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Δηζαγσγή-Πξόινγνο 

 

    Ζ ππνβάζκηζε πνπ γλσξίδεη ζηηο κέξεο καο ην πεξηβάιινλ θαη ε θνηλσλία νινέλα 

θαη απμάλεηαη δεκηνπξγψληαο αλαζθάιεηα θαη πξνβιήκαηα ζε πνιινχο νηθνλνκηθνχο 

ηνκείο, αλαδεηθλχνληαο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε σο έλα απφ ηα πξσηεχνληα ζέκαηα 

ζπδήηεζεο ζε πνιηηηθφ θαη αθαδεκατθφ επίπεδν. θνπφο ηεο εξγαζίαο καο είλαη λα 

εμεηάζνπκε ην θαηά πφζν ην αεηθφξν κνληέιν αλάπηπμεο αληαπνθξίλεηαη σο κία 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηα νπνία έρεη πεξηέιζεη ε 

θνηλσλία, ε νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ.  

     ηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο κε ηίηιν «Ζ Αεηθφξνο Αλάπηπμε, ε 

ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία» 

κειεηήζακε δχν δηαθνξεηηθά αλαπηπμηαθά κνληέια, απνηππψλνληαο ηηο ζεηηθέο 

δηαζηάζεηο αιιά θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο. ην πξψην θεθάιαην ηεο έξεπλαο καο 

πξνζεγγίζακε ηζηνξηθά ην θηιειεχζεξν θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο απφ ηελ 

πξψηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε έσο ηηο κέξεο καο κε ζθνπφ λα δηεξεπλήζνπκε ηε 

βησζηκφηεηα ηνπ ζην παξφλ  θαη ην κέιινλ. Οη ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

θηιειεχζεξνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο καο έθαλαλ λα δηεξσηεζνχκε εάλ 

δχλαηαη ε πξνζπάζεηα γηα νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή πξφνδν λα ζπκπνξεπηεί κε ηελ 

επίιπζε θιεγφλησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ πνπ καζηίδνπλ ηελ παγθφζκηα 

θνηλφηεηα. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηηο κέξεο καο γίλεηαη αληηιεπηφ ην αδηέμνδν 

ζην νπνίν έρεη πεξηέιζεη  ε παγθφζκηα θνηλφηεηα. Έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν 

αλάπηπμεο, απηφ ηεο αεηθνξίαο, ίζσο είλαη ε απάληεζε ζην παξαπάλσ εξψηεκα.  

     ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο εμεηάδνπκε ην κνληέιν ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο. Παξαζέηνπκε κε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο πνπ 

θαηέιεμαλ ζηελ δεκηνπξγία ηνπ φξνπ, αλαιχνπκε ηηο δηαζηάζεηο ηεο αεηθνξίαο θαη 

εμεηάδνπκε ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία κε 

ζθνπφ ηελ απνιαβή βέιηηζηνπ νθέινπο. Γηα ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

αεηθφξνπ κνληέινπ αλάπηπμεο απαηηείηαη απνδνρή ησλ φξσλ ηεο απφ ηελ θνηλσλία, 

ηηο επηρεηξήζεηο θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα. ηε δπζθνιία ηεο απνδνρήο απνδίδεηαη θαη 

ε βαζηθή αδπλακία ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Τπάξρνπλ φκσο ιακπξά παξαδείγκαηα, 

ηδηαίηεξα ζηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα, πηνζέηεζεο ελφο αεηθφξνπ πιαηζίνπ αλάπηπμεο κε 

πνιχ ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ζ βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Kalundborg ηεο Γαλίαο είλαη 

έλα ηέηνην παξάδεηγκα. ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 
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θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ 

εθαξκφδνληαο επηκέξνπο δηαζηάζεηο ηεο αεηθνξίαο. 

     ην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο παξαθνινπζνχκε ην παγθφζκην πνιηηηθφ 

ελδηαθέξνλ γηα ηηο δηαζηάζεηο ηεο αεηθνξίαο απνηππψλνληαο ην ρξνλνινγηθά, κε ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ζπλδηαζθέςεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ πνιηηηθή ζθελή. Ζ έληαζε 

ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηνπο πνιηηηθνχο παξάγνληεο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη απηφ ην ελαιιαθηηθφ κνληέιν 

αλάπηπμεο. 

     ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο αλαιχνπκε ηξεηο 

δηαθνξεηηθνχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηε ρψξα καο, θαζψο απνηεινχλ κεγάιν πνζνζηφ ηνπ εγρψξηνπ πξντφληνο καο. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ αγξνθηελνηξνθηθφ, ηνπξηζηηθφ θαη ελεξγεηαθφ ηνκέα. 

Καηαγξάθνπκε ηηο αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ε εθκεηάιιεπζε ηνπο θαη πξνηείλνπκε 

ηελ εθαξκνγή ηεο αεηθνξίαο ζηα πιαίζηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, σο ιχζε ζηα 

αδηέμνδα ηα νπνία έρνπλ πεξηέιζεη. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

αεηθφξνπ κνληέινπ αλάπηπμεο ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο, αιιά θαη 

ηε δηαπίζησζε ηεο σθέιεηαο ηνπ, παξαζέηνπκε ηξεηο δηαθνξεηηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο αληίζηνηρα γηα θάζε νηθνλνκηθφ ηνκέα. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

κειεηψλ πεξίπησζεο επηζθεθηήθακε δχν απφ ηνπο νξγαληζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζνπκε πξνζσπηθή εηθφλα θαη λα έξζνπκε ζε άκεζε επαθή κε ηνπο 

ππεπζχλνπο, νη νπνίνη καο βνήζεζαλ λα ιάβνπκε πιεξνθνξίεο ρξήζηκεο γηα ηελ 

εθπφλεζε ησλ κειεηψλ.  

     Δθηφο απφ ηηο επηζθέςεηο καο ζηνπο νξγαληζκνχο, γηα ηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο 

καο εξγαζίαο πξαγκαηνπνηήζακε δεπηεξνγελή έξεπλα κέζα απφ μέλεο θαη ειιεληθέο 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, θείκελα δηαβνχιεπζεο, δεκνζηνγξαθηθά άξζξα θαη 

πεξηνδηθά θαη επηζθέςεηο ζε δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. 

     Ζ πηπρηαθή καο κειέηε νινθιεξψλεηαη κε ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγακε απφ ηελ 

έξεπλα καο, ηελ παξάζεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ 

εθπφλεζε ηεο θαη ην παξάξηεκα ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηε ζπλέληεπμε ελφο 

πςειφβαζκνπ ζηειέρνπο πνιπεζληθήο εηαηξίαο πνπ εθαξκφδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ 

αεηθφξνπ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη έλα άξζξν πνπ αθνξά ηηο πεξηβαιινληηθέο, 

νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο απφ έλα πξφζθαην αηχρεκα. 

     ’ απηφ ην ζεκείν ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνλ θχξην Φξαληδεζθάθε 

Νηθφιαν, Πξφεδξν πλδέζκνπ Δλψζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ Διιάδνο θαη εθπξφζσπνο 
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ηεο Βάκνο Α.Δ. θαη ηελ θπξία Κνθθηλάθε Δηξήλε, ηδξπηηθφ ζηέιερνο ηνπ 

πλεηαηξηζηηθνχ Πνιπρψξνπ Σν Κνπθνχηζη πνπ ε βνήζεηα ηνπο ππήξμε θαζνξηζηηθή 

ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλαο καο, θαζψο βεβαίσο θαη ηνλ Δπφπηε Καζεγεηή 

καο, θχξην Σαιηνχξε Δπάγγειν γηα ηελ βνήζεηα θαη ππνζηήξημε ηνπ ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο καο, ε νπνία καο εθνδίαζε κε γλψζεηο πνπ ζα είλαη ρξήζηκεο ηφζν γηα ηελ 

θαξηέξα καο πνπ ηψξα μεθηλάεη, φζν θαη γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο καο. 
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1. Σν πκβαηηθό Μνληέιν Αλάπηπμεο  

 

     Ζ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηδέεο θαη 

ηερλνινγίεο πνπ εμειίζζνληαη θαη αιιάδνπλ ηε κνξθή θαη ηε δνκή ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηε θπζηνγλσκία ηεο θχζεο θαη ηεο θνηλσλίαο. 

     Ζ πξψηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε (1750-1870) κε ηελ ηειεηνπνίεζε ηεο 

αηκνκεραλήο απφ ηνλ Βαη, έδσζε ψζεζε ζηηο κεηαθνξέο θαη ην δηεζλέο εκπφξην. 

(θνπιάηνπ & Γεκαθνπνχινπ & Κφλδε, 1998) 

     Με ηε δεχηεξε  βηνκεραληθή επαλάζηαζε απφ ην 1870 θαη κεηά ε ρξήζε ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία αλαηξέπεη ηα δεδνκέλα ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο 

θνηλσλίαο, δηακνξθψλνληαο ηηο ζε απηφ πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα. (θνπιάηνπ & 

Γεκαθνπνχινπ & Κφλδε, 1998) 

     Ζ δηαδηθαζία ηεο θαπηηαιηζηηθήο βηνκεραληθήο αλάπηπμεο ζηεξίδεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ αληαγσληζηηθφ θηιειεπζεξηζκφ, κε πξψην ζεσξεηηθφ ηεο νηθνλνκηθήο 

απηήο αληίιεςεο ηνλ θνηζέδν Άληακ κίζ, πνπ ηελ εμέθξαζε κέζα απφ ην έξγν ηνπ 

“Έπεςνα για τη υύση και τιρ αιτίερ τος πλούτος των εθνών”. Οη βαζηθέο αξρέο 

ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο πνπ ππνζηήξημε ν κίζ ήηαλ ην ειεχζεξν 

εκπφξην, ε απηνξξπζκηδφκελε αγνξά, ν θαηακεξηζκφο εξγαζίαο θαη ε επηδίσμε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ζπκθέξνληνο ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο, ην νπνίν πίζηεπε φηη κπνξεί 

λα σθειήζεη θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν. (κηζ, 2010) 

     Ζ θηιειεχζεξε νηθνλνκία ηεο αγνξάο δηακνξθψζεθε απφ ηε κεηάβαζε ηεο 

βηνηερλίαο ζηε βηνκεραλία ζε έλα ηέηνην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο φπνπ ηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά δεηήκαηα -Ση; Πψο; Γηα πνηφλ; ε ηη πνζφηεηεο ζα παξαρζεί; Πψο 

ζα δηαλεκεζεί; - ξπζκίδνληαη κέζσ ηνπ κεραληζκνύ ησλ ηηκώλ, δειαδή ην 

νηθνλνκηθφ ζχζηεκα απηνξπζκίδεηαη ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηεο πξνζθνξάο θαη 

ηεο δήηεζεο, κε ζηφρν ην θέξδνο. (Φινγατηε, 2005) 

     Σν θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ κνληέιν αλάπηπμεο πνπ παξαδνζηαθά εθαξκφδεηαη σο 

ηηο κέξεο καο ζηεξίδεηαη ζηε έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. Ζ νηθνλνκηθή 

κεγέζπλζε νξίδεηαη σο ε δηαρξνληθή αχμεζε ηεο αμίαο ηνπ ζπλνιηθνχ επηπέδνπ 

παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ κίαο νηθνλνκίαο, δειαδή ηε κεγέζπλζε ηνπ 

Αθαζάξηζηνπ Δζληθνχ Πξντφληνο ΑΔΠ. Σν ΑΔΠ ζεσξείηαη ν αληηπξνζσπεπηηθφηεξνο 

δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο ζήκεξα. (Φινγατηε, 2005) 
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     Ζ βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαηέζηεζε δπλαηή ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε ηηο 

λέεο κεζφδνπο βηνκεραληθήο παξαγσγήο, φκσο απφ ην θηιειεχζεξν νηθνλνκηθφ 

κνληέιν αλάπηπμεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κέζσ ηεο αχμεζεο 

παξαγσγήο θαη ζπλεπψο ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο, απνπζηάδεη ν 

πεξηβαιινληηθόο θαη αλζξώπηλνο παξάγνληαο. (Φινγατηε, 2005) 

     Άιιν έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο 

είλαη ν πεξηνξηζκόο ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Σν θφζηνο παξαγσγήο φκσο είλαη 

πνιχ ζηελά θαζνξηζκέλν, αθνχ δελ ζπλππνινγίδεη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο θαη ην 

θφζηνο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηεο θνηλσλίαο. (θνπιάηνπ & Γεκαθνπνχινπ & 

Κφλδε, 1998) 

 

 

1.1 Σα ζεηηθά επηηεύγκαηα ηνπ θηιειεύζεξνπ νηθνλνκηθνύ κνληέινπ 

αλάπηπμεο 

 

     Βεβαηφηαηα ην παξαδνζηαθφ κνληέιν αλάπηπμεο επέδξαζε ζεηηθά ζε εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. 

     ηνλ ηνκέα πγείαο εμειίζζεηαη ε ηαηξηθή θαη ε θαξκαθνβηνκεραλία. Μεηά ην 

1850 ζεκειηψλεηαη ε ζχγρξνλε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε, ρηίδνληαη λέεο 

λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ε πγεία γίλεηαη δεκφζην 

αγαζφ, ηδξχνληαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή 

πεξίζαιςε ζηνπο αζθαιηζκέλνπο. ηαδηαθά πνιιέο αζζέλεηεο θαηαπνιεκήζεθαλ, 

βειηηψζεθε ε πγηεηλή, κεηψζεθε ε ζλεζηκφηεηα, ην πξνζδφθηκν επηβίσζεο έγηλε 

πςειφηεξν, απμήζεθε ν παγθφζκηνο πιεζπζκφο θαη γηα πνιινχο ε πνηφηεηα δσήο 

βειηηψζεθε. (θνπιάηνπ & Γεκαθνπνχινπ & Κφλδε, 1998) 

     Η παηδεία μεθεχγεη απφ ηνπο αξηζηνθξάηεο θαη ηνπο κεγαιναζηνχο, θαζψο νη 

δηαδηθαζίεο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο άξρηζαλ λα απαηηνχλ εξγάηεο κε θάπνηα 

κφξθσζε. Έηζη ε παηδεία γίλεηαη δεκφζην αγαζφ. Ηδξχνληαη δεκφζηα ζρνιεία θαη 

παλεπηζηήκηα. Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, απφ ηελ ηππνγξαθία κέρξη θαη ην 

δηαδίθηπν, ε πξφζβαζε ζηε γλψζε γίλεηαη ειεχζεξε. Έηζη θαηαξγείηαη ν 

αλαιθαβεηηζκφο, αιιάδνπλ νη αληηιήςεηο, δηεπξχλνληαη νη ζέζεηο εξγαζίαο θαη νη 

άλζξσπνη αθππλίδνληαη, αλαγλσξίδνπλ θαη δηεθδηθνχλ αηνκηθά θαη θνηλσληθά 
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δηθαηψκαηα. Άιισζηε ε παηδεία είλαη εξγαιείν γηα ηελ πξνώζεζε ηδεώλ πεξί 

θνηλσληθήο δηθαηνζύλεο. (θνπιάηνπ & Γεκαθνπνχινπ & Κφλδε, 1998) 

     Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηεθδίθεζεο δηθαησκάησλ κέζσ ηεο παηδείαο είλαη ε 

γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 19
νπ

 αηψλα κεηά ηελ είζνδν ησλ 

γπλαηθψλ ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ νη γπλαίθεο ησλ αζηηθψλ νηθνγελεηψλ 

απαηηνχλ ην άλνηγκα ησλ επαγγεικάησλ ζην γπλαηθείν θχιιν. πγρξφλσο απαηηνχλ 

θαη επηηπγράλνπλ ηελ είζνδν ηνπο ζηα παλεπηζηήκηα. Σν 1903 ζηελ Αγγιία ηδξχεηαη 

ην θίλεκα “Κνηλσληθή θαη Πνιηηηθή Έλσζε Γπλαηθψλ” κε ην νπνίν νη “ζνπθξαδέηεο” 

δηεθδηθνχλ ην δηθαίσκα ηεο ςήθνπ θαη ην θαηαθέξλνπλ ην 1918. (θνπιάηνπ & 

Γεκαθνπνχινπ & Κφλδε, 1998) 

     Πνιιά αηνκηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα πνπ ζήκεξα ζεσξνχληαη δεδνκέλα 

είλαη απνηειέζκαηα δηεθδηθήζεσλ ησλ ηειεπηαίσλ δηαθνζίσλ εηψλ.  Δμαζθαιίδνληαη 

θαη λνκνζεηνχληαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, δεκηνπξγνχληαη 

ζέζεηο εξγαζίαο, δεκηνπξγνχληαη ζπλδηθάηα, ε εξγαζία ακείβεηαη θαιχηεξα, δίδνληαη 

δπλαηφηεηεο ζε θάζε θνηλσληθφ ζηξψκα λα απνθηήζεη πεξηνπζία θαη λα βειηηψζεη ην 

βηνηηθφ ηνπ επίπεδν. 

     ηνλ ηνκέα επηζηήκεο, ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο επελδχνληαη θεθάιαηα ζηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα γηα εθαξκνγή ηεο ζηε βηνκεραλία, κε απνηέιεζκα ζηνλ ηνκέα 

κεηαθνξψλ απφ ηελ επνρή ηεο αηκνκεραλήο, ηνπ άλζξαθα θαη ηνπ ζηδεξνδξφκνπ 

κέρξη ηελ επνρή ηνπ πεηξειαίνπ, ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο αεξνλαππεγηθήο 

λα κεησζνχλ ρξνληθά νη απνζηάζεηο θαη λα δηεπθνιπλζνχλ νη κεηαθνξέο αλζξψπσλ 

θαη εκπνξεπκάησλ, επλνψληαο ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηε δηαθίλεζε εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Οη βηνκεραλίεο δηεπξχλνπλ ηε γξακκή πξντφλησλ ηνπο κε 

πεηξειαηνρεκηθά πξντφληα, θαιχπηνληαο πεξηζζφηεξεο θαη γηα πεξηζζφηεξνπο 

αλζξψπνπο, αλάγθεο ζε ρακειφηεξεο ηηκέο. Αθφκε θαη ζηελ αγξνηηθή αλάπηπμε ε 

ρξήζε ιηπαζκάησλ θαη αγξνηηθψλ εξγαιείσλ, φπσο ην ηξαθηέξ, επλννχλ ηηο 

θαιιηέξγεηεο θαη ηελ αχμεζε παξαγσγήο. Ζ αλαθάιπςε ηερληθψλ δηαηήξεζεο 

ηξνθίκσλ (απνζηείξσζε, παζηεξίσζε, θνλζεξβνπνηεία, ςπθηηθέο κέζνδνη) βνεζάεη 

ζηε κεηαθνξά θαη εηζαγσγή ηξνθίκσλ απφ άιιεο ρψξεο θαη εμαζθαιίδεη θηελή 

ηξνθή γηα ηνλ απμαλφκελν πιεζπζκφ, θαηαπνιεκψληαο ηνλ ππνζηηηζκφ ζηηο 

εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο θαη επλνψληαο ην δηεζλέο εκπφξην θαη ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ. (θνπιάηνπ & Γεκαθνπνχινπ & 

Κφλδε, 1998) 
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     ηνλ επελδπηηθό νηθνλνκηθό ηνκέα, ε ζχκπξαμε πνιιψλ πινπζίσλ ζε 

κεγαιχηεξα πηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ε δεκηνπξγία κεηνρηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

δηεπθφιπλαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηελ επέλδπζε, 

επέθηαζε, αλάπηπμε, κεγέζπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο δεκηνπξγψληαο πεξηζζφηεξεο 

ζέζεηο εξγαζίαο, θαηαπνιεκψληαο ηελ αλεξγία θαη ηε θηψρηα. (θνπιάηνπ & 

Γεκαθνπνχινπ & Κφλδε, 1998) 

     Έηζη ινηπφλ κεηά ηε δεχηεξε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη ηδηαίηεξα κεηά ην ΄Β 

Παγθφζκην πφιεκν επηθξαηεί έλα θιίκα νηθνλνκηθήο επκάξεηαο. Ο πινχηνο θαη ε 

πιηθή πξφνδνο είλαη εκθαλείο ζηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Ζ πξνζδνθία 

είλαη απηή ε πξφνδνο λα επεθηαζεί θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ιηγφηεξν 

αλαπηπγκέλνπ ή ππαλάπηπθηνπ θφζκνπ, ψζηε λα θαηαπνιεκεζεί ε θηψρηα θαη ε 

δπζηπρία ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε.  

 

 

1.2 Σα ξγαλα ηνπ θηιειεύζεξνπ θαπηηαιηζηηθνύ κνληέινπ 

αλάπηπμεο. 

 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθό Σακείν - International Monetary Fund 

 

     Σν Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν (ΓΝΣ) είλαη κηα Γηεζλήο νξγάλσζε πνπ 

εξγάδεηαη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Γηεζλνχο λνκηζκαηηθήο ζπλεξγαζίαο, ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο, ηε βηψζηκε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν. Μέρξη ζήκεξα κεηξάεη 187 ρψξεο 

κέιε. 

     Θεκειηώδεο απνζηνιή ηνπ ΓΝΣ είλαη λα ζπκβάιεη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

ζηαζεξόηεηαο ζην δηεζλέο ζύζηεκα.  Απηφ ην επηδηψθεη κε ηξεηο ηξφπνπο: ηελ 

επηηήξεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο θαη ησλ νηθνλνκηψλ ησλ ρσξψλ κειψλ, ηε 

ρνξήγεζε δαλείσλ ζε ρψξεο κε δπζρέξεηεο ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη δίλνληαο 

ηερληθή βνήζεηα θαη θαζνδήγεζε πξνο ηα κέιε. 

     ζνλ αθνξά ηελ επηηήξεζε, ην ΓΝΣ επηβιέπεη ην δηεζλέο λνκηζκαηηθφ ζχζηεκα 

θαη παξαθνινπζεί ηηο δεκνζηνλνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ησλ κειψλ ηεο. 

Καηαγξάθεη ηηο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζε εζληθφ, πεξηθεξεηαθφ θαη παγθφζκην 
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επίπεδν, δηαβνπιεχεηαη ηαθηηθά κε ηηο ρψξεο κέιε θαη ηνπο παξέρεη 

καθξννηθνλνκηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβνπιέο. 

     ζνλ αθνξά ηελ ηερληθή βνήζεηα, ην ΓΝΣ παξέρεη πξαθηηθή θαζνδήγεζε θαη 

εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν αλαβάζκηζεο ζεζκψλ θαη ηε ράξαμε θαηάιιεισλ 

καθξννηθνλνκηθψλ, ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ πνιηηηθψλ, πξνθεηκέλνπ 

λα βνεζήζνπλ ρακεινχ θαη κεζαίνπ εηζνδήκαηνο ρψξεο, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. 

     ζνλ αθνξά ηε ρνξήγεζε δαλείσλ, ην ΓΝΣ ρνξεγεί δάλεηα ζε ρψξεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηηο δηεζλείο πιεξσκέο ηνπο θαη δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληιήζνπλ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ζε πξνζηηνχο φξνπο απφ ηηο 

δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο. Σν ΓΝΣ επίζεο πξνβιέπεη ηε ρνξήγεζε δαλείσλ κε 

επλντθνχο φξνπο ζε ρψξεο κε ρακειφ εηζφδεκα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ 

λα αλαπηχμνπλ ηηο νηθνλνκίεο ηνπο θαη λα κεηψζνπλ ηε θηψρεηα.  

(www.imf.org) 

 

 

 

Παγθόζκηα Σξάπεδα – World Bank 

 

     Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα είλαη έλαο δηεζλήο αλαπηπμηαθφο νξγαληζκφο, έλαο 

ηξαπεδηθφο ζπλεηαηξηζκφο κε 187 ρψξεο κέιε, νη νπνίεο είλαη κέηνρνη ηεο. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο γίλεηαη κέζσ δσξεψλ, θαηαζέζεσλ ησλ κειψλ ηεο θαη εζφδσλ 

απφ ηνπο ηφθνπο ηεο ρνξήγεζεο δαλείσλ. Κύξηνο ζηόρνο ηεο είλαη ε ρνξήγεζε 

νηθνλνκηθήο βνήζεηαο κε ζθνπό ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηώρηαο. Γηα λα γίλεη κία 

ρψξα κέηνρνο ζηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα ζα πξέπεη πξψηα λα γίλεη κέηνρνο ζην 

Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν. (www.woldbank.org) 

     Ζ ηζηνξία ηεο Παγθφζκηαο ηξάπεδαο μεθηλάεη ην 1944 φπνπ σο Γηεζλήο Σξάπεδα 

Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο (IBRD) απνζηνιή ηεο ήηαλ ε δηακεζνιάβεζε γηα 

ηε κεηαπνιεκηθή αλνηθνδφκεζε θαη αλάπηπμε. (www.worldbank.org) 

     Ζ νηθνλνκηθή βνήζεηα πνπ παξέρεη κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή δσξεάο ή ρνξήγεζεο 

δαλείνπ. Οη απνδέθηεο ηεο βνήζεηαο κπνξεί λα είλαη θησρφηεξεο ρψξεο, ρψξεο πνπ 

έρνπλ δπζκέλεηεο ή δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο πηζησηηθέο αγνξέο, ρψξεο νη 

νπνίεο επηζπκνχλ λα πξνβνχλ ζε επηρεηξεζηαθέο επελδχζεηο θαη αλαπηπμηαθέο 

πνιηηηθέο, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ζε 
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έλα επξχ θάζκα νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ηνκέσλ. πγρξφλσο ε Σξάπεδα παξέρεη 

ηερληθή βνήζεηα θαη ζπκβνπιέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε εηδηθψλ αλαγθψλ ησλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ.  (Υνπιηάξαο, 2005) 

 

Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Δκπνξίνπ - World Trade Organization 

 

     Μεηά ηε ιήμε ηνπ ΄Β Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ αλαδεηήζεθε έλα παγθφζκην ζεζκηθφ 

πιαίζην γηα ηελ πξναγσγή ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη ηε δηεζλή νινθιήξσζε ησλ 

αγνξψλ, έηζη ηδξχεηαη ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (International Trade 

Organization) πνπ ζήκεξα κεηξάεη 153 ρψξεο κέιε. (www.wto.org) 

     Βαζηθφο ζηφρνο ηνπ δελ είλαη ην ειεχζεξν εκπφξην, αιιά ε ζηαδηαθή 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ππέξηεξνη ζηφρνη, φπσο 

είλαη ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ δηαβίσζεο, ε πιήξεο απαζρφιεζε, ε ζπλερήο αχμεζε 

ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδήκαηνο, ε βειηίσζε ρξήζεο παγθφζκησλ πφξσλ θαη ε αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο θαη ηνπ εκπνξίνπ, δειαδή ν ζθνπόο ηνπ λα είλαη λα βνεζήζεη ηε 

ξνή ηνπ εκπνξίνπ, έηζη ώζηε λα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία. 

(www.wto.org) 

     Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ ΠΟΔ είλαη ε επνπηεία ηεο αζθνχκελεο εμσηεξηθήο εκπνξηθήο 

πνιηηηθήο ησλ κειψλ ηνπ, ε εηξεληθή δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ ηνπο, ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο επλντθήο κεηαρείξηζεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ θαη 

εηδηθά ησλ θησρφηεξσλ. Σα πεδία ηζρχνο ηνπ πεξηιακβάλνπλ ην δηεζλέο εκπφξην 

αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. (Κφηηνο, 2005) 

 

Οξγαληζκόο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) 

 

     Ο ΟΟΑ είλαη έλαο παγθφζκηνο νξγαληζκφο κε 34 ρψξεο κέιε πνπ έρεη σο 

απνζηνιή ηελ πξνώζεζε πνιηηηθώλ πνπ ζα βειηηώζνπλ ηελ νηθνλνκηθή θαη 

θνηλσληθή επεκεξία ησλ αλζξώπσλ ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ηδξχζεθε ην 1961 θαη 

έρεη σο έδξα ην Παξίζη ηεο Γαιιίαο. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ρψξεο κέιε ζε 

πνζνζηφ αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο νηθνλνκίαο ηνπ θάζε κέινπο, θαζψο θαη απφ 

εζεινληηθέο εηζθνξέο. 

     Ο ΟΟΑ ζπιιέγεη θαη ρξεζηκνπνηεί πιεξνθνξίεο γηα έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηηο θπβεξλήζεηο λα πξνάγνπλ ηελ επεκεξία θαη ηελ 
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θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηαζεξφηεηαο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δηαζθάιηζε ηνπ πεξηβάιινληνο.  

     Οη εξγαζίεο ηνπ ΟΟΑ βαζίδνληαη ζηελ ζπλερή παξαθνινχζεζε ησλ εθδειψζεσλ 

ζηηο ρψξεο-κέιε θαζψο θαη εθηφο ηεο δψλεο ηνπ ΟΟΑ, ζπιιέγνληαο θαη αλαιχνληαο 

δεδνκέλα, ζχκθσλα κε ηα νπνία εμάγεη ζπκπεξάζκαηα, ιακβάλεη απνθάζεηο θαη ζηε 

ζπλέρεηα νη θπβεξλήζεηο κέιε εθαξκφδνπλ ηηο ζπζηάζεηο. Ζ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

πεξηιακβάλεη ηαθηηθέο πξνβιέςεηο ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη κεζνπξφζεζκσλ 

νηθνλνκηθψλ εμειίμεσλ. 

 (www.oecd.org) 

 

Πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο – Multinational Corporation 

 

     Πνιπεζληθέο είλαη νη εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ επηρεηξεκαηηθή παξνπζία κε ηε 

κνξθή εγθαηεζηεκέλσλ ζπγαηξηθψλ ζε παξαπάλσ απφ κία ρψξεο. Απνηειεί κία απφ 

ηηο πιένλ εμειηγκέλεο κνξθέο εηαηξηθήο νινθιήξσζεο, θαζψο ε δηαθπγή απφ ηα 

ζηελά πιαίζηα ηεο εζληθήο αγνξάο ζπληζηά απνθαζηζηηθφ βήκα δηεχξπλζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, κε ζθνπφ ηελ θαηάθηεζε ηνπ άξηζηνπ κεγέζνπο ζε δηεζλείο 

θιίκαθεο. Παγθνζκίσο ππνινγίδεηαη φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη πάλσ απφ 60.000 

πνιπεζληθέο θαη 500.000 ζπγαηξηθέο ηνπο, ζηηο νπνίεο απνδίδεηαη πνζνζηφ 7% ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ.  

     Οη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο αλαδεηθλύνληαη ζε πξσηαγσληζηηθό θνξέα ηνπ 

θαπηηαιηζκνύ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ιόγσ ηεο πςειήο κεηαθνξάο 

παξαγσγηθώλ ζπληειεζηώλ θαη βέβαηα ιόγσ ηεο απνθαζηζηηθήο ηνπο ζπκβνιήο 

ζηελ αύμεζε ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. Ζ δηεζλήο δηαθίλεζε πξντφλησλ θαη ηδηαίηεξα 

ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, θαζψο θαη νη αληαγσληζηηθφηεξεο ηηκέο απφ ηηο πνιπεζληθέο 

ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ θνηλσλία πνπ εγθαζίζηαληαη. Ζ εγθαηάζηαζε κηαο 

πνιπεζληθήο ζε κηα ρψξα ζπλήζσο νδεγεί θαη ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζηελ ίδηα 

ζπλερίδνληαο ηνλ αληαγσληζκφ ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ 

ζε κία ρψξα ζπλεπάγεηαη αλαπηπμηαθά απνηειέζκαηα. Οη πνιπεζληθέο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο ηεο νηθνλνκίαο κίαο ρψξαο θαη κέζνλ 

ελζσκάησζεο ηεο ζηα δηεζλή δίθηπα παξαγσγήο.  

(Κηησλάθεο. & Κφληεο, 2005) 
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1.3 Οη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην θηιειεύζεξν κνληέιν 

αλάπηπμεο 

 

     χληνκα φκσο γίλνληαη νξαηέο θαη νη δπζκελείο ζπλέπεηεο ηνπ θηιειεχζεξνπ 

θαπηηαιηζηηθνχ νηθνλνκηθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη ηα αδηέμνδα πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί. Οη αλαπηπμηαθέο δξαζηεξηφηεηεο αγγίδνπλ πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά φξηα κε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζηε θχζε θαη ζηελ θνηλσλία, νη νπνίεο 

εμαπιψλνληαη μεπεξλψληαο ηα ζχλνξα θαη ηηο γελεέο. Γηαπηζηψλεηαη φηη έρνπλ 

πξνθχςεη ηεξάζηηεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, γηαηί ηα νθέιε ηεο αλάπηπμεο νπδέπνηε 

κνηξάζηεθαλ δίθαηα, ελψ θαη ε απνηίκεζε ζρεηηθά κε ην θόζηνο θαηέδεημε όηη 

ήηαλ ππεξβνιηθά κεγάιν, θάηη πνπ εθδεισλόηαλ ήδε πνιιαπιά κε ζνβαξή 

νηθνινγηθή ππνβάζκηζε, νηθνλνκηθή αζηάζεηα, θνηλσληθό απνθιεηζκό, απώιεηα 

ηεο πνιηηηζκηθήο πνηθηιόηεηαο, νηθνλνκηθή θαη ςπρνινγηθή αλαζθάιεηα. 

(Huckle,2000). Γηαπηζηψλεηαη φηη νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ επηθίλδπλεο 

επηπηψζεηο πνπ δελ είλαη εμνινθιήξνπ πξνβιέςηκεο, δελ είλαη πάληα αλαζηξέςηκεο, 

δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίεο πνπ ηηο δεκηνπξγνχλ θαη δελ 

γλσξίδνπκε γηα πφζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα ηηο ππνζηνχκε. ην θηιειεχζεξν 

νηθνλνκηθφ κνληέιν ε θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ σο κεηαβιεηέο ππνρσξνχλ γηα 

ράξε ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, παξαβιέπνληαο πσο ε νηθνλνκία πξννξίδεηαη γηα 

ηελ θνηλσλία θαη εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ. (Huckle,2000) 

 

1.3.1 Κνηλσληθέο επηπηώζεηο 

 

     ε επίπεδν θνηλσλίαο, ε κεγαιχηεξε δπζκέλεηα ηνπ θηιειεχζεξνπ νηθνλνκηθνχ 

κνληέινπ εληνπίδεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο νηθνλνκηθέο 

αληζφηεηεο πνπ ππάξρνπλ κεηαμχ ηνπ Βνξξά θαη ηνπ Νφηνπ, αιιά θαη εληφο ησλ 

ρσξψλ ηνπο. Σα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε παξαθάησ απνδεηθλχνπλ φηη ε επεκεξία 

ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ κνληέινπ δελ απνηέιεζε κηα πξαγκαηηθφηεηα γηα ηελ παγθφζκηα 

θνηλφηεηα, αιιά γηα έλα πνιχ κηθξφ κέξνο ηεο κφλν. Οη επηδηψμεηο ησλ νξγάλσλ ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ δελ επηηεχρζεθαλ. Οη αληζφηεηεο φρη κφλν δελ θαηαπνιεκήζεθαλ, αιιά 

απμήζεθαλ, θαζηζηψληαο έλα κέξνο ηνπ Βνξξά πινπζηφηεξν θαη ηνλ Νφην αθφκε 

θησρφηεξν. 
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Ο Νόηνο 

 

    χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε 1,2 

δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη δνπλ κε ιηγφηεξν απφ 1$ ηε κέξα ζηελ Αζία, ζηελ Αθξηθή 

θαη ζηε Λαηηληθή Ακεξηθή. Σα εηζνδήκαηα ζηελ Αθξηθή λνηίσο ηεο αράξαο 

κεηψζεθαλ θαηά κέζν φξν 1% εηεζίσο θαηά ην δηάζηεκα 1975-1999 θαη ην 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο είλαη 49 έηε, έλαληη ησλ 60 εηψλ ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηνρέο. 

(Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 2002) 

     χκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία, ε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ δηεπξχλεη αθφκε 

πεξηζζφηεξν ην ράζκα θαη ζπζζσξεχεη ηνλ πινχην θαη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε ζηα 

ρέξηα ιίγσλ. Σν 1970 ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζην Βνξξά ήηαλ 13 θνξέο 

πςειφηεξν απφ απηφ ηνπ Νφηνπ. Σν 1978 ήηαλ 40 θνξέο πςειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν ζηηο ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο θαη 6,5 θνξέο απφ εθείλν ζηηο ρψξεο 

κεζαίνπ εηζνδήκαηνο. Σν 2001 ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηηο ρψξεο ηνπ Βνξξά 

(φπνπ δεη ην 15% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ)ήηαλ 62 θνξέο πςειφηεξν απφ φηη ζηηο 

ρψξεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο ηνπ Νφηνπ (φπνπ δεη ην 41% ηνπ παγθφζκηνπ 

πιεζπζκνχ). (Φσηφπνπινο, 2005) 

     Σν ήκηζπ ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ δεη κε ιηγφηεξα απφ 2$ ηελ εκέξα 

αληηκεησπίδνληαο κηα ρξόληα θαηάζηαζε θηώρηαο. πλέπεηα ηεο θηψρηαο είλαη ν 

ππνζηηηζκφο. ε πνζνζηφ 15% ησλ θαηνίθσλ ηνπ πιαλήηε δνπλ ζε θαηάζηαζε 

ρξφληαο πείλαο, ζε κηα επνρή πνπ ε παγθφζκηα παξαγσγή ηξνθίκσλ είλαη επαξθήο, 

αιιά άληζα κνηξαζκέλε. (Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 

2002) 

     Οη εηζνδεκαηηθέο αληζόηεηεο κεηαμχ αιιά θαη εληφο ησλ ρσξψλ απμάλνπλ. Σν 

1960 ην εηζφδεκα ηνπ πινπζηφηεξνπ1/5 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ 30 θνξέο 

κεγαιχηεξν απφ εθείλν ηνπ θησρφηεξνπ 1/5 θαη ζήκεξα είλαη 90 θνξέο κεγαιχηεξν. 

Σν πινπζηφηεξν 1/5 ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ είλαη ππεχζπλν γηα ην 86% ηεο 

θαηαλάισζεο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, ελψ ην θησρφηεξν 1/5 θαηέρεη κφιηο ην 1%! 

Παξφηη ε ζπλνιηθή παγθφζκηα θαηαλάισζε απμάλεηαη, ε θαηαλάισζε γηα ην κέζν 

αθξηθαληθφ ζπίηη είλαη 20% ιηγφηεξε απφ φηη ήηαλ πξηλ απφ 25 ρξφληα. (Δζληθφ 

Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 2002) 

     Αθφκε, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ ΟΖΔ γηα ηελ αλζξψπηλε αλάπηπμε ζε ζρέζε 

κε ην 1990 νη κεηξήζεηο δείρλνπλ φηη ζήκεξα 54 ρψξεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν είλαη 

θησρφηεξεο, 21 έρνπλ κεγαιχηεξα πνζνζηά πείλαο, ζρεδφλ 800 εθαηνκκχξηα 
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άλζξσπνη ππνθέξνπλ απφ πείλα θαη ππνζηηηζκό, ζε 12 ρψξεο κηθξφηεξν πνζνζηφ 

παηδηψλ πεγαίλεη ζην ζρνιείν, πεξίπνπ ην 20% ησλ παηδηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν 

δελ έρεη πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, 250 εθαηνκκχξηα παηδηά εξγάδνληαη ζε 

νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαζηζηψληαο ηελ παηδηθή εξγαζία κάζηηγα, 11 εθαηνκκχξηα 

παηδηά θάησ ησλ 5 εηψλ πεζαίλνπλ θάζε ρξφλν απφ αηηίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα είραλ 

απνθεπρζεί, ζε 34 ρψξεο ν κέζνο φξνο δσήο έρεη κεησζεί. Πεξίπνπ 1 δηζεθαηνκκχξην 

γπλαίθεο θαη άληξεο είλαη άλεξγνη, ππναπαζρνινύκελνη ή εξγαδόκελνη θησρνί. 

πλνιηθά ην 70% ησλ 1,5 δηζεθαηνκκπξίσλ αηφκσλ πνπ δνπλ ζηε θηψρηα είλαη 

γπλαίθεο. Αλ θαη νη γπλαίθεο δίλνπλ ην 66% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαζηαθψλ σξψλ, 

παίξλνπλ κφλν ην 10% ηνπ παγθφζκηνπ εηζνδήκαηνο. ζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα 

δσήο, 1,1 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη ή αιιηψο ην 18% ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 

δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε αζθαιέο πφζηκν λεξφ, πεξίπνπ 2,5 δηζεθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη, δειαδή 1 ζηνπο 3, ζηεξνύληαη ηελ πξόζβαζε ζε ζύγρξνλεο ππεξεζίεο 

πγείαο, 2,4 δηζεθαηνκκχξηα άλζξσπνη δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε βαζηθή πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε. (Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 2002) 

 

Ο  Βνξξάο 

 

     Ζ θηψρηα θαη νη αληζφηεηεο φκσο έρνπλ αιιάμεη γεσγξαθία θαη δελ εθδειψλνληαη 

πιένλ κφλν κεηαμχ Βνξξά θαη Νφηνπ, αιιά θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ. Σν 1999 ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ην 26% ηνπ πιεζπζκνχ δνχζε ήδε ζε 

θαηάζηαζε θηψρηαο, ελψ ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα ε αγνξαζηηθή δχλακε ηνπ πην 

θησρνχ 10% ηνπ πιεζπζκνχ απμήζεθε θαηά 6% θαη ηνπ πην πινχζηνπ 10% θαηά 

82%. ήκεξα ην 95% ηνπ πινχηνπ ηεο ρψξαο ην θαηέρεη ην 50% ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ 

πξηλ απφ πεξίπνπ 30 ρξφληα ην πνζνζηφ απηφ ήηαλ 93%. (Φσηφπνπινο, 2005) 

     ζν γηα ηηο ΖΠΑ, ηελ θαηεμνρήλ ρψξα ηεο επκάξεηαο, ην ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ 

ηεο αχμεζεο ηνπ εηζνδήκαηνο εηζπξάηηεηαη απφ ην πινπζηφηεξν 1% ηνπ πιεζπζκνχ, 

ελψ 1 ζηα 5 παηδηά δεη ζε θαηάζηαζε θηψρηαο θαη 8 εθαηνκκχξηα παηδηά δελ έρνπλ 

πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. (Giddens, 1998). Μία κειέηε ηνπ 1988 βξήθε φηη νη 

Ακεξηθαλνί αγξφηεο έξρνληαη αληηκέησπνη κε κε αζθαιείο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο 

πνπ είλαη ηφζν βιαβεξέο φζν θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο ζηηο ππναλάπηπθηεο ρψξεο 

ηνπ θφζκνπ, κε 43% εμ απηψλ λα αλαθέξνπλ πσο είραλ δειεηεξηαζηεί απφ 

εληνκνθηφλα θαη κφλν νη κηζνί πήξαλ ηαηξηθή βνήζεηα, 3είο ζηνπο 5 καχξνπο θαη 
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ηζπαλφθσλνπο Ακεξηθαλνχο δνπλ ζε θνηλφηεηεο κε πεξηνρέο απφζεζεο ηνμηθψλ 

απνβιήησλ. (Makofske & Kaplin, 1995) 

     ην επίπεδν νξγάλσζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ δηαθξίλνπκε αλεξγία, 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα αχμεζε κεξηθήο ή επνρηαθήο απαζρφιεζεο θαη θνηλσληθφο 

απνθιεηζκφο. Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ζεκαίλεη φηη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη δελ κεηέρνπλ πηα ζηε αγνξά εξγαζίαο. Οη αληζφηεηεο ζηε δηαλνκή ησλ 

πφξσλ εληείλνληαη αλάκεζα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, πινπζίσλ θαη θησρψλ, κε 

απνηέιεζκα ηελ δξακαηηθή αύμεζε ηεο εγθιεκαηηθόηεηαο. (Δζληθφ Κέληξν 

Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 2002) 

 

 

Πνιηηηζκηθή Κξίζε θαη θνπιηνύξα 

 

     Πνιηηηζκηθά, ε θξίζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εθθξάδεηαη κέζα απφ κία 

εθηεηακέλε θξίζε ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Τπάξρεη κία ζχγρπζε ελλνηψλ θαη 

αμηψλ. Οη άλζξσπνη ηαπηίδνπλ ην ρξήκα κε ηελ επηπρία θαη ηελ επηηπρία, ηνλ 

θαηαλαισηηζκφ κε ηελ επεκεξία, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε κε ηελ πξφνδν θαη ηελ 

αλάπηπμε θαη γεληθφηεξα ην πνηνηηθφ κε ην πνζνηηθφ. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 

αμηψλ είλαη, θπξίσο ζηα αζηηθά θέληξα αιιά θαη ζηελ επαξρία ζε αξθεηά κεγάιν 

βαζκφ, παξαδνζηαθνί ηξφπνη δσήο θαη ηνπηθέο θνπιηνχξεο, ξίδεο θαη θαηαβνιέο 

αηψλσλ πνπ έδηλαλ λφεκα ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ παξαζχξνληαη απφ ην θχκα ηεο 

“πξνφδνπ” θαη αιιάδνπλ. Ζ θνπιηνχξα εκπνξεπκαηνπνηείηαη νδεγψληαο ηνλ 

ζχγρξνλν θφζκν ζε πνιηηηζκηθή νκνγελνπνίεζε. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

επεθηείλεηαη θαη ζηε δηαζθέδαζε, ζηελ ςπραγσγία, ζηα ηξαγνχδηα, ηνπο ρνξνχο, ηηο 

εηθφλεο, ηηο ηέρλεο, ηε δηαηξνθή θαη ηελ θνπδίλα, κεηαηξέπνληαο ηνπο αλζξψπνπο ζε 

θαηαλαισηέο κίαο καδηθήο θνπιηνχξαο. (Φινγατηε, 2005) 

 

 

1.3.2 Πεξηβαιινληηθέο αδπλακίεο θαη επηπηώζεηο ζηνλ άλζξσπν θαη 

ηελ νηθνλνκία 

 

     Πιένλ έρεη γίλεη αηζζεηφ ην πεπεξαζκέλν ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε θαηαζηξνθή 

ησλ θπζηθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία ζέηεη αλαπηπμηαθά φξηα ζηηο θνηλσλίεο ηεο 
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αθζνλίαο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Σν νηθνινγηθφ απνηχπσκα*(ζει.91) έρεη θηάζεη ην 

125% ηνπ πιαλήηε. Γειαδή ηα ησξηλά επίπεδα θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο είλαη 

ήδε 25% πςειφηεξα απφ ηελ νηθνινγηθή ρσξεηηθφηεηα ηεο γεο. Σηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο αλαδεηθλχνληαη αλήζπρα ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά θαη παγθφζκηα 

πξνβιήκαηα, πνπ θέξλνπλ ηηο θνηλσλίεο αληηκέησπεο κε ζνβαξά αδηέμνδα ηα νπνία 

αλ ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ ζα είλαη κε αλαζηξέςηκα. Αδηέμνδα πνπ απεηινχλ φρη 

κφλν ην πεξηβάιινλ, θαη ηελ νηθνλνκία, αιιά θαη ηελ επηβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

είδνπο. (Makofske & Kaplin, 1995) 

 

 

1.3.2.1 Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε – Air Pollution 

 

     Δίλαη ε παξνπζία ζηελ αηκφζθαηξα νπζηψλ μέλσλ πξνο ηα θπζηνινγηθφ 

πεξηερφκελν ηεο θαη ε αιινίσζε ηεο ζχζηαζεο ηεο ζε ηέηνηα ζπγθέληξσζε θαη 

δηάξθεηα πνπ λα κπνξέζεη λα βιάςεη ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηελ ρισξίδα, ηελ παλίδα 

θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ην πιηθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ νηθνλνκία. (ηαπξνπνχινπ- Πνιπδσξφπνπινο) 

 

 

Φαηλόκελν ηνπ Θεξκνθεπίνπ – Greenhouse Effect 

 

     Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ αλαθέξεηαη ζηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη 

ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ νθείιεηαη ζηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ βιαβεξψλ 

αεξίσλ ζηελ αηκφζθαηξα. Σα θχξηα ππεχζπλα αέξηα είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

CO2, νη πδξαηκνί H2O, ην κεζάλην CH4, ην ππνμείδην ηνπ αδψηνπ N2O, ην φδνλ O3 

θαη νη ρισξνθζνξνάλζξαθεο CFC, κε πην ελνρνπνηεκέλν απ’ φια ην CO2. (Makofske 

& Kaplin, 1995) 
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     Ζ ζπγθέληξσζε CO2 ζηελ αηκφζθαηξα έρεη απμεζεί απφ ηελ πξνβηνκεραληθή 

επνρή θαηά 25%. Ζ εθπνκπή CO2 πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ θαχζε πεηξειαίνπ θαη 

άλζξαθα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εθβηνκεραληζκέλεο ρψξεο, κε ηηο ΖΠΑ λα 

θαηέρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο. Δπίζεο ε απψιεηα ηξνπηθψλ δαζψλ απφ ηελ 

εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ έρεη ζπκβάιιεη αξθεηά ζηελ 

αχμεζε ζπγθέληξσζεο CO2 ζηελ αηκφζθαηξα, θαζψο ηα δέληξα ην απνξξνθνχλ θαη 

απειεπζεξψλνπλ νμπγφλν Ο2 θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαπλνήο. (Makofske & 

Kaplin, 1995) 

     Οη ζπλέπεηεο ηεο θιηκαηηθήο 

αιιαγήο κπνξνχλ λα είλαη 

ηεξάζηηεο γηα ηνλ άλζξσπν, ηελ 

πγεία θαη ηελ επεκεξία ηνπ, ην 

πεξηβάιινλ, ηελ αηζζεηηθή θαη 

ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θαη ηελ 

νηθνλνκία. Ζ αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο  

είλαη απφ ηηο ζνβαξφηεξεο 

επηπηψζεηο ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ. Οη πξνβιέςεηο 

δείρλνπλ αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο 

θαηά 1,5 έσο 4,5 βαζκνχο 

Κειζίνπ δεδνκέλν πνπ κπνξεί λα αζθήζεη ηζρπξέο πηέζεηο ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ νηθνζπζηεκάησλ λα αληαπνθξηζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ. 

(Makofske & Kaplin, 1995) 

     Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο επηθέξεη ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο πφινπο ηεο γεο, κε απνηέιεζκα, εθηφο ηνπ φηη απεηιείηαη ε επηβίσζε ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ησλ πφισλ, ηελ αλχςσζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο. Οη πξνβιέςεηο 

δείρλνπλ κάιηζηα αχμεζε ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο θαηά 18 εθαηνζηά κέρξη ην 

2030 θαη 48 εθαηνζηά κέρξη ην ηέινο ηνπ επφκελνπ αηψλα. Ζ αχμεζε ηεο ζηάζκεο 

κπνξεί λα έρεη ζνβαξέο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ζηελ εθκεηάιιεπζε παξάθηησλ 

πεξηνρψλ. Δπίζεο ε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο ζάιαζζαο. Ζ αχμεζε απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ην ζηαδηαθφ 

ζάλαην ηεο ζαιάζζηαο δσήο, ηε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο θαη ζπλεπψο κείσζε ηεο 
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αιηεπηηθήο παξαγσγήο γηα ηνλ άλζξσπν. (Makofske & Kaplin, 1995, www.wwf.gr, 

oceans.greenpeace.org) 

     Ζ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα πξνθαιέζεη κεγάια θχκαηα 

θαχζσλα θαη μεξαζίαο ή κεγάιε ππθλφηεηα θαη ζπρλφηεηα θαηαηγίδσλ θαη 

πιεκκπξψλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ. Οη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο ηδηαίηεξα 

ζηνπο ηνκείο αγξνηηθήο αλάπηπμεο, θηελνηξνθίαο, αιηείαο θαη ηνπξηζκνχ κπνξνχλ λα 

είλαη πνιχ κεγάιεο. Ζ ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζπλδέεηαη κε ηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ππνβάζκηζε. Ζ θαηαζηξνθή ησλ πφξσλ ηεο γεο ζπλδένληαη άξξεθηα 

κε πιεγέο ζηελ νηθνλνκία. Οη πνιίηεο θαη νη θπβεξλήζεηο πξέπεη λα αλαινγηζηνχλ ην 

πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ην νηθνλνκηθφ θφζηνο, ην θφζηνο ηεο απψιεηαο ζέζεσλ 

εξγαζίαο, ηε κείσζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ηελ κείσζε αγνξαζηηθήο δχλακεο, ηελ 

αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεησκέλσλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ, ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη 

κε ηελ αλζξψπηλε κεηαλάζηεπζε γηα εχξεζε εξγαζίαο, ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο 

εληάζεηο απφ ηε κεηαλάζηεπζε θαη άιιεο απψιεηεο θαη θαηαζηξνθέο πνπ απνηεινχλ 

άκεζν θίλδπλν γηα ην κέιινλ. (Makofske & Kaplin, 1995, oceans.greenpeace.org) 

     Οη επηζηήκνλεο ηζρπξίδνληαη φηη απαηηείηαη άκεζε κείσζε θαηά 60% ηεο εθπνκπήο 

αεξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ζηαζεξνπνηεζεί ην παγθφζκην θιίκα. Παξά φκσο ηελ θξνχζε 

ηνπ θψδσλα γηα ηνλ θίλδπλν απφ ηνπο επηζηήκνλεο, ππάξρεη δηζηαγκφο γηα δξάζε, 

δηφηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε απμεκέλε εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πξνέξρεηαη 

απφ ηηο ηξέρνπζεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ε κείσζε απηψλ ησλ αεξίσλ είλαη 

δπλαηφλ λα απαηηεί ζεκαληηθή αλαδφκεζε ησλ θνηλσληψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν δνπλ νη άλζξσπνη. Δπίζεο ην θφζηνο δξάζεο γηα ηε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο ζεσξείηαη πςειφ. Τπάξρνπλ φκσο 

κειέηεο πνπ δείρλνπλ φηη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο παξνχζεο εθπνκπέο αεξίσλ, 

κπνξνχλ λα γίλνπλ κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο, πηνζεηψληαο ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ελέξγεηαο ζηελ βηνκεραληθή παξαγσγή, ηηο δεληξνθπηεχεηο θαη ηελ αηνκηθή 

νηθνλνκία ζπαηάιεο ελέξγεηαο, πνπ πεγάδεη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. 

Άιισζηε αλ δελ γίλεη κείσζε ησλ αεξίσλ ηψξα, ην θφζηνο ζην κέιινλ γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ζα είλαη πςειφηεξν. (Makofske & 

Kaplin, 1995) 

 

 

 

 

http://www.wwf.gr/


 23 

Η Σξύπα ηνπ δνληνο – Ozone Layer 

 

     Σν φδνλ Ο3 είλαη έλα αέξην πνπ ελεξγεί σο ην κφλν πξνζηαηεπηηθφ θέιπθνο ηεο 

γεο έλαληη ζπγθεθξηκέλσλ βιαβεξψλ γηα ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ κεθψλ θχκαηνο ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία δηαθνξεηηθά 

ζα δηείζδπε κέρξη ηελ επηθάλεηα ηεο γεο. (Giese 1976). Οη νπζίεο πνπ ζεσξνχληαη 

αίηηα ιέπηπλζεο ηνπ φδνληνο είλαη νη ρισξνθζνξνάλζξαθεο CFC, ην Halons θαη νη 

πδξνγνλάλζξαθεο. Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη απηέο πνπ απμάλνπλ ηελ 

πεξηεθηηθφηεηα απηψλ ησλ νπζηψλ ζηελ αηκφζθαηξα. (Makofske & Kaplin, 1995) 

     Ζ ππεξηψδεο αθηηλνβνιία έρεη δηάθνξεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε αλζξψπηλε 

πγεία. Μία απφ ηηο άκεζεο επηπηψζεηο ηεο απμεκέλεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο ζηελ 

επηθάλεηα ηεο γεο είλαη ε αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. 

Μπνξνχκε λα αλαινγηζηνχκε εθηφο απφ ηελ απεηιή ηεο αλζξψπηλεο δσήο θαη ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηα λνζνθνκεία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη ηα επίπεδα 

νηθνλνκίαο πνπ ζα θαηαθέξλακε αλ ήκαζηαλ πην πξνζεθηηθνί ζηε ρξήζε βιαβεξψλ 

νπζηψλ γηα ην φδνλ. Μηα κείσζε θαηά 1% ηνπ ζηξαηνζθαηξηθνχ φδνληνο ζα νδεγνχζε 

ζε αχμεζε 2%  ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο θαη 5-6% αχμεζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 

θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο. (Shea 1989) 

     Ζ καθξνρξφληα έθζεζε ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε ζε 

βιάβεο ηεο αλζξψπηλεο φξαζεο, θαηαζηξνθή ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 

θαη θαηαζηξνθή ηνπ DNA ηνπ. Δπίζεο εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν, επάισηνη ζηελ 

ππεξηψδε αθηηλνβνιία είλαη επίζεο νη πδξφβηνη νξγαληζκνί, ε ρισξίδα θαη ε παλίδα. 

πλεπψο ε απεηιή γηα ηνλ άλζξσπν είλαη αθφκε κεγαιχηεξε θαζψο θηλδπλεχεη άκεζα 

κε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή θαη πξναγσγή ηνπ ππνζηηηζκνχ απφ ηε κείσζε ησλ 

βξψζηκσλ πφξσλ ηεο γεο. (Makofske & Kaplin, 1995) 
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1.3.2.2 Τπνβάζκηζε Υεξζαίνπ Πεξηβάιινληνο 

 

Δξεκνπνίεζε – Desertification 

 

     Τπάξρεη κία ζχγρπζε γηα ην ηη 

είλαη ην θαηλφκελν ηεο 

εξεκνπνίεζεο. Πνιινί πηζηεχνπλ 

φηη νθείιεηαη ζηελ κείσζε 

βξνρνπηψζεσλ ζε κηα πεξηνρή. 

Απηή φκσο ε άπνςε είλαη 

ιαλζαζκέλε, θαζψο ε 

εξεκνπνίεζε πξνθαιείηαη απφ 

ηελ γχκλσζε ηνπ εδάθνπο ην 

νπνίν παξακέλεη εθηεζεηκέλν ζηνλ άλεκν, ηηο δπλαηέο θαηαηγίδεο θαη ηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα ηε καδηθή δηάβξσζε ηνπ. 

     Σν Γηεζλέο πλέδξην Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δξεκνπνίεζε (UNCOD) ην νπνίν 

δηεμήρζε ζην Νατξφκπη ηεο Κέλπα ην1997, έδσζε ζηελ εξεκνπνίεζε ηνλ αθφινπζν 

νξηζκφ: Δξεκνπνίεζε είλαη ε κείσζε ή ε θαηαζηξνθή ηεο βηνινγηθήο 

δπλαηόηεηαο ηεο γεο, κε ηειηθό απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία εξήκσλ. (Tolba 1984) 

     Ζ εξεκνπνίεζε πεξηιακβάλεη ην 35% ηνπ ζπλφινπ ηεο παγθφζκηαο ρεξζαίαο 

επηθάλεηαο θαη απεηιεί πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην αλζξψπνπο ζε 100 ρψξεο (Tolba 

1984). ηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη φηη ην 30% πεξίπνπ ηεο ρεξζαίαο έθηαζεο ηεο 

παξνπζηάδεη έληνλε δηάβξσζε. (Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο, 2002) 

     Σα αίηηα ηεο εξεκνπνίεζεο πεγάδνπλ απφ ηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαη είλαη 

πνιιά. Ζ ππεξβφζθεζε, ε θαιιηέξγεηα εηζαγφκελσλ θπηψλ αληί γεγελψλ, ε εληαηηθή 

θαιιηέξγεηα, ε αιαηνπνίεζε ηνπ εδάθνπο πνπ πξνθαιεί ε εληαηηθή ιίπαλζε ησλ 

εδαθψλ κε κεηαιιηθά ζηνηρεία, νη θαθέο δηαδηθαζίεο άξδεπζεο, ε απνδάζσζε ησλ 

νξεηλψλ πεξηνρψλ θαη ε θαηαζηξνθή ησλ ηξνπηθψλ δαζψλ. (Makofske & Kaplin, 

1995) 

     Σν θαηλφκελν ηεο εξεκνπνίεζεο θαζηζηά πνιιέο πεξηνρέο αλά ηνλ θφζκν άγνλεο 

κε ηεξάζηηεο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία θαη ζε πνιινχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο θαη 

ηδηαίηεξα ζηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία. Ζ αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ 
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θαη ε απμεκέλε ηάζε γηα παξαγσγή ηξνθίκσλ, ζα νδεγήζεη ηειηθά ζε κείσζε 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ. κσο εάλ νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

εξεκνπνίεζε, ηφηε κπνξνχλ επίζεο θαη λα ηελ εκπνδίζνπλ ή λα αλαζηξέςνπλ ηηο 

επηπηψζεηο ηεο.  

 

 

Πηώζε Βηνπνηθηιόηεηαο – Decline of Biodiversity 

 

     Ζ βηνπνηθηιφηεηα ζπληεξεί ηελ ηξνθηθή αιπζίδα ησλ εηδψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ηνπ 

αλζξψπνπ. εκαληηθή δηαηαξαρή ηνπ νηθνζπζηήκαηνο*(ζει.91) κπνξεί λα ζεκεησζεί 

εάλ ηα είδε πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

εμαιεηθζνχλ. Μία πηψζε ζηε βηνπνηθηιφηεηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη πηψζε ζηε 

δηαηξνθηθή παξαγσγή. Τπνινγίδεηαη φηη πάλσ απφ ην 50% φισλ ησλ εηδψλ πνπ 

ππάξρνπλ κπνξεί λα νδεγεζνχλ ζε εμαθάληζε κέζα ζηηο εξρφκελεο δεθαεηίεο κε ηελ 

πιεηνλφηεηα απηψλ ζηηο ηξνπηθέο 

πεξηνρέο (Wilson 1992). Πάλσ απφ 

11.000 είδε είλαη θαηαγεγξακκέλα σο 

είδε ππφ εμαθάληζε, πεξηζζφηεξα απφ 

800 έρνπλ είδε εμαθαληζηεί θαη 5.000 

ζεσξνχληαη ελ δπλάκεη ππφ εμαθάληζε 

(WWF 2000). ηελ Διιάδα ην 4% ησλ 

εηδψλ ηεο ρισξίδαο θαη ην 22% ησλ 

εηδψλ ηεο παλίδαο ζεσξνχληαη 

απεηινχκελα ζήκεξα. (Δζληθφ Κέληξν 

Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο, 2002) 

     Ζ απψιεηα ηεο βηνπνηθηιφηεηαο 

πξνθαιείηαη απφ πνιιέο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ εθδάζσζε, ε 

εξεκνπνίεζε, ε εληαηηθή γεσξγία, ε ππεξαιηεία, ην θπλήγη, ε ιαζξνζεξία, ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ε ελαπφζεζε νμέσλ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηα 

εηεξφρζνλα θπηηθά είδε πνπ απεηινχλ ηα γεγελή, ε ξχπαλζε ησλ εδαθψλ θαη ηνπ 

αέξα, ε αιφγηζηε ρξήζε δηδαληνθηφλσλ φια απηά απνηεινχλ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο 
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ζηε θχζε πνπ απεηινχλ ηε δηαηξνθή θαη ην ελδηαίηεκα πνιιψλ εηδψλ. (Makofske & 

Kaplin, 1995) 

     Ζ ζεκαζία επηβίσζεο ησλ άιισλ εηδψλ γηα ηνλ άλζξσπν επίζεο είλαη κεγάιε. Σα 

είδε ηεο θχζεο ππνζηεξίδνπλ ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ νηθνλνκηθή 

θαη πγεηνλνκηθή ζεκαζία φπσο ε απνζχλζεζε ησλ απνβιήησλ, ε απνηνμίλσζε 

δειεηεξησδψλ απνβιήησλ, ε ξχζκηζε ηεο πξνκήζεηαο ηνπ λεξνχ θαη ε ξχζκηζε ηνπ 

θιίκαηνο. Δπίζεο, αλ θαη αλζξσπνθεληξηθή ε άπνςε απηή, πνιιά άγξηα είδε θπηψλ 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ γελεηηθφ πιηθφ γηα λέεο θπηηθέο παξαιιαγέο θαη 

γηα κειινληηθέο βηνινγηθέο κεηαιιαγέο ησλ εηδψλ κέζα απφ ηε δηαζηαχξσζε. Σν 

εθρχιηζκα πνιιψλ θπηψλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή θαη κπνξνχλ λα δψζνπλ 

ζεξαπείεο ζε πνιιέο αζζέλεηεο. Σα δψα ρξεζηκνπνηνχληαη εληαηηθά ζηνλ έιεγρν ησλ 

θαξκάθσλ, ησλ εκβνιίσλ θαη ησλ ρεκηθψλ γηα λα επξχλνπλ ηηο γλψζεηο ησλ 

αλζξψπσλ γηα θάπνηεο αζζέλεηεο. Ζ δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζπκβάιιεη ζηελ 

νκνξθηά θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. (Makofske & Kaplin, 1995) 

     Ζ UNESCO πνιηηηζηηθφο, εθπαηδεπηηθφο θαη θνηλσληθφο νξγαληζκφο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ αλέπηπμε έλα παγθφζκην πξφγξακκα δεκηνπξγίαο πάξθσλ θαη 

ρψξσλ δηάζσζεο γηα λα πξνζηαηεχζεη ηα αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ησλ 

νηθνινγηθψλ δσλψλ. Μέζα απφ ην πξφγξακκα ηεο UNESCO “Άλζξσπνο θαη 

Βηφζθαηξα” δεκηνπξγήζεθαλ πάλσ απφ 300 ρψξνη δηαθχιαμεο ηεο βηφζθαηξαο ζε 76 

ρψξεο κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1990. (Makofske & Kaplin, 1995) 

      

 

1.3.2.3 Μόιπλζε ησλ Τδάησλ – Water Pollution  

 

Τπνβάζκηζε ησλ Θαιαζζώλ θαη ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα 

 

     Οη σθεαλνί θαιχπηνπλ πάλσ απφ ην 70% ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο κε αικπξφ λεξφ 

πνπ θπκαίλεηαη απφ 3-5 ρηιηάδεο κέηξα βάζνο. Ζ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε 

αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα επέηξεςαλ ζηνλ άλζξσπν λα 

θπξηαξρήζεη ζε θάζε ρεξζαία έθηαζε, αθφκα θαη ζε απηέο ηεο Αληαξθηηθήο θαη 

Αξθηηθήο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο κνξθέο ξππαληψλ πνπ επέδξαζαλ ζηε ζαιάζζηα 

δσή. Οη επηζηήκνλεο ησλ ζαιάζζησλ εξεπλψλ ζεσξνχλ ηελ παξάθηηα αλάπηπμε σο 
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ηελ πιένλ ζεκαληηθή κεηαβιεηή ππνβάζκηζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ θαη ηεο 

πγείαο ηνπ παξάθηηνπ ελδηαηηήκαηνο (Weber 1994).  

     Βιαβεξέο νπζίεο εηζέξρνληαη ζηε ζάιαζζα απφ 

ηα ιηκάληα ησλ παξάθηησλ πεξηνρψλ, ηελ εθθέλσζε 

απνρεηεχζεσλ (απνρεηεπηηθή ηιχο) πνπ απνδίδεη 

κεγάιεο πνζφηεηεο κε επεμεξγαζκέλσλ απνβιήησλ 

ζηελ ζάιαζζα, ηα βηνκεραληθά θαη πγεηνλνκηθά 

απφβιεηα πνπ απνηίζεληαη ζε πνηάκηα, ιίκλεο θαη 

ζάιαζζεο. Ο άλζξσπνο είλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηε κφιπλζε ησλ πδάησλ θαη νη 

ζπλέπεηεο γηα άιιε κηα θνξά απεηινχλ ηνλ ίδην εθηφο απφ ηελ ζαιάζζηα ρισξίδα θαη 

παλίδα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ. πλέπεηεο ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ είλαη ε 

κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ νμπγφλνπ πνπ είλαη δηαιπκέλν ζην λεξφ, ν επηξνθηζκφο 

νξηζκέλσλ εηδψλ έλαληη άιισλ, ε ξχπαλζε ππφγεησλ πδάησλ,  ε πθαικχξπλζε 

ππφγεησλ λεξψλ,  ε κφιπλζε ηνπ πφζηκνπ λεξνχ. (Makofske & Kaplin, 1995) 

    Σα αιηεχκαηα κε ηε κφιπλζε ηνπ θπζηθνχ ελδηαηηήκαηνο, ηελ ππνβάζκηζε ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ λεξνχ, ηελ κφιπλζε ησλ ςαξηψλ απφ ηνμίλεο, ηελ ππεξαιίεπζε ησλ 

λενγλψλ ησλ ςαξηψλ θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ αλαπαξαγσγήο θαη 

απνθαηάζηαζεο ηνπο ζπληέιεζαλ ζηνλ καξαζκφ ηεο αιηεπηηθήο βηνκεραλίαο, ε νπνία 

απνηειεί βαζηθή δηαηξνθή γηα ηνλ άλζξσπν θαη εγθπκνλεί θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία 

ηνπ. (Παξάξηεκα 1) (oceans.greenpeace.org, www.watersave.gr) 

 

 

 

 

2. ΑΔΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ - Sustainable Development 

 

2.1 Η Γεκηνπξγία ηνπ ξνπ 

 

Αεηθνξία ζηε δαζνπνλία – ε πξώηε δηαηύπσζε ηνπ όξνπ ηεο αεηθνξίαο. 

 

     Γηα πξψηε θνξά ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο δηαηππψλεηαη απφ ηνλ ζάμνλα δαζνιφγν 

Von Carlowitz ην 1713 ζηελ εμήο θξάζε: Ζ ηέρλε, ε επηζηήκε θαη ην θαζεζηψο 

απηήο ηεο ρψξαο βαζίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο θαη αλάπηπμεο ηνπ μπιψδνπο 
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θεθαιαίνπ κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα επηηεπρζεί κία ζηαζεξή κφληκε θαη αεηθνξηθή 

εθκεηάιιεπζε ηνπ, δηφηη απηφ είλαη κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ρσξίο ηελ νπνία δελ 

κπνξεί ε ρψξα λα ππάξμεη. 

     Ζ έλλνηα αλαθέξεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ μπιψδνπο θεθαιαίνπ, 

ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν φηαλ ην 

θεθάιαην δηαηεξεζεί θαη αλαπηπρζεί. Έηζη ν Carlowitz απνθηά θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

ιεμηπιάζηε, αθνχ ε ιέμε αεηθφξνο δελ πξνυπήξρε ζην ιεμηιφγην ησλ γεξκαλφθσλσλ 

ρσξψλ. (www.economypoint.org) 

 

 

Η Παγθόζκηα Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο ηνπ ΟΗΔ. 

