
Εξόρυξη πετρωμάτων και ορυκτών
Η εξόρυξη, η επεξεργασία αλλά και η χρήση των ορυ-

κτών υλικών έχουν αρκετές αρνητικές επιδράσεις στο πε-
ριβάλλον, όπως διατάραξη χέρσου, παραγωγή αποβλήτων,
ρύπανση εδάφους και αέρα, επιφανειακών και υπογείων
νερών. Επίσης, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα και αρ-
νητικές επιδράσεις στην υγεία. Αν και μικρό μόνο τμήμα της
χερσαίας επιφάνειας χρησιμοποιείται για την εξόρυξη, εί-
τε υπόγεια είτε επιφανειακή, εντούτοις προκαλείται σημα-
ντική τοπική και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ευρύτερη πε-
ριβαλλοντική επίδραση στη χέρσο. Η υπόγεια εξόρυξη δια-
ταράσσει λιγότερο τη χέρσο. Κοστίζει, όμως, περισσότερο

και είναι πιο επικίνδυνη για τους εργαζομένους. Η επιφα-
νειακή εξόρυξη δημιουργεί υλικά απόρριψης, ευνοεί τη
διάβρωση και προκαλεί αισθητική ρύπανση, καθώς αφή-
νει «πληγές» στο περιβάλλον. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνουν
ενέργειες ώστε να περιορισθούν η ρύπανση και η διά-
βρωση και να αποκατασταθούν οι διαταραγμένες περιο-
χές. Για παράδειγμα, στη γραμμωτή εξόρυξη απομακρύ-
νεται το επιφανειακό στρώμα εδάφους και βλάστησης και
λαμβάνεται το ορυκτό υλικό. Στη συνέχεια, τα εναπομεί-
ναντα υλικά, που μάλιστα είναι οικονομικά ασύμφορα, χρη-
σιμοποιούνται για να καλύψουν την προηγούμενη λωρίδα,
η οποία φυτεύεται με κατάλληλα φυτά ή αποδίδεται στην
αρχική της χρήση. Λατομεία αδρανών υλικών που βρί-
σκονται κοντά σε πόλεις είναι δυνατόν να μετατραπούν σε
θέατρα, γήπεδα, κ.ά.

Διαχείριση του αναγλύφου: καλλιέργειες, αποστραγγι-
στικά έργα, δόμηση, δρόμοι, σήραγγες, αεροδρόμια

Η επιλογή θέσεων για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών
έργων αποτελεί κρίσιμο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοι-
νωνικό ζήτημα. Λανθασμένες επιλογές οδηγούν σε περιο-
ρισμένη αποτελεσματικότητα των έργων, με συνέπειες την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη δημιουργία κοινωνι-
κών και οικονομικών προβλημάτων.

Αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, σήραγγες, γέφυρες, α-
ποστραγγιστικά έργα, κτίρια και καλλιέργειες τροποποιούν
τις τοπικές οικολογικές συνθήκες· διακόπτουν τη συνέχεια
των οικοσυστημάτων και διαταράσσουν την ισορροπία τους.
Απομακρύνουν τη φυτική επικάλυψη, επιτείνοντας το πρό-
βλημα της διάβρωσης. Τεμαχίζουν τη γήινη επιφάνεια
και μεταβάλλουν το ανάγλυφο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατα-
σκευή μεγάλων έργων αποτελεί η με-
λέτη των περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων, που διερευνά: α) το σύνολο
των πιθανών επιπτώσεων στο
περιβάλλον, β) τις επιπτώσεις
που δεν είναι δυνατόν να α-
ποφευχθούν και γ) τις εναλ-
λα κτικές λύσεις. 
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Εδαφική κατατομή.

Αποκατάσταση oρυχείου.

O - Oρίζοντας

A - Oρίζοντας

EE - Υποορίζοντας

Β - Ορίζοντας

C - Ορίζοντας

R - Μητρικό
πέτρωμα



Αποστραγγιστικά έργα, η περίπτωση της λίμνης Κάρλας
Η αποξήρανση της λίμνης Κάρλας αποτελεί χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα αρνητικής παρέμβασης του ανθρώπου
στο φυσικό περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή, δεν ελή-
φθησαν τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των επι-
πτώσεων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Παρά τα ποικίλα οφέλη που η λίμνη χάριζε στην ευρύ-
τερη περιοχή (ήπιο κλίμα, καλλιέργειες, ψάρια), το ανεξέ-
λεγκτο της αβαθούς λίμνης, ο κίνδυνος πλημμυρών, το υ-
φάλμυρο των νερών, η ελονοσία και η ανάγκη σε γεωργι-
κή γη οδήγησαν την πολιτεία το 1958 στην απόφαση για την
αποξήρανση της λίμνης.

Η αποξήρανση προκάλεσε την αλλαγή του μικροκλίμα-
τος (εμφάνιση παγετών, μείωση βροχοπτώσεων), με επι-
πτώσεις στις καλλιέργειες, τη μεταφορά μεγάλων φορτίων
φυτοφαρμάκων στο ευαίσθητο οικοσύστημα του Παγαση-
τικού, καθώς και λιπασμάτων με αποτέλεσμα την αύξηση
του ευτροφισμού στον κόλπο. Άλλη μια σημαντική συνέπειά
της ήταν η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, που οδήγησε
σε φαινόμενα υφαλμύρωσης των υπογείων υδάτων. Ειδι-
κότερα, η πτώση του υδροφόρου ορίζοντα είχε ως αποτέ-
λεσμα και την εμφάνιση στην ευρύτερη περιοχή ρηγμάτων
μεγάλου βάθους και μήκους. Κάποιες φορές, τα ρήγματα
αυτά προκάλεσαν και υλικές καταστροφές στα χωριά της
περιοχής, γεννώντας το φόβο και την ανασφάλεια στους
κατοίκους.

Σήμερα, ένας μεγάλος ταμιευτήρας 38.000 στρεμμά-
των κατασκευάζεται, προκειμένου να βελτιωθεί το μι-
κροκλίμα της περιοχής, να αντιμετωπισθούν τα πλημμυ-
ρικά φαινόμενα και να εξασφαλισθεί η προστασία του ευ-
αίσθητου οικοσυστήματος του Παγασητικού. Επίσης, προ-
κειμένου να εμπλουτισθεί η υπόγεια υδροφορία και να
δοθούν λύσεις στις υδρευτικές ανάγκες των οικισμών,
κυρίως της πόλης του Βόλου. Με τον τρόπο αυτό, μετά α-
πό 40 χρόνια, η οικολογική ισορροπία της περιοχής θα α-
ποκατασταθεί έστω και μερικώς.

Συνέπειες από την κακή διαχείριση της γης
Το έδαφος μπορεί να θεωρηθεί ως μη ανανεώσιμος

πόρος, δεδομένου ότι απαιτούνται εκατοντάδες χρόνια για
να δημιουργηθούν λίγα εκατοστά. Είναι ένα ζωντανό σύ-
στημα σε ισορροπία. Η διατάραξη της ισορροπίας αυτής,
κυρίως εξαιτίας ανθρωπίνων δραστηριοτήτων, προκαλεί
προβλήματα και υποβάθμιση του εδάφους. Κακές γεωρ-
γικές, δασοκομικές, βιομηχανικές πρακτικές, η εκτεταμέ-
νη αστική ανάπτυξη, η αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμά-
των και βιοκτόνων, η απόρριψη τοξικών υλικών, κ.ά., υ-
ποβαθμίζουν τα εδάφη.

Οι πιο σοβαρές συνέπειες από την κακή διαχείριση
της γης είναι η διάβρωση, η ερημοποίηση, η ρύπανση,
η αλάτωση, η συμπαγοποίηση, η μείωση της γονιμότη-
τας και της βιοποικιλότητας του εδάφους, οι πλημμύ-
ρες, οι καθιζήσεις και οι κατολισθήσεις. Η υποβάθμιση
του εδάφους έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην ποιότητα
του νερού, την ασφάλεια των τροφίμων, τη βιοποικιλό-

τητα, τις κλιματικές αλλαγές και, εν τέλει, την ανθρώπι-
νη υγεία.

Διάβρωση του εδάφους
Με τον όρο διάβρωση του εδάφους εννοούμε τη μετα-

κίνηση των εδαφικών μεριδίων, ειδικά του επιφανειακού
εδάφους, από ένα μέρος σε άλλο. 

Δύο βασικές φυσικές αιτίες διάβρωσης είναι το τρε-
χούμενο νερό και ο άνεμος. Η ταχύτητα της διάβρωσης ε-
πιταχύνεται από τη φωτιά, ανεξάρτητα από το αν αυτή οφεί-
λεται σε φυσικά ή ανθρωπογενή αίτια, την αποδάσωση, τις
γεωργικές καλλιέργειες και άλλες ανθρώπινες δραστηριό-
τητες, που απομακρύνουν τη φυτική επικάλυψη. Ο μεγαλύ-
τερος ρυθμός διάβρωσης παρατηρείται σε περιοχές όπου
γίνονται χωματουργικές εργασίες.

Η μείωση της γονιμότητας του εδάφους και της ικανό-
τητάς του να συγκρατεί νερό αποτελούν σοβαρές συνέπει-
ες της διάβρωσης. Επίσης, τα μετακινούμενα τμήματα του ε-
δάφους προκαλούν προβλήματα σε υδάτινους δρόμους
πλεύσης, σε υδατοσυλλογές, σε καλλιέργειες, ιδιαίτερα μά-
λιστα αν περιέχουν φυτοφάρμακα, λιπάσματα και άλλα χη-
μικά.

Η διατήρηση της βλάστησης συμβάλλει στον περιορισμό
της διάβρωσης. Μερικά από τα συνήθη μέτρα που εφαρμό-
ζονται είναι οι καλλιέργειες σε επίπεδα, πεζούλες, τα κλα-
δοπλέγματα, η αποκατάσταση της φυτικής επικάλυψης.

Το φαινόμενο της ερημοποίησης
Ερημοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία υπο-

βαθμίζεται η γη στα ξηρά, ημίξηρα και ξηρά-ύφυγρα μέρη
της Γης, ως αποτέλεσμα κυρίως της δράσης του ανθρώπου.
Είναι η μετατροπή γόνιμων εδαφών σε ερημική γη, με ταυ-
τόχρονη πτώση της παραγωγικότητας σε ποσοστό μεγαλύ-
τερο του 10%. Αποτελεί παγκόσμιο πρόβλημα.

Φυσική ερημοποίηση υπάρχει στα όρια ήδη υπαρχου-
σών ερήμων. Όμως, η κακή διαχείριση της χέρσου, η υ-
περβόσκηση, η διάβρωση του εδάφους, η παρατεταμένη
ξηρασία και οι κλιματικές αλλαγές οδηγούν σε ερημοποίη-
ση και άλλες περιοχές.

II.3
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Φυσική διάβρωση (Eύβοια).



Στις συνέπειες της ερημοποίησης περιλαμβάνονται η έ-
ντονη ξηρασία, η πείνα, η πτώση του βιοτικού επιπέδου. Ε-
πίσης, η αύξηση των περιοχών εκείνων που, εξαιτίας της
υποβάθμισής τους, δεν μπορούν πλέον να στηρίξουν συ-
στήματα ζωής.

Σήμερα, το 40% της χερσαίας επιφάνειας της Γης απει-
λείται με ερημοποίηση. Στην Ελλάδα, η δυτική Λέσβος, η
κεντρική και ανατολική Κρήτη, η Μάνη, οι Κυκλάδες και
πολλά άλλα μικρά νησιά του Αιγαίου, δηλαδή μια έκταση
συνολικά μεγαλύτερη από το 10% της ελληνικής γης, αντι-
μετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα.

Η αντιμετώπιση της ερημοποίησης σχετίζεται με την
προστασία του εδάφους, τη μείωση της διάβρωσης, τον πε-
ριορισμό της ρύπανσης και της αλάτωσης των εδαφών και
την αντιμετώπιση της ξηρασίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
ξηρασία είναι πολυσύνθετο φαινόμενο, που δεν οφείλεται
μόνο στη μείωση των βροχοπτώσεων αλλά και στην αδυ-
ναμία του εδάφους να επιτελέσει βασικές λειτουργίες, όπως
η διατήρηση της υγρασίας, η μείωση και η επιβράδυνση της
επιφανειακής απορροής των νερών της βροχής. 

Ρύπανση του εδάφους
Το έδαφος αποτελεί το τμήμα της Γης όπου ζει ο άν-

θρωπος, το υπόστρωμα όπου καλλιεργούνται τα φυτά, α-
πό τα οποία τρέφεται άμεσα ή έμμεσα, και ταυτόχρονα
τον αποδέκτη ποικίλων προϊόντων των δραστηριοτήτων
του. Τοξικά υλικά μπορεί να φτάσουν στα νερά, αλλά και
στην τροφή, από το έδαφος και αντίστροφα στο έδαφος
μπορεί να φτάσουν τέτοια υλικά μέσω των νερών άρ-
δευσης, της βροχής, του αέρα, των ανθρωπίνων δρα-
στηριοτήτων. Αέριοι ρύποι επικάθονται στο έδαφος. Με-
ρικοί από αυτούς αποπλύνονται στα υπόγεια νερά. Στερεά
απόβλητα ποικίλης τοξικότητας απορρίπτονται σε χωμα-
τερές. Τοξικά υλικά, που είναι επικίνδυνα για την υγεία,
θάβονται παράνομα στο έδαφος. Η αλόγιστη χρήση φυ-
τοφαρμάκων επηρεάζει τη βιοποικιλότητα του εδάφους.

Η υπερλίπανση με αζωτούχα και φωσφορούχα λιπάσμα-
τα μετατρέπει τα υπόγεια νερά σε ακατάλληλα προς χρή-
ση. Βαριά μέταλλα, βλαπτικά υλικά, επιστρέφουν στο πιά-
το μας.
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Ερημοποιημένη περιοχή στην ανατολική Κρήτη.

Η επίλυση των προβλημάτων που έχουν σχέση με
το έδαφος και τη διαχείριση γης προϋποθέτει ενημέ-
ρωση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, των παρα-
γωγών και των καταναλωτών. Η σωστή διαχείριση των
φυσικών πόρων, ο σεβασμός του περιβάλλοντος, του
αέρα, του νερού και του εδάφους –που στηρίζει τη ζωή
στη χέρσο– διασφαλίζουν τη διαβίωση στο μέλλον. Το
υγιές έδαφος εξασφαλίζει στον άνθρωπο τροφή, πό-
σιμο νερό, βιομάζα, οξυγόνο και πρώτες ύλες. Η στρα-
τηγική διατήρησης υγιούς εδάφους πρέπει να έχει ως
στόχο τα εδάφη να παραμένουν ικανά να υποστηρί-
ζουν τα οικοσυστήματα και τις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες.

Λέξεις κλειδιά
Έδαφος, γεωλογική κληρονομιά, γεωπάρκο, γεωποικιλό-
τητα, γεώτοπος, διάβρωση εδάφους, εδαφική κατατομή, ε-
ρημοποίηση, καθίζηση, κομπόστ, desertification, geodi -
versity, geological heritage, geoparks, geosites, soil ero -
sion, compost, soil profile.

Διευθύνσεις διαδικτύου
www.auth.gr/agro/ (Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.)
www.efita.net (European Federation for Information Ton Technololololololollollllologogogogogogogogogogogooogggogogoggogogogoogo yyyyyyyyyyyyyyyyyyy
in Agriculture, Food and the Environment)
www.fao.org (Food and Agriculture Organizatzation)
www.geol.uoa.gr/ (Τμήμα Γεωλογίας κακαι Γεωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωωπππεπεπεπεπεπεπεπεεπεπεπεπεππεπ ριρριριριριριριριρρρριριριρρρρρ βάβάβάβάβάβάβάβάάβάβάβάβάάάβάάβάβ λλλλλλλλλλλλλλλλ ονονονονονοννννο τοτοτοτοτοτοτοτ ςςςςςςςςςςςςςςς
Ε.Κ.Π.Α.)
www.igme.gr (Ινστιτούτο Γεωλογικών ν και ΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜΜεετετετετετετετετετετεετεετετεεετεττττττττταλαλαλαλαλαλαλαλαλαλλλαλαλαλαλαλαλαλλαλαλλαααλλαλλλλλελελελελελελελελελελελελελλελελελελεεελελλελελελλλεελλ υτυτυτυτυτυτυτυτυτυυτυτυτυτυτυττυυτυυτυτυυτικικικικικικκκκικικικικικιιικώνώώνώνώνώνώνώνώνώνώνώώνώνώνώνώνώνώώώνώνώνώνώνώνώνννώνώννώνώννώώννώννώνώώννννώννώ  ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΕΕΕΕ ΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ΕΕ Ε ΕΕΕΕΕΕΕ ΕΕΕρρρρρρρρρερερεεεεερρρρερρεερρρεεερρερρεερρρρερερερερερερρρρ υ-υ-υ-υ--υ--υ-υ--------υ-----
νών)
www.soils.org (Soil science society y oof AAAmememememememmemememememeeemememmemmemmmemememeeememmmememmeemmmemmmm riririiririririrririririrrrirrrrrrrrriririir caccaccacacacaccacacaacccacaccaacaa))))))
www.soilsci.com (Soil science)



Δάσος είναι μια έκταση γης καλυμμένη από φυτά μεταξύ των οποίων
κυριαρχούν τα δέντρα. Είναι ένα πολυσύνθετο σύνολο από φυτά, ζώα, με
δική του ζωή, λειτουργίες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών.
Είναι ένα αγαθό με τεράστια σημασία για τον άνθρωπο. Οι εκτάσεις που
καλύπτονται από φυσική δασική βλάστηση λέγονται δασικές. Αποτελούν
δηλαδή τα δασικά οικοσυστήματα.

Η Eλλάδα διατηρούσε πλούσια δάση κατά την αρχαιότητα. Οι πολλές
και συχνές, όμως, καταστροφές που υπέστησαν τα δάση αυτά στο πέρασμα
του χρόνου είχαν ως αποτέλεσμα τη συνεχή υποβάθμιση και τον περιορι-
σμό τους. Σήμερα, τα δάση καλύπτουν έκταση που αναλογεί περίπου στο
25,5% της συνολικής επιφάνειας της χώρας. Το 66% του ποσοστού αυτού
αναλογεί στα δημόσια δάση. Οι εκτάσεις που καλύπτονται με άλλες μορφές
δασικής βλάστησης, θάμνοι, φρύγανα, κ.λπ., αποτελούν το 23,9% της χώ-
ρας. Το σύνολο δηλαδή των δασών και άλλων δασικών εκτάσεων ανέρ-
χεται σε 65,13 εκατομμύρια στρέμματα, ή ποσοστό 49,4% της συνολικής ε-
πιφάνειας της Ελλάδας. 

Στα ελληνικά δάση, υπάρχουν συνολικά γύρω στα διακόσια είδη δέ-
ντρων και θάμνων. Τα κυριότερα δασικά δένδρα είναι οι βελανιδιές, τα έ-
λατα, τα πεύκα, οι οξιές, κ.ά. Αξιόλογη, επίσης, είναι η παρουσία της κα-
στανιάς, του κυπαρισσιού, κ.ά.

Δάσος – Ανάπτυξη – Περιβάλλον – Αστικό και Περιαστικό πράσινο
Το δάσος, με τις διάφορες λειτουργίες του και τα δασικά προϊόντα, έ-

χει συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη και στην πολιτιστική και κοινω-
νική ευημερία. Παράγει οξυγόνο και δεσμεύει διοξείδιο του άνθρακα α-
πό την ατμόσφαιρα. Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας, ά-
θλησης, ψυχαγωγίας. Η άμεση επαφή του ανθρώπου με το δάσος βοηθά
στην ανάπτυξη υπεύθυνων στάσεων και συμπεριφοράς απέναντι στο πε-
ριβάλλον.

• Αστικό και περιαστικό πράσινο
Συνήθως, όταν οι κάτοικοι της πόλης αναφέρονται στα φυτά της πε-

ριοχής τους χρησιμοποιούν τον όρο «πράσινο»· ίσως όχι άστοχα, μια και
το χρώμα αυτό αποτελεί ζητούμενο για αυτούς. Στην ουσία, εννοείται η
βλάστηση, δηλαδή η ποσότητα κάλυψης με φυτά. Το αστικό και περια-
στικό πράσινο, δηλαδή τα διάφορα φυτά που αναπτύσσονται σε μικρές
ή μεγάλες εκτάσεις μέσα στον ιστό της πόλης και γύρω από αυτή, παί-
ζει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις αστικές πε-
ριοχές.

Οι χώροι πρασίνου αποτελούν οάσεις αναψυχής, με ποικιλία χρωμά-
των, σχημάτων και πλούσιες ευωδιές. Είναι πνεύμονες οξυγόνου στην πό-
λη και καταφύγια ζωής για πολλούς οργανισμούς. Ενδεικτικά, αναφέρεται
ότι το πράσινο μειώνει τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος μέχρι και 4°C.
Ένα στρέμμα δενδρώδους βλάστησης απορροφά περίπου 400 kg διοξείδιο
του άνθρακα.

Τύποι δασών και η διαχείρισή τους. 
Οι πιο γνωστοί γενικοί τύποι δασών είναι τα τροπικά και τα υποτροπι-

κά βροχερά δάση, τα τροπικά εποχιακά, τα εύκρατα βροχερά δάση, τα εύ-
κρατα φυλλοβόλα, τα δάση των κωνοφόρων και τα ηπειρωτικά κεντροευ-
ρωπαϊκά δάση.  

Στην Ελλάδα, απαντώνται κυρίως:

κεφάλαιο ΙΙ
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• Μεσογειακά δάση
Είναι τα χαρακτηριστικά δασικά οικοσυστήματα στις πα-

ράκτιες ζώνες της χώρας, όπου συνήθως κυριαρχεί ένα
μόνο είδος κωνοφόρου δέντρου, στις περισσότερες περι-
πτώσεις η χαλέπιος πεύκη. Στη βορειανατολική Ελλάδα,
τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη απαντάται
ένα άλλο είδος, η τραχεία πεύκη ή θασίτικο πεύκο. Διά-
φορα είδη σκληρόφυλλων αείφυλλων θάμνων (αριά,
πουρνάρι, κουμαριά, κ.ά.) υπάρχουν μέσα σε τέτοια δάση

ή δημιουργούν εκτενείς
θαμνότοπους, γνωστούς
και ως μακία βλάστηση.
Κοντά σε παραθαλάσσι-
ους υγροτόπους, απα-
ντώνται και δάση κου-
κουναριάς. 

Τα μεσογειακά δασι-
κά οικοσυστήματα έχουν
εξελιχθεί σε άμεση σχέ-
ση με τη φωτιά. Τα αεί-
φυλλα και σκληρόφυλλα
θαμνώδη είδη αναγεν-
νώνται σχεδόν αμέσως
μετά τη φωτιά. Στην πε-
ρίπτωση δε των πευκο-
δασών, η αναδημιουργία
τους βασίζεται αποκλει-
στικά στην αυξημένη
φύτρωση των σπερμά-
των τους μετά τη φωτιά.

• Παραποτάμια και παραλίμνια δάση
Πρόκειται για δάση τα οποία σχηματίζονται στις όχθες

ποταμών και λιμνών. Αποτελούνται από υδροχαρή είδη δέ-
ντρων, όπως ο πλάτανος, η ασημόλευκα, ο νερόφραξος, η
ασημοϊτιά, κ.ά.

• Μικτά δάση φυλλοβόλων 
Στα δάση αυτά κυριαρχούν, συνήθως, τα διάφορα είδη

βελανιδιάς. Τα δάση με την πλατύφυλλη βελανιδιά είναι τα

πιο εκτεταμένα. Στην αμιγή και συνεχή τους μορφή, απα-
ντώνται στη βόρεια Ελλάδα, όπου επικρατούν σχετικά χα-
μηλότερες θερμοκρασίες. Αντίθετα, στη νότια Ελλάδα (Στε-
ρεά και Πελοπόννησος), σχηματίζουν αραιές συστάδες. Σε
μη αμιγή μορφή, τα φυλλοβόλα δάση συχνά περιλαμβάνουν
μεγάλη ποικιλία φυλλοβόλων δέντρων (πέραν της βελανι-
διάς), όπως διάφορα είδη φλαμουριάς και σορβιάς, κ.ά. Τα
δάση με χνοώδη δρυ απαντώνται αμιγή μόνο στις ξηρές πε-
ριοχές και ανάμικτα με την πλατύφυλλο στις υπόλοιπες. 

• Ορεινά δάση κωνοφόρων
Σε υψόμετρο πάνω από τα 800 μ., επικρατούν είδη κω-

νοφόρων που αντέχουν στο ψύχος, όπως η μαύρη πεύκη,
η κεφαλληνιακή ελάτη, η δασική πεύκη, το ρόμπολο και η
υβριδογενής ελάτη. Δάση μαύρης πεύκης απαντώνται, κυ-
ρίως, στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, κα-
θώς και στην Πελοπόννησο. Δάση δασικής πεύκης σχη-
ματίζονται, κυρίως, στα βουνά των Σερρών και της Δράμας,
ενώ αραιές συστάδες παρουσιάζονται και σε άλλα βουνά,
με νοτιότερο όριο εξάπλωσης τα Πιέρια και τον Όλυμπο, σε
υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.100 μ. Δάση ρόμπολου εμ-
φανίζονται από τα 1.700 μέτρα και πάνω, κυρίως στη βό-
ρεια Πίνδο και το Βέρμιο, ενώ το νοτιότερο όριο εξάπλω-
σής τους για την Ελλάδα, και την Ευρώπη γενικότερα, εί-
ναι ο Όλυμπος. Η κεφαλληνιακή ελάτη είναι ενδημική των
ελληνικών βουνών και εμφανίζεται σε όλες τις υψηλές ο-
ροσειρές της νότιας και κεντρικής Ελλάδας, ανάμεσα στα
800 και 700 μ.

