρότηση 

Εθνικής Επιτροπής «ΦΥΣΗ 2000» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου.  

Τέλος το 1999 ψηφίστηκε ο νόµος «Για το σχεδιασµό χρήσεων γης και την αειφόρο 

ανάπτυξη» (Νόµος 2742/1999). Ο νόµος αυτός συµπληρώνει τους παραπάνω νόµους και τροποποιεί 

το υπάρχον σύστηµα διοίκησης και διαχείρισης των προστατευόµενων περιοχών.  

Σήµερα στη χώρα µας υπάρχουν δέκα (10) Εθνικοί ∆ρυµοί συνολικής έκτασης 95.000 

εκταρίων, δεκαεννιά (19) αισθητικά ∆άση συνολικής έκτασης 33.000 εκταρίων, πέντε (5) 

Προστατευόµενα Μνηµεία της Φύσης έκτασης 16.500 εκταρίων, επτακόσια (700) καταφύγια 

Άγριας Ζωής έκτασης 9.000 εκταρίων, έντεκα (11) Εθνικοί Υγρότοποι έκτασης 100.000 εκταρίων 

και  δύο (2)  Μνηµεία Παγκόσµιας Κληρονοµιάς, έκτασης 105.000 εκταρίων. 

Με την Οδηγία 92/43 του 1992 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ∆ικτύου «Φύση 2000» 

επιλέχθηκαν στη χώρα µας 296 περιοχές ως σηµαντικές περιοχές για την προστασία κινδυνευόντων 

ειδών της πανίδας και της χλωρίδας καθώς και των οικοτόπων τους. Οι περιοχές αυτές είναι 

διεσπαρµένες σε ολόκληρη τη χώρα, ανέρχονται σε 296 και καταλαµβάνουν έκταση περίπου 

2.360.000 εκταρίων ήτοι το 18% της έκτασης της χώρας µας.  

 Γενικά, η Ελλάδα είναι µια χώρα που το φυσικό περιβάλλον της είναι πολύτιµο τόσο σε 

εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η οικολογική και οικονοµική αξία του φυσικού περιβάλλοντος 

της χώρας µας είναι ανεκτίµητη και δεν έχει ακόµα αναγνωριστεί. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 

διαχειριστεί σωστά έτσι ώστε να παραµείνει αναλλοίωτο στο µέλλον. Με τη σωστή διαχείριση και 

αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς είναι δυνατόν να 

εξοικονοµηθούν οι πόροι που είναι απαραίτητοι για την αξιοπρεπή διαβίωση των µελλοντικών 

γενιών. Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδος παρέµεινε σε µεγάλο βαθµό αναλλοίωτο από την 

αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Για αυτό θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σεβασµό από όλους µας. Για 
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να γίνει όµως κάτι τέτοιο πράξη, χρειαζόµαστε καλά ενηµερωµένους πολίτες, καλά ενηµερωµένα 

διοικητικά στελέχη και προπάντων καλά ενηµερωµένους πολιτικούς.  

 

9.4 Η ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 

Οι Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας γνωστές και ως «ήπιες» ή «πράσινες» θεωρούνται 

περιβαλλοντικά πιο καθαρές και οικολογικά περισσότερο αποδεκτές. Αποτελούν την ελπίδα 

αντιµετώπισης του ενεργειακού προβλήµατος που χειροτερεύει µέρα µε τη µέρα εξαιτίας της 

επερχόµενης εξάντλησης των ορυκτών καυσίµων.  

Εκτιµάται ότι το 2100 οι ΑΠΕ θα καλύψουν πάνω από το 70% της παγκόσµιας 

ενεργειακής κατανάλωσης. Η Κρήτη παρουσιάζει το µεγαλύτερο δυναµικό ανάπτυξης των ΑΠΕ στη 

ζώνη της Μεσογείου. 

Μία κατηγορία από τις ΑΠΕ είναι και η αιολική ενέργεια, η οποία εκµεταλλευόµενη τον 

πνέοντα άνεµο, µετατρέπεται από κινητική σε µηχανική και µε τη βοήθεια µιας γεννήτριας σε 

ηλεκτρική. Σε επίπεδο κόσµου η ισχύς του ανέµου υπολογίζεται σε 6Χ109 MW. Η διαθέσιµη ισχύς 

αντιπροσωπεύει µόνο το 1% δηλαδή 175 Χ 1012 KWH. Η αιολική ενέργεια προέρχεται από την 

ηλιακή που σε ποσοστό 2% κατά µέσο όρο µετατρέπεται σε κινητική. Παλαιότερα η αξιοποίηση της 

αιολικής ενέργειας έβρισκε ευρεία εφαρµογή στη ναυσιπλοΐα για την κατασκευή των ιστιοφόρων 

και στη γεωργία για την άντληση νερού και την άλεση. Υποκαταστάθηκε όµως µε τη 

χρησιµοποίηση των ορυκτών καυσίµων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ιδιαίτερη προτεραιότητα στην 

αιολική ενέργεια. Την περίοδο 2003-2010 παρουσίασε τον υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης σε σχέση 

µε τις άλλες κατηγορίες των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Ο ρυθµός αυτός έφτασε στο 210,7%. 

Η χώρα µας εξαιτίας της µεγάλης ακτογραµµής και των πολλών νησιών παρουσιάζει υψηλό 

εκµεταλλεύσιµο αιολικό δυναµικό. Υπολογίζεται πως µε την αξιοποίησή του µπορεί να καλύψει το 

13.6% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Η Κρήτη εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης και των γεωλογικών και κλιµατικών 

χαρακτηριστικών της αναγνωρίζεται ως µία περιζήτητη περιοχή για την ανάπτυξη συστηµάτων 

αιολικής ενέργειας. Πολλές εταιρίες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εγκατάσταση 

κολοσσιαίων αιολικών πάρκων µε 1.200 - 1.700 ανεµογεννήτριες των οποίων η συνολική ισχύς θα 

ξεπερνάει τα 3000 MW. Έχουν χωροθετηθεί πάνω από 70 θέσεις µε επίκεντρο τις κορυφογραµµές 

των βουνών της Κρήτης. Ήδη έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν 28. Τα πλωτά θαλάσσια 

αιολικά πάρκα λόγω του µεγάλου βάθους της θάλασσας σε απόσταση 1.500 µέτρα από τις ακτές και 

της δαπανηρής µεταφοράς της ενέργειας είναι πολύ δύσκολο να αποτελέσουν αντικείµενο 

προγραµµατισµού.  
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∆εν είναι λίγοι οι επιστήµονες που χαρακτηρίζουν την Κρήτη ως τη «Γη της 

Επαγγελίας» για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας. Γράφονται άρθρα επί των άρθρων για τα 

πλεονεκτήµατα της ενέργειας αυτής προκειµένου να εµπεδώσουν τη θεωρία του «Κρητικού 

αιολικού παραδείσου». ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία πως ο άνεµος η βασική πηγή της αιολικής 

ενέργειας αποτελεί ανεξάντλητο και δωρεάν παρεχόµενο φυσικό πόρο. Είναι γνωστό επίσης πως τα 

συστήµατα της αιολικής ενέργειας διαθέτουν αρκετά ώριµη τεχνολογία και θεωρούνται από 

πολλούς οικονοµικά πιο ανταγωνιστικά και πιο φιλικά προς το περιβάλλον σε σύγκριση µε τα 

συµβατικά. Μαζί µε τις άλλες κατηγορίες των Ήπιων Μορφών Ενέργειας (ΗΜΕ) η αιολική ενέργεια 

αποτελεί µπορεί να συµβάλει στην προσπάθεια αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, αφού δεν 

απελευθερώνει στην ατµόσφαιρα ρύπους που επιδεινώνουν το νοµοτελειακό ρόλο του φαινόµενου 

του θερµοκηπίου. Ακόµα σε τοπικό επίπεδο τα συστήµατα αιολικής ενέργειας σε αντίθεση µε τα 

συµβατικά δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον µε τους επικίνδυνους ρύπους του µονοξειδίου του 

άνθρακα (CO), του διοξειδίου του θείου (SO2) και των καρκινογόνων µικροσωµατιδίων. Εκτιµάται 

πως το κάθε KWH αιολικής ενέργειας µειώνει την εκποµπή των αερίων θερµοκηπίου κατά 1 kg το 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), 0.0015 kg τα οξείδια του Αζώτου (NOx) και 0.012 kg το διοξείδιο 

του θείου (SO2). 

Η επιχειρούµενη όµως στο βωµό της κερδοσκοπίας µεγιστοποίηση των πλεονεκτηµάτων 

του συστήµατος αυτού και η ελαχιστοποίηση,   παραποίηση ή και απόκρυψη των µειονεκτηµάτων 

µε πληρωµένες µελέτες πληγώνει το φιλότιµο της τοπικής κοινωνίας, την ξεσηκώνει και την 

καθιστά «πολέµια» µιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Η εναντίωση αυτή στην ανεξέλεγκτη επέκταση των 

αιολικών πάρκων δεν είναι τυχαία. Οι άνθρωποί της βιώνουν από κοντά και από «πρώτο χέρι» την 

αλλοίωση του τόπου τους. Εκείνοι είναι που στο τέλος θα σηκώσουν το βάρος των επιµελώς 

κρυµµένων µειονεκτηµάτων των αιολικών πάρκων.  

Ας δούµε ποια είναι η αλήθεια. Γιατί µόνο έτσι η τοπική κοινωνία θα συναινέσει και θα 

συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη των συστηµάτων της αιολικής ενέργειας. 

Το φυσικό περιβάλλον της Μεγαλονήσου είναι µοναδικό. ∆ιακρίνεται για την πλούσια χλωρίδα και 

πανίδα και τη µεγαλειώδη εναλλαγή των φυσικών της καλλονών. Πράγµατι έχουν καταγραφεί 1.800 

περίπου φυτικά είδη από τα οποία το 10% είναι ενδηµικά. Πολλά από τα ενδηµικά αυτά είδη 

χαρακτηρίζονται ως στενοενδηµικά. Το αποµονωµένο της Κρήτης βοήθησε επίσης και στη 

διατήρηση της έντονης γενετικής διαφορετικότητας και της στενοενδηµικότητας της πανίδας. 

Υπάρχουν πάνω από 2.000 σπήλαια, θεµατοφύλακες της ιστορίας και του µύθου και 250  φαράγγια. 

Μόνο στην Περιφερειακή ενότητα των Χανίων συναντάει κανείς γύρω στα 68 πανέµορφα φαράγγια. 

Το Ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο «Natura 2000» βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση στην προσπάθεια 

ένταξης των περιοχών της Κρήτης. ∆εν ήξερε ποια περιοχή έπρεπε να συµπεριλάβει και ποια να 

αφήσει εκτός. Κι αυτό γιατί η µια περιοχή ήταν καλύτερη από την άλλη. Με απλά λόγια το φυσικό 
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περιβάλλον της Κρήτης αποτελεί ιδιαιτερότητα και εγκλείει εύθραυστα σε οποιαδήποτε µη 

ελεγχόµενη έξωθεν παρέµβαση οικοσυστήµατα.  

Τα κολοσσιαία αιολικά πάρκα θα προκαλέσουν µεγάλες και µη αναστρέψιµες 

αλλοιώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Κρήτης, µε πολλαπλές παράπλευρες οικονοµικά, οικολογικά 

και κοινωνικά δυσµενείς επιπτώσεις. Οι χωµατουργικές παρεµβάσεις θα βοηθήσουν στη διάβρωση 

του εδάφους µε κίνδυνο να αποµακρυνθεί το αβαθές ωφέλιµο επιφανειακό εδαφόστρωµα και στην 

εξαφάνιση της φτωχής λόγω υψοµέτρου φυτικής εδαφοκάλυψης. Το γεγονός αυτό διαχρονικά θα 

αλλοιώσει τη φυσιογνωµία της φυτοκοινωνίας και θα επιδεινώσει το φαινόµενο της ερηµοποίησης, 

που απειλεί σε έντονο βαθµό τα βουνά της Κρήτης. Επιπλέον η απογύµνωση της επιφάνειας του 

τοπίου θα περιορίσει ακόµα περισσότερο την υποβαθµισµένη ικανότητα βόσκησής του. ∆εν 

αποκλείεται βέβαια και το ενδεχόµενο της απαγόρευσης της βόσκηση εξαιτίας της ανάγκης 

ανάπλασης της καταστραµµένης βοσκήσιµης βλάστησης. Κι ακόµα η επιβάρυνση του τοπίου µε 

χιλιάδες τόνους τσιµέντου µπορεί να προκαλέσει ρωγµές στο µητρικό πέτρωµα και να αλλάξει τις 

υπόγειες φυσικές υδρολογικές διαδροµές. Κάτι τέτοιο συνέβη σε περιοχή της Αγγλίας µε την 

εγκατάσταση αιολικού πάρκου µε ανεµογεννήτριες ύψους 50 µέτρων. Τέλος ο συνδυασµός του 

αιολικού πάρκου µε υδροδυναµικά µε νερό από γεωτρήσεις συστήµατα αποθήκευσης της ενέργειας 

θα επιφέρει σοβαρή διαταραχή στο υδρολογικό και γεωλογικό δυναµικό της περιοχής.  

Οι κορυφογραµµές της Κρήτης φιλοξενούν σπάνια ενδιαιτήµατα πουλιών. Σε πολλές 

µάλιστα περιοχές αποτελούν αποκλειστικά περάσµατα για τα µεταναστευτικά πουλιά. Υπάρχουν 

σήµερα πολλά παραδείγµατα που αποδεικνύουν τον θάνατο πολλών πουλιών από πρόσκρουση στα 

πτερύγια των ανεµογεννητριών. Οι «θιασώτες» των αιολικών πάρκων προσπαθούν να αποκρύψουν 

τα ατυχήµατα αυτά µε µια παραπλανητική επιχειρηµατολογία του τύπου: «Ε και τι έγινε; Από τους 

κυνηγούς σκοτώνονται πολύ περισσότερα». Κινδυνεύουν σε µεγαλύτερο βαθµό τα αρπακτικά, που 

µε τις αργές κυκλικές κινήσεις τους για αναζήτηση της λείας τους, µπαίνουν στην περιφέρεια 

περιστροφής των πτερυγίων. Τότε έχουν στη διάθεσή τους µόνο δύο δευτερόλεπτα για να 

αποφύγουν την πρόσκρουση. Στην Tarifa της Ισπανίας για παράδειγµα µεταξύ των πουλιών που 

σκοτώνονται πολλά ανήκουν στα 13 είδη που προστατεύονται από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Στην 

Καλιφόρνια των ΗΠΑ στο αιολικό πάρκο του Altamont Pass σκοτώνονται κάθε χρόνο 200- 300 

γεράκια, 40-60 χρυσαετοί και 7.000 µεταναστευτικά πουλιά. Στην Κρήτη έχουν επιβεβαιωθεί επίσης 

θάνατοι αρπακτικών πουλιών. Πέρα από τη θανάτωση τα αιολικά πάρκα µε τον θόρυβο που 

προκαλούν µπορεί να εξαφανίσουν σηµαντικούς βιότοπους της ορνιθοπανίδας και να περιορίσουν 

τις θέσεις φωλιοποίησης. Η προβλεπόµενη σε περιβαλλοντικές µελέτες µεταφορά των φωλιών σε 

γειτονικές θέσεις αποτελεί βάναυσο εµπαιγµό και «στάχτη» στα µάτια των οικολόγων. Γενικά η 

άγρια ζωή εξαιτίας της υποβάθµισης των οικοτόπων αναστατώνεται και διαταράσσεται η ισορροπία 

των ειδών µε κίνδυνο την αλλοίωση της ποιοτικής και ποσοτικής σύνθεσης της πανίδας. Εξίσου 
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ευαίσθητες είναι και οι νυχτερίδες οι οποίες πέρα από την πρόσκρουση µε το πλησίασµα στις 

ανεµογεννήτριες παθαίνουν σοκ και εσωτερική αιµορραγία.  