Η έθζεζε Brundland θαη ε πξώηε δηαηύπσζε ηνπ νξηζκνύ 

 

     Σν 1987 ε Παγθφζκηα Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο, πνπ 

ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ, δεκνζηεχεη ηελ έθζεζε κε ηίηιν «Σν θνηλφ καο 

κέιινλ», γλσζηή θαη σο έθζεζε Brundland. Σν φλνκα ηεο παίξλεη απφ ηελ πξφεδξν 

ηεο επηηξνπήο, πνπ ήηαλ ε ηφηε πξσζππνπξγφο ηεο Ννξβεγίαο Gro Harlem Brutland, 

γλσζηή θαη σο πξάζηλε πξσζππνπξγφο ιφγσ ησλ θηινπεξηβαιινληηθψλ ηεο ηδεψλ. 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004) 

     Ζ έθζεζε απηή δηαηππψλεη αλεζπρίεο γηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ θαη αλαδεηθλχεη ηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ έσο ηψξα πξνζεγγίζεσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ απηψλ. (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004) 

     ηελ έθζεζε Brundland εηζάγεηαη ν όξνο «αεηθόξνο αλάπηπμε» σο κέηξν 

αμηνιόγεζεο θαη πνιηηηθό ζηόρν ησλ ζεκεξηλώλ γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο 

αλάγθεο ηνπ παξόληνο, ρσξίο όκσο λα απεηινύλ ηελ ηθαλόηεηα ησλ κειινληηθώλ 

γελεώλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο, ηνλίδνληαο ηηο ζπλέπεηεο ησλ έσο ζήκεξα 

θπξίαξρσλ πξαθηηθψλ παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο αγαζψλ. (Δζληθφ Κέληξν 

Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 2002) 

     ηελ έθζεζε Brundland ν νξηζκφο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο δελ δίλεη ζαθείο 

αλαθνξέο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά παξέρεη έλα πιαίζην γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηεο δηαρείξηζεο πεξηβάιινληνο ζηηο αλαπηπμηαθέο ζηξαηεγηθέο 

μεπεξλψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αληίιεςε πσο ε δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

κπνξεί λα επηηεπρζεί  κφλν ζε βάξνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. (Σζακπνχθνπ-

θαλαβή, 2004) 
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     Ζ έθζεζε απηή απνηέιεζε νξφζεκν ζηηο ζρεηηθέο ζπδεηήζεηο. Έγηλε επξχηαηα 

απνδεθηή απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, βηνκεραληθά θαη 

εξγαηηθά ζπλδηθάηα θαη ελέηαμε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζηε δηεζλή πνιηηηθή αηδέληα. 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004) 

 

 

2.2 Έλλνηεο  θαη όξνη 

 

 

Αεηθόξνο → αεί + θέξσ = δηαξθψο, ζπλερψο, πάληνηε, γηα πάληα/ζηαζεξά 

 

(Λεμηθφ Διιεληθήο Γιψζζαο, Δθδφζεηο Πάππξνο 2007) 

 

Αλάπηπμε → αχμεζε, κεγέζπλζε, έθηαζε/πξναγσγή ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο, 

ψζηε απηή λα θηάζεη ζην επίπεδν ησλ αλεπηπγκέλσλ, μεθεχγνληαο απφ ηελ 

ππαλάπηπμε. 

(Λεμηθφ Διιεληθήο Γιψζζαο, Δθδφζεηο Πάππξνο 2007) 

 

  

2.3 Ο όξνο ανάπτυξη κε έκθαζε ζηελ εμηζνξξόπεζε ηεο ζρέζεο 

αλζξώπνπ θαη πεξηβάιινληνο. 

 

     Αλάπηπμε είλαη κία δηαδηθαζία, ζηελ νπνία έλαο φιν θαη κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

αηφκσλ κηαο δεδνκέλεο πεξηνρήο ή πεξηβάιινληνο παίξλεη θαη πινπνηεί θνηλσληθά 

ππεχζπλεο απνθάζεηο, ε πηζαλή ζπλέπεηα ησλ νπνίσλ είλαη ε θαιπηέξεπζε ησλ 

ζπλζεθψλ δσήο κεξηθψλ αηφκσλ, ρσξίο λα ρεηξνηεξεχνπλ νη ζπλζήθεο δσήο ησλ 

άιισλ.  

     Ζ αλάπηπμε είλαη επζχλε φισλ κε ζηφρν κία αιιαγή πνπ είλαη επηζπκεηή απφ 

φινπο.  Γηα λα είλαη ε αλάπηπμε ζπλψλπκε κε ηελ πξφνδν, νη αλάγθεο πνπ ζα πξέπεη 

λα θαιχπηεη είλαη επαξθήο ηξνθή, εξγαζία, επαξθήο κφξθσζε, ζπκκεηνρή ηνπ 

αλζξψπνπ ζηα θνηλά, σο πνιίηεο ρψξαο νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά αλεμάξηεηεο. 

 

(ηαπξνπνχινπ - Πνιπδσξφπνπινο) 
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2.4 Οξηζκνί ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο 

 

Αεηθφξνο ή βηψζηκε αλάπηπμε είλαη ε αλάπηπμε εθείλε πνπ ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

ηνπ παξφληνο ρσξίο λα ζέηεη ζε θίλδπλν ή λα δεζκεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπ αλάγθεο.  

(WCED1987: Μαξαβέγηαο & Σαιηνχξεο, 2009) 

 

Γηα λα είλαη αεηθφξνο ή βηψζηκε ε αλάπηπμε πξέπεη λα εμηζνξξνπεί ηνπο 

νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο ηεο θνηλσλίαο , έηζη ψζηε 

λα κεγηζηνπνηεί ηελ επεκεξία ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα δηαθπβεχεη ηελ ηθαλφηεηα ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. 

(Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2002) 

 

Αεηθφξνο αλάπηπμε ζεκαίλεη λα βαζίδνληαη νη αλαπηπμηαθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

πνιηηηθέο ζε κία αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη ζε κία πξνζεθηηθή νηθνλνκηθή 

αλάιπζε πνπ ζα ελδπλακψλεη ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη ζα νδεγεί ζε 

απμαλφκελα θαη δηαηεξήζηκα επίπεδα επεκεξίαο. 

(World Bank, 1992: www.worldbank.org) 

 

Αεηθφξσο αλεπηπγκέλε είλαη ε θνηλσλία πνπ κπνξεί λα ππάξρεη γηα γελεέο θαη γελεέο, 

πνπ κπνξεί λα βιέπεη αξθεηά καθξηά, πνπ είλαη αξθεηά επέιηθηε θαη ζνθή, ψζηε λα 

κελ ππνζάιπεη νχηε ηα θπζηθά, νχηε ηα θνηλσληθά ηεο ππνζηεξηθηηθά ζπζηήκαηα. 

(Meadows et al.,1995: Φινγατηε, 2005) 

 

Ζ αλάπηπμε είλαη αεηθφξνο φηαλ βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο ζην πιαίζην ησλ νξίσλ 

πνπ ζέηεη ε θέξνπζα ηθαλφηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δσή. 

(WWF 1991: www.wwf.gr) 

 

 

2.5 Η πλάξηεζε ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. 

 

     Με ηελ αεηθνξία ν πεξηβαιινληηθφο πξνβιεκαηηζκφο δηεηζδχεη ζηελ νηθνλνκία, 

πξνθεηκέλνπ λα βξεη λέα πξφηππα γηα ηε κέηξεζε ηεο επεκεξίαο. Σαπηφρξνλα 
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πξνζπαζεί λα απεγθισβίζεη ηελ αλάπηπμε απφ ηε κνλνδηάζηαηε νηθνλνκηθή ζεψξεζε 

θαη λα ηελ επαλαθέξεη ζε ζχδεπμε κε ηελ θνηλσλία. Ζ νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ θαη 

ε θνηλσλία είλαη νη ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο εμίζσζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο 

(Αεηθόξνο αλάπηπμε= νηθνλνκία + πεξηβάιινλ + θνηλσλία). Έηζη ε αεηθφξνο 

αλάπηπμε έρεη ηξηπιφ ζηόρν: κία νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηειεζκαηηθή, θνηλσληθά 

δίθαηε θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκε. (Φινγατηε, 2005) 

     Αλάκεζα ζηηο ζπληζηψζεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο αλαπηχζζνληαη ζηελέο 

ζρέζεηο, νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο (αλαθεξφκελεο ζε ζέκαηα 

ηζφηεηαο, πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη θαηάιιειεο δηαρείξηζεο ησλ αλζξψπηλσλ 

πφξσλ), είηε νηθνλνκηθνπεξηβαιινληηθέο (ζρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκηθή αμία ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ αγαζψλ, ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ζην πεξηβάιινλ, ηε κέγηζηε δηαρείξηζε αλαλεψζηκσλ θαη κε αλαλεψζηκσλ πφξσλ) ή 

θνηλσληθνπεξηβαιινληηθέο (αλαθεξφκελεο ζε ζέκαηα ηζφηεηαο ππφ ηνπο φξνπο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζε ζέκαηα ζπκκεηνρήο ηνπ πιεζπζκνχ 

ζηελ πξνζπάζεηα γηα αεηθφξν αλάπηπμε). (Φινγατηε, 2005) 
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 Αεηθνξία                                                                                               

Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε πεξηβαιινληηθψλ,                          Οίθν-νηθνλνκηθέο ζπληζηώζεο                           

 θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ,                                               Απνδνηηθφηεηα θπζηθψλ πφξσλ 

 πνπ νδεγεί ζε καθξνρξφληα αεηθφξν θαη θεξδνθφξα αλάπηπμε.       Δλεξγεηαθή ηθαλφηεηα  

                                                                                                               Δμαζθάιηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ                       
Κνηλσληθό πεξηβαιινληηθέο ζπληζηώζεο 
Τγεία θαη αζθάιεηα 

Ννκνζεζία θαη θαλνληζκνί                                      Κνηλσληθό- νηθνλνκηθέο ζπληζηώζεο 
Κιηκαηηθέο αιιαγέο                                                                   Απαζρφιεζε  

Γηαρείξηζε θξίζεσλ                                                                   Δθπαίδεπζε θαη αλάπηπμε  

                                                                                                   Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

                                                                                                   Δξγαζηαθή αζθάιεηα 

                                                       Κξάηνο θαη θνηλσλία 

                                                                                                   Υξεκαηνδνηήζεηο  

 

 

 

ΥΗΜΑ 1 
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                                                     ΚΟΙΝΩΝΊΑ 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ                                                                                    ΟΗΚΟΝΟΜΊΑ 

 

 

ΥΗΜΑ 2 

 

 

 

 

 

ΥΗΜΑ 3 
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2.6 Η αλαγθαηόηεηα ηεο Αεηθνξίαο σο ελαιιαθηηθή αλαπηπμηαθή 

πξνζέγγηζε – Η Μειέηε ηνπ Sir Nicholas Stern. 

 

     Ο Sir Nicholas Stern έρεη δηαηειέζεη πςειφβαζκν ζηέιερνο ηεο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο θαη Δηδηθφο χκβνπινο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπξσπατθήο Σξάπεδαο γηα ηελ 

Αλαθαηαζθεπή θαη Αλάπηπμε. Σν 2003 ήηαλ ζχκβνπινο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 

ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο Gordon Brown. Σνλ Ηνχιην ηνπ 2005 ηνπ αλαηέζεθε λα 

κειεηήζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο ζηελ νηθνλνκία. 

     Σν πφξηζκα ηεο κειέηεο ηνπ έδεημε ηελ αλαγθαηφηεηα ζηξνθήο ηεο αλαπηπμηαθήο 

πνιηηηθήο πξνο ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ, θαζηζηψληαο ηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε σο κία λέα πξνζέγγηζε πνπ απνηειεί πξάμε εζηθήο, πεξηβαιινληηθήο 

δηθαηνζχλεο θαη απαηηεί αλάγθε ζπλεηδεηνπνίεζεο, θαζψο απεηιείηαη ε νηθνλνκηθή 

θαη θνηλσληθή επεκεξία.  

     Ο Stern αλαθεξφκελνο ζηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε πνπ πξνθαιεί ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή, ππνζηήξημε φηη ην θφζηνο πνπ ζα θιεζεί λα αληηκεησπίζεη ε 

αλζξσπφηεηα αλ αδξαλήζεη κπξνζηά ζε απηήλ ηελ πεξηβαιινληηθή πξφθιεζε,  ζα 

είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ ξίζθνπ δξάζεο γηα ηελ αληηζηξνθή ηνπ θιίκαηνο. Σν χςνο 

ησλ δξάζεσλ θπκαίλεηαη απφ 1 έσο 2% ηνπ ΑΔΠ, ελψ ππνιφγηζε πσο ην θφζηνο ηεο 

αδξάλεηαο ζα θηάζεη ην 5-10% ηνπ ΑΔΠ, κε ηε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ σο ηελ 

θπξηφηεξε παξάκεηξν ηνπ θφζηνπο. Ζ θιηκαηηθή αιιαγή θαίλεηαη λα είλαη 

εληνλφηεξε ζηε Νφηηα απφ φηη ζηε Βφξεηα Δπξψπε, παξφηη νη πιένλ ηζχλνπζεο γηα 

ηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ ιφγσ ηεο έληνλεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη νη 

Βφξεηεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. 

     Ο Stern ππνζηήξημε φηη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψλεη ε παγθφζκηα θνηλφηεηα 

είλαη ζνβαξή, αιιά ε πεξηβαιινληηθή θξίζε είλαη ζνβαξφηεξε. κσο κπνξνχλ λα 

ιεθζνχλ κέηξα εθηφλσζεο θαη ησλ δχν θξίζεσλ, επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ, ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ηελ πξάζηλε 

ζηξνθή ζηελ νηθνλνκία, πνπ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

     Ζ κειέηε ηνπ Stern αλαδεηθλχεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο πηνζέηεζεο ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο σο ελαιιαθηηθή απηήο ηνπ παξαδνζηαθνχ κνληέινπ αλάπηπμεο κε ζθνπφ 

ηε βησζηκφηεηα. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζε θάζε ηνκέα αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο 

πνπ ππνβαζκίδεη ην πεξηβάιινλ, πξνάγεη ηελ αληζφηεηα κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ, 

απεηιεί ηελ παξάδνζε θαη ηελ θνπιηνχξα, δεκηνπξγεί αλαζθάιεηα, απμάλεη ηηο 
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δαπάλεο επηβίσζεο, πξνθαιεί ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ, θζίλεη ηα πνζνζηά εξγαζίαο. 

πσο ππνζηεξίδεη θαη ν Stern ε αεηθνξία δελ απνηειεί επηινγή, αιιά 

αλαγθαηόηεηα, θαζώο απνηειεί ιύζε επηβίσζεο. 

(www.hm-treasury.gov.uk) 

 

 

 

2.7 Σα νθέιε πνπ παξνπζηάδεη ε εθαξκνγή ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. 

 

     Ζ αεηθφξνο παξαγσγή θαη θαηαλάισζε έρεη πξνζθέξεη κέρξη ζηηγκήο 3,5 

εθαηνκκχξηα ζέζεηο εξγαζίαο ζε ηνκείο φπσο ε ελέξγεηα, νη θαηαζθεπέο, νη 

κεηαθνξέο, ηα ηξφθηκα θαη ν ηνπξηζκφο. (Φινγατηε, 2005) 

     αθψο θαη δεκηνπξγεί επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Σα νηθνεπαγγέικαηα είλαη έλαο 

απφ ηνπο πην γξήγνξα αλαπηπζζφκελνπο ηνκείο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο. Πξφθεηηαη 

εηδηθφηεξα γηα ηξεηο ηνκείο: έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο (λεξφ, δηαρείξηζε απνβιήησλ), 

πξνζηαζία ηεο θχζεο θαη πεξηβαιινληηθή έξεπλα. Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

είλαη επίζεο έλαο εμειηζζφκελνο ηνκέαο εξγαζίαο. ηνλ ελεξγεηαθφ ηνκέα, γηα 

παξάδεηγκα ν ελεξγεηαθφο επηζεσξεηήο είλαη έλα λέν αεηθφξν επάγγεικα. (Φινγατηε, 

2005) 

     ηνλ ηνκέα έξεπλαο, ηερλνινγίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο δεκηνπξγία 

θαζαξήο ηερλνινγίαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ, ζπζθεπέο ρακειήο θαηαλάισζεο, 

θσηνβνιηατθά, ελεξγεηαθά ζπίηηα, δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ, πβξηδηθά 

απηνθίλεηα, απνηεινχλ ηα επαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζε εθαηνκκχξηα άλεξγνπο. 

     ε επίπεδν νηθνλνκίαο ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζπλεηζθέξεη ζηελ επεκεξία ηεο 

ηνπηθήο, πεξηθεξεηαθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο κέζα απφ ηελ πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ έρνπκε λέεο ηάζεηο θαη πξφηππα κέζα 

απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ, δεκηνπξγψληαο επθαηξίεο αλάπηπμεο ηεο ππαίζξνπ. 

ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα κε ηελ αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη θηελνηξνθία δεκηνπξγνχληαη ζχγρξνλα 

αληαγσληζηηθά πξντφληα εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο. (Φινγατηε, 2005) 

     Με βάζε ην αεηθφξν κνληέιν αλάπηπμεο ε ελέξγεηα θαη νη πφξνη 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνδνηηθά, ρσξίο ζπαηάιεο. Πξνσζεί ηε κείσζε ρξήζεο νξπθηψλ 
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θαπζίκσλ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη αληηθαηάζηαζε ηνπο κε αλαλεψζηκεο 

πεγέο. Απηέο έρνπλ πεξηνξηζκέλν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα απνιηζσκέλα θαχζηκα θαη ε 

πεγή ηνπο δελ είλαη πεπεξαζκέλε, αιιά αλαλεψζηκε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε ελέξγεηα 

γίλεηαη πην αληαγσληζηηθή, θαηλνηφκα, απνθηά ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα, γίλεηαη 

νηθνλνκηθά ζπκθεξφηεξε θαη παξάγεη ιηγφηεξεο εθπνκπέο αεξίσλ θαη απφβιεηα φισλ 

ησλ εηδψλ πξνζηαηεχνληαο ην πεξηβάιινλ.  

     Ζ αεηθνξία ζπκβάιιεη ζηελ θαιή πγεία θαη ηελ αζθάιεηα εξγαζίαο, ππνζηεξίδεη 

ηελ θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηνλ εζεινληηζκφ, ιακβάλεη κέξνο ζε 

δξαζηεξηφηεηεο κείσζεο ησλ αληζνηήησλ θαη πξνσζεί ηελ παηδεία ζε φινπο. 

(Φινγατηε, 2005) 

     ην κέηξν πνπ ν άλζξσπνο δεη θαη επηδεί κέζα απφ ηε θχζε ηελ νπνία θαηαθηά, ζα 

πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε ηεο εμάξηεζεο ηνπ απφ 

απηήλ. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε απνηειεί κηα κνξθή αλάπηπμεο πνπ φρη κφλν δελ ζα έρεη 

κε αλαζηξέςηκεο ζπλέπεηεο, αιιά αληίζεηα ζα δηεπθνιχλεη ηε ζπλέρηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηεο θχζεο. 

 

 

2.8 Απαηηήζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Αεηθόξνπ 

Αλάπηπμεο. 

 

2.8.1 Βηώζηκε θαηαλάισζε. 

 

     Ο παγθφζκηνο πιεζπζκφο 

απμάλεηαη κεηά ην 1965 κε εηήζην 

ξπζκφ 1,2% κε ζπλέπεηα ε 

θαηαλάισζε λα είλαη ν θξηζηκφηεξνο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηβάξπλζε ηνπ 

πιαλήηε.Ζ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

θαη ζπλαθφινπζα ηεο παξαγσγήο 

κεηαθξάδεηαη ζε αχμεζε αθελφο ηεο 

θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη 

αθεηέξνπ ησλ απνβιήησλ πνπ απνδίδνληαη ζην πεξηβάιινλ. (Makofske & Kaplin, 

1995) 
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     Ζ βηψζηκε θαηαλάισζε καο ππαγνξεχεη λα αλαπξνζαξκφζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ 

παξάγνπκε θαη θαηαλαιψλνπκε ζην κέιινλ δίλνληαο έκθαζε ζηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη γηα ηηο επφκελεο γελεέο. (Φινγατηε, 

2005) 

     Οη πνιίηεο νθείινπλ λα γλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ θέξνπλ αγνξάδνληαο έλα 

πξντφλ. Δπζχλε φρη κφλν πξνο ηνλ εαπηφ ηνπο, αιιά θαη πξνο ηνπο ζπλαλζξψπνπο 

ηνπο, πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηηο επφκελεο γελεέο. Ο ππεχζπλνο θαηαλαισηήο πξέπεη 

λα είλαη ελεκεξσκέλνο φηαλ αγνξάδεη έλα πξντφλ ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη 

απφ αεηθφξν παξαγσγή. 

  

 

2.8.2 Η δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο κέζσ ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο. 

 

     Ζ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε έρεη σο ζηφρν ηε γλψζε θαη ηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ θαη αμηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη δξάζεσλ γηα ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Ζ αεηθνξία ηίζεηαη σο 

αληηθείκελν δηεξεχλεζεο θαη πξνβιεκαηηζκνχ θαη γίλεηαη αθνξκή γηα αλαδήηεζε 

θαηαζηάζεσλ, ζηφρσλ θαη πξαθηηθψλ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζηελ 

πεξηβαιινληηθή ζεκαηνινγία απνηειεί αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε 

θηιφδνμεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε κηα δεκνθξαηηθή ρψξα. (Φινγατηε, 1998) 

     Ζ εθπαίδεπζε γηα ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα γίλεη κέζα απφ ζεκηλάξηα, 

ζπλαληήζεηο, ζπλέδξηα, εκεξίδεο, δίθηπα, blogs, επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, βηβιία, 

εθπνκπέο ζηελ ηειεφξαζε θαη άιια κέζα.  

     ε πνιιά παλεπηζηήκηα έρνπλ αλαπηπρζεί έδξεο θαη ηνκείο εηδηθά γηα ηελ 

εθπαίδεπζε πάλσ ζην πεξηβάιινλ. (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004). Δλδεηθηηθά ζηα 

ειιεληθά παλεπηζηήκηα θαη Σ.Δ.Η ηεο ρψξαο δηαθξίλνπκε ηηο εμήο ζρνιέο: ΑΔΗ 

Πεξηβάιινληνο Αηγαίνπ (Μπηηιήλε), ΣΔΗ Σερλνινγίαο Πεξηβάιινληνο θαη 

Οηθνινγίαο Ηνλίσλ Νήζσλ (Εάθπλζνο), ΣΔΗ Σερλνινγίαο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη 

Σξνθίκσλ Ηνλίσλ Νήζσλ (Εάθπλζνο), ΣΔΗ Βηνινγηθψλ Θεξκνθεπηαθψλ 

Καιιηεξγεηψλ θαη Αλζνθνκίαο ζηελ Κξήηε θαη ηελ Καιακάηα, ΑΔΗ Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Γπηηθήο Διιάδνο (Αγξίλην), ΑΔΗ Γαζνινγίαο 
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θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθψλ Πφξσλ Θξάθεο (Οξεζηηάδα), ΣΔΗ 

Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο Κξήηεο (Υαληά), ΣΔΗ Σερλνινγηψλ 

Αληηξξχπαλζεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο (Κνδάλε), ΑΔΗ Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνινγίαο Υαξνθνπείνπ (Αζήλα).  

     Αιιά θαη ζε πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ζε ζρνιέο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο έρεη 

εηζαρζεί ην πεξηβάιινλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Παλεπηζηήκην Κξήηεο, ζην ηκήκα 

Φηινζνθίαο θαη Κνηλσληθψλ πνπδψλ, έρεη εληαρζεί ην κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Αγσγήο θαη ζην ηκήκα Βηνινγίαο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, 

έρεη εληαρζεί ην κάζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Δπαηζζεηνπνίεζεο. 

     Γηάθνξεο εζληθέο θαη δηεζλείο επηζηεκνληθέο ελψζεηο θαζψο θαη νξγαλψζεηο 

εθπαηδεπηηθψλ έρνπλ ζπζηαζεί εηδηθά γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. ηελ 

Διιάδα γηα παξάδεηγκα ππάξρεη ε Διιεληθή Δπηζηεκνληθή Δηαηξεία 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία (ΔΛΔΔΣΠΑ) θαη ε Παλειιήληα 

Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔΔΚΠΔ). 

Παξάιιεινη ζεζκνί ζηήξημεο είλαη ηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) 

(Φινγατηε 2005). 

     Σν κεγαιχηεξν επίηεπγκα φκσο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην πεξηβάιινλ είλαη ε 

εηζαγσγή ηεο ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, εθεί πνπ ε ειηθία 

ησλ παηδηψλ δελ έρεη εμειίμεη αθφκε πιήξε ζπλείδεζε, αιιά απηή δηακνξθψλεηαη θαη 

επαηζζεηνπνηείηαη πην εχθνια ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, κε απνηέιεζκα λα 

εμάγεη ζην κέιινλ πην ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θαη ππεχζπλνπο πεξηβαιινληηθά 

ελήιηθεο πνιίηεο. Ζ δεκηνπξγία ελεξγψλ πνιηηψλ θαη ζπλεηδεηνπνηεκέλσλ 

θαηαλαισηψλ πξέπεη λα μεθηλά απφ λσξίο θαη λα ζπλερίδεηαη κε κηα δηα βίνπ 

εθπαίδεπζε. ηελ Διιάδα δηδάζθεηαη ζηα Γεκνηηθά ρνιεία ην κάζεκα ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο, ηεο Φπζηθήο Ηζηνξίαο θαη Γεσγξαθίαο. 

     Ζ δηακφξθσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 
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2.8.3 πκκεηνρηθό πλεύκα – θνηλσληθή θηλεηηθόηεηα 

 

     Ζ ζπκκεηνρή φισλ ησλ αλζξψπσλ, ηφζν ζε αηνκηθφ 

επίπεδν, φζν θαη ζε ζπιινγηθφ επίπεδν είλαη 

απαξαίηεηε θαη κάιηζηα θάζε γπλαίθα, άλδξαο, λένο, 

επηζηήκνλαο θ.ι.π., αλαιακβάλνπλ απφ ηε ζέζε πνπ 

θαηέρνπλ ην δηθφ ηνπο κεξίδην επζχλεο γηα ηε 

δηαηήξεζε ελφο θαζαξνχ πεξηβάιινληνο, ηφζν γηα ηηο 

ησξηλέο, φζν θαη γηα ηηο επφκελεο γελεέο. (Φινγατηε, 

2005) 

     Ζ ζπκκεηνρή κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ γίλεηαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζεζκφο ζηελ επεμεξγαζία πεξηθεξεηαθψλ θαη δηεζλψλ 

ζηξαηεγηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη ηελ αεηθνξία. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν νη πνιίηεο εκπιέθνληαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζπκκεηέρνπλ 

ζε δξάζεηο. Οη νξγαλψζεηο ελζαξξχλνπλ ηα κέιε ηνπο λα είλαη πην ελεξγά, 

παίξλνληαο κέξνο ζε δηαδειψζεηο ή αθφκε θαη ζε καρεηηθέο ελέξγεηεο. (Φινγατηε, 

2005). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία πνιηηψλ ζηελ 

Κξήηε, ζην Ζξάθιεην θαη ηα Μάιηα, ε νκάδα ησλ MINOISTAS θαη 

SARPIDONISTAS αληίζηνηρα, νη νπνίνη αλέιαβαλ ηνλ θαζαξηζκφ απφ ζθνππίδηα ζε 

πεξηνρέο ηνπ ηφπνπ ηνπο, αλαβαζκίδνληαο ηηο. Ζ θηινπεξηβαιινληηθή θίλεζε ηνπο 

απηή απνηειεί παξάδεηγκα θαη πξφηππν γηα ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο θαη αλαδεηθλχεη 

ηε ζεκαζία ηνπ ζπκκεηνρηθνχ πλεχκαηνο, δείρλνληαο φηη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο απνηειεί πξνζσπηθή ππφζεζε φισλ καδί θαη ηνπ θαζ’ ελφο μερσξηζηά. 

Άιισζηε πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ε θνηλσλία πξνο ηελ αεηθνξία ρξεηάδεηαη 

επαγξχπλεζε θαη εγξήγνξζε θαη απφ ηνπο πνιίηεο, φρη κφλν πξσηνβνπιία ηνπ 

θξάηνπο.  

     Σα πεξηβαιινληηθά θηλήκαηα ζπγθξνχνληαη κε ηελ ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο 

δσήο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, ηε θηψρηα θαη ηελ πείλα ζηνλ θφζκν, ηνλ 

ππεξθαηαλαισηηζκφ, ηελ αλεξγία, ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηελ θεξδνζθνπία, ηα 

κεηαιιαγκέλα ηξφθηκα, ηηο θπιεηηθέο δηαθξίζεηο, ην ξαηζηζκφ, ηνλ πφιεκν, 

δηεθδηθνχλ αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εηξήλε, ηελ ηζφηεηα, ηελ δεκφζηα πγεία. Αιιά 

θαη πνιινί πνιίηεο κεκνλσκέλα εληζρχνπλ κε ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο επηινγέο, ηνλ 

ηξφπν δσήο ηνπο θαη ηηο δξάζεηο ηνπο, ηελ αλαθχθισζε, ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε, ηε 

βηψζηκε θαηαλάισζε, ηε ρξήζε καδηθψλ κέζσλ κεηαθνξάο, ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ 
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πεγψλ ελέξγεηαο, ην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ, ελαιιαθηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ 

αθνξνχλ κεγάιε πνηθηιία δεηεκάησλ, ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ν θαζέλαο κπνξεί λα 

απνηειέζεη παξάδεηγκα γηα ηνπο ππφινηπνπο. 

     Ζκεξνκελία ζηαζκφο ζηελ εμέιημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ θηλήκαηνο είλαη ε 22 

Απξηιίνπ 1970, φπνπ νξγαλψζεθε ζηηο ΖΠΑ ε πξψηε Μέξα ηεο Γεο (Earth Day) απφ 

ηελ νκάδα Πεπιβαλλοντική Δπάση. ’ απηή ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ πάλσ απφ 300.000 

άλζξσπνη. (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004) 

     ηελ Διιάδα νη πην ζεκαληηθέο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν, 

έρνπλ ζρέζε κε θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θαη έρνπλ εμαζθαιίζεη δεκφζηα ή επξσπατθή 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη ε WWF Διιάο, ε Greenpeace, ν Αξθηνχξνο, ε Διιεληθή 

Δηαηξία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο, ε Διιεληθή Οξληζνινγηθή Δηαηξεία, ε Διιεληθή 

Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, 

ε Μεζφγεηνο SOS, ε Δηαηξεία γηα ηε Μειέηε θαη Πξνζηαζία ηεο Μεζνγεηαθήο 

Φψθηαο, ν χιινγνο γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Θαιάζζηαο Υειψλαο θαη ε Νέα 

Οηθνινγία. (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004) 

 

2.8.4 Μεγηζηνπνίεζε θαζαξνύ νθέινπο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα από ηελ 

“θαζαξή ηερλνινγία”. 

 

     Σν δεηνχκελν ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο δελ είλαη ν απνθιεηζκφο ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, αιιά ε κεγηζηνπνίεζε θαζαξνχ νθέινπο απφ απηήλ. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηφ ζα πξέπεη λα επηιερζνχλ εξγαιεία γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ, ηελ θαιή δηαρείξηζε θαη δηαθχιαμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ θαη ηε 

ρξήζε θαζαξήο ηερλνινγίαο.  

     Ζ ελζσκάησζε ηεο θαζαξήο ηερλνινγίαο ζα νδεγήζεη ζε κεησκέλε αλάγθε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, κέζσ ησλ εμήο παξαγφλησλ: ηε βειηησκέλε θπζηθή 

παξαγσγηθόηεηα ησλ πξντόλησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ απμεκέλε ελεξγεηαθή 

επάξθεηα, πξντφληα κε ρακειφηεξν δείθηε πξψησλ πιψλ, κεγαιχηεξε δηάξθεηα δσήο 

ηνπ πξντφληνο, (π.ρ. θάλνληαο πην ειθπζηηθέο ηηο ππεξεζίεο επηζθεπήο, νη νπνίεο 

απαηηνχλ θαη πςειφ δείθηε εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο), ηεο απμεκέλεο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο θαη αλαθύθισζεο, (π.ρ. ρξεζηκνπνηψληαο ηηο ίδηεο πξψηεο 

χιεο ή αληαιιαθηηθά πην ζπρλά) θαη ηεο πην εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο ζηελ 
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παξαγσγή (π.ρ. νη παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη φρη νη ηειηθνί θαηαλαισηέο 

παξάγνπλ ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ).  

     Η τεσνολογική ανάπτςξη απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα κηαο ζχγρξνλεο 

πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο.  πκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ απνζχλδεζε, αθ’ ελφο κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ θαη κε άιιεο κεζφδνπο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, αθ’ εηέξνπ κε ηελ ζηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ελεξγνβφξεο θαη 

πεξηβαιινληηθά δπζκελείο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη δπλαηφηεηεο ηεο 

βηνηερλνινγίαο, ηεο πιεξνθνξηθήο, ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, ησλ λέσλ πιηθψλ, ηεο 

λαλνηερλνινγίαο θ.ιπ. κπνξνχλ, κε θαηάιιειε πνιηηηθή, λα εμππεξεηήζνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά ην ηξίπηπρν  «αεηθνξία-αληαγσληζηηθφηεηα- απαζρφιεζε».  

(ηνχηε 1998) 

 

 

2.8.5 Ο ξόινο ησλ Γεκνζίσλ Αξρώλ ζηελ εμαζθάιηζε ηεο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. 

 

     Ζ ζεκαζία ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, αθ’ ελφο κέζσ ηεο λνκνζεζίαο αιιά θαη ιφγσ 

ηεο παξεκβαηηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη ζηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, είλαη 

κεγάιε. Γηα ηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθνξίαο νη θπβεξλήζεηο έρνπλ 

κεγάιε επζχλε, ηφζν φζνλ αθνξά ηηο θαζαξά θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο φζν θαη γηα 

απηέο πνπ απιψο ειέγρνληαη απφ ην θξάηνο. Οθείινπλ λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

απαξαίηεην πιαίζην θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, λα δεκηνπξγήζνπλ θίλεηξα θαη λα άξνπλ 

εκπφδηα, ψζηε λα δηεπθνιχλνπλ ηα άηνκα θαη ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο λα 

αληαπεμέιζνπλ ζηνπο ξφινπο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. 

     Δηδηθά νη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο έρνπλ έλαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε εμαζθάιηζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κέζσ ηεο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ θαη 

ησλ αξκνδηνηήησλ, πνπ ηνπο απνλέκνπλ θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη θαλνληζκνί. 

     Σα πην ζεκαληηθά πεδία δξάζεο ηνπο είλαη: 

i. Ο ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ζε ηνπηθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζηαηεπζνχλ πεξηνρέο κε αμία, κλεκεία ηεο θχζεο θαη ηνπία ηδηαίηεξνπ 

θπζηθνχ θάιινπο, λα βειηησζνχλ νη αζηηθνί πνιενδνκηθνί ηζηνί θαη λα 

βειηηζηνπνηεζεί ε επάξθεηα ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ζπγθνηλσλίαο. 

ii. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε ηνπηθφ επίπεδν, κέζσ ηεο εμαζθάιηζεο αεηθφξνπ 

ρξήζεο ησλ αλαγθαίσλ πφξσλ. 
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iii. Ζ ελίζρπζε έξγσλ ππνδνκήο, φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο θαη ε δηαρείξηζε ησλ 

νδψλ, ησλ απνζεκάησλ χδαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ 

iv. Ο έιεγρνο ηεο βηνκεραληθήο ξχπαλζεο, κέζσ ηεο ειεγρφκελεο θαη ππεχζπλεο 

ρνξήγεζεο αδεηψλ ζθνπηκφηεηαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ, ηεο ρξήζεο 

θαζαξήο ηερλνινγίαο θαη ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζε πεξηβαιινληηθέο 

πιεξνθνξίεο. 

v. Ζ δηάζεζε ησλ απνβιήησλ, κέζσ ηεο απζηεξήο εθαξκνγήο ηεο 

πξνβιεπφκελεο ηεξάξρεζεο ηνπ ηξφπνπ δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, δειαδή 

πξφιεςε, επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη αλαθχθισζε, θαχζε, επηθαλεηαθή 

απφζεζε, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε κείσζε ησλ πξνβιεκάησλ δηάζεζεο 

ησλ απνβιήησλ θαη λα εμνηθνλνκνχληαη ελέξγεηα θαη πξψηεο χιεο. 

vi. Ζ ζπγθνηλσλία, ψζηε ηα ζρέδηα κεηαθνξάο θαη θπθινθνξίαο λα είλαη πιήξσο 

εληαγκέλα ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ. 

vii. Ζ δεκφζηα πιεξνθφξεζε, παηδεία θαη εθπαίδεπζε, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε 

κεγαιχηεξε δεκφζηα ζπκκεηνρή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

viii. Ζ εζσηεξηθή επηζεψξεζε, ψζηε νη δεκφζηεο αξρέο λα αλαιχνπλ θξηηηθά ηηο 

ίδηεο ηνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

ix. Καζηέξσζε λνκνζεζίαο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε θπζηθψλ 

θαηαζηξνθψλ. 

x. Οηθνλνκηθά θίλεηξα γηα επέλδπζε θαη επηρνξεγήζεηο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ 

αεηθφξσλ επηρεηξήζεσλ. 