• Ηπειρωτικές κεντροευρωπαϊκές δασικές δια-
πλάσεις 

Αποτελούν τα δάση με τα πλου-
σιότερα αποθέματα ξύλου της χώ-
ρας. Διακρίνονται οι εξής τύποι
τέτοιων δασών: α) Δάση όπου
παρατηρείται κυριαρχία της
πλατύφυλλης βελανιδιάς,
στις βόρειες οροσειρές της
χώρας, στην ορεινή Πελο-
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πόννησο και στη Στερεά Ελλάδα. Επίσης, τα δάση της ευθύ-
φυλλης βελανιδιάς, στην ενδοχώρα της Ηπείρου, της Θεσ-
σαλίας, της Μακεδονίας και της Θράκης. Στα δάση αυτά εί-
ναι έντονη και η παρουσία του γάβρου και συχνά ονομάζο-
νται δάση βελανιδιάς-γάβρου. Στην κατηγορία αυτή ανήκει
και η καστανιά, που φύεται σε ορεινές περιοχές της Ελλά-
δας. β) Τα αμιγή δάση οξιάς, που απαντώνται σε ορεινές πε-
ριοχές της Θεσσαλίας, της Ηπείρου και της Μακεδονίας, α-
πό τα 700 μ. μέχρι τα 1.700 μ. Αντίστοιχα, στην ανατολική
Μακεδονία και μέχρι τη χερσόνησο του Άθω απαντά η ανα-
τολική οξιά. γ) Τα δάση της ερυθρελάτης. δ) Τα δάση της ση-
μύδας –σπάνια στη χώρα μας–, που υπάρχουν στην ορο-
σειρά της Ροδόπης. 

• Άλλα δάση
Υποτροπική δασική βλάστηση αναπτύσσεται στην Ελλά-

δα μόνο στην Κρήτη. Πρόκειται για το περίφημο φοινικό-
δασος του Βάι, με το φοίνικα του Θεόφραστου, που είναι α-
πειλούμενο είδος και προστατεύεται από την ελληνική και
την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σε μικρότερη έκταση, φοινικό-
δασος απαντάται και στην Πρέβελη της Κρήτης. Θα πρέπει
να τονισθεί ότι και οι μεσογειακοί θαμνώνες αποτελούν εν
δυνάμει δάση. Οι θαμνότοποι αυτοί μπορούν να μετεξελι-
χθούν σε μεσογειακά δάση με αριές, πουρνάρια, αγριελιές,

κ.ά., αν αρθούν οι λόγοι της υποβάθμισής τους και αν τους
παρασχεθεί η κατάλληλη προστασία.

• Η διαχείριση των δασών 
Η διαχείριση των δασών περιλαμβάνει τη σωστή υλοτό-

μηση, την αναγέννηση, την προστασία από τη φωτιά, από α-
σθένειες, βλαβερά έντομα, κ.ά. Επίσης, περιλαμβάνει τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας και τη δημιουργία πυρήνων
προστασίας, όπως οι Εθνικοί Δρυμοί. 

Στην Ελλάδα, η επιστήμη της δασοπονίας πρωτοεμφανί-
στηκε στις αρχές του 20ού αιώνα. Σημαντικός σταθμός για
τη δασοπονία στη χώρα μας ήταν η ενσωμάτωση των αρχών
της αειφόρου δασικής εκμετάλλευσης στις προδιαγραφές
εκπόνησης των διαχειριστικών μελετών για τα δάση. Σύμ-
φωνα με τις αρχές αυτές, η δασική διαχείριση γίνεται κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε οι ποσότητες ξυλείας που λαμβάνονται σε
μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο να είναι μικρότερες ή ί-
σες των ποσοτήτων που μπορεί να παραγάγει το δάσος την
ίδια χρονική περίοδο. Σήμερα, η έννοια της δασικής αειφο-
ρίας περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη δασική διαχείριση
βασιζόμενη σε διαχειριστικές μελέτες που εκπονήθηκαν ε-
πί σειρά ετών. Όσον αφορά στην εγχώρια παραγωγή ξυλεί-
ας, αυτή δεν επαρκεί για την ικανοποίηση των ελληνικών
αναγκών, γι’ αυτό και εισάγεται ξυλεία από το εξωτερικό.

Περιβαλλοντικές, παραγωγικές, κοινωνικο-πολιτιστικές
λειτουργίες του δάσους 

Οι λειτουργίες του δάσους, οι οποίες το καθιστούν απα-
ραίτητο για την ανάπτυξη και ευημερία των ανθρωπίνων
κοινωνιών, είναι οι εξής:

• Παραγωγή ξύλου και άλλων προϊόντων.
Το δάσος είναι ένας ανανεώσιμος φυσικός πόρος με τε-

ράστια οικονομική σημασία. Παράγει πολύτιμα προϊόντα, με
σημαντικότερο από αυτά το ξύλο, το οποίο χρησιμοποιείται
στην οικοδομική, τη ναυπηγική, την κατασκευή επίπλων,
εργαλείων, παιχνιδιών, κ.ά. Το ξύλο χρησιμοποιείται, επίσης,
ως καύσιμη ύλη και στην παραγωγή χαρτοπολτού. Αποτε-
λεί σήμερα την πρώτη ύλη για τουλάχιστον 175 διαφορετι-
κά βιομηχανικά χημικά προϊόντα. 
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Τα δασικά οικοσυστήματα προσφέρουν, επίσης, πολλά
προϊόντα με οικονομική αξία, όπως ρετσίνι, χώμα, φρούτα,
φαρμακευτικά φυτά, βοσκήσιμη ύλη, θηράματα, κ.λπ.

• Παραγωγή οξυγόνου, δέσμευση του διοξειδίου του
άνθρακα.

Δάσος ενός στρέμματος σε ένα χρόνο δεσμεύει από την
ατμόσφαιρα περίπου 400 kg διοξειδίου του άνθρακα και το
μετατρέπει, με τη φωτοσύνθεση, σε 400 kg περίπου οξυγό-
νου. Από το οξυγόνο αυτό, περισσότερο από το μισό μένει ε-
λεύθερο – δηλαδή όσο περίπου καταναλώνει ένας άνθρω-
πος σε ένα χρόνο.

• Απορρόφηση και εξουδετέρωση διαφόρων επιβλαβών
ουσιών.

Μεταξύ των ευεργετικών επιδράσεων του δάσους περι-
λαμβάνεται και η απορρόφηση διάφορων αέριων ρύπων,
που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα, όπως το διοξείδιο του θεί-
ου, οξείδια του αζώτου, κ.λπ. Ένα στρέμμα δάσους από πεύ-
κα σε ένα χρόνο μπορεί να συγκρατήσει 3.200 kg από στε-
ρεά σωματίδια (σκόνη). Ένα στρέμμα δάσους λεύκης απορ-
ρο φά μέχρι 19,3 kg διοξειδίου του θείου και άλλων οξειδίων.

• Ευνοϊκή επίδραση στο μικροκλίμα και στις συνθήκες
της περιοχής.

Η ύπαρξη δασικών εκτάσεων επηρεάζει το μικροκλί-
μα. Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες, μειώνοντας τις με-
γάλες και αυξάνοντας τις μικρές τιμές. Έτσι, το καλοκαίρι η
θερμοκρασία στο δάσος μπορεί να είναι μικρότερη έως και
πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τη γύρω ύ-
παιθρο. Επίσης, οι βροχές, ανάλογα με το ανάγλυφο του ε-
δάφους, αυξάνονται στις δασικές περιοχές μέχρι και 6%, ε-
νώ η βροχοομίχλη μπορεί να ξεπεράσει το ετήσιο ύψος
βροχής.

• Μείωση της έντασης του άνεμου.
Στο εσωτερικό ενός δάσους από πεύκα, σε απόσταση

περίπου 150 μέτρων, η κίνηση του ανέμου σταματά τελείως.

Στην υπήνεμη πλευρά του δάσους, η ένταση του ανέμου
μειώνεται στο 12-15% της αρχικής, σε απόσταση ίση περί-
που με το δεκαπενταπλάσιο του ύψους των δέντρων του
δάσους. 

• Μείωση των θορύβων.
Σε ζώνη δάσους από κωνοφόρα δένδρα με πλάτος 30

μ., η ένταση του θορύβου μειώνεται κατά 5-6 db. Σε ζώνη
πλάτους 100 μ., η μείωση της έντασης μπορεί να φθάσει α-
κόμη και τα 30 db.

• Συγκράτηση του νερού της βροχής, παρεμπόδιση της
διάβρωσης.

Το φύλλωμα μπορεί να συγκρατήσει μέχρι και 3 χιλιο-
στά ή μέχρι και το 50% της βροχής, ενώ απορρέει ένα πολύ
μικρό μέρος, περίπου 10-20%, αποτρέποντας έτσι το σχη-
ματισμό πλημμυρών. Όπως είναι γνωστό, μετά την κατα-
στροφή δασών από φωτιά ακολουθούν σχεδόν πάντα, εφό-
σον δε ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, καταστροφικές πλημ-
μύρες.

• Μείωση της εξάτμισης του εδάφους, αύξηση της
υγρασίας του.

Η μείωση της εξάτμισης του εδάφους κάτω από δάσος
φτάνει το 40-50% εκείνης του εξωδασικού εδάφους. Έτσι, η
αύξηση της υγρασίας στο έδαφος μπορεί να φτάσει μέχρι
και 24%.

• Ενίσχυση των υπογείων νερών με ταυτόχρονη βελ-
τίωση της ποιότητας του νερού.

Η μεγάλη ταμιευτική ικανότητα του δασικού εδάφους το
μετατρέπει σε μια τεράστια ρυθμιστική δεξαμενή, η οποία
συγκρατεί το νερό κατά την περίοδο των βροχών και το α-
ποδίδει κατά την περίοδο της ανομβρίας. Έτσι, διατηρείται
σταθερή η παροχή των πηγών. Η δασική φυλλοστρωμνή και
το δασικό έδαφος δρουν ως βιολογικό φίλτρο, με αποτέλε-
σμα το νερό που «παράγεται» στις δασικές περιοχές να εί-
ναι το καλύτερο από κάθε άποψη. Είναι εύγευστο, χημικά
πιο καθαρό, διαυγές και με το μικρότερο μικροβιολογικό
φορτίο. 

• Συγκράτηση του εδάφους, περιορισμός της διάβρωσης,
αύξηση της γονιμότητας.

Το δάσος προστατεύει το έδαφος από τη διάβρωση και,
συνεπώς, από την υποβάθμιση και την ερημοποίη-
ση. Με τις βιολογικές λειτουργίες του δάσους,
τα θρεπτικά υλικά ανακυκλώνονται και
το έδαφος εμπλου τίζεται. Σε δάσος
πλατύφυλλων δέντρων, από τα
φύλλα που πέφτουν το έδαφος
ενισχύεται με 250-450 kg ξη-
ρής οργανικής ουσίας σε κά-
θε στρέμμα το χρόνο.

47



• Διατήρηση κατάλληλων συνθηκών ζωής για πολλούς
ζωικούς οργανισμούς.

Το δάσος εξασφαλίζει συνθήκες ανάπτυξης πλούσιας
χλωρίδας και πανίδας. Είναι γνωστό ότι τα τροπικά βροχε-
ρά δάση έχουν τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα ανά τετραγω-
νικό μέτρο από οποιοδήποτε άλλο σύστημα σε όλο τον πλα-
νήτη. Δεν είναι υπερβολή ο ισχυρισμός ότι τα δάση, εξαιτίας
της βιοποικιλότητας που περικλείουν, αποτελούν φυσική
τράπεζα γονιδίων φυτών και ζώων, αστείρευτο απόθεμα
πληροφοριών.

Οι κίνδυνοι που απειλούν τα δάση: πυρκαγιές, υπερβό-
σκηση, καταπάτηση, υπερυλοτόμηση

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν σοβαρό παράγοντα υ-
ποβάθμισης ή και καταστροφής των δασών. Η φωτιά είναι
η μεγαλύτερη απειλή των ελληνικών δασών και των δασών
της νότιας Ευρώπης γενικότερα. Κάθε χρόνο, 45.000 φω-
τιές περίπου ξεσπούν στα δάση της Ευρώπης. Για τις πε-
ρισσότερες από τις φωτιές αυτές, υπεύθυνος είναι ο άν-
θρωπος, έμμεσα ή άμεσα. Φυσικοί παράγοντες, όπως η ξη-
ρασία, η ταχύτητα του ανέμου και η τοπογραφία, ευνοούν
τη διάδοση της φωτιάς. Οι επιπτώσεις της φωτιάς στο δάσος
είναι πολλές. Η ισορροπία του οικοσυστήματος διαταράσ-
σεται, καταστρέφονται είδη ζώων και φυτών, το έδαφος κα-
θίσταται ευάλωτο στη διάβρωση, το μικροκλίμα επηρεάζε-
ται αρνητικά, ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων αυξά-
νεται, η οικονομία ζημιώνεται και δημιουργούνται προϋπο-
θέσεις για την επιτάχυνση της ερημοποίησης.

Τα πευκοδάση δεν έχουν δυνατότητα αναβλάστησης με-
τά τη φωτιά. Η αναγέννηση των πεύκων βασίζεται αποκλει-
στικά στην αυξημένη φυτρωτική ικανότητα των σπερμάτων
τους μετά τη φωτιά. 

Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη το μεγάλο χρόνο που απαι-
τείται (περισσότερο από 10 χρόνια), για να φθάσουν τα δέντρα
αυτά σε φάση παραγωγής σπερμάτων στους κώνους, γίνεται
εύκολα κατανοητό ότι μια νέα φωτιά μπορεί να καταστρέψει
εντελώς το σύστημα. Δηλαδή, αν το φαινόμενο της φωτιάς ε-
παναληφθεί σε μικρό χρονικό διάστημα, τότε το αποτέλεσμα
είναι η απώλεια της δυνατότητας φυσικής αποκατάστασης και
η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, καθώς αυτά τα δασικά
οικοσυστήματα δε θα μπορέσουν να ανακάμψουν.

Οι δυνατότητες αποκατάστασης των καμένων δασικών ε-
κτάσεων υπονομεύονται και από την παράνομη βόσκηση,
που συχνά ακολουθεί τη φωτιά. Η ήπια βόσκηση μπορεί να
συνυπάρξει αρμονικά με την προστασία των δασικών οικο-
συστημάτων. Η ανεξέλεγκτη βόσκηση, όμως, έχει κατα-
στρεπτικές συνέπειες στην τοπική χλωρίδα και τη βλάστη-
ση. Επηρεάζει τη σύνθεση της βλάστησης. Τα κοπάδια κα-
ταπατούν και τρώνε τα νεαρά φυτά και τους βλαστούς, προ-
ξενούν ζημιές στο φλοιό και τις ρίζες των δένδρων.

Η υπερυλοτόμηση και η παράνομη κοπή δέντρων, επί-
σης, μπορούν να οδηγήσουν σε υποβάθμιση τα δασικά οι-
κοσυστήματα. Αντίθετα, η ελεγχόμενη υλοτόμηση μπορεί
να συμβάλει στην ανανέωση του δάσους, εφόσον γίνεται
σύμφωνα με τους κανόνες της αειφορικής διαχείρισης.

Τα κύρια αίτια της υποβάθμισης και του αφανισμού των
δασών στην Ελλάδα είναι η αποδάσωση, η ρύπανση, τα πα-
ράσιτα και οι ασθένειες, η συλλογή καυσόξυλων, οι δασικές
φωτιές από φυσικές και ανθρωπογενείς αιτίες. Το καλοκαί-
ρι του 2007, η Ελλάδα βίωσε τις χειρότερες δασικές πυρκα-
γιές στη σύγχρονη ιστορία της· 6.000 φωτιές σε όλη τη χώ-
ρα, 2,69 εκατομμύρια στρέμματα καμένων εκτάσεων, 74 άν-
θρωποι νεκροί. Περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχα-
σαν τις καλλιέργειές τους, τα ζώα τους ή και τα σπίτια τους,
στην Ηλεία, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία, τη Λακωνία και την
Εύβοια. 

Δυστυχώς, παρά το πρωτοποριακό για την εποχή του
Άρθρο 24 του Συντάγματος, που προβλέπει σαφώς την προ-
στασία του δάσους, η έλλειψη δασολογίου και δασικών χαρ-
τών έχει διευκολύνει την καταστροφή, την καταπάτηση των
δασών και την αντικατάσταση της δασοκομικής χρήσης α-
πό άλλες (γεωργική, οικιστική, κ.λπ.). 
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Πάρνηθα (2007), μετά τη φωτιά.Πά θ (2007) ά ά

Στοιχειώδεις κανόνες για την αποφυγή των πυρκαγιών:
• Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τη

διάρκεια των θερινών μηνών.
• Μην πετάτε ποτέ αναμμένα τσιγάρα όταν βρίσκεστε σε

υπαίθριους χώρους.
• Μην ανάβετε τους θερινούς μήνες υπαίθριες ψησταριές

στα δάση ή σε χώρους όπου υπάρχουν ξερά χόρτα.
• Αποφύγετε τις υπαίθριες εργασίες που ενδέχεται να

προκαλέσουν φωτιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τρο-
χού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

• Μην αφήνετε σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης.

• Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους
υψηλού κίνδυνου.



Αρχές για την προστασία και ανάπτυξη των δασών.
Αναδάσωση. Αειφόρος διαχείριση των δασών

Στo πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται το
ευρύ φάσμα φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτι-
στικών συνθηκών. Υπάρχουν, επίσης, διαφορές στα ιδιοκτη-
σιακά καθεστώτα των δασών των χωρών μελών. Το κοινοτι-
κό σχέδιο δράσης για τα δάση βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

• Τα εθνικά δασικά προγράμματα πρέπει να αποτελούν
το κατάλληλο πλαίσιο για την υλοποίηση διεθνών δε-
σμεύσεων σχετικών με τα δάση.

• Υπάρχει ανάγκη επαύξησης της ανταγωνιστικότητας
του δασικού τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορ-
θής διαχείρισης και προστασίας των κοινοτικών δασών.

• Η αρχή της επικουρικότητας θεωρείται αναγκαία.

Ανεξάρτητα από το ποιος λόγος ή ποια αιτία προκάλεσε την
καταστροφή ενός δάσους, η αναδάσωση και αναδημιουργία του
είναι επιτακτική ανάγκη. Ωστόσο, προκύπτουν κάποια ερωτή-
ματα: το δάσος πρέπει να αφεθεί να αποκατασταθεί με φυσικό
τρόπο (φυσική αναδάσωση) ή πρέπει να παρέμβει ο άνθρωπος
με τη φύτευση δένδρων (τεχνητή αναδάσωση); Και αν επιλεγεί
η δεύτερη περίπτωση, ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί;

Η απάντηση στα ερωτήματα αυτά δεν είναι εύκολη. Στην
περίπτωση πάντως της τεχνητής αναδάσωσης, θα πρέπει
να φυτευτούν αποκλειστικά είδη δέντρων που προϋπήρχαν
στην περιοχή.    

Οι δυνατότητες αναδάσωσης διαφοροποιούνται ανάλο-
γα με την περιοχή, τον τύπο της βλάστησης και τα είδη των
δασικών φυτών. Συνήθως, η φυσική αποκατάσταση είναι η

πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος. Δηλαδή, το δάσος αφήνεται να
ανακάμψει μόνο του, χωρίς τυχόν αρνητικές ανθρώπινες
παρεμβάσεις στο ήδη επιβαρημένο οικοσύστημα. Η τεχνη-
τή αναδάσωση, ιδίως η φύτευση από μη ειδικούς, οδηγεί
συχνά σε απώλειες στα φυτά που θα φυτευτούν, συνήθως
πάνω από 50%. Γι’ αυτό και πρέπει να γίνεται πάντα σε συ-
νεργασία με τα κατά τόπους δασαρχεία.

Κάθε αποτελεσματική στρατηγική αειφόρου διαχείρι-
σης των δασών θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• Την αναγνώριση του ρόλου των δασών στην αειφόρο
ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των παραμέτρων
που αφορούν στην αλλαγή του κλίματος και στη βιο-
ποικιλότητα, καθώς και την εφαρμογή των διεθνών δε-
σμεύσεων κάθε χώρας.

• Το συγκερασμό ενός τρόπου διαχείρισης των δασών
που θα αποφέρει κοινωνικά και οικολογικά οφέλη, και
της οικονομικής εκμετάλλευσής τους.

• Την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εναρμόνιση των δια-
φόρων πολιτικών που αφορούν άμεσα ή έμμεσα στα
δάση και στη δασοκομική δραστηριότητα· τον καλύτε-
ρο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δραστηριοτήτων,
που θα πρέπει να εφαρμόζονται στο πλαίσιο της υλο-
ποίησης συγκεκριμένης διαχειριστικής στρατηγικής.

• Την εδραίωση διαδικασιών διαβούλευσης στον τομέα της
δασικής εκμετάλλευσης, ώστε να εξασφαλισθούν η δια-
φάνεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ο εποικο-
δομητικός διάλογος με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Σημαντικός παράγοντας που προάγει την αειφορική δα-
σική διαχείριση παγκοσμίως, είναι η πιστοποίηση των δα-
σικών προϊόντων.
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Δασοπονικό είδος Έκταση σε στρέμματα %

Α. Κωνοφόρα

1. Ελάτη – Ερυθρελάτη 3.297.620 13,1

2. Χαλέπιος – Τραχεία Πεύκη 4.757.770 18,9

3. Μαύρη Πεύκη 1.370.470 5,5

4. Λοιπά Κωνοφόρα 237.870 0,9

Σύνολο Κωνοφόρων 9.663.730 38,4

Β. Πλατύφυλλα

5. Δρυς 7.475.490 29,8

6. Οξιά 2.190.700 8,7

7. Λοιπά φυλλοβόλα 1.017.650 4,1

8. Αείφυλλα 4.776.610 19,0

Σύνολο Πλατύφυλλων 15.460.450 61,6

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 25.124.180 100,0

Η έκταση των δασών, κατά δασοπονικό είδος, 
στην Ελλάδα 

Λέξεις κλειδιά
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Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για τη Βιοποικιλότητα (Biodiversity) ή τη Βιο-
λογική Ποικιλότητα (Biological Diversity). Περισσότεροι από 12 είναι δη-
μοσιευμένοι σε έγκυρες πηγές. Πιο εύστοχος και συνεπώς γενικότερα α-
ποδεκτός είναι ο ορισμός της Σύμβασης του Ρίο1: «Ως Βιολογική Ποικιλό-
τητα ορίζεται/εννοείται η ποικιλία που εμφανίζεται ανάμεσα στους ζωντα-
νούς οργανισμούς όλων των ειδών, των χερσαίων, θαλάσσιων και άλλων
υδατικών οικοσυστημάτων και οικολογικών συμπλεγμάτων στα οποία οι
οργανισμοί αυτοί ανήκουν». Ο ορισμός περιλαμβάνει την ποικιλότητα μέσα
σε ένα είδος, μεταξύ διαφορετικών ειδών και μεταξύ των οικοσυστημάτων.

Πιο απλά, η βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής, σε όλες τις δια-
στάσεις και εκφάνσεις της. Γι’ αυτό, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η
ποικιλία των οργανισμών που έζησαν στο παρελθόν, όχι μόνο αυτών που
υπάρχουν σήμερα. Η γνώση της ζωής στη Γη σε παλαιότερες εποχές βοη-
θά στην κατανόηση της εξέλιξής της και των αιτιών που οδήγησαν σε εξα-
φάνιση ειδών. Βοηθά, επίσης, στην εκτίμηση της σημερινής και της μελλο-
ντικής ποικιλότητας. Στη γενετική ποικιλότητα, βασικό συστατικό είναι το
γονίδιο. Στην ποικιλότητα των οργανισμών, είναι το είδος. Στην οικολογική,
είναι ο πληθυσμός, ο οποίος υπάρχει ως συστατικό και στη γενετική και
στην οργανισμική, άρα μπορεί να θεωρηθεί ως συστατικό σύγκλισης. Με-
ρικοί θεωρούν το γονίδιο ως το θεμελιώδες συστατικό της βιοποικιλότητας.
Όμως, στην πράξη, ως θεμελιώδες συστατικό λαμβάνεται το είδος.

Η βιοποικιλότητα μετριέται 
Η κατανόηση της έννοιας της βιοποικιλότητας είναι σχετικά εύκολη. Ό-

μως, για να καταστεί εφικτή η διερεύνηση των συνθηκών εμφάνισης και
διατήρησης, των αλλαγών στο χρόνο και στο χώρο, πρέπει η βιοποικιλό-
τητα να μετρηθεί και αυτό αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Διάφορες μέ-
θοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί. Στην πράξη, η βιοποικιλότητα συνήθως με-
τριέται με βάση την αφθονία των ειδών.

Αξία της βιοποικιλότητας
Η αξία της βιοποικιλότητας μπορεί να υπαχθεί σε δυο μεγάλες κατηγο-

κεφάλαιο ΙΙ
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1. Σύμβαση του Ρίο (Ρίο ντε Τζανέιρο, 1992): Διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών
για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας περισσότερα από 150 κρά-
τη υπέγραψαν τη «Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα», η οποία είναι γνωστή απλά
ως «Σύμβαση» ή CBD (Convention on Biological Diversity).