Το σοβαρότερο µειονέκτηµα των αιολικών συστηµάτων, το οποίο δυστυχώς 

«ωραιοποιείται» από πολλούς επικίνδυνα, είναι η ασταθής, ασυνεχής, µη προβλέψιµη και χαµηλής 

(αραιής) ροής παραγωγή ενέργειας. ∆υστυχώς ο Αίολος είναι εκείνος που αποφασίζει πότε, πως, για 

πόσο χρόνο και µε ποια σφοδρότητα θα πνεύσει ο άνεµος. Σε όλες τις χώρες µε ιστορία για την 

αιολική ενέργεια έχει διαπιστωθεί έντονη διακύµανση της παραγωγής. Η ταχύτητα του ανέµου για 

να λειτουργήσει µία ανεµογεννήτρια πρέπει να κυµαίνεται από 3-25 (m/s) µέτρα στο δευτερόλεπτο. 

Σε ταχύτητα του ανέµου έξω από τα όρια αυτά οι ανεµογεννήτριες ακινητοποιούνται και 

αποσυντονίζονται µε αποτέλεσµα να σταµατάει η παραγωγή ενέργειας και να διαταράσσεται η 

σταθερότητα του συστήµατος. Για την άρση του µειονεκτήµατος αυτού και την αποφυγή 

προβληµάτων διακοπής του ρεύµατος επιχειρείται η αποθήκευση της παραγόµενης αιολικής 

ενέργειας ή η εξαγωγή της περισσευούµενης σε γειτονικές χώρες, όπως γίνεται στη ∆ανία. Το 

γεγονός ότι η αιολική ενέργεια δεν µπορεί να παραγάγει φορτίο βάσης υποχρεώνει την υποστήριξη 

των αιολικών πάρκων µε εφεδρικά συστήµατα αποθήκευσης της ενέργειας, τα οποία θα αποδίδουν 

την ίδια ισχύ αυξηµένη για λόγους ασφάλειας κατά 20%. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού στις 

δυσµενείς επιπτώσεις του αιολικού συστήµατος θα πρέπει να προστεθούν και εκείνες των 

υποστηρικτικών συστηµάτων.  

Στα συστήµατα αυτά συµπεριλαµβάνονται επίσης και οι ακόλουθες µονάδες παραγωγής 

ενέργειας: 

� Οι θερµοηλεκτρικοί σταθµοί που καταναλίσκουν ορυκτά καύσιµα.  

 Οι υψηλού κόστους, εξαιτίας της ανάγκης παρουσίας ανορθωτών, 

µετασχηµατιστών και σταθεροποιητών της τάσης για τα µεγάλα αιολικά πάρκα, 

σειρές συσσωρευτών. 

� Τα συστήµατα της υδροδυναµικής αποθήκευσης. Στα συστήµατα αυτά η περίσσεια 

ενέργεια στις περιόδους µειωµένης ζήτησης χρησιµοποιείται για την άντληση 

νερού στην πάνω λίµνη του υδροηλεκτρικού φράγµατος. Σε χαµηλή παραγωγή ή 

άπνοια λειτουργεί ο υδροηλεκτρικός σταθµός µε την πτώση του νερού σε 

υδροστρόβιλο για την παραγωγή της επιθυµητής ενέργειας. Μπορεί να 

χρησιµοποιηθεί βρόχινο ή γεωτρήσεων ή θαλάσσιο προ-επεξεργασµένο νερό. Η 

απόδοση φτάνει στο 70% αν ο υδροηλεκτρικός σταθµός βρίσκεται στην ίδια 

περιοχή µε τις αιολικές εγκαταστάσεις. 

� Το σύστηµα παραγωγής υδρογόνου µε ηλεκτρόλυση του θαλασσινού νερού. Το 

παραγόµενο υδρογόνο χρησιµοποιείται ως καύσιµο ή για άµεση απόληψη 
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ηλεκτρικής ενέργειας µε ειδικές κυψελίδες. Απαιτείται η παραγωγή µεγάλης 

ποσότητας υδρογόνου. 

� Το σύστηµα της υδραυλικής και πνευµατικής αποθήκευσης µε συµπίεση αζώτου ή 

αέρα. 

� Το σύστηµα αποθήκευσης σε σφόνδυλο µε την εφαρµογή των αιολικών ντίζελ 

(wind diesel) που εξοικονοµούν 50% υδρογονάνθρακες. 

�  Οι ηλιακοί (φωτοβολταϊκοί) σταθµοί. 

� Τα υβριδικά συστήµατα που είναι συνδυασµός των παραπάνω υποστηρικτικών 

συστηµάτων αποθήκευσης. 

Κατά κανόνα τα αιολικά πάρκα εγκαθίστανται στους λόφους και στις υψηλότερες 

βουνοκορφές που για την Κρήτη, όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι µνηµεία απαράµιλλου φυσικού 

κάλλους και µπορεί να διαθέτουν ιδιαίτερης σηµασίας φυσικά οικοσυστήµατα. Αποτελούν κατά 

συνέπεια πόλους έλξης των τουριστών που αρέσκονται στον πράσινο και ενδοχώριο τουρισµό. Στη 

Μεγαλόνησο ο τουρισµός στην ενδοχώρα στηρίζεται στο αδιατάραχτο φυσικό και πολιτισµικό 

τοπίο, στο οποίο επικρατεί µία αρµονία της ανθρώπινης δράσης και της φύσης. Σ’ αυτό το 

περιβάλλον, όταν τηρούνται και οι βασικοί κανόνες της οικολογίας, επιζητεί να αποδράσει ο αστός 

του οποίου η ποιότητα ζωής υποβαθµίζεται αδιάκοπα στην πόλη που διαµένει. Η 

«βιοµηχανοποίηση» του Κρητικού φυσικού τοπίου µε την εγκατάσταση αιολικού πάρκου µαζικής 

εξάπλωσης και των συνοδών υποβοηθητικών συστηµάτων θα υποβαθµίσει τη φυσιογνωµία του. 

Έτσι µε το κυριολεκτικά χωµατουργικό «ξεκοίλιασµα» και τσιµέντωµα της επιφάνειάς του 

αποβάλλει την αισθητική και οπτική του γοητεία και µετατρέπεται σε ανεπιθύµητη «βιοµηχανική 

ζώνη», πράγµα που θα µειώσει σε επικίνδυνο βαθµό την ελκυστικότητα των επισκεπτών. Η 

δηµοσίευση στο διαδίκτυο φωτογραφιών επισκεψιµότητας των αιολικών πάρκων είναι 

κατευθυνόµενη και αποσκοπεί στον αποπροσανατολισµό. ∆εν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στη 

∆ανία, στην Αγγλία και στην Ολλανδία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ηλιακών πάρκων σε 

περιοχές µε φυσική οµορφιά. Στις χώρες αυτές η εγκατάσταση συστηµάτων αιολικής ενέργειας σε 

τουριστικές περιοχές είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση του τουρισµού τα πρώτα δέκα χρόνια κατά 

30%. ∆υστυχώς όλοι επαΐοντες και µη οµιλούν για αειφόρο τοπική ανάπτυξη, αλλά κάνουν « τα 

στραβά µάτια» για την αρνητική επίπτωση προς την κατεύθυνση αυτή της µαζικής εγκατάστασης 

συστηµάτων παραγωγής αιολικής ενέργειας.  

Η υποβάθµιση του φυσικού τοπίου έχει ως απόληξη και τη µείωση της αξίας των 

ατοµικών ιδιοκτησιών. Οι οικισµοί που βρίσκονται σε ακτίνα 500 µέτρων από τα αιολικά πάρκα θα 

δουν µε τον καιρό τη µείωση της αξίας των ακινήτων τους. Πέρα από αυτό ελλοχεύει πάντα ο 

κίνδυνος πρόκλησης ζηµιών από τη θραύση εξαιτίας αντίξοων καιρικών συνθηκών των πτερυγίων, 

που µε τη σειρά του επιδρά ουσιαστικά στη µείωση της αξίας της ακίνητης περιουσίας. Το βάρος 
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αυτών των πτερυγίων είναι 30 τόνοι. Είναι εύκολο να φανταστεί κανείς το µέγεθος της ζηµιάς που 

µπορεί να προκληθεί. Στο Μαρµάρι της Εύβοιας το 2003 εκτινάχτηκαν θραύσµατα πτερυγίων σε 

απόσταση 400 µέτρων. Η ελάχιστη απόσταση των 500 µέτρων που ορίστηκε για την προστασία από 

το θόρυβο δεν εξασφαλίζει τους οικισµούς από ένα τέτοιο ατύχηµα. ∆εν αποκλείεται τέλος 

ενδεχόµενη πυρκαγιά στο κιβώτιο ταχυτήτων και στις γραµµές µεταφοράς της ενέργειας, αφού στη 

χώρα µας το δίκτυο αυτό µεταφοράς είναι εναέριο. 

Οι «θιασώτες» των αιολικών πάρκων πάντοτε στις οικονοµικές τους εκθέσεις οµιλούν 

για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Λένε βέβαια τη µισή αλήθεια. Θέσεις δηµιουργούνται εκεί που 

κατασκευάζονται οι ανεµογεννήτριες και όχι στον τόπο εγκατάστασης. Στη ∆ανία για παράδειγµα 

το 2005 που παρήγαγε το 40% των ανεµογεννητριών σε όλο τον κόσµο απασχολούνταν 20.000 

άτοµα. Στην πραγµατικότητα ένα τυπικό σύστηµα αιολικής ενέργειας λόγω του αυτοµατισµού µετά 

την εγκατάσταση δεν απασχολεί περισσότερους από 3-4 εργαζόµενους για τη συντήρησή του. 

Πόσοι όµως από τους ντόπιους κατοίκους θα δουν τη συµπληρωµατική τους απασχόληση στον 

πράσινο τουρισµό να περιορίζεται µε τη µείωση των επισκεπτών στις υποβαθµισµένες αυτές 

περιοχές; 

Ο µηχανικός και αεροδυναµικός θόρυβος των ανεµογεννητριών, όσο και αν επιχειρείται 

η µείωσή του µε σύγχρονες τεχνολογίες, δεν ενοχλεί µόνο τα πουλιά, αλλά και τους κατοίκους που 

µένουν κοντά σε αιολικά πάρκα. Η ένταση και η διάδοσή του δεν µπορεί να προβλεφθεί εξαιτίας του 

ανάγλυφου, της εδαφοκάλυψης και της αντανάκλασης. Όλες κατά συνέπεια οι προσπάθειες 

παραπλάνησης µε τη δηµοσίευση «πληρωµένων» αποτελεσµάτων δεν αντέχουν στην κριτική της 

αξιοπιστίας. Ο θόρυβος αυτός είναι διαπεραστικός και χαµηλής έντασης και θυµίζει τον µπάσο ήχο 

από διπλανή ντίσκο ή από ελικόπτερο σε απόσταση. Ισχυρίζονται ορισµένοι πως στα 200 µέτρα ο 

θόρυβος θυµίζει «επαρχιακή πόλη» και στα 500 που είναι και το ελάχιστο όριο για την εγκατάσταση 

των ανεµογεννητριών ένα «ήσυχο καθιστικό δωµάτιο»! Μάλιστα δε αν υπάρχει και φυσικό θρόισµα 

των δέντρων ο θόρυβος αυτός υπερκαλύπτεται εντελώς. Ποιος άραγε ρώτησε τον κάτοικο του 

διπλανού χωριού αν θέλει να ζήσει στην ηχορρύπανση της «επαρχιακής τους πόλης» και όχι στην 

κατάνυξη του ήχου των νυχτοπουλιών; Θα πρέπει οι κάτοικοι των γειτονικών οικισµών να κάνουν 

ιδιαίτερα τη νύχτα σπονδή στον Αίολο να θροΐσει τις φυλλωσιές των δέντρων για να υπερκαλυφθεί 

ο εφιαλτικός θόρυβος των ανεµογεννητριών; Το «φτιασίδωµα» του θορύβου των ανεµογεννητριών 

έχει προφανώς και τα όρια του. 

 Τελευταία, γίνεται πολύς λόγος για τους υπόηχους που παράγονται από τη λειτουργία 

των ανεµογεννητριών µε συχνότητα της τάξης του 0,01-25 Hz, είναι µικρότερη από εκείνη που 

µπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο αυτί. Οι υπόηχοι αυτοί διαδίδονται σε µεγάλες αποστάσεις και 

προκαλούν στρες, ζαλάδες και φαντασιώσεις γιατί η συχνότητά τους είναι παρόµοια µε εκείνη των 

λειτουργιών του εγκεφάλου. 
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Με τη συνεχή και ενορχηστρωµένη επίθεση στην κοινή γνώµη δηµιουργήθηκε η 

εντύπωση πως η αιολική ενέργεια είναι φτηνή και ανταγωνιστική. Κάθε άλλο. Στην Αγγλία 

υπολογίζεται πως ένα MWH στοιχίζει 50,72 και 38 λίρες για την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα, 

ανεµογεννήτριες και πυρηνικό εργοστάσιο αντίστοιχα. Το κόστος των 72 λιρών θα ήταν πολύ 

ανασταλτικό για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας αν δεν δίνονταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

οικονοµική επιχορήγηση που φτάνει και στο 40%. Ακόµα σε εθνικό επίπεδο κάθε κράτος µέλος 

εγγυάται την πώληση της αιολικής ενέργειας επιβαρυµένη µε ειδικό τέλος που το πληρώνει ο 

καταναλωτής. Τέλος το κόστος παραγωγής της αιολικής ενέργειας ανεβαίνει ακόµα περισσότερο αν 

συµπεριληφθεί και η δαπάνη των παράλληλων έργων αποθήκευσης, µεταφοράς και διείσδυσής της 

στο ηλεκτρικό δίκτυο. Έτσι εξηγείται η προσπάθεια για φτηνή ενέργεια από τα αιολικά πάρκα.  

Στην περίπτωση αιολικών πάρκων µαζικής επέκτασης, όταν αυτά εγκαθίστανται κοντά σε οικισµούς 

η προκαλούµενη σκίαση αποτελεί σοβαρό πρόβληµα. Μία ανεµογεννήτρια ισχύος 3 MW µε µήκος 

πτερυγίου 45 m και πλάτος 2 m προκαλεί λίγο µετά την ανατολή και λίγο πριν από τη δύση σκίαση 

µέχρι 1,4 Km. 