 ( ηνχηε, 1998) 

 

 

 

2.9 Γηαθξίζεηο ηεο Αεηθνξίαο. 

 

Οη O’Riordan θαη Voisey (1998) δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αεηθνξίαο: 

 

Πνιύ ήπηα αεηθνξία – Very Week Sustainability 

 

     Απηή ε θαηεγνξία είλαη ππέξ κηαο αραιίλσηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο ε νπνία 

είλαη ρξήζηκν λα πξαζηλίζεη γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ νδεγεί ζε λέεο επηρεηξεκαηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο. Οη πεξηβαιινληηθέο δηεθδηθήζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζνχλ θαηλνχξγηα πξντφληα θαη αλαπηπμηαθά ζρέδηα. Πεξηζζφηεξεο πξάζηλεο 

επηρεηξήζεηο, εξγνζηάζηα θαη πξάζηλνο θαηαλαισηηζκφο αλνίγνπλ θαηλνχξγηα παηδία 

θέξδνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ε αεηθνξία γίλεηαη εξγαιείν ζηα ρέξηα ησλ δπλάκεσλ 

ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο γηα πεξηζζφηεξε νηθνλνκηθή κεγέζπλζε. Ζ νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξήο θιίκαθαο πξσηνβνπιίεο θαη 

κηθξή επέλδπζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. ( O’Riordan & Voisey, 1998) 

 

Ήπηα Αεηθνξία – Week Sustainability 

  

     χκθσλα κε απηήλ ηελ θαηεγνξία ε αεηθφξνο αλάπηπμε ζα επηηεπρζεί κε ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη κε θαηάιιειεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο, πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηε ιχζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ζ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηθαλνπνηεηηθφ επαλαθαζνξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ θαη 

κεγάιεο θιίκαθαο επελδχζεηο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο. ( O’Riordan & 

Voisey, 1998) 

 

Ιζρπξή Αεηθνξία – Strong Sustainability 

 

     Απηή ε θαηεγνξία επεθηείλεη θαη ζπκπιεξψλεη ηελ θαηεγνξία ηεο ήπηαο 

αεηθνξίαο, πξνζζέηνληαο ην πξαζίληζκα ηεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο. Οη πξαθηηθέο ηεο 

νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξηζηνχλ, έηζη ψζηε θπζηθνί θαη 

θνηλσληθνί πφξνη λα παξακείλνπλ δηαζέζηκνη θαη γηα ηηο επφκελεο γελεέο. Γη’ απηφ 

απαηηείηαη πξνζνρή ζηηο επελδπηηθέο πξαθηηθέο, έηζη ψζηε λα δηαθπιιάζεηαη ην 

πεξηβάιινλ, λα δηακνξθψλνληαη ηα κνληέια παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο γηα 

πξντφληα πην θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, λα αιιάμεη ε θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη νη 

θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο, έηζη ψζηε νη πνιίηεο θαη νη εηαηξίεο λα πιεξψλνπλ ην 

πξαγκαηηθφ θνηλσληθφ θαη πεξηβαιινληηθφ θφζηνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

(O’Riordan & Voisey, 1998) 

 

Πνιύ Ιζρπξή Αεηθνξία – Very Strong Sustainability 

 

     Απηή ε θαηεγνξία πηνζεηεί ηελ άπνςε ηεο ηζρπξήο αεηθνξίαο πνπ πξαζηλίδεη ηελ 

νηθνλνκία ηεο αγνξάο, αιιά πεγαίλεη θαη έλα βήκα παξαπέξα. Θέηεη ππφ 
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ακθηζβήηεζε ηελ έλλνηα ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο, ρσξίο φκσο λα ηελ αξλείηαη 

θαηεγνξεκαηηθά. Δπηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηεο αλάγθεο γηα νηθνλνκηθή κεγέζπλζε 

ζην βαζκφ φκσο πνπ απηή απνηειεί πξνυπφζεζε πξνθεηκέλνπ λα ιπζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο αληζφηεηαο θαη ηεο θηψρηαο ζηνλ πιαλήηε. Ζ πνιχ ηζρπξή αεηθνξία 

απαηηεί γηα ην πεξηβάιινλ ηζρπξέο δηεζλείο ζπκβάζεηο, εζληθέο δεζκεχζεηο θαη 

ζεζκηθή θαη θνηλσληθή ζηήξημε. ( O’Riordan & Voisey, 1998) 

 

 

 

2.10 Γείθηεο κέηξεζεο ηεο αεηθνξίαο. 

 

     Με πνηφλ ηξφπν φκσο απνηηκάηαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε, ε θνηλσληθή επεκεξία, ε 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, έηζη ψζηε λα 

παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά θαη λα αμηνινγείηαη ε πξφνδνο ηεο; 

      πσο αλαθέξακε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ Μνληέινπ Αλάπηπμεο ηνπ Παξειζφληνο 

ν βαζηθφο δείθηεο κέηξεζεο ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο είλαη ην ΑΔΠ. κσο ην ΑΔΠ 

απφ κφλν ηνπ αδπλαηεί λα απνηηκήζεη ηηο δηαζηάζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο θαη ηελ επεκεξία, φπσο είλαη νη αληζφηεηεο ζην εζσηεξηθφ κηαο θνηλσλίαο, ην 

επίπεδν αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ, ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ πνιίηε, ε 

πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θ.α (αξηδεηάθεο 2003). Άξα, απαηηνχληαη λένη δείθηεο 

πνιπδηάζηαηνπ ραξαθηήξα, πνπ λα αμηνινγνχλ φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή, αιιά φιεο 

ηηο ζπληζηψζεο ηεο αεηθνξίαο. Η εμέιημε ησλ δεηθηώλ απηώλ ζα επηηξέπεη ηελ 

αμηνιόγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ην ζρεδηαζκό ηεο αληίζηνηρεο πνιηηηθήο.  

     Οη ππεχζπλνη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο αληηκεησπίδνπλ δεηήκαηα ειέγρνπ, 

δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη δείθηεο ηνπο παξέρνπλ δεδνκέλα 

θαη γλψζεηο, έηζη ψζηε λα εμάγνπλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα, λα ιάβνπλ 

απνθάζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο φκσο ησλ δεηθηψλ είλαη ε κέηξεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθείηαη. Οη δείθηεο 

αεηθνξίαο κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ επηρεηξήζεηο, ζηαηηζηηθέο 

ππεξεζίεο ή εξεπλεηηθά θέληξα. Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ησλ δεηθηψλ αεηθνξίαο αθνξά έλα επξχ θάζκα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηε ξχπαλζε θαη ηνπ ηξφπνπ δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ. Σν 1995 ηδξχζεθε απφ ηελ 
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Δπηηξνπή γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (Commission on Sustainable Development) ην 

πξφγξακκα εξγαζίαο γηα Γείθηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε δηακφξθσζε δεηθηψλ γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο 

ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν. (Λέθα & Γθνχκαο & Καζζηφο, 2005) 

Οη δείθηεο αεηθνξίαο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

1. Πεξηγξαθηθνύο Γείθηεο, νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν. 

2. Γείθηεο Απνηειεζκαηηθόηεηαο - Απόδνζεο, έρεη ζεκαζία ε ιήςε 

ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνβιεκάησλ; 

ζα απνδψζνπλ; ζπκθέξνπλ; 

3. Γείθηεο Δπίδνζεο, εμεηάδεη ην θαηά πφζν βειηηψλεηαη κία θαηάζηαζε απφ ηε 

ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ κέηξσλ. 

4. Γείθηεο Δπεκεξίαο, ζπγθξίλεη ην θαηά πφζν έρεη εμειηρζεί θαιχηεξα κηα 

θαηάζηαζε απφ κία πξνεγνχκελε. 

πγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα δεηθηψλ είλαη ηα παξαθάησ. 

1. Γείθηεο Κιηκαηηθήο Μεηαβνιήο (ΓΚΜ): Μεηξάεη ηελ αχμεζε ηεο κέζεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. 

2. Γείθηεο Τδαηηθνύ Πεξηβάιινληνο (ΓΤΠ): Μεηξάεη ηα επίπεδα ιεηςπδξίαο, 

ηελ πνηφηεηα ησλ πδάησλ πνπ επηηξέπεη ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ 

θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηα επίπεδα ξχπαλζεο ησλ ζαιαζζψλ θαη ηελ 

επάξθεηα πδάηηλσλ πφξσλ.  

3. Γείθηεο Μέηξεζεο Πεξηβαιινληηθήο Πνηόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ Απώιεηα 

Δπεκεξίαο (ΓΜΠΠΑΔ): Μεηξάεη ηελ πηζαλφηεηα πξφθιεζεο βιαβψλ ζηελ 

πγεία ηνπ αλζξψπνπ ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

4. Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ): Παξνπζηάδεη ηε ζρέζε ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ηελ ππθλφηεηα 

ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηε βηνκεραλία. 

(Λέθα & Γθνχκαο & Καζζηφο, 2005) 
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2.11 Δθαξκνζκέλεο Γηαζηάζεηο ηνπ Αεηθόξνπ Μνληέινπ Αλάπηπμεο – 

Η Αεηθόξνο/νηθνινγηθή Βηνκεραλία. 

 

     Ζ Οηθνινγηθή Βηνκεραλία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο ζπληζηψζεο: νηθνλνκία, 

πεξηβάιινλ, θνηλσλία, πνιηηηζκφο, εζηθή θαη πνιηηηθή ζηήξημε. Ζ αλαδφκεζε ηνπ 

βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο κέζα απφ ηελ νηθνινγηθή βηνκεραλία ζα πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζηα πιαίζηα κίαο νιηζηηθήο/ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη φρη κνλάρα κίαο ε κεξηθψλ απφ ηηο ζπληζηψζεο. Ζ 

αλαδφκεζε ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο ζε νηθνινγηθή βηνκεραλία έρεη ηέζζεξηο 

πξνζεγγίζεηο:  (newcity.ca, www.symbiosis.dk, www.smartcommunities.ncat.org) 

  

1. Η απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ νη άζθνπεο 

απψιεηεο πφξσλ, ε νηθνινγηθή βηνκεραλία αλαιχεη ηα ζηάδηα ηεο 

παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ πξνζέγγηζε απηή βνεζάεη ζηνλ θαιχηεξν 

εληνπηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ζπλεπψο ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ, έηζη ψζηε 

λα πεξηνξηζηεί ε ξχπαλζε θαη ε ζπαηάιε ησλ πφξσλ απφ ηελ πεγή ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Ζ νηθνινγηθή βηνκεραλία επίζεο εηζάγεη ηελ έλλνηα ηνπ 

«βηνκεραληθνύ νηθνζπζηήκαηνο» ή αιιηώο «βηνκεραληθή ηξνθηθή 

αιπζίδα». Ζ έλλνηα ηνπ βηνκεραληθνχ νηθνζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη ζηε 

δεκηνπξγία ελφο δηθηχνπ επηρεηξήζεσλ, φπσο αλαθέξνπκε παξαθάησ ζηελ 

ίδηα ελφηεηα γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ Kalundbord ηεο Γαλίαο, φπνπ ε θάζε 

κία αμηνπνηεί ηνπο πφξνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ νη άιιεο, θαζψο θαη ηα 

ππνπξντφληα ηνπο, κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ. 

2. Οη θπθιηθέο ξνέο ησλ πιηθώλ. Σα απνξξίκκαηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα 

βηνκεραληθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ ίδηα ηε 

βηνκεραλία. Σίπνηα δε πεηηέηαη. Ζ δηαδηθαζία αλαθχθισζεο*(ζει.91) 

ζηνηρίδεη ιηγφηεξα ρξήκαηα θαη δελ επηβαξχλεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, απφ 

φηη αλ παξάγακε εθ λένπ ηα ίδηα πιηθά.  

3. Διαρηζηνπνίεζε ηεο ζπλνιηθήο ξνήο ύιεο θαη ελέξγεηαο. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή αθνξά κεζφδνπο ζπξξίθλσζεο ηεο πνζφηεηαο χιεο θαη ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο θαη ηελ ππνθαηάζηαζε 

ησλ πξνζθεξφκελσλ  πξντφλησλ κε άιια, πνπ απαηηνχλ ιηγφηεξε χιε θαη 

ελέξγεηα γηα ηελ παξαγσγή θαη ηε δηάζεζε ηνπο. Παξαθάησ ζηελ ίδηα 

http://www.symbiosis.dk/
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ελφηεηα ζέηνπκε έλα ηέηνην παξάδεηγκα βηνκεραληθνύ κεηαβνιηζκνύ, 

φπσο ην δηαηππψλνπκε. 

4. Ζ ηέηαξηε πξνζέγγηζε ηεο νηθνινγηθήο βηνκεραλίαο αθνξά ηε ρξήζε 

ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο. Ο ζηφρνο είλαη λα πεξηνξηζηεί ή αλ είλαη 

δπλαηφλ λα θαηαξγεζεί ε εμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα πνπ δελ 

αλαλεψλνληαη θαη απνηεινχλ ην αίηην γηα πνιιά θαη κεγάια 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Βέβαηα ε ελέξγεηα είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο γηα ηε βηνκεραληθή παξαγσγή. Σν αεηθφξν κνληέιν φκσο δελ  

κηιάεη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο, αιιά γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ηεο απφ ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο είλαη έλα 

ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ αλαδφκεζε ηνπ βηνκεραληθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε 

κεηαηξνπή ζε νηθνινγηθή βηνκεραλία. Σηο κνξθέο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ, ζηελ ελφηεηα «Σνκείο εθαξκνγψλ 

θαη νθέιε ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο»  γηα ηελ ελέξγεηα . (newcity.ca, 

www.symbiosis.dk, www.smartcommunities.ncat.org) 

 

 

2.11.1 Σν Βηνκεραληθό Οηθνζύζηεκα -  Η Βηνκεραληθή πκβίσζε 

 

     Πσο ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο κπνξεί λα γίλεη ιεηηνπξγηθή κε ηξφπν πνπ 

λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη νηθνλνκηθά βηψζηκε;  Ζ νηθνινγηθή βηνκεραλία κπνξεί λα 

πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο ιχζεηο. Ζ νηθνινγηθή βηνκεραλία βαζίδεηαη ζηελ 

αξρή ηνπ βηνκεραληθνύ νηθνζπζηήκαηνο . Γειαδή νη βηνκεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο 

δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη απνκνλσκέλεο, αιιά φπσο θαη ζην νηθνζχζηεκα, 

βαζίδνληαη ζε ξνέο χιεο, ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξίαο θαη εμαξηψληαη απφ ηνπο πφξνπο 

θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε βηφζθαηξα*(ζει.91). Ζ νηθνινγηθή Βηνκεραλία 

αλαδεηά λα γλσξίζεη ζε βάζνο πσο ιεηηνπξγεί ην βηνκεραληθφ ζχζηεκα θαη πνηεο 

είλαη νη αιιειεπηδξάζεηο ηνπ κε ηε Βηφζθαηξα. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

γλψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ γηα λα 

θαζνξίζεη πσο πξέπεη λα δνκεζεί ην βηνκεραληθφ ζχζηεκα, έηζη ψζηε λα γίλεη 

ζπκβαηφ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη λα είλαη καθξνπξφζεζκα 

βηψζηκν. (www.symbiosis.dk) 

     Έλα απφ ηα παξαδείγκαηα νηθνινγηθήο Βηνκεραλίαο, πνπ ιεηηνπξγεί σο 

βηνκεραληθφ νηθνζχζηεκα, απνηειεί ε βηνκεραληθή ζπκβίσζε ηεο kalundborg. 

http://www.symbiosis.dk/
http://www.symbiosis.dk/
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     Σν kalundborg είλαη κηα κηθξή παξαιηαθή βηνκεραληθή πφιε ζηε Γαλία. Οη 

θπξηφηεξεο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο αληαιιάζνπλ ηα ππνπξντφληα απφ ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία, δεκηνπξγψληαο έλα ζχζηεκα πνπ νλφκαζαλ 

«βηνκεραληθή ζπκβίσζε».  

     Πέληε θχξηεο βηνκεραλίεο, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζε απφζηαζε θάπνησλ 

εθαηνληάδσλ κέηξσλ κεηαμχ ηνπο, είλαη ζπλδεδεκέλεο κε έλα δίθηπν αγσγψλ. Σα 

πξντφληα πνπ αμηνπνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζπζηεκαηηθά είλαη ην λεξφ κε πγξή ή αέξηα 

κνξθή. Σν δηπιηζηήξην ηεο εηαηξίαο Statoil έρεη σο ππνπξντφλ ην λεξφ. Σν 

ρξεζηκνπνηεκέλν λεξφ παξέρεηαη κέζσ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αγσγνχ ζην ζηαζκφ 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο πεξηνρήο γηα ηελ ςχμε ηνπ. Ο ζηαζκφο απηφο 

έρεη σο ππνπξντφλ ηνλ αηκφ, πνπ ηνλ παξέρεη κέζσ ηνπ ζπλδεδεκέλνπ αγσγνχ ζε έλα 

άιιν δηπιηζηήξην, ζε κηα εηαηξία βηνηερλνινγίαο, ηεο Novo Nordisk, ζην Γήκν ηεο 

Kalundborg γηα ην δίθηπν ζέξκαλζεο ηεο πεξηνρήο, θαη ζε κηα εηαηξία 

πδαηνθαιιηέξγεηαο. 

     Δπίζεο ν ηαζκφο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνπ Kalundborg έρεη σο 

ππνπξντφλ ην γχςν. Ο γχςνο ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε γηα ηηο θαηαζθεπέο ηεο 

εηαηξίαο Gyproc, ε νπνία είλαη επίζεο εγθαηεζηεκέλε ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ 

Kalundborg. (www.symbiosis.dk) 

     Η «Βηνκεραληθή πκβίσζε» ηνπ Kalundborg έρεη θαηαθέξεη λα δεκηνπξγήζεη 

έλα βηνκεραληθφ ζχζηεκα κε κεγάια πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα.   

Γείρλεη λα ππάξρεη κηα ζεκαληηθή κείσζε ζηελ θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δμνηθνλνκνχληαη πεξίπνπ 45.000 ηφλνη πεηξειαίνπ, 15.000 

ηφλνη θάξβνπλν θαη 600.000 m
3
 λεξνχ ην ρξφλν, κεηψλνληαο έηζη θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ησλ βαζηθψλ πξντφλησλ. Σα νθέιε γηα ηε κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

είλαη επίζεο πνιχ ζεκαληηθά. Παξαηεξείηαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη άιισλ ξππαληηθψλ νπζηψλ πεξίπνπ 175.000 ηφλνη δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα ην ρξφλν θαη ζεκαληηθή επαλαρξεζηκνπνίεζε απνξξηκκάησλ, πεξίπνπ 4.500 

ηφλνη ζείνπ, 130.000 ηφλνη ζηάρηεο θαη 90.000 ηφλνη γχςνπ ην ρξφλν. 

(www.symbiosis.dk,newcity.ca,www.symbiosis.dk, www.smartcommunities.ncat.org) 

     πκθέξεη ινηπφλ ή δελ ζπκθέξεη ην κνληέιν ηεο αεηθνξίαο ζηελ βηνκεραληθή 

παξαγσγή; Σν παξάδεηγκα ηεο πεξίπησζεο ηνπ Kalundborg δίλεη ζεηηθή απάληεζε 

ζην εξψηεκα απηφ.   

 

 

http://www.symbiosis.dk/
http://www.symbiosis.dk/
http://www.symbiosis.dk/
http://www.smartcommunities.ncat.org/
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2.11.2 Ο Βηνκεραληθόο Μεηαβνιηζκόο  

 

     ηα πιαίζηα ηεο Οηθνινγηθήο Βηνκεραλίαο εληάζζεηαη  θαη ν Βηνκεραληθφο 

Μεηαβνιηζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βηνκεραλία, αιιά θαη ηε βηψζηκε θαηαλάισζε . 

      Οη εξεπλεηέο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Wuppertal ζηε Γεξκαλία πξαγκαηνπνίεζαλ κειέηεο 

βηνκεραληθνχ κεηαβνιηζκνχ ζε πνιιά πξντφληα επξείαο θαηαλάισζεο. Δκείο 

αλαθέξνπκε ραξαθηεξηζηηθά ηε πεξίπησζε ηνπ ρπκνχ πνξηνθαιηνχ.  

     Σν 90% ηεο παγθφζκηαο εηήζηαο παξαγσγήο ρπκνχ πνξηνθαιηνχ θαηαλαιψλεηαη 

ζηελ Δπξψπε, ηελ Ηαπσλία θαη ηηο Ζ.Π.Α. Ζ Γεξκαλία είλαη ε κεγαιχηεξε 

θαηαλαιψηξηα ρπκνχ πνξηνθαιηνχ ζηνλ θφζκν. θαηαλαιψλνληαη 21 ιίηξα ρπκνχ αλά 

θάηνηθν ην ρξφλν. 

     Πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ηνπ ρπκνχ πνξηνθαιηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηελ 

Δπξψπε πξνέξρεηαη απφ ηε Βξαδηιία, ε νπνία είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο 

ρπκνχ παγθνζκίσο. Ο ρπκφο πνξηνθαιηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε Γεξκαλία θάλεη 

έλα ηαμίδη 12.000 ρηιηνκέηξσλ γηα λα κεηαθεξζεί απφ ηε Βξαδηιία.  

     Ο ρπκφο απηφο γηα λα κεηαθεξζεί θαη λα θηάζεη ζηε Γεξκαλία δηαηεξψληαο ηελ 

πνηφηεηα ηνπ, ζπκππθλψλεηαη θαηά 8% θαη  θαηαςχρεηαη ζηνπο -18C. Ο ρπκφο 

πνξηνθαιηνχ γηα λα παξαρζεί ρξεζηκνπνηνχληαη δπν θχξηα πιηθά. Σν λεξφ θαη ην 

πεηξέιαην. Καη ηα δπν ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα λα παξαρζεί ν αηκφο πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα ηε δηαδηθαζία ζπκπχθλσζεο ηνπ ρπκνχ. Σν Ηλζηηηνχην ππνιφγηζε φηη 

γηα ηελ θαηάςπμε θαη ηε κεηαθνξά θάζε ηφλνπ ρπκνχ πνξηνθαιηνχ απφ ηε Βξαδηιία 

πξνο ηε Γεξκαλία, ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 100 θ. πεηξειαίνπ. Γηα θάζε πνηήξη ρπκνχ 

πνξηνθαιηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηε Γεξκαλία, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πεξίπνπ 

22 πνηήξηα λεξνχ, θπξίσο γηα ηε παξαγσγή αηκνχ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ζπκππθλσζεί ν ρπκφο θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα αξαησζεί απφ ην ηειηθφ Γεξκαλφ 

θαηαλαισηή. 

     κσο νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο ζε φξνπο θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ, δειαδή 

λεξνχ θαη ελέξγεηαο, είλαη πην ζεκαληηθέο. ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε ελέξγεηα θαη νη Ά χιεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα παξαρζεί 

ην λεξφ θαη ην πεηξέιαην, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ρπκνχ 

πνξηνθαιηνχ. Ζ δηάιπζε ελφο θηινχ πεηξειαίνπ Diesel ρξεηάδεηαη απφ 0,5 έσο 20L 

λεξνχ. Δπίζεο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη Ά χιεο θαη ε ελέξγεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή θπηνθαξκάθσλ, ιηπαζκάησλ, πιηθψλ 
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ζπζθεπαζίαο, πεηξέιαην γηα ην πφηηζκα θαη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε θαιιηέξγεηα ησλ πνξηνθαιφδεληξσλ. Σν Ηλζηηηνχην ππνιφγηζε ζπλνιηθά πεξίπνπ 

ηε ρξήζε 25 θ πιηθψλ, γηα ηελ παξαγσγή ελφο κφλν ιίηξνπ ρπκνχ πνξηνθαιηνχ. 

     Βάζε ηεο κειέηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Wuppertal ην Ηλζηηηνχην πξνηείλεη δχν ηξφπνπο 

γηα λα γίλεη ε ζπγθεθξηκέλε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε ηε 

αεηθνξία, δειαδή ηελ εμνηθνλφκεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη ηε κείσζε εθπνκπήο ξχπσλ 

ζην πεξηβάιινλ, θαη νηθν-απνδνηηθή*(ζει.91). Ο έλαο ηξφπνο είλαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί έλα αεηθφξν κνληέιν γεσξγηθήο θαιιηέξγεηαο, νχησο ψζηε λα 

κεησζνχλ νη θπζηθνί πφξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηε 

ζπγθνκηδή πνξηνθαιηψλ, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξακείλεη ε αγξνηηθή παξαγσγή 

απνηειεζκαηηθή θαη ν δεχηεξνο ηξφπνο πνπ πξνηείλεη ην Ηλζηηηνχην είλαη ε κείσζε 

θαηαλάισζεο ρπκνχ πνξηνθαιηνχ θαη ε ππνθαηάζηαζε ηνπ κε άιιν είδνο, 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε βηψζηκε θαηαλάισζε. Γηα παξάδεηγκα ε 

Γεξκαλία παξάγεη θξαγθνζηάθπια, ησλ νπνίσλ ε πεξηεθηηθφηεηα ζε βηηακίλε C είλαη 

αλάινγε κε απηή ησλ πνξηνθαιηψλ. 

(www.wupperinst.org) 

 

2.12 Αδπλακίεο Αεηθόξνπ Μνληέινπ Αλάπηπμεο. 

 

     Ζ πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα θπξηαξρεί ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ηεο 

αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Παξφια απηά ππάξρνπλ αξθεηέο πξνζεγγίζεηο ζηελ επεμήγεζε 

ηνπ φξνπ. Ζ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο έθζεζεο Brutland, ηεο WWF, ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο, ε ηζρπξή, ε αζζελήο αεηθνξία, νη νπνίεο ηειηθά θαζηζηνχλ ηε 

κεγαιύηεξε αδπλακία ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο ηελ αζάθεηα ηνπ ελλνηνινγηθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηελ θνηλσλία, ην επίπεδν 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηνλ ρξφλν ζηνλ νπνίν νξίδεηαη. (Μαξαβέγηαο & Σαιηνχξεο, 2009) 

     Η δπζθνιία εθαξκνγήο ελόο λένπ κνληέινπ δηνίθεζεο, πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο 

αξρέο ηεο αεηθνξίαο είλαη επίζεο κία αδπλακία. Ζ δηνηθεηηθή απνηπρία ηνπ 

θεληξηθνχ θξάηνπο λα απαληήζεη απνηειεζκαηηθά ζε εζληθφ επίπεδν ζηα ζχλζεηα 

θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα απαηηεί έλα λέν κνληέιν 

δηαθπβέξλεζεο πνπ ζα ζπλδέεη ην θξάηνο, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν, έηζη ψζηε ε αεηθφξνο αλάπηπμε λα απνηειεί πξντφλ ζπκκεηνρηθφηεηαο. 

Τπάξρεη αλάγθε γηα ηζρπξή ηνπηθή απηνδηνίθεζε κέζα απφ κεηαθνξά εμνπζίαο θαη 
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έλα επηηειηθφ θεληξηθφ θξάηνο κε αηξεηέο πεξηθέξεηεο θαη ηζρπξνχο δήκνπο. Απηφ ην 

ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο ζα αλαδεηθλχεη ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη ζα ιεηηνπξγεί κε 

καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη πην βξαρππξφζεζκα ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Γηα 

λα ην θαηαθέξεη απηφ ρξεηάδεηαη ε ζπλεξγαζία κηαο ελεξγνχο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, 

ησλ ηνπηθψλ επηρεηξεκαηηψλ θαη θαιά πιεξνθνξεκέλε ηνπηθή θνηλσλία. Απηφ φκσο 

δελ θαίλεηαη λα είλαη απηνλφεην νχηε απφ ηε ρψξα καο, νχηε απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, ζηηο νπνίεο ην θεληξηθφ θξάηνο θαη νη κεραληζκνί ηνπ απνηεινχλ αθφκε ην 

βαζηθφ ξπζκηζηή ηεο αλάπηπμεο ζε εζληθφ θαη ηνπηθφ επίπεδν. (Μαξαβέγηαο & 

Σαιηνχξεο, 2009) 

     Δπίζεο ε δηαζύλδεζε δηαθπβέξλεζεο, επηρεηξήζεσλ, εθπαηδεπηηθώλ 

ηδξπκάησλ θαη ηδξπκάησλ ηερλνινγίαο θαη έξεπλαο κπνξεί λα απνηειέζεη ην θιεηδί 

γηα ηελ επίιπζε ζνβαξψλ δεηεκάησλ, φπσο πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ απεηινχλ 

ηε βησζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο νηθνλνκηθψλ ηνκέσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ν 

αγξνηηθφο θαη ν ηνπξηζηηθφο. Γη’ απηφ ην ιφγν ε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

εμάγεη πξντφληα ηερλνγλσζίαο θαη εθπαηδεπκέλνπ θαηάιιεια πξνζσπηθνχ, πνπ ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. (Μαξαβέγηαο & 

Σαιηνχξεο, 2009). Τπάξρεη φκσο δπζηπρψο αθφκε πεξηνξηζκέλε δηαζχλδεζε κεηαμχ 

απηψλ θαη ειιηπήο παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο.  

     Απφ ηελ πιεπξά ηεο θνηλσληθήο θηλεηηθφηεηαο ε εθαξκνγή ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο απαηηεί αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο ηνπ θάζε πνιίηε μερσξηζηά, αιιά θαη 

δξάζεηο. Ζ WWF θαη ε Greenpeace είλαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, αιιά θαη νη Minoistas θαη 

Sarpidonistas νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ ζε ηνπηθφ επίπεδν απνηεινχλ παξαδείγκαηα 

δξάζεσλ. Η ζπκκεηνρηθόηεηα ησλ πνιηηώλ όκσο παξακέλεη ρακειή θαη ππάξρεη 

κεγαιύηεξε αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο θαη θηλεηνπνίεζεο ησλ πνιηηώλ, 

πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ νη ζηόρνη ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο. Δπηπιένλ 

ε έιιεηςε επαξθψλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ κε θπβεξλεηηθψλ 

νξγαλψζεσλ, νη νπνίνη πξνέξρνληαη απφ επηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο, δελ ηνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επεθηείλνπλ ηε δξάζε ηνπο θαη λα πξνζεγγίζνπλ κεγαιχηεξν κέξνο 

πνιηηψλ, αιιά ηηο θαζηζηά εμαξηψκελεο απφ ηνπο θνξείο ηεο επηρνξήγεζεο. 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή. 2004, Φινγατηε, 2005) 
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2.13 Ο Ρόινο ησλ Δπηρεηξήζεσλ. 

 

Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε – Corporate Social Responsibility 

 

     Πάληνηε ν θπξίαξρνο ζηφρνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ήηαλ ε δεκηνπξγία θέξδνπο θαη 

ε αχμεζε ηεο κεηνρηθήο αμίαο. κσο πιένλ ηα δεδνκέλα έρνπλ αιιάμεη θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζήκεξα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ λέεο πξνθιήζεηο, θπξίσο απφ ηηο 

δπζκελείο επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο ζην πεξηβάιινλ. ήκεξα, νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη φηη πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ 

αληαγσληζηηθέο θαη παξαγσγηθέο ζην βηνκεραληθφ θφζκν πξέπεη λα γίλνπλ 

θνηλσληθά ππεύζπλεο.  

     χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ πνπ δίλεη ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ Πξάζηλε Βίβιν ην 

2001, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε είλαη κία έλλνηα κε ηελ νπνία νη επηρεηξήζεηο 

ελζσκαηώλνπλ ηηο θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ηνπο αλεζπρίεο ζηηο 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη ζηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζε εζεινληηθή βάζε. Με γλψκνλα ηελ έλλνηα απηή ε επηρείξεζε 

ζεσξείηαη αθελφο ππεχζπλε γηα ηηο πξάμεηο ηεο θαη αθεηέξνπ απνθαζίδεη εζεινληηθά 

λα ζπλεηζθέξεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα, ζε έλα 

θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ θαη ζε κία θαιχηεξε θνηλσλία. 

     Ζ πξαθηηθή ηεο επίηεπμεο ηνπ θέξδνπο κε θάζε ζεκηηφ θαη αζέκηην κέζν απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ 

εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, εξγαζηαθέο αζζέλεηεο θαη άιιεο δπζκελείο επηπηψζεηο γηα 

ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Αλ θαη ν πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

παξακέλεη ην θέξδνο, κπνξνχλ ηαπηφρξνλα λα ζπλεηζθέξνπλ ζην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θνηλσλία ελζσκαηψλνληαο ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε σο κία αθφκε ζηξαηεγηθή 

ζηηο παξαγσγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Με ηα πξνγξάκκαηα 

θνηλσληθήο επζχλεο νη επηρεηξήζεηο ζηέιλνπλ έλα κήλπκα ζε φινπο φζνπο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε γηα αιιαγή πξαθηηθήο ε νπνία επελδχεη ζην κέιινλ, 

ρσξίο λα ην ζέηεη ζε θίλδπλν. Κνηλσληθή επζχλε ζεκαίλεη επέλδπζε ζην αλζξψπηλν 

θεθάιαην, ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο (κέηνρνη, 

πηζαλνί επελδπηέο, ζπλεξγάηεο, εξγαδφκελνη, πειάηεο, θαηαλαισηέο, πξνκεζεπηέο, ε 

θνηλσλία, νη άιιεο επηρεηξήζεηο). 
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     Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δηαθξίλεηαη απφ δχν δηαζηάζεηο: ηελ εζσηεξηθή 

δηάζηαζε θαη ηελ εμσηεξηθή. Ζ πξψηε αθνξά ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη 

αλαθέξεηαη ζε επελδχζεηο ζε αλζξψπηλν θεθάιαην, ζηε πγεία, ζηελ εξγαζηαθή 

αζθάιεηα θαη ηηο αιιαγέο ζηε ππνδνκή αλνίγνληαο λένπο δξφκνπο δηαρείξηζεο θαη 

ζπκθηιίσζεο αλάκεζα ζηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ δεχηεξε 

δηάζηαζε, κεηαθέξεηαη εθηφο νξίσλ ηεο επηρείξεζεο θαη αλαθέξεηαη ζηηο νκάδεο 

ελδηαθέξνληνο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηνλ θχθιν επαθψλ ηεο επηρείξεζεο.  

     Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε αγγίδεη ηηο ζρέζεηο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ αγνξά, 

δειαδή ηε ζρέζε ηεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηεο. Χο πξνο ηνπο 

πξνκεζεπηέο νη επηρεηξήζεηο δεζκεχνληαη απφ θαη πξνο απηψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

πξνηχπσλ πνηφηεηαο ζηνλ εθνδηαζκφ θαη ηελ παξαγσγή. Χο πξνο ηνπο πειάηεο ηεο, 

ζε επίπεδν πγείαο θαη αζθάιεηαο νη ππεχζπλεο θνηλσληθά επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα 

ειέγρνπλ ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ηα πξνηνληα θαη 

ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θαη λα ηεξνχλ πξφηππα πνηφηεηαο ISO ζηε ζπζθεπαζία, 

ηε δηαλνκή θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ πξντφλησλ. 