ρίες. Η πρώτη έχει σχέση με την άμεση ή την έμμεση χρη-
στική ή αγοραστική αξία. Για παράδειγμα, η τροφή έχει σχέ-
ση με είδη φυτών και ζώων. Ένα τοπίο με ποικιλία σημα-
ντικών φυτών και ζώων, που αξιοποιείται τουριστικά, έχει
αγοραστική αξία. Στη δεύτερη κατηγορία, η βιοποικιλότητα
θεωρείται σημαντική ανεξάρτητα από το αν οργανισμοί ή
παράγωγά τους χρησιμοποιούνται για κάποιο οικονομικό
σκοπό. Για παράδειγμα, οι οργανισμοί έχουν αξία για τη λει-
τουργία ενός οικοσυστήματος, έστω και αν δεν το γνωρί-
ζουμε. Η αισθητική αξία μιας περιοχής με πλούσια βιοποι-
κιλότητα μπορεί να είναι σημαντική για την ψυχική ευφορία
κάποιων, χωρίς όμως να αποτιμάται χρηματικά. 

Η βιοποικιλότητα στο χρόνο
Υπολογίζεται ότι η Γη έχει ηλικία 4,6 δισεκατομμυρίων

χρόνων. Σχηματίσθηκε πιθανώς από βαθμιαία συμπύκνω-
ση αερίων και αστρικής σκόνης. Το υλικό αυτό, μαζί με υ-
λικό μετεωριτών που προσέκρουαν στην επιφάνειά της, έ-
δωσε τα πρώτα «βραχώδη» υλικά, τα πρώτα πετρώματα της
Γης. 

Υποστηρίζεται ότι η πρώτη ατμόσφαιρα ήταν αναγωγική,
χωρίς οξυγόνο. Φυσικά φαινόμενα ελευθέρωσαν τεράστια
ποσά ενέργειας, που επέτρεψαν τη δημιουργία πολύπλο-

κων οργανικών ενώσεων. Μια «σούπα» από τέτοια υλικά
σε ζεστές, εκτεθειμένες στον ήλιο λίμνες ή σε υποθαλάσ-
σιες υδροθερμικές αναβλύσεις και ανάλογα περιβάλλοντα έ-
δωσε πιθανώς έναν προβιώτη. Η εξέλιξη αυτού οδήγησε
στη δημιουργία των πρώτων οργανισμών, που ήταν προ-
καρυωτικοί ετερότροφοι. Αργότερα, αναπτύχθηκαν οι προ-

καρυωτικοί φωτοσυνθετικοί, που παρήγαγαν οξυγόνο.
Ο εμπλουτισμός της ατμόσφαιρας της Γης με οξυγόνο

και ο σχηματισμός της στοιβάδας του όζοντος διήρκεσαν δι-
σεκατομμύρια χρόνια και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ε-
ξέλιξη της ζωής στη Γη. Επέτρεψαν τη δημιουργία των πρώ-
των ευκαρυωτικών κυττάρων. Η εξέλιξη έδωσε στη συνέ-
χεια τη μεγάλη ποικιλία των πολυκύτταρων ευκαρυωτικών
οργανισμών. Στους αιώνες που ακολούθησαν, προσαρμο-
γές, διαφοροποιήσεις, η δημιουργία νέων ειδών αλλά και
εξαφανίσεις ειδών, λόγω των βαθμιαίων και απότομων, μι-
κρών και μεγάλων αλλαγών στις περιβαλλοντικές συνθή-
κες, διαμόρφωσαν την «ιστορία» της ζωής. Αν θέλαμε να
την αποδώσουμε με έναν εποπτικό τρόπο –όπως είναι γε-
νικά αποδεκτή στη βιολογία και με βάση γεωλογικά και πα-
λαιοντολογικά δεδομένα – θα μπορούσαμε να χρησιμοποι-
ήσουμε το σχήμα που είναι γνωστό και ως «ρολόι» με χρό-
νο μιας ημέρας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ζωής
Η βιόσφαιρα είναι το τμήμα της Γης όπου απαντάται ζωή.

Είναι τμήμα της λιθόσφαιρας (ο στερεός φλοιός της Γης), της
υδρόσφαιρας (νερό στην υγρή του φάση) και της ατμόσφαι-
ρας. Η γήινη επιφάνεια δεν είναι ούτε ομοιόμορφη ούτε ο-

μοιογενής. Όμως, σε κάθε περιοχή, ακόμα και στις πιο
ακραίες συνθήκες, κάποια μορφή ζωής πάντοτε κα-
τορθώνει να επιβιώνει.

Οι βασικοί περιβαλλοντικοί παράγοντες που επη-
ρεάζουν ή και περιορίζουν την ανάπτυξη της ζω-

ής και διαφοροποιούν τη βιόσφαιρα είναι η η-
λιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία και το

κλίμα γενικότερα. Επίσης, το επίπεδο του
νερού και του αέρα στο έδαφος και στο
νερό αντίστοιχα, τα θρεπτικά, η φυσικο-
χημική σύσταση του υποβάθρου, το pH.
Η ανάπτυξη ζωής σε περιοχές όπου επι-
κρατούν δυσμενείς συνθήκες οφείλεται
πολλές φορές στην ύπαρξη μικροβιοτό-
πων με έντονη διαφοροποίηση των περι-

βαλλοντικών παραγόντων σε μικρή έκτα-
ση, που επιτρέπουν την ανάπτυξη οικολογι-

κά απομονωμένων οργανισμών.
Η περιοχή της ποικιλότητας ενός παράγοντα μέ-

σα στην οποία ένα είδος μπορεί να επιβιώνει και να ε-
κτελεί τις βιολογικές του λειτουργίες ονομάζε-
ται εύρος ανοχής. Το εύρος ανοχής έχει
ένα ελάχιστο και ένα μέγιστο όριο.
Περιλαμβάνει ένα άριστο επίπε-
δο (ένα άριστο εύρος τιμών),
μέσα στα όρια του οποίου

οι οργανισμοί ζουν και λει-
τουργούν καλύτερα. Περι-
λαμβάνει, επίσης, τις ζώ-
νες ανοχής ή ανεκτικό-
τητας, με τιμές ελαφρά
μικρότερες ή μεγαλύτε-
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τα τελευταία δευτερόλεπτα
πριν από τα μεσάνυχτα

Σχηματισμός
της Γης

4 δισ/μύρια
χρόνια πριν

3 δισ/μύρια
χρόνια πριν

2 δισ/μύρια
χρόνια πριν

1 δισ/μύριo
χρόνια πριν

ΤΤα φυτά εισβάλλουν
στη χέρσο

Ανθοφόρα φυτά
Εποχή δεινοσαύρων

Η ατμόσφαιρα
εμπλουτίζεται με οξυγόνο

Τα παλαιότερα
απολιθώματα

ευκαρυωτικών
οργανισμών

Ταα παλαιότερα
αππολιθώματα

τυπικών
πολυκύτταρων

οργγανισμών

Σχηματίζονται
ταααααααα πρώτα πετρώματα

ραΤα παλαιότερ
ατααπααα ολιθώμα
υωτικώνπροκαρυ
οργανισμώνμικροο

ζονταιΣχηματίζ
οι οι πρώτο
νθετικοί φωτοσυν
γανισμοίμικροοργ

Το «ρολόι» της ζωής. Απεικόνιση των βασικών γεγονότων της εξέλι-
ίξης των οργανισμών στη Γη. Κάθε λεπτό σε αυτό το ρολόι ισοδυναμεί

με περίπου 52.000 χρόνια.



ρες από τις τιμές του άριστου επίπεδου. Οι ζώνες αυτές, συ-
νήθως, στηρίζουν πληθυσμούς μικρότερου μεγέθους από αυ-
τούς του άριστου επιπέδου. Όταν οι τιμές ενός παράγοντα υ-
περβαίνουν το μέγιστο ή το ελάχιστο όριο ανοχής ενός είδους,
η επιβίωση είναι αδύνατη. Τα σημεία αυτά είναι τα ανώτερα και
κατώτερα όρια ανοχής του οργανισμού για τον παράγοντα.

Η παρουσία, επιβίωση, αφθονία και εξάπλωση ενός εί-
δους σε ένα οικοσύστημα καθορίζονται από το αν τα όρια ε-
νός ή περισσότερων παραγόντων βρίσκονται έξω από τα ό-
ρια που το είδος αυτό μπορεί να αντέξει. Πρέπει, βέβαια, να
σημειωθεί ότι υπάρχει και αλληλεπίδραση των παραγόντων.
Τα όρια ανοχής μπορεί να μεταβληθούν ελαφρά με βαθμι-
αία έκθεση και προσαρμογή σε έναν περιβαλλοντικό παρά-
γοντα. Η ηλικία, η φυσική κατάσταση ενός οργανισμού αυ-
ξομειώνουν ελαφρά τα όρια ανοχής.

Χλωρίδα και πανίδα του τόπου
Σήμερα, έχουν καταγραφεί περίπου 1,75 εκατομμύρια

είδη. Ο αριθμός των γνωστών ειδών αυξάνεται διαρκώς,
καθώς αρκετά νέα είδη ανακαλύπτονται σε κάποια γωνιά
της Γης, περιγράφονται και ταξινομούνται. Υπάρχουν, όμως,
και μικροσκοπικοί οργανισμοί, όπως, π.χ., τα βακτήρια, που
το μέγεθός τους είναι συνήθως 0,5 εκατομμυριοστά του μέ-
τρου. Επομένως, είναι αδύνατον να έχουν ανακαλυφθεί ό-
λοι οι οργανισμοί της Γης. Μια καλή εκτίμηση ανεβάζει τα υ-
πάρχοντα είδη σε 13,5 εκατομμύρια.

Όλοι οι οργανισμοί είχαν πολύ παλαιότερα ταξινομηθεί
σε δυο Βασίλεια (Kingdoms), τα Φυτά και τα Ζώα. Το σύ-
νολο των φυτών και των ζώων μιας περιοχής αντιπροσώ-
πευε αντίστοιχα τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου. Σή-
μερα, έχει καθιερωθεί ένα νέο σύστημα ταξινόμησης των
οργανισμών σε τρία Πεδία (Domains): α) Eukaryota (Ευ-
καρυωτικοί οργανισμοί), β) Bacteria (Βακτήρια), γ)
Archaea (Αρχαία).

Τα ζώα, οι μύκητες, τα σπερματόφυτα, πτεριδόφυτα,
βρυόφυτα και τα ευκαρυωτικά φύκη ανήκουν στο πεδίο

των ευκαρυωτικών οργανισμών. Οι προκαρυωτικοί φω-
τοσυνθετικοί οργανισμοί, που πριν ανήκαν στα φύκη, με-
ταφέρθηκαν στο πεδίο των βακτηρίων, αν και σε αρκετές
περιπτώσεις αναφέρονται ακόμα ως φύκη. Η έννοια ειδι-
κά της χλωρίδας σήμερα έχει διευρυνθεί. Για παράδειγμα,
στη χλωρίδα ενός τουριστικά αξιοποιημένου σπηλαίου συ-
μπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε τα φωτοσυνθετικά βακτή-
ρια, που αναφέρονται συνήθως ως μικροχλωρίδα.

Εφόσον δεν είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός των ει-
δών που υπάρχουν σήμερα πάνω στη Γη, δεν μπορεί να
διαμορφωθεί «άτλαντας» που να δίνει την κατανομή της
βιοποικιλότητας σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι βέβαιο ότι
κατά την εξέλιξη της Γης περιοχές ενώθηκαν, απομονώ-
θηκαν, περιβαλλοντικοί παράγοντες μεταβλήθηκαν, είδη
δημιουργήθηκαν, εξαφανίσθηκαν ή προσαρμόσθηκαν σε
τοπικές συνθήκες. Έτσι, προέκυψαν η ποικιλία, αλλά και οι
ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των ζωντανών οργανι-
σμών στις διάφορες περιοχές της Γης. Η πιο σαφής διαφο-
ροποίηση της βιοποικιλότητας στο χώρο είναι αυτή που
συνδέεται με το γεωγραφικό πλάτος, ειδικά στα χερσαία
συστήματα. Μια άλλη διαβάθμιση της βιοποικιλότητας εί-
ναι η υψομετρική διαβάθμιση πάνω και κάτω από την επι-
φάνεια της Γης, ή η σε βάθος διαβάθμιση στο θαλάσσιο πε-
ριβάλλον.

Υπάρχουν είδη με ευρεία γεωγραφική εξάπλωση και
άλλα που ζουν σε στενή γεωγραφική περιοχή. Ένα είδος
χαρακτηρίζεται ως «ενδημικό» όταν υπάρχει σε μία μόνο
περιοχή (μικρή ή μεγάλη) και πουθενά αλλού. 

Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από αξιοσημείωτη βιοποικι-
λότητα. Οι ευνοϊκές για τη ζωή κλιματικές συνθήκες, σε
συνδυασμό με την ποικιλία του χερσαίου περιβάλλοντος,
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II.5

Σύστημα ταξινόμησης των οργανισμών σε τρία πεδία, Eukaryota,
Bacteria, Archaea.
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το μεγάλο αριθμό νησιών και τα πολλά χιλιόμετρα ακτο-
γραμμής, επέτρεψαν την ανάπτυξη πολλών ειδών και τη
δημιουργία πολλών ενδημικών ειδών. Στο επίπεδο της οι-
κολογικής βιοποικιλότητας, η Ελλάδα έχει μεγάλη ποικιλία.
Θαλάσσιες, παράκτιες περιοχές και νησιά, χερσαίες εκτά-
σεις με μακί, φρύγανα, δάση, υγροτοπικές περιοχές και ποι-
κίλου τύπου αγροτικές καλλιέργειες συνθέτουν ένα μω-
σαϊκό ενδιαιτημάτων.

Η ελληνική χλωρίδα περιλαμβάνει περίπου 5.700 είδη
σπερματοφύτων και πτεριδοφύτων. Από αυτά, το 18% (περί
τα 1.000 είδη) είναι ενδημικά της Ελλάδας. Η πανίδα είναι,
επίσης, πλούσια με καταγεγραμμένα περισσότερα από 1.170
είδη σπονδυλόζωων, αρκετά από τα οποία είναι ενδημικά.
Λίγα στοιχεία υπάρχουν για τα ασπόνδυλα. Έχουν καταγρα-
φεί 4.400 είδη ασπόνδυλων, αλλά εκτιμάται ότι ο αριθμός
τους ανέρχεται συνολικά σε 30.000 έως και 50.000 είδη. Ο
συνολικός αριθμός αυξάνεται σημαντικά, αν προστεθούν οι
υπόλοιπες ομάδες ευκαρυωτικών και προκαρυωτικών ορ-
γανισμών.

Είδη που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν, αιτίες εξαφά-
νισης, ανθρώπινες επιδράσεις

Στην πορεία εξέλιξης της ζωής πάνω στη Γη, είδη δημι-
ουργήθηκαν, αλλά και είδη εξαφανίσθηκαν. Το γενικό πρό-
τυπο των μεταβολών της βιοποικιλότητας στο χρόνο είναι
συνάρτηση της διαφοράς μεταξύ του ρυθμού ειδογένεσης
(δημιουργία νέων ειδών) και του ρυθμού εξαφάνισης των ει-
δών. Αν τα είδη δημιουργούνται πιο γρήγορα από ό,τι εξα-
φανίζονται, τότε τα επίπεδα βιοποικιλότητας αυξάνονται. Ό-
ταν ο ρυθμός εξαφάνισης είναι μεγαλύτερος από αυτόν της
ειδογένεσης, τότε η βιοποικιλότητα μειώνεται. 

Υπήρξαν βαθμιαίες αλλά και απότομες περιβαλλοντικές
αλλαγές στη Γη. Αντίστοιχα, υπήρξαν βαθμιαίες αλλά και μα-
ζικές εξαφανίσεις ειδών. Φαινόμενα μαζικών εξαλείψεων
έχουν συσχετισθεί με δραματικές φυσικές, γεωλογικές, κλι-
ματικές αλλαγές. Τουλάχιστον 5 μεγάλες μαζικές εξαφανί-
σεις έλαβαν χώρα στο παρελθόν. Από τη μελέτη των απολι-
θωμάτων, προκύπτει ότι το 99% των ειδών που έχουν ζήσει

στη Γη δεν υπάρχει σήμερα. Δυστυχώς, μόνο ένα μικρό πο-
σοστό ειδών έχει αφήσει απολιθώματα. Μέρος μόνο των α-
πολιθωμάτων έχει βρεθεί και μελετηθεί. Αξιοποιούνται, κυ-
ρίως, απολιθώματα ειδών με μεγάλους πληθυσμούς και ευ-
ρεία γεωγραφική εξάπλωση. Γι’ αυτό και δεν έχουμε πλήρη
εικόνα του συνόλου των οργανισμών που έχουν υπάρξει.

Ο πρωτόγονος άν-
θρωπος θεωρήθηκε υ-
πεύθυνος για την εξα-
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Ένα είδος χαρακτηρίζεται ως εξαφανισμένο όταν
έχει τεκμηριωμένα πάψει να ζει στη Γη. Τα εξαφανι-
σμένα είδη δεν μπόρεσαν να προσαρμοσθούν στις συν-
θήκες και να αναπαραχθούν με επιτυχία.

Είδη τα οποία αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να εξα-
φανισθούν χαρακτηρίζονται είτε ως «υπό εξαφάνιση»
είτε ως «απειλούμενα» ή ως «τρωτά». Ένα «υπό εξα-
φάνιση» είδος είναι αυτό που έχει τόσο λίγα άτομα, ώ-
στε κινδυνεύει να γίνει σύντομα «εξαφανισμένο» σε ό-
λα ή σχεδόν όλα τα φυσικά περιβάλλοντα όπου ζει. Έ-
να απειλούμενο είδος υπάρχει ακόμα σε σχετική α-
φθονία στη φύση, αλλά μειώνεται ο αριθμός ατόμων
του και είναι πιθανό να μεταπέσει στην κατηγορία των
«υπό εξαφάνιση» ειδών.

Oι πέντε μεγάλες μαζικές εξαφανίσεις οργανισμών στα 4,6 δι-O έ άλ ζ έ ξ ί ώ 4 6 δ
σεκατομμύρια χρόνια της ιστορίας της Γης.

Οι μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές για τα είδη 
και τη βιοποικιλότητα:

• Μεταβολή περιβαλλοντικών συνθηκών εξαιτίας κλι-
ματικών αλλαγών.

• Ρύπανση αέρα, νερού και εδάφους.
• Απώλεια και διατάραξη των ενδιαιτημάτων, της έ-

κτασης και των χαρακτηριστικών των περιοχών ό-
που ένας πληθυσμός ή μια κοινωνία οργανισμών ζει.
Εκβιομηχάνιση, αστικοποίηση φυσικών περιοχών,
καταστροφή δασών, κ.ά.

• Εντατική χρήση βιολογικών πόρων (π.χ. εντατική υ-
λοτομία).

• Κυνήγι/ψάρεμα (εντατικό ή/και απειλούμενων ειδών)
για απόκτηση τροφής, για εμπορικούς λόγους, για δια-
σκέδαση, κ.ά.

• Αλόγιστη καταπολέμηση ανεπιθύμητων ειδών, π.χ.
παρασίτων.

• Αντικατάσταση μικτών καλλιεργειών με μονοκαλ-κκ λαλαλλλλλαλλαλαλ---
λιέργειες.

• Εμπόριο –κυρίως το παράνομο– ζώωνωωώωώωώωωωώωωωωωωωωώωωωώωωωωωωωωώωωωωωωωωωωωωωώωωωωνν ν ν ν νν νννννννννν ν νν νν κακακακακακακκααακακακακαααακαααααααααααιιι ι ι ι ιιι ιιιι ιι  φυφυφυφυφυφυφυυυφυφυφυφυφυφυφυφφυφφυυφυφυφυφυυφυυυυφυυυυυφυυυυυυφφυτώτώτώτώτώτώτώώτώώώώτώτώώώτώώώτώτώτώώτώτώτώτώτώώτώτώτώώτώώτώώτώώώώώώώώώώώννννν,ννν,ν,ν,ν,ννννννννν,νν,ννν,ν,ν,ν,νν,ν,,ννν,ν,,,ν,νν,ν,νν,ν,ν,,νν,,,,,,,,,,,,,
που χρησιμοποιούνται ως κατοικίκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκκίίίδίδδίδίδίδίδίίίίίίίίίίδίίίδίίδίδίίδίδίδδδδιαιαιαιαιαιαιαιαιαιααιαιααιιααιαιαααααιααιαιααααιαααααιαιιαιααααιιιιιιι  ή ή ή ήήήή ή ήή ήήήή ήήήήήήήή ήήήή ήήήήήή ήήήήήήήή γ γγ γγ γ γ γγγ γ γ γγ γγγγ γγγιαιαιαιαιαιααααιαααιααααααααιααιααααιαααιααααααα δ δ δ δ δ δ δ δδδδδδδδδ δδδδδ δ δ δδδ  δ  δ δ ιαιαιαιαιιιαιαιαιαιαιαιααιιαιαιαιαιαιιαιιαιαιαιιαιιαιιαιαι κόκκόκκόκόκόόκόόόκόόόκκόκόκόόόκόκόόόκόκόκόόκκόόόόκόόκόόκόκκόόκόόόόκόόόόόόόόόόόόόό----------
σμηση αντίστοιχα.

• Εισαγωγή ξενικών ειδών.



φάνιση πολλών μεγάλων θηλαστικών στο τέλος του Πλει-
στόκαινου. Η εποίκηση των τροπικών νησιών του Ειρηνικού
προκάλεσε την εξαφάνιση σχεδόν των μισών πτηνών που
υπήρχαν εκεί τότε. 

Σήμερα, ζούμε σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται α-
πό μείωση της βιοποικιλότητας, που σχετίζεται, κυρίως, με
ανθρώπινες επιδράσεις και κλιματικές αλλαγές.

Ανεξάρτητα από την αξία που δίνουμε στη βιοποικιλό-
τητα, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι, αν ένα είδος εξα-
φανισθεί, δεν μπορούμε να το ξαναφέρουμε πίσω. Και δεν
αποκλείεται να αποδειχθεί στο μέλλον ότι κάποια είδη, που
σήμερα δεν τους δίνουμε αξία, ήταν πολύτιμα – ακόμα και
κάποια βακτήρια.

Επομένως, δεν υπάρχουν είδη «άχρηστα». Κάθε είδος
δεν αποτελεί απλώς ένα κομμάτι σε ένα μωσαϊκό που, αν χα-
θεί, μένει μόνο το κενό του. Αποτελεί ένα «σύνδεσμο» σε έ-
να πολύπλοκο οικοδόμημα, τυχόν απώλεια του οποίου δεν
αποκλείεται να οδηγήσει στην κατάρρευση όλου του οικο-
δομήματος.

Η Ελλάδα φιλοξενεί σπάνια ζώα και φυτά, ορισμένα από
τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο. Ο βασιλαετός (Aquila
heliaca), η θαλάσσια χελώνα (a Caretta caretta), η μεσογειακήa
φώκια (Monachus monachus), ο μαυρόγυπας (s Aegypius mo -
nachus), η καφέ αρκούδα (s Ursus arctos), το τσακάλι (s Canis
aureus), το αγρίμι της Κρήτης (s Capra aegagrus cretica), ταaa
φυτά αχίλλειος του Mπαρμπέι (Achillea barbeyana), παιώ-aa
νια του Παρνασσού (Paeonia parnassica), κεφαλάνθηρο τοaa
καλυπτροφόρο (Cephalanthera cuculata), σολντανέλα τουaa
Πηλίου (Soldanella pelia), είναι μερικά από αυτά.aa
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Το αγρίμι της Κρήτης.

Δεν υπάρχουν «άχρηστα» είδη.

Οι κίνδυνοι για τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας είναι
λίγο πολύ ίδιοι με τους βασικούς κινδύνους που ι-
σχύουν σε παγκόσμια κλίμακα. Ιδιαίτερα για τον ελ-
ληνικό χώρο, επισημαίνονται οι εξής:

• Η καταστροφή των βιοτόπων εξαιτίας της αστικο-
ποίησης και εκβιομηχάνισης φυσικών περιοχών,
της διάνοιξης δρόμων, της αλόγιστης τουριστικής α-
νάπτυξης και της επακόλουθης ρύπανσης και υ-
περχρήσης πόρων, των εντατικών καλλιεργειών,
και μάλιστα των μονοκαλλιεργειών, της υπερβολι-
κής χρήσης βιοκτόνων και χημικών λιπασμάτων.

• Η ερημοποίηση μεγάλου τμήματος της ελληνικής
γης. 

• Οι δασικές πυρκαγιές.
• Η διάβρωση των εδαφών. 
• Οι αποξηράνσεις των υγροτόπων. 
• Το παράνομο κυνήγι.
• Η αλιεία με παράνομα μέσα. 
• Τα δηλητηριασμένα δολώματα.
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Μέτρα προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας

Για να διατηρηθεί η βιοποικιλότητα, είναι απαραίτητη η
προστασία των ειδών και των οικοσυστημάτων.

Απαιτείται:
• Καταγραφή ειδών, ιδιαίτερα εκείνων που χρειάζονται

προστασία.
• Σχετική νομοθεσία.
• Δημιουργία και διατήρηση παγκόσμιου συστήματος

εθνικών πάρκων, καταφυγίων και άλλων προστα-
τευόμενων περιοχών, με παρεμπόδιση των αρνητι-
κών ανθρωπίνων παρεμβάσεων.

• Τράπεζες σπερμάτων, γονιδιωμάτων, βοτανικοί κή-
ποι.

Η διεθνής Σύμβαση (CBD) για τη Βιολογική Ποικιλότη-
τα αποτελεί μια από τις κυριότερες προσπάθειες, σε παγκό-
σμια κλίμακα, δημιουργίας προγράμματος για τη διατήρηση
της βιοποικιλότητας.