Οι ανεµογεννήτριες παλιάς γενιάς µπορεί να προκαλέσουν µε τα κινούµενα πτερύγια 

αυξοµείωση λόγω αντανακλάσεων και ηλεκτροµαγνητικών παρεµβολών του σήµατος των 

τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκποµπών. Γι’ αυτό και η νοµοθεσία αδειοδότησης προβλέπει την 

τήρηση ελάχιστων αποστάσεων από τις θέσεις των ποµπών. Το ηλεκτροµαγνητικό πεδίο των 

ανεµογεννητριών προέρχεται κυρίως από την ηλεκτρογεννήτρια και το µετασχηµατιστή. Όσο 

επεκτείνεται ένα αιολικό πάρκο τόσο µεγαλύτερη είναι η ανάγκη κατασκευής δικτύου υψηλής τάσης 

για τη µεταφορά και διείσδυση της ενέργειας στα συµβατικά ηλεκτρικά δίκτυα. Τα δίκτυα αυτά 

µεταφοράς πέρα από την υποβάθµιση του περιβάλλοντος δηµιουργούν ηλεκτροµαγνητική 

ακτινοβολία µε τις γνωστές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Πολλοί υποστηρίζουν 

πως η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία περιορίζεται σε µικρή απόσταση από το κέλυφος, οπότε δεν 

διαπιστώνεται στη βάση της ανεµογεννήτριας. Τότε γιατί περιφράσσεται ο µετασχηµατιστής; Τι 

γίνεται στα κολοσσιαία αιολικά πάρκα µαζικής επέκτασης µε µετασχηµατιστές υψηλής τάσης και µε 

δίκτυο µεταφοράς του υψηλής τάσης ρεύµατος; 

Είναι γνωστό πως καµιά πηγή ενέργειας δεν αποδίδει το 100% της ισχύος της. Τα 

σύγχρονα θερµοηλεκτρικά και πυρηνικά συστήµατα έχουν µία απόδοση της τάξης του 80 - 90%. Η 

απόδοση αυτή στις ανεµογεννήτριες κυµαίνεται µεταξύ του 25-30%. Αυτό σηµαίνει πως η 

πραγµατική ή η ωφέλιµη ισχύς των αιολικών πάρκων υπολείπεται κατά 3,0-3,5 φορές από εκείνη 

των θερµοηλεκτρικών. Αποτελεί πραγµατικό εµπαιγµό και παραπλάνηση η διάχυση της άποψης ότι 

η αιολική ενέργεια είναι βασικός παράγοντας της ενεργειακής ασφάλειας µιας χώρας. Σε έκθεση 

γνωστής κατασκευαστικής των αιολικών πάρκων εταιρίας αναφέρεται χαρακτηριστικά πως στη 
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Γερµανία η εγκαταστηµένη αιολική ισχύς θα φτάσει στα 48.000 MW για να υποκαταστήσει µόνο τα 

2.000 MW της θερµοηλεκτρικής ισχύος. 

Οι ανεµογεννήτριες ενός αιολικού πάρκου επιτελούν επίσης και το ρόλο των 

ανεµοµεικτών του θερµού και ψυχρού αέρα µε αποτέλεσµα να αυξάνουν κατά τη νύχτα τη 

θερµοκρασία στην επιφάνεια του εδάφους κατά 0,72ο C. Η αύξηση αυτή αν είναι χωρικά µεγάλη 

µπορεί να µεταβάλει τον τοπικό ή περιφερειακό καιρό και να µεταβάλλει σε βάρος των 

οικοσυστηµάτων το µικροκλίµα. 

∆εν είναι τυχαίο ότι η αιολική ενέργεια χαρακτηρίζεται από πολλούς ως καθαρή σε 

εισαγωγικά. Πράγµατι τα αιολικά πάρκα χωρίς τα υποστηρικτικά συστήµατα δεν παράγουν ούτε 

γραµµάριο CO2. Η αλήθεια όµως είναι ότι η παραγωγή αιολικής ενέργειας αποτελεί κοινή 

«ασπιρίνη» στην προσπάθεια αντιµετώπισης του φαινόµενου της κλιµατικής αλλαγής. Ακόµα και αν 

η αιολική ενέργεια καταφέρει µε τον εκσυγχρονισµό της τεχνολογίας της να φτάσει στο 10% της 

διείσδυσης στο όλο ενεργειακό σύστηµα η συνεισφορά στη µείωση του CO2 θα είναι µικρή και πολύ 

ακριβή. Είναι εντελώς αναληθής ο ισχυρισµός ότι η παραγόµενη από τα αιολικά πάρκα ενέργεια του 

1 KWH αντικαθιστά αντίστοιχη συµβατική. Αυτό γίνεται µόνο µε τη βοήθεια των υποστηρικτικών 

συστηµάτων που δηµιουργούν φορτίο βάσης. Το 1 MW κατά συνέπεια αιολικής ισχύος µε δεδοµένη 

την παραγωγή στα θερµοηλεκτρικά συστήµατα 0.43t CO2/KWH θα αποδώσει στο χρόνο µόνο 2628 

KWH και εποµένως θα µειώσει κατά 1.130 τόνους το CO2. Αυτό εξηγεί γιατί στη ∆ανία µε υψηλό 

ποσοστό παραγωγής αιολικής ενέργειας δεν διαπιστώνεται µείωση του CO2. 

Σκοπός µας στην ανά χείρας εργασία είναι να παρουσιαστεί χωρίς την «κερδοσκοπική µάσκα» η 

αλήθεια για την αιολική ενέργεια. ∆εν υπάρχει καµία αµφιβολία ότι οι ΑΠΕ µεταξύ των οποίων και 

η αιολική ενέργεια µπορούν να διαδραµατίσουν βασικό ρόλο στην αντιµετώπιση της ενεργειακής 

κρίσης, που απειλεί τον κόσµο εξαιτίας της εξάντλησης των ορυκτών καυσίµων. Είναι όµως 

διακριβωµένο πως οι ΑΠΕ µε τη σηµερινή τεχνολογία δεν µπορούν να παραγάγουν την ίδια 

ποσότητα και ποιότητα ενέργειας µε τα συµβατικά συστήµατα. Το γεγονός αυτό επιβάλλει τη 

λογική µιας ολοκληρωµένης διαχείρισης του ενεργειακού προβλήµατος. Στο επίκεντρο της λογικής 

αυτής αποκτά ιδιαίτερη και πρώτιστη σηµασία η εξοικονόµηση της ενέργειας µε τη σταθεροποίηση 

και τη µείωση της κατανάλωσης καθώς και µε τη στροφή στην ενεργειακή απόδοση. Καθίσταται 

επίσης επιβεβληµένη η αλλαγή του ισχύοντος σήµερα µοντέλου της παραγωγής της ενέργειας σε 

µεγάλη κλίµακα. Τα µικρής κλίµακας ενεργειακά συστήµατα αποδέχονται οικο-λογικότερα και 

οικονοµικότερα την εγκατάσταση των ΑΠΕ και κατά συνέπεια και της αιολικής ενέργειας. Είναι 

ορατός ο κίνδυνος πρόκλησης από τα µεγάλης κλίµακας συστήµατα των ΑΠΕ ανάλογων µε τα 

συµβατικά αρνητικών αποτελεσµάτων στην κοινωνία και στο περιβάλλον.  

∆εν υπάρχει κάτοικος στην Κρήτη, που να µη θέλει να αντιµετωπιστεί η ενεργειακή 

κρίση που πλήττει τη χώρα µας. Όπως δεν υπάρχει και κανένας που να θέλει να δει τη φυσική 
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οµορφιά και χάρη των Κρητικών τοπίων να θυσιάζεται αλόγιστα στο βωµό ενός αµφισβητούµενου 

για την ενεργειακή ασφάλεια συστήµατος. Η αιολική ενέργεια κατά συνέπεια δεν είναι 

αποκλειστικό τεχνοκρατικό ζήτηµα. Η ανάπτυξη της µορφής αυτής ενέργειας, όσο δελεαστική και 

αν παρουσιάζεται θα επηρεάσει τη φυσιογνωµία της υπαίθρου και τη ζωή των κατοίκων της.  

Με βάση τα παραπάνω το υψηλό αιολικό δυναµικό της Κρήτης δεν µπορεί να 

αποτελέσει άλλοθι στην αβασάνιστη και ανεξέλεγκτη κατασκευή σε όλη την επικράτεια του νησιού 

και «εν ριπή οφθαλµού» κολοσσιαίων συστηµάτων αιολικής ενέργειας. Τα αιολικά πάρκα µε τον 

µεγάλο ρυθµό κατασκευής τους σε όλο τον κόσµο τείνουν να γίνουν «βιοµηχανικές ζώνες» µε όλες 

τις δευτερεύουσες επιδράσεις στο περιβάλλον. ∆εν πρέπει να λησµονείται πως στην αειφόρο 

ανάπτυξη κάθε έργο του ανθρώπου έχει επιπτώσεις στη φύση και επιβάλλεται κατά συνέπεια να 

υπόκειται σε διεξοδική µελέτη, ώστε να επιλέγεται η πιο λυσιτελής για την τοπική κοινωνία και το 

ίδιο το περιβάλλον λύση. Κι ακόµα δεν είναι επιτρεπτή η µονοµερής εστίαση του ενδιαφέροντος, η 

προσφορά εξαιρετικών ελκυστικών κινήτρων, η έλλειψη σωστής πληροφόρησης της κοινωνίας και η 

«χαλαρή» νοµοθεσία για την αιολική ενέργεια. Η προτιµησιακή αυτή διαχείριση δεν επιτρέπει τη 

διαβούλευση µε την τοπική κοινωνία, την επαρκή και σε βάθος εξέταση των κοινωνικών, 

οικονοµικών, τουριστικών, ιστορικών, πολιτικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την 

ισορροπηµένη αξιολόγηση των πλεονεκτηµάτων και των µειονεκτηµάτων της κατηγορίας αυτής των 

ΑΠΕ. Η µοναδική µαζική εξάπλωση της αιολικής ενέργειας στην Κρήτη δεν µπορεί να στηρίξει το 

εθνικό σύστηµα ενέργειας και να περιορίσει, όπως επιµελώς διατυµπανίζεται, στον αναµενόµενο 

βαθµό την επιδείνωση του φαινόµενου του θερµοκηπίου που έχει ως απότοκο την κλιµατική αλλαγή 

του πλανήτη. Κι αυτό γιατί τα αιολικά πάρκα δεν παράγουν χωρίς τα υποστηρικτικά συστήµατα 

ούτε φορτίο βάσης ούτε ρεύµα όσο και όποτε επιζητείται. Μπορεί όµως να διαδραµατίσει 

ουσιαστικό ρόλο σε ένα πρόγραµµα ολοκληρωµένης διαχείρισης της ενέργειας. ∆εν παραχωρείται 

κατά συνέπεια σε κανέναν το δικαίωµα στη λήψη βιαστικών και επιπόλαιων αποφάσεων για τη 

«δια-σπορά» χιλιάδων ανεµογεννητριών σε κάθε λόφο και κορυφογραµµή της Κρήτης.  
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9.5  ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΜΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

Η γεωθερµική ενέργεια  προέρχεται από το εσωτερικό της γης είτε µέσω ηφαιστειακών 

εκροών είτε µέσω ρηγµάτων του υπεδάφους, που αναβλύζουν ατµούς και θερµό νερό40.  Ανάλογα 

µε τη θερµοκρασία των ρευστών που ανέρχονται στην επιφάνεια, η γεωθερµική ενέργεια 

χαρακτηρίζεται ως υψηλής ενθαλπίας (για θερµοκρασίες πάνω από 150 o C), µέσης ενθαλπίας (για 

θερµοκρασίες 100-150ο C), και χαµηλής ενθαλπίας (για θερµοκρασίες µικρότερες από 100ο C). Η 

γεωθερµική ενέργεια υψηλής ενθαλπίας χρησιµοποιείται για παραγωγή ηλεκτρισµού σε όλο τον 

κόσµο.  

Η προέλευση της θερµότητας της γης δεν είναι µε ακρίβεια γνωστή. Υπάρχουν διάφορες 

θεωρίες που αναφέρονται στους µηχανισµούς που συµµετέχουν στην παραγωγή της. 

Επικρατέστερη θεωρείται αυτή που αναφέρεται στη διάσπαση των ραδιενεργών ισοτόπων του 

ουρανίου, του θορίου, του καλίου και άλλων στοιχείων. Η µάζα της γης είναι πολύ µεγάλη σε σχέση 

µε την επιφάνειά της και καλύπτεται από υλικά χαµηλής θερµικής αγωγιµότητας, µε αποτέλεσµα η 

θερµότητά της να συγκρατείται στο εσωτερικό της.  

Ο ρυθµός θερµικών απωλειών από την επιφάνεια του πλανήτη µας είναι πολύ µικρός, 

περίπου 8x10-2 W/m . Η θερµοκρασία της γης αυξάνεται µε το βάθος, η µέση δε γεωθερµική 

βαθµίδα στις ηπείρους για µάζες που βρίσκονται σχετικά κοντά στην επιφάνεια είναι 300 C/km, 

δηλαδή για κάθε χιλιόµετρο βάθους η θερµοκρασία αυξάνεται κατά 300 C. Σε πολύ µεγάλα βάθη, η 

θερµοκρασία δεν είναι µε ακρίβεια γνωστή. 

Στα όρια µεταξύ µανδύα και φλοιού, η θερµοκρασία φτάνει στους 6.000 ο C, ενώ στο 

κέντρο της γης στους 6.0000ο C. Φαίνεται ότι η παραγωγή θερµότητας από ραδιενεργά ισότοπα 

είναι συγκεντρωµένη περισσότερο στο φλοιό παρά στον πυρήνα, µε αποτέλεσµα η γεωθερµική 

βαθµίδα να µειώνεται µε το βάθος. 

Η συγκεντρωµένη στο εσωτερικό της γης θερµότητα µεταφέρεται κοντά στην επιφάνειά 

της µέσω γεωλογικών φαινοµένων, δηµιουργώντας έτσι υπέρθερµες περιοχές µε γεωθερµική 

βαθµίδα µεγαλύτερη από 700 ο C. Το σηµαντικότερο από αυτά τα γεωλογικά φαινόµενα είναι αυτό 

των λιθοσφαιρικών πλακών: Το εξωτερικό κέλυφος της γης, η λιθόσφαιρα, δεν είναι ενιαίο αλλά 

αποτελείται από πολλά κοµµάτια, τις λιθοσφαιρικές πλάκες. Οι πλάκες αυτές βρίσκονται σε µια 

διαρκή κίνηση που πραγµατοποιείται µε πολύ µικρή ταχύτητα, µερικά µόλις εκατοστά το χρόνο. 

Ανάλογα µε τη σχετική κίνηση των πλακών, στα όριά τους παρατηρούνται τρία διαφορετικά 

φαινόµενα: 

                                                 
40 Βλέπε Παράρτηµα 16. 
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1. Οι δύο πλάκες αποκλίνουν, δηλαδή κινούνται έτσι που να αποµακρύνονται η µια από την άλλη. 

Στο κενό που αφήνουν, αναβλύζει µάγµα που στερεοποιείται, γεµίζει το κενό και δηµιουργεί 

καινούργια λιθόσφαιρα. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργούνται οι λεγόµενες «ράχες». 

2. Οι δύο πλάκες συγκλίνουν έτσι που η µια να βυθίζεται κάτω από την άλλη και τελικά να 

απορροφάται από το µανδύα ή να καταστρέφεται. Φαινόµενα τριβής στα όρια των πλακών 

έχουν σαν αποτέλεσµα, µέρος της µηχανικής ενέργειας να µετατρέπεται σε θερµότητα. Αυτή η 

θερµότητα εκτονώνεται µε τη µορφή ηφαιστειακής δράσης. Με αυτόν τον τρόπο 

δηµιουργούνται οι «τάφροι». Στις τάφρους η λιθόσφαιρα καταστρέφεται µε το ρυθµό που 

δηµιουργείται στις ράχες. 

3. Οι δύο πλάκες «γλιστρούν» η µια παράλληλα στην άλλη µε τρόπο που ούτε δηµιουργείται ούτε 

καταστρέφεται λιθόσφαιρα. 

Τόσο οι «τάφροι» όσο και οι «ράχες» συνδέονται µε ηφαιστειακή δράση και κατά 

συνέπεια µε υπέρθερµες περιοχές. Γι' αυτό και τα σηµαντικότερα γεωθερµικά πεδία εντοπίζονται σε 

συγκεκριµένες περιοχές, δηλαδή στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών, τις λεγόµενες «ζώνες 

σεισµικών εστιών». Περιοχές µε µικρότερο γεωθερµικό ενδιαφέρον, δηλαδή µε γεωθερµική βαθµίδα 

λίγο υψηλότερη από τη µέση, µπορεί να βρεθούν και εκτός των εν λόγω ζωνών. Αυτό µπορεί να 

οφείλεται σε κάποιον από τους ακόλουθους παράγοντες: 

• Τοπικά υψηλή θερµική ροή από το µανδύα και τη βάση του φλοιού προς την επιφάνεια, σε 

µεγάλες περιοχές. 

• Αυξηµένες συγκεντρώσεις των ραδιενεργών στοιχείων ουρανίου, θορίου και καλίου σε 

ορισµένες περιοχές στο φλοιό της γης, που συντελούν στην παραγωγή θερµότητας και κατά 

συνέπεια στην αύξηση της γεωθερµικής βαθµίδας. Πετρώµατα µε αυξηµένες αυτές τις 

συγκεντρώσεις είναι τα γρανιτικά µε 5-1 0 ppm σε ουράνιο και 80 ppm σε θόριο. 