     Απφ ηελ πιεπξά ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο γηα ηελ επηρείξεζε κε ηελ εζεινληηθή 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, νη εηαηξίεο δείρλνπλ ηε 

ζεηηθή ηνπο ηνπνζέηεζε απέλαληη ζηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. Με ηνλ ηξφπν 

απηφλ απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα πξνζέιθπζεο θαη δηαηήξεζεο ηφζν ησλ πειαηψλ φζν 

θαη ησλ εξγαδνκέλσλ. ε κία επνρή πνπ ε θήκε κίαο επηρείξεζεο ζεσξείηαη κία απφ 

ηηο πνιπηηκφηεξεο κεηνρέο ηεο, ε πηνζέηεζε εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο κπνξεί λα 

νηθνδνκήζεη ζε φινπο φζνπο εκπιέθνληαη κε ηελ επηρείξεζε εκπηζηνζχλε θαη 

αθνζίσζε, εμαζθαιίδνληαο κειινληηθά νηθνλνκηθά νθέιε. Δθηφο φκσο απφ ηνπο 

πειάηεο, ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα επεξεάζεη θαηά πνιχ θαη ηελ 

πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ηθαλψλ ζηειερψλ θαη γεληθφηεξα εξγαδνκέλσλ. Κάζε 

εξγαδφκελνο ελδηαθέξεηαη λα έρεη θαιέο ακνηβέο θαη θαιέο πξννπηηθέο ζηε δνπιεηά 

ηνπ, σζηφζν φιν θαη πεξηζζφηεξν έρεη αλάγθε λα αηζζάλεηαη θαη ππεξήθαλνο γηα ηελ 

επηρείξεζε γηα ηελ νπνία εξγάδεηαη. Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε κπνξεί λα απμήζεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαζψο νη επηρεηξήζεηο βειηηψλνπλ ηηο 

ζπλζήθεο, ηηο πξαθηηθέο εξγαζίαο θαη παξέρνπλ επηκφξθσζε ζηνπο εξγαδνκέλνπο 

ηνπο.  

     Ο ξφινο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο θεξδίδεη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο ζηελ παγθφζκηα ζθελή. Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο δελ πεξηνξίδνληαη κφλν ζε επίπεδν 
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επηρείξεζεο, αληίζεηα επεθηείλνληαη ζην θνηλσληθφ, νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ 

άμνλα, ηηο ηξεηο δειαδή δηαζηάζεηο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Ζ θνηλσληθά ππεχζπλε 

επηρείξεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσλία, γηαηί παξέρεη επθαηξίεο απαζρφιεζεο ζηα 

άηνκα θαη δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο. Μία πγηήο, ζηαζεξή θαη 

αθκάδνπζα θνηλσλία ζεσξείηαη απαξαίηεην ζηνηρείν ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο 

πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί εθεί. Οξηζκέλεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

ηνλψζνπλ ηελ ηνπηθή αγνξά πξνβάιινληαο ππεχζπλεο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο ή 

παξέρεη δσξεέο ζηελ θνηλφηεηα ηεο έδξαο ηεο, πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ μέλσλ 

επελδπηψλ. Δπελδχζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο απφ θνηλσληθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο ζε 

έδαθνο άιισλ ρσξψλ κπνξεί λα έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ ρσξψλ απηψλ. 

     ην ζέκα ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ε θνηλσληθή επζχλε ησλ επηρεηξήζεσλ 

πηνζεηεί θαλφλεο πξνζηαζίαο γηα ηηο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη ηα εξγαζηαθά 

δηθαηψκαηα, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο θαη ηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ απφ 

ηελ αξλεηηθή αληίδξαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα ηεο. Κάζε επηρείξεζε πνπ 

πηνζεηεί ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε νπσζδήπνηε ζπληάζζεηαη θαη κε ηε 

Γηαθήξπμε ησλ Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Απφ εζηθήο 

πιεπξάο νη επηρεηξήζεηο κέζα απφ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε δεζκεχνληαη κε 

αμίεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο δεκνθξαηηθέο αξρέο, ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηελ έληηκε 

εκπνξία, ηελ απνθπγή θάζε κνξθήο δσξνδνθίαο, μέπιπκα ρξήκαηνο, ζπλεξγαζία κε 

θαηαπηεζηηθά θαζεζηψηα. 

     ε ζέκαηα πεξηβάιινληνο νη επηδηψμεηο φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πεξίπνπ νη 

ίδηεο. Μία θνηλσληθά ππεχζπλε επηρείξεζε πνπ πηνζεηεί πξάζηλεο πνιηηηθέο 

ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ζηελ ππεχζπλε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ, ζηελ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαη ζηε κείσζε ηνπ 

θφζηνπο ελέξγεηαο θαη απφζεζεο απνβιήησλ. Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ησλ πφξσλ 

θαη ησλ απνβιήησλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηηο πεξηβαιινληηθέο 

επηπηψζεηο θαη ηα θφζηε πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ ρξήζε ελέξγεηαο θαη ηηο 

εθπνκπέο ξχπσλ, απμάλνληαο ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. (Παξάξηεκα 2) 

(Μαθξπδεκήηξεο & Μαξνχδαο & Πξαβίηα, 2009) 
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3. πδεηήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζήζεθαλ αλά ηνλ θόζκν 

κε ζθνπό ηελ επίηεπμε κίαο Αεηθόξνπ Αλάπηπμεο. 

 

     Ζ έλλνηα ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο δεκηνπξγήζεθε γηα λα εθθξάζεη κηα 

πξαγκαηηθφηεηα φπνπ φινη αληηιακβάλνληαλ, επηζηήκνλεο, πνιηηηθνί θαη θνηλσλία. 

Αξρηθά ππήξμε πξνβιεκαηηζκφο απφ ηελ παξαηήξεζε θαηλφκελσλ φπσο απηφ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ, ε φμηλε βξνρή, ην ιηψζηκν ησλ πάγσλ ησλ πφισλ ηεο γεο, πνπ 

επαηζζεηνπνίεζαλ ην θνηλφ ζε δεηήκαηα πεξηβάιινληνο. Τπήξμαλ δεηιέο ζπδεηήζεηο 

γηα ηελ πεξηβαιινληηθή κέξηκλα, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο ραξαθηεξίδνληαλ σο 

γξαθηθνί, ξηδνζπάζηεο, πεξηζσξηαθνί θαη εθθεληξηθνί. ηελ πνξεία φκσο άξρηζαλ λα 

αληηιακβάλνληαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ νηθνλνκία, 

ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ πγεία ηνπο. Φπρηθέο αζζέλεηεο φπσο ε 

θαηάζιηςε θαη ε ςχρσζε ζρεηίδνληαη κε ην αζηηθφ πεξηβάιινλ, ζπλερψο απμαλφκελα 

πνζνζηά αλαπλεπζηηθψλ πξνβιεκάησλ θαη αιιεξγηψλ θαη δεξκαηηθψλ θαξθίλσλ, πνπ 

νθείινληαη ζηελ κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο θαη θπζηθά νη πξψηεο ζηνλ θαηάινγν ησλ 

αζζελεηψλ πνπ πιένλ ζεσξνχληαη παλδεκία είλαη ε παρπζαξθία, ν δηαβήηεο ηχπνπ 2 

θαη θαξδηαθέο αζζέλεηεο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα δηαηξνθήο.  

     Αιιά θαη νη επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε δελ άξγεζαλ λα θαλνχλ. Οη 

κεησκέλεο βξνρνπηψζεηο, ε μεξαζία, νη εληαηηθέο θαιιηέξγεηεο, ε εληαηηθή αιηεία, ε 

εξεκνπνίεζε, ε αιιαγή ηνπ θιίκαηνο θαη κηα ζσξεία απφ άιιεο δξαζηεξηφηεηεο κε 

κεγάιεο επηπηψζεηο ζηελ παξαγσγή, νδήγεζαλ ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε φηη νη θπζηθνί 

πφξνη έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο εμάληιεζεο θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαηεξεζνχλ 

θαη γηα ηηο επφκελεο γελεέο. Άιισζηε νη νηθνλνκηθέο θξίζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ, θαζψο θαη ε πεηξειατθή θξίζε νδήγεζαλ ζε ακθηβνιίεο γηα ηε 

δπλαηφηεηα ησλ νηθνλνκηψλ λα κεγεζχλνληαη απεξηφξηζηα.  

     Με βάζε ηηο παξαπάλσ ζπλεηδεηνπνηήζεηο ε Δπξψπε θαη ε ππφινηπε παγθφζκηα 

θνηλφηεηα ζηαδηαθά θαζηέξσζαλ ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε ζην ιεμηιφγην ησλ 

πνιηηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπλέηαμαλ ζηξαηεγηθέο κε ζηφρν λα ηελ 

επηηχρνπλ.  

     Παξαθάησ παξαζέηνπκε ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ηεο πηνζέηεζεο ηνπ φξνπ θαη ησλ 

ζηξαηεγηθψλ πξαθηηθψλ ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο θαη εηδηθά ηεο Δπξψπεο. 
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3.1  ηε παγθόζκηα θνηλόηεηα  

3.1.1 Η Παγθόζκηα Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο ηνπ 

ΟΗΔ. World Commission on Environment and Development 

(WCED) 

 

     Σν 1987 ε Παγθφζκηα Δπηηξνπή Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμεο, πνπ 

ζπγθξνηήζεθε απφ ηνλ ΟΖΔ, δεκνζηεχεη ηελ έθζεζε κε ηίηιν «Σν θνηλφ καο 

κέιινλ», γλσζηή θαη σο έθζεζε Brundland ζηελ νπνία πηνζεηείηαη γηα πξψηε θνξά 

ε έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004) 

 

 

3.1.2 Η Agenda Σσλ 21 θαη ε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν 

 

     Μεηά ηελ έθζεζε Brundland ιακβάλεη ρψξα ε παγθφζκηα δηάζθεςε γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε ζην Ρίν Νηε Σδάλεξν ην 1992, κε ζέκα “Πεξηβάιινλ 

θαη Αλάπηπμε”, γλσζηή θαη σο ύλνδνο Κνξπθήο γηα ηε Γε, ζηελ νπνία έιαβαλ 

κέξνο πάλσ απφ 170 ρψξεο, νξηνζεηψληαο έλα λέν επίπεδν πξνβιεκαηηζκνχ θαη 

δξάζεο γηα ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα. Οη ρψξεο δεζκεχηεθαλ πσο ε αεηθφξνο 

αλάπηπμε είλαη βηψζηκε θαη απνηειεί ηε βαζηθή ηδέα γηα ηελ κειινληηθή ηνπο 

αλάπηπμε. 

     Απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ηεο Γηάζθεςεο ήηαλ ε πηνζέηεζε ηεο Agenda 

Σσλ 21, ελφο παγθφζκηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

θνηλνηήησλ ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ε Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν πνπ 

ζπκπχθλσζε ζε έλα ζχλνιν νηθνπκεληθψλ αξρψλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο 

ησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ε δξνκνιφγεζε κίαο ζεηξάο δηεζλψλ ζπκθσληψλ θαη 

δεζκεπηηθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο πνξείαο θαηάξξεπζεο ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ζ Γηάζθεςε ίδξπζε επίζεο ηελ Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε (CSD), πξνθεηκέλνπ λα παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο δξάζεο Agenda Σσλ 21. 

     ην Ρίν γηα πξψηε θνξά ε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο κπαίλεη ζηελ 

πξψηε γξακκή σο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ, 
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δηαπηζηψλεηαη ε ζεκαζία ηεο σο ζπληζηψζα γηα ηελ αλάπηπμε, θαη εληνπίδεηαη ε 

αιιειεμάξηεζε ηεο κε ηελ θνηλσληθή επεκεξία θαη ηελ νηθνλνκηθή απνδνηηθφηεηα. 

Δηδηθφηεξα γηα ην πεξηβάιινλ ζηε Γηάζθεςε δηαηππψλεηαη: 

1. Πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ θιηκαηηθή αιιαγή  

2. Ζ αχμεζε ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ πδξνθφξνπ 

νξίδνληα, θαζψο θαη ηα λέα δηαηξνθηθά πξφηππα πνπ απεηινχλ ηε δεκφζηα 

πγεία. 

3. Ζ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελφηεηα 

Οη ζηφρνη ηεο Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο κε βάζε ηελ Αηδέληα ησλ 21 είλαη: 

1. Ζ κείσζε ηεο ρξήζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη παξαγσγήο απνβιήησλ, ε 

αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ πφξσλ, ε επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη 

αλαθχθισζε απνξξηκκάησλ.  

2. Ζ απνηξνπή κε θάζε ηξφπν ηεο κεηαθνξάο θαη ελαπφζεζεο ηνμηθψλ 

απνβιήησλ ζε ππφ αλάπηπμε ρψξεο θαη αλνηρηέο ζάιαζζεο θαη λα 

επηβιεζνχλ θφξνη ζε απηνχο πνπ θαηαθεχγνπλ ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

3. Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο πεξηβαιινληηθψλ 

αηπρεκάησλ. 

4. Καζηέξσζε εζληθήο θαη παγθφζκηαο λνκνζεζίαο πνπ θαηνρπξψλεη ηα 

θξάηε έλαληη θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ άιια θξάηε 

θαη επηβνιή απνδεκηψζεσλ. 

5. Ζ θνηλσληθή δηθαηνζχλε κεηαμχ θαη εληφο ησλ ρσξψλ θαη δηα κέζνπ ησλ 

γελεψλ. 

6. Ο ζεβαζκφο ζηηο ηνπηθέο θνπιηνχξεο θαη ζηελ πνιππνιηηηζκηθφηεηα ησλ 

θνηλσληψλ.  

7. Ζ θνηλσληθή ζπκκεηνρή θαη δξάζεηο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

ηνπηθφ επίπεδν ζην ζέκα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

8. Οη αλεπηπγκέλεο ρψξεο ζα πξέπεη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ επζχλε ηνπο θαη 

ζε κία δηεζλή πξνζπάζεηα αεηθφξνπ αλάπηπμεο λα δψζνπλ νηθνλνκηθή 

ππνζηήξημε θαη ηερλνγλσζία ζηηο ππνβαζκηζκέλεο ρψξεο, ψζηε λα 

αλαπηπρζνχλ θαη απηέο ρσξίο πεξαηηέξσ θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο. 

9. Δλεξγφο πξνγξακκαηηζκφο, ζε πεξηπηψζεηο θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ θαη 

αηπρεκάησλ, πξέπεη ακέζσο λα ελεκεξψλνληαη ηα γεηηνληθά πξνο ην 

αηχρεκα θξάηε, ψζηε λα ιακβάλνληαη έγθαηξα κέηξα θαηά ησλ 

θαηαζηξνθψλ απηψλ. 
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10. Ζ εθπαίδεπζε, θαηάξηηζε, πιεξνθφξεζε, ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ε 

πξφζβαζε ηνπο ζε πιεξνθνξίεο, πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζηαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο. 

11. Ζ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο κε ηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ θαη ηε ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο. 

(Φινγατηε, 2005, Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, www.europa.eu) 

 

 

3.1.3 Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην 

 

     Μεηά ηε δηάζθεςε ζην Ρίν, ην 1997 ζηε Παγθφζκηα χλνδν ηνπ Κηφην ζηελ 

Ηαπσλία ππεγξάθε ην πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, ην νπνίν ηέζεθε ζε πιήξε ηζρχ ζηηο 16 

Φεβξνπαξίνπ  ηνπ 2005, φπνπ επηθπξψζεθε θαη απφ ηε Ρσζία.  

     Μέρξη ην 2007 ην πξσηφθνιιν είρε επηθπξσζεί απφ 192 θξάηε θαη νξγαληζκνχο, 

νη νπνίνη δεζκεχηεθαλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αεξίσλ πνπ πξνθαινχλ ην Φαηλφκελνπ 

ηνπ Θεξκνθεπίνπ.  

     Σν πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην πεξηέρεη ην πιαίζην ησλ απαξαίηεησλ βεκάησλ, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, πνπ νθείινληαη ζηελ αλζξψπηλε παξέκβαζε. 

Καηνρπξψλεη ηε  δέζκεπζε ησλ βηνκεραληθά αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ λα κεηψζνπλ ηηο 

εθπνκπέο έμη αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ηε πεξίνδν 2008-2012 ζε πνζνζηφ 5,2% ζε 

ζρέζε κε ηα επίπεδα ηνπ 1990.  

     Μηα ρψξα κπνξεί λα πεηχρεη ηνπο θαζνξηζκέλνπο απφ ην πξσηφθνιιν ζηφρνπο, 

είηε κεηψλνληαο ηηο εθπνκπέο ηεο είηε ρξεζηκνπνηψληαο παξάιιεια θαη θάπνηνπο απφ 

ηνπο ιεγφκελνπο ευέλικτους μηχανισμούς πνπ δηαζέηεη ην πξσηφθνιιν.  

πλνπηηθά νη κεραληζκνί απηνί είλαη ηξεηο:  

i. Δκπνξία Γηθαησκάησλ Δθπνκπώλ :ε εζληθή ππνρξέσζε γηα κείσζε ησλ 

εθπνκπψλ ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν θαζνξίδεηαη κε βάζε έλα εζληθφ 

αλψηαην φξην εθπνκπψλ. Αλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κηαο ρψξαο 

είλαη θάησ απφ ην φξην εθπνκπψλ πνπ ηεο αλαινγεί, κπνξεί λα πνπιήζεη ην 

αρξεζηκνπνίεην κέξνο ησλ εθπνκπψλ ηεο ζε θάπνηα άιιε ρψξα πνπ έρεη 

μεπεξάζεη ην δηθφ ηεο επηηξεπηφ φξην εθπνκπψλ.  

ii. Γεκηνπξγία ελόο Μεραληζκνύ Καζαξήο Αλάπηπμεο :ν κεραληζκφο θαζαξήο 

αλάπηπμεο παξέρεη θίλεηξα γηα ηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ρψξεο λα 
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ρξεκαηνδνηήζνπλ πξνγξάκκαηα κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Έηζη κηα βηνκεραληθά 

αλεπηπγκέλε ρψξα αληί λα κεηψζεη ηηο δηθέο ηεο εθπνκπέο κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ζε θάπνηα θησρφηεξε ρψξα φπνπ ε κείσζε απηή 

είλαη επθνιφηεξε θαη θζελφηεξε. 

iii. Από θνηλνύ πινπνίεζε : νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο θαη νη ρψξεο ησλ νπνίσλ ε 

νηθνλνκία βξίζθεηαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ απφ  

θνηλνχ πξνγξάκκαηα κείσζεο ηεο εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζην έδαθνο 

ηεο κηαο ρψξαο θαη κεηά λα κνηξαζηνχλ ηε κείσζε εθπνκπψλ πνπ ζα 

επηηεπρζεί κέζσ ησλ θνηλψλ ηνπο πξνγξακκάησλ.  

(www.europa.eu, www.wwf.gr, oceans.greenpeace.org) 

     Παξφιν πνπ 192 ρψξεο έρνπλ ππνγξάςεη ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην νη ΖΠΑ πνπ 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν ξππαληή παγθνζκίσο θαη ε Απζηξαιία έρνπλ αξλεζεί λα 

ππνγξάςνπλ.  

     Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επηθχξσζε ην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην ζηηο 31 Μαΐνπ ην 

2002, δεζκεπφκελε γηα ζπλνιηθή κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

Θεξκνθεπίνπ θαηά 8% ηε πεξίνδν 2008- 2012. Ζ Διιάδα έρεη δεζκεπηεί φηη νη 

εθπνκπέο ηεο δελ ζα απμεζνχλ πεξηζζφηεξν απφ 25% πάλσ απφ ηα επίπεδα ηνπ 1990 

θαηά ηε πεξίνδν 2008-2012. Σν Δζληθφ Αζηεξνζθνπείν Αζελψλ φκσο εθηηκά φηη αλ 

ζπλερηζηεί ν ζεκεξηλφο ξπζκφο αχμεζεο ησλ εθπνκπψλ, ε Διιάδα δελ πξφθεηηαη λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο απέλαληη ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην. Μέρξη ην έηνο 

2020 αλ δελ πηνζεηεζνχλ άιιεο πνιηηηθέο θαη δηαηεξψληαο ηηο ίδηεο πξαθηηθέο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ, ε ζπλνιηθή αχμεζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε ην έηνο βάζεο (1990) ζα είλαη ζπλ 49,4% . 

(www.minenv.gr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europa.eu/
http://www.wwf.gr/
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Σν Πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην θαη ε πνιηηηθή ησλ ΗΠΑ 

 

     Σν ζχλνιν ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ησλ ΖΠΑ αλέξρεηαη ζε 

5,41 δηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο  δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2)  εηεζίσο, ζρεδφλ ην ¼ 

ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2)  παγθνζκίσο.  

     Απφ ηφηε πνπ αλέιαβε ηελ εμνπζία ν George Bush, νη ΖΠΑ άθεζαλ λα ελλνεζεί 

φηη δελ ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ ππφινηπν θφζκν ζε ζέκαηα αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο 

θαη φηη ζεσξνχλ πεξηζζφηεξν σθέιηκν γηα ηνλ ακεξηθαληθφ ιαφ λα δξάζνπλ 

κεκνλσκέλα. Οη ΖΠΑ είλαη ζηελ νπζία ην κφλν θξάηνο πνπ δήισζε ζπκκεηνρή ζην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην θαη ζηε ζπλέρεηα ππνρψξεζε.  

     Σν Μάξηην ηνπ 2001, ν πξφεδξνο Bush δήισζε φηη δελ ζθφπεπε λα επηθπξψζεη ην 

Πξσηφθνιιν ηνπ Κηφην, γηαηί ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζεκαληηθή νηθνλνκηθή 

δεκία ζηε ρψξα ηνπ. Σνλ απαζρνινχζε αθφκα ε πίεζε πνπ αζθνχληαλ ζηηο 

«εθβηνκεραληζκέλεο» ρψξεο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2), ελψ νη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπσο ε Ηλδία θαη ε Κίλα, δελ ήηαλ 

ππνρξεσκέλεο λα κεηψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο εθπνκπέο. 

     Οη εθπνκπέο ζηηο ΖΠΑ απμάλνληαη ζπλερψο θαη είλαη πιένλ θαηά 11% 

πςειφηεξεο απφ απηέο ηνπ 1990, αλ θαη φηαλ πξνζσξηλά δήισζαλ ζπκκεηνρή ζην 

Κηφην είραλ ππνζρεζεί κείσζε θαηά 6%.  

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004) 

  

 

3.1.4 Αύγνπζηνο-επηέκβξηνο 2002, Παγθόζκηα Γηάζθεςε ζην 

Γηνράλεζκπνπξγθ  

 

      Πξαγκαηνπνηείηαη ε Παγθφζκηα πλδηάζθεςε Κνξπθήο κε ζέκα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε ζην Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο κε ηε ζπκκεηνρή 104 αξρεγψλ 

θξαηψλ θαη θχξην ζηφρν ηελ απνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ ζπκθσληψλ ηνπ Ρίν 

θαη ηε ράξαμε ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ. Παγηψλεη ηελ αεηθνξία σο θεληξηθφ 

ζηνηρείν ηεο δηεζλνχο πνιηηηθήο θαη επίζεκν ζηφρν γηα φινπο φζνπο ππέγξαςαλ ηε 

δηαθήξπμε. ην ζρέδην εθαξκνγήο ηεο Γηάζθεςεο δηαηππψλεηαη ζχζηαζε πξνο ηε 

Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ λα αθηεξψζεη ηε δεθαεηία 2005-2014 ζηελ εθπαίδεπζε 

γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ UNESCO αλέιαβε λα νξγαλψζεη θαη λα πινπνηήζεη ηε 
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«Γεθαεηία γηα ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε» ε νπνία μεθίλεζε 

επίζεκα ην Μάξηην ηνπ 2005. ην ζρέδην εθαξκνγήο επίζεο δηαηππψλεηαη ε πξφζεζε 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ε απνηειεζκαηηθή ρξήζε θαη δηαρείξηζε ηνπο κε βάζε ηελ 

αξρή ηεο αεηθνξίαο, ε αιιαγή ησλ κε αεηθφξσλ πξνηχπσλ παξαγσγήο θαη 

θαηαλάισζεο. 

     κσο ηα πνξίζκαηα ηεο πλφδνπ ζεσξήζεθαλ απνγνεηεπηηθά, αθνχ δελ ππήξμε 

παγθνζκίσο θακία πξφνδνο ζε νπνηνδήπνηε ζεκαληηθφ ζέκα πνπ ζπδεηήζεθε ζηε 

Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν.  

     (Σζακπνχθνπ θαλαβή  2004). 

 

 

3.2  ηελ Δπξσπατθή θνηλόηεηα  

 

3.2.1 Βξπμέιιεο 1993, Η Λεπθή Βίβινο 

 

     ηελ Δπξσπατθή Γηάζθεςε Κνξπθήο ζηηο 11-12 Γεθεκβξίνπ 1993 ππνγξάθεθε ε 

Λεπθή Βίβινο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αλάπηπμε, ηνλ Αληαγσληζκφ θαη ηελ 

Απαζρφιεζε. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο «Λεπθήο Βίβινπ» ήηαλ ε πξνζπάζεηα 

δηακφξθσζεο ζπλζεθψλ ηέηνησλ ψζηε ε νηθνλνκία ηεο Δπξψπεο λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή.  

     Σν Κεθάιαην 10 ηεο Λεπθήο Βίβινπ είλαη αθηεξσκέλν ζηηο ζθέςεηο γηα έλα λέν 

αλαπηπμηαθφ κνληέιν, απηφ ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Σν ήδε ππάξρνλ αλαπηπμηαθφ 

κνληέιν ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε κε αμηνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ πφξσλ θαη ηελ 

ππεξεμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ζ θαηλνχξγηα πνιηηηθή πξέπεη λα δψζεη 

νπζηαζηηθέο απαληήζεηο ζην πψο ζα κεησζεί ε ξχπαλζε θαη πσο ζα βειηησζεί ε 

πνηφηεηα δσήο. Ζ πνιηηηθή απηή πξνυπνζέηεη ηελ αληηζηξνθή ηεο παξνχζαο 

αξλεηηθήο ζρέζεο κεηαμχ ηεο θιαζηθήο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο απμεκέλεο 

ξχπαλζεο.  

(www.europa.eu) 
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3.2.2 πλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ 1997  

 

      Ζ ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ ππνγξάθεθε ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1997. ηφρνο ηεο 

ζπλζήθεο ήηαλ λα δεκηνπξγεζνχλ νη αλαγθαίεο ζεζκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ 

ζα επηηξέςνπλ ζηε Δπξσπατθή Έλσζε λα αληηκεησπίζεη κειινληηθέο πξνθιήζεηο 

φπσο θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηηο δηεζλνχο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 

εκπνξίνπ λαξθσηηθψλ, ηηο νηθνινγηθέο αληζζνξνπίεο θαη ηηο απεηιέο γηα ηε δεκφζηα 

πγεία. Ζ ζπλζήθε ηνπ Άκζηεξληακ πξαγκαηεχεηαη νπζηαζηηθά δπν θεθάιαηα:  

1. ειεπζεξία, αζθάιεηα θαη δηθαηνζχλε ησλ πνιηηψλ ηεο Δπξσδψλεο κέζσ 

ηεο πξνζηαζίαο ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηζφηεηα κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ, εμάιεηςε ησλ δηαθξίζεσλ, ειεχζεξεο θπθινθνξίαο πξνζψπσλ 

εληφο ηεο Δπξσδψλεο. 

2. πνιηηηθά δηθαηψκαηα ησλ Δπξσπαίσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο έλλνηαο 

ηεο Δπξσπατθήο ηζαγέλεηαο, ηνλ θαζνξηζκφ ζηξαηεγηθψλ ππέξ ηεο 

απαζρφιεζεο, ηελ πξνψζεζε πςεινχ επηπέδνπ δεκφζηαο πγείαο, ηε 

πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ εμαζθάιηζε δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο 

γηα φινπο ηνπο πνιίηεο ζηα έγγξαθα ησλ νξγάλσλ ηεο επξσπατθήο 

έλσζεο. ε απηφ ην ζεκείν επίζεο  αλαδεηθλχεηαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε 

σο θεληξηθφ ζηνηρείν ηεο Δπξσπατθήο πνιηηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. 

(www.europa.eu) 

 

 

3.2.3 ύλνδνο Κνξπθήο ηεο Νίθαηαο ην 2000 

 

     Τηνζεηήζεθε ε Κνηλσληθή Πνιηηηθή Αηδέληα πνπ πξνζδηφξηδε κέηξα γηα ηε 

δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ θαη θαιχηεξσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

θαηλφκελσλ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. (Φινγατηε, 2005) 

 

3.2.4 Γθεηεκπνξγθ Ινύληνο 2001 

 

     Γηαηππψλεηαη θαη εγθξίλεηαη ε Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα ηελ Αεηθφξν 

Αλάπηπμε. ηε πλζήθε γίλεηαη ζαθήο πξνζζήθε θαη εμεηδίθεπζε ζηα 
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πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κε ζηφρν ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε 

ε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ ρσξψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ εληφο ηεο επξσδψλεο. (Σζακπνχθνπ-

θαλαβή, 2004) 

 

3.2 5 Βξπμέιιεο, Φεβξνπάξηνο 2002 

 

     Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρνληαο ήδε θαζνξίζεη ηελ εζσηεξηθή ηεο ζηξαηεγηθή κε 

ζηφρν ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ην 2001 ζην Γθέηεκπνξγθ, πιένλ ην 2002 ζηηο 

Βξπμέιιεο αλαγλσξίδεη ηελ αλάγθε λα πξνζδηνξίζεη ζηξαηεγηθέο πνπ δξνπλ θαη 

εθηφο ηεο επξσδψλεο, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ παγθνζκηνπνίεζε. 

     Αλαγλσξίδεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πνπ πξνέθπςε ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ην 

άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ηελ απειεπζέξσζε ησλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηελ αχμεζε ηνπ 

δηεζλνχο εκπνξίνπ θαη φια απηά σο επηηεχγκαηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. 

     Παξφια απηά φκσο δηαπηζηψλεη φηη δεηήκαηα φπσο ε θηψρηα, ε ππναπαζρφιεζε, 

ε αλεξγία, νη εηζνδεκαηηθέο αληζφηεηεο παξακέλνπλ. Αληηιακβάλεηαη επίζεο φηη νη 

θπζηθνί πφξνη πθίζηαληαη εθκεηάιιεπζε πνπ μεπεξλά ηα φξηα ηνπο, πξνθαιψληαο 

ζνβαξή δεκηά ζην πεξηβάιινλ. 

     Χο ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ αλαθνηλψλεη 

ηελ απφθαζε ηεο πξνο ην επξσπατθφ θνηλνβνχιην γηα παγθφζκηα ζχκπξαμε, κε ζηφρν 

ηελ Αεηθφξν Αλάπηπμε, πξνζδίδνληαο ηεο εμσηεξηθή δηάζηαζε, αλαγλσξίδνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε 

ζηξαηεγηθή ηεο θάζε ρψξαο ζηηο ππφινηπεο, ζε δεηήκαηα θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, 

θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη νηθνλνκίαο. 

     Οη ζηφρνη πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη: 

1. Ζ εμαζθάιηζε φηη ε παγθνζκηνπνίεζε ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε, 

κέζσ ηεο δίθαηεο ελζσκάησζεο ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ ζηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία, ψζηε λα απνθνκίζνπλ θαη απηέο ηα νθέιε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

απειεπζέξσζεο ησλ επελδχζεσλ, ηεο απφδνζεο θηλήηξσλ γηα πεξηβαιινληηθή 

θαη θνηλσληθά αεηθφξν παξαγσγή θαη εκπφξην θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ δηεζλνχο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. 
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2. Καηαπνιέκεζε ηεο θηψρηαο θαη πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, κέζσ 

επηζηηηζηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη επελδχζεσλ ζηνπο ηνκείο πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο. 

3. Αεηθφξνο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ, κέζσ ηεο 

αληηζηξνθήο απψιεηαο πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ. 

4. Δμαζθάιηζε φηη νη ζηφρνη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ελζσκαηψλνληαη ζηαδηαθά 

ζε φιεο ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ην ζθνπφ απηφ ζα πξέπεη 

λα αμηνινγνχληαη νη επηπηψζεηο ησλ πνιηηηθψλ πξνηάζεσλ, αλαιχνληαο ηηο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο, ζα πξέπεη λα 

πξνζαξκφδνληαη νη πνιηηηθέο ζηνπο ηνκείο γεσξγίαο, αιηείαο, ελέξγεηαο 

κεηαθνξψλ, βηνκεραλίαο ζηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

5. Καιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε δηαθπβέξλεζε ζε φια ηα επίπεδα θαη ζε 

φιεο ηηο ρψξεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη θνηλνί ζηφρνη ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο λνκηκφηεηαο, ηε ζπλνρή, ηελ επζχλε, ηε 

ζπκκεηνρή θαη ηηο αλνηρηέο δηαδηθαζίεο. 

6. Υξεκαηνδφηεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ δηεζλψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ. 

(Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 2002) 

 

 

3.2.6 Βξπμέιιεο Μάξηηνο 2006 

 

     Ζ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ κε ηελ πεξίθεκε «Πξάζηλε Βίβιν», 

ζπδεηεί ηελ ελεξγεηαθή ηεο ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξψπε κε ζηφρν ηελ επίηεπμε 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ αεηθφξνπ αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αζθάιεηαο 

εθνδηαζκνχ. 

     ηελ Πξάζηλε Βίβιν πξνζδηνξίδνληαη έμη ηνκείο θαίξηαο ζεκαζίαο: 

 

1. Αλάπηπμε θαη ζέζεηο εξγαζίαο κέζσ επξσπατθνχ δηαζπλδεδεκέλνπ 

δηθηχνπ αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ. Ζ αεηθφξνο, 

αληαγσληζηηθή θαη αζθαιήο ελέξγεηα ζα επηηεπρζεί εάλ ππάξμνπλ 

αλνηρηέο θαη αληαγσληζηηθέο αγνξέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη αεξίνπ ζε 

επξσπατθή θιίκαθα θαη φρη ζε εζληθφ πιαίζην, έηζη ψζηε φινη νη 
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θαηαλαισηέο, νη ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο λα θαηαζηνχλ ηθαλνί 

λα αγνξάδνπλ ην ξεχκα θαη ην αέξην απφ πξνκεζεπηέο νπνηνπδήπνηε 

θξάηνπο κέινπο. Μία εληαία επξσπατθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

αεξίνπ ζα ξίμεη ηηο ηηκέο, ζα βειηηψζεη ηελ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ, ζα 

βνεζήζεη ην πεξηβάιινλ, ζα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα , ζα 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ αχμεζε ζέζεσλ εξγαζίαο. Γηα λα 

πξνσζεζεί ην επξσπατθφ δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν, ρξεηάδεηαη λα ηνλσζνχλ 

ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επελδχζεηο γηα ππνδνκέο θαη λα επηηαρπλζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο αδεηνδφηεζεο, έηζη ψζηε λα αληηθαηαζηαζνχλ νη κνλάδεο 

ειεθηξνπαξαγσγήο πνπ παιηψλνπλ θαη λα ππνθαηαζηαζνχλ κε 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο κε πιάλν εηθνζαεηίαο. 

2. Δγγχεζε αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζε πξνηείλεη δξάζεηο 

γηα ηελ αζθάιεηα αηθλίδησλ ειιείςεσλ ππνδνκψλ θαη δηαθνπήο 

εθνδηαζκνχ ελέξγεηαο απφ ελδερφκελεο θπζηθέο θαηαζηξνθέο, 

ηξνκνθξαηηθέο απεηιέο, πνιηηηθνχο θηλδχλνπο, ιάζνο εθηηκήζεσλ θ.α.  

 Αλάπηπμε επθπψλ δηθηχσλ ειεθηξηζκνχ, ψζηε λα παξαθνινπζνχλ 

ηελ πξνζθνξά-δήηεζε ελέξγεηαο ζηελ αγνξά ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαη λα πξνβιέπνπλ πηζαλέο ειιείςεηο ζε ππνδνκή θαη 

πξνζθνξά ελέξγεηαο. 

 Δμέιημε επξσπατθνχ θέληξνπ γηα ελεξγεηαθά δίθηπα θνξέσλ 

εθκεηάιιεπζεο ζπζηεκάησλ κεηαθνξάο κε εμνπζία ζπιινγήο, 

αλάιπζεο θαη δεκνζίεπζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Αλάπηπμε κεραληζκνχ γηα ηε δηαζθάιηζε αιιειεγγχεο θαη 

ππνζηήξημεο ζε ρψξα πνπ αληηκεησπίδεη πηζαλή βιάβε ζηηο 

ππνδνκέο ηεο. 