Οι βασικοί στόχοι της σύμβασης είναι η διατήρηση της
βιολογικής ποικιλότητας, η αειφόρος χρήση των συστατι-
κών της και η δίκαιη κατανομή των ωφελειών της.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της έχουν α-
ναλάβει διεθνείς δεσμεύσεις για την προστασία της φύσης
και της βιοποικιλότητας, υπογράφοντας σειρά συνθηκών και
συμβάσεων. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται οι εξής:

• Σύμβαση του Ρίο, 1992
• Σύμβαση για την προστασία των Άλπεων, 1991
• Σύμβαση της Βέρνης, για την άγρια ζωή και τους 

φυσικούς οικοτόπους στην Ευρώπη, 1979
• Σύμβαση της Βόνης, για τα αποδημητικά είδη, 

1979
• Σύμβαση της Βαρκελώνης, για τη Μεσόγειο, 1976
• Σύμβαση του Ελσίνκι, για τη Βαλτική Θάλασσα, 1974
• Σύμβαση Ραμσάρ, για τη διατήρηση των υγροτόπων,

1971

Σημαντικά σχετικά νομοθετήματα της Ευρωπαϊκής  Έ-
νωσης είναι η Οδηγία 79/409 (1979) για τα πτηνά και η Ο-
δηγία 92/43 (1992) για τη διατήρηση των φυσικών οικοτό-
πων, της αυτοφυούς χλωρίδας και της άγριας πανίδας. Οι
δύο αυτές οδηγίες αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία
ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Ειδικών Ζωνών Διατήρησης
περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας, το γνωστό Δίκτυο
NATURA 2000. Το Δίκτυο καλύπτει περισσότερο από το
1/6 της ευρωπαϊκής επικρατείας. Σήμερα, περισσότερες
από 260 περιοχές στην Ελλάδα έχουν απογραφεί και χαρ-
τογραφηθεί. Καλύπτουν περίπου το 22% της επιφάνειάς
της. Ελπίζεται ότι τουλάχιστον οι περιοχές αυτές θα λει-
τουργήσουν ως περιοχές προστασίας και διατήρησης της
βιοποικιλότητας.

Κάθε είδος έχει τη δική του θέση στον πλανήτη. Κανένα
δεν είναι «για πέταμα». Η ευθύνη για τη μείωση της βιοποι-

κιλότητας είναι συλλογική. Η διατήρησή της είναι καθήκον
όλων μας.
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Kρινάκι της θάλασσας (Pancratium maritimum) σε προστατευμένες
αμμοθίνες σε κατοικημένη περιοχή στη νοτιοανατολική Κρήτη.



Η Ενέργεια είναι ένα φυσικό μέγεθος που γίνεται αντιληπτό κυρίως
από τα αποτελέσματά του. Έχει σχέση με κάθε μεταβολή στο φυσικό κό-
σμο, από την πιο απλή, όπως το ρίξιμο μιας πέτρας, έως τις πιο πολύ-
πλοκες, όπως διάφορα βιολογικά φαινόμενα. Ο άνθρωπος χρειάζεται
την ενέργεια για να παραγάγει την τροφή του, για να αυξήσει ή να ελατ-
τώσει τη θερμοκρασία του σώματός του ή του κτιρίου όπου ζει ή εργά-
ζεται. Χρειάζεται, επίσης, ενέργεια για τις μεταφορές, για τη βιομηχανία,
κ.ά.

Πηγές ενέργειας 
Οι Πηγές Ενέργειας διακρίνονται σε Μη

Ανανεώσιμες ή συμβατικές και σε Ανανεώ-
σιμες.

Οι μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι
φυσικοί, μη ανανεώσιμοι, ενεργειακοί, πό-
ροι. Τα γνωστά ορυκτά καύσιμα πετρέλαιο,
γαιάνθρακες και φυσικό αέριο, καθώς και η
πυρηνική ενέργεια ανήκουν σε αυτή την κα-
τηγορία.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.)
περιλαμβάνουν διαρκείς και ανανεώσιμους
ενεργειακούς πόρους. Ονομάζονται έτσι ε-
πειδή ανανεώνονται διαρκώς μέσω φυσικών
διαδικασιών. Επομένως, θα συνεχίσουν να παρέχουν ενέργεια σε βάθος
χρόνου. Ο ήλιος, ο άνεμος, η γεωθερμία, το κινούμενο νερό, οργανικές ύ-
λες, όπως το ξύλο, αλλά και τα απορρίμματα, π.χ. γεωργικής προέλευσης,
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Είναι πηγές ενέργειας που δεν εξαντλού-
νται ποτέ. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν εγγύηση για επάρ-
κεια και αυτονομία. Η χρήση τους συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης α-
πό τις μη ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και είναι συμβατή με την έννοια
της αειφόρου ανάπτυξης.

Με βάση την Κοινοτική Οδηγία 2001/77/EC, έχει τεθεί ως στόχος για
την Ελλάδα η κατά 20,1% συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας μέχρι το 2010. Ο στόχος αυτός αντι-
στοιχεί σε περίπου 3.000 MW εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας.

Φυσικοί ορυκτοί πόροι 
Φυσικός πόρος είναι κάθε τι που προέρχεται από το περιβάλλον και

είναι απαραίτητο για την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών και επιθυ-
μιών. 

Ανανεώσιμοι πόροι, ενεργειακοί και μη, είναι αυτοί που ανανεώνονται
μέσω φυσικών διεργασιών· πόροι οι οποίοι θεωρητικά μπορεί να διαρκέ-
σουν για πάντα.

Μη ανανεώσιμοι πόροι, ενεργειακοί και μη, είναι αυτοί που υπάρχουν
διαθέσιμοι σε ένα σταθερό ποσό στο φλοιό της γης, όπως, π.χ., οι φυσι-
κοί ορυκτοί πόροι. Μπορεί να εξαντληθούν είτε επειδή δεν αντικαθί-
στανται μέσω φυσικών διεργασιών είτε επειδή ανανεώνονται με πιο αρ-
γό ρυθμό από αυτόν που χρησιμοποιούνται. Στους φυσικούς ορυκτούς
πόρους ανήκουν ενεργειακοί πόροι, όπως το πετρέλαιο, οι γαιάνθρα-
κες, το φυσικό αέριο, και μη ενεργειακοί, όπως τα μέταλλα και τα αμέ-
ταλλα.

κεφάλαιο ΙΙ
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Άνιση κατανομή των φυσικών ορυκτών πόρων 
Οι γαιάνθρακες (λιθάνθρακας, λιγνίτης, τύρφη, κ.λπ.) εί-

ναι το πιο άφθονο ορυκτό καύσιμο υλικό στη Γη. Περίπου το
68% των γνωστών παγκοσμίων αποθεμάτων και το 85% α-
πό αυτά που υπολογίζεται ότι δεν έχουν ακόμα ανακαλυ-
φθεί, βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Ρω-
σία και την Κίνα. 

Στην Ελλάδα, υπάρχουν σημαντικά εκμεταλλεύσιμα κοι-
τάσματα λιγνίτη που είναι συγκεντρωμένα κατά μήκος του ά-
ξονα Φλώρινα - Αμύνταιο - Πτολεμαΐδα - Κοζάνη - Σέρβια,
και στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου. Η χώρα μας κατέ-
χει τη δεύτερη θέση σε παραγωγή λιγνίτη στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και την έκτη θέση παγκοσμίως. Με βάση τον προ-
γραμματισμένο ρυθμό κατανάλωσης, υπολογίζεται ότι τα α-
ποθέματα αυτά επαρκούν για περισσότερο από 45 χρόνια.

Το πετρέλαιο αποτελεί το ορυκτό καύσιμο που στηρίζει
την παγκόσμια ανάπτυξη. Είναι ένα καύσιμο υψηλής ενερ-
γειακής απόδοσης. Επίσης, ενώσεις και παράγωγά του χρη-
σιμοποιούνται ως πρώτες ύλες στη βιομηχανία σε χημικά, λι-
πάσματα, βιοκτόνα, πλαστικά, κ.ά.  Έτσι εξηγείται γιατί οι τιμές
πολλών αγαθών αυξάνονται όταν αυξάνονται οι τιμές του πε-
τρελαίου. Οι χώρες μέλη του Παγκοσμίου Οργανισμού Πε-
τρελαίου (Organization of Petroleum Exporting Countries-
OPEC) έχουν τα 2/3 των παγκοσμίων αποθεμάτων και το 40%
της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου. Εάν ληφθεί υπόψη
ότι το πετρέλαιο αποτελεί την κινητήρια δύναμη στο σημερι-
νό κόσμο, καθίσταται σαφές γιατί οι χώρες του OPEC έχουν
τον έλεγχο της παγκόσμιας παραγωγής και κατ’ επέκταση τον
έλεγχο της τιμής του πετρελαίου. Οι Η.Π.Α. έχουν μόνο το 3%
των παγκoσμίων αποθεμάτων πετρελαίου, αλλά χρησιμο-
ποιούν σχεδόν το 30% της ετήσιας παγκόσμιας παραγωγής. 

Περισσότερο από το 90% κατά βάρος των ορυκτών μη ε-
νεργειακών πόρων βρίσκεται σε πέντε περιοχές του κό-
σμου: Η.Π.Α., Ρωσία, Καναδάς, Αυστραλία και Νότια Αμε-
ρική. Οι υπόλοιπες αναγκάζονται να εισάγουν τα ορυκτά που
χρειάζονται. Ακόμα, όμως, και οι Η.Π.Α. αναγκάζονται να ει-

σάγουν ορισμένα ορυκτά, καθώς καταναλώνουν περισσό-
τερα από όσα παράγουν. 

Συνολικά, το 20% του παγκοσμίου πληθυσμού χρησιμο-
ποιεί το 75% των παγκοσμίων πόρων. 

Είναι φανερό ότι υπάρχει άνιση κατανομή των πόρων
πάνω στη Γη, καθώς και άνιση κατανομή της χρήσης τους.

Υπερεκμετάλλευση των φυσικών ορυκτών πόρων 
«Η Γη διαθέτει επαρκείς πόρους για να ικανοποιήσει

τις ανάγκες όλων, αλλά όχι επαρκείς για την απληστία ο-
ρισμένων». Αυτή η δήλωση του Μαχάτμα Γκάντι αναδει-
κνύει την ουσία του προβλήματος και ταυτόχρονα είναι όσο
ποτέ άλλοτε επίκαιρη.

Δυστυχώς, στο όνομα της ανάπτυξης κάθε λογική και υ-
πευθυνότητα όσον αφορά στη χρήση των φυσικών πόρων,
έχουν χαθεί. Όμως, τα ορυκτά δεν ανανεώνονται. Η ανεξέ-
λεγκτη εκμετάλλευσή τους στο βωμό του κέρδους, που θα
οδηγήσει στην εξάντλησή τους, συνεπάγεται νομοτελειακά
ένα ζοφερό μέλλον.

Σύμφωνα με το κριτήριο της αειφορίας, οι φυσικοί πό-
ροι, επομένως και τα ορυκτά υλικά, πρέπει να χρησιμοποι-
ούνται με σεβασμό στις ανάγκες των μελλοντικών γενεών.

Η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων, η στροφή στους α-
νανεώσιμους πόρους και, κυρίως, ο περιορισμός της σπα-
τάλης αποτελούν τις μόνες επιλογές που οδηγούν σε ένα α-
ειφόρο μέλλον.

Συνέπειες της καύσης των πρώτων υλών 
Το πετρέλαιο, οι γαιάνθρακες και το φυσικό αέριο απο-

τέλεσαν τις κύριες πηγές ενέργειας στη βιομηχανική εποχή. 
Όμως, η καύση του πετρελαίου και των γαιανθράκων

παράγει μεγάλα ποσά εκπομπών διοξειδίου του θείου, ο-
ξειδίων του αζώτου και κυρίως διοξειδίου του άνθρακα· α-
έρια που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ε-
πομένως, η καύση τους αποτελεί ταυτόχρονα την πηγή ενός
μεγάλου ποσοστού αέριας ρύπανσης και των προβλημάτων
που σχετίζονται με αυτή.

Η καύση του φυσικού αερίου προκαλεί λιγότερη ρύ-
πανση σε σχέση με τα άλλα παραδοσιακά καύσιμα. Πρακτι-
κά, δεν παράγεται διοξείδιο του θείου. Τα παραγόμενα οξεί-
δια του αζώτου είναι περίπου το 1/6 σε σχέση με εκείνα που
παράγονται κατά την καύση των γαιανθράκων και του πε-
τρελαίου. Παράγεται, επίσης, διοξείδιο του άνθρακα, όμως το
παραγόμενο ποσό ανά μονάδα ενέργειας είναι πολύ μικρό-
τερο από ό,τι στα υπόλοιπα καύσιμα. 

Η καύση των οργανικών απορριμμάτων
δίνει ενέργεια και ταυτόχρονα μειώνει
τον όγκο των αποβλήτων. Μειονέ-
κτημα αποτελεί η παραγωγή τέ-
φρας και υπολειμμάτων διαφό-
ρου βαθμού τοξικότητας. Κυ-
ρίως, όμως, η καύση λει-
τουργεί ανταγωνιστικά
στην ανακύκλωση των υ-
λικών.
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II.6

Ήπιες εναλλακτικές πηγές ενέργειας 
Ως ήπιες εναλλακτικές πηγές ενέργειας χαρακτηρίζο-

νται οι πηγές ενέργειας που είναι ανανεώσιμες, αλλά ταυ-
τόχρονα ο σχεδιασμός των έργων και η χρήση της ενέργει-
ας γίνεται με σεβασμό στο περιβάλλον. Για παράδειγμα, τα
μεγάλα υδροηλεκτρικά φράγματα και η παραγόμενη υ-
δροηλεκτρική ενέργεια, ενώ εντάσσονται στις ανανεώσιμες
πηγές, δεν ανήκουν στις ήπιες, γιατί έχουν σημαντικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον.

Ηλιακή ενέργεια 
Με την ευρύτερη έννοια, η ηλιακή ενέργεια περιλαμβά-

νει την ενέργεια που προέρχεται άμεσα από τον ήλιο καθώς
και άλλες μορφές ενέργειας που προκύπτουν έμμεσα.

Με τη στενή έννοια του όρου, εννοείται η παγίδευση της ε-
νέργειας του ήλιου μέσω διαφόρων συστημάτων (ενεργητικά,
παθητικά ηλιακά συστήματα), η μετατροπή της σε θερμική, ή
και ηλεκτρική, και η αξιοποίησή της. Ηλιακοί θερμοσίφωνες,
έως και ηλιακοί πύργοι, χρησιμοποιούν τον ήλιο, ένα διαρκή
φυσικό πόρο. Η ηλιακή ενέργεια μπορεί να έχει υψηλή από-
δοση και ταυτόχρονα είναι μια καθαρή μορφή ενέργειας.

Βασικό μειονέκτημα της ηλιακής ενέργειας είναι ότι α-
ποτελεί λύση τοπικής εμβέλειας και δεν μπορεί να αποθη-
κευθεί. Πολλοί, επίσης, έχουν την άποψη ότι οι ηλιακοί συλ-
λέκτες καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση και είναι αντιαισθη-
τικοί. Το κόστος κατασκευής των ηλιακών κτιρίων (κατοι-
κίες, κ.ά.) θεωρείται σχετικά υψηλό. Αυτό, όμως, δεν αλη-
θεύει, αν ληφθούν υπόψη η σχέση «κόστος - χρόνος ζωής»
και το περιβαλλοντικό κόστος.

Η χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι αποδοτική εφόσον
υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια. Γι’ αυτό και σε ό,τι αφορά στην
ηλιόλουστη Ελλάδα, το ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ε-
νέργειας στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας θα έπρεπε
να είναι μεγαλύτερο. 

Αιολική ενέργεια 
Αιολική είναι η ενέργεια που προέρχεται από τον άνεμο.

Πρόκειται για διαρκή πόρο, με την έννοια ότι προέρχεται έμ-

μεσα από μια ανεξάντλητη πηγή, τον ήλιο, και τις θερμο-
κρασιακές διαφορές μεταξύ διαφόρων περιοχών της Γης.

Με τον όρο αιολικό πάρκο εννοούμε έναν αριθμό από α-
νεμογεννήτριες που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη πε-
ριοχή και ελέγχονται από ένα κοινό σημείο. Πρώτο κριτήριο
για την επιλογή της θέσης κατασκευής ενός αιολικού πάρ-
κου είναι το υψηλό αιολικό δυναμικό. Η επιλογή της θέσης
πρέπει να καθορίζεται και βάσει μελέτης των περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων. 

Ένα αιολικό πάρκο δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα και
άλλους αέριους ρύπους κατά τη λειτουργία του. Δε χρειάζεται
νερό για ψύξη, η κατασκευή και η λειτουργία του προκαλούν
μηδαμινή ρύπανση στα νερά. Τέλος, τα αιολικά πάρκα μπο-
ρούν να κατασκευασθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Υπάρχουν, όμως, και μειονεκτήματα. Η αιολική ενέρ-
γεια είναι τοπικής εμβέλειας. Δεν αποθηκεύεται και χρει-
άζεται υποστήριξη από ηλεκτρική ενέργεια, ώστε να κα-
λύπτονται οι χρονικές πε-
ρίοδοι με άνεμο χαμηλής
έντασης. Μεγάλα αιολικά
πάρκα είναι δυνατόν να ε-
πηρεάσουν αρνητικά τους
διαδρόμους μετανάστευ-
σης των πουλιών. Ως μει-
ονεκτήματα, θεωρούνται,
επίσης, από ορισμένους ο
θόρυβος, οι παρεμβολές
σε ραδιόφωνο, τηλεόρα-
ση, τηλεπικοινωνίες, κα-
θώς και η αισθητική ό-
χληση. 

Σύμφωνα με στοιχεία
της Ευρωπαϊκής  Ένωσης
Αιολικής Ενέργειας (EWEA),
το 2007, η εγκατεστημένη ι-
σχύς των αιολικών πάρκων
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ο σταθμός της Δ.Ε.Η. στον Αθερινόλακο Κρήτης λειτουργεί με πετρέλαιο.

Ηλιακοί θερμοσίφωνες σε ταράτσα πολυκατοικίας.
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των 27 χωρών αυξήθηκε κατά 18% σε σχέση με το 2006 και
έφτασε τα 56.535 MW. Στην Ελλάδα, το 2007, η εγκατεστη-
μένη ισχύς έφτασε τα 871 MW, παρουσιάζοντας αύξηση
14,3%. 

Γεωθερμική ενέργεια 
Η γεωθερμία είναι μια ήπια ανανεώσιμη ενεργειακή πη-

γή. Η ενέργεια προέρχεται από το εσωτερικό της Γης. Η θερ-
μότητα που βρίσκεται αποθηκευμένη σε πετρώματα και σε
υγρά του μανδύα, μεταφέρεται στο φλοιό, όπου παγιδεύεται
σε υπόγειες δεξαμενές, σε χάσματα ή σε πορώδη πετρώματα
ως ξηρός ή υγρός ατμός και ζεστό νερό. Με τη σημερινή τε-
χνολογία, το περιεχόμενο των γεωθερμικών δεξαμενών
μπορεί να οδηγηθεί στην επιφάνεια της Γης. Στις περιπτώ-
σεις που τα γεωθερμικά νερά έχουν θερμοκρασία μεγαλύ-
τερη από 150° C, η γεωθερμική ενέργεια χρησιμοποιείται
κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Όταν η θερ-
μοκρασία είναι χαμηλότερη, η γεωθερμική ενέργεια χρησι-
μοποιείται για θέρμανση κατοικιών, θερμοκηπίων, ιχθυο-
καλλιεργειών, κ.ά. Πρόσφατα, άρχισε να αναπτύσσεται ένας
διαφορετικός τομέας της γεωθερμίας που σχετίζεται με τη
θέρμανση-ψύξη κατοικιών. Βασίζεται στην εκμετάλλευση
της διαφοράς θερμοκρασίας υπεδάφους και αέρα στην επι-
φάνεια της γης.

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της γεωθερμικής ε-
νέργειας είναι ότι δεν επηρεάζεται από καιρικές συνθήκες
και είναι διαθέσιμη όλο το εικοσιτετράωρο, σε όλη τη διάρ-
κεια του έτους. Δύο βασικά μειονεκτήματά της είναι ότι πρό-
κειται για ενεργειακό πόρο περιορισμένης τοπικά εμβέλει-
ας και ότι προκαλεί θερμική και χημική ρύπανση στο περι-
βάλλον. Η επαναεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών α-
ποβλήτων στο υπέδαφος, σε βάθος τουλάχιστον κάτω από
τον υδροφόρο ορίζοντα, περιορίζει το πρόβλημα, ενώ ανα-
νεώνει το γεωθερμικό δυναμικό.

Στην Ελλάδα, σημαντικά γεωθερμικά πεδία υπάρχουν
στο Αιγαίο (Λέσβος, Μήλος, Νίσυρος) και στη βόρεια Ελλά-
δα (Μακεδονία, Θράκη).

Υδροηλεκτρική ενέργεια
Η ενέργεια του νερού χρησιμοποιήθηκε από τον άν-

θρωπο από πολύ παλιά. Στη σημερινή εποχή εκμεταλλευό-
μαστε την ενέργεια του νερού μετατρέποντάς τη σε ηλεκτρική
(υδροηλεκτρική ενέργεια).

Σε ορεινές ενδοχωρικές περιοχές όπου υπάρχουν πο-
τάμια, η υδροηλεκτρική ενέργεια είναι σημαντική πηγή
Α.Π.Ε. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπολογίζεται ότι η μορφή
αυτή ενέργειας αντιπροσωπεύει το 90% της παραγόμενης
ενέργειας από Α.Π.Ε.

Από περιβαλλοντική άποψη, προτιμάται η κατασκευή μι-
κρών υδροηλεκτρικών έργων, επειδή, όπου κατασκευάζο-
νται μεγάλα φράγματα, επηρεάζεται η ευρύτερη περιοχή,
τροποποιείται το περιβάλλον, φυσικά οικοσυστήματα κατα-
στρέφονται, αλλάζουν οι χρήσεις γης, επηρεάζονται οι τοπι-
κές κοινωνίες, κ.ά.

Τα βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση της υδροηλε-
κτρικής ενέργειας είναι τα εξής:

• Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατόν να τεθούν σε
λειτουργία αμέσως μόλις ζητηθεί επιπλέον ηλεκτρική
ενέργεια.

• Είναι μια «καθαρή» πηγή. Μέσω των υδροταμιευτή-
ρων, δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και άλλες
ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρ-
ρων, δημιουργία υγροτόπων, αναψυχή.

Τα βασικά μειονεκτήματα είναι τα εξής:
• Το μεγάλο κόστος της κατασκευής των φραγμάτων και

του εξοπλισμού των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
• Η περιβαλλοντική αλλοίωση στην περιοχή του ταμιευ-

τήρα.

Βιοενέργεια – Βιοκαύσιμα 
Πρώτη ύλη για τη βιοενέργεια και τα βιοκαύσιμα είναι η

βιομάζα. Ο όρος «βιομάζα» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά
για να δηλώσει την ποσότητα οργανικού υλικού των ζώντων
οργανισμών της Γης.

Σε σχέση με την ενέργεια και τα βιοκαύσιμα, ο όρος δη-
λώνει υλικά, υποπροϊόντα, κατάλοιπα φυτικής, ζωικής, δα-
σικής, αλιευτικής παραγωγής, υποπροϊόντα προερχόμενα
από τη βιομηχανική επεξεργασία των υλικών αυτών, από
τα απόβλητα, κ.ά. Η ενέργεια που περιέχουν αυτά τα οργα-
νικά υλικά μπορεί να αποσπασθεί και να χρησιμοποιηθεί.
Σε αντιδιαστολή με το πετρέλαιο, τους γαιάνθρακες και το
φυσικό αέριο, τα καύσιμα από βιομάζα είναι
μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς
οι φυτικοί και ζωικοί οργανισμοί α-
νανεώνονται διαρκώς. Τα βιο-
καύσιμα μπορεί να είναι απλά
και να χρησιμοποιούνται ά-
μεσα, όπως, π.χ., το ξύλο, ή
σύνθετα, όπως, π.χ., η βιο-
αιθανόλη και το βιοντήζελ,
για τα οποία απαιτείται ει-



δική επεξεργασία, ώστε να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη
ύλη. 

Χρήσεις της ενέργειας: κτίρια/κατοικία – μεταφορές 
– βιομηχανία 

Στις προϊστορικές κοινωνίες, η καύσιμη ύλη ήταν το ξύ-
λο. Στη συνέχεια, προστέθηκαν ο άνεμος και το νερό. Στη
βιομηχανική εποχή, η ανάπτυξη στηρίχθηκε στους γαιάν-
θρακες, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο, αλλά και στην πυ-
ρηνική ενέργεια. Ο κτιριακός, ο βιομηχανικός τομέας και ο
τομέας των μεταφορών αναπτύχθηκαν χρησιμοποιώντας ε-
νέργεια κυρίως από ορυκτά καύσιμα, τα οποία, όμως έχουν
μεγάλο ποσοστό συμμετοχής στην εκπομπή CO2, SO2 και NOx.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο
κτιριακός τομέας καταναλώνει περίπου το 35% της συνολι-
κής ενέργειας σε εθνικό επίπεδο και είναι υπεύθυνος για
την παραγωγή του 40% του διοξειδίου του άνθρακα που εκ-
πέμπεται στην ατμόσφαιρα.

Σήμερα, στην τρίτη χιλιετία, δυστυχώς η ανθρωπότητα
βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σκληρή πραγματικότητα. Πρέ-
πει να περιορισθούν οι εκπομπές των αερίων που συμβάλ-
λουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, να μειωθεί η κατα-
νάλωση των μη φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέρ-
γειας και να αυξηθεί η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Είναι επιτακτική ανάγκη ο περιορισμός της σπα-
τάλης ενέργειας σε ατομικό, εθνικό, παγκόσμιο επίπεδο.

Ιδιαίτερα πρέπει να επιτευχθεί:
• Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων.