• Φαινόµενα συναγωγής που προκαλούνται από κυκλοφορία νερού διαµέσου πορωδών 

σχηµατισµών ή µέσα από συστήµατα ρηγµάτων. Με αυτό τον τρόπο µεταφέρεται η θερµότητα 

σε µικρότερα βάθη και αυξάνεται η γεωθερµική βαθµίδα. 

Σε µια περιοχή µε δεδοµένη θερµική ροή στη βάση του φλοιού και απουσία άλλης 

θερµής πηγής µέσα στο φλοιό, η γεωθερµική βαθµίδα ποικίλλει ανάλογα µε τη θερµική 

αγωγιµότητα των πετρωµάτων που αποτελούν το φλοιό. Τα αργιλικά πετρώµατα έχουν τη 

χαµηλότερη θερµική αγωγιµότητα, ενώ τα κρυσταλλικά χαρακτηρίζονται από υψηλή θερµική 

αγωγιµότητα (περίπου 6 φορές αυτή των αργίλων). 

Οι παραπάνω µηχανισµοί µπορεί να δηµιουργήσουν δευτερεύουσας σηµασίας 

γεωθερµικές ανωµαλίες µακριά από τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών. Έτσι, ενώ σηµαντικές 

θερµικές ανωµαλίες εντοπίζονται σε συγκεκριµένες περιοχές, περιοχές µε ελαφρά αυξηµένη 

γεωθερµική βαθµίδα απαντώνται σε όλη τη γη.  
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∆εδοµένου ότι η θερµότητα του πλανήτη µας βρίσκεται στο εσωτερικό του, πρέπει να 

γίνουν γεωτρήσεις προκειµένου να προσπελαστεί στις ζώνες σεισµικών εστιών, θερµοκρασίες 

κατάλληλες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί να βρεθούν σε βάθη 2-3 χιλιόµετρα, ενώ σε 

αυτά τα βάθη, σε περιοχές µε µέση γεωθερµική βαθµίδα, οι θερµοκρασίες είναι πολύ χαµηλότερες, 

ικανές µόνο για κάλυψη θερµικών αναγκών. Σε αυτές τις περιοχές χρειάζονται γεωτρήσεις βάθους 

6-7 χιλιοµέτρων για να βρεθούν θερµοκρασίες κατάλληλες για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτά είναι και τα µέγιστα βάθη γεωτρήσεων που πραγµατοποιούνται επειδή οι βαθιές γεωτρήσεις 

κοστίζουν πολύ, δεν είναι ιδιαίτερα ασφαλείς και επιπλέον σ' αυτά τα βάθη είναι πιθανόν να µη 

υπάρχει υδροφορία. 

Η ύπαρξη υψηλής γεωθερµικής βαθµίδας σε κάποια περιοχή δεν είναι η µοναδική 

συνθήκη-προϋπόθεση για την ύπαρξη εκµεταλλεύσιµου γεωθερµικού πεδίου. Η γεωθερµική 

ενέργεια είναι πρωτογενώς αποθηκευµένη µέσα στα πετρώµατα, είναι διασκορπισµένη µέσα στη 

µάζα τους και πρέπει να συγκεντρωθεί και να µεταφερθεί στην επιφάνεια της γης προκειµένου να 

χρησιµοποιηθεί το µεταλλικό νερό (σε υγρή ή αέρια φάση) που περιέχεται µέσα σε πορώδη 

πετρώµατα ή σε συστήµατα ρηγµάτων αποτελεί το µέσο που µεταφέρει τη θερµότητα από τα 

πετρώµατα αυτά στην επιφάνεια της γης. 

 Έτσι, η παραγωγικότητα µιας θερµικής περιοχής προσδιορίζεται και συχνά καθορίζεται 

από την υδρολογία των γεωλογικών σχηµατισµών. ∆εν έχουν όµως όλες οι θερµικές περιοχές 

κατάλληλη υδρολογία που αποτελεί τη δεύτερη συνθήκη για την ύπαρξη εκµεταλλεύσιµου 

γεωθερµικού πεδίου. Κατά συνέπεια, ένα φυσικό γεωθερµικό πεδίο είναι συνδυασµός θερµών 

πετρωµάτων και ύπαρξης νερού που να κυκλοφορεί µέσα σ' αυτά. 

Τα γεωθερµικά πεδία χωρίζονται σε δύο οµάδες: στα πεδία «υψηλής ενθαλπίας», όπου 

το ρευστό (άνω των 1500 Ο C) µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

και/ή για θέρµανση, και στα πεδία «χαµηλής ενθαλπίας» όπου το ρευστό (κάτω των 150ο C) µπορεί 

να χρησιµοποιηθεί µόνο για θέρµανση.  

Στις ζώνες σεισµικών εστιών, υπάρχουν πεδία χαµηλής και υψηλής ενθαλπίας που 

σχετίζονται µεταξύ τους. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγµα αποτελεί η Ισλανδία, που βρίσκεται 

πάνω στη µέση ωκεάνια ράχη του Ατλαντικού. 

Το γεωθερµικό ρευστό έχει µετεωρική προέλευση, δηλαδή προέρχεται από τις 

κατακρηµνίσεις. Το νερό από τις βροχές και τα χιόνια εισχωρεί στο έδαφος και σιγά-σιγά προχωρεί 

στο εσωτερικό της γης φτάνοντας σε βάθη µέχρι και πέντε (5) χιλιόµετρα. Στην πορεία του 

θερµαίνεται λόγω της υψηλής θερµικής ροής και στη συνέχεια βρίσκει διόδους µέσα από ρήγµατα 

και ρωγµές και επιστρέφει στην επιφάνεια. Από αναλύσεις βασισµένες σε ραδιοϊσότοπα βρέθηκε ότι 

ο κύκλος του νερού σε ένα γεωθερµικό σύστηµα διαρκεί περίπου 500 χρόνια. Η περιοχή 

τροφοδοσίας του συστήµατος µπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά στο πεδίο ή σε µεγάλη από αυτό 
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απόσταση µέχρι και 200 χιλιόµετρα, οπότε και η διαδροµή του ρευστού ποικίλλει ανάλογα µε τις 

εκάστοτε συνθήκες. Το νερό, λόγω της µεγάλης του θερµοχωρητικότητας, λειτουργεί και σαν 

«συµπυκνωτής» θερµότητας. Η µέση θερµοχωρητικότητα των πετρωµάτων που βρίσκονται στα 

πρώτα 10 χιλιόµετρα από την επιφάνεια της γης είναι 85 kJ/kg, ενώ του νερού στην ίδια µέση 

θερµοκρασία (1300ο C) είναι 420 kJ/kg, δηλαδή πενταπλάσια. Η θερµοχωρητικότητα του 

κορεσµένου ατµού στους 2360ο C είναι 2.790 kJ/kg δηλαδή τριακονταπλάσια αυτής των 

πετρωµάτων. Για να απορροφήσει το νερό αυτή τη θερµότητα, είτε πρέπει να έρθει σε επαφή µε 

πολύ µεγάλες µάζες πετρωµάτων που βρίσκονται σε υψηλή θερµοκρασία είτε να διανύσει πολύ 

µεγάλη διαδροµή µέχρι να φτάσει στις γεωτρήσεις. Και στις δύο περιπτώσεις, οι µάζες των 

πετρωµάτων που συµµετέχουν στο σύστηµα πρέπει να είναι πολύ µεγάλες, της τάξης των 

εκατοντάδων κυβικών χιλιοµέτρων. 

Οι εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τη θέρµανση. Το 1988, η εγκατεστηµένη ισχύς για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσµο ήταν 5,15 GW, ενώ η εγκατεστηµένη θερµική ισχύς ήταν 7 

GW. 

Οι πιο σηµαντικές θερµικές εφαρµογές της γεωθερµικής ενέργειας είναι η θέρµανση 

κτιρίων και θερµοκηπίων. Πολλοί επιστήµονες συζητούν την αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας 

και στο βιοµηχανικό τοµέα. Οι κλάδοι της βιοµηχανίας στους οποίους η γεωθερµία έχει ήδη 

εφαρµοστεί µε επιτυχία είναι η βιοµηχανία τροφίµων και οι ιχθυοκαλλιέργειες. Παρόλο που είναι 

κοινός τόπος ότι οι βιοµηχανικές εφαρµογές αποτελούν το πεδίο µελλοντικής ανάπτυξης της 

γεωθερµίας, τα βήµατα παραµένουν πολύ αργά, ενώ παρατηρείται σηµαντική αύξηση στις 

εφαρµογές που αφορούν τη θέρµανση οικιών, δηµόσιων και εµπορικών κτιρίων. 

Στη δεκαετία του 1970, λόγω της πετρελαϊκής κρίσης, δόθηκε σηµαντική ώθηση στην 

ανάπτυξη της γεωθερµίας, ακόµα και σε περιοχές µε σχετικά χαµηλή γεωθερµική βαθµίδα, όπως 

είναι η λεκάνη του Παρισιού. Η παρουσία θερµού νερού στους γεωλογικούς σχηµατισµούς της 

λεκάνης του Παρισιού είχε ανακαλυφθεί ήδη από τη δεκαετία του 1950 κι ενώ διεξάγονταν έρευνες 

για πετρέλαιο.  

Το πρόβληµα που ανέκυψε και έπρεπε να λυθεί ήταν αυτό της διάθεσης του 

γεωθερµικού ρευστού µετά τη χρήση του λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε άλατα. Αυτό 

αντιµετωπίστηκε µε τη διάνοιξη και δεύτερης γεώτρησης. Το νερό εξέρχεται από τη µια γεώτρηση 

και, αφού αφαιρεθεί από αυτό η περιεχόµενη θερµότητα, επιστρέφει στο έδαφος µέσω της άλλης 

γεώτρησης. Αφού λύθηκε το πρόβληµα, ο δρόµος ήταν ανοικτός για την αξιοποίηση της λεκάνης 

του Παρισιού. Σηµαντική ανάπτυξη σηµειώθηκε στα επόµενα χρόνια, µε αποτέλεσµα σε 200.000 

κατοικίες που καλύπτουν τις θερµικές τους ανάγκες από τη γεωθερµική ενέργεια να επιτυγχάνεται 
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εξοικονόµηση 200.000 τόνων ισοδύναµου πετρελαίου ετησίως. Το 1986, µε την πτώση της τιµής 

του πετρελαίου, µειώθηκαν και οι ρυθµοί ανάπτυξης της γεωθερµίας.  

Ενέργεια χαµηλής ενθαλπίας χρησιµοποιείται στη βιοµηχανία, για τηλεθέρµανση 

κτιρίων. Η παραγωγή ζεστού νερού για θέρµανση κατοικιών µε την εκµετάλλευση της κανονικής 

γεωθερµικής βαθµίδας (70o C στα 2.000 µέτρα) είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στο Παρίσι. Στην 

Ισλανδία το 50% των κτιρίων θερµαίνεται µε τη χρήση ζεστού νερού.  

Η ολική εγκατεστηµένη ισχύς µε εκµετάλλευση γεωθερµικής ενέργειας στον κόσµο για 

παραγωγή ηλεκτρισµού πλησιάζει σήµερα τα 3.000 MW µε πρόβλεψη να αυξηθεί σε 5.000 MW το 

2000. 

Η δυνατότητα εκµετάλλευσης ενός γεωθερµικού πεδίου δεν εξαρτάται µόνο από τα 

τεχνικά χαρακτηριστικά του, αλλά και από την οικονοµικότητα της επένδυσης που πρέπει να γίνει. 

Η οικονοµικότητα αυτή σχετίζεται µε το «περιβάλλον» µέσα στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η 

επένδυση. Για παράδειγµα, οι τιµές των ορυκτών καυσίµων καθώς και οι δυσµενείς επιπτώσεις που 

έχουν αυτά τα καύσιµα στο περιβάλλον καθορίζουν σε µεγάλο βαθµό την οικονοµικότητα µιας 

τέτοιας επένδυσης. Η αξιοποίηση ενός γεωθερµικού πεδίου που σε κάποια δεδοµένη χρονική στιγµή 

θεωρείται αντιοικονοµική, ενδέχεται στο µέλλον να αποδειχθεί συµφέρουσα. Ένας παράγοντας που 

ενισχύει αυτή την άποψη είναι το γεγονός ότι η γεωθερµία έχει το πλεονέκτηµα ότι δεν µολύνει το 

περιβάλλον και δεν συµµετέχει στην υπερθέρµανση του πλανήτη. Εποµένως, όταν κάποτε το 

κοινωνικό κόστος της µόλυνσης του περιβάλλοντος ενσωµατωθεί στο κόστος των ορυκτών 

καυσίµων, θα δοθεί σηµαντική ώθηση στην ανάπτυξη της γεωθερµίας, ακόµα και σε περιοχές µε 

µέση γεωθερµική βαθµίδα. 

Το πρόβληµα επάρκειας νερού για οικιακή, γεωργική και βιοµηχανική χρήση γίνεται 

καθηµερινά οξύτερο. Τα γεωθερµικά ρευστά µπορούν οικονοµικά να συµβάλλουν στη λύση του 

προβλήµατος, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου άλλες λύσεις είτε είναι ουσιαστικά ανεφάρµοστες, είτε 

υπερβολικά δαπανηρές. Η αφαλάτωση µπορεί να γίνει µε συµπύκνωση του παραγόµενου ρευστού 

(ξηρού ή υγρού ατµού) ή χρησιµοποιώντας την ενέργεια για την αφαλάτωση του θαλασσινού νερού. 

Ένα αέριο που έχει τεράστια σηµασία για τα θερµοκήπια είναι το διοξείδιο του άνθρακα 

(CO2) που παράγεται συνήθως σε αφθονία στα γεωθερµικά πεδία. Είναι γνωστό ότι µε τη 

θερµότητα καλυτερεύουµε την απόδοση στις καλλιέργειες, για αυτό κατασκευάζουµε τα 

θερµοκήπια. Είναι επίσης γνωστό ότι το (CO2) έχει ζωτική σηµασία στη δηµιουργία των οργανικών 

ουσιών και εποµένως στην ανάπτυξη των φυτών. Λίγοι όµως γνωρίζουν ότι η τεχνητή αύξηση της 

περιεκτικότητα σε CO2 σε κλειστούς χώρους, όπως τα θερµοκήπια, αποτελεί το καλύτερο χηµικό 

λίπασµα και µπορεί ακόµα να διπλασιάσει την παραγωγή. 

Σε µερικές περιπτώσεις τα γεωθερµικά ρευστά περιέχουν σε ελάχιστες ποσότητες, 

πολύτιµα ορυκτά που µπορούν να αξιοποιηθούν σαν υποπροϊόντα της όλης εκµετάλλευσης.  
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9.6  Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Οι γεωλογικές συνθήκες στην Ελλάδα ευνόησαν γενικά τη δηµιουργία ενός πολύ 

σηµαντικού γεωθερµικού δυναµικού χαµηλής ενθαλπίας. Η έρευνα για τον εντοπισµό 

αξιοποιήσιµων γεωθερµικών ρευστών χαµηλής ενθαλπίας άρχισε από το Ινστιτούτο Γεωλογικών και 

Μεταλλευτικών Ερευνών το 1980 και εντατικοποιείται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 

Από αυτήν την έρευνα προκύπτει ότι το γεωθερµικό δυναµικό χαµηλής ενθαλπίας στην Ελλάδα 

είναι σίγουρα πολύ σηµαντικό. Τα περισσότερα από τα γεωθερµικά πεδία που ερευνήθηκαν 

βρίσκονται σε περιοχές µε ευνοϊκές αναπτυξιακές συνθήκες, ενώ οι προοπτικές άµεσης 

εκµετάλλευσης των ρευστών είναι πολύ ευοίωνες. Τα γεωθερµικά ρευστά φαίνεται ότι έχουν 

συνήθως µικρή έως µηδαµινή περιεκτικότητα σε διαβρωτικά άλατα και αέρια και δεν δηµιουργούν 

σοβαρά τεχνικά προβλήµατα εκµετάλλευσης ούτε βέβαια περιβαλλοντικά προβλήµατα. 