 Απνζήθεπζε ελέξγεηαο θαη αεξίνπ θαη δεκνζίεπζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ ησλ ρσξψλ, έηζη ψζηε εάλ ππάξμεη 

αηθλίδηα δηαθνπή ηνπ εθνδηαζκνχ ζε θάπνηα ρψξα, λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

3. Δπίιπζε πξνβιεκάησλ αζθάιεηαο πξνζθνξάο ελέξγεηαο. Ζ εμάξηεζε ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ κηα πεγή ελέξγεηαο ζε κία ρψξα, ζε πεξηπηψζεηο 

έιιεηςεο ηεο πεγήο απηήο ζα ππάξρεη αληίθηππνο ζηελ αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Δπνκέλσο, ππάξρεη αλάγθε ελφο 

πιαηζίνπ ζχλζεζεο ελεξγεηαθψλ πεγψλ γηα ηελ θάζε ρψξα, πνπ 
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ζπγρξφλσο ζα εμηζνξξνπεί ηνπο ζηφρνπο ηεο αεηθνξίαο, ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο εθνδηαζκνχ. 

4. Δλνπνηεκέλε πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. Ζ 

πνιηηηθή ζπλνρή ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κέζα απφ επηρνξεγήζεηο θαη 

θνξνινγηθά θίλεηξα πξνσζεί ηελ ηδέα ζην θνηλφ φηη ε ελεξγεηαθή 

απφδνζε κπνξεί λα απνθέξεη εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ. Με ηελ αλάπηπμε 

θαη εγθαηάζηαζε κνλάδσλ αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πηζηεχεη φηη ζα κεηψζεη 

ηελ εμάξηεζε απφ εηζαγσγέο νξπθηψλ θαπζίκσλ. Απηέο νη δξάζεηο 

πηζηεχεη φηη ζα σθειήζνπλ ηελ νηθνλνκία, ηελ αλεξγία, αιιά θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο. κσο γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο ζα πξέπεη λα ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ηα θξάηε 

κέιε, νη επηρεηξήζεηο θαη νη πνιίηεο. 

5. Δλζάξξπλζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ ελεξγεηαθψλ ηερλνινγηψλ.  Ζ 

Δπξσπατθή Έλσζε ρξίδεη ζηφρν ηεο λα θαηαζηήζεη ηε βηνκεραλία ηεο 

πξφηππν ελεξγεηαθήο ηερλνινγίαο θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ. Σα νθέιε 

είλαη πνιιά. Ζ εμνηθνλφκεζε θφζηνπο θαη πνζφηεηαο ελέξγεηαο, ε 

πξνζηαζία πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Αθφκε δηαθξίλεη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζην εκπφξην, θαζψο 

νη ηερλνινγίεο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηηο ρακειέο εθπνκπέο 

άλζξαθα ζπληζηνχλ κία ηαρέσο αλαπηπζζφκελε δηεζλή αγνξά. Γη’ απηφ ην 

ιφγν πηζηεχεη φηη ρξεηάδεηαη λα εμεηάζεη ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

έξεπλαο γηα ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ηερλνινγηψλ θαη ε ηελ ελζάξξπλζε 

ρξήζεο ηεο κέζσ κελπκάησλ θαη νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ απφ ηα θξάηε, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πνιίηεο. 

6. Πξφζεζε γηα κία ζπλεθηηθή εμσηεξηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή. Ζ Δπξσπατθή 

Έλσζε πξνζβιέπεη ζε κία ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ 

γεηηφλσλ ηεο, έηζη ψζηε λα δηαδξακαηίζεη απνηειεζκαηηθφηεξν δηεζλή 

ξφιν ζην ρεηξηζκφ θνηλψλ πξνβιεκάησλ κε ελεξγεηαθνχο εηαίξνπο 

παγθνζκίσο, γηα λα εμαζθαιηζηεί αληαγσληζηηθή, αεηθφξνο θαη αζθαιήο 

ελέξγεηα. Ζ δηεχξπλζε ηεο ελεξγεηαθήο αγνξάο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απφ ηε ζπκπεξίιεςε ησλ γεηηφλσλ ηεο ζα ζπλεπαγφηαλ ηελ αλάπηπμε 

θνηλψλ θαλφλσλ γηα ην εκπφξην, ηε δηακεηαθφκηζε θαη ην πεξηβάιινλ. Θα 

εμαζθάιηδε ηφλσζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο αλάπηπμεο θαη αζθάιεηα 

εθνδηαζκνχ γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηνπο γείηνλεο ηεο. Θα 
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ελζάξξπλε ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο παγθνζκίσο θαη ηε 

βηνκεραληθή θαη ηερλνινγηθή ζπλεξγαζία ζην ρψξν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, αλαλεψζηκψλ 

πεγψλ ελέξγεηαο θαη θαζαξψλ ηερλνινγηψλ νξπθηψλ θαπζίκσλ κε 

δέζκεπζε άλζξαθα. 

(Δπηηξνπή Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ, 2006) 

 

 

3.3  ηελ Διιεληθή θνηλόηεηα 

 

     Οη άμνλεο ηεο εζληθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε απνηεινχλ ηηο 

βαζηθέο  αξρέο, θαλφλεο, ζηφρνπο θαη ηνκεαθέο πξνηεξαηφηεηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο. Κχξην ξφιν ζηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο έρεη ην Τπνπξγείν 

Πεξηβάιινληνο πνπ γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ απνβιέπεη ζηελ ζπλεξγαζία ησλ 

θαηά ηνκέα ππνπξγείσλ (Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, Πνιηηηζκνχ θ.α) θαη ησλ 

δηεπζχλζεσλ ηνπο. Ζ Διιάδα απνζθνπεί ζηελ ελαξκφληζε κε ηηο θνηλέο πνιηηηθέο θαη 

ηα κέηξα πνπ επεμεξγάδεηαη ε ΔΔ. Παξαθνινπζεί εληαηηθά θαη ζπκβάιεη ζηηο δηεζλείο 

θαη θνηλνηηθέο πεξηβαιινληηθέο εμειίμεηο, ζπκκεηέρεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη 

ππνβάιιεη εηεζίσο εζληθέο εθζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο ηνπ ΟΖΔ 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ηεο Agenda 21. Γξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ζε εζληθφ θαη 

θνηλνηηθφ επίπεδν φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ (Μεζφγεηνο, Μαχξε Θάιαζζα) θαη 

δηεζλέο, πξνζβιέπνληαο ζε κηα δίθαηε θαη βηψζηκε θνηλσλία πνιηηψλ ε νπνία 

ιεηηνπξγεί ζε αξκνλία κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

 

Άμνλεο δξάζεσλ θαη κέηξα γηα ηελ κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πηέζεσλ. 

 

α) Αληηκεηώπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο. Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε αλαδηάξζξσζε θαη 

δηαθνξνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ 

ηνπ CO2. Γπν θεληξηθέο θαηεγνξίεο δξάζεσλ είλαη ε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηεο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηελ θαχζε ιηγλίηε κε ηε ρξήζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη ε εθπαίδεπζε/ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα 

ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο. 

Δπηπιένλ επηβάιιεη κέηξα πεξηνξηζκνχ άιισλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (θζνξίνπ, 
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κεζαλίνπ θαη ηνπ ππνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ) επηθεληξψλνληαο θπξίσο ζηε βηνκεραλία 

θαη ζηε γεσξγία, λνκνζεηψληαο ηελ επηβνιή θπξψζεσλ, θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη 

ελζαξξχλνληαο ηελ ρξήζε θαζαξήο ηερλνινγίαο. Ζ Διιάδα πξνζβιέπεη ζηε 

ιεηηνπξγία ελφο κεραληζκνχ ειέγρνπ ηεο πνξείαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ κέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο ζπγθξφηεζεο Δζληθήο Δπηηξνπήο γηα ηηο Κιηκαηηθέο 

Αιιαγέο.  

 

β) Αληηκεηώπηζε εξεκνπνίεζεο. ρεδηάδεη πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

δαζψλ απφ ππξθαγηέο θαη θαηαζηξνθηθέο εθρεξζψζεηο θαη επηβάιιεη θπξψζεηο ζηνπο 

ηζχλνληεο ησλ θαηαζηξνθψλ. Δπηδηψθεη ζηελ έγθαηξε απνθαηάζηαζε ηεο 

θαηαζηξεθφκελεο απφ ηηο ππξθαγηέο δαζηθήο βιάζηεζεο, ζηελ πξνζηαζία ησλ 

πδαηηθψλ πφξσλ απφ ηελ ππεξθαηαλάισζε θαη ηε ξχπαλζε, ζηελ πξνζηαζία 

αγξνηφπσλ θαη δαζηθψλ εθηάζεσλ απφ πηέζεηο γηα νηθνδνκηθή, βηνκεραληθή θαη 

ηνπξηζηηθή ρξήζε.  

 

γ) Πξνζηαζία βηνπνηθηιόηεηαο θαη θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ. ηφρνο είλαη ε 

δηαηήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ζε επλντθά επίπεδα ησλ ζεκαληηθψλ θπζηθψλ 

νηθνηφπσλ θαη εηδψλ άγξηαο παλίδαο θαη ρισξίδαο ηεο ρψξαο θαη ε δηαρείξηζε 

πδαηηθψλ θαη εδαθηθψλ πφξσλ γηα ηελ αληηζηξνθή ησλ ηξερνπζψλ ηάζεσο απψιεηαο 

ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. 

 

δ) Πξνζηαζία πδάηηλσλ πόξσλ. Πξνσζεί πξνγξάκκαηα εμνηθνλφκεζεο θαη 

αλαθχθισζεο λεξνχ, εθπαίδεπζεο πνιηηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε θαη πξνγξάκκαηα 

αθαιάησζεο θαη ρξήζεο ζαιαζζηλνχ λεξνχ. 

 

Δζληθφ Κέληξν Πεξηβάιινληνο θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο, 2002  

θνχξηνο & νθνχιεο, 1998 

ΗΣΑΜΔ, 2005  

ΗΣΑΜΔ, 2009 

www.ypeka.gr 
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4. Σνκείο εθαξκνγώλ θαη νθέιε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο 

 

4.1 Σνπξηζηηθόο ηνκέαο 

 

     Ο ηνπξηζκφο είλαη κηα πξσηεχνπζα δξαζηεξηφηεηα γηα ηε ρψξα καο. Πάληνηε 

ζηεξηδφηαλ ζηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ήιηνπ, ηεο ζάιαζζαο θαη ησλ ακκνπδηψλ. 

Αλακθίβνια απηφ ην θεθάιαην είλαη πνιχ πνιχηηκν, φκσο ε εκθάληζε λέσλ εμσηηθψλ 

θαη νηθνλνκηθά πξνζηηψλ πξννξηζκψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Σνπξθία, θαζψο θαη ε 

ππνβάζκηζε ζπρλά ηεο θπζηθήο νκνξθηάο θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ ραξαθηήξα απφ ηελ 

νκνγελνπνίεζε ηεο αηζζεηηθήο ησλ ηνπξηζηηθψλ πξννξηζκψλ θαη ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ε άλαξρε πνιενδφκεζε, ε αλέγεξζε κεγάισλ ηνπξηζηηθψλ κνλάδσλ, ν 

καδηθφο θαη απξφζσπνο ηνπξηζκφο έρνπλ πάςεη πιένλ λα απνηεινχλ ζπγθξηηηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηε ρψξα καο. Παξάιιεια, έλα κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο 

ππαίζξνπ ζε αλαδήηεζε εξγαζίαο ζηηο παξαιηαθέο ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο, ππέζηε 

επηπηψζεηο φπσο ε κεηαλάζηεπζε, ε αζηπθηιία, ε εγθαηάιεηςε θαη εξήκσζε ησλ 

ρσξηψλ, ε κείσζε ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο, ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηζηηθή 

ππνβάζκηζε. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο πεξηθέξεηαο έραζε ηελ αγξνηηθή ηνπ ηαπηφηεηα 

κε κεγάιεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηελ εζληθή νηθνλνκία. 

     Ο Αγξνηνπξηζκόο είλαη έλα κνληέιν ηνπξηζκνχ πνπ αληαπνθξίλεηαη ηδαληθά ζηελ 

αλαδήηεζε λέσλ θαηεπζχλζεσλ γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ρψξα καο, 

αιιά θαη ηελ ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο. Απνηειεί έλα κνληέιν 

νιηζηηθήο αλάπηπμεο ησλ νξεηλψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πεξηνρψλ ηεο ρψξαο, πνπ 

γεθπξψλεη ηηο παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ηείλνπλ λα εμαθαληζηνχλ, κε 

ηε ζχγρξνλε επηρεηξεκαηηθή δξάζε (ην ιατθφ ηερλίηε θαη ηνλ ληφπην παξαγσγφ κε ην 

ζχγρξνλν επελδπηή).  

     θνπφο ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ είλαη ε νηθνλνκηθή ηφλσζε ησλ πεξηνρψλ ηεο 

ππαίζξνπ, ε δηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, ησλ ηνπηθψλ εζίκσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη αεηθφξνο. Ζ αλάπηπμε ηνπ 

Αγξνηνπξηζκνχ καο ελδηαθέξεη γηα λα θξαηήζνπκε ηνλ θφζκν ζηελ χπαηζξν, λα 

ηνλψζνπκε ηελ αγξνηηθή δσή, λα εληζρχζνπκε ην νηθνλνκηθφ εηζφδεκα ζηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο, λα ζηακαηήζνπλ λα εξεκψλνπλ ηα ρσξηά πνπ δελ έρνπλ επθαηξία 

αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο, λα δηαηεξεζεί ε αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά 
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αλαθαηλίδνληαο παιηά ζπίηηα θαη αξρνληηθά (ζηελ Κξήηε ππάξρνπλ παξαδείγκαηα 

δηάζσζεο νιόθιεξσλ ρσξηώλ θαη νηθηζκώλ πνπ είραλ εγθαηαιεθηεί από ηελ 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή κεηαλάζηεπζε. ηελ εηεία ν νηθηζκόο Ιηάλνπ, ζηα 

Υαληά ε πεξηνρή ηνπ Βάκκνπ θαη νη Μειηέο), λα θξαηήζνπκε ηνπο λένπο ζηνλ ηφπν 

ηνπο θαη λα δψζνπκε δηέμνδν ζηελ αλεξγία, επηκεθχλνληαο ζπγρξφλσο ηελ 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν. Απηή ε ελαιιαθηηθή κνξθή ηνπξηζκνχ δελ επεκβαίλεη ζην 

πεξηβάιινλ, ζηνλ ηφπν θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο αιινηψλνληαο ηα, αιιά θέξλεη ηνλ 

θάηνηθν ηεο πφιεο ζην πεξηβάιινλ ηεο επαξρίαο, ηεο αγξνηηθήο δσήο θαη ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ελζσκαησζεί, λα κπεζεί γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζηηο 

ηνπηθέο ζπλήζεηεο, ηε θχζε, ηηο γεσξγηθέο θαη παξαδνζηαθέο αζρνιίεο θαη ηέρλεο. Ζ 

θηινζνθία ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ βαζίδεηαη ζηε δηαπξνζσπηθή, αλζξψπηλε, άκεζε θαη 

θηιφμελε ζρέζε αλάκεζα ζηνλ θάηνηθν ηεο ππαίζξνπ θαη ηνλ επηζθέπηε. 

(Αζθέιε, 2005) 

Αμηνπνίεζε – δηάζεζε – απνξξόθεζε ηνπηθώλ πξντόλησλ 

     Σα πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζηελ έδξα ηνπ αγξνηνπξηζηηθνχ θαηαιχκαηνο ή απφ 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία, γεσξγηθά θαη θηελνηξνθηθά, δηαηίζεληαη πξνο θαηαλάισζε ή 

πξνο πψιεζε ζηνπο πειάηεο ηνπ θαηαιχκαηνο. Απηφο είλαη έλαο ηξφπνο βειηίσζεο 

θαη ηφλσζεο ηεο ηνπηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηφζν γηαηί πξνζθέξνληαη επηπιένλ 

ππεξεζίεο, φζν θαη γηαηί ν πειάηεο έξρεηαη ζε επαθή κε ηα πξντφληα ηα νπνία 

ζπλήζσο επηζπκεί λα αγνξάζεη θεχγνληαο ή αθφκε θαη λα ηα παξαγγέιλεη ηαθηηθά. 

Έηζη νη πσιήζεηο ηνπηθψλ πξντφλησλ απμάλνληαη. Πνιχ πεξηζζφηεξν αλ δηαζέηνπκε 

ηππνπνηεκέλα πξντφληα ηα νπνία κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη απφ έλα νηλνπνηείν, έλα 

ειαηνηξηβείν, ηπξνθνκείν ή ζπλεηαηξηζκφ ηεο πεξηνρήο. Πνιινί γπλαηθείνη 

ζπλεηαηξηζκνί ζε φιε ηελ Διιάδα παξαζθεπάδνπλ θαη πσινχλ ηα πξντφληα ηνπ ηφπνπ 

ηνπο, δηαηεξψληαο θαη δηαθπιάζζνληαο ηηο παηξνπαξάδνηεο ζπληαγέο θαη ηηο παιηέο 

ηερληθέο θαη ρεηξνηερλίεο πνπ θιεξνδνηήζεθαλ απφ γεληά ζε γεληά (γιπθά θνπηαιηνχ, 

καξκειάδεο, ιηθέξ, ηνπξζηά, θεληήκαηα, πιεθηά, θεξακηθά). ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

ζπλεηαηξηζκνχο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια εθζεηήξηα γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ 

απηψλ ε δηαζέηνπλ εθζεηήξηα κέζα ζηα αγξνηνπξηζηηθά θαηαιχκαηα. 

(Αζθέιε, 2005) 

Παξερόκελεο ππεξεζίεο θαη πξντόληα πνπ ζπλζέηνπλ ην αγξνηνπξηζηηθό παθέην. 

     Ζ δεκηνπξγία ελφο θηιηθνχ θαη δεζηνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 

επηζθέπηε, ε θηινμελία ηνπ ζε θαηαιχκαηα παξαδνζηαθνχ ηχπνπ ζε έλα πεξηβάιινλ 

ιηηφ, κε ηνπηθφ ραξαθηήξα, αιιά θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο αλέζεηο (θσο, ζέξκαλζε, 
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λεξφ), ρσξίο φκσο πεξηηηέο πνιπηέιεηεο, ε γλσξηκία ηνπ επηζθέπηε κε ηα ήζε θαη ηα 

έζηκα κηαο πεξηνρήο πνπ αλαβηψλνπλ κε απζεληηθφ ηξφπν, ε ζπκκεηνρή ηνπ ηαμηδηψηε 

ζε έλα ζχλνιν δξαζηεξηνηήησλ: αγξνθηελνηξνθηθέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπγθνκηδή 

ειηψλ, ηξχγνο, θξνληίδα ησλ δψσλ), ν νηθνηνπξηζκφο (παξαηήξεζε πνπιηψλ, 

μελάγεζε ζε εζληθνχο δξπκνχο ή πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο), αζιήκαηα πεξηπέηεηαο 

(αλαξξίρεζε ζε βνπλά, ηππαζία, δηάζρηζε θαξαγγηψλ), πνιηηηζηηθέο πεξηεγήζεηο 

(επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο, εξγαζηήξηα ρεηξνηερλίαο, απζεληηθή 

αλαβίσζε εζίκσλ), καζήκαηα (παξαδνζηαθψλ ρσξψλ, κνπζηθήο, παξαζθεπή 

γιπθψλ), γαζηξνλνκία (ειιεληθή, θξεηηθή, κηλσηθή θνπδίλα), ε δπλαηφηεηα λα 

αγνξάζνπλ ηα παξαδνζηαθά πξντφληα πνπ επηζπκνχλ (ηξφθηκα, ρεηξνηερλήκαηα), πνπ 

παξάγνληαη ηνπηθά, κέζα απφ ην αγξνηνπξηζηηθφ θαηάιπκα ή απφ ηηο επηζθέςεηο 

ζηνπο θαηά ηφπνπο ζπλεηαηξηζκνχο ή επηρεηξήζεηο. 

(Αζθέιε, 2005) 

Δλίζρπζε ηεο απαζρόιεζεο 

     Ζ βαζηθή αξρή ηεο θηινζνθίαο ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

επηρεηξήζεηο ζηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, πνπ ζα δίλνπλ εξγαζία ζηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη 

δσή ζηνλ ηφπν. Έηζη ηα νθέιε, νηθνλνκηθά θαη αλαπηπμηαθά, ζα επηζηξέςνπλ πάιη 

ζηελ ίδηα ηελ θνηλφηεηα.  

     Δηδηθνί αζιεηηθνί εθπαηδεπηέο, νηθνμελαγνί, νξεηβάηεο, νδεγνί βνπλνχ, 

αξραηνιφγνη μελαγνί, θεξακηζηέο, αγγεηνπιάζηεο είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα 

επαγγέικαηα πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηηο πεξηνρέο αγξνηνπξηζηηθψλ 

θαηαιπκάησλ. Παξάιιεια  επηζθέςηκα εξγαζηήξηα κεηαπνίεζεο αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, πξαηήξηα-εθζεηήξηα ηνπηθψλ πξντφλησλ, αγξνηνπξηζηηθά θέληξα 

εζηίαζεο, επηρεηξήζεηο δηεμαγσγήο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ, παξαδνζηαθά 

εζηηαηφξηα απνηεινχλ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ήπησλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ 

ηνπξηζκνχ κε κεγάιε νηθνλνκηθή πξννπηηθή. 

(Αζθέιε, 2005) 

Πνηνο είλαη ν δπλεηηθόο αγξνηνπξίζηαο; 

     Ο αγξνηνπξίζηαο είλαη απηφο πνπ έρεη θνξεζηεί απφ ηνλ απξφζσπν καδηθφ 

ηνπξηζκφ θαη αλαδεηά ηελ ραιάξσζε θαη ηελ μεθνχξαζε ζε έλα ήξεκν πεξηβάιινλ, 

ζε κηα πξνζπάζεηα λα απνθνπεί πξνζσξηλά απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηελ πφιε.        

Δπηδεηά ηελ επαθή κε ηε θχζε θαη ηελ απζεληηθφηεηα ηνπ επαξρηαθνχ ηξφπνπ δσήο, 

ηε θηινμελία, ηελ θαζαξφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα παξαδνζηαθά ζπίηηα 
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ηνπ ρσξηνχ, ηελ αγλή γεχζε ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη ηα παξαδνζηαθά 

εδέζκαηα.  

     Ο αγξνηνπξίζηαο αλήθεη ζε έλα επξχ ειηθηαθφ θάζκα θαη απεπζχλεηαη ζε φιε ηελ 

νηθνγέλεηα. Σα άηνκα απηά ζεσξείηαη φηη έρνπλ απμεκέλε νηθνινγηθή ζπλείδεζε, 

πνηθίια ελδηαθέξνληα, δηάζεζε γηα κφξθσζε θαη πνιηηηζηηθή πξνζέγγηζε. Δίλαη 

πειάηεο κε πςειέο απαηηήζεηο σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ην επίπεδν ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ ηνπο παξέρνληαη κε ηελ πξννπηηθή λα γίλνπλ κφληκνη θαη καθξνπξφζεζκνη 

πειάηεο. Ο αγξνηνπξίζηαο ζεσξείηαη πνηνηηθφο, πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 

ζεκαληηθήο αγνξαζηηθήο δχλακεο. Μήπσο ινηπφλ κέζα ζηηο πξννπηηθέο πνπ δίλεη ν 

αγξνηνπξηζκφο είλαη θαη ε δηέμνδνο πνπ αλαδεηάεη ν ειιεληθφο ηνπξηζκφο γηα ηελ 

πξνζέιθπζε πνηνηηθνχ θαη πςεινχ επηπέδνπ ηνπξηζκφ; 

(Αζθέιε, 2005) 

 

4.1.1 Μειέηε Πεξίπησζεο: Αγξνηνπξηζηηθνί Ξελώλεο Βάκνο Α.Δ. 

 

 

     Μεηαμχ Υαλίσλ θαη Ρέζπκλνπ, κηαλ αλάζα 

απφ ην Κξεηηθφ Πέιαγνο, βξίζθεηαη  ε  επαξρία 

ηνπ Απνθφξσλα, ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηα 

Λεπθά ξε κέρξη ηα παξαζαιάζζηα ρσξηά 

Αικπξίδα, Καιχβεο θαη Γεσξγηνχπνιε. Ο 

Βάκνο βξίζθεηαη ζην θέληξν ηνπ Απνθφξσλα. 

Πξφθεηηαη γηα έλα εκηνξεηλφ ρσξηφ κε 900 

κφληκνπο θαηνίθνπο ζε πςφκεηξν 200 κέηξα 

απφ ηε ζάιαζζα, ην νπνίν πεξηβάιιεηαη απφ 

θαιιηεξγεκέλε θαη άγξηα θχζε. Οη πξψηνη 

θάηνηθνί ηνπ ήηαλ Άξαβεο πεηξαηέο γχξσ ζηνλ 8ν αηψλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ηνπξθηθήο θπξηαξρίαο ζηελ Διιάδα ν Βάκνο ήηαλ ην αξρεγείν ηνπ ηνπξθηθνχ 

ζηξαηνχ θαη ην 1863 έλαο παζάο κε ην φλνκα άββαο επέιεμε ην Βάκν σο 

πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο θαθίσλ. Σελ πεξίνδν εθείλε ε πεξηνρή γλψξηζε κεγάιε 

αλάπηπμε πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πνιπηειή ζπίηηα θαη ηα δεκφζηα θηήξηα κε 

λενθιαζηθά ζηνηρεία θαη αξρηηεθηνληθή έληνλα επεξεαζκέλε απφ ηελ Δλεηηθή 

θπξηαξρία. 
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     ’ απηφλ ηνλ ηφπν κηα νκάδα 

αλζξψπσλ επέιεμε λα ηδξχζεη ηε Βάκνο 

Α.Δ πξνζθέξνληαο ελνηθηαδφκελνπο 

μελψλεο γηα δηακνλή ζε επηζθέπηεο ζε 

πνιιά απφ ηα ηζηνξηθά θηίξηα ηνπ ρσξηνχ 

ηα νπνία έρνπλ αλαπαιαησζεί θαη 

αλαθαηληζηεί κε παιηέο παξαδνζηαθέο 

ηερληθέο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηε 

δηαηήξεζε ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο 

αηζζεηηθήο ηνπο, ψζηε λα ελαξκνλίδνληαη απφιπηα κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, αιιά 

θαη λα παξέρνπλ ζπγρξφλσο φιεο ηηο αλέζεηο πνπ απαηηεί ε ζχγρξνλε δσή.  

     Σν φξακα γηα ηνπο ελνηθηαδφκελνπο μελψλεο μεθίλεζε απφ ηελ ηδέα ηεο αλαβίσζεο 

ηνπ παξαδνζηαθνχ νηθηζκνχ ηνπ Βάκνπ, φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ εηαηξία έδεζαλ 

ηελ παηδηθή ηνπο ειηθία αθνχγνληαο απφ ηνπο παιηφηεξνπο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 

ρσξηνχ θαη ζέιεζαλ λα κνηξαζηνχλ ηηο ηζηνξίεο απηέο θαζψο θαη ηηο γεχζεηο, ηα 

ρξψκαηα, ηα αξψκαηα, ηηο εηθφλεο, ηελ επαθή κε ηε θχζε θαη ην ζπλαίζζεκα ηεο 

δηαβίσζεο ζε έλα παξαδνζηαθφ ρσξηφ. Ζ πινπνίεζε ηεο ηδέαο έδσζε δσή ζηνλ ηφπν, 

ν νπνίνο ραξαθηεξηδφηαλ σο αγξνηηθή πεξηνρή, ζέηνληαο ηνπ λέα φξηα αλάπηπμεο, 

αιιά θαη ζέζεηο εξγαζίαο. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν νηθηζκφο ζα καξάδσλε, φπσο 

άιισζηε ζπκβαίλεη ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ππαίζξνπ ζηε ρψξα καο, πξνζπαζψληαο 

νη θάηνηθνη λα δψζνπλ δηέμνδν ζην εξγαζηαθφ ηνπο πξφβιεκα θαη αλαδεηψληαο έλα 

θαιχηεξν δίθηπν ππεξεζηψλ θαη επίπεδν δηαβίσζεο πνπ ζα ηνπο παξείρε θάπνην 

αζηηθφ θέληξν. 

     Ζ Βάκνο Α.Δ μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηεο ην 1996. Παξφιν πνπ νη ζπκκεηέρνληεο 

επηδίσμαλ λα ιάβνπλ επηρνξήγεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπο, ηειηθά 

απηφ δελ έγηλε εθηθηφ. Ζ εηαηξία δεκηνπξγήζεθε θαηά 100% απφ ίδηα θεθάιαηα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη θπζηθά πνιχ κεξάθη! Οη μελψλεο βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε 

φιν ην ρσξηφ θαη θπξίσο ζηελ παιηά γεηηνληά ηνπ Βάκνπ. Πξφθεηηαη γηα 25 μελψλεο 

πνπ θηινμελνχλ απφ δχν έσο νρηψ άηνκα, θάπνηεο απφ απηέο δηαζέηνπλ θνηλφρξεζηε 

ή ηδησηηθή πηζίλα. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο Ξελψλεο Αγγέιακνο ,Ξελψλεο 

Αγξνπιίδα, Ξελψλαο Απαλεκίδη, Βίια Διαηψλαο, Ξελψλεο Φάκπξηθα, Ξελψλεο 

Γεξάλη θαη Βίιεο Ρνδηά. Οη μελψλεο ηεο ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 
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ρξφλνπ. Οη ηηκέο ησλ μελψλσλ γηα δχν άηνκα θπκαίλνληαη απφ 65 € ηελ ρακειή 

πεξίνδν έσο 130€ ηελ πςειή πεξίνδν γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο μελψλεο κε 

θνηλφρξεζηε πηζίλα θαη αληηζηνίρσο γηα ηνπο μελψλεο κε ηδησηηθή πηζίλα απφ 150€ 

έσο 200€ θαη γηα ηνπο παξαδνζηαθνχο μελψλεο ζηελ παιηά γεηηνληά απφ 75€ έσο 

180€. Σν θφζηνο δηακνλήο γηα ηνπο επηζθέπηεο δελ δηαθέξεη απφ ην θφζηνο δηακνλήο 

ζε έλα δσκάηην παξαιηαθνχ μελνδνρείνπ πέληε αζηέξσλ καδηθνχ ηνπξηζκνχ.  

     Ο ζπλεληεπμηαδφκελνο  Κνο Νίθνο Φξαληδεζθάθεο (Πξφεδξνο πλδέζκνπ 

Δλψζεσλ Αγξνηνπξηζκνχ Διιάδνο-ΔΑΓΔ) καο κίιεζε σο εθπξφζσπνο ηεο Βάκνο 

Α.Δ. ηελ εξψηεζε γηα ην πνηνη είλαη νη αληαγσληζηέο ηεο εηαηξίαο, καο απάληεζε 

πσο ν αληαγσληζκφο δελ ππάξρεη ζηε θηινζνθία ηνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φια ηα 

θαηαιχκαηα πνπ εθπξνζσπνχλ ηνλ αγξνηνπξηζκφ θαη ηνλ νηθνηνπξηζκφ ζηε ρψξα 

καο ζπλεξγάδνληαη, ζπκπξάηηνπλ, αληαιιάζνπλ ηδέεο θαη απφςεηο, αθφκε θαη 

πειάηεο. Γηα παξάδεηγκα ηα θαηαιχκαηα ηνπ Βάκνπ αιιά θαη θαηαιχκαηα πνπ 

ππάξρνπλ ζηα γχξσ ρσξηά ηεο πεξηνρήο, φπσο ηα Νηνπιηαλά, έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα 

δίθηπν ζπλεξγαζίαο. Αλ έλαο πειάηεο αλαδεηήζεη θαηάιπκα ζηελ πεξηνρή ηνπ Βάκνπ 

θαη δελ βξεη ιφγσ πιεξφηεηαο, ε εηαηξία ζα βνεζήζεη ηνλ πειάηε λα βξεη θαηάιπκα 

ζε θνληηλή πεξηνρή. Απηή ε ζηάζε είλαη ακθίδξνκε θαη απνθαιχπηεη κία ηδενινγία 

άκηιιαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο, ηδηφηεηα πνπ θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

θνηλσληθή ζπληζηψζα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Φπζηθά ζηελ θηινζνθία ηεο εηαηξίαο 

δελ ππάξρεη αληαγσληζκφο, φκσο νηθνλνκνδηνηθεηηθά κηιψληαο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνπκε φηη ν αληαγσληζκφο είλαη ππαξθηφο θαη ππάξρεη αλάκεζα ζηηο 

αγξνηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη αλάκεζα ζε απηέο θαη ηνλ 

καδηθφ ηνπξηζκφ. Δπνκέλσο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε γηα πνην ιφγν λα πξνηηκήζεη ν 

ηνπξίζηαο ηε δηακνλή ζηε Βάκνο Α.Δ, πνην είλαη ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα; ην 

Βάκν κπνξεί θαλείο λα ζπλδηάζεη ηε καγεία ηνπ βνπλνχ κε ηε δξνζηά ηεο ζάιαζζαο. 

Ζ ηνπνζεζία ηνπ ρσξηνχ, ε ηζηνξία ηνπ, ηα ζσδφκελα κλεκεία φπσο  ην κνλαζηήξη 

Καξχδη θαη ην ειαηνηξηβείν κε ηηο 12 αςίδεο, ην δηαηεξεκέλν παξαδνζηαθφ 

πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ελαιιαγέο ηνπ ηνπίνπ ζπλζέηνπλ ηελ ηδαληθή 

αηκφζθαηξα γηα κία απνιαπζηηθή δηακνλή ζηε απζεληηθή Κξήηε. Ο Βάκνο είλαη 

ηδαληθά ηνπνζεηεκέλνο ζε έλα ζηξαηεγηθφ ζεκείν πνπ επηηξέπεη ζχληνκεο εμνξκήζεηο 

ζε άιιεο ηνπνζεζίεο αηζζεηηθνχ θαη αξραηνινγηθνχ ελδηαθέξνληνο ζηελ πεξηθέξεηα 

ησλ Υαλίσλ φπσο Κεθαιάο, Κφθθηλν Υσξηφ, Γαβαινρψξη, Νηνπιηαλά, Αξκέλνη, 
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Βξχζζεο, ην ρσξηφ Άπηεξα θαη ηα αξραία Άπηεξα, ηα παξαζαιάζζηα ρσξηά Καιχβεο 

θαη Αικπξίδα θαη παξαιίεο φπσο ε Κπαλή Αθηή, ν Κφιπνο Οκπξφζγηαινο θ.α. 

 

     Γηα θάπνηνπο απφ ηνπο εηαίξνπο ε ελαζρφιεζε κε ηα θαηαιχκαηα ζην Βάκν 

απνηεινχλ θχξην επάγγεικα θαη γηα θάπνηνπο απνηεινχλ ζπκπιήξσκα εηζνδήκαηνο. 

Οη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζε θπκαίλνληαη απφ 15 άηνκα ηνπο ρεηκεξηλνχο 

κήλεο έσο 20 ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, φπνπ θαη ν θφξηνο εξγαζίαο είλαη κεγαιχηεξνο 

ιφγν απμεκέλεο δήηεζεο. Οπσζδήπνηε φκσο ε ζπλεξγαζία κε άιιεο ληφπηεο 

επηρεηξήζεηο είλαη δεδνκέλε. Οη πξνκήζεηεο ηνπο ζε πξψηεο χιεο, ηα αλαιψζηκα θαη 

δηαηξνθηθά είδε, αιιά θαη ε πξνψζεζε ληφπησλ πξντφλησλ κέζα απφ ην παληνπσιείν 

ηεο εηαηξίαο πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ηνπηθέο παξαγσγέο, εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν νηθνλνκηθά θαη ηηο ληφπηεο θαη πεξηθεξεηαθέο επηρεηξήζεηο. Ζ δεκηνπξγία 

νηθνλνκηθνχ νθέινπο απφ ηελ αγξνηνπξηζηηθή ελαζρφιεζε θαιχπηεη ηελ θνηλσληθή 

θαη νηθνλνκηθή ζπληζηψζα ηνπ αεηθφξνπ κνληέινπ αλάπηπμεο. 