Προς αυτή την κατεύθυνση συμβάλλουν συστήματα μό-
νωσης, αυτοματοποίησης, περιορισμού της σπατάλης
ενέργειας, η αύξηση της συμμετοχής Α.Π.Ε. για τη θέρ-
μανση, την ψύξη, η ανάπτυξη της βιοκλιματικής αρχι-
τεκτονικής.

• Βελτίωση της βιομηχανικής αποδοτικότητας. Για πα-
ράδειγμα, οι βιομηχανίες μπορούν να χρησιμοποι-
ούν αυτοματοποιημένα συστήματα διαχείρισης της
ενέργειας. Να μειώνουν ή να κλείνουν το φωτισμό
στα τμήματα που υπολειτουργούν. Να μειώνουν τα
απόβλητα μέσω ανακύκλωσης, επαναχρησιμοποίη-
σης, ή κατασκευής προϊόντων που διαρκούν περισ-
σότερο. 

• Μείωση της ενέργειας για μεταφορές, με νέες τεχνο-
λογίες και περιορισμό της σπατάλης. Η χρήση των μέ-
σων μαζικής μεταφοράς βοηθά σημαντικά στον πε-
ριορισμό της σπατάλης ενέργειας.

Πυρηνική ενέργεια: δυνατότητες χρήσης και κίνδυνοι 
Οι αυξημένες ενεργειακές ανάγκες σε παγκόσμιο επί-

πεδο, ο κίνδυνος εξάντλησης των παραδοσιακών καυσίμων
και η ρύπανση που προκαλείται από την εξόρυξη, την επε-
ξεργασία και την καύση τους, και τέλος η άνοδος των τιμών
του πετρελαίου είχαν ως συνέπεια την αναθέρμανση του εν-
διαφέροντος για την πυρηνική ενέργεια.

Οι υποστηρικτές της χρήσης πυρηνικής ενέργειας ι-
σχυρίζονται ότι προσφέρει ενεργειακή ανεξαρτησία, κα-
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Στην Αττική, στο Δήμο Πεύκης, υπάρχει το «ηλιακό χωριό» Πεύκης,
με  400 περίπου βιοκλιματικές κατοικίες.  

Bιοκλιματικός Παιδικός Σταθμός στο Χολαργό Αττικής.

Στην αρχαία Ελλάδα, στην  Όλυνθο ο σχεδιασμός τό-
σο της πόλης όσο και των κτιρίων της ήταν βιοκλιματι-
κός.

Σήμερα, σε διάφορες περιοχές της χώρας (Αττική,
Κρήτη, Μακεδονία, Θράκη, Αχαΐα, Πάρος, κ.λπ.) πολλά
κτίρια έχουν οικοδομηθεί (κατοικίες, δημόσια κτίρια,
γυμναστήρια, σχολεία, κ.ά.) βάσει των αρχών της βιο-
κλιματικής αρχιτεκτονικής, στα οποία γίνεται χρήση πα-
θητικών ηλιακών συστημάτων και τεχνικών για την πα-
ροχή θέρμανσης και ψύξης. Στην Πεύκη Αττικής, υ-
πάρχει ένα «ηλιακό χωριό» με 400 περίπου βιοκλιμα-
τικές κατοικίες. Όλα τα βιοκλιματικά κτίρια είναι εναρ-
μονισμένα με το μικροκλίμα της περιοχής τους και σε
αυτά χρησιμοποιούνται στοιχεία ως συλλέκτες και α-
ποταμιευτήρες ενέργειας. Συγχρόνως, η εξασφάλιση
της θερμικής άνεσης με την ελάχιστη δυνατή κατανά-
λωση συμβατικής ενέργειας αποτελεί ένα από τα βασι-
κά στοιχεία της αρχιτεκτονικής μελέτης των κτιρίων.



θώς έχει υψηλό βαθμό απόδοσης, είναι φτηνή και τώρα
πλέον ασφαλής. Κάποιοι φτάνουν στο σημείο να την απο-
καλούν «πράσινη», επειδή μπορεί να συμβάλει στον πε-
ριορισμό των κλιματικών αλλαγών. Οι πολέμιοί της υπο-
στηρίζουν ότι τα πλεονεκτήματα μηδενίζονται μπροστά στα
μειονεκτήματα. Ως πιο σημαντικά μειονεκτήματα, αναφέ-
ρουν τον κίνδυνο ενός ατυχήματος και το μεγάλο, άλυτο
πρόβλημα της διαχείρισης των επικίνδυνων πυρηνικών
αποβλήτων.

Το 2007, η πυρηνική ενέργεια παρείχε περισσότερο α-
πό το 16% της παγκόσμιας συνολικής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 μελών, υπήρχαν
152 πυρηνικοί αντιδραστήρες, κυρίως στη Γαλλία, Ρωσία,
Βρετανία, Γερμανία και Ουκρανία. Περισσότερο από το
30% της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη προερχόταν
από την πυρηνική ενέργεια. Περίπου 70 χώρες είχαν ζη-
τήσει επισήμως από το Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ε-
νέργειας (Δ.Ο.Α.Ε.) τεχνική υποστήριξη για την έναρξη ή
επέκταση προγράμματος πυρηνικής ενεργειακής τεχνο-
λογίας. Σε αυτές περιλαμβάνονταν και οι γειτονικές της
Ελλάδας χώρες Αλβανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Αίγυπτος
και Λιβύη. 

Η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε ένα εξαιρετικά σημα-
ντικό δίλημμα: θα μπει στην κούρσα των πυρηνικών ερ-
γοστασίων ή θα παραμείνει μια χώρα «καθαρή» από πυ-
ρηνικά;

Μερικοί λόγοι για να κρατηθεί μια χώρα μακριά από την
πυρηνική ενέργεια: 

• Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος πυρηνικού ατυχήματος. 
• Παράγονται εξαιρετικά επικίνδυνα απόβλητα μεγάλης

διάρκειας ζωής, τα οποία είναι σχεδόν αδύνατο να α-
ποθηκευθούν με ασφάλεια.

• Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες έχουν περιορισμένο χρό-
νο λειτουργίας. Στη συνέχεια, μετατρέπονται και οι ίδιοι
σε πυρηνικά απόβλητα.

• Ένας αντιδραστήρας μπορεί να αποτελέσει πιθανό στό-
χο τρομοκρατικής επίθεσης.

• Ένας σεισμός μπορεί να προκαλέσει ζημιά και διαρ-
ροές, γι’ αυτό και οι σεισμογενείς περιοχές είναι απα-
γορευτικές για την εγκατάσταση ενός πυρηνικού σταθ-
μού.

• Οι πυρηνικοί αντιδραστήρες, ακόμα και σε «κανονικές»
συνθήκες λειτουργίας, εκπέμπουν ραδιενεργά αέρια.
Προκαλείται θερμική ρύπανση. 

Για έναν κόσμο με ενεργειακή επάρκεια 
Είναι φανερό ότι οι απαιτήσεις του σύγχρονου κόσμου σε

ενέργεια αυξάνονται συνεχώς. Οι μη ανανεώσιμοι ενεργει-
ακοί πόροι μειώνονται. Ορισμένα καύσιμα υλικά προκαλούν
προβλήματα στο περιβάλλον. Απαιτούνται νέες τεχνολογίες
και νομοθετικές ρυθμίσεις. Αλλά και κάποιες από τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι απόλυτα φιλικές προς
το περιβάλλον. 

Οι βασικοί άξονες στους οποίους πρέπει να κινηθεί ο

άνθρωπος τα επόμενα χρόνια για μια αειφόρο ανάπτυξη
φαίνεται ότι είναι ο περιορισμός της σπατάλης ενέργειας, η
προοδευτική μείωση ή, ακόμη καλύτερα, η απεξάρτηση α-
πό τη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η αντί-
στοιχη αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ε-
νέργειας. 

Απαιτείται προσπάθεια σε ατομικό, τοπικό, εθνικό,
παγκόσμιο επίπεδο για:
• τη μείωση της σπατάλης ενέργειας, 
• την ανάπτυξη συνείδησης ατομικής οικονομίας,
• τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτι-

ρίων,
• τον περιορισμό της σπατάλης ενέργειας για μεταφο-

ρές, 
• τη βελτίωση της ενεργειακής επάρκειας, ώστε με λι-

γότερη ενέργεια να διεκπεραιώνεται η ίδια εργασία,
• την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών παραγωγής και δια-

χείρισης της ενέργειας,
• τον περιορισμό της χρήσης μη ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας,
• την αύξηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών

ενέργειας στον ενεργειακό σχεδιασμό. 
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Η διαχείριση των απορριμμάτων
Η διαχείριση των απορριμμάτων ή, όπως έχει περάσει απλά στην κα-

θημερινότητά μας, η διαχείριση των σκουπιδιών αποτελεί σήμερα ένα α-
κανθώδες θέμα. Μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων παράγονται. Το γεγο-
νός αυτό οφείλεται σε πολλούς αλληλοεξαρτώμενους παράγοντες: στη συ-
νεχή προσφορά νέων προϊόντων, που διαφημίζονται με ελκυστικό τρόπο
και τραβούν την προσοχή του αγοραστή, και στη νοοτροπία τού «αγοράζω,
χρησιμοποιώ, πετώ». Επίσης, οφείλεται στην υπερκατανάλωση υλικών,
που δε συνοδεύεται, όμως, από αντίστοιχη αξιοποίηση μέρους των απορ-
ριμμάτων.

Ο όρος διαχείριση απορριμμάτων αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ε-
νέργειες που έχουν σχέση με τη συλλογή, τη μεταφορά, την επεξεργασία,
τη διάθεση, την αξιοποίησή τους.

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων, λυμάτων, χημικών, τοξικών
και ραδιενεργών αποβλήτων

Απόβλητα είναι υλικά ή ουσίες από τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή υ-
ποχρεούται να απαλλαχθεί. Τα απόβλητα χωρίζονται σε διάφορες κατηγο-
ρίες, ανάλογα με τη φύση τους, την προέλευση, την επικινδυνότητά τους.
Τα στερεά απόβλητα είναι ουσίες ή αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως
σε στερεή μορφή. Διακρίνονται σε αστικά, βιομηχανικά, νοσοκομειακά, α-
γροτικά και ραδιενεργά απόβλητα. 

Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων περιλαμβάνει τη συλλογή, με-
ταφορά, διάθεση, αξιοποίησή τους, την εποπτεία των εργασιών αυτών
και την επίβλεψη των χώρων απόθεσης των αποβλήτων. Πρέπει να γί-
νεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και χωρίς να
χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν
το περιβάλλον. Είναι κάθε εργασία που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΑ
της Οδηγίας 2006/12/ΕΕ. Περιλαμβάνει απόθεση πάνω ή μέσα στο έδα-
φος, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, σε Χώρους Υγειονομικής Τα-
φής Απορριμμάτων, ή Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ.). Περιλαμβάνει,
επίσης, φυσικοχημική και βιολογική επεξεργασία σε χερσαίο χώρο, α-
ποτέφρωση, μόνιμη αποθήκευση, π.χ., των επικίνδυνων, τοξικών απο-
βλήτων.

Λύματα είναι τα απόνερα αστικής προέλευσης. Η οδηγία 91/271/Ε-
ΟΚ διακρίνει τα απόνερα ως εξής: 1. Αστικά λύματα, τα οικιακά λύματα
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Tα απόβλητα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη φύση τους, 
την προέλευση και την επικινδυνότητά τους.

Απόβλητα

Αστικά
Αγροτικά

Βιομηχανικά
Νοσοκομειακά

Ραδιενεργά

Aνόργανα / οργανικά

Στερεά / υγράΕπικίνδυνα



ή το μείγμα οικιακών με βιομηχανικά λύματα ή και όμ-
βρια ύδατα. 2. Οικιακά λύματα, τα λύματα από περιοχές με
κατοικίες και υπηρεσίες που προέρχονται κυρίως από τον
ανθρώπινο μεταβολισμό και τις εμπορικές δραστηριότη-
τες.

Επικίνδυνα απόβλητα (Ε.Α.) στη χέρσο χαρακτηρίζο-
νται τα στερεά ή εγκλωβισμένα, π.χ. σε δοχεία, αέρια ή υ-
γρά υλικά, χημικά, τοξικά, ραδιενεργά, βιολογικά, εκρη-
κτικά, που εμφανίζουν κίνδυνο για τη ζωή των ανθρώ-
πων και των ζώων. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν βλά-
βη, ασθένεια, οικονομική απώλεια ή περιβαλλοντική υ-
ποβάθμιση. Είναι εύφλεκτα, διαβρωτικά, χημικώς ασταθή.
Προέρχονται, κυρίως, από βιομηχανικές δραστηριότητες,
όπως διυλιστήρια, χαλυβουργίες, παραγωγή αλουμινίου,
λιπασμάτων, ηλεκτρικής ενέργειας, χημικών προϊόντων,
κ.ά. Επικίνδυνα είναι και τα νοσοκομειακά απόβλητα. Α-
κόμα και στα οικιακά απορρίμματα, υπάρχουν επικίνδυνα
υλικά. Τα πιο συνήθη είναι εύφλεκτες ουσίες, χρώματα,
διαλυτικά, φυτοφάρμακα, υλικά ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, όπως ληγμένα φάρμακα ή υπολείμματα φαρ-
μάκων, μπαταρίες, υλικά που περιέχουν υδράργυρο, μό-
λυβδο, χρώμιο, κ.ά. Η κρατική υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.
13588/725/2006) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη δια-
χείριση επικίνδυνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα από-
βλητα» ορίζει το πώς διαχειριζόμαστε στην Ελλάδα τα ε-
πικίνδυνα απόβλητα. Για τα νοσοκομειακά απόβλητα, υ-
πάρχει σύγχρονος αποτεφρωτικός κλίβανος στο Εργοστά-
σιο Μηχανικής Ανακύκλωσης Απορριμμάτων Άνω Λιο-
σίων.

Τα ραδιενεργά απόβλητα αποτελούν ιδιαίτερη κατηγο-
ρία με μεγάλη δυσκολία διαχείρισης. Λόγω του υψηλού
βαθμού επικινδυνότητας και του μεγάλου χρόνου υποδι-
πλασιασμού τους, διάφορες μέθοδοι διαχείρισης και φύ-
λαξης έχουν προταθεί. Η πιο απλή, και εφαρμόσιμη, μέθο-
δος είναι η αποθήκευση σε υπογείους «σκουπιδότοπους
ασφαλείας». Υπάρχουν βέβαια και άλλες εναλλακτικές προ-
τάσεις, όπως, για παράδειγμα, να απορρίπτονται στο διά-
στημα ή στον πυθμένα των ωκεανών, κλεισμένα σε ειδικά
κατασκευασμένα, ασφαλή δοχεία. 

Για την ολοκληρωμένη διαχείριση των επικίνδυνων
τοξικών και ραδιενεργών αποβλήτων, υπάρχουν τρεις
βασικές δυνατότητες, επιλογές ή «φάσεις». Η πρώτη πε-
ριλαμβάνει τη μείωση του παραγόμενου ποσού με τρο-
ποποίηση βιομηχανικών ή άλλων δραστηριοτήτων, την ε-
παναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση των επικίνδυ-
νων αποβλήτων. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τη με-
τατροπή του υπολείμματος, που παραμένει μετά το πρώ-
το στάδιο, σε μικρότερου βαθμού επικινδυνότητας ή και
σε ακίνδυνα απόβλητα. Η τρίτη φάση περιλαμβάνει τη
συγκέντρωση των τελικών προϊόντων, την τοποθέτησή
τους σε ειδικά δοχεία και την αποθήκευση σε ειδικά σχε-
διασμένους υπογείους θαλάμους ή «χωματερές ασφα-
λείας».

Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα
Στην Ελλάδα, περίπου 4,6 εκατομμύρια τόνοι αστικών

στερεών αποβλήτων παράγονται ετησίως. Στην περιφέρεια
Αττικής, παράγεται το 39% της ετήσιας ποσότητας και στην
περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας το 16%. Η μέση παρα-
γωγή το 1997 ανερχόταν σε 0,97 kg/κάτοικο/ημέρα. Το
2001, ανήλθε σε 1,14 Kg/κάτοικο/ημέρα και τα τελευταία
χρόνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση. Με βάση στοιχεία
που προέρχονται από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων, η μέση ποιοτική σύσταση των αστι-
κών αποβλήτων στην Ελλάδα περιλαμβάνει ζυμώσιμα υ-
λικά (46%), χαρτί (19%), πλαστικό (9%), μέταλλα (5%) και
γυαλί (5%). 

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν υπάρχουν Χώροι Υγειονομι-
κής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) σε όλες τις πόλεις. Αντί-
θετα, υπάρχουν ακόμα πολλές χωματερές και πολλοί χώροι
ανεξέλεγκτης απόρριψης. Σύμφωνα με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.,
το 2000 υπήρχαν στην Ελλάδα 1.420 ε-
γκεκριμένοι χώροι, που δέχονταν το
65% της συνολικής ποσότητας των
παραγόμενων απορριμμάτων, και
3.430 χώροι ανεξέλεγκτης απόρ-
ριψης στερεών αποβλήτων.

Παρόμοια, όμως, είναι η κα-
τάσταση και στον τομέα δια-
χείρισης υγρών αποβλή-
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Ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών
αποβλήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• περιορισμό της ποσότητας των παραγομένων απορριμ-

μάτων,
• περιορισμό των μη φιλικών προς το περιβάλλον υλι-

κών,
• προώθηση της ανακύκλωσης,
• κατάργηση της ανεξέλεγκτης απόρριψης αποβλήτων,
• δημιουργία Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων,
• κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων,
• αποτέφρωση για παραγωγή ενέργειας,
• δημιουργία χώρων απόθεσης και ασφαλούς φύλαξης ε-

πικίνδυνων αποβλήτων.

Mέση ποιοτική σύσταση των αστικών
αποβλήτων

46%
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των. Ενώ μέχρι το 2006 κάθε πόλη με πληθυσμό πάνω από
6.000 έπρεπε να έχει βιολογικό καθαρισμό, ο στόχος αυτός
ακόμα δεν έχει επιτευχθεί.

Η άσχημη εικόνα των σκουπιδιών, π.χ. σε ρεματιές, ε-
ξακολουθεί να υπάρχει στην ύπαιθρο. Εθνικές οδοί, ιδιαί-
τερα στα σημεία στάσης και ξεκούρασης, μοιάζουν με σκου-
πιδότοπους. Δυστυχώς, όμως, συχνό φαινόμενο αποτελεί
η αντίδραση των κατοίκων στο ενδεχόμενο κατασκευής ε-
νός Χ.Υ.Τ.Α. ή ενός βιολογικού καθαρισμού στην περιοχή
τους.

Για να κλείσουν οι χώροι ανεξέλεγκτης απόρριψης, πρέ-
πει να οργανωθούν από το κράτος συστήματα διαχείρισης
στερεών αποβλήτων σε ολόκληρη τη χώρα. Ταυτόχρονα, ο
πολίτης πρέπει να αλλάξει συμπεριφορές και συνήθειες
χρόνων.

Η Υγειονομική Ταφή των απορριμμάτων
Η περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής  Ένωσης δί-

νει ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και
τη λειτουργία χώρων ελεγχόμενης απόθεσης στερεών α-
στικών αποβλήτων, με την εφαρμογή της μεθόδου της Υ-
γειονομικής Ταφής (Υ.Τ.).

Οι άλλες μέθοδοι διαχείρισης των στερεών αποβλήτων,
π.χ. οι θερμικές ή βιολογικές μέθοδοι, οδηγούν, μεταξύ άλ-
λων, στην παραγωγή καταλοίπων, για τα οποία είναι απα-
ραίτητη μια τελική διάθεση. Έτσι, η υγειονομική ταφή δεν
είναι απλώς μια εναλλακτική τεχνική διάθεσης στερεών α-
ποβλήτων. Αποτελεί αναπόσπαστο στάδιο της συνολικής δια-
χείρισής τους. Είναι μέθοδος διάθεσης απορριμμάτων στο
έδαφος σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου υπάρχει
στεγανοποίηση του πυθμένα και των πρανών, ώστε να α-
ποφεύγεται η ρύπανση των υπογείων νερών. Περιλαμβάνει,
επίσης, καθημερινή συμπίεση και επικάλυψη των απορ-
ριμμάτων, σύστημα διαχείρισης των διηθημάτων, δίκτυο α-
πορροής των νερών της βροχής, οπτική απομόνωση και σύ-
στημα αντιπυρικής προστασίας. Τέλος, παρέχει τη δυνατό-
τητα αξιοποίησης του παραγόμενου βιοαερίου.

Ένας τέτοιος χώρος μπορεί να ετοιμασθεί και να λει-
τουργήσει σε μικρό χρονικό διάστημα, έχει σχετικά χαμηλό
κόστος λειτουργίας και μπορεί να δεχτεί για επεξεργασία
μεγάλα ποσά στερεών αποβλήτων. Όταν κορεστεί, μπορεί
να μετατραπεί, για παράδειγμα, σε γήπεδο ή σε πάρκο.

Η καύση απορριμμάτων σε αποτεφρωτήρες εφαρμόζε-
ται ως εναλλακτική ή συμπληρωματική λύση της υγειονο-
μικής ταφής. Έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ποσότη-
τας των απορριμμάτων που οδηγούνται στους χώρους υ-
γειονομικής ταφής και την εξόντωση οργανισμών που με-
ταδίδουν ασθένειες. Παράλληλα, κατά την καύση, ελευθε-
ρώνεται ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από την
άλλη πλευρά, όμως, μέρος των αποβλήτων μετατρέπεται σε
αέριους ρύπους και αιωρούμενη τέφρα. Επίσης, παράγεται
ιζηματική τοξική τέφρα αυξημένης τοξικότητας, η οποία πρέ-
πει να ταφεί.

Επιπλέον, η καύση συνεπάγεται τη σπατάλη υλικών που
θα ήταν δυνατόν μέσω της ανακύκλωσης να επαναχρησι-
μοποιηθούν. Αποτέφρωση και ανακύκλωση μοιάζουν να εί-
ναι ανταγωνιστικές διεργασίες.

Ο βιολογικός καθαρισμός
Η ανάγκη για ένα πιο καθαρό περιβάλλον και οι αυξα-

νόμενες απαιτήσεις για νερό επέβαλαν τον καθαρισμό των
υγρών αποβλήτων και την επαναχρησιμοποίησή τους. Ο βιο-
λογικός καθαρισμός αποτελεί βασικό τομέα της βιοτεχνο-
λογίας περιβάλλοντος. Η επεξεργασία των λυμάτων στο-
χεύει στον καθαρισμό τους από ανεπιθύμητα υλικά και βλα-
βερές ουσίες, ώστε το νερό να επανέλθει στη φύση με ποι-
οτικά χαρακτηριστικά που θα είναι συμβατά με τις επιθυμη-
τές χρήσεις. Παράλληλα, προστατεύονται η δημόσια υγεία
και τα φυσικά οικοσυστήματα. 

Ο βαθμός καθαρισμού προσδιορίζεται από το ποια από
τα ανεπιθύμητα υλικά απομακρύνονται. Στην πρωτοβάθμια
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II.7

Ένας χώρος Υ.Τ. (πάνω) διαφέρει από μια κοινή χωματερή (κάτω). Η
χωματερή είναι ένας ανοικτός χώρος, συνήθως με μορφή λεκάνης,
όπου τα σκουπίδια απλώς «ξεφορτώνονται», ή, στην καλύτερη περί-
πτωση, σκεπάζονται περιοδικά με χώμα. Οι χωματερές είναι εστίες ρύ-
πανσης και μόλυνσης.



επεξεργασία, ογκώδη, στερεά, άμμος, αιωρούμενα στερεά
απομακρύνονται Στη δευτεροβάθμια επεξεργασία, γνωστή
ως βιολογικός καθαρισμός, και οργανικά συστατικά απο-
μακρύνονται, συνήθως δε και οι δυνητικά παθογόνοι μι-
κροοργανισμοί. 

Η βασική αρχή στην οποία στηρίζεται ο βιολογικός κα-
θαρισμός είναι ο μετασχηματισμός των διαλυμένων οργα-
νικών και ανόργανων ενώσεων, οι οποίες αποτελούν ρύ-
πους του νερού, μέσω μεταβολικών διεργασιών σε κύττα-
ρα και εξωκυτταρικές ουσίες, που έχουν την τάση να συσ-
σωματώνονται. Σε ελεγχόμενες συνθήκες και σε ειδικές γι’
αυτό το σκοπό δεξαμενές κ.ά., επιταχύνονται οι διαδικασίες
αποικοδόμησης και ανακύκλωσης των υλικών, οι οποίες
λαμβάνουν χώρα στα φυσικά οικοσυστήματα. 

Στις ελληνικές πόλεις με πληθυσμό μικρότερο από
200.000 κατοίκους, η πιο συνηθισμένη μέθοδος είναι αυτή
των ανοιχτών δεξαμενών με παρατεταμένο αερισμό.

Οι λόγοι αντίδρασης των πολιτών αφορούν συνήθως στη
χωροθέτηση και την αισθητική των σταθμών επεξεργασίας
αστικών λυμάτων. Επίσης, έχουν σχέση με τη λειτουργία
των σταθμών αυτών, ιδίως με παραμέτρους όπως οι οσμές,
ο θόρυβος, η διασπορά σταγονιδίων και δυνητικά παθογό-
νων μικροοργανισμών, η διάθεση της λάσπης και τα ποιο-
τικά χαρακτηριστικά του νερού που θα διατεθεί στον απο-
δέκτη. Η περιβαλλοντική μελέτη, η καλή λειτουργία ενός
σταθμού και η οπτική απομόνωσή του μπορούν να δώσουν
λύση στα προβλήματα αυτά. Επίσης, οι τεχνολογίες από-
σμησης, τα ηχοπετάσματα, η απολύμανση, η επεξεργασία
της λάσπης, κ.ά.