Σε κάποιες περιοχές η έρευνα προχώρησε αρκετά έτσι ώστε σήµερα να έχουν 

αναπτυχθεί αξιόλογες εφαρµογές. Στο Σιδηρόκαστρο, η Συνεταιριστική Επιχείρηση του ∆ήµου 

Σιδηροκάστρου προχώρησε στην κατασκευή ενός θερµοκηπίου 5 στρεµµάτων που χρησιµοποιεί 

νερά µιας γεώτρησης του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Στο Λαγκαδά, στη 

Νυµφόπετρα και στη Νέα Απολλωνία λειτουργούν ήδη δεκάδες στρέµµατα πλαστικών 

«γεωθερµικών» θερµοκηπίων, ενώ στο Λαγκαδά λειτούργησε για δύο χρόνια µικρή πειραµατική 

µονάδα εκτροφής χελιών. Στα Ελαιοχώρια Χαλκιδικής λειτουργούν 6 µικρά πειραµατικά 

θερµοκήπια. Τα αποτελέσµατα από αυτές τις εφαρµογές είναι αισιόδοξα και δίνουν ώθηση για 

παραπέρα έρευνα σε γεωθερµικά πεδία που έχουν εντοπιστεί, αλλά δεν έχουν µελετηθεί διεξοδικά.  

 

10. ΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

 

τα 1992, το Gussing, µια πόλη όχι πολύ µακριά από τα σκουριασµένα 

αποµεινάρια του Σιδηρούν Παραπετάσµατος και πρωτεύουσα µιας από τις 

φτωχότερες περιοχές της Αυστρίας, αργοπέθαινε. Μέσα σε εννιά µόνο χρόνια, 

η πόλη αυτή απέκτησε ενεργειακή αυτοδυναµία, παράγοντας βιολογικά καύσιµα από τοπικούς 

σπόρους ελαιοκράµβης και από χρησιµοποιηµένα µαγειρικά έλαια. Επίσης παρήγαγε θέρµανση και 

ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο. Επιπλέον, διέθετε ένα νέο εργοστάσιο αεριοποίησης βιοµάζας-

ατµού (biomass-steam gasification plant), που πουλούσε το πλεόνασµα της ηλεκτρικής ενέργειας 

στο εθνικό δίκτυο παροχής ηλεκτρισµού. Νέες βιοµηχανικές µονάδες εγκαταστάθηκαν στην πόλη 

Σ
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και περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας ενίσχυσαν το δυναµικό της. Σήµερα οι κάτοικοι της 

αυστριακής αυτής κωµόπολης, όχι µόνο απολαµβάνουν µια πολύ καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά 

επιπλέον έχουν µειώσει τις εκποµπές άνθρακα σε ποσοστό που ξεπερνά το 90%. Μάλιστα το 

Gussing δεν αποτελεί µια µεµονωµένη περίπτωση. Το νησί Samco της ∆ανίας και πολλές άλλες 

κοινότητες έχουν επιτύχει παρόµοιες µεταµορφώσεις του ενεργειακού τοµέα τους, συνδυάζοντας 

διάφορες καινοτοµίες41.  

Ένας διαρκώς αυξανόµενος αριθµός µικρών πόλεων κινείται προς την κατεύθυνση των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και αρκετές µεγαλύτερες πόλεις επιχειρούν να ακολουθήσουν το 

παράδειγµα των προαναφερόµενων περιοχών. Παρόλα αυτά, το µεγαλύτερο µέρος του κόσµου 

επιµένει να χρησιµοποιεί ορυκτά καύσιµα που χαρακτηρίζονται από ένταση άνθρακα, παρά το 

διαρκώς αυξανόµενο οικονοµικό κόστος και την απειλή που αυτά συνιστούν για την ανθρώπινη 

υγεία, την εθνική ασφάλεια και το περιβάλλον. Μέχρι πρόσφατα, τα ορυκτά καύσιµα ήταν φθηνά 

και άφθονα, γεγονός που οδήγησε στη χρήση τους µε µη αποδεκτούς τρόπους. Η κατά δέκα φορές 

αύξηση της τιµής του πετρελαίου την τελευταία δεκαετία και οι πρόσφατες αυξήσεις στις τιµές του 

φυσικού αερίου και του άνθρακα, σηµαίνουν ότι το κόστος των ορυκτών καυσίµων δεν είναι πια 

αµελητέο, ενώ οι αυξοµειώσεις στις τιµές τους έχουν οδηγήσει πολλές οικονοµίες στο χείλος του 

γκρεµού. Τα συµβατικά καύσιµα γίνονται πλέον ολοένα και λιγότερο διαθέσιµα, καθώς αφενός ηυ 

εξεύρεση νέων κοιτασµάτων δε φτάνει για να καλύψει τη ζήτηση και αφετέρου η εξόρυξη απαιτεί 

την κατασκευή ακόµα πιο αποµακρυσµένων µονάδων και τη χρήση ακόµα περισσότερο δραστικών 

µέτρων -από τη µετακίνηση κορυφών βουνών µέχρι τη θέρµανση άµµου που είναι πλούσια σε 

πετρέλαιο (tar sands). Ο ανταγωνισµός για τα ορυκτά καύσιµα οδηγεί συχνά σε διεθνείς εντάσεις, 

µια τάση που πιθανότατα θα ενισχυθεί µε το πέρασµα του χρόνου. Η επείγουσα ανάγκη για µείωση 

των εκποµπών του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και του µεθανίου (CH4) µε σκοπό την αποφυγή 

της καταστροφικής κλιµατικής αλλαγής, έχει επιτέλους στρέψει την παγκόσµια προσοχή στην 

ανάγκη για γρήγορη αλλαγή στον τρόπο της παροχής των υπηρεσιών ενέργειας. 

Τα ενεργειακά σενάρια προσφέρουν µια ευρεία κλίµακα υπολογισµών για το βαθµό 

συµβολής των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και για το πόσο γρήγορα µπορεί να συµβεί αυτό. Ο 

∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας42 εκτίµησε πρόσφατα ότι το µερίδιο της πρωτογενούς ενέργειας από 

ανανεώσιµες πηγές σε παγκόσµιο επίπεδο θα παραµείνει στο 13% την περίοδο 2005-2030. Αν 

ωστόσο εφαρµοστούν οι εθνικές πολιτικές, που στις µέρες µας επανεξετάζονται, αυτό το ποσοστό 

θα µπορούσε να φτάσει στο 17% και οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µπορούσαν να παράγουν το 

29% της παγκόσµιας ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2030. Η ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την 

                                                 
41 Αυστριακό Οµοσπονδιακό Υπουργείο Μεταφορών, Καινοτοµίας και Τεχνολογίας, «Model Region Gussing», Forshunsforum 
1/2007 (Βιέννη, 2007, Jonathan Tirone, «Dead-end Austrian Town Blossoms with Green Energy», Bloomberg News, 28 Αυγούστου 
2007.Elizabeth Kolbert, The Island in the Wind: A Danish Communitýs Victory Over Carbons Emissions, The New Yorker, 7 
Ιουλίου 2008.  
42 International Energy Agency - (IEA). 
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Κλιµατική Αλλαγή43 εκτιµά ότι µε µια τιµή του ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα (CO2-

equivalent) ίση µε 50 δολάρια ανά τόνο, οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα µπορούσαν να 

παράγουν το 30-35% της ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι το 2030. Όπως επισήµανε µια έκθεση του 

2007 για τα σχετικά µε την παγκόσµια ενέργεια σενάρια, «το ενεργειακό µέλλον το οποίο τελικά θα 

ζήσουµε είναι αποτέλεσµα επιλογών και όχι πεπρωµένο». 

Η αποµάκρυνση από τα ορυκτά καύσιµα περιλαµβάνει µια διπλή στρατηγική: µείωση 

της απαιτούµενης ποσότητας ενέργειας µέσω της ενεργειακής απόδοσης (energy efficiency) και στη 

συνέχεια ικανοποίηση των περισσότερων αναγκών µέσω των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Ο 

∆ιεθνής Οργανισµός Ενέργειας εκτιµά ότι επενδύσεις ύψους 45 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων, ή 

κατά µέσο όρο το 1% της παγκόσµιας οικονοµικής παραγωγής, είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν 

από σήµερα µέχρι το 2050 για να µπορέσει να σταµατήσει η παγκόσµια εξάρτηση από το πετρέλαιο 

και να µειωθούν κατά το ήµισυ οι εκποµπές του διοξειδίου του άνθρακα. Είναι συνεπώς αδήριτη 

ανάγκη οι επενδύσεις αυτές να γίνουν στους τοµείς της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 

των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε την απαραίτητη υποσηµείωση ότι θα υπάρξει σεβασµός του 

φυσικού περιβάλλοντος.   

 

10.1 Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΩΣ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Η ηλιακή ενέργεια είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον ήλιο µε την µορφή ακτινοβολίας 

και αποτελεί µια µορφή ανανεώσιµης πηγής ενέργειας. Η ακτινοβολία του ήλιου: µας δίνει φως, 

θερµαίνει τα αντικείµενα στα οποία προσπίπτει και αλλάζει τις ιδιότητες των ηµιαγωγών 

παράγοντας ηλεκτρικό ρεύµα. Συνεπώς µπορούµε να αξιοποιήσουµε την ηλιακή ακτινοβολία για 

ενεργειακούς σκοπούς και ειδικότερα για να πάρουµε θερµότητα από τον ήλιο ή για να παράγουµε 

ηλεκτρική ενέργεια. 

Ο άνθρωπος εκµεταλλεύεται την θερµότητα του ήλιου µε την χρήση των θερµικών ηλιακών 

συστηµάτων. Τα συστήµατα αυτά συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την µετατρέπουν σε 

θερµότητα. Την θερµότητα αυτή µπορούµε να την χρησιµοποιήσουµε αµέσως ή να την 

αποθηκεύσουµε µε τεχνητά µέσα και να την χρησιµοποιήσουµε όταν την χρειαστούµε. Τα ηλιακά 

συστήµατα διακρίνονται σε ενεργητικά και παθητικά ηλιακά συστήµατα. 

Η καρδιά ενός ενεργητικού συστήµατος ο ηλιακός συλλέκτης. Η ηλιακή ακτινοβολία 

προσπίπτει στη µαύρη, µεταλλική συνήθως, επίπεδη επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη, η οποία 

απορροφά την ακτινοβολία και θερµαίνεται. Πάνω από την απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται ένα 

                                                 
43 Intergovernmental  Panel on Climate Change - (IPCC).  
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διαφανές κάλυµµα, από γυαλί ή πλαστικό, που αφήνει τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν, αλλά 

εµποδίζει την θερµότητα να ξεφύγει. Αν τοποθετήσουµε σωληνώσεις µε νερό σε επαφή µε την 

απορροφητική επιφάνεια, µπορούµε να της αποσπάσουµε την πολύτιµη, συγκεντρωµένη ενέργεια. 

Αυτή την ενέργεια τη µεταφέρουµε, µε τη µορφή ζεστού νερού, σε µια µονωµένη δεξαµενή 

αποθήκευσης και έτσι µπορούµε να την πάρουµε όταν τη χρειαστούµε. Τα ενεργητικά ή θερµικά 

ηλιακά συστήµατα αποτελούν µηχανολογικά συστήµατα που συλλέγουν, την ηλιακή ενέργεια, τη 

µετατρέπουν σε θερµότητα, την αποθηκεύουν και τη διανέµουν, χρησιµοποιώντας είτε κάποιο υγρό 

είτε αέρα ως ρευστό µεταφοράς της θερµότητας. Χρησιµοποιούνται για θέρµανση νερού οικιακής 

χρήσης, για τη θέρµανση και ψύξη χώρων, για βιοµηχανικές διεργασίες, για αφαλάτωση, για 

διάφορες αγροτικές εφαρµογές, για θέρµανση του νερού σε πισίνες κ.α. Η πιο απλή και διαδεδοµένη 

µορφή των θερµικών ηλιακών συστηµάτων είναι οι γνωστοί σε όλους µας ηλιακοί θερµοσίφωνες.  

Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα είναι δοµικά στοιχεία του ίδιου του κτιρίου κατάλληλα 

σχεδιασµένα και συνδυασµένα µεταξύ τους που αξιοποιούν τους φυσικούς τρόπους µετάδοσης 

θερµότητας χωρίς να χρησιµοποιούν µηχανικά µέσα για να µεταφέρουν τη θερµότητα που 

συλλέγουν. Για την εφαρµογή των παθητικών ηλιακών συστηµάτων σε ένα κτίριο θα πρέπει να έχει 

γίνει βιοκλιµατικός αρχιτεκτονικός σχεδιασµός από αρχιτέκτονα µηχανικό. Τα παθητικά ηλιακά 

συστήµατα είναι δοµικά στοιχεία του κτιρίου, που, αξιοποιώντας τους νόµους µεταφοράς 

θερµότητας, συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια, την αποθηκεύουν σε µορφή θερµότητας και τη 

διανέµουν στο χώρο. Η συλλογή της ηλιακής ενέργειας βασίζεται στο φαινόµενο του θερµοκηπίου 

και ειδικότερα, στην είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας µέσω του γυαλιού ή άλλου διαφανούς υλικού 

και τον εγκλωβισµό της θερµότητας στο εσωτερικό του χώρου. Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα 

συνδυάζονται και µε τεχνικές φυσικού φωτισµού καθώς και παθητικά συστήµατα και τεχνικές για το 

φυσικό δροσισµό των κτιρίων το καλοκαίρι. Μπορούν σχετικά εύκολα να εφαρµοστούν τόσο σε 

καινούργια, όσο και σε ήδη υπάρχοντα κτίρια. 

Για να εκµεταλλευτούµε όσο γίνεται πιο αποδοτικά την ηλιακή ενέργεια, πρέπει να λάβουµε 

υπόψη µας πως µεταβάλλεται η θέση του ήλιου στη διάρκεια της ηµέρας, του µήνα και τού έτους. 

Για την Ελλάδα οι επιφάνειες που έχουν Νότιο προσανατολισµό δέχονται περισσότερη ηλιακή 

ακτινοβολία σε σχέση µε τους άλλους προσανατολισµούς. Κατά το καλοκαίρι ο ήλιος είναι ψηλά σε 

σχέση µε τον ορίζοντα, ενώ το χειµώνα είναι χαµηλά. Η χώρα µας έχει µεγάλη ηλιοφάνεια και 

προσφέρεται για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας. 

Μια άλλη κατηγορία συστηµάτων, τα φωτοβολταϊκά44,  µετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε 

ηλεκτρική, λύνοντας έτσι το πρόβληµα της ηλεκτροδότησης περιοχών που είναι δύσκολο να πάρουν 

                                                 
44 Βλέπε Παράρτηµα 18. 
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ρεύµα από το ηλεκτρικό δίκτυο (αποµονωµένα σπίτια, φάροι, κ.α.). Μικροί υπολογιστές και ρολόγια 

χρησιµοποιούν τα συστήµατα αυτά για την λειτουργία τους.  

Μέσα στα πλαίσια ενθάρρυνσης για Εξοικονόµηση Ενέργειας και Χρήσης των Ανανεώσιµων 

Πηγών Ενέργειας, η Επιτροπή ∆ιαχείρισης του Ειδικού Ταµείου Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας 

προσφέρει, µέσω των σχεδίων της Υπηρεσίας Ενέργειας του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας 

και Τουρισµού, κίνητρα για την αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε µέγιστη 

επιχορήγηση 55% επί του επιλέξιµου κόστους και µε µέγιστο ποσό χορηγίας τα 64.930,00 euro για 

τη µέγιστη ισχύ των 20 κιλοβατώρων που επιχορηγείται από το κράτος. 