     Ζ ζρέζε ηεο εηαηξίαο κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη κηα ζρέζε εμάξηεζεο. Ζ 

δηαηήξεζε ηεο αηζζεηηθήο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνλ 

παξάγνληα επηηπρίαο ηεο Βάκνο Α.Δ γη’ απηφ ην ιφγν ε ιεηηνπξγία ησλ μελψλσλ είλαη 

ελαξκνληζκέλε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ ηθαλνπνηψληαο θαη ηε πεξηβαιινληηθή 

ζπληζηψζα ηνπ αεηθφξνπ κνληέινπ αλάπηπμεο.  

     Δθηφο απφ ηνπο μελψλεο ε Βάκνο Α.Δ δηαζέηεη έλα ηνπξηζηηθφ γξαθείν φπνπ 

ιεηηνπξγεί θαη ζαλ ρψξνο ππνδνρήο, ηελ παξαδνζηαθή Κξεηηθή ηαβέξλα «ε ζηέξλα 

ηνπ Μπινπκνζήθε», ην παληνπσιείν «Μπξνβφινλ» ην νπνίν δηαζέηεη ληφπηα θαη 

παξαδνζηαθά παξαγφκελα πξντφληα, φπσο γηα παξάδεηγκα καξκειάδεο θαη ην Art 

café «Σν Ληαθσηφ» ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ. Οη επηπιένλ παξερφκελεο ππεξεζίεο 

ζηνπο θηινμελνχκελνπο είλαη καζήκαηα Κξεηηθήο καγεηξηθήο πνπ παξαδίδνληαη απφ 

ηηο ληφπηεο λνηθνθπξέο, ζηα νπνία καδί κε ηηο ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηα βφηαλα, ην 

http://www.vamossa.gr/el/activities/cooking-lessons
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ειαηφιαδν θαη ηα άιια ζπζηαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, δίλνληαη εμεγήζεηο γηα ηε 

ζξεπηηθή ηνπο αμία θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπο, ε νξγάλσζε εθδξνκψλ θαη 

πεξηπάησλ ζηηο θνληηλέο πεξηνρέο θπζηθνχ θάιινπο θαη αξραηνινγηθνχ 

ελδηαθέξνληνο, πνιηηηζηηθά γεγνλφηα θαη ηνπηθά θεζηηβάι θαζψο ν πνιηηηζκφο 

βξίζθεηαη πνιχ ςειά ζην ζχζηεκα αμηψλ ηεο εηαηξίαο θαη πηζηεχεη πσο ν 

ελαιιαθηηθφο ηνπξηζκφο πξέπεη λα αλαδεηθλχεη θαη ηα πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο πεξηνρήο, ηνπηθά δξψκελα θαη παλεγχξηα, ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 

     Ζ εηαηξία απεπζχλεηαη ζε πειάηεο θάζε ειηθίαο κεκνλσκέλνπο ηαμηδηψηεο, 

νηθνγέλεηεο, παξέεο θίισλ νη νπνίνη κνηξάδνληαη ηηο ίδηεο αμίεο κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηρείξεζε. Γειαδή ηε θηινμελία, ην πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνχ, 

ηελ επαθή κε ηε θχζε θαη ηηο πξνζσπηθέο ζρέζεηο, απηή ηε δχκσζε κεηαμχ ησλ 

αλζξψπσλ, ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, πνιηηηζηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

ηείλεη λα εμαθαληζηεί ζηηο κέξεο καο. Ζ κεγάιε πξνζέιεπζε μέλσλ ηνπξηζηψλ ζηα 

θαηαιχκαηα ηεο εηαηξίαο δεκηνπξγεί έλα ελδηαθέξνλ εηζαγσγήο ηνπξηζηψλ απφ ην 

εμσηεξηθφ ζηε ρψξα καο, αμηφινγεο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο, δεκηνπξγψληαο ηνπηθφ 

θαη εζληθφ φθεινο. Σέηνηνπ είδνπο θαηαιχκαηα ίζσο είλαη ε απάληεζε ζην πξφβιεκα 

πξνζέιεπζεο ηνπξηζηψλ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

ηεο Βάκνο Α.Δ θαζψο θαη ην θηιφμελν θιίκα έρνπλ δεκηνπξγήζεη πηζηνχο πειάηεο 

θαζηζηψληαο ηελ πεξηνρή κφληκν πξννξηζκφ ησλ δηαθνπψλ ηνπο. 

     Ζ εηαηξία έξρεηαη ζε επαθή κε ην θνηλφ ηεο κέζα απφ ηνπξηζηηθά γξαθεία, 

ηνπξηζηηθνχο θαηαιφγνπο, ηελ ηζηνζειίδα ηεο θαη θπζηθά ηελ απφ ζηφκα ζε ζηφκα 

δηαθήκηζε. Απφ 16-19 επηεκβξίνπ 2011  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε έθζεζε 

Αγξνηνπξηζκφο 2011 ζην Εάππεην Μέγαξν ζηελ Αζήλα ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο  ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ην θεληξηθφ πλέδξην Αγξνηνπξηζκνχ. (www.agroxenia.net). Ζ 

ζπλάληεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ αγξνηνπξηζκνπ απφ φιε ηελ Διιάδα έρεη σο ζθνπφ 
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ηελ πξνβνιή ηεο ηδέαο ηνπ Αγξνηνπξηζκνχ αιιά θαη πξνψζεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πξνθαιεί ε ελαζρφιεζε κε απηφλ. (www.vamossa.gr) 

(Ζ πεξίπησζε κειέηεο ηεο Βάκνο Α.Δ πξαγκαηνπνηήζεθε κεηά απφ ζπλέληεπμε κε 

ηνλ ππεχζπλν θαηαιχκαηνο θν Φξαληδεζθάθε Νηθφιαν) 

 

4.2 Αγξνθηελνηξνθηθόο ηνκέαο  

 

     Πεξίπνπ ην 97% ησλ ηξνθίκσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ νη άλζξσπνη πξνέξρεηαη απφ 

ηε γε, ελψ κφλν ην 3% απφ ηε ζάιαζζα. Σν 35% ηεο θαιιηεξγήζηκεο γεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεσξγηθή παξαγσγή θαη ην ππφινηπν γηα βνζθφηνπνπο. 

(Makofske & kaplin, 1995) 

     ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη είλαη πνιιά. πσο 

αλαθέξακε θαη ζηελ ελφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ, ε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο, ε κφιπλζε ησλ πδάησλ, ε δειεηεξίαζε απφ ηα εληνκνθηφλα θαη ιηπάζκαηα, 

ε κείσζε θαη ε πθαικχξπλζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ε εμάξηεζε απφ ηα 

απνιηζσκέλα θαχζηκα θαη ε απψιεηα αλαπαξαγσγήο ησλ θπηψλ, ε απψιεηα ησλ 

ηξνπηθψλ δαζψλ, ε κείσζε ηνπ φδνληνο, ε φμηλε βξνρή, ε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ν απμαλφκελνο πιεζπζκφο απεηινχλ κε άκεζν ή έκκεζν ηξφπν ηελ 

αγξνθηελνηξνθηθή παξαγσγή κε ελδερφκελν ηνλ παγθφζκην ππνζηηηζκφ.  

 

Η αεηθόξνο γεσξγία σο ιύζε 

     Γηα λα είλαη ε γεσξγία αεηθφξνο ζα πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηηο εμήο αξρέο: 

νηθνινγηθή πιεξφηεηα, νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα, θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη 

αλζξσπηζκφο. (Harwood, 1985) 

 

Οηθνινγηθή πιεξόηεηα. 

     Τπάξρνπλ δχν ζπζηαηηθά απαξαίηεηα γηα λα πεηχρνπκε έλα νινθιεξσκέλν πγεηέο 

αγξνηηθφ νηθνζχζηεκα. Καη ηα δχν βαζίδνληαη ζε βαζηθέο βηνινγηθέο δηαδηθαζίεο ηεο 

θχζεο: ε απηνξξχζκηζε θαη ε απνδνηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Harwood, 1985). 

Έλα ηέηνην ζχζηεκα ζα δηαθπιάζζεη ηελ αλζξψπηλε πγεία, ηε ρισξίδα θαη ηελ 

παλίδα θαη ζα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα ιχλεη κε κία εζσηεξηθή 

δηαδηθαζία ην πξφβιεκα ησλ δηδαλίσλ θαη ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, αληί λα 

ρξεηάδεηαη δαπαλεξέο θαη ρξνλνβφξεο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο. Θα ραξαθηεξίδεηαη 
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επίζεο απφ απνδνηηθφηεηα πνπ ζα ζπληειεί ζηε δηαθχιαμε ησλ πνιχηηκσλ θπζηθψλ 

πφξσλ, ζα απνθεχγεη ηελ ηνμηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη ζα κεηψλεη ηε δαπάλε ζε 

θαχζηκα. Θα ζέβεηαη ηνπο ζχλζεηνπο ρεκηθνχο, ελεξγεηαθνχο θαη πδάηηλνπο θχθινπο 

αλαγλσξίδνληαο φηη θάζε πξάμε πνπ δηαθφπηεη ηελ θπθιηθή δηαδηθαζία είλαη 

θαηαζηξνθηθή γηα ηε δσή θαη απεηιεηηθή γηα ηελ αεηθνξία ησλ δσηθψλ θαη θπηηθψλ 

εηδψλ (Moles 1986). 

Οηθνλνκηθή Βησζηκόηεηα 

     Οη εμσηεξηθέο δαπάλεο φπσο ε απψιεηα ηεο άγξηαο δσήο, ε δαπάλε ζηελ πγεία απφ 

έθζεζε ζε ρεκηθά ζπζηαηηθά δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηνλ ππνινγηζκφ θφζηνπο ηεο 

ζπκβαηηθήο θαιιηέξγεηαο. Οχηε ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο απφ ηε κείσζε ησλ 

απνιηζσκέλσλ θαπζίκσλ, ηε δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, ηελ απψιεηα αλεθηίκεησλ 

θπηηθψλ εηδψλ θ.α. ιακβάλεηαη ππφςε. Δπίζεο αγλννχληαη νη πνιπάξηζκεο 

επηδνηήζεηο πνπ θάλνπλ ηε γεσξγία λα εκθαλίδεηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε θαη 

επηβαξχλνπλ ηνπο θνξνινγνχκελνπο. (Makofske & Kaplin, 1995) 

     Αλ φιεο νη παξαπάλσ δαπάλεο θαη νη επηδνηήζεηο ζπλππνινγηζηνχλ, ηφηε ε 

ζπκβαηηθή γεσξγία δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη νηθνλνκηθά βηψζηκε. Έλα ηέηνην 

ζχζηεκα κπνξεί κφλν λα ζπλερηζηεί θξχβνληαο ηελ πξαγκαηηθή δαπάλε θαη 

κεηαθέξνληαο ηελ ζηηο επφκελεο γεληέο. 

Κνηλσληθή Γηθαηνζύλε 

     Σν ζχζηεκα πξέπεη λα επηβεβαηψλεη πσο νη θπζηθνί πφξνη θαη ε ελέξγεηα 

δηαλέκνληαη ηζφηηκα, έηζη ψζηε νη βαζηθέο αλάγθεο φισλ λα αληηκεησπίδνληαη γηα λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο. (θνχξηνο & νθνχιεο, 1998) 

     Βαζηθφ ζπζηαηηθφ θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο είλαη ε πιήξεο ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ρσξίο δηαθξίζεηο. ε πνιιέο ρψξεο ε αγξνηηθή 

πνιηηηθή πνπ αθνινπζείηαη είλαη πξνγξακκαηηζκέλε έηζη ψζηε λα πεξηνξίδεη ηα 

νηθνγελεηαθά αγξνθηήκαηα, ελψ παξέρεη επηρνξήγεζε ζε θαηφρνπο κεγάισλ 

εθηάζεσλ. Σν θξάηνο θαη νη κεγάιεο εηαηξίεο ειέγρνπλ ηελ αγνξά θαη ηηο ηηκέο 

πνιιψλ πξντφλησλ ελψ νη αγξφηεο θαη νη θαηαλαισηέο έρνπλ ειάρηζηε επίδξαζε ζηελ 

ηηκαξηζκηθή πνιηηηθή γηα ηα πξντφληα ηνπο ή ζηα Τπνπξγεία Γεσξγίαο. (Makofske & 

Kaplin, 1995) 

Αλζξσπηζκόο 

     Μία αλζξσπηζηηθή αγξνθαιιηέξγεηα πξέπεη λα ελζσκαηψλεη ηηο πςειφηεξεο αμίεο  

απφ θάζε άπνςε, απφ ην ζεβαζκφ καο γηα ηε γε έσο ηελ πξνζηαζία δηαθνξεηηθψλ 

πνιηηηζκψλ. Αλ θαη νη άλζξσπνη έρνπλ κία αιιεινεμαξηψκελε ζρέζε κε ηα δψα, απφ 
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ηε ζσκαηηθή εξγαζία θαη ηε ζπληξνθηά, κέρξη ηελ πνιχηηκε αλαθχθιεζε νξγαληθψλ 

νπζηψλ θαη ηελ παξνρή ηξνθίκσλ, πνιχ ζπρλά ηα δψα θαίλνληαη κφλν ζαλ 

αληηθείκελα πνπ κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε. ηηο αγξνηηθέο επηρεηξήζεηο ηα δψα 

ππνβάιινληαη ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο κέζα ζηηο εξγνζηαζηαθέο θάξκεο, φπνπ 

βιέπνπκε θνηφπνπια λα είλαη θνιιεκέλα ην έλα πάλσ ζην άιιν, βνδηλά λα 

δηαηεξνχληαη ζε κηθξνχο ζθνηεηλνχο ρψξνπο θαη λα ηξέθνληαη κε ακθίβνιε δηαηξνθή 

θαη ρνηξίδηα πνπ ηξέθνληαη κε αληηβηνηηθά ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ην επηπιένλ βάξνο. 

Οη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ δψσλ απεηινχλ ηελ πγεία ηνπο θαη ζπλεπψο ηελ πγεία 

ησλ αλζξψπσλ πνπ ηα θαηαλαιψλνπλ. Γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα ππάξρεη ζεβαζκφο 

πξνο ηε θχζε θαη ηα είδε ηεο, γηαηί απηή πάληα εθδηθείηαη θαη ζα ήηαλ 

απηνθαηαζηξνθηθφ λα ηελ αγλνήζνπκε.( Makofske & Kaplin, 1995). Αο ζπκεζνχκε 

ηε λφζν ησλ ηξειψλ αγειάδσλ, ηε γξίπε ησλ ρνίξσλ θαη ηε γξίπε ησλ πηελψλ. ια 

ήηαλ απνηειέζκαηα ηεο θαθήο δηαηξνθήο θαη θαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ, 

πνπ απείιεζαλ ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, αιιά θαη ηε 

ρψξα καο, κε απνηέιεζκα πνιιψλ αλζξψπηλσλ ζαλάησλ, κεγάιν νηθνλνκηθφ θφζηνο 

γηα ηελ εχξεζε ζεξαπείαο θαη κεγάιν θφζηνο ζηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή απφ ηελ 

δπζθήκεζε, ηελ απφζπξζε θαη ζαλάησζε δψσλ. 

     Ζ αεηθφξνο γεσξγία εθπξνζσπεί κία ζεηηθή απάληεζε ζηα φξηα θαη ζηα 

πξνβιήκαηα, ηφζν ηεο παξαδνζηαθήο φζν θαη ηεο ζχγρξνλεο γεσξγίαο. 

(www.minagric.gr). Γελ είλαη νχηε κία επηζηξνθή ζην παξειζφλ νχηε κία 

εηδσινιαηξία ηνπ λένπ, αιιά απνηειεί ηζνξξνπία απηψλ ησλ δχν. Αλαδεηεί λα 

ππνζηεξίμεη ηηο θαιχηεξεο πιεπξέο ηεο παξαδνζηαθήο ζνθίαο θαη ησλ ηειεπηαίσλ 

επηζηεκνληθψλ επηηεχμεσλ. Απηφ απνηειεί έλα θνηλφ αγξνηηθφ νηθνζχζηεκα κε βάζε 

ηε θχζε, ζρεδηαζκέλν γηα απηάξθεηα, δηαηήξεζε θπζηθψλ πφξσλ θαη 

παξαγσγηθφηεηα ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Οη κέζνδνη πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ αεηθφξν γεσξγία γηα ηελ παξαγσγή αληαγσληζηηθψλ, 

θαηλνηφκσλ, πνηνηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αγξνθηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ είλαη ν 

νξγαληθφο έιεγρνο δηδαλίσλ κέζσ θπζηθψλ βνηαλνθηφλσλ θαη νη θπθιηθέο 

θαιιηέξγεηεο, θπζηθή ιίπαλζε κε θφκπνζη, νη άλπδξεο θαιιηέξγεηεο, νη αλνηθηέο 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, ε δηαρείξηζε πεξηηησκάησλ δψσλ, νη ηερλνινγίεο δηαηήξεζεο 

λεξνχ νη νπνίεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηνλ θίλδπλν αλεπαξθνχο βξνρφπησζεο θαη λα 

βνεζήζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ γηα γεσξγηθή ρξήζε κέζσ 

ηεο άξδεπζεο, ηνπ απηφκαηνπ πνηίζκαηνο , ηηο δεμακελέο ζπιινγήο λεξνχ  θαη ηηο 

γεσηξήζεηο. (Makofske & Kaplin, 1995) 
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     Σα νθέιε ηεο αεηθφξνπ γεσξγίαο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

ρσξίο λα κεηψλεηαη ε παξαγφκελε πνζφηεηα, ν ζεβαζκφο θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε κεησκέλε ρξήζε ησλ πφξσλ ηεο γεο (λεξφ, ελέξγεηα), ε 

κείσζε έθζεζεο ηνπ αγξφηε ζε θίλδπλν απφ δειεηεξηψδεηο νπζίεο θπηνθαξκάθσλ 

αιιά θαη ηνπ θαηαλαισηή. εκαληηθή επίζεο είλαη ε βειηησκέλε πνηφηεηα θαη γεχζε, 

θαζψο θαη ε κεγαιχηεξε ζξεπηηθή αμία ησλ παξαγφκελσλ βηνινγηθψλ πξντφλησλ, πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη επεμία. 

 

4.2.1 Μειέηε πεξίπησζεο: πλεηαηξηζηηθόο Πνιπρώξνο Σν Κνπθνύηζη 

 

     ηελ θαξδηά ηνπ Ζξαθιείνπ ηνπο ηειεπηαίνπο έμη 

κήλεο ιεηηνπξγεί έλαο πξσηφηππνο ρψξνο 

ζπλάληεζεο παξαγσγψλ, ρεηξνηερλψλ θαη ησλ 

πξντφλησλ ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ην Κνπθνύηζη, έλαλ 

κε θεξδνζθνπηθφ ζπλεηαηξηζηηθφ πνιπρψξν πνπ έρεη 

σο απνζηνιή ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ 

θπζηθψλ γεχζεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηηο ρεκηθέο νπζίεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο, δίδνληαο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα 

θαηαλαιψζνπλ θαη λα απνιαχζνπλ αγλέο βηνινγηθέο γεχζεηο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, 

θαζψο θαη λα πξνσζήζνπλ ηνλ ζσζηφ ηξφπν δηαηξνθήο, ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε, 

ηελ ηέρλε θαη ηνλ πνιηηηζκφ. 

 

      θνπφο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε δεκηνπξγία ελφο 

δηθηχνπ άκεζεο ζρέζεο παξαγσγνχ / ρεηξνηέρλε κε ηνλ 

θαηαλαισηή, απνθεχγνληαο ηνπο κεζάδνληεο κέζα απφ 

ηελ απηνδηάζεζε ηεο ηδηνπαξαγσγήο ηνπο, αιιά θαη ηνλ 

έιεγρν ησλ ηηκψλ ησλ ηειηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο παξαγσγνχο θαη φρη απφ ην θξάηνο 

ή ηηο επηρεηξήζεηο. Σν Κνπθνχηζη αζθεί κφλνλ ιηαληθφ 

εκπφξην, απφ ην νπνίν ην νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ 

ιακβάλεη απνξξνθάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ παξαγσγφ πνπ δηαζέηεη ην πξντφλ. ε 

θακία πεξίπησζε δελ ιεηηνπξγεί σο πξνκεζεπηηθή. ηφρνο ηνπ είλαη λα θέξεη ζε 
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επαθή ηηο επηρεηξήζεηο κε ηνπο παξαγσγνχο. Αλ κία επηρείξεζε επηζπκεί λα 

πξνκεζεπηεί ζπγθεθξηκέλα πξντφληα πνπ δηαηίζεληαη ζην ζπλεηαηξηζκφ, ηφηε ν 

ζπλεηαηξηζκφο ζα θέξεη ζε επαθή ηελ επηρείξεζε κε ηνλ παξαγσγφ. 

 

      Σα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ 

απνηεινχληαη απφ ηξία ηδξπηηθά 

νξγαλσηηθά ζηειέρε θαη κέρξη 

ζηηγκήο πάλσ απφ ηξηάληα κέιε-

παξαγσγνχο. Δξγαδφκελνη ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ είλαη ηα ίδηα ηα κέιε 

ηα νπνία είλαη θαη’ επάγγεικα 

παξαγσγνί. Αλ θάπνηνο λένο 

παξαγσγφο επηζπκεί λα δηαζέζεη ηα 

πξντφληα ηνπ κέζα απφ ην 

Κνπθνχηζη, πξνυπφζεζε είλαη λα 

γίλεη κέινο ηνπ.  

     Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηα ίδηα ηα κέιε ηνπ, ηα 

νπνία κνηξάδνληαη ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη εξγάδνληαη ζην ρψξν εζεινληηθά. Σν 

νηθνλνκηθφ φθεινο ησλ παξαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο 

κέζα απφ έλαλ ρψξν πνπ ιεηηνπξγεί σο ζεκείν πψιεζεο θαη δηαζέηεη πνηθηιία 

βηνινγηθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ, ρεηξνηερληψλ θαη ζηνλ νπνίν επίζεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη πνιηηηζηηθά δξψκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θηινζνθία ελφο 

ελαιιαθηηθνχ ηξφπνπ δσήο, πξνζειθχνληαο έλαλ ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ 

ελδηαθεξφκελσλ θαη δπλεηηθψλ αγνξαζηψλ. 

     Σα δηαηηζέκελα πξντφληα είλαη κεηαπνηεκέλα βηνινγηθά αγξνηηθά πξντφληα 

(καξκειάδεο, ηνπξζηά, φζπξηα, βφηαλα, ειαηφιαδν, ξαθί, θξαζί), θπηηθά βηνινγηθά 

θαιιπληηθά, ρεηξνηερλίεο (θφζκεκα, θεξακηθά, δσγξαθηθνί πίλαθεο θα). Παξάιιεια 

ζην ρψξν πξαγκαηνπνηνχληαη ζεκηλάξηα θνζκήκαηνο, θεξακηθήο, καγεηξηθήο, 

παξαζθεπήο θπζηθψλ θαιιπληηθψλ, θπζηθήο ζεξαπεπηηθήο, θαιιηέξγεηαο θ.α, θαζψο 

θαη θαιιηηερληθέο εθζέζεηο θαη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο. Δληφο ηεο έδξαο ιεηηνπξγεί 

θαη κία θαθεηεξία ζηελ νπνία ν επηζθέπηεο κπνξεί λα δνθηκάζεη θαη πνιιά απφ ηα 

δηαηηζέκελα πξντφληα απνθηψληαο άκεζα πξνζσπηθή άπνςε γηα ηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ πνπ δηαηίζεληαη είλαη φηη 

πξφθεηηαη γηα θπξίσο ληφπηεο θαη γεγελείο παξαγσγέο, κε πηζηνπνηεκέλεο βηνινγηθέο 
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πξψηεο χιεο, πνπ έρνπλ παξαρζεί κε παξαδνζηαθφ ηξφπν. Οη ρεηξνηερλίεο 

δεκηνπξγνχληαη κε θπζηθά, κε βιαπηηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία 

πιηθά, πνιιά απφ ηα νπνία είλαη επαλαρξεζηκνπνηνχκελα θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε 

νηθνινγηθέο ηερληθέο. Μειινληηθφο ζηφρνο ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ είλαη ε δηάζεζε 

θξέζθσλ βηνινγηθψλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ απφ ην ρψξν, κε ηε κέζνδν ηνπ 

«θαιαζηνχ». Γειαδή ν ελδηαθεξφκελνο θαηαλαισηήο λα κπνξεί λα παξαγγέιλεη ηα 

θξέζθα αγξνηηθά πξντφληα επνρήο ηεο εβδνκάδαο. Ο πλεηαηξηζηηθφο Πνιπρψξνο Σν 

Κνπθνχηζη ζπλεξγάδεηαη επίζεο κε ηνλ κε θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ «Δκείο θαη ν 

Κφζκνο» ν νπνίνο αζρνιείηαη κε ην δίθαην θαη αιιειέγγπν εκπφξην ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπ λα εληζρχζεη ην βηνηηθφ επίπεδν κεηνλνηήησλ. (www.nuestromundo.gr)  

     Απηφ πνπ θαηάθεξαλ ηα κέιε ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ κε ηελ απνθπγή ησλ κεζαδφλησλ 

είλαη λα δηαζέηνπλ έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπο κέζα απφ ην Κνπθνχηζη ζε ηηκέο 

αληαγσληζηηθφηεξεο απφ απηέο αληίζηνηρσλ πξντφλησλ, πνπ πσινχληαη ζε εκπνξηθά 

θαηαζηήκαηα. Απηή ε δηαδηθαζία δεκηνπξγεί νηθνλνκηθφ φθεινο γηα ηνλ θαηαλαισηή 

πνπ αγνξάδεη θζελφηεξα πνηνηηθά βηνινγηθά πξντφληα, αιιά θαη γηα ηνλ παξαγσγφ ν 

νπνίνο εηζπξάηηεη εμνινθιήξνπ ην αληίηηκν. Ζ απηνδηαρείξηζε, δειαδή ε 

απηνδηάζεζε, ν έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ απφ ηνλ ίδην ηνλ 

παξαγσγφ απνηειεί θαη ην ζπγθξηηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. 

     Σα βηνινγηθά πξντφληα ηνπ 

ζπλεηαηξηζκνχ απεπζχλνληαη ζε 

θάζε θνηλσληθή νκάδα θαη θπζηθά 

φιεο ηηο ειηθίεο, ηδηαηηέξσο ηα 

κηθξά παηδηά, ησλ νπνίσλ ε 

δηαηξνθή πξέπεη λα είλαη 

πξνζεγκέλε, γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπο θαη ηε δεκηνπξγία αλζεθηηθνχ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σα 

βηνινγηθά πξντφληα αθνξνχλ αλζξψπνπο, πνπ αλαδεηνχλ ηελ πγηεηλή δηαηξνθή, ηηο 

αγλέο θπζηθέο γεχζεηο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε 

θαη βηψζηκε θαηαλάισζε. Δίλαη θαηαλαισηέο, πνπ δελ αξθνχληαη ζε ηξνθή απιά γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο πείλαο ηνπο, αιιά είλαη απαηηεηηθνί, θνηηάλε ην κέιινλ θαη 

επηδηψθνπλ ηελ θαιή πγεία. 

     Σν Κνπθνχηζη, εθηφο απφ ηνλ ρψξν ηνπ, έξρεηαη ζε επαθή κε ην θνηλφ κέζα απφ 

αθίζεο, θαηαρσξήζεηο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά,  face book θαη blogs γηα ηηο 
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πξαγκαηνπνηνχκελεο εθδειψζεηο ηνπο θαη ζεκηλάξηα, θαζψο θαη κέζα απφ ηελ 

ζπλάληεζε βηνθαιιηεξγεηψλ θαη ρεηξνηερλψλ ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο 

πξαγκαηνπνηείηαη ην εηήζην θεζηηβάι «Δλ Οίθσ» ζηα κέζα Ηνπλίνπ εληφο ηνπ πάξθνπ 

Γεσξγηάδε ζην θέληξν ηνπ Ζξαθιείνπ. 

 

(Ζ κειέηε πεξίπησζεο: πλεηαηξηζηηθφο Πνιπρψξνο Κνπθνχηζη πξαγκαηνπνηήζεθε 

κεηά απφ ζπλέληεπμε κε ηελ ππεχζπλε θα Κνθθηλάθε Δηξήλε.) 

 

 

 

4.3 Δλεξγεηαθόο Σνκέαο 

     Ζ Παξαγσγή ελέξγεηαο κε ηε ρξήζε απνθιεηζηηθά νξπθηψλ θαπζίκσλ επζχλεηαη 

ζε κεγάιν βαζκφ γηα πνιιά θαη ζνβαξά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη ν πιαλήηεο καο. Σαπηφρξνλα, ην πεπεξαζκέλν ησλ νξπθηψλ πφξσλ ηεο 

γεο θαη ε πνιηηηθή αζηάζεηα ησλ παξαγσγψλ ρσξψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπλερψο 

απμαλφκελε ηηκή ηνπο θαη ακθηβνιίεο γηα ηελ αζθάιεηα πξνκήζεηαο ηνπο. (Δπηηξνπή 

Δπξσπαηθψλ Κνηλνηήησλ, 2002). Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο, φπσο έρνπκε ήδε 

αλαθέξεη, έρνπλ σο επαθφινπζν δπζκελείο επηπηψζεηο ζε πνιινχο νηθνλνκηθνχο 

ηνκείο φπσο ν ηνπξηζκφο, ε γεσξγία, ε αιηεία, αιιά θαη επηπηψζεηο ζηελ πγεία κε 

δπζβάζηαρην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηα δεκφζηα λνζνθνκεία θαη ηνπο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο. Καζψο απμάλεηαη ν πιεζπζκφο ηεο γεο, βειηηψλεηαη ην βηνηηθφ ηνπ 

επίπεδν θαη πνιιαπιαζηάδνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, νη αλάγθεο ελεξγεηαθήο 

θάιπςεο απμάλνληαη ζπλερψο. Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα έρεη απαζρνιήζεη ηελ 

παγθφζκηα θνηλφηεηα κέζα απφ δηαζθέςεηο φπσο απηή ηνπ Ρίν ην 1992, ζην Κηφην ην 

1997 θαη ζηηο Βξπμέιιεο κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν ην 2006 ρσξίο φκσο λα θαηαθέξνπλ 

λα δψζνπλ νπζηαζηηθή ιχζε ζην ελεξγεηαθφ δήηεκα. Ζ αλζξσπφηεηα θαιείηαη λα 

απαληήζεη ζην θξίζηκν εξψηεκα εάλ ζα ζπλερίζεη λα παξάγεη πςεινχ θφζηνπο 

ελέξγεηα κε ηε ρξήζε ησλ πεπεξαζκέλσλ νξπθηψλ θαπζίκσλ ή ζα πξνβεί ζε 

αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 
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Αληηκεηώπηζε ελεξγεηαθνύ δεηήκαηνο - Δλαιιαθηηθέο Αλαλεώζηκεο Πεγέο 

Δλέξγεηαο 

     Σν ελεξγεηαθφ δήηεκα κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί παξάιιεια κε δχν ηξφπνπο, ηε 

ζπλεηή θαη ζηαδηαθά κεηνχκελε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ θαη ζηαδηαθή 

αληηθαηάζηαζε ηνπο κε Δλαιιαθηηθέο Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΔΑΠΔ). Οη 

θπξηφηεξεο ΔΑΠΔ είλαη ε ειηαθή, ε αηνιηθή, ε γεσζεξκηθή θαη ε πδξνειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Ζ εθκεηάιιεπζε απηψλ ησλ κνξθψλ ελέξγεηαο παξνπζηάδεη ζεκαληηθά 

νθέιε θαζψο είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, έρεη ρακειφ θφζηνο θαη νη πφξνη  δελ 

εμαληινχληαη, αθνχ είλαη αλαλεψζηκνη. Ζ ρξήζε ησλ ΔΑΠΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη 

ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνο πφξνο γηα 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ρψξα καο είλαη ν ιηγλίηεο), ζηνλ πεξηνξηζκφ ε 

ηε κεδεληθή εθπνκπή ξχπσλ θαη απνβιήησλ, ζηελ εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο απφ 

ηε κείσζε εηζαγσγψλ πεηξειαίνπ θαη ηε κεησκέλε εμάξηεζε απφ ηηο 

πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο, ζηελ παξαγσγή θζελήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ηε 

δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. (Αλησλίνπ & Γεκεηξηάδεο & Κακπνχξεο 

& Παπακηραήι & Παπαηζίκπα, 2009) 

 

 

Ηιηαθή ελέξγεηα θαη θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 

     Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο κε ηε ρξήζε θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ. Σα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζε νηθείεο, επηρεηξήζεηο, 

βηνκεραλίεο, δεκφζηα θηίξηα θαη νδνχο, αθφκε θαη κέζα κεηαθνξάο (ειηαθά 

απηνθίλεηα, ιεσθνξεία). Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηα θσηνβνιηατθά έρεη ηε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ζε ζπζζσξεπηέο, νχησο ψζηε λα κελ ππάξρεη απψιεηα 

ελέξγεηαο θαη ην πιεφλαζκα λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ ππάξμεη αλάγθε. Δπίζεο, ε 

ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο θαζηζηά δπλαηή ηελ απφ ηφπν ζε ηφπν κεηαθνξά ηεο. 

     Ζ ειηαθή ελέξγεηα πιενλεθηεί θαζψο είλαη αλεμάληιεηε πεγή, αλαλεψζηκε, 

νηθνλνκηθή θαη κε κεδεληθνχο ξχπνπο. Ζ ηερλνινγία ησλ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη αμηφπηζηε, κε κεγάιε δηάξθεηα δσήο, ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη 

αζφξπβε θαη απαηηνχλ ειάρηζηε ζπληήξεζε. Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ην πςειφ 

θφζηνο εγθαηάζηαζεο, ην νπνίν φκσο αληηζηαζκίδεηαη αλ ζθεθηνχκε ην νηθνλνκηθφ 

φθεινο ζην δηελεθέο απφ ηελ παξαγσγή δσξεάλ ελέξγεηαο. Άιισζηε ζηε ρψξα καο 

δίδεηαη ε δπλαηφηεηα ππνγξαθήο ζχκβαζεο κε ηε Γεκφζηα Δπηρείξεζε Ζιεθηξηζκνχ 
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γηα ηε πψιεζε ηνπ πιενλάζκαηνο ελέξγεηαο, δεκηνπξγψληαο επηπιένλ 

εηζφδεκα/θέξδνο γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο νη ειιεληθέο 

ηξάπεδεο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ρνξεγνχλ ρακειφηνθα πξάζηλα δάλεηα δίδνληαο 

θίλεηξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζε νηθείεο θαη επηρεηξήζεηο.  

 

     Άιιν κεηνλέθηεκα είλαη ε εμάξηεζε απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ φκσο θαη πάιη 

νη λέεο ηερλνινγίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο θαη ηεο παξακηθξήο ειηαρηίδαο 

γηα ηελ απφδνζε ελέξγεηαο. Άιισζηε ζηε ρψξα καο ε ειηνθάλεηα είλαη δεδνκέλε θαη 

πεξίζζεηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ, επνκέλσο είλαη θξίκα λα κελ 

εθκεηαιιεπηνχκε ηνλ άθζνλν ήιην. (Αλησλίνπ & Γεκεηξηάδεο & Κακπνχξεο & 

Παπακηραήι & Παπαηζίκπα, 2009) 

 

Αηνιηθή ελέξγεηα θαη αηνιηθά πάξθα. 

 

     Ζ εθκεηάιιεπζε αηνιηθήο ελέξγεηαο 

είλαη δηαδεδνκέλε ζηε ρψξα καο θαη 

γίλεηαη κε ηε ρξήζε αλακνγελλεηξηψλ. 

Οη αλεκνγελλήηξηεο ζπλδένληαη 

απεπζείαο κε ην δίθηπν 

ειεθηξνδφηεζεο ηεο ρψξαο. Γη’ απηφ 

έλα αηνιηθφ πάξθν κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ κία κνλάδα 
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παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μία αλεκνγελλήηξηα ηζρχνο 550KW παξάγεη 

ηέηνηα πνζφηεηα ειεθηξηζκνχ πνπ κπνξεί λα ππνθαηαζηήζεη ηελ ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε 2.700 βαξειηψλ πεηξειαίνπ, απνηξέπνληαο ηελ εθπνκπή 

πεξίπνπ 735 Σφλσλ CO2. Δπνκέλσο ην νηθνλνκηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ φθεινο είλαη 

πνιχ κεγάιν.  

     Βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ είλαη ην πνιχ πςειφ θφζηνο 

θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη ν ζφξπβνο πνπ παξάγεηαη απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αλεκνγελλεηξηψλ, γη’ απηφ ην ιφγν εγθαζίζηαληαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. (Αλησλίνπ & Γεκεηξηάδεο & 

Κακπνχξεο & Παπακηραήι & Παπαηζίκπα, 2009) 

 

Γεσζεξκηθή ελέξγεηα 

 

     Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα αθνξά ηε ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ εθιχεηαη απφ ππφγεηα 

πεηξψκαηα ή ππφγεηα λεξά. Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα λα αμηνπνηεζεί απηνχζηα σο 

ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ, αιιά θαη λα κεηαζρεκαηηζηεί ζε 

ειεθηξηθή. ηελ Ηζιαλδία απηή ε κνξθή ελέξγεηαο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλε. ηελ 

Διιάδα ππάξρνπλ δηάζπαξηα γεσζεξκηθά πεδία φπσο νη Θεξκνπχιεο, ε Μήινο, ε 

αληνξίλε, ε Νίζπξνο, ε Μπηηιήλε, ε Λαγθαδά Θεζζαινλίθεο πνπ παξακέλνπλ φκσο 

αλεθκεηάιιεπηα.  

     Πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνπνίεζε γεσζεξκηθήο 

ελέξγεηαο είλαη ε έθιπζε δχζνζκσλ αεξίσλ (πδξφζεην) πνπ φκσο ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα δέζκεπζεο ηνπο κε εηδηθέο ζπζθεπέο, θαζψο θαη πξνβιήκαηα δηάβξσζεο 

θαη δεκηνπξγίαο αιάησλ ζηνπο αγσγνχο κεηαθνξάο, πνπ κπνξνχλ παξφια απηά λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ηε ρξήζε εηδηθψλ ρεκηθψλ. (Αλησλίνπ & Γεκεηξηάδεο & 

Κακπνχξεο & Παπακηραήι & Παπαηζίκπα, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 87 

4.3.1 Μειέηε πεξίπησζεο: Δλεξγεηαθόο Γήκνο Κάκπνπ 

                                                                                                                            

     Μφιηο ιίγα ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηελ Καξδίηζα 

εθηείλεηαη ν Γήκνο Κάκπνπ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

κηθξφ Γήκν 5.300 κφληκσλ θαηνίθσλ. Σν 2004 ν 

Γήκαξρνο ηνπ Κάκπνπ θχξηνο Κσλζηαληίλνο 

Παπαιφο, νξακαηίζηεθε έλαλ πξφηππν Γήκν. Ζ 

αξρηθή ζθέςε ηνπ Γεκάξρνπ ήηαλ λα 

θσηαγσγήζεη κε νηθνινγηθφ ηξφπν έλαλ δξφκν. 

Σν απνηέιεζκα ηεο αξρηθήο ζθέςεο ήηαλ ηειηθά 

πνιχ κεγαιχηεξν ησλ αξρηθψλ πξνζδνθηψλ. 

     Ο Γήκνο Κάκπνπ θαη ε Σνπηθή Έλσζε Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Καξδίηζαο 

πξνρψξεζαλ ζηελ ίδξπζε ηεο Δλεξγεηαθήο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ηνπ Γήκνπ Κάκπνπ. 

Ζ Αλψλπκε Δηαηξία έρεη σο ζθνπφ ηε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα θαη ηελ πψιεζε ηεο ζηε ΓΔΖ. Ο Γήκνο Κάκπνπ επέλδπζε 

ζηε δεκηνπξγία πέληε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ηζρχνο 20 KW ην θαζέλα ζε πέληε απφ 

ηα επηά δεκνηηθά δηακεξίζκαηα ηνπ Κάκπνπ: Μπξίλε, Πξφδξνκνο, ηαπξφο, Άγηνη 

Θεφδνξνη, Πηεινπνχια.  

 

     Σν έξγν ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πέληε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο δέθα Απξηιίνπ ηνπ 2009.  

     Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζηνίρηζε ζπλνιηθά 575.500€. To 45% ηνπ θφζηνπο 

επηδνηήζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο ζην νπνίν ζπκκεηείρε ην ειιεληθφ θξάηνο 

θαηά 25%, δειαδή 194.231,25€ ελψ ην 55% ηνπ θφζηνπο επελδχζεθε απφ ηελ 
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Δλεξγεηαθή Αλψλπκε Δηαηξία ηνπ Γήκνπ Κάκπνπ. Σν έξγν δεκνπξαηήζεθε θαη 

αλαθεξχρζεθε αλάδνρνο ηνπ ε Δηαηξία ECO-SUN. 

     Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα πνπ αληηκεηψπηζε ν Γήκνο Κάκπνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ήηαλ ε γξαθεηνθξαηία ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία δηήξθεζε 

ηξία ρξφληα (2005-2008), ελψ ε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ 

θσηνβνιηαίθσλ πάξθσλ δηήξθεζε κφιηο ηξεηο κήλεο! 

     Σα νθέιε πνπ εηζέπξαμε ν Γήκνο απφ ηελ πινπνίεζε ηεο ηδέαο είλαη νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, ηθαλνπνηψληαο θαη ηηο ηξεηο ζπληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ 

Αλάπηπμεο. Έρεη ππνινγίζεη φηη γιηηψλεη πεξίπνπ ηηο εθπνκπέο 190.000 ηφλσλ CO2  

ην ρξφλν ζπκβάιινληαο ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο θαη ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο ηεο πεξηνρήο.  

     Σν χςνο ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηα θσηνβνιηατθα πάξθα ππνινγίδεηαη ζηηο 

146.000 KW. Έλα λνηθνθπξηφ αγνξάδεη ηε κηα θηινβαηψξα πεξίπνπ 0,10€. Ο Γήκνο 

Κάκπνπ πνπιάεη ηελ θηινβαηψξα 0,465€ ζηε ΓΔΖ φπσο νξίδεη ε ζχκβαζε ηνπ γηα ηα 

επφκελα είθνζη ρξφληα πνπ έρεη ππνγξάςεη. Απηή ε δηαδηθαζία απνθέξεη ζην Γήκν 

Κάκπνπ έζνδα ηεο ηάμεο ησλ 67.800 euro πεξίπνπ ην ρξφλν.  

     Ζ θαηλνηνκηθή ηδέα ηνπ Γήκνπ Κάκπνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηε δεκηνπξγία εζφδσλ 

απφ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ εγθαηεζηεκέλσλ δεκνηηθψλ 

θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ, νχηε ζηε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Αιιά εθηείλεηαη θαη 

ζηελ θνηλνληθνπνιηηηζηηθή δξάζε. Απφ ην πνζφ ησλ δεκνηηθψλ εζφδσλ απφ ηε 

παξαγσγή θαη πψιεζε ελέξγεηαο ην 50% επαλεπελδχεηαη ζε πεξηβαιινληηθά έξγα 

επεθηείλνληαο ηελ θηινπεξηβαιινληηθή δξάζε ηνπ Γήκνπ αιιά θαη απμάλνληαο ηα 

έζνδα ηνπ θαη ην ππφινηπν 50% δίδεηαη κε κνξθή ρνξεγίαο ζε ζρνιεία, πνιηηηζηηθνχο 

ζπιιφγνπο θαη αζιεηηθέο νκάδεο κε ζηφρν ηε πξνψζεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο θαη ηεο νηθνινγηθήο ζπλείδεζεο. Απφ ηα έζνδα ηνπ πξψηνπ έηνπο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πέληε θσηνβνιηατθψλ πάξθσλ ηνπ Γήκνπ ρνξεγήζεθαλ πεξίπνπ 

4.000 euro ζε θαζέλα απφ ηα επηά 

ζρνιεία ηνπο. 

     Ζ ρξήζε εμειηγκέλεο ηερλνινγίαο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην Γήκν Κάκπνπ 

λα παξαθνινπζεί δηαδπθηηαθά ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ, 
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θάλνληαο ηνπ γλσζηή ηνπ ηελ πνζφηεηα CO2  πνπ έρεη απνθχγεη λα απειεπζεξψζεη 

ζηελ αηκφζθαηξα. 

     Ζ πινπνίεζε ηεο ηδέαο ηνπ Γήκνπ Κάκπνπ απνηειεί θαη ην ζπγθξηηηθφ ηνπ 

πιενλέθηεκα. Ζ ελεξγεηηθφηεηα ηνπ δεκάξρνπ θαηέζηεζε ηελ πεξηνρή έλαλ 

ζεκαληηθφ πξννξηζκφ δίλνληαο θίλεηξν κφληκεο θαηνηθίαο θαη γηα επηπιένλ πνιίηεο 

εθηφο ησλ δεκνηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη είλαη έλαο πνιχ κηθξφο Γήκνο απνηέιεζε 

παξάδεηγκα γηα ηνπο δεκφηεο ηεο, αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο, ην 

ζεκαληηθφηεξν είλαη φηη έθαλε κηα πξάζηλε ηερλνινγία πξνζηηή ζηνλ θφζκν. 

(www.karditsa-city.gr) 

       

πκπεξάζκαηα  

 

     Οη αλάγθεο ηνπ παξειζφληνο αλέδεημαλ ην ζπκβαηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο σο ιχζε 

ζηα θνηλσληθννηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεηψπηδε ε αλζξσπφηεηα ηφηε. ηελ 

πνξεία ηεο εμέιημεο ηνπ φκσο πξνέθπςαλ αδηέμνδα πνπ θαλεξψλνπλ ην πςειφ 

θφζηνο ηεο εθαξκνγήο ηνπ. ηελ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ην θηιειεχζεξν 

Καπηηαιηζηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο δελ ζπλππνινγίδεη ην πεξηβαιινληηθφ θφζηνο, ην 

νηθνλνκηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε κε ηελ 

απψιεηαο ζέζεσλ εξγαζίαο, ηε κείσζε παξαγσγήο ηξνθίκσλ, ηελ κείσζε 

αγνξαζηηθήο δχλακεο, ηελ αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ κεησκέλσλ δηαζέζηκσλ πξντφλησλ 

θαη πξναγσγή ηνπ ππνζηηηζκνχ, ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ αλζξψπηλε 

κεηαλάζηεπζε γηα εχξεζε εξγαζίαο, ηηο πνιηηηθέο θαη θνηλσληθέο εληάζεηο απφ ηε 

κεηαλάζηεπζε θαη άιιεο απψιεηεο θαη θαηαζηξνθέο πνπ απνηεινχλ άκεζν θίλδπλν 

γηα ην κέιινλ θάζε ρψξαο ηνπ θφζκνπ. Οη παξαπάλσ δηαπηζηψζεηο καο νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα ηεο αλαγθαηφηεηαο αιιαγήο πνξείαο.  

     Σν αεηθφξν κνληέιν αλάπηπμεο είλαη έλα ελαιιαθηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο ην 

νπνίν ζπλππνινγίδεη ηελ νηθνλνκία κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ θνηλσλία θαη πξνσζεί 

ηελ καθξνπξφζεζκε αξκνληθή ζπλχπαξμε ηνπο. Ζ ζχδεπμε ησλ ηξηψλ δηαζηάζεσλ 

ηεο αεηθνξίαο απνηεινχλ ηελ θαηλνηνκία θαη ην ζπγθξηηηθφ ηεο πιενλέθηεκα ζε 

ζρέζε κε ην θηιειεχζεξν θαπηηαιηζηηθφ κνληέιν αλάπηπμεο. Ζ ελαζρφιεζε καο κε 

ην αεηθφξν κνληέιν αλάπηπμεο καο νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα 

απνηειέζεη απάληεζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζε 

πνιινχο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Οη επηρεηξήζεηο θαη ε θνηλσλία κπνξνχλ λα 
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επσθειεζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ. Οη κειέηεο πεξίπησζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζακε 

απνδεηθλχνπλ πεξίηξαλα φηη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα ζπκβαδίζεη κε 

ηελ δηαηήξεζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε πνιχ ζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, 

δεκηνπξγψληαο λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.  

     Ζ πξνηεηλφκελε ζηάζε ηεο αεηθνξίαο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ θνηλσλία λα 

βειηηψζεη ην επίπεδν δηαβίσζεο ηεο εάλ ιεηηνπξγεί κέζα ζηα πιαίζηα ηεο. Ζ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ηεο δψζεη ηελ επθαηξία ηεο ελεκέξσζεο θαη 

δξάζεο πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζε δεηήκαηα πνπ 

ηελ αθνξνχλ. ε θάζε πεξίπησζε ε εθαξκνγή ηνπ θαηλνηφκνπ κνληέινπ αλάπηπμεο 

ζηελ θνηλσλία, ηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ απαηηεί 

αιιαγή ζηε ζπλείδεζε θαη ηελ εζηθή. Αξθεί λα παξαθνινπζήζνπκε ηελ εμέιημε ηνπ 

πξνεγνχκελνπ κνληέινπ αλάπηπμεο θαη λα εληνπίζνπκε ηηο αδπλακίεο ηνπ, γηα λα 

κπνξέζνπκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε , φπσο ππνζηήξημε θαη ν Einstein, φηη δελ 

κπνξνχκε λα ιχζνπκε ηα πξνβιήκαηα κε ηνλ ίδην ηξφπν ζθέςεο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζακε θαηά ηε γέλεζε ηνπο. 
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Γισζζάξην 

 
Αλαθύθισζε: Ζ επαλαρξεζηκνπνίεζε ρξήζηκσλ πιηθψλ κέζα απφ ηνλ φγθν ησλ 

απνξξηκκάησλ πνπ πάλε γηα πέηακα, αιιά φκσο δηαηεξνχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

αμίαο ηνπο. Με ηελ αλαθχθισζε επηηπγράλνπκε εμνηθνλφκεζε πξψησλ πιψλ, 

ελέξγεηαο, δεκηνπξγνχκε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πξνζηαηεχνπκε ην πεξηβάιινλ, 

βνεζάκε ηελ εζληθή καο νηθνλνκία. 

 

 

Βηόζθαηξα: είλαη ην εμσηεξηθφ πεξίβιεκα ηνπ πιαλήηε, πεξηιακβάλεη ηνλ αέξα, ην 

έδαθνο, ην νηθνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ελζσκαηψλεη φινπο ηνπο δσληαλνχο 

νξγαληζκνχο θαη ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ηνπο κε ηα ζηνηρεία ηεο ιηζφζθαηξαο (πεηξψκαηα), ηεο πδξφζθαηξαο (λεξφ), θαη ηεο 

αηκφζθαηξαο (αέξαο). 

 

 

Ηρνξύπαλζε: Ζ εθπνκπή ήρσλ θαη ζνξχβσλ (=δπζάξεζησλ ήρσλ) ζε ζπρλφηεηα, 

έληαζε θαη δηάξθεηα ηέηνηα πνπ λα πξνθαιεί ππνβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ 

έληαζε ηνπ ήρνπ κεηξάηαη ζηε ινγαξηζκηθή θιίκαθα ησλ ληεζηκπέι (db). Ήρνη πάλσ 

απφ 85 dB ζεσξνχληαη επηβιαβείο γηα ηελ πγεία. Ζ δηαξθήο έθζεζε ηνπ αλζξψπνπ ζε 

πςειή ζηάζκε ζνξχβνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη παξνδηθή ή θαη κφληκε βαξεθνΐα 

(βιάβε ηνπ αθνπζηηθνχ λεχξνπ) θαη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε απνηέιεζκα ηελ 

απμεκέλε πηζαλφηεηα πξφθιεζεο εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ, αιιά θαη γεληθφηεξε 

ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο. Καλείο δελ ζπλεζίδεη ζηνλ δπλαηφ ζφξπβν. 

Δθείλν πνπ ζπκβαίλεη είλαη ε ζηαδηαθή κείσζε ηεο ηθαλφηεηαο αληίιεςεο ήρσλ, 

αξρηθά δε ησλ ήρσλ κε πςειή ζπρλφηεηα ( γχξσ ζηα 400Ζz). Δπεηδή νη ζπρλφηεηεο 

ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο είλαη θάησ απφ 3000Hz, ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη 

ηε βιάβε ζηελ αθνή φηαλ απηή θηάζεη ζηηο ζπρλφηεηεο κεηαμχ 1000 θαη 2000Ζz, 

νπφηε πιένλ αξρίδεη λα δπζθνιεχεηαη ζηελ ζπλνκηιία. 

 

 

Οηθνινγηθό Απνηύπσκα: Δίλαη ε επηθάλεηα ηεο γεο πνπ απαηηείηαη γηα λα 

θηινμελήζεη φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ρσξίο λα δηαηαξαρζεί ε νηθνινγηθή 

ηζνξξνπία. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δείθηεο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο πνπ 

πξνζκεηξνχλ ηα Ζλσκέλα Έζλε. 

 

 

Οίθν-απνδνηηθόηεηα: Δίλαη ε απμαλφκελε παξαγσγή σθέιηκσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ κε ηελ παξάιιειε κείσζε ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, δειαδή ησλ 

πξψησλ πιψλ θαη ηεο ελέξγεηαο. 

 

 

Οηθνζύζηεκα: Δίλαη έλα πεπεξαζκέλν ζχλνιν έκβησλ νξγαληζκψλ θαη αλφξγαλσλ 

πιηθψλ, θαηαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε έθηαζε, δηαζέηεη θαζνξηζκέλε δνκή, 

αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη αληαιιάζζεη κε απηφ χιε θαη ελέξγεηα, έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγείηαη κία νξγαλσκέλε ιεηηνπξγηθή ελφηεηα. 
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Παξάξηεκα: 

 

1. Πεηξειαηνθειίδα ζηνλ Κόιπν ηνπ Μεμηθνύ. 

     Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 κεηά απφ 

έθξεμε πνπ πξνθιήζεθε ζηελ εμέδξα 

εμφξπμεο πεηξειαίνπ Deepwater 

Horizon ηεο BP, δεκηνπξγήζεθε ε 

κεγαιχηεξε πεηξειαηνθειίδα ζηελ 

ακεξηθαληθή ηζηνξία. Απφ ηελ 

έθξεμε πνπ ζεκεηψζεθε ζηελ 

πιαηθφξκα άληιεζεο πεηξειαίνπ 

έραζαλ ηε δσή ηνπο 11 εξγάηεο θαη 

δηέξξεπζαλ 4,9 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα. Ζ ΒΡ εθηηκά φηη νη απνδεκηψζεηο ησλ ζπκάησλ πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηελ πεηξειαηνθειίδα ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ ζα θηάζνπλ ηα 20 δηο 

δνιάξηα. 

Ζ Greenpeace κε ην πινίν ηεο νξγάλσζεο Arctic Sunrise, βξέζεθε ζηνλ Κφιπν ηνπ 

Μεμηθνχ, ιίγνπο κήλεο κεηά ην αηχρεκα θαη γηα 

δηάζηεκα 3 κελψλ απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη ην 

επηέκβξην ηνπ 2010 δηεμήγαγε έξεπλα ζρεηηθά 

κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ αηπρήκαηνο ζε ζπλεξγαζία 

κε αλεμάξηεηνπο επηζηήκνλεο. Ζ έξεπλα 

πεξηιάκβαλε ζαιάζζηα είδε φπσο νη ζπφγγνη, ην 

πιαγθηφλ θαη νη θάιαηλεο, ελψ παξάιιεια 

εμεηάζηεθε ε ρεκεία ηνπ λεξνχ. Σα πξψηα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ην εχξνο ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ αηπρήκαηνο είλαη ηεξάζηην θαη ην νηθνζχζηεκα έρεη ππνζηεί 

ζεκαληηθέο βιάβεο. 

 ε πεξηνρέο αθφκα θαη 140 κίιηα καθξηά απφ ηελ εμέδξα ππάξρεη αλεπάξθεηα 

νμπγφλνπ ζηα λεξά ηνπ Κφιπνπ ιφγσ ηεο κφιπλζεο ησλ πδάησλ. χκθσλα κε 

επίζεκα ζηνηρεία, κέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 2010 είραλ θαηαγξαθεί 6.814 λεθξά δψα, 

αλάκεζά ηνπο 6.000 λεθξά πνπιηά, ζρεδφλ 700 ζαιάζζηεο ρειψλεο θαη 101 θεηψδε. 
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Έμσ απφ ηηο αθηέο ηεο Αιακπάκα αλαθαιχθζεθε κία θνιιψδεο καχξε νπζία ε νπνία 

απνηεινχληαλ απφ λεθξφ πιαγθηφλ θαη άιινπο νξγαληζκνχο. Οη επηζηήκνλεο 

βεβαηψλνπλ φηη ε νπζία απηή δεκηνπξγήζεθε ηαπηφρξνλα κε ηελ έθιπζε πεηξειαίνπ. 

Ζ πεηξειαηνθειίδα απεηιεί κεξηθά πνιχ ζεκαληηθά είδε πνπ βξίζθνληαη ππφ 

εμαθάληζε, φπσο ν εξπζξφο ηφλνο. Πέληε απφ ηα εθηά είδε ζαιάζζηαο ρειψλαο 

παγθνζκίσο δνπλ θαη αλαπαξάγνληαη ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ. Θαιάζζηα είδε, φπσο 

θαξραξίεο, θάιαηλεο θαη δειθίληα απεηινχληαη επίζεο άκεζα απφ ηελ 

πεηξειαηνθειίδα. 

Ζ νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζπλεπάγεηαη απψιεηεο δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ γηα ηελ 

ηνπηθή θνηλσλία θαη ηελ 

νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο πνπ 

ζπληεξείηαη απφ ηελ αιηεία, ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηνλ αζιεηηζκφ. Σν 

θφζηνο πεξηνξηζκνχ ηεο 

θαηαζηξνθήο εθηηκάηαη φηη ζα 

μεπεξάζεη ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ελψ είλαη απνδεδεηγκέλν 

φηη ε πεξηνρή ζα ρξεηαζηεί δεθαεηίεο γηα λα απνθαηαζηαζεί. Σν πξαγκαηηθφ θφζηνο 

ζε βάζνο ρξφλνπ είλαη αλππνιφγηζην. Ζ εκπεηξία απφ παξφκνηεο θαηαζηξνθέο (φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην Exxon Valdez ζηελ Αιάζθα ην 1989) δείρλεη φηη νη άλζξσπνη θαη 

ην πεξηβάιινλ εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη ηηο ζπλέπεηεο κίαο πεηξειαηνθειίδαο γηα 

πνιιά ρξφληα κεηά. 

Ζ Greenpeace επηζεκαίλεη φηη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα απνθχγνπκε ηέηνηα αηπρήκαηα 

ζην κέιινλ είλαη λα απεμαξηεζνχκε άκεζα απφ ηελ επηθίλδπλε ελέξγεηα θαη λα 

ζηξαθνχκε ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο. Γπζηπρψο ε θαηαζηξνθή ζηνλ θφιπν ηνπ 

Μεμηθνχ, καο δείρλεη κε ηνλ πην νδπλεξφ ηξφπν ην πξαγκαηηθφ θφζηνο ησλ νξπθηψλ 

θαπζίκσλ γηα ηνλ πιαλήηε. Ζ Greenpeace ππεξεηεί έλα φξακα γηα κία θνηλσλία, φρη 

απιά κεδεληθνχ άλζξαθα, αιιά 100% Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο. 

(oceans.greenpeace.org) 
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2. Henkel-Η Αεηθνξία σο Παξάγνληαο Δπηηπρίαο 

 

     Ζ Αεηθνξία θαη ε Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε (CSR) απνηεινχλ αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο απφ ην θνηλφ ζπρλφηεξα θαη πην 

επηηαθηηθά. Ο Kasper Rorsted, πξφεδξνο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ηεο Henkel, εμεγεί γηα πνην ιφγν είλαη πην ζεκαληηθφ 

απφ πνηέ λα αδξάμνπκε ηελ αεηθνξία θαη ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ζαλ 

επθαηξία θαη λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε σο παξάγνληα επηηπρίαο. 

 

--Πώο ε εηαηξεία Henkel ζπλδπάδεη ηελ θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή επζύλε κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία; 

 

Φηινδνμία καο είλαη λα ζπλδπάδνπκε ηηο επηδφζεηο ησλ πξντφλησλ κε ηελ 

ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζην πεξηβάιινλ θαη, έηζη, λα ζέζνπκε 

έλα λέν πξφηππν πνηφηεηαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο ηεο θηινδνμίαο, ε Henkel 

πξνζδηφξηζε πέληε ηνκείο εζηίαζεο: ελέξγεηα & θιίκα, λεξφ & ιχκαηα, πιηθά & 

απφβιεηα, πγεία & αζθάιεηα θαη θνηλσληθή πξφνδνο. Πέξα απφ ηελ αχμεζε ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο καο, θάζε λέν πξντφλ πξέπεη επίζεο λα ζπκβάιιεη ζηελ αεηθφξν 

αλάπηπμε ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ απφ απηνχο ηνπο ηνκείο εζηίαζεο. Γηα λα ζαο δψζσ 

έλα παξάδεηγκα, έρνπκε εμειίμεη αθφκα πεξηζζφηεξα ηα απνξξππαληηθά πιπληεξίνπ 

καο έηζη ψζηε λα έρνπλ πνιχ θαιέο επηδφζεηο αθφκα θαη ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαη κηθξέο δφζεηο. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο θαηαλαισηέο λα 



 95 

εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα έρνληαο ηα ίδηα απνηειέζκαηα θαζαξηζκνχ. Πάλσ απφ ηα δχν 

ηξίηα ησλ ζπζηαηηθψλ ζηηο ζπλζέζεηο πξντφλησλ καο, φπσο ηα ζαπνχληα, ηα 

ζακπνπάλ θαη ηα αθξφινπηξα, βαζίδνληαη πιένλ ζε αλαλεψζηκεο πξψηεο χιεο. ζνλ 

αθνξά ζηνλ θιάδν ησλ βηνκεραληθψλ ζπγθνιιεηηθψλ, πξνζθέξνπλ ιχζεηο 

ζπζηεκάησλ πνπ βνεζνχλ ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ θαη ηεο 

απφξξηςεο απνβιήησλ ζε πνιιέο δηαδηθαζίεο. Δπίζεο, έρνπκε αλαπηχμεη λέεο 

ηερλνινγίεο γηα ηελ αληηδηαβξσηηθή πξνζηαζία νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ρσξίο 

θσζθνξηθά θαη απνθεχγνληαο ηελ απφξξηςε βαξέσλ κεηάιισλ.  

 

--Η εηαηξεία έρεη βξαβεπηεί κε ην γεξκαληθό Βξαβείν Αεηθνξίαο θαη έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Παγθόζκην Γείθηε Αεηθνξίαο Dow Jones. Ση ζεκαίλεη απηό; 

 

Ο Παγθφζκηνο Γείθηεο Αεηθνξίαο Dow Jones πεξηιακβάλεη εηαηξείεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Σα ηειεπηαία δέθα 

ρξφληα, ε SAM Indexes GmbH δηεμάγεη κηα εηήζηα αλαζθφπεζε ησλ εηαηξεηψλ κε 

βάζε νηθνλνκηθά, νηθνινγηθά θαη θνηλσληθά θξηηήξηα. Ζ Henkel θαηέθηεζε 

πξφζθαηα γηα κηα αθφκα θνξά ηελ εγεηηθή ζέζε ζε ζέκαηα αεηθνξίαο ζηα 

Αλαιψζηκα Οηθηαθά Πξντφληα. Μφιηο ην 10% απφ ηηο 2.500 κεγαιχηεξεο εηαηξείεο 

ζηνλ θφζκν θαηνξζψλνπλ λα πεξηιεθζνχλ ζην δείθηε Dow Jones. 

 

--Πνύ πηζηεύεηε όηη ππάξρεη κεγαιύηεξε αλάγθε γηα δξάζε αλαθνξηθά κε ηελ 

αεηθόξν αλάπηπμε ζηελ εηαηξεία ζαο θαη ίζσο θαη ζε νιόθιεξν ηνλ θιάδν; 

 

Πξέπεη λα πξνάγνπκε ηελ θαηλνηφκν θαη αεηθφξν θαηαλάισζε. Σα κεγέζε ηνπ 

πιεζπζκνχ απμάλνληαη παγθνζκίσο, φπσο επίζεο θαη ην κέζν επίπεδν δηαβίσζεο θαη 

θαηαλάισζεο. Χο απνηέιεζκα, θαηαλαιψλνληαη νινέλα πεξηζζφηεξνη πφξνη θαη 

απμάλνληαη νη εθπνκπέο ξχπσλ. Δπνκέλσο, πξέπεη λα αλαπηχμνπκε αθφκα θαιχηεξα 

πξντφληα θαη ιχζεηο δηεπθνιχλνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο θαηαλαισηέο αλά ηνλ θφζκν 

λα ιακβάλνπλ ππεχζπλεο αγνξαζηηθέο απνθάζεηο θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξντφληα 
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κε αεηθφξν ηξφπν.  Γεληθφηεξα, ην νηθνινγηθφ απνηχπσκα πνιιψλ θαηαλαισηηθψλ 

αγαζψλ εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απνδνηηθή ρξήζε ησλ πξντφλησλ πνπ 

γίλεηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο. Σα απνξξππαληηθά πιπληεξίνπ είλαη έλα θαιφ 

παξάδεηγκα. Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηελ πιχζε ησλ ξνχρσλ ζε ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ θιίκαηνο. Χζηφζν, 

ζα πξέπεη λα θάλνπκε γλσζηέο απηέο ηηο πξνζθνξέο ζηνπο θαηαλαισηέο κε αθφκα πην 

μεθάζαξν ηξφπν. Ζ «κεηάθξαζε» απηψλ ησλ αεηθφξσλ σθειεηψλ ζε αμηφπηζηα θαη 

εχθνια θαηαλνεηά κελχκαηα επηθνηλσλίαο βνεζά ψζηε νη θαηαλαισηέο λα 

ζπκκεηέρνπλ πην ελεξγά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ δεκηνπξγεί ε 

αεηθφξνο αλάπηπμε γηα ηελ θνηλσλία ζην ζχλνιφ ηεο. 

--Η αξρή ηεο αεηθνξίαο έρεη νθέιε θαη γηα ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο;  

 

Ναη, νπσζδήπνηε. Χο νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, ε Henkel εζηηάδεη ζηε 

καθξνπξφζεζκε θαη θεξδνθφξα αλάπηπμε. Γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, 

ρξεηαδφκαζηε θαινχο ππαιιήινπο θαη επελδχνπκε ζπλερψο ζηελ επηκφξθσζε θαη 

ζπλερή εθπαίδεπζή ηνπο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη απηφ είλαη 

δηφηη πξνηηκάκε λα θαιχπηνπκε ηηο δηεπζπληηθέο ζέζεηο απφ ηηο ηάμεηο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ καο. Μφλν ζηε Γεξκαλία, επελδχζακε πέξπζη δέθα εθαηνκκχξηα επξψ 

ζπλνιηθά ζε  πεξίπνπ 19.000 εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνπο ππαιιήινπο 

καο. 

--Πόζν θαιά θαιύπηεηαη ε αεηθνξία ζηελ επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ 

παξέρεηε ζηα λεαξά άηνκα έηζη ώζηε νη ππάιιεινί λα ελζηεξλίδνληαη απηό ην 

ζηόρν ζε πξώηκν ζηάδην; 

 

Πξνζπαζνχκε λα εκθπηεχζνπκε ηελ εζηθή ηεο αεηθνξίαο ζην κπαιφ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ καο απφ ηελ αξρή. ηαλ μεθηλνχλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, φινη 

παξαθνινπζνχλ κηα εηζαγσγή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε. ηε ζπλέρεηα, εμνηθεηψλνληαη 

κε ηηο πξαθηηθέο πηπρέο ηνπ ζέκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο ηνπο 

ζηελ εηαηξεία. Οη βνεζνί ζηα εξγαζηήξηα ρεκείαο καζαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη ηηο 

ρεκηθέο νπζίεο κε ππεπζπλφηεηα. Οη εθπαηδεπφκελνη ζηα ηκήκαηα αγνξψλ ηνπ 

εκπνξηθνχ ηνκέα καζαίλνπλ ηη πεξηκέλνπκε απφ ηνπο πξνκεζεπηέο καο ζε ζρέζε κε 
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ηελ αεηθνξία. Απηά είλαη κφιηο δχν παξαδείγκαηα απφ κηα πιεζψξα παξαδεηγκάησλ. 

Δπηπξφζζεηα, νξγαλψλνπκε εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα ηηο αεηθφξεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο. Μηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πηπρή είλαη ε αεηθνξία ησλ 

ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ καο. Ζ Henkel παξέρεη κηα ηδηαίηεξα πεξηεθηηθή 

εθπαίδεπζε πνπ πξνρσξά πνιχ πην πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ επίζεκσλ 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, εζηηάδνπκε εληαηηθά ζε δεμηφηεηεο 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, φπσο ηελ ηθαλφηεηα εξγαζίαο ζην 

πιαίζην ηεο νκάδαο, ηελ επειημία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο, ε Henkel 

πξνζθέξεη ηαθηηθά επθαηξίεο πξνθεηκέλνπ νη εθπαηδεπφκελνη λα δηεπξχλνπλ ηνπο 

νξίδνληέο ηνπο, γηα παξάδεηγκα κε ηε δηνξγάλσζε νκαδηθψλ επηζθέςεσλ ζε κνπζεία 

ή ζην ζέαηξν. 

--Με πνηόλ ηξόπν άιιαμαλ νη ζπκπεξηθνξέο ησλ γεξκαληθώλ εηαηξεηώλ ζε ζρέζε 

κε ηελ αεηθνξία σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο; 

 

ζνη πηζηεχνπλ αθφκα φηη ε εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε θαη ε αεηθνξία απνηεινχληαη 

απφ δσξεέο, ρνξεγίεο θαη έξγα πνπ αθνξνχλ ζε ειάρηζην βαζκφ ηηο δηθέο ηνπο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ίζσο έρνπλ κεηψζεη ηε ζπκκεηνρή ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θξίζεο. Άιινη, φκσο, φπσο ε Henkel, πνπ ζεσξνχλ φηη ε αεηθνξία είλαη 

κηα επζχλε πνπ εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ αιπζίδα αμίαο θεξδίδνπλ ηψξα 

νηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα κέζσ απηήο. ηελ πεξίπησζή καο, ε αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα νδήγεζε ζηελ εμνηθνλφκεζε πεξίπνπ 200 

εθαηνκκπξίσλ επξψ κφλν θαη κφλν ιφγσ ηεο κείσζεο ζηε δήηεζε ελέξγεηαο. Γηα ηε 

Henkel, ε αεηθνξία είλαη έλαο καθξνπξφζεζκνο παξάγνληαο επηηπρίαο θαη 

θαηλνηνκίαο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα αιιάμεη απηή ηελ άπνςε. 

Βιέπνπκε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ζε ηδηαίηεξα καθξνπξφζεζκε βάζε, θάηη πνπ 

απνηεινχζε αλέθαζελ κέξνο ηεο εηαηξηθήο θηινζνθίαο θαη ησλ ελεξγεηψλ καο. Ζ 

ηξέρνπζα δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δελ πξφθεηηαη λα ην αιιάμεη απηφ. 

Δπηπιένλ, ν ζηφρνο καο πνπ είλαη λα ζπλδπάδνπκε ηηο επηδφζεηο ησλ πξντφλησλ κε 

ηελ ππεπζπλφηεηα απέλαληη ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζην πεξηβάιινλ ιεηηνπξγεί σο έλαο 

παξάγνληαο πνπ σζεί ζηελ θαηλνηνκία. Απηφ βνεζά ζε επνρέο θξίζεο, ηδηαίηεξα φπνπ 

κπνξνχκε λα πξνζθέξνπκε ζε πειάηεο θαη θαηαλαισηέο κηα μεθάζαξε πξνζηηζέκελε 

αμία. (www.henkel.com) 

http://www.henkel.com/
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