Ο ρόλος του πολίτη στην ανακύκλωση των υλικών
Ανακύκλωση είναι ο διαχωρισμός των απορριμμάτων

σε επιμέρους συστατικά ή ομοιογενείς κατηγορίες συστατι-
κών και η επαναφορά αυτών στο φυσικό και οικονομικό κύ-
κλο. Σήμερα, αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο δια-
χείρισης των αποβλήτων. Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύ-
λης και ενέργειας.

Ο περιορισμός της σπατάλης των υλικών και η μείωση
της παραγωγής αποβλήτων από τον ίδιο τον πολίτη συμ-
βάλλουν καίρια στην επίλυση των προβλημάτων που σχε-
τίζονται με τα απόβλητα. Η επαναχρησιμοποίηση υλικών και
αντικειμένων, όπως οι επιστρεφόμενες φιάλες, οι επανα-
φορτιζόμενες μπαταρίες, ή η αγορά μιας τσάντας που μπο-
ρεί να ξαναχρησιμοποιηθεί, βοηθά στη μείωση των απο-
βλήτων. Τέλος, η ανακύκλωση συμπληρώνει τον κύκλο
δράσεων για την οικονομία των φυσικών πόρων. Η φράση
«Μείωσε, επαναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε» αποτελεί
πλέον παγκόσμιο σύνθημα.

Υλικά που ανακυκλώνονται
Χαρτί. Στην Ελλάδα, περίπου το 20%

των σκουπιδιών είναι χαρτί. Δυστυ-
χώς, λιγότερο από το 30% ανακυ-
κλώνεται. Και όμως, η παραγωγή
ενός τόνου ανακυκλωμένου χαρ-
τιού από παλιό, χρησιμοποιημέ-
νο χαρτί σώζει περίπου 17 δέ-
ντρα, εξοικονομεί το 50% της
ενέργειας και της κατανά-
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Άποψη (πάνω) και σχεδιάγραμμα (κάτω) ενός τυπικού σταθμού επε-
ξεργασίας λυμάτων.

Η αξία της ανακύκλωσης
• Μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
• Εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και γενικά φυ-

σικών πόρων που καταναλώνονται για την παραγωγή
προϊόντων.

• Μείωση των επιπτώσεων ορισμένων υλικών (π.χ. υλι-
κά μπαταριών) στο περιβάλλον και την υγεία των αν-
θρώπων.

• Ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα περιβάλλοντος.
• Νέα προγράμματα διαχείρισης πόρων.



λωσης νερού και μειώνει τα απορρίμματα. Η ανακύκλωση
ενός τόνου εφημερίδων ακυρώνει την απελευθέρωση 2,5
τόνων CO2 στην ατμόσφαιρα. Ανακυκλωμένο χαρτί ή χαρ-
τόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κουτιά συσκευασίας, χαρ-
τιά υγείας, μπλοκ σημειώσεων, κ.ά.

Γυαλί. Το 5% περίπου των οικιακών αποβλήτων είναι
γυαλί. Το 20% περίπου ανακυκλώνεται. Ανακυκλώνονται,
κυρίως, γυάλινα μπουκάλια και βαζάκια. Δεν ανακυ-
κλώνονται πυρέξ, κρύσταλλα, λαμπτήρες, καθρέπτες, ο-
θόνες.

Μέταλλα. Τα μέταλλα βρίσκονται στα ορυκτά, που είναι
μη ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Είναι πολύτιμα υλικά. Η α-
νακύκλωση είναι ευκολότερη και οικονομικότερη από την
πρωτογενή παραγωγή τους. Στην Ελλάδα, το 5% σχεδόν των
στερεών αποβλήτων είναι μέταλλα. Ανακυκλώνονται, κυ-
ρίως, κουτιά αναψυκτικών. Ένα αλουμινένιο κουτί, για να

διασπασθεί στη φύση, χρειάζεται περίπου 100 χρόνια. Με
την ανακύκλωση, το υλικό γίνεται αμέσως διαθέσιμο, ενώ
εξοικονομείται τόση ενέργεια όση χρειάζεται μια τηλεόρα-
ση για να λειτουργήσει περίπου 3 ώρες. Τα αλουμινένια κου-
τιά για μπύρες και αναψυκτικά που χρησιμοποιούνται κάθε
χρόνο στην Ελλάδα χρειάζονται για την παραγωγή τους
17.000 τόνους αλουμινίου ή 68.000 τόνους πρώτης ύλης βω-
ξίτη.

Πλαστικά. Το πλαστικό σκουπίδι προκαλεί σοβαρά προ-
βλήματα στη φύση, κυρίως λόγω του μεγάλου χρόνου που
απαιτείται για την αποικοδόμησή του. Για παράδειγμα, για
να διασπασθεί ένα πλαστικό χοντρό φλιτζάνι, μπορεί να πε-
ράσουν 250 χρόνια. Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο πετιούνται στα
σκουπίδια πλαστικές σακούλες συνολικής αξίας περίπου
300 εκατομμυρίων ευρώ. Από το Μάρτιο του 2008, έχει ξε-
κινήσει στην Αθήνα η σταδιακή αντικατάσταση των πλαστι-
κών τσαντών μίας χρήσης με τσάντες από υλικά φιλικά προς
το περιβάλλον. Ανακυκλωμένο πλαστικό χρησιμοποιείται σε
σωλήνες νερού, μπουκάλια, δοχεία, ανταλλακτικά αυτοκι-
νήτων, κ.ά.
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Ο διαχωρισμός των υλικών είναι βασικό στάδιο της ανακύκλωσης
στους σύγχρονους σταθμούς διαχείρισης απορριμμάτων.

μ μ μΣτάδια σχηματισμού κομπόστ.

Ανακύκλωση οργανικών υλικών είναι η επεξεργα-
σία οργανικού τμήματος των απορριμμάτων, είτε υπό α-
ναερόβιες συνθήκες είτε υπό αερόβιες (κομποστοποίη-
ση, λιπασματοποίηση), με σκοπό την παραγωγή αποδε-
κτών για το περιβάλλον οργανικών υλικών.

Η ταφή αποβλήτων δεν θεωρείται μορφή οργανικής
ανακύκλωσης.

Κομποστοποίηση είναι η ελεγχόμενη αποικοδόμηση
οργανικών υλικών, με τη βοήθεια μικροοργανισμών
(βακτηρίων, μυκήτων) που διασπούν τα οργανικά συ-
στατικά παρουσία οξυγόνου. Σκώληκες και άλλοι, μι-
κρών διαστάσεων, οργανισμοί του εδάφους μπορεί να
παίξουν, επίσης, ρόλο. Προϊόν της κομποστοποίησης εί-
ναι το «κομπόστ», το οποίο, ανάλογα με την ποιότητά του,
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα, ως εδαφοβελ-
τιωτικό, βιοφίλτρο, ηχομονωτικό υλικό, κ.ά. Στην πραγ-
ματικότητα, πρόκειται για ανακύκλωση και επαναφορά
στο έδαφος μέρους των υλικών που έχει δανειστεί ο άν-
θρωπος από τη γη.

Όλοι μπορούν να κάνουν ανακύκλωση οργανικών
υλικών, στον κήπο τους, ακόμα και στο μπαλκόνι του
διαμερίσματός τους σε ειδικούς κάδους για κομπόστ.



Μπαταρίες. Οι τοξικές ουσίες που περιέχει μια μικρή
μπαταρία είναι ικανές να ρυπάνουν ένα κυβικό μέτρο χώ-
ματος ή 400 κυβικά μέτρα νερού!

Ηλεκτρονικά απόβλητα. Τα απόβλητα από ηλεκτρονικό
εξοπλισμό αυξάνουν κατά 15-30% κάθε πέντε χρόνια. Απο-
τελούν μεγάλο πρόβλημα της σύγχρονης εποχής. Παλιοί υ-
πολογιστές, εκτυπωτές, μελάνια εκτυπωτών, οθόνες υπο-
λογιστών κ.λπ. απορρίπτονται, καθώς η τεχνολογία και οι α-
νάγκες των χρηστών απαιτούν τη συνεχή αντικατάστασή
τους.

Ηλεκτρικές συσκευές. Τα απορρίμματα αυτά αποτελούν
μεγάλο πρόβλημα. Συνήθως, απορρίπτονται σε ρεματιές και
σκουπιδότοπους, λίγο έξω από τα χωριά και τις πόλεις. Τα
καταστήματα πώλησης των συσκευών υποχρεούνται πλέ-
ον με κάθε αγορά νέου προϊόντος να παραλαμβάνουν προς
ανακύκλωση το παλαιό.

Ανακυκλώνονται, επίσης, λάστιχα αυτοκινήτων, ορυ-
κτέλαια και οργανικά απορρίμματα.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα ανακυκλώνονται κατά μέσο ό-
ρο μόνο το 10% των στερεών αποβλήτων. 

Εκτός από την ύπαρξη υποδομής και προγραμμάτων
διαχείρισης των στερεών αποβλήτων σε κρατικό επίπεδο,
βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική ανακύκλω-
ση αποτελεί η συμμετοχή του πολίτη. Η διαλογή στην πη-

γή, δηλαδή η τοποθέτηση από το άτομο των διαφορετικών
υλικών σε διαφορετικούς κάδους, έχει καλύτερα αποτε-
λέσματα.

Ευτυχώς, σύγχρονες, μεγάλες μονάδες ολοκληρωμένης
διαχείρισης απορριμμάτων λειτουργούν πλέον στην Ελλάδα
(στην Αθήνα, την Καλαμάτα και τα Χανιά). Σύντομα, όλες οι
μεγάλες πόλεις θα αποκτήσουν, αισίως, τις δικές τους μο-
νάδες ανακύκλωσης.

Επιπλέον, μέσα από εκστρατείες ενημέρωσης και περι-
βαλλοντικής ευαισθητοποίησης, η συμπεριφορά των πολι-
τών αρχίζει να αλλάζει. Οι πολίτες κατανοούν, κάθε μέρα και
περισσότερο, την ανάγκη ανακύκλωσης και επαναχρησιμο-
ποίησης των υλικών, την ανάγκη περιορισμού της σπατάλης,
μείωσης του όγκου των απορριμμάτων. Εκτός από την α-
νακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, ανακυκλώνουν
μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, πλαστικό, λάστιχα αυτο-
κινήτων, ορυκτέλαια, κ.ά.

Υπάρχει βάσιμη ελπίδα ότι η αξία των υλικών θα εκτι-
μάται περισσότερο στα επόμενα χρόνια. Η κατανάλωση θα
μειωθεί και θα αυξηθεί η ανακύκλωση.
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Η δική μας συνεισφορά 
στη μείωση των απορριμμάτων:

• Ανακυκλώνουμε χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, μπαταρίες,
πλαστικές συσκευασίες. Ανακυκλώνουμε, επίσης, η-
λεκτρονικά σκουπίδια.

• Ζητούμε από το δήμο να τοποθετήσει κάδους ανακύ-
κλωσης στη γειτονιά μας.

• Αγοράζουμε προϊόντα από ανακυκλωμένα υλικά (π.χ.
χαρτί).

• Αγοράζουμε αντικείμενα που διαρκούν, που είναι δυ-
νατόν να ξαναχρησιμοποιηθούν. 

• Προτιμούμε συσκευασίες φιλικές προς το περιβάλλον,
που ανακυκλώνονται, που μπορούν να επιστραφούν
και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Αποφεύγουμε συσκευ-
ασίες μίας χρήσης.

• Δεν πετούμε σκουπίδια εκτός κάδων απορριμμάτων ή
σε ανεξέλεγκτους σκουπιδότοπους.

• Ενημερώνουμε το δήμο για να περισυλλέξει τα ογκώ-
δη απορρίμματα.

• Υποστηρίζουμε τη δημιουργία Χ.Υ.Τ.Α., Χ.Υ.Τ.Υ., εγκα-
ταστάσεων βιολογικού καθαρισμού. 

• Αποφεύγουμε την αγορά πλαστικών προϊόντων μίας
χρήσης.

• Μετατρέπουμε σε λίπασμα υπολείμματα οργανικών υ-
λικών.

• Δεν αγοράζουμε περισσότερα προϊόντα από όσα πραγ-
ματικά χρειαζόμαστε.

Λέξεις κλειδιά
Ανακύκλωση, απόβλητο, κομπόστ, υγειονομική ταφή, φυ-
σικός πόρος, compost, natural resource, recycling,
sanitary fields, waste. 

Διευθύνσεις διαδικτύου
www.ecorec.gr ς)κλωσης)(Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης)ςύύύύύύύύύκλκλκλκλκλκλκλκλκλκκλ ςςςςςςςςςς))))))))
www.eedsa.gr/ ών ών Απο-ερεών ς Στε(Ελληνική Εταιρεία Διαχεί ετείρίρίίίρίρρισσσσηςςςςςςςηςης ΣΣ ΣΣΣΣΣΣΣτεετεετετετετεεεεερεώνώνώνώνώνώνώώνώνώνώνν   
βλήτων)
www.etra-eu.org/ (The European Tyre R atRRRRRRRRRRRececececccccce ycycycyycyycycyyyycyclililililll ngngngngg A ssssssssssssssssssssssococococcccccciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaaiaiaaaiai ttitititttitittttionoonononoonnnn))))))



Κάθε οργανισμός, με τις διάφορες δραστηριότητές του, μεταβάλλει σε κά-
ποιο βαθμό το περιβάλλον του. Ο άνθρωπος δεν αποτελεί εξαίρεση αυτού
του κανόνα.

Για μια μεγάλη περίοδο της ύπαρξής του πάνω στη Γη, o άνθρωπος συ-
νυπήρχε με τον υπόλοιπο φυσικό κόσμο, δίνοντας παράλληλα τη δική του
μάχη για επιβίωση. Όταν άρχισε να εξασφαλίζει την επιβίωσή του μέσα στο
φυσικό του περίγυρο, η βιωσιμότητα των άλλων ειδών άρχισε να τίθεται εν
αμφιβόλω.

Η πρώτη τέτοια περίοδος συμπίπτει με τη λεγόμενη Νεολιθική εποχή και
χαρακτηρίζεται από τη γενίκευση της γεωργίας. Στη συνέχεια, έρχεται η ε-
ποχή των μεγάλων αυτοκρατοριών (Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, κ.ά.), κατόπιν η
εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων και ακολουθεί η εποχή
της Βιομηχανικής Επανάστασης. Κοινά χαρακτηριστικά όλων αυτών των πε-
ριόδων είναι οι πληθυσμιακές ανακατατάξεις, οι δημογραφικές εκρήξεις και
η συστηματική και μαζική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων.

Τομείς ανθρωπίνων δραστηριοτήτων: σχεδιασμός, ανάπτυξη, έργα
υποδομής και προστασία περιβάλλοντος

Τα προϊόντα της γης, δηλαδή τα γεωργικά, κτηνοτροφικά, δασικά και α-
λιευτικά προϊόντα, εφόσον δεν έχουν υποστεί δευτερογενή επεξεργασία α-
πό τον άνθρωπο, χαρακτηρίζονται με τον όρο «πρωτογενής παραγωγή» ή
«πρωτογενής τομέας» της οικονομίας. Ο δευτερογενής τομέας περιλαμβά-
νει τη μεταποίηση (βιοτεχνική/ βιομηχανική), την επεξεργασία των προϊό-
ντων και τις κατασκευές. Ο τριτογενής τομέας περιλαμβάνει κάθε μορφή πα-
ροχής υπηρεσιών, όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, οι τηλεπικοινωνίες, η
ναυτιλία, ο τουρισμός, κ.ά.

Ο σχεδιασμός των μεγάλων έργων που σχετίζονται με τους τομείς αυ-
τούς συχνά έρχεται σε σύγκρουση με την προστασία του περιβάλλοντος και
τη διαφύλαξη της ποιότητας ζωής. Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός επηρεάζει
καθοριστικά το φυσικό, πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Στις περιοχές όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες του πρωτογενούς το-
μέα, αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και
της δασοκομίας στη διαχείριση των τοπίων και των οικοσυστημάτων, καθώς
και στην προστασία του υπαίθριου περιβάλλοντος γενικότερα. Η αειφόρος
κατεύθυνση της γεωργικής παραγωγής πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τη
βιολογική γεωργία, αλλά και τη γενικότερη μετάβαση της γεωργίας σε ένα φι-
λικό προς το περιβάλλον μοντέλο, με αγρανάπαυση, διεύρυνση των προϊό-
ντων της αγροτικής οικονομίας, μείωση της χρήσης των αγροχημικών, αει-
φορική χρήση των εδαφικών και υδατικών πόρων, κ.ά.

Στο πλαίσιο της δασοκομικής εκμετάλλευσης, πρέπει να ενσωματωθούν
με πιο αποτελεσματικό τρόπο οι αρχές της αειφορίας στη διαχείριση των δα-
σών. Να ενισχυθεί η χρήση των αυτοχθόνων ειδών, να αυξηθούν οι δασι-
κές εκτάσεις που τίθενται εκτός παραγωγικής εκμετάλλευσης, να προστα-
τευθούν η βιολογική ποικιλότητα και η ποικιλότητα του τοπίου, καθώς και οι
φυσικοί πόροι, κ.ά.

Στο θαλάσσιο χώρο, η αλιεία αποτελεί την κύρια παραγωγική δραστη-
ριότητα. Η αλιεία πρέπει να ασκείται βάσει των αρχών της αειφορίας και πρέ-
πει να υπάρχει μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στους πλη-
θυσμούς των αλιευτικών αποθεμάτων, π.χ. των σπάνιων και απειλούμενων
ειδών.

Σε ό,τι αφορά στο δευτερογενή τομέα, πρέπει να τονισθεί η ανάγκη εν-
σωμάτωσης των στόχων για την προστασία του περιβάλλοντος στη διαδικα-
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σία λειτουργίας και παραγωγής των βιομηχανικών και βιο-
τεχνικών μονάδων. Επίσης, η προστασία του περιβάλλοντος
και της ποιότητας ζωής πρέπει να ληφθεί υπόψη στις πολι-
τικές ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών και κατά τη
διαδικασία χωροθέτησης.

Αντίστοιχα, στον τριτογενή τομέα, ο σχεδιασμός και η υ-
λοποίηση των έργων υποδομής για τις μεταφορές πρέπει
να γίνονται με σεβασμό στο περιβάλλον, δίνοντας έμφαση
στα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέσα μεταφοράς. Στους
τομείς του εμπορίου και του τουρισμού, πρέπει να υιοθετη-
θούν αειφόρες πρακτικές, που θα στηρίξουν την τοπική α-
νάπτυξη χωρίς να έχουν επιπτώσεις στο φυσικό και κοινω-
νικό περιβάλλον.

Ίδρυση προστατευόμενων περιοχών 
Η ίδρυση του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις Η.Π.Α.

το 1872 ήταν η πρώτη προσπάθεια για τη θεσμοθέτηση προ-
στατευόμενων περιοχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Από τότε
ως σήμερα, έχουν κηρυχθεί σε όλον τον κόσμο χιλιάδες
προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες, ανάλογα με την εξει-
δίκευση των στόχων τους και τα επιμέρους χαρακτηριστι-
κά τους, υπάγονται σε διάφορες κατηγορίες προστασίας (πε-
ριοχές αυστηρής/απόλυτης προστασίας, εθνικά πάρκα, φυ-
σικά πάρκα, μνημεία της φύσης, φυσικά καταφύγια, προ-
στατευόμενα τοπία, κ.λπ.).

Η αρχική θεώρηση του θεσμού των προστατευόμενων
περιοχών απέκλειε κάθε ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς οι
περιοχές αυτές θεωρούνταν χώροι «απόλυτης προστασίας».

Στην πορεία, όμως, έγινε φανερό ότι η απομόνωση των προ-
στατευόμενων περιοχών όχι μόνο δεν εξασφαλίζει τη δια-
τήρηση του προστατευτέου αντικειμένου, αλλά μπορεί να έ-
χει και τα αντίθετα αποτελέσματα. Η διαπίστωση αυτή οδή-
γησε σταδιακά στην εγκατάλειψη της ιδέας της απόλυτης
προστασίας και στην ανάγκη ενσωμάτωσης της προστατευ-
όμενης περιοχής στον ευρύτερο οικολογικό, οικονομικό και
κοινωνικό περίγυρο.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις που διέπουν την
προστασία, καλούμαστε να διαχειρισθούμε τις προστατευό-
μενες περιοχές με τρόπο αειφορικό, που να εξασφαλίζει α-
φενός την προστασία της φύσης και αφετέρου τη συνέχιση
των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στις περιοχές αυτές.

Στην Ελλάδα, η πρώτη προστατευόμενη περιοχή, ο Ε-
θνικός Δρυμός Ολύμπου, ιδρύθηκε το 1938 βάσει του νόμου
856/37. Υπήρχαν, ωστόσο, και κάποια προγενέστερα νομο-
θετήματα, τα οποία όριζαν την προστασία ορισμένων περιο-
χών, όπως ο νόμος 4273/29, που είχε εισαγάγει το θεσμό
των «Προστατευτικών Δασών».

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της δασικής νομοθεσίας, θε-
σπίσθηκαν κατηγορίες προστατευόμενων περιοχών, όπως
τα «Αισθητικά Δάση», τα «Διατηρητέα Μνημεία της Φύσης»,
τα «Καταφύγια Θηραμάτων» που αργότερα μετονομάσθη-
καν σε «Καταφύγια Άγριας Ζωής», οι «Ελεγχόμενες Κυνη-
γετικές Περιοχές» και τα «Εκτροφεία Θηραμάτων». Η συ-
μπλήρωση του νόμου «Περί αρχαιοτήτων» έδωσε, επίσης,
τη δυνατότητα της κήρυξης ορισμένων περιοχών ως «Το-
πίων Ιδιαιτέρου Φυσικού Κάλλους».

Καθοριστικός σταθμός στην εξέλιξη της προστασίας
του φυσικού περιβάλλοντος στη χώρα μας ήταν ο νόμος-
πλαίσιο 1650/86. Ο νόμος αυτός περιέχει ιδιαίτερο κεφά-
λαιο για την «Προστασία της Φύσης και του Τοπίου», όπου
και γίνεται αναφορά στη θεσμοθέτηση προστατευό-
μενων περιοχών.

Οι σημαντικότερες ρυθμίσεις ως προς
το αντικείμενο αυτό του νόμου 1650/86
είναι η κατηγοριοποίηση των προ-
στατευόμενων περιοχών σε 5 κα-
τηγορίες (περιοχές απόλυτης
προστασίας της φύσης, εθνικά
πάρκα, προστατευόμενοι φυ-
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σικοί σχηματισμοί, προστατευόμενα τοπία και στοιχεία του
τοπίου, περιοχές οικοανάπτυξης), καθώς και ο καθορισμός
ειδικής διαδικασίας κήρυξης και διαχείρισης των προστα-
τευόμενων περιοχών.

Νέα δεδομένα, ωστόσο, δημιούργησε η ενσωμάτωση
των δύο Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία του φυ-
σικού περιβάλλοντος στο Εθνικό Δίκαιο: α) Η Ευρωπαϊκή
Οδηγία 79/409 για τη διατήρηση των άγριων πουλιών, που

έχει ως σκοπό τη λήψη μέτρων από τα κράτη–μέλη ώστε
να διαφυλαχθούν οι πληθυσμοί των άγριων ειδών της ορ-
νιθοπανίδας καθώς και τα ενδιαιτήματά τους και β) Η Ευ-
ρωπαϊκή Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οι-
κοτόπων, καθώς και της αυτοφυούς χλωρίδας και άγριας
πανίδας. Οι δύο αυτές Ευρωπαϊκές Οδηγίες είχαν ως τε-
λική κατάληξη τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου
Ειδικών Ζωνών Διατήρησης, με την ονομασία Natura
2000.  

Δε θα πρέπει, ωστόσο, να ξεχνούμε ότι η προσπάθεια
της προστασίας της φύσης δεν τερματίζεται με τη θεσμοθέ-
τηση προστατευόμενων περιοχών· ουσιαστικά τότε αρχί-
ζει! Η κήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης είναι μεν
ένα απολύτως αναγκαίο βήμα, αλλά από μόνη της δεν ε-
παρκεί. 

Είναι εξίσου απαραίτητο να εξασφαλισθεί το καθεστώς
διαχείρισης, δηλαδή ο προσδιορισμός και η εφαρμογή ό-
λων των μέτρων, των ενεργειών και των παρεμβάσεων που
χρειάζονται για την αποτελεσματική προστασία, οργάνωση
και λειτουργία των προστατευόμενων περιοχών, ώστε οι
περιοχές αυτές να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της κηρύ-
ξεώς τους.

Μελέτη των δομημένων χώρων και των λειτουργιών
που επιτελούνται σε αυτούς 

Στις πόλεις, γίνονται εντονότερα αισθητές όλες οι πε-
ριβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνιστώσες
της ανάπτυξης. Οι αστικές περιοχές λειτουργούν ως μο-
χλοί οικονομικής ανάπτυξης, καθώς εκεί δημιουργούνται
και συγκεντρώνονται ο πλούτος, η γνώση και η τεχνολο-
γική ικανότητα. Οι πόλεις είναι, επίσης, τα «κομβικά ση-
μεία» παροχής δημοσίων υπηρεσιών, όπως η εκπαίδευ-
ση, η ιατρική φροντίδα και οι μεταφορές. Υπάρχει, όμως,
και η άλλη όψη του νομίσματος: η αστική ζωή συνδέεται
με την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την κυκλοφοριακή
συμφόρηση, τον οικονομικό και κοινωνικό αποκλεισμό,
κ.ά.