  

10.2 ΤΟ ΝΕΡΟ ΩΣ ΠΗΓΗ ΖΩΗΣ 

 

Το νερό αποτελεί έναν από τους πολυτιµότερους φυσικούς πόρους της γης. Χωρίς νερό 

η ζωή είναι αδιανόητη. Ο φυσικός του κύκλος έχει ιδιαίτερη σηµασία για τη διατήρηση της ζωής 

στον πλανήτη. Οι κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στη γη επηρεάζονται άµεσα από τον 

υδρολογικό κύκλο στη φύση45. Το αποθηκευµένο σε πάγους και χιόνια νερό λιώνει µε την αύξηση 

της θερµοκρασίας του πλανήτη, απορρέει και αποθηκεύεται στους επιφανειακούς και τους 

υπόγειους ταµιευτήρες. Ένα άλλο ποσοστό νερού διηθείται µέσω των διαφόρων πετρωµάτων και 

καταλήγει πάλι στους ωκεανούς ή στους υπόγειους ταµιευτήρες. Με την εκφόρτιση του υπογείου 

νερού πληρούνται οι επιφανειακοί ταµιευτήρες (λίµνες και θάλασσες) ενώ ένα άλλο ποσοστό 

οδηγείται µέσω των ποταµών στους ωκεανούς. Με την εξάτµιση του περιεχοµένου των 

επιφανειακών ταµιευτήρων (ωκεανοί, λίµνες, ποταµοί) το νερό οδηγείται και πάλι στην ατµόσφαιρα 

όπου συµπυκνώνεται και αποθηκεύεται στα σύννεφα. Από τα σύννεφα µε τη µορφή της βροχής 

κατακρηµνίζεται και πάλι στη γη. 

Το νερό αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη, την υγιεινή διαβίωση, την 

ίδια τη ζωή. Όµως, αυτή η πηγή ζωής αποτελεί πλέον είδος σε ανεπάρκεια. Τα συνολικά αποθέµατα 

του νερού έχουν µειωθεί δραµατικά. Είναι προφανές ότι τα διαθέσιµα αποθέµατα του «καθαρού 

νερού» είναι ελάχιστα και πρέπει να διαφυλαχτούν ως κόρη οφθαλµού. Σήµερα, σύµφωνα µε 

στοιχεία της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας και της UNICEF, περισσότερο από 1 δισεκατοµµύριο 

άνθρωποι δεν έχουν καµιά πρόσβαση σε καθαρό πόσιµο νερό, ένας αριθµός που µπορεί να 

ξεπεράσει τα 3 δισεκατοµµύρια σε 20 έτη. Επί πλέον, το 80% του πληθυσµού των αναπτυσσόµενων 

χωρών υποφέρει από ασθένειες που συνδέονται µε το νερό, ενώ 3 εκατοµµύρια άνθρωποι πεθαίνουν 

κάθε χρόνο εξαιτίας της κακής ποιότητας νερού που καταναλώνουν. Οι άνθρωποι που στερούνται 

                                                 
45 Βλέπε Παράρτηµα 17. 



«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κ. ΑΚΟΥΜΙΑΝΑΚΗΣ – Α.Μ.148 - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 

 

 
90

πρόσβασης σε βελτιωµένες εγκαταστάσεις υγιεινής υπολογίζονται σε 2,6 δισεκατοµµύρια, δηλαδή 

δύο στους πέντε. Τα δύο δισεκατοµµύρια από αυτούς ζουν σε αγροτικές περιοχές. Το ετήσιο κόστος 

για την εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας για το νερό και την υγιεινή µέχρι το 

2015 υπολογίζεται σε 6 δισεκατοµµύρια euro46.  

Η χώρα µας, όπως και ολόκληρος ο πλανήτης, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια 

αντιµέτωπη µε το µεγάλο αυτό οικολογικό πρόβληµα της απειλουµένης λειψυδρίας. Το πρόβληµα 

αυτό οφείλεται σε µια σειρά από αίτια όπως η έλλειψη σχεδιασµού, η κακή διαχείριση των υδάτινων 

αποθεµάτων, η καταστροφή των δασών, η περιφρόνηση των φυσικών νόµων που διέπουν τον 

υδρολογικό κύκλο και η µείωση των βροχοπτώσεων λόγω των κλιµατικών αλλαγών. 

Κάθε άνθρωπος καταναλώνει κατά µέσο όρο 150-200 λίτρα νερού ηµερησίως για την 

ικανοποίηση των βασικών του αναγκών. Οι τιµές αυτές κατά άλλους θεωρούνται χαµηλές και κατά 

άλλους  υψηλές, αυτό όµως που έχει µεγάλη σηµασία είναι οι τεράστιες οικονοµικές και οικολογικές 

επιπτώσεις από την µετατροπή ενός πολύτιµου κοινωνικού αγαθού σε απόβλητα. Οι καταναλώσεις 

αυτές θα µπορούσαν να περιοριστούν µε διάφορους τρόπους όπως η αλλαγή κάποιων συνηθειών 

µας στην καθηµερινότητα και η χρήση απλών τεχνολογιών εξοικονόµησης νερού. Φυσικά η ορθή 

διαχείριση του νερού απαιτεί παρεµβάσεις σε πολλά επίπεδα, µε πρώτη την εξοικονόµηση νερού 

στη γεωργία και τη βιοµηχανία. 

Τα επιφανειακά νερά είναι περισσότερο ή λιγότερο ευαίσθητα στη ρύπανση από 

διάφορους ρύπους, ανάλογα µε τη δυνατότητα ανανέωσής τους. Οι λίµνες για παράδειγµα έχουν 

πολύ µικρή δυνατότητα ανανέωσης των νερών τους και είναι πολύ πιο ευαίσθητοι αποδέκτες από ότι 

τα ποτάµια και οι θάλασσες. Γενικά το υδάτινο περιβάλλον αντιδρά στη ρύπανση µε µια σειρά 

µηχανισµών που σκοπό έχουν να το επαναφέρουν στην προηγούµενη κατάστασή του. Τα φαινόµενα 

που λαµβάνουν χώρα στον αυτοκαθαρισµό του νερού είναι στην πραγµατικότητα µηχανισµοί 

ανακύκλωσης της ύλης. Οι µηχανισµοί αυτοκαθαρισµού του νερού µπορεί να είναι: 

� φυσικοί (διάλυση, καθίζηση, προσρόφηση, απορρόφηση, ιοντοανταλλαγή, διάβρωση), 

� χηµικοί (οξειδοαναγωγή, υδρόλυση, συµπλοκοποίηση, καταβύθιση, συσσωµάτωση), 

� βιολογικοί (βακτηριακή αποσύνθεση των διαλυτών ουσιών, κατανάλωση από 

ανώτερους οργανισµούς, κατανάλωση από φυτικούς και ζωικούς οργανισµούς). 

Τα υπόγεια νερά είναι πολύ πιο ευαίσθητα στη ρύπανση, επειδή έχουν περιορισµένη 

ικανότητα αυτοκαθαρισµού. Η κατάληξη γεωργικών απορροών ή αστικών λυµάτων στον υπόγειο 

υδροφόρο ορίζοντα έχει ως κύριο αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης των νιτρικών αλάτων, 

µε αποτέλεσµα τα υπόγεια νερά να καθίστανται τοξικά για τον άνθρωπο και τους ζωικούς 

οργανισµούς. Ένα αρκετά σοβαρό πρόβληµα υποβάθµισης της ποιότητας των νερών για τη χώρα 

                                                 
46 UNICEF. [World Health Report 2005], Water for Life WHO/UNICEF, 2005. 
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µας αποτελεί η υφαλµύρωση των παράκτιων υπόγειων νερών, λόγω υπερβολικής άντλησης νερού, 

κυρίως για γεωργική χρήση. Με βασικό στόχο την αποφυγή της ρύπανσης, την διασφάλιση της 

ανθρώπινης υγείας και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας θεσπίσθηκαν νόµοι και 

προδιαγραφές για την προστασία της ποιότητας των φυσικών νερών. 
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11. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

τα πλαίσια της εργασίας αυτής προσπαθήσαµε να αναδείξουµε τη σηµερινή 

κατάσταση του κόσµου και την έννοια της αειφορίας, η οποία αποτελεί πλέον 

συνθήκη επιβίωσης για τους κατοίκους του πλανήτη µας. Είναι κοινή 

συνείδηση πλέον σε όλους εµάς ότι το περιβάλλον δεν το κληρονοµήσαµε από τους γονείς µας, 

αλλά το δανειστήκαµε από τα παιδιά µας. Ζούµε σε συναρπαστικούς καιρούς και η τελευταία µας 

ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαµένη. ∆ηµιουργήσαµε στον εαυτό µας ένα πρόβληµα, το οποίο 

µπορούµε να επιλύσουµε µονάχα αν µάθουµε νέους τρόπους να ζούµε και να συνεργαζόµαστε για 

την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Κάτι τέτοιο προφανώς θα αποτελούσε θετική εξέλιξη. Η 

κλιµακωτή προσέγγιση των υποχρεώσεων που συνδέονται µε την µόλυνση του πλανήτη στην ουσία 

ακυρώνει την ανάγκη διαίρεσης του κόσµου σε βιοµηχανικές και αναπτυσσόµενες χώρες µε βάση 

απλουστευτικά κριτήρια. ∆εν χρειάζονται µονολιθικές προσεγγίσεις. Η σηµερινή κατάσταση των 

πραγµάτων δεν είναι αισιόδοξη. Αντλούµε διδάγµατα καθηµερινά από την κατάσταση που επικρατεί 

γύρω µας, αλλά χάνουµε πολύτιµο χρόνο. 

Τα τελευταία καλοκαίρια κάτι εξαιρετικό έχει συµβεί στο πλανητικό µας σύστηµα. Κατά 

τη διάρκεια των τελευταίων ηµερών του καλοκαιριού του Βόρειου Ηµισφαιρίου, έκαναν την 

εµφάνισή τους -για διάστηµα µερικών εβδοµάδων- εκτενείς διάδροµοι ανοιχτής θάλασσας γύρω από 

την Αρκτική, γεγονός που καθιστούσε δυνατό το πέρασµα ενός πλοίου από τον Ατλαντικό στον 

Ειρηνικό Ωκεανό, χωρίς να απαιτείται να διέλθει από τη διώρυγα του Παναµά ή να παραπλεύσει το 

Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Σε ολόκληρη την καταγεγραµµένη ιστορία της ανθρωπότητας, ποτέ 

δεν υπήρξε η δυνατότητα πραγµατοποίησης ενός παρόµοιου ταξιδιού. 

Καθώς το µόνιµο στρώµα των πάγων που καλύπτει το Βόρειο Πόλο αποτελεί ένα 

βαρόµετρο για την παγκόσµια περιβαλλοντική αλλαγή, η τήξη τους µας δίνει µια ένδειξη ανάλογη 

µε το γράφηµα ενός σεισµογράφου. Εδώ και µερικές δεκαετίες, η θερµοκρασιακή ισορροπία της Γης 

έχει ανατραπεί σε µεγάλο βαθµό. Η Γη απορροφά περισσότερη θερµότητα από όση εκπέµπει, µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζονται τα οικοσυστήµατα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μέχρι σήµερα, αυτές οι 

αλλαγές ήταν σχεδόν αδιόρατες και, ακόµα και τώρα, ο άνθρωπος τις αντιλαµβάνεται µονάχα 

σταδιακά. 

Επιµερίζοντας στην Ευρώπη και στη στρατηγική της για την αειφόρο ανάπτυξη 

διαπιστώνουµε ότι το µακρόπνοο όραµα της είναι η οικονοµική ανάπτυξη, η κοινωνική συνοχή και 

η προστασία του περιβάλλοντος τα οποία συµβαδίζουν µε αµοιβαία υποστήριξη της πολιτικής για 

την αειφόρο ανάπτυξη. Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέταξε το στόχο της αειφόρου 

ανάπτυξης σε ένα ευρύ πεδίο πολιτικών. Ειδικότερα, απέκτησε  ηγετικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο για 

την αντιµετώπιση των κλιµατικών αλλαγών και δεσµεύτηκε στην προώθηση µιας οικονοµίας 

Σ
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χαµηλών εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε βάση τη γνώση και την αποδοτική χρήση των 

πόρων. Συγχρόνως, και παρά την πληθώρα σηµαντικών εξελίξεων, εξακολουθούν να υπάρχουν σε 

διάφορους τοµείς και τάσεις που δεν υποστηρίζουν την αειφορία. Η ζήτηση των φυσικών πόρων 

αυξήθηκε ταχύτατα και υπερβαίνει κατά πολύ αυτό που η γη µπορεί να αντέξει µακροχρόνια. Η 

βιοποικιλότητα παρουσιάζει συνολική µείωση και τα µεγαλύτερα οικοσυστήµατα δέχονται όλο και 

µεγαλύτερη πίεση. Η κατανάλωση ενέργειας στις µεταφορές συνεχίζει να αυξάνεται. Εξακολουθεί 

να υπάρχει φτώχεια σε παγκόσµιο επίπεδο και προφανώς απαιτούνται µεγαλύτερες προσπάθειες για 

την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων  της χιλιετίας. 

Η τρέχουσα οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση απέδειξε ότι η αειφορία αποτελεί 

επίσης βασικό παράγοντα για τα χρηµατοπιστωτικά συστήµατα όλου του κόσµου και για την 

παγκόσµια οικονοµία, ως σύνολο. Η κρίση επηρεάζει όλους τους τοµείς της ανάπτυξης, τα 

νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τις θέσεις εργασίας. Από τα τελευταία δεδοµένα προκύπτει ότι οι 

αγορές εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνεχίζουν να υποβαθµίζονται αντιδρώντας στην 

οικονοµική κρίση. Η ανεργία αυξάνεται, ο αριθµός των κενών θέσεων εξακολουθεί να µειώνεται και 

οι εταιρείες συνεχίζουν να ανακοινώνουν σηµαντικές µειώσεις θέσεων εργασίας σε διάφορους 

τοµείς. Τα πιο ευάλωτα τµήµατα του εργατικού δυναµικού είναι εκείνα που πλήττονται 

περισσότερο. 