Αστική ανάπτυξη και περιβάλλον: ιστορική προσέγγιση
του αστικού χώρου και των κατασκευών

Στις αρχές του εικοστού αιώνα, περίπου το 14 % του πα-
γκοσμίου πληθυσμού ζούσε σε πόλεις. Σήμερα, στις αρχές
του εικοστού πρώτου αιώνα, ο μισός πληθυσμός της Γης ζει
στις πόλεις. Η αστικοποίηση είναι φαινόμενο του εικοστού
αιώνα. Συνεχίζεται, όμως, ακόμα, ιδίως στις αναπτυσσόμε-
νες χώρες, όπου ο αριθμός των κατοίκων των πόλεων αυ-
ξάνεται με γρήγορο ρυθμό, ακόμα και όταν αυτές βρίσκονται
στη φάση της παρακμής τους.

Η επέκταση των πόλεων συνεπάγεται αντίστοιχη όξυν-
ση των προβλημάτων. Προβλήματα, όπως η ανεπάρκεια
των φυσικών πόρων, η ρύπανση και η έλλειψη χώρων
πρασίνου, προκαλούν στους κατοίκους της πόλης την ανά-
γκη απόδρασης προς αναζήτηση της φύσης. Δυστυχώς, η

ανάγκη αυτή δεν οδηγεί μακροπρόθεσμα στην αποκέ-
ντρωση αλλά στη σταδιακή μετακύλιση της αστικοποίησης
προς την περιφέρεια. Δημιουργούνται νέες πόλεις, αυτές
των προαστίων και της παραθεριστικής κατοικίας. Η επί-
τευξη μιας ισορροπίας μεταξύ πόλης και περιαστικού χώ-
ρου, καθώς και η προστασία της υπαίθρου επιβάλλουν την
εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού. Δεν αποτε-
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Xάρτης της Ελλάδας με τις προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natu-
ra 2000.

Άποψη της Αθήνας από τα Τουρκοβούνια. 



λεί υπερβολή ο ισχυρισμός ότι η προστασία της φύσης ξε-
κινάει από την πόλη.

Αστικό και περιαστικό πράσινο
Το αστικό πράσινο, δηλαδή τα πάρκα, οι δενδροστοι-

χίες και οι κήποι μέσα στην πόλη, μαζί με τα περιαστικά
δάση, έχουν ζωτική σημασία για την υγεία, την αναψυχή
και την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων. Κα-
θώς το αστικό πράσινο έχει ελάχιστα περιθώρια αύξη-
σης, εξετάζονται κυρίως οι δυνατότητες αναβάθμισης και
αύξησης των δασών που βρίσκονται γύρω από τις πό-

λεις. Τα περιαστικά δάση είναι στην πλειοψηφία τους τε-
χνητά, δημιουργήθηκαν δηλαδή με αναδασώσεις σε άλ-
λοτε γυμνά και υποβαθμισμένα εδάφη. Το γεγονός αυτό
σημαίνει ότι, για να διατηρηθούν τα δάση αυτά, χρειάζο-
νται στις περισσότερες περιπτώσεις, αυξημένη φροντίδα
και βελτιωτικές παρεμβάσεις. Οι στόχοι της διαχείρισης
των περιαστικών δασών είναι, μεταξύ άλλων, η αναψυ-
χή, η προστασία από τις πλημμύρες, η μείωση της διά-
βρωσης, η ρύθμιση του μικροκλίματος, η συγκράτηση
των ρύπων της ατμόσφαιρας και η αισθητική βελτίωση
του τοπίου.
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Προάγοντας τη φύση μέσα στις πό-
λεις, συμβάλλουμε όχι μόνο στην ανα-
ζωογόνησή τους αλλά και στη δημι-
ουργία ενός νέου προτύπου αστικής
διαβίωσης, που θα βασίζεται στην εν-
δυνάμωση της επαφής μας με το φυ-
σικό κόσμο. Μπορούμε να φτιάξουμε
στην αυλή ή στο μπαλκόνι, επιλέγοντας
τα κατάλληλα φυτά, ένα «καταφύγιο
ζωής», το οποίο θα προσελκύει διά-
φορα είδη ζώων, που προσπαθούν να
επιβιώσουν μέσα στην πόλη.

Ας καλλιεργήσουμε στον κήπο μας ποικίλα είδη φυτών.
Ας μάθουμε τις συνήθειες των ζώων που θέλουμε να προ-
σελκύσουμε και ας αποφύγουμε τους παράγοντες όχλησής
τους. Ας μεριμνήσουμε για τις βασικές τους ανάγκες: τρο-
φή, νερό, καταφύγιο. Ας βοηθήσουμε τα πουλιά παρέχο-

ντάς τους τροφή και ξύλινες φωλιές.
Είναι προτιμότερο να επιλέξουμε

μηχανικές μεθόδους καταπολέμησης
των ασθενειών αντί για τα εντομοκτό-
να, τα ζιζανιοκτόνα και τα φυτοφάρμα-
κα. Ας εφαρμόσουμε πρακτικές εξοι-
κονόμησης νερού και ενέργειας και ας
ανακυκλώσουμε τα φυτικά υπολείμ-
ματα του νοικοκυριού και του κήπου,
φτιάχνοντας κομπόστ. 

Η διαχείριση των πάρκων και των
σχολικών κήπων είναι ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
και πρέπει να γίνεται με φιλικό προς το φυσικό περιβάλ-
λον τρόπο. Eπίσης, να στοχεύει ταυτόχρονα στην αισθητι-
κή και οικολογική αναβάθμισή τους. Δεν υπάρχει τίποτα
πιο απογοητευτικό από έναν κήπο από τον οποίο απου-
σιάζει η άγρια ζωή.

Γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στη φύση και στην πόλη.

Πόλεις και κτίρια: ασφάλεια, λειτουργικότητα και ποιό-
τητα ζωής

Δεδομένου ότι ο κάτοικος των αστικών κυρίως κέντρων
περνά περίπου το 80% της ζωής του στο εσωτερικό κτιρίων
(κατοικίας ή εργασίας), είναι προφανής η επίδραση της ποι-
ότητας του περιβάλλοντος των εσωτερικών χώρων τόσο
στην υγεία του, σωματική και ψυχική, όσο και στην παρα-
γωγικότητά του. Ακόμη και στο σπίτι του μπορεί να εμφανι-
σθούν προβλήματα, με αποτέλεσμα η διαβίωση να γίνεται λι-
γότερο ασφαλής και ευχάριστη.

Η ρύπανση των εσωτερικών χώρων, η έκθεση σε το-
ξικές ουσίες, ο θόρυβος και άλλοι φυσικοί, χημικοί και
βιολογικοί κίνδυνοι είναι παράγοντες που μπορούν να βλά-
ψουν τη σωματική, ψυχική και κοινωνική υγεία. Επίσης,
οικιακά ατυχήματα μπορεί να προκληθούν από διάφορες
αιτίες, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες, όπως τα παιδιά και οι
ηλικιωμένοι. Συνεπώς, είναι αναγκαίο αφενός να εξα-
σφαλισθούν συνθήκες καλής και ασφαλούς διαβίωσης και
αφετέρου να αποτραπούν κάθε κίνδυνος και απειλή για
την υγεία.

Ο όρος «άρρωστο κτίριο» χρησιμοποι-
είται για να χαρακτηρίσει κτίρια (κατοικίας

ή εργασίας) τα οποία παρουσιάζουν προ-
βλήματα ρύπανσης των εσωτερικών τους
χώρων. Συμπτώματα όπως πονοκέφαλος,

ίλιγγος, λήθαργος, δακρύρροια, ενοχλήσεις
στο αναπνευστικό σύστημα και αδυναμία συ-

γκέντρωσης, μπορεί να σχετίζονται με τη διαμονή σε ένα τε ένα τέ-
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Η ρύπανση των εσωτερικών χώρων και το σύνδρομο του «άρρωστου κτιρίου»



Κτιριακός σχεδιασμός και δομικά υλικά: σχέσεις μεταξύ
των υλικών δόμησης, της ρύπανσης, της οικονομίας και
της ποιότητας ζωής

Τα κτίρια κάθε περιόδου αντανακλούν μέσω της αρχιτε-
κτονικής τους την τέχνη της περιόδου στην οποία κατα-
σκευάσθηκαν και τις τεχνικές που τότε είχαν αναπτυχθεί.
Στη σημερινή εποχή, ο σχεδιασμός των κτιρίων, η αρχιτε-
κτονική και η δόμηση πρέπει όχι μόνο να ανταποκρίνονται
στις λειτουργικές, χρηστικές και αισθητικές απαιτήσεις, αλ-
λά ταυτόχρονα να εξασφαλίζουν την αντοχή του έργου κα-
θώς και την υψηλή ενεργειακή του αποδοτικότητα. Παράλ-
ληλα, πρέπει να υπάρχει μέριμνα για χρήση φιλικών προς
το περιβάλλον οικοδομικών υλικών.

Κατά την επιλογή των δομικών υλικών, πρέπει να εξετά-
ζονται: α) η κατανάλωση ενέργειας και η ενεργειακή αποδο-
τικότητα, β) οι διαδικασίες εξόρυξης και παραγωγής τους, γ)
η δυνατότητα ανακύκλωσής τους και δ) η επίδρασή τους στην
ποιότητα ζωής. Τα σύγχρονα κτίρια πρέπει να είναι κατα-
σκευασμένα με τρόπο φιλικό προς τον ένοικο και το περι-
βάλλον. Πρέπει, επίσης, να προσφέρουν άνετες συνθήκες
διαβίωσης και να είναι ενεργειακά αποδοτικά, συμβάλλο-

ντας στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκη-
πίου, άρα και στην καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. 

Ο τομέας των κτιρίων αποτελεί ίσως το σημαντικότερο οι-
κονομικό πεδίο της Ευρώπης, παρουσιάζοντας ετήσιο κύ-
κλο εργασιών που υπερβαίνει τα 400 δισεκατομμύρια ευρώ.
Ταυτόχρονα, σε ημερήσια βάση, η παγκόσμια πρωτογενής
ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα κτίρια ξεπερ-
νάει τα 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου. Στις χώρες της
Ευρωπαϊκής  Ένωσης, τα κτίρια καταναλώνουν, κατά μέσο
όρο, το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Στην
Ελλάδα, καταναλώνουν περίπου το 30%.

Στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, υπολογίζεται ό-
τι η επιφάνεια του εδάφους που είναι καλυμμένη με σκλη-
ρές επιφάνειες ή κτίρια είναι συνήθως μεγαλύτερη από το
80% της συνολικής επιφάνειας κάθε πόλης, γεγονός που έ-
χει ως συνέπεια την υπερθέρμανση του αέρα κατά το θέ-
ρος. Επιπλέον, όταν βρέχει, μεγάλες ποσότητες όμβριων υ-
δάτων συσσωρεύονται, με αποτέλεσμα τα χαμηλότερα ση-
μεία των πόλεων να πλημμυρίζουν. Οι φυσικές δίοδοι των
υδάτων προς τη θάλασσα έχουν περιορισθεί, επειδή αρκε-
τά ρέματα έχουν επιχωματωθεί και συρρικνωθεί.
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ματίδια και το διοξείδιο του αζώτου. Μια από τις
κυριότερες πηγές ρύπανσης του αέρα σε ε-
σωτερικούς χώρους είναι το κάπνισμα. Άλ-
λες συνήθεις πηγές ρύπανσης είναι οι διά-
φορες τοξικές ουσίες που υπάρχουν στα οι-

κιακά εντομοκτόνα, σε απορρυπαντικά, κ.ά.
Τα υλικά δόμησης ενός κτιρίου, επίσης, α-

ποτελούν σημαντικές εστίες ρύπανσης, διότι
περιέχουν μεγάλες ποσότητες πτητικών χημι-
κών ουσιών, οι οποίες εξαερώνονται με την ά-
νοδο της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώ-
ρους. Η φορμαλδεΰδη είναι μια τέτοια χημική
ουσία. Εκπέμπεται, κυρίως, από τα προϊόντα πε-

πιεσμένου ξύλου (κοντραπλακέ, νοβοπάν) και τα μονωτικά
υλικά (υαλοβάμβακας), και οι συνέπειές της κάθε άλλο πα-
ρά αμελητέες είναι για την υγεία.

Ο αμίαντος, επίσης, ενοχοποιείται. Χρησιμοποιήθηκε
ευρύτατα στις προηγούμενες δεκαετίες, κυρίως σε δομι-

κά υλικά, όπως τo αμιαντοτσιμέντο, σε υλικά ηχομόνωσης
και πυροπροστασίας. Η χρήση του απαγορεύθηκε τη δε-
καετία του ’70. Υπάρχει, όμως, ακόμα σε πολλά κτίρια και
«απελευθερώνεται» λόγω της παλαίωσης των υλικών, ε-
πιδεινώνοντας την κατάσταση του κτιρίου. 

Ορισμένοι ρύποι των εσωτερικών χώρων προέρχονται
και από τον εξωτερικό χώρο, οι οποίοι για κάποιο λόγο συ-
γκεντρώνονται στο εσωτερικό των κτιρίων. Παράδειγμα απο-
τελεί το ραδόνιο, που παράγεται από το ραδιενεργό υλικό ρά-
διο. Πηγές του είναι το έδαφος, τα οικοδομικά υλικά, τα υπό-
γεια νερά και τα υπόγεια αέρια. Το ράδιο συγκεντρώνεται στον
ανθρώπινο οργανισμό με την αναπνοή και σε αυτό αποδίδε-
ται ένα ποσοστό του καρκίνου του πνεύμονα.

Τέλος, ένας επιπλέον παράγοντας που επιβαρύνει το
περιβάλλον των εσωτερικών χώρων είναι οι διάφορες πη-
γές ακτινοβολίας, όπως ορισμένες οικιακές συσκευές, ι-
δίως αν αυτές δεν λειτουργούν σωστά, π.χ. φούρνος μι-
κροκυμάτων. 

Θερμή αστική νησίδα (ή αστική θερμονησίδα) ονομάζε-
ται το φαινόμενο κατά το οποίο η θερμοκρασία στο κέντρο
μιας πόλης είναι μεγαλύτερη απ’ αυτή των προαστίων
και της υπαίθρου γύρω από την πόλη. Παρατηρείται, κυ-
ρίως, μετά τη δύση του ήλιου, όταν δεν υπάρχουν ισχυ-
ροί άνεμοι και οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στους εξής
παράγοντες: 

• στην υψηλότερη απορρόφηση της ηλιακής ακτινο-
βολίας απ’ τους δρόμους λόγω της μικρής ανακλα-
στικότητάς τους,

• στα υλικά κατασκευής των κτιρίων και την απε-
λευθέρωση θερμότητας κατά τη νύχτα,

• στην εκπομπή θερμότητας από τις ανθρώπινες δρα-
στηριότητες που λαμβάνουν χώρα στο κέντρο της
πόλης, π.χ. κυκλοφορία οχημάτων, κ.ά.,

• στη μικρότερη δυνατότητα ψύξης του κέντρου της
πόλης σε σχέση με την περιφέρεια, και στη μειω-
μένη εξάτμιση λόγω της έλλειψης μεγάλων χώρων
πρασίνου.

Θερμή αστική νησίδα



Οι δομημένοι χώροι και οι φυσικές καταστροφές: συ-
σχέτιση του δομημένου περιβάλλοντος με τις φυσικές
καταστροφές

Φυσική καταστροφή θεωρείται ένα φυσικό γεγονός α-
συνήθιστου μεγέθους που οι άνθρωποι δεν μπορούν να ε-
λέγξουν. Οι φυσικοί κίνδυνοι μπορεί να απειλήσουν την
ανθρώπινη ζωή. Μπορούν να αλλάξουν για πάντα τον τρό-
πο ζωής του ανθρώπου. Εκτός από τις εμφανείς και άμε-
σες επιπτώσεις των φυσικών κινδύνων, όπως η κατα-
στροφή ενός σπιτιού από σεισμό, υπάρχουν συνήθως και
οι έμμεσες επιπτώσεις. Παρόλο που αυτές είναι λιγότερο
εμφανείς, συχνά είναι περισσότερο επιβλαβείς και μπο-
ρούν να παρατείνουν την περίοδο ανάκαμψης από μια κα-
ταστροφή. Το μέγεθος των επιπτώσεων, άμεσων και έμ-
μεσων, εξαρτάται από τη συχνότητα εμφάνισης των φυσι-
κών κινδύνων και τη σφοδρότητά τους. Πρέπει, λοιπόν, ο
άνθρωπος να έχει επίγνωση των κινδύνων αυτών. Η κα-

τανόηση του πότε, πού, γιατί και πώς συμβαίνουν οι φυσι-
κές καταστροφές είναι το πρώτο βήμα για να περιορισθούν
οι συνέπειές τους. 

Πολλές φορές, οι φυσικές καταστροφές συνδέονται με-
ταξύ τους, δηλαδή μια φυσική καταστροφή συνοδεύεται
από άλλη. Μια ηφαιστειακή έκρηξη μπορεί να προκαλέσει
μια σημαντική σεισμική δόνηση ή ένα τσουνάμι, τα οποία
με τη σειρά τους μπορεί να προκαλέσουν άλλες κατα-
στροφές, όπως φωτιά, πλημμύρες ή κατολισθήσεις. Οι ε-
πιστήμονες προσπαθούν να κατανοήσουν αυτές τις αλλη-
λεπιδράσεις και να βρουν τρόπους να τις ελαχιστοποιή-
σουν.

Ένας σεισμός προκαλεί πρωτογενείς επιπτώσεις, ό-
πως αιφνίδια δόνηση του εδάφους, καθώς και επιφανει-
ακές διαρρήξεις. Η δόνηση του εδάφους μπορεί να προ-
καλέσει ζημιές σε σπίτια και σε έργα υποδομής και, κά-
ποιες φορές, την κατάρρευση κτιρίων, που συχνά οδηγεί
στην απώλεια ανθρώπινης ζωής. Αρκετές δευτερογενείς
καταστροφές μπορεί, επίσης, να προκληθούν, όπως καθι-
ζήσεις, κατολισθήσεις, κ.ά., οι οποίες με τη σειρά τους θα
δημιουργήσουν ακόμη περισσότερες καταστροφές. Αυ-
τές, καθώς και οι τρίτης τάξης καταστροφές, περιλαμβά-
νουν τόσο φυσικές καταστροφές, (πλημμύρες, διακυμάν-
σεις του υδροφόρου ορίζοντα, κ.ά.) όσο και τεχνολογικές
καταστροφές (διαρροή φυσικού αερίου, βιομηχανικά α-
τυχήματα, κ.ά.).
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www.minenv.gr/ (Υπουργείο Περιβάλλοντος, ΧωρΧωροταξίξίξίίίίίίίίίίίίίίίίαςαςαςααςαςαςαςαςαςαςαςαςαςαςααςςαςαςαςαςαςαςαςαςααςςςςαςαςααςςαααςςααα κκκ κ κκκκ κκκκ κκ κκ κκκκ κκ κκκκκκκκκκκκκαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιαιααααααιαα ΔΔΔΔ ΔΔΔΔΔΔ ΔΔ Δ Δ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ ΔΔ ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔη-ηηη-ηηηηηηηηηη-ηηη-η-η-ηηη-η-η-ηηηηηηηηη
μοσίων Έργων)

Κατολίσθηση στην Τσακώνα (Εθνική οδός Μεγαλόπολης-Καλαμάτας).



Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις του αναπτυξιακού και περι-
βαλλοντικού προβλήματος 

Οι σχέσεις ανθρώπου - περιβάλλοντος καθώς και μεταξύ ανθρώπων αλ-
λά και των άλλων έμβιων όντων, διέπονται από ένα σύνολο αρχών, αξιών και
συμπεριφορών, που συνδέονται με την εξέλιξη του ανθρώπου πάνω στη Γη
καθώς και με την ανάπτυξη και εξέλιξη των τοπικών κοινωνιών σε διαφο-
ρετικές περιοχές της Γης. Η ανάπτυξη έχει συνδεθεί με ποικίλα κοινωνικά,
οικονομικά, περιβαλλοντικά προβλήματα. Η ρύπανση αέρα, νερού, εδάφους,
η εξάντληση των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων, οι κλιματικές αλλαγές,
η αστικοποίηση, η μετανάστευση, η διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα σε
φτωχούς και πλουσίους έχουν συνδεθεί με αλλαγές που επέφεραν η Αγρο-
τική και η Βιομηχανική επανάσταση. 

Η Αγροτική επανάσταση επέφερε σημαντικές αλλαγές στις κοινωνίες, ό-
πως για παράδειγμα: 

• Αύξηση των ανθρωπίνων πληθυσμών εξαιτίας περισσότερης και στα-
θερής τροφής.

• Συγκέντρωση, αποταμίευση υλικών αγαθών.
• Βαθμιαία μετατροπή χωριών σε πόλεις.
• Παραγωγή υλικών από τους αγρότες σε επαρκείς ποσότητες τόσο για

τους ίδιους όσο και για πώληση στους κατοίκους των πόλεων.
• Ανάπτυξη εμπορίου μεγάλων αποστάσεων.
• Αύξηση σε αριθμό και σε έκταση των συγκρούσεων, καθώς η ιδιοκτη-

σία αναδείχθηκε σε πολύτιμη πηγή οικονομίας.
• Δημιουργία στρατών, κατάληψη περιοχών, καταπίεση κατακτημένων

λαών. 

Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί χρειάσθηκαν περισσότερη τροφή και καύσι-
μη ύλη. Αποψιλώθηκαν δασικές εκτάσεις που μετατράπηκαν σε καλλιεργή-
σιμη γη. Καταστράφηκαν ενδιαιτήματα και εξαφανίσθηκαν είδη. Η ανύπαρ-
κτη ή/και λανθασμένη διαχείριση προκάλεσε διάβρωση εδαφών, ερημοποί-
ηση, ρύπανση νερών, μείωση βιοποικιλότητας. 

Σύμφωνα με την άποψη πολλών αναλυτών, οι ρίζες των περιβαλλοντικών
προβλημάτων της σύγχρονης εποχής ανάγονται στην περίοδο της Αγροτικής
Επανάστασης, γιατί τότε ο άνθρωπος οδηγήθηκε σε μια καινούρια θεώρηση
της σχέσης του με τη φύση.

Η Βιομηχανική Eπανάσταση επηρέασε ακόμη περισσότερο τον άνθρω-
πο και το περιβάλλον. Οι λαοί ανέπτυξαν διαφορετικά μεταξύ τους πρότυπα
ζωής. Το χάσμα ανάμεσα στους λαούς Βορρά - Νότου, Ανατολής - Δύσης δι-
ευρύνθηκε. Με τη βοήθεια των μηχανών, οι βιομηχανικές χώρες πέρασαν
από τη μικρής κλίμακας παραγωγή αγαθών, σε μεγάλης κλίμακας παραγω-
γές. Παράλληλα, υπήρξε μετακίνηση πληθυσμών από τις αγροτικές περιοχές
στις βιομηχανικές ζώνες και στα αστικά κέντρα, καθώς και μετανάστευση σε
άλλες χώρες. Η απομάκρυνση από το φυσικό περιβάλλον έκοψε πολλούς α-
πό τους δεσμούς με τη φύση.

Οι κοινωνίες αυτής της περιόδου στις βιομηχανικές χώρες χαρακτηρίζο-
νται από: 

• Αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. 
• Αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης υλικών.
• Απόρριψη υλικών, τοξικών και μη.
• Ρύπανση αέρα, νερού, εδάφους. 

κεφάλαιο ΙΙ
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• Μετάβαση από τη χρησιμοποίηση φυσικών υλικών,
που αναγνωρίζονται από τη φύση, διασπώνται εύκολα
και ανακυκλώνονται, σε συνθετικά υλικά κ.ά., με με-
γάλο χρόνο διάσπασης.

• Aνάπτυξη στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων
οργανισμών. 

Σήμερα γνωρίζουμε ότι είναι αναγκαίο και επείγον να
περάσουμε σε κοινωνίες Αειφόρου Ανάπτυξης, να υιοθε-
τήσουμε συμπεριφορές που θα σέβονται το περιβάλλον, να
υπερασπισθούμε τις αξίες της Αειφόρου Ανάπτυξης.

Η διεθνής συνεργασία 
Οι διαφορές στα αποθέματα πόρων και στα πρότυπα ζω-

ής στις διάφορες περιοχές της Γης οδήγησαν σε διαφορετι-
κούς ρυθμούς ανάπτυξης και εξέλιξης των κοινωνιών. Δη-
μιούργησαν ανισότητες οικονομικές, αναπτυξιακές, σε ό,τι α-
φορά στην κατανάλωση πόρων, την απόρριψη υλικών. Οι
διαφορές αυτές δεν υφίστανται μόνο μεταξύ των χωρών
Βορρά - Νότου, Ανατολής - Δύσης, αλλά και μεταξύ των χω-
ρών μιας ευρύτερης περιοχής, π.χ. της Ευρώπης.

Ωστόσο, αναπτύχθηκαν και συνεργασίες μεταξύ κρατών.
Πολλές από αυτές ήταν αμοιβαία ωφέλιμες. Δυστυχώς, η
σχεδόν ανύπαρκτη νομική προστασία σε συνδυασμό με το
χαμηλό κόστος παραγωγής στις φτωχές χώρες είχε ως συ-
νέπεια τη συχνή εκμετάλλευσή τους από ορισμένες βιομη-
χανικές χώρες. Όχι σπάνια, η εκμετάλλευση αυτή παρου-
σιάσθηκε ως συνεργασία ή και ως βοήθεια στις φτωχές χώ-
ρες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μεταφορά ρυ-
πογόνων βιομηχανιών και τοξικών αποβλήτων από βιομη-
χανικές χώρες σε αναπτυσσόμενες. 

Το ήμισυ σχεδόν των οικονομικών πόρων που διατίθε-
νται ως βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες προέρχεται α-
πό την Ευρωπαϊκή  Ένωση (Ε.Ε.) ή από μεμονωμένα κρά-
τη μέλη της. Το γεγονός αυτό καθιστά την Ε.Ε. το μεγαλύτε-
ρο χορηγό βοήθειας παγκοσμίως. Η παροχή βοήθειας δεν
αποσκοπεί απλώς στην εξασφάλιση αγαθών – όσο σημα-
ντικά και αν είναι αυτά. Αποσκοπεί, κυρίως, στην ανάπτυ-
ξη συνεργασιών, στην οικονομική ενίσχυση των αναπτυσ-
σόμενων χωρών, ώστε να βελτιώσουν το εμπόριο, τις υ-
ποδομές τους, και να αυξήσουν το παραγωγικό τους δυνα-
μικό. Έτσι, οι χώρες αυτές θα μπορέσουν να ενσωματω-
θούν στην παγκόσμια οικονομία και να επιτύχουν αειφόρο
ανάπτυξη.

Η φτώχεια και τα μη φιλικά προς το περιβάλλον κατα-
ναλωτικά πρότυπα 

Περισσότεροι από 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι σε ολό-
κληρο τον κόσμο δεν έχουν πρόσβαση σε γη για να παρά-
γουν την τροφή τους, ούτε έχουν αρκετά χρήματα για να α-
γοράσουν εκτάσεις γης. Ο μισός πληθυσμός του πλανήτη ζει
με λιγότερα από δύο δολάρια την ημέρα. Από αυτούς τους
πολύ φτωχούς ανθρώπους, εκατομμύρια πεθαίνουν από υ-
ποσιτισμό και ασθένειες. Οι μισοί από αυτούς είναι παιδιά η-
λικίας μικρότερης των 5 ετών. 

Και όμως, υπάρχει αρκετή τροφή για όλους τους κατοίκους

της Γης – τροφή που δυστυχώς κατανέμεται άνισα. Το γεγο-
νός αυτό οφείλεται, κυρίως, στις διαφορές στα εδάφη και στις
διαφορετικές κλιματικές συνθήκες, σε πολιτικούς και οικο-
νομικούς παράγοντες και στα διαφορετικά καταναλωτικά πρό-
τυπα. Δεν υπάρχει ένδεια στην παραγωγή αγαθών και πλού-
του, αλλά ανισότητα στη διανομή του πλούτου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ περίπου το 15% των κατοίκων
των αναπτυσσόμενων χωρών υποφέρει από υποσιτισμό, πε-
ρίπου το 15% των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών υ-
ποφέρει από υπερσιτισμό. Στην πρώτη περίπτω-
ση, η έλλειψη τροφής αποτελεί αιτία θανά-
του. Στη δεύτερη, η υπερκατανάλωση
τροφής οδηγεί σε διαβήτη, υπέρτα-
ση, καρδιοπάθειες, ακόμη και σε
θάνατο. 

Ως φτώχεια δεν ορίζεται
μόνο η έλλειψη τροφής. Βα-
σικές συνιστώσες της είναι
η στέρηση υλικών αλλά και
δυνατοτήτων. Η στέρηση,
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Mια τετραμελής οικογένεια στη Γερμανία ζει με 330 ευρώ την εβδο-
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π.χ., καθαρού πόσιμου νερού, υγειονομικής περίθαλψης και
παιδείας επιφέρουν φτώχεια σε διάφορα επίπεδα. Γι’ αυτό,
η αύξηση της παραγωγής τροφής δεν αρκεί για να εξαλεί-
ψει τη φτώχεια.

Από την άλλη πλευρά, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυ-
σμού της Γης έχει αναπτύξει πρότυπα υπερκατανάλωσης
και απόρριψης. Σπαταλά τους μη ανανεώσιμους πόρους,
ρυπαίνει το περιβάλλον, προκαλεί περιβαλλοντική υπο-
βάθμιση, διευρύνοντας το χάσμα ανάμεσα σε φτωχούς και
πλουσίους. 

Αειφόρος κατανάλωση είναι η υπεύθυνη χρήση αγα-
θών και υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις βασικές αν-
θρώπινες ανάγκες, η οποία παράλληλα σέβεται το περιβάλ-
λον και την κοινωνία. 

Ήδη στη Σύνοδο του Ρίο (1992), έγινε η διαπίστωση ότι
η κυριότερη αιτία της συνεχιζόμενης υποβάθμισης του πε-
ριβάλλοντος διεθνώς είναι το μη αειφόρο πρότυπο παρα-
γωγής και κατανάλωσης, ιδίως στις βιομηχανικές χώρες.
Το μη αειφόρο αυτό πρότυπο παραγωγής και, κυρίως, κα-
τανάλωσης παράλληλα επιδεινώνει τη φτώχεια και προκα-
λεί ανησυχία. Οι άνθρωποι σε κίνδυνο όχι σπάνια μετατρέ-
πονται σε επικίνδυνους ανθρώπους. 

Προκειμένου να επιτευχθεί η αειφορία, απαιτείται αλλα-
γή του τρόπου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής
των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. Οι τρεις πυ-
λώνες της Αειφόρου Ανάπτυξης είναι η κοινωνία, το περι-
βάλλον, η οικονομία. Το ζητούμενο μιας σύγχρονης οικο-
νομίας πρέπει να είναι η επάρκεια και όχι η υπεραφθονία –
που ευνοεί την υπερκατανάλωση.

Ο δημογραφικός παράγοντας και η ανθρώπινη υγεία 
Σήμερα, ο πληθυσμός της Γης είναι 6.5 δισεκατομμύ-

ρια. Αν ο σημερινός ρυθμός γεννήσεων συνεχισθεί, το 2020
ο αριθμός αυτός θα υπερβεί τα 8 δισεκατομμύρια και σε
60 χρόνια από σήμερα θα αγγίζει τα 13 δισεκατομμύρια.
Πρόκειται για πληθυσμιακή έκρηξη, που θα συντελεσθεί
με διαφορετικό ρυθμό στις διάφορες περιοχές. Ορισμένες
περιοχές μάλιστα ήδη αδυνατούν να στηρίξουν υγιείς πλη-
θυσμούς.

Η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών ζωής αναγκάζει
πολλούς ανθρώπους να μεταναστεύσουν. Στη σημερινή ε-
ποχή, σε ολόκληρο τον κόσμο, ο αριθμός των μεταναστών
φτάνει τα 200 εκατομμύρια. Σε παρόμοια αίτια οφείλεται και
το φαινόμενο της αστικοποίησης, δηλαδή της εσωτερικής
μετανάστευσης πληθυσμών προς τα αστικά κέντρα με συ-
νακόλουθη εγκατάλειψη της υπαίθρου. Το 2000, για το σύ-
νολο του πλανήτη, το ποσοστό αστικοποίησης ήταν 47%. Οι
άνθρωποι πιστεύουν ότι στις πόλεις θα έχουν περισσότερες
ευκαιρίες εργασίας, περισσότερες δυνατότητες εκπαίδευ-
σης, διασκέδασης, ενημέρωσης, καλύτερα μέσα μεταφο-
ράς. Πιστεύουν, επίσης, ότι θα έχουν καλύτερη περίθαλψη.
Έτσι, ο τομέας της υγείας αναδεικνύεται σε έναν από τους
πρωτεύοντες παράγοντες που σχετίζονται με δημογραφικές
αλλαγές. Δυστυχώς, πολλές φορές οι ελπίδες που προκά-
λεσαν την αστικοποίηση, όπως και τη μετανάστευση, δεν

πραγματοποιούνται. Αυτό έχει ως συνέπεια απώλεια ελπί-
δας, πτώση ενεργητικότητας, δυστυχία και επιπτώσεις στην
υγεία.

Οι συνθήκες ανθρώπινης διαβίωσης 
Στη σύγχρονη εποχή, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πλη-

θυσμού της Γης ζει κάτω από το όριο αξιοπρέπειας. Το ½ του
παγκόσμιου πληθυσμού ζει στα όρια της φτώχειας. Σύμ-
φωνα με στοιχεία από την έκθεση «United Nations
Development Programme 2003» (PNUD), το πλουσιότερο
20% του παγκόσμιου πληθυσμού κατέχει το 86% του παγκό-
σμιου Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.). Το φτωχό-
τερο 20% κατέχει μόλις το 1%. 

Αξιοπρεπής διαβίωση σημαίνει ασφάλεια, περίθαλψη,
κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλοσεβασμό, εκπαίδευση, δι-
καίωμα στο καθαρό πόσιμο νερό, στην τροφή. Σημαίνει ζωή
με βάση τις ανθρώπινες αξίες. Ένα κράτος πρόνοιας στηρί-
ζεται στην αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Διεθνείς οργανι-
σμοί, όπως, π.χ., η
UNESCO (Εκπαιδευτι-
κός, Επιστημονικός
και Πολιτιστικός Οργα-
νισμός των Ηνωμέ-
νων Εθνών) έχουν ι-
δρυθεί με σκοπό τη
νομική κατοχύρωση
των δικαιωμάτων και
την προστασία των ερ-
γαζομένων, των μειο-
νοτήτων, της οικογέ-
νειας, κ.ά. Στους άμε-
σους στόχους της
UNESCO περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση των αιτιών που
καθιστούν ευάλωτους τους πληθυσμούς των φτωχών χω-
ρών, η εξασφάλιση πόσιμου νερού και τροφής, η βελτίω-
ση της πρόσβασης στην εκπαίδευση, στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη, στην απασχόληση, στην καλλιεργούμενη γη και
στις κοινωνικές υπηρεσίες, η βελτίωση των υποδομών και
του περιβάλλοντος.
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Η ενίσχυση του ρόλου των μεγάλων κοινωνικών ομά-
δων: ο ρόλος των γυναικών, των παιδιών και των νέων
στην αειφόρο ανάπτυξη. 

Η συμβολή των γυναικών στην προώθηση της ειρήνης
και της ασφάλειας αναγνωρίζεται διεθνώς ολοένα και πε-
ρισσότερο. Ως μητέρες, οι γυναίκες υιοθετούν συμπεριφο-
ρές που προάγουν την ειρήνη. Ταυτόχρονα, δέχονται σχετι-
κά εύκολα την πληροφορία και υιοθετούν πρακτικές που
στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κατά συνέ-
πεια, οι γυναίκες μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν στα παι-
διά τους αρχές και αξίες. 

Παιδιά και νέοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σε
διάφορες περιοχές του πλανήτη, ιδιαίτερα σε χώρες της νό-
τιας Αφρικής και της νοτιοανατολικής Ασίας. Οι κυριότερες
μορφές παιδικής εκμετάλλευσης είναι η πορνεία, το εμπό-
ριο οργάνων και η παιδική εργασία. Όμως, τα παιδιά και οι
νέοι είναι το μέλλον του κόσμου. Ως εκ τούτου, δεν έχουν α-
πλώς δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή διαβίωση. Έχουν δικαί-
ωμα σε ένα αειφόρο μέλλον, το οποίο οι ενήλικες έχουν την
υποχρέωση να τους εξασφαλίσουν. Τα παιδιά και οι νέοι, έ-
χοντας κατανοήσει και ενστερνιστεί τις αξίες ενός αειφόρου
κόσμου, θα γίνουν οι αυριανοί υποστηρικτές του. Θα υιοθε-
τήσουν πρότυπα τα οποία θα εναρμονίζονται με την αειφό-
ρο ανάπτυξη, που σέβεται το περιβάλλον. 

Ένα βασικό ερώτημα είναι ποιος θα διδάξει, πέρα από
την οικογένεια, αυτές τις αξίες στα παιδιά και στους νέους.
Το σχολείο διδάσκει άμεσα ή έμμεσα αξίες. Επομένως, το
ζητούμενο είναι ο βαθμός στον οποίο ο εκπαιδευτικός μπο-
ρεί να ενθαρρύνει το μαθητή να υιοθετήσει συγκεκριμέ-
νες αξίες. Η μάθηση πρέπει να γίνεται σε ένα περιβάλλον
απρόσκοπτης διερεύνησης και ελεύθερης συζήτησης. Ο
μαθητής δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε μη δημοκρατικά
πλαίσια κατήχησης, επιβολής και προσηλυτισμού.

Ανθρώπινες αξίες – Ισότητα φύλων – Προβλήματα μειο -
νοτήτων 

Ως ανθρώπινες αξίες ορίζονται οι θεμελιώδεις αρχές
και πεποιθήσεις, τα κριτήρια βάσει των οποίων ο άνθρω-
πος οργανώνει τη ζωή του, αντιλαμβάνεται την πραγματι-
κότητα, αποδέχεται, απορρίπτει, αδιαφορεί για τα τεκταινό-

μενα γύρω του, διαμορφώνει συμπεριφορές και σχέσεις,
παίρνει αποφάσεις. 

Αποδοχή, αλληλεγγύη, ανεκτικότητα, απλότητα, αυτο-
νομία, δικαιοσύνη, ειρήνη, ελευθερία, ενότητα, ευτυχία,
σεβασμός, συνεργασία, ταπεινότητα, τιμιότητα, υπευθυ-
νότητα είναι αξίες που υπάρχουν σε όλες τις ανθρώπινες
κοινωνίες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής περιοχής, εθνότη-
τας, θρησκεύματος, κ.ά., γεγονός που αποδεικνύει τόσο την
παγκοσμιότητα όσο και τη διαχρονικότητά τους. Οι αξίες αυ-
τές βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις αρχές του σύγ-
χρονου δικαίου περιβάλλοντος.

Καθοριστικής σημασίας είναι, επίσης, η αντίληψη για το
ρόλο των δύο φύλων. Η προώθηση της ισότητας επιβάλλει,
μεταξύ άλλων, την αναθεώρηση των παραδοσιακών στερε-
οτύπων, όπως είναι, για παράδειγμα, η μειονεκτική θέση
των γυναικών στην αγορά εργασίας και η μικρή συμμετοχή
των ανδρών στην οικογενειακή ζωή σε ό,τι αφορά στην α-
νατροφή των παιδιών. Ισότητα των δύο φύλων δεν μπορεί
να υπάρξει σε μια κοινωνία που συντηρεί και συντηρείται α-
πό την ανισότητα και την εκμετάλλευση.

Οι μειονότητες, επίσης, αντιμετωπίζουν συνήθως προβλή-
ματα, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε κοινωνικό αποκλεισμό.
Πρόκειται για μορφές αποστέρησης που περιορί-
ζουν την πρόσβαση ενός ατόμου ή μιας ομά-
δας σε μια σειρά από βασικά κοινωνικά
δικαιώματα. Ο ρατσισμός, η ξενοφοβία,
η εγκληματικότητα, η βία, η φτώχεια,
η δυσκολία πρόσβασης στην αγο-
ρά εργασίας, στην εκπαίδευση,
στην υγεία, κ.ά., είναι μερικά α-
πό τα κοινωνικά προβλήματα
που συνδέονται με τις μειο-
νότητες. 
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Δικαίωμα σε ένα αειφόρο μέλλον.

Πλέγμα βασικών αξιών για μια αειφόρο κοινωνία. Κυριαρχούν ο σεβα-
σμός, η κοινωνική δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα, η τα-
πεινότητα.
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Αξίζει να αναφερθούν μερικές από τις βασικές διεθνείς
συμφωνίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) που
αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα:

• Παγκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμά-
των (10 Δεκεμβρίου 1948). 

• Διεθνές σύμφωνο για την κατάργηση των φυλετικών
διακρίσεων οιασδήποτε μορφής (1965).

• Διεθνές σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και
πολιτισμικά δικαιώματα (1966). 

• Διεθνές σύμφωνο για τα αστικά και πολιτικά δικαιώ-
ματα (1966). 

• Σύμβαση για την κατάργηση κάθε είδους διακρίσεων
εις βάρος των γυναικών (1979).

• Σύμβαση για την κατάργηση των βασανιστηρίων και
κάθε άλλης μορφής απάνθρωπης ή ταπεινωτικής συ-
μπεριφοράς ή ποινής (1984).

• Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού (1989).
• Βασικές αρχές για τη μεταχείριση των κρατουμένων

(1990). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει με τη δράση της στην
εδραίωση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε-
ντός και εκτός των συνόρων της. Δίνει έμφαση στα αστικά,
πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά δικαιώματα.
Επιδιώκει την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών
και των παιδιών, καθώς και των μειονοτήτων και των εκτο-
πισμένων. Χρηματοδοτεί σειρά δραστηριοτήτων με στόχους: 

• Την ενίσχυση της δημοκρατίας, της χρηστής διακυ-
βέρνησης και του κράτους δικαίου.

• Την προώθηση της κατάργησης της θανατικής ποινής
παγκοσμίως.

• Την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της ατιμω-
ρησίας των βασανιστών και την υποστήριξη της σύστα-
σης διεθνών δικαστηρίων και ποινικών δικαστηρίων.

• Την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας,
καθώς και των διακρίσεων κατά των μειονοτήτων και
των ιθαγενών πληθυσμών.

Τουρισμός και αειφορία 
Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό παράγοντα της οικονο-

μικής ανάπτυξης. Στα θετικά του, εκτός από την ευχαρίστη-
ση του ταξιδιού, συγκαταλέγονται η προαγωγή πολιτισμικών
σχέσεων, η ανθρώπινη επικοινωνία, η δημιουργία νέων θέ-
σεων εργασίας, κ.ά. Προάγει τις πολιτισμικές σχέσεις και
συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Τομείς
όπως η γεωργία και οι οικοδομικές, πολιτισμικές και καλ-
λιτεχνικές δραστηριότητες συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με
την τουριστική βιομηχανία. Όμως, η άναρχη ανάπτυξη του
τουρισμού οδηγεί σε υπερχρήση των φυσικών πόρων, αλ-
λοίωση του φυσικού περιβάλλοντος, ανταγωνισμό των ντό-
πιων κατοίκων με τους τουρίστες. Οι τουρίστες πολλές φο-
ρές επηρεάζουν τις παραδόσεις και τη συμπεριφορά των
τοπικών κοινοτήτων.

Ο αειφόρος τουρισμός (οικοτουρισμός, γεωτουρισμός,
κ.λπ.) λειτουργεί σε αρμονία με την κοινωνία, τον πολιτισμό, το
τοπικό περιβάλλον. Είναι τουρισμός χαμηλής πίεσης, βασι-
σμένος στη λογική χρήση των φυσικών πόρων. Περιλαμβά-
νει δραστηριότητες που μπορούν να λάβουν χώρα εκεί όπου
υπάρχουν αξιοθέατα πολιτιστικού, βιολογικού και γεωλογι-
κού ενδιαφέροντος. Ταυτόχρονα, λαμβάνονται τα απαραίτητα
μέτρα ώστε να μην αλλάξει η δομή των οικοσυστημάτων και
να διατηρηθούν οι φυσικοί πόροι για τις επόμενες γενιές. Πρό-
κειται, δηλαδή, για μια μορφή τουρισμού που σέβεται και προ-
στατεύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά ενός τόπου.

Μέσα και κώδικες επικοινωνίας 
Στο παρελθόν, η διάχυση της πληροφορίας ήταν αργή,

προνόμιο των λίγων. Κύρια μέσα ήταν το έντυπο υλικό, η ε-
πιτόπου παρατήρηση, η απευθείας γνωριμία των διαφό-
ρων περιοχών του κόσμου.

Στη σημερινή εποχή, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Υπάρ-
χουν μέσα πληροφόρησης τοπικά, εθνικά, διεθνή. Η διάχυ-
ση της πληροφορίας γίνεται, κυρίως, μέσω έντυπου υλικού,
κινητών τηλεφώνων, ραδιόφωνου, τηλεόρασης, διαδίκτυ-
ου (Internet). Καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπαίνουν
όλο και πιο πολύ στη ζωή μας, οι βιβλιοθήκες μετατρέπονται
σε ψηφιακές, δημιουργούνται τράπεζες δεδομένων. 

Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) είναι τα σύγ-
χρονα εργαλεία επικοινωνίας, που μεταβιβάζουν πανομοι-
ότυπα μηνύματα σε μεγάλο πλήθος ατόμων που βρίσκονται
την ίδια ή και διαφορετική χρονική στιγμή στην ίδια ή σε
διαφορετικές περιοχές της Γης. Μέσω, κυρίως, του ραδιό-
φωνου, της τηλεόρασης, του διαδίκτυου, πραγματοποιείται
μαζική επικοινωνία με μεγάλα τμήματα πληθυσμού. Οι πα-
ράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των Μ.Μ.Ε. είναι
οι ιδιοκτήτες, οι διαφημιστές, οι οικονομικοί υποστηρικτές,
το κοινό, οι πηγές πληροφόρησης, ο χώρος και ο χρόνος α-
νάλυσης και μετάδοσης της πληροφορίας. 

Χρησιμοποιώντας λέξεις κλειδιά, κώδικες επικοινωνίας,
ιστοχώρους, ιστοθέσεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις, μπορεί
κάποιος, μέσω μιας ηλεκτρονικής σύνδεσης, να έχει πρό-
σβαση στην πρόσληψη αλλά και στη διάχυση της πληροφο-
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ρίας. Έτσι, το διαδίκτυο αναδεικνύεται σήμερα σε κυρίαρχο
χώρο επικοινωνίας. Αυτό έχει πολλά πλεονεκτήματα αλλά
και μειονεκτήματα. Ως πλεονεκτήματα αναφέρονται οι άπει-
ρες δυνατότητες για αναζήτηση πληροφοριών, για ενημέ-
ρωση/επικαιρότητα, επικοινωνία με κρατικές υπηρεσίες, α-
γορές, άλλους χρήστες, κ.ά. Στα μειονεκτήματα αναφέρονται:
παραβίαση κυβερνητικών αρχείων, πορνογραφία, εμπόριο
παιδιών, υποδαύλιση ρατσιστικών διακρίσεων και βίας, τρο-
μοκρατία, οικονομικές απάτες, σπάσιμο κωδίκων, παραβία-
ση, υποκλοπή προσωπικών και άλλων δεδομένων, διανομή
και χρήση λογισμικού χωρίς άδεια, λανθασμένη πληροφό-
ρηση. Το φιλτράρισμα των πληροφοριών αλλά και η προ-
στασία του χρήστη αποτελούν σοβαρά θέματα προς επίλυση.

Το διαδίκτυο και η τηλεόραση σαφώς δεν έχουν τη δύ-
ναμη και την αρμοδιότητα να επιλύσουν από μόνα τους ένα
περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μπορούν, όμως, να προκαλέ-
σουν αλυσίδες αντιδράσεων που θα ασκήσουν πίεση στα
κέντρα λήψης αποφάσεων και, επομένως, να συμβάλουν
στην επίλυση ενός προβλήματος. Καθώς έχουν το πλεονέ-
κτημα της εικόνας, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο
στην ευαισθητοποίηση του κοινού και στην προστασία του
περιβάλλοντος. 

Καλλιέργεια ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αυτο-
πειθαρχίας, ανάληψης δράσης για τα περιβαλλοντικά
και κοινωνικά ζητήματα 

Ο άνθρωπος-κυνηγός επιβίωσε «μέσα στη φύση» μα-
θαίνοντας να δουλεύει «με τη φύση». Ο άνθρωπος της Α-
γροτικής και της Βιομηχανικής Εποχής έφτασε συχνά στο
σημείο να συμπεριφέρεται «ενάντια στη φύση». Όμως, ο
σημερινός άνθρωπος πρέπει να ζήσει «σε αρμονία με το
περιβάλλον», σε συνθήκες ανάπτυξης και ταυτόχρονα σε-
βασμού των υλικών και όλων των μορφών ζωής σε όλη τη
Γη. Η καλλιέργεια ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αυτο-
πειθαρχίας, ανάληψης δράσης για τα περιβαλλοντικά και
κοινωνικά ζητήματα είναι το ζητούμενο σε μια εποχή ανι-
σοτήτων και περιβαλλοντικής υποβάθμισης. 

Ας θυμόμαστε ότι: 
• Είμαστε τμήμα της φύσης (Ενότητα).
• Είμαστε ένα πολύτιμο είδος, αλλά αυτό δε σημαίνει ό-

τι είμαστε αναγκαστικά το καλύτερο. Είμαστε ένα απλό
μέλος (Ταπεινότητα). 

• Πρέπει να συνεργαζόμαστε, όχι να προσπαθούμε να
κατακτήσουμε (Συνεργασία).

• Πρέπει να αναγνωρίζουμε και να αναλαμβάνουμε την
ευθύνη μας για τα προβλήματα και την περιβαλλοντι-
κή υποβάθμιση που προκαλούμε (Υπευθυνότητα). 

• Δεν έχουμε δικαίωμα ούτε ως άτομα, ούτε ως κοινω-
νία να κάνουμε αλόγιστη χρήση των μη ανανεώσιμων
φυσικών πόρων, ιδιαίτερα αυτών που κινδυνεύουν να
εξαντληθούν (Δικαιοσύνη, Υπευθυνότητα, Τιμιότητα).

Οφείλουμε:
• να ζούμε απλά (Απλότητα, Ταπεινότητα),

• να περιορίσουμε την κατανάλωση υλικών και ενέργει-
ας και να δώσουμε το πλεόνασμα σε όσους το χρειά -
ζονται (Αλληλεγγύη),

• να κληροδοτήσουμε τη Γη στις επόμενες γενιές όπως
τη βρήκαμε, αν όχι και σε καλύτερη κατάσταση (Δικαι-
οσύνη, Δικαιώματα των γενεών που θα έρθουν). 

Το σχολείο καλείται να πρωτοστατήσει στην καλλιέργεια
ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, αυτοπειθαρχίας, ανάληψης
δράσης για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Τα
σχολικά έτη 2005-2014 έχουν θεματικό περιβαλλοντικό πε-
ριεχόμενο που συμβαδίζει με τους στόχους της UNESCO για
τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων για ένα αειφόρο μέλλον.
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