Ανταποκρινόµενη στην οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση 

και τα κράτη-µέλη που την απαρτίζουν, έλαβαν µέτρα για την αναµόρφωση του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος, την υποστήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, την προώθηση της απασχόλησης και τη 

συµβολή στην παγκόσµια ανάκαµψη. Το Νοέµβριο του 2008 η Επιτροπή ξεκίνησε ένα µεγάλο 

πρόγραµµα ανάκαµψης για την ανάπτυξη και την απασχόληση47. Αυτό το πρόγραµµα περιλαµβάνει 

µέτρα για την τόνωση της ζήτησης, την ενίσχυση της αποκατάστασης της εµπιστοσύνης και την 

προώθηση της απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης. Περιλαµβάνει επίσης προτάσεις για 

«έξυπνες επενδύσεις» σε δεξιότητες και τεχνολογίες του αύριο που θα αποφέρουν υψηλότερη 

οικονοµική ανάπτυξη και αειφόρο ευηµερία σε µια µακροπρόθεσµη προοπτική.  Η ανάπτυξη µπορεί 

να ειδωθεί και ως επέκταση των βασικών ελευθεριών των πολιτών. Η έµφαση στις ελευθερίες 

αντίθετα µε το εισόδηµα ή τα αγαθά, έχει το ξεχωριστό πλεονέκτηµα να επιτρέπει την άµεση 

εστίαση σε στόχους αντί των µέσων µε τα οποία τους επιτυγχάνουµε. Με τον τρόπο αυτό, αν και τα 

µέσα επίτευξης των στόχων συµπεριλαµβάνονται στον ορισµό της έννοιας, βασικό ειδοποιό 

χαρακτηριστικό της έννοιας της ανάπτυξης όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η έµφαση µεταφέρεται 

στους στόχους. Προσδιορίζοντας την έννοια της ανάπτυξης µε βάση τις ελευθερίες, η αύξηση του 

                                                 
47 Πρόγραµµα Οικονοµικής Ανάπτυξης COM (2008) 800 της 26.11.2008 και COM (2009) 114 της 4.3.2009 ανακοίνωση για την 
απασχόληση COM (2009) 257 της 3.6.2009 και ανακοίνωση «Πολιτική για τη συνοχή: επενδύοντας στην πραγµατική οικονοµία» 
COM (2008) 876 της16.12.2008. 
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κατά κεφαλήν Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος από στόχος στα πλαίσια της οικονοµικής 

µεγέθυνσης, γίνεται ένα µέσο της επίτευξης των στόχων.48  

Η θεώρηση της ανάπτυξης ως επέκταση των ελευθεριών στρέφει την προσοχή τόσο στους 

τελικούς στόχους όσο και στα µέσα επίτευξής τους. Αναγνωρίζει ότι το αυξηµένο εισόδηµα 

βελτιώνει τις ευκαιρίες και την ελευθερία να επιτύχουµε µια καλύτερη ποιότητα ζωής αλλά 

ταυτόχρονα αναγνωρίζει την ύπαρξη και άλλων παραµέτρων οι οποίες συνθέτουν µια καλύτερη 

ποιότητα ζωής και των οποίων η σηµασία εκµηδενίζεται µέσα από την µονοµερή εστίαση στην 

αύξηση του εισοδήµατος. Οι ελευθερίες που συνδέονται µε ένα καθαρότερο περιβάλλον, ένα 

καλύτερα οργανωµένο σύστηµα υγείας, µε ασφαλή και µόνιµη απασχόληση, µε µια περισσότερο 

ασφαλή κοινωνία, αποτελούν σηµαντικότατες διαστάσεις της ποιότητας ζωής οι οποίες δεν 

εξαρτώνται άµεσα από τη δυνατότητα να καταναλώνουµε περισσότερο. Ο όρος βιώσιµη ανάπτυξη 

εµπεριέχει την απαίτηση να αναγνωρίσουµε τον πλούτο των αξιών που πρέπει να ενσωµατωθούν 

στην διαδικασία της ανάπτυξης. Η αναφορά στους τρεις πυλώνες της βιώσιµης ανάπτυξης, 

κοινωνία, περιβάλλον και οικονοµία, είναι µια προσπάθεια αποτύπωσης του πλούτου αυτού.  

Μία ακόµη πολύ σηµαντική πλευρά αυτής της προσέγγισης είναι ότι αναδεικνύει την 

σηµασία όχι µόνον των στόχων και των µέσων αλλά και των διαδικασιών µέσω των οποίων θα 

επιτευχθούν οι στόχοι. Ακόµη κι αν µια οικονοµία µπορούσε να προσφέρει στους πολίτες ό,τι αυτοί 

επιθυµούν, η διαδικασία µε την οποία οι πολίτες επιτυγχάνουν τους στόχους τους είναι από µόνη της 

σηµαντική. Η ενεργός συµµετοχή στη διαµόρφωση των κοινωνικών αξιών και των αναπτυξιακών 

στόχων έχει ιδιαίτερη σηµασία. Χωρίς τις ατοµικές ελευθερίες, την ειρήνη, την παιδεία, την 

ελεύθερη έκφραση, την ελεύθερη ροή της πληροφορίας, οι πολίτες δεν µπορούν να συµµετέχουν 

ενεργά στη διαµόρφωση των κοινωνικών στόχων. Καθώς η επιλογή των ελευθεριών οι οποίες 

διευρύνονται επηρεάζει άµεσα την αναπτυξιακή τροχιά, οι πολίτες πρέπει να µπορούν να επιλέγουν 

το µείγµα των διευρυνόµενων ελευθεριών σε κάθε χρονική στιγµή. Από τα παραπάνω, γίνεται 

φανερό ότι η εµβάθυνση της δηµοκρατίας βρίσκεται στον πυρήνα της βιώσιµης ανάπτυξης. 

Αν δούµε την ανάπτυξη ως επέκταση των ελευθεριών, τότε η βιώσιµη ανάπτυξη είναι η 

βιώσιµη επέκταση των ουσιαστικών ελευθεριών των πολιτών. Η διεύρυνση των ελευθεριών µιας 

γενιάς δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των ελευθεριών των επόµενων γενεών. Υπ’ αυτήν την έννοια, 

η νέα πρόκληση είναι να µπορέσουµε να διατηρήσουµε την διεύρυνση των ελευθεριών διαχρονικά. 

Στα πλαίσια αυτά, η  αλόγιστη, ταχύτατη αύξησης της ανθρώπινης δραστηριότητας των τελευταίων 

δύο εκατονταετιών, η οποία προκαλεί µη αναστρέψιµες βλάβες στο φυσικό περιβάλλον, δεν µπορεί 

να κριθεί ότι συµβάλει στην διατήρηση της διεύρυνσης των ελευθεριών. Η προστασία των κρίσιµων 

                                                 
48 Ο Sen υποστηρίζει την µεταφορά του κέντρου βάρους από τα µέσα “…to ends that people have reason to pursue, and, 
correspondingly, to the freedoms to be able to satisfy these ends” Sen (2000), σελίδα (276). 
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λειτουργιών του φυσικού περιβάλλοντος είναι επιβεβληµένη για την διατήρηση των ελευθεριών, τις 

οποίες ήδη έχουµε. Πέραν τούτου, εφόσον οι σηµερινές γενιές δεν µπορούν να γνωρίζουν το πώς θα 

αξιολογούν οι µελλοντικές γενιές τις υπάρχουσες ελευθερίες, αυτό που χρειάζεται να διατηρήσουµε 

δεν είναι η οικονοµική δυνατότητα να παράγουµε αυτό που σε εµάς φαίνεται επιθυµητό αλλά τη 

δυνατότητα οι µελλοντικές γενιές να επιλέγουν τον τρόπο που θέλουν να ζήσουν και να 

αναπτυχθούν. Αυτό είναι ακόµη ένα πλεονέκτηµα της προσέγγισης που στηρίζεται στις ελευθερίες 

καθώς εστιάζεται τόσο στους τελικούς στόχους που θέλουµε να επιτύχουµε όσο και στη δυνατότητα 

που έχουµε να επιλέγουµε τους τελικούς στόχους. Αυτή τη δυνατότητα πρέπει να διαφυλάξουµε για 

τις µελλοντικές γενιές. Αν και η παραπάνω ανάλυση εστιάστηκε στην προστασία του φυσικού 

κεφαλαίου ως προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανάπτυξης, η προστασία και προώθηση και όλων 

των άλλων µορφών κεφαλαίου είναι επίσης κρίσιµη. Η βιώσιµη ανάπτυξη εµπεριέχει επίσης την 

προστασία και διεύρυνση του κοινωνικού κεφαλαίου υπό την µορφή κανόνων, εθίµων και θεσµών 

οι οποίοι ενισχύουν την εµπιστοσύνη, την διαφάνεια, την συµµετοχή και τις κοινωνικές αξίες.  

Η εξέλιξη της διεθνούς οικονοµίας στο πλαίσιο της παγκόσµιας απόκλισής της 

(παγκοσµιοποίηση των συναλλαγών και των κινήσεων κεφαλαίων) πρέπει να συνεκτιµά την 

ετερογένεια των συντελεστών της, η οποία χαρακτηρίζεται από διαφορετικό ρυθµό ανάπτυξης και 

βιοτικό επίπεδο. Μια ετερογένεια που εκφράζεται ιδίως µέσω δηµογραφικών, πολιτισµικών και 

περιβαλλοντικών παραγόντων τους οποίους οφείλουµε να λαµβάνουµε υπόψη στους 

προβληµατισµούς µας για τους όρους που πρέπει να τηρεί η οικονοµική ανάπτυξη, «ώστε οι 

επόµενες γενιές να µην πληρώσουν τις σηµερινές επιλογές»49. Από τη θεώρηση πέραν του 

οικονοµικού ορίζοντα δηµιουργήθηκε η ιδέα της βιώσιµης ανάπτυξης, ενός τρόπου να 

επανατοποθετούµε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της παγκοσµιοποίησης. 

Η πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία  κατέδειξε τις αδυναµίες του παγκόσµιου ενεργειακού 

µοντέλου. Η φτηνή και υποτιθέµενη «καθαρή» πυρηνική ενέργεια αποδεικνύεται ότι σκορπίζει τον 

τρόµο και την ανασφάλεια στον πλανήτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναθεωρήσει τις 

προτεραιότητές της και να στραφεί στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Είναι επιτακτική ανάγκη να 

ορίσουµε προς τα πού θα κατευθυνθούµε και να ξεκαθαρίσουµε µε ποιο τρόπο θα φτάσουµε στον 

προορισµό µας. Ο πλανήτης δεν µας αντέχει πια. Το σεβασµό στον πλανήτη τον οφείλουµε σε εµάς 

και στα παιδιά µας. Η πυρηνική κρίση στην Ιαπωνία καθιστά επιτακτική την στροφή στις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας. Οι επιπτώσεις δεν έχουν φανεί ακόµη σε όλη τους την έκταση. 

Πρέπει να το κατανοήσουµε και να προφυλάξουµε τον πλανήτη από τα απόβλητα και τα σκουπίδια 

τα οποία παράγουµε. Σε διαφορετική περίπτωση η εκδίκηση της γης θα είναι σκληρή και χωρίς 

προηγούµενο. Το µέλλον αργεί, αλλά συνάµα δεν µπορεί να περιµένει. 

                                                 
49 Bernard Guillochon, page 92. 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ
50: 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

1.  Προσαρµογή (adaptation): Αλλαγές στις πολιτικές και τις πρακτικές που σχεδιάζονται για την 

αντιµετώπιση των κλιµατικών κινδύνων και απειλών. Η προσαρµογή µπορεί να αναφέρεται σε 

αλλαγές που προστατεύουν τον βιοπορισµό, εµποδίζουν την απώλεια των ανθρώπινων ζωών, η 

προστατεύουν τα περιουσιακά οικονοµικά στοιχεία και το περιβάλλον. Παραδείγµατα 

περιλαµβάνουν την αλλαγή γεωργικών καλλιεργειών για την αντιµετώπιση της αλλαγής των 

εποχών και των καιρικών συνθηκών, την αύξηση της διατήρησης της αλλαγής των υδατικών 

πόρων για την αντιµετώπιση της αλλαγής των επιπέδων βροχοπτώσεων, καθώς και την ανάπτυξη 

ιατρικών µεθόδων πρόληψης και θεραπείας για την αντιµετώπιση της διάδοσης ασθενειών. 

2. Προσθετικότητα (additionality):  Μειώσεις των εκποµπών που είναι περισσότερες από αυτές που 

θα συνέβαιναν µε κανονικές συνθήκες, δηλαδή χωρίς τη λήψη µέτρων. Για παράδειγµα, για να 

κατακυρωθούν τα δικαιώµατα εκποµπών (emission credits), τα προγράµµατα που υλοποιούνται 

στο πλαίσιο του Μηχανισµού Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism) και της Από 

Κοινού Υλοποίησης (Joint Implementation), πρέπει να αποδείξουν ότι οι όποιες µειώσεις των 

εκποµπών είναι επιπρόσθετες αυτών που θα επιτυγχάνονταν χωρίς την υλοποίηση του 

συγκεκριµένου προγράµµατος. Η έννοια της προσθετικότητας µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί 

για την περιγραφή και άλλων επιπρόσθετων πλεονεκτηµάτων από τα προγράµµατα, 

συµπεριλαµβανοµένης της χρηµατοδότησης, της επένδυσης και της τεχνολογίας. 

3. Ανθρωπογενείς εκποµπές: (anthropogenic emissions): Εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου 

που οφείλονται σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Επίσης περιλαµβάνουν τις εκποµπές 

πρόδροµων αερίων του θερµοκηπίου (GHG precursors) και αερολύµατα (aerosols).   

4.  Ατµοσφαιρική συγκέντρωση (atmospheric concentration): Μια µέτρηση που χρησιµοποιήθηκε 

από τους επιστήµονες του κλίµατος για την καταγραφή των επιπέδων των αερίων του θερµοκηπίου 

στην ατµόσφαιρα της γης. Η ατµοσφαιρική συγκέντρωση µετριέται συνήθως σε µέρη ανά 

εκατοµµύριο του διοξειδίου του άνθρακα και µπορεί να παρακολουθηθεί στο πέρασµα του χρόνου, 

αφενός για την κατανόηση των τάσεων και αφετέρου για να κατατεθούν οι σχετικές προτάσεις. 

5. Επίπεδο αναφοράς (baseline): Ένα επίπεδο ή ένα έτος σε σχέση µε το οποίο µετριούνται τα 

επίπεδα και οι συγκεντρώσεις των αερίων εκποµπών, ειδικά στις περιπτώσεις µείωσης των 

εκποµπών αυτών. Για παράδειγµα το Πρωτόκολλο του Kyoto απαιτεί µείωση των ανθρωπογενών 

αερίων του θερµοκηπίου σε ποσοστό 5% κάτω από τα επίπεδα του 1990 (έτος ή επίπεδο 

αναφοράς) την περίοδο 2008-2012. 

                                                 
50 Η κατάσταση του κόσµου (2009). Οι όροι είναι µε αλφαβητική σειρά σε σχέση µε το πρωτότυπο αγγλικό κείµενο. 
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6. Μαύρος άνθρακας (black carbon): Αιθάλη και άλλα σωµατίδια που προέρχονται από την ατελή 

καύση των ορυκτών καυσίµων. Ο µαύρος άνθρακας αυξάνει τη θερµοκρασία της ατµόσφαιρας µε 

τη µείωση της αντανάκλασης του χιονιού, των σύννεφων και άλλων επιφανειών, καθώς και µε την 

απορρόφηση της θερµότητας από τον ήλιο. Μερικοί επιστήµονες πιστεύουν ότι ο µαύρος 

άνθρακας παίζει σηµαντικό ρόλο στην κλιµατική αλλαγή και ότι η µείωσή του αποτελεί µια από 

τις καλύτερες ευκαιρίες για την επιβράδυνση της κλιµατικής αλλαγής σε βραχυπρόθεσµο επίπεδο. 

7. Ανώτατο επίπεδο εκποµπών (cap and trade): Μια προσέγγιση για τον περιορισµό των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου που θέτει ανώτατα επίπεδα εκποµπών (a cap) για µια περιοχή ή για ένα 

κράτος και αναγκάζει τους συµµετέχοντες που εκπέµπουν αέρια του θερµοκηπίου να 

εξασφαλίζουν δικαιώµατα (πιστώσεις) για να µπορούν να ρυπαίνουν. Εταιρίες ή κυβερνητικοί 

φορείς που διαθέτουν επιπρόσθετες πιστώσεις ρύπανσης µπορούν να τις πουλάνε ή να τις 

εµπορεύονται µε συµβαλλόµενα µέρη των οποίων τα δικαιώµατα (πιστώσεις) δεν επαρκούν για να 

καλύψουν ο σύνολο των εκποµπών τους.   

8. ∆έσµευση και αποθήκευση άνθρακα (carbon capture and storage - CCS): ∆ιαδικασία στην 

οποία το διοξείδιο του άνθρακα διαχωρίζεται και δεσµεύεται κατά τη διάρκεια της παραγωγής 

ενέργειας ή βιοµηχανικών διεργασιών και που στη συνέχεια αποθηκεύεται (συχνά µε τη χρήση 

αντλιών σε υπόγειους χώρους) αντί να απελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα. Επίσης η διαδικασία 

αυτή είναι γνωστή και ως «δέσµευση και αποµόνωση άνθρακα» (carbon capture and 

sequestration). 

9. ∆ιοξείδιο του άνθρακα (carbon dioxide - CO2): Το πιο διαδεδοµένο αέριο του θερµοκηπίου. Το 

διοξείδιο του άνθρακα απελευθερώνεται στην ατµόσφαιρα τόσο µε φυσικές όσο και µε ανθρώπινες 

δραστηριότητες, συµπεριλαµβάνοντας -µεταξύ άλλων- την καύση ορυκτών καυσίµων και τα 

βιοκαύσιµα, τις βιοµηχανικές διεργασίες και τις αλλαγές χρήσεων γης.  

10. Ισοδύναµο διοξειδίου του άνθρακα (carbon dioxide equivalent): Μια µονάδα που 

χρησιµοποιείται για τη σύγκριση των επιπτώσεων στο κλίµα µεταξύ όλων των αερίων του 

θερµοκηπίου. Το ισοδύναµο διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την 

ποσότητα ενός αερίου του θερµοκηπίου µε το δυναµικό παγκόσµιας θέρµανσης (global warming 

potential). 

11. Φόρος διοξειδίου του άνθρακα (carbon tax): Φόρος που επιβάλλεται στις εκποµπές διοξειδίου του 

άνθρακα, ο οποίος στοχεύει στη µείωση των συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου µέσω 

της κοστολόγησης της ρύπανσης. Ο φόρος άνθρακα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ανεξάρτητα ή σε 

συνδυασµό µε άλλους ελεγκτικούς µηχανισµούς των εκποµπών, ‘όπως είναι η θέσπιση µιας 

ανώτερης τιµής στις εκποµπές άνθρακα. Ο φόρος δηµιουργεί έσοδα, τα οποία µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την ανάληψη περαιτέρω δεσµεύσεων για σειρά θεµάτων όπως οι µειώσεις 

των εκποµπών, η εξέλιξη της τεχνολογίας και η ελάφρυνση του κόστους για τους καταναλωτές. 
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12. Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης (Clean Development Mechanism - CDM): Μηχανισµός του 

Πρωτοκόλλου του Kyoto που επιτρέπει στις βιοµηχανικές χώρες να επιτυγχάνουν τους στόχους 

µείωσης των εκποµπών τους, επενδύοντας σε προγράµµατα που έχουν µικρές η µηδαµινές 

εκποµπές σε αναπτυσσόµενες χώρες. Ο Μηχανισµός Καθαρής Ανάπτυξης στοχεύει επίσης στο να 

παρακινήσει τις επενδύσεις στις αναπτυσσόµενες χώρες. 

13. Σύσκεψη των Συµβαλλοµένων Μερών µιας ∆ιεθνούς Συµφωνίας (Conference of the Parties - 

COP): Τακτικές συναντήσεις των κυβερνήσεων που υπέγραψαν µια διεθνή συµφωνία για να 

συζητήσουν το καθεστώς της και πιθανές τροποποιήσεις. Η 15η Σύσκεψη των Συµβαλλοµένων 

Μερών (COP-15) της Σύµβασης Πλαισίου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική 

Αλλαγή (UNFCCC) πραγµατοποιήθηκε το 2009.  

14. Μονάδα Μείωσης των Εκποµπών (emission reduction unit- ERU): Ένας µετρικός τόνος 

ισοδύναµου διοξειδίου του άνθρακα που µειώνεται ή αποµονώνεται. Στο πλαίσιο του Μηχανισµού 

Καθαρής Ανάπτυξης οι βιοµηχανικές χώρες εξοικονόµησαν πιστοποιηµένες µονάδες µείωσης των 

εκποµπών µέσω της υλοποίησης προγραµµάτων σε αναπτυσσόµενες χώρες, οι οποίες 

χρησιµοποιήθηκαν για την κάλυψη των εθνικών στόχων µείωσης.  

15. Εµπόριο Εκποµπών (emission trading): ∆ιαδικασία της αγοράς για τη µείωση των εκποµπών του 

θερµοκηπίου. Το εµπόριο επιτρέπει στα συµβαλλόµενα µέρη που εκπέµπουν λιγότερους από τους 

προβλεπόµενους ρύπους να εµπορεύονται ή να πωλούν τις πλεονάζουσες πιστώσεις ρύπανσης σε 

άλλα συµβαλλόµενα µέρη που εκπέµπουν περισσότερους ρύπους από αυτούς που τους 

αντιστοιχούν. Το Σύστηµα Εµπορίας Εκποµπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union 

Emissions Trade Scheme / EU-ETS) είναι ένα υποχρεωτικό σύστηµα εµπορίας ρύπων που έχει 

τεθεί ήδη σε εφαρµογή. Αντίθετα το Χρηµατιστήριο Κλίµατος του Σικάγο (Chicago Climate 

Exchange - CCX), είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα εµπορίας ρύπων. 

16. Εξαναγκασµός/επιβολή (forcing): Αλλαγές στο κλιµατικό σύστηµα που προκαλούνται είτε από 

φυσικούς (π.χ. εκρήξεις ηφαιστείων) είτε από ανθρωπογενείς (π.χ. εκποµπές αερίων του 

θερµοκηπίου) παράγοντες. Επιστηµονικά η επιβαλλόµενη ακτινοβολία (radioactive forcing) 

µετράει τις αλλαγές στη φυσική ενεργειακή ισορροπία στην ατµόσφαιρα της γης που επηρεάζουν 

την επιφανειακή θερµοκρασία. Οι ανθρωπογενείς παράγοντες επιβολής, όπως τα αέρια του 

θερµοκηπίου) έχουν µια θετική επιβαλλόµενη ακτινοβολία και προκαλούν την αύξηση της 

επιφανειακής θερµοκρασίας. Άλλοι τέτοιοι παράγοντες, συµπεριλαµβάνοντας και µερικά 

αερολύµατα (aerosols), έχουν αρνητική επιβαλλόµενη ακτινοβολία και προκαλούν τη µείωση της 

επιφανειακής θερµοκρασίας. 

17. ∆υναµικό Παγκόσµιας Θέρµανσης (Global Warming Potential - GWP): Μέτρηση της σχετικής 

ισχύος και του δυναµικού ενός αερίου το9υ θερµοκηπίου, καθώς και της προβλεπόµενης διάρκειας 
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ζωής του στην ατµόσφαιρα. Το δυναµικό παγκόσµιας θέρµανσης βασίζεται στο διοξείδιο του 

άνθρακα και επιτρέπει τις συγκρίσεις ανάµεσα σε διαφορετικά αέρια του θερµοκηπίου. 

18. Αέρια του θερµοκηπίου (greenhouse gases-GHGs): Ατµοσφαιρικά αέρια που προκαλούν την 

κλιµατική αλλαγή µέσω της παγίδευσης της θερµότητας από τον ήλιο στην ατµόσφαιρα της γης, 

οδηγώντας µε αυτό τον τρόπο στο φαινόµενο του θερµοκηπίου. Τα πιο συνηθισµένα αέρια του 

θερµοκηπίου είναι το διοξείδιο του άνθρακα, το µεθάνιο, το υποξείδιο του αζώτου, το όζον και οι 

υδρατµοί. 

19. ∆ιακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιµατική Αλλαγή (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – IPCC): Το ∆ιεθνές Επιστηµονικό Σώµα που ιδρύθηκε από τον Παγκόσµιο 

Μετεωρολογικό  Οργανισµό (World Meteorological Organization) και το Πρόγραµµα 

Περιβάλλοντος του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών (UNEP) το 1988 για να αποτελέσει µια 

αντικειµενική και ουδέτερη πηγή πληροφοριών για την κλιµατική αλλαγή. Η IPCC παρουσιάζει 

περιοδικές εκθέσεις αποτίµησης της κατάστασης που αναθεωρούνται και εγκρίνονται από ειδικούς 

επιστήµονες και κυβερνήσεις. 

20. Από Κοινού Υλοποίηση (Joint Implementation -JI): Πρωτοβουλία του Πρωτοκόλλου του Kyoto, 

που επιτρέπει στις βιοµηχανικές χώρες να κερδίσουν πιστώσεις µείωσης των εκποµπών τους µέσω 

της επένδυσης σε προγράµµατα µείωσης εκποµπών σε άλλες βιοµηχανικές χώρες. Ο µηχανισµός 

της «Από Κοινού Υλοποίησης» σχετίζεται µε το Μηχανισµό Καθαρής Ανάπτυξης, ο οποίος 

περιλαµβάνει προγράµµατα µείωσης εκποµπών σε αναπτυσσόµενες χώρες. Πολλά προγράµµατα 

αυτής της κατηγορίας πραγµατοποιούνται στην Ανατολική Ευρώπη. 

21. Πρωτόκολλο του Kyoto (Kyoto Protocol): ∆εσµευτική συµφωνία που απαιτεί από 37 κράτη και 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση να µειώσουν τις ανθρωπογενείς εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου 

συνολικά κατά 5% σε σχέση µε τα επίπεδα του 1990 την περίοδο 2008-2012. Υιοθετήθηκε το 1997 

στο πλαίσιο της Σύµβασης- Πλαισίου του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική 

Αλλαγή (UNFCCC) και καθορίζει συγκεκριµένα βήµατα που έπρεπε να είχαν κάνει ήδη οι χώρες 

αυτές για να συµµορφωθούν. Περισσότερες από 180 χώρες έχουν υπογράψει το Πρωτόκολλο του 

Kyoto, που τέθηκε σε ισχύ στις 16 Φεβρουαρίου 2005. 

22. Μέση στάθµη της θάλασσας (mean sea level): Η µέση παγκόσµια στάθµη της θάλασσας µε την 

πάροδο του χρόνου. Η µέση στάθµη της θάλασσας εξαλείφει τις διακυµάνσεις που οφείλονται στα 

ρεύµατα, στα κύµατα και σε άλλες διαταραχές. Η στάθµη αυτή επηρεάζεται από το σχήµα των 

ωκεάνιων λεκανών, τις αλλαγές στην ποσότητα των υδάτων και τις αλλαγές στην πυκνότητα του 

νερού. Η κλιµατική αλλαγή αναµένεται να αυξήσει τη στάθµη της θάλασσας µέσω της αύξησης 

της τήξης των παγετώνων και της θερµοκρασίας. 
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23. Άµβλυνση/Ελάφρυνση/µετριασµός (mitigation): Πολιτικές και συµπεριφορές που σχεδιάζονται 

για τη µείωση των αερίων του θερµοκηπίου και την αύξηση των καταβόθρων άνθρακα (carbon 

sinks).  

24. Ηµεροµηνία αιχµής (peak date): Το έτος που θα πρέπει οι ατµοσφαιρικές συγκεντρώσεις των 

αερίων του θερµοκηπίου να αυξάνονται και θα αρχίσουν να µειώνονται, αν θέλουµε να επιτευχθεί 

κάποιος συγκεκριµένος στόχος συγκέντρωσης. 

25. Περιορισµός εκποµπών από την αποψίλωση και την υποβάθµιση δασών (reducing emissions 

from deforestation and degradation –REDD): Πολιτική που στοχεύει στον περιορισµό των 

αερίων του θερµοκηπίου, λόγω της αποψίλωσης και της υποβάθµισης των δασών. Σε γενικές 

γραµµές η πολιτική αυτή παρέχει οικονοµικά κίνητρα σε χώρες για τη διατήρηση των δασικών 

τους εκτάσεων και τη χρήση τους ως καταβόθρες άνθρακα. Το ∆εκέµβριο του 2007 οι 

διαπραγµατευτές για την κλιµατική αλλαγή συµφώνησαν στο Μπαλί να σκεφτούν την 

ενσωµάτωση της συγκεκριµένης πολιτικής στη νέα συµφωνία για την κλιµατική αλλαγή. 

26. Ανθεκτικότητα/Προσαρµοστικότητα (resilience): Η ικανότητα των φυσικών ή ανθρώπινων 

συστηµάτων να επιβιώνουν σε µεγάλες αλλαγές. Για να θεωρούµε ότι ένα σύστηµα έχει 

ανθεκτικότητα, πρέπει να προσαρµόζεται σε συνθήκες που αλλάζουν και να εµφανίζει νέους 

τρόπους για ανάπτυξη. Με οικολογικούς όρους η προσαρµοστικότητα / ανθεκτικότητα 

χρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει τη δυνατότητα των φυσικών συστηµάτων να επιστρέψουν σε 

ισορροπία µετά την προσαρµογή τους στις αλλαγές. Στην κλιµατική αλλαγή, η 

προσαρµοστικότητα µπορεί επίσης να δείχνει την ικανότητα της κοινωνίας να κάνει τις 

απαραίτητες αλλαγές σε έναν κόσµο που αλλάζει. Με αυτή την οπτική γωνία η 

προσαρµοστικότητα παρέχει τη βάση για συστηµικές αλλαγές κατά τη διάρκεια της προσαρµογής, 

όπως είναι η αντιµετώπιση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

27. Καταβόθρα (sink): Μια δραστηριότητα, µηχανισµός ή διαδικασία που αποµακρύνει τα αέρια του 

θερµοκηπίου, τις πρόδροµες ουσίες ή άλλα µικρά αέρια σωµατίδια στην ατµόσφαιρα. Οι 

αποµακρύνσεις τυπικά συµβαίνουν στα δάση (που διώχνουν το διοξείδιο του άνθρακα της 

ατµόσφαιρας κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης) στα εδάφη και στους ωκεανούς.   

28. Σταθεροποίηση (stabilization): Το σηµείο στο οποίο το κλίµα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε 

επιπρόσθετες συστηµικές αλλαγές. Συχνά αναφέρεται ως σταθεροποίηση του διοξειδίου του 

άνθρακα και µετράται ως η συγκέντρωση του στην ατµόσφαιρα. 

29. Επιφανειακή παγκόσµια θερµοκρασία (global surface temperature): Μια εκτίµηση της µέσης 

επιφανειακής θερµοκρασίας του αέρα σε όλον τον πλανήτη. Όταν προσπαθούµε να υπολογίσουµε 

τη µακροχρόνια κλιµατική αλλαγή, τότε µόνο µετράµε τις ασυνήθιστες µεταβολές στη µέση 

επιφανειακή θερµοκρασία (δηλαδή όχι την ηµερήσια, την εποχιακή ή τις άλλες συνηθισµένες 

διακυµάνσεις). 
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30. Μεταφορά τεχνολογίας (technology transfer): Η µεταφορά γνώσης, εξοπλισµού κα πόρων 

ανάµεσα στους κοινωνικούς εταίρους, που βοηθάει τις χώρες, τις κοινωνίες και άλλες οντότητες να 

προσαρµοστούν στην κλιµατική αλλαγή ή να αµβλύνουν τις σχετικές επιπτώσεις. 

31. Σύµβαση Πλαίσιο του ΟΗΕ για την Κλιµατική Αλλαγή (United Nations Framework 

Convention on Climate Change -UNFCCC): Υιοθετήθηκε στις 9 Μαΐου 1992 και υπογράφηκε 

από τη ∆ιάσκεψη Κορυφής του ΟΗΕ στο Rio de Janeiro. Η σύµβαση καθιέρωσε τις γενικές αρχές 

για τη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων των αερίων του θερµοκηπίου και την αποφυγή 

επικίνδυνων ανθρωπογενών αλληλεπιδράσεων µε το κλιµατικό σύστηµα. Η συµφωνία 

περιλαµβάνει απαιτήσεις όπως τη δηµιουργία εθνικών µητρώων των εκποµπών αερίων του 

θερµοκηπίου και τη δέσµευση για τη µείωση των εκποµπών στα επίπεδα του 1990. Η σύµβαση 

έχει πλέον σχεδόν παγκόσµια εµβέλεια, µε περισσότερες από 190 χώρες να την έχουν ήδη 

υπογράψει. 

32.  Ευπάθεια/τρωτότητα (vulnerability): Ο βαθµός στον οποίο ένα οικοσύστηµα ή µια κοινωνία 

αντιµετωπίζει κινδύνους επιβίωσης λόγω των δυσµενών κλιµατικών αλλαγών. Η ευπάθεια 

περιλαµβάνει τόσο την ευαισθησία όσο και την ικανότητα προσαρµογής. Το επίπεδο της ευπάθειας 

καθορίζει το εάν ένα οικοσύστηµα ή µια κοινωνία θα µπορέσει να αντιµετωπίσει αποτελεσµατικά 

την κλιµατική αλλαγή. 
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